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بیشتر بازگشتهها ،افغانهای غیرقانونی
هستند که برای کار مهاجرت کردهاند
| فاطمه اشرفی| رئیس انجمن حمایت از زنان و
کودکانپناهنده(حامی)|

گزارش

شهروند| طاعون با موج گرمــا سر رسید و اینبار بیشتر از
 50بز و گوسفند وحشــی را در کرمان کشت .این آغاز تاخت و
تاز بیماری «طاعون نشخوارکنندگان کوچک» در سال جاری
است .ویروس طاعون از دو هفته پیش به جان حیوانات پارک
ملی «خَ بر» افتاده اســت .از آن وقت محیطبانان هر کجا که
برای سرکشی پا گذاشتهاند ،چشمشان به یک الشه خورده؛ به
چهارپایی که تا پیش از این در کوه و دشــت میجهید ،اما رها
کردن دامهای اهلی در زیســتگاهها جانش را گرفت و چارهای
شر طاعون کم شود.
برایشان نماند جز اینکه الشه را بسوزانند تا ّ
طاعون نشخوارکنندگان کوچک ()pprسه ،چهار سالی است
که در کوه و دشــتهای ایران میتازد و قربانی میگیرد .این
بیماریازدامهایاهلیکوچ(گوسفندوبز)بهنشخوارکنندگان
وحشیمنتقلمیشود؛جبیرو َکلوبزوقوچومیشرامیکشد
و زحمت محیطبانان را برای حفاظــت از حیات وحش بر باد
میدهد.طاعوندرسالهایاخیرازحیاتوحشایرانقربانیان
بســیار گرفته و اوضاع را بحرانی کرده و راه حل هر بار این بوده:
واکسیناسیون فراگیر و بهموقع تمام دامهای اهلی و جلوگیری

قرارمان لب مرز
تمــام زندگيشــان در اتاقکــي  6متري در گوشــه
ســاختمانی نیمه کاره خالصه شده ،ســفره ناهار پهن
است و 9نفري ميشوند كه گرد آن نشستهاند .كولر آبي
ي هم ســعي دارد كمي خنكشان كند ،اما زورش
كوچك 
به گرما نميرســد .چند پتو و تعدادي بالــش و دو پارچ
آب همه اسباب زندگي آنهاست .از چهره بعضيهايشان
ي دو
ميتوان متوجه شــد از افغانســتان آمدهاند ،اما يك 
نفرشــان شــباهتي به افغانها ندارند و تنها لهجهشان
است که نشــان از اصالتشــان دارد .شمساهلل رحماني،
 18ماه است که میهمان آن جمع  9نفره شده25 ،سال
دارد با پوستي گندمگون و چشمهايي ميشي .چهرهاش
به افغانها نميخورد و موهايش را همانند جوانان ايراني
آراسته است .مثل بیشتر همشهريها و همواليتيهايش
قاچاقي وارد ايــران شــده18« :برج اســت ايرانم و از
خانواده و دختر دو ســالهام دورم ».شــمساهلل لب مرز،
يكميليونو200هزار تومان پول داده تا پايش به تهران
برسد« :آن کســی که ما را آورد ،همشهريخودمان بود
و پولي نگرفــت و ما را به بلوچهاي ايــران تحويل داد .تا
ايرانشــهر را با تويوتا آمديم و بقيه راه را هم با پژو .405
هيچ مشكلي نبود جز دلشــوره غربت .همه اين كارها را
قاچاقبرها انجام دادند و پولي از ما نگرفتند ».شمساهلل
هم مثل خیلــی از هموالیتیهایش قصــد رفتن دارد
و منتظر اتمام قــراردادش اســت« :يكمیلیون تومان
ايراني قبال 18هزار افغان (پول افغانســتان) بود ،اما حاال
شــده 8هزار افغان .انشــاءاهلل به اميد خدا برميگردم
افغانســتان ،چون ارزش پول ايران نمانــده ».آنقدرها
كه آمدن ســخت بود ،براي رفتن دردسر ندارد« :دولت
ميبــرد .ميرويــم خــاوران و نفــري 100هزارتومان
ميدهيم و راحت برميگرديم كشورمان .هر روز يكي از
آشناهايمان ميرود ».احسان هم حال شمساهلل را دارد:
«بايد برگردم ،پولتان ارزش ندارد .كاري نميشــود كرد
جز برگشت .درآمد باال رفته ،اما ارزش ندارد ».پدر و مادر
احسان از او خواستهاند برگردد افغانستان چون ميگويند
پولي كه ميفرســتد ديگر ارزش دور بودن از او را ندارد.
«ناآراميها تمام شده و وضعيت بهتر است ،كار هم هست.
كســاني كه رفتهاند راضياند ،چون بــدون غربت پول
همينجا را درميآورند .پول افغانســتان بااعتبار است».
احســان از آمدن به ايران پشيمان نيســت و پولهايي
كه اين سهســال براي پدر و مادرش فرســتاده ،شرايط
اقتصادي آنها را بهبود بخشيده است ،اما هر آمدني رفتني
دارد« :من به خاطــر پدر و مادرم غربــت را دوام آوردم،
برميگردم در مغازه خوراكهفروشي پدرم كار ميكنم».
احسان و يكي ديگر از دوســتانش قرار است هفته ديگر
بروند افســريه براي ثبتنام .بايد نفري 100هزارتومان
پرداخت كنند تا نامشــان در ليســت برگشتيها ثبت
شود« :همه برميگردند .شناخت (آشنا) ما پولدار بود و
سرمايهاش را به ایران آورده بود .حاال ميخواهد برگردد
افغانستان .ميخواهد سرمايهاش را ببرد افغانستان چون
آنجا اوضاع آرام شده است .اينجا خانه و ماشين دارد و
از مغازهاي خرج خانه ميدهد ».بيشتر افغانها در ايران
كار ســاختماني كرده و حاال با پیچوخم اين كار آشــنا
شدهاند .سيمكشي ،لولهكشــي ،گچبري و « ...ميشود

