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با روند فعلى، قاچاق سکه و طال 
گفت وگوى اشپیگلبه خارج از کشور محتمل است

با افشاگر بزرگ آمریکایى

حوادث سینمایى قربانى دیگرى 
گرفت. طراح صحنه سریال 
سیروس مقدم دستچین شد!
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يادداشت ۲

بیگانه هراسى بی سرانجام
مجید عابدى| واقعا انسان متحیر می ماند که برخى طرح ها 
چگونه از ذهن افراد تراوش می کند؟ آیا این بدان معناست که 
یک یا دو نفر می دانند دنبال چه هســتند و بقیه همین طوري 

زیر طرح را امضا می کنند یا همه آنان متوجه ماجرا هستند.
قضیه از این قرار اســت که طرحى با عنوان پرطمطراق رفع 
انحصار از زبان انگلیســى در نظام آموزش همگانى کشــور از 
ســوى 57 نماینده براى رســیدگى و تصویب به مجلس داده 
شده اســت، ولى این طرح رفع انحصار از زبان انگلیسى نیست 
بلکه حذف زبان مزبور از نظام آموزشــى کشــور است. آن چه 
مقام معظــم رهبرى تأکید داشــته اند تنوع آمــوزش زبان و 
منحصر نشدن به زبان انگلیسى است و این ایده درستى است. 
این طرح به نوعی متضمن ایده بیگانه هراســی اســت. گویی 
یادگیري زبان دیگران نوعی خدمت به آنان است! در حالی که 
عکس این مطلب است. مگر آنان زبان فارسی را یاد می گیرند، 
خدمت به ما می کنند؟ ممکن اســت پشــت دفــاع از چنین 
ایده اي تأمین منافع آموزشگاه هاي زبان هاي خارجی باشد تا 
از این طریق کســب و کار خود را رونق بیشترى بخشند. ولی 
طبیعی ترین نتیجه اجــراي چنین ایده اي حذف طبقات فقیر 
از آموزش زبان است و همه می دانند که بدون یادگیري زبان، 

شانس موفقیت علمی و حرفه اي بسیار کاهش پیدا می کند.
جالب تر از همه نشــدنی بودن اجراي چنین طرحی اســت. 

براي نمونه فرض کنید در کالس آموزش ریاضیات هستیم. در 
مثلثات و جبر بسیاري از لغات و نوشــتارهاي انگلیسی به کار 
می رود؛ مثال sin  یا  cotg؛ کسی که زبان نخوانده و الزامی 
به خواندنش نداشته اســت، چگونه می تواند از این اصطالحات 
اســتفاده کند؟ اگر بخواهیم به منطق پیشنهاددهندگان طرح 
معتقد باشیم باید بســیارى از دروس مانند شیمى و ریاضیات 
پیشرفته مثل انتگرال و مشــتق را هم حذف کنیم چون براى 

کسانى که ادامه تحصیل نمى دهند کاربردى ندارد.
واقعیت این اســت که آموزش زبان خارجی اعم از انگلیسی 
یا عربی و حتی فارســی در ایران بویژه در نظام آموزش رسمی 
چنان ضعیف است که جز اظهار تأســف نباید درباره آن چیز 
دیگري گفت. با وجود این بــه جاي آن که بر تقویت این درس 
تأکید شــود با چنین طرح هایی مواجه می شــویم! آن هم در 
جهانی که از طریــق اینترنت هر لحظه در حال ادغام شــدن 
است. به نظر می رســد عده اي اصرار دارند برخالف طبیعت و 
روند عادي زندگی و پیشرفت حرکت کنند. البته ممکن است 
این افراد به اندازه کافی پول داشته باشند که براي فرزندانشان 
کالس آموزش زبان انگلیســی خصوصی در منــزل برقرار و 
بعد هم فرزندانشــان را راهی خارج کننــد ولی چرا تا این حد 
عریان و آشکار در پوشش بیگانه هراسی تیشه به ریشه عدالت 

