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هوای تهران برای چهارمین روز 
پیاپی در وضعیت »قرمز«

براســاس اعــام 
شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، شــاخص 
کیفیت هوا دیــروز در 
پایتخت ۱۵۱ و کیفیت 

هوا برای سومین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای 
همه بود. این در حالی است که این وضعیت امروز و 
برای چهارمین روز پیاپی هم ادامه خواهد داشت. 
پیش بینی می شود که عدم وزش باد موثر تا صبح 
امــروز )۱۳ دی( همراه با آغاز تــردد خودروها در 
نخستین روز هفته سبب افزایش غلظت آالینده ها 
 شــود و در نتیجه کیفیت هوا در بیشتر مناطق در 
وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه های حساس قرار 
 گیرد. گرچه تشدید آلودگی هوای تهران در فصل 
سرد موضوع تازه ای نیست، اما بروز این وضعیت در 
روزهای اخیر که محدودیت های کرونایی منجر به 
کاهش تردد خودروها نیز شده، ابهاماتی را درباره 
علت وضعیت آلودگی هوای تهران و استفاده از مازوت 
ایجاد کرده اســت. هر چند داریوش گل علیزاده، 
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: نیروگاه  های اطراف تهران به 
هیچ عنوان از سوخت مازوت استفاده نکرده اند، اما 
دیروز وزارت بهداشت خواستار ممنوعیت استفاده 
از سوخت مازوت در نیروگاه ها شد. آلودگی هوا در 
سطح جهان به عنوان چهارمین علت مرگ زودرس 
پس از فشــارخون باال، مصرف دخانیات و ســوء 
تغذیه بوده و دومین عامل اصلی مرگ و میر ناشی 
از بیماری های غیرواگیر پس از استعمال دخانیات 

شناخته شده است.
    

12 مصدوم در حادثه انفجار گاز 
در اهواز

صبح روز جمعه انفجار گاز در یک منزل مسکونی 
در خیابان ۱۵ غربی کیانپارس اهواز به مصدومیت 
۱2 نفر انجامید. در حالی که گفته می شد یک خانواده 
سه نفره زیر آوار ناشی از این انفجار مدفون شده اند، 
بنابه آخرین گزارش ها کودک خانــواده از زیر آوار 
خارج شده، اما پدر و مادر او هنوز پیدا نشده و احتمال 

دارد در زیر آوار باشند.
    

اقدام به خودکشی یک دختر 
۱۵ساله در زیرگذر شهر گچساران

در حالــی کــه در 
ماه هــای اخیــر اخبار 
فراوانــی از خودکشــی 
در گروه سنی نوجوانان 
مخصوصــا در جنــوب 

کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، دیروز 
منابع محلی گزارش دادند که یک دختر نوجوان ۱۳ 
تا ۱۵ ساله شامگاه پنج شنبه با پرت کردن خود از باالی 
زیرگذر شهر گچساران اقدام به خودکشی کرد. رییس 
فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت که 
این دختر ۱۵ ساله در ساعت ۱۹ و ۵۵ دقیقه اقدام به 
خودکشی کرد و پس از سقوط از زیر گذر گچساران 
وضعیت وخیمی داشت که با سطح هوشیاری ۵ از ۱۵ 

تحویل بیمارستان رجایی گچساران شد.
    

ضرورت ایجاد یک متولی واحد 
برای حوادث کوهستان

فرمانده یگان کوهستان پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ برضرورت ساماندهی و ایجاد یک متولی واحد 
برای حوادث کوهستان در ارتفاعات شمال تهران 
تاکید کرد. سرهنگ محمد مقدسی به ایسنا گفت: 
علیرغم آنکه ســاالنه ده ها هزار نفر از شهروندان از 
جمله کوهنوردان در این مناطق تردد می کند، اما 
متاسفانه کوهستان فاقد یک ستاد مدیریت بحران 
ویژه است. وجود یک ستاد متشکل از دستگاه هایی 
نظیر پلیس، آتش نشــانی، هال احمر، اورژانس، 
سازمان هواشناسی، فدراسیون کوهنوردی و ... در 
این منطقه الزم است. هفته گذشته وقوع کوالک 
و بهمن در ارتفاعات شمال تهران باعث جان باختن 
۱2 تن از هموطنانمان که عمدتــا از کوهنوردان 

حرفه ای بودند شد.
    

