
عصر جدید و هیاهوی کاذب رسانه ای
همــه جنجال ها از یکی از ویژه برنامه های «عصر جدید» شــروع شــد. 
ویژه برنامه ای که در یک روز و ســاعت پر مخاطب از تلویزیون پخش شــد. 
درست در ۲۷ اسفند که مخاطبان زیادی به انگیزه تماشای تلویزیون در کنار 
اعضای خانواده پای آن نشسته بودند که پخش ماجرایی در این ویژه برنامه 
رنگ امید به زندگی شان بخشید. نابینایانی که خودشان یا خانواده های شان 
این طور شنیدند و دیدند که نابینای مطلقی با یک جراحی سلول های بنیادین، 
بینایی اش را به طور کامل به دســت آورده اســت. مخاطبان بســیاری هم 
متعجب از آنچه شنیدند یا از طریق فضای مجازی با ویدئوی دست به دست 
شده این برنامه روبه رو شدند، ماجرا را در ذهن حالجی می کردند و همچنان 
همه اتفاق ها برایشــان عجیب بــود. دختری با اطمینــان در کنار مادرش 
می گوید که طی انجام یک عمل جراحی در بیمارســتان خدا دوست شیراز 
بینایی اش را بعد از ۲۱ ســال به دســت آورده اســت. مادر که هیجان دارد 
خیلی سریع حرفش را کامل می کند. احسان علیخانی مجری و تهیه کننده 
برنامه عصر جدید به او خرده می گیرد که چرا قضیه را این قدر ســریع فاش 
کرده است. مجری نام آشنای برنامه آب و تاب موضوع را زیاد می کند. درست 
مثل اینکه می خواهد از استعداد های یک جوان صحبت کند، میهمان برنامه 
را تحسین و تشویق می کند تا بار هیجانی ماجرایش را بیشتر کند. تماشاگران 
تشــویق می کنند و با هر کف و دستی که زده می شــود، امید های زیادی در 
دل نابینایان ســبز می کنند. امیدهایی که با تکذیبیه و جوابیه های متعدد به 
ناامیدی تبدیل می شود. دســت و پنجه نرم کردن با نابینایی می تواند دشوار 
باشد؛ به ویژه برای افرادی که زمانی بینایی داشته و به تدریج کم بینای شدید 
و نابینای مطلق شــدند؛ اما انتشار و پخش برنامه های این چنینی آن هم در 
سطح وسیع و دادن امید بدون پایه و اساس به آنها تبعات سنگین تری دارد. 
چنان که نابینایان زیادی در فضای مجازی نســبت بــه ادعای کذب در این 

برنامه واکنش منفی نشان داده و انتقادات گسترده ای داشتند.
تکذیب تمام و کمال درمان یک نابینا با عمل سلول های بنیادین

در عین حــال «تهمینه یگانه»، مدیرعامل مؤسســه حمایــت از بیماران 
چشمی آرپی، با اشــاره به پیگیری های صورت گرفته از سوی انجمن، پس 
از پخش این برنامه به خبرنگار «شــرق» تصریح می کند: «انجمن به صورت 

مســتمر جهت اطالع از آخرین پژوهش ها درمورد بیماری چشمی آرپی با 
دانشــکده های علوم پزشکی و پزشــکان متخصص در حوزه شبکیه ارتباط 
دارد و همچنیــن پیگیر روند تحقیقات در جهت درمان این بیماری از مراکز 
معتبر تحقیقاتی در خارج از کشــور نیز هســتیم تا پیشرفت و دستاوردهای 
علمــی در این حوزه را احصا کند. در این میان با شــنیدن روایت این ماجرای 
هیجان انگیز از رســانه ملی که با انجام عمل جراحی ســلول های بنیادی 
یک نابینای مطلق درمان شــده، بســیار متعجب شــده؛ چرا که با توجه به 
آگاهی مان در زمینه مســائل علمی، بعید دانستیم که چنین ادعایی صحت 
داشته باشد. حاال برای ما در انجمن حمایت از بیماران چشمی آرپی بسیار 
مبهم اســت که چرا در برنامه ای مانند عصر جدید با داشــتن تعداد زیادی 
متخصص که برای تهیه این برنامه فعالیت می کنند، چنین اشــتباه بزرگی 

صورت گرفته است».
او با اشــاره به پیگیری های صورت گرفته می افزایــد: «بعد از تعطیالت 
نوروزی به بیمارســتان «خدا دوســت» شــیراز و برنامه عصر جدید نامه ای 
ارسال کرده و خواستار توضیح در این زمینه شدیم تا اگر عمل جراحی مزبور 
در این بیمارســتان صورت گرفته، به صورت شــفاف اطالع رسانی کنند. در 
تاریخ ۱۶ فروردین از سوی بیمارستان شیراز پاسخ دریافت شد که به صراحت 
اعالم کردند هیچ گونه عمل جراحی با استفاده از سلول های بنیادی در این 
بیمارستان و بر روی چشمان بیمار مذکور یا هیچ بیمار دیگری انجام نشده و 

این موضوع را به شدت تکذیب کردند».
امید نابینایان به درمان در یک بیمارستان

مدیرعامل مؤسســه حمایت از بیماران چشــمی آرپی درباره محتویات 
دیگر این نامــه می گوید: «در ادامــه این نامه چنین آمده کــه بیماری فرد 
رسانه ای شــده هیچ ارتباطــی با موضوع اعالم شــده در برنامه عصر جدید 
نداشته و پرونده پزشکی این فرد به صورت شفاف موجود است که به دلیل 
حفظ اسرار پزشکی بیمار، بیمارستان قادر به اعالم جزئیات بیشتری درمورد 
آن نیســت و تنها با اجازه مرجع قضائی، دسترســی بــه محتویات پرونده 

امکان پذیر است».
به گفته وی در ادامه چنین آمده اســت که آنچه در برنامه عصر جدید 
اعالم شده، کذب محض بوده و صرف نظر از اینکه ممکن است چنین عمل 

جراحی ادعاشــده ای در بیمارستان و مرکز دیگری انجام شده باشد و خانم 
یادشده به صورت اشتباه، نام این بیمارستان را به زبان آورده باشد و در نهایت 

