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می گویند زنان چهار برابر بیشــتر 
از مردان اقدام به خودکشی می کنند، 
اما مردان چهار برابر بیشــتر از زنان بر 
اثر خودکشــی می میرند! با این حال 
ایــن روزها خبرهــای تلخ زیــادی از 
خودکشــی های منجر به مرگ زنان 
با دالیل و علل گوناگــون بین افرادی 
در اقشــار و ســنین مختلف به گوش 
می رسد. اخباری تلخ که به نظر می رسد 
با شــیبی مالیم هر روز بر تعدادشــان 

افزوده می شود.
روز چهارشنبه خبر فوت زهره  فکور 
صبور، بازیگر ســریال های تلویزیونی 
در حالی منتشــر شد که بســیاری از 
رسانه های رسمی و غیررسمی، مرگش 
را خود خواســته و در نتیجــه مصرف 
بیش از حد قرص های آرام بخش اعالم 
کردند. بازیگر 43 ساله، به ظاهر موفق 
که کمتر کسی مرگ این چنین برایش 
متصور می شد. مرگی مشابه آنچه آزاده 
نامداری مجری سابق و مشهور صدا و 
ســیما در روزهای ابتدایی همین سال 

برای خود رقم زد.
اما در همین روزها مرگ دختر ۲۲ 
ســاله ای که خود را مقابل منزل پسر 
مورد عالقه اش به آتش کشیده و جان 
باخت هم در رسانه ها منتشر شد. مرگی 
با کیفیتی متفاوت اما با همان نام آشنای 

خودکشی.

دیــروز همچنین یک وب ســایت 
مربوط به اخبار سیستان و بلوچستان 
از خودســوزی یک دختر نوجوان در 

شهرستان بمپور این استان خبر داد.
کمپین فعالین بلوچ، خشونت همسر 
و عدم حمایت خانــواده را دلیل اقدام 
به خودســوزی این نوجوان 17 ساله 
عنوان کرد. اواخر دی امسال نیز همین 
سایت مدعی شــد یک کودک همسر، 
1۶ ساله، به دلیل آزار و اذیت همسرش 
خودســوزی کرد. کمی آن ســوتر در 
مشهد دختری 13 ساله خود را از طبقه 
یازدهم ساختمانی به پایین انداخت و 
مرگش را رقم زد. ســایت های خبری 
دلیل مرگ او را جدایی والدین و نداشتن 
ارتباط موثر با خانــواده و اطرافیانش 

عنوان کردند.
این چند مورد که در روزهای اخیر 
رخ داده اند، نمونــه ای از ده ها و صدها 
خودکشی است که ساالنه گاهی در انظار 
عمومی، گاهی در خلوت و تنهایی، گاهی 
از سر استیصال و گاهی به عنوان ابزاری 

برای اعتراض رخ می دهد.
آمارهای فزاینده خودکشی زنان

ماجرای خودکشی تنها مختص ما 
نیست. براساس آمارهای بین المللی، 
ساالنه در جهان بیش از ۸۰۰ هزار نفر 
بواسطه خودکشی جانشان را از دست 
می دهند، با این حال آنچه با وجود نبود 
آمار دقیق، وضعیت را بــرای ما بغرنج 
می کند، رشد شمار خودکشی در زنان و 

حتی کودکان و نوجوانان است.
به طوری که به گفته جامعه شناسان 
خودکشــی در ایــران ماننــد تمام 

آســیب های مختلف اجتماعی، روند 
افزایشی داشــته است.گرچه برای این 
ادعا بــه آمار به روز شــده ای نمی توان 
استناد کرد، اما بر اســاس آخرین آمار 
رســمی اعالم شده از ســوی سازمان 
پزشــکی قانونی؛ خودکشی در هشت 
ماه اول ســال 13۹۹، نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل، بیش از چهار درصد 
افزایش یافته است. براساس این آمار، 
روزانه دست کم 1۵ نفر در سراسر کشور 
به دلیل خودکشی، جان باخته اند. این 
در حالی است که بر اساس همین آمار 
رواج خودکشــی در زنان بسیار بیش 
از مردان اســت.در حالی که آمار به روز 
شده ای در این باره اعالم نشده است اما 
با استناد به آماری که در سال ۹۶ اعالم 
شــد، ایران رتبه اول خودکشــی را در 
خاورمیانه کسب کرد! روان شناسان علت 
خودکشی را در ویژگی های شخصیتی 
و روانی افراد، خصوصاً افسردگی زنان 
جست وجو می کنند، اما جامعه شناسان 
بیشــتر به ساخت و شــرایط جامعه و 
تأثیر آن بــر زنان توجــه دارند. برخی 

جامعه شناســان بازتولید کلیشه های 
جنسیتی را از جمله  عواملی  می دانند که 
زنان را بیش از مردان به سوی خودکشی 
جلب می کنند. همچنین عدم آگاهی یا 
پایین بودن سطح آگاهی، ازدواج اجباری 
یا پیش از موعد، فقر، تجاوز جنســی و 
مشکالت روانی، از دیگر عوامل  موثر در 
خودکشی زنان در کشور عنوان می شود.

