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معاون وزیر بهداشت:
دانشجویان ایرانی بازگشته از 

ووهان حتی تب هم ندارند
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: هیچ یک از ۵۷ دانشجوی ایرانی 
بازگشته از چین حتی تب ندارند، اما تا دو هفته در 
اتاق های تک نفره قرنطینه می مانند و احتماال شنبه 
از همه آنها آزمایش کرونا گرفته می شود. علیرضا 
رئیسی در نشست خبری در محل وزارت بهداشت 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا افزود: دوره پنهان 
بیماری کرونا حداکثر چهار روز است و اگر یکی از این 
دانشجویان بیمار باشد تا شنبه مشخص می شود. 
این افراد همگی دانشجو هســتند و ۱۶ نفر آنها با 
خانواده هستند. یک کودک نیز همراه آنان است. 
فقط یکی از دختران دانشجو به خاطر ترس دچار لرز 
شده بود اما مشخص شد که مشکل و بیماری ندارد. 
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: 
همه پروازهای رفت و برگشت مستقیم به چین لغو 
شده، البته وزارت بهداشت از دولت خواسته است 
پروازهای اختصاصی برای بازگرداندن سایر ایرانیان 
مقیم چین نیز برقرار شود و حتی امکان بازگشت 
چینی ها به کشورشان فراهم شــود. معاون وزیر 
بهداشــت گفت: تاکنون هیچ مورد ویروس کرونا 
در کشور وجود نداشته و دلیلی هم برای پنهانکاری 
وجود ندارد. رئیسی ادامه داد: همراه با ۵۷ دانشجوی 
ایرانی و در این پرواز ۶۵ عراقی و ۲۴ سوری نیز بودند 
که هیچکدام وارد ایران نشدند و از فرودگاه به کشور 

خودشان رفتند.
    

یک ساعت به طول ساعات روز 
مدارس اضافه می شود

وزیــر آمــوزش 
 وپــرورش گفــت: 
آیین نامــه جبرانــی 
کالس های تعطیل شده 
مدارس به همه مدارس 

ابالغ شده است. به گزارش ایسنا، حاجی میرزایی 
در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت درباره جبران 
تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا و سرما و برف 
اظهار کرد: ما آیین نامه ای در این زمینه در مدارس 
داریم که اختیاراتی را به شــورای هر مدرسه داده 
است. این شورا متشکل از مدیر و نماینده دبیران و 
اولیا است. او ادامه داد: به استناد این آیین نامه اجرایی، 
به همه مدارس ابالغ کرده ایم که برای جبران تعطیلی 
مدارس، یک ساعت به طول ساعات روز اضافه یا از 
پنج شنبه ها استفاده شود. این اختیار به همه مدارس 
داده  شده است و معاونین آموزش ابتدایی و متوسطه 
و مدیران استانی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

    
تولید تمام داروهای مؤثر برای 

درمان سرطان در کشور
معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت 
گفت: صنعت دارویی 
ما توانسته است همه 
داروهای مؤثــر برای 

درمان سرطان را در کشــور تولید کند. به گزارش 
فارس، رضا ملک زاده با بیان اینکه از دو سال پیش 
برنامه ریشه کنی هپاتیت سی در کشور آغاز شده و 
تولید داروهای این بیماری در کشور انجام می شود، 
افزود: خوشبختانه سرطان کبد تا حد زیادی کنترل 
 شده است و ســرطان کبد جزو سرطان های شایع 
کشور نیســت. ملک زاده ادامه داد: در حال حاضر 
اغلب داروهای درمان ســرطان در کشــور تولید 
می شــود و می توان ظرف مدت دو سال داروهای 
جدیدی که به بازار جهانی می آید را در کشور تولید 
کرد. ما بیشــترین میزان تحقیقات و نوآوری را در 
بین کشورهای اســالمی و خاورمیانه داشته ایم و 
توانسته ایم همه داروهای مؤثر برای درمان سرطان 

را در کشور تولید کنیم.
    

