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راستی آزمایی یک جنجال در قطر

چند کارگر برای برگزاری جام جهانی قطر جان باختند؟
از زمانی که قطر حق میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ را کسب کرده، جنجال هایی درباره برخورد این کشور با کارگران 
خارجی و جان هایی که در این راه فدا شــده، به وجود آمده اســت. درباره تعــداد کارگرانی که در پروژه های 
ساخت وســاز جام جهانی در قطر کشته شده اند، تخمین های گوناگونی وجود دارد، اما تعیین رقم واقعی کاری 
دشوار است. این راســتی آزمایی به ارقام منتشر شده از ســوی فیفا، مقامات قطری، گروه های حقوق بشری و 
رسانه ها که دائما تحت عنوان واقعیت، اطالعات گمراه کننده یا حتی نادرست از آنها یاد می شود، می پردازد. ما 
می دانیم که این ارقام تنها تصوری مبهم از رنجی اســت که کارگران مهاجر در قطر متحمل شده اند. ادعا: «جام 

جهانی قطر به بهای جان شش هزارو ۵۰۰ و حتی ۱۵ هزار کارگر مهاجر تمام شده است».

راستی آزمایی: نادرست
آمار گزارش شــده از مرگ ۱۵هــزارو ۲۱ کارگر مهاجر مرتبط با 
جام جهانی در قطر از گزارش ســال ۲۰۲۱ سازمان عفو بین  الملل 
سرچشــمه می گیرد. درســت مانند گزارش رقم شش هزارو ۵۰۰ 
نفر که اولین بار در فوریه ۲۰۲۱ در گاردین منتشــر شــد. گرچه از 
زمان انتشــار این گزارش ها چندین مرتبه از ایــن ارقام برای تأیید 
این ادعا اســتفاده شــده، اما نه عفو بین الملل و نه گاردین هرگز 
ادعــا نکرده اند تمام این افراد در جریان پروژه های ساخت وســاز 
اســتادیوم ها یا در حقیقــت دقیقا در جریان جــام جهانی ۲۰۲۲ 
جان خود را از دســت داده اند. هــر دو رقم صرفا به غیرقطری ها 
از ملیت ها و مشاغل مختلفی اشــاره دارد که در دهه گذشته در 
قطر جان باخته اند. رقم ۱۵هزارو ۲۱ نفر به نقل از عفو بین الملل 
از آمار رسمی مقامات قطری گرفته شده و به تعداد خارجی هایی 
که بین ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ در این کشور جان باخته اند، اشاره 
دارد. این تعداد بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ میالدی ۱۵هزارو ۷۹۹ 

نفر بوده است.
۱۵ هزار نفر کشته شده اند، البته نه تنها به دلیل جام جهانی

این رقم نه تنها کارگران ســاختمانی با مهارت اندک، کارکنان 
امنیتی یا باغبانانی را که ممکن است در پروژه های مربوط به جام 
جهانی استخدام شده باشند، شــامل می شود، بلکه به معلمان، 
پزشکان، مهندســان و سایر کســب وکارهای خارجی هم مربوط 
می شــود. بسیاری از این افراد از کشــورهای در حال توسعه مانند 
نپال و بنگالدش به قطر رفته اند و برخی دیگر از آنها از کشورهایی 
با درآمد متوســط یا باال راهی این کشور شده اند. در آمار ارائه شده 
از سوی قطر، به جزئیات مربوط به این موضوع بیش از این اشاره 
نشده اســت. درباره گزارش گاردین نیز همین طور؛ پیت پتیسون، 
روزنامه نگار و تیمش آمارهای رسمی شش هزارو ۷۵۱ نفری خود 
را بر مبنای آمار رســمی دولت های بنگالدش، هند، نپال، پاکستان 

و ســریالنکا که شهروندانشــان بخش درخور توجهی از کارگران 
مهاجر قطری، به ویژه کارگران دارای مهارت های اندک را شــکل 
داده اند، ارائــه کرده اند. قطر این دو رقــم را تکذیب نمی کند. در 
حقیقت، دفتر روابط عمومی دولت این کشور در پاسخ به گاردین 
اعالم کرد: «گرچه وجود تلفات جانی ناراحت کننده است، اما نرخ 
مرگ ومیــر در میان این گروه ها در محــدوده مورد انتظار تعداد و 

