رأی نمایندگان کنست به انحالل پارلمان

پنجشنبه  2تیر 1401
وطنامروز شماره 3515

خبرگزاری رویترز در خبری فوری اعالم کرد نمایندگان کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در شور مقدماتی بر سر الیحه انحالل پارلمان به این الیحه رای مثبت
دادند .طبق گزارش رویترز ،شمار آرای مثبت  ۱۱۰رای بوده است .انحالل کنست نخستین گام به سمت پنجمین انتخابات سراسری طی  4سال گذشته است.
الیحه انحالل کنست پس از شور مقدماتی ،امروز پنجشنبه در قرائت نخست و روز دوشنبه آینده نیز در قرائت دوم و سوم به رای گذاشته خواهد شد.

بینالملل

گزارش

گزارش تحلیلی «وطن امروز» از وضعیت گفتمان چپ در آمریکای التین

هنگام��ی ک��ه «گابری��ل بوریک»  3۵س��اله ک��ه خود را
«سوسیالیست آزادیخواه» مینامید 11 ،مارس امسال به عنوان
رئیسجمهور شیلی سوگند یاد کرد ،رادیکالترین تغییر شکل
سیاست کشور شیلی در بیش از  30سال گذشته رقم خورد؛
اتفاقی که چند ماه دیگر در کلمبیا رقم خواهد خورد .با پیروزی
«گوستاوو پترو» در انتخابات ریاستجمهوری کلمبیا چپها
برای نخستینبار در تاریخ این کشور قدرت را به دست گرفتند.
این تحول مهم در عرصه سیاسی یکی از متحدان دیرینه ایاالت
متحده در آمریکای التین س��بب شده آنچه جزرومد صورتی
یا موج چپها در آمریکای التین نامیده میشود ،ملموستر از
قبل احساس شود .پیش از اینها پیروزی نامزدهای چپ میانه
ریاستجمهوری در مکزیک ،آرژانتین و بولیوی بین سالهای
 2018ت��ا  2020و در پ��رو و هندوراس در س��ال  2021رقم
خورده بود .اکونومیس��ت در مطلبی با اش��اره به این تحوالت
نوشته است« :به نظر میرسد آمریکای التین آماده چرخش
قاطعانه به چپ است».
چنانکه الیزابت دیکنس��ون ،تحلیلگر ارش��د کلمبیایی در
گروه بینالمللی بحران گفت« :فکر میکنم اس��تراتژی ترس،
نفرت و انگ نسبت به چپ دیگر به عنوان سیاستی برای جلب
رأیدهندگان عمل نمیکند» چپها در آمریکای التین محبوب
صندوقهای رأی هستند.
چرخش به چپ در آمریکای التین حقیقتی غیر قابل انکار
اس��ت ،هر چند این چرخش اشکال متفاوتی داشته باشد .به
عنوان مثال در کشورهایی که به نظر میرسد در واقع یک چپ
انتخاباتی جدید ظهور کرده است مثل کلمبیا ،شیلی ،مکزیک،
پ��رو و هندوراس ،این تغییر در زمینههای تفکرات متمایل به
ملیگرایی انجام شده که به طور کلی خارج از چرخه چپ قبلی
بود .در همین حال ،در آرژانتین و بولیوی ،ائتالفهای سنتی
«جزر و مد صورتی» را داشتند و در انتخابات جدید بازگشتهاند.
در ونزوئ�لا و نیکاراگوئه هم دولتهای چپ طی  2دهه اخیر
قدرت را ترک نکردهاند.

آمریکا زیر پای چپ

■■نیکاراگوئه  16سال برای چپها

در نیکاراگوئ��ه ،رئیسجمه��ور «دانیل اورت��گا» و معاون
رئیسجمهور از س��ال  2007س��کان هدایت این کشور را بر
عهده دارند .در انتخابات  ۷نوامبر ( ۱۶آبان) نیکاراگوئه ،اورتگا با
کسب  ۷۵درصد آرای شمارش شده ،بر رقبای خود در انتخابات
ریاستجمهوری پیشی گرفت و مجددا سکان اداره کشورش
را به دس��ت گرفت .اگرچه دانیل اورتگا بر اس��اس قانون این
کشور ،در چهارمین دوره متوالی به عنوان کاندیدای انتخابات
ریاستجمهوری حضور یافته بود اما زندانی بودن برخی اعضای
اپوزیسیون به عنوان کاندیداهای احتمالی رقیب ،دستاویزی برای
راهاندازی حمالت و اتهامات واهی از سوی واشنگتن علیه اورتگا
شد .به عقیده تحلیلگران نیز علت اینکه رهبر ساندینیستها
اینچنین آماج حمالت و انتقادات قرار گرفت ،این بود که او برای

کشور باشد .این اقدامات سبب محبوبیت وی در افکار عمومی
مکزیک ش��ده اس��ت .رئیسجمهور مکزیک که بر استقالل
آمریکای التین از نفوذ ایاالت متحده تاکید دارد بر س��اختن
ائتالفی بر پایه همکاری برای توسعه و کمک متقابل در جهت
مبارزه علیه نابرابری و تبعیض ،عدم مداخله خارجی و احترام
به حق تعیین سرنوشت ملتها تاکید کرد.

■■آرژانتین و حرکت بر مدار چپ میانه

■■معلم چپ ،رئیسجمهور پرو

کشورهای آمریکای التین که در حال حاضر توسط
چپها اداره میشوند
بر اساس نظرسنجیهای صورتگرفته برزیل احتماال
در سال  ۲۰۲۳رئیسجمهور چپگرا خواهد داشت
کشورهای آمریکای التین که در حال حاضر توسط
راستگراها اداره میشوند

دفاع از حاکمیت نیکاراگوئه و تامین منافع این کشور آمریکای
مرکزی همچنان ایستادگی میکند و به دلیل عملکرد مثبت
خود در س��کانداری این کشور در دورههای قبلی ،همچنان از
محبوبیت باالیی بین اکثریت رأیدهندگان این کشور برخوردار
است .به نوشته تلهسور ،نیکاراگوئه تحت فرماندهی اورتگا به یکی
از کشورهای موفق و در حال پیشرفت آمریکای مرکزی بویژه در
حوزه انرژی و مبادالت تجاری تبدیل شده است.
■■کامبک به کودتا علیه چپها در بولیوی

در بولیوی نیز مانند آرژانتین دولت یک اقتصاد سیاس��ی
نوتوسعهگرا و یک رابطه یکپارچه با جنبشهای مردمی برقرار
کرده اس��ت .در بولیوی ،یک کودتای دس��ت راستی در سال
« ،2019اوو مورالس» را که از س��ال  2006بر س��ر کار بود،
برکن��ار کرد و دیکتاتوری کوتاهمدت «ژانین آنیز» را روی کار
آورد اما انتخابات سال  2020قدرت را به جریان جنبش «به
سوی سوسیالیسم» بازگرداند و این بار «لوئیس آرسه» که قبال
وزیر دارایی دوران حکومت مورالس بود ،رئیسجمهور این کشور
شد .مشخصه سیاست خارجی آرسه در درجه اول بازگرداندن
کشور به وضعیت سنتی قبل از برکناری مورالس بود .آرسه در
نخستین اقدام دیپلماتیک خود به عنوان رئیسجمهور ،روابط
خ��ود را با ایران احیا کرد و دولت نیکالس مادورو را به عنوان
دولت قانونی ونزوئال به رس��میت ش��ناخت و ریاست «خوان
گوایدو» را که قبال آنیز به رسمیت شناخته بود ،نپذیرفت.
■■بوریک ،جوانترین رئیسجمهور چپ التینها

