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رئیس اجرایی حکومت افغانستان نشست صلح را تحریم کرد
جهان

#سیستان_و_بلوچستان

فروغ احمدی
خبرنگار

نشســت بیــن االفغانــی گــروه
طالبــان بــا امریــکا و هیأتــی از
دولــت افغانســتان امــروز در حالــی
کار خــود را در دوحــه قطــر آغــاز
کــرد کــه عبــداهلل عبــداهلل رئیــس
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی
افغانســتان اعــام کــرده اســت در
اجــاس لویــی جرگــه مشــورتی
صلــح شــرکت نخواهــد کرد .بــا این
حــال برخی کارشناســان و مقامات
افغانســتان اعــام کردهانــد ،غیبت
عبــداهلل در ایــن نشســت فاقــد
اهمیــت اســت.
بــه گــزارش رســانههای افغــان
تیــم ثبــات و همگرایــی بــه رهبــری
عبــداهلل عبــداهلل در بیانیــهای
اعــام کــرد کــه مــا بــا هیــچ یــک از
احــزاب و شــخصیتهای ایــن تیــم
تــا ایــن مرحلــه بــرای شــرکت در
ایــن اجــاس مشــورت نکردهایــم
و دلیــل قانعکننــدهای بــرای
مشــارکت نداریم .عبــداهلل عبداهلل
همچنیــن اعــام کــرد کــه لویــی
جرگــه مشــورتی صلــح بــرای حل و
فصل مشــکالت کنونی افغانستان
مفیــد نیســت .ایــن در حالــی اســت
کــه کارشناســان میگوینــد کــه در
حــال حاضــر هــم عــدم حضــور
آقــای عبــداهلل تأثیــری بــر ایــن
جرگــه نــدارد .بعــد از اعتــراض
تیــم ثباتوهمگرایــی ،هــارون
چخانســوری ســخنگوی ریاســت
جمهــوری اعــام کــرد قــرار اســت
اشــرف غنــی رئیــس جمهــوری

هشتگ

بــا عبداهللعبــداهلل دیــدار کنــد و
دربــاره دیــدگاه و نگرانــی او نســبت
بــه لویــی جرگــه مشــورتی صلــح،
توگــو کننــد و در ایــن مــورد
گف 
تصمیمگیــری کنــد.
در همین حال کارشناسان سیاسی
معتقدنــد کــه ممکــن اســت بــه
زودی اختــاف بــه وجــود آمــده
بیــن طرفیــن حــل شــود و حضــور
و یــا عــدم حضورسیاســتمداران
تأثیــری بــر ایــن جرگــه نخواهــد
داشــت ،چــرا کــه جرگــه مشــورتی
صلــح ،یــک جرگــه مردمــی اســت.
قــرار اســت جرگــه مشــورتی
صلــح  29آوریــل مصــادف بــا
 9اردیبهشــت برگــزار شــود .در
ایــن نشســت کــه میتــوان از آن
بهعنــوان نشســت ریــش ســفیدان
یــاد کــرد ،بیــش از دوهــزار تــن
از سراســر افغانســتان شــرکت
خواهنــد کــرد.

نماینده مشهد:
مبادا «رحمان  »۱۴۰۰دوباره اکران شود
نصــراهلل پژمانفــر نماینده مشــهد در
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره
بــه توقیــف فیلــم «رحمــان »۱۴۰۰
تأکیــد کــرد :عــدهای در تالشــند
امــکان اکــران دوبــاره آن را فراهــم
آورنــد .میخواهنــد بگوینــد بعــد از
اصالحــات اجــازه دهیــد دوبــاره
اکــران شــود کــه ایــن قابــل
قبــول نیســت و غیــر از
جلوگیــری از اکــران ،بایــد
عوامــل آن جریمــه هم
بشــوند.

در حالی که افغانســتان خود را برای
اجــاس لویی جرگه مشــورتی صلح
آمــاده میکنــد ،طالبــان از امــروز
وارد ششــمین دور مذاکــرات خــود
بــا امریــکا و گروهــی از طــرف دولــت
افغانســتان شــده اســت کــه طالبــان
تأکیــد کــرده ،قــرار اســت نظــرات
شــخصی خــود را بیان کننــد و حضور
آنهــا بــه منزلــه حضــور دولــت
افغانســتان در نشســت نیســت .در
همیــن ارتبــاط شــاه محمود قریشــی
وزیــر خارجــه پاکســتان گفــت :تــا
کنون چندین نشســت بین طالبان و
امریــکا صــورت گرفته اســت .امیدوار
هســتیم ایــن نشســت نتیجــه مثبتــی
داشــته باشــد و پایــان منطقــی بــرای
ثبــات و صلــح در منطقــه داشــته
باشــد.
ً
طالبــان اخیــرا عملیــات بهــاری
موســوم بــه الفتــح را آغــاز و
اعــام کــرده اســت ایــن عملیــات

درراســتای نابــودی اشــغالگران
صــورت گرفــت .در ادامــه ایــن
بیانیــه تأکیــد شــده اســت :جنــگ
از ســوی امریــکا بــر ایــن گــروه
تحمیــل شــده اســت .ایــن جملــه
بیانیــه بــا واکنــش تنــد مقامــات
امریکایــی مواجــه شــد و اظهــار
داشــتند ایــن عملیــات رونــد
منفــی در رونــد مذاکــرات و
تالشهــای صلــح در افغانســتان
دارد.
در همیــن راســتا زلمــی خلیلــزاده
نماینــده ویــژه امریــکا در امــور
صلــح افغانســتان بــا انتشــار پیامی
درتوییتــر خــود گفتــه اســت کــه
امریــکا جنــگ را بــر افغانســتان
تحمیــل نکــرده اســت بلکــه
افغانســتان چندیــن دهــه درگیــر
جنــگ بــوده اســت و در بســیاری از
مــوارد هــم افغانســتانیها بــا هــم
درگیــر شــدهاند.

