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«شرق» اکران آنالین برخی از آثار سینمایی را در شرایط کم رونقی سینما بررسی می کند

فیلم دیدن جایی بیرون از سالن سینما

معرفی کتاب رولت سرخ
آقازادگی سرخ: قدرت، ثروت و فساد در چین کمونیست

شــرق: در روزهای همه گیری کرونا که هیچ پیش بینی دقیقی از زمان بازگشایی 
سالن های ســینما وجود نداشــت، تنها اکران آنالین برخی فیلم های سینمایی، 
بسیاری را به صرافت انداخت تا فیلم هایشان را به گونه ای دیگر برای مخاطبان 
به نمایش بگذارند. اکران آنالین «خروج» ســاخته ابراهیم حاتمی کیا بسیاری را 
متوجه نقاط قوت و ضعف این طرح کرد. بعد از قاچاق گسترده فیلم «خروج»، 
کانون کارگردانان ســینمای ایران دست به کار شد و در نامه ای خطاب به حسین 
انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، قاچاق این فیلم سینمایی را محکوم کرد. در 
این نامه بار دیگر بر لزوم توجه به قانون کپی رایت تأکید شــد. کانون کارگردانان 
ســینمای ایران ضمن محکوم کردن قاچاق این فیلم خواســتار برخورد جدی با 
ســارقان، تکثیرکنندگان و همچنین فروشــندگان غیرقانونی آثار سینمایی شد و 
تأکید کرد که متأســفانه هنوز کپی رایت و حق مالکیــت آثار فرهنگی- هنری و 
به خصوص محصوالت تصویری توســط نهادهای اجرائــی و نظارتی چندان و 
به طور جدی به رسمیت شناخته نشده و با سارقان آثار و اموال صاحبان این آثار 
برخورد ضروری و ســخت قانونی نمی شود. تا زمانی که شرایط این گونه باشد و 
ستاد صیانت از محصوالت فرهنگی از حالت «فرمایشی» به «اجرائی» درنیاید، 
وضعیت همیــن خواهد بود و ســرمایه های مادی و معنوی دســت اندرکاران 

سینما به سادگی و به سرعت غارت خواهد شد.
یاشــار نورایی، سینمایی نویس، درباره نخستین تجربه اکران آنالین و تماشای 
فیلم «خروج» نوشت: «اگر جریان قاچاق و دانلود غیرقانونی فیلم با تمهیداتی 
محدود و نظارت شــود، جریان جهانی شــدن فیلم های ســینمای ایران تسریع 
خواهد شــد. طبیعی است وقتی فاصله میان نمایش پرده ای یک فیلم و اکران 
خانگی آن برداشته شــود و در کنار ایرانی های داخل کشور، چند میلیون ایرانی 
خارج از کشــور هم به فیلم دسترسی داشته باشند، وقتی من نوعی در ایران در 
گفت وگو با دوســتم در خارج، در مورد فیلمی مشترک که هم زمان دیده ایم گپ 
بزنیم، بحث و گفت وگو و تبدیل شــدن فیلم به ســوژه گفتمان راحت تر خواهد 
شــد و با افــزودن زیرنویس می توان طیف مخاطب فیلم ها را وســعت داد. اما 
اســتفاده از این امکانات آدابی دارد که جدا از مســائل قانونی که برای پخش و 
دانلود غیرقانونی جرم تعیین کرده اســت، خود استفاده  کننده هم باید مقید به 
اصولی باشــد که جریان پخش آنالین را برای صاحب اثر و سرمایه گذار سخت 

و زیان آور نکند!
ســال ها دست اندرکاران این ســینما، از شــرایط اکران گله مند بودند. شرایط 
تبعیض آمیــز اکران، ســلطه گروه های خــاص بر تبلیغ و پخــش فیلم ها که تا 
مرز مافیایی شــدن پیش رفته و برگشت اندک ســرمایه از اکران، جریان پیچیده 
تولیــد و نمایش فیلــم در ایــران را پیچیده تر کرده بودند. حــال فرصتی پیش 
آمده که در عین ســهولت دسترســی به فیلم ها، اگر شــکل رســمی و متداول 
بگیرد و حمایت بیننده را با پول اندکی داشــته باشــد، در عین فزونی شفافیت، 
ســود بسیار بهتری نصیب فیلم ســاز و تهیه کننده خواهد شد. اگر از این فرصت 
بتوانیــم اســتفاده کنیم و خودمــان بــا قاچاقی دیدن محصوالت، همدســت 
انحصارگران اکران نشــویم و مناسبات ســالم حول آن شکل بگیرد و زیرساخت 

