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محمدحسین نیرومند، هنرمند طراح و کاریکاتوریست در گفت وگو با »جام جم«:

شبیخون فرهنگی را جدی بگیریم
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که در دانشگاه می افتد،  دیگری می گوید: »هراتفاقی 
همین جا هم باقی می ماند، بیشتر اوقات.«

کمی ارزش جشن  و یکی دیگر مــی گــویــد:  »چیزهای 
گرفتن بیشتری نسبت به ورود یک کالس از محصالن 

به دانشگاه را دارد.«
سخنرانی اش  در  می سی سی پی  دانــشــگــاه  مسئول 
اظهار می کند: »شما قدرت، مهارت و هوشی در اختیار 

دارید که هنوز خودتان متوجه آن نشده اید.«
کــانــزاس مــی گــویــد: »امـــروز  و یکی از اساتید دانــشــگــاه 
کانزاس ما در واقع  دانشجویان ارشــد دانشگاه ایالت 
نسل بعدی از رهبرانی خواهند بود که همه ما به آنها 
تکیه خواهیم کرد. به ما اساتید اجازه بدهید شما را برای 

رسیدن به هدف تان یاری کنیم.«
کید می کند: »ما  و باالخره مسئول دانشگاه دیگری تا
برای مشورت، حمایت و راهنمایی شما به سمت منابع 
گسترده و فرصت هایی که در مسیرتان قرار دارد، کنارتان 
خواهیم بــود. خطاب به تمام محصالن باارزش مان، 

این لحظه از آن شماست.«
پس از نمایش این فضای ظاهرا علمی و نخبه گرایانه، 
این  دیگر  روی  بــا  را  گرش  تماشا به سرعت  فیلمساز 
سکه مواجه می گرداند. وقتی شاهد اسباب کشی چند 
محل  دانشگاه های  بــه  ــازه وارد  ــ ت دانشجویان  از  نفر 
بازگویی  هنگام  آنها  از  یکی  هستیم،  تحصیل شان 
ــای تحصیلش در دانــشــگــاه  ــ ــن روزهـ ــی خـــاطـــرات اول
کارولینای شمالی می گوید: »من دانش آموز ممتازی 
ــودم، فــکــر کـــردم بـــروم دانــشــگــاه ایــالــتــی، دانــشــگــاه  ــ ب
کارولینای شمالی، واقعا آنجا به من خوش می گذشت، 
دوســت  هــم  را  استادهایم  گرفتم،  یــاد  چیزها  خیلی 
داشتم، در همان هفته های اول بهترین دوستانم را 

پیدا کردم و تا همین امروز هم خیلی صمیمی هستیم 
کالس ها تجاوز شده  ولی به دو نفرمان قبل از شــروع 

بود...«!

     چه عواملی زمینه های تعرض جنسی را 
فراهم می آورد؟

ــی تجربیات  ــوی ــازگ از ایــنــجــا فــیــلــم زمــیــن شــکــار بـــه ب
ک و غم انگیز دختران و حتی پسران دانشجو  وحشتنا
از تعرضات جنسی که در دانشگاه های مختلف آمریکا 
نسبت به آنها انجام شده بود می پردازد اما در همه این 
که دختران و پسران دانشجو تعریف  حادثه های تلخ 

می کردند، چند موضوع مشترک بود:
1- اغلب تعرضات جنسی در مهمانی ها و پارتی های 

مختلط انجام پذیرفته است
2- در اغلب موارد روابط بی بند و بار مابین متعرض و 

قربانی در جریان بوده 
و  نامناسب  لباس های   ، دختر قربانی های  اغلب   -3

پوشش های نابهنجار به تن داشته اند
افــراط  4- اغلب قربانی های تعرضات جنسی به حد 

مشروبات الکلی خورده بودند
کثرا از  5- اغلب متعرضان، افراد غریبه و ناآشنا نبوده و ا
دوستان و همکالسی ها به شمار می رفتند که با قربانی 
گذارهای بسیار  گشت و  سابقه مهمانی ها و مراسم و 

