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فرمانده پلیس فرودگاه های کشور خبر داد

 برخورد با کشف حجاب 
در فرودگاه

فرمانده پلیس فرودگاه های کشــور از برخورد 
با کشــف حجاب در محیط فرودگاه ها خبر داد. به 
گزارش ایسنا، سردار حسن مهری دراین باره گفت: 
در مورد برخورد با کشــف حجاب ما دستورالعمل 
سازمانی داریم و مقامات قضایی هم از پلیس حمایت 
خوبی کرده اند. او با بیان اینکه با کشــف حجاب در 
فرودگاه ها برخورد می کنیم، گفت: مأموران پلیس 
اگر مواردی را مشاهده کنند که پوشش افراد مروج 
مدل های غربی است، حتماً با آن برخورد خواهیم 
کرد. فرمانــده پلیس فرودگاه های کشــور درباره 
اینکه آیا امکان جلوگیری از سفر افراد بدحجاب نیز 
وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: ممکن است از سفر 
جلوگیری شود. برای چنین افرادی پرونده قضایی 

تشکیل شده و تحویل مقامات قضایی خواهد شد.
    

رئیس کانون عالی بازنشستگان:

گوشت و لبنیات از سبد غذایی 
بازنشستگان حذف شد!

 رئیس کانون عالی بازنشســتگان با بیان اینکه 
سفره مستمری بگیران تأمین اجتماعی روزبه روز 
کوچک تر می شود، گفت: گوشت و لبنیات از سبد 
غذایی خانوار های بازنشسته این سازمان حذف شده 
است. به گزارش میزان، علی اصغر بیات با بیان اینکه 
قانون همسان ســازی حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی در سال ۸۸ تصویب شــد، عنوان کرد: در 
سال ۸۷ دریافتی های دو صندوق کشوری و لشکری 
همسان سازی شــد و به دنبال آن مسئولین تأمین 
اجتماعی پیگیــر موضوع همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی شدند که در همان سال 
دولت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای همسان سازی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی اختصاص داد، اما تنها 
در آن ۹۷۵میلیارد هزینه شد و همین موضوع مورد 
اعتراض بازنشستگان قرار گرفت. او با ابراز تأسف از 
اجرایی نشدن قانون همسان سازی پس از گذشت 
۱۰ســال از تصویب آن، گفت: مســئوالن مربوطه 
دولتی در تریبون های ملی و عمومی بار ها بر تسریع 
روند اجرایی این قانون تأکید کرده اند، اما متأسفانه 
پیشــرفتی در اجرای آن صورت نگرفته است. بیات 
تأکید کرد: بر اســاس قانون، بازنشستگان تأمین 
اجتماعی باید ۷ برابر حداقل حقوق را دریافت کنند، 
اما بر اســاس آمار تنها یک دهم درصد از ۳ میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر بازنشسته این مبلغ را دریافت می کنند.

    
ابتالی ۵ هزار معتاد متجاهر به 

بیماری های صعب العالج در تهران

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان تهران از ابتالی ۵ هزار معتــاد متجاهر به 
بیماری های صعب العالج در این استان خبر داد. به 
گزارش ایلنا، محمدعلی اسدی در رابطه با سرانجام 
ردیف بودجه بیمه درمانی معتادان که گفته شده از 
سازمان های بیمه گر به ستاد مبارزه با مواد مخدر 
منتقل  شده است، گفت: ۷۹ میلیارد تومان اعتباری 
بود که طی سال های گذشــته می دادند، اما بعد به 
علت وجود آیین نامه های سفت و سختگیرانه بیمه 
و همچنین جابه جایی دســتورالعمل های بیمه از 
وزارت رفاه به وزارت بهداشت، تاخیراتی در دریافت 
بودجه داشتیم. امسال هم که این بودجه به هیچ وجه 
داده نشد.  او در ارتباط با آخرین آمار معتادان استان 
تهران گفت: در استان تهران ۱۵ هزار معتاد متجاهر 
داریم. این آمــار مصوب در شــورای هماهنگی با 
حضور استاندار و تمامی دستگاه ها است که قطع 
به یقین موردوثوق تمام نهادها نیز است، از این ۱۵ 
هزار معتاد متجاهر ۵ هزار معتــاد عالوه بر اعتیاد، 
دارای بیماری های صعب العالج هستند که به عنوان 
منع پذیرشی ما از آن ها یاد می کنیم. دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در ارتباط 
با نیاز مداوم به بودجه خدمات درمانی برای مبارزه با 
آسیب های اعتیاد گفت: اگر بخواهیم به معتادانی 
که بیماری صعب العالج مانند هپاتیت، ایدز و زخم 
بازدارند، خدمات ارائه بدهیم، حتماً باید از بودجه ای 

