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شاطروشاگردادمینکانالبورسیونسخهبهتآورافخمی!




رسانجام سیاه
مالقات اب میس!
ماجرایکودکافغانستانیکهعاشقمسیبودبعداز
مالقاتشبااینستارهآرژانتینیبهکجارسید؟

3.9 M views

قطعدرختانبهبهانهخطرآفرینی!
ویدئویی از قطع درختان تنومند ابتدای شهر آزادشهر
استان گلستان در شبکه های اجتماعی بازنشر شد که
بازتاب زیادی داشت .گفته می شود چند روز پیش به
دلیل وقوع توفان درختی روی چراغ برق می افتد و به
همین منظور بقیه درخت ها هم به بهانه خطر آفرینی قطع
می شوند .کاربران زیادی به این ویدئو واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :من موندم .کی به اینا گفته رفع
خطر با قطع درخت مساویه؟ وقتی می شه درخت رو جا به جا
کرد و در جای دیگری کاشت چرا باید قطعش کنن ».کاربر
دیگری نوشت« :سودی که توی قطع کردن اون درخت ها
بوده باعث شده رفع خطر برابر باشه با قطع کردن شون».
کاربری هم نوشت« :به نظرم قوه قضاییه ،شهرداری و ...
می تونن برای پیگیری ،جریمه و اخطار به خاطیان اقدام
کنن که دیگه شاهد این سوء مدیریت نباشیم».



3.1 M views

نسخهبهتآورافخمی
ویدئویی از صحبت های بهروز افخمی ،کارگردان سینما
در این روزهای کرونایی با خبرنگار آخرین خبر در شبکه
های اجتماعی دست به دست شد که حیرت کاربران را به
دنبال داشت .افخمی در حالی که ماسک ندارد در حاشیه
جشنواره فجر میگوید« :ما در ایران کاسه داغتر از آش
ک را به مردم تحمیل کردهایم و مدرسهها
شدهایم ...ماس 
را تعطیل کردهایم که اینها کار غلطی بوده ...چون مردم
با خودروی شخصی بیرون رفتند شهرها آلوده شد ».این
صحبت ها واکنش های زیادی به همراه داشت از جمله
وزیر ارشاد در توئیتی نوشت« :جامعه هنری کشور همراه
مدافعان سالمت بوده و هست .سخنان و رفتار تعداد
انگشت شمار را به همگان تعمیم ندهیم ».مشاور رسانه
ای وزیر بهداشت هم در توئیتی خطاب به افخمی نوشت :
«مــرد بــاش و یک روز در بیمارستان کرونایی ها به
هموطنانت خدمت کن .مگر نمی گویی کرونا دروغ است؟»



2.8 M views

صفگرسنههایپاریس
تصاویری از صف های طویل در پاریس در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد که در شرح آن آمده بود« :این
صف کیلومتری جوانان دانشجو در پاریس نه برای خرید
آخرین گوشی اپل یا المبورگینی ،که برای گرفتن یک وعده
غذا و تلف نشدن از گشنگیه ».کاربران زیادی به این
تصاویر واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :چیزهایی
که هیچ وقت در رسانه های غربی و به ویژه فارسی زبان
پوشش داده نمی شه تا ما تصورات رویاییمون از غرب
ادامه پیدا کنه ».کاربر دیگری نوشت« :قطعا همه جای
دنیا فاصله طبقاتی وجود داره ».کاربری هم نوشت« :کاش
حاال که این خط فقر رو نشون میدین حق و حقوق و قوانین
حمایتی شون رو هم به تصویر می کشیدین ».کاربری هم
نوشت« :بیشتر دانشجوها در همه جای جهان به دنبال
حمایت هستند ،زیاد سخت نگیرید».



