
دانــشــگــاه هــای آمــریــکــا، دارای 

سعید مستغاثی
مستندساز و

فرهنگ کارشناس سینما 

تشکل های بسیاری موسوم به 
ــوده کـــه به  ــ انــجــمــن بـــــرادری ب
ــری  ــ ــون ــ ــاس ــ ــرام ــ ــات ف ــیـ ــکـ ــشـ تـ
در  آنچه  بــراســاس  وابسته اند. 
 » شــکــار »زمــیــن  مستند  فیلم 
روایــت شده و همچنین اسناد 
متعدد مکتوب و تصویری که از 
این انجمن ها در دست است، اغلب تعرضات جنسی در 
که اصــا برخی از  ایــن انجمن ها اتفاق می افتد تا جایی 
همین انجمن های به تعابیر و اسامی مربوط به تعرض 
جنسی یا مفهومی از آن معروف شده اند. در فیلم زمین 
شکار اسامی برخی از این انجمن های فراماسونری ذکر 
شده و حتی مکان های آنها نشان داده می شود، مانند 
ــی« یا   ــس ــن ــزم تـــعـــرض ج ــل ــت ــس ــن SAE یــعــنــی »م ــم ــج  ان
Sexual Assulte Expected یا »سیگما نو« یا انجمنی که 
ــرار تجاوز باشگاهی« معروف شــده و انجمن  اصــا به »ق
دیگری به نام »دی.کی.ای« که به عنوان تجاوز شناخته 
می شود و برخی هم به آن سیاه چاله تجاوز می گویند و 

باالتر از همه انجمن »دک«.
پارتی های دیوانه وار و مشروب خواری های افسارگسیخته 
در این پارتی ها، از عوامل و زمینه های رخ دادن تعرضات 
جنسی متعدد در این انجمن هاست. انجمن هایی مانند 
که به قول خبرنگار نشریه آتانتیک، نور چشمی  آیــوی، 
کی،  سیگما  تتا  ایکس،  دلتا  مانند  نام هایی  تا   هستند 

تتا آر دلتا، سیگما آلفا اپسیلون و ... 
دیان روزنفیلد از بخش حقوقی دانشگاه هــاروارد درباره 
یکی از این انجمن ها و برنامه آنها برای تعرض به دختران 
می گوید: »... اعضای انجمن بــرادری دانشگاه ییل دور 
که خیلی از دخترهای دانشجوی سال اولی  خوابگاهی 
 زنــدگــی مــی کــردنــد، شبانه جمع شــده و فــریــاد مــی زدنــد: 

نه یعنی باشه!«
 SAE اندرو لوس عضو سابق انجمن سیگما آلفا اپسیلون
یا  Sexual Assulte Expected » مستلزم تعرض جنسی« 
درباره اعمال انجمن فوق می گوید: »... من وارد انجمن 
ــریــن انجمن های  ــزرگ ت از ب SAE شـــدم، یــکــی  بــــرادری 
که به خاطر شهرت بد معروف اســت. هر  کشور  بـــرادری 
گر تمام برادرها  چهارشنبه به یک نوع جلسه می رفتیم و ا
در آن حضور داشتند، حدود 70 نفر می شدیم. در زیرزمین 
جمع می شدیم و یــک مــراســم مذهبی خیلی جــدی را 
مــورد موفقیت در  که در  را  برگزار می کردیم. ماجراهایی 
گر بــرادری با یک  روابط مان داشتیم، تعریف می کردیم. ا
زن رابطه داشت، به آن اشاره می کرد و بابت این موفقیت 
که به  موردتحسین قرار می گرفت و فکر می کنم زن هایی 
دانشگاه دورتمونت می روند و با برادرهای انجمن برادری 

می گردند، از این موضوع خبر ندارند.« 
این  که  می کند  کید  تا شکار  زمین  مستند  فیلم  گوینده 
انجمن ها نه تنها، بیشتر هزینه های دانشگاه ها را پرداخت 

