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کاخ سفید: امریکا هیچ نقشی در 
حمله به نطنز نداشته است 

موساد از تالش ایران برای 
ربودن شهروندان اسرائیلی 

خبر داد 
 دولـت امریـکا اعـام کرده اسـت کـه این کشـور در حمله 
به سـامانه برق رسـانی تاسیسـات هسـته ای نطنـز هیچگونه 
مشـارکتی نداشته اسـت. انگشت اتهام مسـئوالن جمهوری 
اسـامی در ارتبـاط بـا حملـه بـه این تاسیسـات هسـته ای 

متوجه موسـاد و اسـرائیل...

 مقامـات امنیتـی اسـرائیل گفته انـد کـه ایران بـا بهره 
گرفتـن از حسـاب های کاربـری جعلـی درصـدد ربودن 
شـهروندان اسـرائیل بوده اسـت. موسـاد گفته هدف از 
این اقدامات کشـاندن شـهروندان اسـرائیل بـه خارج از 

کشـور و بـه دام انداختن ...

 

آنتونـی  و  افغانسـتان  جمهـوری  رئیـس  غنـی،  ارشف   

بلینکـن، وزیـر خارجه آمریـکا در باره روند صلـح و کنفرانس 

کردنـد. تلفنـی  صحبـت  اسـتانبول 

آقـای غنـی می گوید بـا وزیرخارجـه آمریکا در مـورد صحبت 

تلفنـی قریـب الوقوع بـا جو بایـدن، رئیس جمهـوری آمریکا 

نیـز صحبت کرده اسـت.

رئیـس جمهـور افغانسـتان در توییتـی نوشـته کـه امـروز بـا 

آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه آمریـکا در مـورد رونـد جـاری 

صلـح و کنفرانـس پیـش رو صلح در اسـتانبول صحبت کرده 

ند. ا

ایـن در حالـی اسـت کـه دیـروز سـخنگوی طالبـان گفـت 

 ۱۶ شـده  تعییـن  تاریـخ  در  گـروه  ایـن  مناینـدگان  کـه 

اپریـل در کنفرانـس اسـتانبول منی تواننـد رشکـت کننـد، و 

»مشـورتهای آنـان در ایـن زمینـه هنـوز پایان نیافته اسـت.«

همچنیـن در مطلبـی در سـایتی منسـوب بـه طالبـان گفتـه 

شـده کـه آمریکایی هـا می خواهنـد »حکومتـداری بـه طـور 

مسـاوی بیـن امـارت اسـامی و دموکراسـی توزیـع شـود«. 

در حالـی کـه »دموکراسـی را نبایـد بـه عنـوان یـک راه حـل 

مطمـن بـرای همه مشـکات مطرح کـرد.« و »افغانهـا مرتبا 

شـاهد انتخابـات دموکراتیـک مسـخره بوده انـد.«

آقـای غنـی برگـزاری انتخابـات زودهنـگام زیرنظـر جامعـه 

بین املللـی را پیشـنهاد کـرده اسـت. کمیسـیون انتخابـات 

بین املللـی  متخصصـان  از  شـاری  پیوسـن  خـر  نیـز 

داده  کمیسـیون  ایـن  بـه  آینـده  روزهـای  در  را  انتخابـات 

اسـت.

دولـت  ارشـد  مقام هـای  کنفرانـس  کـه  می شـود  گفتـه 

در  اپریـل  در  دیگـری  تاریـخ  بـه  طالبـان  و  افغانسـتان 

اسـت. شـده  موکـول  اسـتانبول 

›‹دیدار با متحدین آمریکا در بروکسـل ›‹

عـازم  آمریـکا  دفـاع  و  خارجـه  وزیـران  حـال،  همیـن  در 

انـد. شـده  بروکسـل 

در اعامیـه وزارت خارجـه آمریـکا آمـده کـه در ایـن سـفر، 

وزیـران خارجـه و دفـاع آمریـکا از ۱۳ تـا ۱۵ آپریـل در مورد 

مشـورت  ناتـو  در  متحدانشـان  بـا  اولویت هـا«  از  »شـاری 

می کننـد.

افغانسـتان  صلـح  رونـد  مـورد  در  بلینکـن  آنتونـی  دیـروز 

تلفنـی  بروکسـل  در  ناتـو  دبیـرکل  اسـتولتنرگ،  ینـس  بـا 

کرده انـد. صحبـت 

لویـد اسـن، وزیـر دفـاع آمریـکا نیـز پـس از پایـان سـفر بـه 

ارسائیـل بـه آقـای بلینکن پیوسـته تا بـا متحدیـن آمریکا در 

ناتـو درخصـوص اولویت هـا و دغدغه هـای مشـرک تبـادل 

کنند. نظـر 

فـرا  بـه مناسـبت  پیامـی  آقـای غنـی در  در همیـن حـال، 

رسـیدن مـاه رمضـان یکبـار دیگـر از طالبان خواسـت که به 

آتـش بـس دایمـی لبیـک گوینـد.

او گفـت کـه طالبـان بـا اعـام آتش بـس اراده، عمـل و نیت 

خـود را بـرای صلـح در ایـن کشـور عمـا ثابـت کنند. 

آقـای غنـی از نیروهـای امنیتـی افغـان نیـز خواسـت که در 

ایـن مـاه بـرای تامیـن امنیـت مـردم تـاش کنند. امـروز در 

افغانسـتان اول مـاه رمضان اسـت و دولـت تعطیلی عمومی 

اعـام کرده اسـت.

از  کـه  گفتـه  افغانسـتان  ملـی  مصالحـه    عالـی  شـورای 

فراخـوان اتحادیـه  جهانـی علـای مسـلان مبنـی بـر قطع 

اسـتقبال  رمضـان  مـاه  در  بـه صلـح  و دسـت یافن  جنـگ 

. می کنـد

اتحادیـه  جهانـی علـای مسـلان در آغـاز مـاه رمضـان از 

مـاه  در  کـه  اسـت  خواسـته  افغانسـتان  دولـت  و  طالبـان 

خـدا  کتـاب  برااسـاس  و  کننـد  متوقـف  را  جنـگ  رمضـان 

و سـنت رسـول خـدا و بـا مراجعـه بـه علـای مسـلان بـه 

برسـند. راه حلـی 

آمـاده  ایـن گـروه   گـروه طالبـان اعـام کـرده کـه 

نیسـت تـا روز جمعـه ۱۶ آپریـل در نشسـت صلـح 

کنـد. رشکـت  اسـتانبول 

محمـد نعیـم، سـخنگوی دفـر سیاسـی طالبان در 

قطـر بـه بی بی سـی گفـت: »موقـف امارت اسـامی 

افغانسـتان پیرامـون رشکت در کنفرانس اسـتانبول 

ایـن  ایـن اسـت کـه در  اپریـل  بـه تاریـخ ۱۶ مـاه 

تاریـخ مـا رشکـت کـرده منی توانیـم.«

او افـزود کـه »البتـه موضـوع زیـر بررسـی مـا قـرار 

دارد، مشـورت ها هـم جریان دارد. هـرگاه در نتیجه 

صـورت  دیگـری  فیصلـه   بررسـی ها  و  مشـورت ها 

گرفـت، آن را بـا مـردم رشیـک خواهیـم سـاخت.«

گـروه طالبـان توضیحـی نداده کـه چـرا منایندگان 

آن منی تواننـد در ایـن تاریـخ در نشسـت اسـتانبول 

رشکـت کننـد، اما قبـا منابعی گفته بودنـد که این 

گـروه تاکیـد دارد که نشسـت اسـتانبول پـس از ماه 

رمضان برگزار شـود.

از سـوی دیگـر گفته می شـود که آمریـکا بر برگزاری 

ایـن نشسـت تـا پیـش از پایـان مـاه اپریـل تاکیـد 

گـروه  و  آمریـکا  موافقتنامـه  براسـاس  زیـرا  دارد، 

طالبـان، ایـن کشـور ملزم اسـت نیروهای خـود را تا 

۳۰ ایـن مـاه بـه صـورت کامـل از افغانسـتان خارج 

. کند

پیشـر گفتـه شـده بود که آمریـکا، ترکیه و سـازمان 

ملـل توافـق کرده انـد کـه نشسـت »رسنوشت سـاز« 

اسـتانبول بـه تاریخ ۱۶آپریـل در ترکیه برگزار شـود 

و بـرای ده روز تـا ۲۶ ایـن مـاه ادامه داشـته باشـد.

ریاسـت  اول  معـاون  صالـح،  امراللـه  نیـز  دیـروز 

جمهوری افغانسـتان پـس از دیدار با زملی خلیلزاد 

مناینـده ویـژه آمریـکا بـرای صلـح افغانسـتان گفت 

کـه نشسـت اسـتانبول احتـاال در هفته جـاری در 

ترکیـه برگـزار خواهـد شـد.

همزمـان شـورای عالـی مصالحـه ملـی افغانسـتان 

نیـز گفتـه کـه پیـش نویس طـرح صلـح افغانسـتان 

اسـت.  شـده  نهایـی  اسـتانبول  نشسـت  بـرای 

و  اسـت  نشـده  نـر  تاکنـون  طـرح  ایـن  جزئیـات 

رهـری ایـن شـورا بایـد آنـرا تاییـد کنـد.

پیش نویس طرح چه می گوید؟

براسـاس متنـی از ایـن پیش نویـس کـه بـه دسـت 

بـی بـی سـی فارسـی رسـیده اسـت ایـن طـرح بـا 

نـام »توافـق صلح افغاسـتان« معرفـی و دارای چهار 

آینـده  بـرای  راهنـا  اصـول  اسـت:  اصلـی  بخـش 

نظـام  افغانسـتان،  سیاسـی  نقشـه  افغانسـتان، 

سیاسـی آینـده و ختـم جنـگ.

ایـن پیش نویـس ۱۴ صفحـه را در برمی گیـرد و در 

مـواردی وارد برخـی از جزئیـات شـده اسـت.

در بخـش دوم بـا عنـوان »نقشـه راه سیاسـی« آمـده 

اسـت: »در ایـن بخـش دو گزینـه بـه صـورت گزینـه 

هـای الـف و ب وجـود دارد: گزینـه الـف ]کـه از آن 

بـه عنـوان[ حکومـت صلـح یـاد می شـود مسـتلزم 

حفـظ بیشـر نهادهـا، از آن جملـه رهـری دولـت 

اسـت ]و[ گزینـه ب ]کـه از آن بـه عنـوان[ دولـت 

نسـبی  تغییـر  بـا  میگـردد،  تعبیـر  صلـح  انتقالـی 

سـاختار همـراه خواهـد بـود.«

بـه نظـر می رسـد گزینـه اول )الـف( هـان طـرح 

ارایـه شـده از سـوی آقـای غنـی اسـت کـه در آن 

فقـط بـه ارایـه تصویـری اکتفـا شـده اسـت.

امـا در بنـد دیگـری در خصـوص »دولـت انتقالـی 

صلـح« )گزینـه ب( جزئیات بیشـری ارایه و نوشـته 

شـده کـه »دولـت انتقالـی صلـح ، پـس از امضـای 

ایـن توافقنامـه تشـکیل خواهـد شـد. دولـت صلـح 

 ، دایمـی  یـک دولـت  بـه  قـدرت  انتقـال  زمـان  تـا 

براسـاس تعدیـل قانـون اساسـی و انتخابـات ملـی، 

بـه کار خویـش ادامه خواهـد داد. مـدت کار دولت 

توافقنامـه،  ایـن  امضـا ی  زمـان  از  انتقالـی صلـح 

جریـان  در  آن  حداقـل  و  سـال  سـه  حداکـر 

مذاکرات مشـخص خواهد شـد . مدت توافق شـده 

کار دولـت انتقالـی صلـح قابل متدید نیسـت و این 

دولـت، در پایـان دوره کاری، قـدرت را بـه دولـت 

منتخـب انتقـال می دهـد.«او در ادامـه آمـده اسـت 

کـه »دولـت انتقالـی صلـح شـامل بخش هـای مجزا 

و مسـاوی ذیـل خواهـد بـود: ۱ ) قـوه اجرائیـه؛ ۲ 

قـوه قضائیـه؛ شـامل سـره   ( ؛ ۳  ) شـورای ملـی 

ایـن  ابتدائیـه.  و  اسـتیناف  محاکـم  و  محکمـه 

دولـت همچنیـن دربرگیرنده شـورای فقه اسـامی، 

شـورای عالـی دولـت ؛ دیـوان عالی قانون اساسـی 

و کمیسـیون بـرای تعدیـل قانـون اساسـی خواهـد 

بـود .« در همیـن بخـش و در خصـوص قـوه اجراییه 

کشـور آمـده اسـت که ایـن نهـاد دربرگیرنـده رئیس 

جمهـور و چهـار معـاون رئیـس جمهـور بـه شـمول 

یـک زن، صدراعظـم و چهـار معـاون صدراعظـم بـه 

شـمول یـک زن ، وزرای کابینـه، رؤسـای ریاسـت 

هـای مسـتقل، و سـایر ادارات خواهـد بـود .

در ایـن پیش نویـس جزئیـات بیشـری درخصـوص 

شـورای  خارجـی،  روابـط  امنیـت،  حکومتـداری، 

ملـی، قـوه قضاییـه، دیـوان عالـی قانـون اساسـی، 

مـوارد  و  رهـری  شـورای  اسـامی،  فقـه  شـورای 

دیگـری اشـاره شـده اسـت. 

غنی: با بلینکن در مورد صحبت تلفنی قریب الوقوع با جو بایدن صحبت کردم طالبان: 
نمی توانیم در ۱۶ اپریل در نشست صلح استانبول شرکت کنیم
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یوفا میزبانی مونیخ در یورو 
2020 را پس می گیرد؟ 

 فتح اسکودتو هنوز برای 
یوونتوس ممکن است

ورزشی

 بعـد از عـدم ضانـت شـهردار مونیـخ نسـبت بـه حضور 

از  آسـتانه  در  شـهر  ایـن   ،2020 یـورو  در  متاشـاگران 

رقابت هاسـت. ایـن  میزبانـی  دادن  دسـت 

شـهر مونیـخ در آسـتانه از دسـت دادن میزبانـی یـورو 

2020 اسـت. دیر ریر شـهردار موننیخ هنوز ضمنانت 

یـورو 2020 در  بتواننـد در  تـا هـواداران  نـداده اسـت 

ورزشـگاه هـا حضـور داشـته باشـند...

 رودریگـو بنتانکـور، هافبک اوروگوئـه ای یوونتوس هنوز 

فتح اسـکودتو را غیرممکـن منی داند.

فصـل  ایـن  پایـان  بـه  مانـده  هفتـه  هشـت  فاصلـه  در 

رسی آ، یوونتـوس 12 امتیـاز بـا اینـر فاصلـه داشـته و 

شـانس چندانـی برای کسـب عنوان قهرمانی نـدارد. اما 

رودریگـو بنتانکـور مدعـی شـد هنوز از نظـر ریاضی فتح 

اسـکودتو ممکـن بـوده و یوونتـوس ...

مسوده توحید طرح صلح شورای عالی مصالحه درحقیقت 

بین دو قوم است

فریـد  و  وجیهـه  کـه  بـود  پیـش  روز  چنـد  همیـن   

رسـتگار اعـام کردنـد کـه کنرست شـان در هـرات 

کـه قـرار بـود در مـکان تفریحی »تخت سـفر« برگزار 

گـردد از سـوی اداره محلـی ایـن والیـت لغـو شـده 

بی بی سـی  بـا  گفتگـو  در  رسـتگار  وجیهـه  اسـت. 

و  او  کنـرست  برگـزاری  کـه  کـرد  تاییـد  فارسـی 

... پیـش  از  پیـش  شـوهرش 

2

قدرت  تقسیم 

4

4

 هرات فرهنگی در کام 
جهل و افراطیت

 ستاره هایی که امسال روی 
صحنه اسکار می روند

هنری

 طرحی برای
 تقسیم قومی قدرت

نقدی دیگر بر طرح 
»توافقنامه صلح« 

ــو  ــی عض ــس قانون ــاب یون ــخنان جن ــاره س )در ب
کمیتــه  رئیــس  و  مصالحــه  عالــی  شــورای 

ــا(  ــرح ه ــد ط ــی توحی تخنیک

سرور دانش 
معاون دوم رییس جمهوری اسالمی افغانستان

ــروز  ــن دی ــد م ــاع دارن ــی اط ــان گرام ــه هموطن ــان ک چن

)23 حمــل 1400( یــک نقــد کوتــاه و در عیــن حــال 

ــه از  ــح ک ــه صل ــرح توافقنام ــورد ط ــی را در م ابتدای

آدرس  ...

 پـس از ایـن کـه در آسـتانه کنفرانـس اسـتانبول قـرار 
و  صلـح  رونـد  بـرای  مختلفـی  هـای  طـرح  گرفتیـم، 
پیـش کـش کردن بـه ایـن کنفرانس بـه شـورای عالی 
مصالحـه رسـید. زیـرا همـه احسـاس مـی کردنـد کـه 
کنفرانـس اسـتانبول یـک نقطـه عطـف در رونـد صلـح 

افغانسـتان اسـت و احتمـاال همـه چیـز در ایـن ...

3

2

سرمقاله

 محمد هدایت

سرور دانش: 



دانش: سرور 

توحید  مسوده 
طرح صلح 
عالی  شورای 
مصالحه 
درحقیقت 
قدرت  تقسیم 

است قوم  دو  بین 

2
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 رسور دانـش معـاون دوم رئیس جمهور نقـدی تندی را علیه طرح 

توحیـد شـده شـورای عالـی مصالحـه ملـی نوشـته و گفتـه اسـت 

ایـن طـرح در حقیقـت تقسـیم قدرت بین دو قوم اسـت کـه به نام 

نظـام صدارتـی یـا پارملانـی و در لفافـه مترکـز زدایـی ارائـه شـده 

اسـت. او عـاوه کـرده اسـت کـه در ایـن طـرح یکـی را مسـتحق 

ریاسـت جمهـوری و دیگـری را مسـتحق صدراعظمـی دانسـته 

است.

معـاون رئیـس می افزاید:»مگـر نـه این اسـت که در طول سـالیان 

اخیـر کسـانی که شـعار صـدر اعظمـی می دادنـد و می دهنـد، در 

حقیقـت جامـه مفشـن این مقام را بـرای قوم خاصـی دوخته اند؟ 

و در ایـن صـورت تکلیف دیگر اقوام چه می شـود؟ اقـوام دیگر در 

ایـن طـرح بـه درجـه 3 و 4 و ... تنزل داده شـده اند. آیا مشـارکت 

عادالنه همین اسـت؟«

شـورای عالـی مصالحـه ملـی یکشـنبه 22 حمـل اعـام کـرد کـه 

مسـودۀ توحید طرح صلح جمهوری اسـامی افغانسـتان از سـوی 

کمیتـۀ تهیـه و توحیـد پیش نویـس، نهایـی و بـه رییـس شـورای 

عالـی مصالحـه ی ملی سـپرده شـد.

بـه دنبـال آن کـه ایـن طـرح بـه رسـانه ها درز کـرد. رسور دانـش 

معـاون دوم ریاسـت جمهوری ایـن طرح را مورد انتقـاد جدی قرار 

داده اسـت.

در نقـدی کـه در صفحـه فسـبوک شـخصی آقـای دانش دوشـنبه 

23 حمـل منتـر شـده اسـت، بـه بـاور آقـای دانـش کاسـتی ها 

و ضعـف هـای زیـادی دراد کـه مـورد نقد نظر مـردم افغانسـتان و 

صاحـب نظـران قـرار گیرد. 

