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در هـر اتاقـی ،محلهـای
امـن را مشـخص کنیـد
ً
مثلا زیـر یـک میـز
(
محکـم یـا کنـار سـتونها یا
دیوارهـای مجـاور آنهـا).

محمد باقر نوبخت:

قیمت
 ۱۰۰۰تومانی بنزین
در بودجه ۹۸

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت« :قیمت هر بشکه نفت در الیحه بودجه را بهطور متوسط
۵۴دالر لحاظ کردیم و این رقم مبنای محاســبات اســت .نرخ هر لیتر بنزین هم  ۱۰۰۰تومان
پیشبینی شده است ».وی در ادامه افزود« :در همه بخشها تالش کردیم واقعبینانه ببینیم و در
هزینهها تعدادی از ردیفها را حذف کردیم تا براساس واقعیتها بودجه را تنظیم کنیم تا از این
سال سخت ،به آسانی عبور کنیم».
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مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پیامــی به
بیستوهفتمین اجالس سراسری نماز با تاکید بر
لزوم ترویج نماز با همه شــیوههای اثرگذار ،بخش
مهمیازگرفتاریهاوآلودگیهاراناشیازنپرداختن
به نماز دانستند و افزودند :نماز آنگاه که با خشوع و
حضور گزارده شود ،جامعه را به صالح و سداد در زبان
وعملمیکشاندواعتالءمیبخشد.
متن پیام رهبر انقالب اســامی به این اجالس
که صبح روز گذش��ته در استان سمنان برگزار شد
و حجتاالسالموالمســلمین شاهچراغی نماینده
ولیفقیه در ســمنان ،آن را قرائت کرد به این شرح
است:
بسماهللالرحمنالرحیم
وصلیاهللعلیمحمدوآلهالطاهرین
اجالس ساالنهی نماز از سوئی نشانهی حقگزاری

در برابر فریضهئی است که میتواند بر همهی اعمال
و فرایض دیگر ،روح بدمد و آنها را کارآمد کند« :إن
ُق ِب َلت ُقب َ
ِل ماسِ واها» و از سوی دیگر خدمت بزرگی
است به آنان که حقِّ این هدیهی الهی را ندانسته و در
آنسهلانگاریمیکنند.
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه
را به صالح و سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتالء
میبخشد.
بخش مهمی از گرفتاریها و آلودگیهای ما بر
اثر نپرداختن به این حقیقت هشداردهنده است.
از اینرو ترویج نماز با همهی شیوههای اثرگذار،
در شــمار وظایف بزرگی اســت که همه باید
بدان اهتمام ورزیم و شــما دستاندرکاران این
اجالس بویژه عالم مجاهد جناب حجةاالســام
آقای قرائتی بحمــداهلل در این راه از توفیق الهی

بهرهمند شدهاید.
آموزش و پــرورش میتواند در ایــن عرصه از
اثرگذارترینهاباشد.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این
برترینتضمینبرایسالمتیآیندهیجامعهاست.
والسالمعلیکمورحمةاهللوبرکاته