که به بیمه داده می شد، استفاده کنیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

تا چند سال پیش چیزی حدود ۷۰ 
درصد جمعیت کشــور را روستاییان 
تشــکیل می دادند. حاال اما روستاها از 
رونق افتاده اند و به جرات می توان گفت 
چیزی از روستاها باقی نمانده جز پدران 
و مادران ســالخورده ای کــه نه جایی 
برای کوچ دارند و نه توانی برای ساختن 

زندگی جدید در شهر.
سال گذشته برای بازدید از مناطق 
محروم به شمال ایران سفر کرده بودم. 
روستاهای استان ســاری هم از سیل 
مهاجرت دور نمانده بود. در بیش از ۹۰ 
درصد روستاها نشانه هایی از خالی بودن 
و کمبود جمعیت به چشــم می خورد. 
در هیچ ســاعت از روز صدای کودکان 
و هیاهوی آن ها به گوش نمی رســید 
و روستاها در ســکوت به سر می بردند. 
به واسطه نبود دانش آموزان مدارس اکثر 
روستاها تعطیل و متروک شده بودند و 
اگر کودکی هم در روستا وجود داشت 
باید مسیر طوالنی را طی می کرد تا به 
مدرسه ای در روستاهایی همجوار برود 
و به جمع اندک دانش آموزان بپیوندد.  

در ســال های اخیر جمعیت جوان 
روستاها به دالیل متفاوتی مهاجرت را 
انتخاب کردند. بســیاری از آن ها برای 
پیدا کردن کار به شهر رفته اند، عده ای 
دیگر برای ادامه تحصیل، گروهی در پی 
آثار خشک سالی و برخی هم برای رفاه 
خانواده رفتن را بر ماندن ترجیح داده اند؛ 
اما چیزی که این میان مشترک است 
وسوسه شهرنشــینی و راحتی زندگی 
در شهر اســت؛ نکته ای که می توان به 
آن اشاره کرد این اســت که سیاست 
شهرنشــینی با تمرکز بر چند شهر و 
تجمیع تمام امکانات در این کالن شهرها 
باعث شــده تا به طورکل ظرفیت کل 
روستاها را فراموش کنیم؛ درحالی که 
بیشتر شهرنشینان عالقه مند به حضور 

در روستاهای خود هستند درصورتی که 
کار مناسب در آنجا داشته باشند.

روستاهایی که هر سال بیشتر 
خالی می شوند

طبق سرشماري ســال ۱۳۳۵، از 
جمعیــت ۱۸ میلیــون و ۹۵4 هزار و 
۷۰4 نفر کشــور، بیش از 6 میلیون نفر 
شهرنشین و بیش از ۱۲ میلیون نفر در 
روستاها سکونت داشــتند. به عبارتي 
۳۲ درصد جمعیت کشور شهری و 6۸ 
درصد نیز روستایی بوده اند؛ اما به فاصله 
نیم قرن، بروز مشکالت مختلفي ازجمله 
جذابیت های کاذب جوامع شــهري و 
اختالف میزان سطح درآمد، سبب شد 
تا روســتاییان به جای تولید و به دست 
آوردن حداقل درآمد به سمت شهرها 
مهاجرت کنند. این موضوع موجب شد تا 
پس از گذشت پنج دهه، درصد جمعیت 
روستایي و شــهري نسبت عکس پیدا 
کند، به طوری که در سرشــماری سال 
۱۳۸۵، ازجمعیت بیش از ۷۰ میلیوني 
کشور، 6۷ درصد آن را جمعیت شهری 
و ۳۳ درصد از آن را جمعیت روستایی 

