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حضرت فاطمه زهرا(س) می فرمایند:
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بیل ا. ...
سولا ...و
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نیاکم ث ٌ
اإلنفاق فی َس ِ
جه َر ِ
ُ
َالثِ :ت َ
محبت سه چیز در دل من نهاده شد :تالوت قرآن ،نگاه به چهره پیامبر خدا و انفاق در راه خدا.
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تازههای مطبوعات
••جمهوری اسالمی  -رسانههای بیبیسی،
ایــرانایــنــتــرنــشــنــال ،م ـن و تــو و ...کــه حضور
میلیونی مــردم در تشییع پیکر ســردار شهید
قاسم سلیمانی در شهرهای مشهد ،اهــواز،
تهران و قم را سانسور کــرده بــودنــد ،با هدف
سیاهنمایی و انتشار اخبار منفی درباره ایران،
با انتشار خبر جان باختن تعدادی از هممیهنان
عزیزمان در شهر کرمان ناگهان به پوشش خبری
حداکثری این اتفاق پرداختند! این رسانهها با
نادیدهگرفتن اقیانوس حضور بیسابقه مردم در
تشییع قهرمان ملیشان کینهتوزی خود درباره
مردم را به اثبات رساندند.
••آرمان ملی  -به نوشته روزنامه استرالین183،
نفربهخاطربهآتشکشیدنجنگلهادرنیوساوث
ولز،کوئینزلند،ساوثوتاسمانیااسترالیادستگیر
شدهاند .در این میان جیمز آگالوف ،مدیر علوم
رفتاری دانشگاه سوینبرن استرالیا ،در این باره
یهای در
شسوز 
گفته است ،حدود  50درصد آت 
جنگلهای استرالیا از حریقهای عمدی شروع
شده است.
••کیهان  -سفیر سابق آمریکا در جمهوری
آذربایجان گفت :پس از تــرور قاسم سلیمانی،
مقامات آمریکایی دیگر حاشیه امنیت ندارند
و میتوانند همه جا ترور بشوند .ماتیو بریزا در
گفتوگو با سیانان اظهار کرد :اولین پیامد این
اقدام ترامپ شکست در سیاست خاورمیانهای
آمریکاست.
••آرمان ملی -درادامهبازداشتبرخیازمدیران
جمعیت هالل احمر دیروز نیز دو مدیر جمعیت
هاللاحمر بــازداشــت شدند .برهمیناساس
معاون حقوقی وامــور مجلس و مدیرکل دفتر
برنامه و بــودجــه جمعیت هاللاحمر بــا حکم
قضایی بازداشت شدند .روابط عمومی جمعیت
هاللاحمر با تایید بازداشت این دو مدیر اعالم
کرد که در خصوص دلیل بازداشت آن ها اطالع
دقیقی وجود ندارد.
••سازندگی – عــبــدا ...مؤمنی دریادداشتی
نوشت :در برخی موارد برای بازسازی ابتدا باید
بهبنیادافکنیساختاریپرداخت.بهنظرماکنون
اصالحطلبی در چنین وضعیتی است و صرف ًا
نمیتوان با ایدههای شعاری یا بیان یک سری
لفاظیهای تکراری آن را به جهتی مردمیتر
تمایل داد بلکه باید آن را شخم زد و ساختارهای
شکل بسته آن را باز کرد و از نو ساخت .به طوری
که سازمان اصالحطلبی سامان جدید بیابد و
مرتبه عالیتر از مواجهه با مطالبات مردم باشد
وگرنه زنگاری که بر ساختار آن نشسته است با
مسامحه و تعارفات سیاسی مرسوم از آن رخت
برنخواهد بست.
••آرمان ملی  -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در حاشیه مراسم تجلیل از مقام شهید سردار
سلیمانی در باره رفع فیلتر توئیتر به منظور ارائه
نظراتکاربراندرخصوصحوادثومسائلاخیر
گفت« :با رفع فیلتر توئیتر برای این که کاربران
بتوانند نظرات خود را در باره مسائل اخیر در این
فضا منتشر کنند ،موافق هستم».

