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سرنگونی پهپاد هشداری برای متجاوزان بود 
کارشناس مسائل بین الملل گفت: نیروهای مسلح کشورمان با سرنگونی پهپاد 

پیشرفته آمریکایی، شجاعت و آمادگی خود را به رخ دشمن متجاوز کشیدند.
حسین شیخ االسالم گفت: نیروهای مسلح کشورمان با اقدام بامداد امروزشان، 
شجاعت و آمادگی خود را به رخ دشمن متجاوز کشیدند. وی افزود: قطعا این اقدام 

شجاعانه، پیام روشنی برای تمامی متجاوزان حاضر در منطقه از جمله آمریکا بود و 
این هشدار را به آنها داد که دست از پا خطا نکنند.

شیخ االسالم با بیان اینکه پهپاد آمریکایِی ساقط شده توسط پدافند هوایی کشورمان 
یکی از پیش��رفته  ترین انواع پهپاد اس��ت که در اختیار ارتش آمریکا قرار دارد و مجهز به 
آخرین فناوری های روز دنیا به منظور جاسوسی است، گفت: خوشبختانه برتری ایران در 
دفاع از حقوق قانونی خود درسی برای متجاوزان شد تا از این پس به طور دقیق مواظب 

رفتارهای خود در منطقه باشند. 

نظرگاه
تا ابد منتظر اروپایی ها نمی مانیم

عضو کمیسیون امنیت  ملی و سیاست  خارجی مجلس با بیان اینکه تا ابد منتظر 
اروپایی ها نمی مانیم، گفت: قطعاًگام دوم کاهش تعهدات برجامی برداشته می شود.
عالءالدی��ن بروجردی درباره کاهش تعهدات برجامی ایران و نزدیک ش��دن به 
پایان مهلت دوماهه گفت: اروپایی ها باید مطمئن باشند ایران در اخطاری که به آنها 

درباره کاهش تعهدات برجامی داده است، جدی است. وی با بیان اینکه اگر طرف های 
باق��ی مان��ده در برجام تا چند روز آینده گام عملی ب��رای نجات این معاهده  بین المللی 

برندارند گام دوم از س��وی ایران برداش��ته می ش��ود، ادامه داد: این فرصتی که به طرف های 
برجامی داده شده قطعاً قابل تمدید نخواهد بود و ما گام های بعدی را برخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: قرار بر این نیست که ما به تعهدات خود عمل کنیم اما آنها وفای به 
عهد نداشته باشند به همین دلیل است که ایران اصرار دارد گام های عملی را در جهت 

کاهش تعهدات برجامی بردارد.

دیدگاه
توانایی نظامی ایران هیچ گاه برای حمله و تهدید نبوده است

نماینده مردم نطنز و بخش قمصر گفت: سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکایی ها 
در خلیج فارس، نشان دهنده آن است که آمریکا قابل اعتماد نیست.

مرتضی صفاری نطنزی اظهار کرد: رصد دقیق پهپاد متخاصم و جاسوس��ی 
از ابتدای ورود به مرزهای آبی ایران و انهدام به موقع آن نشان از قدرت نظامی 

دفاعی باالی جمهوری اس��المی ایران اس��ت. سرنگونی این پهپاد، فقط سرنگونی 
یک هواپیمای پنهان کار نیست، بلکه نشان دهنده قدرت باالی ایران در جهت حفظ 

و حراست از تمامیت ارضی است.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: نیروهای نظامی ای��ران تحت فرمان های مقام معظم 
رهب��ری هس��تند و هیچ گاه در مقاب��ل زیاده خواهی ها و یا تجاوز به خاک کش��ور کوتاه 
نخواهن��د آمد. توانایی نظامی ایران هیچ گاه برای حمله و تهدید نبوده و فقط برای دفاع 

از خود بوده است.

