
اشكال كار فقط تفس�ير به رأي كردن قوانين 
از جانب برخي حقوق خوانده ها نيس�ت بلكه 
اي�راد مهم ت�ر در ادعاهايي اس�ت كه چماق 
مي ش�ود بر سر »هركس�ي غير از خودمان«؛ 
حال و روز اين روزهاي بعض�ي از كانون هاي 
وكالي دادگس�تري اين گونه اس�ت. اتفاقي 
جالب در كانون وكالي دادگستري كرمانشاه 
رخ داده كه گذش�ته از مضحك بودن، مطالب 
گذش�ته »ج�وان« را تأييد صري�ح و ضمني 
مي كند. چندين مطلب راجع به انحصارگرايي 
و تافت�ه جدابافته بودن برخ�ي از كانون هاي 
وكالي دادگستري نوشتيم و مصاديقي را هم 
از آن ذكر كرده بوديم، اما برگزاري انتخابات 
بين هفت نفر براي هشت كرسي در كرمانشاه 
جديدتري�ن مص�داق در اي�ن زمينه اس�ت! 
مجري، ناظر، انتخاب كننده و انتخاب شونده 
كه در يك جمع خاص تجميع شود، نتيجه اي 
هم جز اين نخواهد داش�ت. اعتصاب وكالي 
خود اس�تان كرمانش�اه در اين انتخابات هم 
مهر تأييدي اس�ت بر نوش�ته هاي قبلي ما و 
انتقادات راجع به بازبيني در روش ها و ساختار 
موجود كانون هاي وكالي دادگس�تري. حاال 
چنين هيئتي با چنين س�اختاري مي خواهد 
و اصاًل مي تواند كه مدافع حقوق عامه باشد؟!

قانون دانان��ي كه از تسلط ش��ان به قان��ون براي 
دورزدن اس��تفاده مي كنن��د نه به ج��ا آوردن و 
اجراكردن قانون! كانون وكالي دادگستري بارها 
قانون را دور زده اند و همچنان هم در مواردي در 
همين مسير حركت مي كنند. حاال ديگر اين  آش 
آنچنان شور شده كه صداي برخي از اعضاي خود 
كانون وكال  هم درآمده است. ماجراي انتخابات 

كانون وكالي كرمانش��اه و برگزاري انتخاباتي با 
هشت كرس��ي براي هفت نفر يكي از نمونه هاي 
اين تخلفات و مشت نمونه خرواري است كه هر 
از چندگاه صدايش در مي آيد، اما ببينيم ماجراي 
اين انتخابات عجيب و نتاي��ج عجيب ترش چه 

بوده است!
 برگ�زاري انتخابات براي 8 كرس�ي بين 

7 نفر !
سعيد تيموري از اعضاي كانون وكالي كرمانشاه 
و يكي از افراد داراي حق رأي كه به اين انتخابات 
معت��رض اس��ت، درب��اره ماج��را ب��ه »جوان« 
مي گوي��د:»از بين قريب ب��ه 300 نفر از وكالي 
واجد ش��رايط عضويت در هيئت مديره، 20نفر 
كانديدا ش��دند و براي تأييد صالحيت مدارك 
آنها به مرجع نظارتي ارسال ش��د كه  در نهايت 
16نفر براي انتخابات تأييد صالحيت شدند. در 
اين بين هم اعتراضاتي نسبت به عملكرد و فرآيند 
انتخابات از س��وي هيئت نظارت وجود داش��ت 
و مصوب��ه اي جنجالي هم در آس��تانه انتخابات 
در هيئ��ت مدي��ره ب��ه تصويب رس��يد كه حق 
رأي دهندگان را از هشت رأي به پنج رأي كاهش 
داد. هر دوره و هر س��ال در اكثريت كانون هاي 
ايران بنا ب��ر ماده 2 قانون اس��تقالل كانون هاي 
وكالي دادگستري مصوب 1333 هيئت مديره 
از پنج عضو اصلي و سه عضو علي البدل تشكيل 

