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توبیخ معلم خاطی
تنبیه بدنی در مدارس جرم است

سال ها پیش تنبیه بدنی دانش آموزان، جزئی از برنامه تربیت در مدارس و مکتب 
ها بود. برنامه ای که چون در بسیاری از خانه ها از سوی والدین برپا بود، وجود آن 
در مدارس نیز معموال اعتراضی را از ســوی والدین برنمی انگیخت. اما در سال 
گاهی جامعه از بی تاثیری تنبیه بدنی بر تربیت صحیح کودکان و  های اخیر با آ
بلکه تاثیرات منفی روان شناختی آن و ممنوعیت قانونی تنبیه بدنی در مدارس، 

تصور می شد این مسئله از مدارس رخت بربسته است. 
با این حال انتشار گاه به گاه اخبار و ویدئوهایی از تنبیه بدنی در مدارس حکایت از 
وجود این مسئله غیرانسانی و غیرقانونی در برخی مدارس دارد. اصغر فانی، وزیر 
آموزش و پرورش در ابتدای ســال جاری با بیان اینکه آموزش و پرورش به هیچ 
وجه خشونت بدنی را تایید نمی کند، گفته بود: »طبق آیین نامه مصوب شورای 
آموزش و پرورش تنبیه بدنی جرم است. در حال حاضر ۶۳۰ هزار کالس درس 
در کشور وجود دارد، با این حجم وسیع از دانش آموز یک همکار فرهنگی ممکن 
است به دالیل مختلف رفتار خشونت آمیز انجام دهد. یک مورد هم نباید باشد، 

اما نمی توانیم کتمان کنیم که این موارد اتفاق می افتند«. 
این روزها نیز انتشــار ویدئویی در ســطح اینترنت و شــبکه هــای اجتماعی که 
خشونت معلمی را در کالس نسبت به یکی از دانش آموزان که صرفا در کالس 
خندیده بود، نشان می دهد، بار دیگر توجه ها و اعتراض ها را به این قضیه جلب 
کرده اســت. اتفاق در یکی از کالس های درس شهرســتان الیگودرز اســتان 

لرستان افتاده و ویدئو را یکی از دانش آموزان کالس تهیه کرده است. 

معلم خاطی احضار شد و اظهار ندامت کرد
در حالی که در مورد اتفاق اخیر شنیده ها حاکی از این است که این معلم پیش تر 
هم دست به چنین اعمال خشونت آمیزی زده است، علی قربانی مشاور مدیرکل 
آموزش و پرورش استان لرستان درخصوص مسبوق به سابقه بودن خشونتی که 
این معلم مرتکب شده است، می گوید: »من قادر نیستم درباره این موضوع که 
آیا این اتفاق برای اولین بار بوده یا نه قضاوت کنم، اما آنچه واضح اســت، فیلم 
منتشر شده در دنیای مجازی قابل انکار نیست«. به گفته قربانی معلم مربوطه 
گفته اســت که در آن لحظه کنترل خود را از دست داده، عصبانی شده و اقدام 

به کتک زدن این دانش آموز کرده است.
وی با تاکید بر این نکته که آموزش و پرورش نهاد گســترده و وسیعی است و در 
استان لرســتان 42۰۰ آموزشگاه و بیش از 15 هزار کالس درس داریم، تاکید 
می کند: »باید فراموش نکنیم که معلمان قشری زحمت کش و تالشگر هستند. 
ما در استانمان مناطق صعب العبوری داریم که معلم برای رسیدن به آن گاه باید 
دو شــبانه روز مسیر کوهســتانی، حتی با پای پیاده طی کند و راه ماشین رو هم 
ندارد. باالخره در 15 هزار کالس، ممکن اســت چنین اتفاق زشت و نامطلوبی 
هم رخ دهد«. قربانی در عین حال تصریح کرد که مسئوالن این نهاد بر مبنای 
وظیفه ای که دارند، چنین مسائلی را پیگیری می کنند و تالششان را برای دفاع 

