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بازداشت موسس و برخی 
اعضای جمعیت امام علی

در ساعات پایانی روز یکشنبه موسس و برخی 
اعضای جمعیت امام علی)ع( از جمله شــارمین 
میمندی نــژاد، مدیر عامــل؛ مرتضی کی منش، 
مسئول رسانه ای و کتایون افرازه، بازرس علی البدل 
این جمعیت بازداشت شــدند. درهمین خصوص 
برخی فعاالن رســانه ای از پلمپ دفتر این سازمان 
مردم نهاد خبر داده اند. شهربانو امانی، عضو شورای 
شهر تهران در واکنش به بازداشت اعضای جمعیت 
امام علی )ع( و پلمپ دفتر این سازمان مردم نهاد در 
تویتتر خود نوشــت:  »برای جامعه ای که اعتماد و 
سرمایه اجتماعی آن هر روز بیشتر فرسوده می شود، 
پلمپ شــبانه یک خیریه مردم نهاد و بازداشــت 
اعضــای آن، چه دلیلی دارد؟ آن هــم در حالی که 
خیریه های رانتی بی دغدغه به فعالیت خود ادامه 
می دهند؟«. جمعیت امداد دانشــجویی مردمی 
امام علی، ســازمان غیردولتی و دانشجویی است 
که از ســال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرد و سال 
۱۳۷۹ نخستین دفتر رســمی خود را در دانشگاه 
شریف تاســیس کرد. جمعیت امام علی)ع( فعال 
در حوزه کمک هــای داوطلبانه در مناطق محروم 
و مناطق تحت آســیب های اجتماعــی، همواره 
مورد انتقاد اصولگرایان بوده اند. خبرگزاری فارس 
نیز دیروز مدعی شــد که این مجموعه در پوشش 
اقدامات عام المنفعه بــا مراکز ضدایرانی همکاری 
داشته است. این جمعیت از سال ۲۰۱۰ به عضویت 
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، 
ECOSOC، درآمده اســت. اکانت های تلگرام، 
جی میل، فیســبوک و لینکدین تعــداد زیادی از 
اعضای این جمعیت در ششم اردیبهشت ماه هدف 
»حمله سایبری« قرار گرفت. این مساله پیش تر هم 
در بهار سال ۹۷ اتفاق افتاده بود و پیگیری ها برای 

شناسایی عامالن حمله، نتیجه ای دربرنداشت.
    

 تدابیری برای کاهش تقلب 
در امتحان

رئیــس کارگــروه تخصصی آمــوزش عالی 
الکترونیکی وزارت علــوم در واکنش به تقلب  در 
امتحان های الکترونیکی دانشگاه ها گفت: در تمام 
دانشگاه ها روش هایی برای نظارت و کنترل قبل و 
بعد از امتحان وجود دارد و ممکن است، خیلی ها 
را غافلگیر کنند. »علی اکبر صفوی« گفت: ما چون 
نمی خواهیم برخی با روش های ما آشنا شوند، آنها را 
توضیح نمی دهیم، اما نهادهای نظارتی و دانشگاه ها 
حساس شده اند و اساتید با دقت ویژه ای امتحانات را 
برگزار می کنند. رئیس کارگروه تخصصی آموزش 
عالی الکترونیکی وزارت علوم بیان کرد: در روش های 
ارزیابی، تکنیک های فنی داریم که می توان احتمال 
تقلب در حین برگزاری آزمون را پایین آورد. ضمن 
اینکه اســاتید این اختیار را دارند که اگر در نوع و 
برگزاری امتحان برای آنها شــبهه ای ایجاد شد از 
روش های ثانویه، مجددا ارزیابی کنند و بعد نمره 

نهایی را بدهند.
    

مرگ ریحانه به خاطر راز پدر

خواهر ریحانــه عامری، می گویــد خواهرش 
بی گناه بوده و پدرش به خاطر رازی که در دست او 
بود دست به قتلش زد! چند روز پس از قتل دختری 
به دست پدرش در کرمان حاال خواهر ریحانه عامری 
می گوید: »پدرمان از بچگی رفتار خشــن داشت. 
سال ۹۷ من در شرف جدایی از همسرم بودم و همراه 
دخترم به خانه پدرم رفتیم، اما پدرمان برای اینکه 
دورش خلوت باشد و کار های پنهان خودش را راحت 
انجام بدهد ما را به خانه اش راه نداد. ریحانه به خاطر 
اینکه از مشکل اخالقی پدرم با اطالع بود کشته شد تا 
پدرم راحت به کارهایش ادامه دهد. پدرم باید اعدام 
شود، پدرم باید تکه تکه شود و نباید زنده بماند، چون 

