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نه گزارش رسمی اعالم می شود و نه 
شهروندی از سیاست فعلی زمامداران 
برای حضور اتباع افغانی در کشور اطالعی 
دارد. امروز مسئولی آمار سیل مهاجران 
افغانستانی به کشــور را می دهد و فردا 
مسئولی دیگر هجوم مهاجران را تکذیب 
می کند؛ اما آنچه شهروندان به خصوص 
در خیابان های تهران شاهد آن هستند؛ 
حضور پرتعداد اتباع کشــور همسایه 

بحران زده است. 
در روزهای اخیــر چندین ویدئو در 
شبکه های اجتماعی در همین باره منتشر 
شد. نخستین آن ویدئویی از یک شهروند 
تهرانی است که تصاویری از مشاهداتش 
در اطراف دریاچه چیتگــر در ایام نوروز 
را منتشر کرده اســت. در این ویدئو به 
وضوح می توان حضور پرتعداد مهاجران 
افغانســتانی در این مــکان تفریحی را 
دید. تصویربــردار چنــان از این حجم 
حضور پررنگ مهاجــران در اطرافش 
شگفت زده شده که بارها می گوید: »من 
فکر نمی کنم اینجا ایران باشــد! اینجا 

کابل است«. 
 ویدئوی دیگری که باز هم در همین 
ایام نوروز منتشر شــد؛ تجمع انبوهی 
از مهاجران افغانســتانی را در محوطه 
میدان آزادی نشان می داد که مشغول 
ُکشــتی گرفتن و تفریح بودند. در کنار 
این دو ویدئوی تامل برانگیر؛ تصاویری 
هم از هجوم هزاران مهاجــر افغانی به 
ایران منتشر شده که در فضای مجازی 
بازتاب فراوانی داشته است. ویدئویی که 

هرچند خیلی زود از سوی معاون امنیتی 
و انتظامی وزیر کشــور تکذیب و گفته 
شد »مربوط به هفتم شهریور ماه سال 
گذشته و در پاکستان« است، اما چندان 

هم منافاتی با دو ویدئویی دیگر نداشت.
این روزها بسیاری معتقدند، دولت 
عمال بدون سیاست مشخص یا حداقل 
سیاست مدون و تایید شده ای از سوی 
نهاد قانونگــذار و اطالع شــهروندان، 
مرزهای شــرقی را رها کرده و مهاجران 
بســیار راحت تر از قبل به کشور سرازیر 
می شوند. سیل مهاجرتی که می تواند 
به زودی تبعــات اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی و حتی بهداشــتی فراوانی برای 

کشور به همراه داشته باشد.
 موج مهاجرت

 بعد از روی کار آمدن طالبان
بیش از شــش ماه پس از به قدرت 
رســیدن طالبان در افغانســتان، موج 
مهاجرت یا شاید بهتر است بگوییم فرار 
شهروندان افغانستانی از این کشور، به 
طرق مختلف به هر سوی که راه گریزی 

فراهم باشد، ادامه دارد.
ناامنی، بیکاری و فقر و گرســنگی از 
یک سو و فشــار حکومت خودخوانده 
بر گروهی از شــهروندان مخصوصا بر 
هزاره ها به نحوی است که برخی از آنها 
برای نجات جان خانواده و فرزندان شان 
حتی حاضر شدند گرسنگی و تشنگی و 
گذر از کوه های صعب العبور، را به جان 
بخرند و به کشــورهای همسایه -غالبا 

ایران- وارد شوند.
هر روز چندیــن اتوبوس از شــهر 
هرات در غرب افغانســتان، صدها نفر را 
به مرز ایران منتقــل می کنند و در آنجا 
قاچاقچیان آنهــا را در میان بــار وانت ، 

کامیون، صندوق عقب خودروی سواری 
مخفی و گاهی با پای پیاده از میان کوه ها 
و در تاریکی شب و به دور از چشم ماموران 

