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ــجــاوزات جنسی در ســوئــد اسفبارتر از آنــچــه در  ــاع تــعــرضــات و ت اوضـ
کردید است.  ابتدای همین مطالب مالحظه  که در  گــزارش نوردیک 
 ،)Bra( »براساس آمار »شورای ملی سوئدی برای پیشگیری از جنایت 
20هــزار و 300 جرم جنسی در سال 2016 در مراجع انتظامی این کشور 
ثبت شده که طبق گفته مراجع یاد شده، تنها یک چهارم از جرایم فوق 
را دربرمی گیرد و سه چهارم از قربانیان این تجاوزات و تعرضات، اساسا 
گزارشی به پلیس یا مرجع دیگر نمی دهند. نکته قابل توجه و در عین 
که این قربانیان از نوجوانان 16 ساله تا  حال حیرت انگیز این است 

پیرمردان و پیرزنان کهنسال 70 ساله را در برمی گیرد!
کـــودک آزاری و تعرض به کودکان 6 تا 15 سال و حتی زیر  ضمن این که 
که براساس  کشور سوئد اســت  شش ســال نیز از دیگر جرایم رایــج در 
آمار موسسه شــورای ملی سوئدی برای پیشگیری از جنایت در سال 
2016، تنها 23هزار و 700 مورد تعرض به کودکان به پلیس سوئد گزارش 
ــورد تعرض جنسی قــرار  ــودک م ک شــده اســت. یعنی هــر روز تقریبا 65 
گرفته اند که این آمار هم براساس اظهارنظر پلیس تنها درصد کوچکی از 

این قربانیان تعرضات جنسی را در برمی گیرد.
375 هزار مورد تهدید و ارعاب شهروندان و 94 هزار مورد حمل و قاچاق 
مواد مخدر در سال 2015 از دیگر آمارهای شــورای ملی سوئدی برای 
گزارش اخیر این موسسه ذکر شده و  پیشگیری از جنایت بوده که در 
نمایی تکان دهنده از این کشور به ظاهر متمدن و پیشرفته اروپایی را 

به نمایش گذاشته است! 

باطلشدنفرضیهتبعیضجنسیتی

که بــرای سیر صعودی میزان تعرضات و آزارهــای جنسی در  از دالیلی 
کشورهای اروپایی و آمریکایی عنوان شده، تبعیض و تفکیک جنسیتی 
کارآمد و عقب مانده  اســت. آنچه سال ها نظریه پردازان غربی بــرای نا
خواندن سبک زندگی اسالمی و قواعد و قوانین اسالمی به کار برده اند. 
کردن دالیل اصلی فاجعه روابــط نامشروع در  گریز از عنوان  آنها برای 
جامعه امروز غرب، یعنی سبک زندگی بی بند و بارانه و الابالی گرایانه و 

نوع پوشش عریان گرا و اختالط روابط زن و مرد و ... به یک کالم یعنی 
آپارتاید  و  تبعیض  ایــن  باید  کــه  شــده انــد  متوسل  جنسیتی  تبعیض 
بــه اصــطــالح قــرون وسطایی از بین رفته و زن هــا هــم همانند مردها 
کنند و با همه مــردان صرف نظر  کار و زندگی  در همان محیط مردانه 
از محرمیت، امتزاج داشته باشند. به نظر آنها در این صورت است که 
مسائلی مانند خشونت و تعرض علیه زنان پایان پذیرفته و دیگر شاهد 

چنین زور و ظلم هایی علیه زنان نخواهیم بود.
ــروز خــصــوصــا در تــبــلــیــغــات ســـرســـام آور و  ــ ایـــن تـــئـــوری را هــمــیــن امـ
افسارگسیخته غرب که طی ماه های اخیر هم به شدت افزایش یافته، 

