
نگاهی به معضل مهاجرت و حاشیه نشینی 
زهرا تاجیک 

سازمان ملل:
تحریم های دارویی آمریکا علیه ایران نقض حقوق بشر است

مهاجرت به شــهرهای بزرگ و حاشیه نشینی 
یکــی از معضالت جدی ایران امروز اســت که به 
همراه خویش مشــکالت و ناهنجاری های بســیار 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بار می آورد؛ این 
موضوع علی رغم اینکه ســالها اســت وجود دارد و 
عموم مســئوالن به لزوم حل آن معترفند اما هیچ 
گاه حل نشــده و روز به روز این وضعیت تشــدید 
شــده است. براســاس نتایج سرشــماری عمومی 
نفوس و مســکن ســال ۱۳۹۵، طی فاصله زمانی 
ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعــداد ۵۱۶۹۲۲ نفر 
از اســتان های دیگر وارد اســتان تهران شده اند. 
همچنین در طی پنج ســال مذکــور ۳۵۰ هزار و 
۶۳۲ نفر از استان تهران به سایر استان های کشور 
مهاجرت کرده  اند که اســتان البــرز با ۸۹ هزار و 
۱۹۷ نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته 
اســت. اســتان  های گیالن، مازندران و خراســان 
رضوی به ترتیب بــا ۲۸۵۳۱، ۲۳۶۴۳ و ۲۱۲۴۱ 
نفــر از این نظر در رتبه  های بعــدی قرار دارند. به 
این ترتیب خالص مهاجرت در اســتان تهران نیز 
مثبت ۱۶۶ هزار و ۲۹۰ نفر است و این آمار نشان 
می دهد در طی فاصله زمانی ســال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۵، تعداد افرادی که وارد استان تهران شده  اند 
بیشــتر از افرادی اســت که از استان تهران خارج 

شده اند.
این گونــه مهاجرت هــا را از دو زاویه متفاوت 
می توان بررسی کرد؛ یکی اینکه چرا سال ها است 
که از شــهرها و شهرســتان های کوچک به سوی 
شهرهای بزرگ بخصوص تهران مهاجرت می شود؛ 

و دیگــر اینکه این مهاجرت ها باعث تشــدید چه 
ناهنجاری هایی می شود.

۱- به نظر می رســد مهمترین علت مهاجرت، 
کمبودهای اقتصادی در شــهرهای کوچک است. 
آمار باالی بیکاری در شهرستان های کوچک و دور 
از مرکز خود به خوبی گویای آن است که بسیاری 
بــرای اینکه چرخ زندگی شــان بچرخد مجبورند 
به مهارجت دســت بزنند و به امیــد یافتن کار و 
کسب درآمد به شــهرهای بزرگ بیایند. آمارهای 
به دســت آمده از سرشماری ســال گذشته نشان 
می دهد استان لرستان با ۱۸.۹ درصد باالترین نرخ 
بیکاری را داشــته و بعد از آن استان کردستان با 
۱۶.۱ درصد قرار گرفته است اما از سوی  در بخش 
خدمات، اســتان تهران بــا ۶۳.۱ درصد باالترین 
شــاغالن در بخش خدمات را بــه خود اختصاص 
داده اند. با این تفاصیل معلوم اســت که نیروی کار 
از غرب کشــور به پایتخت سرازیر می شود. جالب 
اینجا اســت که بدانیم در استان های غربی کشور 
کولبری به عنوان یک شغل مطرح است و علی رغم 
وعده هــای مســئوالن چندان تالشــی برای حل 

مشکالت این قشر نشده است. 
عــدم تقســیم عداالنه امکانــات و فرصت های 
شــغلی علی رغم همه وعده ها، وهمچنین رکود و 
بیکاری سراســری در سال های اخیر  چنان شدت 
گرفته که بســیاری از مهاجران به شهرهای بزرگ 

چاره ای جز این کار نداشته اند. 
۲- مهاجرانی که به امید رســیدن به شــرایط 
اقتصادی بهرت راهی شــهرهای بزرگ و بخصوص 