از مرز عبور می دهند.
 )NRC( شــورای پناهندگان نروژ
گزارش داده اســت که از زمان به قدرت 
رسیدن طالبان، روزانه چهار تا پنج هزار 
نفر از افغانستان به ایران فرار می کنند و 
بخش قابل توجهی از آنها هم به ایران وارد 
می شوند. در حالی که برخی قصد دارند از 
این طریق به سمت اروپا بروند، اما به نظر 
نمی رســد حتی قادر باشند از مرز ایران 
به سمت ترکیه هم حرکت کنند. ترکیه 
ماه هاست برای مقابله با موج مهاجرت 
افغانستانی ها بین مرزهای خود و ایران 
دیوارکشیده و خندق حفر کرده است. 
آن سوتر هم بسیاری از مهاجران دیگر 
در اردوگاه های یونان، سالهاست که در 
انتظار مجوز ورود به اروپــا روزگار را به 
ســختی می گذرانند و به نظر می رسد 
با توجه به جنگ اخیــر در اوکراین این 

معضل شدیدتر هم شود. به همین دلیل 
بسیاری از این مهاجران ترجیح می دهند 
رحل اقامت را در ایران بیفکنند. هر چند 
در این کشور هم زبان هم، فرش قرمزی 
برای آنها پهن نیست و در خیابان ها و اگر 
جایی برای اسکان یافته باشند، خانه ها 
و گوشه گوشــه آن، نگران بازگردانده 
شدن به افغانستان هستند. در گزارش ها 
آمده است ایران هر هفته ۲۰ هزار تا ۳۰ 
هزار مهاجر غیرقانونی را به افغانســتان 
بازمی گرداند. با ایــن حال ایران با وجود 
شــرایط ســخت اقتصادی نقطه امید 
پررنگ تری برای مهاجرانی است که دل 

از وطن کنده اند.
 ورود روزانه ۵ هزار افغانستانی 

به کشور از مرزهای رسمی
در این میان برخی از مقامات ایرانی 
هم هر از چندی از افزایش موج مهاجرت 
افغانســتانی ها به کشور خبر می دهند. 
دیروز مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل 
بین المللی سازمان راهداری گفت: »پس 
از روی کار آمدن طالبان ورود افغان ها به 
کشــورمان از مرزهای رسمی به روزانه 
حدود ۵۰۰۰ نفر رسیده در حالی این رقم 
قبل از تحوالت افغانســتان چیزی بین 

۷۰۰ و ۸۰۰ نفر در روز بود«.
جواد هدایتی در گفت وگــو با ایلنا 
درباره افزایش تردد افغان ها و ورود آنها 
به کشــورمان گفت: »این جمعیت از 
پایانه های مرزی رســمی وارد کشــور 
می شوند و دارای پاسپورت و ویزا هستند 
و تشریفات مربوط برای ورود به کشور را 
طی می کنند و افرادی که حائز شرایط 
قانونی هستند محدویتی برای ورود به 
کشــور ندارند. طبیعتا ویزا دارای زمان 
مشخص برگشت است و در زمان مقرر 

آن، این افراد از کشور خارج می شوند«.
 مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل 
بین المللی سازمان راهداری با اشاره به 
ورود مهاجران افغانســتانی از مرزهای 
غیررســمی  ادامــه داد: »جمعیتی از 
افغان ها از مرزهای غیررسمی  وارد کشور 
می شوند و آمار دقیقی از این جمعیت در 
دست نیست. قاچاقچیان اغلب شبانه 
افغان ها را از مرزهای غیر رســمی وارد 

کشور می کنند«.
 هدایتی با بیان اینکــه در ایام نوروز 
اکثر تصادفات رخ داده در اســتان های 
شرقی و حتی اســتان فارس مربوط به 
خودروهای قاچاق افغان ها بوده، تاکید 
کرد: »اغلب مهاجران افغان که از مرزهای 
غیر رسمی وارد کشــورمان می شوند 
توســط قاچاقچیان و در صندوق عقب 
خودرو هایی با سرعت باال در شب در تردد 
هستند که این شرایط منجر به افزایش 
تصادفات خودروهای حامل مهاجران 
غیرمجاز افغان شده  به طوریکه بیشتر 
تصادفات استان های شــرقی و فارس 
در ایام نــوروز مربوط به ایــن خودروها 