«شهروند» موج جدید بازگشت افغانها به کشورشان را پس از
نوسانات قیمت ارز بررسی کرد

مهاجرانگریزپا

| جمشيدعدالتيان| كارشناسبازاركار|

محمد باقرزاده – لیال مهداد| میگویند اینجا دیگر جای ماندن نیست ،جای پولدرآوردن نیست و اگر هم
پولی پستانداز کنیم ،در مقایسه با افغانی (واحد پول افغانستان) چندان ارزشی ندارد .افغانستانیهای
ساکن ایران اینروزها یا تصمیم خود را گرفتهاند و در صف بازگشت به کشور خود قرار دارند ،یا در حال
حساب و کتاب برای تصمیمگیری هستند .اطالعات میدانی و اخبار رسمی حاال یک خبر را کامال موثق
نهمموجبازگشتمهاجرانافغانبهسمتکشورخوداست.گزارشهایمیدانیحکایتازآن
میداند وآ 
دارد که روزانه حدودهزار و ۵۰۰نفر از این مهاجران از گردنه تنباکویی عازم دیار افغانستان میشوند و این
درحالیاستکهموجبازگشتازمسیرهایدیگروکمپهایمختلفهمبشدتافزایشیافتهتاجمعیت
ن روزها اما وضع کنونی ایران
حدود ۵میلیونی این جامعه مهاجر در ایران روزبهروز کمتر شود .پرسش ای 
است که حتی مهاجرانی را که با مشقت فراوان به ایران رسیدند ،راضی نمیکند .حاال این سوال بیش از
گذشته مطرح است که وضع کار و اقتصاد در ایران چه شرایطی دارد و سرنوشت بازار کار پس از این موج
بازگشتمهاجرانبهکشورخود،بهکجاکشیدهمیشود؟