می توان رویت کرد.
اما با افشای رسوایی های اخیر در غرب، خصوصا در میان طبقه های 
باالی جامعه اروپایی و کشورهایی که در آنها تبعیض جنسیتی بسیار 
محدود بــوده یا اصال وجــود نــدارد )مانند سوئد و دانمارک و فنالند(، 
کــرده انــد،  ــان اشــغــال  کشورها را زن کــه اغلب پست های مهم ایــن  چــرا
این فرضیه نیز با سواالت و ابهامات بسیاری روبه رو شد، به حدی که 
ــوی  پاسخ های دیــگــری خصوصا جــواب هــای  بــه س پرسش کنندگان 
غیرکلیشه ای رفتند و بعضا به همان ایرادات و آسیب های نوع پوشش و 

مصرف مشروبات و اختالط زن و مرد نیز رسیدند.
یکی از آن مــواردی که فرضیه تبعیض جنسیتی را برهم زد، به جز رقم 
باالی آمار تعرض جنسی در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک و نروژ 
که در آنها اساسا تبعیض جنسیتی وجود ندارد، نامه زنانی در فرانسه 
بود که همگی از مقامات باالی سیاسی و اقتصادی در سال های قبل یا 

جاری محسوب می شدند.

افشاگریوزرایپیشینزنفرانسهدرارتباطباآزارجنسی

17 وزیر سابق فرانسه با انتشار بیانیه ای در سال 2017 علیه سیاست های 
گری زدند.  تبعیض آمیز و آزار و تعرض جنسی در فرانسه دست به افشا
به گزارش گاردین، این وزرا همگی زن بودند و در میان آنها نام کریستین 
گارد، رئیس صندوق بین المللی پول )IMF( نیز به چشم می خورد.  ال
که دیگر در برابر تبعیض و آزار جنسی  کردند  آنها در این بیانیه اعالم 

کرد. در ساختار اداری و راهــروهــای قــدرت فرانسه سکوت نخواهند 
در بخشی از آن بیانیه چنین نوشته شده بود:»... ما وزرا و نمایندگان 
منتخب این کشور بوده ایم و مانند سایر زنان به محافلی وارد شدیم 
که به طور انحصاری مردانه بوده و هرگونه تبعیض جنسی را نیز تحمل 
کردیم. زین پس زنان نباید به هر نحوی با محیط مردانه انطباق یابند، 

بلکه نحوه رفتار مردان خاصی است که باید تغییر کند.«
در فراز دیگری از این بیانیه می خوانیم:» ... تبعیض جنسی مسأله و 
نگرانی همه احزاب سیاسی در تمام سطوح قدرت است. سکوت در این 
مورد دیگر امکان پذیر نیست، بنابراین ما قلم به  دست می گیریم و این 

زیاده روی ها را افشا می کنیم.«
نویسندگان این بیانیه، همه قربانیان آزار و اذیت جنسی را به شکایت از 
متعرضان تشویق کردند و از احزاب و گروه های سیاسی خواستند که راز 

این قربانیان را فاش و آشکار سازند.
در سال 2016 نیز بحث تبعیض جنسی در فرانسه پس از آن آغاز شد 
رئیس سابق  و  فرانسوی  کــان، سیاستمدار  اســتــراوس  که دومینیک 
صندوق بین المللی پول در ارتباط با اتهام تجاوز جنسی و واسطه گری 

کمه شد. در سال2011 در نیویورک محا
هفته قبل از این که نامه 17 زن سیاستمدار فرانسوی نوشته شود نیز 
دنیس پوپن، سخنگوی معاون مجمع ملی فرانسه در پی شکایت 9 زن 

از او به اتهام آزار و اذیت جنسی مجبور به استعفا شد.
به  سرگشاده  نامه ای  در  فرانسوی  زن  روزنامه نگار   40 نیز   2015 ســال 
که در روزنامه لیبراسیون منتشر شد، نسبت به سیاست های  دولت 

تبعیض آمیز جنسی در ساختار قدرت در فرانسه انتقاد کردند.