خواهرم بی گناه کشته شد«.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

گرچه با مــرگ مشــکوک متهم 
متواری، قاضی منصــوری در رومانی، 
واژه خودکشی این روزها زیاد به گوش 
می رسد؛ اما می توان گفت مدتی است 
که خودکشی در ایران نه به شکل گمانه، 
که حتی گاهی در انظار عمومی و گاهی به 
عنوان ابزاری برای اعتراض و گاهی از سر 
استیصال مورد استفاده قرار می گیرد. 
نگاهی به خودکشی های خبرساز این 

روزها شاید موید این ادعا باشد.
 نگاهی به برخی 

خودکشی های اخیر
در نیمه دوم خرداد امسال دو حادثه 
تلخ خودکشــی در محل کار رخ داد که 
تنها یکی از آنها خبرساز شد. مردی که 
به واسطه معوقات خود در یک شرکت 
پیمانکاری در میدان یــادآوران هویزه، 
خود را مقابل دکل نفتی به دار آویخت و 
دیگری، مردی که در اعتراض اخراجش 
از ایران ایر، خود را از طبقه دوم فرودگاه 
امام خمینی به پایین انداخت و در حضور 
مردم بهت زده، جان خود را از دست داد. 

چند روز قبل از این حوادث آرمین، 
پسربچه ۱۱ ســاله کرمانشاهی نمونه 
دیگری از پایان غم انگیز یک زندگی بود. او 
که گفته می شد کودک کار بوده، به دلیل 
فقدان مادر و اعتیاد پدر و فقر با خوردن 
قرص متادون به زندگی کوتاه خود برای 
همیشه پایان داد. در حادثه دیگری کمی 
آن سوتر یک جانباز کرمانشاهی مقابل 
اداره کل بنیاد شــهید استان کرمانشاه 
خودسوزی کرد و فوت شد. همین چند 
روز پیش نیز دختر یتیم ۱۳ ساله کرمانی 

برای فرار از ازدواج به اجبار عموهایش، 
دست به خودکشــی زد. سال گذشته 
خودسوزی ســحرخدایاری موسوم به 
دختر آبی در مقابل دادگاه، در اعتراض 
به منع قانونی برای حضور تماشاچیان 
زن در مســابقات ورزشــی در کل دنیا 
خبرساز شد.  در این میان البته بسیاری 
از خودکشی ها هم خبرساز نمی شود، 
خودکشــی هایی که به گفته مقامات 
رسمی در ۱۰ ســال اخیر رشد داشته و 

باید برای کاهش آن اقدامی صورت داد.
 هشدار در مورد 

رشد آمار خودکشی
در روزهــای اخیر رئیس ســازمان 
پزشک قانونی کشور در نشست خبری 
با خبرنگاران ضمن اشاره به افزایش آمار 
خودکشی در کشور هشدار داد که روند 
صعودی خودکشی طی ۱۰ سال گذشته 
برای مراکز دانشگاهی و فرهنگی زنگ 
خطر جدی اســت و نظام سالمت باید 

اقدامات عاجلی را در این باره انجام دهد.
به گفتــه عباس مســجدی آرانی، 
خودکشی در سال ۹۸ ، ۵۱۴۳ بوده که 
نسبت به ســال ۹۷، ۸ دهم درصد رشد 
داشته اســت.  ۱۵۱۷ زن و ۳۶۲۳ مورد 
مرد. در این میان استان های کهگیلویه، 
ایالم و کرمانشاه بیشترین آمار و کمترین 
آمار مربوط به خراسان رضوی و جنوبی و 

سیستان و بلوچستان بوده اند.  
بیشترین روش خودکشی نیز حلق 
آویزی است و استفاده از سموم ۲۱ و ۸ 
درصد بوده است. همچنین بیشترین 
خودکشی در گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال 
و بعد از آن ســن  ۱۸ تا ۲۴ ســال بوده  
و بیشترین میزان خودکشــی در رده 
تحصیلی راهنمایی، دیپلم، دانشگاه و 

سپس ابتدایی بوده است.

