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دکتر سردارمحمد رحیمی، معاون وزارت معارف 

افغانستان در گفت وگو با »وطن امروز«:

در آستانه خروج آمریکایی ها 
دنبال تفرقه مذهبی هستند

روز  تروریس��تی  اقدام 
افغانستان،  در  ش��نبه 
یکی از وحش��یانه ترین 
قس��اوت آمیزترین  و 
تروریستی در  حمالت 
تاریخ افغانس��تان بود. تصاویر کودکان کشته و 
زخمی شده، قلب هر بیننده ای را جریحه دار کرد. 
کودکانی که تا چندی پیش با شوق و شور فراوان 
و به  رغم همه محدودیت ها و فقرها و تنگدستی ها، 
برای اعتالی کشور و خانواده شان در کالس های 
درس حاضر می ش��دند، مظلومانه در خون خود 
غلتیده بودند. برای پیگیری و بررسی زوایای این 
حادثه تلخ، گفت وگویی داش��تیم با دکتر سردار 
محمد رحیمی، معاون وزارت معارف افغانستان؛ 
وزارتی که مسؤولیت امور آموزشی این کشور را 

بر عهده دارد.  
***

  جناب دکتر رحیمی! تحلیل شما از هدف این 
حمله تروریستی چیست؟

ابت��دا جا دارد این حادثه دردناک را به مردم 
افغانستان و خانواده فرهنگی افغانستان تسلیت 
ع��رض کنم. طبیعی اس��ت که یک مدرس��ه، 
نمی تواند هدف نظامی باش��د و پشت پرده این 
حمله دهش��تناک، اهداف سیاسی و فرهنگی 
ق��رار دارد. ب��ه نظر من، ایجاد فض��ای رعب  و  
وحش��ت بین مردم افغانستان در آستانه خروج 
نیروهای بین المللی از کشور ما و همچنین ایجاد 
تفرقه مذهبی و قومیتی که پیامدهای آن همه 
عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را در 
برمی گی��رد، قطعاً مهم تری��ن دالیل این حمله 

تروریستی بوده است. 
الزم است این نکته را یادآوری کنم که هدف 
مش��ترک همه گروه های تروریستی موجود در 
افغانستان- چه داعش و چه طالبان- مبارزه با 
علم و دانش و آگاهی و تداوم جهل و نادانی در 
جامعه است، چرا که فقط در سایه همین جهل 
و نادانی است که می توانند عضوگیری کنند و 
به اهداف غیرانسانی خود برسند. به همین دلیل 
است که مدت هاست مراکز علمی و آموزشی ما را 
مورد هجوم بی رحمانه خود قرار داده اند.  طی این 
سال ها بسیاری از مراکز آموزشی افغانستان مورد 
آسیب قرار گرفته است به طوری که برخی از این 
مراکز به خاطر تهدیدهای امنیتی بسته شده اند. 
ما چندی پیش ش��اهد حادثه تلخ تروریستی 
در »ک��ورس موعود« بودی��م و تازه ترین اقدام 
وحشیانه آنها همین حمله به مدرسه دخترانه 

سیدالشهدا بود. 
ادامه در صفحه 6

امتیاز دهی 
ج از  نوبت؟ خار

 واگذاری  
 به   شرط    اشتغال

حاشیه ها درباره شورای شهر پنجم تهران ادامه دارد

صالحیت 
خریدنی نیست !

عباس عراقچی از احتمال تمدید توافق 3 ماهه 
ایران و آژانس  خبر داد

 رئیس دستگاه قضا
با اشاره به شروط اجرای اصل 44 تأکید کرد
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یم ها    قفل  قانون لغو   تحر
یتمذاکرات هسته ای    را    شکست  پاراز

 بالیوودی!

