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 تشریح نحوه فعالیت مدارس در تهران 
از هفته آینده

دانش آموزان ماسک و دستکش 
همراه داشته باشند

مدیرکل آموزش  و پرورش شهر تهران با اشاره 
به چگونگی بازگشــایی مدارس شهر تهران گفت: 
الزم است دانش آموزان وسایل شخصی مثل ماسک 
و دســتکش را خودشــان به همراه داشته باشند. 
به گزارش ایلنا، عبدالرضا فوالدونــد بیان کرد: بر 
اساس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه 
۲۷ اردیبهشت مدارس به مدت یک ماه بازگشایی 
می شود. صرفاً بازگشایی مدارس برای دانش آموزانی 
است که از آموزش مجازی استفاده نکردند یا در امر 
تحصیل و دروس خود اشکاالتی دارند و برای رفع 
اشــکال باید به مدارس مراجعه کنند. او ادامه داد: 
مراجعه دانش آموزان شــرایطی دارد. حضور آن ها 
داوطلبانه و حتماً باید با اطالع اولیا باشــد. حضور 
همکاران فرهنگی که بیمــاری زمینه ای دارند در 
مدارس الزامی نیســت. هفته اول یک نیازسنجی 
توسط کادر مدرســه صورت می گیرد و در ادامه به 
فراخور نیاز حضور دانش آموزان تداوم پیدا می کند تا 
درنهایت برای آزمون های پایان سال نیز تصمیماتی 

گرفته شود.
    

امسال حال تاالب ها خوب است

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های سازمان 
محیط با اشاره به اینکه وضعیت تاالب های کویری در 
اثر بارندگی های امسال مناسب است، گفت: علیرغم 
این شرایط همچنان تاالب گاوخونی آبگیری مناسبی 
نشده است. به گزارش مهر، مسعود باقرزاده کریمی 
اظهار کرد: در اثر بارندگی های مناسب، تقریباً تمامی 
تاالب های کشور آبگیری شــده اند و امسال، سال 
خوبی برای حیات تاالب های ایران است.۷۰ درصد 
تاالب بختگان پرآب شــده که این شرایط برای یک 
تاالب کویری بسیار مطلوب است. او عالوه بر آبگیری 
بختگان، از شکل گیری آبگیرهای ۵۰ تا ۱۰۰ هزار 
هکتاری در دل کویرهای نیمه شمالی و جنوبی کشور 
خبر داد و گفت: هرچند امسال دریاچه ارومیه وضعیت 
مناسبی پیدا کرده است اما ازآنجا  که دریاچه ارومیه 
در منطقه کوهستانی پرباران واقع  شده است، بهبود 
شرایط آن دور از انتظار نبود. آنچه باعث خرسندی 
ما شده اســت آبگیری تاالب های کویری همچون 
مهارلو، جازموریان، دریاچه نمک و حوض سلطان 

در دل کویر است.
    

انتقاد هاشمی از انفعال شهرداری 
در برابر طرح توسعه مجلس

رئیس شــورای اســالمی شــهر تهران ضمن 
انتقاد از انفعال شــهرداری در خصوص طرح توسعه 
مجلس گفت: چرا شهرداری در خصوص این طرح 
موضع گیری نمی کند. به گزارش ایســنا، محسن 
هاشــمی در ادامه تذکر محمد ساالری در خصوص 
طرح توسعه مجلس و تجاوز به حقوق شهر و همچنین 
مصوبات اخیر شــورای عالی شهرسازی و معماری 
کشور بیان کرد: موضوع مهمی که در این خصوص 
نباید فراموش شود انفعال شهرداری است. همچنان 
که شهردار تهران از جلسه شورای عالی شهرسازی 
خبر داشت اما در آن حضور نیافت و شهردار منطقه هم 
بسیار ضعیف از حق عمومی شهر دفاع کرد. بر همین 
اساس به رغم حضور بنده و آقای ساالری و مخالفت 
با زیر پا گذاشتن حق عمومی شــهر چون حق رای 
نداشتیم نتوانستیم مانع از این امر شویم. هاشمی در 
این موضوع بیشترین تقصیر را متوجه شهردار تهران 
دانست و اضافه کرد که شهردار تهران باید به واسطه این 
انفعال توضیح دهد  متأسفانه خیابان مردم را گرفتند 
و شــهرداری در آن مقطع واداد و امروز می خواهند 
خیابان های دیگر را نیز بگیرند و شــهرداری مجدداً 

