
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

محدودیت های تردد در شب یلدا قطعی شد
29 و 30 آذرماه؛ 20 تا 4 صبح

در جلســه روسای 
کمیته های تخصصی 
ستاد ملی مقابله با کرونا 
با حضور رئیس جمهور 
مقرر شد روزهای شنبه 

و یکشــنبه ۲۹ و ۳۰ آذرماه، اصناف از ســاعت ۱۸ 
تعطیل و تردد خودروهای شــخصی نیز در این دو 
روز، از ســاعت ۲۰ تا ۴ ممنوع شود. گفته شده این 
محدودیت ها صرفا مربوط به امروز و فردا و به مناسبت 
شب یلدا است و پس از آن محدودیت ها متناسب با 
مفاد طرح جامع مدیریت هوشمند اجرایی می شود.

    
کاهش دوباره مرگ و میرهای کرونا

سیما سادات الری، 
رت  ا ز و ســخنگوی 
بهداشــت دیــروز از 
جان باختن ۱۷۸ بیمار 
کووید۱۹ در ۲۴ ساعت 

اخیر خبــر داد و گفت: بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۷ هزار و ۱۲۱ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ 
در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۶۵۱ نفر و مجموع 

جانباختگان این بیماری به ۵۳ هزار و ۲۷۳ نفر رسید.
    

سحر تبر از زندان آزاد شد
فاطمه خویشوند، 
معروف به ســحر تبر، 
دختــر ۱۹ ســاله ای 
اســت که از چند سال 
قبــل بــا گریم های 

عجیب و غریبــش در فضــای مجازی مشــهور 
شــد. او مهر ماه ســال ۹۸ به اتهام های معاونت در 
افساد فی االرض، تشویق به فساد، توهین به مقدسات 
از طریق توهین به مقدسات اسالم و تحصیل مال 
نامشروع بازداشــت شد و در ســکوت خبری در 
زندان قرچک ورامین روزگار می گذراند. تا اینکه در 
روزهای اخیر خبر حکم زندان ۱۰ ساله او تایید و پس 
از مدت کوتاهی نیز خبر آزادی  اش منتشر شد. او در 
گفت وگوی تصویری با خبرگزاری رکنا گفت که با 
سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است. همچنین مرد 
جوانی به نام آقای باخدا که به عنوان نماینده پدر او 
معرفی شد نیز در همین گفت وگو؛ هجمه  بیگانگان 

به نظام در پرونده این دختر را محکوم کرد.
    

۱32 شناسنامه برای فرزندان 
مادران ایرانی و اتباع خارجی

سیف اهلل ابوترابی، 
سخنگوی ســازمان 
ثبت احوال کشــور با 
اشاره به تصویب قانون 
صدور شناسنامه برای 

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی 
و صدور بیش از ۱۳۲ شناسنامه برای این فرزندان 
گفت: تاکنون در اصفهان یک مورد، زنجان ۸ مورد، 
کرمان ۱۹ مورد، همدان ۴۲ مورد صادر شده و ۴۸ 
شناســنامه آماده صدور و در تهران ۱۴ مورد صادر 

شده و تعدادی نیز در حال صدور است.
    

انتقاد پرستاران از پیشنهاد وزارت بهداشت
حق و حقوق ما را بدهید، 

خودمان سوت می زنیم
پیشــنهاد وزارت 
بهداشت برای به صدا 
در آمــدن بوق هــا و 
زنگ ها در بزرگداشت 
روز پرستار در۳۰ آذر با 

