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روی موج کوتاه

در حمالت ســنگین موشک های 
بالســتیک نیروی هوافضای ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی، پایگاه 
آمریکایی عین االسد و چند پایگاه نظامی 
دیگر از جمله پایگاه اربیل در عراق که 
محل استقرار نیروهای آمریکایی است 

مورد اصابت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری هــا، بامداد 
دیروز و ســاعت ۱ و ۲۰ دقیقه، همان 
ساعتی که سردار ســلیمانی در حمله 
تروریستی نیروهای آمریکایی به شهادت 
رسید، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه 
در عملیاتی موفق به نام عملیات شهید 
سلیمانی با رمز »یا زهرا )س(« با شلیک 
ده ها فروند موشــک زمیــن به زمین، 
پایگاه هوایی اشغالی ارتش تروریستی و 
متجاوز آمریکا موسوم به »عین االسد« 

را در هم کوبیدند.
اولین حمالت سنگین موشک های 
بالســتیک نیروی هوافضای ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی به  پایگاه 
عین االســد در عراق که محل استقرار 
نیروهای آمریکایی است، صورت گرفت 
و سپس برخی دیگر از پایگاه های نظامی 
آمریکا نیز هدف حمالت موشکی سپاه 

پاسداران قرار گرفت.
عین االسد در ۱۰۸ کیلومتری غرب 
»الرمادی« قــرار دارد و دومین پایگاه 
هوایی بزرگ عراق است که پشتیبانی از 
هواپیماهای بدون سرنشین در آن انجام 

می شده است.  
در سال ۲۰۰۳، تفنگداران آمریکایی 

این پایگاه را اشغال کردند و تا سال ۲۰۱۱ 
در آن باقی ماندند. در پایان سال ۲۰۱٤، 
به بهانه مبارزه با داعــش، بار دیگر این 
پایگاه تحت اختیار نظامیان آمریکایی 
حاضر در ائتالف بین المللی ضد داعش 

قرار گرفت.
هشدار به کشورهای منطقه

پس از این عملیات، سپاه پاسداران 
در بیانیه ای، به آمریکا هشــدار داد که 
»هر شــرارت مجدد و تجاوز یا تحرک 
دیگر با پاسخ دردناک تر و کوبنده تری 
مواجه خواهد شد.« ســپس افزود: به 
دولت های متحد آمریکا که پایگاه های 
خود را در اختیار ارتش تروریستی این 
کشور قرار داده اند اخطار داده می شود 
هر ســرزمینی، بــه هر ترتیــب مبدأ 
اقدامات خصمانــه و تجاوزگرانه علیه 
جمهوری اســالمی ایران قــرار گیرد، 
هدف قرار خواهد گرفــت. در ادامه این 
بیانیه آمده است که »به هیچ وجه رژیم 
صهیونیستی را در این جنایات جدای 
از رژیم جنایتــکار آمریکا نمی دانیم.« 
بیانیه سپاه پاسداران در پایان نیز خطاب 
به مردم آمریکا توصیه کرده اســت که 
»برای پیشگیری از خسارت های بیشتر، 
سربازان آمریکایی را از منطقه فراخوانده 
و اجازه ندهند با نفرت افزایی روزافزون 
رژیم ضد مردمی حاکم بر ایاالت متحده 
جان نظامیان آن کشور بیش از این به 

خطر افتد.«
بیش از 80 کشته و 200 زخمی

بر اساس گزارش های اولیه ۲۰ نقطه 

حساس این پایگاه توسط ۱5 موشک 
مورد اصابت قرار گرفــت و تعداد قابل 
توجهی پهپاد، بالگرد و هواپیمای بدون 
سرنشین منهدم شد. هیچ  کدام از این 
موشک ها به وسیله سیســتم راداری 
ارتش تروریســم آمریــکا رهگیری 
نشده اند. منابع آگاه به خبرگزاری ها و 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
اطــالع داده اند که در ایــن مرحله ۸۰ 
نیروی آمریکایی کشته و حدود ۲۰۰ نفر 
زخمی شده اند که زخمی ها بالفاصله با 