رفت افغانستان ،همين كارها را كرد ».مسافر بعدي ناصر
تاجيك است كه دوسالي ميشود با پيمانكاران ايراني كار
ميكند و سركارگر شده اســت« :هرجا ميروم چهارنفر
ديگر از شناختهايم هم هستند و با هم كار ميگيريم».
ناصر ،قد متوسطي دارد با مو و محاسني مشكي در لباس
سركارگري و بيسيمي كه به كمر بسته است .دوستانش
خجالتياند و حرفي نميزننــد و تنها با لبخند گوش به
حرفهاي ناصر دادهاند« :كار نبود و ناآرامي زياد بود .پي
كار و غريبي آمديم .ســال اول براي روزي 28هزارتومان
كار ميكرديم و حاال شده روزي 45هزارتومان .سالهاي
اول براي خانوادهام پول ميفرستادم ،اما خرج گران شده.
پول پايين آمده و جنس باال رفته و قيمتي شده است».

بیش از  50بز و گوسفند وحشی در پارک ملی َخبر تلف شدند

مهار طاعون در کرمان

از ورود دام اهلی به مناطق تحت مدیریت محیط زیســت .بر
اساس آمار سازمان دامپزشکی کشور در ســال 380 ،1395
کانون بیماری طاعون شناسایی شد و سال  96تعداد کانونها
به  14نقطه رســید .یک ماه پیش علیصفر ماکنعلی ،معاون
بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی از برنامه ریشهکنی
طاعون نشخوارکنندگان کوچک در ایران در سال  1397خبر
داده بود .این برنامه البته هنوز به سرانجام نرسیده ،اما مسئوالن
این سازمان ابراز امیدواری کردهاند که تعداد کانونهای طاعون
امسال تکرقمی شود ،چنانکه حتی نیازی به واردات واکسن
خارجی نباشد .بر اساس اطالعات همین مرجع ،این بیماری در
دهه 90از دامهای اهلی هم اینطور قربانی گرفته است :در سال
 90تعداد  ،۱۴۸۵۷در سال  91تعداد  ،۵۸۰۱در سال  92تعداد
 ،۱۵۹۱۸در سال 93تعداد ،۸۶۰۵در سال 94تعداد ،۳۷۲۹در

قيمتتمامشده کارگری باال میرود

عکس :تسنیم

توآمــد و مهاجرت افغانها در ايران را
اگر جریان رف 
مطالعه كنيم ،شــاهد مهاجرتهای فصلی افغانها در
طول تاريخ هســتيم .ما میدانيم که این فرازونشیبها
همواره وجود داشــته و همیشــه هم با شــاخصهای
اقتصادی و سیاســی در ارتباط بوده اســت .آمارهای
دهه  50ما نشان میدهد که نزدیک به ۴۰۰هزار کارگر
افغان در ایران کار میکردنــد ،کارگرانی که به صورت
مهاجران فصلی ،مقطعی و کوتاهمدت وارد ایران شــده
بودند .همزمان با انقالب ،وقتــی پروژههای عمراني در
كشور متوقف میشود ،خیلی از افغانها به کشورشان
بازمیگردند .واقعیت این اســت که هر زمان اوضاع در
افغانستان نگرانکننده میشود ،موج مهاجرت افغانها
به ايران را شاهد بودهايم .ما تاکنون سه موج مهاجرتی
بزرگ در ارتباط با افغانها داشتهایم .یکی زمانی است
که افغانستان به اشــغال روسها در آمده بود ،موج دوم
زمانی بود که حمله طالبان شــروع شد و موج سوم هم
مربوط به 16 ،15ســال اخیر است که با وجود تشکیل
دولت انتقالی به دلیل مشــکالت اجتماعی و اقتصادی
این مهاجرتها شــکل گرفت؛ یعنی در این سالها نه
تنها مهاجرتها کاهش پیدا نکرد بلکه ما شــاهد موج
مهاجرت ،گروههای اجتماعــی و قومی مختلف بوده و
هستيم .االن ب ه طور متوســط بین  2000تا  2500نفر
از مرزهای افغانســتان روزانه وارد کشــور میشوند که
بیشترین دلیل مهاجرت مسائل اقتصادی است .در حال
حاضر افغانستان کشوری است که زیرساخت اقتصادی
ندارد و غیر از شــهرهای بزرگ مثل کابل و هرات ،سایر
مناطق هنوز درگیر مسائل توسعه و زیرساختی نشدهاند.
بنابراین در این شرایط مهاجرت برای افغانها ضروري و
اجتنابناپذير ميشود .در چند روز گذشته ،با آماری که
من از مسئوالن گرفتم ،متوجه شدم که مسأله بازگشت
افغانها چندان ملموس نبوده اســت .اغلب کسانی که
در حال بازگشت به کشورشان هستند ،در ایران اقامت
غیرقانونی و غالبا هم ورود غير قانوني داشتهاند.حاال هم
تمركز بازگشت روي مهاجران فصلي و اقتصادي است
از این رو مســأله دالر و وضع ارزی بشــدت آن را تحت
تأثیر قرار داده اســت و البته این بازگشت هم بازگشت
پایداری نیســت .در حال حاضر ،بر اســاس آمار ۸۹۰
هزار افغانستانی کارت اقامت دارند و این افراد بهعنوان
پناهنده از سوی سازمان ملل حمایت میشوند؛ یعنی
برای بازگشــت به کشورشــان ترس و واهمــه دارند و
دنبال اقامت دایمی در ایران هســتند .دراین میان بین
 ۶۵۰هزار نفر هم پاســپورت دارند .بر اســاس
 ۶۰۰تا 
سرشــماریها بین دو تــا دو ونیممیلیــون نفر هم با
مدرک اقامت در ایران زندگی میکنند و وزارت کشور
همین میــزان را برای افرادی اعــام میکند که بدون
مدرک در کشــور زندگی میکنند ،یعنــی نزدیک به
۵میلیون افغان در ایران هستند که اغلب آنها مهاجران
مناطقــی هســتند کــه در آن بحران
سیاســی و امنیتی جدي وجــود ندارد.

واکنـش سـریع هنـگام وقوع
زلزلـه میتوانـد شـما را از
جراحـات احتمالـی محافظت
کنـد .حداقـل دوبار در سـال
پناهگیـری را تمریـن کنیـد.

قبر گران
میشود

ایسنا| قیمت خدمات در بهشت زهرا (س) باال میرود .این تصمیم بیشتر اعضای شورای شهر در جلسه روز گذشته
شورای اسالمی شهر تهران بود .براساس نرخهای پیشنهادی شهرداری به دلیل اینکه95درصد ظرفیت قبرهای فاز2
بهشتزهرا(س)بهپایانرسیده،هزینهقبرهایباقیماندهفاز 2ازقطعات 200تا 258بهقیمت9میلیونتومانتعیین
ودرخواستجایگزینیبانرخگذشتهاینقطعاتدراینالیحهمطرحشد.دراینالیحهپیشنهادشدهنحوهقیمتدرفاز
سومبهشتزهرا(س)یعنیقطعات 300تا 325کهتکمیلوتجهیزشدهتاپرشدنظرفیت70درصدیطبقهزیرینو
طبقاتفوقانیآنبهازایهرقطعهیکمیلیونریالوپسازآنیعنیظرفیت 70تا80درصدایننرخ20میلیونریالو
درمرحلهبعدیعنیظرفیت 80تا90درصد30میلیونریالو 90تا100درصد45میلیونریالتعیینشود.

