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«شرق» شرایط فروش گیشه در هفته های اخیر و تعطیلی برخی سینماها را بررسی می کند

سینماها برای آینده نزدیک برنامه ای دارند؟

«اسپیلبرگ» خرس طالی افتخاری برلین را می گیرد

شرق: بعد از گذشت چند روز از آغاز رقابت های جام جهانی، حاال 
می توان شفاف تر به وضعیت سینماها نگاه کرد؛ سالن دارانی که 
در دوران رکود، منتظر تماشاچیان جام جهانی در سالن های شان 
بودند و با منتفی شــدن شرایط پخش فوتبال، نمی توان تصویری 

روشن از آینده سینماها متصور بود.
محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، مدتی قبل در حاشیه 
آغاز به کار ســینما «مهر شاهد» در جمع خبرنگاران، از واگذاری 
اختیار پخش فوتبال به شــورای تأمین اســتان ها صحبت کرد و 
توضیح داد که براساس این هر استانی می تواند با توجه به شرایط 
حاکم بر اســتان، در این زمینه تصمیم گیری کند و مجوز نمایش 
بازی های جام  جهانی در سینماهای آن استان را بدهد. این گونه 
تصمیم گیری در این زمینه از اختیارات ســازمان سینمایی خارج 
شــده است و استانداری ها باید در این زمینه تصمیم گیری کنند و 
با توجه به آخرین پیگیری هــا، بازی های جام  جهانی به  صورت 

عمومی در سینماهای سراسر کشور اکرانی نخواهند داشت.
اما شــاید نکته تأمل برانگیــز در این رویداد، توســعه یکی از 
سینماهای تهران بود. در این مراسم رئیس سازمان سینمایی به 
ظرفیت سالن های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: «ما از کشورهای 
صاحب ســینما هســتیم؛ اما از لحاظ زیرساخت  دچار مشکالت 
عدیده ای هســتیم و تنها ۷۰۰ سالن داریم و حداقل سالنی که در 
کشور باید تأمین شــود، نزدیک به سه هزار سالن است. به لحاظ 
زیرســاخت عقب افتاده ایم و هم اکنون ۲۲۵ شــهر با بیش از ۵۰ 
هزار جمعیت داریم که فاقد سالن سینما هستند. توجه ما در این 
ســال ها همیشه به فیلم سازی بوده است تا زیرساخت ها؛ و حاال 
این ضرورت احساس شده است و به همت حوزه هنری و بخش 
خصوصی تالش می شود که تا ۱۴۰۴ اتفاقات بهتری در کشور رخ 
دهد». نکته ای که محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی کشور، 

به آن اشــاره می کند، اگرچه نکته تأمل برانگیزی اســت؛ اما این 
روزها سینماها با بحران شدید مخاطب روبه رو هستند و بسیاری 
از کارشناسان سینما پاسخ روشنی برای چگونگی برون رفت از این 
بحران ندارند. سینماهایی که هفته هاست فیلم جدیدی نمایش 
نداده و مخاطب چندانی قدم به سالن های شــان نگذاشته اند و 

اندک فروش گیشه برای سینما داران ناامید کننده است.
کاهش چشمگیر مخاطب در  ۸ ماه گذشته

امیرحســین علم الهدی، کارشناس سینما، وضعیت سینما را 
بحرانی توصیف می کند. او در پاسخ به این پرسش که در هشت 
ماه گذشــته وضعیت فروش گیشــه ســینماها را چطور ارزیابی 
می کند، به «شــرق» گفت: «هفته هاســت که گیشــه سینماها 
فروش چندان مناســبی ندارند و شاید پخش فوتبال در سینماها 
می توانســت تا حدی رونق را به سالن های سینماها برگرداند که 
متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد. واقعیت این است که در هشت 
ماه گذشته، فروش سینماها چیزی حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 