بوده است«.
 مرزهای شرقی

 چگونه کنترل می شود؟
در حالی که بسیاری  از صاحبنظران 
منتقد وضعیت کنترل مرزهای شرقی 
کشور هســتند و کاهش کنترل در آن 
منطقه را مسبب ســیل مهاجرت های 
غیر قانونــی می داننــد؛ ســید مجید 
میراحمدی معاون وزیر کشور می گوید: 
»در تابستان سال گذشــته با توجه به 
تغییرات حکومــت و نگرانی های ایجاد 
شده برای بخشــی از مردم افغانستان، 
جمعیت قابل توجهی به سمت مرزهای 
ایران به راه افتادند، اما روزانه حدود ۵ هزار 
نفر آنان متوقف و به افغانستان هدایت 
شدند. ورود غیرقانونی برخی از آوارگان 
افغان به ایــران در آن مقطع، محتمل 
بود و برای این منظور با تشدید اقدامات 
مراقبتی در مرزهــا، ورود غیرقانونی به 

کشور تحت کنترل بیشتری قرار دارد«.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور 
اظهار کرد: »هم اکنون هم روزانه بالغ بر 
یکهزار نفر به مرزها می آیند، اما از ورود 
غیر قانونی این اتباع، جلوگیری می شود«.

با این حال میراحمدی اذعان داشــت 
که: »بــا توجه به مشــکالت موجود در 
افغانســتان، تالش برای ورود غیرمجاز 
به ایران همچنان ادامــه دارد و کنترل و 
مدیریت این مهم مستلزم تحول اساسی 
در انسداد، مراقبت و کنترل بیشتر مرز 

مرزهاست«.
در روزهای اخیر هم رئیس جمهور 
با بیان اینکه ساماندهی امور مهاجران 

افغان کافی نیســت از تشکیل سازمان 
امور مهاجران در وزارت کشور خبر داد.

ابراهیم رئیســی گفت: »مهاجران 
افغانی در کشور مهمان هستند و سال ها 
در اقصی نقاط کشور حضور دارند، این 
افراد با مسائل مختلفی نظیر تحصیل و 
اشتغال مواجه هستند، اداره اتباع برای 
ســاماندهی امور مهاجران افغان کافی 
نیست و نیاز به ساز و کار جدیدی بود لذا 
سازمان امور مهاجران به سرعت در وزارت 

کشور فعال می شود«.
 مهاجران افغانستانی در ایران

 چه وضعیتی دارند؟
براســاس آمار کمیســاریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل تا سال ۲۰۲۰ 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار افغان به صورت 
رسمی و غیررسمی در ایران ساکن بودند. 
این آمار در حالی است که به نظر می رسد 
این رقــم در ماه های اخیر رشــد قابل 
توجهی داشته است، به طوری که رئیس 
اتاق بارزگانی ایران در آذر ماه این رقم را 
چهار میلیون نفر اعالم کرد و این روزها 