در حاشیه

برخورد مّلت ایران با متعّرض

 

برخورد پشیمان کننده ای است
برخ��ورد  متع��ّرض،  ب��ا  ای��ران  ملّ��ت  برخ��ورد 
پش��یمان کننده ای است؛ آنچنان س��یلی ای به متعّرض 
خواه��د زد که هرگز فرام��وش نکن��د. در مقابل رژیم 
س��رمایه داری  ش��بکه ی  مقاب��ل  در  صهیونیس��تی، 
صهیونیستی خودشان را موّظف میدانند که گاهی یک 
حرف��ی بپرانند، یک چیزی بگوین��د که این هم مایه ی 
وهن و ذلّت آنها اس��ت. رژیم صهیونیستی در واقع یک 
رژیمی است که پایه های آن بشّدت سست است، رژیم 
صهیونیس��تی محکوم به زوال است؛ رژیم صهیونیستی 
یک رژیم تحمیلی اس��ت، با حرک��ِت زور به وجود آمده 
اس��ت، هیچ پدی��ده ای و موجودی که ب��ا زور به وجود 
آمده باشد قابل دوام نیست و این هم قابل دوام نیست. 
دفاع کس��انی که به نحوی وام دار شبکه ی سرمایه داری 
صهیونیستی هستند از این رژیم مفلوِک صهیونیستی، 
مای��ه ی بی آبرویی آنها اس��ت. بعض��ی از اروپایی ها هم 
متأّسفانه تملّق میگویند؛ میروند در مقابل این موجوداتی 
که نام انس��ان برای آنها حیف اس��ت - این سردمداران 
رژیم صهیونیس��تی واقعاً مثل وحوش میمانند، اینها را 
نمیشود انسان نامید - تملّقشان را میگویند، خودشان را 

کوچک میکنند، ملّتشان را تحقیر میکنند. 

 بیانات در دیدار پنجاه هزار 
فرمانده بسیج سراسر کشور
29 آذر 92

مخاطب شمایید

خطا کنید پایان کار را جمهوری اسالمی 
ایران مقتدرانه رقم خواهد زد

حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ارشد رئیس 
مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل نوشت: 
هش��دار به ترامپ، اگر خطا کنید پایان کار را جمهوری 
اس��المی ایران مقتدرانه رقم خواه��د زد. امروز ترامپ و 
تندروهای کاخ سفید پیام محکمی را فقط از بخش بسیار 
کوچکی از توان عظیم دفاعی جمهوری اسالمی ایران در 

سرنگونی پهپاد متجاوز پیشرفته آمریکا دریافت کردند.

 شیرها دندان های خود را 
برای لبخند به نمایش نمی گذارند

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نوشت:  امروز ناظرین و تحلیلگران متوجه 
شدند که ما عراِق صدام حسین نیستیم. آمریکایی ها و 
متحدین آنها بدانند که شیرها دندان های خود را برای 

لبخند به نمایش نمی گذارند.

اندکی از بغض شهادت ٢٩٠ مسافر ایرانی 
کم کرد
س��یدعباس صالح��ی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی نوش��ت:  اس��قاط هواپیم��ای ایرباس 
مس��افری توسط امریکایی ها با ۲۹۰ مس��افر از یادمان 
نرفته است. نه عذرخواهی کردند و نه غرامتی، مدال هم 
دادند! آن روز به آسمان نگریستیم و گل ریزان شهیدان 
را دیدیم و گریستیم. امروز آسمان ایران برایشان ناامن 

شد. اندکی از آن بغض فرونشست.

کنایه وزیر ارتباطات به آمریکایی ها
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشت: 
به نظر می رسد پهپاد جاسوسی آمریکا، ۱۱ هزار 
کیلومتر از خانه خود دور شده است. بهتر نیست آمریکا 
به جای تجاوز به قلمرو کشورها و دخالت و جنگ افروزی 

در منطقه ما، به امور داخلی خودش بپردازد؟

باید فکری به حال تحریم ها بکنید
حسام الدین آشنا مش��اور رئیس جمهور نوشت: 
 آمریکایی ه��ا باید بدانند؛ جنگ و تحریم دو روی 
یک س��که و در امتداد هم هس��تند و ب��ا ادامه تحریم ها 
خواسته یا ناخواسته به سمت جنگ حرکت می کنید. پس 
اگر جنگ نمی خواهید باید فکری به حال تحریم ها بکنید.

هیچ اشتباهی در کار نیست!
ع��زت اهلل ضرغامی رئیس اس��بق صداوس��یما 
نوش��ت:  توان موش��کی ای��ران آفن��د و پدافند 
نمی شناس��د. خواه نقطه زن��ی ۶۰۰ کیلومتری در قلب 
 داعش باش��د و خ��واه س��رنگونی  پهپاد متج��اوز فوق 
پیشرفته  آمریکا. هیچ اشتباهی در کار نیست! همه چیز 

سر جایش است! آفرین به یوزهای شجاع ایران!