داشته اند
ــانــی هــای تــعــرض جــنــســی در  6- شــکــایــت اغــلــب قــرب
ــه هــیــچ نــتــیــجــه ای نــرســیــده و هــمــواره  دانــشــگــاه هــا ب
دانشگاه ها و مسئوالن آنها از متعرض و متجاوز حمایت 
کرده به خصوص این که از موقعیت اجتماعی با اهمیتی 

نیز برخوردار بوده باشند.

در  که  هستند  پارامترهایی  همان  تقریبا  عوامل  ایــن 
پژوهشی  مؤسسات  برخی  ــزارش هــای  گ و  تحقیقات 
در اروپا و آمریکا مانند مرکز تحقیقاتی آلبرتا در کانادا یا 
»Opinion  Matters« یا موسسه »ران تایم« که در زمینه 
تحقیقات اجتماعی بسیار معتبر است نیز درج شده و 
نکات مشترک بسیاری دارد. )تحقیقات و گزارش های 

یاد شده در ادامه این مطالب خواهد آمد.(
که علت و زمینه های  به این ترتیب می توان دریافت 
تعرض های جنسی در تمام محیط های مختلف اعم 
اقتصادی،  ورزشـــی،  فرهنگی،  هنری،  دانشگاهی،  از 
ــوده و فــرق چندانی نـــدارد و در  سیاسی و ... مشابه ب
این بین پوشش نامناسب، خــوردن مشروبات الکلی 
و اختالط بی بند و بارانه زن و مرد از مهم ترین عوامل 
ایــن بزهکاری اجتماعی اســت. در واقع  زمینه چینی 
دسته ای از عوامل انسانی، اجتماعی و فطری بر بستر 
همان عوامل یاد شده، باعث انجام بزه می شود که هیچ 
قانونی نمی تواند به طور کامل و بی نقص و آنچنان که 
باید مانع آن شود. این فقره از آن دسته نابهنجاری های 
که در صورت پیشرفت و  اجتماعی محسوب می شود 
، درمــانــش بسیار دشــوار  ایجاد زمینه های فــوق الــذکــر
ــان و  ــاسـ ــنـ ــی روان شـ ــرخ خـــواهـــد بــــود، از هــمــیــن رو ب
جامعه شناسان به رعایت بهداشت در مقابل پیشرفت 

آن قائل هستند تا به مراحل نیاز به درمان نرسد.
در سبک زندگی اسالمی نیز به قول علم پزشکی سعی 

شده، بهداشت روانی و جسمی زنان و مردان حفظ شود 
تا به مرحله بیماری و درمان پرهزینه و دشوار آن نرسند؛ 
که در همین مقوله بسیار چالش برانگیز و  مرحله ای 
فاجعه آمیز تعرضات جنسی که امروزه بخش عمده ای از 
جامعه غرب را به خود مشغول داشته، از همان پوشش 
کمال و پوشاندن زینت های زن آغاز می شود.  تمام و 
در واقــع سبک زنــدگــی اســالمــی عناصر فــراهــم آوردن 
زمینه های تعرض را از بین می برد تا این که بخواهد وقتی 
زن و مرد را به حالت مستی ناشی از مشروب خواری و 
نیمه برهنه و در فضاهای بی بند و بارانه و مختلط به 
هم نزدیک شدند، قوانینی وضع کند که آنها را از عمل 
خالف بــازدارد! سبک زندگی اسالمی در واقع با ایجاد 
حــرمــت بـــرای پــوشــش نامناسب و مــشــروب خــواری و 
اختالط زن و مرد و فضاهای بی بند و بارانه، اساسا مانع 
به وجود آمدن همه زمینه های یادشده می شود. حکم 
حجاب برای زن و مرد، ازجمله مهم ترین موانع ایجاد 

زمینه های فوق الذکر است.