پاییز پارس��ال شیلی که دهههاس��ت به چپترین کشور
آمریکای جنوبی مش��هور است ،سرانجام انتقام نهایی خود از
کودتای آمریکایی دهه  1970علیه دولت مردمی «س��الوادور
آلن��ده» را گرف��ت .این مهم با پیروزی تاریخ��ی نامزد جوان
 35س��اله ائتالف کمونیستها و سوسیالیستها در انتخابات
ریاس��تجمهوری  2021ش��یلی رخ داد« .گابری��ل بوریک»
کرواتتبار که به عنوان رهبر سابق جنبش دانشجویی برای چند
سال رهبری اعتراضات علیه نابرابری را بر عهده داشت ،توانست
در انتخابات ریاس��تجمهوری در رأس ائتالف عدالتخواهان
بیش از  ۵۶درصد آرای شهروندان را در مقابل نامزد راستگرای
مورد حمایت غرب به دست آورد که افتخارش این بود دنبالهرو
راه ژنرال پینوشه کودتاچی است .بوریک پس از روی کار آمدن
نهتنها در داخل سیاستهای اصالح اقتصاد سرمایهداری را در
پیش گرفته ،بلکه در سیاس��ت خارجی دولتش نیز میتوان
چشمانداز همبستگی با آرمان فلسطین را مشاهده کرد.
■■تاریخسازی چپها در کلمبیا

کلمبیا برای نخستینبار رئیسجمهور چپ خواهد داشت .این
خبر روز  19ژوئن برای ساعتها تیتر اول رسانههای آمریکای

بیش از  1000نفر قربانی زلزله پکتیکا
افغانستان زمینلرزه  6.1ریشتری که بامداد
دیروز شماری از استانهای مرکزی
و جنوبی افغانستان و حتی برخی مناطق شمالی هندوستان
و پاکستان را لرزاند ،خسارات بیسابقهای در مناطق مرزی این
کشور به بار آورد .این زلزله بویژه در کابل ،خوست ،پکتیکا،
لغمان ،غزنی و لوگو احساس شد اما به گفته مقامات والیتی
طالبان ،بیش��ترین ویرانی را در مناطق مسکونی شهرستان
گیان والیت پکتیکا برجا گذاشت و یکی از روستاهای آن به
طور کامل ناپدید شد .خبرگزاری طالبان به نام باختر اعالم
کرده که شمار تلفات با گسترش عملیات امداد و آواربرداری
در حال افزایش است .به گزارش رویترز ،آخرین شمار تلفات
حاکی از بیش از هزار کشته و بیش از  1500مجروح بر اثر

لسآنجلستایمز:
غربیها در جنگ کم آوردهاند!

در م��ورد آرژانتین ،پابرجای��ی طوالنیمدت گفتمان چپ
«پرونیسم» در زمان کرشنرها (نستور کرشنر 2003-2007 ،و
کریستینا فرناندز کرشنر )2007-2015 ،با انتخاب «مائوریسیو
ماکری» در سال  2015که به راست میانه متمایل بود ،برای
یک دوره وقفه پیدا کرد .گفتمان پرونیسم در انتخابات 2019
با پیروزی «فرنته د تودوس» ائتالفی تحت رهبری میانهروی
«آلبرتو فرناندز» معاون کریستینا فرناندز ،رئیسجمهوری سابق
به قدرت بازگشت .اگرچه برخی معتقدند قدرت گرفتن آلبرتو
فرناندز نشاندهنده حرکت از چپ پرونیسم به مرکز آن است
اما واقعیت عملکرد فرناندز نش��ان میدهد دولت وی اقتصاد
سیاسی نوتوسعهگرا و یک رابطه یکپارچه با جنبشهای مردمی
را نمایندگی میکند .نکته جالب توجه اینکه روابط آرژانتین و
ایاالت متحده در دوره ترامپ ش��دیدا رو به تیرگی گذاشت و
در  2سال اخیر نیز چندان تغییر محسوسی در روابط  2کشور
حاصل نشد.