  تمام دستگاه قضا و بدنه آن 
باید متأثر از اجرای سند تحول شود

پرونده »وطن امروز« درباره فیلم سینمایی محمدباقر قالیباف با اشاره به مذاکرات وین:
»ببر سفید« که بر خالف فیلم های هندی 

دنیای متفاوتی را به تصویر می کشد

تیترهایامروز

ثمانه اکوان: جرد کوشنر، داماد 
ترامپ که نقشی فعال در به ثمر 
رس��اندن تواف��ق آبراهام بین رژیم صهیونیس��تی و 
کشورهای عرب منطقه داشت، حاال در فکر تاسیس 
یک بنیاد برای حفظ میراث خود در این زمینه است. 
او با تاسیس این بنیاد در واقع به تالش های خود برای 
جذب سایر کشورهای عرب منطقه به توافق آبراهام و 
عادی سازی روابط شان با اسرائیل ادامه می دهد. توافق 
آبراهام سپتامبر سال گذشته )شهریور سال گذشته( در 
آخرین ماه های فعالیت ترامپ در کاخ سفید بین رژیم 
صهیونیستی، امارات و بحرین به امضا رسید و بر اساس 
آن، این کشورها توافق کردند شرایط برای عادی سازی 
روابط شان را فراهم کنند. این مساله به زعم رسانه های 
آمریکایی و تحلیلگران حوزه سیاست خارجی آمریکا 
تنها دستاورد مهم سیاست خارجی زمان ترامپ بود. 
او که به دنبال رسیدن به توافق با طالبان در افغانستان، 
با کره شمالی بر سر خلع سالح هسته ای این کشور و 
با ایران بر سر فعالیت های موشکی و هسته ای اش و در 
نهایت به دنبال رسیدن به توافق با گروه های فلسطینی 
برای حل و فصل مساله فلسطین و اسرائیل بود، در نهایت 
به این توافق قناعت کرد و آن را به یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای عرصه سیاست خارجی خود تبدیل کرد. 
بر اساس اخبار منتشرشده، نام این بنیاد قرار است 

»موسسه توافق صلح آبراهام« باشد؛ بنیادی غیرحزبی 
و غیرانتفاعی که با کمک های مالی مردمی اداره خواهد 
ش��د. کوشنر اعالم کرده این بنیاد قرار است با کمک 
و همراهی آوی برکوویتز سفیر اسرائیل در واشنگتن، 
سفرای امارات و بحرین در آمریکا یعنی یوسف القطیبه 
و عب��داهلل آل خلیف��ه و همچنین وزی��ر خارجه رژیم 
صهیونیستی گابی اشکنازی راه اندازی شود. اما نکته 
جالب و اصلی در این میان مهم ترین حامی مالی این 
بنیاد است که براساس خبرهای منتشر شده قرار است 
حیم س��ابان، میلیاردر یهودی آمریکایی باشد. مساله 
جالب توجه در این مساله این است که سابان در اصل 
یک دموکرات بوده و بیشترین کمک های مالی خود را 
در انتخابات های مختلف به کمپین انتخاباتی دموکرات ها 
س��رازیر می کرده است اما قرار است در پروژه فعلی با 
کوشنر که پدرزنش، رئیس جمهور جمهوری خواه ایاالت 
متحده بوده است همکاری داشته باشد. استفاده کوشنر 
از حیم س��ابان در این بنیاد نشان می دهد او به دنبال 
پیدا ک��ردن راهی برای باقی مان��دن نامش در تاریخ 
روابط فلسطین و رژیم صهیونیستی است. بعد از بسته 
شدن پیمان آبراهام، با روی کار آمدن دولت دموکرات 
در آمریکا، نگرانی اصلی جمهوری خواهان و ش��خص 
کوش��نر این بوده است که به دلیل نزدیکی بایدن به 
صهیونیست ها و البی صهیونیستی در واشنگتن، نام 