واکنشی ندارد. باید این موضوع توضیح داده شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چند روز پیش بــود که خبری تلخ 
و بهــت آور در شــبکه های مجازی و 
ســایت های خبری در مورد کشــته 
شدن اتباع و پناه جویان افغان در مرز 

ایران منتشر شد. 
ماجرا از این  قرار بود که تعدادی از 
کارگران افغان که قصد ورود غیرقانونی 
به ایران را داشــته اند، ادعا کرده اند که 
سربازان مرزبانی ایران، ده ها نفر را پس 
از یک شب بازداشت، به رودخانه هریرود 
انداختــه و موجب غرق شــدن آن ها 
شده اند. این افراد مدعی اند مرزبان ها 
به زور اسلحه، کارگران را مجبور کردند 

به آب بپرند.
از همان ساعات ابتدایی مطرح شدن 
این موضوع، مرزبانان و مقامات کشور 
این قضیه را انکار کردند و زیر بار نرفتند؛ 
اما انتشار فیلمی جدید در رسانه های 
افغانســتان کــه از بازمانــدگان این 
حادثه است نشان می دهد که موضوع 
به صورت کلی رد شدنی نیست و چنین 

اتفاقی به وقوع پیوسته است.
 تالش های افغانستان 

برای کشف حقیقت
این اتفاق دلیلی شــد تا افغانستان 
هم بیکار ننشیند و برای کشف حقیقت 
دست به کار شود. در همان ساعات اولی 
حنیف اتمر، سرپرســت وزارت امور 
خارجه افغانستان در صفحه فیس بوک 
خود اعالم کرد که هیأتی را برای بررسی 
این حادثه تعیین کــرده و این هیأت 
این موضوع را به صورت جدی بررسی 
خواهند کرد. هیأتی که دولت افغانستان 
برای بررسی ادعای بدرفتاری مرزبانان 
ایران با مهاجران افغــان تعیین کرده 
بود در نخستین یافته هایش از کشته 
و ناپدید شدن چندین نفر در رویدادی 

که اخیراً خبرساز شد، سخن گفت.

محمد حمید طهماســی، رئیس 
هیــأت حقیقت یاب افغانســتان، که 
»ادعای به رودخانه انداختن مهاجران 
افغان توسط مرزبانان ایران« را بررسی 
می کند می گوید یافته های اولیه آن ها 
نشان داده که شــهروندان افغان ۴۶ 
نفر بودنــد که وارد مرز ایران شــدند. 
طهماســی در ادامــه صحبت هایش 
مدعی شــده بود که ۱۹ نفر در همان 
روز حادثه توسط غواصان که در محل 
بودند نجات داده شــدند و حال شمار 
قربانیان این حادثه را ۱8 نفر است. از 
سوی دیگر برخی مقامات افغانستان 
مدعی شده اند روی برخی اجساد آثار 
شکنجه دیده  شده اســت. آن ها باور 
دارند گزارش کســانی که جان سالم 
بدر برده اند و همچنین آثاری که بر بدن 
اجساد دیده می شود نشان از این دارد 
که سربازان مرزی ایران آن ها را با طناب 
بسته و ســپس با زور اسلحه مجبور به 

پریدن در رودخانه کرده اند. 
البته در این حادثه شک و شبهه های 
زیادی وجــود دارد. از دالیل رخ دادن 
این اتفاق تا تعداد اتبــاع افغانی که به 
آب افتاده شده اند. برخی نمایندگان 
مجلس افغانستان عدد ۴۵ نفر را ذکر 
کرده اند، اما عده ای هم می گوید تعداد 
آن ها ۵۵ نفر بوده است. از طرف دیگر 
یک نماینده پارلمان افغانستان تعداد 
افرادی را که به داخل ایران رفته بودند 
۵۷ تن ذکر کرده و گفته ۴۵ تن از آنان 

غرق  شده اند. 
همچنین، حبیب اهلل پدرام، نماینده 
والیت هرات در پارلمان افغانســتان، 
گفته اســت که از گروه ۵۷ نفره ای که 
وادار شــدند به هریرود بپرند فقط ۱۲ 
تن جان سالم به دربردند. از اظهارات 
مقامات افغان چنین به نظر می رســد 
که ظاهراً پنج نفر از غرق شــدگان در 
ترکمنســتان از آب بیرون کشــیده 