نزدیک به ۵ میلیون نفر برآورد می شود.
در ایــن میان با توجه به مشــکالت 
اقتصادی و اجتماعی ایران و فقر گریبانگیر 
مردم؛ اغلب مهاجران افغانستانی، حتی 
آنهایی که بــا مدارک قانونــی در ایران 
زندگی می کنند نیز از بسیاری از حقوق 
اولیه محرومند. مهاجــران اغلب دارای 
شغل های فصلی، کارگری و روزمزد بدون 
رعایت حقوق کار هســتند. بسیاری از 
کودکان افغان جذب کارهای غیررسمی 
با سختی کار شده و از تحصیل باز می مانند 
و بسیاری از مهاجران بعد از گذشت چند 
دهه زندگــی در فاقد مدارک رســمی 
هستند و حتی پس از دهه ها زندگی در 
ایران امکان شهروند رسمی شدن برای 
آنها وجود ندارد. موضوعی که بسیاری آن 
را با تبعات اجتماعی و فرهنگی و امنیتی 
همراه دانسته و معتقدند دولت و مجلس 
در این باره باید ضمن اطالع رسانی دقیق 
به شــهروندان ایرانی سیاســتگذاری 
کارآمدی داشته باشند تا هم مهاجران 
افغانستانی تکلیف خود را در ایران بدانند 
و هم شــهروندان ایرانی بداننــد با این 

میهمانان پرشمار چه کنند.

نگرانی عمومی از هجوم میهمانان ناخوانده همسایه شرقی به کشور؛

سیاست رسمی ایران در قبال مهاجران افغان چیست؟

خبر

رئیس ســازمان زندان ها با اشاره به اقدامات 
این سازمان در راستای کاهش جمعیت کیفری 
در زندان ها گفت: بخشنامه ای از سوی دادستان 
کل کشور صادر شده است مبنی بر اینکه در کنار 
وثایق غیرمنقول، اموال منقــول هم به عنوان 
وثیقه مورد پذیرش قــرار بگیرد که این موضوع 
می تواند به کمتر معرفی شدن متهمان به زندان 

کمک کند.
غالمعلــی محمــدی در گفت وگو بــا ایلنا 
درباره اقدامات این ســازمان در جهت کاهش 
جمعیت زندان ها در ســال ۱۴۰۱ گفت: برای 
کاهش جمعیت کیفری در زندان ها، برنامه های 
متعددی تدوین شــده اســت که یکــی از این 
برنامه ها، اســتفاده از مجازات های جایگزین به 

جای حبس است.
وی ادامــه داد: یکی از انــواع مجازات های 
جایگزین، بهره مندی از ظرفیت ماده ۶۲ قانون 
مجازات اسالمی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی 
کیفری اســت. براســاس این دو ماده قانونی، 
زندانیان در حیــن تحمل کیفــر می توانند از 

سامانه های الکترونیک و پابندهای الکترونیکی 
بهره مند شــوند و یا اینکه قضــات حین صدور 
حکم محکومیت می توانند مــاده ۶۲ را لحاظ 
کنند و حکم، دایرمدار بر این باشد که محکوم به 
جای اینکه در محدوده زندان قرار بگیرد در یک 
محدوده مکانی محدودتری مانند منزل یا منطقه 
یا شهر باشد که این با نظر قاضی صادرکننده رای 

بستگی دارد.
رئیس ســازمان زندان ها با بیــان اینکه ما 
برای افزایــش این ظرفیت تالش بســیاری را 
می کنیم، تصریح کرد: بخشی از این اقدام در سال 
۱۴۰۰ رونمایی شده و ما ظرفیت بهره مندی از 
پابندهای الکترونیکی را در سه ماه پایانی سال 
۱۴۰۰ به نحو قابل مالحظه ای افزایش داده ایم 
و این از برنامه های اولویت دار ســازمان است و 
تالش می کنیم که در سال ۱۴۰۱ به ویژه در نیمه 
اول ســال این ظرفیت به نحو قابل مالحظه ای 

توسعه پیدا کند.
محمدی تاکید کــرد: در کنار ایــن برنامه، 
توصیه هایی از ســوی رئیس قوه قضاییه و سایر 

مسئوالن به همکاران محترم قضایی شده است، 
مبنی براینکه تالش شــود تا متهمان کمتر به 
زندان معرفی شــوند. به همین منظور در کنار 
وثایق غیرمنقول، اموال منقــول هم به عنوان 

وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد..
وی با بیان اینکه برنامه های دیگری نیز برای 
کاهش جمعیت کیفری زندان هــا داریم که به 
تدریج در ســال ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد، گفت: 
یکی دیگر از این برنامه ها استفاده از ظرفیت بند ۳ 
جز ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است.

