6

شهرنوشت

toseeir ani.ir

شماره / 533دوشنبه 19خرداد  16/ 1399شوال 8 / 1441ژوئن 2020

از گوشه و کنار

مسائل اتباع افغانستان در ایران تمامی ندارد؛ این بار حادثه یزد

شورای نگهبان الیحه حمایت از
کودکان و نوجوانان را تأییدکرد

ادامه بگومگوها و نیمچه تنشهای دیپلماتیک !

ریحانه جوالیی

 13اردیبهشتبودکهتعدادیازاتباع
افغان در پــی ورود غیرقانونی به خاک
ایران کشته شــدند .آنهایی که بخت
یارشان بود و توانســتند خود را نجات
دهند ادعا کردند مأموران مرزی ایران
آنها را مجبور بــه پریدن در رودخانه و
بازگشتکردهبودندکهاینادعاازسوی
ایرانردشد.
حاال با گذشت یک ماه از این حادثه،
داغ مرگ اتباع غرق شــده افغانستانی
نهتنهاالتیامنیافتهاستبلکهداغدیگری
هم بر دل مردم این کشــور رنجدیده
نشست.اینبارنوبتیزداست.
دریزدچهشد؟
بر اساس گزارشهای ابتدایی یک
گشتامنیتیدرایرانبهسمتخودروی
مهاجران در شاهراه یزد آتش گشوده و
آن را منفجر کرده است .وزارت خارجه
افغانســتان تایید میکند کــه در این
رخداددستکم 3شهروندافغانکشته،
 4نفردیگرمجروحوتعدادیدیگرناپدید
شده و احتماالً در آتش سوختهاند .این
حادثه باعث شــد تا غفور لیوال ،سفیر
افغانستان در ایران ،به شهر یزد برود تا
درباره تیراندازی به خــودروی حامل
مهاجرانافغانتحقیقکند.
هنــوز دعــوای دیپلماتیک غرق
شــدن مهاجران افغــان در رودخانه
مرزی هریرود بین ایران و افغانستان به
قوت خود ادامه دارد که این بار انفجار و

آتشسوزی ماشین مهاجران افغان در
شاهراهیزدپایغفورلیوالرابهاینشهر
کشیدهاست.
احمــد ترحمی بهابــادی ،معاون
سیاسی امنیتی اســتاندار یزد شلیک
مأموران نیــروی انتظامی ایــران به
خودرویحاملشهروندانافغانراتایید
میکند ،اما میگوید که این ماشین نه
به خاطر گلوله که به دلیل ســرعت باال
و برخورد شدید با گارد ریل کنار جاده
آتش گرفته اســت .بــه گفته ترحمی
بهابادی ،آتشسوزی این خودرو هشت
کیلومتر بعد از اصابت گلوله با الستیک
رخ داده و هیچ ارتباطی با شلیک گلوله
نداشتهاست.
او میگوید حرکت راننده خودرو بر
روی رینگ و استفاده از مواد محترقه و
جرقههای ناشی از حرکت روی رینگ،
خودرورادچارحریقکردهاست.ترحمی
در ادامه بیان میکند این خودرو یکی از
ج خودرویی بوده است که بهصورت
پن 
یک کاروان «اتبــاع غیرمجاز»« ،مواد
مخدر»حملمیکردند.
اماویدئوهاییکهازاینحادثهضبط
ودررسانههایاجتماعیمنتشرشدهاند
تنهایکخودرویآتشگرفتهمهاجران
را نشــان میدهد و از چهار خودروی
دیگری که ترحمی ادعامیکند خبری
نیست.
با این حال غفور لیوال ،گفته اســت
خودروی حامل مهاجران افغانستانی
پسازشلیکمأمورانپلیسایرانبهتایر
آن آتش گرفته است .او پس از عیادت و
صحبت با مجروحــان حادثه گفته که

