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و آن که چنین دست تطاول به خود گشاده منم...

حاشيه  نوي�

تشکر از یک فرمانده انتظامى و مطالبه پیگیرى بیشتر

حیوان آزارى کم از جنایت نیست 
انتشــار تصاویر یک پراید در حومه یاسوج که راننده  یک 
قالده حیوان را به عقب خودرو بسته و روى آسفالت مى کشید 
با اعتراض حامیان حیوانات و کسانى مواجه شد که همیشه 
پیگیر حقوق شــهروندى و اجتماعى هستند. به دنبال این 
خبر، ســرهنگ جهانى، معاون اجتماعى پلیس راهور ناجا 
اعالم کرد که به استان مربوطه گفته شده علت و چگونگى 

این اقدام غیر انسانى توسط راننده پراید را بررسى کند.
این فرمانده راهــور ناجا افزود: «انگیزه راننــده و واکاوى 
شخصیتى و روانى این شخص در کمیسیون پزشکى مورد 
معاینه روانشناسان و روانکاوان بهدارى استان قرار گرفته و 
در صورت اثبات عدم صالحیت روانى، تصمیم مقتضى درباره 
ادامه رانندگى یا ابطال یا ضبــط گواهینامه نامبرده گرفته 
مى شود. به استناد ماده 679 قانون مجازات اسالمى، اقدام 
غیرقانونى این راننده توسط مراجع قضائى و انتظامى نیز قابل 

پیگرد قانونى است.»
فرمانده انتظامى مى گوید: «رانندگى یا حق اســتفاده از 
وســیله  نقلیه مى تواند از حقوق مسلم آحاد جامعه باشد اما 
به علت احتمال تغییر شرایط جســمى یا روانى رانندگان 
(حتى پس از اخذ گواهینامه) و با مشــاهده اعمالى از قبیل 
حیوان آزارى که موجبات تشکیک به عدم صالحیت روانى 
راننــده را فراهم کنــد، برابر اختیــارات قانونى، صالحیت 
رانندگى توسط کمیسیون پزشــکى تحت بررسى مجدد 
قرارگرفته و در صورت تحقق شــرایط الزم، گواهینامه فرد 

ابطال یا ضبط مى  شود.» 
این خبر اگرچه موضوع جدیدى نداشت، اما تأکید بر آن 
و اعالم پیگیرى هاى قانونى با واکنش مثبت بسیارى مواجه 

شد. 
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امین فرج پور
روزنامه نگار

صحبت هاى روز گذشته قائم مقام شبکه سه در مورد مستند 
قدیس یک بار دیگر لزوم ایجاد مرزى میان پرداخت ایدئولوژیک 
و نگاه ملــى را در صداوســیما که عنوان رســانه ملى را یدك 

مى کشد، یادآورى کرد.
محســن یزدى که چند هفته پیش؛ یعنى در روزهاى روى 
آنتن رفتن مستند قدیس گفته بود که «روشنفکران بدانند که 
شرایط عوض شــده و ما امروز شاهد محصوالت خوب و متنوع 
در جبهه انقالب هستیم» روز یکشــنبه نه تنها از ادامه پخش 
مستندهاى جنجالى چون قدیس گفته بود، بلکه در اظهار نظرى 
مناقشه برانگیز عنوان کرده بود که «هر رسانه اى سیاست هاى 
خودش را دارد و رســالت ما هم شکستن بت هایى چون شاملو 
است». قائم مقام شبکه سه در ادامه سخنانش هم به تأکید گفته 
بود که «مخالفان این مستندهایى که پخش مى شود مى گویند 
شما وقتى مستندى در نقد شاملو ساخته اید، چرا نمى گذارید ما 
مستندى در دفاع از او بسازیم که قطعا شوخى مى کنند، چون 