پاسخ به لفاظی های برایان هوک
سیدعباس موس��وی س��خنگوی وزارت امور 
خارجه نوش��ت: آقای هوک! آیا سال ها جنگ 
و تروریس��م اقتصادی تحمیلی ب��ه ملت ایران و نقض 
عهدها و قطعنامه ها را "دیپلماسی" می خوانید؟! ملت 
ایران دیپلماسی را با دیپلماسی، احترام را با احترام و 

جنگ را با دفاع جانانه پاسخ می دهد.

سیاست مجازی

ادامه از صفحه اول
ام��ا در ای��ن حی��ن مس��ئوالن امریکایی در 
س��کوتی مرگبار فرورفته و سعی در پنهان کردن 
اصل واقعیات داش��تند، ابتدا خبر را مخفی کرده و 
سعی داش��تند در اخبار غیررسمی اعالم کنند که 
هیچ پهپاد امریکایی توسط نیروهای ایرانی ساقط 
نش��ده اما این رویه تا زمانی می توانست ادامه یابد 

که مستندات ایران منتشر نشود.

سکانس سوم: واکنش سراسیمه و نامطمئن
ش��اید مهمترین واکنش سراسیمه بعد از این 
رخداد واکنش دونالد ترام��پ بود که ابتدا توئیت 
کرد: »ایران اش��تباه بزرگی انجام داد« و بالفاصله 
در کنفران��س خبری اینطور س��خنش را تصحیح 
ک��رد که باور ندارد این اقدام حکوت باش��د و باید 
تصمیم اش��تباه یک ژنرال بوده باشد!! خواست به 
نوع��ی این راه��کار را برای ایران بگ��ذارد که مثال 
اعالم کند پهپاد اش��تباهی ساقط شده تا هم خود 
او از آبروریزی رهایی بخش��د و هم مجبور نباش��د 
برای اقدام متقاب��ل کاری انجام دهد اما... هیچ گاه 

خواست ترامپ حاصل نشد.

سکانس چهارم: اقتدار ایران و انتشار فیلم
همه مس��ئوالن جمهوری اسالمی از مسئوالن 
نظامی تا مسئوالن دیپلماتیک و حتی دیگر مسئوالن 
کشور بر درست بودن تصمیم تاکید کردند و حتی 
فیلم س��رنگونی پخش شد تا امریکایی ها نتوانند از 
افتضاحی که با تجاوز به حریم سرزمینی ایران ایجاد 
کردند فرار کنن��د، در این حین حتی دریابان علی 
شمخانی گفت: اگر حمله ای به ایران صورت گیرد، 

طرف متجاوز پشیمان خواهد شد
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت وگو 
با یک رسانه عرب زبان تأکید کرد: اگر حمله ای به 
ایران صورت گیرد، طرف متجاوز پش��یمان خواهد 
ش��د. ش��مخانی گفت: جمهوری اسالمی ایران، نه 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و نه سخنانش 

را جدی نمی گیرد.
وی تصریح کرد: ترامپ سیاست های خصمانه ای 
را در پیش گرفته است؛ سیاست هایی که در نهایت 
به شکست خواهد انجامید. از جمله این سیاست های 
خصمانه، سیاست تحریم و جنگ اقتصادی است که 

اهداف خود را محقق نساخته است.
ش��مخانی اظهار داشت: ایران ۱۵ همسایه دارد 
و با توجه به مرزهای جغرافیایی و محیط اقتصادی 
و حضور مل��ت ایران در صحن��ه، تحریم های ایران 
سرنوش��تی جز شکست نخواهد داش��ت؛ کمااینکه 
تاکنون نیز شاهد این شکس��ت بوده ایم. وی تأکید 
کرد: سیاست ایران در منطقه در راستای حمایت از 
ثبات و امنیت آن است. تهران علیه هیچ طرفی حمله 

نکرده و در آینده نیز چنین اقدامی نمی کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ادامه 

اظه��ارات خود تأکید ک��رد: اگر حمله ای علیه 
جمهوری اسالمی ایران صورت 
گیرد، طرف متجاوز پش��یمان 

خواهد ش��د. وی در ادامه تأکید 
کرد ک��ه حضور نظام��ی و حضور 

ناوگان های نظامی بیگان��گان و به ویژه 
آمری��کا در خلیج ف��ارس، عامل ایج��اد تنش در 

منطقه است. واشنگتن نباید فراموش کند که حمله 
صدام معدوم به ایران و استفاده از تسلیحات شیمیایی 
علیه مردم ایران با چراغ سبز ایاالت متحده آمریکا و 

حمایت های برخی کشورهای منطقه صورت گرفت.