او به عنوان نخس��تین فردی که توانست عادی سازی 
روابط عرب های منطقه با اسرائیل را رقم بزند، از یادها 
برود و دموکرات ها خود به دنبال گسترش این روابط 
باشند. مساله ای که بیش از پیش او را نگران کرده است، 
حمایت بایدن از این توافق است. بایدن سه شنبه هفته 
گذش��ته در گفت و گو با محمد بن زاید ولیعهد امارات 
خاطرنشان کرد عادی سازی روابط بین امارات و اسرائیل، 
اهمیتی استراتژیک برای آمریکا دارد. بایدن پیش از این 
نیز گفته بود به دنبال اضافه کردن تعداد بیش��تری از 
کشورها به این توافق است و حمایتی صد درصدی از 
این توافق زمان ترامپ از خود نشان داده است؛ حمایتی 
که نشان می دهد رئیس جمهور دموکرات آمریکا در همه 
مسائل نیز ترامپ را رئیس جمهوری ضعیف با کارنامه 
بد نمی داند و قصد دارد برخی اقدامات او مانند توافق 
آبراهام را با جدیت دنبال کند. کوشنر حاال با تاسیس 
ای��ن بنیاد و جلب نظر دموکرات ها برای همراهی با او 
در این زمینه می تواند نام خود را در تاریخ برای همیشه 

به ثبت برساند. 
با این حال هنوز مشخص نیست اعضای هیات مدیره 
اصلی این بنیاد چه کسانی باشند. آنطور که از خبرها 
برمی آید، قرار است غیر از اعضای اصلی بنیانگذار این 
بنیاد، نام نمایندگان مراکش و سودان نیز به عنوان دیگر 
کشورهایی که به این توافق پیوسته اند در هیات مدیره 

گنجانده ش��ود. موسسان این بنیاد همچنین در نظر 
دارند برای پیش��برد اهداف خود با هر دولتی که در 
آمریکا بر سر کار باشد، تعداد بیشتری از سیاستمداران 
دموکرات را به هیات مدی��ره خود اضافه کنند. مدیر 
اجرای��ی این بنیاد نیز قرار اس��ت راب گرینوی، یکی 
از مش��اوران ارشد شورای امنیت ملی در زمان ترامپ 
باشد که به کابینه او درباره مسائل مرتبط با خاورمیانه 

مشاوره می داد. 
  دموکرات ها راه کوشنر را ادامه می دهند؟

با وجود همه سروصداها و فضاسازی های رسانه ای برای 
تاسیس این بنیاد، به نظر نمی رسد دموکرات ها نیازی به 
کوشنر برای ادامه راه حمایت از اسرائیل یا حمایت از صلح 
اعراب و اسرائیل داشته باشند. با این حال کوشنر سعی 
دارد خود را نابغه ای در سیاست خارجی معرفی کند که 
در حال فاصله گرفتن از ترامپ نیز هست. به همین دلیل 
س��خنگوی او اخیرا اعالم کرده است او دیگر در مسائل 
سیاست خارجی به پدرزنش مشاوره نمی دهد و در عین 
حال در ماه مارس س��ال جاری میالدی در یادداش��تی 
خطاب به بایدن که در روزنامه وال اس��تریت ژورنال نیز 
منتشر شد، مطرح کرد حاضر است درباره مسائل مرتبط 

با خاورمیانه به بایدن مشاوره بدهد! 
کوش��نر در این مقاله، بحران چندین دهه ای بین 
رژیم صهیونیستی و فلسطین را مساله ای دانست که 

»چیزی بیشتر از یک اختالف بر سر زمین نیست« و 
تاکید کرد توافق صلح آبراهام او »میز مذاکرات را آماده 
کرد« تا »فرصت های منطقه خاورمیانه« را به نمایش 
بگذارد، آمریکا را امن نگه دارد و به منطقه کمک کند که 
برگی دیگر از صفحه تاریخ نسل ها درگیری و بی ثباتی 
را ورق بزند. او خاطرنش��ان کرده بود اگر دولت بایدن 
به اندازه کافی باهوش باشد، باید بتواند از فرصتی که 
دولت ترامپ در اختیار او گذاش��ته، نهایت استفاده را 
ببرد. با این حال او در این مقاله به اصل ماجرا که حل 
بحران در روابط فلس��طین و اسرائیل است، اشاره ای 
نکرده و فرض را بر این گذاشت که اگر سایر اعراب با 
اسرائیل همراه شوند، مشکل فلسطین نیز به خودی 

