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قاچاق انسان یا قاچاق مهاجر؟ 
آیا تاکنون هیچ کس دغدغه ای نداشته است؟

قاچاق انسان یا قاچاق مهاجر؟
طبق ماده یک الیحه فوق قاچاق انسان عبارت است از: «خارج 
یا وارد کردن و یا عبوردادن (ترانزیت) فرد یا افراد از مرزهای کشور، 
همراه با رضایت آنها یا بدون آن از طریق به کار بردن اجبار، تهدید، 
اکراه، فریب و یا سوءاســتفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت 
فرد یا افراد یادشــده با قصد فراهم ساختن موجبات فحشاء یا سایر 
اشکال بهره کشــی جنســی یا ارائه اجباری خدمات، کار، ازدواج و 
آزمایش پزشــکی و یا بردگی». اما این الیحــه در ماده هفت خارج 
یا وارد یــا عبوردادن (ترانزیــت) غیرمجاز فرد یا افــراد از مرزهای 
کشور به منظور کسب منافع مالی مستقیم یا غیرمستقیم را قاچاق 
مهاجــر می دانــد و برای آن مجازات ســبک تری از قاچاق انســان 
وضع کرده اســت. مطالعه گزارش های مربوط به پدیده اصطالحا 
«افغانی کشی» در مناطق شــرقی ایران و اهدافی که قاچاقچیان و 
مهاجران غیرقانونی در این فرایند دنبال می کنند نشــان می دهد که 
عمدتا آنچه در مرزهای بین ســه کشور ایران، افغانستان و پاکستان 
رخ می دهد قاچاق مهاجر اســت نه قاچاق انســان. فلــذا باید در 
تحلیــل این پدیده به چرایی وجود تقاضــا برای ورود غیرقانونی به 
ایــران پرداخت نه تمرکز بر اینکه عــده ای از بین ایرانیان به قاچاق 

انسان مشغولند.
قوانین و مقررات ناظر بر این موضوع

پس از شــکل گیری نســبی دولت مدرن و به تبع آن بوروکراسی 
در ایران از ابتدای دوره پهلوی به تدریج مفاهیم ذهنی مانند «مرز»، 
«ایرانی»، «بیگانه» و «اتباع خارجی» با تدوین قوانین، تعیین خطوط 
مرزی و صدور شناسنامه عینیت پیدا کردند. این قوانین عمدتا ناظر بر 
تفکیک ایرانیان از غیرایرانیان و نحوه مواجهه قانونی با ورود و اقامت 
افراد خارجی در ایران بودند. در زیر لیست این قوانین را می بینیم: ۱. 
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰/ ۲. 
الیحه قانونی تشدید به مجازات عبور از مرز مصوب سال ۱۳۳۱/ ۳. 

قانون اصالح ماده ۱۳ قانون راجع بــه ورود و اقامت اتباع خارجی 
در ایران/ ۴. قانون راجع به تشــدید مجازات عبوردهندگان اشخاص 
غیرمجــاز از مرز مصــوب ۱۳۴۴ و اصالح این قانــون در ۱۳۴۶/ ۵. 
قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ / ۶. قانون مجازات عبوردهندگان 
اشــخاص غیرمجاز از مرزهای کشــور، اصالح بعضی از مواد قانون 
گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب ۱۳۶۷ 

