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 اگر بخواهیــم به صــورت دقیق 
بگوییم، یک ماه و 10 روز از حمله نظامی 
روسیه به اوکراین می گذرد و طی این 
مدت نه تنها از حیث سیاســی، بلکه از 
منظــر نظامی و امنیتی شــاهد وقوع 
رویدادهای بســیاری در این مســیر 
بودیم. مســیری که تصاویر آن نه تنها 
نشان دهنده رنج و محنت بیش از حد 
غیرنظامیان اوکراینی اســت، بلکه به 
وضوح نشان می دهد که سربازان روسیه 
هم حال و روز خوبــی ندارند. تحلیل 
درست در این میان نمی تواند صفر یا صد 
و همه چیز را سفید یا سیاه دیدن باشد. 
اساساً پرونده جنگ اوکراین؛ رسانه ها و 
انصاف و واقع گرایــی در ارائه تحلیل را 
زیر سوال برد. از حدود 3 ماه قبل از آنکه 
ارتش روسیه وارد خاک اوکراین شود 
تا همین امروز شــاهد بودیم که تمام 
رسانه های روســیه و حتی رسانه های 
غربی باالترین فریب های رســانه ای و 
موج های خبری را علیه یکدیگر به کار 
گرفتند و در این میان تحلیل های غلط 

هم به صورت فراوان یافت می شــود. 
اینکه برخی  اعالم می کنند روســیه 
برنده این منازعــه خواهد بود و برخی 
دیگر اوکراین و جبهه غــرب را پیروز 
می خوانند به هیچ وجه درست نیست، 
بلکه اوضاع در شــرایط فعلی بر اساس 
آمار و ارقام جلو می رود. به عنوان مثال 
از بامداد پنجشنبه ۲۴ فوریه )۵ اسفند 
ماه( که پوتین دستور حمله به اوکراین 
را صادر کرد، تا اواخر اسفند ماه حدود 
6۵0 نفر از غیرنظامیان اوکراین کشته 
شدند که گفته می شــود این رقم حاال 
در حدود 7۵0 تا 8۵0 نفر را تشــکیل 
می دهد. از سوی دیگر ستاد کل ارتش 
اوکراین با انتشار اطالعیه ای آمار تلفات 
جانی و خسارات نظامی ارتش روسیه 
از ۲۴ فوریه تا ۲6 مــارس )حدود یک 
هفته قبل( را اعالم کرد. براســاس این 
اطالعیه ارتش اوکراین، در بازه مذکور 
16 هزار و ۴00 ســرباز روسی کشته 
شــده اند و 117 فروند هواپیما، 1۲7 
فروند بالگرد، ۲93 تــوپ جنگی، 91 
سیستم پرتاب موشک، 16۴0 دستگاه 
خودروی زرهــی، ۵1 پدافند هوایی و 
۵7۵ عراده تانک منهدم شده است. در 
بخش دیگری از این اطالعیه آمده است 

که نیروهای روســیه 1131 دستگاه 
خودرو، 7 فروند کشــتی و قایق تندرو 
ســبک، 73 خودروی ســوخت و ۵6 
پهپاد را از دســت داده اند. این ارقام در 
حالی یک هفته پیش منتشــر شد که 
حاال ستاد کل نیروهای مسلح روسیه به 
نیروهای خود دستور عقب نشینی داده 
است. بر اساس آنچه دولت و رسانه های 
اوکراینی اعالم کرده اند، شهر بروواری 
در 19 کیلومتری شرق کی یف توسط 
ارتش اوکراین آزاد شده و فروشگاه ها 
و مشــاغل به زودی فعالیت خود را از 
سر می گیرند. شــهردار این شهر هم 

اعالم کرده که نیروهای روسیه در حال 
عقب نشینی هستند. بر اساس آنچه که 
رویترز اعالم کرده، پس از آزادســازی 
بوچا، ماکاریــف و بورودیانکا، اکنون 
بروواری جدیدترین منطقه آزاد شده 
است. همچنین بر اساس گزارش های 
وزارت دفاع اوکراین، نیروهای روسیه 
فرودگاه کلیدی شهر هوستومل را ترک 
کرده اند. این فــرودگاه که در نزدیکی 
کی یف قرار داشت، از نخستین روز حمله 
روســیه، محل نبردهای شدیدی بود؛ 
چرا که تصرف آن، دسترسی روسیه به 