شده اند.
پس ازاین اتفاقات بــود که دولت 

افغانســتان خواســتار روشن شدن 
تمامی زوایای قضیه شــد و مقامات 
این کشور همسایه در رابطه با حادثه 
پیش آمده ابراز نگرانی کردند. وزارت 
امور خارجه افغانســتان همچنین در 
بیانیه ای اعالم کــرد: »تحقیقات در 
رابطه با گزارش های مبنــی بر رفتار 
نادرست با مســافران افغان در امتداد 
مرز افغانستان و ایران و شهادت شماری 
از آنان، ادامه دارد. پیشرفت هایی نیز 
در این تحقیقات صورت گرفته است. 
وزارت امورخارجه افغانستان با وزارت 
خارجه ایران در تماس بــوده و از آنان 
خواسته است در مورد این گزارش ها 
تحقیقات را آغاز کننــد و نتایج آن را با 
کابل به اشتراک بگذارند تا کمک برای 
تصمیم گیــری در این مــورد صورت 
گیرد. اداره محلی هرات به رهبری اداره 
مستقل ارگان های محل با خانواده های 

قربانیان در تماس است.«
اما واکنش ها به این موضوع اینجا 
تمام نشد. پس از انتشار خبر پیدا شدن 
جسد ۱8 نفر از غرق شــدگان، ده ها 
تن از شــهروندان خشمگین منطقه 
کهسان هرات جاده ها را مسدود کردند 
و یک کامیون ایرانــی را آتش زدند و 
خواســتار محاکمه و مجازات عامالن 
حادثه به رودخانــه انداختن کارگران 
شــدند. این معترضان گفته اند از این 

به بعد هیچ کامیون ایرانی حق عبور از 
مسیر اسالم قلعه - هرات را ندارد و در 
صورت مشاهده، راننده ایرانی کشته 

خواهد شد.
ایران قویا تکذیب کرد

در اینباره اما ایران همچنان پاسخی 
نداده است و تنها انکار می کند. از همان 
ساعات ابتدایی سید عباس موسوی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه موضوع 
شکنجه و به رودخانه انداختن مهاجران 
غیرقانونی افغان توسط مرزبانان ایرانی 
را قویاً تکذیب کــرد و حتی به مقامات 
افغان در خصوص کمک به روشن شدن 

قضیه پیشنهاد همکاری داد. 
یــن  آخر در  و  ا ل  ین حــا ا با
صحبت هایش گفته است در محدوده 
ادعایی نه تنهــا چنان واقعــه ای رخ 
نداده و مواجهه ای از هیــچ نوع میان 
نیروهای جمهوری اســالمی ایران با 
اتباع افغان صورت نگرفتــه، بلکه در 
آن زمان به دلیل شرایط خاص جوی 
در منطقه حتــی هیچ گونه ورود اتباع 
افغان به خاک جمهوری اسالمی ایران 
ثبت نشده است. او در ادامه گفت: اصوالً 
در ماه هــای اخیر، با توجه به شــیوع 
بیماری کرونا و با هدف دور نگاه داشتن 
مرزبانان از خطر ابتال به ویروس کرونا، بر 
اساس دستورهای ابالغ شده مرزبانی، 
جمهوری اسالمی ایران هیچ اردوگاهی 
در مناطق مرزی به صورت دایر ندارد و 
هرگونه ادعاهایی از قبیل انتقال اتباع 
افغان به اردوگاه یا اجبــار آنان به کار 
اجباری و مانند آن از ریشه غلط و دروغ 
اســت و نفس همین ادعاها که معلوم 
است توسط کســانی ساخته شده که 
حتی از وضعیت جدید در طرف ایرانی 
مرز مشترک بی اطالع هستند، نشان 
می دهد اصــل موضوع تا چــه اندازه 

ساختگی است.
افغانستانی ها در افغانستان غرق 

 شده اند؟
 موســوی در بخــش دیگــری از 
صحبت هایش گفته ایران میزبان بیش 
از 3 میلیون افغانستانی است و مردم ما 
بدون هیچ تبعیضی با بهترین امکانات 
و تســهیالت از مهمانــان ۴۰ ســاله 
خود پذیرایی کرده اند. تأمین شــغل، 
آموزش رایگان، امکانات بهداشــتی 
رایگان و بســیاری دیگر از امکانات که 
به طور گســترده در اختیار میهمانان 
افغــان قرارگرفته اســت، حکایت از 

