
خوش رقصی استرالیا برای رژیم صهیونیستی؛
حزب اهلل لبنان را گروه تروریستی می دانیم!

دولت استرالیا در نتیجه فشارهای آمریکا و رژیم آپارتاید 
اســرائیل حزب اهلل را در فهرست ســازمان های اصطالحًا 
»تروریستی« قرار داد تا امید گرفتن جایزه از »رئیس بزرگ«!! 

را داشته باشد.
 دولت »اسکات موریســون« بامداد چهارشنبه )۲۴ نوامبر/ ۴ آذر(

اعــام کرد تمامیت گروه حزب اهلل را در فهرســت ســازمان های 
تروریســتی قرار می دهد. »کارن اندروز«، وزیر کشــور استرالیا در 
بیانیه ای بامداد چهارشنبه با بیان اینکه حزب اهلل از »جهاد اسامی 

فلسطین« و »گردان های عزالدین قسام« حمایت می کند حزب اهلل را 
به آنچه »تهدید به حمات تروریستی« خوانده شده متهم کرده است. 
اقدام دولت موریسون در پی البی گری های سازمان های صهیونیستی 
و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. یک سخنگوی سفارت رژیم 
صهیونیستی در استرالیا بافاصله از تصمیم کانبرا استقبال کرد و 
گفت: »هیچ فرقی بین شاخه های نظامی و سیاسی حزب اهلل وجود 
ندارد و گفتن این مسئله برای مبارزه با تروریسم الزم است.« پیش 
از این کشورهایی چون آلمان نیز تن به چنین فشارهایی داده بودند. 
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یکی از اعضای شــبه نظامیاِن تیگرای با انتشار 
ویدئویی مدعی شد، 11 هزار نظامی ارتش اتیوپی به 

دست این جبهه اسیر شده اند.
»کیندییــا گبرهیــوت« عضــو دفتر امــور خارجی 
شــبه نظامیاِن تیگرای ویدئویی از اسارت نظامیان ارتش 
اتیوپی منتشــر کرد. به گزارش فارس، این فرد در صفحه 
توئیتــر خود ادعا کرد، تعداد نظامیان ارتش اتیوپی که به 
اسارت جبهه تیگرای درآمده اند حدود ۱۱ هزار نفر است.

از سوی دیگر، »آبی احمد« نخست وزیر اتیوپی وظایف 
نخست وزیری را به وزیر خارجه این کشور محول کرد و خود 
به میدان درگیری در اقلیم تیگرای در شــمال این کشور 
رفت. جبهه آزادی بخش خلق تیگرای قبل از روی کار آمدن 

آبی احمد علی در سال ۲۰۱۸ که اولین نخست وزیر از قوم 
»اورومو« اتیوپی است، حدود سه دهه حیات سیاسی در این 
کشور را در کنترل خود داشت. اورومو، بزرگترین قوم در 
اتیوپی با ۳۴.۹ درصد جمعیت، یعنی حدود ۱۰۸ میلیون 
نفر اســت ،در حالی که تیگرای با ۷.۳ درصد سومین قوم 
بزرگ این کشور است. ماجرا از آنجا آغاز شد که نخست وزیر 
اتیوپی در  پی تشدید اختافات قدیمی با منطقه تیگرای، 
چهارم نوامبر گذشته نیروهای ارتش و هواپیماهای جنگی 
خود را به این منطقه اعزام کرد و ارتش اتیوپی هم اعام کرد 
که ناچار شده »جنگی ناخواسته و بی فایده« را در منطقه 
تیگرای آغاز کند. نخست وزیر اتیوپی رهبران تیگرای را به 
تضعیف اصاحات دموکراتیک مد نظر دولت متهم می کند.

در حالی که سقوط ارزش پول ملی ترکیه 
همچنــان ادامه دارد، مردم این کشــور در 
اردوغان  آنکارا علیه  و  خیابان های اسالمبول 

تظاهرات کردند.
سیاست های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه باعث کاهش بی ســابقه ارزش پول ملی این 
کشور شده اســت. تنها در روز سه شنبه پول ملی 
ترکیــه یعنی لیر ۱5 درصد ســقوط کرد و هر دالر 
آمریکا برابر با ۱۳.5 لیر شد. این مسئله مردم ترکیه 
را خشــمگین کرده و خواستار استعفای اردوغان و 

