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شهرنوشت

»نیایید! شــما رو به خــدا دیگر 
نیایید! جمعیت حتــی جای خواب 
نــدارد. کمبود آب که هیــچ، بحران 
سرویس های بهداشتی در پی بی آبی 
معضل شــده اســت. خاک، گرما و 
جمعیت گرمازده و ســرگردان بیداد 
می کند. غذا فراوان است، اما مدیریت 

هیچی«.
این صدای یکــی از زائران اربعین 
است که پشت مرزها گیر افتاده. یکی از 
مرزهای چهارگانه ایران و عراق. مرزی 
که دیروز خبر بسته شدنش بسیاری از 

عازمان اربعین را شوکه کرد. 
دیروز رئیس ستاد مرکزی اربعین 
حسینی اعالم کرد که همه مرزهای 
منتهی به معابر خروجی زائران به عراق 
به دلیل نگرانی از امنیت و ســالمت 

زائران تا اطالع بعدی بسته شد.
سیدمجید میراحمدی هر چند 
این تصمیم را به دلیل نگرانی از نبود 
آمادگی و زمینه ها و بسترهای طرف 
عراقی در سرعت عمل پذیرش زائران، 
ســرعت عمل در نقــل و انتقاالت و 
ناکافی بودن امکانات در آن ســوی 
مــرز، کثــرت جمعیــت و هوای 
گرم عنــوان کرد، اما بســیاری این 
تصمیم را ســوءمدیریت در اجرای 
پیــاده روی اربعین امســال عنوان 
کردند. ســوءمدیریتی که به دلیل 
امکان سنجی و تأمین نیازهای جمع 
کثیر راه پیمایان و بی توجهی به وقایع 

اخیر عراق رخ داده است.

شرایط خاص سیاسی عراق
اربعین امسال هم داستان خودش 
را دارد. داســتانی که نــه از دیروز که 
مرزها بســته شــد بلکه از هفته های 
گذشته آغاز شد؛ یعنی زمانی که بلوای 
مقتدا صدر در عراق به پا خاســت. با 
این حال مسئوالن امر در ایران با گربه 
انگاشــتن وقایع پیش آمده در عراق، 
مردم ایران را هر چه بیشــتر به ســفر 
عبادی و سیاســی اربعین تشویق و با 
ارائه انواع و اقســام تســهیالت، سیل 
جمعیت را به سوی مرزهای مختلف 
روانــه  کردند. امــا در نهایت در پیش 
گرفتن سیاسِت»گربه پنداری« وقایع 
کشور همسایه پاسخ نداد و آنچه درون 
مرزهای عراق اتفاق افتاد؛ به بسته شدن 

مرزها در آستانه اربعین منجر شد.
در این میان هر چند از مسئول ستاد 
اربعین امسال گرفته تا کسانی که در 
مرزها معطل مانده اند  از عازمین سفر 
می خواهند که سفرشــان را متوقف 
کنند، اما رئیس جمهور در تماس تلفنی 
با وزیر کشور دســتور رفع مشکالت 
موجود در مســیر پیاده روی زائرین را 
صادر کرده است. دستوری که معطل 
ماندگان پشت مرز را برای بازگشت به 
خانه هایشان دو دل و همچنان پشت 

مرزها نگه  می دارد.

نه فرش قرمزی پهن بود
و نه زیرساختی مهیا

نزدیک به یک دهه اســت که سفر 
اربعین در ایران، کــه با عناوینی مثل 
جا ماندگان عاشــورا اجرا می شود، به 
مراسمی مذهبی برای شیعیان و بیش 
از آن مانوری سیاسی بدل شده است. 

رویه ای که مسئوالن در ایران اصال آن را 
کتمان نمی کنند و جزئی جدایی ناپذیر 
از تشــیع می دانند. اما این مانور که در 
برخی از سال ها با التفات بسیار از سوی 
حاکمیت، چنان باشکوه برگزار می شد، 
حاال چند سالی اســت که درخشش 

گذشته را ندارد. 
هر چند برخی ترور سردار سلیمانی 
را دلیل این موضوع عنوان می کنند، اما 
همه گیری کرونا هم عامل دیگری در 
کاهش این سفرها  در سال های اخیر 

بوده است. 
امسال اما با کاهش کرونا و برطرف 
شدن نگرانی ها در خصوص برخاستن 
موج شــدید دیگری از ایــن بیماری، 
امید می رفت اوضاع به شکوه سال های 
قبل برگــردد. موضوعی کــه با روی 
کار آمــدن دولتی که مدافع ســفت 
و ســخت سیاســت هایی از این گونه 
است تقویت شــد. حتی اواسط مرداد 
ماه رئیس جمهور بر اســتفاده از همه 
ظرفیت های داخلی و دیپلماتیک کشور 
برای تسهیل سفر زائران اربعین تاکید 
کرد و از دستگاه های دولتی خواست 

ضمن اســتقبال از حضور ستادهای 
مردمی به ایفای نقش حمایتی، نظارتی 

و تسهیل گری در این زمینه بپردازند.
از سوی دیگر احســان خاندوزی، 
وزیــر اقتصاد نیــز اعالم کــرد که به 
شرکت کنندگان در مراسم پیاده روی 
اربعین وام پنج میلیون تومانی آن هم 
به طور »خــودکار«  و بدون حضور در 
بانک پرداخت خواهد شد! تسهیالتی 
که میزان سفر اربعین امسال را به شکل 
چشــمگیری افزایش داد. هر چند در 
سوی دیگر ماجرا نه فرش قرمزی پهن 

بود و نه زیر ساختی مهیا.

تحرکاتی که نادیده گرفته شد
امــا در آن ســوی مرزهــا، یعنی 
کشــوری که کربال و نجــف »مقصد 
زائران ایرانی« را در خــود جای داده، 

اوضاع طور دیگری رقم می خورد.
در ماه های اخیر عــراق به رهبری 
روحانی شیعه دســتخوش تنش ها و 
تحوالت فراوان شد که در این تحوالت 
نه تنها همســویی با حاکمیت ایران 
دیده نمی شود که اوضاع علیه جمهوری 
اسالمی ایران نیز پیش می رود. بسیاری 
این بحران ها را در آســتانه سفر بزرگ 
اربعین، تنش زا دانستند و به مقامات 
کشــور توصیه کردند که پیاده روی 
اربعین امسال را محدود کند. با این حال 
ایران با کمترین موضع گیری در قبال 
تحرکات ضد ایرانی کشــور همسایه 
سعی داشــت ماجرا را مدیریت کند. 
سیاستی که به نظر چندان هم بی پاسخ 
نماند. مرزهای بســته مجددا باز شد و 
مقتدا صدر هم در توئیت هایی ســعی 
کرد موضعش را در قبال سفر اربعین 

تعدیل کند. شــنبه هفته پیش، صدر 
با انتشار چند توئیت در صفحه توئیتر 
خود نوشت: »نجف اشرف، نخستین 
مناره تشیع است و شعاع نوری که از مکه 
سرچشمه می گیرد، در نجف متمرکز 
می شود و همچنان نوری برای هدایت 

مردم است«.
وی در ادامه به قوانیــن و مقررات 
خاص کشــور درباره مراســم زیارت 
پرداخت و گفت: »از جمله این قوانین 
می توان به ورود رسمی، معاینه پزشکی 
و پایبندی به قوانین کشــور ]مقصد[ 

اشاره کرد«.
رهبر جریان صدر با بیــان اینکه، 
در عراق چهار مکان مقدس متعلق به 
شش معصوم وجود دارد، تصریح کرد: 
»از همیــن روی، از همه می خواهیم 
که به آن )قوانین عراق( پایبند باشند و 
مخصوصا برادران ایرانی؛ زیرا بیشترین 
تعداد را دارند. به همه مهمانان خوشامد 
می گوییم. میزبان بایــد به میهمان 
احترام بگذارد. مهمان هم باید به اخالق 
مهمانی احترام بگذارد. میزبان باید همه 
ملزومات میهمانی از جمله خوراکی، 
نوشیدنی و محل اسکان را فراهم کند«.

در بخش دیگری از این پیام، مقتدی 
صدر می گوید: »همــه عراقی ها باید 
خویشتنداری کنند و از برخورد، دوری 
کنند. باید با نیروهای امنیتی، همکاری 
کنند و شــعارهای حزبــی ندهند تا 
ســالمت زائران، میهمانــان و اماکن 

مقدس حفظ شود«.
اما همین اشاره کافی بود که بسیاری 
روی دیگر سکه را هم ببینند. به اعتقاد 
صاحبنظران اشاره صدر در این بخش از 
توئیتش به عدم مداخله حشدالشعبی 
شــاخه نظامی ایران در تامین امنیت 
این مراسم بود. این در حالی بود که به 
گفته مهدی صالح عبدالواحد، فرمانده 
عملیات حشدالشعبی در بصره ۲۰ هزار 
نیروی حشدالشــعبی در این استان 
کار تامیــن امنیت زائــران اربعین در 
مسیر کربال را برعهده خواهند داشت. 
نیروهایی که با کمرنگ شدن نقششان 
در برقراری امنیت، نمی توان تضمینی 
برای امنیت زائران ایرانی در نظر گرفت.

تقدیم زرشک طالیی به دولت و 
وزارت کشور، به خاطر سوءتدبیر!

 به اعتقاد بســیاری بســته شدن 
مرزها با توجه به مشــکالت امنیتی و 
زیرساختی و بهداشتی تصمیم درستی 
بوده است، اما اتخاذ آن، دیرهنگام و نه 
با تدبیر دولت ایران نشــانه ای است از 

سوءمدیریت مسئوالن کشور.
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال 
مدنی در این باره در صفحه شــخصی 
خود در تلگرام نوشــت: »هفته ها به 
انحای مختلف، مــردم را برای حضور 
در مراســم اربعین به سفر به عراق فرا 
می خوانند و بعد که صدها هزار زائر در 
هوای سوزان، به ســوی مرزها هجوم 
می برند، مصرانه ازآنها می خواهند که 
به دلیل بروز انواع مشکالت و کمبودها 
از ادامــه ســفر منصرف شــوند و به 
خانه های خود بازگردند! ظاهراً برخی 

مردم را به عنوان ابزار آزمون و خطای 
خود می نگرند«. محمــد مهاجری، 
روزنامه نگار اصولگــرا نیز در توئیتر به 
این ماجرا این طور واکنش نشان داد: 
»اجازه هست فعال و تا اینجای کار، یک 
جایزه زرشک طالیی تقدیم کنیم به 
دولت سیزدهم و وزارت کشور، وزارت 
راه و... به خاطر سوءتدبیر در سفر مردم 
به عتبات و از بین بــردن عزت زائران 

اربعین؟«.
 کاربر دیگری نوشت: »اینکه بلیط 
گران شد، اینکه 15 کیلومتر به مرز قفل 
است، اینکه زّوار در داخل ایران گرمازده 
شده اند، اینکه نتوانستید متوجه این 
حقیقت ساده باشــید که عراق و مرز 
عراق بــه لحاظ سیاســی و مدیریتی 
ظرفیت حجم عظیم زائر ایرانی را ندارد؛ 
تقصیر عراق نیست. تقصیر ناکارآمدی 

شماست...«.

شرایط سخت 
آنها که به عراق رسیدند

آن سوی مرزها هم اوضاع چندان 
مناسب نیست و آنهایی هم که موفق 
شدند قبل از بسته شدن مرزها به عراق 
برســند هم چندان وضعیت مطلوبی 
ندارند. دیروز رئیــس جمعیت هالل 
احمر از فــوت ۹ زائر ایرانــی در کربال 

خبر داد.
به گزارش مهر، پیرحسین کولیوند 
گفت: ۸۴۰۷ نفر از زائــران ایرانی در 
عراق به نیروهای هــالل احمر جهت 
دریافــت خدمات پزشــکی مراجعه 
کردند و متأسفانه ۹ نفر از زائران ایرانی 

در کربال جان باختند.
در حالی که به نظر می رسد نه تنها 
شرایط سیاســی در عراق آمادگی و 
امنیت پذیرش زائــران ایرانی اربعین 
را دارد و نه امکانات زیر ساختی کافی 
در این باره وجود دارد، مسئوالن هنوز 
سیاســت یک بام و دو هوا در خصوص 
ادامه اربعین را اجرا می کنند و به جای 
اعالم موضع شفاف و صریح در خصوص 
توقف ســفر و توصیه اکید به برگشت 
زائران، از رایزنی با مســئوالن عراقی 
می گویند و به امید دهی به زائران ادامه 
می دهند. سیاستی که بر افزایش آمار 
جمعیت زائــران منتظــر می افزاید. 
جمعیتی که به نظر می رســد اگر به 
زودی مدیریت نشود، شرایطی بحرانی 

را تجربه خواهد کرد.