خوزستانی ها بیشترین خریدار 
خانه های کرج

 ، قمــی محمــد 
رئیــس اتحادیه اماک 
کــرج گفــت: تقاضای 
خوزستانی ها برای خرید 
خانه در شهر کرج زیاد 

شده و اهوازی ها مشتری ثابت خرید خانه در کرج 
هستند. مشکات اخیر ناشــی از سیل های پیاپی 
و ریزگردها  از جمله دالیل اصلی مهاجرت در بین 

مردم خوزستان عنوان شده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در واپسین روزهای هفته گذشته، 
انتشار فیلمی از برخورد نامناسب یک 
مامور نیروی انتظامــی با یک زن تبعه 
افغانستانی در اردوگاه اتباع در عسگرآباد 
تهران در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

بازتاب گسترده ای پیدا کرد. 
در گزارش های مرتبط با این ویدئو، 
زمان وقوع این اتفــاق دو هفته پیش 
اعام شده و گفته شــده است که این 
زن یک »مادر افغانســتانی«  است که 
برای پیگیــری  کار فرزنــدش که در 
اردوگاه پناهجویان عسگرآباد است، به 
شهرستان پیشوا رفته بود و مامور پلیس 

هم او را کتک زده است.
بر اساس گزارش های منتشر شده؛ 
این زن با شنیدن بازداشت فرزندش به 
اردوگاه عسگرآباد رفته و اصرار به رهایی 
او کرده، اما استوار و مأمور نیروی انتظامی 
با زدن ســیلی به او از ورودش به محل 
نگهداری افراد دستگیر شده جلوگیری 

کرده است.
با انتشــار این ویدئو، واکنش های 
مردمی در شبکه های اجتماعی چنان 
باال گرفت کــه پای مقامــات ایرانی و 
افغانستانی را به این اتفاق باز کرد تا جایی 
که دستور بازداشــت مامورخاطی هم 

صادر شد.
ســردار کیومرث عزیزی، فرمانده 
انتظامی شرق استان تهران، چهارشنبه 
شب با صدور دســتور ویژه، بر بررسی 

دقیق و ســریع اتفــاق رخ داده در این 
اردوگاه تأکید کرد.

غامعباس ترکی، دادستان نظامی 
استان تهران هم از این اتفاق ابراز تأسف 
کرد و به معاونش و سرپرست دادسرای 
نظامی شرق استان تهران چند دستور 
داد که از جمله آن بررسی دقیق موضوع، 
بازداشت سریع مأمور خاطی، برخورد 
قانونی با این مامور و متعاقبا اعام نتایج 

تحقیقات بود.
همچنین پس از رســانه ای شدن 
این ماجرا، سفارت افغانستان در ایران 
و چند مقام آن کشور هم به این رخداد 
واکنش نشــان دادند. گــران هیواد، 
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان 
در گفت و گویــی تلویزیونی اعام کرد 
»وزارت امور خارجه افغانستان به  محض 
مشاهده این کلیپ، به سفارت افغانستان 
در تهران دستور داد تا این موضوع را از 

طریق مقامات ایرانی پیگیری کند«.
ســفارت افغانســتان در ایران هم 
در بیانیه ای این اقدام را »نادرســت و 
توهین آمیــز« خواند و اعــام کرد که 
مسئوالن ایرانی وعده »بررسی جدی و 
قانونی« داده اند. جاوید فیصل، مشاور 
امور استراتژیک شــورای امنیت ملی 
افغانستان، نیز خطاب به محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران، به این رفتار 