رئیس سازمان زندان ها همچنین در بخش 
دیگری از صحبت های خود در خصوص اشتغال 
زندانیان در زندان ها گفت: به نظر ما اشــتغال 
مهمترین بســتر برای اصلی تریــن ماموریت 
سازمان اســت که این ماموریت همان اصالح 
و تربیت زندانیان اســت. ما مکلف هستیم که 
برنامه اشــتغال اعم از اشتغال نشسته و اشتغال 
مولد را همــواره مدنظر قرار دهیم در اشــتغال 
مولد زندانیان در خارج از زندان مشــغول به کار 

می شوند.

محمدی خاطرنشان کرد: در همین راستا 
هم از ظرفیت بنیاد تعاون زندانیان اســتفاده 
می کنیم و همچنین از ظرفیت بخش خصوصی 
و کارآفرینان و خیرین اســتفاده می شــود در 
همین رابطه نیز جلســات متعددی با مجمع 
خیرین و کارآفرینان در ســال گذشته برگزار 
شــده اســت. همچنین تالش می کنیم تا از 
ظرفیتی کــه قانونگذار برای مــا لحاظ کرده 
است با سود بســیار پایین استفاده کنیم و این 
تســهیالت را در اختیار کارآفرینان قرار دهیم 
تا آن ها بتواننــد فرصت های شــغلی را برای 
زندانیان چه افرادی که در حین تحمل کیفری 

هستند و چه افرادی که مدت محکومیت آن ها 
به پایان رسیده و آزاد شده اند و همچنین برای 

خانواده های آن ها فراهم کنیم.
وی ادامه داد: این موارد یک مجموعه کامل از 
اقداماتی است که بنا داریم برای توسعه اشتغال 
انجام دهیم یکی دیگر از اقدامات ما که در ماه های 
پایانی سال ۱۴۰۰ انجام شد، این بود که طرحی 
را تدوین کردیم و دو اســتان را به عنوان پایلوت 
در نظر گرفتیم و اقداماتی را در جهت اشــتغال 
حداکثــری در زندان هــا در این اســتانها اجرا 
خواهیم کرد و انشــاهلل در هفته قوه قضاییه این 

برنامه ها را در کل کشور عملیاتی کنیم.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

تالش سازمان زندان ها برای کاهش جمعیت کیفری

این روزها بسیاری معتقدند، 
دولت عمال بدون سیاست 

مشخص یا حداقل سیاست 
مدون و تایید شده ای از 

سوی نهاد قانونگذار و اطالع 
شهروندان، مرزهای شرقی 

را رها کرده است

دیروز مسئول ذی ربط در 
سازمان راهداری درباره 
افزایش تردد افغان ها و 

ورود آنها به کشورمان به 
ایلنا گفت: »این جمعیت از 

پایانه های مرزی رسمی وارد 
کشور می شوند و دارای 

پاسپورت و ویزا هستند. 
طبیعتا ویزا دارای زمان 

مشخص برگشت است و در 
زمان مقرر آن، این افراد از 

کشور خارج می شوند«
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سعیده علیپور

 غیبت حاشیه ساز واکسن های ایرانی
 در لیست مورد تایید عراق

افرادی که واکسن 
ایرانی تزریــق کرده 
باشــند اجازه سفر به 

عراق را ندارند.
یــن  ه تر ز تا ر  د
مقرراتی که از سوی کشــور عراق به شرکت های 
گردشگری و هواپیمایی اعالم شــده است، تمام 
مسافران باالی ۱۲ ســال می توانند با ارائه گواهی 
معتبر واکسیناســیون کرونا کــه از آخرین نوبت 
تزریق آن ۱۴ روز گذشــته باشــد، یا با ارائه جواب 
منفی آزمایش PCR در محدوده ۷۲ ساعت تا پرواز 