خود حل خواهد شد! 
یک جمله شگفت انگیز از او در این مقاله می تواند نگاه 
سطحی اش به مشکل ترین درگیری قرن را نشان دهد: 
»به ارمغان بردن دوباره صلح در خاورمیانه تنها به شرطی 

امکان دارد که مردم دست از »تروریسم« بردارند!«
نمایش این نبوغ ذاتی در عرصه سیاست خارجی 
و ساده کردن بحران های بین المللی در حد اختالفات 
ملکی، مسلما از کوشنر یک نابغه در عرصه بین المللی 
نمی س��ازد اما بنیاد او می توان��د عامل محرکی برای 
دموکرات ه��ا در جهت حمایت بیش از پیش از رژیم 

صهیونیستی باشد.

بنیاد صلح آبراهام؛ تشکیالت داماد ترامپ برای خدمت رسانی به اسرائیل
یادداشت

فرزانه دانایی: فارغ از اختالفات 
نظری بویژه در حوزه اندیش��ه 
سیاسی در جهان اسالم، ریشه های اختالفات تهران � 
ریاض، به جایی رسیده که طی سال های گذشته نه  تنها 
نقطه  اشتراکی میان ۲ کشور به وجود نیامده است، بلکه 
هر گونه فرصت برای توافق، تبدیل به محل نزاع دیگری 
میان ۲ کشور شده است. اگر تا دوره حکومت عبداهلل 
بن عبدالعزیز، روابط ۲ کشور به صورت کجدار و مریز با 
آرامش پیش می رفت، با ورود »محمد بن سلمان« ولیعهد 
عربس��تان به کارزار ق��درت، جاه طلبی و قدرت طلبی 
ولیعهد جوان و خصومتش با ایران، در کنار میل به تعامل 
و دوستی با رژیم صهیونیستی، دوستی با همسایه ایرانی 
و مسلمان عربستان را پیچیده کرد. در همین راستا بود 
که از ۶ سال پیش، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و 
پدرش ملک سلمان، سیاست محتاطانه سنتی عربستان 
را به یک سیاس��ت خارجی تهاجمی برای رویارویی با 
ایران و نیروهای مقاومت در منطقه تغییر جهت داده اند. 
۴ س��ال پیش، محمد بن س��لمان در مصاحبه ای 
تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دوستی 
با ایران برای عربستان وجود دارد یا نه، پاسخ داده بود: 
»چگونه تعامل کنیم؟«، وی همچنین افزود: »هیچ نقطه 
مشترکی که برای آن با ایران توافق کنیم وجود ندارد«.1 
ام��ا چن��د روز پی��ش، ولیعهد جوان س��عودی در 
مصاحب��ه ای تلویزیونی دیگر با لحنی آش��تی جویانه  
بس��یاری را متعجب کرد. بن سلمان در این مصاحبه 
تلویزیونی، دیدگاه جدی��دی را درباره ایران بیان کرد 
و گفت کشورش به »برخی رفتارهای منفی« اعتراض 
دارد اما امیدوار است »یک رابطه خوب و مثبت با ایران 

ایجاد کند که به نفع همه طرف ها باشد«. 

ولیعهد سعودی در حال جست و جو برای پیدا کردن 
نقاطی برای گفت وگو و توافق با ایران اس��ت. مقامات 
عراقی و ایرانی در این باره گفتند ماه گذش��ته، رئیس 
اطالعات عربستان سعودی گفت وگوهای مخفیانه ای را 
با یک مقام ارشد امنیتی ایران در بغداد آغاز کرد تا در 
مورد چندین منطقه منازعه، از جمله جنگ در یمن و 

شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق بحث کند. 
بر همین اس��اس پنجشنبه گذشته نیز سخنگوی 
وزارت ام��ور خارجه ایران از رویک��رد گفت وگومحور 
عربس��تان اس��تقبال ک��رد و در بیانی��ه ای گفت: »با 
دیدگاه های سازنده و روش گفت وگومحور، این ۲ کشور 
مهم منطقه و جهان اسالم می توانند با پشت سر گذاشتن 
اختالفات، وارد فصل تازه ای از تعامل و همکاری برای نیل 