تأکید شده که این بیمارستان هرگونه اقدام در این زمینه را رد می کند.
یگانه تأکید می کند که باید در این شرایط با اعالم چنین خبر هیجان انگیزی 
خودمــان را جای افراد نابینای دیگری بگذاریم که در جســت وجوی روزنه 
امیدی برای درمان هستند و بعد از انتشار خبری با این محتوا امیدوار شده و 
بعد از تکذیب آن، بسیار ناامید و سرخورده می شوند؛ «در انجمن هم شاهد 
هســتیم که تعداد زیادی از نابینایان با انتشــار این خبر درصدد مسافرت به 
شهر شیراز بوده و امیدوار به انجام یک عمل جراحی معجزه آسا هستند که 
با اطالع رسانی همکارانمان در فضای مجازی، توضیحاتی داده شد تا نسبت 

به غیرواقعی بودن این مسئله اطالع رسانی شود».
بازی با روحیات منتظران پیشرفت علم و درمان نابینایی

مدیرعامل مؤسســه حمایت از بیماران چشــمی آرپــی تصریح می کند 
کــه نباید با روحیات این افراد که به دنبال درمان هســتند، بازی شــود؛ «از 
صداوسیما و افراد فعال در فضای مجازی انتظار می رود که نسبت به انتشار 
اخبار موثق اقدام کنند، به خصوص اخباری که جنبه درمان داشته و درمورد 
انعکاس آن حساســیت وجود دارد. در این جریان منتشرشده اعالم شد که 
فرد مورد نظر نابینای مطلق بوده و جراحی اش را با عمل جراحی به صورت 
کامل به دست آورده، این در حالی است که این موضوع قابل تکذیب است 
و در واقع همین اظهارنظر بسیار حساسیت زا بوده؛ چراکه اگر فردی از ابتدای 
تولد به صورت کامال نابینا متولد شود، بهتر می تواند این مسئله را بپذیرد اما 
فردی که بینایی اش را به مرور زمان از دســت می دهد، دشوارتر می تواند با 
این مســئله برخورد کند. اخبار این چنینی هم می تواند بر روحیه بسیاری از 

شنوندگان و مخاطبان تأثیر منفی داشته باشد».
«عباس ریاضی»، دکترای تخصصی بینایی ســنجی، در همین ارتباط به 
خبرنگار «شــرق» می گوید: «اگر عمل موفقیت آمیزی در حوزه ســلول های 
بنیــادی بــرای نابینایان صورت گرفته بود، جامعه پزشــکی کشــور قبل از 
هر رویدادی در این زمینه مطلع می شــد؛ انعکاس ایــن برنامه برای من و 

همکارانم عجیب بود».
وی ادامه می دهد که انتشــار مسائل این چنینی تنها به جامعه نابینایان 

آســیب خواهد زد؛ «هر نابینا و کم بینایی ممکن است انتطار داشته باشد و 
امیدوار باشــد که روزی کشف یا اختراعی برای به دست آوردن بینایی انجام 
شــود و اگرچه آزمایش های مفصل و گسترده ای در سطح جهانی در زمینه 
ژنیتک، سلول های بنیادی و چشم مصنوعی در حال انجام است اما هنوز به 
مرحله قطعی و موفقیت آمیز نرســیده و باید به نابینایان گفته شود که اگر 
چنین اتفاق و دســتاوردی در این زمینه حاصل شود، به طور حتم به صورت 
گســترده اطالع رسانی خواهد شد. بهتر اســت قبل از هرچیز با واقعیت ها 

زندگی کرد نه با اخبار».
توضیح ناکافی برای توجیه!

بعد از ســکوت چندروزه عوامــل برنامه عصر جدید درمــورد ادعاهای 
مطرح شده و نیز اظهارنظر بسیاری از متخصصان حوزه شبکیه در این راستا 
کــه چنین عمل جراحی هنوز در مرحله انجام پروســه آزمایش در ســطح 
جهانی است، این برنامه نشستی با عنوان «هشتک عصر جدید» تدارک دیده 
و نسبت به توضیح پاره ای از مسائل و اتفاقات رخ داده در اثر انتشار ماجرای 
درمان یک دختر نابینا با عمل ســلول های بنیادی پــاره ای توضیحات ارائه 
می کند. این داســتان پرحاشیه با استناد به چند مدرک مورد تأیید قرار گرفته 
و در برنامه نشــان داده شده است. نامه اداره کل آموزش و پرورش فارس به 
مدرســه نرجس، گواهی عمل انحراف چشــم بر روی «تارا صبی» و پرونده 
پزشکی این بیمار که در سال ۱۳۸۲ به امضای نهایی دکتر خدادوست رسیده 
است. در این برنامه اعالم شد که این فرد توسط یک مددکار بهزیستی معرفی 
شده و در این برنامه مادر تارا صبی به اشتباه از انجام عمل جراحی سلول های 
بنیادی حرف زده است. دکتر کالنتری، پزشک معالج نیز در این برنامه در یک 
گفت وگوی تلفنی از انجام یک عمل جراحی انحراف چشــم صحبت کرده 
و تأکید داشــته که بیمار نابینای مطلق نبوده و در دسته نابینایان شدید قرار 
داشــتند. اگرچه در این برنامه به تفصیل درباره اشــتباهات صورت گرفته در 
ویژه برنامه نوروزی صحبت شــد، توضیح داده شد تا جامعه نابینایان کشور 
قانع شــده و از مراجعه یا تماس به بیمارستان خدادوست شیراز خودداری 

کنند اما این توضیحات از حجم رنجش و ناراحتی ها کم نکرد.
برنامه عصر جدید از مسئولیت شانه خالی کرد

آیدا مجیدآبادی، کنشگر حوزه معلوالن که خودش با کم بینایی شدید 

روبه رو است، با اشاره به برنامه هشتگ عصر جدید که برای توضیح درباره 
این برنامه جنجالی ترتیب داده شده بود، به خبرنگار «شرق» می گوید: در 
این برنامه انتظار داشــتیم که اگر آقای علیخانی بخشی از مسئولیت این 
ماجرای پرحاشــیه را متوجه خانم صبی و مادرشان می دانند، بخشی از 
مسئولیت را هم متوجه خودشان و همکارانشان بدانند؛ چراکه این برنامه 
محبوب و پرمخاطب اســت و صداوسیما با توجه به قدرت رسانه ای اش 
در تحقیــق و فیلترینگ برنامه ها، چطــور در این زمینه تحقیق و کنکاش 