مهمان نوازی خوب هموطنان ما دارد.
بااین حــال موســوی همچنان بر 
بی گناه بودن ایــران در رابطه با حادثه 
پر سروصدای اخیر پافشــاری و بیان 
می کند: چگونگی اتفاق رخ داده برای 
ما به طور دقیق روشــن نیست چون 
این ســانحه نه در قلمرو مــا رخ داده 
و نــه نیروهای ایرانــی دخالتی در آن 
داشــته اند. تحقیق در این خصوص و 
اظهارنظر قاعدتاً بر عهده مســئولین 

محترم دولت افغانســتان است. اما با 
تکیه  بر گمانه زنی های کارشناســی، 
تجربیات گذشته و مشاهدات میدانی، 

می توان صرفاً حدس هایی زد. 
به گفته او در ماه های اخیر ده ها هزار 
نفر از اتباع افغان به شــکل غیرقانونی 
برای ورود به ایران اقدام کرده اند و این 
احتمال هســت که در شب موردنظر 
نیز مانند گذشته، اتباعی از افغانستان 
قصد ورود غیرقانونی به خاک جمهوری 
اسالمی ایران را داشته اند و برای احتراز 
از مواجه شدن با پاســگاه های ایرانی، 
تالش کرده اند از بخش هایی از رودخانه 
که نزدیک پاسگاه های مرزبانی ایران 

نیست عبور کنند.
موســوی اظهار کرده بر اســاس 
گزارش هــای دریافت شــده در این 
ایــام رودخانه هریــرود از جریان آب 
قابل توجهی برخوردار است و احتمال 
می رود این افراد چون به منطقه ناآشنا 
بوده و از شــدت آب و عمــق رودخانه 
بی خبر بوده اند وارد رودخانه شــده و 
دچار حادثه شده باشــند. به نقل از او 
احتمال دیگری که مطرح است اینکه 
این افراد در شاخه های فرعی هریرود در 
داخل خاک افغانستان گرفتار آب شده 
و در بخش مرزی هریرود ازآب  گرفته 
شده باشــند. بخصوص که هیچ گونه 
جسدی از اتباع افغان در ساحل ایران 
مشاهده نشده که با توجه به وضعیت 
توپوگرافی رودخانه که شــیب آن به 
سمت ایران است احتمال وقوع رویداد 

در هریرود را کم می کند.
دولت افغانستان مسئول است

در کنار صحبت های موسوی نوذر 
شفیعی، کارشناس مسائل افغانستان 
به این موضوع اشاره کرده که جدای از 
اینکه از منظر انســانی حادثه رخ داده 
در مرز ایران و افغانستان نگران کننده 
اســت، اما مســئولیت حادثــه برای 
مهاجران غیرقانونــی متوجه دولت 
ایران نیست و مســئولیت این اتفاق 

متوجه دولت افغانستان است.  
به گفته او همه کشورها نسبت به 
اتباع خود مسئولیت هایی دارند ازجمله 
تأمین رفاه شهروندانشان و ازآنجایی که 
بــه لحاظ معــاش این امنیــت برای 
شــهروندان افغان فراهم نیست آن ها 
مجبورند مسیرهای سختی را متحمل 
شوند و ممکن اســت این مسیر توأم 
با خطرات و حوادثی باشــد. در دریای 
مدیترانه حداقل ساالنه هزاران مهاجر 
غیرقانونی غرق می شوند، اما مسئولیت 
این مسئله متوجه دولت مقصد نیست 
بلکه متوجه دولت این مهاجران است. 
این که این افراد در دریا غرق می شوند یا 
در مسیر انتخاب کرده دچار مشکالت 
و خســاراتی می شــوند یک تراژدی 
انسانی اســت، اما مســئول اول این 
اتفاقات دولت های مهاجران غیرقانونی 
هستند. دولت هایی که احتماالً دچار 

ناکارآمــدی، ورشکســتگی، جنگ 
داخلی و غیره هستند.

