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اتحادیه اروپا از رفع بن بست و ایران از در دسترس بودن توافق می گوید

رهبر انقالب در دیدار امیر قطر :

در سن  73سالگی

سیگنالهای مثبت یک سفر

برای اداره منطقه احتیاجی به
دخالت دیگران نیست

رهبر انقالب اسالمی با تأیید سخنان امیر قطر
در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ،ظلم
چند دهساله صهیونیستهای خبیث به مردم
فلسطین را واقعیتی تلخ و ضربهای به دنیای
اسالم و جهان عرب خواندند .
به گزارش خبرآنالین به نقل از پایگاه
اطالعرسانی دفتر رهبری ،حضرت آیتالله
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر روز
پنجشنبه در دیدار آقای شیخ تمیم بن حمد آل
ثانی امیر قطر و هیئت همراه با تأکید بر افزایش
همکاریهای سیاسی و اقتصادی دو کشور،
راهحل مسائل منطقه را گفتوگو بدون دخالت
عوامل خارجی دانستند و با اشاره به استمرار
جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین،
گفتند :توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان
عمل سیاسی در مقابل این جنایتهای آشکار
است.
حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار،
استحکام و پایداری روابط ایران و قطر را به نفع
هر دو کشور دانستند و افزودند :سطح کنونی
ارتباطات اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و
باید چند برابر شود ،همچنین در مسائل سیاسی
نیز زمینه برای تبادلنظرهای بیشتر وجود
دارد که امیدواریم این سفر مبدأ جدیدی برای
گسترش همکاریها باشد.
رهبر انقالب اسالمی با تأیید سخنان امیر قطر
در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی ،ظلم
چند دهساله صهیونیستهای خبیث به مردم
فلسطین را واقعیتی تلخ و ضربهای به دنیای
اسالم و جهان عرب خواندند و گفتند :در مقابل
این جنایتها ،توقع جمهوری اسالمی ایران از
دنیای عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی
است.
ایشان با اشاره به سخنان امیر قطر درباره
حوادث سال گذشته محله شیخ جرّاح،
خاطرنشان کردند :در آن قضیه ،حمایت
برخی کشورهای عربی از مردم فلسطین حتی
به اندازه بعضی اروپاییها هم نبود و هیچگونه
موضعگیری نکردند که اکنون نیز همینگونه
عمل میکنند.
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند:
این رویکرد کشورهای عربی اگر از ترس رژیم
صهیونیستی یا از روی طمع به آن است ،باید
بدانند امروز رژیم اشغالگر نه در شرایطی است
که میتوان به او طمع داشت و نه از او ترسید.
ایشان راهحل مسائل منطقه را بهدست
کشورهای منطقه و از طریق گفتوگو دانستند
و افزودند :مسائل سوریه و یمن نیز با گفتوگو
قابل حل است البته گفتوگو نباید از موضع
ضعف باشد ،در حالیکه طرفهای مقابل یعنی
عمدتا ً آمریکا و دیگران به قدرت نظامی و مالی
متکی هستند .رهبر انقالب با تأکید بر اینکه برای
اداره منطقه احتیاجی به دخالت دیگران نیست،
گفتند :صهیونیستها هر جا پا میگذارند
فساد ایجاد میکنند و هیچ قدرت و امتیازی
نیز نمیتوانند به کشورها بدهند ،بنابراین ما
کشورهای منطقه هرچه میتوانیم باید روابط
خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت
کنیم .ایشان با اشاره به قرارهای تعیینشده
بین ایران و قطر ،تأکید کردند :این قرارها در
زمانبندی معین و مشخص ،عملیاتی شود.
س جمهوری
در این دیدار که آقای رئیسی رئی 
کشورمان نیز حضور داشت ،امیر قطر با ابراز
خرسندی از دومین سفر خود به ایران ،به جایگاه
برجسته رهبر انقالب اسالمی در جهان اسالم
اشاره کرد و گفت :جنایات رژیم صهیونیستی در
فلسطین ناگوار است و همه باید در برابر حوادث
فلسطین ایستادگی کنیم.
امیر قطر با اظهار تأسف از شهادت یک
خبرنگار زن در جنین به دست نظامیان
صهیونیست افزود :صهیونیستها با خونسردی
تمام این جنایت را انجام دادند.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین راهحل
مسائل کشورهای منطقه از جمله سوریه،
عراق و یمن را گفتوگو دانست و درباره روابط
اقتصادی ایران و قطر نیز خاطرنشان کرد :کمیته
اقتصادی بین دو کشور فعال شده و امیدواریم
تا سال آینده همکاریهای اقتصادی ارتقاء قابل
توجهی پیدا کند.
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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته سفر
