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تازههای مطبوعات
••شرق-اینروزنامهدرگزارشیباتیتر«حقوق
متهمان امنیتی محدود میشود؟» با اشاره
به اصالحیه تبصره ماده  48قانون مجازات
اسالمیدربارهوکالیمتهمانامنیتینوشت:
این اصالحیه دو ایراد اساسی دارد؛ اول این
که گستره افرادی که ذیل این تبصره از داشتن
وکیلدرتحقیقاتمقدماتیمحروممیشوند،
بهشدت افزایش یافته است و ایــراد دوم هم
امکان تمدید بازداشت موقت بــدون امکان
مالقات متهم با وکیل تا هر زمانی است که
بازپرستشخیصدهد.
••کیهان -ایــن روزنــامــه با انتقاد از حضور
گستردهبرخیسلبریتیهادرتلویزیوننوشت:
شهره سلطانی ،بازیگری است که بدون سابقه
و تجربه قبلی ،مجری برنامه ماه رمضان شده
اســت .آن هم در شرایطی که قبال در فضای
مجازی ،سبک زندگی غربی و سگبازی را
تبلیغ میکرد .به نظر میرسد مدیریت سیما
بــایــد سیاست و بــرخــوردی یکسان بــا همه
چهرههای مشهور داشته باشد و یک قانون
برایهمهبهاجراگذاشتهشود.
••سازندگی -این روزنامه تصویر اخیر بهزاد
نبوی و احمد توکلی را که دســت در دست
یکدیگر هستند ،با تیتر «پایان چپ و راست»
بازتابداد.
••صبح نــو -ایــن روزنــامــه در سرمقاله خود
نوشت :طبیعی است هر نوع مذاکرهای که به
کاهش قدرت ایران منجر شود ،هم به امنیت
ایران و هم به سرنوشت مقاومت ضربه می زند.
آمریکازمانیمیتواندباایرانگفتوگوکندکه
هم به برجام بازگردد و تحریمهای هستهای را
لغو کند و هم قدرت منطقهای و موشکی ایران
را بپذیرد که چنین نگرشی اکنون نزد آنها
وجودندارد.

...

انعکاس
••تابناکخبرداد:علیرضامعزیدبیرشورای
اطالعرسانی دولت در واکنش به تجمع در
دانشگاه تهران در توئیتر نوشت:کارزار فشار
حداکثری ترامپ و  B-Teamبه شدت تشنه
تصاویر و اخباری چون تجمع دانشگاه تهران
است .دغدغه ملی ،مسئولیت پذیری مدنی و
وظیفهدینیوانقالبی،حکممیکندبهنامایران
و برای ایران ،امروز با رواداری در کنار یکدیگر
باشیمنهمقابلهم.
••انتخاب مدعی شد :عادل عبدالمهدی
نخست وزیر عراق گفته است که نه آمریکا و
نه ایران ،جنگ نمی خواهند و عراق با هر دو
کشوردرارتباطاست.ویافزود کهاوسیگنال
هایی در پی مذاکره با ایران و آمریکا دریافت
کرده است که براساس آن همه چیز به خوبی
بهپایانمیرسد.
••صراطنیوزنوشت:کریمیقدوسینماینده
مشهد در خصوص انتخابات ریاست مجلس
گفت :با اشــاره به عملکرد الریجانی و قصور
وی در مدیریت مجلس ،پیگیری مشکالت
مردم و استفاده از ظرفیت قوه مقننه احتمال
انتخاب عــارف بــرای کرسی ریاست مجلس
بسیارباالست.
••جـــمـــاران نــوشــت  :جــامــعــه اســامــی
دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به وزیر
علومدرخصوصاتفاقاتدانشگاهتهراننامه
سرگشاده ای صادر کرد که در بخشی از آن
نوشت  :هشدار می دهیم ،دانشگاه تهران
بعد از گذراندن فتنه های  78و  ،88اکنون
آبستن فتنه 98است و مسئول هراتفاقی که
در آینده در نتیجه انفعال جنابعالی و رئیس
محترم تان رخ دهــد ،شما و شخص رئیس
جمهورخواهیدبود.
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نشنال اینترست از بروز اختالف میان ترامپ و بولتون خبرداد