رشد 5 درصدی آمار خودکشی
در حالی که مطابق گفته های رئیس 
سازمان پزشــکی قانونی ۵۱۴۳ نفر در 
سال ۹۸ خودخواســته جان دادند و به 
گفته او این تنها هشت دهم درصد نسبت 
به سال ۹۷ بوده، اما بررسی آمار سالیان 
گذشــته نشــان می دهد این افزایش 
نمی تواند چنان که گفته شد اندک باشد. 
در سال ۹۶ مجموع تلفات خودکشی ها 
۴۶۲۷ نفر اعالم شــد. یعنی ۵۱۶ مورد 
کمتر از سال ۹۸. حال با احتساب سال 
۹۷ و یک محاســبه سرانگشتی، رشد 
خودکشــی حدود ۵ درصد به نسبت 
سال گذشته بوده است. آماری که پیشتر 
وزارت بهداشــت نیز گفته بود.  البته به 
گفته کارشناسان آمار اعالم شده از سوی 
پزشکی قانونی تنها آمار خودکشی هایی 
است که منجر به مرگ می شود. این در 
حالی است که آمار خودکشی در ایران 
بسیار بیش از این میزان بوده و بسیاری 
از اقدامات منجر به فوت نمی شــود. در 
همین باره مریم عباسی  نژاد، مدیر برنامه 
پیشــگیری از خودکشی دفتر سالمت 
روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی در اظهارنظری در شــهریور 
۱۳۹۸ از افزایش خودکشــی در ایران 
یاد کرده و گفته بود که۱۰۰ هزار مورد 
اقدام به خودکشی در سال ۱۳۹۷ ثبت 
شده است و همچنین هر سال بیش از ۵ 
درصد به آمار خودکشی در کشور افزوده 
می شود. هر چند در آمار دیگری از سوی 
پژوهشگران این رقم بسیار بیش از این 

اعالم شده است. 
بهاری باآمار باالتر و  شیوه های 

هولناک تر خودکشی 
گرچه بر اســاس آمار جهانی میزان 
خودکشــی در ایران به نسبت متوسط 

جهانی کمتر است و ایرانیان کمتر اقدام 
به خودکشی می کنند، اما پژوهشگران 
حوزه علوم اجتماعی با اســتناد به آمار 
معتقدند میزان خودکشی در ایران در 
حال افزایش است. به طوری محمدرضا 
محبوب فر، جامعه شناس، گفته است 
که آمار خودکشی ها در مدت سه ماهه  
نخست ســال ۱۳۹۹ نســبت به مدت 
مشابه در سال گذشته ۲۳ درصد افزایش 
داشــته و حتی ماهیــت و کیفیت آن 
هولناک   تر بوده و در مــدت کوتاهی به 
صورت زنجیره ای و ســریالی در نقاط 

مختلف کشور مشاهده شده است.
 5 خودکشِی منتهی به مرگ 

در هر ۱۰۰ هزار نفر 
نرخ خودکشــی در کشــور ما طی 
سال های گذشته روندی افزایشی را طی 
کرده؛ ۵ خودکشِی منتهی به مرگ در 
هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ایران. آن هم 
در شرایطی که جامعه شناسان معتقدند 
زنگ هشدار شــاخص های سالمت و 
همبستگی اجتماعی مدتی است که به 
صدا درآمده و همین اوضاع را وخیم تر 
کرده اســت. حتی وزارت بهداشت هم 
از آمار ۲۴ درصدی بیماری های روانی 

در ایران ســخت گفته. آماری که یکی 
از اصلی تریــن تبعات آن خودکشــی 

می تواند باشد. 
علل خودکشی 

بر اســاس گزارش وزارت بهداشت 
آمار اختالالت روان شناســی در کشور 
در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ۲۳.۶ درصد 
و شــایع ترین اختالل با ۱۲.۷ درصد در 
کشور افسردگی اســت. برخی شایع  تر 
بودن خودکشــی در میــان جوانان را  
به علــل مختلف اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی نسبت می دهند و 
مهم ترین عامل را ناامیدی و عدم اطمینان 
به افق های روشــن در آینده می دانند. 
نگاهی به آمار ها  نشان می دهد بیشترین 
میزان خودکشی نسبت به جمعیت در 
سال های اخیر در استان هایی رخ داده 
اســت که بیشــترین میزان مشکالت 
اقتصادی را داشته اند. به طوری که میزان 
خودکشــی های موفق در برخی از این 
استان ها حتی از متوســط جهانی هم 
عبور کرده است. امان اهلل قرایی مقدم، 
جامعه شناس و استاد دانشگاه با اشاره 
به اینکه افزایش مشــکالت اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی طی سال های گذشته 
در افزایش میزان خودکشــی در میان 
جوان ها موثر بوده می گوید: »از طرفی 
جامعه دچار فروریختگی فرهنگی شده 
است و از طرفی مشــکالت اقتصادی 
همچون بیکاری، تورم، رکــود و...، بن 
بست  در حوزه سیاســی و فساد در ابعاد 
مختلف، عدم توفیق در حکمرانی و نبود 
آزادی بیان؛ افزایش طالق، اعتیاد و... در 
حوزه اجتماعی روز به روز روند افزایشی 
داشته اســت. نیاز های اقتصادی فرد 
برآورده نمی شود، این در حالی است که 
فرد اهدافی برای آینده دارد. اما وسیله 
دستیابی به آن وجود ندارد. حال در کنار 
این ناکامی ها مدام از تریبون های مختلف 
خبر های تیره وتار و ناامیدکننده مخابره 
می شود. به نظر می رسد این عوامل باعث 
شده تا روند خودکشــی در سال های 