برگزاری انتخابات زودهنگام شده اند. 
در پی سقوط ۱5 درصدی ارزش پول ملی ترکیه 
تنها طی ۲۴ ساعت، مردم این کشور به خیابان های 
اسامبول و آنکارا سرازیر شده و علیه »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور این کشور تظاهرات کردند. 
فعاالن در رسانه های اجتماعی با انتشار تصاویری از 
تظاهرات نوشتند که مردم در آنکارا، پایتخت ترکیه در 
اعتراض به وضعیت اقتصادی تجمع کرده و خواستار 
اســتعفای حزب اردوغان شــدند. همچنین فعاالن 
در رســانه های اجتماعی از تظاهرات در خیابان های 
اســامبول خبر داده و پلیس نیز اقدام به بســتن 
میدان »تقســیم« کرده است. از سوی دیگر پلیس 

اسامبول مسیر راهپیمایی معترضان را مسدود کرده 
و تظاهر کنندگان مجبور شدند در مسیر مخالف به 

مسیر خود ادامه دادند.
بســیاری از روزنامه های چــاپ آنکارا، عکس و 
تیتر صفحه نخســت خود را به موضوع گرانی دالر 
اختصاص داده و نسبت به تنگنای مالی شدید ده ها 
میلون نفر از مردم فقیر، هشدار دادند. علی باباجان 
اقتصاددان مشــهور و رهبر حزب آینده گفته است: 
»جناب اردوغان بس است. چرا نمی خواهید وضعیت 
را کنترل کنید؟ گذر دالر از ۱۳ لیر، تبعات سنگینی 

دارد و مــا داریــم به تمام معنی غرق می شــویم.« 
سلجوق گچر از اقتصاددانان ترکیه نیز گفت: »دالر 
از کنترل خارج شده است. وضعیت فعلی تداوم دارد 
و رسیدن نرخ یک دالر به ۱5 لیره، پیش بینی عجیب 

و بدبینانه ای نیست.«
 سیاســتمدارانی همچون کمال قلیچدار اوغلو، 
علی باباجان، مرال آکشــنر، احمد داود اوغلو، تمل 
کاراما اوغلــو و دیگران، خواهان برگزاری انتخابات 
پیش از موعد هستند و بر این مسئله تاکید می کنند 
که تنها راه گذار از بحران و نجات ترکیه، این اســت 

که اردوغان و باغچلی، در یک انتخابات دموکراتیک از 
صحنه قدرت کنار زده شوند. اما رجب طیب اردوغان، 
رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، آب 
پاکی را بر دســتان آنان ریخت. اردوغان اعام کرد: 
»بگذارید خیال شما را راحت کنم. خبری از انتخابات 
پیش از موعد نیست و انتخابات ترکیه در موعد مقرر 
و در ششمین ماه ســال ۲۰۲۳ خواهد بود. کسانی 
که هر روز بر طبل انتخابات می کوبند، هیچ مبانی و 
اصولی ندارند و فقط به دنبال ماجراجویی هســتند. 
ما با تمام توان در حال خدمت هستیم و انتخابات بر 
اساس تقویم رسمی برگزار خواهد شد.« اعتراض به 
فقر، تنگنای مالی و خطر گرسنگی برای میلیون ها 
خانوار ترکیه ای در حالی مطرح شده که حزب حاکم، 
معتقد است که باید، مردم دست از پرخوری بردارند 

و توقعات خود را پایین بیاورند!
خبر دیگر اینکه، دیروز محمد بن زاید آل نهیان 
ولیعهد امارات با اســتقبال اردوغان وارد آنکارا شد. 
این ســفر پس از یک برهه قریب به یک دهه ای در 
حالی انجام شــد که دو کشور در سال های پیش از 
تندترین زبان دیپلماتیک علیه هم استفاده کرده اند. 
برخــی منابع از ســرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالری 

امارات در ترکیه خبر می دهند.

حمله شبانه جنگنده های رژیم صهیونیستی به حمص 
جان دو غیرنظامی را گرفت

خبرگزاری رســمی ســوریه از حمله موشکی رژیم 
صهیونیســتی به منطقه ای در نزدیکی حمص سوریه و 
جان باختن 2 غیرنظامی و زخمی شدن 6 نظامی خبر داد.