انعکاس
••تابناک نوشت :دفتر ریاست جمهوری سوریه
اعالم کرد که شرکت توئیتر ،صفحه رسمی این
دفتر را درپی انتشار تصاویر دیــدار «والدیمیر
پوتین» و «بشار اسد» روسای جمهوری روسیه و
سوریه در دمشق مسدود کرده است.
••صراط نیوز خبرداد  :سیدعمار حکیم ،رئیس
جریان حکمت عراق که قصد داشت به منظور
شرکت در مراسم گرامی داشت سپهبد شهید
قاسم سلیمانی بــه تــهــران سفر کند بــه دلیل
بستهشدن فرودگاه بینالمللی بغداد به دستور
آمریکاییها مجبور شد از مسیر زمینی خود را به
تهران برساند.
••رجانیوز نوشت :پس از دستگیری روح ا...
فروزش معاون حقوقی و امور مجلس و علی اکبر
پــرواز مدیر کل دفتر برنامه و بودجه مشخص
شد که علت بازداشت این دو نفر در ارتباط با
فسادهای مالی گسترده در هالل احمر بوده
است.
••خبرآنالین نوشت :سرهنگ سعید راستی،
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی
پایتخت خبر داد ضاربان هانی ُکرده که وی را در
یک درگیری هدف ضرب و شتم قرار داده بودند،
دستگیر شدند.این افراد دارای سابقه هشت تا
 ۱۰فقره زندان هستند.
••برنا نوشت :مالنوری رئیس کمیسیون ماده
 ۱۰وزارت کشور خبرداد که نهمین جبهه به
نام «تحو لگرایان ایــران اسالمی» با عضویت
چهار حزب مجمع جانبازان و ایثارگران انقالب
اسالمی ،کانون همبستگی فرهنگیان ایران،
حزب همدلی مردم تحولخواه و حزب اسالمی
ایران زمین ،فعالیت خود را آغاز کرده است.
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بارانموشکسپاهدرچشمفتنهآمریکا

نیرویهوافضایسپاهدرعملیاتشهیدسلیمانیباشلیک 15موشکپایگاهعیناالسدرادرهمکوبید
بامداد دیروز و تقریبا در همان ساعاتی که بامداد
جمعه گذشته ،ارتــش آمریکا به دستور رئیس
جمهوراینکشور،سردارسلیمانیوهیئتهمراه
اورادرفرودگاهبغدادترورکرد،سیلموشکهای
بالستیک و کروز سپاه ،به پایگاه عین االسد در
استان االنبار عراق که مرکز اصلی و دژ مستحکم
یانکی ها در این کشور است ،وارد شد و سیلی
سختی به واشنگتن زد .یکی از وجوه مهم این
عملیاتکهشهیدقاسمسلیمانینامگذاریشده
است،آناستکهدر 78سالاخیروپسازحمله
به ناو پرل هاربر آمریکا در جریان جنگ جهانی
دوم ،تاکنون هیچ کشور دیگری یارای تهاجم به
ارتش آمریکا را نداشته است .این درحالی است
که کشورمان پس از نواختن این سیلی سخت به
گوشآمریکاییها،همانگونهکهاعالمکردهبود
رسمامسئولیتآنرابرعهدهگرفتوبهآمریکایی
ها و متحدانش در منطقه هشدار داد ،چنان چه
بخواهند اقدام دیگری علیه ایران انجام دهند ،با
واکنشقاطعوگستردهترکشورمانحتیدردیگر
کشورهای منطقه مواجه خواهند شد.جزئیات
بیشتری ازاین عملیات و تحلیل ابعاد آن در ویژه
نامه های صفحات  7تا  10روزنامه امروز منتشر
شدهاست.
▪آمریکاچهچیزیراپنهانمیکند؟

