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 57نماینده با ارسال طرحی ،خواستار حذف زبان انگلیسی از برنامه اجباری مدارس شدند

جنگ با زبان
آموزش و پرورش :بی اطالعیم

جامعه

هدی هاشمی
خبرنگار

 57نماینــده مجلــس طــرح یــک
فوریتــی «رفــع انحصــار از زبــان انگلیســی
در نظــام آمــوزش همگانــی کشــور» را بــه
هیــأت ریســه مجلــس ارســال کردنــد کــه
بــر اســاس آن آمــوزش زبــان انگلیســی
اختیــاری خواهــد شــد و دانشآمــوزان بــرای
یادگیــری میتواننــد بــه آموزشــگاههای
آزاد مراجعــه کننــد.
بــه اعتقــاد برخــی از نماینــدگان مجلــس،
هماکنــون زبــان انگلیســی در مــدارس
اجبــاری اســت و در ایــن میــان برخــی از
دانشآمــوزان کــه عالقــهای بــه تحصیــل
در دانشــگاه ندارنــد ایــن اجبــار در زبــان
انگلیســی میتوانــد در ضعــف تحصیــل
ایــن گــروه از دانشآمــوزان تأثیرگــذار
باشــد .همچنیــن نماینــدگان اعــام کردنــد
کــه دانشآموزانــی کــه بــا هــدف مهــارت
آمــوزی و ورود ســریع بــه بــازار کار مســیر
تحصیــل در شــاخههای کاردانــش و فنــی
و حرفــهای را انتخــاب کردنــد بــه نظــر
میرســد ضرورتــی بــه یادگیــری زبــان
نداشــته باشــند.
عــاوه بــر ایــن نماینــدگان دربنــدی از ایــن
طــرح آوردهانــد ،از تاریــخ تصویــب ایــن

قانــون آمــوزش و پــرورش مکلــف اســت
آموزشهــای زبانهــای موضــوع ایــن
قانــون و زبــان انگلیســی را صرفــاً از طریــق
آموزشــگاههای آزاد تحــت نظــارت آن
وزارتخانــه و حداکثــر معــادل ســه ســال
تحصیلــی منحصــراً بــرای دانشآمــوزان
مقطــع دبیرســتان ارائــه کنــد.
در مناطــق دور افتــاده و محروم که به هیچ
عنــوان امــکان برقــراری آموزشــگاههای
آزاد و ارائــه آمــوزش در همــه زبانهــای
مــورد تأییــد فراهــم نیســت نیــز آمــوزش
و پــرورش میتوانــد بــا همــکاری یکــی از
دانشــگاههای مجــری طــرح و بــا توجــه
تقاضــای غالــب دانشآمــوزان امــکان
آمــوزش فشــرده یــک یــا دو زبــان فقــط
بــرای دانشآمــوزان شــاخه نظــری اقــدام
کنــد .ایــن موضوعــات در حالــی در طــرح
پیشــنهادی مجلــس آورده شــده اســت کــه
بســیاری از کارشناســان تعلیــم و تربیــت
ایــن طــرح را غیرعلمــی و غیرکارشناســی
عنــوان کردنــد .آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه
آمــوزش زبــان انگلیســی در آموزشــگاهها
موجــب خصوصیســازی آمــوزش
میشــود و ایــن خــاف اصــل  30قانــون
اساســی اســت.
بــا ایــن حــال مســئوالن آموزشوپــرورش
در گفتوگــو بــا خبرنــگار «ایــران» اعــام
کردنــد در جریــان موضــوع مطــرح
شــده در مجلــس شــورای اســامی
نیســتند .نویــد ادهــم دبیــر
شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش
دربــاره حــذف زبــان انگلیســی
در مــدارس بــه خبرنــگار «ایــران»
گفــت :وزارت آمــوزش و پــرورش
اصــاً در جریــان ایــن طــرح نیســت و
مــا نمیدانیــم کــه دقیقــاً نماینــدگان
میخواهنــد چــه اقدامــی انجــام
دهنــد .او تأکیــد میکنــد :در بســیاری
از شــهرها بخصــوص اســتانهای
محــروم مــا آموزشــگاههای زبــان
نداریــم و بایــد در ایــن بــاره
شفافســازی شــود».