الزم مثل ســرعت اینترنــت بهبود یابد و از همه مهم تر، اکــران اینترنتی عاملی 
بــرای محدودکردن ســلیقه و تبعید عده ای فیلم و فیلم ســاز خاص نشــود و 
نمایش فیلم در ســینما را مختص به فیلم های متناسب پرده مانند محصوالت 
سه بعدی کنیم، شاید بتوان قدمی رو به جلو برداشت که در سینمای بحرانی ما، 

کار کمی نیست».
اکران آنالین آثار ســینمایی از ابتدا با موانعی روبه رو بوده و هست؛ از قاچاق 
و عرضه غیرقانونی فیلم ها در فاصله ای نزدیک به انتشار آنها گرفته تا بی میلی 
صاحبان آثار ســینمای ایران برای انتشار فیلم ها در پلتفرم های عرضه فیلم، در 
شرایطی که تضمینی برای بازگشــت سرمایه شان هم وجود ندارد. در سه سال 
گذشته اندک فیلم هایی به جریان اکران آنالین پیوستند اما این جریان آنچنان که 

پیش بینی می شد به موفقیت نرسید.
ابوالحســن داودی، کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده سینمای ایران نیز 
در روزهــای تب و تاب اکران آنالین فیلم های ســینمایی معتقد بود: صد درصد 
نمی تــوان به این جریان خوش بین بود، اما از طرف دیگر می دانم که هیچ چاره 
دیگــری وجود ندارد و آرزو می کنم چه مدیریت صنفی و چه مدیریت دولتی به 
این بیندیشــند که در حال حاضر واقعا در مرحلــه انتخاب زندگی یا مرگ برای 
سینما هستیم و اکران درســت و به قاعده آنالین آثار سینمایی، می تواند راه حل 
مناسبی در شــرایط فعلی باشد. باید به این فکر کنیم که بر اساس چه قواعدی 
می توان این پدیده مدرن را درســت هدایت و مدیریت کرد تا راحت تر مســیرش 

را طی کند.
او در گفت وگو با «شــرق» درباره شــرایط نابســامان اکــران آنالین و قاچاق 
فیلم هــا در فاصله ای کوتاه بعد از انتشــار نیز گفت: «متأســفانه این مشــکلی 
اســت که برای امروز و دیروز و نیز ناشــی از فرهنگ تازه شــکل گرفته کرونایی 
نیســت. این داستان چند دهه اســت که همچنان ادامه دارد و اصلش مربوط 
می شــود به اینکه مــا از روابط و ارتباطــات فرهنگی بین الملــل و از قوانین و 
قواعدش جــدا افتاده ایم. وقتی قانون کپی رایت را به رســمیت نمی شناســیم 
و وقتــی متقابال جهان ما را به رســمیت نمی شناســد، حاصلش می شــود این 
نابســامانی که بر اثــر تمام اتفاقات در این چند دهه ادامه داشــته اســت. این 
مســئله برای کل عرصه فرهنگ کشــور به وجود آمده اســت. موضوع قاچاق 
فیلم های ســینمایی هم بزرگ ترین پاشنه آشــیل اکران آنالین فیلم ها در شرایط 
کنونی اســت. متأسفانه امکان راحت و در دسترسی وجود ندارد که ما از طریق 
همین قانون بســیار مفید و مهمی که در دنیا وجــود دارد، خارج از مرزهایمان 
بتوانیم به دنبال حقوق خودمان باشیم و به قول فردوسی این موضوع خودش 
داســتانی اســت پر از آب چشم. در نهایت با همه این شــرایط باز هم همچنان 
تأکیــد می کنم با همیــن امکاناتی که وجود دارد و شــرایطی که هســت، باید 
ســعی کنیم اکران آنالین در بهترین شکل گســترش پیدا کند و بتواند ارتباطش 
را بــا تماشــاگران حفظ کند و تماشــاگران بالقوه اش را به تماشــاگران بالفعل 

تبدیل کند».
اما این روزها در شــرایطی که ســینماها دوران رکــودی را تجربه می کنند و 

بسیاری از فیلم ها در صف طویل اکران مانده اند، بررسی دوباره اکران آنالین آثار 
سینمایی ضروری به نظر می رسد.