جمعیت شناسی آنهاست». اما آیا این پاسخ آنها حقیقت دارد؟
ادعــا: «نرخ مرگ ومیر در میان ایــن گروه ها در محدوده مورد 

انتظار اندازه (آمار) و جمعیت شناسی آنهاست».
راستی آزمایی: گمراه کننده

به گفتــه دولت قطر، هــزارو ۵۰۰ مرگ در ســال در میان دو 
میلیون نفر یک میانگین طبیعی برای مرگ ومیر اســت. اوال، باید 
این نکته را یادآور شــد که طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، 
میــزان مرگ ومیــر عمومــی کارگران مهاجــر در قطــر از میزان 
مرگ ومیر آنها در کشــورهای خود کمتر است. در واقع، حتی نرخ 
مرگ ومیر در میان شهروندان قطری بیش از کارگران مهاجر در این 
کشور اســت. با این حال، با توجه به اینکه کارگران مهاجر در قطر 
نماینده جمعیت عمومی در کشــورهای خود یا در قطر نیســتند، 

چنین ارقامی گمراه کننده به نظر می رسند.
کارگران مهاجر در بدو ورود به قطر کامال سالم هستند

برای مثال، نسبت گروه های جمعیتی کودکان خردسال و افراد 
مســن با باالترین نرخ مرگ ومیر در میــان کارگران مهاجر در قطر، 
به وضوح با جمعیت عمومی در هر کشــور دیگری قابل مقایسه 
نیســت. به عالوه، کارگران مهاجر در قطر، صرف نظر از ســابقه یا 
شغلشان، عموما افراد سالمی هستند که برای دریافت ویزای قطر 
باید بسیاری از معاینات پزشکی را پشت سر بگذارند و متقاضیان 
مبتال بــه بیماری هــای عفونی ماننــد ایدز، هپاتیت بی و ســی، 
ســیفلیس یا سل رد می شوند. این آمار شــامل کارگران مهاجری 

که پس از بازگشــت به کشور خود فوت می کنند، نمی شود. برای 
مثال، در ۱۰ سال گذشته در نپال، آمارهای رسمی حاکی از افزایش 
درخور توجهی از موارد منجر به مرگ ناشــی از نارسایی کلیه در 
میــان مردان ۲۰ تا ۵۰ســاله ای بوده که بســیاری از آنها به تازگی 
از ســر کار در خاورمیانــه بازگشــته بودند. به گفته کارشناســان 
بهداشت در نپال، کار ســخت در آب وهوای خلیج فارس، همراه 
با آب آشــامیدنی اندک و بی کیفیت، یعنی همان چیزی که افراد 

آسیب دیده گزارش داده اند، علت این مسئله است.
ادعــا: «تنهــا ســه مــورد مــرگ ناشــی از کار در پروژه های 

ساخت وساز استادیوم های جام جهانی اتفاق افتاده است».
هم سازمان فیفا و هم کمیته برگزاری جام جهانی قطر اصرار 
دارند که تنها ســه نفر بر اثر کار در پروژه های ساخت وســاز جام 
جهانی جان خود را از دســت داده اند. تعریف رسمی فیفا و قطر 
از «مرگ ومیر ناشی از کار» به مرگ ومیر در پروژه های ساخت وساز 
هفت اســتادیوم جدید و همچنین ســاخت امکانات آموزشی در 
دهه گذشــته در قطر اشــاره دارد. این ســه نفر دو مرد نپالی در 
ورزشگاه الجنوب در الوکره و یک انگلیسی در استادیوم بین المللی 
خلیفه در الریــان بودند. با تعمیم دادن تعریف از «مرگ ومیرهای 

