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»خرده عادت های 
 نوجوانی«  
در بازار نشر

استعمار در بسته بندی 
آبی، سفید، قرمز

 فرانسه چگونه از فرهنگ برای پیشبرد 
اهداف سیاسی استفاده کرده است؟

پردیس تئاتر تهران در تمام سال های راه انـــدازی اش 
هنوز با مدیریت و برنامه ریزی جدی همراه نشده و به 
همین دلیل بازدهی و بهره وری الزم را برای پیشرفت 
نداشته  روی  پیش  تــهــران  جنوبی  مناطق  فرهنگی 

است.

نقد و نقبی بر پردیس تئاتر تهران

جهانی مهیا  اما ناآشنا
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بیش از 2 دهه است 
به خانه برمی گردیم

روزی 52 میلیون تومان!
7

در اختتامیه فصل سوم برنامه رقابت 
کسب وکارها از شبکه ۳ چه گذشت؟

 گردهمایی کارآفرینان ایران 
در »میدون«
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جدایی 
مشاوره از تشریفات

کارایی و شرایط اثربخش بودن  »جام جم« میزان 
مشاوره های پیش از طالق را بررسی می کند 

12

گفت وگوی »جام جم« 
، تهیه کننده  با میثم محبیان مهر
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نگاهی به یک تصمیم غیرصنفی 

هیات مدیره عجول و بی درایت
هیات مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در 

مریم فالح
 عضو انجمن منتقدان و

نویسندگان سینما سینما

اقدامی شتابزده با انتشار اطالعیه ای، ضمن انتقاد به روش های 
مسبوق به سابقه مدیریت سینما در قبال انجمن و جامعه 
منتقدان سینمایی و همچنین با اشاره به اتفاقات دو ماه اخیر 
کم بر جامعه و رفتار با جامعه سینمایی، اعالم کرد  و شرایط حا
اعضای این هیات مدیره در هیچ رویــداد سینمایی پیش رو 
مشارکتی نخواهند داشت. در این اطالعیه با اشاره به این که 
تجربیات سال های اخیر نشان داده است مدیران دولتی حوزه 
گر این  سینما، اقبال و باوری به منتقدان و نویسندگان سینمایی نداشته و ندارند، آمده است: ا
طیف از پدیدآورندگان ادبیات سینمایی را مزاحم و اضافی ندانند، موافقت و همراهی هم با 
جامعه  ما نداشته و ندارند و البته ما هم اصراری بر قبوالندن امور بدیهی به ایشان نداریم. تاریخ 

آموزنده است و کسانی که در پی حقیقت و روشنی راه آینده اند، می دانند چه می گوییم.
کید کردند در دوره های اخیر مدیریت سینمایی و  اعضای هیات مدیره با گالیه از گذشته، تا
همچنین جشنواره فیلم فجر و سایر جشنواره ها، همواره دیوار بی اعتمادی میان مدیران و 
سیاست گذاران و منتقدان حائل بوده است و اینک با تشدید این روندها در روش شگفت انگیز 
نمایانده  رخ  سینما  در  همه جا  از  قبل  که  دستگاه ها  »یکسان سازی«  شکست خورده   و 
است، فاصله هایی معنادار از این »عدم همگرایی« را موجب شده و می بینیم چه صدماتی 

جبران ناپذیر به بار آورده است.
تا اینجای اطالعیه به نظر روندی منطقی مرور شده است اما نگارندگان در نتیجه گیری به 
خطا رفته اند و بدون توجه به این که انجمن منتقدان از صنوف باسابقه خانه سینماست که 
اعضای آن همواره در توسعه زیرساخت ها ورشد فناوری و محتوای سینما موثر بوده اند و از 
قضا در پیشرفت و به روزرسانی و توسعه جشنواره فیلم فجرهم تاثیر چشمگیری داشته و دارند، 