انتقاد کرد.
 باز هم احتمال سناریوی 

از پیش طراحی شده!
اما این وعده های پیگیری با واکنش 
تند برخــی مقامات در افغانســتان به 
سمتی سیاسی سوق پیدا کرد به طوری 
که عبدالکبیر واثق، مشاور شورای امنیت 

ملی افغانستان، در واکنش به این ماجرا، 
در توییتی با تگ کــردن محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران، از سیلی بر این 
زن به شدت انتقاد کرد و نوشت: »شما از 
میزبانی و مهمان داری گفتید، شما الف 
از حقوق زن در اســام می زنید، شما از 
همسایه گی خوب  بیان می کنید همین 
اســت منت و رفتار ذلت تان. هر رفتار 

پاسخی دارد«.
این ســخنان تند به نظر آغازی شد 
برای سیاسی شدن ماجرای پیش آمده. 
به طوری که کیومرث عزیزی، فرمانده 
انتظامی شرق استان تهران، که پیشتر 
قول مجازات مامور خاطی را داده بود، 
گفت: »احتمال دارد اتفــاق روی داده 
برای این زن افغان در اردوگاه عسکرآباد 
شهرستان پیشوا یک سناریوی از پیش 

تعیین شده باشد«.
رفتاری مسبوق به سابقه

سال هاست که تعداد زیادی از اتباع 
قانونی افغانســتانی در ایران زندگی و 
کار می کنند. تشــکیل خانواده داده و 
فرزندانشــان در مدارس ایرانی درس 
خوانده اند. این در حالی اســت که هر 
سال خیل زیادی از مهاجران به صورت 
غیرقانونی از مرز می گذرند و در این گذر 
یا دستگیر شده و دوباره از ایران خارج یا 
موفق شده و در یکی از مشاغل غیررسمی 
مشغول به فعالیت می شوند و با کسب 
درآمد درشــهرهای مختلف کشــور، 
هزینه خانواده خود را در افغانستان تامین 
می کنند. بسیار از این مهاجران در گذر از 
این مرحله سختی های بسیاری دیده اند 
و مشکات زیادی را از سر گذرانده و حتی 
برخی جانشان را هم از دست داده اند. اما 

خطرات ناشــی از این شکل مهاجرت 
تنها مربوط به اتباع افغانستانی که از مرز 
ایران می گذرند نیست و اکثر کشورهای 
دنیا با مهاجــران غیر قانونی رفتارهای 
سخت گیرانه و چه بسا سخت گیرانه تر 

از از ایران دارند.
با این حال در یک ساله اخیر با تشدید 
تنش های سیاسی بین ایران و افغانستان 
این برخوردها بیش از پیش مورد هجمه 
از سوی مقامات افغانستانی قرار گرفته 

است.
برخورد غیر اصولی ماموران 

نیروی انتطامی
با این حال نمی توان از برخوردهای 
غیر اصولی ماموران نیــروی انتطامی 
در مورادی از این دست به راحتی عبور 
کرد. چرا کــه این برخوردهــا همواره 
تبعات سیاسی و دیپلماسی فراوانی به 
همراه داشــته و موقعیت ایران را بیش 
از پیش در منطقه در معرض خطر قرار 
می دهد. هرچند بسیاری معتقدند، این 
برخورد ماموران نیروی انتظامی تنها 

دامان مهاجران غیر قانونی را نمی گیرد 
و ایرانی ها هم کما بیــش در آتش آن 

می سوزند.
ضرب و جرح یک دختــر در آبادان 
توســط یک خانواده و نیروی حراست 
شــرکت نفت و مرگ جوان مشهدی 
پس از برخورد شدید نیروی انتظامی 
در ماه های اخیر شــاید نمونه ای از این 
نوع رفتار تند از ســوی ماموران نیروی 