■■موج چپگرایی در آمریکای التین

موج صورتی و چرخش به چپ عباراتی هستند که در تحلیل
سیاسی ظهور دولتهای چپ در دموکراسیهای آمریکای التین
در قرن بیست و یکم و فاصله گرفتن از مدل اقتصادی نولیبرال
ب��ه کار میرود .پیش از این و در قرن  ،۲۰کوبا طی دهههای
متمادی پرچمدار جریان چپ در آمریکای التین بوده اس��ت.
موج اول با انتخاب هوگو چاوز به عنوان رئیسجمهور ونزوئال
ش��روع ش��د و در کمتر از یک دهه ،احزاب مترقی و چپ در
برزیل ،آرژانتین ،اروگوئه ،بولیوی ،نیکاراگوئه ،اکوادور ،السالوادور
و پاراگوئه در انتخابات متوالی پیروز شدند .موج دوم با انتخاب
مانوئل لوپز اوبرادور رئیسجمهور مکزیک در سال  ۲۰۱۸آغاز
شد .پس از آن ،در سال  ۲۰۱۹ائتالف احزاب چپ در آرژانتین
پیروز شدند .بعد در بولیوی جنبش به سوی سوسیالیسم در
سال  ۲۰۲۰به پیروزی رسید .روند این پیروزیها در سال ۲۰۲۱
با انتخاب پدرو کاستیو در پرو و گابریل بوریک در شیلی ادامه
یافت .انتخاب سیومارا کاسترو به ریاستجمهوری هندوراس
و گوستاوو پترو بخشی از همین زنجیره ارزیابی شدهاست.
چنانچه لوال داس��یلوا که در حال حاضر از نظر محبوبیت
پیشتاز است ،در انتخابات امسال پیروز شود 7 ،کشور پرجمعیت
آمریکای التین (برزیل ،مکزیک ،کلمبیا ،آرژانتین ،پرو ،ونزوئال
و شیلی) که  80درصد جمعیت منطقه را دارند همگی توسط
رهبران چپ اداره خواهند ش��د .بدون شک این یک چرخش
مهم در تاریخ منطقه خواهد بود.
تحوالت اخیر ممکن است امید جدیدی را در منطقه آمریکا
التین ایجاد کند .موضوع اساسیای که دولتهای جدید باید
به آن بپردازند ،از سرگیری روابط دیپلماتیک بین کشورهای
آمریکای جنوبی اس��ت که تحت تأثیر نفوذ ایاالت متحده در
چند سال اخیر این ارتباط شکسته شده است .به عنوان مثال،
ونزوئال امروز هیچ ارتباطی با کلمبیا و برزیل ۲ ،همسایه مهم
و مرتبط با آن ندارد .این  ۳کش��ور چالشهای کلیدی مانند
مهاجرت و توسعه اقتصادی مشترک دارند .بدون شک بدون
امکان ارتباط اساس��ی بین دولتهای همس��ایه در آمریکای
جنوبی ،ایجاد زمینهای محکم برای پیشرفت غیرممکن است.
همه این تحوالت لزوما خود را تحت ش��رایط ژئوپلیتیک قرار
خواهند داد که در آن تضاد بین روس��یه و غرب به اوج خود
میرسد .در ادامه وضعیت کشورهایی که در سالهای اخیر موج
چپگرایی را تجربه کردهاند ،بررسی شده است.

آمار باالی تلفات روزانه سربازان ،ارتش اوکراین را
در آستانه فروپاشی قرار داده است

زمینلرزه در  ۲ناحیه از این استان کوهستانی پشتوننشین
در مرزهای جنوبی افغانستان با پاکستان است.
به گفت��ه رئیس اطالع��ات و فرهنگ طالب��ان ،در تنها
بیمارس��تان شهرستان ارگون در والیت پکتیکا  ۳۵جسد و
بیش از  ۶۰زخمی نگهداری میشود.
ب��ا آنکه طبق اع�لان مرکز زلزلهنگاری ای��االت متحده،
مرکز زلزله در  44کیلومتری شهر خوست در جنوب شرقی
افغانستان در عمق  51کیلومتری زمین قرار داشت و حدود
 119میلیون نفر از مردم شمال پاکستان از جمله اسالمآباد
پایتخت این کشور و حتی شمال غرب هند نیز آن را حس
کردند اما بیشترین تلفات به استان پکتیکا و پس از آن ننگرهار
و خوست مربوط میشود.

التین بود .گوستاوو پترو ،مبارز سابق و سناتور قدیمی که متعهد
به تغییر سیستم اقتصادی کشور شده ،در سومین رقابت خود
به عنوان کاندیدای ریاستجمهوری توانست در انتخابات پیروز
شود تا سومین کشور بزرگ آمریکای التین را در مسیری کامال
جدید قرار دهد .پیروزی یک نامزد چپگرا برای کلمبیا که پیش
از این همیشه در اختیار راستگرایان بوده است ،میتواند دوره
جدیدی را در حیات سیاسی کلمبیا رقم بزند .بر اساس گزارش
ایندیپندنت ،پترو وعده داده نظام اقتصادی کلمبیا را به کلی
متحول کند و دست به گسترش برنامههای اجتماعی ،توقف
کاوش نفت و تغییر تمرکز کشور به سوی صنعت و کشاورزی
داخلی بزند .برای دههها کلمبیا قویترین متحد واشنگتن در
آمریکای التین بوده و سنگ بنای سیاست امنیتی آن در منطقه
را تشکیل میدهد .پترو در طول مبارزات انتخاباتی خود قول
داد این رابطه را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.