بوده است».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «به جز دو ســال 
کرونا، که ســال های خوبی برای سینماها نبود، اگر مبنای آمار بد 
فــروش را پیش از همه گیری کرونا در نظر بگیریم، در ســال ۹۸، 
سینمای ایران در هشت ماه ۱۵ میلیون نفر مخاطب داشت و در 
مقایسه با هشت ماه سال ۱۴۰۱، چیزی حدود ۱۰ میلیون نفر ریزش 
مخاطب را نســبت به سال ۹۸ تجربه کردیم و البته در سال ۹۷، 
ما حدود ۲۱ میلیون نفر مخاطب سینما را در هشت ماه داشتیم 
و این آماری اســت که کامال شــرایط بحرانی سینماها را گوشزد 
می کند». او در ادامه به گســتردگی و تنوع ســینماهای سراســر 
کشور اشــاره کرد و گفت: «در حال حاضر حدود ۶۰۰ پرده سینما 
در کشــور داریم و چیزی حدود ۶۰، ۷۰ درصد کاهش مخاطب را 

تجربه می کنیم. طبیعی است که اگر با همین شرایط پیش برویم، 
شــاید تا پایان سال تعداد مخاطبان سینما به ۱۲ میلیون نفر هم 
نرسد. با نگاه به آمار تماشــاگران در هشت ماه گذشته می بینیم 
که باالترین میزان مخاطب را در شــهریور ماه داشــتیم و در این 
مــاه، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مخاطب ســینماها بودند و بعد 
در مهر ماه ۶۲۰ هزار نفر و در آبان ماه ۶۰۰ هزار نفر به ســینماها 
رفته اند و همین آمار نشان می دهد که باید هرچه سریع تر فکری 

برای ریزش چشمگیر مخاطب سینماها کرد».
علم الهــدی افــزود: «واقعیت این اســت که مدت هاســت 
فیلم هــای جدید به چرخه اکران اضافه نشــده و شــرایط اکران 
«بخارســت» که از فیلم های تازه اکران شــده سینماهاست، هم 
چندان مطلوب نیســت و تا به امروز نتوانســته شروع انفجاری 
خودش را داشته باشد و بعید می دانم در این شرایط بتواند فروش 
منطقی را تجربه کند و دســت کم مثل «دینامیت» و «انفرادی» و 

«سگ بند» فروش چشمگیری نخواهد داشت».
او در پاســخ بــه این پرســش که برخــی اکــران فیلم های 
توقیف شده را راه حلی برای برون رفت از بحران سینماها توصیه 
می کنند و نــگاه او به این موضوع چیســت؟ گفــت: «به نظرم 
در حال حاضر نمی توان نتیجه مطلوبــی از اکران فیلم های طنز 
داشــت و ای کاش که فیلم های اجتماعــی هم به چرخه اکران 
اضافه می شدند تا واکنش مردم را نسبت به این فیلم ها ارزیابی 
می کردیــم. این روزهــا فیلم کودک «لوپتو» فــروش حداقلی را 
تجربه می کند و می توان گفت نســبت به فیلم های دیگر فروش 
بهتری داشته است». این کارشناس سینما افزود: «طبیعی است 
که در این شــرایط شاهد تعطیلی بســیاری از سینماها باشیم و 
برخی از پردیس های ســینمایی با حداقل ظرفیت، فیلم نمایش 
می دهند و شــاید فقط با چهار، پنج ســالن سینما کار می کنند و 

«استیون اسپیلبرگ» در هفتاد و سومین جشنواره بین المللی فیلم برلین با دریافت جایزه 
افتخاری خرس طالیی جشنواره، برای یک عمر دستاورد افتخاری، تقدیر می شود.

به گزارش ایســنا، به نقل از ورایتی، جدیدترین فیلم اســپیلبرگ با عنوان «فبلمنز» که 
نگاهی به زندگی و بزرگ شدن او به عنوان یک نوجوان شیفته سینما در آریزونا و کالیفرنیای 
شــمالی دارد نیز در جشنواره برلین به نمایش گذاشته می شــود که هفتاد و سومین دوره 
آن از ۱۶ تــا ۲۶ فوریــه ۲۰۲۳ (۲۷ بهمن تا ۷ اســفند) در آلمان برگزار می شــود. «ماریت 

