
ايران و جهان
٭ رهب��ر انقالب: س��ردار حجازی عمری س��راپا 
مجاهدت، فکری پویا و دلی سرشار از ایمان داشت
٭ روحانی: تحریم های ضد انسانی تاثیر همه جانبه 

بر کشور گذارده است
٭ استاندار: احتمااًل تهران هفته آینده تعطیل می شود

٭ نرخ تورم فروردین 38/9 درصد اعالم شد
٭ همه پرواز ها به مقصد هند و پاکستان لغو شد

٭ کاخ س��فید: مخالفت اسرائیل، بازگشت آمریکا 
به برجام را تغییر نمی دهد

٭ ایران دهمین فوالدساز برتر جهان شد
٭ نرخ جدید عوارض خروج از کشور اعالم شد

٭ وزیر بهداشت از آغاز تولید واکسن ׳׳اسپوتنیک 
׳׳ از هفته آینده در ایران خبر داد

٭ اتحادیه اروپا: پیش��رفت مهم��ی در مذاکرات 
برجامی حاصل شده است

٭ رئیس ق��وه قضاییه: ترک فعل های مس��ئوالن 
باید مورد رسیدگی قرار گیرد

٭ مدیرعام��ل توانیر: برای کاه��ش مصرف آب و 
برق در تابستان خشک به حالت آماده باش هستیم
٭ درآم��د تا 48 میلیون تومان در س��ال، معاف از 

مالیات است
٭ ربیعی س��خنگوی دولت: تنه��ا انگیزه انتخاباتی 

دولت از احیای برجام، افزایش مشارکت است
٭ وزیر جهاد کشاورزی: قیمت خرید تضمینی هر 

کیلو گندم پنج هزار تومان شد
٭ اتاق بازرگانی 6 میلیون دوز واکسن کرونا برای 

کارگران وارد می کند
٭ میانگین حقوق س��ربازان به 1/5 میلیون تومان 

افزایش یافت
٭ وزارت بهداش��ت: طرح مجل��س درباره غربالگری 
جنین، ساالنه 70 هزار ناهنجاری ژنتیکی به دنبال دارد
٭ نماین��ده روس��یه: مذاکرات وی��ن وارد مرحله 

پیش نویس شده است
٭ برای کمک به دمشق، اتاق عملیات میان ایران، 

روسیه و سوریه تشکیل می شود
٭ رئیس مجلس: پاس��خ به حمله تروریستی نطنز 

حتمی است
٭ پنتاگون خروج نظامیان از افغانستان را آغاز کرد

٭ عربستان واردات میوه از لبنان را ممنوع کرد
٭ وزیر خارجه آلمان: بهار عربی شکست خورد

٭ بش��ار اس��د رس��مًا نام��زد انتخابات ریاس��ت 
جمهوری سوریه شد

٭ روسیه 10 دیپلمات آمریکا را اخراج کرد
٭ آمریکا فروش تسلیحات به عربستان را محدود 

می کند
٭ واش��نگتن کشتار ارامنه به دست دولت عثمانی 

را نسل کشی خواند

پویا حمدالهی

تاریخی که برای خروج نیروهای آمریکایی در 
نظر گرفته شده، مهم است: 

۱۱ س��پتامبر ۲۰۲۱، مص��ادف با بیس��تمین 
س��الگرد حم��الت القاعده به برجه��ای نیویورک 
در آمریکا؛ حمالتی که از افغانس��تان برنامه ریزی 
و کنترل ش��د و ب��ه دنبال آن ائتالف��ی به رهبری 
آمریکا، طالب��ان را از قدرت خلع کرد و القاعده را 

به طور موقت از این کشور بیرون راند.
هزینه جانی و مالی این حضور ۲0 ساله نظامی 
و امنیتی در افغانس��تان به شکلی نجومی باال بوده 
است. طی این سالها بالغ بر ۲300 نظامی زن و مرد 
آمریکایی کش��ته و بی��ش از ۲0 هزار نفر مجروح 
ش��ده اند، همینطور بیش از 450 نظامی بریتانیایی 
و صدها نفر دیگر از ارتش س��ایر کشورها...اما در 
ای��ن میان مردم افغانس��تان بیش��ترین صدمه را 
دیده اند. بی��ش از 60 هزار نفر از نیروهای امنیتی 
این کش��ور کش��ته ش��ده اند و تلفات غیرنظامیان 
ه��م چیزی حدود دو برابر این بوده اس��ت. هزینه 
اقتصادی حضور نظامی آمریکا در افغانستان برای 
مالیات دهندگان آمریکایی هم رقمی سرگیجه آور 
و نزدیک به یک تریلیون دالر بوده است.اما سوال 

