ﺑﻤﺐ ﺧﺒﺮی )ﺑﺎﻣﺐﺷﻞ(
ﮐﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ

در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﻮرﯾﻪ  ،٢٠٢٠دادﮔﺎھﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ھﺎروی واﯾﻨﺴﺘﯿﻦ ،ﺗﮫﯿﻪﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺸﮫﻮر ﺳﯿﻨﻤﺎی ھﺎﻟﯿﻮود و ﺑﺮﻧﺪه اﺳﮑﺎر  ١٩٩٩را ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺗﺠﺎوز و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺠﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺖ .دادﮔﺎه اﯾﻦ ﭼﮫﺮه ﻣﺸﮫﻮر ﺳﯿﻨﻤﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﯿﺮاﻣﮑﺲ را ﺑﻪ  ٢٣ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﺑﯿﺶ از  ٨٠زن ھﺎروی واﯾﻨﺴﺘﯿﻦ را ﺑﻪ
ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ
اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﻪ زن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .واﯾﻨﺴﺘﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻤﭙﯿﻦھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﻣﻮﮐﺮاتھﺎ و ﺗﮫﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﻧﻈﯿﺮ
ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﻋﺎﺷﻖ ،ﻣﺎﻟﻨﺎ و دار و دﺳﺘﻪھﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ اﺳﺖ.
در اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠١٧در ﭘﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺟﻨﺴﯽ ھﺎروی واﯾﻨﺴﺘﯿﻦ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺎ
ھﺸﺘﮓ ) MeTooﻣﻦھﻢ( در رﺳﺎﻧﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺸﺘﮓ از زﻧﺎن
دﻋﻮت ﺷﺪ رواﯾﺖھﺎی ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن از ﺗﻌﺮض و آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ
ﻧﻔﺮ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﮔﯿﺮی ھﺸﺘﮓ ﻣﻦھﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
ﺗﻌﺮض و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﺑﻤﺐ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻦھﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی از آزار ﺟﻨﺴﯽ در رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﭘﺮ ﻗﺪرت
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ داﺳﺘﺎن زﻧﺎن ﺷﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١۶ﺑﺎ
اﻓﺸﺎﮔﺮیھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺮاج راﺟﺮز اﯾﻠﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز و ﮔﺮوه
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻓﺎﮐﺲ ،ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .راﺟﺮز
اﯾﻠﺰ ،ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه و ﻣﺸﺎور رﺳﺎﻧﻪای ﺳﻪ ﺗﻦ از رؤﺳﺎی ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه
ﭘﯿﺶ از ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻮد و ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪای ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن
در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در آن زﻣﺎن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن ،ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺳﺎل  ٢٠١۶ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮی ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻠﯽ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ و ﻣﺠﺮی ﻣﻌﺮوف ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﮐﺲ ،از داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .او رو ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽرود و ﺳﺎز
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و ﮐﺎر ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﻣﺮد از ﻟﺒﺎس ﺳﮑﺴﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺟﻨﺴﯽ او را وراﻧﺪاز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮی از ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﮐﺲ
ﻧﯿﻮز در ذھﻦ ﻣﺨﺎطﺒﺶ ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ظﺎھﺮ ﺣﺮﻓﻪای و آرام اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﺑﺎ رواﺑﻄﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺷﺎد در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در
ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ،ﻣﺘﻠﮏھﺎ و ﻧﮕﺎهھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﻮل آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻤﺐ ﺧﺒﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس داﺳﺘﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﻪ ﺧﻂ ﻣﻮازی ﺗﻼش ﺳﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪ زن اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻠﯽ )ﺷﺎرﻟﯿﺰ ﺗﺮون( ،ﮔﺮﭼﻦ ﮐﺎرﻟﺴﻮن )ﻧﯿﮑﻮل
ﮐﯿﺪﻣﻦ( و ﮐِﯿﻼ ﭘﺎﺳﭙﯿﺴﯿﻞ )ﻣﺎرﮔﻮ راﺑﯽ( را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺗﻼش اﯾﻦ ﺳﻪ زن ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪی و ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن در
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﯿﺪن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻘﺶھﺎی ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻠﯽ و ﮔﺮﭼﻦ
ﮐﺎرﻟﺴﻮن از روی ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐِﯿﻼ
ﭘﺎﺳﭙﯿﺴﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮی ﻓﺎﮐﺲ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽزﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﯿﮕﻦ در
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮفھﺎﯾﺶ از ﺳﻮی راﺟﺮز اﯾﻠﺰ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮔﺮﭼﻦ ﮐﺎرﻟﺴﻮن ﻣﺠﺮی ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز اﺳﺖ .او ﭘﺲ از ده ﺳﺎل
