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دغـدغـه یـک آمـوزگـار

خشونت در مدرسه 

معلمی که دانش آموزش را بــه باد کتک گرفته؛ دانش آموزانی 
که با مســخره بازی معلم شــان را می آزارند؛ و پدر یــا پدربزرگی که 
جلوی چشــمان حیرت زده دانش آموزان دبســتانی، ناظم مدرسه 
را با ناسزاگویی به شــدت می نوازد! این سه تصویر، آشکارا خشونت 
در مدرســه های ما در هفته های گذشــته را هویدا می کند؛ اما آیا در 
محیط های آموزشــی تا این اندازه خشــونت وجود دارد؟ ریشه این 
خشونت کجاســت؟ و چگونه می توان با این خشونت روبه رو شد؟ 
۱- نخســت آنکه مدرسه جدای از جامعه نیست؛ آن هم جامعه ای 
درگیر با انواع خشــونت های فیزیکــی و غیر فیزیکی! برای نمونه در 
چند روز گذشته در رسانه ها آمده بود که: «بنابر اعالم پزشکی قانونی 
که مرجع این اطالعات در کشــور است، ســال ۱۴۰۰، دو دهم درصد 
بیشتر از سال گذشته اش مصدوم نزاع داشته ایم و در مجموع، حدود 
۶۰۰ هزار نفر به این دلیل، به مراکز این ســازمان مراجعه کرده اند که 
حدود ۴۰۰ هزار نفرشان مرد بوده اند». مگر می شود مدرسه را تافته 
جدا بافته از جامعه دانســت!؟ معلم و دانش آمــوز و پدر و مادر در 
این جامعه خشــونت زده زندگی می کنند و از جامعه اثر می پذیرند 
و بــر آن اثر می گذارنــد؛ بنابراین می توان ادعا کرد که خشــونت در 
مدرســه بیشــتر از جامعه نیست و چه بســا کمتر است! ما بیش از 
۱۱۰ هزار مدرســه، نزدیک یک میلیون معلم و بیــش از ۱۴ میلیون 
دانش آمــوز داریم. با این گســتره جمعیتی و البته بده بســتان های 
طبیعی میان مدرســه  و جامعه آیا در مدرسه ها گریزی از خشونت 
داریم؟ به راستی نسبت این خشونت ها در این گستره جمعیتی چقدر 
است؟ به نظر نگارنده بسیار پایین! با این حال حتما باید برای همین 
حد هم چاره اندیشی کرد و اگر در پی کاهش خشونت در مدرسه ها 
هستیم، نیاز به تصمیم گیری هایی فراتر از مدرسه داریم. ۲- خشونت 
ریشه های گوناگونی دارد و از مهم ترین آنها شرایط حاکم بر جامعه 
اســت. تجربه های ملی و جهانی نشان می دهد که در جامعه های 
دچار بحران های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... خشونت گسترش 
می یابــد. در جامعه ای که در چند ســال گذشــته امنیت اقتصادی 
شــهروندان به کمترین حد ممکن رسیده و «بقا» اولویت شهروندان 
شده است، بروز و گسترش انواع خشونت چندان شگفت آور نیست! 
موج پی در پی افزایش قیمت ها و کوچک ترشــدن ساعت به ساعت 
زندگی ها و سفره ها فشــار بر خانواده ها را افزایش، سطح تحمل را 
کاهش و بروز خشونت را گریزناپذیر می کند. از سویی این فشارها در 
خانه به فرزندان منتقل شــده و آنان را در برابر سخنان و رفتارهایی 
که مورد پســند آنان نیست، کم توان و کم تحمل کرده  است. از دیگر 
ســو مدرسه یکی از کم شــمار جاهایی اســت که بچه ها می توانند 
به شــکل جمعی هیجانات خود را تخلیه و تــا اندازه ای به آرامش 
برســند؛ غافل از اینکه معلم نیز شــهروند این جامعه است و تحت 
انواع فشــارها. این شرایط سطح برخورد و اصطکاک را افزایش داده 
و همه را در آســتانه اعمال خشــونت قرار می دهد؛ بنابراین باز هم 
این جامعه بوده که خشــونت را به مدرسه تحمیل کرده است. ۳- 
اما نکته پایانی آنکه در چند ماه گذشته شاهد اعتراض های گسترده 
فرهنگیان بوده ایم. این اعتراض ها که ریشه هایی کامال صنفی دارند 
و دست بر قضا با همدلی های گسترده ای در فضای عمومی و حتی 
در بخش هایی از سیســتم روبه رو شده، در برخی رسانه های دولتی 
مورد حمله قرار گرفته اســت. این رســانه ها به جــای پرداختن به 
ریشه های اصلی اعتراض ها و پیگیری خواسته های مشروع و قانونی 
فرهنگیان، در حرکتی شگفت آور با انگ های گوناگون از جمله ارتباط 
با بیگانگان قصد پاک کردن صورت مســئله را دارند. در شرایطی که 
شاهد بازداشت  کنشــگران صنفی در کشور بوده ایم، انتشار پی درپی 
و گسترده چنین فیلم هایی شبهه ناک و پرسش برانگیز است. با همه 
نامهربانی هــای این چنینی در بهبود معیشــت و منزلت فرهنگیان 
همچنان آموزش در کشــور پیش می رود. از دیگر ســو همچنان که 
اشاره شــد با توجه به گســتردگی جمعیتی-جغرافیایی مدرسه ها 
خشــونت در مدرســه حتی به لحاظ آماری کمتر از سطح جامعه 
است و در این شرایط انتشار گسترده و تا اندازه ای هدایت شده چنین 
فیلم هایی آسیب های جبران ناپذیری به جایگاه آموزش و در نتیجه 
فرایند فرهیختگی جامعه وارد می کند. شــاید زمان آن باشــد که با 
فضای آموزشی کشور اخالقی تر برخورد کرده و گرفتاری های آن را به 
شکل کامال حرفه ای و صنفی ببینیم و در راستای رفع آنها فراجناحی 
و فراسیاسی عمل کنیم. آموزش فرایندی است که فرزندان همه ما 
را تحت تأثیر قرار می دهد. بهتر است برای نگهبانی از حریم ورجاوند 