     چرا دانشگاه ها از متجاوزین و متعرضان 
جنسی دفاع می کردند؟

، دانشجویان مختلفی از  در طول مستند زمین شکار
گفت وگو  دانشگاه های سراسر آمریکا مورد مصاحبه و 
که قربانی تعرضات جنسی واقــع شــده و  گرفتند  قــرار 
به تدریج قانع می شوند شکایت خود را برای مسئولین 

دانشگاه مطرح سازند. 
که وضــع قوانینی در آمریکا باعث  ایــن درحــالــی اســت 
شده تا این گونه خالف و بزهکاری ها به بیرون دانشگاه 
و مراجع قضایی کشیده نشده و در همان دانشگاه حل 
شود. بنابراین پس از مدتی پنهان کاری و مخفی کردن 
موضوع تعرضات جنسی از سوی خود قربانیان، کم کم 
آنها برای رهایی از فشار روانی و ضربه روحی که تحمل 
کــرده بودند شکایت خود را نزد مسئولین دانشگاه ها 
مطرح می سازند اما در کمال شگفتی با بی تفاوتی آنها 
و حتی نهی از شکایت و متوجه شدن اتهام به طرف 

خودشان مواجه می شوند. 
یکی از مسئولین دانشگاه کارولینای شمالی، خطاب 
به دانشجوی قربانی، تعرض جنسی را با بازی فوتبال 
گر به بازی برگردد بازهم  که بازیکن ا مقایسه می کند 
بــایــد انــتــظــار ضــربــه داشــتــه بــاشــد و مسئول دیــگــر از 
قربانی ها پرسش  و زمینه چینی های خود  تقصیرات 
کوتاه پوشیده  می کنند. اغلب می پرسند: »آیا دامن 
بودی؟! آیا مشروب خورده بودی؟ آیا در محلی با آن 
متعرض تنها بودی؟« یعنی در واقع خود مسئولین و 
متولیان آموزشی غرب به خوبی از زمینه های تعرضات 
باخبر  ضــداخــالقــی  اعــمــال  بنیادین  علل  و  جنسی 
هستند، به همین علت نخستین ســؤال آنها دربــاره 
همین علل است و به همین جهت متعرض و متجاوز 
را اساسا گنهکار ندانسته، بیشتر گناه را متوجه قربانی 
می دانند که با لباس و پوشش نامناسب یا در شرایط 
نامطلوب در مقابل متعرض قرار گرفته و او را تحریک 

کرده است.
بــه ایــن تــرتــیــب مــی تــوان از نــگــاه خـــود متخصصان و 
کارشناسان آموزش وپرورش در سیستم غرب که همان 
آموزشی  کز  مرا عالی ترین  یعنی  دانشگاه ها  متولیان 
هستند هم این اظهارات را نوعی اعتراف تلقی کرد که 
آنها هم دلیل اصلی نابهنجاری های روابــط  در واقــع 
جنسی در غرب را همان سبک زندگی معیوب و مولد بزه 

و خالفکاری غربی می دانند.
امــا ســازنــدگــان فیلم زمــیــن شــکــار بـــرای ایــن کــه بیشتر 
از ایــن بــه اصــل سبک زندگی غربی نقب نــزده و آن را 
مقصر اصلی معرفی نکنند )که در واقع یکی از تابوهای 
اصلی رسانه های آمریکایی و اروپایی محسوب شده و 
سخن گفتن از آن و هر نوع انتقاد به آن ممنوع به شمار 
آمده( برای علت حمایت دانشگاه ها و مسئولین آنها از 
متجاوز و عدم حمایت از قربانی های تجاوز علی رغم 
ــد، بــه بهانه دیــگــری متشبث  ــ کــه داده ان تعهد و قولی 
شده و علت را جلوگیری از بدنام شدن آن دانشگاه و 
موسسه عالی معرفی می کنند. با این دلیل که مسئولین 
دانشگاه ها به دلیل کمک های مالی و خیریه هنگفتی 
که از افراد خیر دریافت می کنند، از این می هراسند که با 
بدنام شدن دانشگاه شان، دیگر این کمک های مالی را 

نتوانند دریافت نمایند! 