سکانس پنجم: بازی با افکار عمومی 
و توهم جنگ

کاخ  در  جلس��ه  تش��کیل 
س��فید آن ه��م در براب��ر 

و  جه��ان  رس��انه های 
و  جن��گ  توه��م 

ب��ه  ش��لیک 
ی  ه��ا مقر

جمه��وری  نظام��ی 
اس��المی بازی ای بود که 
توس��ط امریکا راه افت��اد اما با 
توجه به مس��تندات مستدلل ایران 
در متجاوز بودن پهپاد نتوانس��ت راه به 
جای��ی ببرد و حتی خبرنگارانی را که به نشس��ت 
خب��ری پنتاگون دعوت ش��ده بودن��د را قانع کند 
چراک��ه آنها هم برای ادعاهای بی اس��اس پنتاگون 
مبتنی بر س��رنگونی پهپاد در آب های بین المللی 
مستندات می خواستند که عمال با توجه به متجاوز 

بودن گلوبال هاوک موجود نبود.
ام��ا در این حی��ن مدام مس��ئوالن جمهوری 
اسالمی ایران مس��تندات بیشتری از تجاوز امریکا 
پخش می کردند. بر همین اساس جانشین قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( گفت: عدم تمکین 
آمریکایی ه��ا به قوانین بین المللی باعث ش��د بعد 
از بارها اخطار، هواپیم��ای آن ها مورد اصابت قرار 

گیرد و سرنگون شود.
امیر سرتیپ قادر رحیم زاده ساقط شدن هواپیمای 
بدون سرنشین آمریکایی را نتیجه خوی تجاوزکارانه 
و بی توجهی آمریکا به حقوق دیگر کشورها دانست. 
وی اع��الم کرد: هواپیماهای آمریکایی به علت نقض 
مق��ررات بین المللی و عبور از خطوط تعیین ش��ده 

مرزی و ورود به آب های س��رزمینی ما، بارها اخطار 
گرفته اند که همه این اخطارها و مس��یرهای پروازی 

آنها ثبت و ضبط شده است.
جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
خاطرنشان کرد: عدم تمکین آمریکایی ها به قوانین 
بین المللی باعث شد بعد از بارها اخطار، هواپیمای 

آن ها مورد اصابت قرار گیرد و سرنگون شود.
وی گفت: هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی 
از س��اعت ۱۴ دقیق��ه بام��داد پنج ش��نبه پس از 
برخاستن از پایگاه الظفره امارات، در دید رادارهای 
ش��بکه یکپارچه پدافند هوایی کشور قرار گرفت و 
در مدت پرواز بارها به علت تجاوز به فضای هوایی 

آب های سرزمینی ما مورد اخطار واقع شد.
جانش��ین ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی 

ک��رد:  تصری��ح  خاتم االنبی��ا)ص( 
سرانجام در ساعت ۰۴:۰۲ بامداد 

هم��ان روز به عل��ت اصرار به 
ف��راز  ب��ر  حض��ور 

آب های سرزمینی و بی توجهی 
به اخطارها، یگان موش��کی مناس��ب 
این موقعیت جغرافیایی هدف برای مقابله 
با هواپیمای بدون سرنش��ین متجاوز آمریکایی 
انتخ��اب و این هواپیما م��ورد اصابت قرارگرفت و 
س��رنگون ش��د. امیر رحی��م زاده در پای��ان اذعان 
داشت: الش��ه هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی 
از آب های س��رزمینی ما مقابل کوه مبارک خارج و 

هم اکنون در اختیار نیروهای مسلح است.

سکانس ششم: تکرار بدبختی های ترامپ
بدبختی های ترامپ با ساقط شدن پهپاد ۲۲۲ 
میلیون دالری بیش��تر از پیش ش��د ت��ا او خود را 
عم��ال بازنده انتخابات تا این لحظ��ه بداند اما این 
بدبختی ها همچنان با پیگیری های همه مسئوالن 

ایران در نهادهای بین المللی ادامه دارد. 
سخنگوی ش��ورای نگهبان با بیان اینکه دفاع 
مشروع، حقی شناخته شده در حقوق بین الملل در 
مقابل تجاوز به حریم یک کشور است، تصریح کرد: 

آمریکا باید پاسخگوی تجاوز به حریم ایران باشد.
عباس��علی کدخدایی درپی س��رنگون کردن 
پهپاد پیش��رفته جاسوسی گلوبال هاوک نیروهای 
آمریکایی توسط پدافند سپاه پاسداران مطلبی در 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد که 
متن آن به این ش��رح اس��ت: »دفاع مشروع حقی 
است شناخته شده در حقوق بین الملل در مقابل 
تجاوز به حریم یک کش��ور. آمریکا باید پاسخگوی 

تجاوز به حریم ایران باشد«.

