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«شرق» وضعیت فروش فیلم ها در روزهای اخیر  را بررسی می کند

حال سینما هم خوب نیست

بسیاری از فیلم هایی که در حال حاضر می توانند به گیشه 
سینما کمک کنند، توقیف هستند

سیدجمال ســاداتیان از تهیه کنندگان با ســابقه سینمای 
ایران، با اشــاره به فروش فیلم های روی پرده، به «شــرق» 
گفــت: «اگر فروش شــش ماه اول ســال ۱۴۰۱ را معیار قرار 
دهیم و با همین متر، فروش شــش ماه نخســت ســال ۹۸ 
و قبــل از همه گیری کرونا را ارزیابی کنیــم، می بینیم که در 
ســال ۹۸ در شــش ماه نخســت، ۲۷ میلیون قطعه بلیت 
فروخته شــد و در شــش ماه ســال جاری ۱۴ میلیون بلیت 
فروخته شــده است و همین فروش نشان می دهد در شرایط 
معمول هم فروش سینما چشمگیر نبوده و قطعا این روزها 
ســینما به هیچ وجه در شــرایط خوبی به لحاظ درآمدزایی 

قرار ندارد».
او در بخــش دیگری از صحبت هایــش گفت: «چیدمان 
فیلم هــا، مدیریت فرهنگی کشــور و... باعث شــده تا چنین 
شــرایطی را تجربه کنیم، اما با تحلیل شــش ماه نخســت 
سال می توان چشــم اندازی هم به شــرایط اکران تا انتهای 
ســال داشت. پیش بینی من این اســت که با توجه به اکران 
فیلم های قابل اعتنا در نیمه نخســت ســال، فیلم هایی که 
رغبتی برای حضور مردم در ســالن های سینما فراهم کنند، 
وجــود ندارد؛ مگــر فیلم هایی که به دلیــل نیمه کاره ماندن 
مراحل تولید، موفق به حضور در جشــنواره نشــدند و مردم 
برای نخســتین بار این فیلم ها را در ســالن می بینند. البته در 
کنــار همه این موارد، باید به این نکته هم اشــاره کنم که با 
ایجاد جریانات اخیر در کشــور و حمایت برخی از هنرمندان، 
شــاید برخی از صاحبان آثــار تمایلی به اکران آثارشــان در 
سینما ها نداشته باشند و همین موضوع عامل دیگری است 
که تعداد گزینه هایی که می تواند به صف اکران اضافه شود 

و مردم را تشــویق به دیدن فیلم در ســالن های سینما کند، 
کمتر می شود».

تهیه کننــده فیلم ســینمایی «چهارشنبه ســوری» درباره 
نمایش فیلم هایی که تا به امروز موفقیتی در جشــنواره های 
جهانی کســب کرده اند نیز گفت: «طبیعی است فیلم هایی 
که از ابتدای ســال موفق به حضور در جشنواره های معتبر 
جهانی شــده اند، از محتوا و کیفیت قابــل قبولی برخوردار 
هســتند و بــه یقیــن شــاخصه های مهمی دارنــد و نفس 
حضورشــان در این جشنواره ها فضای تبلیغاتی خوبی برای 
آنها ایجاد کرده اســت. اکران این فیلم ها هم می تواند تا حد 
زیادی باعث جلب توجه مخاطب به سالن های سینما شود. 
من تمام ایــن فیلم ها را ندیده ام، اما در ایــن میان «برادران 
لیال» از نظرم فیلم خوش ســاخت و قابل اعتنایی اســت که 

