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در جلسه شورای عالی فضای مجازی انجام شد؛
تصویب سند مقابله با نشر اطالعات 

خالف واقع در فضای مجازی 
مــات  لزا ســند ا
پیشــگیری و مقابله با 
نشــر اطالعات، اخبار 
و محتوای خالف واقع 
در فضای مجــازی در 

جلســه شــورای عالی فضای مجازی به ریاست 
رئیس جمهوری تصویب شد. طبق این سند، قوه 
قضاییــه به منظور فراهم آمــدن زمینه های مؤثر 
پیشگیری از جرایم ظرف مدت ســه ماه اقدامات 
الزم برای مقابله با نشر اطالعات، اخبار و محتوای 
خالف واقع در فضای مجازی را انجام می دهد. مقرر 
شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با همکاری 
سازمان صداوسیما نســبت به پیاده سازی نظام 
اعتبارســنجی و رتبه بندی، اقدامات الزم را اتخاذ 
و همچنین اعطای سالیانه نشــان کیفیت نشر به 

درگاه ها و سکوهای نشر را طراحی کند.
    

۸۲ فوتی و شناسایی ۶۲۸۳ بیمار 
جدید کووید-۱۹ در کشور

ســخنگوی وزارت 
بهداشــت از رونــد 
کاهشــی مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در کشور 
خبر داد.  سیماسادات 

الری گفت: از روز سه شــنبه تا ظهر چهارشنبه، ۶ 
هزار و ۲۸۳ بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی شد و مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور 
به یک میلیون و ۲۶۱ هزار و ۹۰۳ نفر رسید. به گفته 
او، متأسفانه در زمان ذکرشده، ۸۲ بیمار کووید-۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۵۵ هزار و ۸۳۰ نفر رسید.
    

روزی ۱۱ مرگ در تهران به دلیل 
آلودگی هوا

مدیرعامل شرکت 
کنترل کیفیت هوای 
تهــران گفــت: طبق 
گــزارش بانک جهانی 
در ســال ۲۰۱۸ تعداد 

فوتی های منتسب به آلودگی هوا در ایران ساالنه ۱۲ 
هزار نفر برآورد می شود که ۴۰۰۰ نفر از این تعداد 
مربوط به تهران است و به عبارتی به طور متوسط در 
تهران به دلیل آلودگی هوا روزی ۱۱ مرگ زودرس 
اتفاق می افتد. به گزارش ایسنا، حسین شهیدزاده 
افزود: طبق گزارش بانک جهانی در ســال ۲۰۱۸ 
خسارات ناشــی از آلودگی هوا در تهران ساالنه دو 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر برآورد شده بود، یعنی 
روزانه ۷ میلیون دالر. او در مورد رابطه بین آلودگی 
هوا و فوتی های ناشــی از کرونا، خاطرنشان کرد: 
اکنون مشخص شده است که ویروس کرونا می تواند 
از طریق هوا هم منتقل شود و شــهروندانی که در 
شهرهای بزرگ آلوده مانند تهران زندگی می کنند، 
به دلیل صدمات ناشــی از آلودگی هــوا، احتمال 

فوتشان براثر ابتال به کرونا افزایش می یابد.
    

۵ کوهنورد مفقود شده در 
زرین کوه زنده پیدا شدند

مدیرکل مدیریت 
بحران اســتان تهران 
از یافتن هــر پنج نفر 
مفقودشــده در زرین 
کوه دماونــد به صورت 

زنده و ســالمت خبر داد. منصور درجاتی از یافتن 
مفقودی های زرین کوه دماوند خبر داد و گفت:  به 
حمداهلل تیم های جستجوی زمینی موفق به یافتن 

هر ۵ نفر به صورت زنده شدند.
    

 تاخیر در خرید واکسن کرونا 
بازار سیاه درست می کند

تخصــص  فــوق 
مراقبت هــای ویــژه 
گفت: هر تعلل و تأخیر 
در خرید این واکســن 
قابل قبول نیست زیرا 

موجب مرگ های بیشتر می شود و زمینه ایجاد بازار 
سیاه واکسن کرونا را هم در کشور فراهم می کند.