انتطامی با شهروندان ایرانی باشد.
خرداد امسال نیز آسیه پناهی، زن 
سالخورده کرمانشاهی در پی استنشاق 
گاز فلفل و اشک آور نیرو های شهرداری 
و پلیس جانش را از دست داد. او که برای 
جلوگیری از تخریب کپر محل زندگیش 
سوار بر بیل مکانیکی ماشین تخریب 
می شود و با اســپری گاز فلفل از سوی 
مأموران اجراییات شهرداری مواجه و 
از سر راه تخریب برداشته می شود. اما 
دقایقی بعد بر اثر ایست قلبی جانش را از 
دست می دهد.  مرگ این زن بازتاب های 
فراوانی در شبکه های اجتماعی به همراه 
داشــت. گرچه چند ماه بعد از مرگش 
پزشکی قانونی اعام کرد که مرگ او به 

دلیل بیماری قلبی بوده است.
مدتی پیــش نیــز ویدیوهایی از 
گرداندن متهمان همراه با ضرب و جرح 
و تحقیر توسط ماموران نیروی انتظامی 
در سطح شــهر تهران منتشر شد که 
واکنش گسترده کاربران در شبکه های 

اجتماعی را به همراه داشت.
در این ویدیوها تعدادی از متهمان با 
عنوان»اراذل و اوباش« در سطح شهر و 
مقابل انظار عمومی گردانده شدند و مورد 
ضرب و شتم قرار گرفتند و از آنها خواسته 

می شد تا ابراز ندامت و پشیمانی کنند.
چند روز پیش از آن نیز در رشــت 
تعدادی از متهمانی که طی یک نزاع در 
بیمارستان پورسینای این شهر بازداشت 
شده بودند، در سطح شهر همراه از جانب 

نیروهای انتظامی گردانده شدند.
ترویج خشونت یا اجرای امنیت

این موارد که تصاویر آنها به صورت 
رسمی و غیر رسمی در فضای مجازی 
منتشر شده نشان می دهد شاید بیش 
از آنکه رفتار مامور نیروی انتظامی از سر 
بی مهری با مهاجر افغان باشد که نشان 
از عدم آموزش درســت به ماموران در 
مواجهه با هر شهروندی اعم ازشهروندان 

ایرانی و اتباع مهاجر دارد.
خیلی ها وقتی برخــورد تند برخی 
از ماموران را می بیننــد به نوعی دچار 
وحشــت و ترس از ماموران انتظامی 
می شوند، این درحالی است که پلیس 

باید پیام آور امنیت برای مردم باشد. 

پلیــس و ضابطان قضایــی بازوی 
اجرایی حکومت ها برای برقراری نظم در 
جامعه به حساب می آید. بنابراین رفتار 
خوب یا بد پلیس می تواند نماد خوبی و 

بدی حاکمیت در جامعه باشد. 
نخستین بار سال 86 بود که فرمانده 
وقت نیــروی انتظامــی از تاش برای 
استانداردسازی رفتار پلیس خبر داد. 
درست در همان دوره ای که طرح امنیت 
اجتماعی در حال اجرا بود. از آن زمان غیر 
از دوره ای چند ماهه، برخورد ماموران 
پلیس روندی بهبودی پیدا کرده است. 
اما همچنان به ویژه در رده های پایین تر، 
رفتارهای غیراصولــی و غیرحرفه ای 

مشاهده می شود.
بر اساس قانون پلیس موظف است 
در عملکرد خود بر اســاس اصول نهم 
)نقض  ناپذیری آزادی  های مشــروع(، 
بیســتم )برابری در حمایــت قانون(، 
بیست و دوم )مصونیت حیثیت اشخاص 
از تعرض(، سی و دوم )رعایت ترتیبات 
قانونی در بازداشت و دستگیری(، سی 
و ششــم )صدور و اجرای حکم توسط 
محاکم و به  موجب قانون(،سی و هفتم 
)اصل برائت( و ســی و نهم )ممنوعیت 
هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتی 
و زندانی( که همگی در فصل سوم قانون 
اساسی و بر لزوم پاسداشت حقوق ملت 

داللت دارند، رفتار کند.
از ســوی دیگر مقررات قانون آیین 
دادرســی کیفری، مفاد قانون احترام 
به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق 
شهروندی، دســتورالعمل صیانت از 
حقوق شــهروندی، منشــور حقوق 
شهروندی همچنین محتوای تعهدات 
حقوق بشــری دولت به موجب اسناد 
بین المللی از جملــه اعامیه جهانی 
حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی که طبق ماده ۹ قانون 
مدنی در حکم قانون داخلی است، نیروی 
انتظامی را موظف به رعایت حقوق مردم 
و حقوق متهمان می کند. اما ماموران 
پلیس برای اجرای این قوانین و مقررات 

نیاز به آموزش دارند. 