تشکیل دهند.
بر اساس سرشــماری که سال ۹۷ 
انجام شد، تعداد ســاکنان روستاهای 
ایران نسبت به ســال ۹۰ حدود ۷۰۰  
هزار نفر کاهش داشــته است. یکی از 
دالیل مهمی که باعث کاهش جمعیت 
روستاها و مهاجرت آن ها به شهرهای 
بزرگ شود قرار گرفتن تمام امکانات در 
شهر و کالن شهرهاست و روستاییانی 
که باید مولد باشــند ترجیح می دهند 

برای زندگی بهتر راهی شهرها شوند. 
به گزارش ایرنا، در ســال های اخیر 
جمعیت روستایی با کاهش چشمگیری 
مواجه شده اســت. بر این اساس چند 
روز قبل محمود عسگری آزاد، رئیس 
هیئت مدیره بنیاد برکــت اعالم کرد 
که جمعیت روســتایی در کشور طی 
۵۰ سال گذشــته از ۷۵ درصد به ۲۵ 
درصد رســیده است. کاهش جمعیت 

در روســتاها زنگ خطری جدی را به 
صدا درآورده چراکه سال به ســال و از 
یک سرشماری به سرشماری دیگر از 
جمعیت روســتایی و عشایری کشور 
کاســته و به جمعیت شــهری افزوده 

می شود. 
 حاشیه نشینی

زاده مهاجرت از روستا
امــروزه ۷۳ درصد جامعــه ایرانی 
شهرنشــین هســتند و ۵۰ درصــد 
شهرنشــین ها در کالن شهرها زندگی 
می کنند و این خود شاهدی بر مدعای 
دافعه روستاها است که به سیاست های 
ضعیف توسعه روستایی بازمی گردد. 
به هرحال بســیاری از روســتاییان به 
دلیل اشتغال و بهره گیری از امکانات و 
فرصت های شهری به  طرف این نواحی 
مهاجــرت می کنند. برآوردها نشــان 
می دهــد جمعیت شهرنشــین ایران 
۲۰ درصد بیشــتر از میانگین جهانی 
محسوب می شــود، یعنی ۵4 درصد 
جمعیت جهــان و ۷۳ درصد جمعیت 
ایران در شــهرها زندگی می کنند، از 
طرف دیگر آمارها حکایــت از آن دارد 
که در فاصله سال های ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰ 
سرعت سقوط جمعیت روستایی سه 
برابر شــده که این ها همه نشانه ضعف 
توسعه روستایی و عمق توسعه نامتوازن 

در ایران است.
این رشد باالی شهرنشینی و کوچ 
خودخواسته روســتاییان باعث رشد 
حاشیه نشــینی و وارونگــی جمعیت 
در شــهرها شده اســت. موضوع مهم 
این اســت که ایــن افــراد در صورت 
مهاجرت هم امــکان زندگی در داخل 
شــهرها را نخواهند داشت و به حاشیه 
شهرها رانده می شوند. حاشیه نشینی 
پدیده ای اســت که در تمام دنیا براثر 
قطب بندی اقتصادی ایجاد می شــود 
یعنی قطب های توســعه اقتصادی در 
شــهرهای بزرگ ایجاد می شود و افراد 
به دنبــال درآمد به شــهرها مهاجرت 