اصـوال  طـرح  ایـن  در  کـه  اسـت  گفتـه  جمهـور  رئیـس  معـاون 

هیچ گونـه توحیـد و انسـجامی بیـن نظـرات و طرح هـای مختلـف 

نگرفتـه اسـت.  جانـب جمهوریـت صـورت 

دانـش گفتـه اسـت که فیصلـه این بود کـه گروه تخنیکی شـورای 

عالـی مصالحـه، نظـرات را توحیـد سـاخته و یک طرح واحـد ارائه 

کنـد. امـا در ایـن طـرح بـرای هـر دو دوره گـذار و نظـام آینـده، 

چندیـن گزینـه ارائـه شـده و هیچ تحلیلـی هم صـورت نگرفته که 

کـدام گزینـه چـه مزایایـی دارد و یـا چـه معایبـی؟ در ایـن صورت 

بهـر ایـن بـود که گـروه تخنیکـی توحید نظریـات صادقانـه اعام 

مـی کـرد کـه موفق بـه توحید طرح ها نشـده و نیاز به وقت بیشـر 

دارد.

در ایـن طـرح بـا طـرح رئیـس جمهـور برخـورد توهین آمیـز 

شـده اسـت.

معـاون رئیـس جمهـور کـه ظاهرا از این مسـوده خشـگمین شـده 

گفتـه اسـت:» در ایـن طـرح، بـا طـرح رئیـس جمهـور و حکومـت 

افغانسـتان، برخـورد توهیـن آمیـز صـورت گرفتـه اسـت و هیـچ 

گونـه توضیحـی در بـاره آن ذکر نشـده و تنها یک تصویری بسـیار 

فـرده از فهرسـت آن ارائه شـده اسـت، در حالـی که همین طرح 

)حکومـت صلـح( به عنـوان گزینه الف هم معرفی شـده که اصوال 

بایـد گزینـه نخسـت و برگزیده تلقی شـود و امتیازات آن برجسـته 

گـردد ولـی در مقابـل، طـرح ب )دولـت انتقالـی( کـه طـرح درجه 

2 اسـت، چندیـن برابـر بـا توضیحـات و تفصیـات بیـان شـده و 

مبنـای متـام مباحـث و راهکارهـای بعدی قـرار گرفته اسـت.« 

او افـزوده کـه در ایـن طرح شـورای صلح، طرح الـف نادیده گرفته 

شـده  اسـت و ایـن یک نگرش یـک جانبه گروه تخنیکی را نشـان 

مـی دهـد کـه عمـدا خواسـته طـرح حکومـت را مبهم جلـوه دهد 

و به حاشـیه براند.

بـه بـاور دانـش، طـرح ب )دولـت انتقالـی( بـه طـور عمـده طـرح 

آقـای سـفیر خلیـل زاد را محـور قـرار داده و همـه عنـارص آن را بـا 

تعدیـات و اصاحاتـی تایید کرده و از خود ابتکاری نکرده اسـت.

معـاون رئیـس جمهـور بـاور دارد کـه ایـن طـرح به جـای تقویـت 

اجـاع در جبهه جمهوریـت، اختافات در درون جبهه جمهوریت 

را برجسـته سـاخته اسـت و بـه همین جهـت به هیچ صـورت قابل 

ارائـه بـه نشسـت اسـتانبول یا نشسـت دیگر نیسـت و بایـد از نو و 

بـا دقـت بیشـری طرح جامـع و مـورد توافق همـه تدویـن گردد.

چرا این طرح به عجله منترش شده است؟

آقـای دانـش بـا جمـات سـوالی جـدی علیـه ایـن نر ایـن طرح 

اعـراض کـرده و گفتـه اسـت:» در حالـی کـه هنـوز ایـن طـرح به 

تصویـب کمیتـه رهـری شـورای عالـی مصالحـه و بـه تصویـب 

نهایـی رهـری دولـت نرسـیده چرا با عجله نر شـده اسـت؟ این 

شـتاب برای چیسـت؟ آیا نباید چنـد روز دیگر حوصلـه می کردند 

تـا ایـن طـرح مراحـل نهایـی تصویـب خـود را طـی می کـرد؟ چرا 

برخـی از ماهـا ایـن قـدر عجلـه داریـم کـه برای گـروه طالبـان هر 

نـوع امتیـازی را تقدیم کنیم و دولت مسـتقر و مروع افغانسـتان 

را تضعیـف کنیـم و جبهـه جمهوریت را چند پارچه نشـان دهیم و 

همـه گزینـه هـا را یکبـاره و یکجای علنـی کنیم؟«

بـه بـاور اسـتاد دانـش ایـن طـرح رصف دیـدگاه حـزب جمعیت را 

نشـان می دهـد و افـزوده اسـت کـه نظـام پارملانـی و یـا صدارتی 

چـه بـرای دوره انتقـال و چه برای آینده افغانسـتان، تنها نظر یک 

حـزب اسـت و نبایـد بـه عنـوان نظر همه جبهـه جمهوریـت و نظر 

همـه اقـوام و احـزاب قلمداد شـود.  وی عاوه میکند که از سـوی 

دیگـر نظـام کامـل پارملانی با توجه به مسـاعد نبودن بسـر نظام 

حزبـی فراگیـر، زمینـه تطبیـق آن فراهـم نیسـت. چنـان کـه در 

گذشـته های تاریخ سیاسـی افغانسـتان نیز نظـام پارملانی موفق 

نبـوده اسـت. بـه بـاور دانش چنین طرح ها شـکاف قومـی وتضاد 

های قومی و سیاسـی را عمیق میسـیازد و مترکز و انحصارگرایی 

در پـی دارد.

کشـور  ایـن  در  کـه  اسـت  کـرده  عـاوه  جمهـور  رئیـس  معـاون 

هنـوز معلـوم نیسـت کـه قـوم اول و دوم و ... کیسـت چـون هیـچ 

رسشـاری دقیـق از نفـوس اقـوام وجـود نـدارد.

اسـتاد دانـش در ادامـه ایـن نقدش نظام ریاسـتی را نظـام دارای 

مزیـت بـرای کشـور خوانـده و عـاوه کرده اسـت:» رئیـس جمهور 

منتخـب بـا آرای عمومـی مـردم افغانسـتان منسـوب به هـر قومی 

کـه باشـد و بـا چهار معاون به شـمول یـک زن از چهار قـوم دیگر، 

)غیـر از قومـی کـه رئیـس جمهـور منسـوب بـه آن باشـد( و بـدون 

شـاره گذاری و بـا صاحیت هـای اجرایی ترصیح شـده در قانون 

صاحیت هـای  سـاخنت  محـدود  بـا  و  معاونیـن  بـرای  اساسـی 

بیـان  قانـون اساسـی  مـاده 64  کنونـی رئیـس جمهـور کـه در 

شـده اسـت.« او افـزوده اسـت کـه دادن صاحیت هـای الزم بـه 

ادارات محلـی و دخیـل سـاخنت مـردم محـل و شـوراهای محلـی 

در انتخـاب یـا تعییـن والیـان و همچنیـن توزیـع عادالنـه بودجـه 

ملـی بـه همـه والیات بـا رعایت انکشـاف متوازن و نقش برجسـته 

نیـز یکـی  شـوراهای والیتـی و شـاروالی های منتخـب والیـات، 

دیگـر از مزیـت هـای نظـام ریاسـتی اسـت.

بـه بـاور آقای دانش نظام ریاسـتی با واقعیت های کشـور مطابقت 

دارد، از مترکـز می کاهـد و زمینـه پذیـرش در میـان همـه اقـوام و 

گروه های سیاسـی کشـور دارد. 

به قول وی نظام ریاسـتی از بیشـر شـدن شـکاف ها و تضادهای 

قومی در کشـور جلوگیـری می کند. 

او در ادامـه می افزاید:»مـا نباید همیشـه هر جامـه ای را تنها برای 

انـدام خـود بدوزیـم و در هـر طرحـی تنها بـرای خود یـک جایگاه 

تعریـف کنیـم. بایـد منافـع عمومـی و نظریـات همـه جریـان هـا 

را احـرام کنیـم و هـر گونـه طـرح و نظریـه پـردازی بایـد منطبـق 

بـا واقعیت هـای جامعـه افغانسـتان و برگرفتـه شـده از آرای همـه 

جنـاح هـا، اقـوام، کتله هـای اجتاعـی و نخبگان کشـور باشـد.«

معـاون دوم رئیـس جمهـور می گوید که هیچ کسـی نبایـد دیدگاه 

خـود را بـر دیگـران تحمیـل کنـد و آن را نظـر نهایـی و مسـاوی با 

حقیقـت بپندارد.

یونـس قانونـی: در ایـن طـرح بـه هیـچ کسـی توهیـن نشـده 

ست ا

یونـس قانونـی رئیـس کمیتـه توحیـد طـرح صلـح شـورای عالـی 

مصالجـه ملـی در واکنش بـه این نقد رسور دانش گفته اسـت که 

از آدرس رئیـس جمهـور ایـن کمیته تنها یک طـرح یک صفحه ای 

بـرای برگـزاری انتخابـات زودهنـگار رسـیده اسـت که در مسـوده 

طـرح صلـح شـورای عالـی مصالحـه درج شـده اسـت. او افـزوده 

اسـت کـه اگـر ایـن طـرح در نشسـت اسـتانبول از سـوی گـروه 

طالبـان پذیرفتـه نشـد، بعـد چـه بایـد کرد.

قانونـی گفتـه در صورتی کـه گـروه طالبـان طـرح اول را نپذیرنـد، 

دولـت  اسـت،  صلـح«  انتقالـی  »دولـت  تشـکیل  دوم  گزینـه 

مشـارکتی که هـم گـروه طالبـان خـود را در آن ببینـد، هـم مـردم 

افغانسـتان در آن خـود را ببیننـد و هـم راه ختم جنگ پیدا شـود.

بـه قـول قانونـی در ایـن طـرح بـه هیـچ کسـی توهین نشـده و در 

واقـع تـاش شـده اسـت کـه وحـدت ملـی متثیـل گـردد. در غیر 

صـورت دعـوت از همـه اقـوام غیـر ممکـن اسـت. او افـزوده اسـت 

کـه ایـن دیـدگاه یـک حـزب نیسـت و متـام شـخصیت هـای ملی 

افغانسـتان در آن حضـور داشـته و از جملـه از حـزب وحـدت کـه 

خـود دانـش عضـو آن حـزب در ایـن کمیتـه حضـور داشـته انـد.

قانونـی افـزوده اسـت که طرح حـزب جمعیت یک طـرح جداگانه 

اسـت. او در پاسـخ بـه ایـن اعـراض دانـش کـه گفتـه اسـت ایـن 

طرح در واقع تقسـیم قدرت میان دو قوم اسـت، افزوده اسـت که 

بـرای سـاخنت افغانسـتان به وحـدت ملی نیاز اسـت.

قانونـی اذعـان کـرده اسـت کـه در ایـن طـرح مشـخص نشـده 

اسـت کـه  کـدام پسـت از کـدام قـوم باشـد. این در حالیسـت که 

روز گذشـته گـروه طالبـان اعـام کـرده اسـت کـه ایـن گـروه برای 

تاریـخ 27 حمـل برگـزار  بـه  رشکـت در نشسـت اسـتانبول کـه 

خواهـد شـد، هنـوز آمادگـی کامـل نـدارد.

نشسـت اسـتانبول یکـی از نشسـت های مهـم و رسنوشت سـازی 

مـردم  و  کننـده  گفتگـو  جامعـه جهانـی، طرف هـای  کـه  اسـت 

افغانسـتان بـه نتایـج آن چشـم امیـد دوختـه انـد.

سرمقاله

کنفرانـس  آسـتانه  در  کـه  ایـن  از  پـس   
اسـتانبول قـرار گرفتیـم، طرح هـای مختلفی 
بـرای رونـد صلـح و پیـش کـش کردن بـه این 
کنفرانـس بـه شـورای عالـی مصالحـه رسـید. 
زیـرا همـه احسـاس مـی کردند کـه کنفرانس 
اسـتانبول یـک نقطـه عطـف در رونـد صلـح 
افغانسـتان اسـت و احتاال همـه چیز در این 
کنفرانـس نهایـی مـی شـود. به همیـن خاطر 
کمیتـه توحیـد البته بـه صـورت ناعادالنه و به 
صـورت یـک جانبه در شـورای عالـی مصالحه 
ایجـاد شـد تـا طـرح هـای رسـیده را توحیـد 
کـرده و یـک طـرح بـرای ارایـه در کنفرانـس 
انتظـار  برخـاف  امـا  کنـد.  تهیـه  اسـتانبول 
ازبحـث هـای فـرده کـه  ایـن کمیتـه پـس 
نزدیـک بـه یـک هفتـه طـول کشـید طرحـی 
را بیـرون داد کـه در آن هـم در زمـان صلـح 
و هـم در زمـان پسـاصلح دو گزینـه در نظـر 
گرفته شـده اسـت. ایـن طرح بـا واکنش های 
زیـادی مواجـه شـد و خرسـازترین واکنش از 
سـوی معـاون دوم رییـس جمهور بـود. اکنون 
واکنـش  ایـن  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش 
خـاص  جنـاح  یـک  بیشـر  و  شـد  خرسـاز 

سیاسـی از آن برآشـفته شـد؟ 
اگـر چـه از سـوی اسـتاد دانـش هفـت نقطـه 
طـرح  بـر  اساسـی  اشـکال  هفـت  و  کلیـدی 
کمیتـه توحیـد شـورای عالـی مصالحـه وارد 
شـده اسـت ولـی آن چـه بـه نظـر می رسـد از 
همـه مهـم تـر اسـت دو نکته اساسـی اسـت: 
یکـی در زمـان صلـح و دیگـری در نـوع نظـام 

سیاسـی آینـده و در مرحلـه پسـاصلح. 
در دوره صلـح در کنـار طـرح رییـس جمهـور 
کـه حکومـت مشـارکتی صلح در آن پیشـنهاد 
شـده اسـت، چیزی به نـام »حکومـت انتقالی 
صلـح« نیـز آمـده اسـت کـه بـه طـور واضـح بر 
طـرح آقـای خلیلـزاد و برخـی از اپوزیسـیون 
سیاسـی صحـه مـی گـذارد. در ایـن طـرح که 
به عنوان طرح ب مطرح شـده اسـت حکومت 
فعلـی بایـد کنار بـرود و یک حکومـت انتقالی 
سـه سـاله به وجـود آید. مشـکل اساسـی این 
طـرح کـه ظاهـرا نوعـی رجحـان نیـز بـر طرح 
رییـس جمهـور داده شـده اسـت ایـن اسـت 
کـه در ایـن صـورت یک انقطـاع تاریخی دیگر 
صـورت مـی گیـرد و مـا بایـد از صفـر رشوع 
کنیـم. در ایـن صـورت قانون اساسـی تعطیل 
مـی شـود، نظـام از هم مـی پاشـد، نهادهای 
امنیتـی افغانسـتان از بیـن مـی رود و بـر رس 
آزادی هـای سیاسـی و مدنـی و ارزش هـای 
بگیریـم.  تصمیـم  نـو  از  بایـد  بـری  حقـوق 
ایـن هان چیزی اسـت کـه همه کسـانی که 
تاریـخ افغانسـتان را خوانـده و تجربـه هـای 
آن  از  دهنـد  مـی  قـرار  نظـر  مـد  را  گذشـته 
مـی هراسـند و خـاص معـاون رییـس جمهـور 
افغانسـتان  نیسـت. در حالـت فعلـی دولـت 
متـام  بایـد  جمهوریـت  جبهـه  عنـوان  تحـت 
و  فروپاشـی  احتـال  هرگونـه  برابـر  در  قـد 
در  کنـد.  ایسـتادگی  گذشـته  بـه  بازگشـت 
غیـر آن صـورت همـه آن چـه در بیسـت سـال 
گذشـته به دسـت آمـده اسـت از بیـن خواهد 

رفت. 
نقطه اساسـی که برای دوره پسـاصلح و نظام 
سیاسـی آینـده مـورد نقـد معـاون دوم رییـس 
حکومـت  طـرح  اسـت  گرفتـه  قـرار  جمهـور 
پارملانـی بـا هـدف تقسـیم قـدرت میـان دو 
قـوم اسـت. در طرح ب مرحله پسـاصلح نظام 
سیاسـی آینـده اگرچـه بـه گفته آقـای قانونی 
نامـی از هیـچ قومـی بـرده نشـده اسـت؛ ولی 
اسـت  ایـن  آن  طراحـان  بـر  حاکـم  ذهنیـت 
کـه اگـر نظـام صدارتـی شـود حتـا ریاسـت 
و  افغانسـتان  اقـوام  از  یکـی  بـه  جمهـوری 
نخسـت وزیـری بـه قـوم دیگـر خواهـد رسـید 
و در ایـن صـورت دیگـر اقـوام چنـدان مهـم 

نیسـتند و بـه حاشـیه خواهنـد رفـت. 
تقسـیم  آن  دیگـر  معنـای  کـه   طـرح  ایـن 
قـدرت میـان دو قـوم قدرمتندتـر افغانسـتان 
اوال کتلـه هـای اجتاعـی و قومیـت  اسـت؛ 
هـای دیگـر را نادیـده مـی گیـرد و بـه نحـوی 
افغانسـتان را میـان اقـوام بـه عنـوان بـرادران 
بـزرگ تـر و کوچـک تـر تقسـیم مـی کنـد و 
افغانسـتان  در  قـدرت  قومـی  رسشـت  ثانیـا 
را بـرای همیشـه نهادینـه مـی سـازد. چیـزی 
کـه متاسـفانه تـا کنـون یکـی از دالیـل مهـم 
بحـران و بحران سـازی در کشـور بوده اسـت. 
نقـد  مـورد  کـه  اساسـی  نکتـه  دو  بـر  عـاوه 
اسـت  گرفتـه  قـرار  جمهـور  رییـس  معـاون 
نقایـص دیگـری نیز وجود دارد کـه دامن زدن 
و  درون جبهـه جمهوریـت  در  اختافـات  بـه 
نادیـده گرفتـه شـدن طـرح هـای دیگـر کتلـه 
ایـن  از  بخشـی  اجتاعـی  و  سیاسـی  هـای 

اسـت.  نقایـص 

نـورو  پـه ځینـو  او  ناسـتې د جوړېـدو، سـتونزو  د  د سـولې 

مسـایلو بحـث کـړی دی .

بـل لـور ته د ترکیـې د بهرنیو چـارو وزیر مولـود چاووش اوغلو 

پرخپلـه ټویټرپاڼـه دغه خرې ګټـورې بللې دي  .

د امریـکا او د ترکیـې د بهرنیـو چـارو وزیـران پـه داسـې حال 

کـې د افغانسـتان د سـولې پروسـې پـه اړه خـرې کوي چې 

پـرون پـه قطـر کـې د طالبانـو د سـیايس دفـر ویانـد ډاکټـر 

نعیـم پـژواک اژانـس تـه وویـل چـې دوی د اپریـل پـه ۱۶مـه 

نومـوړي زیاتـه کـړه، د دغـه سـړک د خرابـوايل لـه املـه د 

سـیمې اوسـېدونکي او موټر چلوونکي له سـختو ستونزو رسه 

مـخ وو او هـره اوونـۍ بـه پـرې دوه یـا درې بـار وړونکـي موټر 

کېدل.  چپـه 

پـه  بـای پـاس سـړک جـوړول د ښـاریانو  پـه وینـا، د  د ده 

غوښـتنه د متوازنـې پراختیـا پـر بنسـټ یـوه له هغو پـروژو ده 

چـې خلکـو یـې لـه کلونـو راهیسـې د جوړولو هیلـه لرله چې 

باالخـره جـوړ او ګټـې اخیسـتنې تـه وړانـدې شـو.