خبرگزاری رسمی سوریه )ســانا(، از حمله موشکی بامداد 
چهارشنبه به منطقه »الوسطی« در نزدیکی »حمص« خبر داد. 
بر اساس این گزارش، این حمله به جان باختن دو غیر نظامی و 
مجروح شدن هفت نفر که شش تن از آنها نظامی بودند، منجر شد. 
این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه نظامی نوشت که در حوالی 

ساعت ۱:۲۶ بامداد ، دشمن اسرائیلی، طی حمله ای از جانب شمال 
شــرق بیروت ، برخی نقاط در منطقه الوسطی را هدف قرار  داد. 
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که پدافند هوایی 
سوریه با این حمله مقابله کرده و به سمت جنگنده های اسرائیلی 
موشک شلیک کرده است. طبق این گزارش، یکی از موشک های 
شلیک شده جنگنده متخاصم را تا داخل خاک فلسطین اشغالی 
تعقیب می کند و در نهایت در آسمان حیفا منفجر می شود بی آنکه 

پدافند رژیم صهیونیستی آن را رهگیری کند.

پس از هشــدار کمیته هماهنگی گروه های 
مقاومــت عراق به نیروهای آمریکا، مســئول 
 اطالع رســانی جنگی گــروه مقاومت »کتائب 
سید الشهداء« خبر داد که 24 هزار نفر تنها در 

یک روز برای اخراج آمریکا داوطلب شده اند.
»حسن عبدالهادی« مسئول اطاع رسانی جنگی 
گروه مقاومت »کتائب ســید الشــهداء« در عراق در 
گفت و گو با وب  ســایت عربی خبرگزاری فارس تأکید 
کــرد که دیگر مداخله آمریــکا در امور داخلی عراق 
غیرقابل تحمل شده است. مسئول اطاع رسانی جنگی 
کتائب سید الشــهداء در ارتباط با ثبت نام داوطلبان 
برای نبرد با آمریــکا در صورت عدم خروج نیروهای 
این کشــور از خاک عراق گفت: »پافشــاری »ابو آالء 
الوالئــی« دبیرکل کتائب سیدالشــهداء برای مبارزه 

با آمریکایی هــا و رویارویی با آنها برای نائل آمدن به 
درجه شهادت بیشتر شده است چراکه زندگی پس از 
شهادت فرمانده سلیمانی دیگر لذتی ندارد.« مسئول 
اطاع رسانی جنگی کتائب سید الشهداء در پایان خبر 
داد: »تعداد داوطلبان تا این لحظه و تنها طی یک روز 
به ۲۴ هزار نفر رسیده است که این افراد از جای جای 

خاک عراق هستند.«
حســن عبدالهادی اضافه کــرد: »مداخله آمریکا 
در امــور عراق دیگر قابل تحمل نیســت به خصوص 
مداخات این کشــور در جعل نتیجه انتخابات و کنار 
زدن شــرافتمندان و محور مقاومت از مشــارکت در 
روند سیاسی. این مسئله از مدت ها پیش حساب شده 
و برنامه ریزی شده است و هدف از آن، بیشترین میزان 
حضور در عراق به منظور سرقت منابع و تثبیت ریشه 

عادی  سازی روابط است که البته این محال است و مگر 
آنها از روی جنازه ما رد شوند. ما ثبت نام داوطلبان برای 

مقاومت در برابر آنها و اخراجشان را آغاز کرده ایم.«
نیروهای بیگانه تا 15 روز دیگر خارج می شوند

همچنین »تحسین الخفاجی« سخنگوی عملیات 
مشــترک ارتش عراق، روز چهارشنبه، اعام کرد که 
نیروهای رزمی بیگانه تا پیش از پایان تاریخ تغیین شده 
خاک عراق ترک را خواهند کرد. سخنگوی عملیات 
مشترک عراق در این خصوص گفت: »مسئله پایان 
حضور بیگانگان مطابق با زمان بندی تعیین شده پیش 
می رود و آنها جز حضور محدود در عین االسد، پایگاه 
اختصاصــی دیگری ندارند.« این ســخنان در حالی 
مطرح می شــود که یک مقام پنتاگون به نیوزویک 
گفته که نیروهای آمریکایی بعد از اتمام عملیات های 

رزمی در روز ۳۱ دسامبر در عراق باقی خواهند ماند.
متالشی شدن خطرناک ترین باند جاسوسی

خبــر دیگر از عــراق آن که گروه اطاع رســانی 
موسوم به »اإلعام األمنی« وابسته به ارتش عراق روز 
چهارشنبه در بیانیه ای اعام کرد که اعضای یک باند 
پنج نفره ویژه جاسوسی و سرقت اطاعات در عراق به 
دام افتادند. در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی 
جنوب صاح الدین پس از کسب اطاعات درباره وجود 
یک باند سرقت اطاعات در استان کرباء، با هماهنگی 
یگان های امنیتی کرباء برای دستگیری اعضای این 
باند وارد عمل شــدند. یگان های امنیتی عراق پس از 
چندین روز رصد محل این باند، موفق شدند این باند 
پنج نفره را که خطرناک ترین شبکه جاسوسی و سرقت 

اطاعات در عراق بود، متاشی کنند.