کی یف را آسان تر می کرد. 
عقبنشینی

یاآمادهسازیتاکتیکی؟
با عقب نشــینی نیروهای روسی، 
اوکراینی ها کنترل بخش های بیشتری 
از مناطــق اطراف کی یف را به دســت 
گرفتند و نیروهای روسی از روستاهای 
آسیب دیده اطراف کی یف خارج شده 
و تانک های خود را در آنجا رها کرده اند. 
تصاویر هوایی که از ســوی آژانس های 
خبری منتشر شــده اند نشان می دهد 
کــه روس ها تعــداد زیــادی از ادوات 
زرهی خــود را  رها کرده اند و از ســوی 
دیگر تصاویری از میزان خســارات به 

ارتش روسیه منتشر شــده که بسیار 
باال برآورد می شود. شهردار شهر بوچا 
هم در این میان اعالم کرد که نیروهای 
اوکراین این شــهر را از تصرف روسیه 
خارج کرده اند. ارتش اوکراین نیز اعالم 
کرد که پدافند هوایی در جنوب غربی 
این کشور حمله ای به زیرساخت های 
حیاتی بندر »اودسا« را دفع کرد اما به نظر 
می رسد که هنوز اوضاع کمی مشکوک 
اســت. در این میان ولودیمر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین ضمن تایید 
آنکه نیروهای روســیه در حال خارج 
شدن از مناطق شمالی کشورش و اطراف 
کی یف هســتند، اعالم کرد که خطر 
همچنان در بخش های شرقی به قوت 
خود باقیست. به گفته رئیس جمهوری 
اوکراین، نیروهای روسیه در حال شکل 
دادن به یک فاجعه تمام وکمال هستند؛ 
چراکه آنها مین های جنگی را در نزدیکی 
خانه ها و حتی اجساد ســربازان خود 
کار می گذارند و این می تواند پاکسازی 
مناطق را طوالنی کنــد و غیرنظامیان 
بیشــتری را از بین ببرد. موضوع زمانی 
تأسف بار می شود که نیروهای صلیب 
سرخ که در راه شــهر بندری ماریوپل 
حضور دارند، تالش دارند تا غیرنظامیان 
را از این بندر تحت محاصره روسیه خارج 
کنند و این در حالیســت که روسیه در 
حال تجدید قوا و تدارک حمالت جدید 
در جنوب شــرقی اوکراین است. منابع 
نظامی اعالم کرده اند که عقب نشینی 
روس هــا از نیروگاه اتمــی چرنوبیل و 
بخش هایــی از شــمال اوکراین، یک 
تاکتیک جدید اســت؛ چراکه حدود 
1۴0 هزار نفر از سربازان روسی در مسکو 
فراخوان شــده اند که همین موضوع 
می تواند تایید حملــه جدید روس ها 
از شرق اوکراین باشــد. در این میان اما 
غرب و به خصوص ایاالت متحده آمریکا 
هم بیکار ننشسته اســت. جان کربی، 
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز 
)شــنبه( گفت که دولت آمریکا اعالم 
کرده اســت 300 میلیــون دالر دیگر 
برای کمک های امنیتی بــه اوکراین 
اختصاص می دهد. از سوی دیگر آمریکا 
در پاسخ به خواسته اوکراین، در مقابل 
حمله شیمیایی برای نیروهای نظامی 

