
سرمقاله

گزارش «شهروند» از وضع بیمه سالمت پناهندگان
و مهاجران افغان در ایران که به طور کامل اجرا نمى شود

  مراکزى که بیمه سالمت اتباع را نمى پذیرند، مرتکب تخلف مى شوند
  پناهنده هاى افغان: دفترچه را نشان مى دهیم برخى باور نمى کنند

درمان نسیه

تنش هاي سیاسی و عصبانیت هاي فردي

اتفاقی که در شهرســتان رامهرمــز و باغملک 
در اســتان خوزســتان رخ داد، موجــب تأثر هر 
شهروندي شده اســت. اینکه دو طایفه به دالیل 
بســیار پیش پاافتــاده وارد درگیري بــا یکدیگر 
شوند و طی دو سال بیش از 20 نفر کشته و تعداد 
زیادي مجروح شــوند و دو روستا به کلی از سکنه 
خالی شود، در قرن 21 پذیرفتنی نیست. آن هم 
در کشــوري که دولت مرکزي قدرتمندي دارد و 
قادر است هر نوع رفتار ضد امنیتی را خنثی کند، 
ولی متاسفانه این واقعیتی است که وجود دارد. در 
چنین شرایطی که بیکاري و کمبود تولید، مشکل 
ماســت، یک روســتا با دو هزار نفــر جمعیت که 
زمین هاي آن به لحاظ مرغوبیت در سطح منطقه 
زبانزد اســت، تخلیه شده و حاال دو سالی می شود 
که به دلیل این اختالفات، اراضى آن به زمین بایر 

تبدیل شده است.
این اختالفات را بگذاریــم در کنار این گزارش 
موسســه نظرســنجی گالوپ که چند روز پیش 
منتشــر شــد و ایرانیان را یکی از عصبانی ترین 
مــردم معرفــی کــرد؛ عصبانیتــی کــه به طور 
طبیعــی در رفتارهاي ما بازتاب پیــدا می کند و 
یکــی از مهمترین بازتاب هاي آن نــزاع فردي یا 
دسته جمعی اســت. حادثه تأســف بار رامهرمز 
و باغملک ذیل عنــوان نزاع هاي دســته جمعی 
تقســیم می شــود. آماري که براي اطــالع از آن 
نیازمند مراجعه به تعــداد پرونده هاي مربوط در 
دادگستري هســتیم که متاســفانه سال هاست 
کمتر در دســترس پژوهشــگران قرار می گیرد، 
ولی آمار دیگــري که مرتبط با آن اســت، تعداد 
مراجعه کنندگان به پزشــکی قانونی کشــور بر 
اثر نزاع اســت. این آمار واقعیت مهمی را نشــان 
می دهــد. روند تغییــرات مراجعه کننــدگان به 
پزشــکی قانونی به دلیل نزاع در 10 سال اخیر به 

شرح زیر است.

تعدادسال
شاخص(هزار مورد)

1386422100

1387570135

1388585139

1389631150

1390602143

1391617146

1392607144

1393590140

1394564134

1395547130

مشاهده می شود که در 10 ســال گذشته حدود 
30 درصد بر آمار مراجعان به سازمان پزشکی قانونی 
که بر اثر نزاع مصدوم یا مجروح شــده اند، اضافه شده 
اســت. در این فاصله حداکثر 14 درصد به جمعیت 
کشور اضافه شده اســت، پس در این فاصله حداقل 
16 درصد بر این مســأله اجتماعى یعنى نزاع افزوده 
شده اســت. ولی این جدول نکات مهمتري نیز دارد. 
آمار نشان می دهد که بیشترین رشد طی چهار سال 
اول بوده که 50 درصد رشــد نشان می دهد. یعنی در 
 سال 1389 به باالترین نرخ رسیده و از آن پس روند 
کاهشی را طی کرده است و از  سال 1389 تا 1395، 
حدود 20 درصد از مجروحان نزاع یا تعداد نزاع کاسته 
شده اســت.  این تحول را می توان با میزان تنش در 

فضاي سیاسی همبسته دید. هرچه فضاي سیاسی 
آرام تر و امید به آینده بیشتر می شــود، از میزان نزاع 
نیز کاســته می شــود و برعکس. در گزارش گالوپ 
نیز دیگر کشــورهاي عصبانی در کنار ایران، عراق و 
سودان جنوبی هستند که در آنها نیز همین منطق 
حکمفرماســت. بنابراین مهمترین کوشش ما براي 
کاهش عصبانیت مردم و رسیدن به آرامشی قابل قبول 
در زندگی باید معطوف به آرام سازي سیاسی و افزایش 
امید به آینده باشد. وجود تنش و بیان سخنان تند و 
به هم زننده آرامش ذهنی مردم از سوي هر کس و هر 
گروهی به ضرر جامعه و مردم است. عصبانی کردن 
مردم، فقط در قالب نزاع شــخصی یا گروهی بازتاب 
پیدا نمی کند. برخی از افراد آمادگی ورود به منازعات 
شــخصی و گروهی را دارند، ولى بســیاري از مردم 
وقتی عصبانی می شوند به نوعی خودخوري می کنند 
و آثار این عصبانیــت را در محل کار یا به صورت هاي 
دیگر بروز می دهند. وندالیسم و خسارت زدن به اموال 
عمومی و بی تعهدي نســبت به انجام وظایف محوله 
نیز از آثار عصبانی شدن است. متاسفانه باید گفت که 
اگرچه مردم ایران به یکی از دو نامزد رأي دادند، ولی 
اختالفات این مردم با یکدیگر بسیار کمتر از آن است 
که در سطح سیاست میان این دو نامزد و طرفدارانشان 
دیده می شود. یکی از علل مهم نزاع، فقدان نهاد حل 
اختالف است. وقتی مردم می بینند که مسئوالن براي 
رفع اختالف خود هیچ مرجع حل اختالف مورد قبولی 
ندارند، در این صورت مردم چــرا و به چه دلیل باید 
نهادهاى حل اختالف موجود را به رسمیت بشناسند 
و به آنان اعتماد کنند؟ انتظار می رود که سیاستمداران 
تا حد ممکن از تنش هاي گفتــاري موجود بکاهند، 
در غیــر این صورت این تنش ها بــه صورت طبیعی 
به میان مردم و جامعه منتقل و ســرریز می شــود و 
موجب افزایش و شیوع نزاع از یک سو و از سوي دیگر 

ناراحتی هاي عصبی و... می شود. 
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اقتصاد

  گروه جهانى اقدام مالى و مبارزه
با پولشویى از ایران براى اصالح

ساختار بانکى حمایت کرد

نجات
از فهرست سیاه

   صفحه 5

شهروند حقوقى

  حقوقدانان از نبودن قوانین بازدارند
در مورد افشا و خرید و فروش
سواالت امتحانى مى گویند

حراج هاى
شب امتحانى
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20صفحه  |  500 تومان
فرا رسیدن عید سعید فطر تهنیت باد

گفت و گو با امیر محسن ضیایى، رئیس جمعیت هالل احمر:

 وقتى حادثه اى رخ مى دهد تازه ارزش هالل دیده مى شود

تا مردم در رنج هستند
ماموریت داریم

   صفحه 10

همه حامیان 
روحانى

مخالفت شخصیت هاى سیاسى و ملى
با تندروى علیه رئیس جمهورى 

  جهانگیرى: اشتباه مى کنید، این کارها به ضرر کشور و نظام است
  دادستان تهران از ارسال نامه به پلیس و وزارت اطالعات براى شناسایى 

اهانت کنندگان به رئیس جمهورى خبر داد
شــهروند| یک روز پس از برگزارى مراسم پرحاشیه 
روز جهانى قــدس که با اهانت بــه رئیس جمهورى و 
نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى همراه شد، واکنش ها 
به این رویداد ناخوشایند و البته تکرارى همچنان ادامه 
دارد و در این میان، بسیارى از نمایندگان مجلس نسبت 
به این اتفاق واکنش نشان دادند. واکنش هایى که عمدتا 
از سوى نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس صورت 
گرفت، اما اعضاى دو فراکسیون دیگر مجلس نیز نسبت 
به اهانت ها واکنش نشــان دادند. همچنین بســیارى 
از چهره هاى سیاســى اصالح طلب و اصولگراى بیرون 
پارلمان این اتفاق را محکوم کردند و خواستار برخورد 
قضائى با متخلفان شدند.  واکنش ها به این ماجرا البته 
از ساعتى پس از وقوع آغاز شد و بسیارى از نمایندگان 
مجلس و چهره هاى سیاسى روز گذشته نظرات خود را 
در این باره بیان کردند، اما همزمان با سپرى شدن یک 
روز از این اتفاق نامیمون، این واکنش ها نه تنها فروکش 
نکرد، بلکه بر حجم و شــدت آن نیز افزوده شــد و در 
ادامه بسیارى از تشکل ها و احزاب سیاسى نیز واکنش  
نشان دادند. تا آن جا که شاید بتوان گفت درحال حاضر 
کمتر چهره سیاســى را مى توان یافت که در سیاست 