آن دست از بداخالقی های این چنینی برداریم.

محمدرضا نیک نژاد

مدت هاست مباحث آزار زنان در شبکه های اجتماعی مطرح 
شــده است. یکی از دختران مورد آزار قرار گرفته از مراجعه خود 
در ســال ۹۴ به خانه تئاتر نوشــت. ۱۴ نفر از زنان آسیب دیده به 
خانــه تئاتر مراجعــه کردند و برای این فرد در ایــن نهاد پرونده 
تشــکیل دادند و در نهایت فرد متعرض از سوی شورای داوری 
این نهاد صنفی به دو سال محرومیت از کار محکوم شده است. 
هرچند نکته ای که برای بســیاری جای سؤال دارد، این است که 
کمتر کسی، چه آن زمان و چه پس از آن، از این حکم مطلع شده 
و این عدم رسانه ای شــدن و به نوعی رازداری خانه تئاتر ســبب 
شده است تا این فرد به فعالیت های متعرضانه و آزارگری خود 
ادامه دهد و زنان دیگری نیز دچار آســیب شوند. همان موقع با 
خانه تئاتر تماس گرفتیم، اما پاسخ گویی را به انتشار بیانیه موکول 
کردند؛ حتی درخواســت شــد صحبتی را که با یکی از اعضای 
شورای داوری داشتیم، منتشر نکنند. هیئت مدیره خانه تئاتر بیانیه  
خود را در روز تعطیل منتشر کرد ند؛ بیانیه ای که پس از خواندن 
آن، پــر از ناامیدی می شــویم و آرزو می کنیم کاش ســاختارها 
تغییر کند و مســئوالن هر نهــادی معذرت خواهی را یاد بگیرند 
و بپذیرند رفتار و نادانسته هایشــان به دیگرانی آسیب زده است. 
کاش بپذیرند عدم رسانه ای کردن و رازداری نام یک متعرض، یک 
اشتباه بزرگ بود؛ همان اشتباهی که زمینه را برای ارتکاب عمل 