شده است.«
بنا ب��ه تأكي��د وي توجيه هيئت مدي��ره كانون 
وكال براي اي��ن مصوبه اين بود كه اف��راد داراي 
توانايي كمتر را از فهرست انتخابات حذف كنند 
كه اي��ن مصوبه م��ورد اعتراض ق��رار مي گيرد، 
اما هيئت مديره مصوبه خ��ودش را تأييد كرده 

و هيئت نظ��ارت ه��م ك��ه قاعدتاً مس��تقل از 
هيئت مديره است و جنبه نظارتي دارد اين مصوبه 
هيئت مدي��ره را مي پذي��رد و اجراي��ي مي كند. 
تيموري مي افزايد:»دو روز مانده به انتخابات به 
نوعي با يك سري توجيهات 9 نفر از 16نفر افراد 
تأييد صالحيت شده تصميم گرفتند در اعتراض 
به عمل هيئت مديره و هيئت نظارت در تصويب 
اين مصوب��ه از ادامه انتخابات انص��راف دهند و 
تعداد كانديداها به هفت نفر رسيد، در حالي كه 
براي برگزاري انتخابات نياز به هش��ت كانديدا 
داش��تيم، به همي��ن خاطر هم هيئ��ت نظارت 
انتخابات را كنس��ل كرد، اما چه��ار نفر از هفت 
نفر كانديداي باقيمانده به تصميم هيئت مديره 
براي كنسل كردن انتخابات اعتراض كردند و اين 
اعتراض به مرجع نظارتي ارسال شد كه دادگاه 
اعتراض اين افراد را رد كرد و گفت: صالحيت من 
در جايي است كه انتخابات برگزار شود و كسي 
كه ح��ق رأي دارد مي تواند به ش��يوه برگزاري 
انتخابات اعتراض كند. در پايان رأي آمده بود كه 
»هيئت نظارت به رويه قانوني برگزاري انتخابات 
عمل خواهد كرد.« بعد از اين بود كه تلقي هيئت 
نظارت از اين رأي اين بود كه باي��د انتخابات را 
برگزار كند! اين در حالي است برگزاري انتخابات 
با هفت نفر در حالي كه هيئت مديره هشت نفره 
است، امري غيرقانوني و طبق اصلي بديهي اين 
كار غيرمنطقي است چراكه جنبه رقابتي ندارد و 
با وجود اين هيئت نظارت اين انتخابات را برگزار 
كرد كه  اين امر مورد اعتراض چند نفر از وكاليي 
كه حق رأي دارن��د قرار گرفت و اي��ن اعتراض 
به لحاظ مصلحت كانون و رفتار خالف قانون بود. 
ما اين اعتراض را تقديم دفتر كانون كرديم و به 

زودي به دادگاه عالي انتظامي قضات هم ارسال 
خواهد شد.«

 زمزمه هايي از تالش براي تأييد انتخابات 
غير قانوني 

يكي ديگ��ر از وكالي اس��تان كرمانش��اه هم به 
»جوان« مي گويد:»با تمام اينها زمزمه هايي به 
گوش مي رس��د كه از تالش ب��راي تأييد نهايي 
انتخابات با وج��ود تمام اعتراض ه��اي موجود 

حكايت دارد.«
بنا به تأكي��د وي حتي اگر اي��ن انتخابات تأييد 
شود، بديهي است كه افرادي با چنين شرايطي 
بر كرس��ي هئيت مديره كانون وكالي كرمانشاه 
بنشينند وجاهت و مش��روعيت خود را منطقا و 
قانونا نخواهند توانس��ت توجيه كنند، اما كانون 
وكالي دادگستري بارها نشان داده اند، اين گونه 