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻠﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ
ﺷﺒﮑﻪ ،او را ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ،ﮔﺮﭼﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد از
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺎﮐﺲ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﮐﻼﯾﺶ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز در ھﯿﭻ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﮔﺮﭼﻦ ﻣﺎﺟﺮای رودی ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ-آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز را ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ از طﺮف ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ در ھﺘﻞ دﻋﻮت
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻦ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز از راﺟﺮز اﯾﻠﺰ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢِ ،ﮐﯿﻼ ﭘﺎﺳﭙﯿﺴﯿﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺟﻮان و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آرزو دارد روزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻓﺎﮐﺲ ظﺎھﺮ
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ﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ راهھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ را
طﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻤﺐ ﺧﺒﺮی ﻓﯿﻠﻤﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره ﺳﻪ زن و ﻣﺒﺎرزه آﻧﮫﺎ ﺑﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ زﻧﺎﻧﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ
اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ،ﯾﻌﻨﯽ راﺟﺮز اﯾﻠﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﮐﺲ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻠﺰ در  ١٩٩۶از ﺳﻮی
راﺑﺮت ﻣﺮداک ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪارج ﺗﺮﻗﯽ را در اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮداک ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﮐﺲ
ﻧﯿﻮز رﺳﯿﺪ .او در طﯽ دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ،ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
راﺟﺮز اﯾﻠﺰ ﺧﻮدش ﻣﺠﺮیھﺎی زن ﺷﺒﮑﻪ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﺮد .او آﻧﮫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﻮرتھﺎی ﺑﺰکﮐﺮده و داﻣﻦھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﻔﺶھﺎی ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ زاوﯾﻪ دورﺑﯿﻦ را ھﻢ ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮑﺴﯽ ﺑﻮدن ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪه ﺷﻮد .آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺧﺼﻮﺻﯽ دﻓﺘﺮ اﯾﻠﺰ راھﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آرزوی دﯾﺪه ﺷﺪن در
ﻗﺎب ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز را داﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ از دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
اﯾﻠﺰ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﯾﮏ
ِ
ﻣﺠﺮیﮔﺮی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎھﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .در
ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ اﯾﻠﺰ از ﮐِﯿﻼ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺮای
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺎرﮔﻮ راﺑﯽ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﮐِﯿﻼ،
ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ  ٢٠١٩را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﮐﯿﻼ ﺑﯿﻦ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ آرزوھﺎﯾﺶ و ﺗﻦ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف اﯾﻠﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راھﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺟﺮای درﺧﺸﺎن راﺑﯽ در ﻧﺸﺎندادن واﮐﻨﺸﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻠﺰ ،ﻧﺎم او را در اﮐﺜﺮ
ﻓﮫﺮﺳﺖھﺎی ﻧﺎﻣﺰدھﺎی ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺳﺎل ﻗﺮار داد.
ﺑﻤﺐ ﺧﺒﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﭘﺮ ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
اﯾﺴﺘﺎدن و اﻓﺸﺎﮔﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﺸﮫﻮر ھﺎﻟﯿﻮود ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .از
آﺧﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺎﯾﺰه ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺰار ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺰدی ﻓﯿﻠﻤﯽ از روﻣﻦ ﭘﻮﻻﻧﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮی  ١٣ﺳﺎﻟﻪ در دھﻪ
 ١٩٧٠ﻣﺘﮫﻢ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺎطﺮات وودی آﻟﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﮫﺎﻣﺎت
ﺟﻨﺴﯽ او اﺷﺎره ﮐﺮد.
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راﺟﺮز اﯾﻠﺰ زﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آن طﻮر ﮐﻪ او دوﺳﺖ دارد ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و
ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﺎن دﯾﺪه ﺷﻮد .اﺟﺒﺎر زﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﺎص ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﺮ
ﻧﺎﻣﯽ و ﺑﮫﺎﻧﻪای از ﺳﮑﺴﯽ ﺑﻮدن ﺗﺎ زﯾﻨﺖ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ و آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ھﻤﻪ داﺳﺘﺎن
ﺑﻤﺐ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ.
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