پنجشنبه  22اردیبهشت 1401

شهادت سردار ناظری در سال ۱۳۹۵

سرتیپ پاسدار محمد ناظری ،فرمانده و بنیانگذار
یگان ویژه تکاوری نیروی دریایی سپاه پاسداران،
مرکز آموزش هوابرد سپاه و از بنیانگذاران دافوس
سپاه بود .وی رکورددار پرش هوایی در سطح
تکاوری سپاه و متخصص در فنون دریایی و
غواصی بود .وی سرانجام در  ۲۲اردیبهشت  ۹۵در
بندر لنگه درگذشت.

اوکراین
ابزار دست
آمریکاست

سخنگوی وزارت
خارجه روسیه با
بیان اینکه رژیم
کییف برای هر
اقدامی با واشنگتن
هماهنگ است،
گفت :آمریکا در حال
قربانی کردن اوکراین
است .ماریا زاخارووا
افزود« :اوکراین
برای هر اقدامی با
واشنگتن بیعت کرده
و ابزاری در دست
ایاالت متحده است».
این دیپلمات روس با
تأیید سخنان اخیر
یکی از مقامهای
وزارت خارجه
چین ،اظهار کرد:
در حقیقت اوکراین
برای آمریکا حکم
«گوشت جلو گلوله»
را ایفا میکند.

جهان

عــلــوی وح ـ ـش ـ ـیگـ ــری
ص ـه ـیــون ـی ـس ـتهــا نـ ــه تنها
علیه فلسطینیها بــا شدت
ادام ــه دارد بلکه شامل حال
خبرنگارانحاضردراجتماعات
یشــود.
یه ــا ن ـیــز م ـ 
و درگــی ــر 
نظامیان رژیم صهیونیستی صبح روز گذشته به
صورت گسترده به جنین در کرانه باختری یورش
بــرده و تیراندازی شدیدی میان آنهــا و جوانان
فلسطینی رخ داد .به گزارش فارس ،در این یورش
خانم «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی
مسیحی شبکه الجزیره که در حال پوشش این
جریان بود ،از ناحیه سر هدف تیراندازی نظامیان
صهیونیست قــرار گرفت و بــه شـهــادت رسید.
الجزیره اعالم کرد :ابوعاقله زمانی که هدف تیر قرار
گرفته جلیقه خبرنگاری با نوشته بزرگ و روشن
خبرنگار ( )PRESSبه تن داشته اســت .تعداد
دیگری از خبرنگاران نیز حین پوشش خبری ،صبح
روز گذشته در جنین زخمی شدند؛ از جمله آنها
خبرنگار فلسطینی «علی السمودی» است که از
ناحیه کمر هدف تیراندازی صهیونیستها قرار
گرفت .پیش از این حادثه نیز یک جوان  18ساله
فلسطینیبهنامخلیلالیازوریباشلیکمستقیم
نظامیانصهیونیست،در منطقه«جبلالطویل»
شهر «البیره» کران هباختری به شهادت رسیده بود.

◾

◾واکنشهای جهانی از پکن تا بروکسل
شهادت یک خبرنگار فلسطینی حین پوشش
خبر حمله صهیونیستها بــه یکی از نواحی
کرانه باختری موجی از واکنشها از اتحادیه اروپا
تا دولت چین را برانگیخته است« .تور وِنِسلند»
نماینده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه
روز چهارشنبه در پیامی توییتری نوشت« :کشته
شدن شیرین ابوعاقله با گلوله سالح گرم را که دیروز
صبح و حین پوشش دادن اخبار عملیات نیروهای
امنیتی اسرائیل در جنین واقع در کرانه باختری
اشغالی رخ داد ،بهشدت محکوم میکنم» .از سوی
دیگر ،نمایندگی اتحادیه اروپا برای فلسطینیان نیز
در پیامی توییتری نوشت« :کشته شدن خبرنگار
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که در لحظه شهادت با ابوعاقله بوده ،گفته است:
ارتش رژیم اشغالگر منتظر رسیدن ما به فضایی
باز بود و بالفاصله شروع به تیراندازی به سمت ما
کرد .وی افزود :به دلیل تیراندازی گسترده نظامیان
صهیونیست امکان کمکرسانی به شیرین وجود
نداشت« .علی السمودی» دیگر خبرنگار حاضر
در محل حادثه نیز گفت :ابتدا یک تیر به کمر
من شلیک و سپس همکارم شیرین هدف گرفته
شــد .گــزارشهــای میدانی حاکی از آن اســت به
دلیل پوشیدن جلیقه ضد گلوله ،تکتیراندازان
صهیونیستبهصورتدقیقفاصلهمیانسروگلو
را برای از پای در آوردن خبرنگاران حاضر در جنین
انتخاب کرده بودند.