این کشور تجهیزات حفاظت شخصی 
فرستاده اســت. این تجهیزات عموماً 
شامل ماسک ضدگاز، لباس های مقاوم 
دربرابر حمالت شیمیایی و میکروبی و 
نیز رادیواکتیو است. در این میان خبرنگار 
رویترز هم اعالم کرده که آمریکا در حال 
همکاری بــا متحدانش بــرای انتقال 
تانک های ساخت شوروی به اوکراین 
اســت تا قدرت دفاع این کشــور را در 
منطقه دونباس )شرق اوکراین( تقویت 
کند. اگرچه پنتاگون درمورد این خبر 
سکوت کرده، اما کارشناسان امنیتی 
معتقدند که این تانک ها بــه اوکراین 
اجازه می دهند تا اهداف روســی را در 
منطقه دونباس در جنوب شرقی اوکراین 
هدف قرار دهند و تمــام این مولفه ها 
نشان دهنده شکل گیری فاز جدیدی از 
حمالت روسیه به شرق اوکراین است. 
مخابــره این پیام هــا در حالی صورت 
می گیرد که بسیاری از مفسران و ناظران 
بین المللی معتقدنــد روس ها از همه 
جهت تحت فشار )خصوصاً اقتصادی( 
قرار دارند و به همین دلیل اســت که با 
گذشــت دو روز از ضرب االجل روسیه 
به کشــورهای اروپایی برای پرداخت 
بهای گاز به روبل )واحد پول روســیه(، 
صادرات گاز مســکو به اروپا هنوز ادامه 
داشــته و دیروز به باالترین میزان خود 
از چهارم ماه گذشــته میالدی رسید. 
حال باید دید تغییر تاکتیک روسیه آیا 
می تواند هزینه های ارتش این کشــور 
)از حیث انسانی و تسلیحاتی( را جبران 

کند یا خیر؟!
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هنوزادامهدارد

منابع خبری پنجشنبه شب گزارش دادند، در پی خشونت های قبیله ای در دارفور سودان دستکم 30 نفر کشته 
شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری میان قبیله »فالته« و قبیله »رزیقات« در استان دارفور جنوبی صورت 
گرفته است.  بر اساس این گزارش، در این موج از خشونت ها که از روز سه شنبه آغاز و تا پنجشنبه شب ادامه داشته 
است، دستکم 30 نفر درپی آن کشته و ده ها نفر دیگر نیز زخمی شدند. این گزارش 
می افزاید، این درگیری پس از کشته شدن یکی از سران قبیله عربی صورت گرفته 
است. ۲۵ نوامبر )۴ آذر( گذشته نیز سازمان ملل از کشــته شدن ۴3 نفر و آتش 
سوزی در ۴6 روستا در پی خشونت ها میان قبایل در منطقه دارفور خبر داده بود. 
مناطق مختلف دارفور هر از چند گاه شاهد درگیری های خونین بین قبایل عرب 

و آفریقایی بر سر زمین و چراگاه ها و منابع است. 

گزارش های خبری از تشدید تدابیر امنیتی در کلمبو، پایتخت سریالنکا به دنبال تظاهرات مردمی روز جمعه مقابل محل 
اقامت رئیس جمهوری این کشور حکایت دارند. به گزارش پایگاه خبری سنگاپوری »سوت چاینا مورنینگ پست«، سریالنکا در 
بدترین شرایط اقتصادی یک دهه گذشته قرار دارد و این مساله اعتراضات گسترده مردم را در این کشور جنوب آسیا در پی داشته 
است. صدها معترض روز پنج شنبه هفته گذشته )11 مهرماه(، جلوی محل اقامت رئیس 
جمهوری تظاهرات و خواستار استعفای وی شده بودند. تظاهرکنندگانی که قصد ورود به 
محل اقامت رئیس جمهوری را داشتند، با گاز اشک آور و شلیک گلوله پراکنده شدند. پلیس 
از دستگیری ۵3 نفر در همین رابطه خبر داده و گزارش ها حاکمی از زخمی شدن یکی از 
تظاهرات کنندگان و به آتش کشیده شدن یک اتوبوس و یک وسیله نقلیه پلیس توسط 

معترضان است. پنج پلیس نیز در این اعتراضات زخمی و در بیمارستان بستری هستند.

ادامه اعتراضات مردمی علیه رئیس جمهور سریالنکا۳۰ کشته درپی خشونت های قبیله ای در دارفور سودان

منابع خبری گزارش دادند که در درگیری و تبادل 
آتش میان رزمنــدگان مقاومــت و نیروهای رژیم 
صهیونیستی در میدان عربه در جنوب شهر جنین 
سه فلسطینی شــهید شــدند. همچنین به دنبال 
یورش نیروهای اسرائیلی به شهر الخلیل، درگیری 
شــدیدی میان آنها و ساکنان فلســطینی صورت 
گرفت که منجر به کشته شدن یک جوان ۲9 ساله 
فلسطینی شــد. به گزارش روسیاالیوم، ارتش رژیم 
صهیونیستی، دیروز )شنبه( در بیانیه ای اعالم کرد 
که در چارچوب عملیات مشترک یگان الیمام، سه 
فلسطینی به نام های خلیل توالبه، صائب عباهره و 
سیف ابو لبده در شهرهای جنین و طولکرم در جریان 
تبادل آتش کشته شدند. طبق این بیانیه این سه تن 
از نیروهای سرایا القدس در شهر جنین بودند. ارتش 
اسرائیل در این بیانیه مدعی شده است که این افراد 
قصد انجام عملیات تروریستی در اسرائیل را داشتند. 