ریسنبیک» و «کارلو شاتریان»، مدیران برلیناله، در بیانیه ای اعالم کردند: «استیون اسپیلبرگ 
با حرفه ای باورنکردنی، نه تنها نســل های مخاطبان را در سراسر جهان مسحور کرد، بلکه 
معنای جدیدی به ســینما به عنوان کارخانه رؤیاها بخشیده است. چه در دنیای جادویی و 
ابدی نوجوانان و چه در واقعیتی که تاریخ برای همیشــه حک کرده است، فیلم های او ما 
را به ســطحی متفاوت می برد؛ جایی که صفحه نمایش بزرگ به سطح کافی برای تحقق 
احساسات مان تبدیل می شــود. اگر برلیناله ۲۰۲۳ نمایانگر شروعی جدید باشد، نمی توان 

شــروعی بهتر با اثر اســپیلبرگ متصور بود». «اســپیلبرگ» در طول یک حرفه طوالنی و 
باشــکوه، در مجموع ۱۹ بار نامزد جایزه اسکار شد و ســه جایزه اسکار او شامل دو جایزه 
بهترین فیلم برای «رنگ ارغوانی» و «فهرست شیندلر» و یک جایزه بهترین کارگردانی برای 
«نجات ســرباز رایان» می شود. این سینماگر ۷۶ ســاله در سال ۱۹۹۸ برای فیلم «فهرست 
شــیندلر» نشــان شایســتگی جمهوری فدرال آلمان را دریافت کرد و در سال ۲۰۰۱ نشان 

شوالیه بریتانیا و در سال ۲۰۱۵ مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا را دریافت کرد.

باقی سالن ها بسته است و اگر هرچه زودتر فکری برای برون رفت 
از این بحران نشــود، ممکن است تعداد تعطیلی سینماها بیشتر 
شــود. تنها دو ماه به آغاز جشنواره فیلم فجر زمان باقی است و 
باید کیفیت فجر امسال را هم به نظاره بنشینیم؛ اما فروش اندک 
سینما نگران کننده است. به هر حال طبیعی است که این کاهش 
۷۰ درصدی مخاطب، باعث تعطیلی بسیاری از سینماها خواهد 
شــد. واقعیت این است که در این شرایط نمی توان به طور دقیق 
گفــت که آیا اکران فیلم های توقیفــی می تواند فروش بهتری را 
برای سینماها رقم بزند یا خیر؟ اگر وزارت ارشاد ساز و کاری برای 
نمایش آنها اتخاذ کند، شــاید در آن صورت بتوان نظر دقیق تری 
درباره اکران آنها داشــت و بعد واکنش مردم نسبت به نمایش 
فیلم هــای توقیف شــده را می بینیم؛ اما به نظر می رســد که اگر 
سینماها برای آینده نزدیک برنامه ای نداشته باشند یا به بیان دیگر 
پوست اندازی نکنند و به ســمتی نروند که خودشان را با شرایط 
منطقی جامعه هماهنگ کنند و نتوانند پذیرای مخاطبان جدی 
سینما باشند، نمی توان انتظار دیگری داشت و باید به شرایط رکود 

سینماها عادت کنیم».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «باید اشــاره کنم 
که ما نیاز داریم تا آداب حکمرانی در ســینما ها تغییر کند. با این 
آداب ســینما قادر به نفس کشیدن نیست. موضوعات اجتماعی 
و اقتصادی و افزایش شــدید هزینه ها در ســینما باعث شــده تا 
شــرایط متفاوتی را تجربه کنیم. سینمای ایران برای ادامه حیات 
به فاکتورهای دیگری نیاز دارد و نمی تواند تنها زیر چتر اکســیژن 
دولت به حیاتش ادامه بدهد. حیات طبیعی سینما، بر اساس بازار 
عرضه و تقاضاست و می توان با مکانیسم هایی این بازار را حفظ 
کرد، مشــروط بر اینکه دولت نگاهش را به حوزه ســینما چه در 

تولید و چه نمایش تغییر بدهد».
او ادامه داد: «ســینما اگر می خواهد ادامه حیات حداقلی را 
به ادامــه حیات حداکثری پیوند بزند، هیچ چاره ای جز این ندارد 
که تغییر نگاهی در آن حاصل شــود. این تغییر نگاه به سینما در 
ســطح دولت تأثیر گذار خواهد بود و پذیرش اینکه با روش های 
معمول امکان ادامه حیات شــاداب ســینما وجود نــدارد. این 
اولین قدم برای بهبود این شــرایط است. باید بپذیریم که در تمام 
شــاخص های حوزه اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و هنری نیاز به 
یک بازنگری جــدی داریم و می توانیم با تجدیــد نظر در برخی 