3.4 M views

صفانسولیندریزد!
تصاویری از صف طوالنی تعداد زیادی از یزدی های عزیز
که عمدتا سالمند و دارای بیماری زمینه ای دیابت بودند
در فضای مجازی منتشر شد که واکنش های زیادی را به
همراه داشت .این عده از هموطنان مان در این شرایط
بد کرونایی و در شلوغ ترین و پرریسک ترین منطقه شهر
یزد برای گرفتن تنها دو عدد انسولین ساعت ها این گونه
در صف ایستادند .کاربری نوشت« :من موندم چرا برای
بیمارهایدیابتیمونپروندهدرستنکردنکهبشهراحت
به دستشون انسولین رسوند تا نخواد توی این کرونا توی
صف وایسن ».کاربر دیگری نوشت« :اتفاقا می گن دیابتی
ها خطر ابتالشون بیشتره و حاال براشون شرایط مبتال شدن
رو فراهم کردن!» کاربری هم نوشت« :ستاد ملی کرونا که
تجمعات خانوادگی رو خطرناک می دونی ،کاش نظرت رو
درباره این صف ها هم بگی!»



2.4 M views

شاطروشاگردادمینکانالبورسی!
صحبت های جانشین معاون دادستان عمومی و انقالب
مشهد درباره پرونده چند ادمین کانال بورسی بازتاب
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .حقدادی ،جانشین
معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد در گفت و گویی
از جرم بودن سبدگردانی گفته و درخصوص برخی کانال
های سیگنال دهی گفته« :تاکنون ۶۵کانال سیگنال دهی
بورسی و  ۶۵حساب بانکی فعال در این حوزه شناسایی
شده است که در پروندهای یک شاطر نانوایی ادمین یک
کانال سرمایهگذاری و بورسی شده بود ،در پرونده دیگری
یک پسر ۱۲ساله ادمین یک کانال ۱۰هزار نفری شده و با
ارائ ه سیگنال مردم را به سمت سرمایهگذاری در بورس
سوق میداد!» کاربری نوشت« :یعنی  10هزار نفر منتظر
بودن یه بچه  12ساله براشون تعیین تکلیف کنه که چی
بخرن!» کاربر دیگری نوشت« :نباید به این کانال ها که از
هویت گرداننده هاش اطالعاتی نداریم اعتماد کنیم».

2.1 M views

وقتیناساگولمیخورد!
چند روز پیش بود که بحث فرود شهاب سنگی در یک
مدرسه در کوئیزلند استرالیا منتشر شد و محققان ناسا را
به آن جا کشاند ،اما روز گذشته مشخص شد که این اتفاق
یک پروژه شبیه سازی سقوط شهاب سنگ در مدرسه بوده
و انتشار عکس های آن باعث شده محققان ناسا گمان کنند
که این سقوط واقعی یک شهابسنگ است و برای اطمینان
از واقعی بودن این اتفاق ،روانه محل حادثه شوند .مدیر
این مدرسه گفته :انتظار نداشته این موضوع تا به این
اندازه همه گیر شود و دیدن این همه هیجان برای ما جالب
بود .کاربری نوشت« :توی کشور خودمون هم یکی اومد
یک فیلم بارش بادمجون ساخت و خیلی زود دستگیرش
کردن!» کاربر دیگری نوشت« :من فکر می کردم اعضای
ناسا اعجوبه ان ولی حاال فهمیدم هنوز نمی تونن فرق یک
پروژه مدرسه ای رو از یه شهاب سنگ تشخیص بدن!»