ولیعهدابوظبیو«بنیامیننتانیاهو»نخست
وزیر رژیم صهیونیستی ،برخالف سیاست
هــای اعالمی ترامپ در دوره انتخابات
آمریکا،تالشمیکنندفضایتنشوجنگی
علیهایرانایجادکنندوپایآمریکارابهجنگ
بکشانند .ظریف حتی این تاکتیک رسانه
ای  -دیپلماتیک خــود را در گفت وگــو با
شبکه فاکس نیوز هم که اصلی ترین شبکه
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مورد
اعتماد کامل وی است مطرح کرد .تاجایی
که حتی این اقدام ظریف ،جان بولتون را
عصبانیکردوبالفاصلهبهساختمانفاکس
نیوز رفت و جوابیه خود به اظهارات ظریف را
هم به این شبکه داد؛ جوابیه ای که بسیار
منفعالنه بود .حتی وزارت خارجه آمریکا از
این اقدام ظریف ابراز عصبانیت کرد و جهت
نقد خود را به سمت فاکس نیوز هم گرفت:
«مایهشگفتیآناستکهبرخیهنوزظریف
را تحویل می گیرند ».آثار تاکتیک ظریف
چند روز بعد به رسانه های آمریکایی راه
یافت و به عنوان نمونه شبکه «سی ان ان»
هفته گذشته به نقل از ترامپ گزارش داده
بــود که «اگــر بولتون به حــال خــودش رها

میشد ،آمریکا اکنون در مکانهای زیادی
درگیر جنگ بود» یا پایگاه خبری تحلیلی
«هیل» وابسته به کنگره آمریکا پس از آن،
رویکرد بولتون برای دخالت نظامی آمریکا
درونزوئالرادرمقابلرویکردترامپتوصیف
کرده و تیتر زده بود« :روابط ترامپ و بولتون
در آزمون ونزوئال».به گزارش ایرنا ،نشنال
اینترستدرگزارشروزگذشتهخودهرچند
اشاره کرد که «ترامپ به نوبه خود امیدها به
این که ممکن است بولتون را اخراج کند ،به
یأس تبدیل کرده و با اطمینان گفته که جان
(بولتون) را دوست دارد» اما نوشت« :این
اطمینان دادن های ترامپ گمانه زنی های
رایج در آمریکا و دیگر پایتخت های جهان
را کاهش نداده است و اکنون بین ترامپ و
بولتون اختالف هست و این مشاور امنیت
ملی آمریکاست که سیاست های تقابلی
آمریکا به ویژه در زمینه ایران را هدایت می
کند...بحث ها در این زمینه ادامه دارد؛ یک
مقام وزارت امور خارجه و یک مقام ارشد
سابق دولــت آمریکا گفته انــد که بولتون
وپمپئو «مدام با هم جنگ دارند»» .روزنامه
واشنگتن پست نیز چندی پیش گزارش

انتقاد پوتین از سکوت برجامی اروپا
رئیسجمهور روسیه
بـــا تــأکــیــد بـــر ایــــن که
توصیه نمی کند ایران
از بــرجــام خــارج شــود،
گفت« :فردای روزی که
ایران خروج از برجام را
اعالم کند همه فراموش
خواهند کرد که آمریکا نابودی این توافق را
کلید زده و همه تقصیرها گردن ایران خواهد
افتاد ».به گزارش فارس ،پوتین روز گذشته

در جلسه مــشــتــرک با
رئیس جمهور اتریش
با انتقاد از سکوت اروپا
در برابر وضعیت فعلی
برجام افــزود :اتحادیه
اروپــا نمیتواند کاری
برای نجات برجام انجام
دهــد .او برجام را شفا فترین توافق دنیا
دانست و توصیه کرد که ایران در برجام باقی
بماند.