مشروعيت ها برايشان اهميتي ندارد!
 ستاد انتخاباتي انتخابات اسكودا 

انتخابات مهم تري كه كانون وكال در پيش دارد، 
انتخابات تهران است. نكته قابل تأمل اينجاست 
كه در حال حاضر دانشكده حقوق دانشگاه آزاد 
واحد تهران مركز عمال به ستاد انتخاباتي كانون 
وكال تبديل شده اس��ت. جزئيات بيشتر در اين 
رابطه مطالب جداگانه اي مي طلبد كه عندالزوم 

به آنها هم خواهيم پرداخت. 
آزم��ون كانون ه��اي وكال هم كه همي��ن جمعه 
گذشته برگزار ش��د، با اعتراضات گس��ترده اي از 
سوي داوطلبان همراه بوده است. بسياري از اساتيد 
حقوق معتقدند سؤاالت اين آزمون استاندارد نبوده 
 است. اين در حالي است كه رقابت در اين آزمون 
به قدري تنگاتنگ اس��ت كه يك سؤال درست يا 
اشتباه مي تواند رتبه فرد و شهر محل فعاليتش را از 
مركز به شهرستان ها يا بالعكس جابه جا كند. اين 
حساسيت ها وقتي بهتر درك مي شود كه بدانيم 
حضور در هيئت مديره اسكودا و همچنين داشتن 
پروانه وكالت در مركز يكي از مطلوب هاي برخي از 
وكالي كانون هاي وكالست كه بنا بر رويه ناصحيح 
همين كانون ها پول ه��اي چندصدميليوني هم 

براي آن جابجا مي شود.
 دفاع از حقوق عامه، چگونه ؟!

وكيل  مدافع موكل و پيشران حقوق عامه است. 
اگر يك وكيل در عين استقالل به قانون احترام 
گذاشته، مقابل ظلم بايستد و از مظلوم دفاع كند، 
مي توان به اس��تقرار عدال��ت در جامعه اميدوار 
بود. امارخ دادن  همه اينها با دس��ت هاي ناپاك 
غيرممكن است و در مواردي به ضد خودش هم 

تبديل مي شود.
سرانه وكيل به ازاي پرونده هاي موجود قضايي 
در كشور، بسيار پايين تر از نرم هاي جهاني است 
و انحصار چند دهه اي كان��ون هاي وكال به اين 
وضعيت هم دامن زده است. واضح است كه الزمه 
دفاع از حقوق عامه اوال رفع انحصار و ثانياً آلوده 
نبودن به قانون شكني و هنجارشكني و احترام 
به قواعد حقوقي و مردم ساالرانه است. بارها در 
»جوان« در مذمت انحصارگرايي و قانون گريزي 
برخي از منتسبان به قانون مطلب نوشته ايم و اين 
هم يك نمونه ديگر آن بود. احياي حقوق عامه، 

اصالح اين روندها را مي طلبد.

