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ی  ۲۰۲۰نوامبر  ۲در تاری    خ  در   metoo#امواج جنبش ” ای را با عنوان مقاله CBCپایگاه خبر
مشهور  مندی  هبر با  جشنواره  یک  ارتباط  قطع  برای  فراخوان  رسید:  تورنتو  به  منتشر   “ ایران 

 کرد. 

 
مند ایرانر که  گان و آقای آیدین آغداشلو هبر ر سازمان تبر این مقاله به طور ضمنر به رابطه بیر

ا متهم به سوء رفتار جنیس شده است اشاره م   کند. اخبر
 

ک  تاکید  است  مایل  گان  تبر در  سازمان  که  مندانر  هبر از  یک  هیچ  با  ارتبایط  هیچ  که  ند 
گان حضور و یا اجرا داشتهجشنواره  اند، نداشته و ندارد. به طور خاص و برای های متعدد تبر

گان هیچ گونه ارتبایط با آقای آیدین آغداشلو نداشته و ندارد CBCزدودن ابهام از مقاله    .، تبر
 

به   جشن   ۱۵۰,۰۰۰نزدیک  از  بازدید بازدیدکننده  تورنتو  در  گان  تبر تابستانر  دوساالنه  واره 
از  م  تا کنون آثار بیش  به کار جشنواره  از زمان آغاز  جهان از   ۱,۰۰۰کنند و  از رسارس  مند  هبر

ی آقای آغداشلو به نمایش گذاشته شده است   .جمله آثار هبر
 

ارزش  از  و  محکوم کرده  را  جنیس  رفتار  سوء  هر گونه  قویا  گان  تبر جامعه ه سازمان  اسایس  ای 
م  حمایت  جنسینی  برابری  جمله  از  هیچ  کانادا  در  را  خشونت  و  اذیت  و  آزار  تبعیض،  و  کند 

نم  تحمل  آن  از  جنبش  شکیل  امون  پبر اخبار  شنیدن  از  خود  نوبه  به  ر  نبر ما  در   metoo#کند. 
 .کنیم ایران نگران هستیم و از نزدیک تحوالت را رصد م

 
گان بر مبنای یک  ی   سازمان تبر  کار هبر

ی
مندان را بر اساس شایستگ شان انتخاب فرآیند دقیق هبر

ر اطمینان حاصل م م  گان را به نمایش هانی منطبق با ارزش ها ارزشکند که آن کند و نبر های تبر
 .گذارند م 

 
مندان، حامیان مایل  در راستای تالش برای ایجاد محییط امن و پذیرا برای همه داوطلبان، هبر

بازدیدک هم و  ما  سیاست نندگان،  از  وی  پبر به  ادامه  چنان  خود  خشونت  و  تبعیض  ضد  های 
م  متعهد  حال  ر  عیر در  و  برنامهداده  در  هرگز  اختیار کسانر مانیم که  در  را  فضانی  گان  تبر های 

 .اند قرار ندهیم که محکوم به سوء رفتار جنیس شده
 

 

گان  تبر
 


