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تاملی در ماجرای غرق شدن
اتباع افغانستانی

شاید مهمترین خبر این روزهای حوزه همسایه
شرقی ،خبر مربوط به آب انداخته شدن تعدادی
از شهروندان افغانستانی باشد که به صورت
غیرقانونی در حال عبور از مرز کشورشان به
سمت خاک ایــران بود هاند .براساس این خبر
ادعا شده  ،نیروهای مرزبانی ایران بیش از50
تبعه افغانستان را هنگام عبور از منطقه «تنگه
ذوالفقار» ابتدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و
سپس آن ها را به آب انداختند.در ادامه این خبر
نیز گفته شده بود که تعدادی از این افراد در آب
غرق شده و جان خود را از دست دادند و تعدادی
نیز توانستهاند جان خود را نجات داده و پیکر
برخی همراهان خود را از آب بیرون بکشند اما
همچنان پیکر برخی از این افراد مفقود است.
در همان ساعات اولیه انتشار این خبر ،بالفاصله
موجرسانهایگستردهایعلیهجمهوریاسالمی
ایران در رسانههای غربی و رسانههای وابسته به
غربدرافغانستانبهراهافتاد.موسویسخنگوی
وزارت امور خارجه در باره این موضوع اعالم کرد:
این حادثه در خاک افغانستان رخ داده و مرزبانی
ایران وقوع هر اتفاقی در این خصوص در خاک
کشورمان را رد کرده است.نیروی انتظامی نیز
با انتشار بیانیهای اظهار کرد :در بررسیهای
صورت گرفته مشخص شد چنین موضوعی در
مرزهای مشترک ایران و افغانستان روی نداده
و صحت ندارد .اما ذکر چند نکته ضروری است:
 -1این وظیفه جدی و مهم دولــت و نیروهای
نظامی و امنیتی افغانستان است تا جلوی عبور
غیرقانونی اتباع خود را که به سمت کشورهای
مختلف از جمله ایــران مـیرونــد بگیرند و هر
اتفاقی که برای این شهروندان در مسیر عبور
غیرقانونی حادث میشود بخش اعظمی از آن
بر عهده دولت افغانستان است زیرا کشورهای
مختلف نمیتوانند به مرزبانی و مرزداری خود
بیتفاوت باشند.
 -2نکته بعد متوجه نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران است.به فرض درستی این ادعا اگر
این شهروندان افغانستانی به صورت غیرقانونی
در حال عبور از مرز بودهاند برای برخورد با آن ها
ضوابط و قوانین خاصی وجود دارد و ضابطان
نظامی وابسته به ناجا به هیچ عنوان حق برخورد
شخصی و سلیقهای ندارند .چنان چه فرضیه
برخورد فیزیکی با این شهروندان افغانستان و
موضوع به آب انداختن آن ها تایید شود بیشک
باید بدون هیچ درنگ و مسامحهای تمام نیروهای
دخیل در این حادثه شناسایی وبا شدیدترین نوع
برخوردها با آن ها رفتار شود و دستگاه قضایی
به دوجنبه جرم آن ها رسیدگی جدی و قاطعانه
کند .سکوت ناجا در ایــن مــورد نیز پذیرفتنی
نیست و میتواند لطمهای جدی بر پیکره روابط
میان دو ملت وارد سازد.

 -3مسئوالن ایرانی و افغانستانی باید با صداقت
تمام نتیجه تحقیقات خود را در اختیار رسانهها
قــرار دهند و جلوی فضاساز یهای رسانهای
مسموم را بگیرند .همان طور که ذکر شد در
صــورت تایید قصور باید با قاطعیت و جدیت
با مقصران بــرخــورد شــود در غیر ایــن صورت
مسئوالن کشور افغانستان باید به صورت جدی
با رسانههای معاند در کشورشان برخورد کنند
و راه ادامه دشمنی از سوی رسانههای وابسته
به غــرب در کشورشان را بگیرند.با ایــن حال
ابعاد دیگری از این ماجرا واضــح شده است.