| روزنامه جوان |  شماره 5807 

884984403سرويس اجتماعي | الثان��ي 1441  6 ربي��ع   | سه ش��نبه 12 آذر 1398 

اي�ران س�االنه ب�ا ح�دود 800هزار س�انحه 
رانندگي، 17هزار كش�ته برج�ا مي گذارد كه 
اين تلفات دو برابر آمار جهاني است. تصادفات 
رانندگي عالوه برآنكه سرمايه هاي انساني را 
از بين مي برد، اما20 برابر اين آمار نيز مجروح، 
مصدوم و معلول بر جا مي گذارد كه اين سوانح و 
تبعات آن هزينه هاي سنگين اقتصادي و مالي 
به فرد، خانواد و كش�ور تحميل مي كند. آمار 
فوتي هاي تصادفات در مهر امسال با 15درصد 
افزاي�ش به ه�زار و 670 نفر رس�يده اس�ت. 
 حادث��ه خب��ر مي كن��د و جاده ه��اي درون و 
برون ش��هري همچنان قرباني مي گيرند. براين 
اساس روزانه 55 نفر جان خود را در انواع سوانح 
رانندگي از دس��ت مي دهن��د. در اين خصوص 
سازمان پزش��كي قانوني اعالم كرد:  هزار و 6۷0 
نفر در مهر سال جاري در حوادث رانندگي جان 
خود را از دست داده اند كه اين رقم در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذش��ته با هزار و ۴۴۷ فوتي، 
15/۴درصد افزاي��ش يافته كه از اي��ن تعداد از 
كل فوتي ه��اي حوادث رانندگي در كش��ور مهر 
امسال هزار و 295 نفر مرد و 3۷5 نفر زن بودند. 
اين گزارش حاكي است در اين مدت استان هاي 
خوزس��تان با 125، ته��ران ب��ا 121 و فارس با 
10۷نفر بيشترين فوتي و اس��تان هاي اردبيل با 
20، گلستان و چهار محال وبختياري هر كدام با 
23 و كهگيلويه و بويراحمد با 2۴ فوتي كمترين 

آمار تلفات حوادث رانندگي را داشته اند. 
 وقوع ساالنه 800 هزار تصادف در كشور 

مناسب نبودن جاده هاي برون شهري، عدم رعايت 
قوانين و مق��رارت رانندگي و اس��تانداردنبودن 
خودرو ها و نظارت هاي ناكافي توسط دستگاه هاي 
متول��ي س��بب ش��ده ت��ا تصادفات بيش��ترين 
هزينه هايش را بر جامعه ايراني تحميل كند. در 

اين خصوص رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي با اش��اره به اينكه ساالنه به طور متوسط 
٨00هزار تصادف در كش��ور رخ مى دهد، گفت: 
بيش از دو برابر آمار جهاني، قرباني تصادفات در 
كشور وجود دارد.  عليرضا زالي تأكيد كرد: بخش 
عمده اي از قربانيان تصادفات را جوانان تشكيل 
مي دهد و اي��ن موضوع عالوه ب��ر اينكه صدمات 
جس��مي، روحي و روانى براي ف��رد و خانواده ها 
در پي دارد، بار اقتصادي ش��ديدى هم به كشور 
وارد مي كند.  وى گفت: ٨00هزار تصادف ساالنه 
رقم بزرگي است كه اين ناش��ي از نبود فرهنگ 
رانندگ��ي، ناايمن بودن راه ها و نامناس��ب بودن 

خودروهاست. 
زالي با بيان اينكه بي��ش از 90درصد تروماها در 
حوزه ارتوپدى رخ مى دهد، اظهار كرد: بيشترين 
مشكالتي كه در بيمارستان ها با آن دست و پنجه 
نرم مي كنيم، توأم بودن آسيب هاي سخت و نرم 

است كه درمان هاي پيچيده اي مي طلبد. 
گفتني است در مهر امس��ال هزار و 131 نفر در 
مسيرهاي برون ش��هري، 3٨۷ نفر در مسيرهاي 
درون ش��هري، 122 نفر در مسيرهاي روستايي، 
ش��ش نفر در راه هاي اختصاصي و 2۴ نفر نيز در 

ساير مسيرها جان خود را از دست داده اند. 
 مجروحان 20برابر كشته هاي تصادفات 

تصادفات فقط كشته و يتيم برجا نمي گذارد بلكه 
مصدومان سوانح رانندگي در كشور آمار بسياري 
بااليي را به خود اختصاص مي دهند؛ بعضاً تا 20 
برابر تلفات جاده اي. در گزارش سازمان پزشكي 
قانوني تأكيد شده است: در هفت ماهه سال جاري 
جانباختگان حوادث رانندگي با رشد 2/1درصدي 
مواجه بود كه در اين مدت 22 هزار و 2٨ نفر در 
حوادث رانندگي ج��ان خود را از دس��ت دادند. 
اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 10هزار و 

۷99 نفر بود كه در همين مدت 22۷ هزار و ٨36 
مصدوم حوادث رانندگي به مراكز پزشكي قانوني 

