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وزیر آموزش وپرورش شکایت از 
معلم محکوم به شالق را پس گرفت

حاجی میرزایــی، 
وزیر آموزش وپرورش 
ایــران از مدیران این 
وزارتخانه خواســته 
هرچــه ســریع تر، 

شــکایت از مدیر یک کانــال تلگرامی را پس 
بگیرند. او در توییتر نوشت: »مجازات قضایی 
هیــچ گاه موردنظــر نبــوده و نخواهــد بود. 
ترجیح می دهم اصالح رفتارهای نادرســت و 
غیرحرفه ای برخی، در همــان فضای مدنی و 
رسانه ای محقق شــود.« محکومیت معلمی 
به نام رضــا نهضت بــه ۴۵ ضربه شــالق به 
خاطر انتشــار یک کاریکاتور انتقادی، موجی 
از همدردی و اعتراض به دنبال داشــت. این 
آموزگار با شــکایت وزیر و به اتهام »توهین به 

مقامات« محکوم  شده بود.
    

 چرایی کمبود انسولین قلمی 
در کشور

مدیرکل امور دارو 
و مواد تحــت کنترل 
ســازمان غــذا و دارو 
یــی  جزئیــات چرا
کمبود انسولین قلمی 

را تشــریح کرد.  به گزارش ایسنا، سید حیدر 
محمدی درباره وضعیت تولید انسولین قلمی 
و علت برخی کمبودها در ایــن حوزه، گفت: 
در حال حاضر انســولین رگــوالر و NPH را 
داریــم و میزان موجــودی آن کافی اســت. 
منتها انســولین ها با توجه به بحث تحریم ها و 
مشــکل نقل وانتقال ارز مقداری دچار کمبود 
شــده اســت. البته ازآنجایی که جایگزین آن 
در بازار وجود دارد، مشــکلی پیش نمی آید و 
 NPH ،مردم می توانند انسولین های رگوالر
و ایزوفان را تهیه کنند. او افــزود: منتها برای 
کسانی که فقط تمایل به استفاده از انسولین 
قلمــی دارند، نمونــه تولید داخلــی این نوع 
انسولین وارد بازار شده و در کشور وجود دارد و 
روزبه روز بر تعداد آن افزوده می شود. از طرفی 
واردات این نوع انســولین را هــم در یک ماه 

گذشته افزایش داده ایم.
    

تعدادی شکارچی در فصل 
گاوبانگی دستگیر شدند

ن  یــگا ن  و معــا
حفاظــت ســازمان 
ز  ا یســت  محیط ز
دســتگیری تعدادی 
شــکارچی در فصــل 

گاوبانگــی خبر داد. به گــزارش ایلنا، منوچهر 
فالحی با اشــاره به جفت گیــری گوزن های 
مرال در فصل گاوبانگی و حضور شــکارچیان 
برای شــکار این حیوانات، بیان کــرد: در اکثر 
اســتان هایی که مرال دارند، مثل گلســتان، 
گیالن، مازندران و بخشی از استان سمنان در 
زمان گاوبانگی نیروهای ما در آن مناطق مستقر 
می شوند و در برابر شــکارچی هایی که صدای 
حیوان را تقلید می کنند تا حیوان به سمتشان 
برود تا شــکارش کننــد، از حیوانات حفاظت 
می کننــد. او در مورد تعداد دســتگیری های 
صورت گرفته، گفت: طبق آخرین گزارشی که 
از استان گیالن به من دادند، یک مورد شکارچی 
دستگیرشده، در استان مازندران سه الی چهار 
شکارچی دستگیر کردند و در استان گلستان 
هم یک تا دو مورد شکارچی دستگیر شده است، 
اما این آمار دقیق نیست چون باید صبر کنیم تا 
آمار امسال تکمیل شود و ببینیم نسبت به سال 

گذشته وضعیت چطور بوده است.
    

