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بــرای تــرور قاســم ســلیمانی نشــأت
میگیــرد ،طرحــی کــه بــدون شــک
بهعنــوان خطرناکتریــن فصــل از
ســه ســال ریاســت جمهــوری ترامــپ
قابــل بررســی اســت ».بنــا بــه گــزارش
ایــن روزنامــه «در  ۱۸مــاه گذشــته ،کاخ

روایت نیویورک تایمز از ترور سردار سلیمانی

ژنرالی که لحظه آخر بلیت میگرفت و سوار هواپیما میشد
روزنــــــامه امـــریـــــکایی
نیویــورک تایمــز امــروز
سیاست بخشــی از برنامهریــزی
چندیــن و چندماهــه بــرای
تــرور ســردار قاســم ســلیمانی را افشــا
کــرد؛ ایــن روزنامــه نوشــت« :درســت
دقایقــی پیــش از بســته شــدن درهــای
هواپیمــا قاســم ســلیمانی بــه همــراه
دو تــن کــه او را اســکورت میکردنــد
وارد هواپیمــا شــد .هواپیمــا درســت
ســاعت  12:36بعــد از نیمــه شــب
در فــرودگاه بینالمللــی بغــداد بــه

زمیــن نشســت و اولیــن کســی کــه از
هواپیمــا پیــاده شــد ژنــرال ســلیمانی
بــه همــراه همراهانش بــود .ابومهدی
المهنــدس بــا دو خــودرو بــه اســتقبال
ســلیمانی آمــد و ایــن دو خــودرو در
نهایــت در انتهــای جــاده فــرودگاه
هــدف قــرار گرفتنــد .هواپیمــا تأخیــر
داشــت و تیــم تــرور از ایــن بابــت
نگــران شــده بــود .قــرار بــود پــرواز
ســردار ســلیمانی ســاعت  7:30بــه
وقــت محلــی از دمشــق بــه ســمت
بغــداد حرکــت کنــد کــه خبرچینهای

آنالیز سالمت کودک با فناوری
جدیدتریــن نســخه مانیتورهوشــمند
 KamiBabyبــر مهمتریــن مؤلفههــای
حیاتــی اتــاق خــواب کــودکان از جملــه
وضعیــت دمــا و رطوبــت نظــارت کــرده و
وضعیــت تنفســی آنهــا را بــه طــور مــدام
فناورانه
آنالیــز میکنــد .ایــن مانیتــور هوشــمند
بــه ســهولت بــر دیــوار نصــب شــده و بــا
بهرهگیــری از هــوش مصنوعــی ،وضعیــت
تنفســی و ســامت کــودک را لحظــه بــه
بیتا
میرعظیمی لحظــه رصــد میکنــد .ایــن سیســتم بــا
خبرنگار
کمــک هــوش مصنوعــی گریــه کــودک
را تشــخیص داده و بــه والدیــن اطــاع میدهــد .والدیــن
بــرای بهرهگیــری از ایــن فنــاوری تنهــا کافــی اســت اپلیکیشــن
 KamiBabyرا در تلفــن همــراه یــا تبلــت خــود
نصــب کــرده و از راه دور بــر وضعیــت
ســامت کــودک در محیــط خانــه و اتــاق
خــواب نظــارت کننــد .ایــن فنــاوری
میتوانــد صــدای والدیــن را ضبــط کــرده
و در صــورت عــدم دسترســی بــه آنهــا و در
مواقــع بحرانــی از جملــه گریــه در محیــط
خانــه پخــش کــرده و بــا ایــن کار کــودک را

فــرودگاه دمشــق بــه امریکاییهــا
اطــاع دادنــد پــرواز بــا تأخیــر انجــام
خواهــد شــد و هــدف مــورد نظــر هنــوز
دیــده نشــده اســت».
نیویورک تایمــز میافزاید« :عملیاتی
کــه ژنــرال ســلیمانی ،فرمانــده نیــروی
قــدس ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی را هــدف قــرار داد ،امریــکا را
بــه ســمت فاجعــه جنــگ بــا ایــران
ســوق داد .داســتان ایــن هفــت روز
تنــش و بالتکلیفــی دنیــا از یــک
برنامهریــزی مخفیانــه  18ماهــه

