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 Непознати дронови, највероватније "камиказе" напали су фабрику одбрамбене
индустрије у Исфахану. Министарство одбране поручује да је напад осујећен.

  

Иранско Министарство одбране саопштило је да је бучну експлозију у војној фабрици у
Исфахану, граду у централном делу Ирана, изазвао неуспешан напад дроновима.

  

"Један од (дронова) је погођен од стране... ПВО, а друга два су ухваћена у одбрамбене
замке и дигнута у ваздух. Срећом, овај неуспели напад није довео до жртви и
причињена је мања штета на крову радионице", саопштило је министарство.

  

Иранске новинске агенције раније су известиле о гласној експлозији и приказале снимке
на којима се види бљесак светлости у фабрици, која се наводно бави производњом
муниције. На снимку се виде и возила хитне помоћи и ватрогасци.

  
  

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan,
and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in
the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt

  — OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023    

Иран је у јулу саопштио да је ухапсио диверзантски тим курдских милитаната који раде
за Израел, а који су планирали да разнесу центар одбрамбене индустрије у Исфахану.

  

До напада је дошло усред појачаних тензија са Ираном због иранског нуклеарног
програма. Наиме, Тел Авив тврди да Иран настоји да развије нуклеарно оружје, што
Техеран пориче.

  
  

Drone attack hits Iran ammunition factory – reports https://t.co/OAHdpzOg9H

  — Guardian news (@guardiannews) January 29, 2023    
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За сада непознати дронови, највероватније дрнови камиказе напали су у ноћи субота на
недељу неколико локација широм Исламске Републике Иран. Сирене за ваздушну
опасност су се чуле у неколико градова међу којима је и престоница Техеран

  

Над градом појавили су се и борбени авиони. Највећи удар догодио се у Исфахану. Како
је наведено тамо је нападнута фабрика муниције и дронова камиказа Шахид-136.

  

Осим Исфахана напади су се догодили и у Хоју, провинција Западни Азербејџан,
Азарсхахр, провинција Источни Азербејџан, Табриз, провинција Источни Азербејџан,
Карај, провинција Алборз, Хамадан, провинција Хамадан.

  

Одоговрност за напад за сад није нико преузео, осим што једино Ал Арабија тврди да је
то урадио Израел.

  

Чак и иранске војне власти су позвале на уздржаност поводом овога напада и још увек
се не изјашњавају.

  
  

A series of explosions in different city in #Iran  at military and oil refineries sites pic.twitter.com
/EmaliIZl6u

  — Middle East Update (@islamicworldupd) January 29, 2023    

Иран је сазвао хитан Савет за националну безбедност.

  

Иначе сви светски медији ЦНН, гардија, Блумерг, Ројтерс, АП су пренели саопштење
иранснких власти да су нападнути.

  

(РТС-Информер)
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