 افزایش سن امید به زندگی 
در ایرانیان 

معــاون کل وزیر 
بهداشت، گفت: ۸.۵ 
درصد تولید ناخالص 
ملی به بهداشــت و 
درمــان اختصــاص 

می یابد یعنی از هر ۱۲ هــزار تومان، حدود هزار 
تومان در حوزه ســالمت صرف می شود که این 
میزان در دنیا حدوداً ۱۰ درصد است. به گزارش 
ایســنا، دکتر ایرج حریرچی بیــان کرد: هم در 
جهان و هم در ایران پیشرفت های بسیار بزرگی 
در حوزه سالمت داشــته ایم. طی ۵۰ سال اخیر 
امید به زندگی ۲۵ ســال افزایش یافته اســت. 
عالوه بــر آن کیفیت زندگی هــم افزایش یافته 
و بســیاری از بیماری های عفونــی و تغذیه ای 

کنترل شد است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

عجیــب اســت. ظاهــرش، نام 
هنــری اش، آهنگ هایش، رفتارش 
و حتی نامی که بــرای طرفدارانش 
انتخاب کرده اســت. از امیرحسین 
مقصودلــو صحبــت می کنــم، 
پســر جوانی که بیشــتر بــه تتلو 
می شناسیمش و شــاید شما که این 
مطلب را می خوانید هوادارش باشید؛ 
با صورت پر از خال کوبــی و نقش و 
نگاردارش، با ادبیــات مخصوص به 
خودش و حاشــیه هایی کــه بازهم 

منحصر به خودش است. 
حرف وحدیث در رابطه با این فرد 
که نمی دانیم باید ستاره، سلبریتی 
یا هنجارشــکن یا چــه بنامیمش 
زیاد اســت. یک روز نامــش را میان 
طرفــداران جناح سیاســی خاصی 
می بینیم و عکسش با ابراهیم رئیسی، 
نامزد ریاســت جمهوری عکس یک 
روزنامه ها می شود و روز دیگر محتوی 

ترانه هایش او را ســر زبان می اندازد، 
روز دیگــر خبــر خروج از کشــور و 
برگزاری کنســرت هایش با اشــعار 
عجیب وغریب نقل محافل می شود 
و این روزهــا هم خبر دســتگیری 
عجوالنــه و آزادی اش در فضــای 

مجازی غوغا کرده است. 
دستگیری پرحاشیه تتلو

سه شنبه هفته گذشــته بود که 
بازداشت امیر تتلو در ترکیه خبرساز 
شد. او در اینســتاگرامش، تصویری 
از دست های دســتبند خورده خود 
را منتشــر کرد و گفت در استانبول 

بازداشت شده است.
گزارش ها به نقل از پلیس ترکیه 
حاکی است برای تتلو به دالیل مرتبط 
با مواد مخدر »اعــالن قرمز« صادر 
شــده بود. درعین حال پلیس ترکیه 
گفته بود که تصمیمی برای استرداد 
تتلو به ایران گرفته نشده است. این 
ادعا در حالی بیان شــد که شایعه ها 
از برگشــت تتلو به ایــران حکایت 
می کرد. البته ناگفتــه نماند هادی 
شــیرزاد، رئیس پلیــس بین الملل 

نیروی انتظامی ایــران گفته بود که 
بازداشت تتلو در ترکیه با درخواست 
مراجع قضایی ایران انجام  شده است.
او در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا 
افزوده بود که به دنبال درخواســت 
نیروی انتظامی ایران، پلیس اینترپل 
برای این فرد اعالن قرمز صادر کرده 
بود. همچنین ســایت پلیس ایران 
نوشته است که »به درخواست مرجع 
قضایی به دلیل ترغیب شــهروندان 
خصوصاً جوانان به اســتفاده از مواد 

مخــدر به ویــژه روان گردان ها و نیز 
اشــاعه فســاد، پلیــس بین الملل 
ناجا برای تبعه ایرانی امیرحســین 
مقصودلو از طریق سازمان اینترپل 
اعالن قرمز صادر کــرد که درنتیجه 
آن، فرد یادشده توسط پلیس ترکیه 

بازداشت شده است.«
پــس از دســتگیری او مدیــر 
برنامه هایــش نیز در اینســتاگرام 
نوشــت: »امیــر تتلــو را در ترکیه 
بازداشت کردن و می خوان به ایران 
تحویلش بدن چون ایران درخواست 
داده که امیر رو به خاطر پرونده های 
سیاســی که براش درســت کردن، 