کافی اعمال نکرده اند؟
وی اعــالم می کند که در این نشســت تمام تقصیر ها بــه گردن «تارا 
صبی» و مادرش انداخته شــده، در حالی که معلــوالن و نابینایان از ابتدا 
منکر این مسئله نبودند اما در همین اقدام نیز با کلمات بازی کرده و اعالم 
کردند که مادر تارا از سواد کافی در این زمینه برخوردار نبوده و به اشتباه 
از عنوان سلول های بنیادی اســتفاده کرده است. به این معنی که از یک 
دســتاورد علمی که می تواند سرنوشــت نظام پزشکی و درمانی کشور را 
تغییر دهد، به عنوان یک جمله معمولی تلقی می کنند که به اشــتباه به 
آن اشاره شده و تنها یک عمل جراحی انحراف چشم صورت گرفته است. 
در حالی که اگر ویدئوی همان برنامه مجدد بازدید شــود، نشــان می دهد 
که مادر و دختــرش هر دو اعالم می کنند که بــرای این عمل جراحی از 
کمر مادر مقادیری آب می گیرند و علیخانی نیز ســؤال می پرســد که چرا 
پدرت نداد؟ و مادر پاسخ می دهد که گروه خونی اش او مثبت بوده و حاال 
اعالم می کنند که این مسئله تنها یک اشتباه کالمی بوده است. چرا آقای 

علیخانی به این موضوع اشاره ای نکردند تا شفاف سازی شود؟
مجید آبــادی کنشــگر حوزه معلــوالن می گویــد که در ایــن برنامه 
صحبت های دیگری هم مطرح شــده که انتقاداتی به آنها وارد اســت؛ 
«آقــای علیخانی اعالم کردند که برای ویژه برنامه های نوروزی از هر گروه 
از جامعه دعوت کردند. سرشــان در روزهای پایانی ســال شلوغ بوده و 
نتوانستند صحت قضیه را بررسی کنند و تأکید کردند که از میان این همه 
برنامه ای که به معلوالن پرداخته نمی شود، به آنها پرداخته و از میان این 
همه هنرمند، یک معلول را دعوت کرده اند و گویا ایشــان قصد داشتند تا 
منتی بر ســر معلوالن بگذارند؛ حاال سؤال این است که اگر قصد داشتید 

یک فرد معلول را هم در برنامه بگنجانید تا نشــان دهید حامی معلوالن 
به ویژه نابینایان هســتید، چرا از یک معلول وکیل، معلول شاعر، نویسنده 
و... دعوت نشــد تا جامعه با آنها آشنا شود. آیا غیر از این است که صرفا 
قرار بر این بود که یک جو احساسی در روزهای پایانی سال برای مخاطبان 
ایجاد شــود؟ اگر هدف نهایی، ارزش قائل شــدن برای افراد معمول بود 
می توانستند از میان جمعیت عظیمی از متخصصان معلول در حوزه های 

مختلف استفاده کنند تا برنامه نتیجه و بازخورد بهتری داشته باشد».
ضرورت واکنش از سوی جامعه پزشکی کشور

این شاعر و نویســنده در ادامه با اشاره به سهم بهزیستی از این اتفاق 
پرســروصدا تأکید می کنــد: «آقای علیخانی در توضیحــات بعدی اعالم 
کردند که مدارک معلولیت این خانم از یک مددکار ســازمان بهزیســتی 
گرفته شــده و به همین مدارک استناد شده اســت که باز هم جای ابهام 
دارد که وقتی قرار اســت به زعم خودشان از یک دستاورد و اتفاق علمی 
بزرگ کشور پرده برداری شــود، آیا به راحتی باید با اتکا به چند مدرک در 
این زمینه، اطالع رســانی شود؟ به اعتقاد بنده الزم است جامعه پزشکی 
نسبت به این مســئله بی تفاوت نبوده و صرفا به آن به عنوان یک جمله 

اشتباه نگاه نشود».
این فعال حوزه معلوالن یادآور می شود: «با وجود آنکه نقش بهزیستی 
نیز در این ماجرا بســیار برجسته است اما چرا برنامه ای که وزیر بهداشت 
و پزشــک معالج بیمارستان خدادوســت خود را ملزم به پاسخ گویی در 
این اتفاق دانستند اما بهزیســتی الزامی برای پاسخ گویی احساس نکرد. 
در حالی که این ســازمان متولی بــوده و حامی حقوق معلوالن اســت. 
جایی که حقوق معلول ضایع می شــود، باید وارد عمل شده و به وظایف 
ذاتی اش عمل کند. اما متأســفانه به عنوان کســی که ۳۱ سال مددجوی 
سازمان بهزیستی هستم،اعالم می کنم که بهزیستی در حمایت از حقوق 

مسلم افراد دارای معلولیت از ضعیف ترین ارگان های کشور است.
ادعای عمل سلول های بنیادی اشتباه کمی نیست!

وی انتقادات دیگری را هم عنوان می کند؛ «در برنامه «هشــتگ عصر 
جدیــد» که تنها به خاطر ارائه توضیحاتی درباره گزارش درمان یک نابینا 
پخش شد، علیخانی از کارنامه برنامه های گذشته اش در حوزه معلوالن 

برنامه «عصر جدید» از ابتدای پیدایش خود، همگام با موفقیت در جذب مخاطب 
با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون همراه بوده که کمابیش از آنها به سادگی 
گذر کرده اســت. اما ماجرای اخیر پیش آمده در ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۱ و ادعای 
معالجه یک نابینای مادرزاد به وســیله عمل جراحی چشم در بیمارستان خدادوست 
شــیراز جدی تر از آن است که به یک حاشیه پردازی معمولی تقلیل داده شود؛ هرچند 
شاید دست اندرکاران این قبیل برنامه ها از ایجاد حاشیه در برنامه های خود خوشحال 

نیز باشند و آن را نشانه موفقیت و دیده شدن بیشتر برنامه بدانند؛ اما این موضوع نباید و 
نمی تواند از دید منتقدان فرهنگی و پژوهشگران حوزه رسانه ای مخفی بماند.