ســفید در حال بهکارگیــری مهرههایی
از فرودگاههــای دمشــق،بغداد و...
بــرای لــو دادن اطالعــات منجــر بــه
تــرور قاســم ســلیمانی بــود .برخــی
از عواملــی کــه بــه کار گرفتــه شــدند،
اطالعاتــی را در مــورد رفــت و آمدهای
قاســم ســلیمانی لــو میدادنــد.
اطالعــات بــه دســت آمــده نشــان داد
کــه او بــا چنــد شــرکت هوایــی مختلف

آرام کنــد .والدیــن در عیــن حــال میتواننــد از طریــق اینترنــت
وای فــای بــا ایــن سیســتم تماس گرفتــه و همزمان با مشــاهده
کــودک بــا وی نیــز صحبــت کننــد.
ایــن سیســتم یــک همــراه دائمــی بــرای نظــارت بــر کــودکان
نوپــا در محیــط منــزل بشــمار مـیرود کــه والدیــن میتواننــد به
کمــک آن و بــدون هیــچ نگرانــی فرزنــدان خــود را در خانه تنها
گذاشــته و از راه دور بــر وضعیــت ســامت آنهــا نظــارت کننــد.
والدیــن در عیــن حــال میتواننــد بــا بهرهگیــری از دســتیار
صوتــی الکســا و بــا ارائــه فرامیــن صوتــی بــر وضعیــت خــواب
کــودکان نظــارت کننــد .بــرای بهرهگیــری از ایــن فنــاوری تنهــا
کافــی اســت بگوییــد« :الکســا اتــاق خــواب کــودک را نشــان
بــده» یــا «الکســا آیــا کــودک بیــدار اســت یــا خــواب؟» تمامــی
اطالعــات و دادههــای مرتبط با ســامتی کودک در اپلیکیشــن
ایــن سیســتم ثبــت شــده و والدیــن میتواننــد بــا
نظــارت روزانــه یــا هفتگــی بــر دادههــای موجــود
نظــارت کــرده و از رونــد ســامتی وی مطلــع شــده
و در صــورت وجــود هرگونــه مشــکلی
بــه پزشــک معالــج مراجعــه کننــد .ایــن
مانیتــور هوشــمند در حــال حاضــر در
ســایت اینــدی گوگــو بــا قیمتــی برابــر 99
دالر پیــش فــروش میشــود.

iran-newspaper.com

پــرواز میکنــد و
در اغلــب مــوارد،
بلیــتاش تنهــا
در آخــــــــــــرین
لحظــات تهیــه میشــود تــا بــه دشــمن
بــرای زدن رد او فرصــت کافــی ندهــد.
ســلیمانی معمــوالً آخریــن فــردی
بــود کــه ســوار هواپیمــا میشــد و در
صندلــی آخریــن ردیــف مینشســت
تــا بــا فــرود هواپیمــا زودتــر بیــرون
بیایــد».
بــه نوشــته ایــن روزنامــه
امریکایی«واشــنگتن نگــران بــود
کــه [تــرور] ســلیمانی در زمانــی کــه
بــا یــک مهــره ارشــد حــزباهلل در
بازدیدهایــش از ســوریه همراهــی
میشــود ،ممکــن بــود کــه ایــن
ســازمان لبنانــی را وارد کارزار نظامــی
زودهنــگام بــا اســرائیل کنــد بــه همیــن
خاطــر هــم دســت بــه تــرور او در لبنــان
نــزد .در بیــن مقامــات جینــا هســپل
 رئیــس ســیآیای  -کــه معتقــدبــود بــه حــد کافــی اطالعــات در مــورد
طــرح حملــه بــه اهــداف امریکایــی در
دســترس اســت ،بــرای تــرور قاســم
ســلیمانی عالقهمنــدی زیــادی نشــان
مــیداد».

