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چهار ماه پس از به قدرت رســیدن 
طالبان در افغانستان، موج مهاجرت یا 
شاید بهتر است بگویم فرار شهروندان 
افغانستانی از این کشور، به طرق مختلف 
به هر سوی که راه گریزی فراهم باشد، 

ادامه دارد. 
ناامنی، بیکاری و بی پولی از یک سو 
و فشار حکومت خودخوانده بر گروهی 
از شــهروندان مخصوصا بر هزاره ها به 
نحوی است که برخی از آنها برای نجات 
جان خانــواده و فرزندان شــان حتی 
حاضر شــدند گرســنگی و تشنگی و 
گذر از کوه های صعب العبور، را به جان 
بخرند و به کشورهای همسایه -غالبا 

ایران- وارد شوند.
هــر روز چندین اتوبوس از شــهر 
هرات در غرب افغانســتان، صدها نفر 
را به مرز ایران منتقــل می کنند و در 
آنجا قاچاقچیــان آنهــا را در میان بار 
وانت ، کامیون، صندوق عقب خودروی 
ســواری 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. 
در این سفر پرمخاطره در کنار تشنگی 
و گرســنگی و ترس و بی خبری، اغلب 
چندین کودک هم همراهند؛ کودکانی 
که شاید هنوز نمی دانند وطن چیست 

و جالیش چه مصیبت ها در پی دارد؟
 )NRC( شــورای پناهندگان نروژ
گزارش داده است که از زمان به قدرت 
رسیدن طالبان، روزانه چهار تا پنج هزار 

نفر از افغانستان به ایران فرار می کنند.

به گفته این نهاد در ســه ماه اخیر 
حدود ۳۰۰ هــزار نفر از افغانســتان 
گریخته و بخــش قابل توجهی از آنها 
هم به ایــران وارد شــده اند. در حالی 
که برخی قصــد دارنــد از این طریق 
به ســمت اروپــا برونــد، اما بــه نظر 
نمی رسد حتی قادر باشند از مرز ایران 
به ســمت ترکیه هم حرکــت کنند. 
ترکیه ماه هاســت برای مقابله با موج 
مهاجرت افغانســتانی ها بین مرزهای 
خود و ایران دیوارکشیده و خندق حفر 
کرده است. آن ســوتر هم بسیاری از 
مهاجران دیگر در اردوگاه های یونان، 
سالهاست که در انتظار مجوز ورود به 
اروپا روزگار را به ســختی می گذرانند. 
به همین دلیل بسیاری از این مهاجران 
ترجیح می دهند رحل اقامت را در ایران 
بیفکنند. هر چند در این کشور همزبان 
هم، فرش قرمزی برای آنها پهن نیست 
و در خیابان ها و اگر جایی برای اسکان 
یافته باشند، خانه ها و گوشه گوشه آن، 
نگران بازگردانده شــدن به افغانستان 
هستند. در گزارش ها آمده است ایران 
هر هفته ۲۰ هزار تــا ۳۰ هزار مهاجر 
غیرقانونی را به افغانستان بازمی گرداند. 
با این حال ایران با وجود شرایط سخت 
اقتصادی نقطه امید پررنگ تری برای 
مهاجرانی است که دل از وطن کنده اند.

 وضعیت اتباع افغانستانی 
در ایران

با سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، 
موج جدید مهاجرت اجبــاری از این 
کشــور شــکل گرفته و در مرداد ماه، 
مدیرکل امــور مرزی وزارت کشــور 
از ابالغ دســتور العملی به استان های 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان 

و خراسان رضوی خبر داد که براساس 
آن در صورت حضور اتباع افغانستان در 
مرزها، آن ها به کشور خود بازگردانده 

خواهند شد.
پــس از آن مدیرکل امــور اتباع و 
مهاجرین خارجی وزارت کشور، ایجاد 
اردوگاه هایی بــرای پذیرش آوارگان و 
مهاجران جدید افغانستانی را تکذیب 