هر رسانه اى سیاست هاى خودش را دارد».
بگذریم از این که آیا سخنان و ادعاهاى محسن یزدى درباره 
این که صداوســیما حق دارد علیه برخى چهره هاى فرهنگى 
موضع بگیرد، منطقى اســت یا نه؛  اما از این دیگر نمى توانیم 
بگذریم که نوع و لحن صحبت این مدیر جــوان چه قدر براى 
صداوسیما که این روزها به خودى خود هم در جذب مخاطب 

با مشکل مواجه است، مى تواند آسیب رسان باشد. 
مى گویند دفاع بد از هر نهاد یا پدیده اى مضرتر از هر هجمه اى 
است؛ سخنان آقاى یزدى مثال بارز چنین دفاع نامناسبى است. 
یعنى شما فرض کنید رسانه هاى بیگانه و دشمنان نظام عده اى 
را بسیج کنند تا صداوسیما را دور از فضاى جامعه نشان دهند. 
به  نظرتان آن گروه دنبال چه خواهند گشت که در صحبت هاى 

اخیر نباشد؟!
در حقیقت این اظهارات با تأکید بر عزم جزم تلویزیون براى 
زیر ســوال بردن چهره هایى (این جا فعال احمد شــاملو) جز 
خط کشى با بخشــى از مردم و ندیده گرفتن سلیقه جمعیت 

بزرگى از ایرانیان چه هدفى را نشان مى دهد؟
دوست داشته باشیم یا نه احمد شاملو در حال حاضر یکى از 
محبوب ترین فیگورهاى فرهنگى این آب وخاك اســت. هنوز 
هم کتاب هاى او که همه با مجوز رسمى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى چاپ شده اند، جزو پرفروش ترین آثار ادبى هستند. هنوز 
هم تقریبا همه هفته کنفرانســى، میزگردى و بزرگداشتى در 
دانشگاه هاى کشور درباره اش برگزار مى شود، هنوز هم اشعارش 
بیش از هر شاعر معاصر دیگرى بر زبان ها زمزمه مى شود و هنوز 
هم به رغم جو غالب موجود در رسانه هایى خاص، اکثریت اساتید 
و آکادمیسین هاى کشور ارزش ادبى آثار او را باور دارند و بر آن 
پاى مى فشــارند. حتى بزرگى مانند دکتر شــفیعى کدکنى، 
برخالف تصویرى که مستند قدیس از او ارایه داده بود، نه  تنها 
از مخالفان شاملو نیست، بلکه او را تنها شاعر معاصر مى داند که 

حتى یک شعر مبتذل هم در کارنامه اش ندارد.
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يادداشت

نظارتى استصوابى در آموزش و پرورش

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

در نخستین ســال هاى چهار دهه 
پیش، زمامــداران کشــور عدالت 
آموزشــى را به دولتى کــردن مراکز 
آموزشى و برچیدن مراکز و موسسات 
آموزشى خصوصى تفســیر کردند؛ 
یعنى حذف همان چیزى که در قبل 
از انقالب منجــر به تبعیضات جدى 
شــده بود. با این  حال و برخالف این 
تفسیر به تدریج از اوایل دهه 60مقابله 
با آموزش عمومى و عالى دولتى آغاز 
و عدالت آموزشى به خصوصى کردن 
مراکز و موسســات آموزشى تفسیر 
شد؛ یعنى افزایش جمعیت و تقاضا و 
مشکالت فزاینده مالى دولت به  دلیل 
جنگ، موجــب چرخش گفتمانى و 
گرایش به خصوصى سازى آموزش و 
معناکردن آن به عدالت آموزشى شد. 
در حالى  که این موضوع با برداشــت 
نخستین انقالبیون از عدالت آموزشى 
و با سیاســت هاى دولــت چپگراى 
نخست وزیر وقت در تعارض بود. اما 
آن چه امروز بــا آن مواجهیم آموزش 
وپرورشــى از هم گسیخته است که 
نفوذى هاى اقشار پایین دست جامعه 
و مناطق محــروم در آن براى صعود 
به پلکانى باالتر روز بــه روز اندك و 