به گزارش ایرنا، محمدرضا هاشــمیان افزود: 
اگر برای تأمین این واکســن منتظر تولید واکسن 
ایرانی در تیرماه سال ۱۴۰۰ باشیم، زمینه بازار سیاه 

واکسن کرونا هم در کشور ایجاد می شود.
او ادامه داد: باید مشــخص شود علت تأخیر در 
خرید و ورود واکسن کرونای معتبر به کشور چیست، 
چون رئیس جمهوری دستور خرید واکسن را داده 

و حتی اعتبار خرید واکسن هم تأمین شده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

این روزها همه جا حــرف از »رضا« 
است؛ کودکی که هیچ آرزویی نداشت!

وقتي احســان علیخاني از کودک 
کاري که به برنامه اش دعوت کرده بود 
پرســید آرزویت چیســت؟  رضا که از 
سرکار آمده بود، در چشمان علیخاني 
زل زد و گفت:  هیچ آرزویي ندارم، چون تا 
شب سرکار بودم وقت نداشتم بهش فکر 
کنم. بسیاري از مردم که آن شب در کنار 
سفره افطار نشسته بودند و آرزوهاي خود 
را از خدا تمنا مي کردند، شوکه شدند. 
بسیاري امیدوار بودند حرف هایی که 
از دهان رضا فیوجي، از تریبون رسمي 
صداوســیما و برنامه ماه عسل بیرون 
مي آید، گشایشي در کالف سردرگم او 
و هزاران کودک کار دیگر باشد، یا الاقل 
مسئوالن براي او و رفیقش کاري انجام 
دهند، اما چنین نشد و بعد از پنج سال، بار 
دیگر نامش بر سر زبان ها افتاد، اما این بار 

به بهانه خودکشي در ۱۸ سالگي!
خودکشی پنجمین عامل مرگ 

نوجوانان و جوانان
دوشنبه شــب رضا به زندگی اش 
پایان داد و روز سه شــنبه یک صفحه 
اینســتاگرامي )حامي کودکان کار( با 
انتشار تصویري از رضا، نوشت: در کمال 
ناباوري، درگذشت یکي از جوانان »خانه 

ایراني لب خط« را تسلیت مي گوییم.
 در گزارش هــا به دالیــل و انگیزه 
خودکشي رضا اشــاره اي نشده، ولي 
بســیاري از افراد با توجــه به وضعیت 
معیشــتي رضا دلیل آن را مشکالت 
اقتصادي مي دانند. اما خبر خودکشي 
این جوان ۱۸ ساله، موجب شد بار دیگر 
اذهان به سمت این معضل اجتماعي که 
ریشه در فقر دارد، برود. بر اساس ماده 
۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر 
از ۱۵ ســال ممنوع است، اما همچنان 

در حوزه هــاي مختلف از نیــروي کار 
کودکان استفاده مي شود. در خردادماه 
امسال شهرآرانیوز در گزارشي نوشت: 
»در کشــور بین ســه تا هفت میلیون 
کودک کار وجــود دارد، اما اغلب آن ها 
هیچ گونه ثبت هویتي ندارند و نمي توان 
آمار دقیقي درباره آن ها ارائه کرد. طبق 
آمارهاي غیررســمی،  بیــش از هفت 
درصد آمار اعالم شده خودکشي هاي 
ساالنه از سوي ســازمان نظام پزشکي 
قانوني مربوط به نوجوانان است. سازمان 
ثبت احوال نیز اشــاره  کرده خودکشي 
پنجمین دلیــل مرگ ومیر نوجوانان و 
جوانان در کشور به حساب مي آید و در 
ماه هاي اخیر بیــش از ۱۶ دانش آموز و 
نوجوان خودکشي کرده اند. دراین بین 
صحبت هاي وزیــر آموزش وپرورش 
قابل تأمل است، محسن حاجي میرزایي 
با بیــان این که »بیش از ســه میلیون 
دانش آمــوز تبلت و گوشــي ندارند،« 
گفت: این به معنــاي دور ماندن آنان 
از آموزش ها نیســت، بلکه آن ها فاقد 
تجهیزات نوین آموزشي ازجمله تبلت 