/ ۷. قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳.
همان گونه که می بینید مسئله مرز و عبور غیرمجاز از آن از ابتدای 
قرن گذشته همواره با قانون گذاران کشور همراه بوده و تقریبا در هر 
دهه یک قانون در مورد آن وضع شده. اما آنچه جنس دغدغه های 
سیاست گذاران نسبت به ورود اتباع خارجی را در دهه های گذشته 
دگرگون کرده اســت حضور میلیونی مهاجران کشورهای همسایه 
به خصوص افغانســتانی ها پس از ســال ها جنگ و درگیری در این 
کشور بوده است. در چند ســال اخیر به واسطه وضعیت نامناسب 
اقتصادی کشــور چندین بــار نمایندگان مجلس تــالش کرده اند با 
مقصر جلوه دادن مهاجران افغانستانی در بی کاری جوانان ایرانی، 
قانونی برای محدودکردن ورود آنان به کشــور ایجاد کنند که عمده 
آنها یک ســویه و مبتنی بر نگاه امنیتی انتظامی صرف بوده اســت. 
لیســتی از این تالش ها را در زیر می بینیم: ۱. طرح ساماندهی اتباع 
بیگانه در ســال ۱۳۹۵ / ۲. طرح اصالح مــواد ۱۵ و ۱۶ قانون ورود 
و اقامت اتباع خارجی در ســال ۱۳۹۷ / ۳. طرح ســاماندهی اتباع 

غیرمجاز در سال ۱۳۹۹
۴. طــرح اصالح مواد ۱۵ و ۱۶ قانــون ورود و اقامت اتباع خارجی 
در ســال ۱۴۰۰ / البته تمامی این طرح ها مســکوت ماندند و آنچه 
هم اکنون در مجلس در حال بررســی و نهایی شــدن اســت الیحه 
مشــترک دولت و قوه قضائیه تحت عنوان «مبارزه با قاچاق انسان 
و اعضای بدن و مجازات عبوردهنــدگان غیرمجاز افراد از مرزهای 
کشور» است که ســعی در تجمیع قوانین مربوطه پیشین دارد. این 

الیحه به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ هیئت 
وزیران به تصویب رســید و در جلســه علنی شماره ۳۳۶ مجلس 
دهــم مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ در مجلس اعالم وصول شــد و در دی 
ماه ۱۴۰۰ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رسید و در 

صف طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.
نیروی انتظامی چه کرده است؟

یکی از مهم ترین نهادهایی که بالواســطه طبق قوانین کشــور 
با اتباع خارجی در ارتباط اســت نیروی انتظامی اســت. دو بازوی 
مهم نیروی انتظامــی در این زمینه پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا 
و فرماندهــی مرزبانی هســتند که به ترتیب بــا مهاجران قانونی و 
غیرقانونی به ایران مواجه می شــوند. یکی از گزاره هایی که در چند 
روز اخیر دائما تکرار می شــود این است که مرزهای ایران رها است 
و هر کس به هر نحوی می خواهد وارد کشــور می شــود اما آمارها 
روایت دیگری دارند. تا پیش از ســقوط دولت ســابق افغانســتان 
ســازمان جهانــی مهاجــرت (IOM) به کمک کمیســاریای عالی 
سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در چهار گذرگاه مرزی 
کشــور افغانستان با ایران و پاکســتان، به شمارش افغانستانی های 
بدون مدرکی می پرداخت که به کشــور خود بازمی گشــتند. در زیر 
آمار بازگشت افغانستانی های بدون مدرک از ایران را از سال ۲۰۱۲ تا 
۲۰۲۰ می بینید. همان گونه که می بینید بیشترین آمار خروج از ایران 
مربوط به دو ســال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ است که به ترتیب بازگشت بیش 
از ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ هزار مهاجر افغانســتانی را به کشورشان شاهد 
بوده ایم. در آخرین گزارش در دسترس از سازمان جهانی مهاجرت 
در انتهای اکتبر ســال ۲۰۲۱، تعداد افغانســتانی های بدون مدرکی 
که در ســال ۲۰۲۱ تا آن تاریخ به افغانستان بازگشته اند یک میلیون 
و ۳۲ هزار نفر قید شــده اســت. ولی نقش نیروی انتظامی در این 
بازگشــت چیســت؟ در نمودار زیر تفکیک افراد بازگشتی بر حسب 
داوطلبانه بودن یا دیپورت شــدن توسط نیروی انتظامی را می بینیم. 