بیشترینخشونتعلیهزناندراسکاندیناویانجاممیشود

و همچنان که در مطالب پیشین نیز آمــد، ایــن خشونت و تعرض در 
کشورهای مــدرن و مرفهی همچون سوئد و دیگر ممالک موسوم به 
اسکاندیناوی )نروژ و فنالند و دانمارک و هلند( که رویای دیرین بسیاری 
از غربزده ها حتی آنانی که نسبت به امثال آمریکا و انگلیس انتقاد دارند 
کادمیک و سینمایی و هنری و ... محدود نشده و  کز آ است تنها به مرا
گزارش  گرفته است. به این  کلیت جامعه انسانی این سرزمین را در بر 
رادیو سوئد در مارس 2014 توجه فرمایید: رادیو سوئد در تاریخ 5 مارس 
2014 به خشونت هایی که در کشورهای اسکاندیناوی علیه زنان صورت 
می گیرد، اشاره کرد و گفت :»بیشترین میزان خشونت علیه زنان در اروپا 
درکشورهای اسکاندیناوی صورت می گیرد. بررسی جدیدی که توسط 
سازمان حفظ حقوق اساسی مردم FRA، وابسته به اتحادیه اروپا انجام 
شده، نشان می دهد که حدود نیمی از زنان اسکاندیناوی به نوعی مورد 

خشونت قرارگرفته اند.«
برای انجام این بررسی که بزرگ ترین و گسترده ترین در نوع خود معرفی 
شده، با 42هزار زن در کشورهای مختلف اروپا درمورد تجربه  های آنها از 

خشونت های جسمی، جنسی و روانی گفت وگوشده است.

افزایششدیدآزارجنسیوتجاوز
درجشنوارههایموسیقیسوئد

کرد که کدام فضاها یا مکان ها ویا عوامل مختلف،بر  حاال باید تحقیق 
کــه یکی از  افــزایــش رقــم فــوق تاثیر دارنـــد. تحقیقات نشان مــی دهــد 
و  جشنواره ها  اسکاندیناوی،  کشورهای  در  بحث  مــورد  مکان های 
که در واقــع باعث از خود بی خود شدن  کنسرت های موسیقی است 

شرکت کنندگان و دست زدن به کارهای غیراخالقی می شود.
کرد که میزان شکایت  گوست سال 2016 اعالم   مثال رادیو سوئد در 2 آ
از آزارهای جنسی و تجاوز در جریان جشنواره های موسیقی در سوئد 

به ویژه در تابستان، افزایش شدیدی داشته است.
ــو ســوئــد )P 3( از  ــا، شبکه 3 رادیـ ــ بـــرای دستیابی بــه مــیــزان ایــن آزاره
بــرگــزار شدند،  که در ســال 2016  بــزرگ موسیقی  میان جشنواره های 
13 جشنواره را مــورد بررسی قــرارداد.ایــن رادیــو می گوید: »میزان این 
شکایت ها در سال جاری نسبت به گذشته بیش از 11 برابر شده است.

این افزایش به نظر لیسن اندره آسون فلورمن، بنیانگذار نگهبانی گشت 
که برای امنیت و آسایش بیشتر شرکت کنندگان  شب در جشنواره ها 
ایجادشده، غیرمنتظره است و نمی دانسته که میزان این آزارها افزایش 
خواهدیافت.« بنا به گفته رادیو سوئد، یکی از جشنواره های ساالنه ای 
که در سال 2016 بیشترین تعداد شکایت از آزارهــای جنسی را داشت 
Putte i Parken در شهر کارلستاد بود. تعداد شکایت  ها نسبت به سال 
گرش  تام  گذشته 38 برابر شده است.  مدیر جشنواره فوق، نیکالس ال
از اقدامات پیشگیرانه ای که در جشنواره انجام شده بود و از غیرقابل 
پذیرش بودن این میزان آزار و اذیت جنسی می گوید و نتیجه می گیرد 
که این مشکل جشنواره ها نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی است. 
موزیک  جشنواره های  و  موسیقی  کنسرت های  در  اتفاقاتی  چنین 
کشوری اتفاق می افتد که شاید در مخیله کسی هم  نمی گنجید چنین 
اعمال ضد اخالقی در جامعه اش تحمل می شود. اما امروز با صدها مورد 
افشای تعرضات جنسی در سوئد و آمار باالی این اعمال غیرانسانی 