بالگرد از این پایگاه بیرون برده شده اند.
شناسایی 104 هدف آمریکایی 

برای حمالت احتمالی بعدی
ســاعتی بعد  یک منبع آگاه اعالم 
کرد: دســتکم ۱۰٤ هــدف از مواضع 
آمریکایی هــا و متحدانش، در منطقه 
شناسایی شده اند که اگر آمریکایی ها 
مجددا مرتکب هرگونه خطایی شوند، 
این مواضع هدف حملــه قرار خواهند 
گرفت.  این منبع آگاه می افزاید: کلیه 
شــهرک های زیرزمینی موشکی در 
سراســر ایران برای هدف قــرار دادن 
اهدافی که از پیش تعیین شده در حالت 

آماده باش ۱۰۰ درصد هستند.
این اقدام، ضعیف ترین سناریوی 

جمهوری اسالمی بود
سردار کوثری، جانشــین فرمانده 
قرارگاه ثاراهلل با اشــاره به انتقام سخت 
ایران از آمریکا در پی شــهادت سپهبد 
ســلیمانی به ایســنا گفت: آنها خیال 
می کردند پایگاه هایــی که در منطقه 

دارند برای همیشــه امن است، اما باید 
بدانند که اینجا دیگر برایشان در هیچ 

زمانی امن نیست. 
ســردار رسول ســنایی راد، معاون 
سیاســی دفتــر عقیدتی سیاســی 
فرماندهی معظم کل قوا نیز تصریح کرد: 
این مرحله از اقدام تالفی جویانه سپاه 
علیه  تروریسم آمریکایی ضعیف ترین 
سناریوی جمهوری اسالمی ایران بود 
که  در راستای مطالبه  ملی برای انتقام 
خون پاک شهید سلیمانی و همراهانش 

به اجرا گذاشته شد. 
سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح نیز با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد: عملیات غرورآفرین شــب 
گذشته تنها بیانگر گوشه ای از توانمندی 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
و در پاسخ به اقدام تروریستی رژیم امریکا 
در به شهادت رســاندن شهید بزرگوار 
سردار سپهبد پاسدار قاسم سلیمانی 
است و هرگونه شرارت جدید آمریکا با 

پاســخی قوی تر، کوبنده تر و با وسعت 
بیشتر مواجه خواهد شد.

 آمریکا پاسخ دهد، 
اسرائیل را می زنیم

رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه ســناریوهایی در شورای 
عالی امنیت ملی آمــاده داریم که یک 
سناریو و یا بخشی از آن را می توانیم به 
اجرا بگذاریم، گفت: اسرائیل حاج قاسم 
سلیمانی را رصد می کرده و اطالعات را به 
آمریکا می داده است؛ سرویس اطالعاتی 
اسرائیل گرا ها را به ایاالت متحده داده 
است. ما آنها را در ترور شهید سلیمانی 
شریک جرم آمریکا می دانیم بنابراین 
اگر آمریکا بخواهد دست از پا خطا کند و 
به عملیات ما پاسخ دهد، هدف بعدی ما 

اسرائیل خواهد بود.  
حجه االســالم مجتبــی ذوالنور 
در گفتگویی بــا ایلنا افزود: شــرکای 
منطقه ای آمریکا آسیب پذیر هستند. 
از سوی دیگر هم ایاالت متحده فاصله 
زیادی با خاورمیانه دارد و هر وقت هم که 
احساس خطر کند می تواند به مرزهایش 
برگردد؛ بنابراین آن هایی که در منطقه با 
ما زندگی می کنند این جهالت محض 
است که بخواهند حال و آینده خودشان 