مازیــار معاونــی، منتقــد، معتقد اســت فرهنــگ و هنر همیشــه ملجأ و 
پناهگاه خوبی برای مخاطبان خســته از شرایط ســخت اجتماعی بوده است؛ 
چــه از نظر دریچــه ای که به افق های تــازه باز می کند و چــه از منظر آرامش 
ذهنــی تا پس از آن مخاطب با فراغ بال بیشــتری بــه زندگی در تمام ابعادش

 فکر کند.
او در بخش دیگری از صحبت هایش به «شرق» گفت: «بی جهت نیست که 
هنرهای نمایشــی و به ویژه سینما به  عنوان یک درمان مکمل در بهبود عوارض 
روحی و روانی به کار گرفته می شــود. بــا پذیرش این مقدمه در ماه هایی که بنا 
بر شــرایط ســخت حاکم بر جامعه و البته تورم سرســام آور امکان سینمارفتن 
مردم به شــدت کم شده و سینماها روزهایی به مراتب دشوارتر از قبل را تجربه 
می کننــد، بی تردید یکــی از گزینه های پیش رو به کارگیــری مجدد فرمول اکران 

آنالین است که در بحبوبه کرونا مورد استفاده قرار گرفت».
او ادامه داد: «به نظر می رسد در شرایط کنونی می توان به گزینه اکران آنالین 
آثار ســینمایی بیشــتر فکر کرد؛ به خصوص با در نظر داشتن احتمال پیک جدید 
کرونا که باز هم ضربه ای دیگر به استقبال از سالن های سینما خواهد زد. اگرچه 
نباید از این جنبه هم غافل شــد که مشــکالت پایان ناپذیر معیشــتی و احساس 
ناخوشــایند اجتماعــی ماه های اخیر رغبــت چندانی بــرای پرداختن به حوزه 
سرگرمی برای مخاطبان عام تر و دغدغه های هنری و فرهنگی برای تماشاگران 
خاص و فرهیخته تر ســینما باقی نمی گذارد، اما در سوی مقابل استقبالی که در 
همین روزها از بعضی از سریال های خوش ساخت نمایش خانگی می شود مهر 
تأییدی اســت بر اینکه مخاطب همیشــه و در همه حال به دنبال فرار از دنیای 
واقعی پیرامونی و خوراک فرهنگی و هنری اســت و اگر آثار مناسب و باکیفیتی 
اکران شود می توان به اکران آنالین و از دست نرفتن گزینه سینما در سبد فراغت 

خانواده ها امید بست».
فیلم بازها سالن تاریک سینما را بهترین مکان برای دیدن فیلم می دانند

در این میان اما نظرات برخی از کاربران درباره تجربه فیلم دیدن در پلتفرم ها 
را هم جویا شدیم.

علی ۴۰ســاله از تهران درباره تجربه فیلم دیدن در اکران آنالین به «شــرق» 
گفت: آنهایی که اهل فیلم دیدن در ســینما هســتند می دانند کــه بعد از پایان 
جشــنواره فجر یعنی در اســفند ماه، فیلم خاصی اکران نمی شود تا از آغاز سال 
جدید فیلم هایی که به نظر پرمخاطب هســتند «اکران نوروزی» خود را شــروع 
کنند. اما در آخرین روزهای ســال ۹۸، ناگهــان کرونا همه چیز مخصوصا مراکز 
عمومی را تعطیل کرد و سینماها نیز از تماشاچی خالی شد. تهیه کنندگان فیلم 
و تماشــاگران آن، مهم ترین راه ارتباطی خود یعنی سالن سینما را از دست داده 
بودند و با توجه به شــرایط اقتصادی بدی که وجود داشت، رسما سینما از سبد 
فرهنگی مردم خارج شــد. به یاد دارم چند ماهی طول کشید تا مسئوالن به این 
نتیجه برســند که می توان از پلتفرم های نمایش خانگی بــرای «اکران آنالین» 
اســتفاده کرد و درصدی از مخاطب باقی مانده را همچنان نگه داشت. با اینکه 
آنها که به اصطالح «فیلم باز» هســتند سالن تاریک سینما را بهترین مکان برای 
دیدن فیلم می دانند، اما اکران آنالین این شرایط را فراهم کرد تا بتوان فیلم های 
روز ایران را در فرمت تلویزیون یا لپ تاپ دید. من تقریبا هر روز فیلم هایی را که 
آنالین اکران می شــد در چند پلتفرم دنبال می کــردم و مثال آخرین فیلم بهمن 
فرمان آرا را از آنجا دیدم. هرچند دیدن فیلم در اندازه کوچک لذت بخش نیست 
و سکوت سالن سینما را نمی توان در خانه فراهم کرد، اما باعث می شد با ادامه 
روند اکران آنالین فیلم های روز، مخاطب از دســت نرود؛ اتفاقی که به درستی 
رخ نداد و اکنون شــاهد هســتیم که نه در ســالن ســینما خبری هست و نه در 