گالیه پرستاران و تکرار مطالبات شان همراه شد. در 
نامه کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی 
وزارت بهداشت به برخی از ســازمان ها آمده است: 
»خواهشمند است در راستای قدردانی از پرستاران 
و مدافعان ســالمت این مرز و بوم، در تاریخ شــنبه 
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در اقدامی نمادین راس ساعت ۲۰، 
سوت قطارها و کشتی ها و زنگ کارخانجات و صنایع به 
صدا درآید«. در حالی که به نظر می رسید این پیشنهاد 
در این روزها، به عنوانی اقدامی نمادین مورد استقبال 
قرار گیرد، اما به دلیل تاخیر چند ماهه در پرداخت 
کارانه از ســوی وزارت بهداشت موجی از انتقادها را 
در پی داشت. به طوری که بعد از بازنشر نامه جهانپور 
در صفحه اینستاگرامی خانه پرستار، کامنت های 
گالیه آمیز بسیاری زیر آن نوشته شد: »میخوان برای 
پرستاران سوت بزنن، دستشون درد نکنه. پرستاران 
هم برای امرار معاش، پیش بقــال و صاحب خونه و 
قصاب سوت میزنن«. »شما همسان سازی حقوق 
پرستاران شرکتی رو انجام بدین، ما شب و روز سوت 
بلبلی می زنیــم«. »کارانه هــا رو پرداخت کنید ما 

خودمون از خوشحالی سوت می زنیم«.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

چندی پیش خبر مــرگ دلخراش 
خانواده ایرانی مهاجر در کانال مانش به 
ســرخط خبرها بدل شد و واکنش های 
فراوانــی را در داخل و خــارج از ایران به 
همراه داشت. غرق شدن خانواده ایرانی 
به همراه سه کودک در آب های سرد اروپا 
گرچه نخستین نمونه از مرگ مهاجرانی 
نبود که به امید زندگی بهتر سرزمین شان 
را ترک می کردند، اما دوباره لزوم حفظ 
امنیــت و کرامت انســانی را در فرآیند 

مهاجرت مورد توجه قرار داد.
۱۸ دســامبر مصادف با ۲۸ آذرماه از 
سوی یونســکو به عنوان روز مهاجران 
نامگذاری شده  است. این در حالی است که 
ایران در سال های اخیر جزو کشورهایی 
اســت که مردمانش میــل فراوانی به 
مهاجرت به دیگر نقاط دنیا پیدا کرده اند 
و در عیــن حال سرزمین شــان مأمنی 
اســت برای مهاجران افغانستانی است 
که ایران را به عنوان مقصد مهاجرت خود 
انتخاب می کنند. هر چند ممکن است 
هر دو گروه، برای دستیابی به مقصد خود 
مسیری ناامن و چه بسا شکست و مرگ را 

تجربه کنند.
 مهاجران؛ سه و نیم درصد 

جمعیت جهان 
در ۵۰ ســال گذشــته تا پایان سال 
۲۰۱۹ تعداد کسانی که از کشور محل 
تولد خود به دالیــل مختلفی همچون 
جنگ و درگیــری، آزار و اذیت و بالیای 
طبیعی و همچنین کار، خانواده و تحصیل 
به جای دیگری مهاجــرت کرده  اند به 

حــدود ۲۷۲ میلیون نفر می رســد که 
۳.۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل 
می دهند. آسیا و اروپا میزبان ۶۱ درصد 
از مهاجران در سراســر جهان هستند 
و پس از آن مناطق آمریکای شــمالی با 
۲۲ درصد مهاجران جهان، آفریقا با ۱۰ 
درصد، آمریکای التین و کارائیب ۴ درصد 
و اقیانوسیه ۳ درصد در فهرست مناطق 
مهاجرپذیر قرار دارند. در این میان هند با 
۱۷.۵ میلیون مهاجر و پس از آن مکزیک 
با ۱۱.۸ میلیون، چین با ۱۰.۷ میلیون 
و روســیه با ۱۰.۵ میلیون نفر در صدر 
کشورهای مهاجرت فرست قرار دارند. 
همچنین سوریه از سال ۲۰۱۱ به دلیل 
جنگ های داخلی، بــا ۸.۴ میلیون نفر 
مهاجر، پنجمین کشور مهاجرت فرست 

جهان بوده است.
میل رو به افزایش ایرانیان برای 

مهاجرت
گرچــه ایران هیچ گاه صدرنشــین 
لیست جهانی کشورهای مهاجرفرست 
نبوده اســت، اما در ســال های اخیر با 
روند چشــمگیر و رو به تزاید مهاجرت 
روبروست. به طوری که براساس آمارهای 
بین المللی، تعداد تجمیعی کل مهاجران 
ایرانی ساکن در خارج از کشور با روندی 
افزایشی از اندکی کمتر از ۶۹۱ هزار نفر 
در ســال ۱۹۹۰ میالدی به بیش از ۲.۷ 

میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
براســاس آمارهای ارائه شده توسط 
دپارتمــان امور اقتصــادی و اجتماعی 
ســازمان ملل در دوره مذکور، نســبت 
جمعیت مهاجران بین المللی ایرانی از 
کل مهاجران بین المللی در جهان طی 
ســال های ۱۹۹۰ تــا ۲۰۰۰ افزایش، 
ســپس در ســال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ 

کاهش و دوباره در ســال ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ 
و ۲۰۱۹ افزایش یافته است. این آمار ۲.۷ 
میلیون مهاجر ایرانی درحالی است که 
در آمارهای دیگری برآورد شــده تعداد 
مهاجران ایرانی خارج از کشور بین ۵ تا 

۶ میلیون نفر است.
 عوامل اصلی ترک وطن در ایران

در حالی که جنگ و ناامنی و فقر دلیل 
اصلی مهاجرت برای بسیاری از افراد در 
دنیاست، اما نگاهی به توزیع آمار مهاجرت 
در ایران نشان می دهد که افرادی در ایران 
بیشتر میل به مهاجرت دارند که معموال 

کمتر درگیر این موضوع هستند.
در حالــی که بــر اســاس آخرین 
بررسی های بین المللی میل به مهاجرت 
در ۱۵ درصد ایرانیان وجود دارد، اما تنها 
تعدادی از این افراد اقــدام عملی برای 
مهاجرت را آغاز می کننــد. مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در بررسی مطالعات خود به علل 
مهاجرت جمعیت شاغل و جمعیت بیکار 
کشــور پرداخته و عوامل متعددی را در 
این زمینه تاثیرگذار دانسته است. در این 
بررسی جمعیت مهاجر کشور در سال ۹۸، 
۷۱۱ هزار و ۱۵۴ نفر بوده که ۵۸۸ هزار و 
۳۱۲ نفر در نقاط شــهری و ۱۲۲ هزار و 
۸۴۱ نفر در نقاط روستایی ساکن بوده اند.

بر اساس این گزارش، بیشترین دلیل 
مهاجرت افراد طی ســال گذشته یعنی 
۵۲.۸ درصد، پیروی از خانوار بوده بوده 
اســت. اما علل دیگری هم در این زمینه 
اثرگذار بوده اســت. جســتجوی کار با 
سهم ۱۰ درصد و جســتجوی کار بهتر 
با ســهم ۶.۵ درصد به ترتیب بیشترین 
عامل مهاجرت افراد را به خود اختصاص 

داده است.

 ناامیدی، موج مهاجرت را 
سهمگین تر کرده

اما در این میان برخی کارشناســان 
معتقدند آنچه در ســال های اخیر موج 
مهاجرت را از ایران ســهمگین تر کرده 
است، نه دالیل اقتصادی بلکه احساس 

ناامیدی است.
در این باره مجتبی لشــکربلوکی، 
استاد دانشگاه معتقد است: »اگر تا دیروز 
ما با پدیده »مهاجــرت نخبگان« روبرو 
بودیم اکنون با پدیده »مهاجرت فراگیر« 
مواجهیم. پدیده ای به مراتب عمیق تر، 
وسیع تر و دردناک تر!همه افراد عادی و 
نخبه، قشر مرفه و متوسط، تحصیل کرده و 
در حال تحصیل، به فکر رفتن هستند. چرا 
ترجیح می دهند به کشوری دیگر بروند 
و از صفر شروع بکنند؟ چرا دانشجویان 
کارشناسی هم و غم شان گرفتن پذیرش 
از دانشگاه های خارجی و رفتن است؟ چرا 

مهاجرت رخ می دهد؟«.
این استاد دانشــگاه صنعتی شریف 
ادامه می دهد: »وقتی شــهروندان یک 
سرزمین در جمع های خانوادگی خود 
راجع به جنگ گفت وگو می کنند، وقتی 