استفاده از خودرو های آب پاش 
عملیات امنیتی برای ضدعفونی شهر 

فرمانــده انتظامی 
جمهــوری اســالمی 
ایران گفت: خودروهای 
آب پاش نیروی انتظامی 
که از آن برای آرام کردن 

فضا و برقراری امنیت و آرامش مردم اســتفاده 
می شد در جریان شــیوع کرونا از این تجهیزات 
برای ضدعفونی شــهر بهره گرفته شــد چراکه 
تمامــی تجهیزات ناجا همیشــه بــرای تأمین 
امنیت و آرامش مــردم بوده اســت. به گزارش 
انتخاب، سردار حسین اشتری بیان کرد: به دنبال 
شــیوع ویروس کرونا، نیروهای مســلح با تمام 
قوا ورود کرده و ناجا نیز ابتدا اقــدام به برقراری 
 امنیت در مراکز درمانــی و ایجاد آرامش در این 

مکان ها کرد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

اراذل واوباش نه آدم های ناشناخته ای 
هســتند نه  واژگان عجیب وغریبی. از 
دیرباز بوده و هستند؛ انگار قرار نیست که 
درگیری و نزاع ها و تخریب هایشان تمام 
شود. برای خودشان  برو و بیایی دارند و 
نوچه و نوکری. در دسته های چند نفره 
گروه تشکیل داده اند، می آیند و می روند. 
محالت را به تســخیر خود درآورده اند؛ 
نه از کســی ترس دارند و نه   برای انجام 

هرگونه خالف تردید می کنند. 
جالب اینجاست که اراذل واوباش 
برای خودشان سطح بندی هم دارند؛  
آن هایی که ســطح یک هستند تحت 
کنترل شدید پلیس امنیت  قرار دارند. 
دفترودســتک دارنــد و نوچه هایی 
کــه دوروبرشــان را گرفته انــد. 
اوباشگری شان با افراد زیرگروهشان 
اســت؛ خودشــان را افراد مطرحی 
می داننــد. محله ای را بــرای خود در 
نظــر گرفتــه و در آنجــا فرمانروایی 
می کنند! ســطح دو همان نوچه های 
دوروبــر گنده الت ها هســتند؛ آن ها 
هم احســاس قــدرت می کننــد، به 
زیردســتان خــود و آن هایــی کــه 
تازه واردند و نوپا، دســتور می دهند؛ 
سطح ســه ای ها همان تازه واردانند، 
اما همه شان یک کار می کنند؛ ایجاد 

رعب و وحشت در محالت!
اینجــا نمی خواهیــم از ســبک 
زندگی، ســطح بندی و چگونگی رفتار 
اراذل واوباش بگوییــم، اما می خواهیم 
نگاهی داشــته باشــیم بر مجازات ها، 
به اصطــالح زهرچشــم گرفتن هــا 
و رفتارهایــی که نیــروی انتظامی در 
سال های اخیر نسبت به این گروه داشته 

است. 

نمایش خیابانی اراذل واوباش
چند روز پیش فیلم گرداندن چند 
تن از اوباش در تهران منتشر شد. در این 
ویدیوها نشــان داده می شد که عوامل 
نیروی انتظامــی در جلو جمــع افراد 
دستگیرشده را کتک می زدند و همین 
امر باعث شــد تا مردم و کاربران فضای 
مجازی واکنش های متفاوتی نسبت به 

این کار نشان دهند. 
داستان از این  قرار بود که چند تن از 
افراد نیروی انتظامی تهران روز سه شنبه 
۱۵ مهر فردی را در خیابان های شــهر 
گرداندند و او را »شرور محله مشیریه« 
تهران نامیدند. در ویدیوهایی که از این 
صحنه در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــد، مأموران نیــروی انتظامی دیده 
می شوند که سوار بر خودرو و با نقاب در 
کنار او ایستاده  و بر سر و رویش می زنند. 
جمعیت نیز در حال تماشــا و گرفتن 

ویدیو است.
رســانه ها اما با انتشار وسیع تصاویر 
این اقدام نیروی انتظامی نوشــتند که 
این مرد با همکاری دو نفر از هم دستانش 
با دو دســتگاه خودرو به یک مغازه در 
محله رضوانیه حمله و اقدام به ضرب و 
شتم و تخریب اموال مغازه دار کرده اند. 
همچنین علی ذوالقدری، رئیس پلیس 
امنیت عمومی تهران درباره فرد یادشده 
گفته است که او ماه گذشته اقدام به ایجاد 
رعب و وحشت و درگیری در منطقه ۱۵ 
تهران کرده و به یکی از استان های شمال 