پلتفرم ها.
ســتاره ۱۸ســاله نیز معتقد اســت در دو، سه سال گذشــته عادت تماشای 
فیلــم تغییر کرده اســت. پیــش از کرونا جمع شــدن دور هــم و فیلم دیدن در 
ســالن های سینما یکی از تفریحاتش محسوب می شــده و با همه گیری کرونا و 
فاصله گرفتن از حضور در جمع های این چنینی عادت ســینمارفتن هم به مرور 
تغییــر کــرد و جایش را به دیدن فیلم و ســریال در خانــه داد. آن قدر که حتی 
تهیه بلیت اکران آنالین آثار ســینمایی توجیه اقتصادی بهتری نسبت به زمانی 
دارد که باید هزینه بیشــتری برای رفتن به ســالن ســینما و خرید بلیت و خرید 

خوراکی داد.
ســعید ۲۵ســاله نیز با اینکه به ســینمای جهان عالقه دارد و فیلم های روز 
جهان را دانلود می کند و عادت ســینمارفتن را ترک نکرده بود، اما او هم ســه 
ســال است به هیچ ســالنی نرفته. او به «شرق» گفت: چون همیشه برای رفتن 
به ســینما بلیت می خریدم، برای دیدن فیلم هــای ایرانی که در پلتفرم ها اکران 
می شود نیز پول پرداخت می کنم، اما تعداد فیلم هایی که در این سه سال دیدم 
بســیار کم بود و ترجیح می دهم فیلم را در سینما ببینم، هرچند چندی پیش به 
سالنی رفتم و از گرانی بلیت ها شوکه شدم و تصمیم گرفتم آنالین فیلم ببینم.

مریم ۳۲ســاله کارمنــد نیز می گوید: من بــرای اینکه با دوســتانم کنار هم 
باشــیم به ســینما می رفتم که با آمدن کرونا دورهمی ها نیز تعطیل شــد، برای 
همیــن دیــدن آنالین فیلم هــا آن هم تنها برای مــن جذابیتی نــدارد. هرچند 
بــا باالرفتــن قیمت ها رفتن به ســینما توجیه مالــی ندارد و قیــد فیلم ایرانی 

دیدن را زده ام.
مرتضــی، دو فرزنــد دارد و از اکــران آنالین فیلم ها اســتقبال می کند: بردن 
خانواده به سینما عالوه بر هزینه مالی زیاد، وقت زیادی را می گیرد و در شرایطی 
که هم هوا آلوده است و هم آنفلوانزا زیاد شده، بچه ها را عادت داده ام که روی 
کامپیوتر فیلم ببینیم که اتفاقا استقبال هم می کنند. ما سه سال به سینما نرفتیم 

اما تقریبا همه فیلم های روز ایران را دیده ایم.

دوشنبه
۱۲ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

معرفی آثار راه یافته به بخش رادیوتئاتر جشنواره فجر
راه یافتگان به بخش رادیوتئاتر چهل ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از سوی 

دبیرخانه جشنواره معرفی شدند.
دبیرخانــه چهل ویکمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر اســامی آثــار راه یافته به 
بخش رادیوتئاتر چهل ویکمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر را به شرح زیر اعالم کرد:

 ۱-نمایش «شــبیه پدر» به کارگردانی محســن صباغ زاده از قــم ۲- نمایش «جیغ» به 
کارگردانی رضا داداشــی از قزوین ۳- نمایش «گزارش یک عشــق نهایی» به کارگردانی 
ســولماز ملکی از اردبیل ۴- نمایش «موج ســوار آبی» به کارگردانی حسین خدادی از 
کــرج ۵- نمایش «پرواز پرندگان مهاجر در صبح روز آخر» به کارگردانی امجد جاللی از 
اهواز ۶- نمایش «اســپویلر» به کارگردانی محمد رادمهر از اصفهان ۷- نمایش «همه 
دختران من» به کارگردانی رحمان قدمی از ســاری ۸- نمایش «بوکه من» به کارگردانی 
طاهره شــاددل از بجنورد ۹- نمایش «زیبا» به کارگردانی محمدرضا قبادی فر از تهران 
۱۰- نمایش «دست انداز» به کارگردانی سید سروش پیمبری از کرمانشاه ۱۱- نمایش «بال 

روزگار» به کارگردانی حسین اسفندیاری از همدان.
هیئــت انتخاب آثار این دوره متشــکل از فریبا متخصص، بهرام ســروری نژاد و علی 
بهرامی بودند و مدیریت این بخش بر عهده امین رهبر بوده اســت. الزم به ذکر است بنا 
بر اعالم دبیرخانه هجدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، حق حضور آثار ذیل برای اجرا در 
بخش رادیوتئاتر چهل ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر محفوظ است: ۱-نمایش 
«روایــت ناتمام زیبای خط خطــی» به کارگردانی بهــاره کاظمــی از قزوین ۲-نمایش 
«مجنون-پل حمید» به کارگردانی علی حسین قلی زاده از تبریز ۳- نمایش «زنده عشق» 
به کارگردانی ناصر کریمی نیک از اراک ۴- نمایش «در دل خاک» به کارگردانی دنیا فتحی 

از تهران.
بخش رادیوتئاتر چهل ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ۲۴ تا ۳۰ دی ماه سال 

جاری برگزار خواهد شد.

برنامه این هفته تاالرهای نمایشی تئاتر شهر 
اعالم شد

تازه ترین برنامه تاالرهای نمایشــی تئاتر شهر در حالی اعالم شد که در هفته پیش رو 
یک اثر نمایشی جدید در تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرد.

«نذر عباس» عنوان جدیدترین نمایش تاالر ســایه مجموعه تئاتر شهر است که طی 
هفته جاری به نویســندگی و کارگردانی محمد یــزدی و بازی محمد یزدی، امیر قربانی، 
هومن حســینی، ابوالفضل شیری ساعت ۲۰:۱۵ به مدت زمان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت 
۷۰ هزار تومان به صحنه می رود. در خالصه داستان این اثر نمایشی آمده است: «پسری 
بــه نام عباس که دوران جوانیش را با جاهلیت به ســر می برد و روی بدنش پر از جای 
تتو، قمه و چاقو، روزی که در حال زدن تتو نامش بر پشت کمرش می باشد، توسط تتوزن 
زندگی اش به کل عوض می شــود و پا در مســیری می گذارد که شاید برایش ناخوشایند 

باشد اما تماما عاشقی است».
در تاالر قشــقایی نمایش «عقاب» به نویسندگی و کارگردانی ناصر آویژه و بازی ناصر 
آویژه، امیرحسین انصافی و شاهین گلکار ساعت ۱۹:۴۵ به مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت 
بلیت ۸۰ هزار تومان میزبان عالقه مندان تئاتر اســت. در خالصه داستان این اثر نمایشی 
آمده اســت: «اســتاد صمیمی کارگردان مطرح تئاتر که به بیماری سختی دچار است، 
تصمیم دارد آخرین اثر هنری گروه خود را در فضای یک پارک برای تماشاگران اجرا کند. 
او اجرایش را بر اساس شعر عقاب سروده استاد پرویز ناتل خانلری آماده کرده است. اما 