رازقی -شش سال پیش کودکی در زمین های ناهموار
روستایی حوالی کابل مشغول بازی با توپ بود که به
یک کیسه پالستیکی آبی و سفید راه دار برمی خورد.
با کمک برادرش اسم «مسی» ستاره محبوبش را روی
پالستیک می نویسد و برادرش آن را در فیس بوک قرار
میدهد.چیزینمیگذردکهعکس«مرتضی»درفضای
مجازی دست به دست می شود و باالخره مسی هم در
جریان قرار می گیرد و برای دیدن مرتضی ابراز تمایل
می کند .پس از چندی نهایتا دو بسته از سمت مسی
به دست خانواده این پسربچه می رسد که تنها حاوی
یکتوپولباسآرژانتینبود،اماهمسایههادراینفکر
بودندکهمسیبرایاینخانوادهچهمقدارپولفرستاده
است.کمکمرفتوآمدهایمشکوکشبانهاطرافخانه
شانزیادشدحتینامهتهدیدآمیزدریافتمیکنند.در
نهایت پدر و مادر مرتضی تصمیم گرفتند برای امنیت
خانواده به دفتر سازمان ملل در پاکستان درخواست
پناهندگی ارائه دهند ولی با درخواستشان موافقت
نشدوپشیمانازارتباطبامسیباوجودناامنیدوبارهبه
روستایشانبرگشتند.
▪ ۷ماهبعدمالقاتبامسی
مدتی بعد مسئوالن برگزاری جام جهانی قطر از خانواده
مرتضی احمدی به دعوت می کنند تا برای دیدن بازی
بارسلونا به این کشور بروند و مرتضی کوچک با مسی
مالقاتیداشتهباشد.مرتضیباالخرهفوتبالیستمورد
عالقه اش را می بیند ،اما پس از بازی مسی هیچ کمکی به
شرایطبحرانیاینخانوادهکهخودشدربهوجودآوردنش
مقصربودهنمیکند.خانوادهاینکودکناامیددوبارهبه
افغانستان بازگشتند ولی این بار هیچ کس دست خالی
برگشتنمرتضیازدیداربامسیراباورنکردوتهدیدات
علیهمرتضیبسیاربیشترشدتاجاییکهنامههایتهدید
آمیز درباره گروگان گیری مرتضی روز به روز بیشتر می
شدتااینکهپدرمرتضیناچاربرایبهخطرنیفتادنجان
مرتضیفرزندشرابهکابلنزدعمویشمیفرستد.
▪انتظارخانوادهمرتضیازمسی
به نظر می رسد با توجه به صحبت های خانواده مرتضی
آن ها انتظار داشتند که مسی بیش از اهدای پیراهن و
توپ به آن ها کمک کند .گفته شده تهدیدها باعث شده
مرتضی مجبور به ترک خانواده شود و با عمویش در کابل
زندگیمیکندوحاالدیگرنمیتواندآزادانهفوتبالبازی
کندوازادامهتحصیلهمبهدلیلتهدیدهامحرومشده.
پاکستان هم درخواست پناهندگی را رد کرده و خانواده
احمدی فکر میکردند همان طور که کریستیانو رونالدو
کودکجنگزدهسوریراباخودبهاسپانیابرد،مسیهم
چنینکاریرادرقبالمرتضیاحمدیخواهدکردامااین
اتفاق رخ نداد و این مالقات باعث شد زندگی این کودک
افغانستانیازروزهایقبلازدیدارشبامسیبسیارسیاه
تر باشد و دیدار با این ستاره فوتبال مشکالت زیادی را
برایاوبههمراهداشتهاست.

کابوس «کمال خان»
برای «هامون»

درحالیآبگیری سدکمالخان افغانستانآغازشدکهموضوعحقابهایرانحلنشدهاست
آبگیریاینسدچهخطراتیبرایکشورماندارد؟
رعیتنواز-خبرآبگیریبندکمالخاندروالیتنیمروزافغانستانکهازروزچهارشنبهآغازشدهنگرانیهایزیادیرابرایفعاالن
محیطزیستبههمراهداشتهاست.البتهپیشازاینرئیسجمهورافغانستاندربازدیدشازاینسدگفتهبود«:سدکمالخانبعداز
سلما،کجکیوبخشآبادازسلسلهسدهایما ست،آبماهدرنخواهدرفت».وبااینصحبتهابینالمللیبودنرودخانههیرمندرا
نقضکردهاستامااینسخنانهیچواکنشقابلتاملیازسوی مقامهایکشورماننداشتوشایدهمینانفعالباعثشدآنهابهآب
گیریسدکمالخانکهدر 100کیلومتریخاکایرانزدهشدهاقدامکنند.حاالسدکمالخانآبگیریشدهتاهمانسیالبهایی
که تاالب هامون را پر میکرد و به کشاورزی سیستان رونق میداد ،دیگر به سمت ایران نیاید .موضوعی که در کنار خطرات زیست
محیطیهمچونریزگردها،باعثبیکاریوکوچمردممنطقهخواهدشد.امروزدربارهخطراتاینسدبرایکشورمان،مذاکراتدو
کشوردراینبارهوسدهایخطرناکفرامرزیدیگریکهدرآیندهمیتواندمشکالتزیادیبرایماایجادکند،بیشترنوشتهایم.