برگردونن«
البته گفته می شود نوشته های او 
درباره موضوعــات گوناگون ازجمله 
محرم و نحوه قربانی کردن حیوانات، 
حجاب و اظهارنظر در رابطه با برخی 
مســئولین کشــور هم نقشــی در 

بازداشت او داشته اند. 
بازداشت به چه جرمی؟

حاال اما بعد از حــدود یک هفته 
تتلو آزاد شده است. بااین حال پلیس 
ترکیه می گوید دلیل دستگیری تتلو 
نقض مقررات ویــزا بوده و حاال دیگر 
مشــکلی برای بازداشــتش وجود 
ندارد. چنــد روز بعد اما مشــخص 
شــد ویزای کار موقت تتلو و دو عضو 
گروه موسیقی، که قرار بوده در لندن 

کنسرت اجرا کنند، لغو شده است.
بر اســاس نامــه وزارت کشــور 
بریتانیا، ویــزای کار موقت که برای 
برگزاری کنســرت در بریتانیا برای 
او صادرشــده بود، به دالیلی ازجمله 
»تغییر شــرایط آقــای مقصودلو و 
همراهانش نســبت به زمان اعطای 
ویزا« و دو عضو گروه موسیقی او لغو 

شده است.
تتلو بالفاصله پــس از آزادی در 
صفحــه اینســتاگرامش این طــور 
نوشــت: »مرســی از پلیس ترکیه و 
مردمش کــه مارو تحویــل ندادن و 
طرفدار حــق بودن... فقــط چند تا 
گلگی )گله( دارم از یه سریا که اونم 
تو اولین کنســرت توضیح می دم و 

شفاف سازی می کنم.«
امــا گویــا داســتان برگــردان 
شــتاب زده تتلو به ایران اینجا تمام 
نمی شــود و مقامات درصــدد این 
هستند که او را به هر شکلی که شده 
به ایران بازگردانند. این جریان آن قدر 
جدی اســت که حتی دادستان کل 
کشــور هم با مجرم دانستن او تأکید 
کرده که به زودی مقدمات بازگشت 
او فراهم خواهد شد. بااین حال هنوز 
به صورت شفاف، معلوم نیست جرم 
امیرحسین مقصودلو چیست و چرا 
پلیس ترکیه حاضر نشده او را به ایران 

تحویل دهد.

تتلو را باید بررسی کرد
با تمام این تفاسیر جامعه شناسان 
معتقدند امیرحســین مقصود لو یا 
همان امیر تتلو خــودش یک پدیده 
اجتماعی قابل تأمل و بررسی است. 
آن ها می گویند ایــن موضوع را باید 
از دو جهت بررسی کرد. امیرتتلویی 
که به صــورت واقعی حضــور دارد و 
آنچه هســت و دوم امیرتتلویی که 
مردم ســاخته اند. در اوایل شــروع 
فعالیت هنری اش او یــک خواننده 
تقریباً خوش صدا بود که با پشتیبانی 
طرفداران نوجوانــش کارش را جلو 
می برد. او در یکی از مصاحبه هایش 
گفته بود کــه من در یــک خانواده 
»مشتی« متولد شــدم. منظورش 
از کلمه مشــتی یک خانواده خوب و 
شاد اســت اما چند وقت بعد در یک 
مصاحبه دیگر اظهار کرد که من بچه 
طالق بودم و با مادرم زندگی می کردم 
و کمیته امداد به مــا کمک می کرد! 
بنابرایــن از گذشــته این شــخص 
پیشینه درســت و صحیحی نیست 
که بتواننــد او را خیلی دقیق تحلیل 
کنند چون کسی او را قبل از شهرتش 
نمی شناسد. او یک جای دیگر گفته 
که در گذشــته کارگــری می کرده 
است. از این جمله می توان فهمید که 
به خاطر شرایط فرهنگی و اجتماعی 
جامعه، او در شرایطی بوده که عزت 
و احترام دریافــت نمی کرده و دیده 
نمی شده و بســیاری از روانشناسان 
معتقدند که رفتارهای او ناشی از این 