غربی گریخته بود.
اما ایــن اولیــن باری نیســت که 
با اراذل واوباش دســتگیر شده چنین 
رفتارهایی صورت می گیرد. سه شنبه، 
هشتم مهر نیز مشــابه این نمایش در 
رشت اجرا شــد و نیروی انتظامی چند 
نفر را که درگیــری خیابانی را به داخل 
»بیمارستان پورسینای« رشت کشانده 
بودند، در سطح شــهر گرداندند. چند 

هفته پیش هم پلیس دست به اقدامی 
مشابه در محله »تهران پارس« تهران زد. 
البته باشگاه خبرنگاران جوان از نمایش 
این افراد در سطح شهر به عنوان »طرح 
برخورد پلیس  با اراذل واوباش« یادکرده 
و نوشته بود: »تعدادی از متهمان در این 

مناطق گردانده شدند.« 
از قوه قضاییه انکار، از نیروی 

انتظامی اصرار 
همان طور که گفته شــد گرداندن 
اوباش در خیابان ها کار جدیدی نیست. 
اگر یادتان باشد چند ســال پیش هم 
این طرح انجام  شده بود و حاشیه های 
عجیبی همــراه خود داشــت. یک بار 
آفتابه گردن دستگیرشدگان انداختند 
و یک بار دیگر آنها را کله پا سوار خر کرده 
بودند. ویدئوی این کار که به زعم برخی 
مســئوالن مجازات محسوب می شود 
در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می چرخد و بازتاب های گوناگونی دارد. 
عده ای آن را مصــداق توهین و تحقیر 
می دانند و عــده ای دیگر معتقدند باید 
با چنین افرادی با همین روش برخورد 
شود تا درس عبرتی برای دیگران باشند. 
بااین حال تجربه نشان داده است چنین 
برخوردهایی منجر به کاهش جرم نشده 
و اراذل واوباش همچنــان در محالت 
تحت سلطه خود زورگویی می کنند. در 
همین رابطه بسیاری از جامعه شناسان و 
ناظران بر مسائل اجتماعی بر این باورند 
که اعمال مجازات خشــونت بار هرگز 
نمی تواند منجر به کاهش جرم و جنایت 
شود، بلکه به افزایش خشونت و درنهایت 

باال رفتن موارد جرم می انجامد.
در ادامــه واکنش ها بــه گرداندن 
اراذل واوباش در ســطح شــهر، رئیس 
قوه قضاییه دســتور برخورد با بازپرس 
و مأمــوران »اوباش گردانــی« را صادر 
کرد. ابراهیم رئیسی به دادستان تهران 
دستور داد اقدام اخیر پلیس در گرداندن 

متهمان و مجرمان در خیابان را پیگیری 
کرده و بــا متخلفان اعــم از بازپرس یا 
مأموران به دلیل »تعدی از قانون و نقض 
حقوق شــهروندی« برخورد شــود. او 
ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی امان با 
اراذل واوباش، حکم به تشهیر را صرفا در 
صالحیت آن دادگاه و آن هم در چارچوب 
قوانین و مقررات می دانــد که تعرض 
به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیســت. 
این در حالی است که حسین رحیمی، 
فرمانده انتظامی تهران، در پاسخ انتقادها 
و اعتراض هــا، گردانــدن مجرمان در 
خیابان ها را در هماهنگی با قوه قضاییه 

دانسته و از این اقدام دفاع کرده بود.
مجازاتی که کارکرد بازدارندگی 

ندارد
در این بین اما بســیاری می گویند 
رفتارهــای این چنینی هیــچ تأثیری 
ندارد و نه تنها باعــث جلوگیری از بروز 
جرم های مشــابه نمی شــود بلکه آثار 
مخرب دیگری هم همراه خود خواهد 
داشت. چندی پیش محسن شاهین، 
وکیل دادگســتری، در مصاحبه ای با 
خبرگزاری ایلنا گفته بــود: »برخورد 
قهرآمیز پلیس صرفاً شاید ارتکاب را در 
مدت محدودی کاهش دهد اما کمکی 