آنان آسان می کند.
بیانیه خانه تئاتر

«درباره موضوعی که این روزها محملی برای تازش به خانه  
تئاتر شده، یعنی جریان آزار جنسی یکی از اهالی تئاتر و سینما در 

سال ۱۳۹۴ به اطالع می رساند:
«شــورای داوری» خانه  تئاتر با عملکرد و واکنش به  موقع و 
ســریع خود در این مورد مســئولیت پذیر بوده است. هفت سال 
پیــش، زمانی که این موضوع مطرح شــد و تعدادی از خانم ها، 
نامه اعتراضــی طوالنی و با جزئیاتی را برای خانه تئاتر ارســال 
کردنــد، شــورای داوری وقت به بررســی آن پرداخــت. به آن 
عزیزان یادآور شــد که شــورای داوری ابزار کافی برای رسیدگی 
دربــاره  موضوعاتی که در قانون جزا به عنوان جرم تلقی شــده 
مثل افترا، تهمت، فروش مال غیر، تعرض، ضرب و شــتم و... را 
ندارد. بنابراین تعیین حد چنین جرم هایی که به مسائل اخالقی 
می پردازد، تنها در دادســراها بررسی و بعد از ابالغ به شوراهای 
داوری هنری از اختیارات خود برای ایجاد محدودیت ها استفاده 
می شــود اما در شورای داوری خانه  تئاتر به موضوعاتی حقوقی 

که قابلیت ارزیابی آن وجود دارد رســیدگی می شــود. شــورای 
داوری، در بررســی ایــن پرونده ســعی کرد بــا رضایت طرفین 
شــیوه ای کاربردی را در پیش بگیرد تا منجر به صدور رأی شود. 
احکام مقدور شورای داوری شامل ممنوعیت کاری، محدودیت 
کاری، جلوگیری از پرداخت مالی و کمک هزینه ها و دســتمزدها 
است. البته کمیته های اخالقی انضباطی هم تشکیل می شود که 
محدوده  اختیاراتشان با اختیارات قوه قضائیه که به بزه می پردازد 
قابل مقایسه نیست. شوراهای داوری خألهای قانونی را پوشش 
می دهند و به مسائل تخصصی می پردازند. در قانون جزا مواردی 
از این دســت (تعریف جرم) پیش بینی شــده و کامال می توان با 
نوشتن دادخواســت اعالم جرم کرد. شورای داوری همان زمان 
نیز به خانم هــای معترض یادآوری کرد که مجازات ســنگین تر 
نیازمند پیگیری خاص و تشکیل پرونده قضائی است و رسیدگی 
در خانه تئاتر حقوق آنهــا را برای پیگیری در قوه قضائیه از بین 
نخواهد برد. به آنها راهنمایی شــد که حکم ســنگین تر پیگیری 
خاص تری می طلبد و باید به دادسراها مراجعه و تشکیل پرونده 
دهند تا مســئله بتواند به صورت اعالم جرم تعریف شــده و در 
قانون بررسی شود. بنابراین خالف آنچه ادعا شده، شورای داوری 
خانه تئاتر از اختیارات مقدور خود اســتفاده کرده و با حمایت از 

خانم هایی که شاکی بودند، رأی نهایی خود را مبنی بر:
۱- دو سال ممنوعیت کارگردانی در هر مکان

۲- دو سال ممنوعیت تدریس در هر مکان
۳- متوقف کردن اجرای جاری کارگردان در تماشاخانه باران، 
صادر کرد و رأی برای اجرا به مرکز هنرهای نمایشــی و شورای 
نظارت و ارزشــیابی ارجاع گردید که با حکــم مدیرکل هنرهای 

نمایشی اجرائی گردید.
لــذا هیئت مدیره خانه  تئاتــر ضمن حمایــت از رأی صادره 
و عملکــرد شــورای داوری وقت، امیدوار اســت ارزش  کارهای 

انجام شده  همکاران مان را پاس بداریم.
این خانه متعلق به همه اســت و البتــه هیچ کس معاف از 

مجازات در صورت تخلف نیست.
هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر».