مراجعه كردند. 
 همچنين در مهر امسال 32 هزار و ٨0٨ مصدوم 
حوادث رانندگي به مراكز پزشكي قانوني مراجعه 
كردند كه از اين تعداد 23ه��زار و ۷65نفر مرد و 

9 هزار و ۴3 نفر زن بودند كه اين آمار در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذش��ته 6/۴درصد افزايش 
يافته است. عالوه بر فوتي ها، مصدومان تصادفات 
هم هزينه هاي بسيار سنگيني بر كشور و خانواده 
تحميل مي كنند كه جبران اي��ن هزينه ها بعضاً 

غيرممكن و در مواردي هم بسيار زمان بر است.

مصدومانتصادفات20برابركشتهها
فقط در مهر امسال 1670 نفر در تصادفات جاده اي جان باختند

ادعاي احياي حقوق عامه با يک انتخابات خاص!
به دليل اعتراض وكال، كانون وكال انتخاباتي از بين 7 نفر براي 8 كرسي برگزار كرده است

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------
  معافيت مالياتي سلبريتي هاي ميلياردر واكنش هاي زيادي 

در فضاي مجازي داشته است:
محمدرضا باق�ري: آقاي نوبخت! از كيس��ه خليفه مي بخش��ي يا از 
جيب ملت؟ كارمند هنوز حقوقش واريز نشده، مالياتش را مي پردازد. 
س��لبريتي ميلياردي از ماليات معاف ش��ود كه نكند سال بعد برايتان 
جشن تولد نگيرند و ش��مع فوت نكنند؟ بنزين را مي خواهيد گران تر 

كنيد، اين مشكل هم حل شود؟ 

احس�ان خاندوزي: حفظ معافيت مالياتي هنرمندان، خام فروشان، 
مناطق آزاد و نداشتن ماليات بر عايدي سرمايه، تأييد چند باره اي است 
برخاستگاه اقتصاد سياسي آقايان! حتي وقتي صادرات نفت به كف و 

تحريم به سقف رسيده باز به طبقات خاص نبايد اندك فشاري بيايد. 

محمد صفدري: چالشي بزرگ تر از سهميه بندي بنزين؛ هنرمندان 
اگر معافيت مالياتي نداشتند بايد ساالنه 5هزارميليارد تومان ماليات 
پرداخت مي كردند كه اين ع��دد معادل يارانه بنزي��ن 12/5 ميليون 

ايراني است. 

مصطفي زالي: رئيس سازمان برنامه و بودجه از مخالفت دولت با حذف 
معافيت مالياتي هنرمندان در پيش نويس اصالح مقررات مالياتي خبر 
داد. در انتخابات پيش رو، به كساني رأي دهيم كه به اين عوام فريبي ها 
پايان دهند و نگذارند به بهاي فرار مالياتي دانه درشت ها، محرومان در 

آتش سياست بنزيني بسوزند. 

هرمس: ائتالف سلبريتي هايي كه از ماليات دهي فرار مي كنند و دولتي 
كه به جاي ماليات گيري بنزين را گران مي كند؛ دولت سلبريتي ها گند 
مي زند، سلبريدي هاي ماليات نده به جلو فرار مي كنند و پاداش شان را 

از دولتي ها مي گيرند.
 

سارا هوشمندي: وقتي امثال بازيگران و خواننده ها از ماليات معافن 
يعني امثال من و ش��ماي كارمند و كارگر بايد جورشو بكشيم؛ عدالت 

زيباي اقتصادي!

فرش�اد توماج: نوبخت: »دولت با حذف معافيت مالياتي هنرمندان 
مخالف اس��ت«. چرا؟ چون دولت پوپوليس��ت از واكنش و تأثيرشان 
بر افكار عمومي مي ترس��د هنرمندان محترم هم اگر خودشان همراه 
اين طرح لغو معافيت نش��وند، يعني در همدلي ش��ان با جامعه دروغ 

مي گويند. 

