
بحرین: همزمان با نزدیک شدن به نهمین سالروز 
انق��اب ۱۴ فوریه بحرین، گروه ه��ای معارض این 
کش��ور برای مش��ارکت در برنامه ه��ای مربوط به 
نافرمان��ی مدنی، فراخوان دادند. در این بیانیه آمده 
است که این نافرمانی مدنی از چهارشنبه شب ۱۲ 
فوریه )۲۳ بهمن( آغاز و تا جمعه ش��ب ۱۴ فوریه 

)۲۵ بهمن( ادامه خواهد داشت.

جمه�وری آذربایجان: انتخابات پی��ش از موعد 
مجلس ملی جمه��وری آذربایجان با حضور ۱۳۱۴ 
نامزد کرس��ی قانونگذاری در این کش��ور حاش��یه 
دریای خزر، دیروز برگزار ش��د. در این انتخابات در 
مجموع ۱۳۱۴ نفر داوطلب ش��ده اند و حدود ۳۰۰ 

نفر از نامزدها، خانم هستند.

مراک�ش: مردم مراک��ش بنا به دع��وت نهادهای 
حقوقی و حزبی دیروز تظاهرات گسترده ای را علیه 
معامله قرن برگزار کردند. مراکشی ها در جریان این 
تظاهرات حمایت خود را از مسأله فلسطین و قدس 

اشغالی در برابر رژیم صهیونیستی اعام کردند.

هند: بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته در پایان 
انتخابات ایالتی بسیار حساس روز شنبه در دهلی نو، 
پایتخت هند، ح��زب "آدم عادی" به صورت قاطعانه 
پی��روز انتخابات خواهد بود.نظرس��نجی های پس از 
انتخابات که توس��ط ش��بکه های تلویزیونی متفاوت 
انجام شده، حاکی از آنند که حزب "آدم عادی" )عام 
آدمی( به رهبری آرویند کجریوال، سر وزیر دهلی نو 
اکثریت قاطع آرا را به دست آورده در حالی که حزب 

"بهاراتیا جاناتا" در جایگاه دوم قرار گرفته است.

ذرهبین

افول محبوبیت مکرون
درجه محبوبیت مکرون و ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه همچنان به سیر 
نزول��ی ادامه می دهد. افول محبوبیت "امانوئل مکرون" ممکن اس��ت بزودی 
رکورد "فرانسوا اوالند" رئیس جمهور پیشین این کشور را نیز بشکند. بر اساس 
جدیدترین نظرسنجی که لوفیگارو انجام داده است، درجه محبوبیت مکرون 
و ادوارد فیلیپ نخس��ت وزیر فرانسه برغم پیشرفت نسبی نزد راستگرایان، در 
مجموع سیر نزولی خود را ادامه می دهد. در همین حال این نظر سنجی نشان می دهد 
که پرونده اصاحات نظام بازنشس��تگی به ش��دت به وجهه این دو نزد افکار عمومی 
آس��یب رسانده است.بر اساس این نظرس��نجی، از سپتامبر گذشته تاکنون اعتماد به 
مکرون به ۲۴ درصد کاهش یافته است و چنانچه این روند نزولی ادامه داشته باشد، 
رکورد ۲۲ درصد بی اعتمادی به اوالند رئیس جمهور سوسیالیس��ت فرانس��ه که در 

اواخر دوران ریاست جمهوری او در سال ۲۰۱۷ ثبت شده بود، شکسته خواهد شد.

فیلیپین در صدد اخراج نظامیان آمریکا 
سخنگوی ریاس��ت جمهوری فیلیپین گفت: "رودریگو دوترته" درصدد لغو 
و پایان دادن به توافق حضور نیروهای نظامی با آمریکا است.س��الوادور پانلو 
اف��زود:  رییس جمهوری فیلیپن برای پایان دادن به توافق حضور نیروهای 
نظامی آمریکا در این کشور با  نمایندگان ارشد احزاب و پارلمان مذاکره می 
کند. تصمیم پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی در حالی گرفته می شود 
که تئودور الکسین وزیر خارجه فیلیپین به سناتورها اعام کرده بود که وی طرفدار 
بررسی جدی توافق نامه دفاعی میان مانیل و واشنگتن است.  وزیر خارجه فیلیپین 
اتخاذ این تصمیم دوترته رییس جمهوری را "اقدام خوب" دانست و او مورد ستایش 
قرار داده اس��ت.  برای اولین بار در ماه گذش��ته زمانی که ایالت متحده برای رونالد 
روزا سناتور فیلیپینی روادید سفر به آمریکا را صادر نکرد، رییس جمهوری فیلیپین 

تهدید کرد که توافق دفاعی با آمریکا را خاتمه خواهد داد.  

جرم مورالس توسعه بولیوی بدون نظام سرمایه داری
رئیس جمهور مس��تعفی بولیوی با اشاره به محلق شدن نیروهای مسلح به 
کودتاچیان، تاکید کرد برای حفظ جان بی گناهان و جلوگیری از خونریزی 
گزینه ای جز اس��تفعا نداش��ت. »اوو مورالس« گفت که آمریکا فکر می کند، 
»حق دارد هر جا که رئیس جمهور پیش��رو و دولت چپ گرا وجود داش��ته 
باش��د، کودتا کند.«آمریکا اولین کش��وری بود که "جنین آنز" توطئه چی و 
دیکتاتور را به رس��میت ش��ناخت«.آنز نایب رئیس دوم مجلس س��نای بولیوی بود 
ک��ه پس از رفت��ن مورالس به مکزیک به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب ش��د. 
مورال��س دلیل برکناری خود را اقتصادی دانس��ت و گفت: »گناه و جرم ما این بود 
که می خواس��یم بولیوی را بدون نظام سرمایه داری و کمک گرفتن از صندوق بین 
الملل پول توسعه  دهیم.« مورالس، رئیس جمهوری چپگرا از سال ۲۰۰6 میادی 

قدرت را در بولیوی در دست داشت.

علی تتماج

افغانس��تان سرزمینی است که پس از حوادث ۱۱سپتامبر 
برج های دو قلو توسط نیروهای آمریکایی و ناتو اشغال شد 
تا این کش��ور که تجربه دو بار اشغال شدن توسط انگلیس 
و یک بار ارتش سرخ شوروی سابق را داشت این بار طعم 
تلخ اش��غالگی آمری��کا را به جان تحمل کن��د. نکته قابل 
توجه در تحوالت اخیر افغانس��تان موج گس��ترده حمات 
به نیروهای آمریکایی اس��ت چنانکه بر اثر درگیری لفظی 
بی��ن نیروهای آمریکایی و افغان دو طرف بر یکدیگر آتش 

گش��ودند و بر اثر آن 6 نیروی افغان و 6 نیروی آمریکایی 
کش��ته ش��دند. پیش از این نیز طالبان از سرنگون کردن 
هواپیمای آمریکایی خبر داد که مقامات ارش��د دس��تگاه 
 اطاعاتی و امنیتی آمریکا در آن حضور داشتند. حال این 
س��وال مطرح می شود که چرا این حمات شدت گرفته و 
حتی به درون ارتش افغانس��تان نیز رسیده است؟ نگاهی 
بر رفتار آمریکایی ها در افغانستان نشان می  دهد که ریشه 
ای��ن بح��ران را در رفتاره��ای غیر اصولی و غیر انس��انی 
آمریکایی ها جس��تجو کرد. طبق آمار نیروی هوایی ارتش 
آمری��کا، نیروهای آمریکایی در س��ال ۲۰۱۹ با ریختن ۷ 
هزار و ۴۲۳ بمب و مهمات در افغانستان، رکورد جدیدی 
را در ۱۰ س��ال گذشته رقم زدند. بمب ها و مهمات ریخته 
شده توس��ط هواپیماهای آمریکایی بر افغانستان در سال 

های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۹۴۷ بمب و ۷ هزار و ۳6۲ 
بمب و مواد منفجره دیگر بود.

 این آمارها نشان می دهد که آمریکایی ها محور کشتار غیر 
نظامیان هستند چنانکه کمیسیون حقوق بشر افغانستان 
اع��ام کرد که در حم��ات هوایی نیروه��ای آمریکایی و 
افغ��ان طی ماه گذش��ته می��ادی ۲6 غیرنظامی از جمله 
۱۷ کودک کش��ته شدند. نکته دیگر اقدامات آمریکا برای 
تجزیه افغانس��تان اس��ت چنانکه جو بای��دن نامزد حزب 
دموک��رات انتخابات آمریکا در یک مناظ��ره  انتخاباتی  بار 
دیگر تاکید کرد که امکان ندارد افغانس��تان متحد ش��ود 
ام��ا امکان ای��ن وجود دارد که حمات بیش��تری در آنجا 
صورت نگیرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
همچنی��ن تصریح کرد ک��ه وی پیش از ای��ن نیز مخالف 