▪ سدکمالخانباچههدفیدرافغانستانساختهشده؟
بر اساس اطالعات وزارت انرژی و آب افغانستان ،کار ساخت سد
کمال خان در سال ۱۳۴۵آغاز شده بود اما به دلیل آغاز جنگها
و تحوالت سیاسی در این کشور ،روند ساخت آن متوقف شد .این
سد بعد از سد کجکی بزرگترین سد روی هیرمند است .سال
 1374افغانستانرسمااعالمکردکهدوبارهشروعبهساختاین
سدخواهدکرد.فازدومسد،سال 1393تکمیلشدوافغانستان
از سال  1397شروع به تکمیل فاز سه آن کرد .آبان امسال هم
اعالمشدکهاینپروژهشروعبهآبگیریآزمایشیسدکردهاست.
هدفاصلیاینسد،کنترلسیلوتوسعهاراضیکشاورزیاست.
افغانستانقصدداردسطحزیرکشتکشاورزیدروالیتنیمروزرا
از 80هزارهکتارفعلیبه 170هزارهکتارافزایشدهدکهعمده
آن خشخاش است .به جز این ،مسئوالن این کشور تولید 9.5
مگاواتانرژیبرقابیراهممدنظردارند.
▪ آبگیریسدکمالخانچهتأثیریبرایراندارد؟

وقتیبحثسدسازیهایافغانستانمطرحمیشود،چهدرحوضه
هیرمند و چه هریرود ،یقینا این اقدامات به سد کمالخان ختم
نخواهدشد.افغانستانسدهایمتعددیعمدتادرسرشاخههایی
کهمنبعاصلیتغذیهکنندهتاالبهامونهستند،میسازد.تاالب
بینالمللیهامونکهدارایارزشحیاتی،انسانیوفرهنگیاست،
وابستهبهسیالبهاییاستکهازهیرمندمیآیدوتاالبهاراتغذیه
میکند که با آب گیری سد کمالخان و کنترل همین سیالبها
عمال حیات تــاالب به خطر می افتد .به گفته مدیرکل شیالت
سیستانوبلوچستانحدودچهارهزارخانوارصیادزندگیخودرا
ازطریقصیددرسیستانمیگذرانندکهباخشکشدنهاموناین
خانواده ها بیکار خواهند شد .جدای آن ریزگردها که چند سالی
استبهلطفسیالبهاوآبگیریهامون کمشدهدوبارهبهمنطقه
باز خواهد گشت .پر آب شدن هامون باعث شده از چهار روز هوای
پاکدرسال 95درمنطقهسیستانحاالتعدادروزهایهوایپاک
بهبیشاز 190روزبرسدکهخشکشدنآنیعنیبرگشتدوباره
بهروزهایپرازریزگردوشیوعبیماریهایتنفسیمثلآسموسل!
▪تاریخچهحقابهرودخانههیرمند
موضوع حقابه ایران به دوره قاجار بر می گردد .در سال 1249
طبق حکمیت گلداشمیت دربــاره تقسیم آب رودخانه هیرمند
چنین حکم شده است که « :به هیچوجه نباید عملیاتی بین دو
دولتصورتگیردکهبهمقدارآبیکهبرایمشروبکردنسواحل
رودخانههیرمندالزماست،آسیبواردشود».امابعدازاینتاریخدر
سالهای 1317،1283و 1326همقراردادهاییبرایتعیین
حقابهمنعقدشد،اماآخرینقراردادبینالمللیدراینزمینهبرمی
گرددبهسال 1351مفاداینمعاهدهشامل ١٢مادهاستکهدر
بخشیازآنآمده«:حقابهایرانازرودخانههیرمند ٢٦،مترمکعب
برثانیهوحدود ٨٢٠میلیونمترمکعبدرسالتعیینشد».البته
متاسفانهدرهیچکدامازاینقراردادهاهیچحقابهایبرایدریاچه
هامون که بین دو کشور ایران و افغانستان مشترک است دیده
نشده و در سال های اخیر برای این موضوع مذاکراتی بین طرف
هایافغانستانیوایرانیرخدادهکهمتاسفانههنوزاینمذاکرات
بهنتیجهنرسیدهاست.
▪مواضعمسئوالنایرانیدرقبالآبگیریسدکمالخان
*حسنروحانی،رئیسجمهوریایرانقبالدرهمایشبینالمللی
«مقابلهباگردوغبار» درسال 1396کهباحضورمقاماتعالیرتبه

