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سياست 2

 قاضی زاده هاشمی مشکالت بنیاد شهید را به عواملی
غیر از ضعف عملکرد خود نسبت داد

 تـداوم
»پوششی«! رفتار 

قاضی زاده هاشمی خودش یکی از چهره های 
سیاسی است که به واســطه حضور در انتخابات 
ریاســت جمهوری سال گذشــته و ایفای نقش 
کاندیدای پوششی ابراهیم رئیسی نزد افکار عمومی 
شناخته می شــود. او که مانند اکثر کاندیداهای 
اصولگرا مزد پوششــی بودن خود را با حضور در 
کابینه گرفت، در اظهاراتی عجیب سابقه سیاسی 
برخی مدیران بنیاد شهید در سه دهه پیش را زیر 
سوال می برد: »اشکاالت، اختالالت رفتاری، نوع 
ســازماندهی، نوع روابط غلطی را که بین برخی 
ـ شاید دو، سه درصدـ  از جامعۀ ایثار و شهادت با 

بنیاد که در این سال ها شکل گرفته بود، انحرافات 
سیاسی را شاهد بوده ام. متأسفانه بنیاد شهید و امور 
ایثارگران به خصوص آن سال های ابتدایی تأسیس، 
گرفتار مسائلی این چنینی شــده  بود. بدنه ای از 
انسان های خدوم داخل بنیاد هستند که تعدادشان 
هم زیاد اســت؛ منتهی با یک مالحظات خاصی 
برخی افراد دیگر هم آمده بودند؛ شــما اگر نگاه 
کنید در سابقه بنیاد شهید تعداد زیادی از مدیران 
بنیاد شهید، بعدها وزرای دولت اصالحات شدند، 
یعنی چنین سازمانی بوده  و با چنین نگرشی اداره 

می شده است.«

بیشازهزارقربانیوویرانیگستردهدرپکتیکاوخوست

 زلزله در افغانستان فاجعه آفرید  

همين صفحه

بعدازوزارتعلوم،نوبتبهآموزشوپرورشرسید:

 تاهل و فرزند داشتن
به امتیاز داوطلبان استخدام 

اضافه می شود 

نگاهیبهکارنامهسرمربیجدیداستقالل

یــــاغی!

وزیرارشاد:مطابققانونتوقیفشد

چه اتفاقاتی »برادران لیال« را 
به بن بست کشانید؟ 

درجلسههیأتدولتمطرحشد؛

 دستور رئیس جمهور 
برای پیگیری مستمری 

بازنشستگان 

نرختورمنقطهای۵۲.۵درصداعالمشد

 افزایش ۸۱.۶  درصدی
  قیمت خوراکی ها

در خرداد ماه
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رئیس جمهور به معاون اول، معاونت حقوقی، 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و دیگــر 
بخش های ذیربط دســتور داد که خواسته های 
بازنشســتگان عزیــز را درباره مستمری شــان 

پیگیری کنند.
به گزارش ایرنا،  »ســید ابراهیم رئیسی« روز 
چهارشنبه در نشست هیات دولت، امید آفرینی 
در جامعــه را از مطالبات مقام معظــم رهبری و 
وظیفه مهم دولت برشمرد و تاکید کرد: حاشیه ها 
نباید دولــت را از متن کار که خدمــت به مردم و 

امیدآفرینی در دل هاست، بازدارد.
رئیس جمهور ایجــاد یأس در دل هــا را کار 
شیطان و شیاطین دانست و اظهار داشت: انسان 
خداجو همواره به امید زنده اســت و ما به عنوان 
خادمان ملت، هم باید نسبت به آینده امید داشته 

باشیم و هم روح امید را در جامعه تزریق کنیم.
رئیســی با گرامیداشــت یاد و خاطره شهید 
مصطفی چمران و سرلشکر حاج قاسم سلیمانی 
که با امید و روحیه جهادی از مشــکالت و ســد 
»نمی شود«ها عبور کردند و با کمترین امکانات 
کارهای بزرگی را در میدان مبارزه با دشمنان تا بُن 
دندان مسلح انجام دادند، از آنها به عنوان الگوهای 

امیدآفرینی یاد کرد.
رئیس جمهور اقدامات و تالش های  پزشکان و 
پرستاران در مواجه با همه گیری کرونا را از دیگر 
مصادیق امیدآفرینی در جامعه دانســت و افزود: 
کادر درمان بویژه شــهدای ســالمت در شرایط 
بسیار ســخت همه گیری کرونا که زندگی همه 
مردم را تحت الشعاع خود قرار داده و نگرانی هایی 
را برای خانواده ها بوجود آورده بود،  با جانفشانی 
و از خودگذشــتگی با وجود همــه کمبودها در 
عرصه خدمت رسانی میدان داری کردند و زمینه 