می تواند مخاطب زیادی هم داشته باشد».
ســاداتیان در بخــش دیگــری از صحبت هایــش درباره 
توجه مدیــران فرهنگی به موضوع اکــران گفت: « به نظرم 
وقتی برخی دولت ها با شــعارهایی خاص کارشــان را آغاز 
می کننــد، می تــوان به نتایجی رســید. مثل زمــان مدیریت 
محمدحســین صفارهرندی در وزارت ارشاد که شعارهایی 
مبنی بر تغییر ســینمای منحرفی که ایجاد شــده، داده شد 
و تصمیمی برای تغییر مســیر ســینما در پیش گرفته شــد. 
چنین تصمیم هایی برای اهالی ســینما روشن است. به نظر 
می رســد در این دوره هم شــاهد چنین مواضعی از ســوی 
مدیران فرهنگی هســتیم. شــعارهایی از این دست که باید 
به فیلم های ارزشــی فرصت بیشــتری داد و از آنها حمایت 
کرد، در این دولت زیاد شــنیده می شــود. باید بــه این نکته 
توجــه کرد کــه باید به مخاطب ســینما حــق انتخاب داد. 
مــن به هیچ وجه فکر نمی کنــم که نباید چنیــن فیلم هایی 
ســاخته شــود، اما ســهم ســاخت فیلم هایی از این دست 
می تواند بخشــی از فضای ســینما را در بر گیرد. برای مثال 
فیلــم «موقعیت مهدی» که به نظرم فیلم خوش ســاختی 
اســت و مــن از دیدنش لــذت بــردم، با وجــود حمایت و 
تبلیغات بســیاری که در تلویزیون داشــت، فروش آن چنانی 
در گیشــه کســب نکرد و می توان نتیجه گرفت این فیلم در 
جلــب توجه مخاطب تــا حدی موفق بود، اما باید ســلیقه 
تمامی مردم را هم لحاظ کرد و تنوع را در ســاخت فیلم ها 

در نظر گرفت».
تهیه کننده فیلم «برف روی کاج ها» ادامه داد: «برخی از 
تصمیمات مدیران فرهنگی می تواند معادالت و ظرفیت های 

اکــران را به هم بزنــد و به همین دلیل شــاهد فروش قابل 
اعتنایی در گیشــه نیستیم. بی راه نیســت اگر بگویم بسیاری 
از فیلم هایی که در حال حاضر می توانند به گیشــه ســینما 
کمک کنند، توقیف هستند و با مشکالت بسیاری تا رسیدن به 
اکران مواجه خواهند بود. بنابراین برای تصمیم گیری درباره 
فروش بهتر فیلم در گیشــه، باید برخی مشکالت از این قبیل 

را حل کرد».
سینما شــامل ســه گانه تولید، توزیع  و نمایش است و  اگر  
هریک از  آنها  حذف  شود  به  کلیت  سینما  آسیب  می رسد

«بدون شــک در چنین شــرایطی باید وزارت ارشاد به این 
باور برســد که وقت همدلی با اهالی سینماســت. به نظرم 
بهترین اقدام وزارت ارشــاد و ســازمان ســینمایی، تشکیل 
جلســات با صنوف ســینمایی اســت تا از طریق همفکری 
به راهــکاری رســید. اگــر وضعیت نابســامان ســینما به 
همین شــکل ادامه داشــته باشــد، به هیچ وجــه نمی توان 
به آینــده آن خوش بین بود؛ چرا که هزینه هــای تولید فیلم 
بسیار ســنگین است و اهالی ســینما به اینکه چرا در چنین 
شرایطی همدلی وجود ندارد، معترض هستند». این بخشی 
از صحبت هــای ســعید خانــی، تهیه کننــده و پخش کننده 
سینما ست؛ حرف هایی که گرچه زیاد تکرار شده و دست کم 
در ســه ســال اخیر با وجــود همه گیری کرونــا، گالیه هایی 
از این جنس را از زبان اهالی ســینما زیاد شــنیده ایم، اما به 
نظر می رســد تصور ایجاد شرایط با ثبات برای سینمای ایران 

کمی دور از ذهن باشد.
خانــی در گفت وگو با «شــرق» به فــروش روزهای اخیر 
ســینمای ایران اشــاره کرد و گفت: « شرایط اجتماعی خوب 
نیســت و طبیعی اســت که حال عمومی مــردم هم خوب 
نباشــد. دسترســی به اینترنت سخت شــده و همین اتفاق 
سهم چشمگیری در فروش فیلم های سینمایی داشته است. 
طبیعی است صاحبان فیلم هایی که بعد از پشت سرگذاشتن 
دوران کرونــا، امیدوار بازگشــت سرمایه هایشــان هســتند، 
همچنــان بــه این فکر می کننــد که باز هم منتظر باشــند و 
دســت نگه دارند تا شاید شرایط طبیعی تری برای دیده شدن 

فیلم هایشان فراهم شود».
مدتی قبل شورای صنفی نمایش برای اکران فیلم «جنگ 
جهانی سوم»، نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار اعالم 
آمادگی کرد. این در حالی اســت که بر اساس قوانین شاخه 
بهترین فیلــم بین المللی اســکار ۲۰۲۳، فیلم های منتخب 
کشورها باید بین تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ تا حداکثر ۹ آذر ۱۴۰۱ 

در کشــور مبــدأ، حداقل هفت روز اکران تجــاری و عمومی 
داشــته باشــند. خانی در پاسخ به این پرســش که با وجود 
این شــرایط، اکران فیلمی که نماینده ایران در اسکار پیش رو 
است چه خواهد شد؟ گفت: «این روزها بحث اکران «جنگ 
جهانی سوم» هم داغ است. فیلمی که طبق مقررات اسکار 
باید در کشــور مبدأ اکران شــود. به نظرم چون جنبه اکران 
فیلــم به لحاظ مقررات پررنگ تر اســت، می توان به صورت 
موقت آن را در ســالنی کوچک اکران کرد که این قانون اجرا 
شــود. تصور نمی کنم حتی فیلم «جنگ جهانی ســوم» هم 
در این شــرایط بتواند به صورت گســترده اکران شود. وقت 
این رســیده کــه مثل زمانی کــه کرونا باعث آســیب جدی 
به ســالن های سینما شــد و سازمان ســینمایی برای جبران 
خسارت آســتین باال زد، در این روزها هم به دنبال راهکاری 
جدید باشــد تا صاحبان آثار راضی به اکران فیلم هایشان در 

سینماها شوند».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــا اشــاره به 
فیلم هایــی که قرار بــود در پاییز به اکران ســینماها اضافه 
شــوند، گفت: «طبــق برنامه ریزی های انجام شــده قرار بود 
فیلم هایی مثل «مالقــات خصوصی» یا «جوجه تیغی» پاییز 
در سینماها اکران شوند. طبیعی است شرایط در حال حاضر 
برای صاحبان فیلم ها راضی کننده نیســت. فیلم هایی که از 
ســال ۹۸-۹۹ در صف اکران مانده اند و دســت کم سه سال 
است سرمایه صاحبان آنها بالتکلیف مانده ، این فیلم ها حتی 
اگر همین االن هم اکران شــوند، موفق به بازگشــت سرمایه 

نخواهند بود».
خانی درباره ارزیابی  خود از اجرای طرح بلیت شــناور و 
امکان دسترسی بیشتر مخاطبان به دیدن فیلم های روی پرده 
ســینماها نیز گفت: «سال هاست بحث کلی در جریان است؛ 
اینکه تمامی فیلم ها برای دیده شــدن نیاز به تبلیغات دارند. 
به همین جهت روال اکران سینماهای ما بر خالف تمام دنیا، 
جهت معکوســی را طی می کند و فیلم های روز سینمای ما 
ســهمی از تبلیغات تلویزیونی ندارد. طرح بلیت شناور هم 
اساسا بد نبود و من جزء موافقان آن بودم و هستم. اما زمانی 
ایــن طرح جواب می دهد که دولت به صورت کالن برای آن 
برنامه ریزی داشته باشــد. عدم همین برنامه ریزی باعث شد 
امروز راه چندان موفقی نباشــد. اما اگر همتی وجود داشته 
باشــد تا برای جلب نظر تماشــاگران به طرح دیدن فیلم با 
قیمت بلیت نیم بها در ســینماها برنامه ریزی شــود، شــک 
نکنید که تا یک سال دیگر مخاطب بیشتری به سینما اضافه 
خواهد شد و ضریب اشغال سینما باال خواهد رفت. طبیعی 
اســت که شرایط اقتصادی به بســیاری از خانواده ها امکان 
تماشای فیلم در ســینماها را نمی دهد و باید برای این افراد 