د کندهـار وايل روح اللـه خانـزاده پـژواک ته وویـل، حکومت 

او والیتـي اداره د ولـس لپـاره د حیـايت پـروژو د تطبیـق پـه 

هڅه کـې دي.

ده زیاتـه کـړه، عـام املنفعـه تاسیسـات د ولـس پـه پیسـو د 

ولـس لپـاره جوړېـږي، نـو الزمـه ده چـې ولـس یې په سـاتنه 

کـې هـم خپـل رول ادا کـړي.

نېټـه د اسـتانبول پـه ناسـته کـې ګـډون تـه چمتـو نـه دي او 

دوی پـه خپلمنځـي مشـورو بوخـت دي.

کـه هـم تراوسـه کـوم لـوري پـه رسـمي توګـه نـه دي ویـي 

چـې د اپریـل پـه ۱۶مه به د اسـتانبول ناسـته پیـل يش، خو 

ځینـو رسـنیو د یوشـمېر رسچینو له قوله خـر ورکړی چې په 

دغـه نېټـه د اسـتانبول ناسـته پیلیـږي. اوس داسـې ناتاییـد 

شـوي خرونه هم خپاره شـوي چې کېدای يش د اسـتانبول 

ناسـته د اپریـل پـه ۲۴مه تـررسه يش.

وايل اړونـدو ادارو تـه سپارښـتنه وکړه چې د اضافـه بار موټرو 

پـه کلکـه مخـه ونیـي او پرېنـږدي چـې عامـه تاسیسـات د 

دوی د بـې غـورۍ لـه املـه تخریب يش.

ده خـرداری ورکـړ چـې کـه هـر څوک د سـړکونو پـه تخریب 

کـې مسـوول وپېژنـدل شـو نو قانـوين چلند بـه وررسه وکړي.

د کندهـار ښـار اوسـېدونکي وايـي، بـای پـاس سـړک چې د 

کابـل او هـرات بـار وړونکـي موټـر پـرې تېرېـږې لـه تېـرو څو 

کلونـو راهیسـې خـراب و چـې خلـک یـې لـه سـختو سـتونزو 

رسه مـخ کـړي وو. 

د کارېـز بـازاز سـیمې یـوه اوسـېدونکي عبداملنـان پـژواک 

خـري اژانـس تـه وویـل، شـاوخوا اتلـس کلونـه کېـدل چـې 

دغـه سـړک کنـډ او کپـر و. نومـوړي لـه حکومتـه مننـه وکـړه 

چـې باالخـره یـې د دغه مهم سـړک د جوړولو چارې بشـپړې 

ې کړ

 د امریـکا او ترکیـې د بهرنیو چـارو وزیرانو د ټیلېفوين اړیکې 

پـه وسـیله پـه ترکیـه کـې د افغانسـتان د سـولې پـه اړه د 

جوړېدونکـې ناسـتې پـه هکلـه خـرې کـړې دي.

 د سـپوټنیک د راپـور پـه اسـاس، د ترکیـې د بهرنیـو چـارو 

وزیـر مولـود چاووش اوغلـو لـه خپـل امریکایي سـیال آنتوين 

بلینکـن رسه د افغانسـتان او د یـادو هېـوادو د خپلمنځـي 

اړیکـو پـه اړه خـره کـړې دي.

د رسچینـې پـه خـره، دواړو لوریو په ترکیه کې د افغانسـتان 

 د کندهـار ښـار د بـای پاس سـړک د جوړولو چارې بشـپړې 

شـوې او د ګټې اخیسـتنې وړ وګرځېد. د سـړک د پرانیستې 

پـه مراسـمو کـې د کندهـار وايل روح اللـه خانـزاده، کندهار 

ښـاروال انجنیـر رفیـع حیـات یـو شـمېر مـي سـوداګرو او 

مخـورو ګډون کـړی وو.

کندهار ښـاروال انجیـر رفیع حیات پـژواک اژانس ته وویل، 

بـای پـاس سـړک د ۶ میاشـتو پـه مـوده کـې د ۴۹ میلیونـه، 

۶۳۵ زره، ۱۵۸ افغانیـو پـه لګښـت پـه پاخه او اسـايس توګه 

جـوړ شـوی دی. هغـه زیاتـه کـړه، یـاد شـوی سـړک ۱۰۲۹ 

مـره اوږدوالـی او ۱۰ مـره بـر لـري چـې پـه اوږدو کـې یـې 

یـو طـرف تـه د نیـم مـر پـه سـور چـرۍ او د زابـر طـرف ته د 

۴ مـره پـه جګـوايل اسـتنادي دېـوال هـم جوړ شـوي دي.

د ده پـه خـره، د سـړک لګښـت د نړیـوال بانـک د ښـاري 

پانګونـې د پروګـرام CIP لـه خـوا ورکـول شـوی دی.

د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه خربې کړې دي

د کندهار ښار بای پاس سړک ګټې اخیستنې ته وسپارل شو

کارتون

طرحی برای 
تقسیم قومی قدرت

محمد هدایت

 

گفتـه  نامـه مشـرك  ایـن  در  آمریـكا  گانگـرس    ایـن سـه عضـو 

انـد كـه ایـاالت متحـده نبایـد از یـك توافق نامـه تقسـیم قـدرت 

حایـت کنـد كـه عمـاً دولـت افغانسـتان را بـه اتـكا بـه طالبان 

حتـی بـرای تصمیات سـاده حكومـت داری قـرار می دهـد. آنها 

افـزوده انـد کـه هیـچ مدرکـی مبنـی بـر متایـل طالبـان بـرای 

تقسـیم قـدرت وجـود نـدارد.

ملـی  نیروهـای  از  آمریـكا  حایـت  كـه  انـد  نگاشـته  ادامـه  در 

دفاعـی افغانسـتان منطقـه را بـه ثبـات رسـانده و ایـاالت متحده 

بایـد بـا مروعیـت بخشـیدن بـه طالبان بـه این مشـاركت پایان 

ندهد.

در همیـن حـال انتونـی بلینکـن وزیـر امـور خارجـه امریـکا بـه 

تازگـی بـه بروکسـل رفته اسـت، در آنجـا روی چگونگـی اوضاع و 

آینـدٔه حضـور نیروهـای خارجـی در افغانسـتان و رونـد صلح این 

کشـور بـا متحدانـش بحـث و مشـوره خواهـد کـرد.

انتونـی بلینکـن در توییت تازه اش نوشـته که او مشـتاقانه منتظر 

بحـث در مـورد اولویت هـای اصلـی بـا همتایـان اروپایـی خـود 

اسـت. بلینکـن نوشـته کـه در حـال مشـوره  بـا متحـدان نزدیـک 

خـود در بـاره چالش هـای پیـش رو اسـتند.

کـه  اسـت  گفتـه  همچنـان  پنتاگـون  یـا  امریـکا  دفـاع  وزارت 

لویـد اسـتین وزیـر دفـاع و ینـس سـتولتنرگ  نشسـتی میـان 

شـد. خواهـد  برگـزار  اپریـل  چهاردهـم  در  ناتـو  دبیـرکل 

پنتاگـون همچنـان گفتـه که یک اعامیه مشـرک نیـز در آن روز 

منتـر خواهند کرد.

گفتـه نشـده اسـت. گـروه طالبـان هـم تـا کنـون در مـورد این 

خـر واکنشـی نشـان نداده اسـت.

بـا گـرم شـدن هـوا تحـرکات طالبـان در والیـت ناامـن فـراه 

بیشـر از گذشـته افزایـش پیـدا کـرده اگرچـه ایـن گـروه تـا 

کنـون عملیـات بهاری شـان را به گونه رسـمی در کشـور اعام 

نکرده   انـد. در ایـن میـان در بهـار امسـال مترکـز طالبـان فـراه 

تـا کنـون بیشـر روی تـرصف مناطق اطراف شـهر بوده اسـت.

سـال در یـک اخیـر طالبـان فـراه نسـبتا از اطـراف شـهر عقب 

رانـده شـده و مـورد حمـات نسـبتا شـدید نیروهـای امنیتـی 

گرفتند. قـرار 

ایـن رونـد باعـث شـده طالبـان حمـات شـان را بـاالی نقـاط 

کلیـدی اطـراف شـهر افزایـش دهنـد. 

 برخـی اعضـای کانگـرس امریـکا در نامه یـی بـه انتونـی بلینکـن 

وزیـر امـور خارجـه امریـکا نگرانـی شـان را در بـاره آینـده صلـح 

افغانسـتان و امنیـت ایـاالت متحـده بیـان کردنـد.

لیـز چینـی، سـکات فرانکلیـن و مایـکل ولـر سـه عضـو کانگـرس 

امریـکا در ایـن نامـه بـه آقـای بلینکـن چنیـن نوشـته اند: »بیشـر 

سـازمان های تروریسـتی بیـش از سـایر نقـاط جهـان در مرزهـای 

اطاعاتـی  جامعـه  می کننـد.  فعالیـت  پاکسـتان  و  افغانسـتان 

بـه طـور مـداوم گـزارش داده اسـت کـه القاعـده، داعـش و دیگـر 

بیـرون  هسـتند.  متحـده  ایـاالت  بـه  حملـه  بـه  متعهـد  گروه هـا 

شـدن ایـاالت متحـده امریـکا بـه ایـن گروه هـا امـکان می دهـد تـا 

پناهگاه هـای امـن ایجـاد و نگهـداری کننـد - پناه گاهایـی کـه از 

آنجـا  بتواننـد بـرای حملـه بـه غـرب برنامـه ریـزی کننـد و آمـوزش 

دهنـد.«

ایـن سـه سـناتور امریکایـی گفتـه انـد کـه طالبـان هنـوز هـم بـا 

القاعـده روابـط نزدیـک دارنـد، اتهامی کـه طالبان همیشـه آنرا رد 

کـرده انـد. در بخـش دیگـر نوشـته ایـن سـناتوران آمده اسـت که: 

»مـا از نامـه شـا بـه رئیـس جمهـور غنـی و همچنیـن پیش نویـس 

طـرح صلـح افغانسـتان کـه دولـت افغانسـتان را بـه تشـکیل یـک 

نگـران  عمیقـاً  اسـت،  فراخوانـده  طالبـان  »بـا  انتقالـی  »دولـت 

هسـتیم. از آغـاز گفت وگوهـای بـه اصطـاح 

صلـح، طالبـان روابـط نزدیـک خـود را بـا القاعـده حفـظ کـرده و 

و  افغـان  نیروهـای  بی گنـاه،  غیرنظامیـان  بـه  را  خـود  حمـات 

انـد. »  داده  ادامـه  آمریکایـی  نیروهـای 

 پایـگاه ارتـش در غـرب کشـور طـی خرنامـه ای از کشـف پنـج 

حلقـه مایـن و تخریـب هفت قـرارگاه طالبان در والیـت فراه خر 

می  دهـد.

خرنامـه   ای را کـه قـول اردوی 207 ظفـر به رسـانه ها  فرسـتاده 

روسـتاهای  در  گذشـته  روز  تصفیـوی  عملیـات  ایـن  آمـده: 

»شـورآباد و برنگتوت« در اطراف شـهر فراه راه اندازی شـده بود.

در  و  پشـرود  ولسـوالی  در  عملیـات  ایـن  افـزوده  خرنامـه 

روسـتاهای دوراهـی مسـاو، بلنـدی و مـادگان ایـن والیـت هـم 

صـورت گرفتـه اسـت. در خرنامـه آمـده ایـن ماین هـای بدسـت 

آمـده در کنـار جاده توسـط طالبان جاسـازی شـده بـود و هدف 

از ایـن کار شـان آمـاج قرار دادن نیروهـای امنیتی و مردم ملکی 

بـوده اسـت. در ایـن عملیـات از تلفـات نیروهـای امنیتی چیزی 

 انتونـی بلینکـن وزیـر خارجـه امریـکا پیـش از آغـاز سـفرش به 

شـهر بروکسـل بلجیـم روز دوشـنبه بـا ینـس سـتولتنرگ در 

بـاره مسـایل مختلف مشـمول مسـئله افغانسـتان گفتگـو کرد. 

وزارت خارجـه امریـکا دیـروز اعامیـه ای را در این مـورد به نر 

رساند.

اعامیـه می گویـد کـه انتونـی بلینکـن بـا سـتولتنرگ در بـاره 

راه هـای پیرفـت پروسـٔه صلح افغانسـتان گفتگو کرده اسـت.

هـر چنـد، اعامیـه در باره جزئیات بیشـر ارائه نکـرده، اما قرار 

اسـت او در بروکسـل بـا منشـی عمومـی ناتـو و دیگـر متحدان 

خـود در بـاره افغانسـتان گفتگـوی مفصل کند.

نِـد پرایـس سـخنگوی وزارت خارجـه امریـکا گفـت کـه لویـد 

آسـتین وزیـر دفـاع ایـاالت متحـده فـردا چهارشـنبه بـا بلینکن 

پیوسـته، آنهـا تعهـدات ایـاالت متحـده را بـا رشکای ناتـو خـود 

تـازه می کننـد. همزمـان، با دیدار ایـن دو مقام ایـاالت متحده 

از بروکسـل، طالبـان دیـروز دوشـنبه بـه رادیـو آزادی گفتنـد، 

آن هـا تاکنـون بـرای اشـراک در نشسـت اسـتانبول کـه قـرار 

اسـت روز جمعـه برگـزار شـود، آمـاده نیسـتند.

هـدف مهـم ایـن نشسـت نقطـٔه پایـان بـه جنـگ افغانسـتان و 

رسـیدن بـه یـک راه حـل سیاسـی در ایـن کشـور اسـت.

محمـد نعیـم سـخنگوی دفـر سیاسـی طالبـان در دوحـٔه قطر 

دیـروز دوشـنبه بـه رادیـو آزادی گفـت، آنهـا بـرای اشـراک در 

ایـن نشسـت آماده نیسـتند.

اعـام  ایـن نشسـت رسـاً  تاریـخ دقیـق برگـزاری  هـر چنـد، 

نشـده، امـا گفتـه شـده بود که ایـن نشسـت در ۱۶ مـاه اپریل 

می شـود. برگـزار 

اهمیـت ایـن تاریـخ برگـزاری در این اسـت که بـه رضب االجل 

اول مـاه مـی بـرای خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان بر 

اسـاس توافـق میـان امریـکا و طالبـان، حـدود دو هفتـه باقـی 

مانده اسـت.

ادامـٔه  در  طالبـان  سیاسـی  دفـر  سـخنگوی  نعیـم  محمـد 

مقام هـای  اخیـر  سـخنان  بـه  آزادی  رادیـو  بـا  خـود  صحبـت 

امریکایـی در بـارٔه اینکـه خـروج نیروهـا در رضب االجـل اول 

مـاه مـی خیلی دشـوار اسـت، گفـت: »در اثنـای بحـث در بارٔه 

موافقتنامـه همـه مسـایل روی خـروج نیروهـا بحـث شـده بـود 

و در نهایـت ایـن توافـق صـورت گرفـت. ایـن موضـوع امـروز و 

دیـروز نیسـت، بلکـه موضـوع چهـارده مـاه پیـش اسـت.«

اشـاره سـخنگوی دفـر سیاسـی طالبـان بـه موافقتنامـٔه مـاه 

کـه  اسـت  و طالبـان  امریـکا  میـادی  فـروری سـال ۲۰۲۰ 

نزدیـک بـه چهـارده مـاه پیـش در دوحـه قطـر امضـا شـد.

در ضمـن، تنظیـم کننـدگان نشسـت ترکیـه تـا کنـون در بـارٔه 

ایـن سـخنان طالبـان بـه رسـانه هـا چیـزی نگفتـه انـد.

امـا عمـر داوودزی مناینـده ویـژٔه رئیـس جمهـور بـرای اجـاع 

آزادی  رادیـو  بـه  منطقـه ای دیشـب در مصاحبـه اختصاصـی 

در بـاره عـدم آمادگـی طالبـان در نشسـت ترکیـه گفـت، عجلٔه 

در کار نیسـت و بایـد بگذارنـد کـه هـر دو جانـب )طالبـان و 

حکومـت( خـوب آمادگـی بگیرنـد.

او افـزود: »نظـر مـا نیـز همیـن بـوده کـه عجلـه بـه ایـن پیانه 

رضور نیسـت. شـاید ایـن پروسـه را بـه مشـکات مواجـه کنـد. 

بایـد بـه دو طـرف فرصـت داده شـود تـا کارهـای خانگی شـان 

را انجـام دهنـد. وقتـی هـر دو طـرف آمـاده شـدند، بعـد از آن 

تاریـخ تعیین شـود.«

در ایـن میـان، کمیتـه تعییـن شـده از سـوی رهـری شـورای 

عالـی مصالحـه ملی افغانسـتان بـرای توحید طرح هـا از جانب 

دولـت، هـم کار مسـودٔه مشـرک را متـام کرده اسـت.

نامه به بلینکن: »از آینده صلح افغانستان و امنیت امریکا نگرانی شده است«

وزیر خارجه امریکا با شرکای ناتو در مورد افغانستان گفتگو می کندپنج حلقه ماین طالبان در فراه کشف و هفت قرارگاه این گروه هم نابود شد
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)در باره سخنان جناب یونس قانونی عضو شورای عالی مصالحه و رئیس کمیته تخنیکی توحید طرح ها(
سرور دانش 

معاون دوم رییس جمهوری اسالمی افغانستان

بـا هـر دو نظـام قابـل جمـع اسـت. بـه عنوان مثـال در 

آمریکا نظام سیاسـی هم ریاسـتی اسـت و هـم فدرالی 

و در انگلیـس کـه پارملانی اسـت و در فرانسـه که نیمه 

ریاسـتی و پارملانـی اسـت، در عین حال فدرالیسـم را 

نپذیرفتـه انـد و نظام بسـیط غیر متمرکز خـود را دارند.

و  مـردم  عمومـی  افـکار  کـه  اسـت  ایـن  منظـورم 

همـه  نبایـد  مـا  سیاسـیون  و  روشـنفکران  و  جوانـان 

ایـن مباحـث متفـاوت و جـدا از همدیگـر را بـا یکدیگر 

خلـط کننـد و نبایـد کسـی چنیـن پنـدارد کـه نظـام 

اگـر ریاسـتی بـود حتـا متمرکز اسـت. مـا مـی توانیم 

نظـام ریاسـتی یـا نیمـه ریاسـتی غیـر متمرکـز داشـته 

باشـیم مثـل خیلـی از کشـورهای دیگـر. چنـان کـه در 

نقـد کوتـاه دیـروز هـم اشـاره کردم مـا می توانیـم نظام 

ریاسـت جمهـوری بـا سـه یـا چهار معـاون بـا صالحیت 

داشـته باشـیم و بـدون صـدر اعظـم و در عیـن حـال 

بایـد سـازوکاری را  تعریـف کنیم که نظام اداری کشـور 

نظـام غیـر متمرکز باشـد. البتـه نظام فعلی افغانسـتان 

یـک نظـام ریاسـتی مطلق هم نیسـت بلکه نظـام نیمه 

ریاسـتی اسـت کـه امـروز در اکرث کشـورهای روسـیه و 

آسـیای میانـه و خاورمیانـه و آفریقـا و آمریـکای جنوبی 

همیـن مـدل یـا مشـابه آن را دارنـد یعنـی نظـام هـای 

نیمـه ریاسـتی دارنـد.