ثبت نام 24 هزار نیروی مردمی مسلح در عراق
برای اخراج آمریکا

»نشنال اینترست« در مطلبی موشک های  هایپرسونیک جدید 
روسیه را کابوس ناتو توصیف کرد.

در جدال غرب و شــرق که هــر روز دارد پررنگ تر، نگران کننده تر و 
در عین حال مال آورتر می شــود، جنگ تســلیحاتی بخش قابل توجهی 
اســت. در ادامه چنین جدل ها که پرتوی بر وضع پیچیده و بغرنِج انساِن 
مدرن می افکند، نشریه آمریکایی نشنال اینترست در مطلبی تحلیلی، روز 
سه شنبه، موشک های هایپرسونیک جدید روسیه را کابوس ناتو توصیف کرد. 
این نشریه در آغاز این مقاله، در توضیح درباره موشک های هایپرسونیک به 
موشک های قاره پیمای »آوانگارد« اشاره کرده و یادآوری می کند که روسیه 
از این موشک هنگام خطابه ساالنه »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه 

رونمایی کرده است.
به گزارش موشــک »زیکرون« که در جریان آزمایش های طراحی از 
یک کشتی شلیک شد توانست به سرعتی باالی ۸ ماخ دست پیدا کند. در 
جریان آزمایش دیگری در ماه نوامبر بود که همان کشتی در دریای سفید 
 به ســمت هدفی در ۴5۰ کیلومتر دورتر شــلیک کرد و به سرعت باالی
۴ ماخ رسید. نشریه نشنال   اینترست نوشته گزارش ها حاکی است زیکرون 
قادر اســت به سرعت حول و حوش ۹ ماخ برسد. این موشک برای حمله 

هم به اهداف زمینی و هم اهداف دریایی طراحی شده است.
پدافند ترکیبی روسیه

خبر دیگر از جدال تسلیحاتی غرب و شرق آنکه یک منبع وزارت دفاع 
روســیه می گوید که روسیه قصد دارد از ســامانه اس-5۰۰ و اس-55۰ به 
صورت مشــترک برای دفاع در برابر موشــک ها و تهدیدات فضایی استفاده 
کند. این مقام نظامی روســیه گفته، اس-55۰ جایگزین اس-5۰۰ نخواهد 
شــد چرا این سامانه پیشــرفته تر از نوع اس-5۰۰ نیست و در واقع نسخه 
 ســبکتر آن است و اهداف رزمی آن متفاوت تر از نوع قبلی است. وی افزود: 
»اس-5۰۰ و اس-55۰ شبکه جدید دفاع هوایی روسیه خواهند بود و از اهداف 
و تاسیســات استراتژیک در برابر موشکهای مافوق صوت محافظت خواهند 
کرد. در واقع ترکیب این ســامانه های پدافندی جدید با سامانه اس-۳5۰ و 

سیستم های برد کوتاه در برابر تمامی اهداف متخاصم موثر خواهد بود.« 
همچنین جالب توجه و تأمل است که روسیه با این میزان هزینه نظامی 
در رتبه ششم است و در باالی این کشورهای آمریکا، چین، سعودی، هند و 
فرانسه قرار دارند که هزینه نظامی شان به صورت مشترک برابر با هزینه های 
نظامی همه کشورهای دیگر جهان است! این نتیجه بررسی سال های اخیر 

مؤسسه تحقیقاتی بین المللی صلح استکهلم می باشد.

 موشک های هایپرسونیک روسیه 
به کابوس ناتو تبدیل شده است

نگاه

مختصات عملیات 
موازنه بازدارندگی هشتم انصاراهلل

 محمدرضا مرادی
انصاراهلل یمن از سال ۹۸ تصمیم به آغاز سلسله عملیات هایی تحت 
عنوان »موازنه بازدارندگی« علیه عربستان گرفت. این عملیات ها توانسته 
معادالت نبرد را کامًا دگرگون کرده و آل سعود را در موضع دفاعی قرار 
دهد. راز موفقیت انصاراهلل نیز دســتیابی به فناوری ساخت موشک ها 
و پهپادهای فوق مدرن اســت که سامانه های دفاعی عربستان را کامًا 
 ناکارآمد کرده اســت. »یحیی سریع«، سخنگوی نیروهای مسلح یمن

 ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ از هشتمین دور از عملیات موازنه بازدارندگی خبر 
داد. وی گفت که عملیات »موازنه بازدارندگی هشتم« در پاسخ به افزایش 
حمات و تداوم جنایات و محاصره ائتاف متجاوز ســعودی- اماراتی 
است... در جریان این عملیات، پایگاه ملک خالد در ریاض با چهار پهپاد 
»صماد-۳« هدف قرار گرفت. در این عملیات، اهداف نظامی، فرودگاه 
ملک عبداهلل در جده و پاالیشگاه آرامکو در این شهر نیز با چهار پهپاد 
»صماد-۲« بمباران شد...نیروهای یمنی با پهپاد صماد-۳ توانسته اند 
یک هدف نظامی مهم را در فرودگاه بین المللی »ابهاء« هدف قرار دهند. 
این فرمانده یمنی در ادامه با  اشاره به بمباران اهداف نظامی مختلف در 
ابهاء، جیزان و نجراِن عربســتان که با پنج پهپاد صورت گرفت، اضافه 
کرد که »عملیات بازدارندگی هشتم با ۱۴ پهپاد صورت گرفته است.« 

اما اهمیت این دور از عملیات بازدارندگی چیست؟
هشــتمین دور از عملیات موازنه بازدارندگی در زمانی روی داد که 
از یک طرف شهر راهبردی مارب در آستانه آزادی است و انصاراهلل تنها 
5 کیلومتر با این شهر فاصله دارد و از سوی دیگر اخیرا نیروهای تحت 
حمایت امارات از اســتان الحدیده عقب نشینی کردند و انصاراهلل بدون 
درگیری زیاد بر این استان مسلط شد. در این شرایط که آل سعود خود 
را در تنگنای راهبردی در یمن می بیند سعی کرده با حمات پراکنده 
به اســتان الحدیده به نوعی نارضایتی خود از روند امور را نشان دهد. 
در مقابل انصاراهلل با این عملیات بزرگ پاسخی قاطع به عربستان داد. 
عاوه بر این، این عملیات نشان داد که ذخایر موشک های بالستیک و 
پهپاد های صنعا زیاد است و تحت تأثیر طوالنی شدن جنگ قرار نگرفته 
اســت. همچنین خطوط تولید این تجهیزات برخاف تبلیغات ائتاف 

متجاوز سعودی، همچنان با سرعت در حال فعالیت است.
از سوی دیگر وسعت این عملیات که تا ریاض رسیده نشان می دهد 
که تمام مناطق عربســتان در تیررس پهپادها و موشک های انصاراهلل 
قرار دارد و پدافندهای آمریکایی پاتریوت نیز قدرت رهگیری و انهدام 
موشــک ها و پهپادهای انصاراهلل را ندارد. این عملیات یک شکســت 
اطاعاتی نه تنها برای عربســتان بلکه آمریکا و انگلیس نیز محسوب 
می شود؛ چرا که نتوانستند پیش بینی دقیقی درباره عملی  شدن تهدید 
انصاراهلل انجام دهند. انصاراهلل یک روز قبل از این عملیات آل ســعود را 
تهدید کرده بود. به اعتقاد بســیاری از ناظران، مهم ترین پیام عملیات 
موازنه بازدارندگی هشــتم این اســت که این بار نیرو های مسلح یمن، 
امارات را نیز در دایره اهداف خود قرار داده و اعام کرده اند که امارات 
از حمات استراتژیک انصاراهلل مصون نخواهد بود و اگر هرگونه تحرک 
میدانی از طریق شــبه نظامیان خود در منطقه ســاحل غربی و سایر 
مناطق ضد مواضع انصاراهلل داشــته باشد به معنی آن است که خود را 
در دایره اهداف این جنبش قرار داده اســت. انصاراهلل یمن با عملیات 
موازنه بازدارندگی هشتم نشان داد که همزمان هم می تواند در عرصه 
سیاسی به دنبال پایان دادن جنگ باشد و هم توان موشکی و پهپادی 
الزم برای ضربه  زدن به عربستان در صورت هرگونه ماجراجویی جدید 
را دارد. در صورتی که انصاراهلل موفق شود بر شهر راهبردی مأرب مسلط 
شود ائتاف سعودی کنترل مناطق مهم یمن را از دست خواهد داد و 
امید به شروع مذاکرات مربوط به آتش بس و پایان جنگ نیز باال می رود.