■■برزیل و رؤیای رشد اقتصادی دوره داسیلوا

در برزیل ،حزب کارگر ،ابتدا به رهبری «لوال داسیلوا» و بعدا ً
تحت رهبری «دیلما روسف» از سال  2003تا سال  2016که
روس��ف در یک کودتای پارلمانی برکنار ش��د ،حکومت کرد.
اکنون ،مخالفت با کابوس راس��ت افراطی «ژائیر بولس��ونارو»
رئیسجمهوری فعلی س��بب ش��ده محبوبیت حزب کارگر و
ش��خص لوال داس��یلوا در برزیل افزایش پیدا کند؛ روندی که
میتواند در ادامه قدرتیابی چپها و چپهای نو در آمریکای
التی��ن ،برزیل را هم ش��امل ش��ود .در حال حاضر ،داس��یلوا
موقعی��ت خوبی برای پیروزی در انتخابات اکتبر دارد .پس از
لغو محکومیتهای دادگاه و بازپسگیری حقوق سیاسی خود،
او در تالش برای برکناری بولسونارو راهبری حزب کارگر را به
دست گرفت .داسیلوا با محبوبیت  80درصدی و رشد اقتصادی
 7.5درصدی از س��مت خود کنار رفت .اگر چه شهرت حزب
کارگر از آن زمان به دلیل رسواییهای فساد و رکود اقتصادی در
دوران روسف خدشهدار شد اما داسیلوا بسیاری از جذابیتهای
مردمی شخصی خود را حفظ کرده است .از این رو احتمال دارد
ژانویه  2023رئیسجمهوری برزیل باشد.
■■اصالحات اجتماعی مکزیک

آندرس مانوئل لوپز اوبرادور ،رئیسجمهور مکزیک ،س��ال
 2018توانس��ت  92درصد آرا را برای ماندن در س��مت خود
در انتخابات به دس��ت آورد .با انتخاب لوپز اوبرادور به عنوان
رئیسجمهور مکزیک در سال  2018موج دوم انتخاب رهبران
چپ در آمریکای التین آغاز ش��د .برنام��ه او برای اصالحات
اجتماعی با نظر مثبت مردم مواجه شد .همچنین ملی کردن
صنعت لیتیوم مکزیک به عنوان یک ماده معدنی استراتژیک
باعث شد اکتشاف ،استخراج و استفاده از آن حق انحصاری این

خوزه پدرو کاس��تیلو ترونس ،معلم سابق و رهبر اتحادیه
معلمان و سیاستمدار پرویی سال  2021به عنوان رئیسجمهور
پرو انتخاب شد .او سال  2017در اعتصاب معلمان مدارس به
شهرت سیاسی دست یافت و به عنوان نامزد حزب چپ آزاد
پرو در انتخابات ریاستجمهوری سال  2021شرکت کرد .او
در سخنرانی ریاستجمهوری خود نوید «تغییر مسؤوالنه» در
اقتصاد و بودجه بیشتر برای مراقبتهای بهداشتی و آموزش
را داد .او اصرار دارد که تشکیل مجلس مؤسسان برای تنظیم
قانون اساس��ی جدید را انجام دهد؛ اقدامی که در دولتهای
چپگرا امری مرسوم است .با این وجود وضعیت کابینه کاستیلو
به لحاظ هماهنگی چندان امیدبخش نیست .طی مدت اخیر
وزرای کابینه وی بارها تغییر کردند و سیاست دولت نامنظم
بوده اس��ت .این ناهماهنگی در ارائه نظرات نیز مشهود است.
زمانی که نخستین نخستوزیر کاستیلو قول داد صنعت گاز
را ملی کند ،رئیسجمهور وجود چنین طرحی را تکذیب کرد
اما پس از آن ،هفتهها بعد ،خودش همان طرح را پیشنهاد کرد.
■■بانوی چپگرا ،رئیسجمهور هندوراس