می کنند؛ اما به حاشیه رانده می شوند 
و با امکانات سخت و فاقد کیفیت زندگی 
می کنند، به همین دلیــل امکان بروز 
آســیب های اجتماعی و جرایم در این 
مناطق بیشتر از ســایر مناطق است.  
جامعه شناسان متفق القول بر این قضیه 
باور دارند که پیشگیری از حاشیه نشینی 
بهتر از مقابله با حاشیه نشینی و اصالح 
شرایط حاشیه نشینی اســت؛ اما این 
موضوع مستلزم توجه و ایجاد اشتغال 
در روستاها و شــکل دهی قطب های 
اقتصادی در مناطق محروم و روستایی 
اســت به نحوی که مردم در روســتاها 
ببینند به نفعشان اســت که در روستا 
اقامت کنند یا نه و در این شرایط اشتغال 
و درآمد در روستاها باید بهتر از شهر باشد 
که خودبه خود مردم زندگی در روستاها 
را انتخاب کنند. توسعه متوازن یعنی 
به جای تجمیع امکانات در شــهرها و 
مراکز این امکانات در پیرامون شهرها 

متمرکزشده و توسعه همگن شود. 

 مهاجرت از روستا به شهر 
شباهتی به گذشته ندارد

زمانی که مهاجــرت در دهه4۰ در 
کشورمان اتفاق افتاد در زمان اصالحات 
ارضی، عده ای از روستاییان نتوانستند 
ســهمی از زمین هــا ببرنــد و انگیزه 
مهاجرت در آن ها به وجود آمد. از سوی 
دیگر دولت در شهرها سرمایه گذاری 
زیادی انجام داده بود و شهرها پذیرای 
نیروی کار بودند و درآمدهای نفتی هم 
زیاد بود. در آن زمان شــهرها ظرفیت 
توســعه را داشتند و روســتاییان نیز 
می دانستند که در صورت مهاجرت به 
شهرها اگرچه شــاید مشکل مسکن و 
خدمات داشتند، اما می دانستند که در 

شهر اشتغال خواهند داشت. 
اما اگر شــهرها خودشــان مشکل 
داشــته باشــند مهاجرت الزاماً اتفاق 
نمی افتــد و اگر قرار باشــد بــا وجود 
مهاجرت به شهرها افراد فاقد اشتغال 
باشند و در مقابل هزینه  زندگی نیز زیاد 
باشد ماندن در روستاها برایشان بهتر 
خواهد بود.  در حال حاضر مسئله رکود 
و رشــد منفی اقتصادی فقط مختص 
روستاها نیست و مسئله در تمام کشور 
و برای همه افراد جامعه سراسری است و 
تصمیم گیری برای مهاجرت به سادگی 
امکان پذیر نیست. زمانی امکان مهاجرت 
وجود دارد که امید و انتظاری برای فرد 
مهاجرت کننــده و کار و درآمد حتی 
باتحمل مشــکالت وجود داشته باشد 
اما زمانی که رشــد اقتصادی شــهرها 
متوقف شــده چرا باید آدم ها مهاجرت 

کنند.
پیامدهای حاشیه نشینی

حاشیه نشــینی هم برای خودش 
مشکالتی دارد و آسیب های اجتماعی 
اولین پیامد حاشیه نشــینی اســت. 
کارشناســان زیادی همواره نســبت 
به وضعیــت آســیب های اجتماعی، 
بهداشــتی، آموزشــی و معیشــتی 
حاشیه نشین ها هشدار داده و می دهند؛ 
به همین دلیل است که حاشیه نشینی 
به عنوان یکی از پنج اولویت آسیب های 
اجتماعی کشور معرفی شــده. اعتیاد 
مهم ترین آســیب اجتماعی حاشیه 
شهر ها است و خریدوفروش مواد باعث 
شــده حتی برخی از محالت حاشیه 
شــهر به پاتوق های توزیع مواد مخدر 

تبدیل شود.
اغلب افرادی که به واسطه مهاجرت 
در این محالت زندگی می کنند شغل 
ثابتی ندارنــد و از مهارت های باالیی 
برخوردار نیســتند. به همین علت، به 

سمت سرقت و اعتیاد می روند. 