در حمله اخیر جنگنده های ائتالف سعودی به منزلی مسکونی در 
الحدیده یمن، جنین یک مادر که تنها چند روز با به دنیا آمدن فاصله 

داشت، کشته شد.
عربستان از سال ۲۰۱5 به یمن حمله کرده و کودکان زیادی را به شهادت 
رسانده است. وحشی گری سعودی ها در یمن باعث شده که این رژیم نیز همانند 
صهیونیست ها به رژیم کودک کش معروف شوند. اما ظاهرا آل سعود در این رقابت 
جهنمی ســعی دارد از صهیونیست ها پیشی بگیرد و از مرحله کودک کشی به 
جنین کشی رســیده است. روز سه شنبه شــهروند یمنی »عبداهلل شریان« و 
همســرش از »حیس« در »الحدیده« )غرب یمن( منتظر به دنیا آمدن فرزند 
اولشان طی چند روز آینده بودند اما در حمله جنگنده های ائتاف سعودی به 
منزلشــان این نوزاد پسر کشته شد. موشک شلیک شده به سمت این منزل، 
شــکم این زن یمنی را می شــکافد و جنین از شکم وی خارج می شود. شبکه 
»المیادین« در گزارشی در همین باره اعام کرد، با این حمله، آرزوی تولد نوزاد 
به کابوس تبدیل شد. مادر با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد. همسر 

این زن نیز قبل از به آغوش کشیدن پسرش به شهادت رسید.
در ادامه این گزارش آمده، مادر باردار در یمن شبیه مادران باردار در دیگر 
کشورها نیست.روش های وضع حمل در یمن با روش های رایج در دنیا متفاوت 
است. حمات ائتاف سعودی، جنین ها را پیش از موعد از شکم مادرانشان بیرون 
می کشد و دست کینه و آتش، بند ناف نوزادان را می بُرد. المیادین افزود: اقوام 
این خانواده یمنی، ائتاف سعودی و آمریکا به نسل کشی متهم کردند و افزوند، 
سکوت جامعه بین الملل در قبال این جنایات، شراکت در جنایات مذکور است.
کاربران عرب با انتشــار گسترده فیلم و تصاویر این جنین یمنی با انتشار 
کاریکاتور، جنایت مذکور را محکوم کردند. در یک کاریکاتور آمده است:» جنین 
یمنی خطاب به مادرش: نترس و غمگین مباش. خدا با ماست« شبکه »المسیره« 
یمن هم گفت وگویی با این مادر یمنی منتشر کرد. وی در این گفت وگو جزئیات 

روز حمله را همراه با اشک و گریه توضیح داد.
ائتاف سعودی بامداد دیروز نیز اعام کرد، حمات هوایی علیه اهدافی در 
صنعاء را آغاز کرده و در ادامه مدعی شد، این اهداف »نظامی و مشروع« هستند. 
ائتاف سعودی در ادامه از غیرنظامیان یمنی خواست از تجمع یا نزدیک شدن 

به مکان های مورد هدف دوری کنند. 

 المیادین گزارش داد

 عبور جنایات آل سعود در یمن
 از کودک کشی به جنین کشی

شبکه »فاکس نیوز« در گزارشی از افزایش 
بحران فقر و سرقت در جامعه آمریکا به دنبال 

شیوع کرونا در این کشور خبر داد.
 داده هــای وبگاه »ورلد امترز« نشــان می دهد 
تعداد مبتایــان به ویروس کرونا تا عصر دیروز در 
آمریــکا از مرز ۴۸ میلیــون و ۸۳5 هزار نفر فراتر 
رفت و شــمار فوتی ها نیز به بیش از ۷۹۶ هزار نفر 
رسید. گزارش های رسمی در آمریکا حاکیست تعداد 
فوتی ها بســیار بیشتر از آمارهای رسمی ارائه شده 
است. اما کرونا غیر از اینکه جان صدها هزار نفر را در 
آمریکا گرفته و میلیون ها نفر را بیکار کرده تاثیرات 

مخرب دیگری نیز بر جامعه آمریکا گذاشته است. 
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا در همین زمینه 
به افزایش بحران فقر و سرقت در جامعه آمریکا زیر 
سایه بحران کرونا پرداخته است. مجری فاکس نیوز 
در این زمینه گفت:» اگر تا چندی پیش در آمریکا 
فروشــگاه های بزرگ نظارت کمی بر کاالهایشان 
داشــتند حاال افزایش سرقت از فروشگاه ها به علت 