گزارش

 بسیج؛ از بازدارندگی و امنیت آفرینی

تا تمدن سازی نوین اسالمی 
ــام  ــارک ام ــب ــان م ــرم ــا ف ــاه 1358 ب ــ در پنجم آذرمـ

علی بخشی زاده 
 معاون صدای

رسانه ملی رسانه

شد.  تشکیل  مستضعفین  بسیج  خــمــیــنــی)ره( 
که بیش از چهار دهه از تولد آن  شجره طیبه ای 
می گذرد و اینک، گرچه ریشه مستحکم این درخت 
تناور در ایران اسالمی و زادگاه انقالب جهانی اسالم 
مستقر است، اما شاخ و برگ های آن در اقصی نقاط 
جهان اســالم از مدیترانه تا باب المندب و ظهور 
بسیج های مردمی آزادیخواه منطقه گسترده شده 
است. به واقع این نهاد مقدس، هر نوع استحاله را از ساحت نظام اسالمی دور 
کرده است. عالوه بر این، توانسته است تمامی نقشه های دنیای استکبار را 
نقش برآب کند و در حقیقت، آمریکا را به زانو درآورد و موجبات ترویج تفکر 
انقالب اسالمی در کشورهای منطقه شود. بسیج مستضعفین، همت عالی 
که از هشت سال جنگ تحمیلی،  ملت انقالبی ایــران را به تصویر می کشد 
، شهامت و  ، صدور آرمان های انقالب و ترویج فرهنگ ایثار کشور سازندگی 
شهادت، عملکرد آن هویداست.با این حال، از مهم ترین کارکردهای بسیج، 
ک میهن اسالمی است که با  وجه تولید قدرت و بازدارندگی در دفاع از آب و خا
گــزاره به تنهایی  پیروزی های دوران جنگ عجین شد؛ اما بسیج فقط این 
نیست. بسیج، هم چراغ فانوس ملت بصیر ایران در دشمن شناسی است هم، 
پروازگاه تولید علم و فناوری جوانان ایران زمین در سریر گفتمان »مامی توانیم« 
کریز اول دفاع مقدس بوده اند و هم  است. بسیج و بسیجی هم سلحشوران خا
حافظان انقالب اسالمی دربرابر فتنه ها و جریان های نفوذ داخلی بوده و هست. 
از ایــن رو، بسیج مستضعفین انقالب اســالمــی، نماد تامین امنیت، قدرت 
بازدارندگی، خنثی سازی بحران ها و امیدآفرینی و تولید علم برای امروز و فردای 
انقالب اسالمی است. بسیج، پرتو پرنغز منظومه فکری امامین انقالب و تراز 
گذشته پیچ های تاریخی فراروی  که در چهاردهه  راستین انقالبیگری است 
ملت ایران را به سمت آرمان های پیش رو راهنمایی کرده است. به عبارتی دیگر، 
این نهاد مقدس نه یک ساختار سازمانی، بلکه یک مکتب انسان ساز است که 
بر خون ده ها هزار شهید و مجاهدان فی سبیل ا... بنا شد و اینک نیز قطب نمای 
قاطبه نسل جوان و نوپای انقالب به سوی اهداف جمهوری اسالمی است. 
کریز نستوه ارتش 20میلیونی، محل اساسی هراس دشمن در  همان اندازه که خا
بازدارندگی اســت، در عرصه داخلی نیز بسیج آتش نشان فتنه های مستمر 
جریان های نفوذ و فتنه سازی های استکبار است. این نهاد، نه تنها بر تقویت 
اتحاد، همدلی و افزایش قدرت ملی و بازدارندگی گذشته و حال کشور همت 
گذاشته است، بلکه مسیر روبه فراز آن در پرتو امید و نشاط به سوی تمدن سازی 
نوین اسالمی نیز بدون توقف رو به پیش است. بنابراین، بسیج محل تولید 
ک و  قدرت، اقتدار و اعتبار انقالب است. مدرسه ای که ده ها هزار شهید به خا
خون خفته آن موجب تقویت انقالب اسالمی شد و اینک نیز لشکر مردمی 
گر در گام دوم، باید ملت ایــران همچنان پرشور و  انقالب در گام دوم است. ا
خروش مسیر 44سال گذشته راطی کنند، این مکتب)بسیج( مهم ترین جایگاه 
تجمیع اراده هـــای ملی ملت و جوانان آن خواهد بــود. چرا که در رسیدن به 
جایگاه متعالی پیشرفت و توسعه، بازیابی جایگاه تمدنی و ایفای نقش ایران 
اسالمی در نظم نوین بین الملل، بایسته این مسیر حضور و همراهی مردم بوده 