یک مقام نظامی :ناو هواپیمابر آمریکایی
در دریای عربی متوقف شده است
یــک مــقــام آگــــاه نظامی
کــشــورمــان در ستاد کل
نــیــروهــای مسلح اعــام
کـــرد کــه نـــاو هواپیمابر
آبــــراهــــام لــیــنــکــلــن در
دریای  عرب(پهنهای آبی
است در شمال اقیانوس
هند،میانشبهجزیرهعربستانوهندوستان،در
شمال متصل به دریای عمان که به خلیج فارس
میپیوندد) متوقف شــده و برخالف تبلیغات
آمریکایی ها به سمت خلیج فارس نیامده است.
به گزارش تسنیم ،این مقام آگاه کشورمان ضمن
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اعــــام ایـــن م ــوض ــوع به
جنگ روانی آمریکایی ها
اشــاره کرد و افــزود :دیگر
واحــدهــای شــنــاور رزمـی
آمریکا هم خارج شده اند
و خلیج فــارس از همیشه
خالیتر اســت بنابراین
ادعــای آمریکا که ناوگان فرستاده دروغ است.
این مقام نظامی تصریح کرد :وضعیت واحدهای
زمینی ،دریایی و هوایی ارتش آمریکا گویای این
واقعیت است که آن ها در حالت تدافعی و حفظ
نیروهایخودازخطراتاحتمالیقراردارند.
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متحدان آمریکا درباره ادعاهای واشنگتن مبنی
بر تهدیدهای ایران تردیدهای جدی دارند

احتمال اخراج بولتون
یک رسانه آمریکایی به نقل از منابع خود
از بروز اختالف میان «جان بولتون» مشاور
امنیت ملی آمریکا با «دونالد ترامپ» رئیس
جمهور این کشور خبرداد و به گمانه زنی
دربـــاره احتمال بــرکــنــاری او پــرداخــت .
«بولتون»یکیازضدایرانیتریندولتمردان
آمریکاییاستکهارتباطاتبسیارنزدیکیبا
گروهکتروریستیمنافقینو«مریمرجوی»
سرکرده این گروهک تروریستی دارد .روز
گذشته ابتدا پایگاه خبری تحلیلی نشنال
اینترست که یک پایگاه خبری نزدیک به
محافل نظامی آمریکاست ،به نقل از دو
منبع آگاه نوشت« :جاه طلبی های علنی
«جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا در
تالش هایش برای تغییر حکومت در ایران،
ونزوئال و کره شمالی ممکن است او را در
صف اخراجی های کاخ سفید قــرار داده
باشد ».این گزارش را « کورت میلز» برای
نشنال اینترست نوشته و در آن به نقل از یک
منبع دیگر که «یک مقام ارشد سابق آمریکا»
نام بــرده  ،نوشته اســت« :شنیده است که
ترامپ به دنبال اخراج بولتون است« ».جان
بولتون» و «رودی جولیانی» وکیل شخصی
ترامپازجملهشخصیتهایبسیارنزدیک
به منافقین در آمریکا هستند که براساس
گزارش های رسمی وزارت دادگستری این
کشور ،پس از روی کار آمدن ترامپ ،بارها با
اعضایاینگروهکدیدارکردهاند.درهفته
های اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه
کشورمان بارها از کلید واژه «تیم ب» در
گفت و گوهای رسانه ای و توئیت هایش
استفاده کرده و توضیح داده چهار فردی
که او آن ها را تیم «ب» نامیده یعنی«جان
بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا« ،بن
سلمان»ولیعهدسعودی«،بنزایدآلنهیان»
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داد :ترامپ نگران رویکرد مداخله جویانه
بولتون در ونزوئالست و گفته که مشاور
امنیتملیمیخواهداورابهجنگبکشاند.
در گــزارش دیگری« ،ان بی سی نیوز» در
مطلبی با تیتر «جنگ احتمالی ترامپ با
ایران همه آن چیزی است که بولتون انجام
می دهد اما ممکن است او نیز برود» نوشت:
ترامپ به طور غریزی مخالف جنگ است اما
به احتمال زیاد بولتون این طور با خودش
محاسبه می کند که وقتی رئیس جمهور از
تمام گزینه های ممکن دیگر به جز جنگ
دربــاره ایــران محروم شود ،نفس اش به او
اجازه نخواهد داد که عقب نشینی کند».
ان بی سی نوشته است  :اکنون ترامپ باید
تصمیم بگیرد که «آیا او واقعا مایل به جنگ
با ایران است یا راهبرد «فشار حداکثری»
علیه ایران به این آستانه نمی رسد؟» .چند
روز پیش حتی رویترز گــزارش داده بود:
«ترامپ گفته است عملکرد جان بولتون
خوب است اما باید کمی او را کنترل کرد و از
تندروی او را پرهیز داد!» دو روز پیش «برنی
سندرز» که از او به عنوان نامزد احتمالی
ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020
نام برده می شود و ترامپ به او «برنی دیوانه»
می گوید ،در توئیتر خود به ترامپ و بولتون
حمله کرد و نوشت« :نه به جنگ با ایران! این
فاجعهایتمامعیارخواهدبود.مابایدترامپ
و مشاور امنیت ملیاش ،جان بولتون را  -که
عاشق جنگهای بیپایان است  -متوقف
کنیم ».این گمانه زنی ها درباره «احتمال»
کنار گذاشتن جــان بولتون از کــاخ سفید
درحالی است که هیچ نشانه آشکار و قابل
اعتمادیکهبتواناینگزینهراقطعیدانست
به چشم نمی خورد و او همچنان همنشین
رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید است.