به صلح و ثبات و توسعه منطقه ای شوند«.۲ 
ام��ا دلیل ای��ن تغییر نگ��رش در رفتارها و نظرات 
عربستان چیست؟ چندین دلیل برای این تغییر نگرش  
مطرح می شود که یکی از مهم ترین موضوعات، تغییر 
دولت در آمریکا و رویکرد متفاوت دموکرات ها به تحوالت 

منطقه و در ارتباط با عربستان است. 
  چرا عربستان به سمت ایران چرخید؟

برخی تحلیلگران روابط بین الملل بر این عقیده اند 
تغییر کامل در لفظ و لحن سعودی ها، ناشی از ناامیدی 
از برتری پیدا کردن در درگیری های نظامی اش است؛ 
عربس��تان بازنده جنگ در س��وریه بود، یمن جنگی 
پرهزینه با تبعات بین المللی و ضدحقوق بشری برای 

عربس��تان به حس��اب می آید، معادالت ع��راق برای 
س��عودی ها بسیار پیچیده اس��ت و لبنان نیز تاثیرات 
مبهمی بر تحوالت عربس��تان می گ��ذارد. در چنین 
شرایطی به نظر می رسد عربستان ناچار است از شرکت 
در چنین جنگ های بی نتیجه و پرهزینه ای دوری کرده 
و به دنبال توافق با قدرت های منطقه ای بویژه ایران باشد. 
تحلیلگران بر این باورند یمن می تواند مهم ترین نقطه 
و آغاز توافق میان عربس��تان و ایران باشد. به گزارش 
العرب، اخیرا عربستان پیشنهادی برای توقف آتش بس 
در یمن داده است؛ بویژه شدت یافتن حمالت نیروهای 
انصاراهلل یمن به مناطقی از خاک عربستان و همچنین 
بی میلی آمریکایی ها در حمایت از عربستان در جنگ 
یمن، عربس��تان را وادار به عقب نشینی از جنگ یمن 
کرده است. ایران نیز در یک موضع گیری جدید از زبان 
وزیر امور خارجه خود اعالم کرد کشورش توقف جنگ 
و بازگشت به مذاکرات برای پایان دادن به جنگی ویرانگر 

در یمن را تایید می کند. 
این صحبت ها در جریان دیدار محمدجواد ظریف با 
محمد عبدالسالم طی سفری که وزیر ایرانی به عمان 
داشت، بیان شد؛ جایی که پیش بینی می شود ایستگاه 
اصلی تالش های صلح در یمن باشد، چرا که عمان در 
زمینه میانجیگری های دش��وار و حفظ روابط خوب با 
عربستان و ایران، به اضافه رابطه قطع نشدنی با نیروهای 

انصاراهلل یمن از موقعیت خوبی بهره مند است. 
در عین حال، ایران در همان سال هایی که محمد 

بن س��لمان به دنبال به رخ کشیدن تجهیزات نظامی 
آمریکایی اش در مقابل مردم بی دفاع یمن بود، قدرت 
خ��ود در منطقه را با از بی��ن بردن داعش و کمک به 
مردم برای مبارزه با تروریس��ت ها نش��ان داد. از بین 
رفتن داعش در عراق و س��وریه و تروریست هایی که 
از طرف حکام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به 
س��وریه رفته بودند، نمایی از قدرت نظامی و در عین 
حال قدرت دیپلماسی عمومی ایران در منطقه را نشان 
داد ک��ه در نهایت ثمره آن در روزهای اخیر توس��ط 