از طـرف دیگـر اگـر سـازوکار خـاص عـدم مترکـز 

در نظـام را تعریـف و عملـی نکنیـم حتی اگـر پارملانی 

یـا صدارتـی هـم داشـته باشـیم بـه عـدم مترکـز دسـت 

منـی یابیـم. ایـن بسـیار یـک شـعار فریبنـده اسـت که 

نظـام  و  سیاسـت  دنیـای  داشـتیم  اعظـم  صـدر  اگـر 

افغانسـتان گل و گلـزار مـی شـود و هـم مترکـز از بیـن 

مـی رود و هـم عدالـت تأمیـن مـی شـود و هـم حقـوق 

عادالنـه اقـوام فراهـم مـی گـردد. 

در طـول ادوار گذشـته و در اکـرث حکومـت هـای 

یـک قـرن اخیـر خـود، صدراعظم داشـتیم اما آیـا واقعا 

ایـن هدفـی کـه امـروز مطـرح مـی شـود تأمیـن شـده 

بـود؟ کـی بـه عـدم مترکـز بـه معنـای واقعی آن دسـت 

یافتـه بودیم و کی بـه والیات و ادارات محلی صالحیت 

داده شـده بـود و کـی شـوراهای والیتـی و شـوراهای 

ولسـوالی بـا صالحیـت داشـتیم و کـی شـاروال هـای 

انتخابـی یـا والیان انتخابی داشـتیم و کـی در کابینه و 

در سـطوح مختلـف اداره عامـه و در پسـت هـای ملکی 

و نظامـی، مشـارکت عادالنـه اقـوام تأمیـن شـده بـود 

و کـی و چـه کسـی و کـدام صدراعظمـی بـه انکشـاف 

متـوازن والیـات فکـر کـرده بـود؟ از همـه مهـم تـر در 

دهـه دموکراسـی دوره سـلطنت که هم نظـام پارملانی 

بـه وجـود آمـد و هـم در یـک دوره ده سـاله پنـج صـدر 

تأمیـن  نـگاه  از  کشـور  مشـکالت  آیـا  داشـتیم  اعظـم 

عدالـت و عـدم مترکـز حـل شـده بـود یـا ایـن کـه بـر 

عکـس بـی ثباتـی سیاسـی بیشـر شـد کـه در نتیجـه 

آن کودتـا رخ داد؟

ادامه بحث ها در یک فرصت دیگر...

بـه تنـاوب و دوره ای از میـان همه اقوام انتخاب شـوند 

و یـا شـورای ریاسـت جمهـوری ایجاد شـود، نـه این که 

شـعار مشـارکت همـه اقـوام را رس دهیـم ولـی در عمل 

بازهـم اقـوام بـه درجـات متفـاوت تقسـیم کنیـم.  

را  برابـر شـهروندی  مـا حقـوق  اگـر  بـدون شـک 

هضـم نتوانیـم، »تقسـیم عادالنـه قـدرت« بیـن اقـوام و 

»دموکراسـی مشـارکتی« یکـی از راه هـای تأمین صلح 

بـه شـعار خالصـه  را هـم  امـا همیـن  اسـت.  ثبـات  و 

نکنیـم. آیـا در همیـن دوره قانـون اساسـی فعلـی آیـا 

اقـوام شـده  عادالنـه  مشـارکت  مانـع  اساسـی  قانـون 

کارگـزاران  و  سیاسـیون  نادرسـت  عملکـرد  یـا  اسـت 

نظـام؟ امـروز هـزاره هـا و اقـوام دیگـر در بدنـه نظـام و 

اداره چقـدر حضـور دارنـد؟ آیـا قانـون اساسـی و نظـام 

ریاسـتی مانـع ایـن کار شـده؟ اگر یک صـدر اعظم در 

حکومـت اضافـه شـود آیـا ایـن مشـکل حل می شـود؟ 

مگـر خـود شـا منـی گوییـد کـه در ایـن طـرح، نظـام 

صدارتـی و یـا پارملانـی بـا چهـار چهـار معـاون بـرای 

رئیـس جمهـور و صـدر اعظـم را بـه ایـن خاطـر در نظر 

گرفتـه ایـد کـه مشـارکت همـه اقـوام و وحـدت ملـی 

تأمیـن شـود؟ پـس هـدف تقسـیم قـدرت بیـن اقـوام 

اسـت ولـی آیـا متـام مقامـات کلیـدی همیـن ده نفـر 

اسـت؟ تکلیـف ریاسـت قـوه قضائیـه و ریاسـت هـر دو 

جرگـه قـوه مقننـه و مقامـات کلیـدی دیگـر چـه مـی 

شـود؟ بنـا بـر این اگـر کدام هدف پشـت پـرده دیگری 

مطـرح نیسـت بسـیار بهـر خواهـد بـود که بـدون کلی 

بسـیار  صـورت  بـه  اقـوام  مشـارکت  میکانیـزم  گویـی 

واضـح و رصیـح مطـرح شـود. 

پنجم- در مورد عدم مترکز: 

امـروز در اذهـان عمومـی و حتـی در میان خواص 

سیاسـی  هـای  نظـام  بیـن  در  درسـت  تفکیـک  یـک 

نظـام  اصـول  نـگاه  از  گیـرد.  منـی  صـورت  اداری  و 

نظـام  اصـال  نیسـت.  عـدم مترکـز  مصـداق  پارملانـی 

پارملانـی و صدارتـی هیـچ ربطـی بـه نظـام متمرکـز یـا 

غیـر متمرکـز ندارد. انواع و اقسـام نظام های سیاسـی، 

غیـر  و  متمرکـز  َمقَسـم  دارنـد.  مختلـف  هـای  َمقَسـم 

نیمـه  و  پارملانـی  و  ریاسـتی  مقسـم  از  غیـر  متمرکـز 

ریاسـتی اسـت. امـروزه در سـطح دنیا عـدم مترکز یک 

اصـل پذیرفتـه شـده و بلکـه یـک سیسـتم مـورد قبـول 

در همـه نظـام هـای مبتنـی بـر دموکراسـی اسـت اعم 

عنـوان  بـه  ریاسـتی.  نیمـه  و  پارملانـی  و  ریاسـتی  از 

منونـه نظـام سیاسـی آمریـکا که شـاخص اصلـی نظام 

ریاسـتی اسـت و نظـام سیاسـی انگلیـس کـه شـاخص 

اصلی نظام پارملانی اسـت و نظام سیاسـی فرانسه که 

شـاخص اصلـی نیمـه ریاسـتی و نیمـه پارملانی اسـت 

و همـه نظـام هـای دیگـری کـه از ایـن سـه نظـام الگـو 

گرفتـه انـد، همگـی طرفـدار عـدم مترکـز هسـتند، جز 

نظـام های اسـتبدادی و دیکتاتوری کـه از خود دنیای 

دیگـری دارنـد. همچنیـن بحـث فدرالیسـم نیـز کامـال 

یـک بحـث متفـاوت دیگـر بـوده و بـه مبحـث ریاسـتی 

و پارملانـی ربطـی نـدارد، بدیـن معنـا کـه فدرالیسـم 

سوم- قوه مؤسس: 

نکتـه بسـیار مهـم این اسـت کـه در دنیـای جدید 

دموکراسـی، قانون اساسـی و به تبع آن نظام سیاسـی 

یـک عطیـه ای نیسـت کـه کسـی آن را بـه ملـت هدیـه 

کنـد و یـا بر اسـاس یـک قـرارداد بین افراد و اشـخاص 

تعییـن شـود. امـروز حاکمیـت ملـی کـه به مـردم تعلق 

دارد بـدان معنـا اسـت کـه ملـت بـه طـور مسـتقیم از 

طریـق »رفرانـدوم« و یـا از طریـق مناینـدگان منتخـب 

خـود در »مجلـس مؤسسـان« و یـا هـم »لویـه جرگـه« 

کـه در اصطـالح حقـوق اساسـی »قـوه مؤسـس« قانون 

اساسـی نامیـده می شـود، بایـد قانون اساسـی و نظام 

سیاسـی برخاسـته از آن را تأییـد و تصویـب کنـد. بـر 

ایـن اسـاس آیـا مـا ایـن حـق را داریـم کـه پیشـاپیش 

تعهـد بدهیـم یـا تعهد بگیریـم که قانون اساسـی آینده 

و یـا نظـام سیاسـی آینـده بایـد چنیـن و چنان باشـد؟ 

مـا مـی توانیـم نظریـات خـود را مطـرح کنیـم امـا حـق 

نداریـم بـر همـه تلقیـن و یـا تحمیـل کنیـم کـه نظـام 

سیاسـی مطلـوب شـا بایـد ایـن یـا آن باشـد. حتـی 

اگـر توافقنامـه صلـح هـم بـه امضا برسـد در فـردای آن 

بایـد بـه مناینـدگان مـردم در لویـه جرگه و یـا از طریق 

رفرانـدوم بـه مردم افغانسـتان حق داده شـود که قانون 

اساسـی مـورد نظـر خود و نظـام سیاسـی و اداری مورد 

نظـر خـود را انتخـاب کننـد. ایـن نـوع برخـورد دقیقـا 

هـان برخـوردی اسـت کـه گـروه طالبـان دارد و مـی 

خواهـد فکـر و ایدئولـوژی خـود را بـر همـگان تحمیـل 

کنـد ولـی مـا کـه همگـی در جانـب جمهوریـت قـرار 

داریـم بایـد معیارهـای حقوقـی و سیاسـی را مراعـات 

و  هـا  دیـدگاه  تنـوع  و  آزاد  یـک گفتـان  بـه  و  کنیـم 

اندیشـه هـا احـرام بگذاریـم و نبایـد نظر شـخص خود 

یـا حـزب خـود را بـر همـه مـردم تحمیـل کنیـم.

چهارم- مشارکت اقوام: 

جـای  هیـچ  در  مـا  کـه  گفتـه  قانونـی  جنـاب 

ایـن طـرح نگفتـه ایـم کـه کـدام پسـت بـه کـدام قـوم 

قانونـی!  آقـای  جنـاب  گیـرد.  مـی  تعلـق  افغانسـتان 

کاشـکی واقعـا ترصیـح مـی کردیـد کـه کدام پسـت به 

کـدام قـوم تعلـق مـی گیـرد. ایـن بسـیار بهـر از ایـن 

اسـت کـه ترصیح نکنیـم و مـردم را در لفافه یک شـعار 

فریبنـده »تقسـیم عادالنـه قـدرت بیـن همـه اقـوام« در 

ابهـام بگذاریـم ولـی در عمـل  هدف دیگـری را تعقیب 

کنیـم. چـرا واقعـا خـود را فریـب مـی دهیم مگـر باربار 

حتـی در برخـی از جلسـات بـه رصاحـت نگفتـه اند که 

ریاسـت جمهـوری از پشـتون هـا اسـت و مـا بایـد مقام 

دوم یعنـی صدراعظمـی را بگیریم. اگر چنین نیسـت و 

واقعـا اگـر همـه مـا بخواهیم که ثبـات و وحـدت ملی و 

حقـوق شـهروندی و برابـری به معنای واقعـی آن تأمین 

گـردد، بیاییـد فیصلـه کنیـد کـه نـه رئیس جمهـور و نه 

صـدر اعظـم، از اقوامـی کـه ادعـای اقتـدار و اکرثیـت 

بـودن را دارنـد انتخـاب نشـوند، بلکـه از اقلیـت هـای 

و  اوزبیـک  و  هـزاره  از  شـوند،  انتخـاب  کشـور  دیگـر 

ترکمـن و بلـوچ و قزلبـاش و قرغیـز و ماننـد آن هـا و یـا 

دوم یعنـی »دولـت انتقالـی« را مطـرح مـی کنیـم تـا – 

بـه تعبیـر ایشـان- هـم طالبـان خـود را در آن ببیننـد 

و هـم مـردم افغانسـتان.  گویـا در طـرح حکومـت همه 

خـود را در آن منـی بیننـد! البتـه معلـوم اسـت کـه اگر 

شـا از اول دو طـرح را اعالم کنیـد طالبان طرح اول را 

نخواهنـد پذیرفـت و ایـن از قبل یک چراغ سـبز نشـان 

قبـول  را  کـه: طـرح حکومـت  اسـت  بـه طالـب  دادن 

نکنیـد، طـرح ما برای شـا بهر اسـت. منـی دانم این 

واقعـا چـه منطقـی دارد؟ در هیـچ منازعـه و مذاکره ای 

در دنیـا هیـچ طرفـی، همـه گزینـه هـای خـود را یکجـا 

ارائـه منـی کنـد تـا از طـرف مقابـل بخواهـد کـه از این 

گزینـه هـا، هـر کـدام را کـه بـرای خـود بهر مـی دانی 

کن. قبـول 

4. از طـرف دیگـر آقـای قانونـی بـه اشـاره گفتـه 

»تسـلیمی«  طـرح  نـوع  یـک  دولـت  طـرح  کـه  اسـت 

طالبـان بـه دولـت اسـت و طالبـان آن را منـی پذیـرد. 

منـی دانـم در کجـای ایـن طـرح آمـده کـه حکومـت از 

طالبـان خواسـته باشـد کـه بیاییـد بـه دولت »تسـلیم« 

کـه  دانیـد  مـی  شـا  پیشـاپیش  چگونـه  یـا  و  شـوید 

طالبـان ایـن طـرح را منـی پذیـرد؟ در طـرح حکومـت 

بـه صـورت بسـیار واضـح موضـوع »حکومت مشـارکتی 

صلـح« و تـداوم قانـون اساسـی و افغانسـتان مسـتقل 

و متحـد و دموکراتیـک و در صلـح و متصـل بـا منطقـه 

و جهـان مطـرح شـده و همچنیـن برگـزاری انتخابـات 

زودهنـگام بعـد از امضـای موافقتامـه صلـح، زیـر نظـر 

جامعـه بیـن املللـی و تعدیل قانون اساسـی و ضانت 

هـای منطقـه ای و بیـن املللـی بـرای تـداوم صلـح و 

تسـلیم شـدن  موضـوع  طـرح  ایـن  کجـای  در  ثبـات. 

آقـای  جنـاب  کـه  اسـت  معلـوم  اسـت.  شـده  مطـرح 

قانونـی در حقیقـت همـه طرح ها و نظریات ارائه شـده 

را درسـت مطالعـه نکـرده اسـت.  

دوم- در باره احزاب: 

جنـاب آقـای قانونـی مدعـی شـده کـه ایـن طرح، 

طـرح همـه احـزاب اسـت بـه شـمول حـزب وحـدت و 

گویـا مـن مطالعـه نکـرده ام و اگر مطالعه مـی کردم آن 

را طـرح خـود مـی یافتـم. بایـد بگویـم که:

1. مـن از دو هفتـه پیـش کـه بحـث هـای کمیتـه 

شـده  مطـرح  مباحـث  جریـان  در  شـد،  آغـاز  توحیـد 

و اختـالف نظرهـا بـودم و مـن کامـل طـرح را هـم از 

هـان لحظـات نخسـتی کـه در رسـانه هـا درز کـرد، 

کامـال و بـا دقـت مطالعـه کـردم و مخصوصـا مباحـث 

مربـوط بـه انـواع نظـام هـای سیاسـی، جـزء مطالعـات 

مسـلکی و تخصصـی مـن اسـت و تفـاوت هـا و مزایـا و 

معایـب نظـام هـا را کامـال می دانـم و همچنیـن مطلع 

هسـتم کـه در طـول 20 سـال گذشـته هـر جریانی در 

همـه تحـوالت سیاسـی در مـورد نظـام سیاسـی کشـور 

چـه موضعـی داشـته و بـرای موضـع خـود چـه دالیل و 

منافعـی داشـته انـد و ایـن کـه چـرا یکـی ریاسـتی می 

خواهـد و دیگـری پارملانـی و یـا صدارتـی و یـا حتـی 

فدرالـی.

2. تـا جایـی کـه مـا اطـالع داریـم هـر کـدام از 

احـزاب هـم در مـورد صلح و هم در مورد نظام سیاسـی 

در مرحلـه گـذار و هـم مرحلـه پسـا صلـح، طـرح هـای 

جداگانـه خـود را داشـتند و مطمنئ نیسـتم که دیدگاه 

هـای همـه آن هـا در ایـن طـرح در نظـر گرفتـه شـده 

باشد. 

3. امـا آنچـه به حـزب وحدت اسـالمی مربوط می 

شـود بایـد گفـت کـه در بخش »حـزب وحدت اسـالمی 

مـردم افغانسـتان« خود شـخص رهرب این حـزب جناب 

اسـتاد محقـق در جلسـات حضور داشـتند کـه به هیچ 

صـورت موافـق بـا این طـرح نبودنـد و قبال هـم دیدگاه 

هـای شـان را بـه طـور واضـح بـه مـردم اعـالم داشـته 

انـد و از بخـش »حـزب وحـدت اسـالمی افغانسـتان« 

شـاید یـک نفـر بـه منایندگـی از حزب وحدت اسـالمی 

از نظـام پارملانـی حایـت کـرده باشـد ولـی ایـن نظـر 

یـک فـرد اسـت و نـه نظر همـه شـخصیت هـا و فعالین 

حـزب وحـدت اسـالمی. تـا جایـی کـه مـن از نزدیـک 

اطـالع دارم چنیـن چیـزی در جلسـات رسـمی حـزب 

بـه تصویـب جمعـی نرسـیده اسـت و جنـاب  وحـدت 

ایـن سـال  اسـتاد خلیلـی رهـرب حـزب هـم در طـول 

هـا هیچـگاه طرفـدار نظـام پارملانـی و حتـی طرفـدار 

نظـام ریاسـتی صدارتی نبـوده اند و بارهـا این موضوع 

بیـن مـا مطـرح بـوده اسـت، مگر این کـه در ایـن روزها 

نظـر ایشـان تغییـر کـرده باشـد. ایـن در حالـی اسـت 

کـه اسـتاد خلیلـی همین چنـد روز پیـش در بامیان به 

رصاحـت وقتـی از نـوع نظـام سیاسـی آینده به شـمول 

فدرالیـزم سـخن گفـت، تعیین نظـام را بـه آرای مردم و 

حتـی بـه رفرانـدوم موکـول کرد کـه کامال یـک نظر بجا 

و منطقـی و مطابـق بـا معیارهـای حقوقـی  اسـت.

 چنـان کـه هموطنـان گرامـی اطـالع دارنـد مـن 

دیـروز )23 حمـل 1400( یـک نقـد کوتـاه و در عیـن 

حـال ابتدایـی را در مـورد طـرح توافقنامـه صلـح کـه از 

آدرس گـروه توحیـد شـورای عالـی مصالحـه رسـانه ای 

شـده بـود مطـرح کـردم. چـون ایـن طـرح را بـر خـالف 

طبیعـی  طـور  بـه  بودنـد  سـاخته  ای  رسـانه  اصـول، 

هـر کسـی حـق داشـت در بـاره آن اظهـار نظـر کنـد و 

گرنـه اگـر نـر منـی کردنـد مـا همـه ایـن سـخنان را 

بایـد در جلسـه رهـربی شـورای مصالحـه مطـرح مـی 

امـروز  حـال  هـر  بـه  امـا  هـا.  رسـانه  در  نـه  و  کردیـم 

)24 حمـل 1400( جنـاب آقـای قانونـی کـه ریاسـت 

کمیتـه تخنیکـی توحیـد نظریـات را بـه عهده داشـتند 

یـک کنفرانـس  از طریـق  مـن،  نقـد کوتـاه  پاسـخ  در 

مطبوعاتـی پاسـخ دادنـد و همچنیـن برخـی دیگـر از 

اعضـای کمیتـه توحیـد هـم امـروز در سـخرنانی هـای 

خـود مطـرح کردنـد. از ایـن جهت که به ایـن نقد توجه 

کردنـد و پاسـخ ارائـه کردنـد خیلـی متشـکرم. امـا این 

دوسـتان بازهـم نکاتـی را مطـرح کردنـد کـه نـه تنهـا 

مشـکل را حـل نکـرده بلکـه بـر اشـکاالت آن افزودنـد. 