برنامه ریزی شود».
تهیه کننــده فیلــم سینمایی«دوزیســت» بــا اشــاره به 
تصمیمات ســازمان ســینمایی در شــش ماه نخست سال 
گفت: «مدتی صدور پروانه ســاخت به کندی انجام می شد 
و با اینکه این روند تصریح شــده، اما بسیاری از اهالی سینما 
نگران اکران ســال آینده هســتند. واقعیت این اســت که در 
دو، ســه سال گذشته شاهد اکران فیلم های در صف نمایش 
بودیم. فیلم هایی که روز به روز به تعداشان اضافه می شود. 
فیلم هایی مثل «ابلق» و «دوزیســت» برای دو ســال پیش 
بودند که باالخره اکران شــدند و انیمیشن «پسر دلفینی» این 
اواخر کمی به گیشه کمک کرد. تا مدتی دیگر بازی های جام 
جهانی را در پیش داریم و طبیعی اســت که بار دیگر اکران 
فیلم های ســینمایی به حاشیه رانده شــود. اگر نگاه کالنی 
توسط وزارت ارشاد وجود نداشته باشد و مشکلی در پروانه 
ساخت فیلم ها ایجاد شــود، به خصوص فیلم های ملودرام 
اجتماعی که معموال در روند پروانه ساخت با مشکل روبه رو 
می شــوند، نگرانی صاحبان آثار برای ســال آینده بیشتر هم 

خواهد شد».
او در بخش دیگری از صحبت هایش به نمایش بازی های 
جام جهانی در ســینماها نیز اشــاره کــرد و گفت: «نمایش 
بازی ها فقط برای ســینمادار نفع مالی دارد و طبیعی است 
که صاحبان آثار متضرر خواهند شــد. سینما شامل سه گانه 
تولید، توزیع و نمایش اســت و اگر هریک از آنها حذف شود، 
به کلیت ســینما آســیب می رســد. در روند بازی های جام 
جهانی هــم قطعا مردم از نمایش در ســینماها اســتقبال 
می کننــد، اما دیــدن فوتبال در ســینما، ضــرری را متوجه 
ســینمادار می کند و دست کم باید به فکر تعویض صندلی ها 
بعد از این دوره باشــد. قطعا در ســه بازی ایران سالن های 
ســینما شــلوغ خواهد شــد، اما باز هم فیلم های سینمایی 
ضرر خواهند کرد. چهار ســال پیش شورای صنفی نمایش 
طرحــی ایجاد کــرد که ســینما داران فوتبال نشــان بدهند، 
اما ســهم فیلم هایی را که در حال اکران هســتند، بپردازند. 
متأســفانه دیدیم هیچ ســینماداری پول صاحب فیلم ها را 

پرداخت نکرد».

شــرق: شــرایط اکــران فیلم های 
وضعیت  نیســت.  خوب  سینمایی 
بی رونــق ســینما را ایــن روزهــا 
می توان از سالن های خلوت و آمار 
شــد؛  متوجه  فیلم ها  پایین  فروش 
به نظر می رســید در  فیلم هایی که 
جلب نظر تماشــاگران سینما موفق 
عمل خواهنــد کرد، امــا آمارها از 

شکستشان در گیشه خبر می دهد.

دوشنبه
۱۱ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۶

خـبـر  بـرگـزیـده

حضور  ۸۰ کشور در  رقابت
 اسکار  بین المللی ۲۰۲۳

مهــر: دو روز مانده به پایان مهلــت آکادمی اســکار برای معرفی 
نمایندگان کشورهای مختلف، فیلیپین، پاکستان، هنگ کنگ، استونی، 
آرژانتین، مراکش، ایتالیا، ویتنام، هند و مکزیک نیز نمایندگان شــان را 

برای رقابت اسکار بین المللی ۲۰۲۳ معرفی کرده اند.
فیلیپین با فیلم برنده جشنواره ونیز «در کار: گمشده ۸» به رقابت 
اســکار وارد شد. این فیلم ســاخته اریک متی اولین بار در جشنواره 
ونیز ســال پیش به نمایش درآمد و جایــزه بهترین بازیگری را برای 
جان آرســیال دریافت کرد. فیلم دنباله ای بر فیلم «در کار» ســاخته 
همین کارگردان است که در بخش دو هفته کارگردان های جشنواره 
کن در ســال ۲۰۱۳ به نمایش درآمد و داســتانش بــا الهام از وقایع 
واقعی، درباره یک روزنامه نگار فاسد است که به دنبال عدالت برای 
همکارانش است. پاکســتان با «جوی لند» ساخته سعیم صادق به 
اســکار می رود. این فیلم امسال در کن به نمایش درآمد و در بخش 
نگاه جایزه برد. داســتان فیلم درباره خانواده ای مردساالر است که 