«شهروند» از پرحاشیهترین جلسه مجلس گزارش میدهد

یادداشت

تجاوز در مدرسه
و چند سوال بیجواب
امیرحسین خواجوی
روزنامهنگار

حادثــهای هولناک در یکی از مــدارس اصفهان،
کودکآزاری به تعدادی از دانشآموزان یک مدرسه
پسرانه ،تجمعاولیای دانشآموزان در مقابل مدرسه
و جو ملتهب این روزهای اصفهان ،بازداشــت یک
متهم  50ســاله که گفته میشود از اعضایانجمن
اولیا و مربیان این مدرســه بوده ،تعــدادی از اولیا
فرزندانشــان را به پزشــکی قانونی بردنــد تا ابعاد
احتمالی دیگر این حادثهفاش شود ،گفته میشود
سرویس بهداشــتی این مدرســه محل وقوع این
جرایم هولناک بوده است ،مقامات قضائی اصفهان
تاکنون فقطکودکآزاری را قطعی اعالم کردهاند و
تحقیقات بیشتر ادامه دار د.
همه این گزارههای خبری آشــنا نیست؟ همین
چند ماه پیش بود که مدرســه معین و اتفاقات آن
چند روزی در صــدر خبرهای داخلیبــود .در آن
حادثه هــم ماجرا از ســوی یکــی از دانشآموزان
فاش شــد و بعد هم چند خانواده بــا ادعای تجاوز
به به فرزندشان شــکایتکردند و همین کافی بود
تا مدرســه معین و رفتارهــای غیراخالقی یکی از
کارکنان آن با تعدادی از دانشآموزان خبر ساز شو د.
این اخبار باوجــود هیاهو و جنجالی که باخودش
به دنبال دارد ،با همان سرعت هم فروکش میکند.
شــاید بتوان گفت این میراییزودرس و ســریع از
خصوصیات این دست از اخبار اســت ،اما نکتهای
که در این میان عموما مــورد غفلت قرار میگیرد،
آن چیزیاســت که ماهها و شــاید هم ســالها با
قربانیان و حتی متهم یا متهمان آن همراه اســت.
منظور تاثیرات روحی ،روانی است که همچون باری
عذابآور بردوش افراد درگیر این حوادث سنگینی
میکن د.
این افراد مورد آزار قرار گرفته که عمدتا هم ســن
وسال کمی دارند ،در معرض شدیدترین فشارهای
روحی و روانی قــرار میگیرند .اینکه سرنوشــت
تحصیلی این دانشآموزان چه میشــود؟ تصورش
را بکنید ،یک بچه  9ســاله دچار چنین آزاری شده
باشــد .اوچطور میتواند در همان مدرســه ادامه
تحصیل دهد؟ ســایر بچهها بــا او چگونه برخورد
میکنند؟ اساســا او دیگر چون گذشته بهتحصیل
و درس خواندن عالقــه دارد؟ آیا این حوادث باعث
نمیشــود که تا مدتها از هرگونه فضای آموزشی
گریزان باشــد؟ قربانیاناین حوادث نیاز قطعی به
مشــاوره و روان درمانگر دارند ،اما آیا نظام آموزشی
ما و مشخصا آموزش و پرورش برای بهبود و درمان
این بچهها که در یک محیط آموزشــی مورد اذیت
آزار یا تجاوز قــرار گرفتهاند ،اقدامی انجام میدهد؟
از ســوی دیگر اولیای ایندانشآموزان هم نیاز به
مشاوره دارند ،آنها هم ضربه مهلکی را متحمل شدند
که باید ضمن مداخلــه روانی نحوه برخورد با فرزند
قربانی خود را هم فرا بگیرند .از دیگر ســو متهمان
این پروندهها هم بعد از مدتی به حال خودشان رها
میشــوند و پس از تحملمحکومیــت (با توجه به
اینکه در موارد بسیاری جرم تجاوز اثبات نمیشود)
دوباره به اجتماع بازمیگردند بدون اینکه اختالالت
و مشکالت جنسی آنها درمان شده باشد و این یعنی
ت.
افزایش احتمال وقوع حوادث دیگری از این دس 

از نوار ضبط شده تا آبستراکسیون ساختگی
الریجانی :رهبری مخالفتی با بررسی  CFTنداشتند