ای��ن مطلب ب��ه برخی از داده ه��ای مربوط به 
جرم و عدالت در آمریکا وقتی پای سیاه پوس��تان 

در میان باشد، نگاهی می  اندازد.
۱- سیاه پوستان بیشتر در معرض شلیک های 

مرگبار پلیس قرار می گیرند
آم��ار و ارقام مربوط ب��ه حوادثی که در آن ها افراد 
به ضرب گلوله پلیس کش��ته ش��ده اند نش��ان می دهد 
احتمال تیراندازی به سیاه پوس��تان آمریکایی نس��بت 
به مجموع جمعیت ش��ان در آمریکا، بس��یار باالست.
طبق اطالع��ات پایگاه داده های واش��نگتن پس��ت در 
رابطه با تیراندازی های پلیس، با این که آمریکایی های 

مهمی که در این میان باید مطرح ش��ود این است: 
آیا ارزشش را داشت؟

بیایید لحظه ای به عق��ب برگردیم و ببینیم در 
درجه اول، چرا نیروهای غربی وارد عمل ش��دند و 
قصد ش��ان چه بود؟ به مدت 5 س��ال، از 1996 تا 
۲001، یک گروه تروریستی فرا ملی به نام القاعده 
توانس��ت تحت هدایت رهب��ر کاریزماتیک خود 
اس��امه بن الدن در افغانس��تان مس��تقر شود. آنها 
اردوگاه های آموزش تروریس��ت های جهادی برپا 
کردند که آزمایش گاز سمی روی سگ ها از جمله 
فعالیت ه��ای آن بود و طب��ق تخمین ها حدود ۲0 
هزار داوطلب از سراس��ر دنی��ا را آموزش دادند. 
القاع��ده عالوه ب��ر آن در 1998 حمالت دوقلو به 
سفارت خانه های آمریکا در کنیا وتانزانیا را هدایت 
کرد. حمالتی که ۲۲4 کش��ته برجای گذاش��ت و 

بیشتر آنها هم غیرنظامیان آفریقایی بودند.
القاعده آزادانه و ب��دون هیچ گونه محدودیتی 
در افغانستان فعالیت می کرد چون از سوی طالبان 
که آن زمان قدرت را در کش��ور در دست داشت، 
حمایت می ش��د. طالبان بعد از عقب نشینی ارتش 
سرخ شوروی و چندین سال جنگ داخلی مخّرب 

از جهان سیاست
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آیا ارزشش را داشت؟
 بیست سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان؛

 مردم آمریکا و خشم نسبت به پلیس

آمریکا و بریتانیا بعد از ۲۰ سال به حضور نظامی خود در افغانستان پایان می دهند. 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعالم کرده که ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ نظامی 
زن و مرد باقی مانده در افغانس��تان تا ۱۱ س��پتامبر این کشور را ترک خواهند کرد. 
بریتانیا هم در اقدامی مشابه، ۷۵۰ نیروی نظامی خود را از افغانستان خارج می کند.

دادگاه رس��یدگی به پرونده افس��ر پلیس متهم به قتل جورج فلوید بار دیگر نحوه برخورد 
پلیس آمریکا با سیاه پوس��تان در این کش��ور را در مرکز توجه قرار داد. عالوه بر آن مرگ 
یک مرد سیاه پوست دیگر که به تازگی در جریان ایست بازرسی در نزدیکی مینیاپولیس 

به ضرب گلوله پلیس کشته شده هم حساسیت ها را بیشتر کرده است.

آفریقایی تب��ار تنه��ا 14 درصد از جمعی��ت آمریکا را 
تش��کیل می دهند، از س��ال ۲015، ح��دود ۲4 درصد 
از بی��ش از 6 هزار مورد تیران��دازی مرگبار پلیس در 
این کش��ور به این قش��ر مربوط بوده اس��ت.تعداد کل 
تیراندازی های مرگبار توس��ط پلیس از سال ۲015 به 
این طرف نسبتا ثابت بوده و ساالنه حدود 1000 مورد 
ثبت شده اس��ت.تحقیقات بیشتر نش��ان می دهد آمار 
تیراندازی های مرگبار پلیس به سیاه پوستان غیر ملسح 

در آمریکا بیش از سه برابر سفید پوستان است.
۲- به سیاه پوستان بیشتر ایست داده می شود

مطالعات نش��ان داده احتم��ال این که پلیس در 