گذشته روند افزایشی داشته باشد«.
خودکشی در جوانان

اما نگاهی به آمار ها نشان می دهد که 
۲۰ درصد خودکشی ها مربوط به گروه 
سنی زیر ۱۸ سال بوده است. در حالی که 
به نظر می رسد ناامیدی در این گروه باید 
قدری کمتر از سایر گروه ها باشد. قرائی 
مقدم معتقد است: »هدف گذاری برای 
آینده در گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال بسیار 
حائزاهمیت است و در واقع این گروه سنی 
حساس و شکننده تر از دیگر گروه هاست 
و نسبت به عوامل و شرایط اجتماعی به 
سرعت واکنش نشان می دهد. جوان ها در 
این سن بیشتر به آینده خود فکر می کنند 
و نابسامانی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 

و فرهنگی بیشتر در تصمیم گیری ها، 
آمــال و آرزو ها و آســتانه تحمل آن ها 
دخیل اســت. آنها در مواجهه با دنیای 
جدید سطح خواسته هایشان افزایش 
می یابد اما امکان عملــی توفیق مهیا 
نیست. این در حالی است که آموزش های 
ما برای یاد گرفتن زندگی در این شرایط 

بسیار اندک و محدود است«.
  زنان بیشتر از مردان 
خودکشی می کنند

در حالی که در بیشتر 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 
بیشتر است. بسیاری از جامعه شناسان 
معتقدند محدویت هــا و محرومیت ها 
در میان زنان باعث شــده 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 داشتن زندگی مستقل، فشار بیشتر 
ســنت های جامعه و خانــواده بر زنان 
بیش از پیش زنان را به سمت خودکشی 
ســوق می دهد. در این باره مدیر برنامه 
پیشگیری از خودکشی دفتر سالمت روان 
وزارت بهداشت، 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 هستند و در ایران 
نیز فوت ناشی از خودکشی زنان با مردان 
با هم رقابت می کنند اما در مجموع میزان 

خودکشی مردان باالتر است«. 
او افزود: »در کشورهای با درآمدکم، 
میزان سطح اقتصادی و اجتماعی پایین و 
متوسط، میزان خودکشی بانوان بیشتر و 
به میزان ۴۰ درصد است؛ اما در کشورهای 
با درآمد باال زنان ۲۵ درصد موارد فوت را 

تشکیل می دهند«.

واکنشی به مشکالت فراگیر و رو به فزونی جامعه؛

رشد 5 درصدی آمار خودکشی های منجر به مرگ در ایران

گزارش

 فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالن شهر 
تهران گفت: کرونا در تهران طی دو هفته اخیر با 

شیبی مالیم رو به افزایش بوده است. 
علیرضا زالی، با بیان اینکه این بیماری در ۸۰ 
درصد افراد بی عالمت است، اما می توانند ویروس 
را منتقل کنند، افزود: بارهــا اعالم کرده ایم که 
سطح رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند 
در شــهر تهران به ۱۱ درصد تقلیل پیدا کرده 
است.وی تصریح کرد: مردم کماکان از حضور در 
اجتماعات غیرضروری بپرهیزند و در مواردی که 
ضرورتی ندارد، در یک محیط اجتماعی حضور 
پیدا نکنند زیــرا هنوز شــرایط در تهران برای 
برگزاری بسیاری از تجمعات ایمنی کافی ندارد. 
وی افزود: این بیماری هنوز در تهران به عنوان 
یک بیماری خطرناک تلقی می شــود و درمان 
و واکســن قطعی ندارد. از طرفی به نظر ما هنوز 
هم بخش زیادی از مردم تهران در معرض کرونا 
نبودند بنابراین کانون های بالقوه با پتانســیل 
برای آلودگی تلقی می شوند بنابراین حضور در 

اجتماعات غیر ضروری توصیه نمی شود.