پلیس به خودرو دستور توقف میدهد
و پس از بیتوجهی راننــده ،مأموران
الســتیک خودرو را هــدف میگیرد،
اما خودرو درحالیکه چــرخ آن آتش
گرفتهبود،چندکیلومتربهحرکتادامه
میدهدودرنتیجهآتشمیگیرد.
البته سفیر افغانستان در ایران این
ادعاکهخودروآتشگرفتهدریزدمتعلق
به«قاچاقبرانانسان»بودهاستراتأیید
کرده اســت اما این تایید ،دلیلی برای
توجیه مسئله نیســت .همانطور که
پیشتر هم اشاره شد پس از غرق شدن
اتباعافغاندراردیبهشتماهگذشتهکه
گفته میشود 3کودک زیر 18سال هم
درآنکشتهشدندروابطایرانباهمسایه
خوداندکیتیرهوتارهشدهبود.پسازآن
حادثهوزارتخارجهافغانستانگفتهبود
تکرارحادثههایاینچنینیمیتواندبر
روابطدوکشورهمسایهتأثیربگذارد.
درگیریهای لفظــی بین مقامات
ایران و افغان همچنان وجود دارد .پس
از اظهارات سفیر افغانســتان؛ رسول
موسوی ،مدیرکل غرب آسیای وزارت
خارجه ایران در حساب توییتری خود
نوشــت :حمل ۱۳نفر در یک خودرو۴
نفره ۳،نفر در صندوق عقب ،اگر قاچاق
نیست،چیست؟
او همچنین گفته اســت که پلیس
ایران به قاچاقچیان شــلیک میکند.
چه قاچاقچی مواد مخدر باشــند چه
قاچاقچیانسان.
نگهبانیازمرز،رویهای
خشونتآمیزیامنطقی؟
مریم سما ،عضو مجلس نمایندگان

گزارش

کاهش نقاط قرمز در خوزستان؛ کردستان و هرمزگان در وضعیت هشدار

موج دومکرونا از راه میرسد؟

کرونا انگار قصد ندارد دســت از ســر مردم
بردارد.مردمهمسراینندارندکهدرخانهبمانند
وویروسراشکستدهند.مسئوالنازآغازپیک
دوم شیوع بیمار سخن میگویند و آمارها هم هر
روز باالتر میرود.
موج دوم کرونا در صورت
عدم فاصلهگذاری
یک متخصص بیماریهای عفونی با اشاره
به اینکه زمــان بروز موج دوم و ســوم کرونا به
رفتار مردم وابسته خواهد بود ،گفت :اگر مردم
فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت نکنند ،ماسک
اســتفاده نکنند ،اعتقادی به رعایت مســائل
بهداشتی نداشــته باشــند و ،...مطمئناً با اوج
مجدد بیماری در کشور روبرو میشویم.
دکتر مســعود مردانی با تأکید بــر اینکه
موج دوم کرونا هنوز آغاز نشــده است ،گفت:
باید ببینیم دقیقاً چه اتفاقی رخداده اســت .در
اسفندماه سال گذشــته در اهواز روزانه حدود
پنجتا هفت بیمار کرونایی داشتیم .درحالیکه
همان زمــان در قم ،گیالن ،تهــران و ...تعداد
بیشــتری بیمار داشــتیم .این موضوع نشان
میدهدکه اوایل شیوع کرونا ،اهواز تحتالشعاع
بیماری قرار نگرفــت .اما اکنون بــا برگزاری