سیاست های جاری، اتفاقات خوبی برای سینما رقم بزنیم».
تلویزیون با سینما هم مسیر می شود؟

یکــی از نکات تأمل برانگیزی که مدتــی قبل محمد خزاعی، 
رئیس ســازمان ســینمایی، در حاشــیه افتتاحیه ســینما «مهر 
شــاهد» به آن اشــاره کــرد، صحبت هایی مبنی بــر اختصاص 
تیزرهای تلویزیونــی رایگان به فیلم های در حال اکران اســت. 
نکته ای که سال هاســت پاشنه آشیل سینما محسوب می شود و 
بســیاری از صاحبان آثار همواره از همراهی نکردن صداوسیما 
انتقاد کرده و آن را یکی از موارد افت فروش سینماها می دانند. 
خزاعــی در صحبت هایش اشــاره کرد که طبــق توافقی که در 
حاشیه شــورای عالی سینما با آقای جبلی در این زمینه داشتیم، 
جمع بندی به این صورت شــده اســت که بــرای فیلم هایی که 
راهی اکران می شوند، ســهمیه ای برای تبلیغ تلویزیونی در نظر 
گرفته شــود. ســهمیه پنج فیلمی که نام شــان اعالم شده بود، 
در حال حاضر اعطا شــده و تبلیغ آنها از تلویزیون در حال پخش 
اســت. یکی، دو فیلم باقی مانده اند که خودشان هنوز پیگیری 
نکرده اند؛ ولی ســهمیه آنها اختصاص پیدا کرده اســت. بنا بر 
آنچه اطالع داریم، بالغ بر ۲۰۰ نوبت پخش تیزر رایگان به هریک 
از این فیلم ها اعطا شده است. برخی از فیلم ها ۴۰۰ و ۳۰۰ نوبت 
پخش هم داشــته اند. این سهمیه ها به تناسب آثار برای آنها در 

نظر گرفته شده است.
او افزود: «امیدواریم تعاملی که میان ســازمان ســینمایی و 
صداوســیما شکل گرفته اســت، همچنان ادامه پیدا کند. قطعا 
ســینما نیاز به حمایت دارد، به ویژه در این شــرایط که تبلیغات 
حرف اول را برای حمایت از فیلم ها می زند. اطالع رسانی درست 
می تواند فضای جدیدی را در سینماها به  وجود بیاورد. قول هایی 
در این زمینه داده شــده اســت تا بتوانیم درباره خدمات متقابل 

میان ما و تلویزیون اقداماتی داشته باشیم».

چهارشنبه
۲ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۸

اخـبـار  بـرگـزیـده

۶ فیلم ایرانی در جشنواره 
یوروشورتس لهستان

یوروشــورتس  بین المللــی  ســی ویکمین دوره جشــنواره 
لهســتان، میزبــان شــش فیلــم کوتــاه از ســینماگران جوان 
ایرانــی اســت. «گالدیاتورها» ســاخته مریم رحیمی، «ســگ» 
به کارگردانی محمدحســن یاســائی، «ردوبدل» ســاخته برزن 
رســتمی، «حصار» ســاخته مریم رضایی به عنــوان محصول 
ایران و فیلم کوتاه «رویا» و «نازپری» به نویسندگی و کارگردانی 
محمدرضا محمدی به عنوان محصول افغانستان به جشنواره 
یوروشورتس لهستان راه یافتند. جشنواره یوروشورتس در سال 
۱۹۹۲ توسط بنیاد ســینمای جوان لهستان برای حمایت از آثار 
هنرمندان جوان راه اندازی و ۷ ســال بعد، بخش مسابقه فیلم 
کوتاه بین الملل نیز به آن اضافه شــده است. در دوره سی و یکم 
این جشــنواره ۶۰ فیلم کوتاه از کشورهای مختلف انتخاب شده 

و به نمایش درخواهند آمد.
سی و یکمین دوره جشنواره بین المللی یوروشورتس از تاریخ 
۲۸ نوامبــر تا چهارم دســامبر (۷ تا ۱۳ آذرماه ۱۴۰۱) در شــهر 
گدانســک و ســپس در ۱۵ شهر دیگر لهســتان از جمله ورشو، 

کاتوویتس و زیلونا گورا و... برگزار خواهد شد.