بازگشت امید و نشاط به جامعه را فراهم کردند.
رئیســی تأکید کــرد: وضعیــت کنونی که 
فوتی های ناشــی از کرونا تک رقمی و در برخی 
روزها صفر شده و نیز میزان بسیار پایین ابتال که 
امکان بازگشایی در صنوف مختلف و ایجاد شور و 
نشاط در کشور را فراهم کرده، پس از لطف خدا، 

 ثمره همراهی مردم و خصوصا تالش ها و اقدامات 
جامعه پزشــکی و پرستاری اســت و بنده در ماه 
های گذشــته در تهران و برخی شهرها با حضور 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی از نزدیک شاهد 
این مجاهدت ها و فداکاری هــا بوده ام و قدردان 

آنها هستم.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به دیدارهایی 
که با عشایر منطقه اندیکا و لبد در حاشیه سفر به 
استان چهارمحال و بختیاری داشت، گفت: عشایر 
عزیز مــا در دوران دفاع مقدس ۱۰ هزار شــهید 
دادند و متحمل سختی های فراوان شدند و امروز 
هم با مشکالتی مواجه هســتند اما از روحیه امید 
و ایستادگی برخوردارند و ذره ای یأس و ناامیدی 

در دل آنها نیست.
رئیســی افزود: برخــی رســانه های بیگانه 
به خصوص شبکه های فارسی زبان شبانه روز برای 
ایجاد یأس و ناامیدی در دل مردم تالش می کنند 
اما همــواره با حضور مــردم عزیز مــا در صحنه 

شکست خورده اند و به هدف شان نرسیده اند.
وی با بیان اینکه امروز در یک جنگ اقتصادی 
هستیم، گفت: همه همکاران دولت به ویژه کسانی 
که مســئول بازار و تأمین ســفره مردم هستند، 
شــبانه روز برای خدمت رســانی و امیدآفرینی 
در جامعه تالش می کنند و ایــن اقدامات باید تا 

حصول نتایج نهایی تداوم داشته باشد.

زلزله در والیت پکتیکا در شــرق افغانســتان دستکم 
۱۰۰۰ کشته بر جا گذاشت و چند قریه را با خاک یکسان 

کرد. 
به گزارش خبرگزاری ها، بامداد چهارشــنبه اول تیر 
زلزله ای به بزرگای شش ریشتر و عمق ۵۱ کیلومتر، شرق 
افغانستان در نواحی مرزی پاکستان را لرزاند. بنا به اعالم 
مقامات حکومــت طالبان، تاکنون آمار کشــته های این 
حادثه در افغانستان بیش از هزار نفر گزارش شده، اما این 
مقامات در عین حال تأکیــد کرده اند که احتمال افزایش 

آمار قربانیان »به طور قابل مالحظه« وجود دارد.
در همین راســتا،  محمد امین حذیفــه، رئیس اداره 
اطالعات و فرهنگ طالبان در پکتیکا به بی بی سی گفت: 

شمار زخمیان این رویداد هم به ۱۵۰۰ تن رسیده است.
او همچنین در پیامی گفته اســت: »تعداد قربانیان در 
حال افزایش است. مردم پشت ســر هم در حال حفر قبر 

هستند.«
خالد زدران، ســخنگوی وزارت داخلــه طالبان که به 
محل رویداد رفته است، با نشر عکسی گفته است که »آمار 
کشته شدگان از حدس و گمان باالتر است«. او همچنین 
نوشته است که نیروهای وزارت دفاع طالبان شمار زیادی 
از زخمیان را انتقال داده اند ولی نیاز به چادر/خیمه وجود 
دارددر ایــن زلزله صدها خانه خشــتی و ســنگی ویران 

شده اند. شمار زیادی از سکنه نیز زیر آوارها مانده اند.
تصاویر شــبکه های اجتماعی، ابعاد خرابــی  و نیاز به 
امدادرسانی فوری را نشان می دهند. عالوه بر ده ها روستای 

پکتیکا، کابل، خوست، لغمان، غزنی و لوگو نیز لرزیده اند.
این زلزله در نواحی مختلف هند و پاکستان نیز احساس 
شده است. شــمار مصدومان که ابتدا ۱۵۰ نفر اعالم شد، 
ســاعاتی بعد به ۶۰۰ نفر افزایش یافــت. مقامات محلی 
گفته اند که تعداد قربانیان هر لحظه بیشــتر می شــود. 
امکانات مراقبتی و رســیدگی به مجروحان بسیار اندک 
اســت. به نوشــته رویتــرز، از ســال ۲۰۰۲ تاکنون این 
مرگبارترین زلزله ای است که در افغانستان رخ داده است.