ابعاد این ماجرا از سه زاویه مختلف قابل بررسی است؛ اخالقی، علمی و رسانه ای.
در مطالعات رسانه مبحثی با عنوان اخالق رسانه ای مطرح است که در آن مباحثی 
همچون مســئولیت های اجتماعی خبرنگاران مورد توجه قرار می گیرد. بدیهی است 
مجری و تهیه کننده تلویزیون برای ساخت برنامه ای مانند عصر جدید مسئولیت هایی 

به مراتب بیشتر از یک خبرنگار را برعهده دارند.
از بعد اخالقی؛ اشــاعه ادعاهای اثبات نشــده، بدون تحقیق و ارائه مستندات اگر 
دروغ پردازی عمدی نیز تلقی نشود، الاقل یک سهل انگاری نابخشودنی است که باعث 
امیدواری کاذب بین هزاران هم وطن نابینایی می شــود که بــا دلی پرامید منتظر حل 
مشــکالت بینایی خویش هستند. این در حالی است که برنامه عصر جدید ِعده و ُعده 

کافی برای تحقیق درباره ابعاد این ادعا را داشته است و مسئولیت اجتماعی شخص 
مجری و تهیه کننده برنامه ایجاب می کرد پیش از هرچیز صحت و سقم ماجرا را بسنجد 

تا با احساسات پاک نابینایان عزیز بازی نشود.
از بعد علمی؛ امکان معالجه نابینایان با استفاده از سلول های بنیادی در حال حاضر 
در جهان در فاز مطالعاتی قرار دارد. پایگاه اطالع رســانی سلول های بنیادی ایران در 
فروردین ۱۴۰۰ به نقل از medicalxpress، اعالم کرد که «محققان دو سیگنال سلولی 
بــه نام های Ccr5 و Cxcr6 را با اســتفاده از مدل های تخریب شــبکیه در انســان و 
موش شناســایی کرده اند. زمانی که این ســلول های بنیادی مهندسی شده مجددا به 
مدل های جانوری پیوند شــدند، نرخ بسیار باالیی از مهاجرت به بافت شبکیه در حال 
تخریب را نشان دادند که مانع از مرگ سلول های آن و حفظ عملکرد شبکیه شدند» 
اما همان طور که از این خبر برمی آید این مطالعه در ســطح جانوری آزمایش شــده 

اســت. جست وجو در صفحات اینترنتی نیز نشــان می دهند هنوز تأثیر این مطالعات 
بر روی انسان گزارش نشده اســت؛ پس رسانه نباید بدون ادله کافی به نشر مطالب 
اثبات نشــده ای بپردازد کــه قطعا تحقیق درباره آن قبل از انتشــار وظیفه تهیه کننده 
برنامه بوده اســت. یکی از ســاده ترین راه های تحقیق در این زمینه تماس با ریاست 
بیمارســتانی بوده که ادعا می شــود عمل ســلول بنیادی در آن انجام  شده است که 
ظاهرا این بیمارســتان نیز انجام چنین عملی و ادعاهای مطرح شــده در برنامه عصر 

جدید را تکذیب کرده است.
اگرچه امیدواری به آینده و رشد علمی ایران در دل و جان هر ایرانی وجود دارد اما 
امیدآفرینی بی حاصل و بدون مبنای علمی نه تنها از نظر اخالقی مذموم اســت بلکه 

باعث ناامیدی از مطالعات عالمانه ای می شود که در این زمینه جریان دارد.
از بعد رسانه ای؛ میزان اعتماد مردم به رسانه ها، تابعی از میزان پایبندی هر رسانه 

به شاخص های اعتبار فعالیت حرفه ای رسانه ای است. فعالیت حرفه ای رسانه از ارائه 
اخبار و اطالعات تا ســریال ها، کلیپ ها و برنامه های مختلف اعم از مستند، داستانی، 
مســابقه و سرگرمی و هر قالب دیگر برنامه ســازی در رادیو، تلویزیون و سایر رسانه ها 
گســترده می شود که در تمام آنها جذب مخاطب و اعتمادسازی الزم و ملزوم یکدیگر 

به شمار می روند.
مســئوالن رســانه ها اعم از رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجالت، خبرگزاری ها و حتی 
شــبکه های اجتماعی همگی برای جذب مخاطب بیشتر تالش می کنند اما این تالش 
زمانی تأثیر الزم را خواهد داشت که هم زمان به اعتمادسازی مخاطب نیز توجه شود.

همان طو که سـوگیری در پوشـش خبری رویداد ها رسانه را در معرض اتهام نقض 
بی طرفی مـــتهم می کنـــد، گاهی نشر اطالعات غلط نیز رســـانه را به صفت زشت 
دروغگویی متّصف می کند. این اطالعات غلط ممکن اســت به طور مستقیم از سوی 

عوامل اجرائی برنامه  یا به طور غیرمستقیم در قالب یک گزارش، گفت وگو یا حتی فیلم 
و سریال به مخاطب ارائه شود. استمرار انتشار این نوع از خبرها  یا تکرار نشر اطالعات 

نادرست می تواند رسانه را در آستانه بحران قرار دهد یا از اعتبار ساقط کند.
شواهد موجود نشان می دهد سیاست های رسانه ملی چه در زمینه خبری و چه در 
زمینه های تولید برنامه های سرگرمی و تفریحی نیازمند ریل گذاری دوباره است؛ چراکه 
ادامه این روند و ســهل انگاری های موجود باعث خدشــه به اعتبار رسانه ای می شود 
که باید برازنده نامیدن به نام رســانه ملی باشد. اگر خاموشی روابط عمومی سازمان 
صداوسیما درباره انتقاداتی که بر بخش های مختلف خبری و برنامه هایی نظیر عصر 
جدید وارد شده است را نیز بر کاستی های موجود اضافه کنیم، ظاهرا کار اصالحات در 

این سازمان سخت تر از آن چیزی است که تصور می شود.
*دکترای فرهنگ و ارتباطات، پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه

فرهنگ عذرخواهی بابت اشــتبا، یکی از موضوعات پراهمیتی اســت که می تواند بار روانی 
مســائل و مشــکالت را تا حدود زیــادی کاهش دهد. ممکن اســت نتیجه یک اشــتباه حتی با 
عذرخواهی نیز تغییر نکند اما همین عذرخواهی کالمی می تواند التیام بخش درد باشــد. همین 
که آدم احســاس کند فرد خاطی متوجه اشــتباهش شــده و احتماال دیگر آن را تکرار نمی کند، 
خودش آرامش بخش اســت. نقطه مقابل ایــن ماجرا اما فرار از عذرخواهــی و توجیه کردن یا 

فرافکنی است. این گونه رفتارها مانند نمکی که بر زخم می پاشند، درد را صدچندان می کند.
تهیه کننده و مجــری برنامه عصر جدید، در یکی از پرمخاطب تریــن برنامه ها و پربیننده ترین 
ســاعات رسانه ملی، میزبان دختر خانمی است که مدعی می شــود از بدو تولد نابینا بوده و در 
۲۱سالگی عمل جراحی کرده و بینایی اش را به طورکامل به دست آورده است. علیخانی و مادر 
و دختر میهمان تا می توانند به هیجان برنامه اضافه می کنند تا مخاطبان را دم عیدی حســابی 

سورپرایز کنند. 

ناگفته پیداست عوامل برنامه عصر جدید حســابی گشته اند تا سوژه ای بسیار عجیب و غریب 
برای شب عید فراهم کنند.