آموزشی و نیز نظام آموزشی کشور زده می شود؟

يادداشت يک

لزوم حضور جدى دولت در عرصه اطالع رسانى
دولت پس از گذشت چندین  سال درنهایت متوجه شد که 
در مواجهه با صداوســیما باید موضعی جدي تر و کنشگرانه 
اتخاذ کند. این که نسبت به سوگیرى هاى این رسانه علیه دولت 
فقط اعتراض شود و همراه با هیچ اقدام عملی و جدي نباشد، به 
نفع جامعه نیست. صداوسیما تاکنون نسبت به بسیارى از امور 
ازجمله فعالیت ها و عملکرد دولت یک سویه رفتار کرده است؛ 
همچنین عادت به پخش پاســخ هاي کسانی که حق شان در 
برنامه هاي آن  ضایع می شود، ندارد. از این رو دست معترضان 
نیز کوتاه اســت و خرما بر نخیل! آخرین مــورد آن دو نفر از 
نمایندگان مجلس بودند که هیچ اقــدام موثرى را براى دفاع 
خود از طریق این رسانه نتوانســتند انجام دهند. ولی دولت 
می تواند اقدام موثر و اساسی کند. دولت امکانات گسترده اي 
دارد که از خودش دفاع کند به همین علت باید از اقدام دولت 
در تهیه پاسخی به برنامه یکسویه صداوسیما درباره دختر آبی 
استقبال کرد؛ برنامه اي که در آن کلیه مسئولیت ها را متوجه 
دولت کرده بودند و در پاســخ به آن یکسویه نگرى دولت یک 
برنامه 10 دقیقه اي تهیه و پاسخ اتهامات ناروا علیه خود را آماده 
کرد و براي پخش در اختیار صداوســیما قرار داد؛ ولی دریغ از 
پخش آن. استنکاف از پخش جوابیه دولت نشان دهنده فقدان 
اعتمادبه نفس این رسانه اســت؛ رسانه اي که نمى تواند پاسخ 
دولت را پخش کند، چگونه انتظار دارد که برنامه هایش علیه 

دیگران از سوي مردم واقعی و بدون سوگیري شناخته شود؟
دولت می تواند چنین پاسخ هایى را تهیه کرده و براي انتشار 
در اختیار صداوســیما قرار دهد؛ ولی دلیلی ندارد که نگران 
پخش نشدن آنها باشد. اگر پخش کردند که هدف دولت تأمین 
شده است و مردم در جریان واقعیت مسائل قرار خواهند گرفت 
و صداوســیما نیز از این پس متوجه رفتارش خواهد بود. اگر 
هم پخش نشــد باز هم نباید نگران بود؛ زیرا در درجه اول این 
اقدام به منزله و ذى حق نبودن صداوســیما و حقانیت دولت 
اســت و دوم این که پخــش چنین برنامه اي در شــبکه هاي 
مجازي می تواند با بینندگان بیشــتري مواجه شــود؛ نه تنها 
تعداد بیشتري آن را خواهند دید، بلکه با اثرگذاري بیشتر نیز 
همراه خواهد شد. همین رفتار دولت عامل مهمی در تعدیل 
سیاست هاي صداوسیما در ساختن برنامه هاي مخالف دولت 

خواهد شد.
اکنون با تغییرات بــه وجودآمده در معاونــت ارتباطات و 
اطالع رسانی دفتر ریاســت جمهوري و فعال شدن سخنگوي 
دولت پس از انتصاب به این مسئولیت، انتظار می رود که دولت 
در شرایط جدید رســانه اى و تبلیغاتى اجازه ندهد که بیش از 
این به صــورت یک جانبه و غیرمنصفانه تحت تهاجم تبلیغی 
قرار گیرد. دفــاع از دولت و نقد منصفانه آن امرى شــخصى 

نیست بلکه دفاع از واقعیت است که نیاز مبرم امروز ما است.
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امروز روز جهانی نابینایان و عصاى سفید است. شاید 
توجه  روشندالن،  به  اهمیتدادن  جهت  در  روز  این 
بیشتر به مشکالت آن ها و ایجاد محیط هاى مناسب براى 
استفادهکنندگان از عصاى سفید است. ما در کشورمان 
عالوه بر آثار و تبعات ناشى از انقالب و جنگ و درگیرى 
با گروه هاى معاند، همواره با بحران هاى قهرآمیز طبیعت 
ازقبیل ســیل و زلزله و آتش سوزى مواجهیم و برخى 
رفتارهاى نابهنجار اجتماعى ازقبیل اسیدپاشــى و 
سایرخشونت هاى مرسوم همواره قربانیانى در حوزه 
ســالمت و بینایى داشــته و دارند. همه این موارد در 
کنار مسائل بهداشتى و پزشکى و موروثى ما را با گروه 
عظیمى از هموطنان مان مواجه مى کند که مشــکل 