 زنان ایرانی
 بیشتر خودکشی می کنند 

در حالی که در همه جای دنیا زنان 
بیش از مــردان اقدام به خودکشــی 
می کنند اما به نظر می رســد در ایران 
شمار این اقدام از متوسط جهانی آن هم 

باال زده است. 
اردشــیر بهرامی، جامعه شناس و 
رئیس بهزیســتی قرچک با تایید این 
موضــوع می گویــد: »در ایــران آمار 
خودکشی روند رو به رشدی دارد و این 
روند در طی سال های ۹7 تا 14۰۰ رشد 
بیشتری نیز داشته است و این موضوع در 

میان زنان بیشتر از مردان است«.
رئیس سابق دبیرخانه آسیب های 
اجتماعــی اســتان تهــران دربــاره 
کانون های خودکشی همچنین اعالم 
می کند: »در آخرین بررسی ها مشخص 
شده کانون خودکشــی از غرب ایران 
به مرکز و ســایر مناطق کشور از جمله 
اســتان های کهگیلویــه و بویراحمد، 
بندرعباس، اســتان مرکزی، گیالن، 
تهران و ســایر مناطق مانند خراسان 

شمالی در حال تغییر است«.
دالیل رشد آمار خودکشی زنان

فقر، بیکاری، افسردگی، ناامیدی و 

در سال های اخیر بیماری کرونا نه تنها 
باعث افزایش خشونت های خانوادگی 
شده که به نظر می رسد آمار خودکشی 
زنان را هم از هر سن و قشر افزایش داده 

است. 
در ایــن میــان زنــان در مناطق 
حاشیه ای و مرزنشین و همچنین درگیر 
با تعصبات قومی و قبیله ای بیش از همه 
درگیر خودکشــی آن هم با شیوه های 

دردناک، مثل خودسوزی هستند.
بر اساس آمارهای غیررسمی طی 
سال گذشــته دســت کم 1۰7 مورد 
خودکشی زنان در مناطق ُکردنشین به 

ثبت رسیده است.
به اعتقاد برخی جامعه شناســان 
ســنتی بــودن جامعــه و حاکمیت 
ارزش های مردساالرانه چنان در برخی 
مناطق کشور قوی است که برخی زنان 
تنها راه برای اعتراض را در خودکشــی 

می بینند.
خودکشی های اعتراض آمیز

در همیــن بــاره خالــد توکلی، 
جامعه شــناس می گوید: »در جوامع 
ســنتی درنهایت مــردان ارزش ها و 
هنجارهای مردساالرانه خود را بر زنان 
تحمیل می کنند که باعث سرخوردگی 
و افســردگی زنان و دختران می شود و 
آنها را با بن بست های عاطفی، ذهنی و 
شکنندگی در مواجهه با مشکالت سوق 
می دهد و بعضا برخی که آستانه  تحمل 
و تــاب آوری کمتری دارند بیشــتر به 
خودکشی که نوعی اعتراض به استیالی 
وضعیت و شــرایط موجود اســت رو 
می آورند؛ اقدامی از ســر اســتیصال و 

ناتوانی در حل مشکالت«.
این جامعه شــناس به ایلنا گفت: 
»در سال های اخیر نیز نامساعد شدن 
وضعیت اقتصادی و در یک سال اخیر 
بیماری کرونا باعث شده خشونت های 
خانوادگی افزایش یابد که این خشونت ها 
موجب باال رفتن آمار خودکشی در بین 
زنان و دختران شــده که بیشتر آنان با 
مصرف قرص و حلق آویز کردن به زندگی 
خود پایان می دهند«.توکلی گفت: »در 
مناطق غرب کشور ارزش ها و هنجارهای 
جامعه زنان دســتخوش تغییر شده و 
اگر این موضوع مورد تحقیق و بررسی 
قرار گیرد مشاهده می شود که در طول 
چند سال گذشته ارزش هایی که زنان 
ملزم به رعایت آن بودند دچار تغییرات 
اساسی شده و جامعه مردان هم در برابر 
این تغییرات واکنش نشان می دهند و 