در یک کشور برای بسیاری از کاالها باید 
تا ظهر صبر کنی که قیمت بر اساس دالر 
مشخص شــود، نمی توان از اطمینان و 
برنامه ریزی بلندمــدت صحبت کرد؟ 
آیا در آن کشــور صحبت از فرزندآوری 
و ســرمایه گذاری حرف معقولی است؟ 
بسیاری از کسانی که می روند فقط یک 
دلیل ساده دارند: آرامش روانی ندارم. آنها 
می گویند که چرا مانند شهروندان دیگر 
کشورها، نباید تصویر مشخصی از ۱۰، ۲۰ 
و ۳۰ ساله زندگی شخصی و اوضاع کشور 
خودم داشته باشم؟ به همین خاطر است 
که عده ای ترجیح می دهند فرزندان خود 
را در خاک دیگری به دنیا بیاورند. چون به 

فردای این خاک مطمئن نیستند«.
ایران جزء کشورهای مهاجرپذیر

در حالی که بســیاری از شهروندان 
ایرانــی هر روز بــا رویــای مهاجرت از 
کشورشــان روزگارشــان را ســپری 
می کنندکه کشورشان جزو کشورهای 
مهاجرپذیر است و هر سال عده زیادی از 
همسایگان غربی و شرقی بعضا از راه های 
غیر قانونی وارد خاک ایران می شوند تا با 
کسب درآمد در این خاک خانواده های 
خود در خاک وطنشــان را تامین مالی 

کنند.
جدیدترین آمارها بر اســاس اعالم 
مدیرکل امور اتباع  و مهاجرین خارجی 
وزارت کشــورحاکی از این اســت که 
هم اکنون حدود سه میلیون مهاجر افغان 
در ایران حضور دارند، امــا آن هایی که 
به طور رسمی تحت حمایت کمیساریای 
عالی ســازمان ملل متحد هســتند، 
حدود ۸۴۰ هزار نفر هستند که به عنوان 
»مهاجر« در ایران زندگی می کنند. تعداد 
زیادی از مهاجران افغانستان از اوایل دهه 
شصت به بعد، به خاطر اشغال این کشور 
توسط ارتش سرخ از یک سو و اشتراکات 
دینی، زبانی و تاریخی از ســوی دیگر، 
رهسپار شــهرهای ایران شدند. حدود 
سه دهه میزبانی ایران با خاطرات تلخ و 
شیرین فراوان، فراز و نشیب های زندگی 
مهاجران افغان در ایران را رقم زده است. 
برخی حضور مهاجران افغان  در ایران را 
در صورت داشــتن برنامه ریزی صحیح 
فرصتــی در جهت پیشــبرد جامعه به 
سمت توسعه و همین طور ترویج و انتقال 
فرهنگ و اندیشه  ایرانی به خارج از مرزها 

تلقی می کنند. 
 طرحی برای محدودیت 

ورود اتباع خارجی
اما با وجود حضور بی دردسر این تعداد 
مهاجر در ایران به تازگی مجلس شورای 
اسالمی طرحی با اسم »ساماندهی اتباع 
خارجی غیرقانونی« را در دســتور کار 
قرار داده که انتقادات زیــادی را در پی 

داشته است.

دو بند حاشیه ساز و پرسش برانگیز 
دربــاره این طــرح، مواردی اســت که 
به گونه ای بــا حادثه خبرســاز خرداد 
امســال در یزد هم مرتبط است؛ نیمه 
خرداد امسال خودروی حامل مهاجران 
افغانستانی پس از گذر از ایست بازرسی 
با شلیک مأموران به الستیک آن روبه رو 
شد که پس از آتش گرفتن خودرو، چند 
مهاجر جان باختند و تعدادی هم راهی 
بیمارستان شدند. در آن روزها این خبر 
با واکنش های فراوانی در داخل و خارج 
از کشور روبه رو شد و واکنش های از سوی 
مسئوالن دو کشور را نیز به  همراه داشت. 
حاال دو بند این طرح آن حادثه را از استثنا 
و مورد خاص به قاعــده و قانون تبدیل 
می کند و همین زمینه ســاز انتقادهای 
فراوانی از سوی فعاالن ایرانی و همچنین 

جامعه مهاجران شده است.
یک بند این طرح می گوید مهاجران 
قانونی اگر جرمی مرتکب شدند عالوه  بر 
اخراج آنها از کشور، امکان اخراج همسر 
و فرزندانــش هم وجــود دارد در دو بند 
حاشــیه ســاز دیگر هم آمده است؛ اگر 
خــودروی حامل مهاجران به دســتور 
ایست بی توجهی نشان دهد، پلیس حق 
تیراندازی دارد که اگر مهاجران مجروح یا 
کشته شوند، دیه ای به آنها تعلق نمی گیرد 
و حتی اگر بر اثر شلیک به خودروی حامل 
مهاجران غیرقانونی، خودرو واژگون شود 
یا تصادف کند، باز هم بیمه حق پرداخت 

دیه را ندارد.
در این باره طیبه سیاوشی، نماینده 
سابق مجلس در حساب توئیتری خود 
نوشت: »در آستانه روز مهاجر، طرحی 
با عنوان »ساماندهی اتباع غیرمجاز« در 
مجلس یازدهم اعالم وصول شده است که 
بر اساس آن، مهاجران غیرمجاز به حداکثِر 
مجازات حبس، شــالق و جزای نقدی 
محکوم خواهند شد و حتی تیراندازی به 
سمت خودروی حامل اتباع غیرقانونی، 

مجاز خواهد بود«.

نگاهی به میل روزافزون ایرانیان به »مهاجرت«، به بهانه روز جهانی مهاجران؛

آزموده اند در این شهر بخت خویش...

گزارش

سال ۹۹ در حالی به ماه های پایانی خود نزدیک 
می شود که شاید به جرات بتوان گفت که هر ماه 
خبرهایی ناگوار از خودکشی کودکان و نوجوانان 
در گوشه و کنار کشور واکنش هایی را در پی دارد. 

از خودکشــی هم زمان چهار دختــر در بابل 
گرفته تا خودکشی پسری ۱۸ساله بعد از برگزاری 
آزمون کنکور. از حلق آویز شدن یک پسر ۱۰ساله 
در شهرستان دیر تا خودکشــی دختر ۱۱ ساله 
کرمانشاهی و ده ها مورد دیگر. این در حالی است 
که در روزهای اخیر خبر خودکشی دختر ۱۷ ساله 
با طناب دار، پسری ۱۴ ساله براثر سقوط و پسر ۱۲ 
ساله با کلت کمری این ســوال را در ذهن متبادر 
می کند که آیا خودکشــی در نوجوانان تبدیل به 

یک اپیدمی شده است؟!
خودکشی دختر 17 ساله

بر اساس گزارش های رسیده، چهارشنبه ۲۶ 
آذرماه، یک دختر دانش آموز در شــهر رامهرمز 

استان خوزستان اقدام به خودکشی کرده است.
این دختر ۱۷ ساله سیما نام داشته و در مقطع 
دبیرستان مشغول به تحصیل بوده است. از انگیزه 

ســیما برای پایان دادن به زندگــی اش اطالعی 
در دست نیســت. پیشتر گزارشــاتی از ۶ مورد 
خودکشی در میان دانش آموزان این شهر منتشر 
شد که استاندار خوزستان پس از کش و قوس های 
فراوان و در میان تایید و تکذیب ها، این خبر را تایید 
کرد و گفت باید با واقعیت ها مواجه شویم و درصدد 

حل آن باشیم. 
رســتمی رئیس آموزش و پرورش رامهرمز 
اختالفات خانوادگــی، تعصبــات کورکورانه، 
تعرضات فکــری و عاطفی و عدم پاســخگویی 
به نیازها و اقتضائات زیســتی را از علت های این 

رخدادهای تلخ  عنوان کرده بود.
او گفتــه از ۲۷ هزار دانش آمــوز رامهرمزی 
دستکم ۴ هزار دانش آموز از داشتن تلفن همراه 
برای ادامــه تحصیل در ســال جدید تحصیلی 
محروم بوده اند. رئیس اداره آمــوزش و پرورش 
رامهرمز همچنین به صراحت دلیل خودکشــی 
یکی از دانش آموزان دختر را مخالفت خانواده با 
تهیه تلفن همراه و عدم امکان ادامه تحصیل این 

نوجوان عنوان کرده بود.