این آمار نشــان می دهد که نیروی انتظامی طی هشــت ســال به 
طور متوسط ســاالنه نزدیک به ۳۰۰ هزار مهاجر افغانستانی بدون 
مدرک یا غیرمجاز را از ایران اخراج کرده اســت. در گزارش آخر ماه 
مــارس ۲۰۲۲ دفتر ایران آژانس پناهندگان ســازمان ملل متحد در 
مورد واکنش ایران به موج مهاجرت جدید افغانســتانی ها پس از 
سقوط دولت سابق افغانستان، به موازات اینکه از ورود ۵۳۵ هزار 
مهاجر جدید از ســال ۲۰۲۱ تا زمان انتشــار گزارش از افغانستان به 
ایران خبر می دهد اما در بخش دیگری از تخمین خود مبنی بر اینکه 
۶۵ درصد پناه جویان ورودی به ایران توســط دولت اخراج شده اند 

سخن به میان می آورد.
چرا افغانستانی ها باز هم به ایران می آیند؟

بــه گمانم هر خواننــده ای اکنون باید از خود بپرســد علی رغم 
ایــن همه قانون، ایــن همه نماینده مجلس نگــران و این حجم از 
اخراج مهاجران غیرقانونی توســط نیــروی انتظامی چرا همچنان 
افغانســتانی ها به ایران می آیند؟ چرا عمدتــا غیرقانونی می آیند و 
راه حل چیســت؟ بدون توضیح اضافی بایــد بگویم از نظر نگارنده 
ورود عمدتا غیرقانونی مهاجران افغانستانی به ایران ناشی از عوامل 
زیر است: ۱. شرایط امنیتی، اجتماعی و اقتصادی همسایگان شرقی 

ایران / ۲. وجود تقاضا برای نیروی کار غیرماهر خارجی در بازار کار 
ایران / ۳. صدور دشوار ویزای کاری برای کارگران ساده و کم مهارت 
کشورهای همسایه در مبدأ / ۴. ارزان تربودن ورود غیرقانونی توسط 
قاچاقچیان مهاجر نســبت به هزینه های سفر قانونی به ایران / ۵. 
تمایل کارفرمایان ایرانی به اســتفاده از کارگــران غیرمجاز خارجی 
به علت کاردوســتی باالتر نسبت به کارگران ایرانی / ۶. منافع مالی 
مستتر در قاچاق مهاجر برای ذی نفعان ورود غیرقانونی. همان طور 
که می بینیم برخالف چارچوب بندی ارائه شده در چند روز اخیر ورود 
مهاجران افغانســتانی به ایران بیش از اینکه ناشــی از محرک های 
امنیتی باشــد محرک های قدرتمند اقتصادی دارد و تا وقتی دافعه 
اقتصادی در افغانســتان و جاذبه در ایــران وجود دارد و عواملی از 
رساندن عرضه به تقاضا در بازار کار منفعت می برند نمی توان فقط 

با راهکارهای سلبی مجازات و اخراج این پدیده را مدیریت کرد.
مهاجــران  «زیســت  کتــاب  از  تلخیصــی  یادداشــت  ایــن   •
غیرقانونی در ایــران: بررســی چالش ها و ارائه راهکار» نوشــته 
پیمــان حقیقت طلب و امیرحســین چیت ســاززاده اســت که 
توســط مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری منتشر

 شده است.

امیرحسین چیت ساززاده ، پژوهشگر سیاست گذاری مهاجرت: در چند روزی که از تعطیالت عید نوروز می گذرد جنجالی پیرامون حضور مهاجران افغانستانی در ایران درگرفته است که مشابه آن 
را به ســختی می توان به یاد آورد. از یک ســو پیام های هشدارآمیز در شبکه های اجتماعی در بین مخاطبان ایرانی پیرامون خطرات حضور مهاجران در کشور منتشر می شود که اکثرا مبالغه آمیز، 
متوهمانه و بدون توجه به همزیستی مسالمت آمیز چند دهه ای جامعه ایران و مهاجران افغانستانی و حسن خلق آنان است و از سوی دیگر در شبکه های مربوط به مهاجران افغانستانی و به 
تبع آن کشور افغانستان تصاویر و تعابیری از برخورد ایرانیان با مهاجران منتشر می شود که شائبه چشم پوشی بر میهمان نوازی اکثریت جامعه ایران و خدمات پرشمار دولت میزبان دارد. در این 
بین روزنامه نگاران نیز به این مسئله توجه داشته و نظرات خود را قلمی می کنند. اما به دلیل اینکه عمده این افراد از دانش تخصصی در حوزه ادبیات مهاجرت برخوردار نیستند لغات تخصصی را 
به جای یکدیگر به کار می برند و با این کار فضای تحلیل نســبت به واقعیت آنچه بین مرز دو کشــور رخ می دهد را مغشوش می کنند. یکی از این اشتباهات به تفاوت بین دو واژه «قاچاق انسان» و 
«قاچاق مهاجر» بازمی گردد. نکته دیگر در مورد مطالب منتشرشده در این مدت این است که از نظر نویسندگان گویا هیچ کس در کشور نسبت به حضور مهاجران غیرقانونی در کشور نگرانی نداشته 
و کاری نکرده است و هم اکنون ناگهان همه از خواب برخاسته اند و هشدار پشت هشدار. در ادامه به استناد به الیحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد 
از مرزهای کشور» که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است به تفاوت دو واژه «قاچاق انسان» و «قاچاق مهاجر» خواهم پرداخت. سپس به قوانین فعلی ناظر بر حضور اتباع خارجی در کشور و 
تالش هایی که برای تدوین قوانین جدید شده است اشاره خواهم کرد و نهایتا بر عملکرد نیروی انتظامی در اخراج مهاجران غیرقانونی تمرکز کرده و توضیح خواهم داد که چرا رویکرد امنیتی انتظامی 

صرف تنها راه حل این مسئله نیست.

یکشنبه
۲۸ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۹

زنانی که از خط قرمزها رد شده اند
دریا قدرتی پور: زندگی در یک سلول، با چندین زن که سنشان از ۱۳ سال، به پنجاه وچند 
ســالگی می رســد. خانه ای که نه نامش را کسی می داند و نه شناســنامه دارد. حتی 
عابرانی که سالیان سال اســت از این کوچه می گذرند هم نمی دانند که حدود ۴۰ -۵۰ 
زن اینجا در پشــت درهای قفل اتاق های سفید محصور شده اند. اینجا برای نادیا، مریم، 
نرگس، سهیال و خیلی های دیگر مثل زندان است. چشم ها از پشت کرکره سبز و قدیمی 
نگاهت می کنند و اتاق انگار دل می زند. بعد از ورودت به مرکز، همه درها پشت سرت 
قفل می شــود تا وارد ســلول بزرگی شــوی که زن ها را در خود مهار کرده است. تمام 
اتاق انگار پر می شــود از سکوت ناگهانی زنانی که خیلی وقت است فراموش شده اند. 
آدم هایی که از خط قرمزها عبور کرده اند تا پشت پلک زندگی پنهان شوند. خیلی هایشان 
از وقتی از خانه گریخته اند، زندگی شــان تاریک شــده. دختران جوانی که حاال بیش از 
سن سجلی شــان تجربه دارند. اولین قربانی، با حرکت ســریع دست مددکار به داخل 
هدایت می شــود، مونا، بچه پایین شهر. سنش را که می گوید، تمام تنت خالی می شود 
از هر خیالی در رابطه با سن و سال یک دختر ۱۳ساله که تنها یک دهه از زندگی اش را 
گذرانده، ولی به اندازه یک زن ۳۰ساله تجربه دارد. خیلی بی قید از چوب حراجی حرف 
می زند که چند ســال زندگی اش را به تاراج برده؛ ۱۱ساله بوده که اولین طعم تجاوز را 
چشیده و بعد از آن در آغوش خیابان جا گرفته است. بدون اینکه سکوت کند، مثل یک 
رادیو که روشنش کرده باشی شروع می کند. نه خالصه و نه مختصر، بلکه با جزئیات. از 
سه تجربه سقط جنینش می گوید و خاطره نوزادانی که هر کدامشان مثل وصله تلخی 