سناریوی تهدیدهای قالبی

درحالی که مقامات آمریکایی طی دو هفته اخیر در گزارش هایی
مدعی شده اند «از سوی ایران و نیروهای وابسته به تهران تهدیدهایی
متوجه نیروهای آمریکایی شده است» ،یک مقام ارشد ارتش انگلیس
که معاون ائتالف نظامی غرب در منطقه است در اظهاراتی صریح
گفت«:شاهد افزایش تهدیدها از سوی نیروهای مورد حمایت ایران
در عراق و سوریه نبودیم ».هرچند فرماندهی مرکزی ایاالت متحده در
منطقه (سنتکام) تالش کرد تا اظهارات ژنرال انگلیسی را تکذیب کند
اما در گزارش مهمی که روز گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز
منتشر کرده است به نقل از برخی «مقامات اطالعاتی و نظامی در اروپا
و ایاالت متحده» آمده است« :طی سال گذشته ،بیشتر جنبش های
تهاجمی نه در تهران بلکه در واشنگتن – از طرف جان بولتون ،مشاور
امنیت ملی آمریکا  -حمایت شده تا ایران را منزوی کند ».موضعی که
نشان می دهد برخی اروپایی ها به طور آشکار ادعاهای ضد ایرانی
آمریکا را قبول ندارند .اختالف نظر مقامات اطالعاتی و نظامی
اروپایی با آمریکایی ها درحالی است که پیشتر روزنامه گاردین از بروز
اختالفات جدی در نشست سه روز پیش بروکسل بین وزیران خارجه
سه کشور اروپایی و آمریکا خبر داده بود و الجزیره هم گزارش داد
که وزیر خارجه آمریکا در سفر غیرمنتظره اش به بروکسل به اهداف
خود دربــاره ایــران نرسید .نیویورک تایمز همچنین به نقل از یک
مقام آمریکایی که با شرط ذکر نشدن نامش با این روزنامه گفت و گو
کرده ،نوشته است «:اطالعات جدید درباره افزایش تهدید ایرانی ها
"چیزهای کوچک" بوده و برنامه ریزی نظامی براساس آن ها توسط
آقای بولتون درست نیست ».برخی مقامات آمریکا نیز به نیویورک
تایمز گفته اند که «هدف نهایی کمپین تحریم های اقتصادی ساالنه
توسط دولت ترامپ این بود که ایران را به یک درگیری مسلحانه با
آمریکا متهم کند ».درباره نکات مهم گزارش نیویورکتایمز یکی از
خبرنگاران بی بی سی در توئیتر خود نوشت -۱« :مقام های امنیتی
اروپا :در این یک سال حرکات تند/تحریک آمیز عمدتا زیر سر آمریکا
بوده نه ایــران  -۲مقام آمریکایی :اطالعاتی که براساس آن نیرو
فرستادیم«مسائلکوچک/کماهمیتبود»-۳مقامآمریکایی:هدف
سیاست فشار بولتون واداشتن ایران به واکنش و دادن بهانه جنگ
است ».در همین حال به گزارش ایرنا«  ،جان ابی زید» سفیر آمریکا
در ریاض عصر سه شنبه گفت :ایران و آمریکا و عربستان هیچ یک به
دنبال جنگ در منطقه خلیج فارس نیستند.