گفته میشود از زمــان شیوع بیماری کرونا،
دولــت افغانستان بیشتر پستهای مرزبانی
خود در امتداد مرزهای ایــران را تعطیل کرده
و به نوعی تمام مسئولیت حفاظت از مرزهای
مشترک را بر عهده ایران گذاشته است.از یک
سو همزمان با همهگیری بیماری کرونا و به
مانند تمام کشورهای جهان ،ایــران خدمات
کنسولی خــود در افغانستان را کاهش داده
است و از سوی دیگر کمبود امکانات بهداشتی و
ناتوانی دولت افغانستان برای مبارزه با بیماری
کرونا باعث شده است تا برخی شهروندان این
کشور خروج از کشورشان را بر ماندن در خاک
خود ترجیح دهند که همزمانی آن با موضوع
کاهش خدمات کنسولی باعث افزایش موج
مهاجرت غیرقانونی شده است.این موضوع نه
تنها در مرزهای ایران که در مرزهای افغانستان با
پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی نیز به شدت
رونق و رواج پیدا کرده است.در این جا یک سؤال
جدی پیش میآید که اکنون کشورهای همسایه
افغانستان چه تدبیری باید اتخاذ کنند و چگونه
باید با این پدیده مواجه شوند ،آن هم در شرایطی
که در پاندمی بیماری کرونا حتی در داخل خاک
خود کشورها ،با محدودیتهای جدی در تردد
درونشهری و برونشهری مواجه هستند؟
از سوی دیگر دولت افغانستان نیز باید به صورت
جدی برای مقابله با افزایش موج مهاجرتهای
غیرقانونی در داخل خاک کشورش وارد عمل
شود.بیشک بیشتر بار مسئولیت این ماجرا بر
عهده دولت افغانستان و حامیان خارجی اوست
و باید این موضوع را در نظر داشت که بحث مقابله
با پدیده مهاجرت غیرقانونی بر عهده دولت مبدأ
است و دولت افغانستان مسئول اصلی و ابتدایی
جان شهروندان این کشور است هر چند همان
طور که در باال نیز ذکر شد خواسته ملت ایران
برخورد جدی و قاطع با مقصران این حادثه در
صورت تایید وقوع آن در خاک ایران است.
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یک نکته مهم و اساسی در این جا وجود دارد که
بــدون شک یک نکته حاشیهای نیست و شاید
از متن ماجرا هم مهمتر باشد وآن هم بحث
برخورد جمهوری اسالمی ایــران با مهاجران
افغانستانی است که به صورت غیرقانونی وارد
خاک کشورمان میشوند.بنابر آمار رسمی و
غیررسمی بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی
به صــورت غیرقانونی در ایــران حضور دارنــد و
در کشورمان زندگی میکنند و بیشک ایران
تاکنون نسبت به همه کشورهای دنیا برخوردی
انسانیتر و کریمانهتر با ایــن عــزیــزان داشته
اســت .البته کموکاستیهایی در بــرخــورد با
مهاجران عزیز افغانستانی وجود داشته است
ولی در سالهای اخیر شاهد تغییر در نگاهها،
گفتمان و عملکرد در قبال این عزیزان هستیم
که یک نمونه عظیم از آن در بحث سفر مهاجران
افغانستانی به عتبات عالیات در اربعین حسینی
تجلی یافته که با کمک و همت نیروی انتظامی
چند سالی اســت کــه محقق شــده اســت .ایــن
حقیقت قابل کتمان نیست که برخورد میان
ایرانیها و افغانستانیها برخورد میان دو ملت
غریب نیست و بیشک در سا لهای اخیر موج
همدلی ،همزبانی و خونشریکی میان ایرانیها
و افغانستانیها موضوعی مثالزدنی در جهان
شده و شاید هم همین موضوع باعث کدورت
خاطر معاندین این روابــط گرم شده است که
اکنون از هر فرصتی بــرای ضربه زدن به آن
استفاده میکنند.در پایان باید گفت دستور
رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر تحصیل
تمام کودکان مهاجر از جمله مهاجران قانونی
و غیرقانونی شاید نقطه عطف ماجرای مواجهه
جمهوری اسالمی ایران و نظام اسالمی با حضور
غیرقانونی بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی
باشد که خود درسی بزرگ برای تشکیل امت
واحده اسالمی و عبور از مرزهای جغرافیایی در
میان امت اسالم است .ماجرای اخیر در مسئله
مهاجران غیرقانونی و حادثهای که به وجود آمده
اگر در خاک جمهوری اسالمی ایــران به وقوع
پیوسته باشد بیشک حاصل قصور شخصی
بوده و ناشی از نگاه بلند نظام اسالمی نیست و
قطعا با مقصران آن برخورد خواهد شد و اگر در
خاک افغانستان به وقوع پیوسته باشد نیز باید
میدانی مهم برای دو ملت ایران و افغانستان برای
دشمنشناسی باشد و هرگز این نوع حوادث
نباید خدشهای بر روابط عظیم دینی ،فرهنگی،
اجتماعی و در یک کالم روابط «دلی» دو ملت
قریب وارد سازد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• ب ــرای ثبت نــام خـــودرو کافیه بــه یکی از
نمایندگی هــای خــودرو مراجعه کنید و با
پرداخت مبلغی ،خرید خود را انجام دهید.