به زندگی اش چسبیده اند.
چرا خیابان را انتخاب کردی؟

کتکم می زدند. عموها از کوچیک تره تا بزرگه. فقط کافی بود توی کوچه منو ببینن، به 
باد کتک می گرفتنم. خسته شده بودم. دل به دریا زدم، رفتم سی وسه پل. اونجا با یه پسر 

مکانیک آشنا شدم. خوشگل بود. شلوار شیش جیب پوشیده بود. عاشقش شدم. می گن 
عشق در یک نگاه (می خندد، ولی خنده اش را از نگاه مددکار می دزدد).

خب بعدش چی شد؟
هیچی. گفت باهات ازدواج می کنم. رفتیم تو کارگاهشــون. سیاه و کثیف بود. اولین 
بار بود که مشــروب می خوردم، بهم گفت بخور، تلخ بود با آب میوه مخلوطش کرد و 
گفت بخور. بعدش انگار بیهوش شــده بودم، بیدار که شدم انگار همه جا خون پاشیده 
باشن، بدبخت شدم، هر روز طعم خون رو تو دهنم حس می کردم. آزارم می داد، هر بار 
با مخالفت من دهنمو با مشت و لگد خرد می کرد. از همان موقع بوده که زخم آسیب 
نگذاشــته او به خانه برگردد: «شــدم بچه خیابون. اگه برمی گشتم عموها می کشتنم. 
اونجام می موندم پســر مکانیکه اذیتم مي کرد، ترســیدم. حدود چهار ماهی شد اونجا 
بودم. فرقی نمی کرد هر بار دوســتاش مهمونش بودن. خسته شدم، یه بار تونستم فرار 
کنم، آش و الش بودم و گرســنه؛ اولین ســقط جنینم همون سال بود. دردش هنوز تو 
جونمه، بعدش دستگیر شدم و منو برگردوندن پیش مامانم. اما عموها این بار زندانیم 
کردن. صبحونه و ناهار و شامم شده بود کتک. بازم فرار کردم. دومین سقط جنینم شاید 
دو ســال بعدش بود و سومی هم همین چند وقت پیش». همین طور که حرف می زند، 
غربت جای خالی چند دندان، توی دهانش، خودش را نشان می دهد. حتی تخیلت هم 
اجازه نمی دهد که از او یک دختر ساده در ذهنت بسازی. همخوابگی با آدم های پولدار 
تا بودن در توالت های کثیف و بدبو و هم آغوشــی در خیابان از یک دختر ۱۵ســاله، زنی 
چندین ساله ساخته که بدون شرمساری از کاری که کرده دوست دارد باز هم به خیابان 
پناه ببرد. با هر کلمه ای که از دهانش بیرون می غلتد، انگار اتاق تنگ تر می شود، احساس 
خفگی داری از ترســی که دیگر برای امثال او وجود ندارد. مددکار با حرکت چشــم به 
دختر نشان می دهد که کافی است و او را با همان اشاره نامرئی به بیرون هدایت می کند، 

