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تازههای مطبوعات
••صبح نــو  -هــر چند در دو روز اول سقوط
هواپیما خبری از ابرازنظرها و تسلیتهای
هنرمندان نبود ،مشخص نیست که چگونه
میشود بعد از این که نیروهای مسلح مسئولیت
این خطا را برعهده گرفت بهطرز عجیبی خود را
عزادار مسافران این هواپیما دانستند!
••سـازندگی  -علـی مطهری دربـاره اتفـاق
ناگـوار در مراسـم تشـییع شـهید حـاج قاسـم
سـلیمانی در کرمـان و جـان باختـن حـدود 60
نفـر در ایـن مراسـم بـه دلیـل ازدحـام جمعیـت
گفت :مـا اطلاع دقیـق داریـم که پنج نفـر در
جلسـه شـورای تامین اعتـراض کـرده اند کـه اگر
جمعیـت بـه ایـن نقطـه مشـخص برسـد تلفـات
خواهیم داشـت چون عرض خیابان کم اسـت...
اما چنـد نفر دیگـر قبول نکـرده انـد و گفتـه اند ما
اصـرار داریـم جمعیـت را نشـان بدهیـم ...بـا این
نـگاه تصمیمـات خامـی گرفته شـد کـه بـه از بین
رفتـن تعـدادی از مـردم منجـر شـد.

انعکاس
••تابناک خبرداد :سعد جواد قندیل سفیر عراق
در ایران اعالم کرد که تهران و بغداد درحال گفت
و گو درباره سرنوشت هواپیماهایی هستند که
صدام از بیم منهدم شدن توسط آمریکا در جنگ
کویت ،به ایران فرستاده بود و این گفت و گوها
همچنان ادامه دارد .در سال  1991بعد از ورود
نیروهای عراقی به کویت و بعد این که نیروهای
ائتالف تحت امر آمریکا بیش از  ۵۰۰جنگنده
عراقی را منهدم کردند ،صدام برای محافظت
از ناوگان هوایی خود تعدادی از جنگنده ها و
هواپیماهای مسافربری باقی مانده را به ایران
فرستاد.
••آفتاب نیوز نوشت  :توهین محمدصادق
کوشکی به رخشان بنیاعتماد در برنامه جهان
آرا شبکه افق ،اعتراض انجمن مستندسازان
سینمای ایران را به دنبال داشت.
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جزئیاتجدیدازحملهموشکیسپاهبهپایگاهآمریکا
افسردانمارکی :اگر ایران میخواست ،هزاران سرباز را زیرخاک دفن میکرد

یکافسردانمارکیکهدرقالبائتالفآمریکایی
در عــراق در پایگاه عین االســد آمریکا هنگام
حمالت موشکی ایــران حضور داشته است،
جزئیاتمهمیازحملهموشکیسپاهبهاینپایگاه
آمریکا در عراق را تشریح کرد .براساس برخی
گزارش ها ،نیروهای دانمارکی یک روز پس از
حملهایرانازعراقخارجشدند.
▪صاعقهای از آسمان نازل شد

به گزارش تسنیم ،این
افسر دانمارکی که با
تــلــویــزیــون دانــمــارک
گفت و گو می کرد و نام
ویذکــر نشده اســت،
در پاسخ به ایــن ســوال که دقیقا چه اتفاقی
افتاد ،جــواب داد :به دنبال حمله ،ما فــورا به
پناهگا ههای امن و مستحکم زیرزمینی پناه
بردیم و با ترس و وحشت منتظر بودیم ،تا این
که صاعقهای از آسمان نازل شد و خاک زیادی
داخل پناهگاه ما ریخت تا جایی که نزدیک بود
خفه شویم .همان موقع آژیرهای خطر به صدا
درآمدند .او در ادامه درباره این که چرا آژیرهای
هشدار قبل از رسیدن موشک نخست به صدا
درنیامدند ،گفت :به نظر میرسد موشکها
به دستگاههای رادارگریز بسیار دقیقی مجهز
بودند .بعد از آن حمالت موشکی پیاپی ادامه
یافت و تقریبا  13موشک شلیک شد.
این نظامی دانمارکی با بیان این که پناهگاهها
هرگز هدف حمله قــرار نگرفتند ،افــزود :اگر
چنین میشد فاجعه تمام عیار قرن رخ میداد،
زیرا هزاران سرباز و افسر از تابعیتهای مختلف
در آنها بودند .به نظر میرسد ایران به دنبال
حمالت کیفی و دارای مضمون و معناست
نه حمالتی کمی که حاصل آن کشته شدن
سربازان باشد .ضمنا به نظرم این پیامی به
دنیاست با این محتوا که ایــران میخواهد به