موجواکنشهایجهانیبهشهادتخبرنگارمسیحیفلسطینیتوسطرژیمصهیونیستی

شهادت «شیرین»

◾
شبکه «الجزیره» قطر با صدور بیانیهای اعالم کرد :در یک جنایت فجیع که نقض
قوانین و عرف بینالملل است ،نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی با خونسردی
شیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره را ترور کردند .الجزیره در ادامه ،این جنایت
فجیع را که هدف آن جلوگیری از ادای رسالت رسانههاست ،محکوم کرد .

الجزیره ،شیرین ابوعاقله که در حال تهیه گزارش از
تهاجم نیروهای امنیتی اسرائیل در جنین بود ،ما را
شوکه کرد» .عالوه بر این« ،ژائو لیجیان» سخنگوی
وزارت امور خارجه چین و «تام نایدز» سفیر آمریکا
در فلسطین اشغالی هم در پیامهای جداگانهای
این وحشیگری را محکوم کردند.

◾

◾واکنشهای منطقهای
شهادت شیرین ابوعاقله واکنشهای گستردهای
هم در بین کشورها و گروههای منطقهای در پی
داشته است .میشل عون ،رئیس جمهور لبنان
در این زمینه گفت :شهادت ابوعاقله نشان داد
رژ ی ــم اشغالگر بــه هیچ قانونی پایبند نیست.
«لؤلؤه خاطر» معاون وزیر خارجه قطر نیز گفت:
شهادتشیرینابوعاقلهجنایتیفجیعاستکهبه
سوابقزشتاشغالگراسرائیلیافزودهشد«محمد
عبدالسالم» سخنگوی انصارهللا و رئیس هیئت
مدیره شبکه «المسیره» یمن نیز جنایت رژیم

صهیونیستی در حق شیرین ابوعاقله را محکوم
کرد .اداره رسانهای حزبهللا هم ضمن تسلیت
به شبکه الجزیره ،خانواده ابوعاقله و خبرنگاران
رسانههای فلسطینی ،اعالم کرد :شهادت شیرین
ابوعاقله در قلب حادثه نشاندهنده نقش مهمی
است که خبرنگاران شجاع در افشای تجاوزات
اسرائیلی دارند .گروههای دیگری نظیر تشکیالت
خودگردان فلسطینی ،جهاد اسالمی و حماس
هم به این وحشیگری واکنش نشان داده و آن را به
شدت محکوم کردند.

◾

◾فرار به جلو «بنت»
درسمتمقابلامانخستوزیررژیمصهیونیستی
در اظهارنظر عجیبی مدعی شــد :احتمال دارد
فلسطینیهای مسلح که به صورت بیهدف اقدام
به تیراندازی کردهاند ،سبب شهادت ابوعاقله شده
باشند .این ادعا از سوی نفتالی بنت در حالی مطرح
میشود که «شذا حنایشه» یکی از خبرنگارانی