مورا به تهران به اندازه کافی مثبت بوده که گفتگوها
از سر گرفته شود و وزیر خارجه ایران هم آن را
فرصتی برای بررسی ابتکار عملهای معطوف به حل
مسائل باقیمانده خوانده است.
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا ،در حاشیه نشست گروه  ۷در آلمان به
خبرنگاران گفت :این طور بگویم که مذاکرات به
بنبست رسیده بود و حاال بنبست رفع شده و به
این ترتیب چشماندازی از رسیدن به یک توافق وجود
دارد.
او در عین حال تاکید کرده اختالفات موجود در
مسیر احیای برجام را نمیتوان یکشبه حل کرد.
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه کشورمان هم
در توییتی گفته اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را
گرفته و به تعهداتش پایبند باشد ،توافق خوب و قابل
اتکا در دسترس است.
ارزیابیهای مثبت از احتمال از سرگیری مذاکرات
پس از بازگشت انریکه مورا از تهران بیان شده است.
مورا مدیر سیاسی سیاست خارجی اتحادیه اروپا
است و به عنوان هماهنگکننده مذاکرات احیای
برجام عمل کرده است.
جوزپ بورل گفته گفتگوهای انریکه مورا در تهران
بهتر از آنچه انتظار میرفت پیش رفت.
مورا به جز مسئله هستهای ،پرونده احمدرضا
جاللی ،پزشک دوتابعیتی ایرانی-سوئدی را هم مطرح
کرده و خواهان توقف حکم اعدام او شده است.
انریکه مورا دو روز متوالی در ساختمان وزارت
خارجه ایران گفتگوهایی با علی باقری کنی ،معاون
سیاسی وزیر خارجه و مذاکرهکننده ارشد ایران
داشت.
جزئیات این گفتگوها منتشر نشده است.
منابع غربی پیش از این مدعی بودند اصرار ایران
بر حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای
تروریستی در آمریکا دلیل بنبست است .در مقابل
منابع ایرانی میگفتند غربیها تضمین کافی ندادهاند
که ایران از مزایای رفع تحریم بهرهمند خواهد شد.
روزنامه فایننشال تایمز پیش از سفر مورا به تهران
گزارش داد که اتحادیه اروپا به دنبال راه حلی میانه
در مساله سپاه است.
همزمان با حضور آقای مورا در تهران ،امیر قطر هم
سفر کوتاهی به تهران داشت .شیخ تمیم بن حمد
آل ثانی با ،رهبر انقالب و ابراهیم رئیسی دیدار کرد.
امیر قطر در نشست خبری مشترک با رئیس
جمهور ایران گفت :درباره مذاکرات وین هم قطر
همواره نگاه مثبتی به آن داشته و باور داریم که
گفتگو راه حل این مسئله است.
در دیگر تحوالت ،انریکه مورا در بازگشت از تهران
توییت کرد که مدت کوتاهی در فرودگاه فرانکفورت
آلمان بازداشت شد.
او اعتراض کرد که به عنوان یک دیپلمات اروپایی
در ماموریت رسمی ،با وجود داشتن گذرنامه
دیپلماتیک ،پلیس گذرنامه و موبایلش را ضبط و او را
از همراهانش جدا کرد.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا موضوع را کم اهمیت
جلوه داد و گفت مسئله به سرعت حل شده است.
جوزپ بورل هم در این باره گفت :این مساله
تمام شده ،او به هواپیمایش رسید و سفرش مطابق
ماموریتش پیش میرود.
پلیس فرانکفورت به بیبیسی گفت :این بازرسی
بر اساس سرنخهای کامپیوتری بود که در کنار موارد
دیگر به مسیر تهران-فرانکفورت مربوط میشد
و ارتباطی با این اشخاص نداشت .هنگامی که
مشخص شد ارتباطی با اطالعات دریافت شده وجود
ندارد ،دیپلماتها توانستند پس از حدود  ۴۰دقیقه
سفر خود را ادامه دهند.
پلیس آلمان میگوید دلیل این بازرسی را به خود
دیپلماتهای اروپایی توضیح داده است.
راهحل مورا مسیر توافق را هموار میکند؟
همچنین خبرآنالین در گزارشی می نویسد :انریکه
مورا دو ماه بعد از اعالم توقف مذاکرات احیای برجام
و بازگشت مذاکره کنندگان از وین ،راهی تهران شد
تا با علی باقری گفتگو کند .او که هماهنگکننده
مذاکرات وین است ،در توییتی هدف از این سفر
ت باقیمانده در مذاکرات
را کار بر روی حل اختالفا 
احیای برجام را هدف این سفر خواند .اما تنها هدف
او گفتگو با باقری نبود .خبرگزاری آلمان نوشته
است که مورا در این سفر با حسین امیرعبداللهیان،
وزیر خارجه ایران مالقات و تبادل نظر خواهد کرد.
مذاکرات وین با روی کار آمدن دولت بایدن در
سال  ۲۰۲۱و خروج ترامپ از کاخ سفید ،با هدف
احیای توافق هستهای و لغو تحریمهای ایران آغاز
شده است ،در پی برخی تحوالت اخیر بینالمللی
از جمله حمله روسیه به اوکراین و کشمکشهای
تهران-واشنگتن بر سر برخی مسائل باقی مانده در
مذاکرات ،تا اطالع ثانوی متوقف شده است.