و گوشي تلفن همراه هستند.
دراین بیــن یک جامعه شــناس 
نسبت به کاهش سن خودکشي که در 
ماه هاي گذشــته و هم زمان با افزایش 
مشــکالت اقتصادي و گسترش فقر، 
روبه فزوني گذاشته است، هشدار داد. 
رایحه مظفریان که فعال حقوق کودکان 
نیز هست، در این راستا مي گوید: طي 
چند وقــت اخیر خبرهایــي مبني بر 
خودکشي دختران و پسران دانش آموز 
دبیرستاني در رسانه هاي کشور مطرح 
 شده اســت، خبرهایي که حکایت از 
کاهش سن خودکشــي و رواج آن در 
میان دانش آموزان و نوجوانان دارد که 
بسیار جاي نگراني است. باید پذیرفت 
این موضوع بــه صدا درآمــدن زنگ 
هشداري است براي مسئوالن کشوري 
و همچنین متولیاني که در امر سالمت 
جامعه فعالیت دارند. این جامعه شناس 

در پاسخ به این سؤال که آیا تابه حال در 
خصوص علت کاهش سن خودکشي و 
گرایش جوانان به این سمت پژوهش 
و یــا تحقیقي صورت گرفتــه یا خیر؟ 
گفت: متأســفانه مطالعــه اي در این 
رابطه انجام نشده تا علل اصلي و عوامل 
خودکشــي نوجوانان و دانش آموزان 
موردبحث و بررسي قرار گیرد، درواقع 
حتي نمي توان دالیل فرضي مانند فقر، 
بیکاري، عــدم امید به آینــده و روابط 
احساســي که در میان نوجوانان اعم از 
دختران و یا پسران باب است را در این 

خصوص مطرح کرد.
خودکشی در سنین پایین 

حساسیت بیشتری ایجاد می کند
دوباره به رضا برگردیــم. او را برای 
اولین بار در برنامه »ماه عسل« دیدیم 
و شناختیم. برنامه هایی مثل ماه عسل 
بر اساس خودافشــایی مهمان ها رونق 
گرفت. آدم ها قصه پرغصه زندگی شان 
را به طور خودخواسته روایت می کردند 
و حــاال بعضی  از کاربران، ســازندگان 
ماه عسل را ســرزنش می کنند و اتهام 
بی توجهی به سرنوشت رضا را به احسان 
علیخانی می چسبانند و سعی می کنند 
علت خودکشــی را از همین اطالعات 
کم حدس بزنند. البته که خود علیخانی 
مفصل ماجرا را شــرح داده اســت اما 
عده ای همچنان فکر می کنند فقط فقر 
آدم ها را به سمت خودکشی می کشاند. 
کافی است هشتگ خودکشــی را در 
اینســتاگرام جســتجو کنید. صدها 
پست از ویدئوی رضا بازنشر شده است. 
کسانی که تلویزیون را مقصر می دانند 
حاال خودشــان بی وقفه آن ویدئو را در 

صفحه شان می گذارند. 
در همیــن رابطــه سیدحســن 
موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران می گویــد واکنش ها 
به خودکشــی رضا چیــزی عجیب و 
غیرطبیعی نبوده است. به گفته او یکی 
از موضوعاتی که در جامعه نســبت به 

آن ها حساسیت ایجاد می شود، موضوع 
آسیب های اجتماعی است که هرچه 
افزایش بیشتری پیدا می کند، نگرانی 
نسبت به آن ها بیشــتر می شود. وقتی 
موضوع خودکشــی مطرح می شود، با 
توجه به شرایط فرهنگی کشورمان این 
حساســیت به مراتب از درجه باالتری 
برخوردار است. همچنین طبیعتاً اگر 
افرادی که اقدام به خودکشی می کنند 
در ســنین پایین یا کودکی باشــند 
حساسیت ها چندین برابر می شود و در 
همین راستا، واکنش هایی که نسبت 
به خودکشی اخیر صورت گرفت، امری 