سیومارا کاسترو ،نامزد ریاستجمهوری حزب چپگرای
لیب��رال در انتخاب��ات  2022هندوراس توانس��ت بیش از
 50درص��د آرا را ب��ه دس��ت آورد .او ژانوی��ه  2022پس از
کشمکشهای سیاسی فراوان در هندوراس به عنوان نخستین
رئیسجمهوری زن این کشور سوگند یاد کرد .انتخاب وی
به عنوان نخستین رئیسجمهوری زن هندوراس به حکومت
8س��اله خوان اورالندو ارناندس ،متحد سابق ایاالت متحده
که در دادگاههای این کشور به فساد و ارتباط با قاچاقچیان
مواد مخدر متهم شده ،پایان داد .دولت کاسترو با آزمونهایی
از جمله اختالف ش��دید کنگره ،افزایش بدهیها و روابط با
چین مواجه اس��ت .با این حال حضور کامال هریس ،معاون
بایدن در مراس��م تحلیف او حاکی از تمایل باالی واشنگتن
برای همکاری با این کش��ور اس��ت .مقامات ایاالت متحده
میخواهند با کاس��ترو هم برای مهار مهاجرت غیرقانونی از
آمریکای مرکزی و هم حمایت بینالمللی از تایوان به عنوان
بخشی از تالشها برای جلوگیری از نفوذ چین در هندوراس
همکاری کنند .هندوراس یکی از معدود کشورهایی است که
روابط دیپلماتیک خود را به جای پکن با تایپه حفظ کرد و
کاس��ترو در طول مبارزات انتخاباتی خود از اظهارنظرهایی
مبنی بر وفاداری به چین خودداری کرد.
■■چاویسم ،کماکان ایده برتر ونزوئال

چاوزمو یا چاویس��م گفتمان جناح چپ مبتنی بر ایدهها،
برنامهه��ا و س��بک دولتی مرتب��ط با رئیسجمهور س��ابق
ونزوئال ،هوگو چاوز است که عناصر سوسیالیسم دموکراتیک،
میهنپرستی سوسیالیستی و بولیواریسم را برای  2دهه قدرت
حاکم بوده و محبوب در این کشور کرده است .با وجود مشکالت
اقتصادی ناشی از تحریم در سالهای اخیر و تالش برای کودتا
علیه مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال ،در آخرین انتخابات این کشور
که انتخابات محلی و منطقهای ونزوئال بود که  ۲۱نوامبر سال
گذشته میالدی با حضور بیش از  ۳۰۰ناظر بینالمللی برگزار
شد ،حزب متحد سوسیالیست طبقه حاکم ونزوئال ( )PSUVدر
 ۲۰منطقه از ۲۳منطقه کشور پیروز شد .این نخستین بار پس از
سال  ۲۰۱۷بود که اکثریت اپوزیسیون ،رویکرد تحریم انتخابات
را کنار گذاشته و در این صحنه سیاسی حاضر میشدند .اگر
چه در پی پیروزی مجدد چاویسم (طرفداران نیکالس مادورو،
رئیسجمهور ونزوئال) عالوه بر انتخابات ریاس��تجمهوری و
پارلمانی ،ناظران اروپایی سناریوی نخنمای زیر سوال بردن اعتبار
انتخابات را در پیش گرفتند اما کاراکاس با رد قاطعانه اظهارات
مداخلهجویانه آنها ،تاکید کرد که با وجود نظارت بیش از ۳۰۰
ناظر بینالمللی ،این ادعاها در ادامه همان سیاس��ت خصمانه
تهاجم علیه کاراکاس صورت میگیرد.