نیــازی به پژوهش نیســت. هر انســانی با اندک اطالعــات عمومی به خوبــی درمی یابد که 
ایــن خبر صحــت ندارد. اینکه چــرا عوامل عصر جدید نخواســته اند متوجه آن بشــوند، جای 

تعجب است.
بالفاصله پس از پخش برنامه، سیل انتقادها به آن شروع می شود. در کمتر از ۲۴ ساعت و با 
دو تماس تلفنی ســاده، همه چیز برمال می شود. صدای همه، به ویژه جامعه نابینایان درمی آید. 

چرا رسانه ملی که باید یار شاطر باشد، بار خاطر می شود.
باالخره علیخانی می پذیرد در این خصوص روشــنگری کند. تا اینجای کار ســتودنی اســت. 
درست اســت که قصور ایشــان به عنوان تهیه کننده و ســایر همکارانش در برنامه عصر جدید 
موجب چنین اشتباهی شده  اما همین که در فرهنگ فرار از عذرخواهی، می پذیرد جبران مافات 

کند، جای امیدواری دارد. در برنامه اش از دو نابینا، یک متخصص چشم پزشــک، وزیر بهداشت، 
پزشک معالج بیمار مدعی و خود بیمار خواسته حضور داشته باشند. اینها هم نشانه هایی از یک 

جبران مافات اساسی است اما... .
برنامه شــروع می شــود اما ای کاش نمی شــد. میلیون ها ایرانی شــاهد بودند که در برنامه 
پیــش از عید، مادر و دختر میهمان، آشــکارا یک موضوع را وارونــه جلوه دادند و مجری هم تا 
توانســت به مهیج کردن ایــن اعوجاج کمک کرد. حال در این برنامــه همه چیز را به یک جمله 
از مــادر تقلیــل داده و می گویند مادر به علــت بی اطالعی چنین حرفی زده اســت. نمی دانم 
مثل ۱۹۸۴، فیلم های این برنامه را از آرشــیو صدا و ســیما حذف کرده اند کــه این طور حقایق را 

تغییر می دهند!؟
در سراســر برنامــه منتظــرم علیخانی از جامعه معلــوالن به خاطر قصوری کــه رخ داده، 
عذرخواهــی کند اما زهی خیال باطــل. در مقابل، مجری پرمخاطب تریــن برنامه تلویزیونی، از 

اینکــه چند بار نابینایان را در برنامه دعوت کرده بر خــود می بالد و از اینکه چنین ویژه برنامه ای 
برای جبران ساخته افتخار می کند.  

دختر خانم میزبان را روی خط می آورد. ایشان نیز با علیخانی، ناشیانه به تقلیل و سرهم بندی 
می پردازد اما پاسخ هایشــان به اندازه ای ســطحی است که یک کودک را نیز نمی تواند قانع کند. 
شــگفت اینکه دختر خانم نیز از جامعه هم نوعان خود عذرخواهی نمی کند و دست آخر تنها از 

علیخانی می خواهد به همه سالم برساند!
پزشک معالج روی خط می آید و توضیحاتی می دهد. چیز جدیدی نیست. دختر اندکی بینایی 
داشته و پس از جراحی اندکی به آن افزوده شده است. در پایان علیخانی حرفی می زند که مرا 
متعجب می کند. از پزشــک بابت مراجعات مکرری که این روزها به وی شــده و مزاحمت هایی 
که برایش ایجاد شــده عذرخواهی می کند. پس علیخانی می تواند عذرخواهی کند. اما باید فرد 

مقابل در جایگاهی باشد که بشود از وی عذرخواهی کرد!

تا پایان برنامه منتظرم کالمی از آســیب های مخرب فرهنگی/ اجتماعی این برنامه به جامعه 
معلوالن صحبت شود اما بر عبث می پایم.

 همه چیز را به مباحث پزشــکی تقلیل داده اند و تنها مشــکلی که پیــش آمده این بوده که 
عده ای به این دروغ دل  خوش کرده اند. آن هم که چیز مهمی نیست و البته به دلیل اشتباه مادر 

دخترخانم اتفاق افتاده. 
تازه آن هم به خاطر شلوغی دم عید و فشرده بودن برنامه ها بود.

برنامه بدون عذرخواهی یا شــناخت مقصران تمام می شود. علیخانی در مقام دل جویی نیز 
برای خود اعتبار کسب می کند. 

عذر بدتر از گناه که می گویند همین اســت. دیگر کسی نمی تواند اعتراضی داشته باشد. همه 
متخصصان گرد آمدند و مشــخص شد تنها چند کلمه جابه جا گفته شده بود. بیچاره من که در 

بلندای این دیوار حاشا به دنبال روزن امید هستم!

کارشناس و پژوهشگر ارتباطات
امیرعلی مومنی
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عذر بدتر از گناه

ســمیه جاهدعطائیان: تماس، پشت تماس؛ از پشت تلفن همراه نفس نفس می زند تا خبر مهمی بدهد؛ «علی؟ خبر داری که 
یک خانم نابینا با یک عمل جراحی کامال درمان شده؟ علی دیگه مقاومت نداره. می خوام نوبت بگیرم بیمارستان خدا دوست 
که گفتن این خانم همون جا درمان شده. عجله کن، مرخصی بگیر که این دفعه خدا خواسته برات...». «علی» ۵۲ساله و نابینا 
است. جسته گریخته خبرهایی شنیده؛ اما هنوز نمی داند چه کند. خواهرش هم تماس گرفته و با بغض و گریه این خبر را داده 
اســت. امیدوار شــده و حاال می خواهد برای درمان برادرش هر کاری در توان دارد انجام دهد. حتی می خواهد النگوهایش 
را هم بفروشد. قرض کند تا هر طور که شــده هزینه هر درمان و عمل جراحی را جور کند. می گوید: «مادرم هم اگر زنده بود، 
برای درمان پسرش هر کاری می کرد. باید تحقیق کنیم که حتما تا االن بیمارستان شیراز خیلی شلوغ شده...». علی این روزها 
که از یک عمل جراحی و احتمال برگشت بینایی اش که آن را به تدریج در دوران نوجوانی از دست داده، بسیار نگران است. 
هم امید دارد و هم از بیم شایعه بودن صحبت ها که از دوستانش و ناامیدشدن انگیزه اطرافیان دلش نمی خواهد که در این 

مورد حرف بیشتری زده شود... .
مادر دیگری که دخترش نابینای شــدید بوده، نیز قرار است همراه دختر جوانش به شیراز برود. این مادر هم مثل نابینایان و 
کم بینایان دیگر با دیدن برنامه عصر جدید، شــب و روزشان را از دست دادند و می خواهند هر طور شده کادر چشم پزشکی 
این بیمارســتان را مالقات کنند. فعاالن اجتماعی هم حریف شان نشدند، توضیح دادند و علمی و موثق حرف زدند که تأثیر 
جراحی ســلول های بنیادین بر روی برگشت بینایی اثبات نشده؛ اما گوش شــان به این صحبت ها بدهکار نبوده. نذر و نیاز 
کردند و تصمیم شان را برای رفتن به این بیمارستان گرفتند. این مادر می گوید: فقط دخترم بتواند ببیند، حتی برای لحظات 

کوتاه، حاضرم تمام دار و ندارم را بدهم. مگر بچه من از «تارا صبی» که در برنامه عصر جدید آمده بود، چه کم دارد؟!».