رئیس امارات درگذشت

پس از ماهها بنبست در مذاکرات احیای توافق هستهای ،اتحادیه اروپا و ایران میگویند پس از سفر انریکه مورا به تهران گشایشی در مسیر مذاکرات ایجاد
شده است.

حسین
امیرعبداللهیان،
وزیر خارجه
کشورمان هم
در توییتی گفته
« اگر آمریکا
تصمیمسیاسی
خود را گرفته
و به تعهداتش
پایبندباشد،
توافق خوب
و قابل اتکا در
دسترس است».
واسطهگری برای بازگشت به مذاکرات
دالیل متفاوتی برای به بن بست رسیدن گفتگوها
در وین اعالم شده است .اما یکی از اساسی ترین
آنها عدم موافقت واشنگتن با خارج کردن نام سپاه
پاسداران از فهرست سیاه تروریستی است .ایاالت
متحده نه تنها این شرط تهران را نپذیرفته که سنا
آمریکا طرحی ارائه داده که اقدام به خروج سپاه از
این فهرست دشوار تر شود .وال استریت ژورنال
اخیرا به نقل از دیپلماتهای غربی مدعی شده که
انریکه مورا اعالم آمادگی کرده است که برای خروج
از بنبست گفتوگوها به تهران سفر کند ،به این
شرط که جمهوری اسالمی ایران فعال از خواست
خود برای خروج سپاه پاسداران از لیست تروریستی
آمریکا صرفنظر کند .اما فایننشیال تایمز از طرح
دیگری رونمایی کرده و ادعا میکند قرار است مورا
به تهران پیشنهاد دهد که برچسب تروریسم از
سپاه پاسداران برداشته شود و این نهاد از فهرست
سازمانهای تروریستی ایاالت متحده خارج شود اما
در مقابل تحریمهایی که بر زیرمجموعه این نهاد
وضع شده همچنان سر جای خود باقی بماند .این
همان چیزی است که واشنگتن بر سر آن اصرار
داشته و تاکنون هم کوتاه نیامده است .بلینکن
مدتها قبل از این سفر اعالم کرده بود که حتی اگر
سپاه پاسداران از فهرست تروریستی خارج شود،
خبری از برداشته شدن تحریمها علیه آن نخواهد
بود .اما تهران برداشته شدن همه تحریمها را بدون
چون و چرا ،مد نظر خود قرار داده است.
به نظر میرسد که اروپا دست به اقداماتی برای
واسطه شدن بین ایاالت متحده و ایران زده است.
مورا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات در تهران
احتماال پیشنهادهایی با خود دارد .ژوزف بورل در
مورد این سفر در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز
گفته بود که اروپا بعد از جنگ در اوکراین و تحریم
روسیه به دنبال ورود یک قدرت جدید به بازار انرژی
خود است .به همین دلیل او از معاون خود خواسته
که برای دومین بار در دو ماه اخیر جهت گفتوگو با
مقامهای جمهوری اسالمی عازم تهران شود .به نظر
میرسد حاال که اروپا موظف شده وابستگی خود به
نفت روسیه را به سرعت قطع کند ،برای کنترل بازار
انرژی ورود ایران به آن ضروری است و این چیزی
است که اروپایی ها را به تکاپو واداشته است.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه
ک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی
ایران در ی 
در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با سفر مورا به
تهران و جزئیات این سفر گفته مذاکرات مربوط به
رفع تحریمها علیه ایران و احیای برجام بین طرفهای
مذاکرهکننده تا امروز بدون وقفه ادامه داشته است.
مکثی در حضور در وین رخ داده ولی رد و بدل
پیامها از طریق هماهنگکننده گفتوگوها در حال
انجام است .سفر آقای مورا به تهران در هفته جاری
بعد از تماس تلفنی اخیر آقای امیرعبداللهیان و آقای
بورل انجام میشود .این به این معنا نیست که بعد
از وقفهای ایشان با پیام جدیدی میآید .پیامها به
صورت مستمر بین ایران و آمریکا از طریق اتحادیه