غیرمرتبط با کار» که مســتقیما با کار ســاختمانی مرتبط نیست، 
مقامات رسمی ۳۷ مورد از سایر تلفات از جمله مرگ دو هندی و 
یک مصری در نوامبر سال ۲۰۱۹ را که در یک تصادف جاده ای در 
حین حرکــت از محل کار به محل اقامت خود جان باختند، تأیید 
می کننــد. به هر حال، اعطای میزبانی جام جهانی به قطر، میزان 
ساخت وســاز در این کشور حاشــیه خلیج فارس را رونق داده و 
این آمار فراتر از ســاخت ورزشگاه هاست. بسیاری از این پروژه ها 
از جمله احــداث بزرگراه های جدید، هتل ها، سیســتم های جدید 
مترو، توســعه بخش های فرودگاهی و احداث یک شهرک جدید 
در لوســیل، آن هم در شــمال دوحه، برای برگزاری این مسابقات 
افتتاح شده اند. در حقیقت، حتی فیفا هم ادعا می کند که در اوج 
ساخت وســازها تنها کمی بیش از ۳۰ هزار کارگر برای پروژه های 
مختص به جام جهانی به کار گرفته شده اند. بنابراین، تأیید رسمی 
مرگ سه نفر، میزان تلفات جانی را که ممکن است در جریان سایر 
پروژه های ساختمانی رخ داده باشد، کاهش می دهد؛ پروژه هایی 
که احتماال بدون جام جهانی وجود نداشــتند. همچنین، این تأیید 
رســمی هزاران مورد مســتند از مرگ کارگــران مهاجر در محل 
اقامت خود در ساعات غیرکاری را شامل نمی شود و برای این آمار 

برای نسترن، دختر آرام «شرق»
نسترن فرخه، شاید جوان ترین خبرنگار در روزنامه «شرق» باشد. جوان ترین، 
محجوب تریــن و البته یکــی از پردغدغه ترین هــا. روزی که قرار شــد در گروه 
اجتماعــی و کنــار ما باشــد،  وظیفه صفحات مشــاوره و حقوقــی را بر عهده 
گرفت. صفحه ای ســخت برای اینکه قرار بود جایگزین صفحه حوادث باشــد 
و به ابعــاد حقوقی ماجراهای مختلف بپردازد و یــک راهنمای جامع حقوقی 
برای خواننده ها تهیه کند. صفحه ای که خیلی زود برای خودش مرجعی شــد. 
حقوق دانان زیادی با روزنامه ارتباط گرفتند و نســترن با وجود اینکه تخصصی 
در این زمینه نداشت توانست بخشی را برای صدای وکالی ایرانی ایجاد کند؛ اما 
او به این قانع نبود و هر روز اصرار می کرد که دلش می خواهد میدانی کار کند، 
دوست داشت به مناطق دورافتاده برود و با آدم های فراموش شده صحبت کند.
 نســترن آرام و بی هیاهو بود و در شــبکه های اجتماعــی فعالیتش جز در 
حــدود گزارش هایش نبــود، اصال دغدغه اش این چیزها نیســت. حاال او هم از 
گروه اجتماعی در حالی کم می شــود که در حد شناخت ما هیچ عنوان اتهامی 

نمی توانــد متوجه او باشــد و ما حتی دلیل دســتگیری او را نمی توانیم حدس 
بزنیم. ما از روز یکشنبه با سؤال های زیادی از سوی خانواده نسترن فرخه مواجه 
هســتیم. ســؤال هایی که گاه مثل پتک بر ســر ما فرود می آید. سؤاالتی هرچند 
بدیهــی، اما ما هیچ جوابی برایش نداریم... ما چه جوابی بدهیم به این ســؤال 
مداوم که پس شــما برای خبرنگارتان چه کار می کنید؟  ما چه جوابی به خواهر 
نگران او بدهیم وقتی فریاد می زند چرا مراقبش نبودیم؟ ما چگونه به او بگوییم 
که خبرنگاری نه فقط در حال حاضر، بلکه هیچ وقت هیچ حاشیه امنی ندارد؟

 ما به عنوان گروه اجتماعی «شــرق» و اصال کلیتی به نام «شــرق» چگونه 
می توانیم به خانواده این دختر جوان پاســخ بدهیــم که خودش هم نمی داند 
که خبرنگاری چون نســترن، نیروی آرام و محجوبی چون او می تواند بازداشت 
شــود؟  اصال چگونــه بگوییم که حتی اگر صد اســم احتمالی برای بازداشــت 
پشــت هم ردیف بشوند، هیچ جایی در این صف برای نسترن نیست؟  جواب این 
ســؤال ها را چگونه به مادر نسترن بدهیم؟  چگونه توجیه کنیم لحظات حضور 

در منــزل و بردن دختــر جوانی را که عمومــا حرف نمی زنــد و حتی در زمان 
بازداشــت همکارش نیلوفر حامدی، فقط به گریه هــای بی صدا اکتفا می کرد؟  
اصــال خبرنگاری اجتماعی، چگونــه می تواند دغدغه هــا را بی واهمه برطرف 
کنــد؟  چگونه بــه همه آنهایی که تمــاس می گیرند و از ما ســؤال می کنند که 
«چرا؟» بگوییم ما گالدیاتور نیســتیم، ما کار می کنیم و می نویســیم و حقوقمان 
حداقلی اســت، امــا این رؤیای نوشــتن و تابیدن حقیقت و رســیدن فریاد یک 
زن سرپرســت خانوار یا هر فرد فراموش شــده اســت که ما را به ادامه این راه

امیدوار می کند؟ 
 نســترن قطعا بــه زودی آزاد می شــود... کاش بعــد از آزادی، دوباره وقتی 
سیســتمش را در تحریریه ســفیدرنگ «شرق» روشــن می کند، باز هم با همان 
آرامــش تایپ کنــد و کاربرگ هایش را کنار میزش بچســباند و بــدون دغدغه 
بنویســد... کاش نســترن بعد از آزادی به همه سؤال های خواهرش و ما جواب 

بدهد... .

پنجشنبه
۱۰ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۳۵

هیچ توضیح مکفی ارائه نشده است. بر اساس تحقیقات گاردین 
و سازمان عفو بین الملل، پزشکان قطری با کمک ارقام ارائه شده 
از ســوی دولت بنگالدش، حدود ۷۰ درصــد از مرگ ومیرها را به 
«مرگ های طبیعی» ناشــی از نارســایی های حاد قلبی- تنفسی 
نسبت می دهند. با این حال، برای اپیدمیولوژیست ها، نارسایی های 
قلبی و تنفسی علت مرگ محسوب نمی شوند، بلکه نتایج وقایع 
دیگری هســتند. علت ایست قلبی ممکن اســت حمله قلبی یا 
مشکالت دیگری باشد، در حالی که نارسایی ها تنفسی ممکن است 
ناشی از واکنش آلرژیک یا مسمومیت باشند؛ اما چنین توضیحاتی 
ارائه نشده است. در واقع، در مجموعه ای مستند که در سال ۲۰۲۲ 
توســط شــبکه آلمانی ARD تهیه شد، پزشــکان قطری گزارش 
می دهنــد که مجبور بــه تهیه چنین گواهی های فوتی هســتند. 
همان طور که در اوایل سال ۲۰۱۴، در گزارشی مستقل به سفارش 
دولت قطر، شــرکت بین المللی حقوقی DLA Piper از این رویه 
انتقاد کــرد و «قویا توصیه کرد» که دولت «اجازه کالبدشــکافی 
یا تشــریح اجســادی را که به صورت ناگهانی یا غیرمنتظره فوت 
کرده اند، بدهد»، در اواخر سال ۲۰۲۱، سازمان بین المللی کار هم 

از نبودن مستندات کافی درباره حوادث و علل مرگ انتقاد کرد.
بــه گفته کارشناســانی که ســازمان عفو بین الملــل با آنها 
مصاحبــه کــرده، تنها در یــک درصــد از مــوارد مرگ ومیر در 
«سیســتم های بهداشتی به درستی مدیریت شــده»، علت دقیق 
مرگ مشخص نشــده   است. عالوه بر این، کالبدشکافی و تشریح 
جسد به ندرت ضروری می شــود. در حدود ۸۵ درصد از موارد، 
کالبدشــکافی شــفاهی با حضور شــاهدان یا آشــنایان متوفی 