تصمیم به ترک فعل گرفته اند.
 جمع بندی را بخوانید: این امــور، ما اعضای هیأت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان 
سینمایی ایران را به این نتیجه رسانده که در همان مشارکت های حداقلی و اندک هم غایب 
کرده به این روندها خللی وارد نشود و سیاست سازی های یکسان شده  این  باشیم تا خدای نا

مدیران هم چالشی نشود، کامال غلط و غیرحرفه ای است. 
گر با بی مهری و بی اعتنایی مدیران روبــه رو باشند نباید یک  اعضای هیات مدیره حتی ا
کنند . آنها موظف به صیانت از جایگاه حرفه ای و صنفی اعضا  گــذار  میدان حرفه ای را وا
هستند و نباید به این راحتی از حق قانونی خود در برگزاری جشنواره ها دست بکشند . 
درضمن فراموش نکنید از رئیس سازمان سینمایی تا مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان و روابط عمومی جشنواره فیلم حقیقت و فیلم فجر و بسیاری از اعضای ستادی 
این جشنواره ها، جملگی از اعضای همین انجمن منتقدان و نویسندگان خانه سینما 
گر در چنین روزگــاری اعضای هیات مدیره با صدور اطالعیه ای از  هستند. با این اشــاره، ا
کار کناره بگیرند، به نوعی به ناتوانی خود در تامین حقوق اعضای انجمن اعتراف کرده اند. 
همچنان که ابتدای سال بنا بر دالیل نامفهوم و غیرمنطقی بدون درایت کافی و به صورت 
کامال عجوالنه و یکطرفه برای کنارگذاشتن اعضای باسابقه این انجمن اقدام کردند و بعد از 

بروز بحران، تازه به فکر مشورت و پیدا کردن راه حل شدند.
در این فقره هم بدون ارزیابی جوانب یک تصمیم، عجوالنه و فراتر از جایگاه حقوقی خود به 
اقدامی شتابزده دست زده اند، در حالی که بی تردید انجمن منتقدان و نویسندگان سینما 
گر مدیران  نه تنها اجازه ندارد در این مواقع ترک فعل کند، بلکه برعکس موظف است حتی ا
توجهی نمی کنند با اقدامی قانونی جایگاه حرفه ای خود را تامین و در بهبود روند برگزاری 

جشنواره تاثیر بگذارند. 
کرده نیت دیگری در کار باشد. مگراین که خدای نا

فرهنگ

یادداشت

مدارس مختلط و فضاهای آموزشی که از 

سعید مستغاثی
مستندساز و

فرهنگ کارشناس سینما 

دیــربــاز در آن دخــتــران وپــســران بــدون 
یکدیگر  بــا  می توانستند  مانعی  هیچ 
ــور  ــض ــیـــرنـــد، هــمــچــنــیــن ح ــاط بـــگـ ــ ــبـ ــ ارتـ
ــران یــا  ــ ــتـ ــ ــای مـــــرد بـــــــرای دخـ ــلـــم هـ ــعـ مـ
ــرای پـــســـران، ازجــمــلــه  ــ ن ب مــعــلــم هــای ز
وع و  ــط نــامــشــر ــ واب زمــیــنــه هــای ایــجــاد ر
پــدیــدآمــدن تــعــرضــات جنسی بـــوده و 
وی سبک زندگی ایــرانــی ـ اســالمــی هــمــواره بر  هــســت. از همین ر
تفکیک این دو جنس در محیط های آموزشی تاکید داشته تا هم 
وابط غیراخالقی و رفتارهای نامطلوب از میان برداشته  زمینه های ر
ی بــرای تحصیل علم ایــجــاد گــردد.  شــود و هــم فضای مناسب تر
متاسفانه وجود این نوع فضاهای آموزشی مختلط در غرب و ایضا 
در ایــران باعث ایجاد چنان زمینه های ضداخالقی شد که نتایج 