آمریکایی ها در حالی مدعی شده اند که باران
موشکیایرانبهپایگاهمجهزوبهقولترامپ«زیبا
و بیلیون دالری» آمریکا تلفاتی نداشته وسعی در
پنهانکردنآندارندکهشبگذشتهشبکهالعربیه
رسانه رسمی عربستان ،از زخمی شدن شماری
از نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه عین االسد
خبرداد .همزمان صفحه توئیتر خبرنگار روزنامه
صهیونیست هاآرتص از «انتقال  224سرباز
زخمیآمریکاییبهبیمارستانسوراسکیتالویو»
درسرزمینهایاشغالیخبرداد.خبریکهباعث
شدتوئیترحساباینخبرنگارراتعلیقکند«.جک
خوری» در توئیتر خود نوشته بود« :طبق گزارش
هایدریافتشدهتوسطهاآرتص،یکهواپیمای
حاملسربازانزخمیآمریکاییدرحملهموشکی
ایران به پایگاه هوایی عین االسد ساعاتی پیش
در تل آویــو فــرود آمــد .در همین حال یک مقام
آمریکایی هم که نامش فاش نشده در گفتوگو با
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» مدعی شده است
کهاگردراینحمالتکسیهمکشتهشدهباشد،
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این کشور قرار داده اند اخطار داده میشود هر
سرزمینی ،به هر ترتیب مبدا اقدامات خصمانه
و تجاوزگرانه علیه جمهوری اسالمی ایران قرار
گیرد ،هدف قرار خواهد گرفت -3.به هیچ وجه
رژیمصهیونیستیرادراینجنایاتجدایازرژیم
جنایتکار آمریکا نمی دانیم -4 .به مردم آمریکا
توصیهمیکنیمبرایپیشگیریازخسارتهای
بیشتر،سربازانآمریکاییراازمنطقهفراخوانده
واجازهندهندبانفرتافزاییروزافزونرژیمضد
مردمی حاکم بر ایاالت متحده جان نظامیان آن
کشور بیش از این به خطر افتد .و ما النّصر ّال من
عند ّ
اللالعزیزالحکیم».
▪ظریف:ایرانبراساسبند ۵۱منشورملل
متحد،اقداماتمتناسبیدردفاعازخود
انجامداد

تعدادکشتههااندکاست.ایندرحالیاستکه
ازهمانابتدایحملهموشکیایران،گزارشهااز
خروج بالگردهای آمریکایی از این پایگاه حکایت
داشت که برخی منابع نوشته اند این بالگردها
کارانتقالکشتههاوزخمیهابهیکپایگاهدیگر
آمریکارابرعهدهدارند.
▪یکمنبعآگاه:درحملهموشکیسپاه80
نفر کشتهو 200نفرمجروحشدهاند

در همین حال یک مقام آگاه در اطالعات سپاه
در گفت و گو با فــارس از حجم تلفات گسترده
آمریکایی ها در حمله موشکی ایــران خبر داد
و گفت :مطابق گزارش های دقیق منابع ما در
منطقهتااینلحظهدستکم۸۰نظامیآمریکایی
کشتهوحدود ۲۰۰نفرزخمیشدهاندکهزخمی
هابالفاصلهبابالگردازاینپایگاهبیرونبردهشده
اند .این مقام آگاه افزود ۲۰ :نقطه حساس این
پایگاه توسط  ۱۵موشکی که شلیک شد هدف
اصابت قرار گرفت و تعداد قابل توجهی پهپاد و
بالگرد منهدم شد .وی تاکید کرد ۱۰۴ :نقطه
حساس از مواضع آمریکا در منطقه شناسایی
شدهکهبهمحضاولینخطایآمریکاییهامنهدم
خواهدشد.
▪بیانیهسپاهدرتشریححملهموشکیبه
عیناالسد