تهیه کننده «پدرخوانده» درگذشت
ایســنا: «گری فردریکســن» تهیه کننده برنده اســکار ســه گانه 
«پدرخوانده» و فیلم «اینک آخرالزمان» ســاخته «فرانســیس 

فورد کاپوال» در ۸۵سالگی درگذشت.
«گری فردریکســن» در سال ۱۹۷۵ جایزه اسکار بهترین فیلم 
را به صورت مشــترک با «فرانســیس فورد کاپوال» کارگردان و 
دیگر تهیه کننده فیلم «پدرخوانده ۲» دریافت کرد و یک بار دیگر 

نیز برای فیلم «اینک آخرالزمان» نامزد اسکار شده بود.
«فردریکسن» همچنین چهار ساخته دیگر «فرانسیس فورد 
کاپوال» شــامل «یکی از قلــب» (۱۹۸۱)، «بیگانگان» (۱۹۸۳)، 
«پدرخوانــده ۳» (۱۹۹۰) و «دیــد دور» (۲۰۱۶) را تهیه کنندگی 
کرده اســت و همچنیــن تهیه کنندگــی فیلم «قلــب تاریکی: 
آخرالزمان یک فیلم ســاز» (۲۰۱۶) به کارگردانی «النور کاپوال» 
و فیلم «خودکشی باکره» به کارگردانی «سوفیا کاپوال» (۱۹۹۹) 
را هم بر عهده داشــته اســت. او در ایتالیــا تهیه کنندگی فیلم 
«ناکیتا» (۱۹۶۳) و مدیر تولید فیلم «خوب، بد و زشت» (۱۹۶۶) 
اثر «ســرجیو لئونه» را بر عهده داشت و سپس در فیلم «فاوس 
کوچک و هالسی بزرگ» (۱۹۷۰) و «پیتر بارت» به عنوان دستیار 
تهیه کننــده فعالیت کرد و یک ســال پس از آن یعنی در ســال 

۱۹۷۲ نیز فیلم «پدرخوانده» را تهیه کنندگی کرد.

امی بین المللی برندگانش را شناخت
مهر: پنجاهمین دوره اهدای جوایز امی بین المللی با بررســی 
برنامه هایی از ۲۳ کشــور در ۱۵ رشته و از میان ۶۰ نامزد برگزار 
شــد. در این برنامه که دیروز در نیویورک برگزار شــد، ســونگ 
جونگ لی بازیگر کــره ای جایزه بین المللی امــی را به میکلی 
لی نایت رئیس گروه ســی جی اهدا کرد و ایــوا دوورنی جایزه 

بین المللی مؤسس امی را دریافت کرد.
در بخــش برنامه هنری «فردی مرکــوری: برنامه نهایی» از 
بریتانیا به عنوان برنده انتخاب شد و در بخش بهترین بازیگر زن 
لو دی الج برای «جشــن زن دیوانه» از فرانسه جایزه برد. جایزه 
بهترین بازیگر مــرد هم نصیب دوگری اســکات برای «جنایت 
ایروین ولش» از بریتانیا شــد. جایزه بهترین مستند به «بچه های 
داعش، فالکت جنگ» از فرانســه و بهترین مســتند ورزشی به 

«ملکه سرعت» از بریتانیا اهدا شد.
 جایــزه بهتریــن برنامه ســرگرمی کودک به «دنیــای بهتر 
مــن» از آفریقــای جنوبی رســید و جایزه بهتریــن برنامه زنده 
برای کودکان نیــز نصیب «کابام!» از هلند شــد. جایزه بهترین 
انیمیشن کودکان را «شــان گوسفنده: پرواز پیش از کریسمس» 
از بریتانیا برد. «دعای شــب» از بریتانیا به عنوان بهترین سریال 
درام انتخاب شــد، جایزه تله نووال به «محبت پادشــاه» از کره 
جنوبی رســید و جایزه مینی ســریال را «کمــک» از بریتانیا برد. 
جایزه ســریال در فــرم کوتاه هم بــه «رورانگــی» از نیوزیلند