◾صهیونیستها :مشکل از خود خبرنگار بود!
از سـ ــوی دیــگ ــر ه ــم ن ـمــای ـنــده پ ــارلــم ــان رژی ــم
صهیونیستی در واکنش به موج محکومیتها
در ش ـهــادت خـبــرنـگــار فلسطینی تــأکـیــد کــرد:
حضور خبرنگاران در درگیریها ،مانع از حمالت
اشغالگران نمیشود« .ایتمار بن غفیر» عضو
کنست تأکید کــرد :خبرنگاران هــدف گلولههای
اشغالگرانهستند.ایننمایندهتندرووراستگرای
پارلمان رژیم صهیونیستی تصریح کرد :نظامیان
صهیونیست بــه س ــوی فلسطینیها شلیک
خواهند کــرد ،حتی اگــر روزنامهنگارانی در آنجا
حضور داشته باشند .بن غفیر در پیامی توییتری
تهــا [در وصف
نــوشــت« :ه ــر جــا کــه تــروریـسـ 
فلسطینیها] بــه سمت نظامیان مــا در جنین
تیراندازی کنند ،باید با تمام قدرت و با تیراندازی
به آنها پاسخ دهیم؛ حتی اگر روزنامهنگارانی در
منطقه وجود داشته باشند» .وی در ادامه اذعان
کرد« :خبرنگاران الجزیره اغلب به صورت عمدی
در میان ه درگیریها میایستند تا در کار نظامیان
ما اختالل ایجاد کنند» .این در حالی است که
«آویخای ادرعــی» سخنگوی ارتــش رژیــم موقت
صهیونیستیبرایسرپوشگذاشتنرویایناقدام
نظامیان اشغالگر ،مدعی شده بود امکان دارد افراد
مسلح فلسطینی اقدام به تیراندازی و به شهادت
رساندن خبرنگار شبکه الجزیره کرده باشند.

ترکیه

لبنان

آمریکا

امیدواری ترکیه به غرب

سید حسن نصراهلل:

جنگداخلی
خطقرمزماست

انتقاد انتخاباتی پسر ترامپ از دموکراتها:

شیرخشکنداریم
بهاوکراینکمکمیکنیم!

وزیر دفاع ترکیه گفت :آنکارا امیدوار است واشنگتن مجوز
فروش جنگندههای اف 16به این کشور را صادر کند .به گزارش
فارس«،حلوصی آکار» افزود :موضع نهایی واشنگتن در قبال
این موضوع نامشخص باقی مانده است .وی گفت« :این یک
روندطوالنیاستوامیدواریمبهنتایجمثبتیمنتهیشود.آیا
این امکان وجود دارد که موضوع اف 16خروجی مثبتی داشته
باشد؟ این امکانپذیر است .اما آیا این موضوع قطعی است؟
خیر .ما تحوالت را از نزدیک زیر نظر داریم .اگر ما اف16های
جدید را بخریم این موضوع از نیروی هوایی ما تا زمانی که
جنگنده ملیمان را تولید کنیم ،حمایت خواهد کرد».

دبیر کل حزبهللا لبنان روز گذشته طی سخنرانی خود در
همایشانتخاباتیاینجنبشدربیروتگفت:مانهبهدشمن
اعتماد داریم و نه به پیامهای او و آمادگی ما تا پایان مانورهای
اسرائیل به قوت خود باقی خواهد ماند .سیدحسن نصرهللا
در ادامه با اشاره به تنوع فرقهای و مذهبی در لبنان ،افزود:
جنگ داخلی ،خط قرمز است و هر کسی که بر آن پافشاری
کند ،باید به عنوان خیانت تلقی شود .نصرهللا در ادامه با
اشاره به ذخایر غنی لبنان افزود :ما در دریای لبنان گنج (نفت
و گاز) داریم ،ولی مردم گرسنه و بدهکار هستند .چرا سراغ
استخراج این گنج نرویم؟ از چه کسی میترسید؟

فرزند ارشــد رئیسجمهور سابق ایــاالت متحده آمریکا در
توییتی انتقادی نوشت :آمریکا با مشکل کمبود شیرخشک
مواجه است اما در این شرایط ،کنگره به دنبال ارسال۴۰میلیارد
دالر به اوکراین است .به گزارش فارس« ،دونالد ترامپ جونیور»
افزود :در حال حاضر نمیتوانید شیر خشک در ایاالت متحده
پیدا کنید اما کنگره امروز به ارسال 40میلیارد دالر به اوکراین
رأی میدهد .برای تغییر وضعیت ،بیاییم آمریکا را در اولویت
قرار دهیم .رسانههای آمریکایی گزارش دادنــد :شرکتهای
بــزرگ تولید شیرخشک کــودک در ایــاالت متحده به خاطر
کاهش شدید تولید  ،سهمیهبندی آن را کلید زدند.

