
افزایش دوباره بودجه نظامی ژاپن 
دولت توکیو بودجه نظامی سال مالی آتی را با ۱.۱ 
درصد افزایش، رقم ۵۲ میلیارد دالر در نظر گرفت 
کــه بخش اعظم آن صرف خرید و ســاخت ادوات 
جنگی جدیــد برای مقابله بــا چالش های منطقه 

ایندوپاسیفیک خواهد شد.
کابینه ژاپــن بودجه نظامی ســال مالی ۲۰۲۱ را 
تائید کرد که رقمی حدود ۵۲ میلیارد دالر برآورد 
می شود و شامل مواردی چون توسعه جنگنده های 
پیشــرفته و تامین هزینه موشــک های ضدکشتی 
دوربُرد نیز هســت. این نهمین سال متوالی است 
که ژاپن بودجه نظامی خــود را افزایش می دهد و 
تصمیم امســال کابینه حاکی از التزام »یوشیهید 
ســوگا« نخســت وزیر فعلی این کشــور به طرح 
مناقشــه برانگیزی است که »شــینزو آبه« نخست 
وزیر ســابق بــرای گســترش توان نظامــی ژاپن 
پیشنهاد داد.طبق این طرح، ژاپن باید برای مقابله 
با تهدیدهای خارجی از جمله چین، به هواپیماهای 
جدید، موشک های با بُرد بیشتر و همچنین ناوهای 

هواپیمابر مجهز شود.
بعــد از ۳ دهه، ژاپن به دنبــال خرید جنگنده های 
جدیدی اســت که تــا ســال ۲۰۳۰ تحویل داده 
می شــوند و ۴۰ میلیارد دالر هزینه خواهند داشت. 
از ایــن مقدار، ۷۰۶ میلیون دالر آن از محل بودجه 
ســال میالدی آتی تامین خواهد شد.۳۲۳ میلیون 
دالر هم به توسعه موشک های ضدکشتی دوربُردی 
اختصاص داده می شود که از مجمع االجزایر اوکیناوا 
حراست می کنند. ۶۲۸ میلیون دالر دیگر نیز صرف 
خرید ۶ فروند جنگنــده رادارگریز اف -۳۵ خواهد 
شــد.۹۱۲ میلیون دالر هم به ســاخت ۲ رزم ناو 
اختصاص می یابد که در مقایســه با ناوشــکن های 
معمولی به سرنشینان کمتری نیاز دارند. ژاپن به ۲ 
رزم ناو دیگر هم برای استقرار سامانه دفاعی ایجیس 

نیاز دارد که هزینه آن هنوز برآورد نشده است.

نیمچه گزارش

گزارش

هنــوز اروپا با بحران برگزیت ســاخته انگلیس دســت به 
گریبان اســت که شــیوع کرونای مدل انگلیسی بر میزان 

بحران های اروپا افزوده چنانکه قرار اســت اتحادیه اروپا در 
نشســتی اضطراری به بررســی نحوه واکنش فوری نشان 

دادن به شیوع کرونای انگلیسی در این قاره بپردازد.
انگلیس این روزها دوباره به محور بحران اروپا مبدل شــده 
اســت که محور آن را کرونای جدید انگلیسی تشکیل می 
دهد در حالی که همچنــان درگیری میان اتحادیه اروپا و 

انگلیس بر سر برگزیت بدون توافق نیز ادامه دارد. 
رسانه ها از برگزاری نشســت اضطراری ۲۷ کشور اتحادیه 
اروپا برای واکنش نشان دادن به »کرونای انگلیسی« خبر 
دادند.بــه دنبال اعالم »بوریس جانســون« نخســت وزیر 
انگلیــس مبنی بر پیدا شــدن گونه ای جدیــد از کرونا با 
سرعت شیوع بیشتر نسبت به نمونه های قبلی، چند کشور 
اروپایــی تدابیر امنیتی را در پیــش گرفتند. هلند، ایتالیا، 
بلژیک، بلغارســتان و لوگزامبرگ تمام ارتباط های هوایی 
خود را با انگلیس قطع کردند. در برخی کشورها نیز ارتباط 
ریلی با انگلیس متوقف شده است.فرانسه و اسپانیا از دیگر 
کشورهای عضو اتحادیه روپا درخواست مشابهی ارائه داده 
اند. سازمان جهانی بهداشت نیز از تماس با انگلیس در این 

زمینه خبر داده است.
 »نیکال اســتورجن« وزیر اول اســکاتلند نیز  در نشست 
مطبوعاتی از محدودیت تردد بین اسکاتلند و انگلیس خبر 
داد و  افزود که برای جلوگیری از شیوع سریع کرونا نیاز به 
اقدامات محدود کننده استوزارت کشور عربستان سعودی 
اعالم کرد که به دنبال شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا 
در تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس به مدت 
یــک هفته قابل تمدید پروازهــای خارجی را تعلیق کرده 
و گذرگاه های زمینی و دریایی خود را بســته اســت.گونه 
جهش یافته »کووید-۱۹« که اولین بار در انگلیس مشاهده 
شــده و وحشــت و ترس زیادی را در اروپا ایجاد کرده در 
کشور ایتالیا نیز مشاهده شده است.وزارت بهداشت ایتالیا 
تأییــد کرد که گونه جهش یافته ویــروس کرونا که ترس 
و وحشــت زیادی را در میان کشــورهای اروپایی به وجود 
آورده است، در آزمایشگاهی در بیمارستان نظامی »سیلو« 

در »رم« ایتالیا قرنطینه شــده است و این نمونه از فردی 
به دســت آمده است که قباًل تست کرونای وی مثبت بوده 
اســت.طبق حکمی که بــه امضای وزیر بهداشــت ایتالیا 
درآمده اســت، از ورود آن دســته از افرادی نیز که در ۱۴ 
روز گذشــته به قلمرو انگلیس ســفر کرده بودند، ممانعت 
به عمل می آید.مدیر بخش بیماری های همه گیر ســازمان 
جهانی بهداشت کشــف نوع جدید کرونا در انگلیس را به 
دلیل تغییرات ویروســی امری معمــول خواند و گفت این 
ســازمان شواهدی ندارد که نشان دهد نوع انگلیسی کرونا 
نرخ مرگ ومیــر باالتری به همراه دارد.»ســیلوی بریاند« 
گفت: ویروس ها تغییر می کنند و چیزی که اکنون در حال 
رخ دادن اســت جای تعجب ندارد. بایــد برای درک این 
که آیا تاثیر این ویروس بر ســالمت انســان تغییر خواهد، 
تحقیقات آزمایشگاهی بیشتری انجام بشود. در این مرحله، 
هیچ تغییری در نرخ مرگ ومیر را شاهد نیستیم. خبر دیگر 
در باب بحران کرونا در غرب آنکه نتیجه یک تحقیقات در 
آمریکا نشان می دهد که طی سال جاری حدود ۲۰ درصد 
از زندانیان زندان های این کشــور به ویروس کرونا مبتال و 
بیش از ۱۷۰۰۰ زندانی قربانی شدند.تحقیقات یک رسانه 
معتبر آمریکایی به همراه یک سازمان روزنامه نگاری فعال 
در زمینه عدالت قضایی حاکی است که از ابتدای سال جاری 
)۲۰۲۰( بیش از ۲۷۵۰۰۰ زندانــی در آمریکا به ویروس 
کرونا مبتال شدند.وبگاه »هیل« گزارش داد، طبق اطالعات 
برآمده از تحقیقات مشترک خبرگزاری »آسوشیتدپرس« 
و »پروژه مارشال«، در ســال جاری میالدی ۲۰ درصد از 
زندانیان آمریکایی که برای گذراندن مدت حبس خود در 
زندان های این کشور بســر بردند، به کرونا مبتال شده اند.