 اهدا شد.
جوایــز بین المللی ِامی توســط آکادمــی بین المللی علوم و 
هنرهــای تلویزیونی آمریــکا برای تجلیــل از بهترین برنامه های 
تلویزیونی که ابتــدا در خارج از آمریکا تولید و پخش شــده اند، 
اعطا می شــود. این جوایز در جشن بین المللی جوایز امی که هر 
سال در ماه نوامبر در شهر نیویورک برگزار می شود، اهدا می شود. 

نخستین مراسم بین المللی امی در سال ۱۹۷۳ برگزار شد.

نســرین قنواتی: شــبکه های اجتماعی حاال دیگر به وضوح 
مهم ترین بازیگر جنبش ها و اعتراضات اجتماعی هستند.

کاســتلز در این کتــاب چارچوب نظری جدیــدی از روابط 
جامعه و دولت در عصر اینترنت ارائه و آن را در ســه مرحله 
صورت بندی می کند که با شــبکه بندی ذهن آغاز می شود، با 

معناسازی ادامه یافته و در نهایت قدرت 
را به چالش می کشــد. وی بــا این گزاره 
مقدماتی شــروع می کند که روابط قدرت 
سازنده جامعه است؛ زیرا صاحبان قدرت 
نهادهای جامعه را بر اســاس ارزش ها و 
منافع خود می سازند. اما هرجا که قدرت 
وجــود دارد ضدقــدرت هم وجــود دارد 
و آن عبارت اســت از ظرفیت کنشــگران 
اجتماعــی برای به چالش کشــیدن قدرت 
به منظور  نهادهای جامعه  در  جای گرفته 
درخواســت نمایندگی ارزش هــا و منافع 

خودشان.
 بنابرایــن شــبکه های ارتباطــی منبع 
مسلم قدرت ســازی هســتند و به همین 

دلیل اســت که جنگ قدرت بنیادین نبرد برای ســاخت معنا 
در ذهن مردم است.

کاســتلز بــرای تحلیل کنش فــردی و جمعــی در آنها از 
نظریات عصب-روان شناســان بهره می گیرد. در سطح فردی، 
جنبش هــای اجتماعــی جنبش هایــی هیجانی هســتند. بر 
اســاس نظریه هوش هیجانــی، ترس و 
اشــتیاق بیش از سایر احساسات به بسیج 
اجتماعی و رفتار سیاسی مرتبط می شوند. 
ترس، اضطراب را برمی انگیزاند که باعث 
اجتنــاب از خطر می شــود. در عین حال 
ترس از طریق به اشتراک گذاری و همدلی 
با دیگــران در یک فراینــد کنش ارتباطی 
مغلوب می شود. اگر افراد زیادی احساس 
بد نمایندگی شــدن  یا  نادیده گرفته شــدن 
داشته باشــند، این آمادگی را دارند که به 
محض غلبه بر ترس خود، عصبانیتشان را 

به کنش تبدیل کنند.
 ایــن ابــراز افراطی خشــم هنگامی 
رخ می دهــد کــه آنهــا درمی یابنــد یک 

رویــداد غیرقابــل تحمــل بر کســی کــه آنهــا او را از خود 
می دانند و با او یکســان انگاری می کنند، تحمیل شــده است. 
این یکســان انگاری از طریق اشــتراک گذاری احساســات در 
شــکلی از با هم بودن در فرایند ارتباط، بهتر به دست می آید. 
بنابرایــن شــرط مهم بــرای اینکــه تجربیات فــردی به هم 
متصل شــوند و یک جنبش تشــکیل دهند، وجود یک فرایند 