اروپا و هماهنگکننده گفتوگوها در حال رد و بدل
شدن است.
مشخص است که مورا با پیامی از سوی غربی ها به
تهران سفر کرده است .اما در روزهای گذشته طرف
امریکایی گوشه و کنایه های زیادی در مورد احتمال
ناموفق بودن تالش ها مطرح کرده است .ند پرایس
سخنگوی کاخ سفید در همین زمینه خاطرنشان
کرده ،واشنگتن به نقطهای رسیده است که برای دو
سناریوی احیای توافق هستهای موسوم به «برجام»
و یا طرح جایگزین «به صورت مساوی» در حال
آمادگی است .اینگونه اظهارنظرها می تواند با هدف
تحت فشار قرار دادن تهران صورت بگیرد .پیش از
این هم ایاالت متحده اعالم کرده بود قرار نیست
دیگر پیشنهاد تازه ای بر سر میز مذاکرات بگذارد.
اما مقامات ایرانی خروج سپاه از فهرست تروریستی
و برداشته شدن همه تحریم ها را جزو شروط اصلی
خود برای بازگشت به برجام میدانند .حاال باید دید
که ایا راه حل میانه انریکه مورا میتواند نظر غرب و
ایران را بهم نزدیک کند یا هماهنگ کننده مذاکرات
وین باید دست خالی با تهران خداحافظی کند.
اظهارنظر بورل پس از ماجرای مورا در فرانکفورت
معنادار بود
اظهارنظر فوری بورل بعد از ماجرای بازداشت
موقت و غیرقانونی معاون او در فرودگاه فرانکفورت،
مبنی بر اینکه پیشرفت مذاکرات انریکه مورا در تهران
بیش از حد انتظار بوده و دورنمای دستیابی به
توافق نهایی دیده میشودبه معنای تحولی مهم در
روند مذاکرات وین است که صهیونیستها را دوباره
نگران کرده است.
به گزارش ایرنا« ،جوسپ بورل» مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا که برای شرکت در نشست
وزرای امور خارجه گروه هفت به آلمان سفر کرده
است ،ساعاتی بعد از اقدام غیرقانونی پلیس این
کشور با همکارانش در فرودگاه فرانکفورت که از
ماموریت به تهران باز میگشتند ،اعالم کرد که
رایزنیهای صورت گرفته در خصوص مذاکرات رفع
تحریمها را «بسیار مثبت» ارزیابی میکند.
وی توضیح داد :دو ماه بود که مذاکرات به دلیل
اختالف نظر در مورد سپاه پاسداران (انقالب اسالمی)
به بن بست رسیده بود .آقای مورا با پیامی ملموس
از طرف من به ایران سفر کرد و پاسخ به اندازه کافی
مثبت بوده است تا باور کنیم که میتوانیم مذاکرات
بین طرفین را دوباره ازسربگیریم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه
این نوع مسائل یک شبه حل نمی شوند ،افزود :اما
اجازه دهید اینطور بگوییم که مذاکرات مسدود شده
بود و دوباره از مسدودیت خارج شده است .یعنی
چشم انداز رسیدن به توافق نهایی وجود دارد.
دور هشتم مذاکرات رفع تحریمها که از ششم
دیماه سال گذشته آغاز شد ،از  ۲۰اسفند ۱۴۰۰
به پیشنهاد مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
وارد یک دوره تنفس شده بود و مذاکره کنندگان
برای مشورتهای سیاسی به پایتختهای خود
بازگشتهاند.