واکنش های تند مقامات افغان به سیلی خوردن زن افغانستانی از یک پلیس ایرانی 

خشونت هایی که تاوان دیپلماسی- حقوق بشری دارد 

خبر

در حالی که در روزهای اخیر خبر شروع فاز انسانی آزمایش 
واکسن ایرانی کرونا، بازتاب گسترده ای در رسانه ها پیدا کرد، 
خیلی زود خبر دیگری جای آن را گرفت. سخنگوی سازمان 
غذا و دارو از جزئیات همکاری ایران و کوبا در تولید واکســن 

کووید-۱۹ خبر داد. 
پیشتر وزیر بهداشت اعام کرده بود که برای تامین واکسن 
کرونا چهار مســیر مختلف دنبال می شــود که شامل خرید 
مستقیم از یک کشور خارجی تولیدکننده واکسن تایید شده، 
خرید از سبد کوواکس سازمان بهداشت جهانی، تولید مشترک 
با یک شرکت خارجی و تولید واکسن کرونا در داخل است. این 
در حالی بود که هیچ یک از مقامات در ایران نامی از کشورهایی 
که قرار به همکاری و خرید از آنها بود به میان نیاورند تا اینکه 
رئیس جمعیت هال احمر از خرید یک میلیون واکسن از چین 
و سخنگوی ســازمان غذا و دارو از همکاری با کوبا برای تولید 

واکسن خبر داد. 
تجمع مخالفان واکسن خارجی کرونا 

در حالی که برخــی منابع از تــاش ایران بــرای خرید 
واکســن از منابع معتبــر تولیدکننده جهانی مثل شــرکت 
فایزر با واســطه کوواکس خبــر می دهند، برخــی در ایران 
در اعتراض به اقــدام دولت بــرای خرید واکســن خارجی 
کرونا مقابل وزارت بهداشــت تجمع کردنــد. روی پاکارد 
یکی از معترضین نوشــته بود: »نه به واکســن داخلی، نه به 

 واکســن خارجی! ما خودمان واکســن امام  کاظم داریم!«.
دیروز همچنین ســردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ 
کننده سپاه پاسداران انقاب اسامی با تاکید بر اینکه صاحبان 
شرکت های تولیدکننده واکســن کرونا کسانی هستند که 
معتقدند جمعیت مردم دنیا زیاد اســت و بایــد 2۰ درصد از 
جمعیت دنیا کاسته شــود، اظهار کرد: »براساس اسنادی که 
وجود دارد این موسســات خود ویروس را دست کاری و آلوده 
کرده اند؛ در شــرایط چگونه می توان به آنها اعتماد کرد؟ من 

اعتماد نمی کنم«.
او به ایسنا گفت: »من گفتم که نمی توانم جای مسئوالن 
بهداشت و درمان کشور بنشــینم و راجع به آنها قضاوت کنم؛ 
تصمیم با مسئوالن بهداشت و درمان است و اگر من بخواهم 
خطاب به همه مردم حرفــی بزنم به دخالــت در کار وزارت 
بهداشــت و درمان متهم می شــوم، اما حوزه مسئولیت من 
پاسدارانی اســت که با من کار می کنند و مســئول اداره امور 
آنها هســتم و می توانم به آنها توصیه هایی داشــته باشم و در 
این خصوص نیز کسی نمی تواند به من بگوید که دخالتی در 

