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تازههای مطبوعات
••آرمان -اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی
اعتمادملی گفت :اگر اصالحطلبان از هویت
اصالحطلبیخودعبورکنندآنزمانمردماز
اصالحات عبور خواهند کرد .وی تأکید کرد:
اعتماد ملی حتما با هویت اصالحطلبی در
انتخابات شرکت میکند.
••ایران -یک مقام آگاه در وزارت بهداشت
گفت :ابالغ آییننامه مربوط به اهدای عضو
از محکومان اعدامی از سوی قوه قضاییه
کاری مذموم است و قوه قضاییه بدون هر
گونه مشورت با وزارت بهداشت این آییننامه
را ابالغ کرده اســت.او در ادامه تأکید کرد
که در دنیا تنها کشور چین اعضای زنده
محکومان به اعدام را به بیماران پیوند میزد
که با موضع تند سازمان بهداشت جهانی
درباره این اقدام مواجه شد.
••همشهری -گرانی شیر و لبنیات موجب
کــاهــش ســرانــه مــصــرف و تحمیل هزینه
چندبرابری به دولــت بــرای تأمین دارو و
درمان بیماریهای ناشی از کاهش مصرف
این فراوردهها شده است.

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :بی بی سی فارسی
در حالی پخش برنامه کــودک را آغــاز و به
صراحت هدف آن را جذب گروه تــازهای از
مخاطبان فارسیزبان اعالم کرده که به نظر
میرسد صداوسیمای ایــران باید مراقب
باشد تا پس از عرصه خبر ،در این حوزه سهم
قابل توجهی از مخاطبان را از دست ندهد و
قافیه را نبازد.
••عصرایران نوشت  :با حکم مصطفی
ساالری استاندار گیالن «بهیه انصاری» که
از زنان اهل سنت است به سمت بخشدار
مرکزی رضوانشهر منصوب شد.
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روایت توئیت ها از ضرب شست ایران به آمریکا

یادداشت

خاطره مشترک صدام و ترامپ!
سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در حریم هوایی
کشورمانبااستقبالکاربرانشبکههایاجتماعیروبه
روشد.بسیاریازمسئوالنوفعاالنرسانهایباهشتگ
هاییمثلپهپاد،گلوبالهاوکوسپاهتوئیتهایخود
رامنتشرکردند.درمیانچهرههایسیاسینیزچهره
هایسیاسیهردوجناحازایناقدامشجاعانهنیروهای
مسلحکشورمانتجلیلکردند.
* محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس:
پهپاد آمریکایی دست از پا خطا کــرده و وارد حریم
سرزمینی ایران شده و بالفاصله سیستم دفاع سوم
خردادمزدشراکفدستشگذاشته!
* حسام الدین آشنا :آن جا که عقاب پر بریزد از پشه
الغریچهخیزد.
* محسن رضایی :امروزناظرینوتحلیلگرانمتوجه
عراقصدامحسیننیستیم.آمریکاییهاو
شدندکهما ِ
متحدینآنهابدانندکهشیرهادندانهایخودرابرای
لبخندبهنمایشنمیگذارند.
* سیدعباس صالحی وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی« :اسقاط ایرباس مسافری ایــران توسط
آمریکاییها و شهادت  ۲۹۰مسافر از یادمان نرفته
است .برای آن هیچ عذرخواهی و غرامتی در کار نبود،
مدال هم دادند .آن روز به آسمان نگریستم و گلریزان
شهیدان را دیــدم و گریستم اما امــروز آسمان ایران
برایشانناامنشد.اندکیازآنبغضفرونشست».
* عبدا ...گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان :در
بین همه پیام های سرنگونی پهپاد آمریکایی دو پیام از
همهبرجستهتراست-۱:تکنولوژیخیرهکنندهدفاع
هواییایران-۲اثباتپایانبزنودررو.
▪توئیت قابل تامل خبرنگار بی بی سی