جهان بگوید برخالف آن چه آمریکا به شما القا
میکند ،ما مسلمان هستیم نه قاتل و اگر این
طور بودیم هــزاران سرباز و افسر را زیر خاک
دفن میکردیم.
▪موشکها بسیار دقیق بودند و اهداف
مد نظرشان را با دقتی عالی نشانه رفتند

وی تاکید کرد :موشکها بسیار دقیق بودند
و اهــداف مد نظرشان را با دقتی عالی نشانه
رفتند؛ بدون آن که حتی یک موشک سقوط
کند یا از هدف منحرف شود .از این جا میتوان
فهمید ایرانیها نقشههای دقیقی از پایگاه
هــا ،مقرهای مدیریتی ،پناهگا هها و آشیانه
هواپیماها داشتند و میتوانستند پناهگاهها را
هم در حالی که در اوج آرامش و تسلط بودند،
بزنند .این نظامی در ادامه به توضیح وقایع بعد
از حمله پرداخت و گفت :آمریکاییها بعد از
پایانهشداریعنیحدودیکساعتبعدازحمله
خارج شدند .آمبوالنسها و ماشینهای آتش
نشانی به محل آمدند و وقتی ما در پناهگاه بودیم
صدای بالگردهای نظامی و فریاد سربازان را
میشنیدیم ولی به دستور فرماندهان خود و
از ترس حمالت بیشتر خارج نشدیم .صبح که
بیرون آمدیم دیدیم آتش بیش از هفت نقطه

مهم را ســوزانــده اســت و خــودروهــا سوخته و
ساختمانها ویــران شده انــد.وی افــزود :ما از
مقرهایآمریکاییاطالعاتکمیداریموبعضی
از آنها مقرهای مشترک هستند .اما نقاطی هم
هستند که ما نمیشناسیم و به عنوان نیروهای
دانمارک وابسته به ائتالف بین المللی اجازه
ورود به آنها را نداریم .اما آن چه قطعا میدانم
این است که دستگاههای کنترل رادارهای غول
پیکر با همه تجهیزاتشان به عالوه مقر اطالعات
نظامی آمریکا به صورت کامل منهدم شدند.
انبارهایاسلحهنیزتخریبشدندوتانیمساعت
بعد از حمله در آنها انفجار رخ مــیداد .باند
پروازی جنگندهها و سکوهای دیده بانی هوایی
و پایگاههای شلیک موشک زمین به هوا به طور
کامل تخریب شدند و دستگا ههای حسگر
هوایی و حرارتی هم از بین رفتند.
او درباره ادعای آمریکا مبنی بر اصابت موشک
ها به مواضع نیروهای عراقی گفت :باید این را
اضافه کنم که ایران جناح عراقی یا پناهگاهها و
مراکز درمانی و خدماتی را نشانه نرفت و فقط به
جناح آمریکایی و اهداف منتخب تمرکز کرد که
این نشان میدهد ایرانیها نقشههایی دقیق از
همه پایگاههای نظامی و خارجی در عراق و کل
منطقه خاورمیانه دارند.
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پنتاگونادعایترامپ
علیهسردارسلیمانی
راتاییدنکرد
وزیر دفاع آمریکا گفت ،اطالعاتی وجود ندارد
که ادعای «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری
این کشور را مبنی بر قصد ایران برای حمله به
چهار سفارتخانه آمریکا تایید کند.به گزارش
ایرنا ،به نقل از تارنمای هیل« ،مارک اسپر» در
مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت:
با دیدگاههای ترامپ درباره این که طرحی
برای حمله در دست اجرا بوده موافق است،
اما اطالعات امنیتی خاصی را رویت نکرده
که نشان دهــد طبق ادعــای ترامپ شهید
ســردار قاسم سلیمانی فرمانده تــرور شده
ایران در حمله پهپادی آمریکا ،در حال برنامه
ریزی برای حمله به این سفارتخانهها بوده
است.براساس این گــزارش ،ترامپ پیشتر
در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفته
بود که سردار سلیمانی قبل از این که هدف
حمله آمریکا قرار بگیرد ،در حال برنامه ریزی
برای حمله به چهار سفارتخانه آمریکا بوده
است ،اما اعضای کنگره آمریکا درباره قریب
الوقوع بودن حمله ادعایی ابراز تردید کرده
اند .رسانه های آمریکا نیز در گزارش هایی
ادعاهای ترامپ علیه سردار سلیمانی را رد
کرده و دارای تناقضات جدی دانسته اند.
▪برنامه ریزی  18ماهه «ترامپ» برای ترور
سردار سلیمانی

