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حمایت جدی از سریال های کیفی
گـــر بــتــوانــیــم  خــیــلــی خـــوب اســـت ا

سیروس تسلیمی

 نویسنده و 
تهیه کننده رسانه

ــار تـــولـــیـــد ســــریــــال هــــا و  ــ ــص ــ ــح ــ ان
بــرنــامــه هــای تــلــویــزیــونــی را از بین 
ببریم. یعنی شرایطی را فراهم کنیم 
تا گروه بیشتری از هنرمندان در این 
کار  سریال ها و برنامه ها مشغول به 

شوند. 
ــی فـــقـــط بــه  ــرایـ ــارگـ ــصـ ــحـ الـــبـــتـــه انـ
سریال ها مربوط نیست و مثال در دوره هایی در سینما، شبکه 
البته  داشته ایم.  را  انحصارگرایی  همین  پلتفرم ها  و  خانگی 
که  گروه هایی می شود  گاهی باعث شکل گیری  انحصارگرایی 
در گذر سال ها به نوعی یکدستی در عملکرد می رسند ولی باز 
گر بخواهیم نوآوری داشته باشیم باید کاری کنیم که گروه  هم ا

مدنظرمان در بازه های زمانی مناسب دارای نوآوری شود. 
ــوآوری در ارائـــه محصول بــه خــصــوص بـــرای تــلــویــزیــون که  ــ ن
گیر دارد، رخ نمی دهد مگر با ایجاد فضا برای آن  مخاطب فرا
کار شوند و هر قدر  که طیف متنوعی از هنرمندان مشغول 
این طیف، گستره بیشتری را در برگیرد در آن صورت کارها هم 

متنوع تر می شود. 
که می خواهد ملی    باید در تولید محصول بــرای رســانــه ای 
باشد، به هنری ملی بــرای خودمان برسیم و بــرای رسیدن 
به هنر ملی هم تکیه بر نیروهای بومی است که اهمیت دارد 
. این که در هر شاخه هنری،  آن هم تکیه با حــذف انحصار
انحصارگرایی خاصی پیش آید و فقط عده ای بتوانند تولید 
کنند و بقیه بیکار بمانند، درست نیست. آیا این که فقط به 
کی اجــازه فعالیت دهند و بقیه  یک شرکت تولید مــواد خورا
نتوانند کاالی خود را عرضه کنند، درست است؟ البته در ظاهر 
همه اجــازه فعالیت دارنــد امــا وقتی بخش عمده امکانات 
که همه  گیرد، معلوم است  در اختیار یک اقلیت خاص قرار 
 هنرمندان نمی توانند فعالیت کنند و ایده ها و آرای شان را به 

منصه ظهور برسانند. 
ــرده ســریــال هــا و  کـ ــای مختلف ســعــی  ــ تــلــویــزیــون در دوره هـ
از نظر  کند و در ســال هــای اخیر  برنامه های متنوعی تولید 
گــاهــی می بینیم  ــی  کمی بــا افــزایــش تولید روبـــه رو بــودیــم ول
مخاطبان به سریال های قدیمی که از آی فیلم پخش می شود 
بیشتر روی خوش نشان می دهند که یک علت آن می تواند 
نوستالژی گرایی و مرور خاطرات گذشته باشد ولی دلیل دیگر 

هم شاید کیفیت باشد. 
در سریال های تاریخ ساز تلویزیون با گروهی از هنرمندان نخبه 
مواجه بودیم که در سایه شکست انحصار وارد تلویزیون شده 
کار می کردند و نتیجه هم می شد سریال های  و در سریال ها 
. پس  دیدنی نه فقط برای یک دوره خاص بلکه برای تمام ادوار
گر سعی کنیم انحصار را کنار گذاشته و به طور جدی  حاال هم ا
کیفیت در متن و تنوع در انتخاب هنرمندان  از سریال های با

حمایت کنیم، باز هم تولیدات خوبی را شاهد خواهیم بود.
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موسسات  برخی  شــده  انجام  تحقیقات  در 

