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«شهروند» از مناطق سیل زده گلستان 
گزارش مى دهد

 اهالى مى گویند، اوضاع نابسامان را از سرگذرانده اند
گل و الى اغلب خانه ها جمع شده و مردم، آنها که خانه هایشان 

آسیب چندانى ندیده، سر خانه و زندگى شان برگشته اند
اما مشکالت ریز و درشت همچنان مردم را آزار مى دهد
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رفیق امیرمنصور از مرگ 
رکورددار سرعت مى گوید
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و سفری

به انتهای شب

افتتاحیه فیلم الکچرى
و جمع غایبان اسمى 
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ما همه
باهم

نیستیم

اداى دین منحصربه فرد 
داوطلب هالل احمر دره 

شهر به این نهاد عام المنفعه
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آن مرد جانباز
با  دوچرخه آمد...
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اشتغال ٢ هزار نفر 
در حوزه انیمیشن  

محمدرحیم لیوانى
رئیس مرکز پویانمایى صبا 

خبر داد: 
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از سپاهان
به فیفا

شکایت می کنم
گفت وگوى «شهروند»

با مرد جوانى که در استادیوم 
نقش جهان چشمش
به شدت آسیب دید

جدال برسر شب های تهرانجدال برسر شب های تهرانجدال برسر شب های تهران
مخالفت با طرح «حیات شبانه پایتخت» اجراى این پروژه را با ابهام مواجه کرد

  زهرا نژادبهرام در گفت وگو با «شهروند»: از بهمن ماه  سال گذشته که این طرح مطرح شده
تاکنون مخالفتى از سوى هیأت تطبیق ابالغ نشده است و درنتیجه سایر اعتراض ها وارد نیست
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حاشيه نوي�

«خشونت زدایى در مدارس ابتدایى» یا «انقالب در ذهنیت مردم»؟

یک حاشیه کمرنگ در ماجراى قتل همسر دوم م.ع.ن و پس از آن

از همه شما ممنونیم!

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

چیزهایى در مدارس کم داریم که اگر مى داشــتیم االن حال وروزمان 
این نبــود؛ در مدارس ما کمتر از آموزش مســئولیت پذیرى، امانتدارى، 
خودباورى، نوآورى، همدلى، نظم، نقادى، قانون گرایى، صلح و وفاق خبرى 
هست. البته همه اینها  باید براساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 
تاکنون اجرایى مى شده و مدارس محلى براى گسترش این قوانین اخالقى 
مى شدند، اما همیشه یک جاى کار مى لنگد. قیر هست و قیف نیست یا 
بالعکس. دیروز خبرى مبنى بر اجراى طرح «خشونت زدایى در مدارس 
ابتدایى» در  سال تحصیلى آینده منتشر شد. معاون آموزش ابتدایى وزارت 
آموزش وپرورش گفته بود «این طرح، همه جانبه است و معلمان، مدیران و 
والدین جزو گروه هایى هستند که باید آموزش هاى الزم را دریافت کنند.» 
شاید در گام نخست قبل از آموزش تئورى وار باید به دنبال ریشه نابرابرى 
آشکار و خشونتى که در مدارس به وجود آمده، بگردیم. (حتى اخراج مدیر 
و معلمى که براى نشاط بچه ها ترانه پخش مى کنند نیز یک نوع خشونت 
است، شاید بدتر از آن نابرابرى فرســتادن ولنجکى هاى پولدار به اردوى 
سوئد!)  مشکل اساســى در مدارس ما از آن جا آغاز مى شود که تعرضات 
کوچکى که به چشم نمى آیند، تبدیل به روالى معمولى و همه گیر شده اند؛ 
تمســخر، توهین، دعوا، دزدى، تبعیض، اخاذى و سوءاســتفاده، آن هم 
براى نحیف ترین دانش آموزان، چاق ها، رنگین پوســتان، شهرستانى ها، 
روستاییان، کوتاه قدها، لهجه دارها، اقلیت ها و حتى اتباع بیگانه. ما امروز در 

بسیارى از مدارس به مدد شیوه منسوخ آموزشى وپرورشى با دانش آموزانى 
مواجه هستیم که  نه تنها احساس امنیت نمى کنند، بلکه اعتمادبه نفس 
خود را هم از دســت داده اند. حاال به این مجموعه غم و اندوه و نبود نشاط 
و شــادمانى را هم اضافه کنید. ما با موجوداتى مواجه هستیم که «کتاب 
اخالق» را نزد خانواده و مدرســه و گروه همساالن خود نیافته اند و خود، 