این درحالی است که «نیویورک تایمز» با
اشاره به عملیات ترور شهید قاسم سلیمانی
گــزارش داد  :داستان این هفت روز تنش و
بالتکلیفی دنیا از یک برنامه ریزی مخفیانه
 18ماهه برای ترور قاسم سلیمانی نشئت
میگیرد ،طرحی که بــدون شک به عنوان
خطرناک ترین فصل از سه ســال ریاست
جمهوری ترامپ قابل بررسی است.
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اخبار

اعطای باالترین نشان افتخار
سوریه به سپهبد شهید سلیمانی
نخستوزیر سوریه در دیدار با اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور از اعطای باالترین نشان
و مدال افتخار به مقام شهید سردار سلیمانی از
سوی بشاراسد رئیسجمهوری سوریه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،عماد خمیس با اعالم این خبر
گفت :اعطای این نشان حاکی از محبت فراوان
رئیس جمهور سوریه به سردار سلیمانی و برادران
خود در جمهوری اسالمی ایران است.

سیاستمدار ُکرد عراقی:

هیچ پیام سرزنش آمیزی از
ایران به کردستان عراق ارسال
نشده است
یکیازرهبراناتحادیهمیهنیکردستانعراقدرباره
شایعات رسانهای از اقــدام ایــران در ارســال پیام به
منطقه کردستان درخصوص موضع این منطقه در
قبالمسئلهبقاینیروهایآمریکاییدرخاکعراق
با بیان این که هیچ پیامی از ایران به رهبران اقلیم
کردستانکهشاملسرزنشیاخشمتهرانازاقلیمو
رهبران ُکردباشد،دریافتنشدهاست،اظهارکرد:
عالوهبرایندربارهموضعرهبران ُکرددرقبالحضور
نیروهایآمریکاییدرعراق(آنطورکهبرخیرسانهها
اعالم کرده اند) هیچ پیامی از تهران دریافت نکرده
ایم.به گــزارش مهر «غیاث سورچی» خاطرنشان
کردُ :کردهاروابطبسیارخوبیباجمهوریاسالمی
ایراندارندواینروابطبرپایهاصلحسنهمجواری
ومنافعمشترکاست.ایراندرتصمیمگیریهای
اقلیمکردستاندخالتنمیکندومادراینبارهآزاد
هستیموموضعمادرقبالحضورنیروهایآمریکایی
درعراقبیطرفانهاستزیرامابهایننیروهادرسایه
وجودداعشنیازداریم.ویادامهداد:رهبراناقلیم
کردستانعراقبادولتایرانبدونهرگونهمشکلی
درارتباطوتماسهستند.