می کنند، بلکه با دسته ها و احزاب سیاسی نیز پیوندهای 
عجیب و غریبی دارند. یکی از مسئوالن دانشگاه می گوید: 
گر ردشان را دنبال کنید، متوجه می شوید همان ها برای  »ا
کمپین های سیاسی چقدر هزینه می کنند و تعدادشان 
دانشگاهی  یا  دانشکده  نــوع  هیچ  بــاالســت.  فوق العاده 
وجود ندارد که بیشتر از خود سیستم انجمن برادری در 
کنگره آمریکا نفوذ داشته باشد. برای همین  مجلس ها و 
مردم مایل به درگیری با انجمن و اقدام علیه انجمن های 

برادری نیستند.«
در واقـــع ایــن هــمــان نــفــوذ و قــدرتــی اســت کــه تشکیات 
فــرامــاســونــری از دیــربــاز و از قــرن هــا پیش در ارگــان هــای 
سیاسی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و ... غرب داشته 
کــز را هــدایــت مــی کــرده و حــاال بــا این  و بــه نــوعــی ایــن مــرا

توضیحات، متوجه می شویم اساس حفظ و نگهداری این 
نوع سبک زندگی غربی را که به بی بند و باری و الابالی گری 
و اختاط زن و مرد و پارتی های آنچنانی و مشورب خواری 
همین  می انجامد،  جنسی  گسترده  تعرضات  و  افراطی 
انجمن های بــه اصــطــاح بـــرادری و در واقـــع تشکیات 

فراماسونری حفاظت، نگهداری و پاسداشت می کند.
گرچه شکایت های بسیاری از سوی قربانیان تعرضات  ا
ــراد آنها شــده، ولــی به  جنسی علیه ایــن انجمن ها و افـ
کمک های  دلــیــل آن کـــه ایــن انجمن ها بــه دانــشــگــاه هــا 
آمریکا  دانــشــگــاه هــای  اســاســا  و  مــالــی بسیاری می کنند 
اداره  ماسونی  انجمن های  همین  سرمایه های  پایه  بر 
می شوند، مسئوالن دانشگاه ها هیچ عکس العملی برابر 
آن شکایات نشان نمی دهند. خصوصا از نفوذ و البی های 

کز قدرت وحشت دارند.   کنگره، دولت و سایر مرا آنها در 
در فیلم مستند زمین شکار نشان داده می شود، بعضی 
که قصد رسیدگی به  از مسئوالن و استادان دانشگاه ها 
شکایات یا حمایت از قربانیان تعرضات جنسی داشته اند، 
سریع از مقام خود خلع شده یا اساسا از دانشگاه اخراج 
شده اند.  همچنین برخی از اعضای معروف این انجمن ها 
یا دانشجوی با نفوذ یا یک ستاره فوتبال آمریکایی بوده اند 
ــاد از ســوی وکــای قربانیان،  کــه حتی بــا دالیــل بسیار زی
محکوم شناخته شده و از دانشگاه اخراج شده اند اما پس 

کثریت استادان به دانشگاه بازگشته اند.  از مدتی با رای ا
برای  جنسی،  تعرضات  ماجرای  از  قربانیانی  مقابل،  در 
، شکایت کرده اما در  احقاق حق خود و مجازات متجاوز

انتها، خودشان از دانشگاه اخراج شده اند.

 تاریخچه تعرضات جنسی 
در دانشگاه های آمریکا

ــان( دربــاره  ــروژه قانون زن ــارول تریسی )مدیر اجــرایــی پ ک
سابقه پدیده تعرضات جنسی در دانشگاه های آمریکا در 
« می گوید:»... این پدیده که شاهدش  فیلم »زمین شکار
دانشگاه ها  در  کــه  اســت  ــادی  زیـ خیلی   هستیم،مدت 

اتفاق می افتد.«
سوزان مرین، معاونت پیشین امور دانشجویی دانشگاه 
هاروارد نیز می گوید»... خشونت جنسی همیشه بخشی 
مستند  فیلم  نریشن  بــوده اســت.«  دانشگاهی  تجربه  از 
زمین شکار می گوید بنا به یک تحقیق ملی از هر چهار 
 دانشجوی زن، یکی از آنها قربانی تجاوز یا تعرض جنسی در 

دانشگاه می شود.
دیـــویـــد لـــیـــزک، روانـــپـــزشـــک دربـــــاره ایـــن تــحــقــیــق ملی 
مــی افــزایــد:»... اولین تحقیق ملی در سال 1987 منتشر 
شد، با بررسی خانم مری کاز از دانشگاه های کشور و این 