سعید مستغاثی
مستندساز و

فرهنگ کارشناس سینما 

کادمیک و پژوهشی غرب، رفتارهای محرک  آ
و زنــنــده زنــان بــه عــالوه نــوع پوشش آنها در 
ــای خــــاص هــمــچــون  ــان هـ ــکـ اجـــتـــمـــاع و مـ
ــت کــه در  ــلــوب هــای شــبــانــه، مـــــواردی اسـ ک
کــتــورهــای خــشــونــت عــلــیــه زنــــان دیـــده  فــا
شــده اســت؛ آنــچــه در ایــن بین قــابــل توجه 
است، اختصاص میزان 40 تا 50 درصدی به 
کــز تحقیقاتی و پژوهشی و  ــان از ســوی مــرا رفــتــارهــای تحریک آمیز زن
جامعه شناسانه است که به عنوان علت اصلی خشونت یا تجاوز جنسی 
علیه زنان معرفی شده است.در تحقیق انجام شده توسط »مؤسسه 
تحقیقاتی آلبرتا« 40 درصد مردان، پوشش زننده و تحریک آمیز زنان در 
اجتماع به خصوص کلوب های شبانه  را به عنوان دلیلی برای رفتارهای 
از مــردان  ، درصــدی  از ســوی دیگر خشونت  آمیز جنسی دانسته اند. 
رفتارهایی همچون رقص زنان در کلوب  های شبانه را دلیلی برای راضی 
کــرده انــد. در تحقیق  ــراری رابــطــه جنسی معرفی  ــرق بـــودن زنـــان بــه ب
قرارگرفتن  انگلیس،   »Opinion Matters« مؤسسه  توسط  انجام شده 
زنان با لباس محرک در کنار مردان، تنها شدن زن با مرد در مکان های 
خاص، نوشیدن مشروبات الکلی زن همراه با مرد و رقص تحریک  آمیز 
کنار مــردان، همه نمونه  هایی از دالیل تحریک شدن مردان  زنان در 

برای تجاوز و یا سوءاستفاده جنسی از زنان است. 
آمار دقیق فوق که براساس پرسش و تحقیق از هــزاران قربانی و عامل 

تعرض کسب شده، به شرح زیر است:
   لباس های محرک: 29 درصد

   نوشیدن مشروبات الکلی: 69 درصد
   اقدامات جنسی از سوی زنان: 73 درصد

   رفتارهای تحریک آمیز از سوی زنان: 21 درصد
   رقص تحریک آمیز همراه با مرد در کلوپ شبانه: 22 درصد

و ...
در کنار این موارد ذکر شده، زندگی سراسر تحریک آمیز در غرب نیز یکی 
از مــوارد خشونت های جنسی علیه زنان است؛ بنابر اظهارات یکی از 
که مرتکب تجاوز جنسی شــده اســت، فیلم ها و صحنه های  مــردانــی 
تحریک آمیزی که روزانه در ذهن وی به جا می ماند، یکی از عواملی بود 

که سبب می شد مرتکب خشونت علیه زنان شود.
بــرای این که به این واقعیات بیشتر و بهتر پی ببریم بــدون هیچ گونه 
واسطه ای سراغ آمارها و گزارش ها و تصاویر و اخباری می رویم که طی 
کز علمی و اجتماعی غرب به ویژه در آمریکا  این چند سال از سوی مرا
که در این سرزمین ها رخ  و اروپــا انتشار یافته است و بخشی از آنچه را 

می دهد، بازتاب می دهد:

     فریاد و فغان اروپاییان از اوج فساد در غرب
معروف  تهیه کنندگان  از  یکی  جنسی  رســوایــی هــای  افــشــای  از  پــس 
ــاروی وایــنــشــتــایــن« و بــه دنــبــال آن فــاش شدن  ــ هــالــیــوود بــه نــام »ه
رسوایی های مشابه در مورد برخی دیگر از هالیوودی ها مانند بن افلک 
و الیور استون و ... و پس از به راه افتادن جنبشی در فضای مجازی 
به نام # من هم )Me too#(، اینک در فرانسه و توسط زنان این کشور 
در فضای مجازی، هشتگی مشابه راه افتاده تحت عنوان #خوکت را 
کتبر 2017، خیل  گــزارش رادیــو فرانسه به تاریخ 19 ا کن.براساس  افشا 

عظیم قربانیان تعرضات جنسی در اروپا این بار قصد دارند اعتراضات 
گفته می شود شدت فساد جنسی در  خویش را به خیابان ها بکشند. 
فرانسه در آن حد از بحران است که به عنوان قدم اول قرار است یکی از 
وزرای دولت،الیحه قانونی درباره ممنوعیت تعرض جنسی در خیابان را 
تسلیم مجلس کند! بسیاری امیدوارند الیحه ای هم درباره منع تعرض 

جنسی در محیط کار به مجلس برود!
این خیزشی که اینک در اروپا به راه افتاده، مسبوق به سابقه گزارش های 
کز  که از سوی برخی سازمان های اجتماعی و مرا دو سال اخیر است 
ــاره شدت فزاینده خشونت ها و آزارهــای جنسی در اروپــا و  آمــاری درب
آمریکا منتشر شد و اینک رسوایی اخیر هالیوودی ها بخش کوچکی از 

آن فساد عظیم به شمار می آید.
رادیو فرانسه در گزارش خود یادآور می شود: »بر پایه تحقیقات میدانی 
که سال ٢015 در فرانسه منتشر شد ٢0 درصد زنان این کشور با معضل 
تعرض جنسی در محیط کار روبه رو هستند. ٣0 درصد قربانیان درباره 
کمک  آنــان می گویند از  ایــن تعرضات صحبت نمی کنند و 60 درصــد 
کسی بــرخــوردار نیستند. نتیجه این که تعرض جنسی با  و پشتیبانی 
آن همچنان پدیده ای ناپیداست. به همین دلیل گستردگی    وجــود 
کارفرما یا  گــاهــی  آ کــار هرگز بــه  ــد تعرضات جنسی در محیط  ٧0 درص
گاهی  که چنین مــواردی را به آ مدیر نمی رسد. ٤0 درصد قربانیان زن 
کارفرما یا مدیر خود می رسانند، با نتایج منفی مواجه می شوند. برای 
 نمونه، ٢6 درصد قربانیان پس از فاش کردن واقعه قراردادهای کارشان 

تجدید نمی شود.«
 انجمن اروپایی مبارزه با خشونت علیه زنان در محیط کار برای اولین بار 
سال 1٩٩۸ اعالم کرد ٩5درصد زنان پس از فاش کردن تعرضات جنسی 

که در کار متحمل می شوند، شغل خود را از دست می دهند.
رادیو فرانسه ادامه می دهد: »... در فرانسه ساالنه 62 هزار زن و 2700 
مرد، قربانی تجاوز یا خشونت ها و تعرضات جنسی می شوند. اما برخالف 
تصورات رایج غالب تجاوزها و خشونت های جنسی علیه زنان نه در 
کار یا حوزه عمومی، بلکه در حریم خصوصی صورت می گیرد.  محیط 
سه چهارم تجاوزها و تعرضات جنسی در خانواده و توسط بستگان و 
همسران )یا همسران سابق( صورت می گیرد، یک چهارم آنها در حوزه 
عمومی و مابقی در عرصه کار و دانشگاه روی می دهد. در دوران کودکی 
و نوجوانی زنان در چارچوب خانواده یا در پیوند با بستگان و نزدیکان 
نشان  مطالعات  برخی  می گیرند.  ــرار  ق جنسی  خشونت های  هــدف 
می دهند عامالن این تعرضات )بین ٩٣ تا ٩٩درصــد( مــردان هستند. 
با این حال، به سختی می توان برآوردی دقیق درباره شمار تجاوزها در 
طول سال به دست داد...« بر اساس اولین تحقیق مهمی که سال 2000 
در فرانسه منتشر شد ساالنه ٤۸ هزار زن )بین ٢0 تا 5٩ سال( قربانی تجاوز 
می شوند. بر پایه تحقیقی دیگر که شش سال بعد صورت گرفت ساالنه 
بین 50 تا 1٢0هــزار نفر در فرانسه قربانی تجاوز می شوند. با این حال، 
 تنها 10درصد قربانیان تجاوز شکایتی تسلیم دادگاه می کنند و حدود

٣ درصد موارد به تشکیل پرونده در دادگاه می انجامد.
که امکان دارد در برخوردهای  ایــن فقره نیز از همان مــواردی اســت 
نخست مــورد تعجب و حیرت ما قــرار بگیرد. امــا این گونه حیرت ها و 
شگفتی ها وقتی بیشتر می شود که به طور وسیع تر درجریان رخدادهای 
اجتماعی غرب قرار می گیریم؛ مثال در روز مبارزه با خشونت علیه زنان، 
گهان رادیو صدای آلمان اعالم کرد حدود نیمی از زنان آلمانی مورد  نا

آزار و اذیت های جنسی قرار گرفته اند.