اعتراض کمیته آزار
ترانه علیدوستی، به عنوان یکی از اعضای کمیته پیگیری آزار 
علیه زنان بازیگر، در اینســتاگرام خود بیانیه این کمیته را منتشر 
کــرده و به روند رســیدگی پرونده این ۱۴ زن در شــورای داوری 
اعتراض کرده است. از نکاتی که در این بیانیه با عنوان «وقتی از 

استقالل و تخصص سخن می گوییم، دقیقا از چه حرف می زنیم» 
آمده است، به چند موضوع اشاره می کنیم:

• چرا متهم و قربانی را جلوی هم قرار داده اند؟
• چرا به دختران گفته  شــده چرا رفتند، اما از متهم پرســیده 

نشده چرا کردی؟
• اصطالح «رضایت طرفین» چه مفهومی می تواند داشــته 
باشــد ؟ چطور یا چگونه می توان رضایت فــرد قربانی را فراهم 

کرد؟
• چطور فرد متعرض را از کارگردانی ممنوع کردید و به گواه 
همگان امکان بازیگری برایش فراهم بوده اســت و در عین حال 

زنان مجبور به حذف از صحنه کار شده اند؟
در نهایت نیز از «متولیان عزیز خانه تئاتر» درخواست شده تا 
با شهامت عذرخواه و مسئولیت پذیر باشند تا سقف این خانه بر 

سر همه آوار نشود.
ایــن کمیته نماینده بیش از ۸۰۰ زنی هســتند که در اعتراض 
به آزار جنسی زنان در سینمای ایران، بیانیه ای منتشر کردند. آنها 
در این بیانیه نوشــته بودند: «هر گونه خشــونت، آزار و باج  گیری 
جنســی در محیط کار از نظر ما محکوم اســت و برای توقف آن 
خواســتار عواقب قانونی جدی برای متخلفان هستیم». پس از 
آن با رأی زنان امضاکننده همین بیانیه، پنج زن ســینماگر، هانیه 
توســلی، ترانه علیدوستی، سمیه میرشمســی، غزاله معتمد و 
مارال جیرانی، به عنوان اعضای مجمع پیگیری مطالبه این بیانیه 
اعتراضی انتخاب شــدند. اعضای این کمیته قرار است با کمک 
حقوق دانان و مشــاوران، راهکارهای تشکیل یک کمیته مستقل 
جهت بررســی سوء رفتارهای جنسی در سینمای ایران را بررسی 
کنند و اگر نیاز به حضور رســانه  ای یــا اقدامات حقوقی و اداری 
بود، مقدمات آن را انجام دهند تا مســیر بــرای مطالبات بیانیه 

هموار شود.
یادگیری و تغییر ساختار

هرچند به نظر می رســد در این مســیر همگــی (مخاطبان، 
ســینماگران، اعضای هیئت مدیره هــای نهادهای صنفی و حتی 
همین پنج نفــر کمیته پیگیری) نیاز به یادگرفتــن داریم؛ مثال تا 
پیش از درخواست «شبنم فرشــادجو» در آنفالوکردن صفحات 
پنج مردی که نامشان به عنوان آزارگر مطرح شده بود، کمتر  کسی 
به این نکته توجه کرده بود. از ســوی دیگــر، همگان باور دارند 
حساســیت ها درباره این موضوعات روز به روز بیشتر می شود و 

عالوه بر تغییر ساختار، باید آموزش هایی نیز داده شود.