دانيال معمار: توي خيلي از كش��ورها، معافيت مالياتي هنرمندان يا 
وجود ندارد يا محدود است. مثاًل انگليسي ها، فقط براي فيلم هاي ملي 
و ارزشمندشان اين معافيت را در نظر مي گيرند، اما توي كشور ما، حتي 
بازيگران و دست اندركاران فيلم هاي س��خيفي مثل »وااااي آمپول«، 

»كلمبوس« »تگزاس« هم  از ماليات معافند. چرا؟ 

مصطفي ش�اه كرمي: رس��اندن آب به گل منافاتي ب��ا هرس كردن 
شاخه هاي اضافه نداره. معافيت مالياتي فعاليت هاي فرهنگي با بحث 
ماليات ب��ر درآمد كه محمل اصلي بحث هس��ت تف��اوت زيادي داره. 
حرف اينه، چرا بايد يك كارگر يا معلم ماليات بده، اما درآمد ميلياردي 

سلبريتي ها مشمول ماليات بر درآمد نباشه؟

مجتبي احمدي: دول��ت روحاني كه نه حقوق كارگره��ا رو ميده نه 
حتي يارانه معيشتيشون رو، دس��تور داده همه سلبريتي ها رو با تمام 
درآمدهاي ميليارديشون از پرداخت ماليات 100 درصد معاف كنن! اون 
وقت انتظار داريد سلبريتي اجاره اي در حمايت از مردم از دولت انتقاد 

كنه؟ طبيعيه كه پشت حمايت از آشوبگرها پنهان بشن.
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشار اين عكس توئيت زد: پروانه بهره برداري 
شهرداري تهران براي توليد برق از زباله رو گم كردن! پ. ن: ما رو باش 

شهر رو دست كي ها سپرديم، مواظب باشيد خودتون گم نكني !
-----------------------------------------------------

  علي زادمهر با انتشار اين عكس توئيت زد: كوهي كه در اين 
تصوير و در ستاد ثبت نام انتخابات ديده مي شود كوه دماوند نيست بلكه 
تصوير تاراناكي يا »اگمونت« مربوط به طبيعت شمالي نيوزيلند است 

كه با نام تاراناكي معروف است !
-----------------------------------------------------

   زهرا روستا توئيت زد: ديروز به چند تا روزنامه پيام دادم تا خبر 
وصل نشدن اينترنت همراه در سيستان و بلوچستان رو كار كنند. صداي 
ما كه به جايي نمي رسه. توي فضاي مجازي هم موضوع با اهميتي براي 
مردم به حس��اب نمياد. آقاي جهرمي هم با اون شماره تلفنش كاري 

نكرد. شنيده نشدن خيلي آدمو عصباني مي كنه. 

پيمان حقيقت طلب*

 مدير كل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي با اشاره به 
اينكه از اواخر روز چهارشنبه )13 آذرماه( براي غرب سواحل درياي خزر 
وزش باد شمالي،  ابرناكي و بارش باران دور از انتظار نيست، تصريح كرد: 
روز پنج شنبه )1۴ آذرماه( عالوه بر گسترش بارش در سواحل درياي 
خزر با ورود سامانه بارشي از غرب و شمال غرب كشور در اين مناطق و 
دامنه هاي جنوبي البرز در استان هاي قزوين، البرز، تهران و سمنان و 
شمال شرق كشور بارش برف و باران پيش بيني مي شود. همچنين در 

مناطقي از جنوب و غرب كشور بارش پراكنده رخ خواهد داد. 

 با رأي ش��وراي ملي رقابت، كانون هاي وكالت مل��زم به ثبت نام در 
سامانه كسب و كار شدند و در نتيجه از اين پس كانون وكال نمي تواند به 

بهانه اشباع بازار در صدور مجوزها تأخير ايجاد كند. 