وانی برجای گذارد.  بسیار زیان بار جسمانی و ر

این نوع آسیب های رفتاری و رابطه ای نیز سال ها پنهان داشته می شد 
تا در بحبوحه افشای رسوایی های جنسی طی سال های 2010 تا 2015، 

پرده از این پدیده های ضداخالقی نیز برداشته شد:
گزارش کمیته پارلمانی انگلیس:  آزار جنسی دختران در مدارس بریتانیا 

بخشی از »زندگی روزمره« آنهاست
 روزنامه بریتانیایی میرور ، سپتامبر 2016 در گزارشی تکان دهنده اعتراف 
کشور به طور  کالج های این  که دختران بریتانیایی در مــدارس و  کرد 
گسترده مــورد آزار و خشونت قــرار می گیرند، ولــی ایــن مــوارد به عنوان 

شوخی توسط معلمان اصطالحا زیرسبیلی رد می شود.
کمیته تحقیقی متشکل از  کــه  ایــن مسائل چــنــان رایـــج و حــاد شــد 
نمایندگان پارلمان، خواهان اقدام عاجل در برابر آن شدند. تحقیق 
کمیته »زنان و برابری ها« کشف کرده که آزار جنسی در ساختار آموزشی 
بریتانیا به بخشی از زندگی روزمره دختران دانش آموزان تبدیل شده 

است!
که  کمیته همچنین هــشــدار داده شــده  ــزارش حــیــرت آور ایــن  گـ  در 
برخی دانش آموزان دختر، حتی در مدارس ابتدایی، به زور در معرض 
بی پرده ترین فیلم های هرزه نگاری )پورن( و تصاویری قرار گرفتند که 
کل درک آنها را درباره مسائل جنسی زیر و رو کرده است. گفته شده این 
بخشی از ارائه شیوه های آموزشی جنسی براساس پروتکل هایی مثل 
سند 2030 به مدارس پایه های مختلف تحصیلی بوده است. شیوه هایی 
کید مقام معظم رهبری مبنی  که برای کشور ما نیز تجویز شد و علی رغم تا
بر نفی چنین سندهای نوشته خارجی ها و بیگانگان اما متاسفانه در 
بخشی از سیستم آموزشی ما اعمال شده و به انحای مختلف و تحت 

گون اجرا می شود. عناوین گونا
کمیته تحقیق پارلمان انگلیس دربــاره  اما نمایندگان بریتانیایی در 

تعرض وسیع به دختران دانش آموز این کشور اعالم کردند که حدود 
که در ایــن تحقیق حضور داشتند،  یک سوم دخــتــران 16 تا 18ســالــه 
گفته اند که تجربه آزار جنسی خود را توسط دیگران داشته اند. بیشتر 
زنان جوان و دختران مورد مصاحبه هم گفتند که دست کم یک بار آزار 
کرده اند. به عالوه، بسیاری از این  کالج تجربه  جنسی را در مدرسه یا 
گردان گفتند که به صورت معمول شنیده اند که دختران دانش آموز  شا

با القابی زشت خطاب می شوند. 
ــت خشن و  گفتند آزار و اذی کمیته تحقیق  برخی از معلمان هــم بــه 
تحقیر کننده دختران به شدت در مــدارس انگلستان شایع اســت و 
گریان و  که  حتی یکی از معلمان از »شمار زیاد دختران دانش آموزی 
تحقیرشده به دفترش می آمدند و از پخش عکس های نیمه عریان خود 

در اینترنت سخن می گفتند« خبر داد.
کثریت مدارس بریتانیا در  روزنامه بریتانیایی میرور می نویسد: »... ا
مقابله با این مشکل کاری از پیش نبرده اند و این درحالی است که دولت 
و دستگاه های نظارتی هم هیچ برنامه جامعی برای مبارزه با این مسائل 

