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سراب هیرمند!

اجتماعی

باوجودتاییدمقاماتکشورما،واکنشیکمقامطالبانبهبازشدندریچههایسدکمالخان،صحتتوافقدوجانبهبرای
جاریشدنآبهیرمندبهسمتسیستانوبلوچستانرازیرسوالبرد.کارشناسانونمایندگانمجلسمیگویند
بایدازفکرمنبعناپایدارآبهیرمندبیرونبیاییموطرحهایپایداررادنبالکنیم

رسانه های جهان
رویترز:آدهانوم،
دبـــــــــیـــــــــر کــــل
س ــازم ــان جهانی
بهداشت ،دربــاره
بــــرداشــــتهــــای
اشتباه درخصوص امیکرون هشدار
داد و گفت :تصور نکنید که امیکرون
باعث بستر یشدن در بیمارستان
و مــــرگ افـــــراد ن ــمــیش ــود .رشــد
باورنکردنی ایــن سویه در جهان،
بــاعــث مـــیشـــود احــتــمــال ظــهــور
سویههای جدیدتر از ویروس کرونا
نیز وجود داشته باشد.
بـــــی بـــــی ســـی:
«سازمان تحقیقات
مــحــیــط زیــســتــی»
( )EIAدر گزارشی
میگوید که شواهد
زیادی برای اثبات
خسارت ناشی از آلودگی پالستیکی
وجــود دارد .ایــن ســازمــان استدالل
میکند که آلودگی پالستیکی تقریبا
مــعــادل مشکل تغییر اقلیم اســت.
هماکنون هوایی که تنفس میکنیم
حــاوی ذرات بسیار ریــز پالستیکی
اســـت؛ ذرات پالستیکی بــه داخــل
خــاک ،مــواد غــذایــی و حتی پوشش
یخی قطب شمال راه یافتهاند.
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مصطفی عبدالهی – جاری شدن دوبــاره آب
هیرمند به سمت ایــران ،موجی از شادی و امید
را در دل مردم سیستان و بلوچستان ایجاد کرد؛
مقامات کشور ما این اقــدام را حاصل توافق دو
کشور برشمردند؛ اما انتشار توئیت سخنگوی
وزارت انرژی و آب دولت طالبان ،چنین توافقی
را زیرسوال برد و باردیگر ثابت کرد که نباید به
پایبندی افغانستان به معاهدات رودخانههای
مرزی دلخوش باشیم و به جای آن باید طرحهای
پایدار تامین آب سیستان و بلوچستان را با قدرت
دنبالکنیم.
▪باز شدن  2دریچه بند کمال خان به سمت
ایران

دیروز فضای مجازی پر شد از تصاویر و فیلمهایی
که جاریشدن آب از دو دریچه بند کمالخان
افغانستانبهسمتایرانرانشانمیدهد.همان
بندیکهحدودیکسالقبلدرنزدیکیمرزایران
احداث شده تا جلوی حداقل آبهای رودخانه
مرزیهیرمند،کهبهسمتایرانمیآیدهمگرفته
شود .حاال آنطور که صدا و سیما گزارش کرده،
دو دریچه این بند ،طی توافق دو کشور بازشده
استوپیامتشکر«حسنکاظمیقمی»،نماینده
ویژه ایران در امور افغانستان ،از این اقدام کشور
همسایهنیزصحتاولیهآنراتاییدمیکند.
▪استاندار :برای ادامه رهاسازی آب توافق
شدهاست

«حسین مدرسخیابانی» استاندار سیستان و
بلوچستان هم گفته است که این اقدام طالبان
نتیجه توافق دوجانبه بوده و حتی برای تداوم این
همکاریباطرفافغانستانیتوافقشدهاست.اما
برخی خبرهای منتشرشده ،صحت این صحبت
استاندار را زیرسوالمیبرد.
▪یک مقام طالبان :آب برای کشاورزان والیت
نیمروز رهاشدهاست