از دانش آموزان و حیثیت همکاران فرهنگی خود به کار خواهند بست. 
مشــاور مدیرکل آموزش و پرورش استان لرســتان در همین خصوص در شرح 
روند رسیدگی به فیلم منتشر شــده، گفت که این معلم روز گذشته احضار شده 
و پس از اظهار ندامت، هم از دانش آموزان و هم از اولیای ایشــان عذرخواهی 

نموده است. عالوه بر آن، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که کارشان 
بی شباهت به دســتگاه های قضایی نبوده و مبتنی بر دستورالعمل ها، مواد و 
تبصره های گوناگون است، این موضوع را در دستور بررسی قرار داده و در ادامه 

حکم صادر خواهد کرد.
گفتنی است درپی انتشار این فیلم حراســت آموزش و پرورش تخلف این معلم 

الیگودرزی را در پرونده وی درج و او را توبیخ کرده است.

برخورد با چنین تخلفاتی، چکشی نخواهد بود
اما این موضوع که با معلمی که چنین تخلفی را مرتکب شــده است چه برخورد 
قانونی می شــود و آیا او از کار تعلیق می شود یا خیر، موضوعی است که رئیس 
اداره اطالع رســانی و روابط عمومی  آموزش و پرورش لرستان درخصوص آن 
می گوید هنوز زود است درباره این موضوع سخن بگوییم. به گفته او هیات بدوی 
به این صورت کار می کند که فرد را احضار می کند و به مانند پرونده های قضایی 
برای وی مهلت قانونی در نظر می گیرد، دفاعیات وی را اســتماع می کند و بعد 
بر اساس ضوابط و قوانین اقدام به صدور حکم می کند نه اینکه به صرف انتشار 

فیلم و بی آنکه سخنان معلم را بشنود برایش حکم صادر کند. 
قربانی در عین حال تاکید می کند: »اگر قرار باشــد بنده در جایگاه شــخصی  
اظهار نظر کنم، چون هم فرهنگی هســتم و هم فرزند دارم، از دیدن این فیلم 
بســیار ناراحت شــدم ولی باید اجازه دهیم روال این کار فارغ از احساسات و بر 
مبنای قانون پیش برود«. به گفته او به محض آنکه حکم این معلم اعالم شود، 
درباره آن اطالع رســانی خواهیم شد. مخصوصا که آموزش و پرورش به دنبال 
کار فرهنگی است و قصدش بر آن نیست که با مواردی که پیش می آید، برخورد 

چکشی داشته باشد، بلکه دنبال این است که تصمیم گیری  ها در نهایت منجر 
به شــکل گیری اقدامی بازدارنده شود تا از این به بعد شاهد تکرار حوادث تلخی 
از این دست نباشیم. قربانی در عین حال می گوید: »این رویداد و بازنشر آن در 
شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی حکم هشداری را برای ما و همکارانمان 
دارد تا آموزش را بیشتر کنیم. یعنی همکارنمان را نسبت به رسالت و وظایفشان 
آشــناتر کنیم تا مواردی از این دســت کــه برخالف ضوابط و قوانین اســت رخ 
ندهد. دستورالعمل انضباطی مدارس راه را به خوبی مشخص کرده و همکار ما 
می توانسته در صورت مواجهه با دانش آموزی که مشکلی داشته، بر اساس این 

دستورالعمل، رفتار کند نه شیوه هایی از این دست که محکوم اند«.
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان در پاسخ به این سوال که با انتشار 
گاه به گاه فیلم هایی از این دست، برخی معلمان از نادیده گرفتن حقوقشان در 
مواجهه با آن دسته از دانش آموزان که سرکش یا حتی بی ادب اند، گالیه هایی 
مطرح می کنند، می گوید: »قطعا در تنظیم و نگارش دستورالعمل انضباطی، 
همه این موارد پیش بینی و گنجانده شده و رویکرد آموزش و پرورش در تهیه آن 
این بوده که هــم مصلحت فرهنگیان و هم مصلحت دانش آموزان در آن دیده 
گاهی  شود، اما اینکه مدیری یا همکاری نســبت به بند بند این موارد اطالع و آ
کافی نداشــته باشد، موضوعی مجزاست که انشــالله سعی خواهیم داشت در 

ادامه بر آموزش این موارد تاکید بیشتری داشته باشیم«.
قربانی همچنین بــا تاکید بر پیگیری های الزم در این پرونده اعالم کرد که اگر 
اولیا این دانش آموز و ســایر دانش آموزان مدعی هستند که از سوی این معلم 
مورد کتک کاری قرار گرفته اند، می توانند اقدامات قضایی در این رابطه انجام 

دهند و ما نیز به طور حتم با این معلم برخورد جدی می کنیم.

شورای نگهبان برگزاری انتخابات الکترونیکی را تأیید کرد
ســخنگوی وزارت کشور گفت: اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی مورد تأیید شــورای نگهبان قرار گرفته و در حال حاضر در حال تهیه نرم افزار مربوطه هستند. حسینعلی امیری درباره الکترونیکی 
شــدن انتخابات نیز اظهار داشــت: شورای نگهبان در این راستا تعامل خوبی با وزارت کشور داشته و در نهایت حســن ظن هماهنگی های الزم را انجام داده است. خوشبختانه سخت افزار یا صندوق 

الکترونیکی انتخابات به تأیید شــورای نگهبان برسیده و نرم افزار آن نیز توسط کارشناسان دو دستگاه در حال تهیه است. ســخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه  اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی 
مورد تأیید شــورای نگهبان قرار گرفته، خاطرنشــان کرد: طبق برنامه زمانبندی تهیه شــده ثبت نام کاندیداهای  انتخابات مجلس خبرگان از پنج شنبه 2۶ آذر در وزارت کشور و حوزه های اصلی آغاز 
می شــود. ثبت نام متقاضیان شــرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز از شــنبه 28 آذر در وزارت کشور و فرمانداری ها آغاز می شود. وی با اشــاره به اینکه مهلت ثبت نام برای متقاضیان یک 

هفته اســت، گفت: بعد از این مرحله بررسی صالحیت متقاضیان آغاز خواهد شد. توصیه اصلی دولت به کســانیکه قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند این است که از تبلیغات زودرس 
برحذر باشند و قانون را رعایت کنند.

نگران اندیشه دینی هستند نه سانتریفیوژ
عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
گفت: غربی ها از چند سانتریفیوژ ما نگرانی 
ندارند، بلکه از اندیشــه ای نگرانی دارند که 

روز به روز غنی سازی می شود.
ســعید جلیلــی عضــو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در همایش ملی "گذر از علوم 

سیاســی غربی به علوم سیاسی اسالمی" که صبح امروز در دانشگاه تهران 
برگزار شد، با بیان اینکه غربی ها نگران تکثیر اندیشه دینی هستند، اظهار 
داشت: اندیشه دینی فقط در جمهوری اسالمی ایران باقی نمی ماند و تکثیر 

می شود و کسانی که بر سر قدرت هستند را به چالش می کشد. 
وی ادامه داد: غربی  ها از چند ســانتریفیوژ ما نگرانــی ندارند، بلکه نگران 
اندیشه ای هستند که روز به روز غنی ســازی می شود و شکل پیدا می کند و 

این اندیشه نگاه تمدنی دارد.

نیمی از رهروانی ها اصالت سیاسی ندارند
نماینده مردم رشت با بیان این که هیچ برنامه 
مشخصی در فراکسیون رهروان والیت برای 
حضور در انتخابات وجود ندارد، تصریح کرد: 
بــا این وضع اعضــای فراکســیون رهروان 
والیت نمی تواننــد در انتخابــات به صورت 
منســجم و ذیل عنوان یک حــزب و جریان 

مشخص سیاسی فعالیت کنند.جعفرزاده ایمن ابادی افزود: هم اکنون حدود 
5۰ درصد از نمایندگانی که ذیل عنوان فراکسیون رهروان والیت در مجلس 
فعالیت می کنند، اصالت ندارند و نمی توان هیچ گونه یکدستی و انسجامی را 
در آن ها دید.عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت خاطرنشان کرد: 
متاسفانه رهروان والیت تاکنون موفق به برقراری انسجام کامل میان اعضای 
خود نشده است؛ انسجام اســتخوان داری که بتوان بر اساس آن حداقل در 

مواقع خاص و بحرانی، ۹۰ درصد اعضا را پای کار بیاورد.