2573 بیمار و ۱۱9 فوتی جدید
در حالی که شــمار مبتالیان بــه کرونا از ۹ 
میلیون نفر در جهان گذشت، سخنگوی وزارت 
بهداشت نیز از افزایش شمار مبتالیان در ایران 

خبر داد.
دیروز سیماسادات الری گفت: از اول تا دوم 
تیر ۲۵۷۳ نفر بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شــدند که از این تعداد ۱۳۱۹ 

مورد بستری شدند.
به این ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشور به  ۲۰۷ هزار و ۵۲۵ نفر رسید. همچنین 
بر اساس این گزارش در طول ۲۴ ساعت،  ۱۱۹ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان ایــن بیماری به ۹۷۴۲ 

نفر رسید.
همچنین تاکنون ۱۶۶ هــزار و ۴۲۷ نفر از 
بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند و ۲۸۹۸   نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت 

قرار دارند.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تاکنون 
یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۲۰  آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی درباره استان های با وضعیت قرمز گفت: 
استان های خوزســتان، هرمزگان،کرمانشاه و 
آذربایجان شرقی در وضعیت قرمز قرار دارند و در 
استان های فارس و کرمان شاهد افزایش موارد 

ابتال به کووید ۱۹ هستیم.
 مصرف خودسرانه دگزامتازون ممنوع

کارشناســان ســالمت این روزها نسبت به 
مصرف خودســرانه هر نــوع دارو و بخصوص 

دگزامتازون هشدار می دهند. 
در پی یافته های جدید دانشمندان بریتانیایی 
در خصوص اثربخشــی داروی دگزامتازون در 
درمان بیماران حاد کرونا برخــی گزارش ها از 
مصرف خودســرانه این دارو خبــر می دهد. در 
همین باره رئیس کمیته علمی ســتاد مقابله با 
کرونا گفت: داروی دگزامتازون طبق نظر پزشک 
معالج فقط برای برخی از بیماران مبتال به کرونا 

کاربرد دارد.

دکتر مصطفی قانعی گفت: همانطور که در 
اسفند سال گذشــته به اطالع مردم رسید پس 
از تحقیقات انجام شــده و گذر از فاز ویروســی 
پیشنهاد کردیم داروی کورتیکواستروید در فاز 
التهاب ریه که منجر به کمبود اکسیژن می شود، 
قابل تجویز است. سه ماه بعد دانشگاه اکسفورد 
انگلیس، همین تحقیق را به صــورت کورتون 

تزریقی استفاده کرد.
 رئیس کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا با 
بیان اینکه این دارو باید با نظر پزشک معالج تجویز 
شود، افزود: پس از اعالم پژوهشگران بریتانیایی 
درباره کشــف نتایج اولیه دارویــی از خانواده 

اســتروئیدها به نام »دگزامتــازون« بر درمان 
بیماران حاد کرونایی، سازمان جهانی بهداشت 
از پیشرفت علمی پژوهشگران بریتانیایی در این 

زمینه استقبال کرد.
همچنین ســید محمدرضا هاشمیان، عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
نیز ضمن هشدار نسبت به مصرف خودسرانه این 
دارو گفت: مصرف خودسرانه داروی دگزامتازون 
عوارض خطرناکی به دنبال دارد، بنابراین مردم 
باید حساسیت خود نســبت به این داروها را کم 
کنند و اجازه دهند مباحث علمی و تخصصی از 

مسیر علمی خود پیش برود.

متخصصان نسبت به مصرف خودسرانه دگزامتازون هشدار دادند

روند افزایشی کرونا در تهران با شیب مالیم

آمار خودکشی ها در بهار 
امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 23 
درصد  افزایش داشته؛ 

ماهیت و کیفیت آن 
هولناک   تر بوده و در 

مدت کوتاهی به صورت 
زنجیره ای و سریالی 

در نقاط مختلف کشور 
مشاهده شده است

در حالی که مطابق 
گفته های رئیس سازمان 

پزشکی قانونی 5۱۴3 نفر 
در سال 98 خودخواسته 

جان دادند، در سال 96 
مجموع تلفات خودکشی ها 

۴627 نفر بوده است که 
رشد قابل توجهی را در دو 

سال نشان می دهد
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