مـن بـه جنـاب آقـای قانونی فـوق العـاده احـرام دارم. 

ایشـان شـخصیت خـوش فکر و خـوش بیـان و منطقی 

و واقـع بیـن هسـتند ولی گاهـی در مغالطه هم دسـت 

باالیـی دارنـد. 

مثبـت  نـکات  شـک  بـدون  صلـح  طـرح  ایـن  در 

زیـادی وجـود دارد مخصوصا در بخـش اول آن معیارها 

و ارزش هـا بـه صـورت بسـیار دقیـق و جامـع تنظیـم 

مـا اسـت و حتـی بخـش عمـده  قبـول  مـورد  و  شـده 

آن در طـرح اصلـی سـفیر خلیلـزاد هـم آمـده بـود کـه 

بـاز هـم مـورد تأییـد مـا اسـت. امـا بخـش دوم و سـوم 

توانـد  و منـی  دارد  بسـیار جـدی  واقعـا مشـکالت  آن 

منعکـس کننـده و آیینه متـام منای جمهوری اسـالمی 

افغانسـتان بـا همـه تنوعات سیاسـی و فکری آن باشـد 

و نبایـد کمیتـه تخنیکـی و حتـی شـورای عالـی صلـح 

فکـر کنـد کـه طـرح و نظـر آنـان بهریـن نظـر و خالـی 

از هـر عیـب و نقـص اسـت و حتـی بهـر ایـن بـود کـه 

یـک  توسـط  تنهـا  نـه  را  ایـن طـرح  شـورای مصالحـه 

و  سـمینارها  در  بلکـه  خـود  داخلـی  کوچـک  کمیتـه 

نشسـت هـای عمومـی و علنـی بـا اشـراک اسـتادان، 

و  هـا  رسـانه  زنـان،  سیاسـی،  احـزاب  حقوقدانـان، 

جامعـه مدنـی از کابـل و والیـات و حتـی خـارج کشـور 

بـه مباحثـه و گفتگـو مـی گذاشـت و از میـان همـه آن 

هـا طـرح واحـد و یـا بـه اصطـالح ایشـان یـک طـرح بـا 

گزینـه هـای متعـدد را سـامان مـی داد. بـا توجـه بـه 

ایـن وضعیـت ممکـن اسـت بـه هـر دلیلـی یـک طـرح 

طـی مراحـل هـم شـود و یـا شـاید در آینـده در جریـان 

گفتگوهـای صلـح مـورد تأیید هم قـرار بگیـرد ولی این 

هرگـز بـدان معنـا نیسـت که عـاری از هر نقصی اسـت 

و یـا ایـن کـه کسـی در باره آن حـق اظهار نظر نداشـته 

. شد با

بـه هـر حـال الزم مـی بینـم در رابطـه بـا بیانـات 

ایشـان چنـد نکتـه کوتـاه را بازهـم یـادآوری کنـم:

اول- در باره طرح حکومت:

1. طـرح ریاسـت جمهـوری بـرای صلـح تنهـا یک 

صفحـه نیسـت. ایـن یـک صفحـه تنهـا یک فهرسـت از 

مراحـل صلـح و عناویـن اقدامـات و اولویـت هـا اسـت. 

اگـر هیـچ مـن دیگـری وجـود نداشـت، ارگ ریاسـت 

از  بایـد  و  جمهـوری در دو قدمـی سـپیدار قـرار دارد 

دفـر ریاسـت جمهـوری و یـا از دفـر معاونین ریاسـت 

جمهـوری وضاحـت و تفصیـل و حتی یـک من مطالبه 

مـی شـد. در حالـی که مـن توضیحات رئیـس جمهور 

کـه در یـک کنفرانـس عمومـی ارائـه و نـر شـده بود، 

هـم مـن تصویـری و صوتی و هـم من مکتـوب آن نزد 

همـه موجـود اسـت و در همـه رسـانه هـا هـر دو مـن 

نـر شـده بود.

2. مـن 14 صفحـه ای کـه توسـط تحـت عنـوان 

»توافقنامـه صلـح« توسـط کمیتـه توحید شـورای عالی 

مصالحـه نـر شـده متأسـفانه یـک طـرح واحـد بـا دو 

بـا ماهیـت و  بلکـه دو طـرح جداگانـه  نیسـت  گزینـه 

شـاخصه هـای متفاوت اسـت و گروه تخنیکـی زیر نظر 

جنـاب آقـای  قانونـی بـر عکـس ادعـای شـان، کـدام 

توحیـد و انسـجامی ایجـاد نکـرده اسـت و تنهـا طـرح 

خـود را ارائـه کـرده اسـت و هانطـور کـه گفتنـد در 

بـاره طـرح الـف کـه طـرح حکومـت اسـت، هیـچ گونـه 

معلومـات نداشـته و هیـچ گونـه جزئیاتـی را ارائه نکرده 

ند. ا

در  کـه  گویـد  مـی  ایشـان  کـه  اسـت  جالـب   .3

و  ارائـه مـی کنیـم  را  اسـتانبول هـر دو طـرح  جلسـه 

اگـر طالبـان طـرح رئیـس جمهـور را نپذیرفـت، گزینـه 

آقای قانونی به اشاره گفته است که طرح دولت یک نوع طرح 
»تسلیمی« طالبان به دولت است و طالبان آن را نمی پذیرد. نمی دانم 
در کجای این طرح آمده که حکومت از طالبان خواسته باشد که بیایید 

به دولت »تسلیم« شوید و یا چگونه پیشاپیش شما می دانید که 
طالبان این طرح را نمی پذیرد؟

مباحث مربوط به انواع نظام های سیاسی، جزء 
مطالعات مسلکی و تخصصی من است و تفاوت 
ها و مزایا و معایب نظام ها را کامال می دانم و 

همچنین مطلع هستم که در طول 20 سال گذشته 
هر جریانی در همه تحوالت سیاسی در مورد نظام 
سیاسی کشور چه موضعی داشته و برای موضع 
خود چه دالیل و منافعی داشته اند و این که چرا 
یکی ریاستی می خواهد و دیگری پارلمانی و یا 

صدارتی و یا حتی فدرالی.
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 بازی با اعداد              3255
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3150    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3426
وزیرسفید را در خانه  d3 حرکت دهید. 

3454

جواب هدف         2903

  

 
دآه

ن
ی

هنرو

ثور
به نظر می رســد کــه از نظر فکری خیلی عالی هســتید. و تمام همکاران و یا 
شــرکای کاری تان را تحت تاثیر قرار می دهید. در تمام بخش ها امروز موفق 

خواهید شد و کسب درآمد عالی را به دست خواهید آورد.

جوزا
تغییرات مهمــی در بخش های حرفه ای و اجتماعی تــان اتفاق خواهد افتاد. 
می توانید راه حل های خوبی برای مشــکالت پیدا کنید که رئیس و همکاران 
تان از شــما قدردانی خواهند کرد. دوســتان تان را در طول بعد از ظهر مالقات 

خواهید کرد.

سرطان
تا قبل از ظهر مطلع خواهید شــد که پروژه کاری تــان که امیدوار کننده 
نبود ســود قابل توجهی را برای شما به ارمغان خواهد آورد. فرصتی دارید 

وارد یک مشارکت جدید کاری شوید.  تا 

اسد
فرصتی دارید که به یک مشــارکت جدید بپیوندید و یا به شــما پیشنهاد یک 
شــغل جدیدی را خواهند داد. نباید بدون اینکه مزایا و معایب را بررسی کنید 
جوابی بدهید و تصمیمی بگیریــد. توصیه های یک مرد که تجربه زیادی دارد 

را نیز در نظر بگیرید. 

سنبله
ممکن اســت در مالقات مهمی که با اشخاصی دارید موفقیت کسب کنید. ایده 
های تان قدردانی خواهد شد. امروز برای استحکام روابط قدیمی و ایجاد دوستی 
های جدید عالی اســت. باید به نظرات دیگران گوش دهید زیرا که بعدا می تواند 

مفید باشد.

حمل
بعد از یک دوره ســخت در زندگی عاطفی تان همه چیز مخصوصا امروز خیلی 
خوب پیــش می رود. فضای عموی در محیط کارتان نیز عالی اســت. ســعی 
نکنید که دیدگاه خود را به دیگران تحمیل کنید. وگرنه دوســتان تان را نامید 

خواهید کرد.

میزان
امروز صبح مجبور هســتید تا هزینه های غیر منتظره ای را بپردازید، اما به 
نظر می رســد که خانواده تان دلیل این هزینه ها هستند. امروز بعد از ظهر 

مجبور خواهید شد که تغییراتی را در برنامه های تان ایجاد کنید. 

عقرب
فرصتی دارید که به یک مشارکت جدید بپیوندید، بدون تامل بپذیرید، زیرا که 
تغییــرات عمده ای را در زندگی تان ایجاد می کند. فرصتی دارید که بودجه 

تان را بهبود بخشید. می توانید در کسب و کار موفق شوید.

قوس
حوادث غیر منتظره ای در طول صبح رخ می دهد که شــما را درگیر برنامه 
هــای تان می کند. بســتگانی که در خارج از ظهر دارید با اومدنشــان باعث 
سوپرایز شدن شما خواهند شد. باید آرام باشید و همینطور یک میزبان عالی 

باشید.

جدی
ممکن اســت تا قبل از ظهر به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کنید. 
اکنون زمان شماســت. ممکن است فرصتی داشته باشید که کار پر سودی 
را شروع کنید. برای حفظ امنیت، از دوستان تان درخواست حمایت کنید.

دلو
احتماال در نقطه عطف زندگی خود باشید. رضایت ویژه ای برای شما ذخیره شده 
است. مهارت های اجتماعی تان عالی است و می توانید در بخش های حرفه ای و 

اجتماعی موفقیت های بیشماری را کسب کنید.

2904

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 21  کلمه: عالی 

دریا ـ دیــار ـ دری ـ دیر 
ـ دیار ـ حیدر ـ حیات ـ 
تیر ـ تیار ـ رایت ـ تایر ـ 
حیرتـ  حیاـ  رویـ  راوی 
ـ روایــت ـ دیو ـ دیوار ـ 
یاور  یاد ـ  رادیو ـ دوایر ـ 
ـ یــار ـ رای ـ ریا ـ وادی 

ـ وحی.
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 غضنفر کاظمی

حوت
می توانید در بخش های اجتماعی و مالی موفقیت کسب کنید. بیشترین بهره را 
از این شرایط مطلوب ببرید. اما شانس خود را از دست ندهید. امروز بعد از ظهر 
مجبور خواهید شد که به یک سفر غیر منتظره ای بروید که سود زیادی را برای 

شما به ارمغان خواهد آورد.

 شطرنج                     3427

ا

آسانـ  اشعارـ  بلورینـ  پروینـ  تشویقـ  ثالوثـ  جهانجوـ  چشمهـ  حصار 
ـ خصلتـ  دقیقـ  ذخیرهـ  روایتـ  زیانکارـ  ژولیدهـ  ســاقیـ  شهنازـ  
صنوبــرـ  ضربهـ  طریقتـ  ظریفـ  عبادتگاهـ  غزلیاتـ  فصیحـ  قانونـ  

کیهان ـ گزمه ـ لحظات ـ مدرک ـ نیت ـ ورود ـ هدیه ـ یاسا. 
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همین دو سال قبل بود که دارالعلوم هرات، احمدضیا رفعت، استاد دانشگاه 

کابل را به دلیل چاپ مجموعه ی شعری  »رفنت رسیدن نیست« متهم به 

کفرگویی کرد و خواهان اخراج وی از دانشگاه کابل شد. در مدت این سال ها 

آدم های بسیاری از این مدرسه ها که اصال معلوم نیست منابع مالی شان از 

کجا تامین می شوند و چه چیزی به شاگردانش تدریس می کنند، به گروه 

داعش پیوسته اند. رسانه های که از این وضعیت گزارش تهیه کرده اند، 

می گویند مردم دور و اطراف این داراملعلمین ها بارها از این که اعضای این 

مدارس به گروه داعش پیوسته اند گالیه و شکایت کرده اند. 

در سال 1396 همین مولوی انصاری که اکنون ظاهرا حرف شنوی از 

هیچ کسی هم ندارد، کنرستی از شفیق مرید یکی دیگر از آوازخوان های 

افغانستانی که قرار بود در هرات برگزار شود را بی هیچ مانعی لغو کرد. با 

آن که این موضوع از سوی فرهنگیان و فعالین مدنی واکنش داشت، اما 

مسووالن اجرایی در حکومت هیچ واکنشی هم نداشتند. پس از آن این مالی 

جوان و افراطی قد برافراشت و در کار خوب و بدی هر آدم رسک کشید و 

حکم صادر کرد. در تازه ترین مورد مولوی مجیب الرحمن انصاری در مخالفت 

با حکومت پس از ادای مناز جمعه حضور در نظام افغانستان را »گناه کبیره« 

خواند. افزون بر این، او عاملان دین که از حکومت حامیت می کنند را بدتر از 

»یهود و نصارا« عنوان کرد. در مقابل، حمدالله محب مشاور امنیت ملی این 

مولوی را یاغی و باغی خواند و وحید قتالی والی هرات هم، النه کردن دوباره 

داعش و افراطیت در هرات را نپذیرفتنی خواند و خطاب به مولوی انصاری 

گفت: »پا از گلیم خود بیش تر دراز نکن، احساسات مردم را جریحه دار نکن، 

این ملت می خواهد به آبادانی فکر کند.« با همه ی این ها اما حکومت و اداره 

محلی هرات دیگر هیچ اقدام عملی انجام ندادند. 

اکنون و پس از لغو کردن کنرست وجیهه رستگار از سوی والی هرات با در 

نظر گرفنت متام قرایین، با تاسف برداشت می شود که اداره محلی والیت 

هرات نه تنها با گروه های افراطی چون مولوی انصاری برخورد جدی منی کند 

بلکه به تبعیت از این آدم ها دارد جلوی آزادی های فردی، آزادی عمل و 

چیزهای کوچکی که باعث شادی و خوشحالی مردم در این والیت می گردد 

را می گیرد.

این گونه کارهای غیرعقالنی والی هرات در واقع هم دستی آشکار با گروه های 

تندرو و افراطی در کار افراطیت دینی مذهبی است والغیر. اگر اداره محلی 

هرات همین گونه ادامه بدهد و فرهنگیان کشور و خصوصا هرات تاریخی 

دست روی دست گذاشته و سکوت کنند، هرات؛ این رسزمین تاریخی که 

همواره کانون علم و فرهنگ بوده و علام و بزرگان چون خواجه عبدالله 

انصاری، فخرالدین رازی، سیفی هروی، امیر علی شیر نوایی، کامل الدین 

بهزاد و ده ها هرنمند را در دامان خویش پرورانیده است، این بار به صورت 

کامل در کام جهل و افراطیت فرو خواهد افتاد و آن وقت دیگر سخت است 

که یک شهر به بزرگی و واالیی هرات را از جهل مرکب بیرون کشید. 

همین چند روز پیش بود که وجیهه و فرید رستگار اعالم کردند که 

کنرست شان در هرات که قرار بود در مکان تفریحی »تخت سفر« 

برگزار گردد از سوی اداره محلی این والیت لغو شده است. وجیهه 

رستگار در گفتگو با بی بی سی فارسی تایید کرد که برگزاری کنرست 

او و شوهرش پیش از پیش با والی هرات در میان گذاشته شده بود 

و والی هم با برگزاری اش موافقت کرده بود. رستگار هم چنین گفت 

که پس از ورود به هرات مقامات محلی نه تنها مانع اجرای کنرست از 

قبل هامهنگ شده شان شده است، بلکه حتی حضور او در محرض 

عام را نیز منع کرده اند. او گفت والی هرات خطاب به ایشان گفته 

است: »این ها حق ندارند برنامه اجرا کنند و حتی حق حضور در 

محرض عام و هم چنین عکس برداری و فلم برداری را ندارند و باید هرات 

را زود ترک کنند.«

پاسخ اداره محلی والیت هرات به رسانه ها این بود که این زوج هرنمند 

بدون هامهنگی قبلی قرار بوده کنرست برگزار کند و دیگر این که به 

دلیل آغاز ماه مبارک رمضان و برگزاری سه روزه سمینار علمی امیر 

علی شیر نوایی و مرصوف بودن نیروهای امنیتی و دفاعی در این 

برنامه، کنرست را لغو کرده است. 

وجیهه رستگار اما گفت آن ها پس از لغو برنامه اصلی تصمیم داشتند 

در سمینار علمی امیر علی شیر نوایی اجرا داشته باشند که این 

موضوع نیز از سوی والی رد شده است. او این کار اداراه محلی هرات 

را افراطیت محض خواند و اذعان کرد که هیچ دلیلی موجهی دیگری 

برای لغو کنرست وجود ندارد. به باور من نیز واقعیت چیزی ست که 

خانم رستگار اذعان کرده است. با تاسف اداره محلی هرات اکنون 

با افراطیت و باورهای سنتی و مسخره که هر روز در جامعه غالب 

می گردد مقابله منی کند، بلکه در هم سویی با این جامعت فرصت 

طلب، خوشی و شادی های اندک را نیز از مردم می ستاند. 

نقل است که در گذشته های دور گفته می شد: »جهان اقیانوسی 

است و در این اقیانوس مرواریدی هست و آن مروارید هرات است.« 

اما اکنون بر رس هرات چه آمده است؟ هراتی که بسیاری از شاعران 

و نویسندگان و عارفان و صوفیان فارسی در این شهر زاده شده یا 

زیسته اند، هراتی که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول تاریخ 

بسرت مناسب تالقی متدن های رشق و غرب به شامر می رفت، هراتی 

که زمانی یکی از گهواره های متدنی تاریخ پربار خراسان شناخته 

می شد، با تاسف فراوان اکنون در کام جهل مرکب فرو افتاده است و 

آدم های مثل مولوی مجیب الرحمن انصاری در آن رشد کرده اند که 

جز باورهای بدوی خود و افراطیت انباشته در درون شان به چیزی 

دیگری فکر منی کنند و بدتر این که این افراطیت و بدویت را تبلیغ و 

ترویج هم می کنند. 

البته حرف این است که از به رسزبان  افتادن و موضع گرفنت های 

غیرمسئوالنه مولوی انصاری زیاد سپری منی شود و افراطیت تنها از 

او رشوع نشده است. این آدم تنها در طول همین چند سال پسین 

خود و افراطیت را رشد داد. در هرات با تاسف از این گونه افراطیت 

و فکرهای بدوی از چندین دهه به این سو رواج پیدا کرده و اخیرا 

به اوج هم رسیده است. پیش از این بارها اتفاق افتاده است که 

دارملعلمین های هرات آدم های را تکفیر کرده و مرتد شامرده است. 