به رفع دالیل وقوع جرم نمی کند و حتی 
ممکن است، نحوه دستگیری و محاکمه 
این افراد باعث ایجاد حس انتقام نهفته در 

آن ها در آینده از جامعه شود.«
او به ایــن نکته اشــاره کرده بود که 
اقداماتی مثل چرخاندن در شــهرها و 
کتک زدن هیچ کارکرد مثبتی نخواهد 
داشــت و حتی باعث مشهور شدن این 
مجرمین در جامعه و گسترش اقدامات 
مجرمانه که عیناً قابل مشاهده نیز هست 
و یا همدردی آحــاد جامعه در برخی از 

موارد با آن ها می شود.
شاهین عواملی مانند قوانین جرم زا، 
ترویج خشــونت در فضــای مجازی، 
وضعیت اقتصادی نابسامان و ایجاد فاصله 
طبقاتی اجتماعی، برنامه های آموزشی 
خنثی، افزایش یأس و ناامیدی نسبت 
به پیشــرفت و ایجاد زندگی متعارف 
در آینــده را از دالیل وقــوع نزاع های 

خشونت آمیز خیابانی می داند.
در توئیتر هم نسبت به این موضوع 
بحث های زیادی مطرح شــد. یکی از 
کاربران با انتقاد از نهادهایی که موجب 
شــکل گرفتن چنیــن صحنه هایی 
هستند، درباره »غیرقانونی« بودن این 
کار تذکر داد و نوشت: »کتک زدن متهم/
مجرم، تحقیر و اجبار او به توهین کردن 
به خودش، براســاس کدام قانون انجام 

می شود؟« 
از سوی دیگر باوجود افزایش انتقادها 
مجید میراحمدی، جانشــین معاونت 
اطالعات و امنیت ســتاد کل نیروهای 
مســلح گفت: اراذل واوباش برای مردم 
مشکالتی به وجود آورده و باعث نگرانی 
خاطر آن ها شــده اند. در بررسی های 
انجام شده، سررشــته هایی از حمایت 
گروه هــای معاند و ضدانقــالب خارج 
نشــین از این افراد به دست آمده است. 
او همچنین برخورد با »افراد شرور« را 
نه فقط وظیفه پلیــس که تکلیف تمام 

نیروهای مسلح کشور دانست. 
همچنین منتقدان و شماری از وکال 
در شبکه های اجتماعی نوشته اند که در 
قوانین کشــورمان به »مجرم گردانی« 
اشــاره ای نشده اســت و چنین کاری 
»غیرقانونــی و در تضاد با حفظ کرامت 
و آبروی افراد اســت.« به اعتقاد آن ها، 
جــدا از ایرادهای قانونــی، نمی توان از 
عواقــب روحی و روانــی چنین اعمال 
خشونت آمیزی در جامعه و نقش آن در 

ترویج خشونت نیز غافل شد. 
»اوباش گردانی« غیرقانونی است

در قانون مجازات اســالمی مطلقاً 
چنین مجازاتی )اوباش گردانی( دیده 
نشده است. بر همین اساس عمادالدین 
باقی، حقوق دان و فعال حقوق بشر گفته 
اســت: در قانون مجازات اسالمی حتی 
برای پس از وقوع اثبات جرم هم  مطلقاً 
چنین مجازاتی در نظر گرفته نشده است 
چون اگر چنین مجازاتی در نظر گرفته 

می شد برخالف شرع و برخالف قانون 
اساسی بود. ازنظر شــرعی حق ندارید 
حتی مجرم را مورد اهانت قرار بدهید. 
ازنظر قانونی هم اصل 39 قانون اساسی 
می گوید: »هتک حرمت و حیثیت کسی 
که به حکم قانون دســتگیر، بازداشت، 
زندانی یا تبعیدشــده به هر صورت که 