ورودی، به کشور عراق سفر کنند.
به گزارش ایسنا، در مقررات جدید سفر به عراق، 
واکسن های مورد تایید برای سفر به این کشور، فایزر، 
مدرنا، آسترازنکا، جانسون، سینوفارم و سینوواک 
اعالم شده اســت.با این حال مدیر کل امور مرزی 
وزارت کشور به ایلنا گفت: هنوز مکتوبه ای رسمی از 
طرف وزارت خارجه در مورد واکسن های مورد تایید 

کشور عراق به دست مان نرسیده است.
    

 فعالیت های شهرداری تهران
 ۲۴ ساعته خواهد شد

رضا سیفی، دستیار رسانه ای شهردار تهران در 
صفحه توئیتر خود نوشت: شهردار تهران اعالم کرده 
است به منظور ارائه خدمت بهتر و بیشتر به شهروندان 
 تهرانی در سال جدید فعالیت های شهرداری تهران

 ۳ شیفته و ۲۴ساعته خواهد بود.
    

دلیل، نماد صبحانه بودن اعالم شد؛
 تعطیلی شیف صبح

 نانوایی های بربری در ماه رمضان
عضو شورای شهر 
ماکو گفت: دســتور 
دادنــد نانوایی هــای 
بربــری در ماه رمضان 

تعطیل شود!
به گزارش رویداد ۲۴، او گفت: یکی از نهادها در 
شهرستان ماکو دستور داده چون نان بربری نماد 
صبحانه است، در ماه رمضان در شیفت صبح باید 

تعطیل باشد.
    

 افزایش ۳۰ درصدی 
ترافیک تهران

ســرهنگ علی همه خانی، معــاون آموزش و 
فرهنگ ترافیک پلیس راهــور تهران بزرگ گفت: 
نمودار های مقایسه ای در سیستم های هوشمند 
پلیس راهور تهران بزرگ نشــان داد که با شــروع 
روزهای کاری و بازگشــایی مدارس، حجم و تردد 
ترافیک در سطح معابر شهر تهران ۳۰ درصد افزایش 

یافته است.
    

غیبت غیرموجه در انتظار 
دانش آموزان غایب

صادق ستاری فرد، سخنگوی آموزش وپرورش 
گفت: غیبت دانش آموزان به غیــر از کرونایی ها، 
کســانی که عالئــم کرونــا دارنــد و بیمــاران 
زمینه ای؛غیرموجه محسوب می شود و در ارزشیابی 

مستمر و نمره انضباط آنها تأثیر دارد.
    

 احتمال بارداری
 یوزپلنگ ایرانی

سرپرست معاونت 
محیط زیست طبیعی 
ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت از 
احتمــال بــارداری 
»ایران«، یوزپلنگی که در سمنان نگهداری می شود 

خبر داد. 
حســن اکبری در مورد وضعیــت »ایران« و 
»فیروز« گفت: جفت گیری در شــرایط طبیعی 
انجام شد و برنامه ما این است که کمترین استرس را 

به ایران وارد کنیم. 
او گفته، می توان با روش ســونوگرافی به طور 
دقیق از حاملگی مطلع شــد اما چــون این روش 
نیازمند بیهوشی است از آن صرف نظر می کنند. 
به گفته او تا ۱۰ اردیبهشــت ماه می توان به طور 
دقیق دربــاره حاملگی ایران اظهــار نظر کرد. در 
این مدت تغذیه »ایران« کنترل می شود اما رفت 
و آمد کاهش یافته تا کمترین فشــار و استرس به 
گونه وارد شود همچنین بیماری های احتمالی با 
کمک تیم متخصصان و دامپزشکان استان سمنان 

کنترل می شود.
خبر جفتگیری ایران و فیــروز ۶ بهمن ۱۴۰۰ 
منتشر شــد و از آن زمان انتظارها برای حاملگی 

ایران باال بود.

از گوشه و کنار