گ کننده مذاکرات رفع تحریمها
انریکه مورا هماهن 
سهشنبه گذشته راهی تهران شد و طی روزهای
چهارشنبه و پنجشنبه چندین ساعت با علی باقری،
مذاکره کننده ارشد کشورمان گفتگو کرد .ایران و
اتحادیه اروپا معتقدند که جلسات برگزار شده،
فرصت مجددی را حاصل کرد تا دو طرف روی
ابتکارات برای حل موضوعات باقیمانده مذاکرات
وین متمرکز شوند.
حاال پیشرفت حاصل شده رژیم صهیونیستی
را نگران کرده و البی آن را در اروپا دوباره به تکاپو
انداخته است.مورا امروز در بازگشت از سفر به
تهران برای نیم ساعت در فرودگاه فرانکفورت به
طور موقت بازداشت و گذرنامه و گوشی همراهش
ضبط شد .این مساله از آن جهت حائز اهمیت
است که بدانیم البی صهیونیستی در بخشی از
دستگاههای امنیتی آلمان نفوذ خوبی را دارد و برخی
از گزارشهای سرویسهای امنیتی این کشور به طور
اختصاصی در رسانههای اسرائیلی و درباره موضوع
ایران منتشر شدهاند.
معاون بورل در اعتراض به رفتار پلیس آلمان در
توئیتر یادآور شد که او یک مقام رسمی اتحادیه اروپا
و دارای گذرنامه اسپانیایی است .به گفته وی رفتار
و امتناع پلیس از ارائه هرگونه توضیح به او خالف
کنوانسیون وین است.
در همین حال سفیر و نماینده دائم روسیه نزد
سازمانهای بینالمللی مستقر در وین در واکنش به
این ماجرا گفت که امیدوار است مشابه این اتفاق
دوباره تکرار نشود .میخائیل اولیانوف که ریاست
هیات روسیه در مذاکرات وین را برعهده دارد در
توئیتی نوشت :اگر با مقامات سطح باالی اتحادیه
اروپا با پاسپورت دیپلماتیک چنین رفتار می شود،
مردم عادی چه انتظاری باید داشته باشند؟ وی
افزود :بیایید امیدوار باشیم این یک سوء تفاهم بود
که دیگر تکرار نخواهد شد.
رژیم صهیونیستی که بقای خود را در بستر
تنشآفرینی در منطقه مشاهده میکند ،در مقاطع
مختلف مذاکرات وین ،هیاتهایی را عازم اتریش کرد
تا از طریق البی با هیاتهای مذاکره کننده ،در روند
گفتوگوها اختالل ایجاد کنند.
یک منبع آگاه آذرماه گذشته که مذاکرات پس
از وقفه پنج ماهه با ترکیب هیات جدید جمهوری
اسالمی ایران از سرگرفته شد ،در گفتوگو با ایرنا
از هماهنگی سه کشور اروپایی عضو برجام با رژیم
صهیونیستی درباره مذاکرات وین خبر داد و گفت
که سفرها و مذاکرات مستمری میان دو طرف برای
اخالل در روند گفتوگوها و به نتیجه نرسیدن
توافقات و تعهدات متقابل  ۲۰۱۵تشکیل شده است.
به گفته وی ،مهمترین محور مشترک آنها ،نگرانی
از پررنگ شدن نقش ایران در قبال تحوالت منطقهای
و بینالمللی است که موجب تضعیف حضور رژیم
صهیونیستی از یک طرف و کاهش منافع اقتصادی
این سه کشور اروپایی از جهت تجارت و فروش سالح
و  ...است.