آمار مدام و تکرار شد.«
ــن آمــــارهــــا از نـــگـــاه دانـــشـــجـــویـــان و  ــ ــا هــــمــــواره ایـ ــ امـ
خــانــواده هــای شــان و عــمــوم مـــردم مخفی نــگــاه داشته 
شــده تا تصویر نامطلوبی در اذهــان عمومی نسبت به 

دانشگاه ها باقی نگذارد.
کارولینای شمالی می گوید:»...ما  کارک از دانشگاه  آنی 
چند سال سعی کردیم دانشگاه ها را تغییر بدهیم اما هیچ 
تغییر مثبتی انجام نشد. برای همین دنبال چیزی گشتیم 
که آنها را مجبور به تغییر رفتار کرده یا شرمنده سازیم تا کار 

درست را انجام دهند.«
به عنوان  آنچه   ، شکار زمین  مستند  فیلم  روایــت  به  بنا 
گرفته  مجازات متعرضان در دانشگاه های آمریکا در نظر 
شده، بیشتر به یک جوک یا مضحکه شبیه بوده است. در 
ادامه این فیلم برخی از این مجازات که در دانشگاه های 
گرفته  بــرای متهمان به تعرض جنسی در نظر  مختلف 

شده، نمایش داده می شود.
در  تعلیق  گرفته،  کلمبیا  دانــشــگــاه  در  تعلیقی  تــرم  یــک 
مدت تعطیلی تابستان در دانشگاه ایالتی ایندیانا، یک 
روز تعلیق در دانشگاه ییل، 75 دالر جریمه در دانشگاه 
کلرادو، 25 دالر در دانشگاه تولید، یک اخطار در دانشگاه 
برندیس و باالخره تعهد نامه و تهیه روزنامه دیواری و 50 
آخرین نوع مجازات هایی  از  ساعت خدمات اجتماعی 
است که برای متعرضان جنسی در نظر گرفته شده است!

 گروه های تشویق مسابقات ورزشی 
محمل تجاوزات جنسی

به عنوان  شکار  زمین  فیلم  در  کــه  مکان هایی  دیگر  از 
شکارگاه های قربانیان جنسی معرفی می شود، عضویت 
که دختران  گروه های تشویق تیم های ورزشــی است  در 
این  در  برهنه  نیمه  و  نامناسب  لباس های  با  دانشجو 
گــروه هــا حضور یافته و در بین یــک مسابقه ورزشـــی، به 

تشویق و حمایت از تیم مورد عاقه شان می پردازند.

گزارش

 نیاز به هارمونی 
در جلو و پشت دوربین

کــمــی و کیفی  بـــرای رشـــد 

 بازیگر
تانیا جوهری

تــــــولــــــیــــــدات مـــخـــتـــلـــف 
تــلــویــزیــون و بــه خــصــوص 
در  تلویزیونی  سریال های 
گــروه  ــه اول باید یــک  درج
کـــاربـــلـــد چه  ــه ای و  ــ ــرف حــ
جلوی دوربین و چه پشت 
دوربین در تولید سریال با کیفیت و جذاب مشارکت 
گر بنا به هر دلیلی یکی از این بخش ها  داشته باشند. ا
کـــار رضایتبخش  بــاشــد، مــاحــصــل  کــاســتــی  دارای 
نخواهد بود. برخی همه تاش خود را برای جلوی 
دوربین و انتخاب بازیگر می گذارند و از پشت صحنه 
غافل می شوند. برخی هم برعکس عمل کرده و فقط 
تیم تولید را درست می چینند در حالی که باید نوعی 

هارمونی در جلو و پشت دوربین باشد.
البته ویترین بــودن بازیگر را در تولید سریال نباید 
کــار در تمام حوزه ها  گرفت. نتیجه نهایی  نــادیــده 
منتهی به بازی بازیگران جلوی دوربین می شود که 
گر به درستی انتخاب شوند، حاصل کار برای مردم  ا

جذاب می شود ولی نباید کلیت کار را نادیده گرفت.
کمتر بازیگر  گــاهــی شــاهــدیــم در تــیــم هــای تــولــیــد 
حــرفــه ای و بــا تجربه دیـــده مــی شــود و ایــن کاستی 
دیده می شود که باید دست اندرکاران این حوزه به 
کنند از عوامل  فکر حل ایــن مسأله باشند و سعی 
حرفه ای بهره ببرند. در این صورت کار هم جذابیت 