خودکشی جنجالی پسر 14 ساله در مشهد
همچنین در روزهای اخیر انتشــار ویدئوی 
خودکشــی فردی که با پریدن از یک ساختمان 
بلند در مشهد به زندگی خود پایان می دهد ، بازنشر 
گسترده ای در فضای مجازی داشت. در ویدئوی 
منتشر شده تصویر فردی مشاهده می شود که بعد 
از در آوردن کاپشن خود از باالی یک برج به پایین 
می پرد و در فریم بعد شاهد جسد نقش بر زمین 

شده وی در کف پیاده رو هستیم .
در همین حال اطالعات کســب شده حاکی 
اســت این فرد، نوجوان ۱۴ ساله ای بوده که پس 
از جدایی پدر و مادرش از یکدیگر با مادربزرگش 
زندگی می کرده اســت. دقایقی بعــد با حضور 
نیروهای تجســس کالنتری آبکــوه در محل 
تحقیقات مقدماتی آغاز شد و جسد این نوجوان 
با دستور قاضی احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد( 
برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی 

انتقال یافت.
مادربزرگ ایــن نوجوان که اشــک ریزان به 
کالنتری آبکوه آمده بود، در این باره گفت: پدر و 

مادر نوه ام چند سال قبل از یکدیگر طالق گرفتند 
و او با من زندگی می کرد اما نوجوانی بسیار آرام و 
سربه زیر بود! نمی دانم چرا این حادثه تلخ رخ داد. 
خودکشی نوجوان 1۲ساله مقابل دوربین

 این خودکشــی ها در حالی رخ خبرساز شده 
است که هفته پیش نیز پسر ۱۲ساله ای در منطقه 
سعادت آباد تهران، با شلیک گلوله به سرش اقدام 

به خودکشی کرد.
مأموران در بررسی فیلم گوشی موبایل پسر ۱۲ 
ساله مشاهده کردند که این نوجوان ابتدا دوربین 
گوشی موبایلش را روشــن کرده و با نشستن در 
مقابل دوربین می گوید که از زندگی خســته و 

نا امید شدم و دیگر دوست ندارم به زندگی ادامه 
دهم و پس از دقایقی، اسلحه کلت کمری را روی 
پیشانی اش می گذارد و با شلیک گلوله دست به 

خودکشی می زند.
پلیس گفته است پدر و مادر این پسر ۱۲ ساله از 
هم طالق گرفتند و او پس از جدایی پدر و مادرش 
در خانه مادربزرگ و پدربزرگش هستند زندگی 
می کند. مأمــوران در ادامه تحقیقات به ســراغ 
مادربزرگ پسر ۱۲ ساله رفتند و مادربزرگ گفت: 
نوه ام پسر درس خوان و خوبی بود و با من و پدرش 
هیچ اختالفی نداشت و نمی دانم چرا دست به این 

کار زده است.

مرگ با طناب دار، سقوط و گلوله؛

خودکشی نوجوانان،پدیده ای نگران کننده  و نیازمند تأمل

در آستانه روز مهاجر، 
طرحی با عنوان »ساماندهی 

اتباع غیرمجاز« در مجلس 
یازدهم اعالم وصول 

شده است که بر اساس 
آن، مهاجران غیرمجاز به 
حداکثِر مجازات حبس، 

شالق و جزای نقدی 
محکوم خواهند شد و 

حتی تیراندازی به سمت 
خودروی حامل اتباع 

غیرقانونی، مجاز خواهد 
بود

براساس آمارهای 
بین المللی، تعداد تجمیعی 
کل مهاجران ایرانی ساکن 
در خارج از کشور با روندی 

افزایشی از اندکی کمتر 
از 691 هزار نفر در سال 

1990 میالدی به بیش از ۲.7 
میلیون نفر در سال ۲019 

رسیده است

 شماره   689 /        شنبه 29 آذر   1399  /   4 جمادی االول 1442  / 19 دسامبر   2020