کشور فعال باشد و نســبت به این اتفاق ساکت مانده 
باشــد.  به هر تفسیر، به جز جمشــید انصارى، معاون 
رئیس جمهورى و رئیس ســازمان ادارى و استخدامى 
کشور؛ معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط 
 زیست؛ زهرا احمدپور، معاون رئیس جمهورى و رئیس 
سازمان میراث فرهنگى و گردشــگرى؛ حسام الدین 
آشنا، مشاور فرهنگى رئیس جمهورى؛ على ربیعى، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى؛ سیدعباس صالحى، معاون 
فرهنگى وزیر ارشاد؛ فاطمه سعیدى، محمود صادقى و 
عبدالکریم حسین زاده، سه نماینده عضو هیأت رئیسه 
فراکسیون امید؛ محمدرضا عارف، رئیس این فراکسیون؛ 
محمدعلى وکیلى، دیگر عضو این فراکســیون و عضو 
هیأت رئیسه مجلس و البته على مطهرى، نایب رئیس 
مجلس که خــود هدف این اهانت ها نیــز قرار گرفت، 
بسیارى دیگر از چهره هاى سیاسى و نمایندگان مجلس 
نیز به این اتفاق واکنش نشان دادند. این درحالى بود که 
وزارت کشور نیز روز گذشــته در دو اطالعیه جداگانه 
ضمن محکوم کردن ماجراى اهانت به رئیس جمهورى 
و نایب رئیس مجلس، از برخــورد با متخلفان خبر داد. 

عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور...
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زهرا جعفرزاده| ماجرا از تابســتان دو سال 
پیش شــروع شــد؛ وقتى وزیر بهداشت گفت 
که مهاجران قانونى افغان تحت پوشــش بیمه 
خدمات درمانى قرار مى گیرند. قرار شــد آنهایى 
که آســیب پذیرند و براســاس آمارهاى حسن  
هاشمى، 300نفرى مى شــوند، از پرداخت حق 

بیمه معاف شــوند و آنهایى که وضع عادى 
دارند، حق بیمه بدهند، یعنى 850 هزار 
نفــر. از آن زمان نزدیک به دو ســال 

مى گــذرد و مهاجــران قانونــى 
افغان که به استناد آمارهاى 
رســمى، ســه میلیون نفر 
هســتند یا بیمه نشده اند 

یــا بیمــه شــده اند و 
کــه  خدمات درمانــى 
محــدود  مى گیرنــد، 

اســت یا نمى تواننــد بیمه شــوند؛ چون دخل 
و خرجشــان با حق بیمه 450 هزار تومانى، آن 
هم براى هر نفــر، آن هم براى یک ســال، جور 
درنمى آید. آنهــا گالیه زیاد دارنــد، مى گویند 
چشم شــان را در همین کشور باز کرده اند، روى 
همین خاك بزرگ شــده اند، پشت نیمکت هاى 
چوبى کالس هاى درس همین کشــور سواد 
خوانــدن و نوشــتن یــاد گرفته  انــد. در 
شهرهاى همین کشور، بزرگ شده اند اما 
حق برخوردارى از درمان رایگان و ارزان 

را ندارند. ...

|  عباس عبدى  |

ایلنا| ســخنگوى قوه قضائیه خبــر اعتصاب غذاى مدیــران کانال هاى 
تلگرامى بازداشت شده را شایعه خواند.

حجت االسالم غالمحســین محســنى اژه اى درباره خبر اعتصاب غذاى 
مدیــران کانال هاى تلگرامــى در اعتراض بــه روند قضائى رســیدگى به 
پرونده شــان گفت: این مســأله شایعه اســت. اگر کســى حرف درستى 
داشــته باشــد، حرف درســتش را مى زند و پرونده اش پیگیــرى و دنبال

مى شود.
ســخنگوى قوه قضائیه در رابطه با رســیدگى قضائى این پرونده پس از 
گذشت حدود سه ماه از دستگیرى این افراد اظهار داشت: پرونده این افراد 
درحال رسیدگى و تحقیق است. افراد دیگرى هم باید احضار شده و از آنها 

تحقیق شود. 

سخنگوى قوه قضائیه: 
افراد بیشترى در ماجراى پرونده کانال هاى 

تسنیم| مدیرعامل آبفاى شهرى کهگیلویه و بویراحمد نسبت به جیره بندى تلگرامى احضار مى شوند
آب در چهار شهر یاسوج، مادوان، سوق و دیشموك هشدار داد و از مردم خواست 

در پشت بام ها تانکر آب نصب کنند.
على لدنى نژاد با بیان اینکه در این شهرها با مشکل کم آبى روبه رو هستیم گفت: 
«در صورت صرفه جویى نکردن در مصرف آب، مجبور به جیره بندى خواهیم شد. 
انتظار مى رود مردم شهر یاسوج براى نصب تانکر ذخیره سازى آب در پشت بام 

ساختمان ها اقدام کنند.»
او با اشــاره به اینکه یکم تا هفتم تیرماه به نام هفتــه ملى آب نامگذارى 
شده اســت، ادامه داد:« برخى معتقدند چون شهر یاسوج و مادوان در کنار 
دو روخانه بشار و مادوان هستند نباید مشــکل آب شرب داشته باشند در 
حالى که بــه دلیل نبود تصفیه خانه امکان اســتفاده از یــک لیتر آب این 

رودخانه ها به عنوان شرب وجود ندارد.»

مدیرعامل آبفاى شهرى کهگیلویه و بویراحمد خبر داد
احتمال جیره بندى آب در چهار شهر