سکانس هفتم: آزمون سازمان ملل
ام��ا وزیر خارجه و نماینده ایران در س��ازمان 
ملل از پیگیری شکایت ایران از امریکا بابت تجاوز 

پهپادی خبر دادن��د و وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در فضای مجازی موقعیت جغرافیایی 
پهپاد آمریکایی را که ساقط شد نشان داد و نوشت: 
بخش هایی از پهپاد نظام��ی آمریکایی را از داخل 

آب های سرزمینی خود بیرون کشیدیم.
مجمدجواد ظری��ف در توئیتر نوش��ت: »پهپاد 
آمریکایی س��اعت ۰۰:۱۴ در وضعی��ت پنهان کار از 
امارات متحده عربی پرواز و حریم هوایی ایران را نقض 
کرد. اپن پهپاد ساعت ۰۴:۴۵ در مختصات جغرافیایی 
)E"۲۵'۰۲°۵7 N"۴3'۵۹°۲۵( در نزدیکی 
کوه مبارک هدف قرار گرفت. ما بخش هایی 
از پهپاد نظامی آمریکا را از آب های سرزمینی 
خود یعنی در هم��ان جایی که ]این هواپیما[ 

سرنگون شده، از آب بیرون کشیده ایم.«
بعد از مستندات ارائه شده قطعا آزمون سخت 
سازمان ملل برای برخورد با امریکا در پیش دارد و 
باید به جز واکنش آنتونیو گوترش که بعد از واقعه 
طرفین را دعوت به خویش��تن داری کرده بود حاال 
ببینیم با مستندات ایران این سازمان چطور درباره 
عنص��ر نامطلوب جهانی بودن امری��کا و تهدیدات 
امری��کا برای نظام بین الملل که همگی مس��تند و 

مستدلل است تصمصم نهایی را می گیرد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی 
در آب های س��رزمینی ایراان گفت 
بر اس��اس ماده ۵۱ منشور سازمان 

ملل از کشورمان دفاع کردیم.
مجید تخت روانچی در گفت و گو افزود 
بع��د از تجاوز پهپاد آمریکای��ی به فضای جمهوری 
اسالمی ایران، ما نامه ای را به دبیرکل سازمان ملل و 
رئیس دوره ای شورای امنیت فرستادیم. در این نامه 
ادله حقوقی جمهوری اسالمی برای اثبات این اقدام 

تجاوزکارانه و تحریک کننده آورده شده است.
تخت روانچی گفت طبق مفاد ذیربط منش��ور 
مل��ل متح��د تاکی��د کردی��م پ��س از اخطارهای 
رادیوی��ی ب��ه پهپ��اد آمریکایی که با ب��ی توجهی 
همراه شد، ما متوجه شدیم این پهپاد وارد فضای 
جمهوری اسالمی شده است. سفیر و نماینده دائم 
ایران در س��ازمان ملل تصریح کرد پس از اخطار و 
براس��اس ماده ۵۱ منشور ملل متحد که حق دفاع 
مش��روع کش��ورها از خود را بیان کرده است ما به 

ساقط کردن این پهپاد اقدام کردیم.

 سکانس هشتم:
مسئولیت جهانی در برابر متجاوز

ام��ا وزارت خارج��ه ه��م بیکار ننش��ته و بعد 
از ش��کایت از امری��کا در س��ازمان ملل محس��ن 
بهاروند دس��تیار وزیر و مدی��رکل آمریکای وزارت 
امور خارجه در مالقات با س��فیر س��وئیس با ارائه 
یادداشت رسمی به تجاوز هواپیمای بدون سرنشین 
آمریکایی به قلمرو هوایی کش��ورمان اعتراض کرد 
و دولت آمریکا را مس��ئول عواقب اینگونه اقدامات 