رادیــو ارتش رژیم صهیونیســتی نیز مدعی شــد 
فلسطینی هایی که در جریان تبادل آتش با نیروهای 
اسرائیلی در نزدیکی شــهر جنین کشته شدند، در 
آستانه انجام یک عملیات تروریستی بودند. ارتش 
رژیم صهیونیستی در این بیانیه اعالم کرد در جریان 
درگیری در شهر جنین سه فلسطینی کشته شدند، 
چهار نظامی اسرائیلی هم زخمی شدند که حال یکی 

از آنها وخیم است.

رئیس ائتالف الفتح در پارلمان عراق، بن بســت 
سیاسی در کشــور را ناشی از دســتکاری در نتایج 
انتخابات پارلمانی دانســت. به گــزارش المیادین، 
هادی العامری، رئیــس ائتالف فتح عــراق، درباره 
نتایج انتخابات پارلمانی که در اکتبر گذشته برگزار 
شــد، گفت: ما از همان ابتدا درباره تقلب هشــدار 
دادیم، اما این اتفاق افتاد و ما مــدارک کافی خود را 
به دادگاه فدرال ارائه کردیم. وی افزود، ریشه اصلی 
بن بست فعلی فضای سیاســی عراق، دستکاری در 
نتایج انتخابات پارلمانی اســت. رئیس ائتالف الفتح 
با ابراز تمایل به تفاهم برای خروج از انسداد سیاسی 
اعالم کرد که چارچوب هماهنگی شــیعه ســومین 
ضامن روند سیاســی عراق اســت. وی تصریح کرد: 
نمی توانیم از تشکیل بزرگترین بلوک که حق مؤلفه 
شــیعه را تضمین می کند، دست بکشــیم. العامری 
گفت؛  اصرار داریم که بزرگتریــن بلوک چارچوب 

هماهنگی شــیعه یعنی جنبش صدر و مستقلین را 
تشکیل دهیم تا حق اکثریت شیعه را تضمین کنیم. 
وی تاکید کرد که پیچاندن بازوها و شکستن اراده ها 
به خدمت عراق نیست و رهبری سیاسی ما می تواند 
راهی برای خروج از انســداد بیابد. العامری افزود؛ به 
تفاهم نیروهای سیاسی برای خروج از انسداد سیاسی 
بسیار امیدواریم و من ضامن وجود یک اپوزیسیون 

سازنده هستم.

رئیسائتالفالفتحعراق:

تقلب در انتخابات موجب بن بست سیاسی شد
درگیریوتبادلآتشمیانرزمندگانمقاومتونیروهایرژیمصهیونیستی