انگار نمی خواهد بیشــتر از این ابرهای سیاه آسیب های اجتماعی کنار بروند. نفر بعدی 
نرگس اســت. با قدم های سنگین و کشــیده وارد می شود، توی سفیدی چادر، لرزه های 
محسوســی اســت از دختر ۱۶ساله ای که یک ســال پیش از خانه فرار کرده است. یک 
جفت چشم تیله ای میشی به تو خیره می شود، از وقتی که از ترس دست درازی ناپدری 
در آغوش خیابان پناه گرفته تا حاال که پشــت این دیوارهای ســفید منزل گرفته، یک بار 
مجبور به ســقط جنین شده. حاصل یک عشق ساده کودکانه، بچه ای بوده که هنوز به 
ســلول های ذهنش وصله شــده و نمی گذارد یادش برود که عشق مادری یعنی چه. 
کم حرف می زند و کلمات به ســختی از دهانش بیرون می پرد: «روی یک تشک کثیف 
و چرک بچه ام ســقط شد. سخت بود. داشــتم می ُمردم. اولین باری بود که یک جنین 
می دیدم. قشنگ بود و عین یک گلوله سفید و سرخ به من نگاه می کرد، همان جا بود که 
عاشقش شدم». اشک میهمان سکوت سیال اتاق می شود. به شکم برآمده دیوار خیره 
می شــود؛ بغضش را فرو می خورد و ادامه می دهد: از همه شان بدم می آید. از کسانی 
که بچه ام را کشتن. مددکار با اکراه می گوید: خب حاال اشک تمساح نریز. شما رو چه به 
محبت و عشق؛ «ُتف»؛ کلمه آخری را غلیظ تر ادا می کند و دخترک را به سکوتی سنگین 
وامی دارد. پای خاطرات که وسط می آید، هق هق کوتاهی تمام سکوت اتاق را می بلعد. 
با ُبغض ادامه می دهد: اینجا هیچ چیز نیست. از صبح تا شب بی کاریم. تا یک سال پیش 
درس می خوندم. اینجا هیچ کاری نداریم. حوصله همه سر رفته. مددکار وسط حرفش 
می پرد؛ کی گفته اینجا هیچ کاری نداری؟ ما اینجا قالی بافی داریم. دل به کار نمی دین. 
زندگی در آسایشگاه زنان ویژه، ُکند می گذرد. بین شکاف خانه تا خیابان، تجربه این زنان 
چند برابر شده است. برای ثریا، اما شیرینی اولین مبلغی که گرفته باعث شده که تن به 
خیلی چیزها بدهد. با اولین مبلغی که به دستش رسیده، مانتو خریده و بعد تبدیل شده 
بــه زنی که یاد گرفته برای کارهایش می تواند پول بیشــتری بگیرد. بعد از آن با قارچ و 

شیشــه و ُگل آشنا شده و زندگی اش حل شده در لغزش های جورواجور. مینا اما تلخ و 
گزنده نگاهت می کند. طعم خیابان برای او زهری اســت که هر بار نوشیده. نگاهش را 
تکیه می دهد به نقطه ای مبهم. سالم نصفه و نیمه ای از زبانش ُسر می خورد و با کمی 
شــرم صحبت می کند و مثل بقیه جزئیات را نمی گوید. واضح است که برخالف بقیه از 
این کار چندان راضی نیست. تیک تیک ساعت روی دیوار سکوت را می شکند. چشم های 
پشت شیشــه یک آن رهایت نمی کنند؛ وقتی مددکار متوجه می شود، فقط کافی است 
یک تشــر بیاید تا چشم ها پراکنده شوند. زهرا نفر بعدی اســت، از زور َورم تجربه انواع 
مواد مخدر چشم های قهوه ای زن ۴۶ساله ریزتر شده و ُپف کرده است. خط خطی های 
چهره اش ردپای سالیان بیشتر از سنش را نشان می دهد. سنش به ۶۰ساله ها تنه می زند. 
برای او با سه بچه قد و نیم قد، تحمل اینجا سخت است. هر کدام از بچه ها به خاله و 
عمه و مادربزرگ ســپرده شده اند و سرنوشت هیچ کدامشان برای زهرا مشخص نیست. 
وقتی اعتیاد شــوهرش، دامن او را گرفته به زندگــی بچه هایش هم آتش زده و بعد از 
مرگ شــوهرش به جای زن خانه، زن خیابان شــده اســت. با صورت سنگی به تو زل 
می زند و از روزهایی می گوید که به خاطر سیرکردن شکم بچه هایش تنش را می فروخته 
و خشــونت های متنوعی را در این مسیر تجربه کرده است. چشم های مددکار زن را به 
ســکوت وادار می کند. نمی خواهد پوست تابوها بیشــتر از این کنده شود، تابوهایی که 
از تعداد این زنان حرف نمی زنند و زخم های کهنه ای هســتند که نه رســمی و نه تأیید 
شــده اند، اما حقایق از آماری می گوید که به طور میانگین ســن روسپی گری در ایران را 
کاهش داده و از ســن ۲۰ تا ۳۰ ســالگی به زیر ۱۸سالگی رسیده است. زنانی که جوان 
شده اند و گاه کودک هم شــده اند. دخترانی که تصویر زندگی شان زیر بار آسیب ها خط 
می خورد و پایان جنگیدنشان می شود سلول محصوری که قرار است، آنها را به زندگی 