اندك تر مى شود.
امــروز اما منتقــدان معتقدند که 
عدالت آموزشــی یعنی بهره گیري 
همه استعدادهاي کشور از امکانات 
متناسب با نیازهاي شان و تحقق این 
آرزوي دیرین مستلزم اراده اي قوي و 
همه جانبه نگر است تا با جلوگیري از 
انباشت امکانات و توانمندي ها در یک 
نقطه خاص یا برخی مناطق برخوردار 
زمینه بهره مندي همه  اســتعدادها 
از امکانــات را فراهم آورند. اصال تمام 
این نابســامانى هاى موجود کشور را 
هم پاى همیــن تبعیض مى گذارند؛ 
چرا که وقتی عدالت آموزشی در یک 

سیستم آموزشی  حاکم باشد، فرهنگ 
آن جامعه متوازن و پایدار خواهد بود و 
در بستر این فرهنگ متوازن بالندگی 
فکري، اقتصادي، سیاسی و آموزشی  
رشد می کند. یعنى تنها در صورتی 
می توان به عدالت و دســتاوردهاى 
آن در جامعه امید بســت که عدالت 

آموزش حاکم باشد.
اینها مقدمــه اى بود بــراى ورود 
به ســخنان این روزهاى سرپرست 
آموزش وپرورش و نکاتى که از نتایج 
کنکور امسال اســتنتاج شده است و 
نشانه عمق فاجعه تبعیض آموزشى 
در کشور است؛ هر چند که سرپرست 
آموزش وپرورش به این تبعیض اذعان 
دارد اما معتقد است: «رتبه هاى اول 
کنکور به عملکرد مدارس و مدیران 
آموزش وپــرورش ارتباطــى ندارد 
بلکه به استعداد شــخصى و تالش 
خود دانش آموزان مربوط اســت.» 
یعنى یک نفر مى تواند شــعار چپ 
بدهد و راست فکر کند! یعنى ریشه 
تمام مشکالت ما این است که درد و 
درمان را مى شود شناخت اما مجرى 
را نه! یعنى مجرى طرفــدار بازى پر 

سروصداى ژن هاى خوب است!
امــا نتایج کنکــور امســال چرا 
تبعیض فاحــش و نظــام طبقاتى 
آموزش و پرورش را نشــان مى دهد؟ 
چرا؟ به این نتایج در نظام آموزشــى 
کنونى کشــور دقت کنید: 1- بیش 
از 80 درصــد کل قبولى هاى کنکور 
به 5 تا 6 اســتان اختصاص مى یابد. 
2- دانش آموزان 20 درصد از مدارس 
به 80 درصد موفقیت هــاى برتر در 
کنکور و المپیادها دست مى یابند. 3- 
30 درصد دانش آموزان ما در مناطق 
محروم هســتند. 4-تنها کشــورى 
هســتیم که 24 نوع مدرسه داریم.  
5-56.9 درصــد شــرکت کنندگان 
کنکور در رشــته تجربى هســتند 
در حالــى  کــه 25.5 درصــد کل 

قبول شدگان تجربى هستند.
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وزیر جوان ساعت 23:59 
توییت زد: بیدارین؟!

گفت وگوى «شهروند» با پدر نوزاد شیرخوارى
که ظهر یکشنبه در مسجد ولیعصر شهریار پیدا شد

جواد خیابانی: 
کسی که بیداره و 
داره این توییت 

رو می خونه، حتما 
خواب نیست! 

بازگشت به آغوش پدر و مادر
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نانواکنارى، نماینده بابلســر و فریدونکنــار در مجلس و رئیس مجمع 
نمایندگان مازندران مى گوید: «این ماجرا به هر شکلى قابل قبول نیست 
و غیرانسانى و محکوم است. در حال حاضر نیز خاطیان این موضوع که از 
عوامل اردوگاه بودند، دستگیر شده اند. پرونده در دست قوه قضائیه است 
و انتظار مى رود که با آنها برخورد شود تا دیگر خودسرانه دست به چنین 

عمل نابخردانه و تحریک آمیزى نزنند»
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