آنطورکهبی.بی.سیگزارشداده،سخنگوی
وزارتانرژیوآبدولتطالبان باانتشارتوئیتی
اعالمکردهاستکه«:اینآببرایسرازیرشدن
بهایرانبازنشده،بلکهبهدرخواستکشاورزان
محلی بــه بــرخــی از مناطق والیـــت نیمروز
رهاسازیشدهاست».واینیعنی،پررنگشدن
تردیدهای تکراری دربــاره احتمال پایبندی
کشورهمسایهبهتوافقآبیوتامینحقابهایران.
▪پژوهشگردیپلماسیآب:اینیک
بازگشاییموقتاست

حجت میانآبادی پژوهشگر دیپلماسی آب
و استادیار دانشگاه نیز همین دغدغه را دارد

▪تاکیدمرکزپژوهشهابرعدمقطعیتتامین
حقابههیرمند

و به خراسان میگوید« :ایــن بازگشایی مسیر
انتقال آب به سمت ایــران کامال موقت است».
میانآبادی تصریح میکند« :طبق سوابق و
بررسیها،عملکردطالباندرحوزهآبباعملکرد

اشرف غنی تفاوت چشمگیری نخواهد داشت
و رویکردهای هر دو تقریبا یکسان خواهد بود،
بنابراین باید مسئوالن کشور با دقت بیشتری
مسائلاینحوزهرادنبالکنند».

همین نگرانیها بود که سبب شد نمایندگان
مجلس طرح انتقال آب دریای عمان به استان
سیستان و بلوچستان را تبدیل به قانون کنند
تا منبع آب پایداری برای این استان محروم
فراهم شــود .در رونــد بررسی و تصویب این
قانون ،مرکز پژوهشهای مجلس هم به نکته
مهمی اشاره کرده بود« :سوابق تاریخی نشان
میدهد كه تأمین حقابه هیرمند از طرف
افغانستان همواره دچار چالش بوده و عالوه
بر این ،با حاكمشدن دورههای خشكسالی در
افغانستان ،ورود آب از این كشور به رودخانه
هیرمند در طوالنیمدت با عدم قطعیتهای
فراوانی روبهرو خواهد بود».

عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان درگفت وگو با خراسان:

کمرنگ کردن «قانون انتقال آب عمان» و «حفر چاه های آب ژرف» خیانت است
دکتر «حبیبا ...دهمرده» که نماینده مردم سیستان و بلوچستان است و
سابقهای دیرینه در عرصه مدیریتی و اجرایی این استان دارد هم به نکات
مهمیاشارهمیکند:
طی 50سالاخیرتقریباافغانستانهیچوقتبهمعاهدهآبیپایبندنبودهوهموارهفقطدوتاسهماهدرسال،کهحجمبارندگیهایشزیادبودهوامکان
ذخیرهسازینداشته،آنرابهسمتایرانرهاکردهاست.درحالیکهطبق
توافق،مابایددرتمامطولسالسهمحقابهخودراازهیرمندداشتهباشیم؛
اماهرگزاینگونهنبودهاست.
حاالهمبهدلیلحجمباالیبارندگیدرافغانستان،توافقیبینمسئوالنایرانوافغانستانانجامشدتابهجایاینکهآبپشتسدکمالخانبهسمت
نمکزارهایاینکشورهدایتشود،دریچههابازوآببهسمتایرانهدایت
شود .توافق دو کشور در این حد بوده و هر چیز دیگری که درباره توافقات
مطرحمیشود،بیشترصحبتهاوبرداشتهایشخصیاست.
 به عنوان فردی که سالها در سیستان و بلوچستان زندگی کردهام،استاندار آنجا بودهام و همه دورانهای حقابه هیرمند را تجربه کردهام،
تاکید میکنم که این رودخانه مرزی نمیتواند یک منبع آب پایدار برای
استانباشدونبایدبااتفاقاخیرپوپولیستیرفتارکرد.