شرم آور ندارند ... .«
کمیته  ایــن  ــوام و رئیس  مــاریــا میلر، نماینده محافظه کار مجلس ع
نگران   کننده ای  تصویر  چنین  تحقیق،  یک  »تنها  می گوید:  پارلمانی 

ترسیم کرده است.«
خانم میلر به تلخی ادامه می دهد: »ما سخنان دخترانی را شنیدیم که 
از زورگویی جنسی و سوء استفاده به عنوان بخشی از زندگی روزمره خود 
در مدارس و کالج ها حرف می زدند. این درحالی است که معلمان، آزار 
جنسی را به عنوان »صرفا شوخی« پذیرفته اند و نادیده اش می گیرند و 
والدین در تالش هستند که روش های بهتری برای حمایت از کودکان 

خود پیدا کنند.«

به اعتقاد میلر، درک ایــن مسأله سخت اســت که چــرا مــدارس اجــازه 
که در  که دختران مــورد آزار و خشونت جنسی قــرار بگیرند  می دهند 
محیط های بزرگساالن جرم محسوب می شود. به نظر او این مسأله 
به شدت به »اعتمادبه نفس« دختران جوان بریتانیایی ضربه وارد کرده 
است. میلر می گوید: »شکست ما در تقویت رفتار قابل قبول، می تواند 
تنها به تشدید »فرهنگ جاهلی« La culture منجر شود که همین حاال 

دولت حضور آن را در کالج ها و دانشگاه ها تشخیص داده است.«
به نظر می آید که این نماینده مجلس بریتانیا به خوبی درک کرده که 
سیستم آموزشی در بریتانیا نتوانسته رفتار قابل قبولی برای برقراری 
رابطه معقول و انسانی میان معلمان مرد و دانش آموزان دختر برقرار 
سازد که وی از رابطه حاصله به فرهنگ جاهلی )فرهنگ اراذل و اوباش( 
نام برده است اما نتوانسته درک کند که این رفتار از یک سبک زندگی 
بیرون می آید که امروز نه فقط در محیط مدارس و آموزشگاه ها بلکه در 
بسیاری دیگر از عرصه های عمومی که زنان و مردان بدون هیچ قید و 
بندی در محیط های مختلط به سر می برند نیز رواج دارد و به بریتانیا 
نیز اختصاص نداشته و درواقــع سبک زندگی معمول در غــرب امــروز 
محسوب می شود. بــرای اصــالح آن رفتارها و فرهنگ جاهلی مد نظر 
خانم میلر، کل این سبک زندگی باید تغییر کند که همه روابط و آیین ها 
و عادات مثل پارتی های مختلط و سرسام آور و نحوه پوشش و ارتباطات 
 بی بندوبارانه زن و مرد و نوشیدن مواد سکرآور و رقص های آنچنانی 

و ...  را  در  بر می گیرد.
به نظر می رسد عدم درک اصل و ریشه این نابسامانی های رفتاری و 
اخالقی که از همان سبک زندگی رایج در غرب بر می آید )که متاسفانه 
قصد هم داشته و دارند که آن را به سراسر دنیا بسط دهند و بدین وسیله 
نوعی جهانی سازی تحمیلی به وجود آورند( باعث ایجاد نوعی بن بست 

برای اتخاذ تصمیمی اساسی و راه حلی بنیادی شده است. چنانچه 
کمیته »زنــان و برابری ها«، علی رغم وجــود این شواهد  گــزارش  طبق 
واضح، وزارت آموزش و دفتر استانداردهای آموزشی Ofsted، هیچ طرح 
 جامعی برای مقابله با عوامل و تبعات آزار و خشونت جنسی در مدارس 