باشد ممنوع و موجب مجازات است«.
به گفته او وقتی قانون صراحت دارد 
که بعد از اثبات جرم هم نمی شــود به 
کسی اهانت و هتک حرمت و حیثیت 
کرد، آن وقت ببینید که گرداندن افرادی 
در شهر با برچسب اوباش و ارتکاب این 
رفتارها علیه آن ها چقدر ضد قانونی است؛ 
یعنی افرادی که حتی اگر جرمشان ثابت 
می شد هم حق نداشتید چنین رفتاری 
با آن ها بکنید. درحالی که ازنظر قانونی 
حتی اگر کسی را در صحنه جرم و حین 
ارتکاب جرم بازداشت کنند تا زمانی که 
حکم دادگاه قطعی نشود، مشمول اصل   

برائت است.
راهکاری که جواب نمی دهد

به گفته بسیاری از مردم و کارشناسان 
حوزه جامعــه اینکه مــردم از نیروی 
انتظامی و قوه قضاییــه توقع مجازات 
ســخت متهمین را داشته باشند امری 
منطقی است اما گرداندن آن ها در سطح 
شهر و گذاشتن آن ها به نمایش عمومی 
کمکی به اهداف پلیــس در مواجهه با 

جرم نمی کند.
اینکه افراد تحقیر شوند مانع از تکرار 
جرم نمی شود. اتفاقاً در بسیاری از موارد 
آنــان به این علت که تحقیر شــده اند، 
مرتکب جرم می شــوند. آتش با بنزین 
خاموش نمی شود. اگر بخواهیم با این کار 
دیگران را بترسانیم تا مرتکب جرم نشوند، 
این نیز با تشدید مجازات رخ نمی دهد. 
مجازات این چنینی فرهنگی را در جامعه 
ترویج می کند که منشأ خشونت و تکرار 

جرم است.
چنانکه شرور محله مشیریه تهران 
و همدســتانش بار اول نیســت که در 
خیابان های شهر گردانده می  شوند. این 
کار را یک  بار دیگر و در سال 9۰ نیز با آن ها 
کردند، اما ظاهراً این برخورد تهاجمی 
باعث نشــد آن ها درس عبرت بگیرند 

و دست از شرارت هایشان برنداشتند. 

ابراهیم رئیسی اقدام بازپرس و مأموران را »تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی« ارزیابی کرد

» اوباش گردانی« و تکرار داستان آمران و عامالن متخلف

خبر

روز گذشته رئیس بیمارستان سینا گفت: : این 
بیماری حداقل تا یک سال و نیم دیگر با ما خواهد 
بود و اگر همین طور ادامه پیدا کند، اپیدمی سرعت 

بیشتری خواهد گرفت.
 باید در زمینه بهداشتی فعالیت بیشتری انجام 
دهیم تا جلو مبتال شدن افراد را بگیریم، وگرنه اگر 
بیمارستان ها ۱۰ برابر هم شود، تا زمانی که اپیدمی 

مهار نشود، شرایط همچنان سخت خواهد بود.
محمد طالب پور بیان کرد: متأســفانه چون 
مدت  زیادی است که در پیک هستیم، تخت های 
ما همیشــه پر بوده، یعنی درواقع حدود یک ماه 
می شود که همه ی تخت های ما کامل اشغال شده 

است.
او همچنین اظهار کرد: براســاس پیش بینی 
مسئوالن وزارت بهداشت، اگر وضعیت تا یک سال 
و نیم دیگر به همین شکل ادامه پیدا کند، روزانه 
۶۰۰ تا ۷۰۰ فوتی و درمجموع حدود 3۰۰ هزار 
مورد مرگ ومیر به علت کرونا خواهیم داشــت و 

به عبارتی به ازای هر 3۰۰ نفر یک نفر در معرض 
خطر مرگ کرونا در جامعه است که این عدد بسیار 
باالست و اگر مردم همت متعالی نداشته باشند و 
سیستم های بهداشتی نیز تقویت نشود، ما شاهد 
مرگ و میر وســیع خواهیم بود، البته نه در ایران 
بلکه در تمام دنیا این اتفاق خواهد افتاد چون اآلن 

