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بین المللصفحه اصلی جهان در شوک ترور «آبه»/ /

نخست وزیر سابق ژاپن با شلیک گلوله های سالحی دست ساز کشته شد

جهان در شوک ترور «آبه»

زهره صفاری

«آبه شینزو»، باسابقه ترین نخست وزیر ژاپن در جریان سخنرانی کمپین انتخاباتی حزبش در شهر نارا، از پشت سر هدف گلوله سالحی دست ساز قرار گرفت و به دلیل شدت جراحات در مسیر
بیمارستان جان باخت.

روزنامه ایران: بنا بر گزارش NHK خبرگزاری رسمی ژاپن، ضارب که مردی ۴۱ ساله از اهالی شهر نارا بود، صبح دیروز در حالی که تصاویر دوربین های خبری، حضور او را در پشت ستونی در نزدیکی
جایگاه سخنرانی «آبه شینزو» ثبت کرده اند، در غفلت محافظان و در فرصتی مناسب از پشت سر «آبه» دو بار به سینه و گردن او شلیک کرد اما پیش از فرار دستگیر شد.

«آبه» که بشدت خونریزی داشت بسرعت با امداد هوایی به بیمارستان انتقال یافت اما در مسیر بر اثر شدت خونریزی ایست قلبی کرد و تالش پزشکان برای نجات او بی ثمر ماند. ضارب «آبه» که
با هویت «یاماگامی تتسویا» شناسایی شده، تا سال ۲۰۰۵ سه سال در نیروی دریایی ژاپن سابقه خدمت دارد و در بازجویی های اولیه انگیزه اش از این ترور را نارضایتی از نخست وزیر سابق اعالم

کرده، اما هنوز ابعاد این نارضایتی مشخص نشده است.
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آبه شینزوکلمات کلیدی

نخست وزیر ژاپن
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ترور در امن ترین کشور جهان
«آبه شینزو» در حالی صبح دیروز در حلقه محافظانش هدف شلیک گلوله های اسلحه ای دست ساز قرار گرفت که آمارها نشان می دهد ژاپن از دهه ۱۹۳۰ میالدی تاکنون هرگز شاهد ترور مقام
عالیرتبه و رده اولی نبوده است. عالوه بر این به نوشته «بی بی سی» حمل سالح گرم در ژاپن ممنوع بوده و به ندرت سوءقصدی سیاسی رخ می دهد. در سال ۲۰۱۴، وقوع شش حمله مرگبار با سالح
که در مقایسه با شمار ۳۳ هزار و ۵۹۹ حمله خشونت بار امریکا آمار قابل توجهی به نظر نمی رسید، قوانینی در ژاپن مصوب کرد که براساس آن دارندگان سالح باید تست های سنگین سالمت روانی

را بگذرانند و تنها تفنگ های ساچمه ای و بادی مشمول این قانون نمی شود.

ابراز همدردی رهبران جهان با ژاپن
«آبه شینزو» که با حضور در ریاست دولت ژاپن از دسامبر ۲۰۱۲ تا سپتامبر ۲۰۲۰، عنوان باسابقه ترین نخست وزیر این کشور را از آن خود کرده بود و به خاطر سیاست اقتصادی خاصش موسوم به
«آبنومیک» برای مهار تورم شهرت بسیاری داشت، در سال ۲۰۱۹ به رغم عملکرد قابل قبولش، با تصمیمی ناگهانی، مشکالت جسمانی اش را بهانه استعفا قرار داد و از سمتش کناره گیری کرد. اما با
توجه به سابقه حضور او در دولت، سیاست های او همچنان بر عملکرد دولت سایه انداخته بود. در پی ترور این سیاستمدار ۶۷ ساله رهبران جهان در آسیا و اروپا و امریکا ضمن ابراز تأسف، مراتب

همدردی خود را اعالم کردند. وزارت خارجه ایران نیز با تروریستی خواندن این حمله، آن را محکوم کرد.
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پیشنهاد سردبیر

پربازدید ها/آخرین مطالب

انتشار مصاحبه پخش نشده سید حسن نصراهللا از پیشنهادهای آمریکا به حزب اهللا پس از ۲۰ سال

مورمو دومین رئیس جمهور زن هند شد

دبیرکل سازمان ملل به ترکیه می رود

سازمان ملل: آتش بس طوالنی در یمن در راستای منافع مردم است

سازمان سیا شایعه بیماری پوتین را تکذیب کرد

جانشین احتمالی جانسون: مخالف دخالت مستقیم در جنگ اوکراین هستیم

بایدن کرونا گرفت

کرملین: حال پوتین خوب است

تحقیق امریکا در مورد امکان جاسوسی نظامی تجهیزات «هوآوی»

چاووش اوغلو دست داشتن ترکیه در حمله به غیرنظامیان در شمال عراق را رد کرد

بازداشت چندین فلسطینی در یورش گسترده نظامیان صهیونیست به جنین

نخست وزیر ایتالیا ناکام از احیای کابینه، استعفا کرد

بازی خطرناک امریکا در اقیانوس آرامانتشار مصاحبه پخش نشده سید حسن نصراهللا از پیشنهادهای آمریکا به حزب اهللا پس از ۲۰ سال