را به خطر بیندازند.
آمریکا حتما تمهیداتی برای 
جلوگیری از تلفات انجام داده

وزیر دفاع نیز در حاشــیه جلســه 
هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
تلفات حمله موشکی ســپاه به پایگاه 
عین االسد، گفت: طبیعتا آنها با توجه به 
خواست مستمر ملت ایران به  خصوص 
در روز تشــییع جنازه سردار سلیمانی 
می دانستند که این انتقام اتفاق خواهد 
افتاد. بنابراین آنها آمادگی هایی را کسب 
کرده بودند. البته آمادگی آنها منجر به 
این نشــد که بتوانند از اصابت موشک 
جلوگیری کنند. اما حتما تمهیداتی را 
برای جلوگیری از تلفات انجام داده بودند. 
باید زمان داشته باشیم تا ببینیم که چه 

اتفاقی در آنجا افتاده است.
وی تصریــح کرد: اقــدام بعدی ما 
قاعدتا متناسب با اقداماتی خواهد بود 

که آمریکایی ها انجام بدهند. 
به دنبال جنگ نیستیم

مقامات دولتــی نیز ضمن حمایت 
از عملیات سپاه، تاکید کردند که ایران 
به دنبــال جنگ نیســت. علی ربیعی 
سخنگوی دولت گفت: از عملیات موفق 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی برای 

تحقق وعده صادق تشــکر و حمایت 
می کنیم. به همان جایــی که حمله از 
آن صورت گرفته بود پاســخ مشــروع 
داده شــد. ما به دنبال جنگ نبوده ایم 
اما هر تجاوز دیگری پاســخ سخت تر و 
کوبنده ترخواهد گرفت. وی تاکید کرد: 
ما جنگ طلب نیســتیم، اما این پاسخ 
حق مشروع ماست.  محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه در اولین واکنش به این 
اقدام در توئیتی با اشاره به انتقام سخت 
ایران از تروریســت های آمریکایی در 
پایگاه عین االسد در عراق نوشت: ایران 
منطبق با بند 5۱ منشــور ملل متحد، 
اقدامات متناسبی در دفاع از خود انجام 
داد و پایگاهی را که از آن حمله بزدالنه 
علیه شهروندان و مقام های ارشد ما انجام 

شده بود هدف قرار داد.
وی تصریح کرد: ما به دنبال تشدید 
تنش یا جنگ نیستیم، اما از خودمان در 

برابر هر تهاجمی دفاع می کنیم.
 برنامه ای برای مذاکره 

با آمریکا نداریم
ظریــف همچنیــن در جمــع 
خبرنگاران ایرانی و رسانه های خارجی 
اظهار کرد: وقتی نادانــی و غرور با هم 
ممزوج شــود نتیجه خطرناکی دارد. 
ترامپ دورش افرادی این چنین دارد 
نتیجه اش این است که این حرکت های 
خبط را نشان دادند. وی همچنین در 
پاسخ به خبرنگار سی بی اس در حاشیه 
جلسه هیأت دولت مبنی بر اینکه آیا 
امکان گفتگو میان ایران و آمریکا وجود 
دارد، گفت: خیر، برنامه ای برای مذاکره 

و گفتگو نداریم.
وزیر امور خارجــه ایران تاکید کرد: 
تنها انتقام، خروج آمریکا از منطقه است.

وی با بیان اینکه خــروج آمریکا از 
منطقه با اقدام نظامی نخواهد بود، گفت: 
اقدام نظامی بــه آمریکا، همین بود که 

دیشب انجام شد.

پایگاه های آمریکایی عین االسد و اربیل موشک باران شدند؛

پیش درآمد »انتقام سخت«

خبر

رئیس جمهوری کشــورمان خطاب به آمریکا گفت: دست 
سلیمانی را از بدن قطع کردید، پایتان از منطقه قطع خواهد شد.

حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با بیان 
اینکه در هفته گذشــته تا به امروز شاهد تحوالت بسیار مهمی 
در ایران، منطقه و جهان بودیم، گفت: اولین پاسخ آمریکا حضور 
پرشور مردم عراق در بغداد، کربال، نجف و بصره و دیگر شهرهای 
این کشور بود؛ این نشان داد که ملت ایران و عراق در یک مسیر 
هســتند و فرماندهان جهادی این دو ملت یک مســیر را طی 
می کنند. رئیس جمهور اقدام پارلمان عراق در تصویب خروج 
نیروهای آمریکایی از این کشور را پاســخ دیگری به این اقدام 
جنایتکارانه آمریکا برشمرد و گفت: پارلمان عراق با رأی شجاعانه 
خود مسیر را برای اخراج دائمی آمریکا از عراق و ان شاءاهلل در آینده 
از منطقه فراهم کرد. وی با تجلیل از پیام تسلیت مرجعیت عراق 

به رهبر معظم انقالب اظهار داشت: مرجعیت، مورد احترام کل 
جامعه عراق است و این اقدام مرجعیت معظم عراق باعث اتحاد و 
یکپارچگی آحاد مردم اعم از شیعه، سنی و کرد در این کشور شد 

و این تودهنی بزرگی به آمریکایی ها بود.
 شاهد شکوفایی بزرگ 

در صنعت هسته ای خواهیم بود
رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود اقدام مجلس شورای 
اسالمی در تصویب طرح سه فوریتی را گامی مهم علیه اقدامات 
جنایتکارانه آمریکا دانست و گفت: دولت با برداشتن گام پنجم 
در کاهش تعهدات هسته ای قدمی مهم در راستای فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای را برداشت. روحانی ادامه داد: در گام پنجم به 
دنیا اعالم کردیم که سازمان انرژی اتمی ایران امروز در تحقیق 
و توسعه، ساخت انواع سانتریفیوژها و نصب آنها و مقدار سطح و 

درصد غنی سازی هیچ محدودیتی ندارد و این کار برای اولین بار 
است که اتفاق می افتد. وی اظهار داشت: سازمان انرژی اتمی در 
یکی دو سال اخیر به خوبی خود را آماده کرده بود و امروز با این 

فرمان شاهد شکوفایی بزرگ در صنعت هسته ای خواهیم بود.
ایران در هیچ کجا نیروی نیابتی ندارد

روحانی با اشاره به اینکه در برابر اقدام جنایتکارانه آمریکا تنها 
این اقدامات کافی نبود و الزم بود نیروهای مسلح نیز پاسخ مناسب 
را بدهند، گفت: از سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکر می کنیم 
که شب گذشته با عملیاتی که علیه پایگاه بزرگ آمریکایی ها 
در منطقه انجام داد به خوبی نشــان داد که مــا در برابر آمریکا 
عقب نشینی نمی کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها 
نباید خطا کرده و اگر در دیگر کشورها اقداماتی علیه آنها انجام 
شد بگویند که توســط نیروهای نیابتی ایران به انجام رسیده 

است، گفت: ما نیروی نیابتی نداریم چراکه امروز ملت ها آزادند 
و هیچ نیرویی در هیچ کشوری تحت فرمان ما نیست به گونه ای 
که حشدالشعبی جزو نیروی مسلح رسمی عراق و تحت فرمان 
فرماندهی عراق قرار دارد. روحانی افزود: حزب اهلل لبنان بخشی از 
دولت، پارلمان و حاکمیت در لبنان است و خودشان برنامه داشته 
و اهداف خود را دنبال می کنند؛ همچنین مردم یمن تابع فرمان 
ما نیستند و برای کشور خود مبارزه می کنند و ممکن است باز هم 
حوادثی همچون حادثه آرامکو را بیافرینند و این هیچ ارتباطی به 

مردم، حکومت و نیروهای مسلح ایران ندارد.

روحانی خطاب به آمریکا: 

دست سلیمانی را از بدن قطع کردید؛ پایتان از منطقه قطع خواهد شد 

 شماره   428   /   پنجشنبه 19 دی   1398  /   13  جمادی االول 1441  /   9  ژانویه   2020

معاون عملیات سپاه خبر داد؛ 
بررسی نقش تل آویو  در ترور 

سردار سلیمانی
به گزارش تسنیم، ســردار عباس نیلفروشان، 
معاون عملیات سپاه پاســداران گفت: ما درحال 
بررســی دقیق تر میزان نقش رژیم اشغالگر قدس 
در ترور سردار سلیمانی هستیم و این رژیم باید بداند 
هیچ یک از فعالیت ها و مساعدت های این رژیم در 
راستای جنایت اتفاق افتاده از دید ما پنهان نمی ماند 
و در پاسخ تجاوزهای بعدی سهم شرکای متجاوزین 

قطعاً سهم ویژه ای است.
    