کرد.
اما این اخبار مانــع از ورود عمدتاً 
غیرقانونی ســیل عظیمی از مهاجران 
افغان به ایران نشد. چندی پیش ابراهیم 
رئیسی در گفت وگو با صدراعظم اتریش 
اعالم کرد که»ایــران تاکنون با وجود 
تحریم های ظالمانه، همه هزینه های 
مادی و معنوی مهاجران افغانســتانی 
را متقبل شده است«. با این حال هنوز 
ایران بخشــنامه  کاملــی در خصوص 
تعیین تکلیف این مهاجران ارائه نداده 
و این افراد با شــرایط بســیار سخت و 
بالتکلیفــی  در حال گــذران زندگی 

هستند.
براساس آمار کمیســاریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل تا سال ۲۰۲۰ 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار افغان به صورت 
رسمی و غیررســمی در ایران ساکن 
بودند. این آمار در حالی است که به نظر 
می رسد این رقم در ماه های اخیر رشد 

قابل توجهی داشته است.
در ایــن میــان اغلــب مهاجران 
افغانســتانی، حتــی آنهایــی که با 
مــدارک قانونــی در ایــران زندگی 
می کنند، از بســیاری از حقوق اولیه 
برخوردار نیســتند. مهاجــران اغلب 
دارای شــغل های فصلــی، کارگری 
و روزمزد بــدون رعایت حقــوق کار 

هســتند. بســیاری از کودکان افغان 
جذب کارهای غیررسمی با سختی کار 
شده و از تحصیل باز می مانند و بسیاری 
از مهاجران بعد از گذشــت چند دهه 
زندگی در فاقد مدارک رسمی هستند 
و حتی پس از دهه هــا زندگی در ایران 
امکان شهروند رسمی شدن برای آنها 

وجود ندارد.
چرا ایران؟

با وجود شرایط سخت اقتصادی که 
در ایران وجود دارد و گریبان مهاجران 
را هم دو چندان می گیرد، اما بسیاری از 
مهاجران افغانستانی ترجیح می دهند 
در ایران بمانند در ایــن باره غالم علی 
رسولی، کارشــناس افغان می گوید: 
»مهاجران به علت مسدود بودن مسیر 
پاکستان و آسیای میانه برای مهاجرت 
به اروپا ترجیــح می دهند که از طریق 
ایران راهی کشــورهای دیگر شوند به 
همین علت همه روزه تعــداد زیادی 
از پناهجویان افغان به ایران ســرازیر 

می شوند«.
وی اظهار داشت: »تعداد زیادی از 
مهاجران پس از ســفر به ایران به علت 
نزدیکی فرهنگی و زبانی از ادامه مسیر 
به سوی ترکیه و اروپا منصرف می شوند، 

ضمن اینکه مهاجرت به این کشورها 
هم مخاطرات فراوانی دارد که اخبار آن 

را هر از چندی می شنویم«.
 مخالفت با حضور مهاجران

 در تهران
اواخــر مهر ماه معاون شــهرداری 
تهــران اعالم کــرده باید مانــع ورود 
مهاجران شــد و آنها را از کشور اخراج 

کرد.
امین توکلی زاده، معاون فرهنگی 
و اجتماعــی علیرضا زاکانــی گفت: 
»دستگاه های مسئول موظف هستند 
که ابتدا جلو مهاجرت اتباع افغانستان به 
ایران را به هر نحو ممکن بگیرند و افرادی 
را که مهاجرت کرده انــد، برگردانند و 
از مرزها رد کننــد«. این صحبت ها در 
حالی اســت که گفته می شود مقصد 
اصلی مهاجران افغانســتانی معموال 
پایتخت است و اتفاقا بســیاری از این 
مهاجران به صورت بــا کمترین مزد و 
مزایا در بخش های خدماتی شهرداری 