البته برخی ایرانیان خارج نشین هم درباره این اتفاق
توئیتهایقابلتاملیمنتشرکردند؛ازجمله:
* عــطــاء ا ...مــهــاجــرانــی وزیـــر ارشـــاد دولــت
اصالحات :دیوید میلر به نکات مهمی اشاره کرده
است -١ :آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی در هر چهار

جنگی که در کره ،ویتنام ،عراق و افغانستان برپا کرده
اســت ،به پیروزی نرسیده و اهدافش محقق نشده
است -٢.ایرانبسیار بزرگ تر وقدرتمند تَر از آن است
کهآمریکابتواندآنراسرنگونکند.پهپادهمشاهد!
* خبرنگار بی.بی.سی :جالبه همون مسائلی که
دولتآمریکامیخوادایرانکناربذاره-قدرتموشکی
و«نیروهایتحتحمایتشدرمنطقه»-عواملیبودند
کهباعثشدمشاورانترامپدروزارتدفاعبرایتوجیه
حمله نکردن به ایران بهش استناد کنند و ترامپ رو از
حملهمنصرفکنند.
* علی علیزاده :نــام پهپاد ۲۰۰میلیون دالری
آمریکا که توسط سپاه ایرانیان شکار شد گلوبال
هاوکبود.فارسیشمیشودعقابجهانی.نمادیاز
خودبزرگبینیامپراتوریکهجهانیشدنیعنیسلطه
برهمهجهانرامیخواست.صدایسقوطوخردشدن
استخوان های این عقاب را شنیدی؟ منتظر سقوط
عقابیباشکهنماددولتآمریکاست.
* یک کاربر :اصـ ً
ا فتحالفتوح با سوم خــرداد گره
خورده است .از آزادســازی خرمشهر گرفته تا ساقط
شدن گلوبال هاوک .پن :تا چند روز قبل فقط حزب
بعثیهاباسومخردادخاطرهداشتندوحاالدیگررژیم
آمریکاهمخاطرهدارد.
* فيصل قاسم گوينده تلويزيون الجزيره :مى
ترسم فردا ترامپ فاكتور هواپيمايى رو كه ايرانيا زدن
بفرسته براى عربستان بگه پولش رو بدين  ...دويست
ميليون دالره ها  ...ارزون نيست.
* یک کاربر :شکندارمخیلیهابادیدنویدئویزدن
پهپادآمریکاییگریستندبهیادروزهاییکهصدامروزی
 10تا اسکاد-بی می زد به تهران و به قول ظریف دور
دنیا التماس میکردیم کسی بهمون موشک بفروشه
وکسینمیداد.
* جمیله کدیور :بعضی خبرها در انسان ایجاد غرور
می کند :مثل خبر سرنگونی پهپاد آمریکایی  بعد از
تجاوزبهفضایسرزمینیایران.فقطنمیدانمخبربه
اینمهمی،درتوئیترچراترندنمیشود؟!
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شکار پهپاد آمریکایی با فتوشاپ

کدامسامانهپدافندیغول 200میلیوندالریآمریکاراشکارکرد؟
پهپاد جاسوسی آمریکا با آتش سامانه پدافند
موشکی «سوم خرداد» نیروی هوافضای سپاه
مــورد هدف قــرار گرفته و ساقط شده است.
سامانه پدافندی ســوم خــرداد ،یک سامانه
پدافند موشکی با قابلیت تحرک باالست
که در سال  ۱۳۹۳توسط نیروی هوافضای
سپاه پاسداران انقالب اسالمی رونمایی شد.
این سامانه پدافندی میان برد برای انهدام
انواع اهداف هوایی در ارتفاع متوسط است
که از قابلیت درگیری با اهداف تا ارتفاع ۲۷
کیلومتری برخوردار است .سامانه پدافندی
«سوم خرداد» قابلیت انهدام اهداف را در برد
 ۷۵کیلومتریداردومیتواندبهطورهمزمان
با چهار هدف درگیر شود و هشت موشک را
شلیککند.اینسامانهتمامامستقلاست؛این
بدین معناست که کلیه امور یعنی شناسایی،
رهگیری ،تعقیب و درگیری با هدف مد نظر از
روی همین یک سامانه انجام میشود که خود
به کاهش تعداد یگانها و نفرات کمک کرده
و از طرفی شناسایی محل استقرار آن ها به
علت تحرک و جابه جایی سریع برای دشمن
بسیار مشکل خواهد شد .رادار سامانه سوم
خــرداد تــوان اسکن بسیار سریع در فضای
اطراف خود را دارد و در کسری از ثانیه توانایی
جهش فرکانسی بین  500تا برخی موارد
 1000فرکانس را دارد و در برابر جنگ