آیت وکیلیــان| دیــروز از روزهای پرحــرارت و
پرسروصدای مجلس بود؛ شکستها و ناکامیهای مربوط
به اردوگاه مخالفان و منتقدان دولت در مجلس به صورت
اپیدمی وار تکرار میشود؛ آخرین آن بررسی الیحهCFT
یوحاشیهسازیها
بودکههمیندیروزدرمیانغوغاساالر 
با چراغ سبز بهارستاننشینها مواجه شد .ناگفته نماند که
ناکامیوشکستدیگرمخالفانرابایدبهماجرایاستیضاح
محمدجوادظریفنسبتداد؛ناکامیدرخواستکنندگان
استیضاح به اندازهای روشن بود که کار به رأیگیری هم
کشیده نشد .نمایندگان مجلس برخی از ایرادات شورای
نگهبان بر الیحه  CFTرا رفع کردند و با پافشاری بر نظر
خود برخی از ایرادات دیگر را به مجمع تشخیص مصلحت
نظامفرستادند.نمایندگانمجلسپیشازاینالیحهالحاق
ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFTرا اصالح کرده بودند تا نظر شورای نگهبان تأمین
شود .این اصالح البته تنها در یک بخش از ایرادات انجام شد و مجلسیها در مورد بخش دیگری از ایرادات
شورای نگهبان کوتاه نیامدند .جز ب بند  ۱ماده  ،۲ماده  ۷و بندهای آن ،بند  ۶ماده  ،۹اطالق استرداد در
بندهای ماده ،۱۱بند ۲ماده ۱۲و ماده ۱۵و ماده ۱۷مواردی است که نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبه
خود،تصمیمگیریدرموردآنرابهمجمعتشخیصمصلحتسپردند.حاشیههایاینجلسهنیزبهسیاق
و سنت گذشته کم نبود .طراحی تله «آبستراکسیون» از سوی مخالفان CFTرا باید در این راستا ارزیابی
کرد.در ادامهگزارش آنچهدیروزدرخانه ملت اتفاق افتاد را میخوانید.
لمس وطعمشکست
همان طور که اشاره شــد ،کار اصالح و رفع ایراداتی که شورای نگهبان از کنوانسیون مقابله با تأمین
مالی تروریسم CFTگرفته بود ،حاصل جلسات کارشناسی کمیســیونهای تخصصی و استفاده از
نظریاتکارشناسانزبدهبودهاست؛رفعایراداتامابرایمخالفان CFTگرانبودوغیرقابلپذیرش.البته
همچنانکه از پیش مشخص بود ،والییها از هیچ تالشی برای ناکامی و بایکوت کردن آن دریغ نخواهند
کرد.دریکیازایناقداماتیکهتالشبرایشکستموافقان CFTتعبیرمیشد«،محمددهقانی»،عضو
فراکسیون والیی اصرار داشت این شائبه را بهعنوان حقیقت جا دهد که «کمیسیون امنیت ملی در زمان
رفع ایرادات به حد نصاب نرسیده بود است ».وی همچنین مخالف مصوبه کمیسیون بود و در این مورد
گفت« :گروه مالی ویژه اقدام مالی ،شرط و شــروط ایران را قبول ندارد ».دهقانی موضعی شبیه مواضع
کریمی قدوسی در مورد مسائل امنیتی و دیپلماتیک را مطرح کرد و گفت« :در تبصره ماده واحده این
الیحه نوشته شده که دولت جمهوری اســامی ایران صرفاً پس از خارج شدن از لیست سیاه FATF
میتواند سند الحاق را نزد شورا نگه دارد و نســبت به این مصوبه ایرادی نگرفته و فقط خواسته عبارت
«لیست سیاه» از ابهام درآید .فقط در داخل کشور عبارت لیست سیاه مطرح است که باید به کشورهای
غیرهمکارتغییرکندزیراعبارتلیستسیاهوجودندارد».
ارجاعبهنوارضبطشده
حشمت اهلل فالحت پیشه ،رئیس کمیسیون امنیت ملی ،اما در پاسخ به یکی از ادعاهای او مبنی بر به
حدنصابنرسیدنجلسهدرزمانرفعایراداتراتوهینبهکمیسیوندانستودهقانیرابهنوارضبطشده
موجود ارجاع داد .فالحت پیشه همچنین در دفاع از مصوبه کمیسیون گفت که «ایرادات با اجماع افرادی
از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برطرف شد؛ جناب آقای شاهرودی به آقای الریجانی
نامهای نوشت که  2نفر از مجمع تشخیص مصلحت در کارگروه بررســی ایرادات  CFTحضور داشته
باشند .با نظر تمامی افراد کارگروه در جلسه  6ساعته به اجماع رسیدیم؛ همچنین در شرط دوم در این
الیحهبیانشدهبهشرطیماده 6اعمالمیشودکهمخالفقوانینجمهوریاسالمیایراننباشد،بنابراین
 CFTایرادی ندارد».
سنتاتهامزنی
اتهامزنیها و پروندهسازیهای مخالفان مصوبات با مضامین داخلی یا بینالمللی به یک سنت تبدیل
شده است؛ آن هم به شــکلی غیرحرفهای از جایگاه ،سخنان و منزلت مقام معظم رهبری سوءاستفاده
میکنند .موردی که اتفاقا رهبری معظم انقالب بارها نسبت به تکرار آن تذکر دادهاند ،دیروز علیه رئیس
مجلس اتفاق افتاد .الریجانی به شکلی عجیب بارها و بارها توسط برخی از اصولگرایان مجلس نواخته
میشود .جالب اینجاست که در اکثر مواقع از رهبر معظم انقالب مایه میگذارند .مخالفان  CFTاصرار
داشتند که علی الریجانی توصیهها و فرمایشــات رهبری را دراینباره نادیده گرفته است .برای همین
هم حاجی دلیگانی در اخطاری با استناد به اصل  ۱۱۰گفت که «بعد از فرمایشات رهبری درباره قانون
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به آقای جاللی دستور رسیدگی داد .سوال ما این است که چطور این
روند درباره  CFTنشــد یعنی آن زمانی که رهبری صحبتهایی پیرامون معاهدات و کنوانسیونهای
بینالمللی مطرح کردند ،شما چطور آن موقع این دستور را ندادید ».رئیس مجلس در پاسخ به او گفت که
«آقایحاجیدلیگانی،بحثهایشمامربوطبهزمانبررسیالیحه CFTاست.اکنونمادرحالبررسی
ایرادات شورای نگهبان هستیم که باید دراینباره اخطار دهید ».وی افزود« :این نظرات به مقام معظم
رهبری منعکس شد با این مضمون که با توجه به صحبتهای شما تدبیر چیست؟ ایشان عنوان کردند
بیاناتشان مربوطبهکنوانسیونهابه صورتعام ونه مشخصا اینکنوانسیو ن است .لذا مخالفتیبابررسی
درمجلسنداشتهوسیرقانونیبایدطیشود.اینآخریندستوررهبریمعظماست».
سهتاکتیکمخالفان
یکپایجلساترسیدگیمجلسبهاستیضاحیاجلساتمربوطبهتصویبکنوانسیونهایامعاهدات