و کالج ها ندارند.
کمیته میرور همچنین نگاهی هم به نظرسنجی های بنیاد  ــزارش  گ
خیریه »هدایت دختران« Girlguiding داشته )این بنیاد، یک موسسه 
غیردولتی در بریتانیا در زمینه حقوق زنان و دختران است( که طبق 
آن در سال 2014، 59درصد دختران 13 تا 21ساله گفته اند که در سال 
کالج ها  تحصیلی 2013 با مصادیق مختلف آزار جنسی در مــدارس و 
مواجه بودند. نمایندگان عضو این کمیته به نظرسنجی گروه غیردولتی 
که  کردند  »بــه خشونت علیه زنــان پایان دهید« در 2010 هم استناد 
براساس آن 71 درصد تمام دانش آموزان دختر بین 16 تا 18 سال، الفاظ 
تحقیرآمیز جنسی را که به صورت روتین علیه دختران به کار می رود، به 
گوش خود شنیده بودند و 21درصد آنها اذعان کردند که خود مورد آزار 

فیزیکی جنسی قرار گرفتند.
»پنل طرفداری از هدایت دختران«، گروهی متشکل از دختران 14 تا 
25ساله که نماینده اعضای جوان تر این جنبش محسوب می شوند، 
گفتند: »به عنوان زنــان جــوان، بسیاری از ما هنوز در  در بیانیه خود 
مدارس حضور داریم و تجربه کننده یا ناظر آزار جنسی هستیم، از مورد 
گرفتن تا القاب تحقیرآمیز جنسی به صورت روزمــره. این  تعرض قــرار 
ک است و آنچه را که می پوشیم، جایی که می رویم  تحقیرآمیز و ترسنا
کــالس تحت تاثیر قرار  را بــرای صحبت کردن در  و اعتماد به نفس ما 
می دهد.« آنها نمی توانند درک کنند وهیچ منبع آموزشی یا کارشناس 
یا روان شناس و جامعه شناسی هم نیست که آنها را از ریشه های این 
گاه کند که اساسا همان نوع پوشش و روابط  نابهنجاری های رفتاری آ
بی بندوبار و اختالط بی قیدوبند است که سرمنشأ همه این تعرضات و 

تحقیرها می گردد.
ک آنجاست که این مسائل آزارنده و  به گفته این دختران جوان، دردنا
شرم آور عمدتا در مدارس به عنوان شوخی های بچگانه نادیده گرفته 
که زیــاد سخت نگیرند و حساس  می شود و معلمان به آنها می گویند 

نباشند!
کنش به انتشار  کورتنی، دبیرکل اتحادیه معلمان بریتانیا در وا کوین 
کارآمدی در برخورد با این نابهنجاری ها را ناشی  این گزارش نیز اصل نا
گفت: »سیاست های  آموزشی دانسته و  از سیاست ها و روش هـــای 
آموزشی دولت عمال توان مدارس را برای مبارزه با آزار و زورگویی جنسی 
که هیچ زمانی برای مراقبت تربیتی یا آموزش های  دشوار کرده است، چرا
برنامه  و  روزانـــه  برنامه  در  اقتصادی  و  سالمت  اجتماعی،  شخصی، 

آموزشی در نظر گرفته نشده است.«
می توان این اعترافات را شکست اسناد آموزشی غربی همچون سند 2030 
دانست که نه تنها نتوانسته از این گونه آزار و مزاحمت و تعرضات جنسی 
جلوگیری کند بلکه براساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده، خود 

باعث زمینه سازی و گسترش تعرضات جنسی شده است.
گرایش خــانــواده هــای اروپــایــی به سمت مــدارس  از همین روی سیر 
تفکیک شده جنسیتی، روزبه روز بیشتر شده و سعی می کنند فرزندان 
خود را در مدارس و فضاهای آموزشی تک جنسیتی ثبت نام کنند. در 
ادامه همین مطالب، نمونه هایی از این گرایشات را به نقل از رسانه های 

معتبر خارجی مالحظه خواهید فرمود.
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مسیری که بدون حجاب طی شد

مدارس و فضاهای آموزشی مختلط

ژاپن چگونه آلمان و اسپانیا را شکست داد؟

پل ژاپن از انیمه به جام جهانی
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