تحریک آمیز دانست.
در ای��ن مالقات ضم��ن ارائه جزئیات بیش��تر 
از چگونگ��ی این تجاوز، از جمل��ه اعالم مختصات 
جغرافیایی دقیق محل اصابت هواپیمای آمریکایی 
در قلمرو ایران، به وی اطالع داده ش��د که بقایای 
الشه هواپیمای ساقط ش��ده نیز در آب های ایران 
یافت شده و در اختیار نیروی های مسلح ایران قرار 

دارد که در صورت لزوم 
نشان داده خواهد شد.
دستیار وزیر امور 
همچنین  خارج��ه 
انتق��ال  خواس��تار 

ش��د  پیام  ای��ن 
بدنبال  ایران  که 
هیچ  ب��ا  جن��گ 
کشوری از جمله 
ای��االت متح��ده 
نیس��ت  آمری��کا 
نیروه��ای  ول��ی 
جمهوری  مسلح 
ای��ران  اس��المی 
اقدام  هیچگون��ه 
را  تجاوزکاران��ه 

تحم��ل نکرده و به 
ش��دت و بالدرنگ 
برخ��ورد  آن  ب��ا 

خواهند کرد.
گف��ت:  وی 
ی  ه��ا و نیر
ای��ران  مس��لح 

حتی االم��کان 
خویشتنداری 
پیشه می کنند 
امنی��ت  ت��ا 
آرام��ش  و 
منطقه حس��اس 
و  خلیج ف��ارس 
دریای عمان حفظ 
گردد ولی اگر طرف 
مقاب��ل دس��ت ب��ه 
تحریک آمیز  اقدامات 

و نسنجیده بزند با پاسخ متقابل مواجه 
خواهد شد که پیامدهای آن قابل پیش بینی نیست و 

زیان و خسارت آن متوجه همه طرف ها خواهد بود.
س��فیر س��وئیس در این دیدار گفت که مراتب 
را بالفاصله به واش��نگتن منتقل خواه��د کرد. تا به 
نوعی جهان را با مسئولیت خود که مقاومت در برابر 
متجاوزان است آشنا کرده و به نوعی پیغامی را برای 
کشورهایی که از سیاس��ت های امریکا آسیب دیدند 
بفرستند که می توانند در مقابل امریکا مقاومت کنند.

امریکا پیش دستانه در اقدامی با انتشار اخبری 
در رویترز اینطور عنوان شد که پیغامی برای جنگ 
به ای��ران از طریق عمان فرس��تاده اما س��خنگوی 
ش��ورای عالی امنیت ملی با تکذیب این خبر گفت: 
آمریکا هیچ نامه ای از طریق عمان برای ایران ارسال 
نکرده است. کیوان خسروی با تکذیب ادعای رویترز 
در خصوص ارس��ال پی��ام از س��وی ترامپ رئیس 
جمه��ور آمریکا برای ای��ران از طریق عمان، گفت: 

موضوع تحت هیچ عنوان صحت ندارد.
گفتنی است ش��بکه الجزیره به نقل از رویترز 
مدعی ش��ده ب��ود ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا از 
طریق عمان به ایران هش��دار داده است که حمله 
آمری��کا به ایران عن قریب اس��ت، مگر اینکه ایران 

وارد مذاکره شود.

واکنش ها و بازتاب ها
به جز عربس��تان، بحرین و رژیم اس��رائیل که با 
حمایت غیرقانونی از امریکا نشان دادند که می توانند 
همدس��ت امریکا در جاسوسی از ایران باشند و البته 
نقش امارات در همکاری با امریکا اثبات شده است. اما 
تقریبا تحلیل های کارشناسان خارجی معقول و به نفع 
ایران بوده است ضمن آنکه تحلیل های روسی اشاره 
به دستاورد فوق سری جمهوری اسالمی با وجود ۴۰ 
سال تحریم دارد که خود می تواند الگویی برای دیگر 
حزه ها تلقی ش��وده و نشان دهد که هر جا متکی به 

خودمان بودیم پیشرفت فوق العاده ای داشتیم. 
تحلیلگر جهان عرب با اشاره به خطای بزرگ 
آمریکا در فرس��تادن پهپاد جاسوس��ی به ایران به 
تحرکات تل آویو و متحدان عرب واش��نگتن برای 
کشاندن ترامپ به سوی ماجراجویی با استفاده از 