منتظر
اف 16هستیم
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خبر
همراهی توییتری ماسک
با ترامپ

مالک جدید شبکه اجتماعی توییتر اعالم کرد به
رئیس جمهور سابق آمریکا اجازه داده خواهد شد
به این شبکه اجتماعی بازگردد« .ایالن ماسک»
که با «فایننشال تایمز» مصاحبه میکرد ،گفت:
«ممنوعیت دائمی (برای استفاده از توییتر) باید
بسیار نادر بوده و واقعا ًفقط برای حسابهایی باشد
که روبات بوده یا به کالهبرداری میپردازند یا اینکه
حسابهای هرزنامه هستند» .ماسک اضافه کرد:
«من فکر میکنم ممنوعیت توییتر بــرای دونالد
ترامپ صحیح نبوده و از لحاظ اخالقی اشتباه بوده
است» .شبکه اجتماعی توییتر بیستم دی ،1399
به این بهانه که توییتهای رئیس جمهور سابق
آمریکا مروج خشونت در این کشور است ،حساب
او را در فاصله حدود  10روز به پایان دوره ریاستش،
برای همیشه تعلیق کرد.

آمریکا به جای زورگویی
منابع ارزی ما را آزاد کند

سخنگوی طالبان در واکنش به تهدید این گروه از
سوی آمریکا درباره سیاست جدید حجاب گفت:
واشنگتن بهتر است به جای زورگویی ،مسئولیت
خود را در لغو تحریمها و آزادسازی منابع ارزی مردم
افغانستان انجام دهد .به گزارش فارس« ،انعامهللا
سمنگانی» افزود :حجاب مسئله داخلی ،عقیدتی
و مذهبی اســت و پــوشـیــدن حـجــاب در جامعه
افغانستان الزماالجرا بوده و هیچ تهدیدی برای زنان
به حساب نمیآید.
در همین حال سهیل شاهین ،نماینده منتخب
طالبان در ســازمــان ملل گفت :طالبان پوشیدن
چادر و روبنده را برای زنان افغان اجباری نکرده و
هر نوع پوششی که تمام بدن زن را بپوشاند برای
ما حجاب است.

غرب به دنبال ترویج
رقابت تسلیحاتی

وزارت خــارجــه چین بــا انتقاد دوب ــاره از معاهده
نظامی استرالیا ،آمریکا و انگلیس در حوزه هند و
اقیانوسیه ،گفت :این سه کشور در حال ترویج یک
رقابت تسلیحاتی در شرق آسیا هستند .به گزارش
فــارس« ،ژائــو لیجیان» اظهار کــرد« :استرالیا به
همراه آمریکا و بریتانیا بدون هیچگونه مشورتی با
کشورهای منطقه ،یک بلوک نظامی تشکیل داده
و مسابقه تسلیحاتی را در منطقه اقیانوس آرام
جنوبی تحریک میکنند».
ا یــن دیپلمات چینی تأکید کــرد :پکن خواستار
عقبنشینی استرالیا از اقدامات خود و تجدیدنظر
در معاهده نظامی با انگلیس و آمریکاست.

ناتوانی  10میلیون انگلیسی
در پرداخت قبض گاز

مدیرعامل شرکت تأمینکننده برق انگلیس گفت:
با افزایش سرسامآور قیمت گاز در پی درگیری در
اوکراین و تحریمهای غرب علیه روسیه ،قبض انرژی
خانوارهای انگلیسی ممکن است افزایش یافته و
تا اکتبر به 2هزارو 900پوند (3هزاو 576دالر) برسد.
به گزارش فارس ،با توجه به اینکه حدود  ۱۰میلیون
خانه در انگلیس به طور بالقوه قــادر به پرداخت
هزینه گرمایش خود نخواهند بود ،دولت باید یک
طرح حمایتی ایجاد کند.
کیت اندرسون گفت :خانوارهای انگلیسی قبال ً
شاهد افزایش ۷۰۰پوندی هزینههای انرژی از جمله
برق و گرمایش بین اکتبر تا آوریل بودهاند و انتظار
میرود این افزایش تسریع شود.