خانه تئاتر  عذرخواهی نکرد

طبــق اعــالم وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، یارانــه 
کمک معیشــتی به افرادی که در دهک های یک تا ۹ درآمدی قرار 
دارند، واریز شده است؛ به  گونه ای که برای سه دهک کم درآمد ۴۰۰ 
هزار تومان و برای شش دهک پردرآمد ۳۰۰ هزار تومان واریز شده و 
دهک دهم که افراد پردرآمد هستند، اصوال واریزی برایشان صورت 
نگرفته اســت. تعداد کســانی که یارانه کمک معیشتی نگرفتند یا 
افرادی که در دهک دهم پردرآمد هســتند، هفــت میلیون برآورد 
می شود. این در حالی است که عده ای که یارانه را دریافت نکرده اند 
و جزء دهک دهم هســتند، اعتراض داشته و درخواست تجدیدنظر 
و بررســی مجدد دارند که این دسته از سرپرستان خانوار می توانند 
به سامانه معرفی شده از سوی وزارت رفاه مراجعه کرده و اعتراض 
خــود را ثبت کنند. اما ذکر چند نکته ضروری اســت؛ اوال اینکه در 
سامانه معرفی شده، دهک سرپرست خانوار مشخص نشده و فقط 
شناســنامه اقتصادی -اجتماعی خانوار در آن قرار دارد. ثانیا مالک 
مشــخصی برای طبقه بندی دهک ها ارائه نداده اند و سرپرســتان 
خانــوار نمی دانند که در چه دهکی قــرار دارند. ثالثا افرادی که در 
ماه های گذشــته یارانه دریافت می کرده انــد، در واریزی های جدید 
حذف و جزء دهک دهم قــرار گرفته اند. رابعا اطالعات موجود در 
سامانه معرفی شده، مربوط به شــش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ است 

و این اطالعات به روز نیســت. در شناســنامه اقتصادی -اجتماعی 
اطالعاتی نظیر مشــخصات اعضای خانوار، مجمــوع درآمد ثابت 
ماهانه، میانگین برداشــت ماهانه خانوار در شش ماه ابتدایی سال 
۱۴۰۰، شــغل و پالک خودروهای به نام اعضای خانوار و سفرهای 

خارجی (غیر زیارتی) ثبت شده است.
در این ســامانه اطالعات دقیقی از حســاب های بانکی اعضای 
خانوار، آمار ازدواج و طالق و مهم تر از همه دارایی های پنهان افراد 
مانند امالک، مســکن، دام و طیور و... و اموالــی که به نام دیگران 
و غیر از اعضای خانوار ثبت کرده اند، مشــخص نیســت. همچنین 
آمار دقیقی از میزان اقســاط، بدهکاری های بانکی، اجاره مســکن 
و حتــی بیماری هــای صعب العالج و خاص افــراد خانوار هم در 
دســترس نیســت. برخی از افراد که یارانه ۴۵هزارو ۵۰۰ تومانی را 
دریافت کرده؛ ولی یارانه کمک معیشــتی را دریافت نمی کردند، نیز 
از لیســت جدید یارانه بگیران حذف شده اند. این در حالی است که 
ابوحمــزه، معاون وزیر تعاون، اعالم می کند افرادی که تمکن مالی 
آنها تغییر پیدا کرده، زیاد نیســت؛ چــون تمکن مالی در کوتاه مدت 
تغییر پیدا نمی کند و در حال حاضر هیچ کس از یارانه بگیران حاضر 
حذف نشده است؛ اما اگر کسانی نسبت به دهک بندی خود اعتراض 
داشــته باشند، می توانند در سامانه پایگاه رفاه ایرانیان ثبت نام کنند 

و هر شش ماه یک بار بررسی دهک های درآمدی انجام می شود.
همچنین مقرر شــده که در ماه های آینده کاالبرگ الکترونیکی، 
فقط برای خرید اقالم ضروری که ارز ترجیحی آنها حذف شــده، در 

اختیار خانوارها قرار گیرد و یارانه نقدی حذف شود.
او تأکید می کند که این ســامانه فقط برای ثبت اعتراض نسبت 
به دهک های درآمدی اســت و درخواســت ها برای افراد جامانده 

که حدود هفت میلیون نفر هســتند، باید از طریق سامانه سازمان 
هدفمندی پیگیری شود که به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت. 
برخی که یارانــه جدید را دریافت نکرده اند، اعتراضاتی را نســبت 
به ایــن موضوع و طبقه بنــدی دهک های خود دارند و خواســتار 
پیگیری و بررســی مجدد هســتند. در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت 
وزارت رفاه با ارســال پیامکی به  همه سرپرستان خانواری که یارانه 
معیشــتی اخیر را دریافت نکرده بودند، از آنها خواسته که چنانچه 
درخواست بررسی مجدد شــرایط مالی و اقتصادی خانوار خود را 
 hemayat.mcls.gov.ir دارند، می توانند تا مدت ســه ماه به سامانه
مراجعه کنند و در صورت تأیید درخواســت، یارانه دوره فعلی هم 