الکترونیک دشمن از توانایی مقاومت بسیار
باالییبرخورداراست.
اهمیتاینسامانهپدافندیایرانتاآن جاست
که خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در تحلیل
این ماجرا نوشت :سرنگونی هواپیمای بدون
سرنشین آمریکا به نوعی نشان میدهد که
ایرانیها نوعی موشک فوق افسانهای سری
در اختیار دارنــد که میتواند افسانههای
آمریکاییها را بر باد دهد .در همین حال یک
تحلیلگرمسائلنظامیدرگفتوگوباشبکه
بی بی سی فارسی این اتفاق را مقدمه ای بر
احتیاط های بیشتر آمریکایی ها در مقابل
ایرانوتغییرمعادالتقدرتدرمنطقهارزیابی
کرد« :هیچکس فکر نمی کرد که یک پهپاد
آمریکایی را که امن و غیرقابل رهگیری است
ایــران منهدم کند .این اتفاق معادالت میان
آمریکا و ایران را تغییر خواهد داد .این اتفاق
هرچند ممکن است کمی تنش ها را افزایش
دهد ،اما وقتی ایران می تواند پهپادی را بزند
که قدرت پــرواز بلند مدت  48ساعته دارد و
میتواندیکفنجانراازارتفاع 16کیلومتری
سطح زمین تشخیص دهد و پالک ماشین
ها را بخواند ،احتیاط آمریکایی ها را بیشتر
خواهد کرد .همچنین الزم است که آمریکا
ارزیابی اش درباره توان دفاعی و نظامی ایران
رابازخوانیکند».

دســتــاوردهــای دفاعی شگرف جمهوری
اسالمی ایران در چهل سال پس از انقالب
اسالمی که امــروز دست برتر منطقه را به
ایران داده اند همواره با تردیدهایی در خارج
کشور مواجه بوده و دشمنان ایران با ایجاد
جنگ روانی سعی داشته اند تا اقتدار نظامی
جمهوری اسالمی را بلوفی بزرگ و توخالی
جلوهدهند.همینچندروزقبلبودکهبرایان
هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در
ادعایی مضحک گفت :تصاویر آزمایشهای
موشکی و جنگندههای ایــرانــی محصول
فتوشاپ است و مقامات ایران را به فریبکاری
با هدف بزرگ نمایی دستاوردهای دفاعی
و پنهانکاری درخصوص نیات واقعی خود
متهمکرداماموفقیتبزرگبامدادپنجشنبه
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
و به رخ کشیدن توان باالی پدافند هوایی
سپاه پرده از این دروغ آمریکایی برداشت و
مدافعان همیشه بیدار مرزهای این سرزمین
با سامانه پدافندی سوم خــرداد که کامال
بومی و ایرانی بوده و تاکنون در هیچ عملیات
واقعی آزمایش نشده بود توانستند با دقت
باال پهپاد فوق پیشرفته و غول پیکر گلوبال
هاوک آمریکا را تکه تکه کنند آن هم در حالی
که براساس اسناد دقیق و قطعی ،جمهوری
اسالمی پهپاد مد نظر را که پس از چند بار
اخطار ،همچنان به کار جاسوسی خود ادامه
می داده درحالی شکار کردند که وارد فضای
ایران اسالمی شده بود .حاال آقای هوک که
احتماال تکه های ریز و درشت پهپاد گران
قیمت خود را از تلویزیون ها دیــده باید به
این فکر کند که چگونه تصاویر فتوشاپی می
توانند چنین شکاری را داشته باشند؟