 تکریم روستا 
راهی برای کاهش مهاجرت

به هرحال امــروز ایــران ازجمله 
کشورهایی اســت که  با سیر روزافزون 
مهاجرت روستانشینان به شهرها مواجه 
است و با مشکالت و پیامدهای ناشی از 
این مهاجرت، دست وپنجه نرم می کند. 
این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد، 
مسائل و مشکالت متعددی مانند بروز 
نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر 
منابع و امکانات محدود جوامع شهری، 
بیکاری و کم کاری، کمبود فضای زیستی 
و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، 
سالخوردگی و زنانه شــدن نیروی کار 
کشاورزی، تخلیه روستاها و غیره را به 

وجود آورده اند.
در حال حاضــر درصــد باالیی از 
جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنند 
که این آمار مناســبی نیست. از سوی 
دیگر تولیدات کشاورزی، اساس و پایه 
پیشرفت کشور هستند که این تولیدات 
نیز نتیجه تالش روستاییان هستند و 
راه آبادانی شهرها این است که روستاها 
آباد شوند اگرچه پیشانی کشور شهرها 

هستند، نباید از روستاها نیز غافل شد.
دولت هم در این میان نقش مهمی را 
بر عده دارد. نهادهای دولتی باید تکریم 
روستا و روســتاییان را بیش از گذشته 
در دســتور کار خود قرار دهد، چراکه 
این موضوع می تواند یکی از مهم ترین 
راهکارهای دولت برای کاهش مهاجرت 

از روستاها به شهرها باشد. 
از سوی دیگر درک نسل جوان جوامع 
روســتایی و ســوق دادن تسهیالت و 
امکانات روستایی در جهت انتظارات این 
نسل، ایجاد اشتغال در جوامع روستایی 
از طریق کارهای جنبی غیرکشاورزی، 
باال بردن تسهیالت آموزشی در جوامع 
روستایی، باال بردن امنیت روستاها از 
طریق کاهش اختالفــات محلی، ارائه 
تسهیالت بیشــتر برای روستاییان در 
جهت به کارگیری زمین های بایر، ایجاد 
سد یا چاه های عمیق در روستاها برای 
تأمین آب موردنیاز برای کشــاورزی، 
کاستن از جاذبه مشاغل کاذب شهری، 
ایجاد محدودیت هایی در جوامع شهری 
برای اســکان افراد در حاشیه شهرها 
راهکارهایی است که باید برای جلوگیری 
از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها 

در ایران موردتوجه قرار گیرند.

هر چه می گذرد جمعیت روستایی کم  وکمتر و روستاها متروکه تر می شوند
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از ســال ۱۳۷۳ که ایران پیمان نامه حقوق کــودک را با 
محدودیت ها و شرط هایی امضا کرد، این اولین بار است که یکی 
از اصول این پیمان نامه در ایران شــکل اجرایی پیدا می کند و 
آن حق هویت داشتن کودکان به واسطه تصویب الیحه اعطای 
تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی 

است.
در تمام این سال ها ما برای اجرایی شدن پیمان نامه ازجمله 
معرفی پیمان نامه به همه شــهروندان، کودکان و بزرگساالن 
هیچ تالش جدی ای نداشــتیم و حتی با اینکــه مرجع ملی 
کنوانسیون حقوق کودک تقریباً ۵ یا 6 سال پیش در قوه قضاییه 
تشکیل شــده، حتی این مرجع ملی هــم کار چندانی درباره 