اصولگرایان قابل مصادره نیستند
محســن رفیــق دوســت دربــاره وحــدت 
اصولگرایــان و ایجاد اختــالف در میان این 
جریان توســط اصالح طلبان مبنی بر اینکه 
آقایــان الریجانــی و ناطق همــراه با جریان 
اصولگرایی نیستند اظهار داشت: هیچ کدام 
از بزرگان ما این شخصیت های اصولگرا قابل 

مصادره نیست .رفیق دوست در پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان به وحدت 
می رسند تاکید کرد: قطعا اصولگرایان به وحدت می رسند و انهایی که در این 
مسیر حرف تفرقه می زنند در اصولگرایی خود شک کنند. در جمع هایی که امروز 
به نام اصولگرایی می خواهند وحدت کنند هر کسی که نغمه جدایی ساز کرد باید 
در اصولگرایی او شک کرد و واقعا هم باید در اصولگرایی برخی ها شک کرد.وی 
همچنین با اشاره به اختالفات میان اصالح طلبان گفت: اصالح طلبان ادعا 

می کنند که اختالف ندارند اما هرگز با هم توافق نخواهند کرد.

 دولت یازدهم دولت 
اصالح طلبان نیست

دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها و اقوام 
دینی و مذهبی بــا بیان اینکه طرفــداران دولت در 
مجلس آینده بیشــتر خواهند بود، گفت: دولت حق 
ندارد از هیچ لیســتی و از هیچ فــرد خاصی حمایت 

کند.
وی در پاسخ به این ســوال که برخی اصالح طلبان 
می گوینــد دولت آقای روحانی ممکن اســت اولین 
دولت چهار ســاله باشــد، گفت: اینها شوخی  های 
سیاسی است، کسی نمی تواند پیش  بینی کند. کشور 
وارد فضــای انتخابــات سیاســی شــده، در دنیای 
سیاســت فضای رقابت داغ اســت هر حرفی گفته 

می  شود.
 وی بــا بیــان اینکه دولت حــق ندارد بــه انتخابات 
ورود مســتقیم داشــته باشــد، تصریح کرد: دولت 
مقــام بی طــرف و بی  نظــر و برگزارکننــده اصلــی 
 انتخابــات اســت و بایــد ســالمت انتخابــات را 

تامین کند.
یونســی با بیــان اینکــه در هیــچ ســتاد انتخاباتی 
یــا هیــچ گــروه انتخاباتی شــرکت نکــردم و عضو 
نیســتم،گفت: بنا نــدارم از لیســت خاصی حمایت 
کنــم یــا آن را رد کنــم یــا لــه و علیه هیــچ جریان 
سیاســی در انتخابــات موضــع بگیرم ولی شــدیدا 
همه اقــوام ایرانی و مذاهب ایرانی را تشــویق می
 کنم که در انتخابات شــرکت کننــد و کاندیدایی که 
شــورای نگهبان تایید کــرده به آنهــا رای بدهند و 
 مشارکت حداکثری داشــته باشند، موضع اصلی ما 

این است.
دســتیار ویژه رئیس جمهور ترکیــب مجلس آینده را 
بیشــتر طرفداران دولت دانست و خاطرنشان کرد: 
طرفداران  دولت اعم از اصولگراها و اصالح طلبان 
است،  چراکه این دولت، دولت اصالح طلبان نیست 
دولت اصولگراها هم نیســت، دولت فراگیر اســت 
معتقد است که به مشی دولت که مشی اعتدال است 
مردم رای داده اند و بار دیگر  این وضعیت در اسفند 

ماه امسال تکرار می  شود.
یونســی با رد اینکــه دولت و مجلــس بخواهند یک 
لیست مشــترک بدهند، تصریح کرد: دولت این کار 