ارتباطی است.
کتاب هم زمان و اندکی پس از بروز جنبش هایی در شمال و 
جنوب، یعنی تونس و ایسلند نوشته شده است. جنبش هایی 
که به ســرعت به بسیاری از کشــورهای عربی، اسپانیا، یونان، 
پرتغال، ایتالیا، بریتانیا و آمریکا تســری یافت. کاســتلز با ارائه 
فرضیه هایی درباره رابطه متقابل فرهنگ، نهادها و جنبش ها، 
می پرسد چگونه جنبش هایی در کشورهایی این گونه بی ارتباط 
به هم شــکل می گیرد؟ تونس و ایســلند چه وجه مشــترکی 
دارند؟ هیچ چیز. با وجود این، شــورش های سیاســی که در 
ســال های ۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۱ نهادهای حکمرانی این دو کشــور 
را دگرگــون کردند، تبدیل به نقطه ارجاعی شــده اند که نظم 
سیاسی جهان عرب را به لرزه درآوردند و نهادهای سیاسی را 

در اروپا و آمریکا به چالش کشیدند.

 پرســش ایــن اســت کــه آن ریســمان مشــترک کــه 
گوناگونــی  علی رغــم  را  مــردم  شــورش های  تجربــه 
در  نهــادی  و  اقتصــادی  فرهنگــی،  زمینه هــای  شــدید 
ذهــن آنهــا به هــم متصــل کــرد، چــه می تواند باشــد؟ 

احساس قدرتمندی آنها.
این احســاس زاییده  نفرت آنها از طبقه سیاسی شــان بود؛ 
او تصریــح می کند فیس بــوک و توییتر علت ایــن انقالب ها 
نبودند، امــا نمی توان این واقعیت مهــم را نادیده گرفت که 
کاربردهــای دقیــق و راهبردی رســانه های دیجیتــال برای 
شــبکه بندی مردم منطقه در کنار شــبکه حمایت بین المللی 
فعــاالن را بــه روش هــای نوینی مجهــز کرد کــه منجر به 
برخــی از بزرگ تریــن اعتراضــات ایــن دهــه در خاورمیانه، 
لغــو موقــت حصــر غــزه از طــرف مصــر و یک سلســله 
جنبش های مردمی شــد کــه به حکومت مبــارک و بن علی 

پایان دادند.
از نــگاه کاســتلز همــه ایــن جنبش ها 
دارای ســاختار مرکززدایی شده و شبکه ای، 
هم زمان محلــی و بین المللی، خودجوش، 
معمــوال  و  برنامــه  بــدون  خودتأمل گــر، 
بی ســر هســتند. ویژگی اخیر نه بــه دلیل 
فقــدان آرزومندی راهبران بلکــه به دلیل 
بی اعتمــادی خودجــوش و عمیق بیشــتر 
هرگونــه  بــه  نســبت  مشــارکت کنندگان 
نمایندگــی و تفویض قــدرت به ویژه پس از 

احساس مورد بازیچه واقع شــدن از سوی نمایندگان سیاسی 
در تجربیات پیشــین ایجاد شــده است. کاســتلز در عین حال 
آنها را جنبش هایی بی خشــونت می داند که هدفشــان تغییر 
ارزش های جامعه اســت و می نویسد: از آنجا که هدف همه 
جنبش های اجتماعی جدید این اســت از ســوی کل جامعه 
سخن بگویند، بســیار مهم است که مشروعیت خود را با کنار 
هم گذاشــتن ماهیت صلح آمیز خود و خشونت جریان مقابل 

حفظ کنند.
کتاب شــبکه های خشــم و امید در ســال ۲۰۱۲ توســط 
مانوئل کاســتلز تألیف شــده است. کاســتلز که بسیاری او را 
مهم ترین متفکــر اجتماعی عصر خودش می دانند، با نگاهی 
میان رشته ای بیش از ۲۲ کتاب مهم در حوزه ارتباطات تألیف 
کرده اســت و بر اساس شاخص پایگاه اطالعاتی ارجاعات در 
حوزه علــوم اجتماعی، در ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ در علوم 
ارتباطــات رتبه اول در میزان ارجاعات را به 
دست آورده است. این کتاب در سال ۱۳۹۳ 
توســط مجتبی قلی پور به شــیوه ای رسا و 
روان به فارســی ترجمه و توسط نشر مرکز 
منتشر شده است. چاپ هشتم این کتاب در 
آبان ۱۴۰۱ و با قیمت ۱۱۵ هزار تومان عرضه 

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

اسکن بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.

جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت

سنا 
کر،ای

هبه ف
مونا 

س: 
  عک