کارش کردم«.
هنوز واکسن خارجی نخریدیم

دیروز  خبرگزاری اندیپندنت فارســی از خرید واکســن 
خارجی در کره جنوبی در روزهای اخیر از ســوی ایران خبر 
داد،. موضوعی  که علیرضا وهاب زاده، مشــاور وزیر بهداشت 

در توییتر خود آن را تکذیب و اعام کرد: »ما همچنان در نوبت 
خرید واکسن هســتیم تا پیش از تولید انبوه واکسن داخلی 
بتوانیم گروه های در معرض خطر و کادر درمان را واکســینه 
کنیم. تا این لحظه واکسنی به ایران تحویل داده نشده و قطعا 
لیست کشورهایی که واکسن تحویل گرفته اند مشخص است«.
در این باره کیانوش جهانپور، ســخنگوی ســازمان غذا و 
دارو  نیز گفت: »برای خرید واکسن کرونا از سبد کوواکس نیز 
اقدامات الزم انجام شده، البته مشکاتی برای انتقال پول وجود 
داشت که برطرف شد و از مســیر سازمان بهداشت جهانی در 
زمان مقرر و پس از شروع توزیع آن، واکسن کرونا وارد کشور 

می شود«.
جزئیات همکاری با کوبا

در حالی که دیروز سیما ســادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی از فوت ۱۱۴  بیمار دیگر 
از مبتایان قطعی در 2۴ اخیر خبر داد و شــمار جانباختگان 
این بیماری در کشور را ۵۵ هزار و ۳۳۷  نفر اعام کرد، کیانوش 
جهانپور، ســخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت: »برای تولید 
مشترک واکسن کرونا با یک کشــور خارجی اقداماتی از قبل 
انجام شده بود. شرط ایران برای انجام کارآزمایی بالینی انسانی 
واکسن کرونا در داخل کشور، تولید مشترک واکسن و انتقال 
فناوری تولید واکسن به ایران بود، به هر حال برخی شرکت های 
خارجی در این زمینه مذاکراتی با ایران داشتند ولی در زمان 

حاضر فقط یکی از موسســات قدیمی و شناخته شده کوبا در 
حوزه واکسن سازی که از سال های قبل با انستیتو پاستور ایران 
در زمینه تولید واکسن همکاری داشته است و بر اساس همان 
پلتفورم و زمینــه همکاری و با همان فنــاوری موضوع تولید 

واکسن کرونا را هم هر دو موسسه دنبال کرده اند«.
جهانپور افزود: »فاز یک کارآزمایی بالینی انسانی واکسن 
کرونا در کشور کوبا با موفقیت انجام شده است، فاز دوم مطالعه 
بالینی انسانی آن نیز هم اکنون با نظارت انستیتو پاستور ایران 
در کشور کوبا در حال انجام است و به شرط موفقیت فاز دو، فاز 
سه مطالعه انسانی آن همان طور که رئیس انستیتو پاستور ایران 
اعام کرده در ماه های پایانی امسال در ایران انجام خواهد شد«.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »فناوری تولید واکسن 
مشترک ایران و کوبا، فناوری ســاب یونیت است که طی آن 
بخشی از پروتئین ویروس تولید می شود و قرار است طی این 

همکاری مشترک این فناوری به ایران منتقل شود«. 

نظر گروهی درمورد تالش های دولت برای خرید واکسن:

»نه به واکسن خارجی! ما خودمان واکسن امام  کاظم داریم!«

شاید در رخداد اخیر بیش 
از آنکه رفتار مامور نیروی 
انتظامی از سر بی مهری با 
مهاجر افغان باشد،نشان 
از عدم آموزش درست به 
ماموران در مواجهه با هر 
انسانی اعم ازشهروندان 
ایرانی و اتباع مهاجر دارد

در ویدئوی اخیر زن 
افغانستانی با شنیدن 
بازداشت فرزندش به 

اردوگاه عسگرآباد رفته 
و اصرار به رهایی او کرده، 
اما استوار و مأمور نیروی 

انتظامی با زدن سیلی 
به او از ورودش به محل 

نگهداری افراد دستگیر 
شده جلوگیری می کند
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