مقاومت می کنند«.
 آمارها و دالیل خودکشی بدون 

سانسور و شفاف اعالم شود
در حالی که در بیشــتر کشورهای 

دنیا خودکشی در مردان بیشتر از زنان 
اتفاق می افتد، در ایران شمار خودکشی 
در زنان قابل توجه است هر چند هنوز 
میزان مرگ و میر در خودکشــی بین 
مردان از زنان بیشــتر است. بسیاری از 
جامعه شناسان معتقدند محدویت ها و 
محرومیت ها در میان زنان باعث شده 
که آن ها دچار سرخوردگی شوند و در 
بسیاری از موارد احساس بازماندگی و 
عقب افتادگی آنها را به سمت خودکشی 
سوق دهد. نگاهی به آمار خودکشی زنان 
در ایران نشان می دهد عالوه بر این مورد 
مســئله ازدواج های اجباری و سختی 
طالق و عدم توانمندی برای داشــتن 
زندگی مستقل، فشار بیشتر سنت های 
جامعه و خانواده بــر زنان بیش از پیش 
زنان را به سمت خودکشی سوق می دهد. 
در این باره مدیر برنامه پیشــگیری از 
خودکشی دفتر ســالمت روان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
می گوید: »میزان اقدام به خودکشی در 
زنان و میزان فوت در مردان بیشتر است 
البته در بیشتر مکان های جهان میزان 
خودکشی زنان پایین تر از مردان است 
بجز چین که زن و مرد برابر هســتند و 
در ایران نیز فوت ناشــی از خودکشی 
زنان با مردان با هم رقابت می کنند اما 
در مجموع میزان خودکشــی مردان 

باالتر است«.
او افزود: »در کشورهای با درآمدکم، 
ســطح اقتصادی و اجتماعــی پایین 
و متوســط، میزان خودکشــی بانوان 
بیشتر و به میزان 4۰ درصد است؛ اما در 
کشورهای با درآمد باال زنان ۲۵ درصد 

موارد فوت را تشکیل می دهند«.
هر چند که بسیاری عوامل اقتصادی 
و شرایط اجتماعی را در باال رفتن آمار 
خودکشــی به خصوص خودکشــی 
زنان موثــر می داننــد، امــا برخی از 
جامعه شناسان معتقدند که مداخالت 
روانشناسانه می تواند در تغییر این آمار 
موثر باشد. به شرط آنکه اوال در این حوزه 
آمارها و دالیل خودکشی بدون سانسور 
و شفاف اعالم و امکان مداخله نهادهای 
مدنی برای مناطق آسیب پذیرتر فراهم 

شود.

خودکشی زنان در ایران روبه فزونی است

مرگ خودخواسته یا اعتراض خاموش؟ 

بررسی

حفاظت از جنگل ها همواره یکی از مهم ترین 
موضوعات و مباحث زیســت محیطی در دنیا 
به ویژه در ایران اســت که تنها هفت درصد از 
مســاحت کل آن را  پوشــش جنگلی تشکیل 
می دهد. با ایــن حال راهکارهــای مختلف و 
متعددی از سوی کارشناسان به منظور حفظ 
این منابع با ارزش که نقش مهمی نیز در مقابله 
با تغییرات اقلیمی دارند، ارائه می شود که طرح 

تنفس یکی از آنهاست.
به گزارش ایسنا، طرح »تنفس جنگل های« 
شــمال کشــور یکی از بزرگترین طرح های 
حفاظتی از جنگل هایی اســت که بیش از حد 
ظرفیت، مورد بهره برداری قرار می گرفتند. این 
طرح که از سال ۹۶ ارائه شد به هیچ عنوان اجازه 
بهره برداری و قطع درختان جنگلی را نمی دهد.

14 مرداد سال 13۹۸ رئیس سابق سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: تا پایان سال 
طرح جایگزین طرح تنفس ارائه خواهد شد که 
در این طرح نیز هیچ گونه بهره برداری چوبی از 

جنگل  نخواهیم داشت.
اما حاال در هفته های پایانی ســال 14۰۰ 

قرارداریم و هنوز طرح جدیدی ارائه نشده است.
درحالی که ســازمان جنگل ها اعالم کرده 
است که از ســال آینده جایگزین طرح تنفس 
جنگل ها اجرایی خواهد شــد، رضــا بیانی - 
مدیرکل ســابق دفتر مهندســی و مطالعات 
ســازمان جنگل ها که هم اکنــون قائم مقام 
معاونت جنگل ها را بر عهــده دارد - می گوید: 
طرح تنفس همچنان ادامه دارد و در تعدادی از 