غیرطبیعی نبود.
او در ادامــه گفته اســت که گرچه 
به شخصه معتقدم نباید خودکشی هایی 
ازاین دست را خیلی بزرگ کرد، چون 
چه بسا بزرگ کردن و زیاد پرداختن به 
این موضوع خودش تلنگری باشد برای 
کسانی که در شرایط شــبیه این فرد 

هستند. ضمن اینکه خودکشی در بین 
کودکان و نوجوانان امری غیرطبیعی 
و فقط منحصر به کشــور ما نیســت و 
در همه جا دیده می شــود. ولی وقتی 
فردی در این ســن اقدام به خودکشی 
می کند، بدون شک مجموعه ای از عوامل 
تأثیرگذار بوده اند، چون خودکشــی 
پدیده ای تک عاملی نیســت. از طرفی 
به دلیــل وضعیت خاص ایــن فرد که 
احتماالً چتر حمایت خانــواده هم بر 
سرش گســترده نبوده، می توان گفت 
شناسایی نشانه هایی که ممکن است 
چنین رفتار هایی از آن ها سر بزند، به واقع 
صورت نگرفته که معموالً نشــانگان 
خاص خودشــان را دارند. درحقیقت 
بی توجهی مراقبان باعث می شــود که 
این افراد به موقع برای دریافت خدمات 
و مداخالت تخصصی ارجاع نشــوند و 
درنتیجه با رفتــاری که بروز می دهند، 

مرگ را برای خود انتخاب می کنند.
اخبار محرمانه از خودکشی ده ها 

داوطلب کنکور
با این تفاسیر مدتی است که شاهد 
خودکشی نوجوانان و کودکان هستیم. 
از خودکشی چند نوجوان برای شرکت 
در چالش هــای مختلف تــا این اواخر 
خودکشی کودکان برای نداشتن تبلت 
و ابزار آموزشی که هنوز از یادمان نرفته 
است. چند روز پیش هم دختر ۱۵ ساله 
گچسارانی به فهرســت نوجوانانی که 
تصمیم گرفتند به زندگی شــان پایان 
دهند اضافه شــده اســت. ۱۲ دی ماه 
بود که رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان کهگیلویه 
و بویراحمد از سقوط دختر ۱۵ ساله در 
زیرگذر گچســاران خبر داد. براساس 
گفته های محســن جلیل مصدوم به 
علت شــدت صدمات و آســیب های 
متعــدد وضعیت وخیمی داشــت که 
پــس از اقدامات درمانی انجــام و احیا 
شد و با سطح هوشیاری ۵ از ۱۵ تحویل 
بیمارستان شهید رجایی گچساران شد.

اما یکی از خبرهایی که در روزهای 
اخیر جنجال به پا کرده بود صحبت هایی 
وزیر ســابق آموزش وپرورش در مورد 
اطالعــات محرمانه خودکشــی ده ها 

داوطلب کنکور بود. 
ســیدمحمد بطحایی در این مورد 
گفته بود: در ســال های گذشــته در 
بولتن های محرمانه اخباری از خودکشی 
ده ها نفر از داوطلبان کنکور داشــتیم 
که به علت شکست، سرکوب و تحقیر 

در خانواده ایــن کار را انجام داده بودند. 
برخی داوطلبان واقعاً آینده دردناکی را از 
حیث ویژگی های روان شناختی باید به 
خاطر شکستی که در کنکور خورده اند 

متحمل شوند. 
در ســال های اخیر تب وتاب رقابت 
در کنکور زیاد شــده اســت. هرچند 
ظرفیت های دانشگاه ها افزایش داشته؛ 
اما رشته ها و دانشگاه های خوب همچنان 
با ظرفیت های کم پذیــرای رتبه های 
باال هستند. همین موضوع باعث شده 
تا مؤسســات کنکور بــا تبلیغات زیاد 
دانش آموزان را مجبور به خرید کتاب ها 
و شرکت در کالس های گوناگون کنند 
و از طرفی خانواده هایی با وسع پایین از 
نان شب خود می زنند تا بتوانند هزینه 
کالس و کتاب ها را برای فرزندانشــان 
فراهم کنند. این مسائل باعث می شود 
که اضطراب در کنکوری ها بیشتر شود و 
زمانی که رتبه های خوبی کسب نکنند 