به آنها تعلق خواهد گرفت.
در ســال گذشــته اگر هزینه درآمدی خانوار ۱۶ میلیون یا بیشتر 
بود، خانوار در دهک دهم قــرار می گرفت و جزء ثروتمندان لحاظ 
می شد و پرداخت یارانه معیشتی را از دست می داد؛ اما نکته جالب 
اینجاست که اگر افزایش حقوق و دستمزد به ویژه حقوق کارمندی 
در ســال جاری را ۱۰ درصد در نظر بگیریم و با توجه  به تورم حدود 
۵۰ درصدی امســال و گرانی های اخیر بعــد از اصالح قیمت های 
ماکارونی، مــرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات، آیــا خانوارهایی که در 
دهک دهم هستند، مشــمول یارانه حمایتی اخیر نخواهند شد؟ و 

یارانه نان و دارو نیز برای آنها لحاظ نمی شود؟
مسئوالن اقتصادی دولت اعالم کرده اند که یارانه نان و دارو هم 
در صورت اصــالح و افزایش قیمت و حذف ارز ترجیحی، به همه 
ایرانیــان در همه دهک ها تعلق می گیرد. باید منتظر ماند و دید که 
چگونه این یارانه های غیرنقدی در قالب کاالبرگ الکترونیکی اقالم 

ضروری، نان و دارو برای خانوارها تعلق خواهد گرفت.

زیـر آسمـان ایـران

نفس عمیق- ۱۳۸۰- پرویز شهبازی
آیــدا (مریم پالیزبان): ببین من یه سیســتمی دارم تو زندگیم به اســم راه پیمایی های طوالنی مدت. بعد توی ایــن راه پیمایی های طوالنی مدت من 
همین جوری شروع می کنم راه میرم، راه میرم، اصال حرکتمو قطع نمی کنم، ماشینا بوق می زنن، مردم بهم متلک می گن، ماشین میاد از روم رد می شه، 
برف میاد بارون میاد، ولی من همچنان به راه رفتن ادامه می دم. االنم اگه سوار شدم، به خاطر این بود که خیلی خیس شده بودم. حوصله راه رفتن دیگه 

نداشتم، خسته شده بودم. بعد به خاطر اینم هیچی نمی شنوم و برای اینکه تو گوشم موسیقیه. بعد، تمام مدت دارم موسیقی گوش می دم.

دیـالـوگ روز

واکـنـش

جوابیه خانواده مجد به سریال خاتون
اشاره ناروا

در بخشــی از ســریال خاتون، اشــاره به خانواده مجد می شــود. میرزا 
محمدعلی فطن السلطنه (۱۲۷۵ قزوین - ۱۳۵۵ تهران) که نام خانوادگی 
مجد را برگزید، از سیاست مداران دوران پهلوی بود که در زمان اشغال ایران 
توسط روس ها استاندار گیالن (استان یکم) شد که استان های زنجان، قزوین 
و مرکزی کنونی را به اضافه شهرستان تنکابن نیز دربر می گرفت. در بخشی 
از سریال خاتون، مردم در مواجهه با او درباره بی نانی و مشکالت معیشتی 
خود سخن می گویند اما او با بی اعتنایی از این موضوع عبور می کند. از نظر 
خانواده و اقوام این رفتار و این صحنه دروغ و قلب واقعیت اســت. فوزیه 
مجد - همسر ایشان - که از پژوهشگران موسیقی نواحی و از بزرگان و افراد 
شناخته شده موســیقی ایران است، به همراه فرزندان و دیگر افراد خانواده 
جوابیــه ای دراین باره ارســال کردند که در ادامه می آیــد. فرزندان مرحوم 
محمدعلی مجد در این جوابیه نوشــته اند: «در تاریخی که می کنم، سخنی 
نرانم که آن به تعصبی و تربدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند: شرم 
باد این پیــر را. بلکه آن گویم، که تا خوانندگان با من اندر این موافقت کنند 