برگرداند. زنانی که گویی در جبر هندسه زندگی ته نشین شده اند... .

هشدار صریح رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی
وضعیت نظام سالمت بحرانی است

شرق:  رئیس سازمان نظام پزشــکی در نامه ای سرگشاده که در اختیار روزنامه شرق نیز 
قرار داده شــده، درباره وضعیت نظام سالمت در کشــور هشدار داده است. در متن پیام 
سید موید علویان می خوانیم: «اول اینکه همه به اهمیت و  نقش بی بدیل سالمت آگاهند 
و دوم اینکه همه در شــرایط خطیر همه گیری کرونا شاهد بودند که جامعه پزشکی در 
کنار بیماران و ملت ایران ایستاد و خون جگر خورد و شهید داد تا اگر شده حتی یک نفر 
بیشــتر زنده بماند و تا حد امکان خانواده ای بی پدر و بی مادر نشود. جامعه پزشکی کار 
برای مردم و خدمت به بیماران را مقدس می داند و این راه را هوشمندانه انتخاب کرده 
اســت و ترمیم آالم بیماران را بر خود واجب می داند. هر عقل سلیمی حکم می کند که 
برای افزایش کمی و کیفی و ارائه به موقع خدمات سالمت باید زمینه و بستر مناسب هم 
فراهم شود. اما در عوض نه تنها شاهد ایجاد بستر مناسب برای فعالیت پزشکان از سوی 
مسئوالن امر نیستیم که با کمال تأسف شاهدیم افراد مغرض و  معاند و دشمنان سالمت 
مردم و معدود تصمیم گیران نادان در تالشــند تا جامعه پزشــکی ناامید شــود و ارائه 
خدمات باکیفیت به مردم متوقف شود. یک ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته است و هنوز موضوع 

تعرفه های پزشکی این سال بالتکلیف باقی مانده است . بخش های مختلف قانون گذاری 
و تصمیم گیری در عرصه مدیریت و برنامه ریزی کشور و ذی نفعان در شرکت های عظیم 
خصولتی که بدون شایستگی و با رانت های مختلف بر کرسی های مدیریتی این شرکت ها 
(که باید حامی کارگران و مردم عزیز کشــورمان برای دریافت خدمات باکیفیت پزشکی 
باشــند) تکیه زده اند، و با ســوء استفاده از سوگیری های ذهنی اشــتباه برخی مسئوالن 
تازه کار، فشار بی حد و حصری را برای عدم افزایش تعرفه های پزشکی به جامعه پزشکی 
وارد آورده اند و با بهانه قراردادن شرایط اقتصادی کشور (که دستپخت همین مسئوالن 
اســت) و با این ادعا که افزایش تعرفه های پزشکی باعث گسترش فقر در کشور خواهد 
شــد، در تالشــند تصویب تعرفه های ۱۴۰۱ بدون درنظرگرفتن قیمت تمام شده خدمات 
پزشــکی و افزایش هزینه ها و تورم کمر شــکن فعلی کشور صورت گیرد. معادله جالبی 
اســت. مردم توان پرداخت ندارند و لذا خدمات را بایــد ارزان دریافت کنند و این ارزانی 
باید از جیب پزشکان محقق شود، چراکه بیمه ها حاضر نیستند بهره وری خود را افزایش 
دهند! مگر می شــود؟ مع االسف این سیکل معیوب هر سال تکرار می شود و دست های 