فالحت پیشه:
ایران مدیریت شده ترین 

سناریو را اجرا کرد
حشمت اهلل فالحت پیشــه، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه »حمله موشــکی سپاه به 
پایگاه های آمریکا در عراق ضعف های نظامی عراق را 
در دنیا مسجل کرد و تاکنون آمریکا چنین حقارتی 
را ندیده بود«، به ایسنا گفت: البته حمله پایگاه های 
نظامی آمریکا در عراق مدیریت شده ترین و کنترل  
شده ترین سناریو و اقدام مقابله به مثل ایران بود و 
حتما سایر اقدامات آثار فاجعه بارتری برای آمریکا 
به دنبال داشت. وی افزود: از بعد از جنگ جهانی دوم 
تاکنون آمریکایی ها با چنین مقابله مستقیمی مواجه 
نبودند که کشوری اعالم کند از آنها انتقام می گیرد و 

بعد در سطح نظامی انتقام را عملیاتی کند.
    

فنالند اعالم کرد:
 از حمله تالفی جویانه ایران 

خبر داشتیم
ارتش فنالنــد اعالم کــرد که دربــاره حمله 
تالفی جویانه سپاه پاسداران به پایگاه های آمریکایی 
در عراق هشدار دریافت کرده بود. به گزارش ایلنا به 
نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ارتش فنالند اعالم 
کرد که درباره حمله تالفی جویانه ایران به پایگاه های 
آمریکایی در عراق هشدار دریافت کرده بود. این خبر 
را روزنامه »ایلتا-سانومات« گزارش داد. ارتش فنالند 
جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. این روزنامه 
همچنین گزارش داد که هنــگام وقوع این حمله 
موشکی نیروهای فنالندی در اربیل در پناهگاه بودند 

و آسیبی به آن ها وارد نشد.
    

فاتحه دور دوم ریاست 
جمهوری ترامپ خوانده شد

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز با بیان اینکه آمریکا با این ضربتی 
که دریافت کــرد، دیگر به ترامــپ و امثال ترامپ 
اعتماد نخواهد کــرد و فاتحه دوره دوم ریاســت 
جمهوری ترامپ خوانده شــد، به فــارس گفت: 
سیاســتمداران آمریکایی از جمله کنگره باید در 
سیاست های خودشان نسبت به جمهوری اسالمی 
ایران تجدید نظر کنند و صاحبان قدرت و کسانی که 
در صف رسیدن به قدرت هستند باید آینده سیاست 
خودشــان را با توجه به وجود قدرت بی بدیل نظام 
جمهوری اسالمی که دیگر یک قدرت جهانی شده، 
تنظیم کنند و توجه داشته باشند که نظام سلطه 

جایگاه پیشین خود را ندارد.
    

 در پی سقوط هواپیمای اوکراینی 
صورت گرفت؛

گفتگوی وزیر خارجه اوکراین 
با ظریف 

به گزارش مهر، در پی سقوط تاسف بار یک فروند 
هواپیمای مســافربری اوکراینی که به جان باختن 
تعداد زیادی از هموطنان ایرانی و شهروندان خارجی 
از جمله اوکراینی منجر شد، »وادیم پریستایکو«، وزیر 
امور خارجه اوکراین با وزیر امور خارجه کشــورمان 
تلفنی گفتگو کرد. دو وزیر با ابراز تاسف عمیق از این 
سانحه دلخراش، جان باختن اتباع دو کشور را تسلیت 

گفتند. علت وقوع این سانحه در دست بررسی است.
    