پایتخت می شــوند چــاره ای جز حاشیه نشــینی 
ندارند. گرچه آمار دقیقی از جمعیت خانه نشــین 
در ایران وجود ندارد ولی بعضی آمارها  ۲۵ تا ۳۰ 
درصد جمعیت تهران را حاشــیه نشین  می دانند 
و البتــه در ماه های اخیر به علت افزایش سرســام 
آور اجاره مســکن، مطمئنا تعداد خانواده هایی که 
برای کاهش هزینه اجاره به شــهرک های حاشیه 

ای تهران می روند، افزایش یافته است.
۳- حاشــیه نشــینی، آن هم با این حجم باال  
مترادف با آسیب ها و انحرافات اجتماعی است.  اگر 
چه حاشــیه نشینان آســیب زا و منحرف نیستند 
ولی شــرایط و موقعیت جغرافیایی ایجاب می کند 
تا بــرای منحرفــان، منطقه اخالقــی و فرهنگی 
خاصی ایجاد شــود. مشکالتی چون بی مسکنی و 
بدمسکنی، معضل حاشیه نشــینی و رشد زاغه ها 
و ســکونت های غیر رســمی، چالش های زیست 
محیطی، عدم دسترســی به آب آشامیدنی سالم و 
بهداشتی، معضل دفع زباله، مشکل ترافیکی و آمد 
و شد، گسترش انحرافات اجتماعی، مسئله تامین 
کار، انــواع نارضایتی های جمعی و احســاس عدم 
تعلق و بیگانگی با شهر، خالصه معضالتی است که 

با حاشیه نشینی همراه بوده است. 
به این ترتیــب باید گفت که عــدم تخصیص 
امکانات به شهرهای کوچک و دور از مرکز نهایتا به 
معضالت بزرگی منجر شده است که امروز جامعه 
ما را به شدت آسیب پذیر کرده است. حرف پایانی 
این یادداشت این است که واقعا چه زمانی باید به 

فکر رفع این معضل افتاد؟!

سازمان ملل در گزارشی تاکید کرد که تحریم های 
آمریکا علیه ایران باعث نقض حقوق بشر در ارتباط با 

برخی بیماران در ایران می شود.
بــه گزارش ایســنا، جمعــی از کارشناســان و 
گزارشگران ویژه ســازمان ملل در امور حقوق بشر 
دیروز )سه شــنبه( در گزارشی با اشاره به مشکالتی 
که برخــی بیمــاران در ایران برای دسترســی به 
دارو و تجهیزات درمانی مــورد نیاز خود در نتیجه 
تحریم هــای آمریکا با آن مواجهند، تاکید کردند که 
این تحریم ها مانع برخورداری این بیماران از حقوق 

بشر، به ویژه حق سالمت می شود.
در ایــن گزارش به ویژه به تصمیم یک شــرکت 
داروسازی سوئدی برای لغو ارسال محموله باندهای 
پزشــکی خود به ایران به دلیــل تحریم های آمریکا 
اشاره شده است. این باندها برای مراقبت از بیماران 
مبتــال به ای.بی )یــک نوع بیماری نادر پوســتی( 
اســتفاده می شــود و تنها تولید کننــده این نوع از 
باندها یک شرکت سوئدی است که پیش از این نیز 
صادرات محصوالت خود به ایران را به دلیل تحریم 

متوقف کرده بود.

این کارشناســان در ادامه آورده اند: تحریم های 
آمریکا سبب شــده اســت تا کودکان و سایر افراد 
مبتال به این بیماری در ایران نتوانند از حق سالمت 
خود بهره مند شــوند. ممانعت از دسترســی افراد 
به تجهیــزات درمانی، نقض آزادی انســان ها برای 
برخورداری از حق ســالمت بوده و در صورتی که به 
درد و رنج بیشــتر آنها منجر شود کامال غیر انسانی 