جشنها ،عروسیها ،مراسم عزاداری و ...ابتالی
افراد به ویروس افزایشیافته است .درواقع طبق
مشاهدات ما در آن منطقه ،وضعیتی که در اهواز
ایجادشده ،همان موج اول بیماری است که با
تأخیر آغازشده است.
کرونا تمام نشده است
او با بیــان اینکه مــوارد جدیــد بیماری
کووید ۱۹-روبهافزایشاست،افزود:اینموضوع
سه علت دارد؛ اوالً بهبود سیستم بیماریابی در
کشور را شاهد هســتیم ،ثانیاً مراجعه مردم به
آزمایشگاههای تشــخیصی برای انجام تست
 PCRبیش از گذشته شده است .بهطوریکه
درابتدایشیوعبیماریسهآزمایشگاهدرکشور
در این بخش فعال بودند ،اما اکنون بیش از ۶۰
مرکز اخذ تست را انجا م میدهند.
در وهله ســوم نیز که اهمیت بسیار زیادی
دارد افزایش تحــرکات اجتماعی اســت .در
عید نوروز و ســیزدهبدر رعایت خوبی صورت
گرفت ،اما اکنون میبینیــم حضور و تحرک
در خیابانها حتی نســبت به قبل از شــیوع
کرونا در کشور بیشتر است .این نشان میدهد
مردم بــه این تصور دچار شــدهاند کــه کرونا
تمامشده است.

معاونبینالمللیوامور
حقوقی وزارت امور
خارجه :در این هزار
کیلومترمرزمشترکبین
ایرانو افغانستانمسائل
استراتژیک زیادی وجود
دارد .این اتفاقها نتیجه
ترددهای غیرقانونی در
مرز است .به دلیل وجود
تروریسمومشکالتیکهبه
واسطه آن ایجاد شده است
پاسگاههای مرزی برداشته
شدهاند

کابل در رابطه با اتفاق اخیر گفته است:
برخورد مرزبانان ایران بــا تبعه افغان
رویه خشونتباری است که بعد از اتفاق
مرزبانی در هریرود دوباره رخ میدهد
و مــردم افغانســتان را ناراحت کرده و
واکنشهای زیادی همراه داشته است.
بهگفتهاوپسازحضورسفیرافغانستان
بود که مقامات ایرانی شــلیک به این
خودروراگردنگرفتند.
محمدحسینجعفریان،کارشناس
ارشد مسائل افغانســتان اما در جواب
رفتار خشــونتآمیز عضــو مجلس
نمایندگان کابل گفت :زمانی میتوان
از رویه خشــونتآمیز سخن گفت که
هر ماه بیش از  160هــزار نفر وارد یک
کشــور نشــوند ،حضور اتباع دیگر در
کشور محدود باشد یا تعداد مهاجران
غیرقانونی به  3میلیون نفر در طول 40

حتیافرادبیعالمتهمماسکبزنند
مردانی در خصوص اســتفاده از ماســک،
اظهار کرد :سازمان بهداشــت جهانی بهویژه
برای کشــورهایی مانند ما کــه برخی مردم
فاصلهگذاری اجتماعــی را مضحکه قراردادند
توصیه میکند حتی مردم بدون عالمت هنگام
خروج از منزل از ماسک استفاده کنند .اگر مردم
فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت نکرده ،ماسک
اســتفاده نکنند ،اعتقادی به رعایت مســائل
بهداشتی نداشته باشــند و ...مطمئناً ما با اوج
مجدد بیماری در کشور روبرو خواهیم بود.
 80تا90درصد مردم کرونا نگرفتهاند
از ســوی دیگر معاون تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت:
پالسما درمانی جزو درمانهایی مؤثر است .این
شــیوه درمانی در کمیته علمی بررسیشــده
اســت و مجوز تحقیقات آن را از سوی کمیته
علمی صــادر کردهایم .ایــن روش درمانی در
کشــور بر بیش از  ۲۰۰نفر اعمالشده است و
نتیجهای که حاصلشــده ،مثبت است؛ عالوه
بر اینکه در سطح بینالمللی هم درمانی مؤثر
شناخته میشود.
رضا ملکزاده افزود :تاکنون  80تا  90درصد
مردم به کرونا مبتال نشدهاند و اینکه میگوییم
این تعداد هنوز مبتال نشدهاند ،به این معناست
که امکان ابتالی آنها وجــود دارد ،البته این
موضوع مربوط به کســانی نیست که مبتالی

سال نرسد .به گفته او درست است که
مشکالتی با اتباع افغان در مرز به وجود
آمده ،اقدامی صورت گرفته و خشونت
وجود دارد و در این بین چند نفر کشته
شدهاند اما باید این وجه داستان را هم
دیدکه 800هزاردانشآموزافغانستانی
در ایران تحصیل میکنند و ساالنه یک
میلیارد دالر هزینه تحصیل این اتباع
میشود .در اوج بحران کرونا بهصورت
رایگان درمان میشوند و سایر خدماتی
که دولت در اختیــار آنها میگذارد را
همبایددید.
جعفریان در دفاع از اقدام ایران بیان
کرد :خودرویی با سرعت  160کیلومتر
یراند.بهایستنیرویانتظامی
درجادهم 
توجهنمیکندوبهراهخودادامهمیدهد،
از ســوی دیگر این ماشــین سیستم
احتراق دارد و به تیرهای هوایی پاسخ
نمیدهد و بنابراین نیــروی انتظامی
راهیجزشلیکبهتایرندارد.
به گفته مریم سما اما صحبتهای
جعفریان توجیهی است برای رد کردن
خشــونت .او در ادامه خاطرنشان کرد:
اســتفاده از کمیت و تعداد مهاجران
در یک کشــور پســندیده نیست .در
کشورهای دیگر هم مهاجران زیادی از
تمام دنیا وجود دارند اما سعی دولتها
بر این اســت که چنین اتفاقهایی رخ
ندهدواصولحقوقبشررعایتشود.در
موردماشینذکرشدههمحتماًمقامات
ایرانی میدانســتند که چه کسانی در
این ماشین حضور دارند و میتوانستند
بدون خشونت این موضوع را رفع کنند.
بحث اصلی برخوردی است که صورت
گرفته ،باید مکانیســمهای مشخصی
وجودداشتهباشدکهوقتیچنیناتفاقی
افتادچطوربرخوردکنند.بهعقیدهاواین
موضوعبایدبیشتربررسیشودوسپس
درموردآنصحبتکرد.
ایراننقشیدر
حادثههریرودندارد
با تمــام اوصاف در ماههــای اخیر
تنشهای زیادی بین ایران و افغانستان
صورت گرفته اســت .به گفته محسن
بهاروند،معاونبینالمللیوامورحقوقی
وزارت امور خارجه دلیــل اتفاقهای
اخیر و هریرود ترددهــای غیرقانونی
افغانهاست.
به گفته او در این هزار کیلومتر مرز
مشترک بین ایران و افغانستان مسائل
اســتراتژیک زیادی وجــود دارد .این
اتفاقها نتیجه ترددهــای غیرقانونی
در مرز است .به دلیل وجود تروریسم و
مشکالتی که به واسطه آن ایجاد شده
استپاسگاههایمرزیبرداشتهشدهاند

بر اساس گزارشهای
ابتدایییکگشتامنیتی
در ایران به سمت خودروی
مهاجران در شاهراه یزد
آتش گشوده و آن را منفجر
کرده است .وزارت خارجه
افغانستانتاییدمیکند
که در این رخداد دستکم
 3شهروند افغان کشته4،
نفر دیگر مجروح و تعدادی
دیگر ناپدید شده و احتماالً
در آتش سوختهاند