دل نوشته های نرگس یک معلم نابینا
بوی عید در خانه پیچیده. دو روز مانده به نوروز. مشغول گردگیری اتاقم هستم. 
هر کســی در خانه مشــغول کاری اســت. مادرم سرگرم ســرخ کردن سبزی، پدرم 
مشغول جاروکشیدن، برادرم هم در اتاقش... تلویزیون روشن است و برای خودش 
برنامه پخش می کند. کســی توجهی ندارد و همه سرشان به کارشان است. ناگهان 
صدای تلویزیون زیاد می شــود. مادرم بــا نگرانی به پدرم می گوید: یه دیقه جارو رو 
خاموش کن». صدای احســان علیخانی را می شــنوم. البد باز شب عیدی یک آدم 
عجیب و غریب پیدا کرده که ملت را سورپرایز کند و خودی نشان دهد. اهمیتی برایم 

ندارد. سال هاست دیگر تلویزیون نمی بینم.
میهمان برنامه یک دختر نابیناســت. خدا به دادمان برسد. باز علیخانی دستش 
بــه جایی بند نبوده و رفته ســراغ معلولیت. پیش خودم می گویــم «البد اینم مثل 
اونی کی مهموناش با بوکردن رنگ ها رو تشــخیص میده». موضوع به قدری جذاب 
است که همه خانواده دور تلویزیون جمع می شوند. عامدانه نمی خواهم توجه کنم 
اما نمی شــود. صدای تلویزیون تا حد ممکن باالســت و همه با بهت نگاه می کنند. 
میهمان برنامه مدعی اســت از بدو تولد نابینای مطلق بوده و در ۲۱سالگی با عمل 
ســلول های بنیادی بینایی اش را کامل به دست آورده است. نیازی به راستی آزمایی 
نیست. مطمئنم این خبر به این شــکل صحت ندارد. از اینکه همه اعضای خانواده 

محو تلویزیون شده اند، تعجب می کنم.
می روم جلو و می گویم: «چی داره می گه! کســی که از اولش بینایی نداشــته که 

اصال بخش پردازش بینایی در مغزش شکل نگرفته. معلومه الکیه!».
مــادرم با بغض می گویــد: «دخترم نمی تونن به این راحتــی دروغ بگن که. علم 

خیلی پیشرفت کرده. ایشاال برای تو هم میشه!».
تلفن زنگ می خــورد. خاله ام با هیجان می گوید «عصر جدید رو ببینید» مادرم با 
بغــض: «داریم می بینیم». بالفاصله تلفن پدرم زنگ می خورد. احتماال او هم پیامی 
مشــابه دریافت کرده چون در پاســخ می گوید: آره دیدیم. پیگیر می شیم». از اینکه 
خانواده ام به این راحتی بازیچه شــده اند، حرصــم می گیرد. با ناراحتی می گویم: اینا 
چرنده. مادرم مرا در آغوش می گیرد و با گریه می گوید «ایشــاال برای تو هم می شه. 
نذر می کنم ببرمت پابوس آقا». دیگر تحمل نمی کنم. اشــک هایم صورتم را خیس 
می کند. به اتاقم می روم و بی صدا اشــک می ریزم. البه الی اشــک ریختن ها، صدای 
امیدوار پدر و مادرم را می شــنوم که برنامه ریزی می کنند هرچه ســریع تر به شــیراز 

برویم. موجی از نفرت وجودم را فرا می گیرد.
خیلی وقت اســت دیگر به درمان فکر نمی کنم و فقط زندگی می کنم. یک دختر 
دبیرســتانی بودم که بینایــی ام را بر اثر بیماری از دســت دادم. همه اش در کمتر از 
دو مــاه اتفاق افتاد. برایم قابل پذیرش نبود. حداقل دو ســال طول کشــید تا بپذیرم 
نابینا شــده ام و باید جور دیگری زندگی کنم. دو ســالی که مملو بود از مراجعه به 
پزشــکان مختلف و نذر و نیاز. کم کــم پذیرفتم و همه چیز را رها کردم و به زندگی ام 
رســیدم. یاد گرفتم بدون دیدن رفت و آمد کنم، کارهایم را انجام دهم، درس بخوانم، 
دانشگاه بروم و زندگی کنم. فهمیدم بدون دیدن هم می توان از زندگی لذت برد. یاد 
گرفتــم و به خیال خود به دیگران هم یاد دادم. اما حاال انگار هیچ کس نپذیرفته که 
من یک دختر ۲۵ســاله تحصیل کرده معلم و در عین حال نابینا هستم. انگار موفقیتم 
در تحصیالت، شــغل و زندگی به چشــم نمی آید. انگار تنها چیــزی که در من دیده 
می شود، نابینایی ام اســت و تا آن برطرف نشود، اتفاقی نمی افتد. انگار جامعه تاب 

دیدن یک نابینا را ندارد و می خواهد هر طور شده او را درمان کند.
صبح با صدای مادرم بیدار می شــوم. مشغول پیداکردن شماره بیمارستان است. 
مملو از خشم هستم. واقعا برنامه سازان تلویزیون می دانند با زندگی ما چه کرده اند؟ 
مادرم با خوشــرویی با اپراتور صحبت می کند و قضیه برنامه تلویزیون را می خواهد 
توضیــح بدهد که اپراتور حرفش را قطع می کنــد و چیزی می گوید. مادرم با حیرت 
می گویــد «یعنی چی که صحت نداره! تلویزیون نشــون داد!». می توانم باقی اش را 
حدس بزنم. از اول هم قابل پیش بینی بود. اینکه تلویزیون با چه هدفی چنین شویی 
راه انداخته، برایم قابل درک نیســت. یعنی راه بهتری بــرای جذاب کردن یک برنامه 