را نمی  کند و قانونی هم نیست.
دســتیار ویــژه رئیس جمهــور در تشــریح هویــت 
اصالح طلبــی  گفت: این دو جریــان اصولگرایی و 
اصالح طلبی، نه حذفشان امکان دارد و نه به صالح  
است که حذف  شوند. هر دو جریان هم افراطی و تند 
دارند، بارها این پیروز شده و بارها دیگری پیروز شده 
ایــن آرزو که بخواهیم یکی را از بیــن ببریم نه عملی 

است و نه به صالح.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از اصالح طلبان 
می گویند که هویت اصالح طلبی رو به پایان است، 
گفت: این دعوای سیاسی است، در دعوای سیاسی 
ممکن است یکی اشــتباه کند و تندروی کند و پس 

برود و دوباره برگردد.
وی در ارزیابی تصویب برجام و مذاکرات هســته ای 
و تعامــل مثبت ایــران بــرای مقابله با پــروژه ایران 
هراســی گفــت: برجام یــک حرکت عملی اســت 
کــه ایران  هراســی تحت  الشــعاع قرار بگیــرد. من 
اعتقادم این اســت کــه دنیا بــه خاطر ایــن تهدید 
جدی  ای که احســاس کرده هیچ چاره  ای ندارد که 
واقعیت ایــران را بپذیــرد و پذیرفت و عقب  نشــینی 
کرد حاال چنانچه اگر اســرائیل یا برخی کشورهای 
رقیب در منطقه ســختش اســت اما دنیــا پذیرفته 
یعنــی آمریــکا و اروپا پذیرفته اســت کــه ایران یک 
 قدرت اســت و نمی شــود بدون او امنیــت منطقه را 

حفظ کرد.

ایلنا نوشت: »انتخابات اسفندماه در سایه مجلس خبرگان«
قطعی شدن حضور یادگار امام در انتخابات مجلس خبرگان موجب شد بسیاری از روحانیون و بزرگانی که به حاشیه سیاست رفته بودند 

برای حضور دوباره در این عرصه اعالم حضور کنند.

 خرداد نیوز نوشت: »دلواپسان برای آلودگی هوا در دوران احمدی نژاد دلواپس نبودند«
رسانه های دلواپسان در حالی نسبت به وضعیت وخیم آلودگی هوا فریاد سر می دهند که زمان نظریه پردازی استاندار دولت احمدی نژاد 

درباره کاهش الودگی با فواره میدان های شهر و آب پاشی هوایی سکوت کرده بودند.

 نامه نیوز نوشت: »دفاع از مردم یا تالش برای کسب رای بیشتر؟«
معموال از عقال و نخبگان جامعه که اتفاقا نمایندگی مردم را به عهده دارند انتظار می رود که آبی بر آتش هیجانات و احساسات جامعه باشند 

اما متاسفانه ما شاهد هستیم چند صباحی است که برخی از نمایندگان خود آتشی بر هیزم احاسسات مردم هستند.

 پارس نیوز نوشت: »چهره های سیاسی داخلی بزرگترین خریداران ملک در انگلستان«
دولت یازدهم یکی از شعارهای خود را تشویق ایرانیان مقیم خارج جهت سرمایه گذاری در داخل معرفی کرده است و این در حالی است که 

گزارش نشریه انگلیسی نشان می دهد در صورت رفع تحریمها سرمایه بیشتری از ایرانیان به لندن منتقل می شود.

 تسنیم نوشت: »آیا رفسنجانی سرنوشت منتظری را پیدا خواهدکرد؟«
ابهام و ایهام باعث شده خدمات هاشمی رفسنجانی به انقالب زیر سؤال رود و دلسوزان انقالب نگران شوند که او سرنوشتی همانند 

سرنوشت منتظری پیدا کند. علت اقبال رسانه های دشمن از نوع مصاحبه های اخیر این نگرانی را تشدید می کند.

عکس روزسایت نگار

تجمع اعتراضی مردم 
تهران در حمایت از 
شیعیان نیجریه بعد از 
ظهر امروز سه شنبه 
مقابل سفارت نیجریه 
برگزار شد.

خبرنامه