آرزوی شان داشتن یک فرزند پسر برای ادامه نسل خانواده است.
مکزیک با «باردو، وقایع نگاری دروغین یک مشت حقیقت» فیلم 
جدید آلخاندرو گونزالس ایناریتو به اسکار می رود. این فیلم اولین بار 
در جشــنواره ونیز امســال دیده شد و اولین ســاخته ایناریتو بعد از 
ســال ۲۰۰۰ اســت که در مکزیک زادگاه این کارگردان ساخته شده و 
داستانش درباره یک روزنامه نگار و مستندساز مکزیکی است که به 
زادگاهش برمی گردد و با مسائلی مربوط به هویت و خانواده روبه رو 
می شــود. مکزیک ســال ۲۰۱۸ با فیلم «ُرما» به کارگردانی آلفونسو 

کوارون برنده جایزه اسکار بهترین فیلم بین الملل شد.
مراکش با «خفتان آبی» ســاخته مریم توزانی به اسکار می رود. 
این فیلم اولین بار در جشــنواره کن به نمایــش درآمد و برنده جایزه 
فیپرشــی شــد و در تورنتو هم در بخش نمایش های ویژه دیده شد. 
داستان درباره زوجی است که یک فروشگاه سنتی خفتان را در یکی 

از قدیمی ترین بخش های شهر مراکش اداره می کنند.
هنگ کنگ «جایی که باد می وزد» ساخته فلیپ یونگ را به اسکار 
معرفی کرده اســت. این کارگردان پیش تر با «بندر تماس» در ســال 
۲۰۱۵ در اســکار شــرکت کرده بود. این فیلم با بودجه ۳۸ میلیون 
دالری با همکاری چینی ها ســاخته شــده و از گران ترین فیلم های 
ساخته شده در هنگ کنگ اســت و داستانش درباره موضوع جنایی 

جنجالی درباره چهار افسر پلیس فاسد است.
استونی فیلم بسکتبالی «کاِلف» را به اسکار معرفی کرد. این فیلم 
ساخته اوه ماستینگ درباره سفر تیم بسکتبال استونی به دور نهایی 
مســابقات قهرمانی این ورزش در اتحاد جماهیر شــوروی در حال 
فروپاشــی اســت و با الهام از رویدادهای واقعی سال ۱۹۹۱ ساخته 
شــده است. تیم استونی آخرین جام بســکتبال شوروی را به دست 
آورد. آرژانتین «آرژانتین ۱۹۸۵» را به اسکار معرفی کرده که ساخته 
سانتیاگو میتره و برنده جایزه فیپرشی فیلم ونیز امسال است و جایزه 
منتخب تماشــاگران جشنواره سن سباســتیان را هم به دست آورده 
اســت. این درام براساس رویدادهای واقعی ســاخته شده و درباره 
مبارزات وکیلی جوان با یــک تیم حقوقی حتی جوان تر با حکومت 
نظامی آرژانتین است که در نهایت دیکتاتوری نظامی خورخه ویدال 
را بــه توقیف، شــکنجه و قتل مخالفان محکوم کــرد. دانمارک نیز 
«عنکبوت مقدس» ساخته علی عباسی را به اسکار فرستاد که اولین 
بار در جشــنواره کن به نمایش درآمد و دربــاره قتل های زنجیره ای 

مردی در شهر مشهد است.
ایتالیا هم با فیلم «نوستالژی» ساخته ماریو مارتونه راهی اسکار 
می شــود. این فیلم که در کن امسال حضور داشت با نقدهای مثبت 
بسیار تحسین شده و درباره مردی میانسال است که پس از ۴۰ سال 
زندگــی در مصر به شــهر زادگاهش ناپل برمی گــردد و با خاطرات 

مجرمانه دوران جوانی احاطه می شود.
هند «آخرین نمایش فیلم» ســاخته پان نالین به زبان گجراتی را 
برای اسکار برگزید. داستان با پس زمینه های سینمایی درباره انتقال 
از سلولوئید به دیجیتال و درباره پسر ۹ ساله ای به نام سامی است که 
عاشق سینماست و با تماشای اولین فیلم، زندگی اش تغییر می کند.