زائران گرمازده و سرگردان پشت مرزهای بسته عراق ماندند؛ 

بیداد سوءمدیریت، خاک و هوای سوزان

به اعتقاد بسیاری بسته 
شدن مرزها با توجه 

به مشکالت امنیتی و 
زیرساختی و بهداشتی 

تصمیم درستی بوده است، 
اما اتخاذ آن، دیرهنگام و نه با 

تدبیر دولت ایران نشانه ای 
است از سوءمدیریت 

مسئوالن کشور

یکی از زائران اربعین 
گیرافتاده در پشت مرزها: 

»نیایید! شما رو به خدا دیگر 
نیایید! جمعیت حتی جای 
خواب ندارد. کمبود آب که 
هیچ، بحران سرویس های 

بهداشتی در پی بی آبی 
معضل شده است. خاک، 
گرما و جمعیت گرمازده و 
سرگردان بیداد می کند. 

غذا فراوان است، اما 
مدیریت هیچی«.
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فرماندار همدان: 
۲۵ نفر در اعتراضات کم آبی 

دستگیر شدند
بر اساس اظهارات فرماندار 
همدان در ســه تجمعی که 
اخیرا به دلیــل قطع آب و کم 
آبی در همدان صورت گرفت، 
۲5 نفر دستگیر شــدند. به 
گزارش روابط عمومی فرمانداری همدان، محمدعلی 
محمدی، در جلســه مشکالت آب شــرب همدان، 
معترضان را با معاندان و منافقان مرتبط دانست و گفت: 
از ۲5 نفر دستگیر شده ۲۰ نفر ساکن استان همدان 
نبوده و با حضور در همدان قصد ایجاد رعب و وحشت و 

نارضایتی بین مردم را داشتند.
    

پلیس به بالگرها و آرایشگرها هشدار داد:
ممنوعیت انتشار تصاویر مشتریان 

آرایشگا ه ها با عنوان نمونه کار 
بــه گفته پلیس انتشــار 
تصاویر مشتریان سالن های 
زیبایی با عنــوان نمونه کار 

ممنوع است.
بــه گــزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، رئیس پلیــس اطالعات و امنیت 
فرماندهی انتظامی شرق استان درباره نحوه شناسایی 
ســالن های زیبایی که بدون دریافت مجوز فعالیت 
می کنند، گفت: در شــرق اســتان تهران که شامل 
اســتان های فیروزکوه، دماوند، پردیس، پاکدشت، 
ورامین، قرچک و پیشوا می شود با آرایشگرهایی که 
بدون نام و نشان در مکان هایی که غیر تجاری است و 
بدون جواز کســب فعالیت دارند برخورد می شود، اما 
مواردی که جواز کسب دارند و بطور غیرتخصصی در 
امور پزشکی دخالت دارند با تشخیص اداره بهداشت 
این واحدهای صنفی شناســایی و بــا آن ها برخورد 

می شود.
داریوش صادقی فر ادامه داد: در برخی موارد که به 
مشتری صدمه وارد شده، برخورد الزم و حتی پلمب 
صورت گرفته است؛ این واحدهای صنفی نباید از بیرون 
قابل رویت باشند، باید آیفون تصویری داشته باشند، 
انتشار تصاویر مشتریان تحت عنوان نمونه کار ممنوع 
است همچنین فعالیت هایی تحت عنوان فالگیری در 

این واحدها ممنوع است.
    

احتمال خیز جدید کرونا
در اواخر پاییز 

رییس مرکــز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی گفت: 
با تغییر ویروس، زیاد شــدن 
فاصله بین واکسیناســیون و 
کاهــش ایمنی  ناشــی از واکسیناســیون، احتمال 
می دهیم که اواخر پاییز مجددا شاهد خیزی از ویروس 

باشیم.
به گزارش ایسنا، علیرضا ناجی با بیان اینکه ویروس 
کرونا واقعا ضعیف نشده است، افزود: شرایطی که اکنون 
می بینیم یک قسمتش مربوط به ویروس است و عمده 
این نتیجه مربوط به بازتاب واکسیناسیون و گردش 
ویروس در بین مردم و در نتیجه ایمنی ناشی از عفونت 
طبیعی است. با این حال در همین اُمیکرون می بینیم 
که در افراد دارای ریســک و افرادی که واکسن تزریق 
نمی کنند یا سیســتم ایمنی ضعیف داشته و یا موعد 
واکسیناسیون یادآورشان گذشته است، بیماری شدید 

ایجاد می کند.
    

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان 
امور دانشجویان خبر داد:

اجرای طرح های مختلف دفتر 
مشاوره و سالمت در سطح دانشگاه ها

مدیرکل دفتر مشــاوره 
و ســالمت ســازمان امــور 
دانشــجویان وزارت علوم از 
اجرای طرح هــای مختلف از 
قبیل پات، تام، تاد، سرآغاز و 

غیره در سطح دانشگاه ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، 
ابراهیم نعیمی اظهار داشــت: در کارگروه تخصصی 
مشاوره و بهداشت با معاونین دانشجویی دانشگاه ها 
داشتیم، آسیب های روانی و اجتماعی دانشجویان را 
در قالب معیارهای مهمی که بر روی ســبک زندگی، 
تعامل، ارتباطات و تحصیل تاثیر گذار است مطرح شد 
و متناسب با توصیفی که از وضع دانشجویان داشتیم، 
طرح و برنامه هایی که دفتر مشاوره و سالمت برای حل 

و فصل این مسائل دارد، بیان شد. 
وی افزود: یکی از این برنامه ها طــرح ملی پات یا 
همان پیشگیری از افت تحصیلی است که بر اساس این 
طرح طی ۴ ترم می توانیم تعداد دانشجویانی که دارای 
افت تحصیلی هستند را به کمتر از نصف کاهش دهیم. 

از گوشه و کنار 

سعیده علیپور

کمتر از 15 روز به آغاز سال تحصیلی جدید باقی 
مانده و مدارس در تدارک میزبانی از دانش آموزان 
پس از دوسال وقفه کرونایی هستند. در این میان 
وزارت آموزش و پرورش از ماه گذشــته تاکنون با 
چالش جدیدی به نام »ثبت نام دانش آموزان اتباع 
افغانستانی جدیدالورود به کشور« روبه رو شده؛ 
طبق آمارهای غیررسمی اعالمی اگر تصمیم گیری 
عاجلی صورت نگیرد، امســال بیش از 11۰ هزار 
کودک اتباع در ســن آموزش، بیرون از مدرســه 

خواهند ماند و از حق تحصیل محروم می شوند.
به گزارش ایسنا، براساس آمارهای اعالم شده از 
سوی وزارت آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان 
غیرایرانی ثبت نام شده در مدارس کشور ایران از 
سال 1۳۸5، با شیبی ثابت رو به افزایش بوده است 
و به بیش از 5۰۳ هزار دانش آموز اتباع در بیش از ۲۸ 

هزار مدرسه ایرانی در دوسال اخیر رسیده است.
هرچند امسال شــرایط به گونه ای متفاوت از 

سال های گذشته رقم خورده است و با تسلط مجدد 
طالبان بر افغانســتان در سال 1۴۰۰، برجمعیت 
کودکان و نوجوانان اتباع در سن تحصیل و ساکن 
کشورمان افزوده شــده تا جایی که وزیر آموزش 
و پرورش ۳1 مردادماه ســال جــاری به افزایش 
تراکم جمعیــت دانش آموزی به عنــوان یکی از 
چالش های رخ داده در پی افزایش مهاجرت ها به 
کشور یاد کرده و می گوید: سال تحصیلی جدید را 
با 1۶ میلیون دانش آموز شروع خواهیم کرد. بحث 
مهاجرت امری مضاعف بر تراکــم دانش آموزان 
در اطراف شهرها شــده و مهاجرت اتباع نیز آن را 
تشدید کرده است. امسال به جمعیت 5۶۰ هزار 
نفری دانش آموزان اتباع، ۳۰۰ هــزار نفر افزوده 

خواهد شد. 
 یوســف نوری، وزیر آموزش و پرورش درباره 
تکلیف ثبت نام این گروه از کودکان اتباع به ایسنا 
می گوید: به ما از سوی استانداری گفته شد که اگر 

کسی در طرح آمایش نباشد، ثبت نام نکنید. من هم 
به استان ها اعالم کردم.

وی می افزاید: البته بعید به نظر می رســد که 
نهایتا ثبت نام نکنیم. هرساله این اتفاقات می افتد و 
ما هم درنهایت ثبت نام می کنیم، لذا آمادگی ثبت 
نام را داریم. منتها امسال بر تعداد اتباع افزوده شده 
است، هرســال حدود 5۰۰ هزار دانش آموز اتباع 
داشتیم که امســال بیش از ۳۰۰ هزار نفر به آنها 
افزوده می شود که اگر در مناطق پرتراکم باشند ما 

را با چالش هایی مواجه خواهند کرد.

پیش بینی وجود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار 
دانش آموز اتباع

با این حال مصطفی وحدانی، کارشناس اتباع 
و مهاجران خارجی مرکز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشــور می گوید: ســال گذشته بیش از 
55۶ هزار دانش آموز اتباع خارجی در تمام مقاطع 

تحصیلی داشتیم. امســال بعد از وقایع منطقه و 
افغانستان آمار باال رفته و در جلساتی که با وزارت 
کشور داشتیم به ما گفتند این رقم به بیش از ۶۶۰ 

هزار نفر خواهد رسید.
کارشناس اتباع و مهاجران خارجی مرکز امور 
بین الملل و مدارس خارج از کشور با تاکید بر اینکه 
بنابراین تصمیم گیری درباره ادامه تحصیل این 
دانش آموزان منوط به اجازه وزارت کشــور است 
که آن هم باید طی بخشــنامه ای به ما اعالم شود 
می گوید: اینها تعدادشان کم هم نیست و طبق آمار 
غیر رســمی که تا یک ماه قبل داشتیم، به بیش از 

1۰۰ تا 11۰ هزار نفر می رسند.
وحدانی با بیان اینکه همکاران ما در استان ها 
آمادگی دارند که از این کودکان در سن تحصیل 
ثبت نام کنند، ولــی وقتی هنوز بخشــنامه ای 
دستشان نیامده و اجازه ثبت نام ندارند، طبیعتا 
نمی تواننــد کاری انجام دهنــد می گوید: وقتی 
می خواهی وارد سامانه ثبت نام بشوی باید شماره و 
شناسه ثبت شود و همه چیز به صورت سیستمی 
است و وقتی تایید نشده باشد، اطالعاتشان در آن 
منوها)فهرست و لیست( فعال نیست. برای رفع 
چالش ها از سنجش ســالمت کالس اولی ها تا 

مقاطع باالتر، وزارت کشور هر چه سریعتر تکلیف 
اتباع را مشخص کند.

وی دربــاره تکلیف ثبت نام آن گــروه از اتباع 
که برگه هایی برای بعــد از آبان ماه از دفاتر کفالت 
دریافت کرده اند عنوان می کند: این افراد کسانی 
هستند که تازه به کشور آمده اند، مثال 1۰ روز قبل و 
یا یک ماه قبل آماده اند و سرشماری نشده اند و اینها 
اصال نمی توانند ثبت نام کنند. این عده امسال می  
مانند، ولی برای آنها که برگه های سرشماریشان 
صادر شده است، وزارت کشــور تا کنون چندین 
جلسه تشکیل داده و قرار شده به ما اعالم کنند که 

چه کنیم، ولی هنوز خبری نشده و منتظریم.

چه تصمیمی برای دانش آموزان مهاجر اتخاذ می شود؟ 

بیش از ۱۱۰ هزار کودک اتباع منتظر دستور وزیر کشور 

گزارش