 #ورزشگاه -آزادی
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

فــردا بــازی تیــم ملــی فوتبــال ایــران و کامبــوج اســت و اولین حضــور بــدون محدودیت
زنــان در ورزشــگاه آزادی .بــرای همیــن بحــث بــر ســر ایــن مســأله حســابی داغ شــده
اســت .بخصــوص پــس از انتشــار تصویــری از کشــیدن حفــاظ و فنــس اطــراف جایــگاه
زنــان بــرای جداســازی ایــن جایــگاه از جایــگاه مــردان و پــس از اینکــه امــروز اعــام شــد
 2پارکینــگ زنانــه هــم در ورزشــگاه در نظــر گرفته شــده اســت .از ایــن دو پارکینگ هیچ
تماشــاگر مــردی حــق ورود بــه ورزشــگاه نــدارد.
ایــن عکــس و ایــن خبــر خیلیهــا را عصبانــی کــرده اســت .زنانــی کــه خودشــان را
بــرای ورود بــه ورزشــگاه آمــاده میکننــد از یــک طــرف و مردانــی کــه بــه نظرشــان ایــن
کار توهیــن بــه مــردان اســت از طــرف دیگــر .حتــی علــی ضیــا مجــری تلویزیــون در
توئیتــرش نوشــت« :بــه نظــرم یهــو دورتــا دور شــو پارچــه بکشــند ،یــه تلویزیــون بزرگــم
بذارنــد وســطش ،اینقــدر حفــاظ کشــی کافــی نیســت».
واکنشها به اتفاقات این یکی دو روزه ورزشگاه آزادی را بخوانید:
«اآلن کــه پارکینگهــای ورزشــگاه را تفکیــک جنســیتی کردهانــد مــا بایــد چــکار
کنیــم؟ واقعــاً بــه ذهــن شــان نرســیده کــه بعضــی اعضــای ایــن گونــه عجیــب بهنــام
«زن» کــه قــرار اســت وارد ورزشــگاه شــود بــا بعضــی انســانها (مــردان) ازدواج
میکننــد و چیــزی عجیــب بهنــام «خانــواده» تشــکیل میدهنــد و بــا هــم بــه ورزشــگاه
می آینــد؟»
«حتی ممکنه جایگاه بانوان رو ببرن ورزشگاه شیرودی!»
«اون زیرســاختها کــه میگفتــن بــرای ورود خانومــا آمــاده کــردن ایناســت،
نــرده کشــی هیــچ ،تــور هــم کشــیدن .یعنــی بــه همــه چــی شــک دارن ،ایــن سیســتم راه
دادن خانومــا بــه ورزشــگاه هــم توهیــن بــه خانومــاس هــم آقایــون»
«حتــی بــرای زنــان قــراره اورژانــس بانــوان مســتقر بشــه در ورزشــگاه آزادی .مگــه
وقتــی بــا  ۱۱۵تمــاس مــی گیــرم ســؤال میشــه بیمــار زنه یــا مرد کــه بــراش اورژانــس زن
بفرســتیم یا مــرد؟ »
«ســکوی خانمهــای تماشــاگر در آزادی حفــاظ کشــی میشــود! گذشــته از
توهینــی کــه بــه مــردان و زنــان شــده ،ســؤال اینجاســت کــه چطــور زمــان میتینگهــای
انتخاباتــی ،هیــچ مــرزی بیــن زن و مــرد در همیــن ورزشــگاه وجــود نــدارد؟»
«حــاال اگــه خانمهــا قفــس را شکســتند و بــه مــردان حملــه کردنــد چــی؟ بهتــر
نیســت بهــش بــرق وصــل کنیــد و دو طرفــش را مینگــذاری کنیــد؟!»
«ساخت قفس در آزادی!»