ملت س��ازی در افغانس��تان بوده اس��ت. وی ک��ه معاونت 
ریاس��ت جمه��وری در دوران اوبام��ا را در کارنامه دارد بر 
اصل تجزیه افغانس��تان تاکید کرده است. چنین تفکراتی 
در می��ان مقام��ات آمریکایی از دیگر مولفه های خش��م و 
انزجار مردم افغانس��تان از آمریکا ش��ده است. نکته قابل 
توجه آنکه آمریکایی ها حتی در مذاکرات صلح نیز صداقت 
نداش��ته اند چنانکه مذاکرات آنها ب��ا طالبان نیز به نتیجه 
نرس��ید و طالبان رس��ما غیر قابل اعتماد بودن آمریکا را 
مطرح ک��رد. با توجه به این ش��رایط و البت��ه هزینه های 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که حضور نیروهای آمریکایی 
به افغانس��تان تحمیل نموده زمینه ساز خشم سراسری از 
این حضور باش��د و افغان ها خ��روج نیروهای آمریکایی را 

تنها راه رسیدن به استقال و امنیت بدانند. 

یادداشت

گزارش
ادعای ناج��ی بودن آمریکای ها هر روز بیش��تر رنگ باخته 
و ماهیت ضد بش��ری آنها اش��کارتر می شود چنانکه طبق 
آمار نیروی هوایی ارتش آمریکا، نیروهای آمریکایی در سال 
۲۰۱۹ با ریختن ۷ هزار و ۴۲۳ بمب و مهمات در افغانستان، 

رکورد جدیدی را در ۱۰ سال گذشته رقم زدند.
خبرگزاری فرانس��ه با اس��تناد به آمار نی��روی هوایی ارتش 
آمریکا اعام کرد، بمب و مهماتی که آمریکا در س��ال ۲۰۱۹ 
بر افغانس��تان فرو ریخت، ۷ براب��ر مهماتی بود که آمریکا در 
سال ۲۰۱۵ بر افغانستان فرو ریخت. بمب ها و مهمات ریخته 
شده توسط هواپیماهای آمریکایی بر افغانستان در سال های 
۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ ب��ه ترتیب ۹۴۷ بمب و ۷ هزار و ۳6۲ بمب 
و مواد منفجره دیگر بود.تعداد بمب  های اس��تفاده ش��ده از 
سوی آمریکا در حمات هوایی سال ۲۰۱۹ در افغانستان، ۸۰ 

درصد بیش��تر از بمب  های استفاده شده در سال ۲۰۰۹ بود، 
سالی که با افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در 
زمان ریاس��ت جمهوری "باراک اوباما"، آمار مهمات مصرفی 
نیروی هوایی آمریکایی در افغانستان به ۴ هزار و ۱۴۷ بمب 
رسیده بود.طبق گزارشی که س��ازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۹ 
منتش��ر کرد، تنها در ۹ ماه نخس��ت این سال دستکم ۵۷۹ 
غیرنظامی افغان در حمات هوایی ارتش آمریکا کشته شدند. 

کمیسیون حقوق بشر افغانس��تان اعام کرد که در حمات 
هوایی نیروهای آمریکایی و افغان طی ماه گذش��ته میادی 
۲6 غیرنظامی از جمله ۱۷ کودک کش��ته شدند. خبر دیگر 
از افغانستان آنکه سرهنگ »سانی لگت« سخنگوی نیروهای 
آمریکایی در افغانستان گفت که یک فرد در لباس نیروهای 
افغان با استفاده از مسلسل به نیروهای مشترک آمریکایی و 
افغان ش��لیک کرد و بر اثر آن ۲ نظامی آمریکایی کشته و 6 

تن دیگر زخمی شدند. خبر دیگر آنکه مشاور راهبردی اشرف 
غنی در واکنش به اظهارات بایدن، تاکید کرد که افغانس��تان 
نیازی به ملت سازی آمریکا ندارد همیشه کشوری متحد بوده 

است. بایدن خواستار تجزیه این کشور شده بود. 
نکته قاب��ل توجه آنکه جنای��ات آمریکا در افغانس��تان در 
حالی ش��دت می گیرد که رسانه های آمریکایی با استناد به 
آمارهای رس��می گزارش دادند خودکشی در میان افسران 
و نظامیان نیروی هوایی آمریکا در س��ال ۲۰۱۹ میادی به 
باالترین حد خود در س��ه دهه گذشته رسید.نیروی هوایی 
آمریکا در سال گذشته )۲۰۱۹( شاهد ۸۴ مورد خودکشی 
موفق در میان نظامیان خود بوده  این در حالی که در طول 
پنج سال گذش��ته تعداد خودکشی در میان نیروی هوایی 

آمریکا بین 6۰ الی 6۴ ثابت بوده است.

پیامد 19 سال حضور 
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بمباران غیر نظامیان توسط اشغالگران در سال 2019 افزایش یافت 

رکوردشکنی آمریکا در کشتار افغان ها 
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