وجود ندارد؟
آماده می شــوم ســر کار بروم. آخرین روز کاری ســال چه تلخ شروع شد. هنگام 
خروج از خانه صدای پدر و مادرم را می شــنوم که هنوز پیگیر هستند. پدرم با خشم 
و عصبانیت و مادرم با اشــک و آه. پیش خودم فکر می کنم رســانه چقدر در بهبود 

زندگی معلوالن تأثیر مثبتی داشته!
ســوار تاکسی می شوم. راننده تاکسی بدون مقدمه می پرسد: «دخترم خیلی وقته 

مریضی؟»
«من نابینا هستم آقا. مریض نیستم»

راننده: «منظورم همونه دیگه. دخترم دیشب تلویزیون یه دختری رو آورده بود...»
پیش خودم فکر می کنم آیا برنامه ســازان تلویزیــون وقتی می خواهند یک برنامه 
درست کنند، هیچ وقت به اینجاهایش هم فکر می کنند؟ اگر فکر می کردند که ما اینجا 

نبودیم! چالش اخالقی عصر جدید

گزارش «شرق» از جنجال یک برنامه مفرح تلویزیونی برای نابینایان

عصر جدید شفا نداد!
وقتی بهزیستی آتش می افکند و ناپدید می شود!

و اســتعدادیابی در این زمینه دفاع کرده و به نقش مؤثرش برای آشنایی 
خانم «گالره عباســی» با جامعه معلوالن اشاره کرد درحالی که هیچ یک 
از معلوالن منکر تالش های خانم گالره عباســی که برای ایجاد سینمای 
نابینایان زحمات زیادی کشیدند، نیستند اما اینکه مدام تکرار می کنند که 
در برنامه اســتعدادیابی، معلوالن زیادی معرفی شــدند، باید تأکید کرد 
اینکه یک فرد نابینا و بینا با داشــتن یک اســتعداد در برنامه شرکت کرده 
چرا به عنوان کارنامه مثبت تلقی می شود؟ چه فرقی می کند که فرد نابینا، 
یا بینا باشــد. صرفا به خاطر استعداد در برنامه شــرکت کرده و چرا باید 

مدرکی برای دفاع از آقای علیخانی از خودش مطرح شود؟».
این فعال حوزه معلوالن یادآور می شود که آقای علیخانی هیچ گونه 
عذرخواهی ملموسی از نابینایان و کم بینایان کشور و خانواده هایشان که 
در این روزها بعد از پخش آن برنامه بســیار آزار دیدند، نداشــتند و پایان 
برنامه هم لحنشــان به گونه ای بــود که ما صرفا می خواســتیم حالتان 
را در روزهای پایانی ســال خوب کنیــم و از نظر او تنها یک جمله «عمل 

سلول های بنیادی» یک اشتباه تلقی می شود».
وی می افزاید: «اگر بخواهیم کم لطفی نکنیم باید بگوییم که به هر حال 
در برنامه مزبور تالش شــد تا به صورت تخصصی در مورد طیف هایی از 
نابینایی صحبت شود که حضور مجازی وزیر بهداشت، کادر چشم پزشکی 
بیمارستان خدادوست که احســاس مسئولیت کردند و توضیح دادند، از 
نکات مثبتی بود که نباید نادیده گرفته شود اما به عنوان فعاالن این حوزه 
همچنان از عملکرد برنامه عصر جدید که سعی کرد خودش را تبرئه کند، 

ناراضی هستیم».
شرور یا قهرمان سازی از معلوالن ممنوع!

همچنین «ابوذر سمیعی» دکترای تخصصی سیاست گذاری فرهنگی 
بــا گرایش مطالعات معلولیت پخش چنین روایتی از ســوی یک مادر و 
دختر در رســانه ملی را همراه با تبعات منفی بی شــماری می داند و در 
گفت وگویی به خبرنگار «شرق» می گوید: «اصل اعتماد اجتماعی در این 
ماجرا مطرح است و پخش این قبیل برنامه ها در بی اعتمادی عموم مردم 
به رســانه همچنین بی اعتمادی نسبت به دســتاوردهای علمی داخلی 
بســیار مؤثر است. وقتی مردم به استفاده از تولیدات داخلی مثل واکسن 
تشــویق می شوند و از سوی دیگر رســانه برای افزایش و جذب مخاطب 
برنامه سازی می کند، اعتماد به دســتاوردهای علمی، اعتماد به رسانه و 
دولت نیز زیر سؤال می رود کما اینکه اعتماد اجتماعی نیز نسبت به دولت، 

رسانه و... با کاهش روزافزونی روبه رو بوده است.
این مدرس دانشــگاه که نابیناســت به عملکرد صداوسیما در حوزه 
معلوالن انتقادات زیادی دارد؛ «صداوســیما برای نشان دادن یک معلول 
در برنامه ها قهرمان ســازی یا شرورسازی می کند. نگاه تقدیرگرایانه دارد. 
در نشــان دادن توانایی های معلول اغراق می کند و نگاه افراد جامعه به 
معلوالن را بسیار تغییر می دهد. بارها در صداوسیما دیده ایم که معلول 
را بسیار رنجور، ناتوان، نیازمند کمک و ترحم آمیز نشان دادند در حالی که 
این قبیل تصاویر باعث شــده تا ذهنیت و شــناخت مردم نسبت به افراد 
دارای معلولیت بســیار منفی باشد و همین شــناخت اشتباه حس های 
منفــی زیادی را به معلوالن تحمیل کند. نگاه های کلیشــه ای موجود در 
ذهن عموم مردم در مورد معلوالن حاصل عملکرد نامناسب صداوسیما 

و برنامه سازان در این راستاست».
ضرورت عادی نشان دادن معلولیت در رسانه ملی

ســمیعی، فعال حــوزه معلــوالن، اغــراق در حــوزه معلــوالن و 
قهرمان ســازی از آنها را نیــز اقدام متداول و قابل انتقادی دانســت؛ «در 
رسانه ها توانایی های ماورایی و عجیبی را به نابینایان نسبت می دهند که 
مثال فرد نابینا می تواند راه ها را بدون داشــتن عصا از یکدیگر تشــخیص 
دهد  یا از طریق بوکردن به رنگ اجســام پی ببــرد و یا به کار بردن کلمه 
«روشــندل» نیز از اقداماتی منفی بوده که مســائل تخیلــی و ماورایی را 
درمورد معلوالن ترویج می کند. متأسفانه رویکرد این چنینی در برنامه های 