این شهر مشغول به کار هستند.
در هر حــال به این نکتــه هم باید 
اشــاره کرد که ایران میزبانی است که 
مردم آن خود در شــرایط نابســامان 
اقتصادی زندگی و با تورم کمرشکن، 
فقر، بیکاری و انواع معضالت اجتماعی 
دســت وپنجه نرم  می کنند و شــاید 
خیلی برای پذیرایی از میهمانان پر رنج 
و غم افغان و همزیستی با آنها آمادگی 

نداشته باشد.
پزشکی که کارگری می کند

دیروز ســایت دیده بــان ایران در 
گزارشی از وضعیت امیرحسین نوشت، 
جواِن افغانستانی ۳۰ ساله ای که زمانی 
در کشور خودش در بیمارستان مرکزی 
دایکندی طبابت می کــرد، اما ناگهان 
یک روز وقتی مشغول معاینه بیماران 
بود خبر افتادن کشور به دست طالبان را 
شنید. او سراسیمه با برداشتن مقداری 
از مدارکش به سمت خانه اش می رود. 
خانــه ای که تا چند دقیقــه قبل، یک 
حمله انتحاری در نزدیکی آن صورت 
گرفته بود.امیرحسین با هزار زحمت 
و بدبختی دست دو فرزند و همسرش را 
می گیرد و از مرزهای شرقی وارد ایران 
می شود. حاال او ســاکن کرمان است، 
به دور از طالبان و با ســیل عظیمی از 
مشکالت دیگر که دســت کمی از آوار 

طالبان ندارد.
او در این باره می گوید: »زمانی که به 
ایران آمدم، با کمک یکی از آشناهایم 
توانســتم به مدت یک ماه در خانه ای 
که زمانش تا آخر ماه به پایان می رسد، 
مستقر شوم. نمی دانم چطوری شکم 
زن و بچه هایم را سیر کنم. در لینکدین 
مطلبی بابــت جویای کار گذاشــتم. 
هر کاری باشــد برای فرزندانم انجام 

می دهم مهم نیست که در افغانستان 
پزشک بوده ام، برای سیر کردن شکم 

خانواده ام کارگری هم می کنم«.
سرگردان و منتظر

اما تعداد این افراد کم نیست. ایسنا 
هم دیروز گزارش تصویری با پاره ای از 
توضیحات در خصــوص خانواده های 
مهاجری منتشــر کرد که در ماه های 
اخیر از افغانستان گریخته و در قزوین 
مستقر هستند.در تصویری زن افغانی 
که همسرش را پیش از ورود طالبان از 
دست  داده بود به همراه ۸ فرزندش در 
زمین کشاورزی شان زندگی می کردند 
و وضعیت خوبی داشــتند، اما طالبان 
پس از ورود به منطقه دایکندی، تمامی 
اهالــی را از منطقه بیــرون کردند و او 
خانواده اش چــاره ای غیر از مهاجرت 
نداشتند.پدر خانواده دیگری می گوید: 
»هیچ وسیله ای نداریم اما امنیت جانی 
داریم. از طرفی خوشــحال است که به 
ایران آمــده و خانواده اش را ســالم در 
کنار خــود دارد، از طرفی نگران آینده 
بچه هاســت«.در این میان زنی معلم، 
فعال مدنــی و صاحب یک موسســه 
خیریه در افغانســتان هم هست که به 
 خاطر ترس از جان به خانه خواهر خود 

در ایران پناه آورده است.
در تصویر دیگر مادر ۶ فرزند که از بیم 
کشته شدن شوهرش به ایران فرار کرده 
است. سختی  راه او را غمگین و افسرده 
کرده و گریه امانش نمی دهد. وقتی از 
فرار تلخ حرف می زند، پــا به پای مادر 

فرزندان هم گریه می کنند.
خانواده ای پر جمعیــت، اهل مزار 
شــریف، ۲۰ روز را در ایــران غریبانه 
گذرانده اند. آن ها با کمترین وســایل 
اولیه برای زندگی بــا ۴ فرزند کوچک 
روزگار می گذراننــد. همســایه یک 
هموطن خود شــده که برایش روزنه 

امیدی است.
 افرادی از این دســت کم نیستند. 
آنها چند تن از هزاران نفری هســتند 
که در ماه های اخیر به ایران آمده اند و 
نمی دانند دولت ایران چه سیاستی را 
در خصوص آنها در پیش خواهد گرفت. 
آنها را دوبــاره به ســرزمینی که از آن 
گریزان شده اند باز می گرداند، در تعلیق 
همیشگی نگه می دارد یا آغوشش را به 

روی جمعیت جدید باز می کند.

وضعیت مهاجران افغانستانی تازه وارد به ایران، نامشخص و ابهام آلود است

اخراج، تعلیق یا اقامت؟

خبر

فرونشست زمین این روزها خطر بزرگی است 
که به دلیل برداشت های بیش از حد آب های زیر 
زمینی سراســر ایران را تهدید می کند؛ اما دیروز 
مدیر دفتر حفاظت آب و خاک سازمان حفاظت 
محیط زیست نسبت به وارد آمدن خسارات جدی 
به زیرساخت هایی نظیر خطوط نفت و گاز و آب 
و دیگر ســازه های مهم در پی این فرونشست ها 

هشدار داد.
علی مریدی، در ارتباط با وضعیت فرونشست 
زمین در ایران به ایلنا گفت: مســئله فرونشست 
زمین که معلــول اضافه برداشــت ها از آب های 
زیرزمینی اســت، عمدتا در دشــت های فالت 
مرکزی، یعنی ناحیه مرکزی ایران، جنوب البرز و 
شمال و شرق زاگرس رخ می دهد که عمده مصارف 
وابســته به منابع آب زیرزمینی است. متاسفانه 
برداشت های غیر اصولی و غیرمجاز از منابع آب 
زیرزمینی باعث شده است که تراز آب زیرزمینی 
در آبخوان ها افت های نسبتا شدیدی داشته باشند. 
به دنبال این مساله پدیده فرونشست در نواحی 
مرکزی ایران ما را تهدید می کند و شهرهای بزرگ 

مثل اصفهان، تهران و دیگر شــهرهایی که روی 
آبخوان های مهم کشور واقع شده اند در معرض این 
خطر هستند.وی افزود: اگرچه خطر فرونشست 
شروع شــده، اما به این دلیل که به صورت دفعی 
است، متاسفانه هنوز جدی گرفته نشده است. اگر 
خدای نکرده روزی نشست های غیرمتقارن داشته 
باشیم و بخشی از زمین به صورت فروچاله نشست 
کنند، قطعا خســارت هایی جدی به ما خواهد 
زد. خطوط نفت و گاز و آب و دیگر سازه هایی که 
ساخته ایم، اگر در مسیر فرونشست ها قرار بگیرند، 
مشکالت جدی ایجاد خواهد شد و زمانی هم که 
اتفاق بیافتد دیر است و کاری نمی شود کرد. یعنی 
اگر فرونشست اتفاق بیافتد، عالوه بر خسارت هایی 
که به سازه ها وارد می شود، عمالً آن دشت غیرقابل 
بازگشت نیز خواهد شد، زیرا ظرفیت ذخیره آب 
در داخل خودش را از دســت می دهد و به مرور 

آبخوان های ما از بین خواهند رفت.
مریدی با اشــاره به دلیل اصلــی این پدیده 
یعنی حفر چاه هــای مجــاز و غیرمجاز گفت: 
تکلیف چاه های غیرمجاز مشخص است و حفر 

آن ها بدون اجازه وزارت نیــرو و نظارت آن بوده 
اســت. قطعا باید این چاه ها پر شــوند و از مدار 
خارج شــوند. در کنار آن چاه های هم که مجاز 
هستند، ممکن است بهره برداری مطابق با میزان 
مجاز پروانه شان نداشــته باشند که باعث شده 
است به مرور ســطح آب زیرزمینی در بسیاری 
از شــهرهای کشــورمان مانند دشــت تهران 
کرج، دشت های اســتان های اصفهان، کرمان 
و خراسان رضوی و دشــت های مرکزی ایران 
همگی با افت شدید مواجه شوند. نگرانی ما این 
است که اگر شرایط زمین شناسی این دشت ها به 
گونه ای باشد که پتانسیل فرونشست به صورت 
غیرمتقارن نیز داشته باشند، خسارت های جدی 

به زیرساخت های کشور وارد کنند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که بالغ بر یک 
دهه و حتی بیشتر از آن کارشناسان و متخصصان 
آب نسبت به این موضوع هشدار داده اند. حتی 
طرحی تحت عنوان تعادل بخشــی آبخوان ها 
داریم که متولی آن وزارت نیرو اســت و هدفش 
نیز هم این اســت که مصارف آب در دشت های 

کشور را مدیریت کنیم و جلوی کاهش تراز آب 
زیرزمینی و به تبع آن فرونشست را بگیریم.

این مســئول ادامه داد: در کنار آن هم تقریبا 
می شود گفت در دو یا سه برنامه اخیر یعنی برنامه 
پنجم و ششم، مساله تعادل بخشی آبخوان ها و 
کاهش مصارف تا حتــی ۱۰ میلیارد متر مکعب 
هم مطرح شــده، اما هدف هــا و برنامه هایی که 
گذاشــتیم تحقق پیدا نکرده است که بخشی از 
آن به محدودیت هــای اعتباری مان برمی گردد 
که نشــان می دهد ما ظاهرا این قضیه را چندان 

جدی نگرفتیم.مریدی تصریح کرد: مساله دیگر 
همکاری و مشــارکت مردم در بهبود شــرایط 
برداشت آب است که باید مورد توجه قرار بگیرد، 
زیرا مسئله آب درحال حاضر دیگر یک مسئله 
اجتماعی شده اســت. اگر خود مردم حمایت 
نکنند و در حوزه مدیریت مصــرف و مدیریت 
برداشــت کمک نکنند، به تدریج فالت مرکزی 
ما به سمت بیابانی شدن پیش می رود و در حال 
حاضر حالت ناپایداری شکل گرفته است که هر 

روز نیز به شدت آن اضافه می شود.

مسئول ذی ربط در سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد:

آسیبجدیبهخطوطنفت،گازوآبدرمسیرفرونشستها

شورای پناهندگان نروژ 
)NRC( گزارش داده است 

که از زمان به قدرت رسیدن 
طالبان، روزانه چهار تا پنج 

هزار نفر از افغانستان به 
ایران فرار می کنند

هنوز ایران بخشنامه  کاملی 
در خصوص تعیین تکلیف 

مهاجران افغان صادر نکرده  
و این افراد با شرایط بسیار 

سخت و بالتکلیفی  در حال 
گذران زندگی در کشور ما 

هستند
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سعیده علیپور

اعتصابدوروزهمعلماندراعتراض
بهاجرایینشدنرتبهبندی

معلمــان مدارس 
سراسر کشور از دیروز به 
یک اعتصاب سراسری 
پیوســتند. معلمان با 
حضور در دفاتر مدیران 
مدارس و تعطیل کردن کالس های درس اعتصاب 
سراســری خود را کلید زدند. از مطالبات معلمان، 
همسان ســازی  حقوق و رتبه بندی شاغالن اعالم 

شده است.
از ابتدای ســال تحصیلی تاکنون این سومین 
حرکت اعتراضی معلمان به وضعیت شغلی شــان 

است.
    