1۰4 حوزه آبخیز انجام خواهد شد.
در طرح های جدید باید به کل 

اکوسیستم توجه کنیم
هادی کیادلیــری در گفت و گو با ایســنا، 
درباره طرح تنفس جنگل ها اظهار کرد: وقتی 
طرح تنفس جنگل ها در سال 13۹۶ ارائه شد، 
قرار شــد تا طرح های قبلی که بر پایه برداشت 
و بهره بــرداری از چوب درختان بوده اســت، 
متوقف شود و طرح هایی بر اساس برنامه های 
توسعه پایدار ارائه شود. یعنی به جای نگاه صرف 
اقتصادی به جنگل ها، نگاهی اکولوژیســتی و 
زیست محیطی داشته باشیم و همه مجموعه 

اکوسیستم را در نظر گیریم.

وی افزود: ســازمان جنگل ها باید طرحی 
جایگزین ارائه کند و این درحالی بود که از سال 
13۹۲ مصوبه هیأت وزیران در مورد ارائه طرح 
جایگزین آمده بود و این سازمان از سال 13۹۲ 
موظف به این امر شــده بود اما این کار را انجام 
نداد و سال 13۹۶ هم برنامه توسعه ششم دوباره 
این ســازمان را تحت فشــار گذاشت که طرح 
جایگزین ارائه شــود اما هنوز طرحی تعیین و 

مطرح نشده است.
دبیر مرجع ملی کنوانســیون تنوع زیستی 
کشور درباره تاخیر ارائه طرح جایگزین اظهار 
کرد: ســازمان جنگل ها چندین بار وعده ارائه 
طرح جایگزین را داده و هــر بار هم این امر را به 
سال آینده موکول کرده است و پس از چند بار 
پیگیری هم گفتند که این طرح تبیین شده است 
اما یا ما در جریان آن قرار نداریم یا هنوز تکلیف 

آن مشخص نیست.
 وی افزود: در طرح تنفس تاکید بر این بود 
که بهره برداری از چوب درختان انجام نشود و 
از میزان خسارات کاسته شود؛ قرار بر تغییر این 
موارد نیست و باید طرح مدیریتی اصالح شود؛ 

اما متاسفانه طرح اصالح شده از سال 13۹۲ تا 
کنون هنوز ارائه نشده است.

کیادلیــری تاکید کــرد: در مصوبه هیأت 
وزیران ســال 13۹۲ آمده است که طرح های 
قبلی لغو شــده و طرح های جدید بر اســاس 
شــاخصه های توســعه پایدار تعیین شود، اما 
سازمان جنگل ها در این امر بسیار تعلل کرده 

است.
وی دربــاره طرح های پیشــین گفت: در 
طرح های قبلی بر اســاس بهــره برداری های 
چوبی برنامه ریزی می شد که ساالنه بر اساس 
میزان چوبی که بهره برداری می شد چند اصل 

درخت هم می کاشتند که خیلی چشمگیر نبود 
و این طرح ها فقط بــرای ۵۰ درصد جنگل ها 
بود؛ چرا که در ۵۰درصد دیگر اصال چوبی وجود 
نداشت و به نوعی رها شــده بودند. درحالی که 
برای کل جنگل های ایران مدیریت مناســب 

الزم است.
کیادلیــری در پایان تصریح کــرد: باید در 
طرح های جدید از حیات وحــش، تنوع های 
زیســتی و گونه های گیاهــی و درخت های 
جنگل ها مراقبت کنیم و طرح های ما باید تمام 
این موارد را شــامل شــود و تعداد بیشتری از 

شاخص ها را در نظر بگیریم.

تکلیف نامعلوم طرح جایگزین »تنفس جنگل ها« 

در حالی که در همه جای 
دنیا زنان بیش از مردان 

اقدام به خودکشی 
می کنند، به نظر می رسد 
در ایران آمار این اقدام از 

متوسط جهانی آن هم باال 
زده است 

به اعتقاد برخی 
جامعه شناسان، سنتی 
بودن جامعه و حاکمیت 
ارزش های مردساالرانه 
چنان در برخی مناطق 

کشور قوی است که برخی 
زنان تنها راه برای اعتراض را 

در خودکشی می بینند
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سعیده علیپور

در تهران و کرج روی داد
قطع گسترده اینترنت در پی 
LCT آتش سوزی ساختمان

ز  و یــر د صبــح 
آتش ســوزی در مرکز 
انقالب اسالمی شرکت 
ارتباطات زیرســاخت 
 )LCT ســاختمان(
منجر به وقوع قطعی و اختــالل در اینترنت ثابت و 

همراه در تهران و کرج شد.
به گزارش ایســنا، این اختالل فنــی و به علت 
قطع برق در بخشی از یکی از مراکز LCT شرکت 
ارتباطات زیرســاخت در خیابان کردستان، بود و 

مشکل ساعاتی بعد حل شد.
    

