اﺧﺘﻼل در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺤﺮوم ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎن در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن
در ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺬب ﺑﻮدن ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ.
آن ﻓﯿﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺶ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روزی در راس ﺧﺒﺮﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺮوم ﻓﻬﺮج در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﭼﭗ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ورود ﺟﺪی و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﺣﺎدﺛﻪ از ﻣﺮدم ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد و ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻗﺒﻞ از رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن ،وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ و روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻣﺼﺪوم را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن روز از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﻨﺒﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ اﻣﻮز اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﻬﺮﺟﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ ﭼﺸﻢ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪه و روﻧﺪ درﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺮﻣﺎن در اﻃﻼﻋﯿﻪ ای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ در ﭘﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﺳﺪآﺑﺎد از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻬﺮج ،ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن اﻋﺰام و ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ و ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺷﺪن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﺪارس ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺤﮑﻮم
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺧﺼﻮص ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﻣﺎ ﭘﺪر داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺼﺪوم ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ در ﮐﻼس درس در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ
اش ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽ زﻧﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ را دارم
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺪﺧﺪاﻣﻨﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع از ﻣﺼﺪوم ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻓﻬﺮج ﻋﺮﻓﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ
و ﻣﻮرد ﻣﺪاوا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﺎن روز ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺮاﺳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﻬﺮج ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﭘﺪر اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻗﺮار دارد اﻣﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺮﻓﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اش ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد روی ﻧﯿﻤﮑﺖ اﻓﺘﺎدم و
ﭼﺸﻤﻢ دﭼﺎر ﺗﻮرم ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﭼﭙﻢ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﺻﺎﺑﻮن در ﭼﺸﻤﻢ اﺳﺖ.
در ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮﺑﻪ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن دﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻣﯿﺪ ﺳﻼﺟﻘﻪ ،رﺋﯿﺲ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻣﺪﯾﺮان
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺬﮐﻮر ﻋﯿﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﻻزم از اﺑﺘﺪای ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻼﺟﻘﻪ اداﻣﻪ داد :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺮﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز و  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻌﻠﻢ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی داﻧﺶ
آﻣﻮزان و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻼﺟﻘﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و روال ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻃﯽ در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ روﻧﺪ درﻣﺎن وی ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺻﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻬﺮج ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﯾﺮی و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻌﻠﻢ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ

