
جبـران  ضـرورت  بـر  رئیس جمهـور 
سـاخت  حـوزه  در  عقب  ماندگی هـا 
گفـت:  و  کـرد  کیـد  تأ مسـکن 
برنامـه  تحقـق  بـه  مصمـم  »دولـت 
مسـکن  میلیـون  یـک  سـاخت 
کشـور  نیـاز  تأمیـن  بـرای  سـال  در 
)1401 فروردیـن   25( اسـت.« 
وعده هـای  اساسـی ترین  از  یکـی 
زمـان  در  چـه  رئیس جمهـور، 
انتخابـات و چـه پـس از آن تـا کنـون، 
یـک  تحویـل  و  سـاخت  مسـئله 
میلیون واحد مسـکن در سـال بوده 
اسـت. برخـی نیـز ایـن خبـر را بدیـن 
شـکل نشـر داده انـد کـه دولـت آقـای 
چهـار  سـال،  چهـار  از  پـس  رئیسـی 
مـردم  تحویـل  مسـکن  میلیـون 
می دهد. سـؤال اساسـی اینجاسـت 
از  سـال  یـک  از  بیـش  کـه  امـروز  کـه 
کابینه دولت سیزدهم  کار  شروع به 
حـد  چـه  تـا  وعـده  ایـن  می گـذرد 
تحقق یافتـه اسـت؟ بـر اسـاس یـک 
اصـل منطقـی، ارائه برخـی خدمات 
باشـد  کـه  سـطحی  و  حـوزه  هـر  در 
نیازمنـد مقدمـات و پیش نیازهایی 
فراهـم  مقّدمـات  آن  گـر  ا و  اسـت 
کار در آن اختـال  نشـود و یـا در رونـد 
ایجاد شود، بر کمّیت و کیفیت ارائه 
گذاشـت.  خواهـد  تأثیـر  خدمـات 
را  دولـت  رئیسـی  آقـای  کـه  زمانـی 
گرفـت، جـدای از وضعیـت  تحویـل 
گرانـی و تـورم بـاال در  بـد اقتصـادی، 
برخی اقام مربوط به خانه سـازی از 
جمله سـیمان و تیرآهن، مشـکات 
کافِی  عدیده ای از جمله نبود زمین 
در دسـت دولت، مسـائل بودجه ای 
هزینـه  صـرف  و  بدهـکاری  کشـور، 
جهـت ترمیـم و بازسـازی سـازه های 
عوارضـی  و  پاییـن  اسـتحکام  بـا 
کـه  همچـون سـقوط سـاختمان ها 
آبـادان  حادثـه  در  نمونـه اش  یـک 

مشـاهده شـد، وجود داشـت و هنوز 
طبیعـی  برجاسـت.  پـا  اغلـب  هـم 
کـه به  کـه در سـال اول دولتـی  اسـت 
بیـان بسـیاری از افـراد انقابـی و یـا 
حتـی در جبهه مخالف، مخروبه ای 
گرفتـه، نتوانـد از پـس حـل  تحویـل 
مقدماتـی  مسـائل  ایـن  تمامـی 
برآمـده و در نتیجـه وصـول بـه وعـده 
مسکن سالیانه امکان پذیر نیست.
نکتـه  دو  بـه  بایـد  دیگـر  سـوی  از 
توجـه  رئیس جمهـور  بیانـات  در 
جنـاب  کیـد  تأ اینکـه  یکـی  کنیـم. 
و  انتخابـات  از  پـس  رئیس جمهـور 
بـا  رودرروی خـود  در صحبت هـای 
کـه سـاخت  کرده انـد  اذعـان  مـردم 
این تعداد مسکن صرفًا کار مستقیم 

را  برخـی  یعنـی  نیسـت.  دولـت 
مشـارکت  بـا  و  مـردم  خـود 

ارائـه  بـا  و  دولـت 

تسـهیات بسـازند و برخـی نهادهـا 
در  نیـز  غیردولتـی  سـازمان های  و 
کننـد؛ تـا امـکان  ایـن امـر مشـارکت 
تحویـل ایـن تعـداد ملـک در پایـان 
هرسـال میسـر شـود. نکتـه دیگـر نیز 
کـه ممکـن اسـت دولـت  ایـن اسـت 
میلیـون  یـک  نتوانـد  اول  سـال  در 
مسـکن تحویـل مـردم دهـد، اّمـا در 
سـال های بعـد بـا باالتـر بـردن تعداد 
کـه وعده داده شـده  مسـکن از آنچـه 
کـرده و عمـًا  بـود ایـن خـأ را جبـران 
در پایـان چهـار سـال، چهـار میلیون 
دهـد.  جامعـه  تحویـل  مسـکن 
آقـای رئیس جمهـور، مـردم  جنـاب 
در  دولتتـان  و  شـما  مشـکات  بـه 
مسـیر آبادانـی مملکـت و عمـل بـه 
مشـکات  حـل  در  وعده هایتـان 
بازگشـودن  و  اقتصـادی 
گره هـای زندگـی مـردم 

گاه اند و خود شـما از این مشـکات  آ
گاه تر. در نتیجه فرض بر این اسـت  آ
کـه شـما بـا لحاظ کـردن ایـن شـرایط 
به خصوصی که کشور در آن قرار دارد، 
بـا درنظرگرفتـن مشـکات و مسـائل 
سـختی کـه وجـود دارد ایـن وعده ها 
را بـه مـردم داده ایـد. پس مـردم روی 
امـا  کرده انـد.  حسـاب  شـما  عمـل 
گـر هـم بـه هـر دلیـل نتوانسـتید بـه  ا
بـه هـر وعده تـان عمـل  کامـل  طـور 
کنیـد، بـر طبـق فرموده مقـام معظم 
رهبـری آن را آشـکارا بـا مـردم بیـان 
و  دهیـد  توضیـح  را  علت هـا  کنیـد، 
مـردم  کنیـد.  عذرخواهـی  مـردم  از 
بایـد تاش هـای شـما را در عمـل بـه 
وعده هـا ببینـد و بـا توضیـح دالیـل 
در  را  خـود  دولتمـردان،  توسـط 
موفقیـت و یـا عـدم موفقیـت دولـت 
در عمـل بـه وعده ها سـهیم بدانند.
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ویژه نامه  نماز جمعه

بررسی عملکرد دولت در حوزه 
مسکن



را  مـا  ملـت  کـه  اسـت  کار  در  زبان هـایی  قلم هـایی،  دسـت هایی،  اآلن 
و  می نویسـند  و  می کننـد  نقـل  و  می تراشـند  یت  اشـکاال کنـد.  مأیـوس 
وح یـأس در مشا، در جوان های  که ر می گوینـد؛ مهـه اش بـرای این اسـت 

کننـد. مـا، در قشـرهای ملـت مـا اجیـاد 

گر فرصت داشتم، مشخصًا مسئولیت این  »ا
مرکز و این بخش مهم را عهده دار می شدم«. 
این جمله از مقام معظم رهبری نشان از 
وجود یک بخش بسیار مهم در کشور دارد. 
ایشان در طی سخنرانی دیگری فرمودند: 
»قوی شدن کشور جزو هدف های اساسی 
ماست، و قوی شدن در این بخش بسیار 
که در  باتوجه به مشکاتی  اهمیت دارد«. 
کشور  برای  اقتصاد  حوزه  در  اخیر  سالیان 
پدیدآمده، شاید در نظر اول، بحث اقتصاد 
مشکل  به عنوان  آن  متولی  نهادهای  و 
کند؛  اما رهبر  اساسی کشور به ذهن خطور 
اقتصاد  و  معیشت  بحث  کنار  در  انقاب 
مردم، موضوع حیاتی دیگری به نام فضای 
سایبری و مجازی را هم پراهمیت می دانند.

رشد تکنولوژی و فناوری های نوین ارتباطی 
در یک دهه گذشته با سرعت باالیی همراه 
بوده است. گسترش اینترنت و به دنبال آن 
گوشی های هوشمند  شیوع بسیار سریع 
عمًا یک بخش نو و تازه را به زندگی ما آورد. 
فضای مجازی و فناوری های نوین، امروزه 
به پدیده ای غیرقابل تفکیک و جدایی ناپذیر 
از زندگی انسان ها تبدیل شده اند و فکرکردن 
به نبود آن ها بسیار مشکل و حتی شاید 
رشد  و  نفوذ  از  سطح  این  باشد!  محال 
تکنولوژی در جامعه، تأثیرات و تغییراتی را در 
بخش های مختلف کشورها اعم از سیاسی، 
به دنبال  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
داشته است. به طبع، باتوجه به پیش گامی 
نوین  فناوری های  از  استفاده  در  جوانان 

مانند فضای مجازی، ما شاهد بیشترین 
گر در دهه گذشته  تأثیر بر روی آنان هستیم. ا
مثل  عرصه هایی  حول  جوانان  فرهنگ 
موسیقی یا پوشش و لباس متمرکز بود، در 
حال حاضر فضای مجازی و فناوری های 
رفتار و  را در  تازه ای  و  الزامات جّدی  نوین 
تعامات اجتماعی آنان پدید آورده است، و 
نه تنها رفتار، بلکه احساسات و حتی تفکر و 
کات آنان را، مورد تأثیر و تسلط خود قرار  ادرا
داده است. عواقب ترکیب فضای مجازی و 
فرهنگ بومی نیز امروزه در جامعه به شکل 
تقریبًا واضحی نمایان است. مسائلی مانند 
کردن  خصوصی  انزواطلبی،  فردگرایی، 
و  اقشار  در  هویت،  شدن  متکثر  و  زندگی 
و  می شود  دیده  جامعه  مختلف  طبقات 

صحیفه امام؛ ج 10، ص 451

تبلیغات دشمن در مأیوس نمودن ملت

مهدی مولی داد

مسئله تأثیر و تغییر، فراتر از حوزه جوانان در 
بخش وسیعی از جامعه وجود دارد. برای 
نمونه در همین دو سال اخیر شاهد تأثیر 
وسیع بازارهای آناین و اینترنتی در فرهنگ 
»بلک  نام  به  پدیده ای  بوده ایم.  جامعه 
فرایدی« یا همان »جمعه سیاه« که در ایام 
نزدیک به سال نو میادی در امریکا و اروپا 
اتفاق می افتد، به واسطه چند اپلیکیشن 
و یا بازار اینترنتی به سادگی هرچه تمام تر در 
کشورمان ورود پیدا کرد و به نوعی، به سرعت 
کنار زد و خود را در زمان  فرهنگ سنتی را 
این  همه  انداخت.  جا  ما  میان  کوتاهی 
موارد حکم به اهمیت دوچندان به فضای 
مجازی و فناوری های نوین در دنیای امروز 
انقاب  رهبر  آینده پژوهانه  نگاه  می دهد. 
کیدهای مکرر  در ارتباط با این مسئله و تأ
می توان  حال  را  اخیر  سال های  در  ایشان 
کارشناسان، ما وارد  کرد. به زعم  بهتر درک 
شده ایم  فناوری  و  ارتباطات  چهارم  عصر 
گذشته نیازمند نگاه های  و امروزه بیش از 
این  در  جدی  و  دقیق  تصمیم های  و  نو 
انقاب  رهبر  که  موردی  هستیم؛  مسئله 
داشته اند: زیادی  اشارات  آن  به  هم 
جدیدی  مسئله  یک  مجازی؛  »فضای 
این  قبًا  و  است  تازه ای  پدیده  است، 
برای  بنابر این،  نداشته.  وجود  ]پدیده[ 
پیشگیری از مشکات ناشی از این پدیده 
مشکاتی  یک  پدیده ای  هر  باالخره   -
اینکه  برای  و   - دارد  منافعی  یک  دارد، 
کشور و جامعه از مشکاتش و ضررهایش 
امروز  بماند،  مصون  آسیب هایش  و 
ابتکاری  راه های  و  جدید  فکرهای  به 
هست« نیاز  نو  فکر  و  دانش  واقع  در  و 

موج چهارم یک همه گیری
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در  منطقه  آرامش  و  ثبات  کلید 
همسایگان  مثبت  تعامات 
تعامل  نحوه  میان  این  در  و  است 
اهمیت  از  منطقه  قدرت های 
و  ایران  است.  برخوردار  بیشتری 
اختافات  همه  علی رغم  عربستان 
مهم  کانون  دو  چهل ساله شان 
اسام  جهان  و  خاورمیانه  در 
و  ایران  تنش  می روند.  شمار  به 
کشورهای  سایر  امنیت  عربستان 
منطقه را نیز تهدید می کند.  تاش 
عربستان برای رهبری جهان عرب 
منطقه  کشورهای  در  مداخله  با 
آن ها  امر  این  در  و  بوده  همراه 
رقیب  چشم  به  ایران  به  همیشه 
مداخات  پشتوانه  نگریسته اند. 
و  آشکار  حمایت های  سعودی ها، 
صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  پنهان 
مطلوب  نظم  حفظ  راستای  در 
کرات  مذا است.  منطقه  در  خود 
عراق  میانجیگری  با  که  اخیر 
مسیری  است،  ادامه  حال  در 
چشم انداز  برای  پرفرازونشیب 
کشور  دو  مشترک  همکاری 
نتیجه رسیدن  به  و  اسامی است 
آن نیازمند فهم این موضوع است 
ثبات در  و  به صلح  راه رسیدن  که 
منطقه از طریق همکاری مشترک 
است  منطقه  قدرت های  میان 
پیشرفت  خارجی.  مداخات  نه 
به  امنیتی  سطح  از  کرات  مذا
تحوالت  نویدبخش  دیپلماتیک، 
تاش  نیازمند  اما  است  مثبتی 
و  ایران  کرات  مذا است.  بیشتر 
مهم  موضوع  چند  با  عربستان 
برجام،  احیای  گره خورده:  دیگر 
همان  انرژی.  حوزه  و  یمن  جنگ 

که احیای برجام در مناسبات  قدر 
این  است،  مؤثر  عربستان  و  ایران 
کرات نیز در روند احیای برجام  مذا

دارای تأثیر متقابل است.
کرات  مذا روزهای  در  عربستان 
در  سنگ اندازی  هیچ  از  برجام 
آن  زیرا  نکرد  دریغ  توافق  حصول 
ایران  قدرت  افزایش  موجب  را 
نیز  امروز  و  می دانست  منطقه  در 
قدرت  افزایش  موجب  که  برجامی 
خود  برای  تهدیدی  را  شود  ایران 
می داند. در حوزه انرژی نیز افزایش 
امارات  و  عربستان  نفت  تولید 
بردن  حاشیه  به  عوامل  از  یکی 
شرایط  در  امروز  و  بود  ایران  نفت 
نفتی  تحریم  و  اوکراین  جنگ 
روسیه نگاه ها دوباره به نفت ایران 
دارای  کشور  سومین  به عنوان 
شده  معطوف  جهان  نفت  ذخائر 
به تنهایی  را  سعودی  نفت  اروپا  و 
کافی  نیازهایش  تأمین  برای 
نمی داند. پرونده جنگ یمن هنوز 
بسته نشده و پافشاری سعودی ها 
جنگ  در  رسیدن  نتیجه  به  در 
پردامنه ای  آسیب های  می تواند 
برساند.  آنها  اقتصادی  منافع  به 
حماتی نظیر سال 2019 و 2022 به 
آرامکو و شوک به بازار جهانی نفت 
با  را  سعودی ها  یکه تازی  می تواند 
کند.  مواجه  پرهزینه  معادله  یک 
و  کرات  مذا به  ایران  مثبت  موضع 
الکاظمی،  پرتعداد  رفت وآمدهای 
نخست وزیر عراق به تهران و ریاض 
برای  کرات  مذا اهمیت  بیانگر 

کشورهای منطقه است.
در  موفقیت  هرگونه  همچنین   
افزایش  موجب  کرات  مذا این 

با رشد روابط بین کشورها دیپلماسی 
قدرت  مؤلفه های  از  یکی  به  تبدیل 
کشور شده است و امروزه در دنیا  هر 
دیپلماسی  دستگاه  که  کشورهایی 
بین الملل  نظام  در  دارند  قوی 
از  یکی  دارند؛  گفتن  برای  حرفی 
دیپلماسی  حوزه  دیپلماسی  انواع 
انرژی است، اخیرًا و باتوجه به جنگ 
اهمیت  حوزه  این  اوکراین  و  روسیه 
کشورهایی  کرده است.  بسزایی پیدا 
منابع  از  بیشتری  برخورداری  که 
کانون  طبیعی انرژی دارند این روزها 
توجه در دنیا هستند. اّما متأسفانه 
که  این حوزه از دیپلماسی آن چنان 
دیپلماسی  دستگاه  موردتوجه  باید 
جمهوری اسامی قرار نگرفته است.

یکی از مسائلی که با شروع فصل گرما 
نگران کننده است  برای مردم  بسیار 
بحث قطعی برق و مشکل در شبکه 
برقی کشور است که چند سالی است 
کشور  در  که  بی سابقه ای  گرمای  با 
همیشه  از  بیش  است  افتاده  اتفاق 
باعث رنجش خاطر مردم شده است، 
یکی از مسائلی که دستگاه دیپلماسی 
انرژی  با رایزنی در حوزه  می توانست 
برق  کمبود  مسئله  کند  ورود  آن  به 
در شبکه توزیع بود. باتوجه به مزیت 
انرژی های  حوزه  در  ایران  نسبی 
یک  با  گاز  و  نفت  مثل  فسیلی 
دیپلماسی فعال می توانستیم از این 
کنیم و ضعف  مزیت نسبی استفاده 
کنیم.  جبران  را  برق  حوزه  در  کشور 
اّما ما هنوز در فراوری نفت و استفاده 
بهینه از آن مشکل داریم و خام فروشی 
را ساده ترین راه برای استفاده از این 
درحالی که  می بینیم.  طبیعی  منبع 
بسیاری از کشورهای نفتی به سمت 
نفت  از  راهبردی  استفاده  و  فراوری 
کمبودهای خود را  حرکت می کنند و 
به وسیله آن جبران می کنند. در حوزه 
ماه های  در  ایران  انرژی  دیپلماسی 
با  گازی  اخیر فقط یک مورد سوآپ 
ترکمنستان و رایزنی برای ایجاد شبکه 
و  است  شده  انجام  روسیه  با  برقی 

گفته  به 

رضا رضوی سید امیر

علیرضا نامدار

در جاده ناهموار تهران-ریاض بازیگری  به عنوان  عراق  وزنه 
عربستان  تکیه  می شود.  منطقه 
بر اسرائیل هر روز بیشتر می شود و 
روابط  عادی سازی  شاهد  احتمااًل 
صهیونیستی  رژیم  و  عربستان 
عربی  ناتوی  ایده  اما  بود  خواهیم 
برابر  در  شرکا  سایر  و  عربستان 
ایران چندان موفق نخواهد بود و 
حتی  ایران  با  پرتنش  مسیر  ادامه 
صهیونیستی  رژیم  حضور  باتکیه بر 
افزایش  به  تنها  خلیج فارس  در 
دامنه تنش ها می انجامد و اقتصاد 
به  را  عربی  کشورهای  امنیت  و 
خطر خواهد انداخت. محور عبری 
تنها  امروز  سروصدای  پر  عربی   -
کاغذی است و هزینه های  یک ببر 
دشمنی مستقیم با ایران را بیشتر 
همچنین  می دانند.  آن  منافع  از 
بطن  در  که  صهیونیستی  رژیم 
ح قرار دارد در عرصه عمل  این طر
برای  کاری  فدا به  چندانی  عاقه 
هر  در  و  داشت  نخواهد  اعراب 
ضرر  بیشترین  احتمالی  درگیری 
کرات  مذا تجربه  است.  اعراب  با 
مقامات  و  حزب اهلل  اخیر  مخفیانه 
کوتاه مدت  سعودی بر سر آتش بس 
که  است  آن  نشان دهنده  یمن 
دیپلماسی  و  میدان  هماهنگی 
عقب نشینی  موجب  بلندمدت  در 
کید  تأ شد.  خواهد  مقابل  طرف 
میان  صلح  گفتگوهای  بر  ایران 
بر  کید  تأ عربستان  و  یمنی  طرفین 
همواره  ایران  که  است  نکته  این 
صلح  احیای  برای  جدی  عزمی 
باتکیه بر  ولی  دارد  منطقه  در 
خطوط قرمزش. ثبات در منطقه، 
انرژی  حوزه  همکاری های 
شیعیان  حقوق  حفظ  و  اقتصادی 
از دغدغه های همیشگی جمهوری 
عربستان  به  نسبت  اسامی 
به  رسیدن  و  تنش  کاهش  و  بوده 
کرات  مذا در  روابط  برقراری  سطح 
در  مثبتی  چشم انداز  می تواند 
باشد.  داشته  اهداف  این  تحقق 
است  حقیقتی  مقاومت  محور 
آنها  شرکای  و  سعودی ها  که 
آن  با  تعامل  به  ناچار  به مرورزمان 
ماندن  ثابت  علی رغم  و  شدند 
و  کتمان  امکان  دیگر  دشمنی ها 
حرکات شتاب زده بر علیه آن وجود 

ندارد.

انرژی با عینک 
دیپلماسی
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شبکه  در  گاز  کمبود  مسئولین 
تا  کردند  جبران  آن  به وسیله  را 
آرامش  با  را  سرما  فصل  بتوانیم 
کنیم. اّما ظاهرًا مدیران  بیشتری رد 
کارهای  ثمرات  به  حتی  کشور 
تجربه  و  ندارند  توجه  هم  خودشان 
در  را  ترکمنستان  با  اخیر  قرارداد 
عرصه های دیگر استفاده نمی کنند.

مسئولین هنوز اعتقادی به استفاده 
از نفت به عنوان یک مزیت راهبردی و 
اهرمی برای امتیازگیری ندارد و بیشتر 
عاقه مند هستند که آمار فروش نفت 
کنند و اعام  را با دولت قبل مقایسه 
افزایش یافته  نفت  فروش  که  کنند 
است. دولت سیزدهم نباید به فروش 
کنونی نفت به عنوان یک نتیجه نگاه 
ابزار  یک  صرفًا  را  آن  باید  بلکه  کند 
نفت  فراوری  سمت  به  رفتن  برای 
مدعی  کنونی  مسئولین  گر  ا ببیند. 
هستند که با دولت های قبلی تفاوت 
گذشته  دولت های  راه  نباید  دارند 
باید  و  کنند  طی  انرژی  حوزه  در  را 
سیاست گذاری هایشان  در  تغییری 
انرژی  دیپلماسی  و  انرژی  حوزه  در 
کنند. در شرایط فعلی جهان  ایجاد 
را بیش  ایران  به نفت  نیازمندی  که 
اّما  است.  کرده  احساس  گذشته  از 
موردتوجه  کمتر  امر  این  متأسفانه 
مشخص  و  می گیرد  قرار  مسئولین 
نیست چه خسارت هایی باید ایجاد 
شود تا مسئولین به قدرت ایران در 
ببرند.  پی  انرژی  دیپلماسی  عرصه 
انرژی  دیپلماسی  حوزه  به  توجه 
به شدت متأثر از سیاستگذاری های 
کلی دستگاه دیپلماسی کشور است، 
از  اینجا  تا  که  رویکردی  باتوجه به 
به  بودیم  شاهد  خارجه  امور  وزارت 
نظر می رسد هنوز دیپلماسی انرژی 
جایگاهی در سیاستگذاری های کان 
مدیران  ندارد،  دیپلماسی  دستگاه 
این عرصه باید توجه داشته باشند که 
غفلت از دیپلماسی انرژی در شرایط 

فعلی دنیا در بلندمدت خسارت های 
کشور به بار خواهد آورد  زیادی برای 
از  فعلی  مسئولین  که  همان طور 
حوزه های  در  قبلی  مدیران  غفلت 
گله مند هستند  مختلف دیپلماسی 
با  گر  ا که  کرد  یادآوری  آنها  به  باید 
دیپلماسی  حوزه  در  شیوه  همین 
آقایان  احتمااًل  کنند  حرکت  انرژی 
خواهند  گله مند  شما  از  هم  بعدی 
بود و مدام غفلت هایتان را به ¬شما 
به  ما  توصیه  می کنند،  یادآوری 
است  این  خارجه  وزارت  مدیران 
غفلت  انرژی  دیپلماسی  حوزه  از  که 
نکنند و از رویکرد منفعانه خودشان 
فاصله بگیرند و با اتخاذ سیاست های 
انرژی  دیپلماسی  حوزه  در  فعاالنه 
که  باشند  مطمئن  و  کنند  حرکت 
نتیجه آن را مردم مستقیمًا احساس 
در  فعاالنه  حرکت  ثمرات  و  می کنند 
به مراتب  انرژی  دیپلماسی  حوزه 
است. بیشتر  نفت  خام فروشی  از 
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وه ها دبیر کارگر

مجازی  درگیری  با  پیش  چندی 
کبر رائفی پور  شدیداللحنی که میان علی ا
گران و هنرمندان  و تعداد کثیری از سینما
جنبش  ماجرای  دیگر  بار  شد،  انجام 
گفتگوی  این  گرفت.  باال   me too
پس  اجتماعی  شبکه های  در  مجازی 
در  رائفی پور  که  گرفت  صورت  آن  از 
باالی  آمار  »باتوجه به  نوشت:  توییتی 
و  سینما  در  جنسی  تعرض  و  تجاوز 
جماعت  این  روزانه  گری های  افشا
گر کسانی  دوزاری علیه هم! به نظر میاید ا
کنند  اعام  نشده  تجاوز  آن ها  به  که 
اما ماجرای جنبش  تر باشد!«  کاربردی 
هشتگ  این  اصًا  و  چیست   me too
جنجال برانگیز از کجا نشئت گرفته است؟ 