در طول اجرا اتفاقاتی پیش آمده که مسیر نمایش را تغییر می دهد».
نمایش «بهرام به روایت هفت پیکر» به نویسندگی و کارگردانی حامد شیخی و بازی 
محمود مقامی، حامد شیخی، امیرحسین انصاری، مهدی هنرسازان، رویا شیخی، ساغر 
بهنام، الله ذوالفقاری، بیتا زین الدینی، ســاناز خدایی، مریم بابایی، سپیده سعیدی نیا، النا 
زنگنه، فرگل روشن ضمیر، نوید نوبخت، ماهان مقامی، علی پیله ور، محمدرضا محمدپور، 
علی کاظم پور، متین صفار، کیوان آزاد، محمد جبراییلی و امیر فهادان ساعت ۱۸ به مدت 
زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۷۰ هزار تومان در تاالر چهارســو روی صحنه می رود. در 
خالصه داستان این نمایش آمده است: «قصه، حکایت بهرام شاه ایران است. سرآغاز این 
حکایت، قصه سنمار معمار است. این قصه حکایت عاشقانه بهرام بر دختران هفت گنبد 

و هفت حکایت آن هفت پیکر برای بهرام است».
در همیــن تــاالر نمایش «خانه برنــاردا آلبا» به نویســندگی فدریکو گارســیا لورکا، 
کارگردانی آرش امیری و بازی آویشــن صادقی، ســوگند صادقی، پگاه اهللا وردی، سونیا 
معبودی، فاطیما راد، اســما حسینی، سها داداشی، فروغ فرزین فر، یگانه ملک محمدی، 
فرنوش روشــنی، فرخنده درخشان ســاعت ۲۰ به مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت 

۸۰ هزار تومان پذیرای مخاطبان تئاتر است.
در کارگاه نمایش هم نمایش «رســتم و ســهراب» به نویسندگی مرتضی وکیلیان و 
داریوش نصیری، کارگردانی رضا حسن خانی و بازی آسو خسروی ساعت ۱۹:۳۰ به مدت 
۴۵ دقیقه و قیمــت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه می رود. در خالصه داســتان این 
نمایش آمده است: «به تصویر کشیده شدن مرگ سهراب و اما سهراب، جوان بود، جوان... 
بپیچید از آن پس یکی آه کرد/ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد/ بدو گفت: کین بر من از من 

رسید/زمانه به دست تو دادم کلید».
نمایش «هتل ریتاج» به نویســندگی و کارگردانی حمید حراء که از روز بیست وپنجم 
آذرماه به مناســبت ایام سوگواری شــهادت حضرت زهرا (س) در تاالر اصلی تئاتر شهر 
روی صحنه رفت، روز پنجشنبه هشتم دی ماه با قدردانی سیدمحمد جواد طاهری رئیس 
مجموعه تئاتر شــهر از کارگردان و ســایر عوامل اجرائی نمایش به اجرای خود در این 

تاالر پایان داد.

محمــد فاضلی: رولت ســرخ، روایتــی واقعی از زندگــی دزموند 
چام نویســنده کتاب اســت. دزموند چام، مهاجری از شانگهای به 
هنگ کنگ، زاده شده در خانواده ای نسبتا فقیر که والدینش در سال 
۱۹۶۵ با اجازه حزب کمونیست با هم ازدواج کرده اند و حزب شغل 
معلمی را برای آنها تعیین کرده است، در سال ۱۹۶۸ و در گرماگرم 
انقالب فرهنگی چین به دنیا آمده اســت. او بعدها در هنگ کنگ و 
آمریکا درس می خواند و در ۱۹۹۷ راهی چین می شود تا در آنجا به 
کسب وکار بپردازد. سال ۲۰۰۱ او در جریان کسب وکار با خانم ویتنی 
دوان آشــنا می شود، کسی که بعد همسرش شد. آنها فرایند انجام 
کســب وکار و پیش رفتن در نردبان ثروت را از طریق ارتباط با برخی 
ســران حزب کمونیســت چین طی می کنند. ماجرا با ناپدید شدن 

ویتنی دوان و در چارچوب افشای برخی پرونده های 
ارتباطات اقتصادی به پایان می رسد؛ اما دزموند چام 
در خالل تشریح زندگی اولیه خود و فرایند کسب وکار 
و ثروتمند شدن، بعد از آشنایی با ویتنی دوان، روایتی 
دست اول از خصایص رابطه قدرت، ثروت و فساد در 

چین کمونیست ارائه می دهد.
دزموند چام نشان می دهد «در چین همه قوانین 
را می توان دور زد، به شرطی که شما در داخل دولت 
یا حزب دارای گوانشی (معادل چینی پارتی) باشید» 
(ص. ۸۱) داســتان باالرفتن چام و همســرش نیز از 