حماقت وی پرداخت.
عبدالباری عط��وان در مطلب��ی در رأی الیوم با 
اشاره به سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی »گلوبال 
ه��اوک« آمریکا بع��د از تجاوز به حریم س��رزمینی 
جمهوری اسالمی ایران به افزایش قیمت نفت پس از 
آن پرداخته و آورده است: آمریکایی ها خطای بزرگی 

مرتکب شدند که پهپاد جاسوسی 
آن ه��م در منطقه حس��اس 

و ملته��ب فرس��تادند. وی 
می نویسد: سپاه پاسداران 
س��رنگونی  از  ای��ران 
پهپادی که وارد حریم 

ایران  هوای��ی 
ش��ده ب��ود 

خبر داده 
و 

ر  ا د س��ر
اعالم  سالمی 
کرد ک��ه نقض 
حریم هوایی ایران 
خط قرمز اس��ت و 
اقدامات  با  کشورش 
ک��ه  تحریک آمی��زی 
حاکمیت کشور را نقض 

کند، مخالف است.
نوش��ت  عط��وان 
آمریکا  نظامی  فرماندهی 
ک��ه ناوه��ای هواپیماب��ر 
جنگ��ی  کش��تی های  و 
در منطق��ه خلیج ف��ارس 
مس��تقر کرده اس��ت، 
بر این خی��ال بود که 
سپاه پاس��داران ایران 
با ای��ن پهپاد که حریم 
هوای��ی ای��ران را نقض 
برخورد  اس��ت،  ک��رده 
نخواهد کرد و یا ش��اید 
فرس��تادن ای��ن پهپاد به 
مثابه بالون آزمایشی برای 
س��نجیدن میزان واکنش 
ایران باشد یا تحریک ایران 
برای سرنگونی این پهپاد به 
منظور یافتن بهانه ای برای 
شعله ور کردن جنگ. این 

احتماالت بعید نیست.
این تحلیلگر افزود: 
تصمیم سرنگونی پهپاد 
آمری��کا ناگهانی نبود و 
در راستای راهبردی است که چندی 
قبل اتخاذ ش��ده اس��ت و عنوان آن برخ��ورد با هر 
هواپیما، تانک یا موش��کی است که حریم زمینی و 
هوای��ی ایران را نقض کند؛ خواه این از جانب آمریکا 
باشد یا اسرائیل. مفهومش این است که انگشت روی 

ماشه بود و در انتظار این نقض بودند.
عطوان با اش��اره به احتمال ماجراجویی آمریکا 
علی��ه ایران و واکن��ش تهران آورده اس��ت: مقامات 
ایران خوی تسلیم ش��دن ندارند و واکنش دردناک 
ب��ه متج��اوزان آمریکایی بعی��د نیس��ت. متحدان 
اس��رائیلی و عرب��ی آمریکا از ای��ران و متحدانش به 
ش��دت می ترس��ند و از حماقت ترامپ برای گرفتار 
کردن آن در جنگی که شکس��ت خورده و با تلفات 
 نظامی س��نگین خارج خواهد ش��د، به��ره برده اند. 
وی در پایان می نویسد: فقط تصور کنید که در تابستان 
خلیج فارس با گرمای باالی ۵۵ درجه در سایه، برق 
قطع شود؛ بر سر آنانی که در ساختمان های شیشه ای 
که تبدیل به کوره خواهد ش��د به س��ر می برند، چه 

خواهد آمد. فقط تصور کنید.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در واکنش 
به هدف قرار گرفتن پهپاد متجاوز آمریکایی، از تالش 
پاریس برای آرام کردن اوضاع خبر داد. وی در پاسخ 
به سوالی درباره هدف قرار گرفتن پهپاد جاسوسی 
»گلوبال هاوک« از سوی ایران گفت: »مسئولیت ما 
دعوت به آرامش است. هر آنچه در توان داریم را به 

کار می گیریم تا اوضاع آرام بماند.«
رئیس جمهور فرانس��ه همچنی��ن از دو طرف 
خواس��ت دقیقاً مش��خص کنند پهپ��اد مورد نظر 
کج��ا بوده و در بخش دیگری از س��خنانش گفت 
ک��ه پاریس هر کاری می تواند را برای ماندن ایران 

در برجام انجام خواهد داد.
کارش��ناس آمریکایی پهپاده��ا در واکنش به 
هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی از س��وی ایران 
این حادثه را باعث از دس��ت رفت��ن آبرو و وجهه 
آمریکا دانس��ت. »اولریکه فرانک« اظهار داشت که 
ق��رار نبود ای��ن پهپاد هدف قرار گی��رد، اما با این 
حادثه آمریکا وجهه و آبروی خود را از دست داد.