ویتنام نیز «۵۷۸: شلیک دیوانه» را که فیلمی اکشن به کارگردانی 
لونگ دین دون اســت، به اسکار فرستاده است. داستان درباره پدری 
راننده اســت که هــدف آزار گروهی غریبه واقع شــده و در تعقیب 
آنهاســت. آخرین مهلت معرفی فیلم های منتخب کشــورها برای 
رقابت در بخش بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳، سوم اکتبر (۱۱ 
مهر) است. از سینمای ایران فیلم «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی 

هومن سیدی برای رقابت در این بخش معرفی شده است.
رأی گیــری بــرای تعییــن نامزدهای اســکار از ۱۲ ژانویــه تا ۱۷ 
ژانویه ۲۰۲۳ انجام می شــود و نامزدهای امســال ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ 
(۴ بهمن) معرفی می شوند. زمان رأی گیری نهایی از دوم مارس تا  هفتم 
مارس ۲۰۲۳ است. اسکار نودو پنجم یکشنبه ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) 

برگزار می شود.

محمد فاضلی: برگ برگ رســانه ای تخصصی در حوزه کتاب 
اســت که در شــبکه های اجتماعی به معرفــی و نقد کتاب 
می پــردازد و در برگ شــانزدهم به معرفــی کتاب «صدایی 
که شنیده نشــد: نگرش های اجتماعی – فرهنگی و توسعه 

نامتوازن در ایران» پرداخته است.
انقــالب ســال ۱۳۵۷  از  ایرانیــان در ســال های قبــل 
چگونــه می اندیشــیدند؟ جامعه شناســان چــه تحلیلی از 
آن اوضاع داشــتند و به رژیم شــاه چه گفتنــد؟ واکنش ها 

آنچــه جامعه شناســان می گفتنــد  برابــر  در 
چه بود؟

یکــی از مهم ترین اســناد برای پاســخ دادن 
به این ســؤاالت، تحقیقی اســت کــه با عنوان 
«طــرح آینده نگری» توســط مجیــد تهرانیان 
-۱۳۱۴) اســدی  علــی  و   (۱۳۹۱-۱۳۱۶)
۱۳۷۰) در ســال ۱۳۵۳ انجام شد . این تحقیق 
شــامل نظرســنجی از مردم ایــران و مصاحبه 
بــا گروه های مختلــف نخبگان اســت. عباس 

عبــدی و محســن گــودرزی، بخش عمــده ایــن تحقیق را 
بعــد از ســال ها در قالب کتاب «صدایی که شــنیده نشــد: 
نگرش هــای اجتماعی-فرهنگی و توســعه نامتوازن ایران» 
در ســال ۱۳۹۶ تدویــن کرده انــد و نشــر نی آن  را منتشــر 

کرده است.
پرســش اصلی مجید تهرانیان آن بوده که جامعه ایران 
دهــه ۱۳۵۰ چقــدر توان تحمل تغییرات وســیع ناشــی از 
نوســازی اقتصادی و اجتماعی را داشته اســت؟ و ایرانیان 
تحت چنان شرایطی چگونه زندگی می کردند، 
جهــان خــود را چگونــه می دیدند و شــرایط 

اجتماعی را چگونه تفسیر می کرده اند؟
جهــان ایرانــی دهــه ۱۳۵۰ از یــک ســو 
خوش بینانه به تغییرات شــتابان، رشــد طبقه 
متوســط، صنعتی شــدن و ثبات می نگریســت 
و از ســویی دیگر آبســتن حوادث بوده اســت. 
علی اســدی در تحقیقاتش نشان داده بود بین 
توده ها و نخبگان میل بازگشــت به گذشــته و 

به ویــژه پناه بردن به مذهب، بر اثر شــدت تغییرات، در حال 
رشــد بــود. «تحقیقات نشــان مــی داد ارزش هــای مدنظر 
حکومت وقت حتی در بین گروه هایی که پایگاه آن محسوب 