ضرورت بررسی ایمنی خودرو 
پیش از سفرهای نوروزی

مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای 
کشــور با اشــاره به اینکه مراکز معاینه فنی آماده 
مراجعه مردم برای اخذ گواهی معاینه فنی هستند؛ 
بر ضرورت بررســی ایمنی خودرو پیــش از انجام 

سفرهای نوروزی تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، عبداله متولی گفت: بخشی 
از حوادث خودرویی کشور به واسطه سهل انگاری 
در بررســی وضعیت ایمنی و شناسایی نقص فنی 
خودروها رخ می دهد؛ بنابراین به راحتی می توان 
با اخذ گواهی معاینه فنی و شناسایی نقایص فنی 

خودرو از بروز حوادث در این بخش جلوگیری کرد.
    

 وضعیت مبهم قیمت دارو 
در سال آینده

مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو با اشــاره به 
احتمال حذف ترجیحی 
در سال آینده گفت: با 
انتقال یارانه ای که به ارز ترجیحی داده می شود به 
سازمان های بیمه گر، می توانیم همچنان از جیب 

بیماران محافظت کنیم.
با این حــال حمیدرضا اینانلو به ایســنا درباره 
پیش بینی افزایش باالی 1۵ درصدی قیمت دارو 
گفت: باید توجه کرد که عــدد تورم عمومی که در 
کشور اتفاق می افتد، چند برابر این عدد است و دارو 

هم قاعدتا مستثنی نیست.
    

جاعل عناوین دولتی دستگیر شد
جانشــین فرمانده انتظامی استان البرز گفت: 
فردی که با جعل عناویــن دولتی و نظامی اقدام به 

اخاذی از شهروندان می کرد در کرج دستگیر شد.
به گزارش مهر، محمد معظمی گودرزی گفت: 
شهروندان عزیز در نظر داشته باشند که هیچ گونه 
شخص حقیقی و حقوقی توانایی انجام امور خارج از 
قواره قانون را ندارد و اگر با کسی مواجه شدید که با 
معرفی خود به عنوان افراد با نفوذ ادعای انجام کارهای 
غیرقانونی را دارد، سریعاً موضوع را به پلیس اطالع 
دهید و از گذاشتن پول و اموال خودر در اختیار آنها 

خودداری کنید.
    

 روند کاهشی ابتال 
و فوتی های کرونا در کشور

بنابر اعالم دیروز وزارت بهداشت، طی ۲4 ساعت 
گذشــته ۶هزار و 47۰ بیمار جدید کووید 1۹ در 
کشور شناسایی شــدند و 1۵4 نفر نیز به دلیل این 

بیماری جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش در حالی که روند ابتال و فوت 
ناشــی از کرونا رو به کاهش است، تعداد شهرهای 
وضعیت قرمز نیز نسبت به هفته گذشته کمتر شده 
اســت.در حال حاضر 1۸4 شهرستان در وضعیت 
قرمز، 1۸7 شهرســتان در وضعیــت نارنجی، 7۶ 
شهرستان در وضعیت زرد و 1 شهرستان در وضعیت 

آبی قرار دارند.
    

رئیس کمیته عمران شورای شهر:
فرونشست در تهران جدی است 
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از تدوین 
برنامه ای برای جلوگیری از پیامدهای فرونشست 
در تهران و سایر اســتان ها تا اوایل تابستان 14۰1 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، ســیدمحمد آقامیری، درباره 
برگزاری جلســات مختلف با اســاتید دانشگاه و 
کارشناسان در خصوص فرونشست در تهران، گفت: 
در شورای شهر تهران حتما مصوبه ای در خصوص 
ممانعت از فرونشســت در تهران خواهیم داشت و 
از طریق شورای عالی اســتان ها این مصوبات را به 
کالنشهرهای دیگر تسری می دهیم، اما الزم است 
که پیش از تدوین طرح یا الیحــه ای، از تجربیات 
و نظرات همه اساتید دانشــگاه و کارشناسان بهره 

ببریم.

از گوشه و کنار