۱۰هکتارازتاالبمیانگران
درآتشسوخت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه با اشاره 
به مهار حریق در تاالب میانگران، گفت: حدود ۱۰ 

هکتار از اراضی این تاالب در آتش سوخته است.
ایسنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه 
با بیان اینکه این آتش ســوزی در اراضی خیس و 
بخش لجنزار و نیزار تاالب رخ داد افزود: در پی این 
حریق، تاج پوششی نی ها آتش گرفت اما حریق به 
بخش های دیگر سرایت نکرد. در نهایت آتش سوزی 

در پایان شب مهار شد.
به گفته او احتماال ســهل انگاری بهره برداران 
اعم از شکارچیان غیرمجاز و گردشگران علت این 

آتش سوزی بوده است.
    

انجامبیشاز۱۰۰هزارتست
تشخیصایدزدرکشور

رئیس اداره کنترل 
ایدز وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش 
پزشکی از انجام بیش 
از ۱۰۰ هــزار تســت 
تشخیص ایدز در کمپین »من هم آزمایش اچ آی وی 

می دهم« خبر داد.
به گزارش وبدا، هنگامه نامداری افزود: نتایج به 
دست آمده تا ۱۱ آذر سال جاری نشان می دهد که 
در مجموع از ابتدای شروع کمپین، تعداد ۱۰۰ هزار 
و ۲۲۱ تست تشخیص »اچ آی وی« در هزار و ۱۴۱ 
مرکز انجام شــده و از ۳۱۰ مورد مثبت اولیه تعداد 
۱۱۴ مورد جهت تأیید تشخیص به مراکز مشاوره 

بیماری های رفتاری ارجاع شده اند.
    

آغازثبتنامسفربهسوریه
تا۱۰روزآینده

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: طبق توافق 
صورت گرفته با طرف سوری ساالنه ۱۰۰ هزار نفر 
از مشتاقان زیارت به صورت محدود به سوریه اعزام 
می شوند و امیدواریم در ماه آذر سفرها شروع شوند.

به گزارش شبکه خبر، علیرضا رشیدیان گفت 
ســفرها به صورت رفت و برگشــت هوایی انجام 
می شــود و ثبت نام ها از طریق دفاتر زیارتی انجام 

خواهد شد.
    

جریمههاییکمیلیونی
محدودیتهایکروناییلغوشد

جانشین رئیس پلیس راهور از لغو جریمه های 
یک میلیونی مربوط بــه محدودیت های کرونایی 
در پی اعالم رنگ بندی جدید نقشه کشوری کرونا 

خبر داد.
ســید تیمور حســینی گفــت:  همانگونه که 
رنگ بنــدی جدید کرونایی شــهرها اعالم شــد 
فقط هشت شــهر در وضعیت نارنجی قرار دارند و 
خوشبختانه هیچ شهری در وضعیت قرمز کرونایی 
نیست و این یعنی دیگر در حال حاضر جریمه یک 
میلیون تومانی نداریم و فقــط جریمه های ۵۰۰ 

تومانی شهرهای نارنجی پا برجا است.
    

تجهیزآمبوالنسهابهدوربین
برایمقابلهباخودروهایمزاحم 
سرپرســت مرکز 
اورژانس تهران گفت: 
می خواهیــم با پلیس 
راهور هماهنگ باشیم 
تا با خودروهایی که از 
عقب به دنبال اورژانس راه می افتند و با خودروهایی 
که می توانند اما از جلو به آمبوالنس راه نمی دهند، 

برخورد شود.
به گزارش ایسنا، صالح طبری با اشاره به برنامه ای 
که قصد دارد آن را بــرای آمبوالنس های اورژانس 
اجرایی کند، گفــت: برنامه دارم کــه جلو و عقب 
آمبوالنس های اورژانس دوربین نصب شود و طبق 

برنامه تا سال ۱۴۰۱ این برنامه محقق شود. 

از گوشه و کنار