دست به خودکشی می زنند. 
لزوم توجه خانواده ها به نوجوانان

بــرای تشــخیص آســیب های 
اجتماعی همچون خودکشی کودکان 
و نوجوانان مهم اســت کــه اطالعات 
کاملی در خصوص زندگی، مشکالت 
و توانایی هایشان جمع آوری شود، این 
اطالعات را می توان در مقوله هایی چون 
بیماری و سابقه پزشکی، ویژگی های 
شــخصیتی، خانوادگــی و اجتماعی 
موضوعات تحصیلی و بررسی وضعیت 

روانی خالصه کرد. 
افســردگی و اضطراب باال و ســایر 
اختالالت روانی در می تواند علت تهدید 
به خودکشی در نوجوانان و جوانان باشد 
و تحقیقات بســیاری نشان می دهند 
که اغلب خودکشــی ها با یک اختالل 
روان پزشکی در دوران کودکی و نوجوانی 
رابطه دارند، به عنوان مثال حتی ممکن 
است اختالل روان پزشــکی واضحی 
ازجملــه بیماری های افســردگی و 
سوءمصرف مواد مخدر هم یافت نشوند، 
اما فرد ازنظر زیســتی و درونی مستعد 
از بین بردن خود اســت. این مســائل 
اهمیت توجه خانواده هــا به نوجوانان 
را مشــخص می کند. نوجوانی یکی از 
حســاس ترین برهه های زندگی است 
که نیاز به رسیدگی و توجه زیادی دارد 
و بی توجهی به آن می تواند آسیب های 
جبران ناپذیری به فرد، خانواده و جامعه 

بزند.

آسیب شناسی تمایل روزافزون نوجوانان و جوانان به خودکشی؛

»رضا«هاییکهفقروبیآرزوییرابرنمیتابند

یادداشت

مهتاب ذرافکن، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه آب

در طول تاریخ زندگي بشر شاهد آن هستیم 
کــه آب مهم ترین رکن تشــکیل جوامع بوده 
و موجب پایداري آن ها شده اســت، بنابراین 
کم آبی چیزي اســت که مي تواند جوامع را از 
بین ببــرد و باعث حرکــت و جا به جایي آن ها 
شود. این مسائل را در ایران نیز شاهد بوده ایم، 
مثاًل خراسان جنوبي یکي از استان هایي است 
که نزدیک به سه هزار روستاي آن به خاطر فقر 
آب تخلیه شده و ســاکنانش به حاشیه شهرها 
مهاجــرت کرده انــد. به همین علــت یکي از 
مهم ترین آسیب هایي که تغییر اقلیم به وجود 
مي آورد مسئله مهاجرت هاي سرگردان و بدون 
برنامه ریزي به حاشیه شهرهاست. در بسیاري از 
استان ها زنان و کودکان کولبري آب مي کنند 

و براي تهیه آب آشــامیدني باید مسافت هاي 
زیادي بروند و ظرف آب را بر دوش بگیرند و به 
خانواده برسانند. علت همه مشکالت این است 
که در بخــش آب و حکمرانــي آن، با یک عدم 
تعادل عجیب مواجهیم، به طوری که براي برخي 
مناطق هزینه هایي سرسام آور صرف مي شود و 
بعضي مناطق حتي از آب آشامیدني هم محروم 
هستند. نباید اجازه دهیم جامعه تخلیه شود و 
به سمت مهاجرت سرگردان برود و این کار نیز 
فقط با برنامه ریزی، توسعه پایدار و به کارگیری 

همه علوم میسر است. 
موضوع بســیار مهم این اســت کــه براي 
جلوگیري از مهاجرت هاي اقلیمي، باید بحث 
سازگاري با کم آبی و سازگاري با اقلیم را جدي 
بگیریم. درک صحیح از این مسئله بسیار مهم 
است، چرا اکنون مي بینیم در کشور ده ها پروژه 