رسانه ها دیده شد. 
حکام سعودی خسته از شکست های خود در یمن، 
سوریه و عراق، در نهایت برای تامین امنیت خود و تامین 
امنیت تاسیسات نفتی شان رو به سوی ایران و مذاکره با 
تهران آورده اند. آنها که دیگر می دانس��تند خرید انواع و 
اقسام تجهیزات نظامی از آمریکا نمی تواند آنها را از حمالت 
نیروهای مقاومت و مردمی یمن دور نگه دارد، به این نتیجه 
رسیده اند که بهتر است مشکالت خود با تهران را نه در 
زمین جنگ های نیابتی منطقه ای، بلکه پشت میز مذاکره 
حل کنند. تغییر لحن محمد بن سلمان از »جنگ را به 
داخل ایران می کشانیم« به »یک رابطه خوب و مثبت با 
ایران به نفع همه طرف هاست«، یک شبه  اتفاق نیفتاد و 
حاصل مسیری است که تهران در نمایش اقتدار ملی خود 

و کمک به متحدان خود در منطقه نشان داد. 
  خروج آمریکا، آغاز دوران نوین دیپلماسی منطقه ای؟

با خروج نظامی آمریکا از منطقه، برخی تحلیلگران بر 

این باور بودند که این خروج به منزله تشدید درگیری ها 
در منطقه خواهد بود اما برخالف پیش بینی های بدبینانه 
ساختار سیاس��ت خارجی آمریکا، با آغاز روند خروج 
نظامی آمریکا از منطقه، نه تنها آش��وب و آشفتگی در 
منطقه س��ر بر نداشت، بلکه دیپلماسی منطقه ای هم 
فعال شده است. به گزارش سایت خبری امواج، از ماه 
ژانویه، دست کم ۵ نشست میان ایران و کشورهای منطقه 
برگزار شده که در آنها عالوه بر عربستان، نمایندگانی از 

امارات، اردن و مصر هم شرکت داشته اند. 
ب��ه نظر نمی رس��د در آینده نزدیک بت��وان انتظار 
صلح جامع و کامل میان ایران و عربس��تان را داشت. 
درگیری میان ۲ کش��ور قدمت��ی دیرینه دارد و حتی 
اگر درگیری های منطقه ای حل و فصل ش��ود، به نظر 
می رس��د از منظر تئوری نی��ز حل و فصل تقابل میان 
ایران و عربستان آسان نخواهد بود. پس آنچه به عنوان 
خوشبینانه ترین سناریوی احتمالی انتظار می رود، آشتی 
و زیستی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر است؛ توافقی 
صلح آمیز که روابط ۲ کش��ور را در نبردهای نیابتی به 
یک صلح مالیم تبدیل کرده و امکان همکاری در آینده 
را فراهم می کند، شرایطی که تمام کشورهای منطقه 

می توانند از آن منتفع شوند. 
  مذاکرات تهران- ریاض نشانه ای از افول آمریکا؟

با این حال هر اتفاقی که در روابط ایران و عربستان 
بیفتد، آمریکا در این میان س��همی از نتایج مذاکرات 
نخواهد داش��ت. نشریه »اسلیت«3 در گزارشی در این 
باره خاطرنشان کرده است گفت و گوهای دیپلماتیک 
تهران- ریاض نش��ان داده است الزم نیست برای حل 
شدن هر گره ای در منطقه خاورمیانه، آمریکا وارد شود! 
ادامه در صفحه 6

بن سلمان سرانجام با واقعیت های منطقه آشنا شد؟

دالیل سعودی برای آغاز مذاکرات سازش با ایران
نگاه
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زن انتفاضه نقطه 
 تأکید  گروه های فلسطینی بر مقاومت  

 در پی تشدید خشونت  نظامیان صهیونیست 
علیه فلسطینی های ساکن  قدس 

 اسماعیل هنیه در نامه ای  به رهبر انقالب:
 ملت  فلسطین تا  تشکیل کشور مستقل فلسطین

 به پایتختی قدس شریف  باز نمی ایستد

    نقش تعیین کننده موشک ها در صورت شکل گیری انتفاضه سوم

تعداد کل قربانیان 74910 نفر

۳۸۶
  طی 24 ساعت 386 نفر از هموطنان 

بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

  گفت و گو با پرویز سروری درباره عملکرد 
شورای پنجم؛ سیاسی کاری به جای کار !
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