مسئله است. 
در رابطه بــا ظاهر تتلــو و حتی 
خال کوبی های روی بدنش هم حرف 
و حدیث هــای زیادی گفته شــده 
است. برخی از روانشناسان معتقدند 
این کار تتلو مشــابه فریــادی برای 
دیده شــدن اســت. عده ای هم او را 
بیماری با مشکل دو قطبی می دانند 
و ایــن از کارهای عجیــب و حرف 
زدن های زیادش مشخص شده است. 
مثالش هم این است که یک بار گفت 
می خواهم فوتبالیست شوم و مگر من 
چه چیزی از دیوید بکام کمتر دارم؟ 
یک بار خطاب بــه هوادارانش گفت 
که اصال شــما لیاقت من را ندارید و 
از همه شــما بدم می آیــد. یک بار از 
لشگر سایبری امام زمان )عج( حرف 

می زند و ... به این رفتارها دوره های 
شیدایی می گویند که فرد حرف های 
عجیب می زند و حتی گاهی خودش 
را از دنیــا منفک می کنــد. او حتی 
راجع به سیاســت هم حرف می زند؛ 
از یک کاندیدا طرفــداری می کند؛ 
می خواهد افشــاگری سیاسی کند. 
خــودش را درگیر مســئله حجاب 
می کنــد. یــک روز مســلمان 
دوآتیشــه می شــود؛ یک روز فارغ 
 می شــود و ... او هیــچ خــط فکری 

مشخصی ندارد. 
 اقدام شتاب زده 

برای دستگیری تتلو
با تمام این بحث ها و مشــکالت 
شــخصیتی که این فرد دارد چیزی 
کــه در اینجــا حائز اهمیت اســت 
ماجــرای دســتگیری او و اثبــات 
نشــدن دقیق جرمش است. این که 
به چــه دلیلی درخواســت تعقیب 
قضایی او به اینترپل داده شده است، 
چراکه دســتگیری توســط پلیس 
بین الملــل تحت شــرایط خاصی 
صــورت می گیــرد ازجملــه اینکه 
شــخص متهم یا محکوم به جرایم 
مشخصی شده باشد که اینترپل در 
ارتباط بــا آن صالحیت دارد. به طور 
مثــال قاچاق انســان، جنایت علیه 
کــودکان، تخریب محیط زیســت 
و میــراث فرهنگــی، جرایم جنگی 
و ســایبری و قاچاق مــواد مخدر از 
مواردی اســت که دولت های عضو 
پلیس اینترپل می توانند افراد متهم 
یا محکوم و تحت تعقیب را دستگیر 
کننــد کــه در ظاهر امیرحســین 
 مقصودلو با هیچ کــدام از این جرایم 
در ارتباط نیست.  به گفته مسئوالن 
جرایمی کــه او انجــام داده توهین 
به مقدســات، توهین بــه رهبری و 
مقامات سیاسی یا ترویج استفاده از 
مواد مخدر در کنســرت هایش بوده 
است که هیچ کدام از این موارد شامل 
پیگرد پلیس بین المللی نمی شــود 
و باید تا مشــخص شــدن همه چیز 

صبر کرد. 

بحث ها بر سر دالیل ضدونقیض دستگیری و آزادی »تتلو« ادامه دارد؛

ایران شتاب زده عمل کرد

یادداشت

بهرام بیات، جامعه شناس

درگذشــته اعمال قوانین براي مجرمــان مواد مخدر 
باعث شــده بود که افراد به دلیل مشــکالت مالي دست 
از جان شســته و عماًل مجازات اعدام را بــه جان بخرند و 
مبادرت به قاچاق کنند. قاچاقچیــان در این اقدام بر این 
باور بودند کــه در صورت پیروزي، روزگارشــان متحول 
شــده و ثروتمند مي شــوند، در غیر این صورت شرایط 
مالي دشوارشــان با اعدام به پایان مي رسد، طبیعتاً بروز 
مشکالت و نارســایي ها دراین باره به مشکالت اقتصادي 
جامعه مربوط مي شــود. مواد مخدر وضعیت نا بسامان را 
براي کودکان، نوجوانان و جوانــان جامعه به دنبال دارد. 
این در حالي است که تعداد اندکي از افراد جامعه اقدام به 
این جرم براي حل مشکالتشان مي کنند. وقتي افراد قانع 
باشند و بتوانند از طریق کار و تالش به فعالیت بپردازند، 
از شدت بروز مشکالت کاسته و به جای ارتکاب به جرم از 
طرق مناسب امرار معاش می کنند؛ بنابراین بنده بر اینکه 
دراین باره زیرساخت هاي مناســب وجود ندارد، تأکید 