چهار فلسطینی در کرانه باختری کشته شدند

خبرخبر

فرشادگلزاری

سازمانمللاعالمکرد:
 توافق آتش بس دو ماهه 

میان طرف های جنگ در یمن

سازمان ملل از توافق آتش بس میان طرف های 
یمنی به مدت دو ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل 
به یمن اعالم کرد که طرف های یمنی با پیشنهاد 
سازمان ملل برای آتش بس به مدت دو ماه موافقت 
کردند و این آتش بس از ساعت هفت شِب دیروز 
)شــنبه( وارد مرحله اجرایی شــده اســت. وی 
گفت: این آتش بس قابل تمدید است. طرف های 
یمنی با توقف تمام عملیات های نظامی از جمله 
حمالت هوایی، زمینــی و دریایی در داخل یمن 
و مرزها و همچنین علیه ورود کشتی های حامل 
فرآورده های نفتی به بنادر الحدیده و از سرگیری 
پروازهای تجاری به فرودگاه صنعا موافقت کرده اند. 
طرف های یمنی همچنین توافق کرده اند که باز 
کردن راه ها در تعز و استان های دیگر را نیز بررسی 
کنند. گروندبرگ از انصاراهلل یمن و دولت مستعفی 
به دلیل نشــان دادن حســن نیت خــود و دادن 
امتیازهای ضروری برای رسیدن به این توافق تشکر 
کرد. از سوی دیگر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل از آتش بس در یمن استقبال و ابراز امیدواری 
کرد که روند سیاسی برای تحقق صلح دائمی آغاز 
شود. وی گفت: این نشــان می دهد که حتی اگر 
شرایط برای تحقق یک هدف محال باشد اگر اراده 
وجود داشته باشد صلح ممکن خواهد بود. ائتالف 
متجاوز عربی نیز از این آتش بس استقبال کرد اما 
بیانیه یا مواضع خاصی در این مورد اتخاذ نکرده اند. 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز از آتش بس در 
یمن استقبال کرد اما آن را ناکافی دانست و بر حل 
و فصل اختالفات در ایــن پرونده طی کوتاهترین 
زمان تاکید کرد. وی گفت: این اقدامات مهم است 
اما کافی نیست. باید آتش بس به طور کامل برقرار 
شــود و جنگ پایان یابد. اظهارات بایدن در حالی 
مطرح شده که بسیاری از کارشناسان سیاسی و 
نظامی اعالم کرده اند این آتش بس شکننده است 
و هر لحظه امکان دارد تا از سوی طرفین نقض شود.

    
اعتراض عمران خان به مداخله 

آمریکا در امور پاکستان 
عمران خان، نخســت وزیر پاکستان، نسبت 
به آن چه که مداخله واشــنگتن در امور اسالم 
آباد خواند، به ســفارت ایاالت متحده در اسالم 
آباد نامه رســمی اعتراض آمیز فرستاده است. 
رسانه های پاکستان اعالم کردند، نخست وزیر 
پاکستان دو روز پیش، نامه ای رسمی به سفارت 
آمریکا در کشورش فرستاده و در آن اعالم کرده 
که ایاالت متحــده در امور داخلی این کشــور 
مداخله می کنــد. رویترز گــزارش داده که به 
دلیل آن چه او توطئه خارجــی برای برکناری 
خویش از قــدرت می داند، به طور رســمی به 
ایاالت متحده اعتراض کرده اســت. رویترز به 
نقل از نخست وزیر پاکستان افزود : ما اکنون به 
سفارت امریکا اعتراض کرده ایم و این کشور باید 
در موعد مقرر پاسخ ما را بدهد. این در حالیست 
که پارلمان پاکستان روز یک شنبه هفته آینده 
درباره عمران خان رای گیری می کند و به نوعی 
این جلسه را باید یک جلسه رای اعتماد قلمداد 
کرد.  نخست وزیر پاکســتان که روز پنجشنبه 
در جمع هوادارانش در اســالم آباد در سخنانی 
گفت که یک کشــور خارجی پس از ســفر وی 
به مســکو، علیه او توطئه کرده  است.  وی پنجم 
اسفند همزمان باآغاز حمله روسیه به اوکراین 
، با والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه، در 
مســکو مالقات کرد. در همین حال کاخ سفید 
تکذیب کرده اســت که ایاالت متحده به دنبال 
برکناری عمران خان از قدرت بوده اســت و به 
هر ترتیب خود را حامی وی و دولت پاکســتان 
خوانده است. گفته می شود اعضای حزب حاکم 
به رهبری عمران خان، نخست وزیر پاکستان، 
روز جمعه 1۲ فروردین  تظاهراتی را علیه ایاالت 
متحده در پیشاور راه اندازی کرده است. احزاب 
مخالف نیز با راه اندازی راهیپمایی های گسترده، 
به نخست وزیر این کشور توصیه کرده اند که از 
قدرت کنار برود تــا از هرگونه دعوا و نزاع حزبی 
در این کشور جلوگیری شود. این در حالیست 
که تمام راهپیمایی هــا و اعتراضات خیابانی از 
حدود 3 ماه پیش در ابعاد گســترده و کوچک 
در اسالم آباد توسط کسانی راه افتاده که عموماً 

احزاب مذهبی پاکستان به حساب می آیند.

جهاننما