و بسیج محل این معراج اراده است.

ویژه ویژه

یادداشت
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مسیری که بدون حجاب طی شد

گزارشی تکان دهنده از تعرضات جنسی در دانشگاه های آمریکا

10

با   ،2015 محصول  دیــک  کربی  ساخته   )Hunting Ground( »زمین شکار«  فیلم 

سعید مستغاثی
مستندساز و

فرهنگ کارشناس سینما 

ــوزش عــالــی برخی  شـــادی و خوشحالی تــعــدادی از داوطــلــبــان تحصیل در دوره آمـ
دانشگاه های معتبر آمریکا که متوجه می شوند در دانشگاه مربوط قبول شده اند، 
ز غیرمعمولی  شروع می شود. آنها پس از دریافت خبر قبولی خود در دانشگاه به طر
به همراه دوستان و خانواده شان، شادی کرده و به هوا می پرند و از خوشحالی در 
پوست خود نمی گنجند. دانشگاه های مختلفی در سراسر آمریکا،آماده پذیرش آنها 
شده اند، دانشگاه هایی که ورود به هرکدام از آنها شاید آرزوی هر جوان طالب 
کارولینای  تحصیالت عالی در سراسر دنیا باشد. دانشگاه هایی مانند هـــاروارد، 
شمالی، برکلی، فلوریدا، می سی سی پی، ییل، پرینستون و ... سپس همراه حرکت فوج فوج دانشجویان به 
سمت این دانشگاه ها، سخنان برخی مسئوالن آنها را می شنویم که گویا در روز آغاز سال جدید تحصیلی برای 
دانشجویان به اصطالح سال اولی ایراد کرده اند. یکی از آنها می گوید:»محصالن جدید، امروز که به شما نگاه 
می کنم، متوجه احساس و هیجان فوق العاده، آینده نگری و شاید کمی احساس آرامــش می شوم، امروز 

همان روز است، همان طور که والدین شما امروز شما را تا اینجا بدرقه کردند تجربه دارند.«

گفت و گو با ایمان قاسم پور
کارگردان ویژه برنامه شبکه 2 سیما

بخش 
هشتم

 جهان کنونی سال هاست که به واسطه 
کنشگری فعال رسانه ها و نقش آنها در 
ــا حد  ــه افــکــارعــمــومــی، ت شــکــل دهــی ب
شده است.  تبدیل  کوچک  دهکده  یک  به  زیــادی 
فضایی که در قالب آن رسانه ها سعی دارند تا جای 
ممکن به گستره و دامنه فعالیت ها و کنشگری های 
خود بیفزایند و حوزه های جدیدی از اثرگذاری و نفوذ 

را برای خودشان تعریف کنند.