دهمردهپیشنهادهایخودراهممطرحمیکند:
* ما از آمدن آب هیرمند به سمت ایران خوشحالیم
و مطالبه جدیمان از افغانستان این است که به
معاهدهبینالمللیوتامینحقابهایرانپایبندباشد.
مسئوالنماهمبایدازطریقدیپلماسی،اینحقراپیگیریکنند.
*تکلیفدریاچههامونبایدروشنومشخصشودکهبرنامهمابرایاحیای
آنچیست.
*تحتهیچشرایطینبایدطرحهایپایدارتامینآبسیستانوبلوچستان،
ازجملهقانونانتقالآبازدریایعمانوحفرچاههایآبژرفکنارگذاشته
شود.
دوباره سرنوشت استان را به هیرمند گره نزنیم
جمعبندی صحبتهای او هم قابل تامل است« :ما در کشورمان طی
 50ســال گذشته ،سرنوشت تامین آب سیستان و بلوچستان را به
رودخانه هیرمند گره زدیم و روزگار مردم این استان را سیاه کردیم ،دیگر
به هیچوجه نباید این خطا را تکرار کنیم .اگر کسی با اتکا به آب هیرمند،
طرحهایانتقالآبعمانواستحصالآبژرفراکمرنگکند،یاواقعاخائن
است،یااینکههیچاشرافیبهتاریخاینرودخانهوتجربیاتگذشتهندارد.

۹
گزیده

فوربس گزارش داد

شیر مادر کو وید 19را منتقل
نمیکند
نشریهمطرحفوربسدرگزارشنتایجیکپژوهش
جدید ،دیــروز چهارشنبه نوشت :ایــن مطالعه
نشان میدهد شیر مــادر حــاوی مــواد ژنتیکی
کووید است اما مادران مبتال به کرونا ،ویروس را
از طریق شیردهی منتقل نمیکنند  .بر اساس
یک مطالعه انجامشده که نتایج آن سهشنبه در
نشریه «پژوهش دربــاره اطفال» منتشر شد ،در
زنان شیرده مبتال به کووید ،19ویروس از طریق
شیر مادر منتقل نمیشود .این مطالعه ،اندک
پژوهشها در این زمینه را که همین نتیجه را
گزارش کردند ،اکنون تایید میکند .این پژوهش
همچنین از تاکیدهای سازمانهای بهداشتی
که به مــادران توصیه میکنند پس از عفونت به
شیردهی ادامه دهند ،حمایت میکند .فوربس
در ادامه مینویسد :به گفته محققان دانشگاه
از کالیفرنیا ،بخش کوچکی (6تــا9درصــد) از
 110مــادر در ایــن مطالعه که بهتازگی آلــوده
شدهاند ،دارای مواد ژنتیکی از ویروسی هستند
که باعث ایجاد کووید 19در شیرشان میشود.
با این حال ،این محققان گفتند «هیچ مدرکی»
وجود ندارد که شیر مادر حاوی ویروس عفونی یا
ماده ژنتیکی باشد که نشاندهنده تکثیر ویروس
باشد و خاطرنشان کردند که آنها قادر به کشت
ویروس از نمونهها نبودند و ماده ژنتیکی فقط «به
طور موقت» وجود داشت.
دکتر پل کروگستاد ،نویسنده اصلی این مقاله،
گفت :بنابراین «هیچ شواهد بالینی» مبنی
بر اینکه نــوزادان هنگام تغذیه با شیر مــادر به
کووید 19آلوده شدهاند ،وجود ندارد؛ و پیشنهاد
میکند «بــه احتمال زیــاد شیردهی خطری
ندارد» .به گفته محققان ،این مطالعه بزرگترین
در نوع خود تاکنون است و پشتوانه «قابل توجهی»
بــرای تــعــدادی از مطالعات محدودتر قبلی با
یافتههای مشابه را ارائــه میکند و همچنین
راهنماییهای سازما نهای بهداشتی مانند
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها و سازمان
بهداشت جهانی را تقویت میکند که به مادران
توصیه میکنند در طول همهگیری به شیردهی
ادامه دهند.