 معاون فني و عمراني شهرداري تهران گفت: ش��هر تهران نيازمند 
احداث 1۷0 كيلومتر شبكه اصلي هدايت روان آب است كه هزينه هاي 

قابل توجهي براي تكميل اين شبكه بايد صرف كرد. 

انعكاس آزمون و خطاهاي گذشته 
در اليحه تشكيل سازمان ملي مهاجرت

ارديبهشت سال 139۷ بود كه »ش��وراي عالي اداري« با پيشنهاد تشكيل 
»سازمان ملي مهاجرت« موافقت كرد. هدف از تشكيل سازمان ملي مهاجرت 
كشور، تمركز سياستگذاري، راهبري، برنامه ريزي، نظارت و ساماندهي امور 
اتباع و مهاجرين خارج��ي، پناهندگان و برقراري ارتب��اط مؤثر با نهادها و 

سازمان هاي بين المللي عنوان شده بود. 
در جلسه  ش��وراي عالي اداري مقرر ش��ده بود كه وزارت كشور با همكاري 
سازمان اداري و استخدامي كشور و ساير دستگاه هاي ذي ربط اليحه  تشكيل 
سازمان ملي مهاجرت را طي سه ماه تهيه و به هيئت وزيران ارائه كند. باالخره 
بعد از يك سال اين اليحه آماده و چند روز پيش در دستور كار كميسيون 

سياسي- دفاعي هيئت دولت قرار گرفت. 
اليحه  تشكيل سازمان ملي مهاجرت در 1۷ماده تنظيم شد و به شرح 
وظايف و ساختار اين س��ازمان پرداخته اس��ت. متن اليحه در سايت 
هيئت دولت قرار دارد و با خواندن متن اليحه سؤاالت بسياري در ذهن 
شكل مي گيرد. بزرگ ترين سؤال اين است كه اين اليحه قرار است چه 

دردي را دوا كند؟
مهاجرت مسئله  قرن بيست و يكم اس��ت و تمامي كشورهاي جهان با اين 
پديده روبه رو هس��تند. پديده اي كه دو وجه دارد: كساني كه از يك كشور 
مي روند و كساني كه به يك كشور مي آيند. هيچ كشوري در دنيا نيست كه 
با پديده مهاجرت به صورت يك وجهي روبه رو باشد، ايران نيز چنين است. 
همان طور كه تعداد زيادي مهاجر از مرزهاي ش��رقي و غربي وارد كش��ور 
ايران مي شوند، تعدادي از ايرانيان هم هر ساله جالي وطن مي كنند. براي 
مهاجراني كه وارد خاك ايران مي شوند اداره اي به نام اداره كل امور اتباع و 
مهاجرين خارجي وجود دارد و در مورد ايرانياني كه جالي وطن مي كنند 
هيچ ارگاني وجود ندارد. در مورد خروج و مهاجرت هاي بين المللي ايرانيان 
هيچ سازماني وجود ندارد كه در حداقلي ترين شكلش آمار مهاجرت ايرانيان 
را ثبت كند. وقتي از سازمان ملي مهاجرت نام برده مي شود، انتظار مي رود 
كه هر دو وجه مهاجرت در اين سازمان مورد بررسي قرار بگيرد. مهاجرت 
نخبگان ايراني، مهاجرت نيروي كار ماهر ايراني، مهاجرت هاي خانوادگي 
ايرانيان مسائل بزرگي هستند كه هيچ سازماني در ايران متولي آنان نيست. 
وقتي از »سازمان ملي مهاجرت« نام مي بريم چرا نبايد اين سازمان به تمام 