خبرگزاری رسمی امارات از درگذشت رئیس این
کشور خبر داد.
به گزارش فارس ،خبرگزاری رسمی امارات (وام)،
اعالم کرد «خلیفه بن زاید آل نهیان» رئیس این
کشور درگذشته است.
خبرگزاری رسمی امارات نوشت« :وزارت امور
ریاستی به مردم کشور امارات و امت عربی و
اسالمی و تمام جهان درگذشت رهبر میهن و حافظ
راه کشور ،اعلیحضرت شیخ خلیفه بن زاید آل
نهیان رئیس کشور را تسلیت میگوید».
طبق اعالم وام ،خلیفه بن زاید آل نهیان امروز
جمعه ،سیزدهم ماه می ،درگذشته است .وزارت
امور ریاستی امارات همچنین  ۴۰روز در این کشور
عزای عمومی اعالم کرد و خبر داد در این مدت
پرچم امارات به حالت نیمهافراشته در خواهد آمد و
سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی این کشور به
مدت  ۳روز تعطیل خواهد بود.
خلیفه بن زاید بزرگترین فرزند «زاید بن سلطان
آل نهیان» مؤسس دولت امارات و ولیعهد او بود و
پس از فوت پدرش حاکم ابوظبی شد و شورای عالی
اتحاد امارات در تاریخ  ۳نوامبر  ۲۰۰۴او را به عنوان
رئیس امارات انتخاب کرد.
او در سال  ۱۹۴۸در منطقه الشرقیه امارت
ابوظبی به دنیا آمد و تحصیالت پایه خود را در شهر
العین به پایان رساند ،او دومین رئیس دولت امارات
از زمان تأسیس این کشور در تاریخ  ۲دسامبر ۱۹۷۱
و شانزدهمین حاکم امارت ابوظبی است.
خلیفه دارای هشت فرزند اعم از دو پسر به
نامهای سلطان و محمد و شش دختر است.
او در تمام مراحل زندگی راه پدرش را ادامه داده
و اولین منصب رسمی که عهدهدار شد ،نماینده
حاکم در منطقه الشرقیه و رئیس دادگاههای این
منطقه بود .خلیفه بن زاید در تاریخ  ۱فوریه ۱۹۶۹
نیز به عنوان ولیعهد ابوظبی و رئیس دایره دفاع
منصوب شد و فرماندهی نیروی دفاعی امارات را
بر عهده گرفت و نقش اساسی در توسعه و تبدیل
آن از یک نیروی حفاظتی کوچک به نیروی بزرگ
دارای وظایف متعدد و مجهز به تجهیزات مدرن،
ایفا کرد .در تاریخ  ۱ژوئیه  ۱۹۷۱خلیفه ریاست
نخستین شورا وزیران محلی امارت ابوظبی را
بر عهده گرفت و عالوه بر آن منصب وزیر دفاع
و دارایی این شورا را بر عهده داشت که پیش از
تأسیس دولت فدرال امارات بود .در فوریه ۱۹۷۴
به دنبال منحل شدن شورای وزیران محلی ،خلیفه
به عنوان رئیس شورای اجرایی که به جای شورای
وزیران امارت ابوظبی تشکیل شده بود ،منصوب
شد .وی همچنین رئیس شورای نفت امارات شد
که تا پیش از مرگش این منصب را حفظ کرده بود.
او در ماه می  ۱۹۷۶منصب جانشین فرمانده عالی
نیروهای مسلح را بنا به دستور شورای عالی فدرال
عهدهدار شد .نیروهای دفاع محلی هر یک از هفت
امارت شیخنشین تحت فرماندهی واحد ادغام شده
و امور دفاعی یکی از مسئولیتهای دولت فدرال
شد.