گرفته  تهران  دانشگاه  باستان شناسی 
معرض  در  معروف  هنرمند  و  نّقاش  تا 
و  گرفتند  قرار  جنسی  اذیت  و  آزار  اّتهام 
اتهام برخی هم ثابت شد. چندی بعد 
اّما پای این جنبش نسبتًا وایرال شده 
بازیگران  از  بعضی  شد.  باز  سینما  به 
معرفی  سینما  در  فساد  قربانی  را  خود 
کردند. البته مطرح شدن فساد در سینما 
قبل  مدت ها  نیست؛  جدیدی  مسئله 
مسئله  به  سلحشور  فرج اهلل  مرحوم 
کرده بود  گسترده در سینما اشاره  فساد 
کنش تند عده ای از  که در آن زمان با وا
نوبت  اّما  بار  این  شد.  روبرو  هنرمندان 
سینمای  خانم  بازیگران  از  بسیاری 
مفّصلی  بیانیه  با  که  بود  رسیده  ایران 
ماِر فساد خزیده در پستوهای سینمای 
کشیده و از فساد جنسی  ایران را بیرون 
گسترده موجود در سینمای ایران حرف 
بزنند. آن ها به امضای خیل عظیمی از 
هنرمندان، فساد موجود را سیستماتیک 
کمیته ای  تشکیل  خواستار  و  خوانده 
که بیشتر جمعیتش خانم  آموزش دیده 
حوزه  در  جرایمی  بررسی  برای  باشد 
شدند.  جنسیتی  و  جنسی  خشونت 
همین جا  به   me too جنبِش  ماجرای 
اساوی  مانند  عده ای  نمی شود.  ختم 
ژیژک  جامعه شناس اسلوونیایی - روش 
اّتخاذ شده در جنبش me too را مثمر ثمر 
همچون  عده ای  همچنین  نمی دانند. 
پشت  به   - ایرانی  تحلیلگر  رائفی پور  
 me too پرده سیاسی - امنیتی جنبش
حاضر  شرایط  در  مهم  نکته  معتقدند. 
که این جنبش همچنان به  این است 
حیات خود ادامه می دهد و فعًا خبری 
کم رنگ شدن و فروخفتن شراره های  از 
آتش آن در شبکه های اجتماعی نیست.

کنشگر  تارانا بورک -  که  سال 2006 بود 
خودآزاری  که  جنسی  خشونت  مسائل 
شبکه  در   - بود  کرده  تجربه  را  جنسی 
برای  اسپیس«  »مای  اجتماعی 
به   - را   me too عبارت  نخستین بار 
معنای من هم همین طور -  در معنای 
دنبال  به  بورک  کاربرد.  به  جنسی اش 
که قربانیان آزار و اذیت جنسی  این بود 
ک بگذارند  بتوانند تجربه خود را به اشترا
تا اهمّیت این مسئله مکشوف شده و 
به نوعی با قربانیان همدلی صورت گیرد. 
اّما تاش بورک در آن سال ها چندان به 
جنبش اجتماعی همه گیری منتج نشد. 
پس از آن در سال 2017 در پی اتهام های 
که به هاروی واینستین   جنسی فراوانی 
از  کثیری  از سوی  آمریکایی  تهیه کننده 
 me هشتگ  از  استفاده  شد،  وارد  افراد 
به سرعت  اجتماعی  شبکه های  در   too
گسترش یافت. در چنین شرایطی آلیسا 
توییتی  در   - آمریکایی  بازیگر  میانو  
جنسی  تجاوز  و  خشونت  قربانیان  از 
خواست که تجربیات خود را برای اهمّیت 
ک  اشترا به  مسئله  این  به  بخشیدن 
تعداد  این درخواست،  از  بگذارند. پس 
زیادی از سلبریتی های مشهور آمریکایی 
تجربیات آزار جنسی خود را در شبکه های 
ک گذاشته و درخواست  اجتماعی به اشترا
این  گذشت  با کردند.  اجابت  را  میانو 
 me too هشتگ سازی همه گیر، عبارت
شد. جهانی  خاصی  معنای  چنین  با 
جامعه ایرانی و به تبع فضای سینمای 
ایران نیز از قافله جنبش me too عقب 
نماند و خیلی زود به آن پیوست. داستان 
گری های متعدد علیه اشخاص  افشا از 
دانش آموخته  از  شد.  آغاز  خاصی 
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محمدحسین قدمی

از سیر تا پیاز جنبش 
me too