است، حتی اگر غیر عمد باشد.
کارشناسان ســازمان ملل در این گزارش دلیل 
به وجــود آمدن این وضعیت بــرای برخی بیماران 
در ایــران را تحریم های آمریکا و ترس شــرکت ها و 
بانک هــای خارجی از مجــازات و اقدامات تنبیهی 
نهادهای آمریکایــی در صورت تعامل با ایران عنون 
کرده و یادرآور شدند: این در حالی است که آمریکا 
اعالم کرده اســت صادرات تجهیزات پرشکی و دارو 
به ایران علی رغم تحریم ها علیه این کشور بال مانع 

است. 
کارشناسان سازمان ملل همچنین با ابراز تاسف 
نســبت به تصمیم شرکت ســوئدی مذکور و دولت 
این کشــور برای همکاری با تحریم های آمریکا، آن 

را نقض تعهدات بین المللی بــرای تضمین اجرای 
حقوق بشر دانســتند و در ادامه تصریح کردند: این 
تنها یک نمونه از بســیار مواردی است که بر زندگی 
هزاران فرد، شــامل کودکان تاثیر می گذارد و دلیل 
اصلی آن وجود تحریم علیه کشور مقصد و ترس از 

مجازات شدن توسط آمریکا است.
در ادامه این گزارش آمده است: قوانین و حقوق 
بین الملل دولت ها و شرکت ها را موظف می کند که با 
معامالت تجاری خود مانع از برخورداری انسان ها از 
حقوق بشر نشوند. هرچند که شرکت ها آزادند درباره 
فروش محصوالت خــود تصمیم گیری کنند اما آن 
دسته از شرکت هایی که دارو و کاالهای بشردوستانه 
تولید می کنند مسئولیت ویژه ای دارند و موظفند در 

تعامالت خود حقوق بشر را در نظر بگیرند.
بنابر گزارش وب ســایت کمیسیونر عالی حقوق 
بشر سازمان ملل، آلِنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان 
ملــل در امور تاثیــرات تحریــم و اقدامات تنبیهی 
یکجانبه بر حقوق بشــر با دولت و شرکت سوئدی 
برای حل این مشکل و ســایر مسائل مشابه تماس 

گرفته است.
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یک عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با انتقاد از لغو 
دورکاری گفــت: لغو صد درصدی دورکاری به معنای باز کردن آغوشــمان برای 
پیک ششــم است. محمد علی محســنی بندپی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
لغو دورکاری در اســتان تهران اظهار کرد: ایمنی جمعی بعد از حداقل تزریق دو 
دوز واکسن آن هم حداقل به ۷۰ درصد جامعه حاصل می شود که ما تا رسیدن 
به این میزان فاصله داریم. از طرفی دیگر بعد از تزریق دوز دوم نیز دو هفته باید 
زمان بگذرد تا در فرد ایمنی ایجاد شود. وی ادامه داد: سوال این است که آیا همه 

مردم دو دوز واکسن کرونا تزریق کردند که...

یک روزنامه ســعودی به نقل از منبع مصری ادعــا کرد که اخیرا تماس هایی 
میان تهران و قاهره انجام شــده است. به گزارش ایســنا، یک منبع آگاه مصری 
در گفت وگو با روزنامه الشــرق االوســط ادعا کرد که قاهره به طور شبه مداوم و 
غیرعلنی پیام هایی از سوی تهران در راستای از سرگیری روابط دریافت می کند.

این منبع تاکید کرد: تماس های بدون واســطه طی دوماه گذشته میان ایران 
و مصر انجام شــده، اما نمی توان گفت که این تماس ها سیاســی اســت زیرا در 
سطح کارشناسان و متخصصان دو کشور بود، این تماس ها مقدماتی و همزمان با 

مذاکرات میان قاهره و آنکارا بود...

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

انتقاد از لغو دورکاری و احتمال 
پیک ششم

الشرق االوسط مدعی شد

برقراری تماس بین تهران
 و قاهره

مذاکرات پنجشنبه در بروکسل منتفی شد

آمریکامشغولچانهزنی
برایازسرگیریمذاکرهباایران

مدیرکل آژانس خواستار مالقات با وزیر خارجه ایران شد

انتقاد به خأل تسهیالت در بخش ساخت وساز

بانک ها تسهیالت مسکن نمی دهند!

سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان 3 مانور جنگی برگزار می کند

رزمایش زنجیره ای متحدین روسیه در مرز طالبان
ســازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روســیه )CSTO( ۳ رزمایش نظامی  را از ۱۸ الی ۲۳ اکتبر )۲۶ مهر الی یکم آبان( به دلیل شرایط کنونی افغانستان و برای 
مقابله با تهدیدات بالقوه در تاجیکستان برگزار می کند. به گزارش پایگاه خبری »آسیا پالس« تاجیکستان، وزارت دفاع این کشور اعالم کرد: این عملیات نظامی  بزرگ در 
»هاربمیدون« و »مومیراک« در والیت »ختلون« نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان انجام می شود. رزمایش اول »شناسایی ۲۰۲۱« عنوان شده و طی آن سرویس های 
اطالعاتی و واحدهای مربوطه ارتش های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی عملیات سازماندهی و شناسایی انجام خواهند داد. در چارچوب رزمایش دوم تحت 
عنوان »قطار ۲۰۲۱«، فعالیت های مربوط به ســازماندهی پشــتیبانی مادی و فنی نیروهای پیمان امنیت جمعی با هدف آماده سازی و اجرای عملیات مشترک مورد اجرا 

قرار خواهد گرفت.
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مشکالت اقتصادی بالی جان احزاب ایرانی

مشارکت افراد یک جامعه در قالب احزاب و انتخابات 
از شاخصه های مهم توسعه یافتگی محسوب می شود. 
از این رو، بی تفاوتی نســبت به ساختار سیاسی و عدم 
مشارکت سیاسی یک مســئله جدی و قابل بحث در 

حوزه علوم سیاسی به شمار می آید.
 ضمن اینکه نخبگان سیاسی حاکم نیز برای تثبیت 

جایگاه و تقویت پایه های مشروعیت خویش همواره به 
دنبال جلب مشارکت و حمایتهای سیاسی مردم و ایجاد 
محیط مشارکتی پویا در سطح جامعه هستند و هر گونه 
کاهش و نقصــان در این امر آنها را نگران می کند. این 
در حالی است که جامعه ایرانی به ویژه در سالهای اخیر 
با مشــکل رکود بی سابقه احزاب و اقبال عمومی  اندک 
نســبت به این نهادهای مهم و اثر گذار سیاسی مواجه 
شــده اســت؛ مســأله ای که البته دالیل و ریشه های 
مختلفی دارد. در واقع پدیده های اجتماعی را نمی توان با 
یک عامل تبیین کرد. ظهور و بروز یک پدیده اجتماعی 

تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل است. بر همین اساس 
انفعال احزاب و بی تفاوتی جامعه  نسبت به عملکرد آنها 

نیز دارای علل و زمینه های متعدد می باشد.
 در این راستا، یکی از مشکالت جدی که در سالهای 
اخیر ســبب کاهش مشــارکت و رغبت جامعه ایرانی 
برای حضور و فعالیت در قالب احزاب شــده، مشکالت 
اقتصادی و تورم افســار گســیخته ایست که فرصت و 
رغبتی برای اندیشیدن به مسائل دیگر برای مردم باقی 

نگذاشته است.
ادامه در صفحه 12

نگاه

محمدمهدی مظاهری

آقای ضرغامی! روی معدن طال، هویج نمی کارند

چند روز قبل، آقای ســید عــزت اهلل ضرغامی، 
وزیــر میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایــران 
جمله ای گفت که با واکنش های شــدیدی میان 
مردم مواجــه شــد. او گفته بود: »امــروز مردم 
نمی توانند  به دلیل مقبــره کــوروش  پاســارگاد 
کشــاورزی کنند، چاه بزنند، باید این مشــکالت 
 برطرف شــود و قوانین حریم ها مقداری انقباض