کودکان و سالمندان و حتی در  حتی در مــورد 
کــادمــی نــوبــل و در مــیــان خــانــدان سلطنتی  آ
و حتی در دانــشــگــاه هــایــش، دیــگــر آن تصویر 
ک از چنین جــامــعــه ای سیاه  درخــشــان و پــا
بی مرز  گزارشگران  این که  تا  نمی ماند  برجای 
ک برای زنان اعالم کنند. آن را جامعه ای خطرنا

درنگ

اقتباس را جدی بگیریم 
در سال های اخیر بارها دیده ایم  تا 

بازیگر

محمد متوسالنی

ــا بــرنــامــه ای  ــال ی ســــوژه ای در ســری
گــل می کند  می گیرد و بــه اصــطــالح 
آن ده هــا سریال و برنامه  به دنبال 
سعی می کنند برمبنای همان سوژه 
آنتن بروند . در  تولید شوند و روی 
حالی که نباید چنین اتفاقی بیفتد 
نو  کنندگان به دنبال ســوژه هــای  و تهیه  کــارگــردانــان  باید  و 
باشند. این کپی کاری یا رونویسی از آثار موفق، چندان مناسب 
نیست. مثال زمانی بود که سریال های طنز آیتمیک گل کرد و 
به دنبال آن فراوان سریال های این گونه ساخته شد و کار به 
کــرد و  گل  نوعی ابتذال رسید یا زمانی سریال های مــاورایــی 
کــه فقط  ــن ســریــال هــا ساختند  بــه ســرعــت چند نمونه از ای

معدودی موفق بودند. 
به نظرم در خلق هنری باید همه آثار موفق را پیگیری کرد و 
گر بدانیم موفقیت مان با  آنها را دید ولی نباید کپی کرد. حتی ا
کپی کاری حتمی است، باز هم نباید کپی کنیم، چون درنهایت 

هیچ اثری نمی تواند موفقیت نسخه اصلی را پیدا کند. 
که از تلویزیون  به عنوان مثال، فیلمی مانند »پدرخوانده« 
خودمان هم بارها پخش شده در کشورهای دیگر به انحای 
مختلف و به صورت غیرمستقیم یا مستقیم عاملی شده برای 
ساخت محصوالتی که بیش از همه بر سر کپی کاری شخصیت 
کــرده انــد ولــی بعد از ایــن همه سال ها  کورلئونه تمرکز  دون 
کپی ها  می بینیم اصل فیلم همان یکی است و هیچ کدام از 

برابر اصل نشده اند. 
که خیلی می خواهند  اخیرا در فیلم ها و سریال ها دیده ایم 
کنند و همه هم  ارائـــه  را  نوعی درگــیــری هــای پایین شهری 
کــه آنها هــم خودشان  ــوده  کــپــی بــرداری از یکی دو فیلم  ب بــا 
کپی برداری نمونه های مکزیکی بوده اند! این که چرا این همه 

باید کپی کنیم، واقعا دلیلی ندارد جز تنبلی. 
گر قدری تنبلی را کنار بگذارند و به سمت مطالعه متون ادبی  ا
ماندگار خودمان بروند، یقینا می توانند فــراوان متن خوب 
که می شود با حداقل تغییر آنها را به سریال ها و  کنند  پیدا 

فیلم های عالی تبدیل کرد. 
گر  که ا ما ادبیات قوی و داستان پردازی به انــدازه ای داریــم 
مورد اقتباس قرار گیرند تا سال ها می توانیم محصول نمایشی 
کار  کسی دنــبــال  کمتر  خــوب داشــتــه باشیم ولــی متاسفانه 
سخت می رود و اغلب می خواهند ساده ترین و آسان ترین کار 
را که کپی از نمونه های موفق قبلی است،  تکرار کنند و برای 
همین است که متاسفانه بارها با گیر وگرفت ها ناشی از رعایت 

نکردن حق مؤلف هم مواجه می شویم. 
گر بخواهیم یکی از راه های ارتقای سریال سازی را مرور کنیم،  ا
بی شک باید به استفاده از متون قوی و امتحان پس داده 
گر بتوانیم برنامه ای جامع  کنیم. ا ادبی برای اقتباس اشاره 
برای اقتباس داشته باشیم به احتمال زیاد خواهیم توانست 

سریال هایی به مراتب بهتر تولید کنیم.