پشــت پرده این ماجرا برای رســیدن به اهداف خود ابایی از ایجــاد تقابل میان مردم و 
جامعه پزشکی ندارد و آتش توپخانه صداوسیمای بی درایت نیز میدان دار غائله است. 
بیایید بی پرده ســخن بگوییم. مسئوالن می گویند مردم پول ندارند، بیمه ها هم می گویند 
پول نداریم و در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم است ارائه خدمات باکیفیت 
بــا تعرفه های فعلــی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی امکان پذیر نیســت. 
پس راه حل چیســت؟ سازمان نظام پزشکی معتقد اســت حل مشکل تعرفه ها تنها با 
اصالح همه جانبه نظام سالمت بر مبنای اسناد باالدستی آن هم به طور جدی امکان پذیر 
است. اسناد باالدستی متولیان را ملزم به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و پایبندی 
بــه گایدالین ها و کنترل مصارف و توجه به بیماری های صعب العالج و حمایت بیشــتر 
از فقرا و پرداخت ســهم بیشتری از هزینه ها توســط بیمه ها و تشکیل پرونده سالمت و 
مقدم نمودن پیشگیری بر درمان و... کرده است. مردم شریف ایران کدام یک از این تکالیف 
اجرا شــده اســت؟ اما در طرف مقابل بخش هایی از حاکمیت فکــر می کند راه حل این 
مشکالت در پایین نگه داشتن تعرفه ها و تربیت پزشک بیشتر است و این در حالی است که 

حتی بخش دولتی هم با تعرفه های فعلی اقتصادش نمی چرخد و دولت باید جداگانه 
به مراکز درمانی یارانه بدهد و افزایش چندبرابری ورودی دانشــگاه های پزشکی نیز در 
حالی که هیئت علمی فعلی دانشــگاه ها به فکر خارج شدن از استخدام دولت هستند، 
تنها به کاهش شــدید کیفیت آموزش پزشــکی منجر خواهد شد. امیدوارم جناب آقای 
رئیسی، رئیس جمهور محترم به عنوان تصمیم گیر نهایی همه طرف های ذی ربط را مورد 
مشــورت قرار دهنــد و تحت تأثیر القائات یک گرایش فکری خاص که درک درســتی از 

اقتضائات و امکانات نظام سالمت کشور ندارند قرار نگیرند.
و اما همکاران عزیز ما در شرایط حساسی هستیم و  من به صراحت اعالم می کنم که 
نافرمانی مدنی و توقف خدمت رســانی به مردم چاره کار نیست. ما باید مقاومت مدنی 
را نهادینه کنیم و در مقابل فشــارها مقاومت کنیم و با تمســک به قانون و اســتفاده از 
تمامی ظرفیت های قانونی و گفت وگو با مســئوالن دلسوز و آگاه، با اخاللگران در عرصه 
تصمیمات کالن در حوزه ســالمت مبارزه کنیم و ناامید نباشیم و با مردم شفاف صحبت 

کنیم و بدانیم که مردم هنوز به جامعه پزشکی اعتماد دارند».
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بازگشت افغانستانی های بدون مدرک از ایران  .

مقایسه تعداد افغانستانی های بدون مدرکی که از ایران دیپورت شده اند با افغانستانی هایی که به صورت داوطلبانه بازگشته اند  .