 پیدا کند.«
در کنار پاسخ هایی که دلسوزان ایران به ایشان 

داشته اند چند نکته زیر نیز قابل تامل است:
۱- وقتــی جناب رئیس جمهور کســی را که 
در عمــرش نه کار گردشــگری کرده و حتی یک 
تورلیدر ســاده هم نبــوده، نــه در عرصه میراث 
فرهنگــی صبغــه و ســابقه ای دارد و نه حتی در 
حد یک ترم، تحصیالت مرتبــط ندارد، به عنوان 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
منصوب می کند، معلوم است که باید شاهد چنین 
بیانات شــاهکاری باشــیم و خدا به داد برسد از 

اقدامات!
به تحصیالت و سوابق آقای ضرغامی نگاه کنید: 
کارشناسی مهندســی عمران از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و کارشناســی ارشد مدیریت صنعتی از 
دانشگاه آزاد اسالمی ، عضو سپاه، معان وزیر دفاع، 
معاون وزیر فرهنگ، معاون پارلمانی صدا و سیما، 

رئیس صدا و سیما.
قطعــا از او کــه اتفاقــا نســبت بــه مدیران 
دیگر دولت، معقول تر و بروزتر اســت، می شــد 
در ســمت های دیگری بهــره برد ولــی عجیب 
کــه رئیــس جمهــور او را بــه نامربــوط ترین 
 ســمت منصــوب کــرده و عجیب تر کــه او هم

 پذیرفته است.
این در حالی اســت کــه در مجموعه میراث و 
گردشگری و صنایع دســتی، مدیرانی با دانش و 
تجربه فراوان وجود دارند و هر کدام شان می توانند 
منشــا خیر و تحول در این عرصه باشند؛ اما دریغ 
که سیاســی کاری نه به دولــت روحانی منحصر 
اســت و نه به دولت رئیسی، که هر دو افرادی غیر 

متخصص را بر صدر میراث و گردشگری و صنایع 
دستی گماردند!

یاد آقــای محمــد علی آبــادی افتــادم که 
وقتــی بدون هیــچ تخصصــی در دولــت آقای 
احمدی نــژاد رئیس شــیالت شــد، خبرنگاران 
این حوزه در جلســات خبری شــان با او، اسامی 
تخصصــی ماهی هــا را می گفتنــد و از او در این 
بــاره می پرســیدند و در واقــع ســر به ســرش 
 می گذاشتند که بدون هیچ دانشی چنین پستی را

 پذیرفته است!
۲- اینک که آقای ضرغامی در جایی که نباید 
باشد هست، بد نیست درباره گردشگری و میراث 
و صنایع دستی به ایشان یادآور شویم که گذشته 
از مبانی تاریخی، هویتی و فرهنگی این حوزه که 
اساســاً قابل ارزش گذاری مالی نیست، عرصه ای 
که ایشــان مدیریت می کنند، بسیار درآمدزاتر از 

کشاورزی است.
اگر اسالف آقای ضرغامی مدیریت درستی در 
این عرصه داشــتند، مردمان حوالی پاســارگاد و 
سایر نقاط توریستی، اساساً دغدغه چاه کشاورزی 
و تامین آب برای چندرغاز درآمد نداشــتند، بلکه 
درآمدهای سرشــار و بی پایان گردشگری، آنها را 

بسیار غنی و ثروتمند کرده بود.
در ســرزمین کم آبی مثل ایران و در مجاورت 
بناهای تاریخی و توریســت پذیــر، به جای هدر 
دادن منابع آب - که نتیجه اش می شــود فجایعی 
ماننــد فرونشســت های مکــرر زمیــن - باید از 
گردشــگری و صنایع مرتبط درآمد زایی کرد. اگر 
حوالی پاســارگارد و تخت جمشــید و ... را مانند 
بناهــای تاریخی دیگر جهان، امکانات توریســتی 
ایجاد می کردند، نه تنها استان فارس از هر بودجه 
دیگری بی نیاز بود که بقیه کشور هم از منافع آن 

بهره مند می شد.
هم اکنون در دنیا، پیرامون اماکن گردشــگری 
و با حفظ حریم ها، بناهایی مانند هتل، رستوران، 
پارک، مراکز خرید، اماکن تفریحی و ... می سازند 
و بــا برگــزاری برنامه هایی مانند جشــنواره ها و 
موســیقی زنده و نورافشانی و نظایر این ها، درآمد 
پیرامونی مکان تاریخی مربوطه را به هزاران برابر 
بیشــتر از فروش بلیت ورودی به آن مکان خاص 
افزایش می دهند. حــال بماند در آمدهای صنعت 

حمل و نقل و رشته درآمدهای غیرمستقیم.
اگــر چنین وضعیتی پیرامــون اماکن تاریخی 
و توریستی کشــورمان وجود داشــت، آیا اساساً 
در جغرافیــای پیرامونــی این قبیــل جاها، فقر 
و نداری بــدان حد بود که مــردم لنگ یک چاه 
آب باشــند که مثــاًل گوجــه و خیــار بکارند و 
 بدهنــد دســت دالالن تا درآمدی بخــور و نمیر

 داشته باشند؟ 
سخن آقای ضرغامی که مردم حاشیه پاسارگاد 
مشــکل چاه آب دارند، مانند این است که کسی 
روی معــدن طال بایســتد و به مردمــی که آنجا 
زندگی می کنند بگویــد برای رهایی از فقر، اینجا 

هویج بکارید!
۳- در شــرایطی که وزیر گردشگری ایران که 
باید حتی ورود یک توریســت هم برایش دغدغه 
باشــد، به فکر چاه کشاورزی اســت، همسایگان 
ایران در صدد فتح قله های گردشگری اند و همین 
کشور همســایه مان ترکیه، بیش از نفت ایران از 

گردشگری درآمد دارد.
بــه این خبــر از خبرگــزاری آناتولــی ترکیه 
توجــه کنید:  »طبــق داده هــای وزارت فرهنگ 
 )TÜİK( و گردشــگری و ســازمان آمار ترکیه
درآمد توریســم کشور سال گذشته ۲۹.۵ میلیارد 
دالر بود و در ســال ۲۰۲۳ بــه ۶۵ میلیارد دالر 
خواهد رســید. همچنین پیش بینی می شود شمار 
گردشــگران نیز بــه ۷۵ میلیون برســد. از دیگر 
سو یک بندر کشــتی کروز در استانبول تاسیس 
 خواهد شــد که مرکز گردشــگری کشــتی های

 کروز می شود.«
و ایــن خبر را هــم از قطر بخوانیــد که دارند 
هتل شناور گردان خورشیدی لوکس می سازند تا 
گردشــگران ثروتمند را جذب خود کنند و اطراف 
مان پر اســت از ایــن خبرها و رقابتــی که برای 
توسعه گردشگری شــان دارند و ما، برغم آن که 
جزو برترین کشورهای جهان در زمینه جاذبه های 
گردشگری هســتیم، هنوز اندر خم یک کوچه ایم 
و مانند کســی هســتیم که همیانی از طالی ناب 
در پر شــال خود دارد و تشنه و گرسنه به کسانی 
که سر سفره های رنگی نشســته اند، می نگرد و با 

حسرت هم می نگرد.
منبع: عصرایران

یادداشت

جعفر محمدی 

علی رغم تاکید بر الزام بازگشایی مدارس در آستانه آبان ماه، مطرح شد 

 بازگشایی ها قابلیت برگشت دارد!
گروه اجتماعی – ژاله شــفیعی: چند روز مانده به آبان ماه، دوباره بحث چگونگی بازگشــایی مدارس رونق گرفته است. 
براســاس وعده های داده شــده توسط دولت قرار است در آبان ماه هم مدارس و دانشکاه ها باز شوند و هم محدودیت های کسب 
و کار برداشــته شــود. اما در این میان بازگشایی مدارس اهمیت ویژه ای هم برای خانواده ها و هم برای دولت دارد. در طول یک 

صفحه4سال و نیمی که از غیرحضوری شدن مدارس به علت کرونا می گذرد...

نگاهی به چرایی شکل گیری »هفته وحدت« در ایران   

الزاماتعملیوحدتمسلمانانچیست
دبیر کل حزب مردم ساالري: با طالبان ذاتا ضد شیعه  و همدست با داعش تروریست نمي توان  به وحدت رسید