مي کنم. اگر وضعیت معیشــت مردم به شــکل مناسب 
باشد، بي شــک آن ها کمتر به سمت قاچاق و دیگر اعمال 

مجرمانه مي روند. 
از سوي دیگر دستگاه قضا باید با مجازات افراد خاطي، 
آن ها را به ســزاي عمل خود برســاند تا در این اقدام هم 
مجرم تنبیه شــده و هم به قول معروف ایــن افراد درس 
عبرت دیگران شــوند. براي رهایي از مشــکالت ناشي از 
اعتیاد باید از لحاظ فرهنگي اقدامــات فراوان انجام داد. 
هم اکنون اغلب خانواده هــا در این زمینه اقدامات فراوان 
فرهنگي انجام مي دهند تا بتوانند فرزندان خود را نسبت 
به تبعات جبران ناپذیر مواد مخدر آگاه کنند. حاکمیت نیز 
باید اقدامات اثربخش انجــام دهد. براي مثال در برخي از 
کشورهاي پیشــرفته مجازات در زمینه خریدوفروش، 

استعمال و حمل مواد مخدر وجود ندارد. 
آن ها بازدارندگي در مقابــل اعتیاد را به فرهنگ مردم 
منتقل کرده انــد. به عبارت دیگر با اقدامــات فرهنگي به 
خانواده ها این آگاهي را داده اند که مراقب آسیب هاي ناشي 
از مواد مخدر باشند. این در حالي است که در آن کشورها 

خریدوفروش مواد مخدر تحت نظر دولت، در اماکن ویژه 
و در بین مصرف کنندگان مشخص انجام مي شود. در آن 
کشورها قاچاق و هرگونه خریدوفروش مواد مخدر دیگر 
سودآور نیســت. در ضمن تمامي قوانین قضایي فقط از 
ســوي حقوقدان ها نوشته نمي شــود، بلکه این اقدامات 
زیر نظر جامعه شناسان و روانشناسان انجام مي شود. این 
مسئله نیازمند مرور زمان است. براي مثال بعد از انقالب با 

مقوله مواد مخدر به شکل قاطع برخورد شد، طبیعتاً امروز 
بعد از گذشت ۴۰ سال از انقالب مجازات اعدام در زمینه 
مواد مخدر اصالح  شده است. حال اینکه واقعاً اقدام دیگري 
در این زمینه مي توان انجام داد یا خیر، باید موردبررسی 
قرار گیرد؛ این مســئله به خانواده هــا و همکاري آن ها با 
دستگاه هاي مسئول، رســانه هاي عمومي، رسانه ملي و 

افزایش فرهنگ عمومي مردم مربوط مي شود.

بگیروببند در کاهش مواد مخدر مؤثر نیست

بعد از حدود یک هفته 
تتلو از بازداشت پلیس 

ترکیه آزاد شده است. به 
گفته مسئوالن جرایمی 

که او انجام داده توهین به 
مقدسات، توهین به رهبری 
و مقامات سیاسی یا ترویج 

استفاده از مواد مخدر 
در کنسرت هایش بوده 

است که هیچ کدام از این 
موارد شامل پیگرد پلیس 

بین المللی نمی شود 

در رابطه با ظاهر تتلو و حتی 
خال کوبی های روی بدنش 

هم حرف و حدیث های 
زیادی گفته شده است. 

برخی از روانشناسان 
معتقدند این کار او مشابه 
فریادی برای دیده شدن 

است. عده ای هم او را 
بیماری با مشکل دو قطبی 

می دانند
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