افغانسـتان ما: آکادمی علوم و هرنهای سـینامیی اسـکار فهرسـتی 

از اعطاکننـدگان جایـزه در نودوسـومین دوره این جوایز منترش کرد.

آکادمـی ۱۵ برنـده و نامـزد پیشـین جایـزه اسـکار را بـه عنـوان گروه 

نخسـت از اعطاکننـدگان جوایـز در نودوسـومین دوره ایـن جوایـز 

معرفـی کـرد و بر این اسـاس »بونگ جـون هو«، »برد پیـت«، »واکنی 

فینیکـس«، »هریسـون فـورد«، »الرا درن« و »برایـان کرانسـتون« از 

جملـه مهم تریـن سـتاره هایی هسـتند کـه امسـال نـه بـرای دریافت 

جایـزه بلکه برای اعطای جایزه اسـکار بـه روی صحنه خواهند رفت.

بـری«،  »هـال  کینـگ«،  »رجینـا  وسـت«،  »آنجـال  چیـدل«،  »دان 

چهـره  دیگـر  ویرتسـپون«  »ریـس  مونـرو«،  »ریتـا  متلیـن«،  »مارلـی 

هسـتند. امسـال  جوایـز  اعطـای  بـرای  شـده  دعـوت  هـای 

از  روایتـی  کـه  فینچـر«  »دیویـد  سـاخته  »منـک«  فلـم   امسـال 

کسـب  بـا  اسـت  کیـن«  »همشـهری  فلـم  سـاخت  پـرده  پشـت 

هـای  فلـم  و  اسـت  جوایـز  ایـن  پیشـتاز  شـاخه   ۱۰ در  نامـزدی 

سـیاه«،  مسـیح  و  »یهـودا  »پـدر«،  خانه به دوش هـا«،  »رسزمیـن 

 »۷ شـیکاگو  »دادگاه  و  رینـی«  مـا  باتـم  »بلـک  »مینـاری«، 

هسـتند.  جایـزه  کسـب  نامـزد  شـاخه  شـش  در  کـدام  هـر  نیـز 

مراسـم اسـکار، پربیننده تریـن رویـداد جهـان در عرصـه رسگرمـی 

اسـت کـه از نظـر میـزان بیننـده بـا اختـالف باالتـر از جوایـز گلـدن 

گلـوب، جوایـز تلویزیونـی اِمـی و جوایـز موسـیقی گرمـی قـرار دارد. 

بـا ایـن وجـود سـال گذشـته میـزان بیننـدگان مراسـم اسـکار با ۲۳ 

میلیـون نفـر بـه پائین تریـن حد خـود در متـام ادوار برگزاری رسـید.

بـا  اسـکار  آکادمـی  رئیـس  روبیـن«  »دیویـد  ایـن  از  پیـش 

اعـالم  آکادمـی  عضـو  هـزار   ۱۰ از  بیـش  بـه  نامـه ای  ارسـال 

حضـور  بـا  تنهـا   ۲۰۲۱ اسـکار  جوایـز  اعطـای  مراسـم  کـرده، 

جوایـز  اعطاکننـدگان  و  آنهـا  مهامنـان  جایـزه،  کسـب  نامزدهـای 

و بـه شـکلی متفـاوت بـا سـال هـای گذشـته برگـزار خواهـد شـد.

مراسـم اعطـای جوایـز نودوسـومین دوره جوایـز سـینامیی اسـکار 

نیـز ۲۵ اپریـل ۲۰۲۱ )۶ ثـور مـاه ۱۴۰۰ ( برگـزار خواهـد شـد.

یادداشت

ریچارد راش نویسـنده و کارگردان فلم نامزد اسـکار »بدلکار« در ۹۱ سـالگی 

درگذشـت. ریچـار راش نویسـنده، کارگـردان و تهیـه کننـده ای که بـرای فلم 

»بدلـکار« بـا نقـش آفرینـی پیـرت اوتـول دو بار نامزد اسـکار شـده بـود، در ۹۱ 

سـالگی درگذشـت. به گفته همرسش، راش در خانه اش در لس آنجلس، بر 

اثـر مـرگ طبیعـی جان باخته اسـت. همـرسش متذکر شـد که ریچـارد راش 

انگیـزه زیـادی بـرای زندگـی کـردن داشـت و بـه مدت ۱۸ سـال بـا یک قلب 

پیونـدی زندگـی کـرد. راش، اولین کار سـینامیی خود را در سـال ۱۹۶۰ و با 

سـاخت فلمـی بـرای کمپانـی یونیورسـال آغـاز کـرد. او اوایـل دوران حرفه ای 

خـود فلم هایـی مثـل »سـواران جهنمـی« در سـال ۱۹۶۷ و »سـایک اوت« را 

در سـال ۱۹۶۸ کارگردانـی کـرد کـه در هـر دوی آن ها جک نیکلسـون جوان 

نقـش آفرینـی کـرده اسـت. راش فلم سـینامیی »سـایک اوت« را تنهـا در ۱۳ 

روز سـاخته اسـت. او در سـال ۱۹۷۴ یکی از اولین فلم های هالیوود در ژانر 

کمدی بادی-کاپ به نام »فریبی و بین« را سـاخت. راش هم چنین در سـال 

۱۹۷۰ فلـم سـینامیی »درک روشـن« را کارگردانـی کـرد کـه یکـی از اولیـن 

فلم هایـی بـود کـه بـا مترکـز بـر جنـگ ویتنـام سـاخته شـد. »بدلـکار« فلمی 

کمـدی در رابطـه بـا اتفاقاتـی بـود کـه در پشـت صحنـه فلم هـای سـینامیی 

رخ مـی دهـد. راش بـرای ایـن فلـم تقریبـا یـک دهـه وقـت گذاشـت و نتیجه 

آن را بـا نامـزدی در اسـکار گرفـت. یـک نامـزدی در بخش فلمنامه اقتباسـی 

بـه صـورت مشـرتک با الرنس بـی مارکوس و همین طـور کارگردانـی. او تهیه 

کننـده ایـن فلـم هم بـود. دوازدهمین و آخرین فلـم راش به عنـوان کارگردان 

بـه فلـم سـینامیی »رنـگ شـب« بـا بـازی بـروس ویلیـس بـاز می گردد کـه در 

سـال ۱۹۹۴ اکران شـد.

فلـم جدیـد آنتـوان فوکـوا کـه بـا بـازی ویـل اسـمیت در نقش یـک برده  

اسـت، ایالـت جورجیـا را تحریـم می کنـد.

بـه گـزارش خربگـزاری مهـر بـه نقـل از ورایتـی، آنتـوان فوکـوا و ویـل 

اسـمیت تولیـد فلـم جدیـد خـود را کـه دربـاره بـرده ای فـراری اسـت، از 

ایالـت جورجیـا بیـرون کشـیدند تـا بـه وضـع قوانیـن جدیـد انتخاباتـی 

تصویـب  کننـد.  اعـرتاض  ایالـت  ایـن  در  جمهوری خواهـان  سـوی  از 

قوانیـن جنجالـی دربـاره رای گیـری در جورجیـا موجـب شـده تـا درام 

»آزادی« در ایـن ایالـت فلمـربداری نشـود. گفتـه شـده تغیییراتـی در 

نحـوه رای گیـری در ایـن ایالـت از آن رو صـورت گرفتـه تـا حضـور مـردم 

رنگین پوسـت در انتخابـات را محـدود کنـد. مقـرارت جدیـد پـس از آن 

وضـع شـد کـه ترامـپ در انتخابـات این ایالت موفق نشـد و پـس از یک 

دهـه جورجیـا بـرای نخسـتین بـار بـه یـک رییـس جمهـوری دموکـرات 

رای داد. بـر مبنـای مقـررات جدیـد کـه فرمانـدار جمهوری خـواه ایالـت 

جورجیـا آن را امضـا کـرد، زمـان رای گیـری غیابـی کوتاه تـر شـده و الزم 

اسـت تـا آنهایـی کـه غیابـی رای می دهنـد هویت خـود را اثبـات کنند. 

همچنیـن تعـداد صندوق هـای رای کاهـش یافتـه و پخش مـواد غذایی 

و آب در صـف رای گیـری ممنـوع اعالم شـده اسـت. فوکوا و اسـمیت در 

بیانیـه ای مشـرتک گفته انـد: در این مقطع که کشـور تاریخ ناخوشـایند 

گذشـته را پذیرفتـه و سـعی دارد بـا تبعیـض نـژادی سیسـتمی مقابلـه 

کنـد مـا منی توانیـم از سیاسـتی حامیـت اقتصـادی انجـام دهیـم کـه 

قوانیـن رای گیـری پس رونـده ای را وضـع می کنـد کـه طراحـی شـده اند 

تـا دسرتسـی رای دهندگان را کاهش دهند. این مقـررات دقیقاً مخالف 

آن سیاسـتی اسـت کـه در فلـم »آزادی« ما به آن توجـه داریم و به همین 

دلیـل کار فلمـربداری فلـم مـان را از جورجیـا بـه ایالـت دیگـری منتقل 

می کنیـم. قرار بود فلمـربداری »آزادی« از ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱ رشوع شـود، 

امـا اکنـون بـا خروج از جورجیـا، فلم به لوییزیانا می رود. اسـمیت نیز در 

ایـن فلـم در نقـش بـرده ای فـراری بـازی می کنـد کـه احسـاس می کند 

بـا فـرار بـه لوییزیانـا می تواند بـه آزای برسـد. »آزادی« را فوکـوا بر مبنای 

فلمنامـه ای بـه قلـم ویلیام ان. کالج می سـازد. فوکوا فلمز و وسـت بروک 

کمپانـی فلمسـازی ویـل اسـمیت سـازنده ایـن فلـم هسـتند. ایـن فلـم 

سـال پیـش بـه قیمـت ۱۲۰ میلیـون دالر بـه اپـل فروخته شـد.

جشنواره
ستاره هایی که امسال 

روی صحنه اسکار می روند

نویسنده و کارگردان 
»بدلکار« درگذشت

ادامه نژادپرستی در آمریکا؛ 
»آزادی« در جورجیا فلم برداری نمی شود

هرات فرهنگی در کام جهل و افراطیت 

رویداد

سینما



لیورپـول  اسـکاتلندی  مدافـع  رابرتسـون،  انـدرو 

بازگشـت برابـر رئـال مادریـد را دشـوار مـی دانـد.

اسـپانیا  پایتخـت  در  و  رفـت  دیـدار  در  لیورپـول 

بـا نتیجـه 1-3 مغلـوب رئـال مادریـد شـد تـا کار 

دشـواری بـرای صعـود بـه دور نیمـه نهایـی لیـگ 

قهرمانـان داشـته باشـد. پیش از مسـابقه برگشـت، 

انـدرو رابرتسـون در کنفرانـس خربی حارض شـده و 

ابـراز امیـدواری کـرد لیورپول با ثبت کلین شـیت و 

بهـره گیـری از فرصـت هـای گلزنـی قادر بـه جربان 

شکسـت دور رفـت باشـد.

انـدرو رابرتسـون گفـت: "بازگشـت دو سـال قبـل 

برابـر بارسـلونا بـدون حضور هـواداران ممکـن نبود 

و مـا بایـد تـاش کنیـم خودمـان چنیـن فضایـی را 

مادریـد در رختکـن  رئـال  مقابـل  دیـدار  از  پیـش 

رئـال  برابـر   3-1 شکسـت  جـربان  کنیـم.  ایجـاد 

مادریـد بـدون حضـور هـواداران از جـربان باخـت 

0-3 مقابـل بارسـلونا دشـوارتر خواهـد بـود.

بایـد به شـکلی بـازی کنیم که بعد از پایان مسـابقه 

حـرت نخوریـم. اگـر بـه دور بعـدی صعـود کردیم 

کـه بهـر، اما اگر ایـن اتفاق رخ نداد نیـز امبدواریم 

بعـد از بـازی فـردا شـب از عملکرد خودمـان راضی 

بـوده و رسمـان را بـاال بگیریـم. هـر چـه در لیـگ 

قهرمانـان باالتـر برویـم بهر اسـت، اما بایـد این بار 

عملکـردی بهـر از مسـابقه رفت ارائـه دهیم.

امیـدوارم د بـازی فـردا شـب موفـق بـه ثبـت کلیـن 

شـیت شـده، از موقعیت های گلزنی خود اسـتفاده 

کنیـم و در نهایـت شـب درخشـانی را برابـر رئـال 

بزنیـم. حریـف مهاجـان بزرگـی در  مادریـد رقـم 

اختیـار دارد، بنابرایـن بایـد از نظـر دفاعـی عملکرد 

خوبـی داشـته باشـیم. در دیـدار رفـت در مادریـد 

موفـق شـدیم یـک بـار دروازه رئـال مادریـد را بـاز 

کنیـم و بایـد از ایـن گل در بـازی برگشـت اسـتفاده 

کنیـم. چیزی برای از دسـت دادن نداریم، وقتی در 

لیورپول بازی می کنید همیشـه فشـار زیـادی روی 

شـا برای کسـب پیروزی وجود دارد، اما فردا شـب 

بـا احسـاس و روحیـه خوبـی وارد میـدان خواهیـم 

شد."

رابرتسون: کارمان از دیدار برابر بارسلونا دشوارتر است

ورزش
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نیـز اجتنـاب ورزیـد. بایـد یادآور شـد کـه نشسـت منایندگان 

سیاسـی کشـورهای ذیربط در توافق هسـته ای سـال ۲۰۱۵ 

قـرار اسـت روز چهارشـنبه ۱۴ اپریـل در ویـن ادامـه یابد.

ایـران و ارسائیـل یـاد کـرده اسـت. سـخنگوی کاخ سـفید 

در عیـن حـال از ابـراز نظـر پیرامـون تاثیـرات احتالی این 

حملـه بر گفت وگوهای کمیسـیون مشـرک برجـام در وین 

دولـت امریـکا اعـام کـرده اسـت که ایـن کشـور در حمله به سـامانه 

برق رسـانی تاسیسـات هسـته ای نطنـز هیچگونه مشـارکتی نداشـته 

اسـت. انگشـت اتهام مسئوالن جمهوری اسـامی در ارتباط با حمله 

بـه این تاسیسـات هسـته ای متوجه موسـاد و ارسائیل اسـت. 

دو روز پـس از حملـه بـه سـامانه  برق رسـانی تاسیسـات هسـته ای 

نطنز، کاخ سـفید خربهای ناظر بر احتال مشـارکت این کشـور در 

آن حملـه را تکذیـب کـرده اسـت.

"نیویـورک تایمـز" در گزارشـی کـه پیرامون حادثه نطنـز منترش کرده 

بـود بـه نقـل از دو منبـع اطاعاتـی امریـکا و ارسائیل مسـئولیت این 

حملـه را برعهده موسـاد دانسـته بود.

جن سـاکی، سـخنگوی کاخ سفید روز دوشـنبه ۱۲ اپریل در گزارش 

خـربی خود هرگونه مداخله امریکا در حمله به تاسیسـات هسـته ای 

نطنـز را نفی کرده اسـت.

اظهـارات  بـه  واشـنگنت  از  گزارشـی  انتشـار  بـا  رویـرز  خربگـزاری 

سـخنگوی کاخ سـفید پرداخته اسـت. جن سـاکی در نشست خربی 

خـود همچنیـن از اعام موضـع در مورد نقش ارسائیـل در خرابکاری 

در تاسیسـات هسـته  ای نطنـز نیـز خـودداری ورزید.

او گفـت: »مـا هیـچ چیـز برای گفـنت دربـاره گانه زنـی پیرامون علل 

ایـن حادثـه و یا تاثیـرات ناشـی از آن نداریم.«

خربگـزاری رویـرز در ادامـه گـزارش خـود بـه نقـل از مقامـات ایران، 

ارسائیل را مسـئول حمله به تاسیسـات هسـته ای نطنز اعام کرده و 

از آن بـه عنـوان آخریـن منونـه از جنـگ طوالنی و پوشـیده دو کشـور 

گیرد؟ می  ــس  پ ا  ر  2020 و   یور در  مونیخ  میزبانی  ــا  یوف

دوئل محافظه کاران آلمان 
برای جانشینی آنگال مرکل آغاز شد

فتح اسکودتو هنوز برای یوونتوس ممکن است

موساد از تالش ایران برای ربودن شهروندان ارسائیلی خرب داد

تصمیـم بگیرنـد، امـا بـه نظـر می رسـد کـه آنهـا 

قصـد دارنـد هـر چه زودتـر نامـزد نهایی خـود را 

معرفـی کننـد. عیـد پنجاهـه ماننـد عیـد پـاک، 

یکی دیگر از اعیاد مسـیحیان اسـت که امسـال 

بـا روز ۲۴ مـی مصـادف می شـود.

ائتـاف  فراکسـیون  رهـرب  برینکهـاوس،  رالـف 

پارملانـی  گـروه  قدرمتندتریـن  محافظـه کاران، 

گفـت:  خربنـگاران  بـه  زمینـه  ایـن  در  آملـان، 

رسیع تـر  چـه  هـر  تـا  عاقه مندیـم  مـا  »همـه 

تصمیـم خودمـان را بـرای معرفـی نامـزد نهایـی 

بگیریـم.«  دوران ۱۶ سـاله صـدر اعظمـی آنگا 

مـرکل ۵ مـاه دیگـر بـه پایـان می رسـد و ائتاف 

بـرای  مبـارزه  در حـال  قـدرت  بـا متـام  حاکـم 

حفـظ حاکمیـت در انتخابـات روز ۱۶ سـپتامرب 

پیـروزی  پیـش  مـاه  چنـد  همیـن  تـا  اسـت. 

ایـن ائتـاف در انتخابـات آتـی بدیهـی بـه نظـر 

نظرسـنجی ها  آخریـن  نتایـج  امـا  می رسـید، 

نشـان می دهـد کـه آنهـا تـا حـدودی بـا خطـر 

شکسـت هـم روبـرو هسـتند. ائتـاف اتحادیـه 

در  مسـیحی  سوسـیال  و  مسـیحی  دموکـرات 

حـال حارض در نظرسـنجی ها تنهـا ۲۶ تا ۲۸.۵ 

درصـد رأی دارد، یعنـی ده درصـد کمر از نتایج 

مـاه فـربوری. ایـن نتیجـه همچنیـن نسـبت بـه 

محبوبیـت ۴۰ ایـن گـروه کـه در سـال گذشـته 

بـه ۴۰ درصـد هم رسـیده بـود، افت شـدیدی را 

می دهـد.  نشـان 

ائتـاف  رقبـای  اصلی تریـن  از  سـبزها  حـزب 

آملـان  پارملانـی  رقابت هـای  در  محافظـه کار 

بـود. خواهـد 

دوئـل رقبـای اصلی ائتاف سیاسـی محافظه کار 

آملـان برای جانشـینی آنـگا مـرکل در انتخابات 

پارملانـی آینده رسـا آغاز شـد.

اتحادیـه  رهـرب  و  رئیس الـوزرا  زودر،  مارکـوس 

سوسـیال مسـیحی ایالت بایـرن و آرمین الشـت، 

رهـرب اتحادیـه دموکراتیـک مسـیحی آملـان روز 

یکشـنبه ۱۱ اپریـل در پشـت درهـای بسـته بـا 

ائتـاف  پارملانـی  فراکسـیون  ارشـد  اعضـای 

برگـزار کردنـد. را  حاکـم، نشسـتی 

بـه گـزارش رسـانه های آملان، نامزدی یـک نفر از 

میـان دو رقیـب محافظـه کار تقریبـا از قبل محرز 

شـده بـود و آنهـا در نشسـت روز یکشـنبه کـه بـه 

»بررسـی نامـزدی« اختصـاص داشـت، تنهـا بـه 

بیـان برنامه هـای خـود بـرای آینـده پرداختنـد.