یادداشت
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گفت و گوی »جام جم« با امیرحســین آقامیری، هنرمند عرصه نگارگری و تذهیب کشور

خ روز نمی خورد هنرمند، نان را  به نر

5
ویژه فرهنگ - هنر

رسانه - جامعه

شنبه
26 آذر  1401

شماره 6383

چرا گفت وگو بین اعضای خانواده به کمتر از 15دقیقه در روز رسیده است؟درگفت وگوی »جام جم« با سعید کمانی، تهیه کننده  بررسی شد

فضای مجازی، متهم اصلی کاهش گفت وگو بین خانواده هاهمه گیری؛ روایت یک کابوس تلخ

نه
سا

ر

6

گی
ند

ک ز
سب
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 نشست خبری جشنواره
بین المللی فیلم مقاومت برگزار شد؛ 

راوی گفتمان مقاومت

نگاه

وزهــای   جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به ر
حساس و پایانی خود نزدیک شده 
اســت. معاونت صــدای رسانه  ملی 
رگ تــریــن و  هــم در ایـــن مـــدت و هــمــزمــان بــا بــز

ــن  ــ ــریـ ــ ــزتـ ــ ــیـ ــ ــگـ ــ ــان انـ ــ ــجـ ــ ــیـ ــ هـ
فوتبال  جهانی  رقابت های 

و در راستای تحقق ...

 ســال هــا پیش کــه هیچ جشنواره 
برگزار  ایــران  در  انقالبی  سینمایی 
بین المللی  »جــشــنــواره  نــمــی  شــد، 
فیلم مقاومت« به نام »جشنواره فیلم دفاع 

مقدس« برپا شد...
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گفت و گوی »جام جم«  با دست اندرکاران 
تازه ترین رادیوی فصلی

امواج شنیدنی جام جهانی 
در ایستگاه پایانی

7

مسیری که بدون حجاب طی کرد

آب در النه کشورهای اسکاندیناوی
بخش 
یازدهم

وهــای بشر  ز ویایی و انتهای آمال و آر همواره کشورهای اسکاندیناوی به خصوص سوئد به عنوان ممالک ر

مستندساز و 
کارشناس سینما

سعید مستغاثی

وز برای یک زندگی مرفه و آرام و آسوده مطرح بوده اند. هنوز هم اگر به خصوص در میان قشر عوامی که  امر
قصد مسافرت به خارج کشور یا مهاجرت دارد، گشت بزنید و سؤال کنید، از سوئد به عنوان یک قصر قصه های 
پریانی یاد می کنند. اما واقعیت چیست؟ شاید اگر بخواهیم همین طور آمار و ارقام ارائه دهیم، مورد اتهام قرار 
بگیریم که باز دچار توهم شده ایم و نمی توانیم پیشرفت و تمدن فوق العاده جامعه سوئد را بپذیریم یا حتی 
اگر آمارها و ارقام را از موسسات دیگر کشورهای غربی یا شرقی نقل کنیم، احیانا مورد این اتهام واقع می شویم 
که از سازمان های وابسته به کشورهایی نقل آمار کرده ایم که نسبت به سوئد دچار حسادت هستند. پس 
وف نوردیک  همان گونه که در یکی از اولین گزارشات این مجموعه از دانشگاه استکهلم سوئد و گزارش معر
نقل کردیم این بار نیز از مراکز انتظامی و قضایی سوئد آمارهایی نقل می کنیم که حقیقتا تکان دهنده هستند، بدون هیچ توضیح و 

تفسیر و توجیهی فقط این آمارها را مطالعه بفرمایید.
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برای خواندن 
گزارش های قبلی  

کیوآرکد را اسکن کنید 

 شانزدهمین 
جشنواره بین المللی 

 فیلم های مستند  
به کار خود پایان داد  

»حقیقت« 
 همچنان 

باقی است 