بااین حال این کارشناس از احتمال 
شکنجه و آسیب دیدن فیزیکی اتباع 

افغان سخنی به میان نیاورده است.
باید اصل ماجرا با صداقت و 

شفافیت مشخص شود
با تمام مسائل تا این لحظه هیچ کدام 
از مقامات، چــه ایرانی و چــه افغان 
نتوانسته اند اصل ماجرا را ثابت کنند. 
به هرروی در این اتفاق جان انسان های 
بی گناه تنها به خاطر کســب درآمد 
وزندگی بهتر گرفته شده است و ذکر 

موارد زیر اهمیت دارد. 
نکته اول اینکه این وظیفه جدی و 
مهم دولت و نیروهای نظامی و امنیتی 
کشور افغانستان اســت تا جلو عبور 
غیرقانونی اتباع خود را که به ســمت 
کشــورهای مختلف ازجملــه ایران 
می روند بگیرند و هر اتفاقی که برای این 
شهروندان در مســیر عبور غیرقانونی 
حادث می شــود بخش اعظمی از آن 
برعهده دولت افغانســتان است زیرا 
کشورهای مختلف نمی توانند نسبت 
به مرزبانی و مرزداری خود بی تفاوت 

باشند.
نکته بعد متوجــه نیروی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران اســت. اگر 
این شــهروندان افغانستانی به صورت 
غیرقانونی در حال عبور از مرز بوده اند 
برای برخورد با آن ها ضوابط و قوانین 
خاصی وجــود دارد و ضابطان نظامی 
وابســته به ناجا به هیچ عنــوان حق 
برخورد شخصی و ســلیقه ای ندارند. 
چنانچه فرضیه برخــورد فیزیکی با 
این شهروندان افغانستان و موضوع به 
آب انداختن آن ها تأیید شود بی شک 
 باید بدون هیچ درنگ و مســامحه ای 
تمام نیروهای دخیل در این حادثه را 
شناسایی و با شدیدترین نوع برخوردها 
با آن ها رفتار شود و دستگاه قضایی به 
جرم آن ها رسیدگی جدی و قاطعانه 
کند. ســکوت فرماندهان ناجا در این 
مورد نیز پذیرفتنی نیست و می تواند 
لطمه ای جدی بر پیکره روابط میان دو 

ملت وارد سازد.

مسئول شکنجه و غرق شدن اتباع افغان در مرز ایران کیست؟

واقعه تلخ هریرود از چند منظر

خبر

با فرارسیدن شب های قدر، موضوع بازگشایی مساجد و اماکن 
مذهبی تبدیل به یکی از مســائل بحث انگیز  شده است. شیوع 
بیماری کرونا از یک سو و عالقه مردم به برپایی مراسم مذهبی 
در ماه رمضان از سوی دیگر مسئولین را بر آن داشته تا فکری در 
این مورد کنند. بر همین اساس با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا در خصوص برگزاری مراسم شب های قدر تولیت های 
آستان های مقدس کشور در خصوص برگزاری مراسم شب های 
قدر بیانیه مشــترک صادر کردند. در همین رابطه نیز وزارت 
بهداشت پروتکل هایی برای برگزاری مراسم شب های قدر در 
مساجد اعالم کرده است. رئیس سازمان تبلیغات اسالمی نیز بیان 
کرده است؛ ستاد ملی مقابله با کرونا با بازگشایی مساجد فقط در 
شب های قدر به مدت ۲ ساعت موافقت کرده است. به گفته وزیر 
بهداشت، شب های قدر با رعایت پروتکل های حداکثری بین 

ساعت ۱۲ شب تا دو بامداد، برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در همین رابطــه، مدیرکل بقاع متبرکه 
و اماکن مذهبی ســازمان اوقاف و امــور خیریه گفت: برای 
برگزاری مراسم شب های قدر در بقاع متبرکه سراسر کشور 

هنوز مجوزی از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا صادر نشده 
است. 