افزایش تصاعدی شمار تلفات نیروهای اوکراینی در جنگ
با روسها طی هفتههای اخیر ارتش این کشور را در آستانه
فرسودگی کامل قرار داده است .این در حالی است که طبق
گزارشهای متعدد رسانهای ،دولتهای عضو ناتو به دالیل
اقتص��ادی و اجتماعی در حال رها کردن اوکراین جنگزده
به حال خودش هستند .همزمان رهبران آمریکایی و اروپایی
که طی  ۴ماه از آغاز جنگ اوکراین از تبعات سنگین آن بر
اقتصاد و هژمونی غرب به ستوه آمدهاند ،به طور مستمر از
دولت کییف میخواهند با تسلیم شدن در مقابل روسیه به
صلحی خفتبار تن دهد .هفته گذشته بود که سرپرست تیم
اوکراینی مذاکرهکننده با روسیه اقدام به اعتراف عجیبی کرد.
به گزارش تارنمای آمریکایی آکسیوس ،دیوید آراخامیا
گفت ارتش کش��ورش روزانه حدود هزار نفر تلفات(کشته و
مجروح) دارد که کشتهها روزانه بین  200تا  500نفر تخمین
زده میشود .اعترافات آراخامیا از آن جهت حائز اهمیت بود که
او این حقایق را هزاران کیلومتر دورتر از کییف در واشنگتن
در جریان نشست صندوق مارشال بر زبان آورد .اظهارات این
مقام ارشد اوکراینی به طور قابل توجهی با اطالعات رسمی
کییف ،ناتو و پنتاگون متفاوت بود و پرده از تبلیغاتی بودن
آمارهای دولت اوکراین و غربیها درباره جنگ اخیر برداشت.
اظه��ارات آراخامی��ا کمتر از  ۲هفته بع��د از آمار ولودیمیر
زلنسکی ،رئیسجمهور اوکراین بود که از مرگ روزانه  60تا
 100سرباز اوکراینی و مجروحیت میانگین  500سرباز خبر
داده بود .در حالی که اعتراف در همان حد هم شوکهکننده
و نشانه فروپاشی قریبالوقوع ارتش اوکراین به نظر میرسید
اما متعاقب آن مسابقهای میان مقامات ارشد اوکراینی برای
افزایش برآورد تلفاتشان در جنگ با روسیه درگرفت .الکسی
رزنیکوف ،وزیر دفاع اوکراین یک هفته پس از آمار زلنسکی
میانگین کشتههای روزانه ارتش این کشور را  100نفر اعالم
کرد .س��پس الکسی آرستویچ ،مشاور زلنسکی گفت که از
آغاز عملیات ویژه روسیه در این کشور تا هفته اول ماه ژوئن
(حدود  100روز)  10000سرباز اوکراینی کشته شدهاند که
به معنای تایید حرف رزنیکوف بود اما بعد میخائیل پودولیاک،
مشاور دفتر زلنسکی برآورد تلفات روزانه نیروهای اوکراینی
را تا  200نفر باال برد .حال مسکو گزارش میدهد که تنها
در یک فقره حمله ارتش این کشور به یک مرکز در جنوب
اوکراین ،در یک روز  500س��رباز اوکراینی کشته شده و به
همراه آنها مقادیر زیادی سالح و خودروی نظامی نیز منهدم
شده است .بر اساس آماری که دیروز در نشست مطبوعاتی
وزارت دفاع روسیه مطرح شد ،نیروی هوایی این کشور روز
سهشنبه با بهرهگیری از سالحهای دقیق اقدام به حمله هوایی
به یک کارخانه کشتیسازی در بندر نیکوالیف (میکوالیف)
در نزدیکی س��احل دریای س��یاه کرده است .بر اساس این
گزارش 500 ،نیروی کش��ته شده در کارخانه کشتیسازی
اوکی��ان بندر نیکوالیف متعلق به تی��پ مکانیزه  59ارتش
اوکراین بودند که در آن پناه گرفته بودند .این تأسیسات در
بخش جنوبی بندر نیکوالیف قرار دارد که روی یک رودخانه
بزرگ در  60کیلومتری دریای سیاه قرار دارد .از طرف دیگر
ارتش اوکراین نیز گفته است که حمالت موشکی و هوایی
روسها به این بندر آس��یبهای زیادی به زیرس��اختهای
لونقل آن
بندری ،ساختمانهای صنعتی و شبکه برق و حم 
وارد آورده است .این بندر راهبردی درست بین شهر اشغال
شده خرسون در دهانه رود بزرگ دنیپر و بزرگترین و آخرین
بندر کاربردی اوکراین در دریای سیاه یعنی اودسا قرار دارد و
روسها درصدد گرفتن آن هستند .در این صورت دسترسی
آنها به اودسا و مناطق جنوب غرب اوکراین هموار خواهد شد
و حتی روسها این امکان را خواهند داشت تا از این طریق
جنگ فرسایشی علیه ناتو را به رومانی و مولداوی در شرق
اروپا بکشاند .وزارت دفاع روسیه همچنین مدعی شد تیپ
 57موتوری پیادهنظام اوکراین را منهدم کرده است .در این
گزارش ادعا شده واحد مزبور اوکراینی بیش از  60درصد از
قدرت خود را در جریان نبرد برای قلمرو تحت ادعای جمهوری
خلق لوهانسک  -متحد مسکو  -از دست داده است .طبق اعالم
ارتش روسیه ،این تیپ با نقض دستور فرماندهی خود مبنی بر
ایستادگی در موضع خود از مواضع خود گریخت .بر اساس
گزارشی اطالعاتی که اخیرا بر اساس اعترافات یک درجهدار
اوکراینی توسط رسانههای روسی منتشر شده ،آمار تلفات
سربازان اوکراینی بویژه در مناطق جنگی دونتسک و لوهانسک
به قدری باالست که نظامیانی که مامور اعزام به این مناطق
میشوند ،نافرمانی کرده و انصراف میدهند .هفته گذشته نیز
ارتش روسیه مدعی شد طی یک حمله توپخانهای به استان
دنیپرو پتروفسک در جنوب مرکزی اوکراین ،محوطهای که
در آن نشس��ت فرماندهان چندین واحد اوکراینی در حال
برگزاری بود را هدف قرار داده و با کش��تن دهها افسر ارشد
اوکراینی ضربهای بزرگ به ارتش این کشور وارد آورده است.
■■لسآنجلستایمز :غربیها در جنگ کم آوردهاند!