درهمین حال سپاه پاسداران در بیانیه ای که
حدود ساعت 3بامداد چهارشنبه منتشر شد ،از
حمالتسنگینموشکینیرویهوافضایسپاه
پاسداران انقالب اسالمی به پایگاه آمریکایی
عین االسد در انتقام از ترور ناجوانمردانه سپهبد

روحانی:دستسردارسلیمانیراقطع
کردندپایشانراازمنطقهقطعمیکنیم
هادی محمدی – عملیات شهید سلیمانی در
بامداد چهارشنبه مهم ترین رخــدادی بود که
عالوه بر بازتاب گسترده در داخل و خارج کشور،
بهمهمترینمحورسخنانرئیسجمهورووزیران
درجلسهدولتوحاشیهآنبدلشد.روحانیتنها
چند ساعت پس از این رویداد بزرگ در سخنانی
در جمع اعضای کابینه به تهدید آمریکا در پس
جنایتاینکشورپرداختوبابیاناینکه«دست
سردار سلیمانی عزیز ما را قطع کردند پایشان
را از منطقه قطع میکنیم» ،افزود :آمریکاییها از
دستیابیبهاهدافخوددرایناقدامجنایتکارانه
شکستخوردند.
رئیسجمهوربااشارهبهبرگزاریمراسمپرشکوه
برای این سردار شجاع کشور ،اظهار کرد :سردار
سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود بلکه او
یک سیاستمدار ،استراتژیست و یک فرد توانمند
در مذاکرات سیاسی با احزاب ،گروه ها و حتی
مقامات بلندپایه منطقه و خارج از منطقه بود.
شهید سپهبد سلیمانی فردی بسیار باهوش و
خوش فکر و برنامه ریزی ها و پیش بینی های او
معموالدقیقبود.
رئیس جمهور با بیان این که آمریکایی ها با اقدام
جنایتکارانه خود اشتباه بزرگ تاریخی را مرتکب
شدند،افزود:صدهافرماندهآمریکاییدرجایگاه
هایمختلفمنطقهبهگونهایبودندکهاگرسردار
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051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

سلیمانی اراده می کرد آن ها را از پای درمی آورد
اما سردار سلیمانی از معتدل ترین فرماندهان
نظامی منطقه و جهان بود ضمن این که شجاع
تریننیزبهشمارمیرفت.سردارسلیمانیبسیار
حساب شده عمل می کرد و هیچ گاه در مسیر
افراطوتفریطقرارنمیگرفت.
روحــانــی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه در بــرابــر اقــدام
جنایتکارانه آمریکا الزم بود نیروهای مسلح نیز
پاسخ مناسب را بدهند ،گفت :از سپاه پاسداران
انقالب اسالمی تشکر می کنیم که با عملیاتی
کهعلیهپایگاهبزرگآمریکاییهادرمنطقهانجام
داد به خوبی نشان داد که ما در برابر آمریکا عقب
نشینینمیکنیمواگرآمریکامرتکبجنایتیشود
هرچندکهبخواهدتهدیدکندبایدبداندکهپاسخ
قاطع نیروهای مسلح ما را دریافت خواهد کرد.
آمریکاییهااگرآگاهیوهوشیاریداشتهباشند
در این مقطع اقدام دیگری انجام نمی دهند اما
اگر این کار را انجام دادند هم مردم و هم نیروهای
مسلح کشور آمــاده اقــدام متقابل در برابر آن ها
هستند.رئیسجمهوربابیاناینکهآمریکاییها
نباید خطا کنند و اگر در دیگر کشورها اقداماتی
علیه آن ها انجام شد بگویند که توسط نیروهای
نیابتیایرانبهانجامرسیدهاست،افزود:مانیروی
نیابتی نداریم چرا که امروز ملت ها آزادند و هیچ
نیروییدرهیچکشوریتحتفرمانمانیست.

شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش خبر داد و به
کشورهای متحد آمریکا در منطقه در صورتی که
خاک شان مبدا «اقدامات خصمانه و تجاوزگرانه
علیه جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد» هشدار
داد که این کشورها هدف قرار خواهند گرفت.
به گــزارش سپاه نیوز متن ایــن بیانیه به شرح
زیــر اســت« :بسم ا ...القاصم الجبارین .امت
اسالمی داغدار ،ملت بزرگ و شهید پرور ایران
اسالمی ،زمــان تحقق وعــده صــادق فــرا رسید
و به اذن خداوند متعال بامداد امــروز در پاسخ
به عملیات جنایتکارانه و تروریستی نیروهای
متجاوز آمریکایی و انتقام ترور ناجوانمردانه و
شهادت مظلومانه فرمانده قهرمان و فداکار
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سردار پرافتخار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم
سلیمانی و یارانش ،رزمندگان شجاع نیروی
هوافضایسپاهطیعملیاتیموفقبهنامعملیات
«شهید سلیمانی» با رمز مقدس یازهرا(س) با
شلیک ده ها فروند موشک زمین به زمین پایگاه
اشغالیارتشتروریستیومتجاوزآمریکاموسوم
به «عین االسد» را درهم کوبیدند که جزئیات آن
متعاقبا به استحضار ملت شریف ایران و آزادگان
جهان اســام خواهد رسید .سپاه پــاســداران
انقالب اسالمی با تبریک این پیروزی بزرگ
به امت اسالمی به پا خاسته وبه مردم فداکار و
عظیمالشانایراناسالمیاعالممیکند-1  :به
شیطان بــزرگ ،رژیــم سفاک و مستکبر آمریکا
هشدار می دهیم هر شــرارت مجدد یا تجاوز یا
تحرک دیگر با پاسخ دردنــاک تر و کوبنده تری
مواجهخواهدشد-2 .بهدولتهایمتحدآمریکا
که پایگاه های خود را در اختیار ارتش تروریستی

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحریریه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

به گزارش فارس ،همزمان در حوزه دیپلماسی
نیز «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان
در توئیتر خود نوشت :ایران منطبق با بند ۵۱
منشور ملل متحد ،اقدامات متناسبی در دفاع از
خود انجام داد و پایگاهی را که از آن حمله بزدالنه
علیهشهروندانومقامهایارشدماانجامشدهبود
هدف قرار داد .ما به دنبال تشدید تنش یا جنگ
نیستیم ،اما از خودمان در برابر هر تهاجمی دفاع
میکنیم .ظریف همچنین روز گذشته گفت که
اقدامایرانبااطالعدولتونیروهایمسلحعراق
انجام شده است .به گــزارش ایسنا ،کشورمان
همچنینباارسالنامههاییبرایدبیرکلسازمان
ملل متحد و شــورای امنیت این سازمان اعالم
کــرد :به دنبال جنگ نیستیم و دربــاره هرگونه
ماجراجویینظامیعلیهخودهشدارمیدهیم.
▪معاونعملیاتسپاه:موشکهایمادقیق ًا
بهاهدافاصابتکرد

همچنینسردارنیلفروشانمعاونعملیاتسپاه
نیز با بیان این که طی بررسی هایی که سپاه
به عمل آورد پایگاه عین االسد به عنوان چشم
فتنه و جایی که عملیات های تروریستی آمریکا
در منطقه از آن جا طراحی و اجرا میشد و ترور
شهید سلیمانی هم از آن جا طراحی و اجرا شده
بود ،اظهار کرد:قبل از اجرای عملیات ،با اشراف
اطالعاتیبسیارباال،فعالیتهاوحرکاتنیروهای
تروریست آمریکا در منطقه و پایگاه هوایی عین
االســد را دقیق ًا بررسی کردیم .بیش از دو روز
استکهعیناالسدمحلدپویسالحوتجهیزات
آمریکاییها شده بود و از لحاظ اهمیت مهم ترین
پایگاه منطقهای آمریکاییها در اداره و هدایت
عملیاتهایتروریستیبهحسابمیآمد.