اصال هم مخفی و پنهانی نیست .غیر ممکنه
کهدستگاههاینظارتیاطالعنداشتهباشند.
••قیمت پراید  ۹۰میلیون تومان نشده۹۰ ،
میلیون تومان ایرانی ارزشش به اندازه یک
پراید شده.
••دست مسئوالن درد نکند که اینقدر به فکر
مردم هستند .پراید بی کیفیت وبی ارزش
شده 90میلیون!
••چرا وقتی پراید یک دفعه شد40میلیون،
مسئوالن به فکرچاره نبودند؟ حاالهم خیلی
هنر کنند یکی دومیلیون تخفیف می دهند
و این نمایش هم تمام می شود تا وقتی دیگر
و نمایشی دیگر  .به هرحال ما تماشاگران
خوبی هستیم .
••در کجای دنیا یک فرد می تواند خودش
بدون هیچ محاسبه ای روی امــوال خودش
مثل اتومبیل و منزل قیمت گذاری کند؟!
•• مطلب «جناب فیفا ،فکری به حال ما کن»
در پــرونــده زنــدگــی ســام ،دقیقا حــرف ما
طرفداران استقالل است که در این سالها،
وقت و بیوقت از تصمیمات اشتباه البته بهتره
بگم ،تصمیمات مرگبار داوری ضربه خوردیم.
•• وزیر صمت می فرمایند مردم ماشین نخرند،
ارزانمیشود.یادجنابهمتیافتادم.همین
چند ماه پیش در برنامه خبری شبکهدوموقعی
که دالر10500تومان بود ،گفت مردم وارد
این بازی خطرناک نشوند  ،ما این قیمت را
قبول نداریم و باید به زیر 10هزار تومان برسد،
اما دالر شد  17هزارتومان! تنها کار آقایان این
بود که بگویند مردم نخرند! پس شما چه کاره
هستی؟ یک کاری باید انجام بدین  ،با حرف
مفت که هیچ کاالیی ارزان نمی شود!
•• آقای رئیس جمهورومسئوالن کشور،برای
یک بارهم که شده شغل کارگری را انتخاب
ومثل بقیه کارگرها کارکنید تا شاید با حقوق
ناچیزگرانیهاییراکهروزبهروزبیشتروقدرت
خرید و امید به زندگی کمترمی شود وزنده

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

بودنیامردنفرقیندارد،احساسکنید.شاید
بفهمید که قشرکارگر با چه زجری نون حالل
میاره سرسفره وشاید دل تون به رحم بیاد.
•• سازمان تاکسیرانی رانندگان را مجبور
میکند دور خود پالستیک بکشند .در این
گرما این وضعیت خیلی سخت است .کرایه ها
هم از طرف دیگر افزوده نمی شود.
••ورق حلبی کیلویی چند؟ پراید چی داره که
۹۰میلیون قیمتشه؟ اگر دولت بازار خودرو رو
از دالل پاک کنه قیمت ها برمی گرده به قبل.