طالبــان از نهادهــای بین المللی درخواســت کمک 
کرده اند. بالل کریمی، معاون سخنگوی طالبان در توییتی 
نوشت: »از همه سازمان های امدادی می خواهیم به کمک 

بشتابند.«
شرف الدین مســلم، مقام امور رسیدگی به حوادث در 
حکومت طالبان، نیز صبح چهارشــنبه در یک کنفرانس 

خبر داد که برای کمک به زلزله زدگان در این والیات یک 
میلیارد افغانی کمک نقدی منظور شده است.

به گفته وی، در اثر این زمین لرزه هــزاران خانه حتی 
چندین روستا به طور کامل تخریب شده و بیشترین تلفات 
در ولســوالی برمل پکتیکا از میان »زنان و کودکان« بوده 

است.
جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز خواهان کمک های 

فوری به زلزله زدگان در پکتیکا و خوست شد.
جبهه مقاومت ملی افغانستان از نهادهای کمک رسان 
و خیریه خواسته تا »ســریع و با هرچه در توان دارید« به 
کمک آسیب دیدگان زمین لرزه در شرق افغانستان برسند.

صبغت احمدی، ســخنگوی این جبهــه در توئیتی با 
آسیب دیدگان زمین لرزه ویرانگر در والیت های پکتیکا و 
خوست ابراز همدردی کرده و شمار تلفات در این رویداد را 

بلند توصیف کرده است.
همچنین کمیســاریای عالی ســازمان ملــل در امور 
پناهندگان از اعزام گروهی بین سازمانی به محل خبر داد.

این نهاد با اظهار نگرانی گفته است که آمار قربانیان این 
زلزله احتماالً بیشتر افزایش پیدا کند.

بخش افغانستان این اداره در توییتی گفته است که با 
ادامه عملیات جستجو و نجات، گروهی برای یک ارزیابی 

مشترک بین سازمانی ایجاد و به محل اعزام شده است.
این نهــاد افزوده کــه در این تالش ها بــرای حمایت 

بازماندگان سهم خواهد داشت.
گفته شده هنوز شمار زیادی از افراد زیر آوار مانده اند.

هنوز گزارشــی از میزات تلفات در پاکســتان منتشر 
نشده، با این حال مرکز لرزه نگاری مدیترانه اروپا اعالم کرد 

که این زمین لرزه را حدود ۱۱۹ میلیون نفر در پاکستان، 
افغانستان و هند احساس کرده اند.

ابرازهمدردیخطیبزاده
بادولتومردمافغانستان

ســخنگوی وزارت خارجه در پی حادثه تلخ و اندوه بار 
زلزله در جنوب شرق افغانستان که به جان باختن و مجروح 
شــدن تعداد زیادی از مردم شریف افغانستان و همچنین 
خســارات مادی منجر شد، مراتب تاســف و اندوه فراوان 
دولت و مردم جمهوری اســالمی ایران به ملت دوست و 

برادر افغانستان را اعالم کرد.
ســعید خطیــب زاده ضمن طلــب آمــرزش برای 
جانباختگان این حادثه تلخ طبیعی،  با بازماندگان قربانیان 
ابراز همدردی کرد و برای مجروحان  سالمتی مسئلت کرد.

وی همچنین آمادگی جمهوری اســالمی ایران برای 
هرگونه کمک به زلزله زدگان  را اعالم کرد.

در همین راســتا، ســفارت ایــران در افغانســتان از 
انجام اقدامات کمکی از جمله ارســال دو هواپیما حاوی 

کمک های اولیه به این کشور خبر داد.

سفارت ایران در کابل در حساب کاربری خود در توییتر 
اعالم کرد: مع االســف وقوع زلزله در افغانســتان تلفات 
سنگینی را بجای گذاشته و منجر به کشته و زخمی شدن 

تعداد زیادی از شهروندان این کشور گردیده است.
ســفارت ایران در کابل ادامه داده اســت: این سفارت 
ضمن ابراز تســلیت و همدردی با ملت شریف افغانستان، 
اقدامات کمکــی الزم از جمله ارســال دو هواپیما حاوی 

کمک های اولیه را به عمل آورده است.

جهانخبر 
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