رایزنی ظریف و وزرای خارجه 
اتریش و مالزی

به گــزارش ایرنا، »الکســاندر شــالنبرگ« و 
»سیف الدین عبداهلل« وزرای امور خارجه اتریش و 
مالزی در تماس های تلفنی جداگانه با »محمدجواد 
ظریف« گفت وگو کردند. طرفین در این تماس ها در 
خصوص آخرین تحوالت جاری در منطقه رایزنی 
و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه طی روزهای 
گذشته گفت وگوها و رایزنی های تلفنی گسترده ای 
با دبیرکل ســازمان ملل متحد و همتایان خود از 
کشورهای مختلف دنیا از جمله روسیه، چین، آلمان، 
انگلیس، ترکیه، آذربایجان، عراق، پاکستان، هند، 

قزاقستان و لبنان و... انجام داده است.

بخشی از بیانیه سپاه 
پاسداران: هر سرزمینی، 

به هر ترتیب مبدأ اقدامات 
خصمانه و تجاوزگرانه 

علیه جمهوری اسالمی 
ایران قرار گیرد، هدف قرار 
خواهد گرفت. به هیچ وجه 

رژیم صهیونیستی را در 
این جنایات جدای از رژیم 
جنایتکار آمریکا نمی دانیم

ظریف: ایران منطبق با 
بند ۵1 منشور ملل متحد، 

اقدامات متناسبی در دفاع 
از خود انجام داد و پایگاهی 

را که از آن حمله بزدالنه 
علیه شهروندان و مقام های 

ارشد ما انجام شده بود 
هدف قرار داد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در واکنش به 
اینکه »برخی رسانه های خارجی مدعی هماهنگی 
ایران و آمریکا پیش از حمله موشکی و تخلیه پایگاه 
توســط نیروهای آمریکایی شده اند«، گفت: صد 
درصد این موضوع یک دروغ محض است؛ اصوال 
چنین موضوعی با روح سیلی زدن به دشمن تضاد 

دارد. ما آمریکا را دشــمن جنایتکار و خونی خود 
می دانیم و به هیچ عنوان چنین حرفی صحت ندارد 
و حرف بسیار مضحکی است که خود آمریکایی ها 
در حوزه جنگ روانی برای پیگیری اهدافشــان 
طرح می کنند. سردار ابوالفضل شکارچی با اشاره 
به مصداق دیگری از جنگ روانی آمریکا در شرایط 

فعلی، به خبرگزاری فارس گفت: در حوزه جنگ 
روانی امروز بــاز آمریکایی ها تبلیــغ کردند که 
هواپیمای اوکراینی مورد اصابت قرار گرفته است 
که این هم حرف مضحکی است؛ اکثریت مسافران 
این هواپیما جوانان ارزشمند ایرانی بودند، ما هر 
کاری می کنیم برای دفاع و امنیت مردم و کشورمان 

است. سردار شکارچی با تاکید بر اینکه شایعاتی که 
در خصوص این هواپیما مطرح می کنند کامال دروغ 
محض است و هیچ کارشناس نظامی و سیاسی این 
موضوع را تایید نمی کند، افزود: قطعا این موضوع 
توسط خط نفاق به نفع آمریکایی ها دنبال می شود و 

توطئه ای دیگر در حوزه جنگ روانی است.
 آمریکا قدرت دفاع از 
نیروهای خود را ندارد

سخنگوی ارشد نیروهای مســلح با اشاره به 
مانور تبلیغاتی آمریکایی ها در خصوص توانمندی 

نظامی شــان، گفت: آمریکایی ها کــه متکی به 
تکنولوژی و ابزار و تجهیزات هســتند و دائما در 
گوش دنیا این نکتــه را می خوانند که می توانیم 
بزنیم و بکشیم، قدرت دفاع از نیروهای خود را هم 
ندارند چراکه اگر سامانه های دفاعی کارآمدی در 
بزرگترین و مجهزترین پایگاه شان داشتند، نباید 
اجازه می دادند موشــک ها به هدف اصابت کند. 
وی در عین حال تاکید کــرد که این موضوع برای 
کشورهای وابسته به آمریکا در منطقه نیز قابل تأمل 

است و حامل درس هایی است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

ادعای هماهنگی با آمریکا پیش از حمله مضحک است 