ای��ن کارش��ناس آمریکایی ک��ه دارای مدرک 
دکترای روابط بین الملل از دانشگاه آکسفورد است، 
پهپاد سرنگون شده را بزرگ ترین و گران ترین پهپاد 
نظامی تجسس��ی جهان عنوان ک��رد که در نیروی 
دریای��ی آمریکا ب��ه کار گرفته می ش��ود و مختص 
فعالیت های تجسسی است.« به گفته وی سیستم 
پهپاد س��قوط ک��رده، به نام جاروبرق��ی اطالعات 
شناخته می شود، چراکه انباشته از تکنولوژی های 
ب��رای  تجسس��ی  برت��ر 
عملیات های نظارت 
شناس��ایی  و 

است.

سند غیرقابل انکار تجاوز و برخوردی قاطع؛

شکار بزرگ سوم خرداد
 رسوایی ترامپ، این قسمت سرنگونی پهپاد
222 میلیون دالری امریکا در خلیج فارس

پهپادساقطشدهسندتجاوزگریآمریکاییهاست
سواحل  آب های  در  آمریکایی  پهپاد  الشه  قطعات  برخی  گفت:  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 

کوه مبارک پخش شده بود و برخی قطعات سنگین نیز غرق شده است.
سردار امیرعلی حاجی زاده در حاشیه رونمایی از قطعات پهپاد ساقط شده آمریکایی، در گفت وگو با 
شبکه خبر اظهار داشت: این پهپاد سندی بر تجاوزگری رژیم آمریکاست. وی افزود: برخی قطعات الشه 

این پهپاد در آب های سواحل کوه مبارک پخش شده بود و برخی قطعات سنگین نیز غرق شده است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: آخرین اخطار ما به پهپاد جاسوسی امریکا در ساعت 
بی اعتنایی  دلیل  به  که  شد  داده  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی  پدافند  توسط  صبح   3:55
آنها، پهپاد در ساعت4:05 سرنگون شد. وی گفت: همراه با پهپاد آمریکایی در منطقه یک هواپیمای 
جاسوسی p۸ آمریکایی نیز بود که این هواپیما 35 نفر سرنشین داشت. این هواپیما نیز به مرزهای 
هوایی ما تعرض کرده بود و ما می توانستیم آن را مورد هدف قرار بدهیم، اما این کار را نکردیم؛ 

چراکه هدف ما از سرنگونی پهپاد آمریکایی اخطار به نیروهای تروریست آمریکایی بود.
و  پنهان کاری  با  و  است  بلند شده  ابوظبی  نزدیکی  امارات  الظفره  از  پهپاد  این  کرد:  اضافه  وی 
عبور از تنگه هرمز به مسیر خود ادامه داد. سوال ما این است که اگر ما این اقدامات را در سواحل 

واشنگتن انجام می دادیم آنها چه واکنشی نشان می دادند؟ اجازه می دادند حریمشان را نقض کنیم؟
سردار حاجی زاده ادامه داد: قرارگاه پدافند هوایی ارتش 10 دقیقه قبل از شلیک یعنی 3:55 
دقیقه بامداد دوبار اخطار می دهد و با توجه به اینکه وارد فضای کشور شد توسط یگان مستقر که متعلق 
به پدافند هوافضای سپاه بود مورد اصابت قرار می گیرد و در مجموع 4 بار در ساعت های 2:05 بامداد 

2 بار و 3:55 دقیقه 2 بار دیگر اخطار دادیم که عین 4 بار هم توجهی نشد.
فرمانده هوافضای سپاه در پایان افزود: آمریکا یکی از پیشرفته ترین و گران ترین ابزار جاسوسی 
خود را از دست داده است، آمریکا هم هیچ گاه اجازه نخواهد داد هواپیمایی جاسوسی پشت مرزهایش 
بدون  پهپاد  همراه  هستند،   مدعی  هرحالی  در  که  آنهاست  زیاده خواهی  این  باشد.  داشته  پروازی 
شلیک  آنها  به  چرا  ما  داشت،  حضور  منطقه  در  نیز  خدمه   35 با  جاسوسی  هواپیمای  یک  سرنشین؛ 

نکردیم؟ آنها با اخطار ما منطقه را ترک کردند.

نمای نزدیک