می شد، عمومیت نداشت» (ص ۱۵).
نتیجه این تحقیقات در ســال ۱۳۵۴ در همایشی با عنوان 
«طرح آینده نگری» با شــرکت صاحب نظران در شیراز ارائه 
شــده اســت. هرمز مهرداد به بیگانگی سیاسی دانشجویان 
اشــاره کرده و می گوید: «از یک طرف اصــرار طبقه جوان و 
تحصیل کرده به شرکت در امور سیاسی و از طرف دیگر رویه 
مسئولین و مدیران سیاســی که معموال رضایت و عالقه ای 
به شــرکت جوانان تحصیل کرده در فعالیت سیاســی نشان 
نمی دهنــد، باعث شــد نوعــی بیگانگی سیاســی در طبقه 
دانشــجو ایجاد شــود. ...  تحقیقاتی که انستیتوی مطالعات 
اجتماعــی دانشــگاه تهــران ... نشــان می دهــد ۹۰ درصد 
دانشــجویان سیاســت مداران ایرانی را ناصالح تشــخیص 
داده اند. ... بیش از ۵۰ درصد این دانشــجویان مشکل عمده 
سیاســی ایران را بی توجهی رهبران سیاســی به مشــکالت 

اقتصــادی و اجتماعــی و وجود نابرابــری و بی عدالتی ذکر 
کرده اند» (ص ۱۸).

ســیدمحمدباقر نجفی با اشــاره به مذاکرات و گفت وگو 
بــا متفکران روحانی می گوید: «کلیه افراد مصاحبه شــده از 
رســانه ها ناراضی و نسبت به برنامه های مذهبی آنها بدبین 
بودند و با تأکید بر اهمیت رســانه ها آنها را در شرایط فعلی 
غیرمعنوی و غیراخالقی می دانســتند» (ص ۲۰) و داریوش 
همایون می گوید: «اصل قضیه این اســت که جوانان تعلق 
خاطری به وضع موجود ندارند و در ضمن منفعت مستقری 
هم در حفظ آن نمی بینند. ... هیچ انتظاری جز وضعی که با 
آن روبه رو هســتیم (یعنی کنار کشیدن اکثریت بزرگ جوانان 
این مملکت و ناسازگاری با وضع موجود) نمی توانیم داشته 

باشیم» (ص ۲۱).
تاریخ نشــان داد که حق با مجید تهرانیان، علی اســدی، 

هرمــز مهــرداد و داریوش همایــون بود. 
آنهــا از خودبیگانگــی سیاســی، پناه بردن 
به مذهــب، نارضایتی اجتماعی و ظرفیت 
به هم ریختگی ســاختار قــدرت را دریافته 
بودنــد، امــا کســانی بودنــد کــه از ســر 
محافظه کاری یا تعلق به ساختار سیاسی، 
به جای نقد علمی، دست به دامان ردکردن 

علوم اجتماعی شدند.
تــورج فرازمنــد در همــان همایــش 
می گوید: «هیچ کــدام از تعاریفی که آقای 

همایون و آقای نیکخواه درمورد نظام سیاسی بیان کردند ... 
به نظر من با کشــور ما جور در نمی آید، چون بر اســاس یک 
داوری غلط و روش آماری بی پایه و ناصحیح است (منظور 
مثال متد آماری اســت که باید در میشیگان پیاده شود اما در 
یزد اســتفاده می کنند). ... گفتید رژیم سیاسی چیزی است و 
توســعه سیاسی چیزی دیگر؛ در این مملکت دو هزار و  پانصد 
سال اســت که این دو پیوســتگی مطلق خود را دارند و اگر 
آنها را از هم جدا کنیم، بیان توسعه سیاسی با ضوابط غربی 

صحیح نخواهد بود».
نظــام سیاســی پهلوی ترجیــح داد به عــوض مواجهه 
بــا واقعیت، محققان و روش شــان را غربــی بخواند؛ گویی 
حقایقی که علوم اجتماعی بیان می کند، جهنمی اســت که 
سیاسیون توان مواجه با آن ندارند. صدای جامعه شناسان تا 

وقتی که انقالب نشد، شنیده نشد.
کتــاب «صدایــی کــه شــنیده نشــد: 
نگرش های اجتماعی-فرهنگی و توســعه 
ایــران» را نشــر نــی در ۳۲۵  نامتــوازن 
صفحه منتشــر کــرده و چاپ دهــم آن با 
قیمــت ۱۷۰ هــزار تومان به بــازار عرضه 

شده است.
بــرای تهیه کتــاب می توانیــد از طریق 
صفحه اینســتاگرام برگ برگ اقدام کنید. با 

اسکن بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.
برگ  برگ کتاب، تجربه زندگی ناب

«صدایی که شنیده نشد: نگرش های
ایران»  اجتماعی-فرهنگی و توسعه نامتوازن در 

ایرنا
لی، 

 توک
اکبر

س: 
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