     ۴۳درصد زنان آلمانی تجربه مزاحمت های جنسی دارند
وب سایت رادیــو صدای آلمان )دویچه وله( در تاریخ 2۸ نوامبر 2017 
نوشت: »نتیجه یک نظرسنجی از 2056 نفر درآلمان: از هر شش مرد، 
یک نفر به رفتارهای موهن یا ناخوشایند با زنان اذعان کرده است. آزارها 

». و مزاحمت های جنسی در محیط عمومی بیشترند تا در محل کار
ــاروی وایــنــســتــیــن ــ کـــه آزارگــــــری و تـــجـــاوزهـــای جــنــســی هـ  پـــس از آن 

)تهیه کننده و صاحب استودیو در هالیوود( برمال شد، بحثی عمومی 
 در بسیاری کشورها پیرامون تجارب شخصی از مزاحمت های جنسی

 در گرفته است. همزمان، بسیاری مردها نیز مسئولیت رفتارهای خود را 
قبول کرده اند.

انجام یک نظرسنجی  با   YouGov دویچه وله می گوید: »... انستیتو 
کوشیده است تا اهمیت و عینیت این مسأله را در آلمان بررسی کند. 
گفته اند تجربه مزاحمت جنسی  تقریبا نیمی از زنــان پرسش شونده 

دارند. این نتیجه روشن می کند که مسأله تا چه اندازه حاد است.«
ــده گــفــتــه انــد تــجــربــه یــک الــی  ــؤال شـ ــد زنــانــی کــه از آنــهــا ســ ــ 43درصـ
ــردان  ــار اهــانــت یــا مــزاحــمــت جــنــســی را دارنـــــد. 12درصـــــد از مـ دو بـ
 پــرســش شــونــده هـــم گــفــتــه انــد بـــه نــوعــی مــــورد مــزاحــمــت جنسی 

قرار گرفته اند.
کتبر صورت گرفته و 2056نفر  دویچه وله می گوید این نظرسنجی اواخر ا
در آن شرکت داشته اند. نتیجه نشان می دهد از هر شش مرد در آلمان، 
کرده  کسی مزاحمت جنسی ایجاد  یکی و دست کم یک مرتبه، بــرای 
کرده اند رفتارشان با  است. 1۸درصــد از مــردان پرسش شونده اذعــان 
که می تواند ناخوشایند یا توهین آمیز تلقی  طرف مقابل طوری بوده 

شده باشد.
فــضــای عمومی  در  مــزاحــمــت هــای جنسی  روشـــن می کنند  پاسخ ها 
14درصد و در حریم خصوصی 13درصد هستند. 10درصد این موارد به 

محیط کار مربوط بوده اند.
کتبر نیز یک نظرسنجی با شرکت 23۸۸  ا YouGov اواســط  انستیتو 
که بیشترین مصداق مزاحمت های جنسی را  شرکت کننده انجام داد 
لمس کردن معرفی می کرد.در هفته های گذشته، هزاران زن و از جمله 
بسیاری هنرپیشه ها با هشتگ MeToo# به افشای تجربه های شخصی 
خودشان در توییتر پرداخته اند. در بررسی تجربه ها می توان دریافت 
نزد مزاحمان و متجاوزان، دست درازی و تحقیر  طرف مقابل، عمومیت 
 #IHave آزار و تعدی را در هشتگ   دارند.برخی مردها نیز اذعــان به 

دنبال می کنند.
مزاحمت  جنسی در اشکال مختلف در حوزه سیاست نیز قابل مشاهده 
است. پارلمان اروپا اعالم کرده شکایات نمایندگان و همکاران زن خود 
کارکنان  کرد. افزون بر پارلمان اروپا، اعضا و  را با جدیت بررسی خواهد 
پارلمان بریتانیا و سوئد، از آزارهای جنسی همکاران یا مدیران مرد پرده 

برداشته اند.
ادعای آزار و اذیت های جنسی در پارلمان اروپا یعنی مرکزی که قاعدتا 
برای تدوین قوانین اروپایی به طور مستقل از دیگر ممالک غربی که ظاهرا 
به حد تمدنی اروپاییان نرسیده اند، تاسیس شده، خیلی ها را شوکه 
کرد. چگونه ممکن است در مرکزی که بیش از هر ارگان دیگر بر مسائل 
حقوق بشری پای می فشرد و برای هرگونه پایمال شدن این گونه مسائل 
ده ها اعالمیه و بیانیه می دهد، خود پایبندی چندانی که بر رعایت این 
 حقوق ندارد، هیچ، به گونه اشمئزازآور آن را درمورد کارمندان خودش 

پایمال می کند. 

گزارش

 بخش
14 مسیری که بدون حجاب طی شد
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رسانه

انیمیشن های کودکانه، قربانی قاتل زنجیره ای فرهنگ
گان رکیک و مبتذل را در دوبله بررسی می کند »جام جم« ترویج خزنده واژ