بنا بر نتیجه این تحقیقــات، بیش از ۲۷۵۰۰۰ زندانی در 
آمریکا بــه ویروس کرونا مبتال شــدند و بیش از ۱۷۰۰۰ 
زندانی هم در نتیجه ابتال و فقدان دسترسی به مراقبت های 

بهداشتی ابتدایی جانشان را از دست داده اند. 

علی تتماج 

عراق بار دیگر شــاهد حمالت راکتی بود چنانکه منطقه 
الخضراء بغداد شــامگاه یکشــنبه هــدف حمله حداقل 
هشــت راکت قرار گرفت که به دنبال آن سفارت آمریکا 
با تایید این حمله گفت که ســامانه ســی رام مســتقر در 
ســفارتخانه این راکت ها دفع کرده اســت و تنها تلفاتی 
مادی به ساختمان های مســکونی موسوم به القادسیه در 
منطقه الخضراء وارد شــده اســت. در همین حال  پایگاه 
خبری صابرین نیوز اعالم کرد که این شلیک های پدافند 

سفارت آمریکا بوده که به ساختمان های مجتمع مسکونی 
القادسیه در منطقه الخضراء آســیب هایی را وارد کرده و 
منجر به وحشت اهالی منطقه الکراده، القادسیه و الجادریه 
شده است. حال این سوال مطرح است که این حمالت از 
ســوی چه جریانی صورت گرفته و چــه اهدافی را دنبال 
می کند؟ نکته قابل توجه آن است که گروه های مقاومت، 
ارتش و جریان های سیاســی عراق این حمالت را محکوم 
کــرده و از آن اعــالم برائت کرده اند. هــر چند که برخی 
محافل رســانه ای و سیاســی برآنند تا این حمالت را به 
گروه هــای مقاومت نســبت دهند اما با توجه به ســوابق 
مقاومت که مســئولیت اقدامات خود را آشکارا می پذیرد، 
رد این حمالت بیانگر عدم نقش گروه های مقاومت در این 
حمالت دارد. با توجه به این شــرایط منشــا این حمالت 

را باید جای دیگری جســتجو کرد. تحوالت عراق نشــان 
می دهد که از ناامنی در این کشور دو دسته سود می برند. 
از یک ســو آمریــکا که به دنبال توجیــه ادامه حضور در 
عراق اســت و از ســوی دیگر برخی گروه های تروریستی 
و بازمانــدگان حزب بعث نیز ادامه بحران امنیتی و حضور 
آمریکا در عراق را برابر با تامین منافع و ادامه حیاتشــان 

است.
حمالت راکتی اخیر از دو جنبه برای آمریکا دارای اهمیت 
است از یک طرف فشار سیاسی برای ادامه حضور نظامی 
در عــراق را تقویت می کنند و با این بهانه مصوبه پارلمان 
برا خــروج نیروهای آمریکایی از عراق را به حاشــیه می 
رانند. از طرف دیگر آمریکا به دنبال توجیه استقرار سامانه 
سی رام در ســفارتخانه اش و حتی گســترش دامنه آن 

به کل منطقه ســبز اســت. این حمالت راکتی بهانه ای 
برای آمریــکا خواهد بود تا بتواند هــر دو هدف را دنبال 
نماید. رویکردی کــه در صرفا تامین کننده منافع آمریکا 
خواهد بود و دستاوردی برای امنیت عراق به همراه ندارد. 
حقیقت امر آن اســت که تا زمانی که نیروهای آمریکایی 
در عــراق حضور دارند این کشــور روی امنیت را نخواهد 
دید و همچنان از یک ســو فعالیت گروه های تروریســتی 
ادامه خواهد یافت و از سوی دیگر آمریکایی ها برای ادامه 
حضورشــان به بحران سازی ادامه می دهند. رویکردی که 
در دوران اوبامــا و ترامپ صورت گرفته و دولت بایدن نیز 
ادامه خواهد یافت چرا که سیاســت آمریکا ادامه اشــغال 
عراق اســت و تفاوتی نمی کند که کدام دولت در آمریکا 

بر سر کار باشد. 

یادداشت

حمالت از کجا آغاز شد 

هشدار درباره پیامد های وضع بد لبنان
شــیخ احمد قبالن درباره پیامد های وضع بد لبنان و طرح و برنامه های 
خارجی هشــدار داد. مفتی عالی جعفری شیعیان لبنان درباره وضع بد 
سیاســی و اقتصادی این کشور هشــدار داد و خواستار تشکیل دولتی 
شــد که مردم را از وضع بد کنونی نجات دهد.شیخ قبالن تأکید کرد: 
کسانی در بخش های سیاسی و مالی در لبنان هستند به مردم گرسنگی 
می دهنــد و می خواهند لبنان به قعر دوزخ بیفتد و کشــور را درگیر هرج و 
مرج کنند.وی افزود: برخی در لبنان فکر می کنند بازســازی لبنان با ایجاد هرج 
و مرج امکان پذیر اســت و خطرناکترین موضوعی که االن با آن روبرو هســتیم 
فقط گرسنه نگه داشتن یا تهیدست کردن مردم نیست بلکه برنامه های خارجی 
اســت و خطرناکتر از آن هم این است که به جنگ بسوس )از جنگ های دوره 

جاهلی( بیشتر شباهت دارد.

امارات از حد و اندازه خود فراتر رفته است
سخنگوی جنبش حماس به شدت از حمایت مقامهای اماراتی از جنایات 
رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت که امارات از حد و اندازه های خود 
فراتر رفته است.»سامی ابوزهری« سخنگوی جنبش حماس، اعالم کرد 
کــه مقام های اماراتی از حد و مرزها در حمایت از رژیم صهیونیســتی 
تجاوز کرده انــد.وی ادامه داد: امارات در تجاوزات رژیم صهیونیســتی 
علیه حقوق فلسطینی ها کنار این رژیم ایستاده است.ابوزهری بیان کرد: ما 
گســترش روابط میان کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را محکوم می کنیم.

وی اضافه کرد: اظهارات برخی مسئوالن اماراتی در خالل سفر به اراضی اشغالی 
بیانگر عبور آنها از حد و مرزها است. ابوزهری به این نکته اشاره کرد که این رفتار 
اماراتی ها بیانگر حمایت نامحدود این کشــور از شهرک سازی ها و اشغالگری های 

رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

انتخابات ریاست جمهوری سوریه به تاخیر نخواهد افتاد
وزیر خارجه سوریه اعالم کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
حتی در صورت شکســت کمیته تدوین قانون اساســی ســوریه برای 
دســتیابی به توافق، به تأخیر نخواهد افتاد.انتخابات ریاست جمهوری 
سوریه قرار است بهار ســال ۲۰۲۱ برگزار شود. "فیصل مقداد" افزود: 
هیــچ ارتباطی بین کار کمیته قانون اساســی فعلی و انتخابات پیش رو 
وجود نخواهد داشــت. کاماًل واضح است که همه ما بر اساس قانون اساسی 
فعلی کار خواهیم کرد تا زمانی که قانون اساســی جدیدی را ایجاد کنیم و این 
چیزی است که کمیته قانون اساسی آن را به خوبی می داند.کمیته قانون اساسی 
ســوریه توسط ســازمان ملل برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور بر پایه 
قطعنامه ۲۲۵۴ این ســازمان تشکیل شده است. در این کمیته نمایندگان نظام 

کنونی سوریه و مخالفان این کشور حضور دارند.

 عربستان:گزارش های رسانه ای از بازداشت یک 
روحانی شــیعه دیگر در منطقه القطیف عربستان 
توســط عناصر رژیم آل سعود حکایت دارند. منابع 
خبری اعــالم کردند که عناصــر امنیتی رژیم آل 
ســعودی شــیخ حســین النمر روحانی شیعه در 

منطقه القطیف را بازداشت کردند.

 نیجریه: مردم نیجریه در حمایت از ملت فلسطین 
و به نشــانه مخالفت با عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی به خیابان ها آمدند.این تظاهرات بنابه 
دعوت »جمعیة تعاون المســلمین« نیجریه برگزار 
شــد و در همین رابطه »ابوبکر عمران موســاالن« 
دبیر ایــن جمعیت تصاویری از این تظاهرات را در 
صفحه فیس بوک منتشــر کرد و نوشت: »امروز به 
نشــانه همبستگی با فلســطین و ملت قهرمان آن 
راهپیمایی کردیم، ما بشــدت عادی سازی روابط با 

دشمن صهیونیستی را رد می کنیم«.

 یمن: منابع اتــاق عملیات افســران ارتباط در 
الحدیــده نیز اعالم کردند متجاوزان طی ســاعات 
گذشته ۱۷۷ بار آتش بس را نقض کردند که ایجاد 
استحکامات نظامی و پرواز های جاسوسی در برخی 
مناطــق بخصوص تحیتــا و الدریهمی از آن جمله 
اســت. حمالت توپخانه ای و موشکی نیز از جمله 
موارد نقض آتش بس در الحدیده به شمار می رود.

 قطر: رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا در 
ســفری به دوحه با همتای قطری خــود دیدار و 
دوجانبه  نظامــی  درباره گســترش همکاری های 
گفت  وگو کرد.  ژنــرال »جیمز مک کانویل« رئیس 
ستاد مشــترک ارتش آمریکا با »شــاهین الغانم« 

همتای قطری خود دیدار کرد.
در ایــن دیدار مســائل دارای اهتمام مشــترک و 
راهکارهــای تقویــت و توســعه همکاری ها مورد 

بررسی قرار گرفت. 

 تاجیکستان: سازمان توسعه همکاری های بین 
المللی و عمران وزارت خارجه اسرائیل »ماشاو« از 
کمک به تاجیکستان در جهت مبارزه با کرونا خبر 
داد.»زهویت بن هیلل« ســفیر رژیم صهیونیستی 
در ازبکستان و آکردیته در تاجیکستان با همراهی 
کارمندان سفارتخانه های خود در »تاشکند« جهت 
انتقال کمک های بشردوســتانه به تاجیکستان در 

پاسگاه مرزی »آیبیک« حضور یافت.

کرونای انگلیسی، اتحادیه اروپا را به جلسه اضطراری کشاند

دردسرهای ناتمام انگلیس 
برای جهان 
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شلیک راکت های توجیه کننده 
اشغال عراق 

منطقه سبز عراق بار دیگر حمله راکتی قرار گرفت که با محکومیت گسترده 
گروه های عراقی و البته اتهام زنی های جهت دار آمریکا و انگلیس همراه بود. 
کتائب حزب اهلل عراق وابسته به الحشد الشعبی و گروه اطالع رسانی امنیتی 
عــراق به حمله راکتی به منطقه الخضراء بغداد واکنش نشــان دادند.در این 
بیانیه آمده اســت: »گلوله باران سفارت شر)شــیطان( در زمان کنونی یک 
رفتار کنترل نشــده و غیرمنضبط تلقی می شــود و مقامات ذی صالح باید 
عامالن این حمله را تحت پیگرد قرار داده و آنها را دســتگیر کنند.«کتائب 
حــزب اهلل تاکید کرد: »ما شــلیک راکت بی رویه و خودســرانه به پادگان 
نظامی در سفارت آمریکا را محکوم می کنیم، زیرا تهدیدی واقعی برای جان 
غیرنظامیان اســت.«گروه »االعالم االمنی«عراق )نهاد اطالع رسانی امنیتی 
عراق( اعالم کرد، »یک گروه قانون شکن چند راکت به سمت منطقه الخضراء 

بغداد شلیک کرد.
»ســید عمار الحکیم« رهبر جریان حکمت ملــی عراق نیز  گفت: »ما بارها 
تأکیــد کرده ایم که هدف قرار دادن نمایندگی های دیپلماتیک ، اعتبار عراق  
را در معرض ســوال و بدبینی در برابر افــکار عمومی جهان قرار خواهد داد 
؛کمــا اینکه جان ســاکنان و شــهروندان مناطق پیرامون آنجــا را به خطر 
می اندازد.« »اســتفان هیکی« ســفیر لندن در بغداد، در صفحه توئیتر خود 
نوشــت: »حمالت راکتی علیه مکان های دیپلماتیک، فقط ساکنان بغداد را 
ترسانده، سرمایه گذاری مورد نیاز در اقتصاد ]عراق[ را مرعوب کرده و ریسک 
درگیری گســترده تر را افزایش می دهد«.همچنین وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده بار دیگر با تکرار اتهامات گذشــته علیه جمهوری اســالمی ایران از 
مردم عراق خواســت تا عوامل مرتبط با این حمله را تحت پیگرد قانونی قرار 
دهند.از ســوی دیگر هادی العامری رئیس ائتالف الفتح در پارلمان عراق با 
صدور بیانیه ای ضمن محکومیت حمله راکتی به منطقه سبز بغداد، این اقدام 
را غیرقابل توجیه دانســت.همزمان با مخالفت گروه های مقاومت، سخنگوی 
فرماندهی کل نیروهای مســلح عراق هم حمله راکتی به منطقه سبز بغداد 

را محکوم کرد. 

پاسخ فوری به استقرار موشک های ناتو 
در مرزهای روسیه

رئیس جمهور روسیه در سخنانی خواســتار آمادگی وزارت دفاع این کشور برای 
پاســخگویی فوری به تحرکات غرب در مرزهای روسیه شد. »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه از وزارت دفاع این کشور خواست در صورت بروز ضرورت، 
سریعاً به استقرار موشک توسط کشورهای غربی در نزدیکی مرزهای روسیه پاسخ 
دهد.پوتین گفت: ما قصد تولید و استقرار موشک های میان برد و کوتاه برد را در 
قسمت اروپایی روسیه یا سایر مناطق کشور نداریم. اما باید آماده باشیم در صورتی 
که کشورهای غربی چنین تسلیحاتی را نزدیک مرزهای ما مستقر کنند به سرعت 
واکنش نشــان دهیم.روســیه مکرراً حضور ناوهای ناتو از جمله شناورهای دارای 
موشک کروز را در نزدیکی آب های سرزمینی خود تشخیص داده که روابط پرتنش 
مسکو و این بلوک نظامی را متشنج تر کرده است.وی تاکید کرد که روسیه با در 
نظر گرفتن تهدیدات احتمالی و افزایش توانایی های نظامی ارتش و نیروی دریایی 
خود، به تحلیل وضعیت ژئواستراتژیک و سیاسی جهان و پیش بینی سناریوهای 
احتمالی ادامه خواهد داد. خبر دیگر آنکه »اولگ سیرومولوتوف« معاون وزیر امور 
خارجه روســیه خواستار خروج تروریست ها و مزدوران خارجی از منطقه قره باغ 
شد.معاون وزیر خارجه روسیه گفت: شرکت جنگجویان و تروریست ها از منطقه 
خاورمیانه در اقدامات جنگی در منطقه قره باغ واقعیت ثبت شــده اســت و این 
واقعیت نه فقط ازسوی ما بلکه کشورهای دیگر تایید شده است.وی یادآوری کرد: 
شــمار مزدوران و تروریست های خارجی در منطقه قره باغ به حدود دو هزار نفر 
می رســید. ما از همان ابتدای مناقشه در مورد حضور عناصر رادیکال و مزدوران 
خارجی کــه از ایدئولوژی افراط گرایی حمایت می کردند، ابراز نگرانی کردیم. از 
سوی دیگر سخنگوی کرملین در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوی مقامات 
آمریکایی درباره دســت داشتن مســکو در حمالت سایبری به نهادهای مختلف 
در ایاالت متحده، واشــنگتن را به روس هراسی کورکورانه متهم کرد.»دیمیتری 
پسکوف«  در واکنش به اتهامات اخیر مقامات آمریکایی علیه روسیه گفت: مسکو 
هیچ ارتباطی با حمالت سایبری جدید که مقامات آمریکایی گزارش داده اند ندارد 
و تمام اتهامات مطرح شــده علیه روسیه در این رابطه بی اساس بوده و در ادامه 

سیاست روس هراسی کورکورانه واشنگتن انجام می شود. 

جوخه های مرگ آمریکا قاتل کشتار 
کودکان افغان

 پایگاه تحلیلی "اینترســپ" آمریکا در گزارشــی جوخه های مرگ ســازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( را مسئول کشتار کودکان افغان دانست و نوشت: 
شــبه نظامیان تحت حمایت آمریکا برای تحقق راهبــرد خروج آمریکا از یک 
جنگ بلند مدت در افغانســتان دست به کشتار کودکان و نوجوانان این کشور 

زده اند.
در میان تعداد زیادی از غیرنظامیانی که طی حداقل ۱۰ حمله شبانه در والیت 
"وردک" در مرکز افغانســتان قتل عام شــدند پسر بچه هایی هستند که شب 

سرد زمستان در مدرسه "امر خیل" به قتل رسیدند.
اعتقاد عمومی بر این است که این عوامل که کار خود را از دسامبر ۲۰۱۸ آغاز 
کرده و برای حداقل یک ســال ادامه دادند، به یک واحد شــبه نظامی آموزش 
دیده نخبه سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( موسوم به" ۰۱ " تعلق دارند 
که با مشــارکت نیروهای عملیاتی ویژه ایاالت متحده و نیروی هوایی، در این 
کشــور )افغانستان( به ترور غیرنظامیان دســت می زنند.این ۱۰ حمله منجر 
به کشــته شدن حداقل ۵۱ غیرنظامی شــد که در بیشتر موارد کشته شدگان 
که مردان جوان، نوجوانان تا ۸ ســاله و حتی زنــان بودند، تعداد کمی از آنها 
با طالبان رابطه رســمی داشتند.ساکنان چهار اســتان وردک، چاک، سیدآباد 
و دایمیــرداد از یک رشــته قتل عام، اعدام، مثله کردن، ناپدید شــدن، حمله 
به مراکز درمانی و حمله هوایی به ســازه هایی که در آنها غیرنظامیان ســاکن 
هســتند صحبت کردند.قربانیان به ندرت از طالبان بــوده اند. با این حال این 
واحد افغان و سران آمریکایی آن هرگز توسط دولت افغانستان یا ایاالت متحده 
مسئول شناخته نشــده اند. اختر محمد طاهری رئیس شورای والیتی وردک 
در این خصوص گفت: "آمریکایی ها روی تمام قواعد جنگ، حقوق بشر و همه 
چیزهایی را که ادعا کرده بودند برای افغانستان به ارمغان می آورند پا گذاشته 
اند. آنها خود به عنوان تروریســت رفتار می کنند، وحشــت و خشونت نشان 
می دهند و فکر می کنند از این طریق امور را کنترل خواهند کرد".پاتریشــیا 
گاســمن مدیر وابســته بخش آســیا در دیده بان حقوق بشر در این خصوص 
گفت: "سیا مدت هاست که جنگ افغانستان را به عنوان جنگ خود می داند."