واکنش فدراسیون بوکس
به مبارزه دختر ایرانی در فرانسه

فدراســیون بوکــس بــا انتشــار بیانیـهای از عــدم دخالتــش
در فعالیــت بوکســورهای دختــر ایرانــی خبــر داد.
ورزش بــه گــزارش ایســنا ،متــن اطالعیــه فدراســیون بوکــس بــه
شــرح زیــر اســت:
بــا عنایــت بــه اینکــه فدراســیون بوکــس جمهــوری اســامی ایــران در
حــوزه بانــوان هیــچ گونــه فعالیتــی نــدارد ،لــذا برگــزاری مســابقات و
تمرینــات ایــن رشــته ورزشــی در هــر مکانــی مربــوط بــه ایــن فدراســیون
نیســت و مســئولیت آن بــا برگزارکننــدگان یــا شــخص شــرکتکننده
خواهــد بــود.
صــدف خــادم روز شــنبه و در شــهر رویــان فرانســه در مبــارزهای کــه ســه
رانــد بــه طــول انجامیــد مقابــل «آن شــوان» بوکســور کشــور میزبــان به
برتــری رســید.

یگانه خدامی
خبرنگار

ســیل بــه سیســتان و بلوچســتان رســید .اســتانی کــه
زندگــی مردمــش در روزهــای عــادی هــم بــا ســختی
و مشــکالت میگــذرد و ایــن ســیل شــرایط را برایشــان
دشــوارتر میکنــد .در شــبکههای اجتماعــی کاربــران
ســاکن ایــن اســتان لحظهبهلحظــه اخبــار ،عکسهــا
و فیلمهــای ســیل استانشــان را منتشــر میکننــد
تــا دیگــران را باخبــر کننــد .آنهــا میخواهنــد ســیل
استانشــان در بیــن اخبــار ایــن بــای طبیعــی طوالنــی
کــه شــاید بــرای مــردم کمــی عــادی شــده ،گــم نشــده و
نادیــده گرفتــه نشــود.
هشــتگ سیستان و بلوچســتان را همه کسانی که درباره
ســیل ایــن اســتان مینویســند اســتفاده میکننــد :جاوید
ایران 211« :روســتای شهرســتان نیکشــهر در سیســتان و
بلوچســتان در محاصــره ســیل هســتند و تلفــن بیــش
از  ۸۰روســتا قطــع شــده .نبــود تلفــن و مســدود بــودن
راههــا نگرانیهــا را بــرای هرگونــه احتمــال خســارت
جانــی و مالــی بیشــتر کــرده و امــداد هوایــی نیــز وجــود
نــدارد تــا بــه مناطــق کوهســتانی و روســتایی سرکشــی
کنــد ،».پیکارجــو« :آبهــای پرحجمــی از افغانســتان
داره بــه ســمت سیســتان و بلوچســتان میــاد .از یه طرف
بایــد بــرای ســیل آمــاده باشــیم و از طــرف دیگــه بــرای
لجــن پراکنیهــای برانــدازا علیــه ملــت افغانســتان و
فاطمیــون و ،»...شــاهرخ صالحــی« :نبایــد از ســیل در
ـان سیســتان و
شــرق کشــور غافــل شــد ...چــه بســا مردمـ ِ
بلوچســتان بــه همیــاری بیشــتری نیــاز دارنــد» ،فاطمــه
شــیرزایی« :از زمانــی کــه مــن یــادم میــاد ،زابــل اگــر
رحمتــی آمــد بالفاصلــه بعــدش قطــع برق ،قطــع آب،
قطــع اینترنــت و ســایر ارتباطــات رو داشــتیم» ،علــی
سیســتانی« :تمــام شــهر زابــل رو آب گرفتــه بســیج،
ارتــش ،ســپاه و ناجــا در حــال کمــک بــه شــهرداری
بــرای تخلیــه آب از ســطح شــهر هســتن محــور بیبــی
دوســت بــه زیــر آب رفتــه و مســدوده آب هیرمنــد
بــاال اومــده ســیالب وحشــتناکی از ســمت افغانســتان
هــم داره میــاد ســمت مــا و آخــر هفتــه میرســه .دعــا
کنیــد دوســتان» ،مریــم هاشــمی« :الیروبــی روســتای
فنــوج در نیکشــهر بــا دســت خالــی توســط مــردم»،
نویــد برهــان زهی«:بــه علــت بارندگــی وخطرســیالب
 95خانــوار در شهرســتان مهرســتان 316 ،خانــوار در
شهرســتان قصرقنــد وهمچنیــن 40خانــوار درشــهر
بنــت ازمناطــق پرخطــر بــه مکانهــای امــن انتقــال
داده شــدهاند7.خانه خشــتی وگلــی درشهرســتان
قصرقنــد بهطورکامــل تخریــب شــده اســت .بــه علــت
طغیــان رودخانههــا 12محــور ارتباطــی مســدود شــده
اســت» ،باباشــاه« :شــاید فکــر کنیــد زابــل دیگــه از
دســت بارشهــا خــاص شــد ولــی حجــم ابــر داخــل
افغانســتان رو مشــاهده کنیــد و بــه ایــن فکــر کنیــد کــه
ســیالبش میــاد اینــور.».