در چنین شرایطی مقالهای در روزنامه لسآنجلستایمز
منتشر شده که حاکی از سرد شدن غربیها از ادامه جنگ
نیابتی با روسیه در اوکراین است .مک مانوس ،روزنامهنگار
آمریکای��ی این مقاله را حدود  10روز قبل با عنوان «جنگ
اوکرای��ن ،نب��رد ارادهها و آالم اقتصادی اس��ت و غرب دارد
خستگیاش را آشکار میکند» به عنوان زنگ خطری از سوی
جوامع آمریکایی و اروپایی منتشر کرد .به نوشته ستوننویس
لسآنجلستایمز ،با بد و بدتر ش��دن ش��رایط اقتصادی در
کشورهای عضو ناتو بویژه آمریکا و انگلیس ،نگرش مردم ۲
دولت اصلی ناتو برای ادامه جنگ اوکراین ،وارونه شده است.
بر این اساس اگر چه ماه آوریل (فروردین) اکثریت قاطع
آمریکاییهاازتحریمهایشدیدعلیهروسیهحمایتمیکردند
ام��ا امروز با دیدن بنزین گالن��ی  5دالر که گرانترین نرخ
سوخت عادی خودرو در تاریخ معاصر ایاالت متحده است و
حتی احتمال دارد تا  8دالر هم باال برود ،اوضاع تغییر کرده
است .بر اساس آخرین نظرسنجیها 51 ،درصد آمریکاییها
قدرت خرید خود را بر آن حمایتی که در ماه مهاز اوکراین
ابراز کرده بودند ،ترجیح میدهند .از نظر «مک مانوس» نه
فقط آمریکاییها ،بلکه اکثریت غربیها دیگر ارادهای برای
مبارزه با روسیه ندارند .شاید به همین دلیل بود که هفته
گذش��ته ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو آب پاکی را روی
دست اوکراینیها ریخت و اعتراف کرد هر گونه توافق صلح
برای پایان دادن به جنگ در این کشور ،مستلزم مصالحه از
جمله درباره سرزمینهای مورد اشغال یا مورد ادعای روسیه
است و از دولت کییف خواست به روسها زمین بدهد!