سال 95تعداد ۱۰۹۱گوسفندوبز.اینآمارنشانمیدهدکهدر
طولاینسالهابیماریروندنزولیداشتهاست.
«الشههاراآتشزدیم،چارهاینبود»
دو روز پیش خبر آمد کــه طاعون به پــارک ملی «خبر»
رســیده اما یکی از محیطبانان کرمان به «شهروند» میگوید
که نخستین الشهها از  20روز پیش در این پارک پیدا شد« :ما
هم الشهها را سوزاندیم تا بیماری منتقل نشود ،چارهای نبود».
محیطبانان منطقه تمامی آبشــخورها و چشمههای اطراف
منطقه را هم ضد عفونی کردند .مهــدی مکیآبادی ،یکی از
محیطبانان کرمان که در ضد عفونی آبشخورها و معدومسازی
الشهها در پارک ملی «خبر» شرکت داشته ،میگوید« :بعد از
دیدن الشهها آنها را ســوزاندیم؛ جبیر و َکل و بز و میش و قوچ
افتاده بودنــد .از طرف اداره کل محیط زیســت کرمان هر جا

دوستان ناصر همگي از شرايط ناراضياند و ميخواهند
برگردند افغانســتان« .دوماه از قراردادمان مانده .ما هم
برميگرديم .نميصرفد كــه بمانيم ،همين پول را آنجا
درميآوريم» ناصــر میگوید« :قبال براي برگشــت به
افغانســتان دولت نفري 25هزارتومان ميگرفت ،حاال
شــده نفري  70يا 100هزارتومان .اقتصاد ايران بد شده
اســت .تحريمها اقتصاد ايران را خراب كــرده .درحال
حاضر تركي ه و ارمنستان مهاجر افغان قبول ميكنند و
ميگويند پناهندگي ميدهند .كار كــردن آنجا بهتر
است .پولشان ارزش دارد ،اما بايد برگرديم افغانستان ،اگر
بخواهيم دوباره مهاجرت كنيم ميرويم همانجاها چون
تحريمنيستندواقتصادشانبدنيست».
آبریزی در منطقه بود ،ضــد عفونی کردیم .پارســال در این
منطقه طاعون نداشتیم .گمان کنم از سال  70این بیماری در
این منطقه نبود و حاال به خاطر دامها پیدا شــده و حیوانات را
کشته است .مردم دامهای اهلیشــان را میآورند و نمیدانند
دامهایشــان مریضاند و حیوانات را میکشــند .بیشتر دامها
واکسینه میشوند ،اما این گوســفند و بزهای مریض قاچاقی
خریدوفروشمیشوند».
اینطورکهرضاجزینیزاده،مدیرکلحفاظتمحیطزیست
استان کرمان گفته ،از نخســتین لحظات مشاهده تلفات در
منطقه ،ستاد بحرانهای مخاطرات زیستمحیطی تشکیل
شدهوتمامیاقداماتالزمباهماهنگیسایردستگاههایمرتبط
در دســتور کار قرار گرفته اســت .اداره کل دامپزشکی استان
کرمان هم پس از نمونهبرداری از الشهها و انجام آزمایشهای
تخصصیبیماریرا تاییدکردهاست :طاعون.بارسیدنبیماری
باالخره ورود دام اهلی به پارک ملی ممنوع شد ،اما باز هم دیر.
اداره محیط زیســت اعالم کرده ورود گردشگر هم به داخل و
حاشیه پارک ملی ممنوع شده است .پیش از این ،مدیرکل دفتر

يكي از شــائبههايي كه وجود داشته و دارد اين
اســت كه حضور كارگران افغان در بازار كار ايران
براي كارگــران ايراني ايجاد محدوديت ميكند و
موقعيتها را از كارگران ايراني ميگيرد و درنهايت
به نفع كارفرما اســت كه از تقاضاي باالي نيروي
كارگر ارزان كمال استفاده را ببرد و با حقوق كمتر
از نيروي كار بهره ببرد؛ در حالي كه در پاســخ به
اين شائبهها بايد گفت که كارگران افغانستانی در
بخشهايي مشــغول ارایه خدماتند كه كارگران
ايرانــي كمترين تمايل را برای كاركــردن در آن
بخشها دارند .كارهاي ســاختماني ،نگهداري
از فضاي سبز ،آجرپزي ،كشــاورزي و ...جزو این
بخشها هســتند و بيشــتر اين نيروي كار در
بخشهاي خدماتي با حداقل حقوق بيشــترين
خدمات را ارايه ميدهند؛ در حالي كه با تصور نبود
اين نيروي كار ،كارگر ايراني دســتمزد بيشتري
براي چنين كاري طلب خواهد كرد و اين در حالي
است كه نيروي متخصص مشاغلي از اين دست
هم در ميان ايرانيان كمتر است و بيشتر كارگران
افغان به دليل سالها كاركردن در اين مشاغل در
اين حرفهها تخصص يافتهاند .با رفتن اين نيروي
كار ارزان كه حاال در بخش فعاليت خود تخصص
هم يافته است ،بازار كار ايران با كمبود نيروي كار
روبهرو میشــود و در صورت تاميــن اين نيروي
كار بيشــك بايد پرداختي بيشتري را متحمل
شــد .درنهايت بايد گفت که قيمتتمامشــده
بخشهايي مانند ساختمانی ،كشــاورزي و ...كه
كارگران افغــان در آنها مشــغول فعاليت بودند،
باال خواهد رفــت و در نتيجه هــم كارفرما و هم
مصرفكننده از اين وضعيت متضرر میشــوند.
چنين مسائلي را كشورهايي مانند آمريكا و آلمان
پيش از ما تجربه كردهاند و از فوايد آن بهره الزم را
بردهاند .در برههاي آمريكاييها در زمان برداشت
محصــول راه ورود مكزيكيها را باز گذاشــتند و
از ســختگيريها خبري نبود تا بتوانند از نيروي
كار ارزان بهره ببرند و درنهايت قيمتتمامشــده
پايينيبرايمحصوالتشانثبتكنند،آلمانهماز
اين ترفند استفاده كرده است .بررسيهاي علمي
در كشورهايي از اين دست نشــان از اين دارد كه
استفاده از چنين نيروهاییصرفه اقتصادي دارد
و كارفرما و مصرفكننده از آن منتفع میشــوند.
بازار كار ايران هم در ســالهاي گذشــته از اين
فرصت بهره الزم را برده و حاال با خروج اين نيروها
چنين فرصتي از دست بازار كار خارج ميشود و
بايد فكري اساســي و علمي براي آن كرد .اگر چه
در برههاي نبود اين نيــروي كار در بازار كار ايران
به چشــم خواهد آمد و بازتابهاي آن را همگي
احساسخواهيمكرد.

حیات وحش و آبزیان آبهای داخلی سازمان حفاظت محیط
زیستهمگلهکردهبودکهدامپزشکیتنهازمانیکهبیماریدر
نقطهای خاص در دامهای اهلی یا حیات وحش گزارش شــود
نسبت به واکسیناسیون دامها آن هم در همان کانون بیماری
اقدام میکند و به همین دلیل تلفات حیات وحش در منطقه
بیشترمیشود .آذرسالپیشمدیرکلدفتربهداشتومدیریت
بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی گفته بود که کشورمان
طرح مبارزه با بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک را در
کشورهای افغانستان ،پاکستان و تاجیکستان انجام میدهد.
چند سالی است که نقل و انتقال دامها ،خشکسالی که حیوانات
حیات وحش را به ســمت مناطق روستایی و پُرآب میکشاند
و واکسینه نکردن دامها و آمدنشــان به زیستگاههای حیات
وحش ،طاعون را دلیل تازه تلفات حیوانات وحشــی کرده اما
سازمان دامپزشکی مدعی اســت که ریشهکنشدن طاعون
نشخوارکنندگان کوچک تا سال  2030در جهان قطعی است؛
تا آن زمان  12سال دیگر باقی اســت و طاعون شاید هر سال
سربرسد.