ارتباط با یکی از گوانشــی ها شروع می شــود. خانم «ژانگ بئیلی» 
همسر «ِون جیابائو» معاون نخست وزیر چین شخصیت اصلی در 
برکشیدن دزموند چام و همســرش ویتنی دوان به قله های ثروت 
اســت (ص. ۱۳۷). ایــن به آن علــت بود که به عقیده نویســنده 
فرمول موفقیت در چین کمونیست دو جزء دارد: نبوغ کارآفرینانه و 
زدوبندهای سیاسی پشت پرده (ص. ۸۸). ون جیابائو نخست وزیر 
چین در ســال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ قدرتمندترین فرد کشــور بعد از 

دبیرکل حزب کمونیست بود.
نویسنده می نویسد: «ویتنی و خاله ژانگ توافق شفاهی کرده بودند 
که سهِم سوِد خاله از فعالیت اقتصادی مشترک مان سی درصد و 
سهم ما به اضافه هر شریک دیگری هفتاد درصِد باقی مانده باشد. 
... دیگر خانواده های مقامات عالی رتبه حزب در ازای 
ِاعمال نفوذ سیاسی شان درصد مشابهی می گرفتند» 
(صــص. ۱۷۵-۱۷۴) و تازه «اشــراف زادگان ســرخ 
به قراردادها و کســب وکارهایی دسترسی دارند که 
هم انحصاری اســت و هم واجد سودهای هنگفت 
تضمین شده. ... وزارت راه آهن چین از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ 
دویست میلیون بطری آب معدنی از شرکت متعلق 
به خانواده رهبر ســابق چین خریداری کرد. ... خاله 
ژانگ نمی توانســت وارد چنین معامالت شــیرینی 
شــود؛ زیرا او جزء اشــراف زادگان ســرخ محسوب 

نمی شــد» (ص. ۱۷۵). این رابطه منطق تبدیل قدرت به ثروت در 
چین است.

دزموند چام ریاکاری مقامات حزب کمونیست چین را نیز آشکار 
می کند. «این نظام از صبح تا شب شعارهای کمونیستی و انقالبی 
ســر می داد؛ در حالی که هم زمان خانواده های مقامات ارشــدش 
تا خرخره مشــغول چپاندن پول در حلقوم شــان از ِقَبِل اصالحات 
اقتصادی کشــور بودند. این پســران و دختران خانواده های سرخ 
مانند یک حکومــت موروثی عمل می کنند ... بچه های ســرخ در 
واقع کاالی منحصربه فــردی برای فروش دارند. کاالی گران قیمت 
آنها راه های دسترسی شــان به والدین صاحب مقام شــان است» 

(ص. ۹۲).
نویســنده روایت هایی گوناگون از آقازادگان چینی ارائه می دهد 
که با اســتفاده از قــدرت پدران خود بــه ثروت دســت یافته اند. 
«وینســتون، پسر نخســت وزیر ِون جیابائو، در زمینه سرمایه گذاری 
خصوصی فعالیت می کرد. ... شــرکت های ســرمایه گذارِی دولتی 
ســنگاپور در زمینــه جلب دوســتی آقازادگان ســرخ (پســران و 
دختران سران حزب کمونیســت چین) به راستی مهارت بی بدیلی 
دارند. ... پســران و دختران رهبران چین راه وینســتون را در عرصه 
ســرمایه گذاری خصوصی در پیش گرفتند و پول و سرمایه کافی از 
سنگاپوری ها دریافت کردند؛ اما وینستون فضل تقدم داشت، او جزء 
اولین آقازادگانی بود که از این راه پولدار شد» (ص. ۱۵۱). وینستون 
هم مثل «لن هائی» پســر یک ژنرال ارتش ســرخ بــود که با تولید 
و عرضه نرم افزارهای وســایل ارتباطی مد روز ثروتمند شــده بود 
(ص. ۱۰۳)؛ یــا «فنگ بو» که از طریــق ازدواج با نوه دختری دنگ 
شیائوپینگ و اســتفاده از روابط خانوادگی به ثروتی نجومی دست 

یافته است (صص. ۹۳-۹۲).