••درکــشــوری که مسئوالن رای می گیرند
اما فقط در حضور عده ای خاص سخنرانی
میکنند و به احــدی حاضر به پاسخ گویی
نیستند این مدعیان اصالحات می خواهند
چه چیزی را اصالح کنند؟!
•• این چه سهام عدالتی است که پس از 15
سال انتظار نتوانی از آن بهره مند شوی و هر
روز یک جور قانونی برایش وضع می کنند؟
فــروش قطره چکانی آن چه دردی از مردم
نیازمند و بیکار درمان می کند؟
••این همه صبر کردیم .بعد از شش سال سهام
پدیده باید  100هزارتومان می بود.
••دوستان چرا از گرانی و تورم و بعضی بی
عدالتی ها گالیه می کنید؟ به نظر میرسد
دولت توان مدیریت و کنترل بازار را ندارد و
روزشماری می کند هر چه زودتر این یک سال
به پایان برسد تا یک نفسی بکشد.
•• چرا در انگلستان باید یک قانون کار باشد
وهمه مردم طبق همان قانون حقوق بگیرند
ولــی در ایــن جا مــردم مثل نخود ولوبیا به
دودســتــه کارگر وکارمند تقسیم شــده اند
وتبعیض قائل می شوند.
••من مانده ام چرا مسئوالن فعلی فدراسیون
فوتبال بایدبرای شکایت (پرونده آقای کی
روش ) بــازپــول مفت بــرای وکیل وهزینه
دادرسی بدهند؟ آن هم در حالی که رئیس
سابق آقــای کفاشیان پــاداش راهیابی به
رده بندی را قبول داردودرقــراردادهــم می
فرمایند قیدشده پس چرا الکی زورمی زنند؟
نکنددرنظردارندچون خرج این هزینه ها از

نمابر05137009129 :

جیب خودشان نیست پس به همین بهانه
سفری به سوئیس داشته باشند؟ مسئوالن
ومدعیالعمومکجاهستندتاجلویاینریخت
وپاش هارابگیرند؟
•• یکی به مسئوالن بگه چقدر حرف؟ پس کو
عمل؟ از بیمه بیکاری خبری نشد.
••در صفحه سالمت نوشتید که ویروس کرونا
سه روز روی موی سر فعال است .این دیگه
واقعا خیلی ترسناکه! یعنی به جز صورت ،به
موهامون هم نباید از این به بعد دست بزنیم.
•• دوستی گفته شما که نمی توانید خانواده
خــود را اداره کنید  ،چه انتظاری از رئیس
جمهور دارید؟! آقای محترم! جای جای این
کشورطالست.هرجایاینکرهخاکیبگردی
مثل این مملکت پیدا نمی کنی که همه چیز
داشته باشد .امثال شما جیره خوارهای این
دولت با سکوتتان خوشحال مان کنید.
•• شرایط ضامن معتبر بانکی برای ضمانت
و سقف ضمانت بانک ها و سازمان ها آن هم
با شرایط استخدامی غیرمنطقی موجود
برای وام ازدواج جوانان خیلی سخت و دور از
دسترس وطاقت فرساست.
••دول ــت هــر چــه ســریـع تــر بــا وضــع مالیات
سنگین برای معامالت طال و ارز ،مانع کاهش
شدیدتر ارزش پول ملی شود.
•• واردات خــودرو را باید آزاد کنند تا دیگر
خودرویی مثل پراید نجومی نشه.
•• چــرا فقط مــی گویند پــرایــد گ ــران شد؟
تولیدات همه شرکت هــای خــودروســازی
گران شده.
•• از رئیس جمهور محترم آقای روحانی تقاضا
داریــم مقرر فرمایند با توجه به این که اکثر
کسانی که سهام عدالت دارند  ،تمکن مالی
ندارند و نیاز به فروش دارند شرایطی اعالم
و فروش سهام آسان شود و مردم مجاز باشند
سهام خود را کامل به فروش برسانند.
••رفتم بانک ملت برای فعال کردن پیامک
حساب  ۲۰هزارتومان بابت همین خدمت از
حسابم کسر شد .خداروخوش نمیاد که این
پول ها رو می گیرید.