بینایى یا کم بینایى دارند. 
مى دانیم که نابینایان حق استفاده از کلیه امکانات را 
را مى بایست داشته باشند اما آنان همواره زندگى را نه از 
روى دشوارى که براساس توان افزایى هاى خود محک 
مى زنند و گاه سمبل استوارى و صبر براى ما هستند. 
«شهروند» امروز به سراغ هموطنى رفته که نابیناست 
و با مردمش آشناســت. وقتى در هیبت نابیناســت 
نگاه مردم نگاه دیگرى به او اســت و وقتى که در لباس 
عروســک ظاهر مى شــود، دغدغه ها و شور و نشاط 

دیگرى را از مردم شاهد است.
او مى گوید: «بازى قایم باشک را بلدید؟! یک لحظه 
چشم هایت را ببند. باز نکن؛ تجسم کن سیاهى مطلق 
را پشت تاریکى چشمانت. قدم بزن. صداها یکى یکى از 

کنارت رد مى شوند. جر نزن؛ چشم هایت نباید باز شوند. 
صداها را مى شنوى؟ صداى قدم هایى که به تو نزدیک 
مى شود، دستى روى شانه ات مى خورد و بعد سکوت. 
چشم هایت را باز نکن. باید حدس بزنى چه کسى روى 
شانه ات زده است. صداى خنده مى شنوى، صدایى آشنا. 
حدس بزن چه کسى پشت سرت ایستاده؟ پلک هایت 

نباید باز شوند، حدس بزن.»
اینها تعریفى است که «روح اهللا» از نابینایى دارد، 
آزاردهنده ترین رفتار عــده اى از مردم در کوچه و 
خیابان؛ آن قدر آزاردهنــده که حتى وقتى پایش به 
کربال رسید، از امام حســین(ع) طلب چشم نکرد؛ 
آرامش خواست. رهایى از شنیدن نُچ نُچ کردن هاى 
مردم، رهایــى از دنیایى که هر چقــدر که خودش 
نمى بیندش، اما انــگار مردمــش زل زده اند به او، 
رهایى از دست هایى که ناگهان روى شانه مى خورند، 
رهایى از طلب شــفاکردن. «روح اهللا» 30 سال است 
که نمى بیند، اما در همه این ســال ها چشــم ترحم 
مردم را خوب دیده است، براى همین هم وقتى لباس 
جناب خان یا پاندا را مى پوشد و جلوى فروشگاه ها و 
رستوران ها مى ایستد، انگار از پشت این عروسک ها 
تازه دنیــاى اطرافش را مى بیند. مــردم با او حرف 
مى زنند، عکس ســلفى مى اندازند، دیگر دســتى 
محکم روى شــانه هایش نمى خورد و هیچ کس با او 

قایم موشک بازى نمى کند.
مصاحبه  به ناز مقدسى با او را در صفحه 13 بخوانید:  

رئیس جمهورى در نشست خبرى با اصحاب رسانه :

 نمى خواهیم   قیمت سوخت را باال ببریم
 اگر موضوع یمن به آتش بس منجر شود

یکى از گره هاى منطقه از  جمله رابطه ایران و عربستان باز مى شود 
 همه آمارها به ما مى گوید که در مسیر آرامش  اقتصادى در حرکت هستیم
 خوشحالیم حضور زنان در ورزشگاه اتفاق افتاد و مشکلى هم پیش نیامد

و تالش مى کنیم که چنین روندى در آینده نیز ادامه یابد

ترکیه به این روند
پایان دهد

بازار داغ 
شرخرها

آگاهى نداشتن مردم از قوانین و پیچیدگى فرآیند هاى حقوقى 
مشاغل کاذبى درست کرده است
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دستگیرى روح
«سازمان اطالعات سپاه»

سنا
| ای

د 
زا

د آ
س

ى ا
م بن

حی
: ر

س
عک

  

قدرت نمایى اطالعاتى
در مقابل گروه هاى معاند

گفت وگو با «روح اهللا شهریارى نسب» نابینایى که شب ها با لباس جناب خان جلوى فروشگاه ها کار مى کند

دیدن دنیا از چشم عروسک