قـرار اسـت بـه زودی یکـی از این دو سیاسـتمدار 

محافظـه کاران  بلـوک  نامـزدی  بـرای  رقابـت  در 

در برابـر مناینـدگان احـزاب دیگـر در انتخابـات 

معرفـی گـردد.

بـه گفته منابع پارملانی آملان، مارکوس زودر روز 

یکشـنبه در نشسـت رهربان ائتـاف محافظه کار 

آمـاده  مسـیحی  دموکـرات  حـزب  »اگـر  گفـت: 

حایـت از من باشـد، مـن هم آمـاده خواهم بود، 

امـا اگـر آنها مـرا نخواهنـد، كار مشـرک ما بدون 

كینـه ادامـه خواهـد یافت.«

انتظـار  کـه  طـور  هـان  نیـز  الشـت  آرمیـن 

می رفـت، اعـام کرد که بـرای منایندگـی ائتاف 

محافظـه کاران در انتخابـات نامـزد شـده اسـت.

محافظـه کاران آملـان وعـده داده انـد کـه دربـاره 

پنجاهـه«  و  پـاک  عیـد  »بیـن  انتخابـات  نامـزد 

وزارت دفـاع افـزوده اسـت کـه در واکنـش بـه ایـن 

اقـدام، چند فرونـد هواپپای نیـروی هوایی تایوان 

پـرواز  بـه  چینـی  هواپیاهـای  بـه  هشـدار  بـرای 

درآمدنـد و شـبکه دفـاع موشـکی نیـز بـرای نظارت 

بـر فضـای منطقه در حالـت آماده باش قـرار گرفت.

نیـروی هوایـی چین طـی ماه هـای اخیـر پروازهای 

منظمـی را بـر فـراز آب هـای بیـن املللـی واقـع در 

سـواحل جنوبـی تایـوان و جزایر پراتـاس در دریای 

چیـن انجام داده اسـت. ایـن جزایر تحت حاکمیت 

تایـوان قـرار دارند. هواپیاهای چینـی در عملیات 

بـه حـوزه شناسـایی پدافنـد هوایـی  روز دوشـنبه 

نزدیـک پراتـاس هـم وارد شـدند. ایـن پروازهـا یـک 

روز پـس از آن صـورت گرفـت کـه آنتونـی بلینکـن، 

نگـران  کشـورش  گفـت  امریـکا،  خارجـه  وزیـر 

"افزایـش رویکـرد تهاجمـی" چیـن در قبـال تایوان 

اسـت. او در مصاحبـه بـا شـبکه ان بـی سـی بـار 

دیگـر تأکیـد کـرد کـه ایـاالت متحـده دارای تعهـد 

قانونـی نسـبت بـه تایـوان اسـت و افـزود کـه دولت 

امریـکا "اطمینـان حاصـل خواهـد کـرد کـه تایوان 

توانایـی دفـاع از خـود را دارد". او گفـت "هرکـس 

بخواهد با توسـل بـه زور در صدد تغییر در وضعیت 

موجود برآید مرتکب اشـتباهی جدی شـده است".

بی سـابقه ای  تعـداد  کـه  اسـت  گفتـه  تایـوان 

روز  چیـن  خلـق  جمهـوری  نظامـی  هواپیاهـای 

کشـور  ایـن  هوایـی  پدافنـد  حـوزه  وارد  دوشـنبه 

شـدند.

بـه گفتـه وزارت دفـاع تایـوان، ۲۵ فرونـد هواپیـا 

بـه  قـادر  مبب افکن هـای  و  جنگنده هـا  جملـه  از 

حمل تسـلیحات هسته ای روز دوشـنبه وارد منطقه 

 )ADIZ( موسـوم به حوزه شناسـایی پدافند هوایی

چیـن  نظامـی  هواپیاهـای  ورود  شـدند.  تایـوان 

کـه بزرگریـن مـورد از نقض ایـن حوزه شناساسـی 

صـورت  حالـی  در  اسـت  گذشـته  سـال  یـک  در 

می گیـرد کـه دولـت ایـاالت متحـده رویکـردی "بـه 

اتخـاذ  بـه چیـن  طـور فزاینـده تهاجمـی" نسـبت 

کـرده اسـت. جمهـوری خلـق چیـن، تایـوان را یک 

اسـتان جـدا شـده خـود تلقـی می کنـد امـا تایوان، 

کـه دارای نظـام سیاسـی دموکراتیـک اسـت، خود 

را یک کشـور مسـتقل می دانـد. تایوان گفته اسـت 

کـه در جدیدتریـن مـورد از عملیـات مانـور نظامـی 

چیـن، ۱۸ فرونـد جنگنـده و چهـار مبب افکن قادر 

بـه حمـل مبـب امتـی، دو هواپیـای تهاجمی ضد 

زیردریایـی و یـک هواپیای هشـدار زودهنگام وارد 

حـوزه شناسـایی پدافنـد هوایی این کشـور شـدند. 

امید اول رئال برای خنثی کردن لیورپول در آنفیلد

گلـر بلجیمـی رئـال مادریـد بـدون شـک نقش تعییـن کننـده ای در بازی برگشـت برابـر لیورپول 

خواهـد داشـت. بـه نقـل از مـارکا، چهارشـنبه شـب رئـال مادریـد در آنفیلـد بایـد بـه مصـاف 

لیورپـول بـرود. بـازی رفـت یـک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانان هفته گذشـته بـا برتـری 3-1 رئال 

متـام شـد و بایـد دیـد در بـازی برگشـت چـه نتیجـه ای رقـم مـی خـورد. قرمزهـا در خانـه به یک 

برتـری 2-0 بـرای صعـود نیـاز دارنـد ولـی تیبو کورتـوا کـه دروازه بان رئـال در آنفیلـد خواهد بود، 

هرگـز در ایـن ورزشـگاه دو گل از لیورپـول دریافـت نکـرده اسـت. او بـا پیراهـن چلسـی 4 بار در 

آنفیلـد حـارض بـوده و حاصل کار یک برد 1-2 برای چلسـی و سـه تسـاوی بوده اسـت. او تنها دو 

بـازی برابـر لیورپول را از دسـت داده اسـت.

اکترب 2015 کورتوا بازی برابر لیورپول در اسـتمفورد بریج را از دسـت داد و در غیاب او چلسـی 

1-2 مغلـوب لیورپـول شـد. در بـازی برگشـت هـم او کار را از روی نیمکـت رشوع کـرد و چلسـی 

توانسـت بـه لطـف گل ادن هـازارد یـک مسـاوی 1-1 از قرمزها بگیرد.

تنهـا بـاری کـه کورتـوا در یـک دوئـل رفـت و برگشـت برابـر لیورپـول بـه میـدان رفتـه، بـه جـام 

اتحادیـه فصـل 15-2014 بـر مـی گـردد کـه دو تیـم در آنفیلـد 1-1 مسـاوی کردنـد و در بـازی 

برگشـت کورتـوا نقـش مهمـی در متوقـف کـردن لیورپول داشـت و در نهایت چلسـی توانسـت در 

وقـت هـای اضافـه یـک گل بزنـد و صعود کند. شـش سـال بعـد کورتـوا در یک جـدال حذفی بار 

دیگـر بـه آنفیلـد بـاز خواهـد گشـت؛ طلسـم گلـر بلجیمـی در ایـن ورزشـگاه پابرجام مـی ماند؟

بـا ایجـاد اکانت هـای جعلی در اینسـتاگرام بر آن بوده 
تـا شـهروندان ارسائیلـی را بـه دام انداختـه و بربایـد.

ایرانـی  کـه جاسوسـان  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
بـا شـهروندان  بـا حسـاب های کاربـری جعلـی خـود 
ارسائیلـی متـاس گرفته و سـعی داشـته اند آن هـا را به 

خـارج از مرزهـای ایـن کشـور بکشـند.
کرده انـد  اعـام  خـود  گـزارش  در  شـاباک  و  موسـاد 
کـه جاسوسـان ایرانـی در ایـن حسـاب های کاربـری 
جعلـی یـا خـود را زنـان مایـل بـه داشـنت متاس هـای 
"رومانتیـک" معرفـی کـرده یـا بـا اسـتفاده از پوشـش 
اشـتغال در رشکت هـای گردشـگری سـعی در بـه دام 

داشـته اند. ارسائیلـی  شـهروندان  انداخـنت 
گـزارش  ادامـه  در  ارسائیـل  اطاعاتـی  سـازمان های 
آسـیب  اقدامـات  ایـن  از  هـدف  کـه  نوشـته اند  خـود 
رسـاندن بـه شـهروندان ارسائیلی یا به گـروگان گرفنت 

آن هـا بـوده اسـت.
حتـی گفتـه می شـود کـه در یـک مـورد ایـن تاش هـا 
موفـق بـوده و یکی از شـهروندان ارسائیلی برای انجام 
ایـن دیـدار اقـدام بـه خـروج از کشـور کرده اسـت. اما 
اطاع رسـانی بـه موقـع منابـع اطاعاتـی باعـث شـده 
ارسائیـل  بـه  شـدن  دیـر  از  پیـش  شـهروند  ایـن  کـه 

بازگردد.
نوشـته  خـود  گـزارش  ادامـه  در  فرانسـه  خربگـزاری 
اسـت کـه ایـن اتهـام تنها سـاعاتی پـس از آنکـه ایران 
ارسائیل را مسـئول خرابکاری در تاسیسـات هسـته ای 
سـازمان های  سـوی  از  کـرده،  اعـام  کشـور  آن 

شده اسـت. مطـرح  ارسائیـل  اطاعاتـی 

و امنیـت داخلـی ارسائیـل اندکـی پـس از اظهـارات 
مقامـات جمهـوری اسـامی دربـاره نقـش ارسائیل در 
حملـه بـه تاسیسـات هسـته ای نطنـز رسـانه ای شـده 

است.
اورشـلیم  از  گزارشـی  انتشـار  بـا  فرانسـه  خربگـزاری 
)بیت املقـدس( نوشـته اسـت کـه جمهـوری اسـامی 

مقامـات امنیتـی ارسائیـل گفته انـد کـه ایـران بـا بهـره 
گرفـنت از حسـاب های کاربـری جعلـی درصـدد ربـودن 
شـهروندان ارسائیـل بوده اسـت. موسـاد گفتـه هدف از 
ایـن اقدامات کشـاندن شـهروندان ارسائیل بـه خارج از 

کشـور و بـه دام انداخـنت آن هـا بوده اسـت.
گزارش موسـاد و شـاباک )شـین بت(، سازمان اطاعات 

مـا بایـد بتوانیـم در متـام طـول مسـابقه منایشـی 

پیرلـو  آ  آنـدره  باشـیم.  داشـته  اول  نیمـه  ماننـد 

هنـوز در ایـن رابطـه چیـزی بـه مـا نگفتـه، امـا بـا 

از رس یـری مترینـات بـی شـک دوباره بـه ما تذکر 

خواهـد داد. از نظر شـخصی نیز در مقابل ناپولی 

و جنوا احسـاس خوبی داشـتم، می دانم که باید 

پیرشفـت کنـم و مـی خواهـم ایـن مسـیر را ادامـه 

دهـم. دیـدار بعدی مقابـل آتاالنتا اهمیـت زیادی 

یوونتـوس  روی  پیـش  بزرگـی  چالـش  و  داشـته 

بود. خواهـد 

مـی  و  بـوده  مـا  نزدیـک  در جـدول  نیـز  آتاالنتـا 

خواهـد سـهمیه لیـگ قهرمانـان اروپـا را کسـب 

کنـد. از نظر من فتح اسـکودتو و رسـیدن به اینر 

هنـوز غیرممکن نیسـت و تـا زمانی که رسـیدن به 

ایـن هـدف از نظـر ریاضـی امـکان پذیـر باشـد ما 

تـاش خواهیـم کـرد. مـا قصـد داریـم در متامـی 

بـازی هـای پیـش رو پیـروز شـده و بـه حداکـر 

امتیـازات ممکـن دسـت پیـدا کنیـم."

ای  اوروگوئـه  هافبـک  بنتانکـور،  رودریگـو 

یوونتـوس هنـوز فتـح اسـکودتو را غیرممکـن 

منـی دانـد.

در فاصلـه هشـت هفتـه مانـده بـه پایـان این 

فصـل رسی آ، یوونتـوس 12 امتیـاز بـا اینـر 

بـرای  چندانـی  شـانس  و  داشـته  فاصلـه 

کسـب عنـوان قهرمانـی نـدارد. امـا رودریگـو 

بنتانکـور مدعـی شـد هنـوز از نظـر ریاضـی 

فتـح اسـکودتو ممکـن بـوده و یوونتوس قصد 

دارد تـا پایـان فصل در متـام دیدارهای پیش 

رو پیـروز شـود.

رودریگـو بنتانکور گفت: "در نیمـه اول دیدار 

مقابـل جنـوا از نظر ذهنی بسـیار خوب عمل 

کردیـم. مـا اخیـرا خیلـی پیرشفت کـرده ایم، 

امـا هنـوز باید بهر شـویم. در نیمـه دوم افت 

کـرده و اجـازه دادیـم بازیکنان جنـوا صاحب 

تـوپ شـوند و بـه همیـن دلیـل دروازه مـا یک 

بار باز شـد.

 

تمدید قرارداد قریب الوقوع پدیده بارسا تا  2024
بـه  بارسـلونا  بـا  گونزالـس  پـدری  قـرارداد 

مـدت دو سـال دیگـر متدیـد خواهـد شـد.

بارسـلونا  پـدری گونزالـس هافبـک جـوان 

کـه تنهـا 18 سـال سـن دارد، نویـد یـک 

می دهـد  آینـده  در  را  درخشـان  هافبـک 

کـه حضـور  هایـی  بـازی  در  او  عملکـرد  و 

داشـته، بسـیار خـوب و قابـل توجـه بـوده 

اسـت.

پـدری عـاوه بـر اینکـه در بارسـلونا مـورد 

اعتـاد رونالـد کومـان قـرار دارد، بـه تیـم 

لوئیـز  و  شـد  دعـوت  هـم  اسـپانیا  ملـی 

دارد. بـاور  او  بـه  هـم  انریکـه 

پاملـاس  الس  از   2020 ژانویـه  پـدری 

جـذب شـد و جالـب اینکه او پیش از بارسـا 

در تسـت هـای رئـال هم رشکت کـرده بود. 

در نهایـت امـا پـدری بـه باشـگاه محبـوب 

کودکـی هایش پیوسـت و پدیـده این فصل 

آبـی انـاری هـا لقـب گرفت.

کمـر کسـی تصـور مـی کـرد یـک بازیکـن 

17 سـاله که از نوامرب گذشـته قدم در 18 

سـالگی گذاشـت، بتوانـد میـرامل پیانیـچ را 

نیمکت نشـین کنـد و تبدیل بـه مهره ثابت 

خـط میانـی بارسـلونا شـود ولی ایـن اتفاق 

رخ داد.

طبـق ادعـای رادیـو راک 1 کاتالونیـا، تنهـا 

یـک سـال بعـد از پیوسـنت پدری به بارسـا، 

و  او  قـرارداد  متدیـد  قصـد  باشـگاه  رسان 

افزایـش دسـتمزدش را دارنـد.

قـرارداد فعلـی پـدری تنها تـا 2022 اعتبار 

دارد و ایـن قـرارداد تا 2024 متدید خواهد 

شـد. رقم فسـخ فعلـی پـدری 400 میلیون 

یـورو اسـت. طبـق ادعـای میـرر، لیورپـول 

اخیـرا نسـبت بـه جـذب پـدری ابـراز عاقه 

کـرده بود.

افزایش 'بی سابقه' پروازهواپیماهای 
چینی در حریم فضایی تایوان

است ــته  نداش نطنز  به  در حمله  ــی  نقش امریکا هیچ  ســفید:  کاخ 

سـناریوهایی وجـود دارد که متاشـاگران تا 50 درصد 

بتواننـد در ورزشـگاه هـا حارض باشـند. ریـر قول داد 

کـه ایـن شـهر متـام تـاش خـود را خواهـد کـرد و بـه 

طـور مـداوم گزینـه هـای مختلـف را در هفتـه هـای 

آینـده بررسـی خواهـد کـرد.

یوفـا از دوازده شـهر میزبـان بـرای مسـابقات یـورو  

همـه  و  اسـت  شـده  متاشـاگران  حضـور  خواسـتار 

یـورو  تـا  دادنـد  مونیـخ درخواسـت  از  غیـر  شـهرها 

کننـد.  میزبانـی  متاشـاگران  حضـور  بـا  را   2020

هفتـه گذشـته، یوفا از چند میزبـان از جمله مونیخ، 

رم، بیلبائـو و دوبلیـن خواسـت اطاعات بیشـری را 

بـرای مرحلـه بنـدی بازی هـا تا 19 اپریل )دوشـنبه 

یوفـا  اجرایـی  کمیتـه  دهنـد. سـپس  ارائـه  آینـده( 

در مـورد تعـداد میزبـان بازی هـا تصمیـم نهایـی را 

می گیـرد.  

ایـن  سـازماندهی  رئیـس  عنـوان  بـه  الم  فیلیـپ 

رقابـت هـا در آملـان، پیـش از این در یـک مصاحبه 

مونیـخ  در  کـه  بـود  گفتـه  یکشـنبه  روز  رادیویـی 

بـه حضـور  نسـبت  مونیـخ  عـدم ضانـت شـهردار  از  بعـد 

متاشـاگران در یورو 2020، این شـهر در آسـتانه از دسـت 

رقابت هاسـت. ایـن  میزبانـی  دادن 

شـهر مونیخ در آستانه از دسـت دادن میزبانی یورو 2020 

اسـت. دیـر ریـر شـهردار موننیـخ هنـوز ضمنانـت نـداده 

اسـت تـا هـواداران بتوانند در یـورو 2020 در ورزشـگاه ها 

حضور داشـته باشـند.

مونیـخ  اروپـا،  قهرمانـی  مسـابقات  رشوع  از  قبـل  مـاه  دو 

تضمیـن  را  بـا حضورمتاشـاگران  بـازی  توانـد  هنـوز منـی 

کنـد. دیـر ریـر شـهردار ایـن شـهر روز دوشـنبه پـس از 

دیـدار بـا رایـر کـوچ معـاون رئیـس اتحادیـه فوتبـال آملان 

اعـام کـرد کـه معلـوم نیسـت هـواداران بتواننـد بـرای یورو 

بـه ورزشـگاه هـا برونـد.  
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داده نشـود.

بـه  کـه  مسـافرین  اسـت،از  آمـده  خربنامـه  در 

از  رس  کـه  می گـردد  تقاضـا  می آینـد،  افغانسـتان 

 اداره هوانـوردی ملکـی افغانسـتان مـی گویـد کـه 

رس از تاریـخ ۳۰ حمـل سـال روان، داشـن تسـت 

منفـی )PCR( متـام مسـافرانی کـه در پروازهـای 

از بیـرون بـه داخـل کشـور می آینـد،  بین املللـی 

الزامـی اسـت.

در خربنامـه ای کـه از سـوی دفـر مطبوعاتـی این 

اداره منتـر شـده، آمده اسـت، بر اسـاس بررسـی 

مرکـز حاالت اضطرار ویـروس کرونا و وزارت صحت 

عامـۀ کشـور، احتـاالً مـوج سـوم نـوع جهش یافتۀ 

ویـروس کرونـا، شـهروندان کشـور را تهدید کند.