کفایت می کند.
ســازمان های حقوق بشــری نظیر دیده بان حقوق بشــر، عفو 
بین الملل و ســازمان ساحت عدالت (Fairsquare) به طور مرتب 
با چنین شاهدانی صحبت می کنند. گزارش های آنها حاکی از آن 
است که گرمازدگی، خستگی یا حتی بیماری های جزئی که درمان 
نمی شوند، ریشه بســیاری از مرگ های ناگهانی و غیرقابل توضیح 
هســتند. در مجموع، ارقام مربوط به تلفات مرتبط با جام جهانی 
۲۰۲۲، بســته به تعاریفــی مانند اینکه کارگــران از کجا آمده اند، 
کجــا و چه زمانی فوت کرده اند یا اینکــه آیا می توان مرگ آنها را 
مرتبط با کار دانست یا خیر، متفاوت است. به هر حال، با توجه به 
ناهماهنگی ها و کاستی های موجود در داده های رسمی خود قطر، 
نمی توان به نتیجه مشــخصی رسید. این مسئله به نوبه خود این 
ســؤال را مطرح می کند که چرا مقامات قطر نمی توانند اطالعات 
موثقی ارائه کنند؟ از الن وســمولر از سازمان عفو بین الملل، پیت 
پتیسون از گاردین و نیکالس مک گیهان از سازمان ساحت عدالت 
برای توضیحاتی که درباره کارشــان و کمک به درک یافته هایشان 
ارائه دادند، تشکر می کنیم. متأسفانه درخواست های متعدد برای 
اظهارنظر مقامات قطر، بنگالدش، هند، نپال، پاکستان و سریالنکا 

در زمان انتشار این گزارش بی پاسخ ماندند.
منبع: دویچه وله

دبیر گروه اجتماعی
شهرزاد همتی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

سرحال- چیزی را با دســت و انگشت نشان دادن ۱۰- روحانی 
زرتشــتی- تاراج- زادگاه بوعلی ســینا ۱۱- درختــی برگ ریز- 
بازرگانی که بدهی هایش بیشتر از دارایی اش شده ۱۲- مهاجم 
تیم ملی فوتبال اســپانیا- از اصــول دین ۱۳- قطعه ای ضربی 

در دستگاه نوا- نوعی بازی برای سنجش مهارت هدف گیری- 
خشنودی ۱۴- برادر عرب- جناح لشکر- بدون تغییر- دوستی 
۱۵- سگ شــکاری- لغوشــده- قانونی که توســط دولت به 

مجلس پیشنهاد می شود.  افقی: 
 ۱- دادوســتد- نمکی با خاصیت اکســیدکنندگی قوی 
۲- تراوش کردن- اوضاع جوی- بخشــندگی ۳- مطلبی را 
با آب وتاب خواندن- رســوب های به جامانده از جریان آب 
در بســتر رودخانه ۴- حرص و طمع- نویســنده فرانسوی 
نمایشــنامه خسیس- نفاق ۵- چپ چشــم- نوشتن- کال 
۶- ســواره- مســابقه اتومبیل رانی- غالف شمشــیر ۷- از 
کاراکترهــای اصلی کارتون فوتبالیســت ها- هر فرمانروای 
ســتمگر- تکرار حرفی ۸- ویروس مهلک قــرن- بیدادگر 
معاصر حضرت ابراهیــم(ع) ۹- پایتخت ایتالیا- وضعیت 
دشوار- باشکوه و مجلل ۱۰- از لوازم خانگی گازی- آماده و 
فراهم- عنوان هر یک از پادشــاهان ساسانی ۱۱- واحد پول 
لبنــان- قطع عملیات جنگی- اصطالحــی در فوتبال ۱۲- 
هدایت کننده- دراز کردن- ســاز شکسته ۱۳- شعری که در 
وصف جنگ سروده می شود- پیشوا ۱۴- آخرین سوره- گروه 
بزرگ نوازندگان- روشنی تصویر ۱۵- مالح- فروتن، متواضع 

عمودی: 
۱- نوعــی پارچــه بــا الیــاف طبیعی- مــادر حضرت 
اســحاق(ع)- شــیوه انجام کار ۲- نیم صدای درازگوش- 
سیاه پوش عدالت خواه- از رسانه های چاپی- صد مترمربع 
۳- شــدیدترین- چاالک- از قوانین سه گانه فیزیک مکانیک 
نیوتن ۴- مقاوم و اســتوار- بازیکــن خاطی با دریافت آن از 
زمین مســابقه اخراج می شــود ۵- کارگــردان فیلم لئون، 
حرفه ای با بــازی ژان رنو- پهلوان تورانی ۶- نمایشــنامه 
معروف شکسپیر- شیره درخت- ز ... بود مرد را راستی ۷- 
از پرســنل کادر درمانی- ایشان- رخنه گر اینترنتی ۸- رودی 
در شمال ایتالیا- پایتخت مراکش- فیلمی ساخته استیون 
اســپیلبرگ- حائل میــان دو چیز ۹- از بند رســته- چاق و 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۳۷۸      طراح: بیژن گورانی
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