امور مهاجرتي در كشور ايران بپردازد؟
»مهاجران تهديدند«! اين نگاه حاكم بر دستگاه سياستگذاري مهاجرت در 
طول ۴0 سال اخير بوده است. نگاهي كه باعث شده تا مهاجران از نظر حقوقي 
هيچ گاه در جامعه  ايران پذيرفته نشوند. نگاهي كه باعث شده تا همواره نيمي 
از جمعيت مهاجران حاضر در ايران عنوان غيرقانوني را بپذيرند و به صورت 
غيرقانوني در ايران حاضر باشند. نگاهي كه باعث شده تا ما شاهد حضور نسل 
چهارم پناهندگان در ايران باش��يم؛ پناهندگاني كه هم خودشان، هم پدر 

مادرشان و هم پدربزرگ مادربزرگ شان در ايران به دنيا آمده اند. 
»مهاجران تهديدند«! اين گزاره اي است كه باعث شده تا ما هيچ گاه نتوانيم 
از ظرفيت نخبگان مهاجر استفاده كنيم و همواره آنان را در مشاغل فرودست 
نگاه داشته ايم. باورمان نشده است كه از حداقل 3ميليون مهاجر حاضر در 

ايران عده اي شان نخبه اند و مي توانند كارهاي بزرگي كنند. 
متأسفانه نگاه حاكم بر كساني كه اليحه  سازمان ملي مهاجرت را نگاشته اند، 
همان نگاه ۴0سال اخير بوده است. از بررسي برخي از مواد اين اليحه پيداست 
كه نويسندگان اليحه  مذكور حتي يك آسيب شناسي از سياست هاي در 
پيش گرفته شده در طول ۴0 س��ال اخير هم انجام نداده اند. سؤال بزرگي 
كه بعد از خواندن اليحه به ذهن متبادر مي ش��ود، اين است: سازمان ملي 
مهاجرت قرار است چه كاري انجام بدهد كه فراتر از كارهاي اداره كل امور 
اتباع و مهاجرين خارجي فعلي است؟ تمامي وظايف و اهدافي كه در متن 
اليحه براي سازمان مذكور تعريف شده، وظايف و اهداف اداره  كل فعلي است. 
تفاوت بارزي كه مشاهده ش��د  اين بود كه در ماده 10ذكر شده كه تمامي 
امور ورود، اقامت و اشتغال اتباع خارجي از تاريخ تصويب اين اليحه به وزارت 

كشور واگذار شود !
اليحه  س��ازمان ملي مهاجرت افق چندان روش��ني را در زمينه  استفاده و 
بهره مندي هر چه بيشتر از ظرفيت و استعدادهاي مهاجران حاضر در ايران 
بازنمايي نمي كند. اسكان پناهندگان در مهانشهر و گسترش اردوگاه هاي 
مراقبت��ي در جاي جاي اين اليحه تكرار ش��ده اس��ت. سياس��ت ها و نوع 
برخوردهايي كه ۴0 سال است آزموده شده و هيچ گاه نه براي ما ايرانيان و نه 

براي مهاجران مفيد فايده واقع نشده است. 
* پژوهشگر علوم اجتماعي
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 مضمون تماس جمعي از ش�هروندان تهراني با گ�روه اجتماعي:
 سال گذشته هم در همين آذر و دي ماه بوي نامطبوع فضاي شهر را پر و چند 
روزي اذهان را مشغول كرده بود. بازار شايعات هم داغ شده بود: از فعال شدن 
آتشفشان در شمال شرق تهران گرفته تا تركيدن شبكه فاضالب تهران و ... . 
بوي بد پيچيده در پايتخت به كنار، دست به دست شدن شايعات هم خودش 
مسئله ديگري بود كه بايد مديريت مي شد اما نشد. همه اينها با اطالع رساني 
به موقع و شفاف سازي و پاس كاري نكردن دستگاه ها قابل حل است كه 
متاسفانه هيچ گاه رخ نمي دهد و همه را سرگردان مي كند. واقعا منشأبوي بد 
پايتخت چيست ؟ واقعاً چرا مسئوالن راجع به چنين موضوعي شفاف سازي 

و اطالع رساني نمي كنند؟!