سدسازي و انتقال آب احداث می شود که مقصد 
همه آن ها کویر مرکزي ایران است؛ درحالی که 
شاهدیم در همان مناطق همچنان مسئله آب، 
اولین مسئله اســت و به دلیل استقرار صنایع 
آب بر در آنجا هرچقدر آب منتقل شود مسئله 
حل نمي شود. بنابراین راه حلي جز سازگاري با 
اقلیم براي نجات جوامع وجود ندارد. سازگاري 
با اقلیم یعني بتوانیم با اســتفاده از توانمندي 
و پتانســیل هایي که در هر منطقه وجود دارد، 
مردم را با شرایط موجود به نحوي سازگار کنیم 
که تاب آوري داشته باشند و این مسئله زماني 
اتفاق می افتد که به دنبال راه حل هاي خالقانه 

براي این امر باشیم. 
استان خوزستان یک استان آسیب دیده از 
دست کاری بشــر در طبیعت است. خوزستان 
با ۱۳ ســد و پروژه های انتقــال آب به یکي از 

بالخیزترین استان هاي کشــور تبدیل شده و 
باوجوداینکه بسیاري از روستاهاي این استان 
در مجاورت سدها قرارگرفته اما از آب آشامیدني 
محروم هستند و شاهدیم که چگونه هرسال با 
معضل کم آبي مواجه است. نابرابري در توزیع 
آب منشأ این مشکالت اســت. روستاییان در 
مجاورت سیزده سد همچنان تشنه هستند و 
این نشان دهنده توزیع نابرابر و بسیار ناعادالنه 
آب است. اگر زنان و کودکان براي آب کولبري 
مي کنند، علت همه این مشــکالت این است 
که در بخش حکمرانــي آب، با یک عدم تعادل 
عجیب مواجهیــم به طوری که بــراي برخي 
مناطق هزینه هایي سرسام آور صرف مي شود و 
بعضي مناطق حتي از آب آشامیدني هم محروم 
هستند. تمام کشــورهاي جهان تاب آوري را 
بر مبناي بهبود معیشت قرار داده اند و جوامع 
محلي در راستاي تاب آوري حمایت مي شوند. 
تاب آور کردن روستاها با تأمین معیشت آن ها، 
از تخلیه روســتاها جلوگیري و امنیت غذایي 

کشــور را حفظ مي کند. وزارت نیرو به عنوان 
متولي بخش آب و سازگاري با کم آبي، در بحث 
اشتغال خود را مســئول نمي داند. درحالی که 
اگر ســرمایه گذاري این وزارتخانــه در حوزه 
بهبود مصرف انجام مي شد، بسیاري از مشاغل 
حفظ مي شــدند. مثاًل اگر در روستاها به جای 
کشت های ســنتي، کشــت هاي گلخانه اي و 
مدرن داشــتیم در مصرف آب هاي زیرزمیني 
صرفه جویي مي شد، روستاهاي کشور تخلیه 
نمي شــد. نمونه طرح هاي نابرابر را مي توان در 
طرح هاي انتقال آب و سدسازي مشاهده کرد. به 
این صورت که کویر مرکزي ایران تقریباً مقصد 
همه طرح هاي انتقال آب و سدسازي ها بوده، 
درحالی که در ســایر نقاط کشور نیز مشکالت 
متعددي در حــوزه آب وجــود دارد. درواقع 
میلیاردها دالر صرف پروژه هایي شده که هرساله 
تکرار مي شــوند و باوجود همه این ها بازهم با 
معضالت آب مواجه هستیم و یکي از دالیل آن 

مي تواند توزیع نابرابر منابع باشد.

عدم تعادل عجیب در بخش آب و حکمرانی آن

وزیر سابق آموزش و 
پرورش: در سال های 
گذشته در بولتن های 

محرمانه اخباری از 
خودکشی ده ها نفر از 

داوطلبان کنکور داشتیم که 
به علت شکست، سرکوب و 
تحقیر در خانواده این کار را 

انجام داده بودند

خبرهایي مبني بر 
خودکشي دختران و پسران 
نوجوان در رسانه هاي کشور 
مطرح  شده است، خبرهایي 

که حکایت از کاهش سن 
خودکشي و رواج آن در 

میان دانش آموزان دارد که 
بسیار جاي نگراني است
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