کتاب اخالقى نسل خود را مى نگارند!
از آن طرف براى اصالح به برخوردهاى تنبیهى روى مى آوریم که براى 
اصالح جامعه کاربردى ندارد. جامعه براى کاهش برخوردهاى غیراخالقى 
و خشــونت آمیز نیازمند برخوردهاى ترمیمى اســت. هر چند این که 
آموزش وپرورش االن یادش افتاده که خشونت را با آموزش باید ریشه کن 
کرد، باز هم خبر خوبى است، حداقل حاصلش را چند دهه دیگر خواهیم 
دید. همه کارشناسان معتقدند این آموزش باید از نحوه برخورد کودکان 
ما در مقطع ابتدایى آغاز شود. به عنوان نمونه برخى مى گویند در اول کار 
بهتر است با آشــنایى دانش آموز با طبیعت شروع کنیم؛ باید به کودکان 
آموزش بدهیم موجودات زنده اعم از سگ ها، گربه ها، گوسفندان، گاوها، 
گنجشک ها، کوه ها، سبزه ها، گل ها؛ همه و همه جان دارند، حرمت دارند 
و انسان ها باید از آنها مواظبت کنند. باید مسئولیت پذیرى در قبال حرمت، 
شــأن و منزلت موجودات زنده به دانش آموز آموزش داده شود. (البته راه 
درســت ترش هم این اســت که آن ور در خانه جلوى پاى خودروى تازه 
خریدارى شده گوسفند را به زمین نزنیم و کودك مان را به یافته خود ناباور 
نسازیم. یا مدارس و ســمن هاى آموزشى را که دانش آموزان را با طبیعت 

آشتى مى دهند، تعطیل نکنیم و به تارومارشان ننازیم.)
ادامه در صفحه 2

در کنار واقعه قتل ســعادت آباد که هنوز نقل محافل و مجالس است، با 
همه تلخکامى اش مى شود نکات مثبتى بیرون کشید. اتفاقاتى که هم تجربه 
جدیدى براى همه مان (مردم و رسانه ها) رقم زد و هم درس هایى برایمان 

داشت. کاش قتلى تکرار نشود، ولى این اتفاقات خوب، تکرار داشته باشد.
1. قبل از تعطیالت آخر هفته بود که دستیار ویژه وزیر اطالعات اعالم 
کرد: «همسر دوم محمدعلى نجفى -شهردار اسبق تهران- که دیروز به 
قتل رسید، هیچ گونه ارتباط و همکارى با وزارت اطالعات نداشته است.» 
این براى چندمین بار است که وزارت اطالعات به عنوان باسابقه ترین نهاد 
امنیتى کشور، خود را برابر خبرهاى مطرح شده پاسخگو مى داند و سعى 
مى کند به ســرعت به ابهامات جواب دهد. این روش، تــازه در ماجراى 
شایعه هاى شکنجه اسماعیل بخشى، اشتغال و انتصاب افراد دوتابعیتى 
در پســت هاى دولتى، اجبار وزارتخانه براى اعالم جاسوس نبودن درى 
 اصفهانى، ارسال پیامک تهدید آمیز به برخى خبرنگاران، تهمت به وزیر 
نفت درباره وجود مقادیرى طال و ارز در دفتر و... تکرار شــده است و نشان 
مى دهد این رویه همچنان ادامه خواهد داشت. رفتارى پسندیده از سوى 
حافظان امنیت کشور که کاش از سوى بقیه نهادها و سازمان هاى مربوط 

هم پى گرفته شــود. در دوره اى که انواع و اقسام شایعه ها و ابهامات از راه 
فضاى مجازى منتشر و تکثیر مى شود، سکوت کردن و بى پاسخ گذاشتن 
کمک کردن به شایعه پردازان است و تنها راه مقابله با آن، پاسخ دادن به موقع 
به این شایعه هاست. روشى که به خوبى در وزارت اطالعات جواب داده و 

باید الگوى بقیه نهادها باشد.
2. صداوسیما در یکى از حرفه اى ترین رفتارهاى خود براى پوشش سریع 
و شفاف واقعه قتل مرحوم میترا استاد، مورد سوال هاى بسیارى قرار گرفته 
است. قوه قضائیه مى خواهد شکایت کند و یکى از مسئوالن نیروى انتظامى 
هم به دلیل اتفاقاتى که رخ داده، از کار برکنار شده است. جداى از سوال هاى 
اساسى درباره حفظ اخالق، کرامت انســانى یا محدودیت هاى مرسوم 
قضائى، باید از صداوسیما بابت این سرعت عمل و پاسخگویى به سواالت 
افکار عمومى تشکر کرد و البته دعا کرد! آرزو کرد که صداوسیمایى ها براى 
بقیه خبرها و اتفاقاتى که ذهن جامعه را درگیر مى کند،  همین سرعت در 
انتقال خبر، شفافیت در جزییات و شور و نشاط در پوشش کامل رسانه اى 

را رعایت کنند. 
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روایت «صادق پروین آشتیانى» 
کارگردان فیلم «واران» از 

جنجالى ترین چهره این روزها 
«میترا استاد» 
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