افغانستاندرتهرانبرگزارشدهبودافغانستانرایکیازکشورهایی
دانست که گرد و غبار از آن ها به داخل ایران سرازیر میشود.
روحانی در آن همایش انتقاد کرده بود که ایران نمیتواند در برابر
ساختسدهاییهمانندکجکی،کمالخان،سلماوسایرسدهایی
کهدرافغانستانساختهمیشودبیتفاوتبماند.
* ظریف هم در شهریور ســال  1397در پاسخ به ســوال رضا
رشیدپور،مجریتلویزیونکهپرسیدآیا«مادرقضیهآبهیرمنداز
پسافغانستانبرنمیآییم»گفتهبود«:چرابرمیآییم.مامیتوانیم
از اهرمهای مراودات مرزی ،مهاجران افغان ،موضوع مواد مخدر
و تجارت دربــاره افغانستان استفاده کنیم اما مشی ما دربــاره
همسایگانمان ،به ویژه همسایگان مسلمان تاکنون این بوده که
گروکشینکرد هایم».
*حدودسههفتهقبلهمکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
مجلس ایران موضوع بند کمالخان روی رودخانه هیرمند را با
حضوروزیرنیرویایرانبررسیکرد.ابوالفضلعمویی،سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته بود
که محور مباحث جلسه بررسی آخرین وضعیت رودخانههای
مرزی بود .او گفته بود که در این جلسه موضوع اجرای بند کمال
خان افغانستان روی رودخانه هیرمند در جلسه طرح شده است.
جزئیاتی از این نشست به بیرون نشر نشده ولی خبرگزاری ایرنا
نوشته که وزیر نیرو ،دستگاههای مربوط و نمایندگان حوزههای
انتخابیهمرتبطبااینحوضهآبیهیرمندکهتحتتاثیراینبندقرار
میگیرنددراینجلسهحضورداشتهاند.
▪ضعفپیگیریدراینحوزه

گرفتنحقابهواحیایدریاچههاموننیازبهدیپلماسیعمومی
وفعالداردواگرایندیپلماسینباشدقطعابهمشکلبرخواهیم
خورد .البته شواهد حاکی از آن است که دولت های مختلف
تالش هایی را داشته اند اما نتوانسته اند با استفاده از گفت و
گو و فشارهای بین المللی سهم حقابه ایران را به طور کامل و
مستمر از رودخانه هیرمند بگیرند .البته باید این نکته را هم
مد نظر داشت که موضوع افغانستان معادله چند وجهی است
که مالحظات و مسائل سیاسی گاه اولویت بیشتری نسبت به
جوانب دیگر دارد.
▪سدهای دیگری که برای ایران خطرناک است
هرچند خطرات پروژه گاپ و ابر پروژه های سد سازی دیگر ترکیه
راهمکهباعثبروزمشکالتمحیطزیستیبرایغربکشورشد،
نباید نادیده گرفت اما یکی دیگر از پروژه هایی که در افغانستان
در حال اجراست و  60درصد آن تکمیل شده سد پاشدان است
که در باالدست هیرمند قرار دارد .این سد مشابه سایر سدهای
دیگر افغانستان ،مطالعات زیستمحیطی ندارد و آبگیری این
سداثراتجدیبرشمالشرقکشورخواهدداشت.کالنشهری
مثل مشهد که جزو حوضه آبریز هریرود محسوب میشود و از نظر
حقوقبینالمللوکنوانسیون هایبینالمللیآبهایفرامرزی،
این شهر از رودخانه هریرود دارای حقابه است اما افغانستان و
ایران هیچ قراردادی بر سر هریرود ندارند و اقدامات افغانستان
در این حوزه یقینا چالشهایی جدی برای منطقه شمال شرق
کشور ایجاد میکند زیرا در ساخت این سد هیچیک از اصول و
مبانی کنوانسیونهای بینالمللی دیده نشده است.به نظر می
رسد با توجه به این موارد باید هر چه زود ترتوافق جامع همکاری
ایران و افغانستان که به گفته عراقچی موضوع حقابه نیز یکی از
موارد این توافق است  ،به نتیجه نهایی برسد.