عقبنشینیترامپبعدازچندروز
رجزخوانی
درحالی که رئیس جمهور آمریکا اوایل هفته جاری گفته بود «اگر ایران یک پایگاه ما را بزند
بدون درنگ تجهیزات نظامی زیبا و پیشرفته خود را ارسال میکنیم» و تهدید کرده بود «در
صورتی که ایران به هر آمریکایی یا منافع آمریکا حمله کند ،آمریکا به  52سایت در داخل
ایران حمله خواهد کرد» ،روز گذشته در مقابل حمله موشکی سپاه به پایگاه گران قیمت
عین االسد آمریکا در عراق ،از حرف ها و تهدیدهای اخیر خود به وضوع عقب نشینی کرد و
مدعی شد« :آمریکا آماده است صلح را در آغوش بگیرد» .دونالد ترامپ که عصر دیروز مقابل
خبرنگاران در کاخ سفید سخنرانی می کرد ،در نطقی که به نظر می رسید متن و عبارت های
آن از قبل آماده شده و از عبارت های همیشگی و مختص او در آن خبری نبود ،حتی مدعی
شد هیچ آمریکایی جان خود را از دست نداده است و در ادامه ترجیح داد به جای تداوم
رویارویی با ایران ،تهدید به تحریمهای تازه کند و با لفاظی کار را پیش ببرد .رئیس جمهور
آمریکا البته هیچ اشاره ای به میزان سربازان آمریکایی که در موشک باران عین االسد زخمی
شده اند نیز نکرد .درحالی که شب گذشته شبکه العربیه از زخمی شدن شماری از نظامیان
آمریکایی مستقر در پایگاه عین االسد خبرداده بود ،همزمان صفحه توئیتر خبرنگار روزنامه
صهیونیستی هاآرتص از «انتقال  224سرباز زخمی آمریکایی به بیمارستان سوراسکی
تالویو» در سرزمین های اشغالی خبرداد .بر این اساس برخی تحلیل گران می گویند که کاخ
سفید درحال پنهان کردن تعداد زخمی ها و کشته های حمله موشکی ایران است .موضوعی
که پیشتر هم سابقه داشته است .در این زمینه شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد :در زمان
جنگ اول خلیج فارس ،آمریکا کشته شدن  ۳۷نفر از نظامیان خود را بر اثر اصابت موشک
عراقی ،پنهان کرد .موضوعی که بعدا اطالعات آن فاش شد .رئیس جمهور آمریکا با تکرار
ادعاها و تهدیدهای قبلی علیه ایران گفت که بالفاصله تحریمهای بیشتری برای ایران در نظر
گرفته خواهد شد .وی مدعی شد :روزی که برجام امضا شد فریاد مرگ بر آمریکا میدادند و
پول به دست آمده از این توافق را هزینه کارهای تروریستی در یمن  ،عراق و لبنان می کردند
و هزینه این موشکها که به ما پرتاب شد از سوی دولت قبلی آمریکا تامین شد.وی همچنین
گفت :البغدادی یک هیوال بود و سعی میکرد خالفت داعش را بازسازی کند اما نتوانست.
داعش یک دشمن طبیعی ایران است و از بین رفتن آن برای ایران خوب است و ما باید در این
موضوع و اولویت مشترک دیگر کار کنیم .با این حال ترامپ پس از آن که نطق خود را بیان کرد
حاضر نشد به سواالت خبرنگاران پاسخ دهد و تریبون را ترک کرد.
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اخبار