بینالمللیباجداللفظینمایندگانهمراهخواهدبودکه
بعضابهبیانبرخیازواقعیاتنیزکمکمیکند.بگومگوی
نادر قاضیپور و مسعود پزشکیان ،نایبرئیس مجلس نیز
ازجمله این اتفاقات بود .قاضیپور در اخطاری مســتند
به اصل  ۱۵۳قانون اساســی و در جریان بررسی الیحه
الحاق ایرانبهکنوانسیونبینالمللی مقابلهبا تأمین مالی
تروریسم گفت که «هرگونه قراردادی که موجب سلطه
بیگانه بر شئون کشور شود ،ممنوع است .من از زحمات
شــما (الریجانی) درباره آمریکاستیزی تشکر میکنم،
ولی در این مورد خاص اجــازه دهید مخالفان و موافقان
به اندازه حرف بزنند تا ملت بدانند و بشنوند تا نترسها و
مردان شجاع چه کسانی هستند و افراد ضعیفالنفس هم
مشخص شوند ».الریجانی در پاسخ به او گفت« :تذکر و
اخطار باید مستند باشد .در حرفهایتان به بقیه تعریضی نداشته باشید ».همزمان پروانه مافی ،نماینده
تهران نیز در تذکری مستند به ماده ۷۵آییننامه داخلی مجلس گفت که «آقای قاضیپور! با چه اجازهای
بیش از نیمی از نمایندگان مجلس اعم از زن و مرد را به بیشــجاعتی ،ترسویی و صفاتی که در نطقتان
داشتید،متهممیکنید؟»
مسعود پزشکیان ،عضو فراکســیون امید مجلس هم در اخطاری با استناد بر اصل  ۷۵قانون اساسی
اظهارات قاضیپور را توهین به نمایندگان دانست و گفت« :اینکه فکر کنیم ما نترس هستیم و دیگران
میترسند ،سابقهها و گذشته افراد مشخص میکند که چه کسانی در جبهه بودند و شهید دادند و چه
کسانیدرخواببودندوبیانچنینادبیاتیدرمجلسمسخرهاست».
آبستراکسیونسالحبدونتیر
تعدادی از اعضای فراکســیون والیی در زمان رأیگیری برای ایرادات شورای نگهبان به الیحه الحاق
ایران به کنوانســیون مقابله با تأمین مالی تروریســم ( )CFTتالش کردند با خــروج از مجلس زمان
رأیگیری را مختل کنند که تالش آنها ناکام ماند .نمایندگان مخالف CFTقصد آبستراکسیون مجلس
را داشتند ،اما درنهایت به نتیجهای نرسیدند .نمایندگان مخالف  CFTمقابل د ِر خروج تجمع کردند و
خواستند از جلسه خارج شوند یا به اصطالح دست به آبستراکسیون بزنند تا مجلس از حد نصاب بیفتد.
ایناقداممخالفانباتذکراتمتعددالریجانیمواجهشدونهایتاتصمیمکمیسیونبهرأیگذاشتهوالبته
تصویبشد.
آیا«درخدمتشانخواهمبود»سببعقبنشینیمخالفانشد؟
از ابتدا مشــخص بود که وزن و عیار سیاسی و دیپلماتیک ظریف درخواستکنندگان استیضاح را
مقهور خود خواهد کرد؛ اینگونه نیز شد؛ با پس گرفتن برخی امضاها ،این استیضاح از حد نصاب افتاد
و عمال منتفی شد .ظریف دیروز درباره حضورش در جلسه کمیسیون امنیت ملی و تصمیم نمایندگان
گفته بود که «اگر تصمیم گرفتند که اســتیضاح را ادامه دهند ،حتما در خدمتشان خواهم بود و اگر
تصمیم گرفتند که آن را منتفی کنند باز هم به تصمیم آنها احترام خواهم گذاشت ».ظاهرا از عبارت
«در خدمتشــان خواهم بود» ظریف نوعی تلقی تهدیدآمیز از سوی مخالفان صورت گرفته است .با
پسگرفتن برخی امضاهای استیضاح ظریف ،این استیضاح از حد نصاب افتاد و عمال منتفی شد .یک
عضو هیأترئیسه مجلس از کاهش امضاهای استیضاح محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه خبر داد و
گفت امضاهای این استیضاح از حد نصاب افتاد و دیگر قابل طرح در مجلس نیست و به گفته رحیمی
تعداد امضاها به  9عدد رسیده بود.
عبدالرض ا هاشمزایی عضو فراکسیون امید در گفتوگو با «شهروند»:

آبستراکسیونی در کار نبود!

موضوع استیضاح ظریف کامال سیاسی بود و اســتیضاحکنندگان میدانستند که این
اســتیضاح در مجلس رأی نمیآورد و حتما رأی پایینی خواهد داشــت .بنابراین در ابتدا
مشخص بود که با توپ پر به میدان آمده بودند .آنها سعی داشتند که با حاشیهسازی صدای
بلند خود را تبدیل به حقیقت کنند .مخالفان همیشه تعدادی اندک و صدایی بلند دارند.
تحلیلگران هم از ابتدا این گمانه را مطرح کردند که استیضاح ظریف چنانچه به صحن علنی
مجلس بیاید احتماال تعداد امضاهــای آن از حد نصاب میافتد .این گروه که نوعا مخالف با
ملحق شدن ایران با کنوانسیون  FATFهستند ،بیشتر میخواهند  CFTدر مجلس و
بیرون از مجلس به تصویب نرســد .برای همین کار خود ،تصمیم گرفتند که حاشیههای
اثرگذاری را انجام دهند .هنگام ورودشان به مجلس سروصدا کردند .چون میدانستند که
رأیشان اندک اســت ،ناامیدانه اقدامات خالف عرف پارلمان انجام میدادند .اما نطقهای
منطقی که موافقان انجام دادند ،برخالف گذشــته توانست آنها را مجاب کند که شرایط را
بپذیرند .در عین حال نطقهای مخالفان نیز غیرمنسجم و غیرکارشناسانه بود .به همین
دلیل بود که بیشتر مخالفان این نطقها از میان خود اصولگرایان بود .وقتی تیر مخالفان به
هدفنخورد،قصدداشتندکهترتیبیبرایآبستراکسیوناتخاذکنند،امابازهمبهدلیلعدم
همراهینمایندگانناکامماندندوآبستراکسیونیدرکارنبود.

تریبون

پیام رهبر معظم انقالب به اجالس سراسری نماز:

رشد ۷۱درصدی جرایم
در فضای مجازی

سردار حسین اشتری،
فرمانده نیــروی انتظامی از
رشــد فزاینــده جرایم در
فضای مجازی خبــر داد و
گفــت« :براســاس آمارها،
71درصد جرایم در فضای
مجــازی افزایش داشــته و خوشــبختانه بیش از
80درصد جرایم در این حوزه کشــف ،رسیدگی و
تشکیلپروندهشدهوبهنتیجهرسیدهاست».