بـر  ایـن جهـت، مبنـی  از  نویسـد کـه  منبـع مـی 

منظـور  بـه  کشـور،  عامـۀ  صحـت  وزارت  فیصلـۀ 

 )PCR( جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا تسـت

متـام مسـافرینی کـه در پروازهـای بین املللـی از 

بیـرون بـه داخـل کشـور سـفر می مناینـد الزامـی 

می باشـد.

در خربنامـه تذکـر رفتـه اسـت کـه بـه میدان هـای 

هوایـی کشـور و رشکت هـای حمـل و نقـل هوایـی 

داخلـی و خارجـی ابـاغ می گـردد کـه رس از ۳۰ 

مـاه حمـل ۱۴۰۰ برابـر بـا ۱۹ اپریـل ۲۰۲۱، بـه 

ایـن نکتـه توجـه جدی منـوده و بـه مسـافرینی که 

ایـن تسـت را بـا خـود نداشـته باشـند، اجـازه ورود 

 رئیس جمهـور غنـی، از گـروه طالبـان مـی خواهـد کـه بـه احـرام مـاه مبـارک 

رمضـان آتـش بـس کنند.

رئیـس جمهـور غنـی در یک پیـام ویدیویی به مناسـب فرا رسـیدن مـاه مبارک 

رمضـان از طالبـان خواسـته کـه بـه احـرام مـاه مبـارک رمضـان، از جنـگ، 

خشـونت و دشـمنی بـا مـردم افغانسـتان دسـت بردارنـد.

در همیـن حـال داکـر عبداللـه عبداللـه طـی پیامـی بـه مناسـب مـاه مبـارک 

رمضـان گفتـه اسـت:» مـردم افغانسـتان در رشایطـی بـه اسـتقبال مـاه مبارک 

رمضـان می رونـد کـه کشـور بـا بحـران، خشـونت، قتـل و کشـتار دسـت وپنجه 

نـرم می کنـد و در مـاه نیایـش، طاعت و عبـادت مسـلانان و روزه داران حتا در 

مسـاجد و عبادت گاه هـا احسـاس امنیـت و آرامـش منی کننـد. «

عبداللـه گفتـه اسـت کـه در مـاه مبـارک رمضـان، مسـوولیت عاملـان دیـن، 

روحانیـون و متنفـذان به مراتب بیشـر و سـنگین تر می شـود. آن هـا می توانند 

بـا اسـتفاده از منابر، مسـاجد و تکیه خانه ها، در روشـنایی احـکام دین مقدس 

اسـام و متـون دینـی، به تنویر افـکار عمومی و همچنان محکومیت خشـونت، 

تنـدروی، خون ریـزی و جنایـت بپردازند.

اعـام  تکـرار  بـه  اسـام  علـای جهـان  » هـان طوری کـه  افـزود:  موصـوف 

کرده انـد: جنـگ جـاری در کشـور مغایـر احـکام دیـن مقـدس اسـام و نـاروا 

اسـت و هیـچ توجیـه دینـی، انسـانی و اخاقـی نـدارد. «

وی از طالبـان مـی خواهـد کـه بـه ندای مردم افغانسـتان پاسـخ مثبـت داده و 

بـه احـرام ماه مبـارک رمضـان آتش بـس کنند.

وی اظهـار امیـد واری کـرد کـه بـه برکـت مـاه مبـارک رمضـان، رحمـت الهـی 

شـامل حـال مـردم مظلوم و درددیدۀ کشـور گـردد و به فجایـع و مصیبت ها در 

کشـور نقطـۀ پایان گذاشـته شـود. 

مقـام هـا: طالبان به خواسـت برحـق مردم که 
آتش بـس دایمی اسـت، لبیـک بگویند

 وزارت زراعـت و آبیـاری می گویـد کـه امسـال از طریـق 

متویـل  آنـرا  امریـکا  کـه  کشـاورزی  توسـعۀ  صنـدوق 

می کنـد، بـه ۷ هـزار کشـاورز قرضـه داده خواهـد شـد.

امسـال  امریـکا  متحـده  ایـاالت  جهانـی  توسـعه  ادارۀ 

صنـدوق  ایـن  بـه  افغانـی  میلیـون   ۸۰۰ و  میلیـارد   ۱

داده اسـت. اختصـاص 

از سـوی دیگـر، بخـش کشـاورزی اکادمی علـوم می گوید 

محمـد یونـس قانونی مـی گوید اطاعاتی به دسـت آورده 

اسـت کـه به مناینـده گـی از جمهوریت در نشسـت ترکیه 

هیاتـی رشکـت مـی کند که همه شـمول نیسـت و بیشـر 

افراد حکومت هسـتند.

آقـای قانونـی ایـن هیئـت  را بـی صاحیـت مـی دانـد و 

هشـدار مـی دهـد کـه ایـن کار حکومـت سـبب ناکامـی 

نشسـت ترکیـه خواهـد شـد.

آقـای قانونـی ایـن گفتـه هـا را در نشسـتی از چهـره های 

بیـان کـرد کـه در آن رونـد  سیاسـی و جهـادی پیشـین 

صلـح افغانسـتان بـه بحـث گرفتـه شـد تـا موانـع در برابـر 

رونـد صلـح را برجسـته شـود..

آقـای قانونـی یکـی از ایـن موانـع را ترکیـب هیاتـی مـی 

دانـد کـه قـرار اسـت بـه مناینـده گـی از جمهوریـت در 

نشسـت ترکیـه رشکـت کنـد.

آقـای قانونـی گفـت: »اگـر خـدای ناخواسـته ایـن هیـات 

تنهـا افـراد حکومـت باشـند و از احـزاب سیاسـی، افـراد 

مطـرح سیاسـی، مناینـده گان زن و مرد از سـوی مردم در 

ترکیـب ایـن هیـات نباشـند، مناینـده گان فعـاالن جامعه 

مدنـی در آن نباشـد و فـردی بخواهد که این پروسـه ناکام 

شـود، پیامـد هـای آن بـه افغانسـتان چـی خواهـد بـود؟  

جنـگ حتمی اسـت!«

حکومـت افغانسـتان حـارض منی شـود که در بـاره ترکیب 

ایـن هیـات و سـاختار آن جزییاتی بدهد.

سـید علـی شـاه، باشـنده کابـل، گفـت: »جنـاب ارشف 

خواهشـمند  بـزرگان  دیگـر  و  عبداللـه  عبداللـه  و  غنـی 

هسـتیم کـه بـا هـم بـه یـک توافـق برسـند و یـک صلـح را 

برنامـه ریـزی کننـد کـه به سـود مردم افغانسـتان باشـد.«

هـم  »بـا  گفـت:  کابـل،  باشـنده  سـلطانی،  اللـه  نجیـب 

بـزرگان جـور بیایند و یک هیات منسـجم بفرسـتند تا این 

کـه جنـگ متـام شـود، بدبختـی هـای مـردم متام شـود.«

در حالـی کـه پیـش از ایـن معاون نخسـت رییـس جمهور 

بـا  را    )PCR( تسـت  تصدیـق  فوق الذکـر،  تاریـخ 

باشـند. داشـته  خـود 

واقعـات ویـروس  ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـراً 

واردات  کـه  می گوینـد  کشـور  در  زعفـران  کننـده گان  تولیـد   

زعفـران ایـران بـه بازارهای کشـور باعث کاهش قیمـت زعفران 

در افغانسـتان شـده اسـت.

وتولیـد  پروسـس  یـک رشکـت  مسـوول  احـراری،  عبدالشـکور 

کیلوگـرام  صدهـا  سـاالنه  کـه  می گویـد  هـرات،  در  زعفـران 

زعفـران مرغـوب هـرات را بـه بازارهـای جهانـی صـادر میکـرد، 

امـا حـاال زعفـران از یـران بـه کشـور وارد می شـود. او می گویـد 

افـرادی اسـتند کـه بخاطـر فـروش زعفـران ایـران به بـازار هند 

می کننـد. کاری  کمیشـن 

عبدالشـکور احـراری، تولیدکننـده زعفـران در این بـاره گفت:” 

زعفـران مشـری ایرانی و هنـدی هم به نحـوی تفاهم می کنند 

بـا اسـتفاده از هـان سـهولت های کـه در بحـث مسـایل تکس 

افغانسـتان اسـت تجـار افغانـی میآیـد زعفـران را کمیشـن مـی 

کنـد، ایـن واقعـا جفای ملی اسـت متاسـفانه.”

کـه  انـد  بـاور  ایـن  بـه  هـرات  در  زعفـران  گان  تولیدکننـده 

اتـاق تجـارت و رسمایـه گـذاری هـرات می گوید در سـال 1399 

خورشـیدی 30 درصـد صـادرات ایـن والیـت نسـبت بـه سـال 

1398 افزایـش داشـته اسـت.

میوجـات  حیوانـی،  محصـوالت  شـامل  صادراتـی  کاالهـای 

می باشـد. صنعتـی  محصـوالت  و  طبـی  نباتـات  ُخشـک، 

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور، محمـد رفیـع رحانـی، رئیـس 

اجرایـی اتاق هـای تجـارت و رسمایه گذاری هـرات می گوید: »در 

سـال 1398 به مقدار نزدیک به ٤9 هزار تُن به ارزش بیشـر از 

هفتـاد میلیـون دالـر آمریکایی به بیرون از افغانسـتان کاال صادر 

شـده کـه ایـن رقـم در سـال 1399 نزدیـک بـه 65 ملیـون تُـن 

افزایش داشـته اسـت.«

بـه بیـان وی ارزش مجموعـی ایـن 65 تُـن کاالی صـادر شـده 

در سـال 99 نزدیـک بـه 76 ملیـون دالـر می رسـد که نسـبت به 

ایـن  اثرگـذاری  کشـاورزی  توسـعۀ  بانـک  ایجـاد  کـه 

سـاخت. خواهـد  بیشـر  را  قرضه هـا 

وزارت زراعـت و آبیـاری می گویـد کـه رونـد طـی مراحـل 

درخواسـت های کشـاورزان بـرای گرفـن وام از صنـدوق 

توسـعۀ کشـاورزی آغـاز شده اسـت و قـرار اسـت تـا پایان 

سـال روان هجـری عملی شـود.

اکـرب رسـتمی، سـخنگوی وزارت زراعـت و آبیـاری اظهار 

طالبـان  بیشـر  زندانیـان  رهایـی  بـا  را  اش  مخالفـت 

اعـام کـرده اسـت، امـا مناینـده رییـس جمهـور در امور 

پاکسـتان بـر رهایـی ایـن زندانیـان  تاکیـد مـی ورزد.

محمـد عمـر داوودزی، مناینـده رییـس جمهـور در امـور 

پاکسـتان، گفـت: »چـرا بایـد منتظـر مبانیـم که فـردا باز 

امریـکا و طالبـان در جایـی بنشـینند و بـا هـم تفاهـم 

کننـد و اینجـا بیاینـد و بـرای مـا بگوینـد کـه مـا تفاهـم 

کردیـم و زندانیـان را آزاد کنیـد. مـا ایـن را در گذشـته 

شـاهد بودیـم، بیایـد کـه همیـن امـروز ایـن زندانیـان را 

رهـا بسـازیم.«

هـر چنـد طالبـان رشکت شـان را بـه روز شـانزده هم ماه 

اپریـل در نشسـت ترکیـه رد کرده اند، اما تـاش ها برای 

از میـان برداشـن موانـع در برابـر برگـزاری این نشسـت 

بازرگانـی کشـورهای  بـرای  راه مواصاتـی خوبـی  افغانسـتان 

اسـت. ایـران  مثـل 

تولیدکننـده گان می افزاینـد کـه سـال گذشـته صـادرات هرات 

اتحادیـه صادرکننـده گان  اسـت.  داشـته  افزایـش  ۳۰ درصـد 

هـرات هـم می پذیـرد کـه زعفـران از مرزهـای غیرقانونـی وارد 

کشـور میشـود.

محمدعثـان انصاری، رییـس اتحادیه صادرکننـده گان هرات 

در ایـن بـاره گفـت:” احتـاال ممکـن دارد کـه یـک مقـداری از 

آنجـا هـم آورده شـود و بنـام زعفران افغانسـتان صادر شـود، اما 

بسـیار کم، زعفران افغانسـتان شـکرخدا تولید و کشـت آن زیاد 

شـده اسـت ورسمایـه گـذاری زیـاد بـاالی آن شـده اسـت، فعا 

نیـاز نیسـت کـه از آنجـا )ایـران( بیاورند و صـادر کنند.”

بشـیراحمد رشـیدی، رییس اتحادیـه زعفران کاران افغانسـتان 

را  مسـئله  ایـن  نتوانسـتیم  وقـت  گفت:”هیـچ  بـاره  ایـن  در 

متاسـفانه دقیقـا ثابـت بکنیـم کـه کی هـا دسـت دارنـد در ایـن 

راسـتا و کی هـا بـه چـی پیانه از ایـران زعفـران آورده اند، فقط 

چیـزی کـه در ایـن راسـتا واقعـا مـا را متاثرسـاخته اسـت ضعف 

در مدیریـت و کنـرل ایـن مسـئله بـوده اسـت.”

درحـال حـارض کشـت زعفـران در کشـور گسـرش پیـدا کرده، 

دهقانـان  جهانـی  بازارهـای  در  زعفـران  قیمـت  کاهـش  امـا 

و تجـارت  را دلـرد سـاخته اسـت. مقام هـای وزارت صنعـت 

می گوینـد، از بهـر اینکـه افغانسـتان بهریـن زعفـران دنیـا را 

تولیـد می کنـد، بنـاء واردات زعفـران کامـا غیرقانونـی اسـت.

احمـد فـواد احمـدی، سـخنگوی وزارت صنعـت و تجـارت در 

ایـن مـورد گفـت:” از آنجائیکـه زعفـران مرغـوب و بـا کیفیـت 

خوشـبختانه در افغانسـتان کشـت، برداشـت و پروسس میشود 

و طـی چنـد سـال گذشـته مقـام بهریـن ذائقـه و طعـم را از 

و  صنعـت  وزارت  اسـت،  آورده  بدسـت  بین املللـی  نهادهـای 

تجـارت خواسـتار برخـورد جـدی بـا کسـانی اسـت کـه بصورت 

غیرقانونـی زعفـران را بـه شـکل قاچـاق از کشـورهای همسـایه 

وارد افغانسـتان مـی کننـد.”

تخـم  کنجـد،  کشـمش،  کرابیـه،  مغزپسـته،  زعفـران  برعـاوه 

ریحان و کُرک از اقام درشـت صادراتی در غرب کشـور اسـت. 

سـال 98 افزایـش قابـل قبولـی را بـه دنبـال داشـته اسـت.

او عـاه می کنـد بـا وجـود همه گیـری ویـروس کرونـا در رسارس 

جهـان خوش بختانـه صـادرات محصـوالت و فرآورده هـای کشـور 

امیـدوار کننـده بـوده و تاش هـا بـر ایـن اسـت ایـن رونـد ادامـه 

یابد.

گفتـه می شـود در بیـن کاالهـای تجارتـی، زیره سـبز، تُخم تربوز، 

شـمش رُسب و کشـمش بیشـرین صادرات را داشـته است.

مسـئوالن در اتـاق تجـارت و رسمایه گذاری هـرات هم می گویند 

تقاضـا بـرای خریـداری گیاهـان طبـی در بازارهـای خارجـی بـه 

انـدازه ای زیادی وجـود دارد.

کرونـا  ویـروس  شـیوع  دلیـل  بـه  گذشـته  سـال  همـه  ایـن  بـا 

ومسـدود بـودن راه هـای مواصاتـی، چالش هـای جـدی بـر رس 

راه تجـارت در افغانسـتان بـه وجـود آمـده بـود.

سـال  در  زراعـت  انکشـاف  وجهـی  »صنـدوق  داشـت: 

جـاری پـان دارد کـه بـه بیـش از ۷ هـزار دهقـان یـک 

اعشـاریه هشـت میلیـارد افغانـی قرضه هـای زراعتـی را 

توزیـع کنـد.«

از رشوع  زراعتـی  قرضه هـای  توزیـع  »پروسـه  افـزود:  او 

سـال مالـی آغـاز شده اسـت و قـرار اسـت تـا ختم سـال، 

بیـش از هفـت هـزار دهقان تحت پوشـش قـرار بگیرند.«

توسـعۀ  نهـاد  از سـوی  پول هـای هنگفتـی  همـه سـاله 

جهانـی امریـکا بـه صندوق توسـعه کشـاورزی اختصاص 

می شـود. داده 

امـا اکادمـی علـوم بـا بـه پرسـش گرفـن پیامدهـای این 

برنامـه، ایـن شـیوه وام دهـی را اثـر گـذار منی دانـد.

کشـاورزی  دیپارمتنـت  آمـر  فرهمنـد،  محمدیاسـین 

»سـال های  می گویـد:  افغانسـتان  علـوم  اکادمـی 

یـک  مـا می شـنویم کـه همینطـور  متـادی اسـت کـه 

صنـدوق انکشـافی در وزارت زراعـت ایجـاد شـده ولـی 

نیسـت.« می بـود،  بایـد  کـه  طـوری  آن  دسـت آور 

دیـده  ماحظه یـی  قابـل  دسـت آورد  »کـدام  افـزود:  او 

منی شـود. بنـا بـر ایـن بـرای انکشـاف زراعـت یگانـه راه 

موثـر ایجـاد بانـک انکشـاف زراعتـی اسـت.« 

وزارت زراعـت و آبیـاری می گویـد پارسـال نیـز از طریـق 

صنـدوق توسـعه کشـاوری، یک ونیـم میلیـارد افغانـی بـه 

بیـش از ۶ هـزار کشـاورز وام داده شـده اسـت.

ادامـه دارند.

عطـا محمـد نـور، رییـس جمعیـت اسـامی بـه رهـربی 

نـور، گفـت: »امیـدوار هسـتیم کـه بـا آغـاز مذاکـرات در 

اسـتانبول بـه یـک آتـش بـس دسـت پیـدا کنیـم.«

نجـات  ملـی  رهـرب حـزب جبهـه  مجـددی،  اللـه  ذبیـح 

افغانسـتان، گفـت: »امیـد اسـت کـه طالبان از خشـونت 

دسـت بکشـند و بـه ایـن ملـت رحـم بکننـد.«

پـس ازآن کـه طالبـان اعـام کردنـد کـه آمـاده رشکـت 

اپریـل  مـاه  هـم  شـانزده  روز  بـه  اسـتانبول  درنشسـت 

نیسـتند، اکنـون  منابعـی مـی گوینـد کـه متامـی طـرف 

هـا در دوحـه تـاش مـی کنند تـا یـک تاریخ دیگـر برای 

برگـذاری ایـن نشسـت مشـخص گـردد. 

کرونـا در کشـور بخصـوص کابـل و ننگرهـار افزایش 

را نشـان مـی دهـد.

نگرانی ها از قاچاق زعفران ایرانی به بازارهای کشور

افزایش 30 درصدی صادرات هرات در سال 99 نسبت به 98

از تاریخ 30 حمل، تمام مسافرین که به افغانستان می آیند
 باید تست منفی کرونا را باخود داشته باشند

کمک بیش ازیک  ونیم میلیارد افغانی امریکا برای وام دهی به  کشاورزان

تأکید یونس قانونی بر همه شمول بودن هیئت نشست استانبول