فقر باعث شده این دزدی ها بیشتر شود«. 
بر اســاس این گزارش میزان افزایش سرقت 
از فروشــگاه ها در آمریکا نگران کننده شده است 
و به عنوان نمونه در سن فرانسیسکو آمار افزایش 

غارت از فروشــگاه ها به طــور خیره کننده ای در 
حال افزایش اســت. بنا بــه تحلیل »تیم کارنی« 
یکی از کارشناســان فاکس نیوز، آمریکا به مدت 
دو سال در قرنطینه کامل کرونایی بوده و همین 
 وضعیت به لحاظ روانی میزان جرم و جنایت را از
یک سو و ســرقت و غارت فروشگاه ها را از سوی 

دیگر افزایش داده است 
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران »فاکس نیوز« 
می افزایــد: حال باید دید چــه کار هایی می توان 
انجــام داد تا این وضعیت کنترل شــود و این به 
خودی خود پاســخی ســخت و مبهم به همراه 

دارد. بر اســاس آمار منتشر شــده در نیویورک، 
در جریــان اعتراض ها به قرنطینه های کرونایی از 
بیش از ۲ هزار و ۳۳۰ فروشگاه سرقت شده است.
به گفته یکی دیگر از کارشناسان فاکس نیوز، بعد 
از گسترش کرونا به کشور های اروپایی و آمریکا، 
موجی از هراس و دلهره مردم این کشــور ها را بر 
آن داشت تا با هجوم به فروشگاه ها به ذخیره مواد 
غذایی و اقام بهداشتی و محافظتی مثل ماسک 
رو بیاورند. این هجوم در حدی بود که به سرعت 
این کشــور ها را با کمبود مایحتاج مردم روبه رو و 

قیمت ها را چند برابر کرد.

ســازمان جهانی بهداشــت در گزارشی 
پیش بینی کرد تا آخر زمستان امسال با فوت 
700 هزار نفر تعــداد قربانیان کرونا در اروپا از 

مرز 2 میلیون نفر عبور می کند. 
اوضاع کرونا در اروپا بار دیگر بحرانی شــده است 
و این قاره بار دیگر به کانون شــیوع کرونا در جهان 
تبدیل شــده است. بسیاری از دولت های اروپایی نیز 
در تاش بــرای مقابله با افزایش ابتــا به کرونا در 
سراســر این قاره، محدودیت هــای جدیدی را برای 
ویروس کرونا وضع کرده اند که این کشورها را با موج 
جدیدی از اعتراضات مواجه کرده است. طی روزهای 
گذشته بسیاری از کشورهای اروپایی از فرانسه گرفته 
تا هلند، بلژیک، اتریش ، ایتالیا، ســوئیس، کرواسی و 
دانمارک شاهد اعتراضات گسترده علیه احیای مجدد 
محدودیت هــای کرونایی بودند؛ ایــن اعتراضات با 

خشونت های گسترده ای نیز همراه بود. 
سازمان جهانی بهداشت نیز دیروز در گزارشی از 
افزایش شــمار فوتی های کرونا به بیش از ۲ میلیون 
نفر تا آخر زمستان امسال خبر داد. بنابر اعام سازمان 

جهانی بهداشت در طول زمستان پیش رو ممکن است 
بیــش از ۷۰۰ هزار نفر در اروپا بر اثر ابتا به بیماری 
کووید-۱۹ جــان خود را از دســت بدهند. دیدبان 
بهداشت سازمان ملل متحد اعام کرد که حدود نیمی 

از 5۳ کشور اروپایی که عضو سازمان جهانی بهداشت 
هســتند، ممکن است دوره ای از »فشار شدید« را بر 

بیمارستان های خود تجربه کنند.
بر اســاس این گــزارش با توجه بــه اینکه آمار 

 مرگ ومیر در اروپا از ماه سپتامبر)شــهریور( تاکنون
۲ برابر شده و در هفته گذشته به ۴ هزار و ۲۰۰ نفر 
در روز رسیده است، سازمان جهانی بهداشت معتقد 
است در صورت عدم تغییر در رویکردها، تعداد قربانیان 
تا پیش از بهار به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رسد.
این نهاد علت وضعیت وخیم کرونایی را شیوع سویه 
دلتا دانست؛ چرا که این سویه به سادگی قابل انتقال 
به افراد است. علل دیگر نیز تعداد باالی افراد واکسینه 
نشده در اروپا، کاهش سطح حفاظت ناشی از واکسن 
در برابر بیماری و کاهش محدودیت های کرونایی در 