خواهد داشت.
ساخته  ســریــال هــا  از  خیلی  گذشته  ســال هــای  در 
کار تاریخی  که موضوع روز اجتماعی نداشت و  شد 
که به آن اشاره  محسوب می شد اما پارامترهایی را 
کردم را در خود داشت یعنی هم بازیگر خوب و هم 
تیم تولید خوب و در ارتباط با مخاطب هم موفق 

عمل کرد.
سریال سازان حرفه ای می دانند که هم باید کارگردان 
حاذق و کاربلدی را به کار گیرند و هم باید تیم تولید 
، تدوینگر و... داشته باشند  خوبی اعم از فیلمبردار
و در عین حال چیدمان بازیگران را هم حرفه ای و با 

توجه به شخصیت های فیلمنامه انجام دهند.
ــه تــوانــایــی بــازیــگــران  کــارگــردانــی حـــرفـــه ای اســـت ک
کجا  مختلف را می شناسد و می داند هر کدام را در 
کارهای  که در  گیرد و بــرای همین است  کار  باید به 
نیز  فرعی  شخصیت های  حتی  تلویزیونی  ماندگار 
حسابی دیده می شوند پس چه بهتر که عنان کار را 
به حرفه ای ها سپرد و با حضور آنها کار را به بهترین 

شکل پیش برد.

یادداشت
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2شنبه

 بخش 
نهم

مسیری که بدون حجاب طی شد

انجمن های فراماسونری و گسترش تعرضات جنسی 

در انتهای فیلم زمــیــن شــکــار، ایــن جمله نقش بسته کــه: »... اگــر تغییری ایجاد 
ــزار دانــشــجــو در ســال جــدیــد تحصیلی مـــورد تــعــرض جنسی  نــشــود، بیش از 100 هـ
قــرار خواهندگرفت.« امــا واقعا ایــن تغییر کجا باید صــورت بگیرد؟ آیــا اگــر به قول 
سازندگان فیلم زمین شکار، قوانین به نفع مثال قربانیان تعرضات جنسی تغییر 
کند، دیگر این تعرضات واقع نشده و دانشجویان با خیال راحت و آسوده می توانند 
دوران تحصیالت عالیه خود را بگذرانند؟ آیا همین امروز با این قوانینی که به طور 
 موکد تجاوز را جرم قطعی دانسته و دانشجوی مجرم را مستحق اخــراج از دانشگاه، 
ُمّر قانون رعایت می شود؟ در حالی که بنا به تصریح نمونه های متعددی که در همین 
آورده شــده، به رغم همان  آمریکا مثال  از دانشگاه های مختلف  فیلم زمین شکار 

قوانین تصریح شده موجود، تقریبا اغلب مجرمان تجاوز در دانشگاه ها از مجازات 
تبرئه شده و به تحصیل و حتی برنامه های ورزشی خود بازگشته اند! به هرحال در هر 
شرایطی قانون همواره دور زده و توجیه شده است. شاید از همین روست که برخی 
غربی ها چاره را در تغییر سبک زندگی و روی آوردن به نوعی سبک زندگی پوشیده تر 
و کنترل شده تر دیده اند. گرایش به حضور در مدارس و کالج های دخترانه یا پسرانه، 
استفاده از لباس های پوشیده تر، حضور در باشگاه ها و مراکز ورزشی زنانه و مردانه، 
استفاده از پزشک و پرستار زن برای زنان و محبوب شدن برند حالل برای استفاده از 
غذاهایی که گوشت آنها با ذبح اسالمی تهیه شده و به طریق اسالمی طبخ می شوند، 
از نشانه های گرایش مردم کشورهای اروپایی و آمریکایی به نوعی سبک زندگی با 
حجب و حیا تر بوده که نزدیکی بسیاری با سبک زندگی اسالمی دارد. اسناد مشروحی 
از این گرایشات و بعضا تغییر سبک زندگی در برخی خانواده ها و سرزمین های اروپایی 

را در ادامه همین مطالب مالحظه خواهیدکرد.

برش

تغییر باید در کجا ایجاد شود؟
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