این یک مشکل همگانی است.
در موج اول و پیک سوم کرونا قرار داریم

»ایران اما هنوز در موج اول کرونا گرفتار است.« 
این بخشــی از گفته های حمید ســوری، استاد 
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
است که دیروز بیان شد. او با اشاره به این که واژه های 
موج و پیک، دو معنای کاماًل متفاوت دارند گفت: 
زمانی که اعالم می شود به موج دوم یا سوم بیماری 
رسیده ایم، یعنی این که توانســته ایم اپیدمی را 
در مرحله ای خاموش و یــا به مهار کامل بیماری 
برســانیم و در بازه زمانی دیگری دوباره شــاهد 
پیدایش نمونه های دیگر بیماری باشیم ولی از زمان 

شیوع کرونا تا به امروز چنین تجربه ای نداشته ایم 
که بیماری به مرحله خاموشی برسد بنابراین ایران 

همچنان در موج اول بیماری کرونا قرار دارد.
دکتر سوری ادامه داد: نوســانات کاهش و یا 
افزایش موارد بیماری نیز پیک نامیده می شود، 
در ماه هایی که گذشــت دومرتبه شاهد طغیان 

بیماری بوده ایم.
220 نفر از کادر درمانی بیمارستان مدرس 

کرونا گرفته اند
پزشکان و پرستاران در صف اول مقابله با کرونا 
ایستاده و بیشــترین خطر را به جان خریده اند. 
بر اســاس گفته های حسین بدخشــان، مدیر 
بیمارستان مدرس مسئله نگران کننده طوالنی 
شدن ســیر اپیدمی و خســتگی مفرط پرسنل 
بیمارستان، پزشکان، نیروهای پرستاری، نیروهای 
خدمات و سایر گروه های مختلف درگیر در این 
بحران بوده که شــرایط را بیش ازپیش دشــوار 

کرده است.

او همچنین اعالم کرده اســت که تا به امروز 
قریب بــه ۲۲۰ نفــر از کادر درمــان و نیروهای 
پشتیبانی این بیمارســتان درگیر کرونا شده اند 
و طــی این مدت چنــد نفر از همــکاران خدوم 
بیمارستان نیز جان خود را از دست دادند و عالوه 
بر مشکالت روحی این مسئله، همواره حدود 3۰ 
نفر از نیروها و کادر درمان بیمارســتان به دلیل 
ابتال در مرخصی اســتعالجی به سر می برند، که 
این مسئله در کنار کمبود نیرو و حجم باالی کار، 

چالش بزرگی برای بیمارستان ایجاد کرده است.

آخرین آمار ابتال و فوتی های کووید-19
در آخــر امــا نگاهــی بــه آمــار ابتــال و 
 مرگ ومیــر براثــر ویــروس کرونا داشــته 

باشیم. 
بــر اســاس اعــالم سیماســادات الری، 
ســخنگوی وزارت بهداشــت از روز دوشنبه 
تا ظهر سه شــنبه ۴ هــزار و ۱۰۸ بیمار جدید 
مبتالبه کووید-۱9 در کشــور شناسایی شد  
 و ۲۵۴ بیمــار کوویــد-۱9 نیز جــان خود را 

از دست دادند.

رئیس بیمارستان سینا:

اپیدمی سرعت بیشتری خواهد گرفت

در واکنش ها به گرداندن 
اراذل واوباش در سطح 

شهر، رئیس قوه قضاییه 
دستور برخورد با بازپرس و 

مأموران »اوباش گردانی« را 
صادر کرد. ابراهیم رئیسی 
به دادستان تهران دستور 

داد اقدام اخیر پلیس در 
گرداندن متهمان و مجرمان 

در خیابان پیگیری شود

عمادالدین باقی: در قانون 
مجازات اسالمی مطلقًا 

اوباش گردانی دیده نشده 
و در این قانون حتی برای 
پس از وقوع اثبات جرم 

هم  مطلقاً چنین مجازاتی 
در نظر گرفته نشده است 

چون اگر چنین مجازاتی در 
نظر گرفته می شد برخالف 

شرع و برخالف قانون 
اساسی بود
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