این کشور هاست.
»هانس هنری کلوگه«، مدیر بخش اروپایی سازمان 
جهانی بهداشــت در این خصوص گفت: برای اینکه 
بتوانیم با ویروس کرونا زندگی کنیم و به زندگی روزمره 
خود ادامه دهیم، باید رویکردی افزون بر واکســن را 
در پیش بگیریم. او تصریح کرد این رویکرد به معنای 
تزریق واکسن به همراه انجام اقدامات پیشگیرانه است.
وی همچنین مردم را به اقداماتی مانند ماسک زدن 

و دوری از فضا های شلوغ تشویق کرد.

سازمان جهانی بهداشت:

 کرونا تا بهار آینده جان 700 هزار اروپایی دیگر را می گیرد

روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که طالبان جنگ پنهان 
خود علیه داعش را در ننگرهار گسترش داده و صدها نیروی تازه نفس 

را به این والیت اعزام کرده است.
بر اساس گزارش ها داعش در افغانستان در حال جان گرفتن است. این گروه 
تروریستی در حال حاضر به جدیدترین نیرویی تبدیل شده است که سلطه طالبان 
را در افغانستان به چالش می کشد. طالبان نیز جنگ خود را با داعش در سراسر 
افغانستان تشدید کرده است. به گزارش ایسنا به گفته مقامات امنیتی طالبان، 
بیش از ۱۳۰۰ جنگجوی دیگر طالبان در ماه گذشته با دستور افزایش سرعت 
عملیات در والیت ننگرهار مستقر شده اند. به گفته ساکنان جال آباد و نظامیان 
طالبان، حمات شــبانه علیه اعضای مظنون به داعش در حال افزایش اســت. 
تاکنون صدها نفر دستگیر شده که تعدادی از آنها ناپدید شده یا کشته شده اند.
 بر اساس گزارش واشنگتن پست جال آباد مرکز والیت ننگرها به کانون 
اصلی فعالیت داعش در افغانســتان تبدیل شده است و داعش در عرض چند 
هفته پس از تســلط طالبان، حمات خود را از این شهر آغاز کرد. فرماندهان 
محلی طالبان در ابتدا با کشــتن چندین متهــم به همکاری با داعش و حلق 

آویزکردن اجساد آنها، به این حمات پاسخ دادند.
طالبان در حالی به ننگرهار که پایگاه داعش شناخته می شود، نیرو اعزام 
کرده اند که مقام های این گروه می گویند داعش در افغانســتان حضور فیزیکی 
ندارد و تهدید جدی نیســت. در همین حال، به تازگی» الینز« نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته که 
شاخه خوراسان داعش تقریبا در تمام والیات حضور دارد و به طور فزاینده ای 
فعال است.  خبر دیگر از افغانستان اینکه دفتر مبارزه با تروریسم وزارت خارجه 
آمریکا با انتشار تصویری مدعی شد که گارد ویژه معاون ریاست جمهوری سابق 
افغانســتان سرکرده کنونی داعش در افغانستان است. به گزارش تسنیم دفتر 
مبارزه با تروریســم وزارت خارجه آمریکا با اعام اینکه ۴ نفر از سرکرده های 
داعش خوراســان را مورد تحریم قرار داده است، تصویری از سرکرده این گروه 
تروریستی منتشر کرد و از او به عنوان گارد ویژه معاون ریاست جمهوری سابق 
افغانستان نام برد.براساس اطاعیه منتشر شده توسط این دفتر، سرکرده کنونی 
داعش خوراســان »ثناءاهلل غفاری« ملقب به »شهاب المهاجر« است و او سال 
۲۰۲۰ توسط هسته مرکزی داعش برای ریاست شاخه خوراسان تعیین شده 
است.دفتر مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا همچنین می افزاید: غفاری 
مســئول تأیید کلیه عملیات داعش خوراســان در سراسر افغانستان و ترتیب 

بودجه برای انجام عملیات ها است.

ننگرهار محل رویارویی
فاکس نیوز پاسخ می دهد طالبان و داعش

کرونا چگونه فقر و دزدی را در جامعه آمریکا گسترش داد

تظاهرات در اسالمبول و آنکارا علیه بحران اقتصادی؛ معترضان: اردوغان باید برود

اسارت 1100 نظامی ارتش اتیوپی به دست شبه نظامیان تیگرای

 مسئول اطالع رسانی جنگی کتائب سید الشهداء خبر داد