سریالی-تلویزیونی و مناسبتی آقای علیخانی بسیار دیده شده است».
این مدرس دانشــگاه با بیان اینکه در دنیا رویکرد نشان دادن معلوالن 
به عنــوان یک تنــوع اجتماعی که بــا آن برخورد عادی دارنــد، به عنوان 
رویکردی جــدی دنبال می شــود، ادامــه می دهد؛ «عادی نشــان دادن 
معلولیــت در جامعه از وظایف رســانه های جمعی اســت. یعنی افراد 
دارای معلولیت در تمام برنامه ها به عنوان یک فرد و نقش عادی حضور 
داشته باشند و کاری به معلولیت فرد نداشته باشند. اما معلوالن در هیچ 
ســریال یا فیلمی به عنوان یک فرد عادی ایفــای نقش نکرده و موضوع 

معلولیتش در فیلم برجســته بوده است. حتی در برنامه های تخصصی 
و میزگردهــا نیز از یــک فرد متخصص، جامعه شــناس، سیاســت دان، 
اقتصاددان که معلولیت دارد دعوت نمی شود که درباره مسائل تخصصی 
نظرات کارشناســی ارائه دهد؛ چراکه الزاما این طور نهادینه شده که فرد 
معلول تنها باید در حــوزه معلولیت صحبت کند و از اطالعات کافی در 
حوزه های کارشناسی دیگر برخوردار نیست این در حالی است که بسیاری 
از معلوالن در حوزه های تخصصی بی شماری سررشته داشته، تحصیالت 

عالیه دارند و کارشناس هستند.
بــه گفته وی، شــناخت معلــوالن به عنــوان افراد عــادی بر عهده 
صداوسیما بوده که در این زمینه هیچ عملکرد قابل دفاعی از خود بر جای 
نگذاشته اســت. همان طور که عدم شــناخت صحیح مردم از معلوالن 
موجب شده که ســؤال های عجیب زیادی از نابینایان بپرسند و نگاه های 
خیره داشــته باشند، این در حالی است که ۱۰ – ۱۵ درصد جامعه را افراد 
دارای معلولیت تشــکیل می دهند و باید در جامعه حضور فعال و جدی 
داشته باشند که این نگاه ها و موانع فرهنگی فعلی آنها را از حضور مؤثر 

و مستمر در جامعه باز داشته است.
شناخت منفی از معلوالن به خاطر اشتباهات همیشگی رسانه

این فعال حوزه معلوالن با اشاره به ادعای عجیب یک مادر و دختر در 
برنامه عصر جدید که تأسف و دلخوری جامعه نابینایان کشور را به همراه 
داشت، می گوید: «در این برنامه از دختر پرسیده شد شما وقتی نابینا بودید، 
حسرت چه چیزی را داشتید؟ در حالی که فردی که ادعا می کند از بچگی 
نابینای مطلق بوده، هیچ درکی از بینایی نداشــته و حســرت دیدن هیچ 
چیزی را نمی تواند داشــته باشد؛ چراکه آن بخش از مغز که کار پردازش 
بینایی را انجام می دهد، شــکل نگرفته است. اما در این برنامه چنین القا 
شــد که نابینایان همیشه حســرتی دارند. حتی افرادی که به مرور زمان 
بینایی شان را از دست می دهند نیز با این مسئله سازگار می شوند. در واقع 
تقســیم کردن جامعه به گروه های سالم و ناسالم در جامعه و رسانه این 
دیــدگاه را پدید آورده که فرد معلول ناســالم، ناراحت، رنجور و غمگین 

است».
وی از خطاهای فاحش و تأســفبار دیگری در برنامه مرتبط با نابینایان 
در عصــر جدیــد صحبت می کنــد: «در قانون جامع حمایــت از حقوق 
به صراحــت آمده که رســانه ملی بایــد در هفته پنج ســاعت از برنامه 
تولیدی اش را به مســائل ویژه معلوالن اختصاص داده و فرهنگ ســازی 

کند. اما در این زمینه فعال و پیگیر نیستند».
سمیعی، مدرس دانشگاه ادامه می دهد: «به عنوان یک نمونه، قانونی 
به نام «عصای ســفید» وجود دارد؛ یعنی وقتی فــرد نابینا می خواهد از 
خیابــان عبور کند باید عصــا را ثابت نگاه دارد و تمام ماشــین ها نیز باید 
متوقف شــوند. اما هیچ شــناختی از این قانون در جامعــه وجود ندارد؛ 
چراکه رســانه ملی در این زمینه کمترین اقدامی نکرده اســت. احصای 
حقوق معلوالن در رســانه ملی باید از جانب ســازمان بهزیستی صورت 

گیرد».
عملکرد ضعیف بهزیستی در حوزه معلوالن

وی به نمایندگی از جامعه معلوالن تأکید می کند که بهزیســتی باید 
حضور فعال تری در رسانه ملی داشته باشد؛ «این سازمان در تمام وقایع و 
اتفاقات روز  یا وقایعی که حقوق معلوالن را تضییع کرده، آخرین سازمانی 
اســت که برای اطالع رسانی اقدام می کند. سازمان بهزیستی باید توضیح 
دهــد و اعالم کند که چطور در برنامه «عصر جدید» این اشــتباه رخ داده 
اســت. اگر عصر جدید وظیفه و متخصص در امر تولیدات برنامه است، 
تخصص سازمان بهزیستی نیز معلولیت اســت. فرهنگ سازی در حوزه 
معلولیت و اعمال حقوق معلوالن در رسانه ملی باید توسط این سازمان 
پیگیری  یا تســهیل و سیاســت گذاری شود اما این ســازمان تاکنون بسیار 

ضعیف عمل کرده است».
این فعال حقوق معلوالن گسترش فضای مجازی و در دسترس بودن 
آن بــرای عموم مردم را امتیاز مؤثری برای آمــوزش در حوزه معلولیت 
دانست؛ «خوشحال هستیم که رسانه های در دسترس مردم افزایش کمی 
و کیفی داشته و توانایی انتشار و تولید مطالب از سیطره ابررسانه ها خارج 
شده است  اما این مسئله می تواند آسیب دیگری هم داشته باشد و ممکن 
اســت بعضی افراد برای جذب مخاطب، افزایش فالوور، کســب درآمد 
و... از این فضاها سوءاســتفاده کنند. اما روی هم رفته فارغ از این آسیب، 
گســترش فضای مجازی می تواند در همرســانی اطالعات موثق از افراد 

متخصص یا افراد معتبر در حوزه معلولیت مؤثر باشد.

علیرضا دباغ*
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