سئول:

کره شمالی برای آزمایش اتمی
آماده شده است
کره جنوبی میگوید همسایه شمالی آنها برای
آزمایش اتمی آماده شده و این اقدام تأثیر کوتاه
مدتی بر اقتصاد سئول خواهد داشت.
به گزارش فارس ،یک مقام دفتر ریاست
جمهوری کره جنوبی روز جمعه اعالم کرد که به
نظر میرسد کره شمالی برای هفتمین آزمایش اتمی
خود آماده است .به گفته این مقام کره جنوبی ،که
نام یا سمتش اعالم نشد ،دولت پیونگیانگ ممکن
است قبل از آزمایش اتمی ،موشکهای بالستیک
را آزمایش کند .خبرگزاری «یونهاپ» به نقل از این
مقام نوشت« :دولت قصد دارد برنامههای عملیاتی
بسیار دقیقی را در مورد کره شمالی و دیگر مسائل
منطقهای و جهانی قبل از نشست آتی بین رئیس
جمهور یون سوک یول و جو بایدن ،رئیس جمهور
ایاالت متحده تهیه کند ».وی همچنین اظهار
کرد :آزمایش اتمی کره شمالی تأثیر کوتاهمدتی بر
اقتصاد کره جنوبی خواهد داشت ،اما بسیاری از
کارشناسان بر این باورند که حمله روسیه به اوکراین
و بنیادهای اقتصادی جهانی احتماال ً «متغیرهای
ساختاری بزرگتری» خواهند بود.

خبرنگار مسیحی که با شهادت مظلومانهاش خبرساز شد!
شیرین ابوعاقله صبح روز چهارشنبه  ۲۱اردیبهشت ( ۱۱مه  )۲۰۲۲با همان
روحیه و عزم انقالبی برای پوشش مقاومت مردم فلسطین برای چندمین بار به
اردوگاه جنین واقع در کرانه باختری رفت ولی این بار دیگر بازنگشت و با شهادت
مظلومانهاش خبرساز شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از نورنیوز« ،شیرین ابوعاقله» خبرنگار شهید شبکه
الجزیره که از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی حین پوشش خبری درگیریهای
اردوگاه مقاوم جنین به شهادت رسید بیش از سی سال صدای مظلومیت ملت
فلسطین و جنایتهای صهیونیستها را به جهانیان رساند و خود با شهادتش
خبرساز شد.
اقدام رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن مستقیم سر شهید ابوعاقله با گلوله
انفجاری ،رفتار وحشیانه و عامدانهای بود که بارها از سوی صهیونیستها علیه
خبرنگاران آزادیخواه فلسطینی و تیمهای رسانهای فعال در سرزمینهای اشغالی
شاهد آن بودهایم.
در این سالها صهیونیستها تالش کردهاند با اینگونه اقدامات جنایتکارانه
و ضدبشری صدای رسانهها را در بیان وقایع فلسطین اشغالی خاموش کنند.
سالها پیش نیز هنگامی که شهید شیرین ابوعاقله در حال ارسال گزارش از
فراز ساختمان شبکه الجزیره بود ،صهیونیستها حین پخش زنده وحشیانه به
دفتر الجزیره یورش بردند.
آنچه که شهیده ابوعاقله را بسیار متمایز میکرد ،حضور شجاعانه و بدون ترس
و واهمه او در بسیاری از تحوالت فلسطین اشغالی بود .صهیونیستها نیز به
همین دلیل بارها مستقیم و غیر مستقیم او را تهدید به مرگ کرده بودند.

شیرین ابوعاقله صبح روز چهارشنبه  ۲۱اردیبهشت ( ۱۱مه  )۲۰۲۲با همان
روحیه و عزم انقالبی برای پوشش مقاومت مردم فلسطین برای چندمین بار به
اردوگاه جنین واقع در کرانه باختری رفت ولی این بار دیگر بازنگشت و با شهادت
مظلومانهاش خبرساز شد.
او با وجود پوشیدن کاله و جلیقه ضدگلوله توسط تک تیراندازهای رژیم
صهیونیستی با اصابت گلول ه مستقیم انفجاری به شهادت رسید و با وجود تالش
اهالی اردوگاه جنین برای نجاتش ،در آن همان اردوگاه جان به جان آفرین تسلیم
کرد و به درجه رفیع شهادت نائل شد.
مقامات تروریست اسرائیلی مرگ او را غیرعمد و در نتیجه تبادل آتش میان
طرفین اعالم کردند ،این در حالی است که علی الصمودی خبرنگار حاضر در
صحنه گفته؛ هیچ نیروی فلسطینی در صحنه حاضر نبوده و نیروهای اسرائیلی
بدون هیچ هشدار قبلی آنها را مورد هدف قرار دادهاند.
این بانوی مجاهد به دلیل حضور فعال در تحوالت سرزمینهای اشغالی بارها
توسط صهیونیستها بازداشت ،ضرب و شتم و یا مورد اصابت گلوله قرار گرفته
بود.
شهید شیرین ابوعاقله در سال  ۱۹۷۱در خانوادهای مسیحی در شهر
بیتالمقدس به دنیا آمد ،مدرک دیپلمش را از مدرسه راهبات الوردیة در شهر
قدس گرفت و برای ادامه تحصیل در رتبه مهندسی معماری به دانشگاه یرموک
اردن رفت و با رتبه ممتاز فارغالتحصیل شد.
او پس از بازگشت به فلسطین وارد فعالیتهای رسانهای شد و در بخش رسانه
آ نوروا سازمان ملل ،رادیو صدای فلسطین ،تلویزیون عمان ،موسسه مفتاح و

رادیو مونت کارلو مشغول به کار شد و در سال  ۱۹۹۷در آغاز تاسیس دفتر
الجزیره در فلسطین به عضویت آن در آمد.
بسیاری از فعاالن رسانه در فلسطین او را استاد زبردست علوم رسانه و الگوی
خود در حمایت از مردم مظلوم فلسطین قلمداد میکردند.
هیچ شهر و روستا و اردوگاه فلسطینی نبود که شهید ابوعاقله برای بازتاب آالم
و مبارزات رهاییبخش آنان حضور نیافته باشد.
مردم فلسطین او را ادامه دهنده راه اسقف مبارز هیالریون کاپوچی
میدانستند که مصمم بود از طریق رسانه ،مظلومیت ملت فلسطین و جنایات
صهیونیستها را به سمع و نظر جهانیان برساند.
در واکنش به شهادت او ،محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین
اعالم کرد که مسئولیت کامل جنایت ترور شهید ابوعاقله بر عهده رژیم
صهیونیستیاست.
بزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
همچنین سعید خطی 
گفت« :این اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی گواه روشنی بر عدم پایبندی
این رژیم به نقش و جایگاه مطبوعات ،رسانهها و خبرنگاران در آگاهیبخشی به
افکار عمومی است».
حازم قاسم سخنگوی حماس نیز در این باره تأکید کرد :جنایت ترور شیرین
ابوعاقله ،جنایتی دیگر است که به سلسله کارنامه جنایات رژیم صهیونیستی
علیه رسانهها در فلسطین اضافه میشود.
سفیر آمریکا در تلآویو با توجه به اینکه شیرین دارای تابعیت آمریکا بود،
خواهان انجام تحقیقات در رابطه با شیوه مرگ او شده است.

پس از شهادت او ،سازمان ملل با محکومیت کشتهشدن خبرنگار الجزیره در
فلسطین ،خواستار تحقیقات فوری در این رابطه شد.
بیتردید؛ با وجود تالش صهیونیستهای آدمکش برای خاموش کردن صدای
خبرنگاران آزاده ،با شهادت این شهید مجاهد صدای آنان بلندتر از همیشه
شنیده خواهد شد و خون او و همه شهدای مقاومت گریبان جنایتکاران رژیم
صهیونیستی را خواهد گرفت.
قطعا روزی که رسانهها خبر آزادی قدس شریف را اعالم کنند دور نیست!