آقازادگانی که این گونه به ثروت دســت یافته اند؛ مثل ریگ پول 
خرج می کنند. «در چین اواســط دهه ۲۰۰۰ نوکیســگان چینی تازه 
شــروع کرده بودند به بازکردن کیف های پول شان. ... عین دیوانه ها 
پول خرج می کردنــد. ... اذعان می کنم که پاک عنان اختیار از کف 
داده بودیم» (ص. ۲۵۱). آنهــا همچنین مجموعه ای از رفتارهای 
جنسی افراطی (ص. ۱۱۹ و ۳۹۴) نیز از خود بروز می  دهند». کتاب 
«رولت سرخ» شامل خرده روایت هایی از رقابت های درون حزبی و 
فرایندهای باالآمدن مقامات ارشــد حزب نیز هست که پرونده های 

فساد در آنها نقش ایفا می کنند (ص. ۳۸۴).
دزموند چام معتقد است همه سیاست های آزادسازی اقتصادی 
رهبران چین از سر اجبار و ضرورت بوده است. «تغییراتی که دنگ 
آغاز کرد، به هیچ عنوان ناشی از باورهایش به اصول کاپیتالیسم بازار 
آزاد نبود» (ص. ۳۰۴). حزب کمونیست از کارآفرینان برای پیشبرد 
اهدافش اســتفاده کرده و بخش خصوصــی را مانند تهدید نگاه 
کرده اســت. او معتقد است «کارآفرینانی مثل ما برای برخورداری 
از آزادی های مدنِی بیشــتر در مســیری که کمتر زیر نظارت حزب 

باشــد، فشار می آوردند. حزب ... خیلی ناراحت 
بود» (ص. ۳۰۰). حزب قادر است برای از میان 
برداشتن کارآفرینان «سندسازی، اخذ اعترافات 
اجبــاری و واردکــردن هــر اتهامی بــه افراد» 
(ص. ۳۹۷) را انجام دهد و شیوه هایی مافیایی 
(ص. ۳۰۵) هم داشــته باشد. حزب با شیوه ها 
خشــونت آمیز با مدیــران کســب وکاری که از 
خطوط قرمز عبور کنند، مواجه می شود و ظاهرا 

ویتنی دوان یکی از آنها بوده است.
ضرب المثلی چینــی می گوید «موقعی که 

یک مرد به جاه و مقام می رســد، حتی ســگ و گربه هایش هم به 
بهشــت می روند» (ص. ۱۵۳). این ضرب المثل ربط وثیقی دارد با 
این عبارت نویســنده که «حرف اصلی حزب کمونیســت به مردم 
این بود که شــما از خیِر آزادی و دموکراسی بگذرید، ما هم به شما 
اجازه می دهیم که پولدار شــوید» (ص. ۹۵-۹۶). طبیعی است در 
جایی که آزادی و دموکراسی، مقامات حزب سیاسی را مقید نکرده 
باشند، سگ و گربه های مقامات هم می توانند بهشتی زمینی برای 

خود بسازند.
می توان انتظار داشت در چینی که «شی جین پینگ دارد قدرتی 
حتی به مراتب بیشتر از مائو را به چنگ می آورد ... و نوچه های شی 
جین پینگ در وزارت پروپاگاندا اسم شی را رهبر خلق گذاشته اند ... 
و نام و چهره شــی جین پینگ هر روز در صفحه اول روزنامه خلق 
ظاهر می شــود ... و او چنان قدرت را قبضه کرده که چینی ها لقب 
رئیس همه چیز را روی او گذاشــته اند» (ص. ۴۰۲)، رابطه قدرت، 
ثروت و فساد تقویت شود. آینده چین و حتی رشد آن  را نیز می توان 

در سایه چنین ادراکی از این کشور ارزیابی کرد.
کتاب «رولت ســرخ: ثروت، قدرت، فســاد و 
خشــونت در چین کمونیست؛ روایتی از درون» 
را نشــر ثالث بــا ترجمه بیژن اشــتری در ۴۶۲ 
صفحه بــا قیمت ۲۲۰ هــزار تومان در ســال 
۱۴۰۱ منتشر کرده است. نشریات اکونومیست و 
فایننشیال تایمز آن را به عنوان کتاب سال ۲۰۲۱ 

معرفی کرده اند.
برای معرفی بیشتر و خرید کتاب می توانید از 
طریق صفحه اینستاگرام برگ برگ اقدام کنید. با 

اسکن بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.