و طعنی نزنند».
ابوالفضل بیهقی
چنــدی پیش مجموعه ای به نام خاتون از شــبکه های نمایش خانگی 
پخش شد که در قسمتی از آن به نقش مرحوم محمدعلی مجد، فرماندار 
کل گیالن در شــهریور سال ۱۳۲۰ اشاره ای داشته است، که کامال نارواست. 
برای آگاهی از حقیقت ماجرا توصیه می شود به کتاب خاطرات محمدعلی 
مجد به نام «گذشت زمان» که در ۱۳۵۶ چاپ شده مراجعه کنید. نویسنده 
در فصل یازدهم کتــاب با عنوان «مأموریت گیالن و وقایع شــهریور ۱۳۲۰ 
صفحات ۳۲۲ الی ۴۳۷ درباره اشــغال گیالن توســط روس ها و مشــکل 
آذوقــه و برنج و به تمهیدات به کار گرفته شــده بــرای رفع آن، به تفصیل 
پرداخته اســت. آنچه در مجموعه خاتون نشــان داده شده، افسانه پردازی 
غیرمســئوالنه ای است عاری از حقیقت و مصداق تحریف تاریخ است. باید 
افســوس خورد که کسانی که به تاریخ ایران می پردازند و یا آن را به تصویر 
می کشند، حقیقت را مد نظر نداشته باشند. مرحوم مجد، مردی وطن پرست 
و همــواره آماده مــرگ در راه وطن بــود. هم چنان کــه نمونه هایی از این 

جان فشانی ها در کتاب مذکور ثبت شده است».

چـه خبـر؟ مالک های نامعلوم در طبقه بندی دهک ها و  واریز  یارانه

تحلیلگر  مسائل اجتماعي
حسین  معافی

خبرآنالین: بهنوش بختیــاری درباره ترنس های 
ســینمای ایران گفــت: «بله ما ترنــس داریم و 
طفلک هــا در عذاب انــد؛ چون اگر عنــوان کنند 
که ترنس هســتند، صددرصد ممنوع الفعالیت 
می شــوند. ترنســی داشــتیم که عمــل تطبیق 
جنسیتش را هم انجام داد، ولی از وقتی که عملش را انجام داد دیگر به او 
کار ندادند. من همیشه حامی و مدافع ترنس ها بوده ام. ترنس تضاد روان و 
جنسیت است و نه اختالل و بیماری. یک حالت ژنتیکی است که شاید گاهی 
ژنتیکی هم نباشــد و روحی باشــد و خود آنها هم نمی دانند چرا این اتفاق 
افتاده اســت. وقتی یک نفر شــش بار زیر تیغ جراحی می رود و به او شوک 
داده می شــود ولی باز هم پای حرفش می ماند که من روان و جنســیتم با 
هم در تضاد است، پس او یک چیزی اش هست و ما باید بدانیم که حرفش 

جدی است و حتما باید نزد مشاور برود».

ایســنا: تانیــا جوهری با بیــان اینکــه آخرین کار 
ســینمایی اش فیلم «شــیش و بش» بــود و تقریبا 
۱۲ سال اســت که کار نکرده ، می گوید به خیلی از 
مراســم ها دعوت می شــود ولی جایی نمی رود و 
بیشتر در خانه  است و می گوید: «دخترم می گوید تو 
آن قدر جایی نمی روی که مردم اصال یادشــان رفته تو هم وجود داری». او در 
بخش دیگری از سخنانش می گوید: «گاهی به گذشته فکر می کنم و گاهی هم 
می نویسم. می خواستم سرنوشــتم را بنویسم، تا جاهایی هم پیش رفتم ولی 
حس کردم این روزها در این دوران تکنولوژی کســی حوصله ندارد سرنوشت 
یک هنرپیشه را بخواند و به همین دلیل آن را کنار گذاشتم.  نمی دانم شاید هم 

دوباره دست به قلم شدم و سعی ام را کردم که تمامش کنم».