و نظارت زیادی روی مرز وجود ندارد؛ به
همین دلیل افــراد گرفتار قاچاقچیان
انســان میشــوند و آنها را از مرز رد
میکنند.
او در رابطه با اتفــاق هریرود گفت:
این رود در فصل بهار طغیان میکند و
به چند شاخه تبدیل میشود .بنابراین
قاچاقچیان انســان بــرای رد کردن
مسافران از مرز خطر میکنند و آنها را
ازمکانهایصعبالعبوربهداخلخاک
ایرانمیآورند.
بنا بر گفتههای بهاروند تحقیقات
ایران نشان نمیدهد که مرزبانان ایران
دخالتی در غرق و کشــته شدن اتباع
افغاننداشتندومدرکیهماینموضوع
را اثبات نمیکند .ضمن اینکه ســاالنه
 500هزارنفرترددغیرقانونیازمرزهای
افغانستانداریمورویه مرزبانانودولت
ایران خشونتآمیز نیست .ما همواره به
مقامات افغان گفتهایم اگر مدرکی دال
برمقصربودنایراندرموردکشتهشدن
اتباع افغان دارید ارائه کنید تا در اولین
فرصت بررسی شود .با این حال شواهد
دولت افغانستان تنها یک سری فیلم،
عکس و مصاحبه است که ما هم در آن
محلحضورداشتیموآنهارادیدهایم.
جانانسانهابیارزشاست
با تمام این اوصاف آنچه در این میان
اهمیت دارد و میان دعــوای مقامات
و مســئوالن کشــورها گم شده است
جان انسانهاست .انسانهایی که برای
زندگیبهترتالشمیکنند.انسانهایی
که برای داشــتن اندکی آرامش و صلح
به انواع خطرها تــن میدهند و راهی
بیبازگشت را انتخاب میکنند .در آخر
هم پس از کمی کشــمکش میان این
مســئول و آن مقام همهچیز فراموش
میشود ،تنها زخمی عمیق بر دل و یاد
نزدیکانباقیمیماند.

شــورای نگهبــان
طی نامــهای به رئیس
مجلس عــدم مغایرت
الیحهحمایتازاطفالو
نوجوانان با قانون و شرع
را اعالم کرد .به گزارش ایلنا ،عالوه بر این ،شــورای
نگهبــان از مجلس برای طرح فهرســت قوانین و
احکامنامعتبردرحوزهمحیطزیست،طرحفهرست
قوانین و احکام نامعتبر در حــوزه انتخابات ،طرح
فهرســت قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش،
طرحفهرستقوانینواحکامنامعتبردرحوزهمعدن،
طرحفهرستقوانینواحکامنامعتبردرحوزهشوراها
وشهرداریها،طرحفهرستقوانینواحکامنامعتبر
درحوزهسالمت،فهرستقوانینواحکامنامعتبردر
حوزه احزاب سیاسی ،الیحه تجارت ،طرح الزام به
ثبترسمیمعامالتاموالغیرمنقول،الیحهاصالح
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و طرح الحاق دو ماده
به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی درخواست
استمهالکرد.
هاشمی فاش کرد

دلیل آتشسوزیهای سریالی
پایتخت بارشهای امسال بود!

رئیــس شــورای
شــهر تهــران دلیل
آتشسوزیهایسریالی
پایتخــت را اعالم کرد.
به گزارش خبرآنالین،
محسن هاشــمی در واکنش به آتشسوزیهای
سریالی بوستانهای پایتخت گفت :آتشسوزیها
دلیل مشخصی دارد و آن میزان بارشهای امسال
بودکهموجبرشدعلفهاوگیاهانخودروشدودر
ادامهباگرمشدنهواوخشکشدنعلفهاماشاهد
این هستیم که با کوچکترین جرقهای باعث ایجاد
آتشسوزیدرفضایسبزمیشود.
وزیر کشور خبرداد؛

تشکیل کارگروه ملی برای
تشویق فرزندآوری

در یکصد و ســی و یکمین جلســه شورای
اجتماعی کشــور که پیش از ظهر دیروز به ریاست
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور برگزار شد،
درباره موضوع جمعیت و سیاستهای فرزندآوری
بر اســاس تأکیدات مقام معظم رهبــری بحث و
بررسی شــد .به گفته وزیر کشور ،در این جلسه بنا
شد کارگروه برنامه جامع تقسیمکار ملی با تعیین
دستگاه متولی و دستگاههای همکار و معین برای
اجرایسیاستهایتشویقفرزندآوریایجادشود.