پیکر حاج قاسم ساعتی پس از
حمله موشکی سپاه در خاک
آرام گرفت
پیکر شهدای مقاومت ،حا جقاسم سلیمانی،
سردار حسین پورجعفری و شهید حاج ابومهدی
المهندس ساعتی پس از حمله موشکی سپاه
پــاســداران به پایگا ههای آمریکا در خاک آرام
گرفت .به گــزارش فــارس ،بامداد روز گذشته
پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و سردار
حسین پورجعفری در خانه ابدیشان در گلزار
شهدای کرمان آرام گرفت .به گزارش فارس ،پس
از آن اقامه نماز جماعت در محل خاک سپاری
سردار سلیمانی انجام شد .پیکر مطهر حاجقاسم
سلیمانی «سیدالشهدای مقاومت» و همرزمش
ســردار حسین پورجعفری صبح روز سه شنبه
گذشته بر دوش مردم به صورت باشکوهی تشییع
شد امــا زمــان تدفین به علت ازدحــام جمعیت
به تعویق افتاد .همزمان با ایــن موضوع سپاه
پاسداران انقالب اسالمی نیز در بیانیهای از
حمالت سنگین موشکی نیروی هوافضای سپاه
پاسدارانانقالباسالمیبهپایگاهآمریکاییعین
االسد در انتقام از ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی و یارانش خبر داد.
▪پیکر شهید المهندس با شعار مرگ بر
آمریکا به خاک سپرده شد

همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران ساعاتی
بعد از حمله موشکی به نیروهای آمریکایی در
پایگاه عین االسد در غرب استان االنبار عراق،
پیکر مطهر شهید حــاج ابومهدی المهندس
رئیس ستاد نیروهای الحشد الشعبی با شعار
مرگ بر آمریکا در نجف اشرف به خاک سپرده
شد.براساس این گزارش ،همرزمان و خانواده
شهید ابومهدی المهندس آخرین وداع خود را
با این فرمانده ارشد نیروهای الحشد الشعبی با
شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»
و تاکید بر خون خواهی از آمریکایی ها به خاطر
شهادت المهندس و شهید سردار قاسم سلیمانی
انجام دادند.

یک کارشناس تحلیل تصاویر
ماهواره ای:

دقت موشک های ایران بسیار
بیشتر از حد انتظار بود

یک کارشناس مرکز جیمز مارتین در دانشگاه
مــیــدلبــری در زمینه تجزیه و تحلیل تصاویر
ماهوارهایبابیاناینکهاگرایرانیهامیخواستند
میتوانستند با هدف گرفتن مواضعی در سراسر
این پایگاه این وضعیت را به حدی افزایش دهند
که راه بازگشتی وجــود نداشت گفت :اما آن ها
این اهداف را بسیار دقیق مدنظر گرفتند و به آن
ها شلیک کردند .دیوید شمر ِلر در گفت و گو با
رادیو اروپای آزاد تاکید کرد :با ارزیابی آن چه در
تصاویر از خسارت و برخورد موشک میبینیم،
دقتموشکهابسیاربیشترازآنچیزیبودهاست
که عموم انتظار داشتند .وی افزود :ایران بزرگ
تریننیرویموشکیدرمنطقهرادارد...نگاهیبه
تصاویرماهوارهاینشانمیدهدکهیکرویهواحد
در هدفگیری این نقاطی که بیشتر مثل انبار یا
آشیانهوسایلترابریهواییهستنددرنظرگرفته
شدهاست.بعدمیبینیدکههدفچگونهخسارت
دیده است و می توانید این حلقه دور محل حمله
را ببینید که احتماال آشیانه است و آن حلقه نتیجه
انفجار موشک است .در نتیجه به نظرم با ارزیابی
آن چه در تصاویر از خسارت و برخورد موشک
میبینیم،دقتموشکهابسیاربیشترازآنچیزی
بوده است که عموم انتظار داشتند .وی با بیان این
که من نقشهای از این پایگاه هوایی ندارم چون در
دسترس عموم نیست ،افزود :اما به نظر میآید که
ایرانی ها نقشهای داشتند و خیلی دقیق به دنبال
هدف گرفتن و وارد کردن خسارت به تجهیزات و
وسایلترابریهواییبودند.