نسخه واحدی برای مقابله
با فساد وجود ندارد

سودابه یحییزاده ،معاون
تدویــن و ترویج اســتاندارد
سازمان ملی استاندارد ایران با
اشاره به انواع متفاوت فساد در
دســتگاههای اداری گفت:
«نمیتواننسخهواحدیبرای
مقابله با فســاد در هریک از دستگاهها ارایه کرد ».او در
پاسخ به چرایی زمانبربودن تدوین استاندارد مقابله با
فساد و رشــوهخواری در ایران تا 2ســال آینده گفت:
«سازمانهای بینالمللی ازجمله سازمان ایزو درحال
تغییرنگرشهستندوازمحصولمحوریفاصلهگرفتهو
منحصر به کاال نیستند و از طرفی با توجه به اهمیتی که
در حوزه خدمات و تعهدات اخالقی وجود دارد ،به این
ســمت گرایش پیدا کردهاند؛ از همینرو در چندسال
اخیر اســتانداردهایی در حوزه مسئولیت اجتماعی،
مقابلهبارشوهخواریوفسادتدوینشدهاست».

رفتارنادرستبرخیایرانیان
ورودبهگرجستانراسختترکرد

مریــم ســلطانی ،عضو
هیأترئیســه اتاق مشترک
بازرگانی ایران و گرجستان،
دلیلاصلیدیپورتتعدادیاز
اتباعایرانیازمرزهایهوایییا
زمینی کشــور گرجستان را
نداشتن مدارک الزم و معتبر و مهاجرت بیرویه و بدون
مطالعه ایرانیان دانســت و افزود« :برخی از ایرانیان با
رفتارهای نادرست و اشتباه خود در گرجستان ،باعث
شــدهاند تــا فعــاالن واقعــی اقتصادی کــه قصد
سرمایهگذاری یا صادرات و تولید در آن کشور را دارند ،با
مشکلروبهروشوند».

کاهش آمار طالق در سال ۹۷

پروانــه مافــی ،رئیس
فراکسیونخانوادهمجلسبا
اشاره به کاهش آمار طالق
در سال ۹۷گفت« :در6ماهه
ت سالجاری ۴۸هزار
نخس 
و  ۲۸۷واقعــه طالق ثبت
شده است که در مقایسه با مدت مشابهسال ۱۳۹۶با
کسر۵۱هزارو ۵۱۴واقعه،شاهدکاهش۶.۳درصدی
این آمارها هستیم .این خبر خوبی است ولی نیاز به
تدوینبرنامهجدیترهستیم».

پاسخ همیشه «نهخیر» است

ادامه از صفحه یک| تصمیمی بگیرنــد تا تعداد
مشــاوران را از  25هزار نفر که در برابر تعداد  ۱۲۴هزار
مدرسه،چیزیشبیهبهشوخیاست،بیشترکنندوازآنها
بخواهندوقتیرابهطوراختصاصیبرایصحبتومشاوره
بامعلماناختصاصدهند؟معلمانیکهبهگفتهخودشان
آنقدرخرجشانبابرجشانجورنیستوآنقدراعصابشان
خرد است و آنقدر خسته اند که شاید از نظر بعضیشان
چنین مسائلی خیلی مهم نباشد .آیا در همه این مدت
مسئوالن معاونت توســعه مدیریت و پشتیبانی وزارت
آموزش و پرورش به این فکر کرده اند که در آزمونهای
اســتخدامی ای که حــاال دیگر تقریبا هرســال برگزار
میشود ،یک فیلتر جدی و جدید بگذارند برای آزمودن
تخصصیروانشناسیداوطلبانورودبهمدرسهوردکردن
کسانی که روانشناسان خبره ،آنها را با وجود آوردن نمره
حد نصاب آزمون کتبی ،حایز شرایط مناسب برای معلم
شدننمیدانند؟پاسخبرایهمهاینسوالها،خیراست.
از سال  ،93از آن ســالی که مسئوالن آموزش و پرورش،
انکار را بر پذیرفتن ترجیح دادند ،فقط یک موضوع تغییر
کرده :پذیرش و دادن اطالعیه و بیانیه درباره پرونده های
آزار و اذیت در مــدارس و گفتن چندباره یک جمله که:
«برخوردمیکنیم،اخراجمیشود».