تابستان گرمی در راه است

رئیــس ســازمان
هواشناســی بــا بیان
اینکه تابســتان پیش
رو ،در اغلب نقاط کشور
بسیار گرم خواهد بود،
گفت :در هفته آینده روند افزایش دما رخ خواهد
داد و دمــای هوای تهــران تا حــدود  ۳۹درجه
پیشبینیمیشود.بهگزارشمهر،سحرتاجبخش
با اشاره به اینکه تابستان گرمی در راه داریم ،افزود:
تا روز سهشنبه روند کاهش دما ادامه خواهد یافت
اما در هفته آینده روند افزایش دما رخ خواهد داد .او
با اشاره به اینکه از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون
بارشهای قابلمالحظهای در کشور اتفاق افتاده،
اما این بارشها نسبت به سال گذشته کمتر بوده
اســت ،گفت :بااینوجود ،میزان بارشهای سال
جاری باالتر از حد نرمال بوده است.

یکمیلیون هکتار به مناطق
حفاظتشدهکشور اضافه میشود

بدون عالمت حساب میشوند ۵ .درصد افرادی
که مبتال میشوند ،هیچ عالمتی ندارند و آن۸۰
درصد افراد مذکور هیچ پادتنی برای مقابله با
ویروس ندارند و تنها آن  ۲۰درصدی که مبتال
شــدهاند ،چه با عالمت و چه بی عالمت ایمنی
دارند و باقی افراد در معرض ابتال هستند.
آخرین آمار ابتال و فوت در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین آمار
روزانه ابتال به کرونا در کشور را اعالم کرد و گفت:
از روز شنبه تا ظهر یکشنبه ۲هزار و  ۳۶۴بیمار
جدید مبتالبه کووید -۱۹در کشور شناسایی
شدند.
کیانــوش جهانپــور بیان کرد :بر اســاس
معیارهای قطعی تشخیصی ،از تعداد مبتالیان
 ۶۴۸مورد بستری شــدند و مجموع بیماران

کوویــد ۱۹-در کشــور به  ۱۷۱هــزار و ۷۸۹
نفر رســید .به گفته او در بازه زمانی شــنبه تا
ظهر یکشــنبه ۷۲ ،بیمار کوویــد -۱۹جان
خود را از دســت دادند .بهاینترتیب مجموع
جانباختگان این بیماری به  ۸هزار و  ۲۸۱نفر
رسید .همچنین  ۲۵۹۶نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.
بر اســاس گفتههای جهانپــور ،وضعیت
خوزســتان همچنان قرمز اســت ،امــا روند
بیماریابی تقویت و موارد بستری در هفتههای
اخیردرحالکاهشاستوتعدادشهرهایقرمز
دراستانخوزستاناز ۱۶به ۹شهرستانرسیده
است .استانهای هرمزگان و کردستان نیز در
وضعیت هشدار قرار دارند.

معاونمحیطزیست
طبیعی و تنوع زیستی
ســازمان حفاظــت
محیطزیستگفت:قرار
است امسال یکمیلیون
هکتار از عرصههای طبیعی کشور به مناطق تحت
مدیریت این ســازمان اضافه شود .به گزارش ایرنا،
کیومــرث کالنتری افــزود :اکنون حــدود ۱۸.۵
میلیون هکتار از عرصههای جغرافیایی کشــور با
عنوان مناطق چهارگانه در قالب  ۲۹۵منطقه تحت
مدیریت و حفاظت سازمان محیطزیست است که
این حفاظت را برای نسلهای آینده انجام میدهد.
او اظهار کرد ۵ :ژوئن برابر با  ۱۶خرداد هرســاله در
ســطح جهان روز جهانی محیطزیست نامگذاری
شده اســت این روز در ســال  ۱۹۷۲تشکیل شد
و هرساله هم یک شــعار بینالمللی برای این روز
تعیین میشود.