عملیاتی شدن این پیمان نامه انجام نداده است.
این اولین بار است که پذیرفتن حق هویت برای همه کودکان 
در شعاع کار قانون گذاری قرار گرفته و ازجمله آن حق هویت 
و تابعیت را به کودکانی که مادرشان ایرانی و پدرشان خارجی 
هستند، در نظر گرفته است. اولین و مهم ترین موضوع این الیحه 
این است که مفاد این الیحه، بخشی از کودکان در شرایط دشوار 
را که حق رشد، بقا، امنیت و مشارکتشان به خطر می افتد، از این 
خطرات رها می کند. اینکه کودکی هویت نداشته باشد حتی 
حق بقایش هم به خطر می افتد. بیشتر کودکانی که فاقد هویت 
هســتند در خانواده های فقیر زندگی می کنند، امکان تغذیه 
حداقلی را ندارند و رشد جسمی و فکری شان هم پایین می آید.  
همچنین این کودکان، وقتی تحصیــل نمی کنند از چرخه 

آموزش جدا می شوند و همین موضوع برایشان دردآور است.

ممکن است گفته شــود که این کودکان به واسطه دستور 
رهبری امکان ادامه تحصیل رادارند اما این موضوع وجود دارد 
که مدارس از این کودکان مبالغ کالنی را درخواست می کنند. 
مثاًل در شهر کرمان برای ثبت نام این کودکان از آن ها حداقل 
4۰۰ هزار تومان و برای مدارس غیردولتی باالی یک میلیون 
تومان گرفته می شود. بنابراین وقتی این کودکان حق هویت 
پیدا کنند، مادرانشان این امکان را دارند که برای فرزندانشان 
چتر حمایتی فراهم و این کودکان امکان تحصیل پیدا کنند. 
بنابراین دادن تابعیت به این کودکان یک حق حداقلی است 
که به بخشی از کودکان در شرایط دشوار کمک می کند که از 
شرایط نامرئی بودن به شرایط مرئی بودن دربیایند. بنابراین، 
من این موضوع را به فال نیک می گیرم. همه کســانی که در 
تصویب نهایی این الیحه دخیل هستند باید بدانند که تصویب 

نهایی به خاطــر این اهمیت دارد که وقتــی یک جامعه برای 
کودکانش امن باشد کل آن جامعه امن خواهد شد.

بســیاری از این مادرها به دلیل فقر خانواده ها به ازدواج با 
افغان  ها درآمده اند. این مادران، خودشان مادر-کودک هایی 
هســتند که به اجبار به سمت ازدواج با افغانســتانی ها رانده 
می شوند و در سن کودکی که خودشان هنوز به بلوغ عاطفی 
نرسیده اند، باید مسئله باســواد شدن فرزندانشان را پیگیری 

کنند.
بنابراین، این مادران در یک چنین فشاری تالش می کنند 
که فرزندانشان را به سمت مدارس هدایت کنند. تصویب این 
الیحه و تبدیل شدنش به قانون باعث می شود که این مادران 
هم سرشان را باال نگه دارند و داغ طرد شدن از جامعه را از خود 
دور کنند. اما من نگرانی ام این است که در این اوضاع اقتصادی، 
تعداد این مادران نه تنها کمتر نشود که زیادتر هم بشود. به این 
صورت که جامعه مرد بزرگسال افغانستان برای ازدواج با این 
دختربچه ها متقاضی شوند و این نکته ای است که باید به آن 

توجه کرد.

ضرورت تصویب نهایی الیحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی

جامعه امن، در گرو  داشتن کودکانی ایمن است

رشد باالی شهرنشینی 
و کوچ خودخواسته 

روستاییان باعث رشد 
حاشیه نشینی و وارونگی 

جمعیت در شهرها شده 
است. موضوع مهم این 

است که این افراد در صورت 
مهاجرت هم امکان زندگی 

در داخل شهرها را نخواهند 
داشت و به حاشیه شهرها 

رانده می شوند

امروزه 73 درصد جامعه 
ایرانی شهرنشین هستند 
و ۵0 درصد شهرنشین ها 

در کالن شهرها زندگی 
می کنند و این خود شاهدی 

بر مدعای دافعه روستاها 
است که به سیاست های 
ضعیف توسعه روستایی 

بازمی گردد
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