حجت االسالم والمسلمین محمد نوروزپور با بیان اینکه 
تصمیم گیر نهایی ســتاد ملی مقابله با کروناست و آن ها باید 
اجازه برگزاری مراسم شــب های قدر را صادر کنند، تصریح 
کرد: چنانچه اجازه ای برای حضور مردم در مراسم شب های 
قدر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا صادر شود، ما نیز آمادگی 
داریم با رعایت پروتکل های بهداشتی پذیرای حضور مردم 
در اماکن و بقاع متبرکه در شــب های قدر باشیم. همچنین 
برای برگزاری این مراسم آمادگی داریم تا در صحن های روباز 
امامزادگان و اماکن متبرکه مردم با رعایت فاصله اجتماعی 
و رعایت پروتکل های بهداشتی حضور داشته باشند.  درهای 
مســاجد خوزســتان اما به دلیل وضعیت قرمز شیوع کرونا 
امسال بســته می ماند. ایکنا در خبری به نقل از  رضا نجاتی، 
سخنگوی ستاد مدیریت کرونای استان خبری منتشر کرده 
است که در آن گفته در شــب های قدر، مراسمی در مساجد 

خوزستان نداریم و مساجد همچنان تعطیل هستند.

  تهران دارای بیشترین بیمار ام اسی درگیر کرونا
کرونا همچنان قربانی می گیرد و این بار نوبت عبدالحسین 
هوشمند، مدیرعامل انجمن ام اس ایران است که آمار قربانیان 
ام اس را بدهد.  هوشــمند گفت: بخش عمده بیمــاران ام اس 
داروهایی را مصرف می کنند که سیستم ایمنی آن ها را تضعیف 
می کند. بنابرایــن این بیماری تهدیدی جــدی برای بیماران 

ام اس است. 
شناسایی ۱48۱بیمار جدید مبتالبه کووید ۱۹ در کشور

8۴ روز از شیوع کرونا در ایران می گذرد و هنوز افراد زیادی 
به این ویروس مبتال می شوند یا جان خود را از دست می دهند. 
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطالع رســانی وزارت بهداشت 
درباره آخرین آمار مبتالیان به بیماری کرونا گفت: از روز دوشنبه 
تا ظهر سه شنبه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی یک هزار و 
۴8۱ بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد و ۴8 
تن فوت کرده اند. با احتساب این آمار تعداد مبتالیان به کووید-۱۹ 
در کشور به ۱۱۰هزار و ۷۶۷ نفر و تعداد فوتی ها به ۶هزار و ۷33 

نفر رسید. تاکنون 88هزار و 3۵۷ نیز از بیماری بهبودیافته اند.

بااین حال همچنان استان های تهران و خوزستان صدرنشین 
هستند و اســتان خوزســتان وضعیت قرمز دارد که با اعمال 
محدودیت ها به ویژه در مناطقی که بیماری بیشتر شایع شده 

است، انتظار کاهش بیماری می رود.
کرونا در بسیاری از مناطق کشور به فاز مهار رسید

ایرنا در خبری به نقل از وزیر بهداشت، گفته است اپیدمی 
کرونا در اکثر مناطق کشــور از فاز مدیریت خارج شده و به 
فاز کنترل رسیده و در بسیاری از مناطق به فاز مهار رسیده 
اما از مردم می خواهیم پروتکل های مراسم شب های قدر را 
رعایت کنند. سعید نمکی روز گذشته از مردم خواهش کرد 
که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و فکر نکنند بیماری 
تمام  و همه چیز عادی شده اســت.  وزیر بهداشت گفت: هر 
لحظه ممکن است به شرایط بد برگردیم و این برای ما پدیده 

خطرناک و مهلکی است.

در مساجد مناطق قرمز به روی مردم بسته است؛

برگزاری 2 ساعته مراسم شب های قدر در صحن های روباز

سخنگوی وزارت امور 
خارجه: در محدوده ادعایی 

نه تنها چنان واقعه ای رخ 
نداده و مواجهه ای از هیچ 

نوع میان نیروهای جمهوری 
اسالمی ایران با اتباع افغان 
رخ نداده، بلکه در آن زمان 
به دلیل شرایط خاص جوی 

در منطقه حتی هیچ گونه 
ورود اتباع افغان به خاک 
جمهوری اسالمی ایران 

ثبت نشده است!

مقامات افغان باور دارند 
طبق گزارش کسانی که 

جان بدر برده اند و همچنین 
آثاری که بر بدن اجساد 

دیده می شود نشان از این 
دارد که سربازان مرزی 

ایران آن ها را با طناب بسته 
و سپس بازور اسلحه مجبور 

به پریدن در رودخانه 
کرده اند
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