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همگام با دغدغه های فعاالن جبهه 
فرهنگ و هنر انقالب اسالمی

دولت  مجری خوبی برای مسائل فرهنگی نیست

سطح توقعات در نیروهای انقالبی باالست

فراز و فرودهای فرهنگی

 مهران شکفته
در یک گفت وگوی کوتاه پای صحبت  های فعاالن حوزه فرهنگ و هنر نشستیم 
و از حال و هوای فعالیت هایشـان در سـال 95 و نظراتشـان درباره رخداد های 

فرهنگی پرس وجو کردیم. 
سواالت روبه رو به ترتیب و جداگانه از هریک از آن ها پرسیده شد:

در سال 95 در مراحل انتهایی و پس از تولید فیلم 

سینمایی انیمیشن »پادشــاه آب« هستیم. این 1 
انیمیشــن به موضوع حوادث جــاری در منطقه 
پرداخته و تالش می کند از ایران اسالمی، اقتداری 
معنوی، فاخــر و عقالنــی ارائه دهــد. در حوزه 

در سال های گذشته من به صورت تخصصی در حوزه 

کاریکاتور و نقاشــی از چهره علما و شهدا فعالیت 1 
داشــتم ولی هدفم در ســال جدید تربیت نیروی 
کارآمد فرهنگی و انقالبی در حوزه کاریکاتور است. 
در حال حاضــر دو کالس کاریکاتــور مقدماتی و 
پیشــرفته در موسســه طلــوع حــق و در روز یکشــنبه 
ســاعت16:30 تا 18 و 18 تا20 برگــزار می کنم. برگزاری 
کالس  های آموزشی Digital Paint که شیوه نقاشی بنده با 
قلم نوری بوده از دیگر برنامه  هایی است که در صورت آماده 
شدن مقدمات آن، اجرایی خواهد شــد. عالقه مندان به این 
شیوه نقاشــی باید در حوزه نقاشــی، طراحی و فتوشاپ از 
توانایی  های قابل قبولی برخوردار بــوده و با خود، قلم نوری 
به همراه داشته باشند. هدف ما از برگزاری همه این کالس ها 
تربیت نیــروی انقالبی در جهــت فعالیت در رســانه ها و 
روزنامه  های جبهه انقالب اســالمی اســت تــا خال حوزه 

 1. تازه ترین برنامه  های شما در سال 95 چیست و در چه مرحله ای از تولید 
و ارائه قرار گرفته است؟ 

 2. از چه محصوالت فرهنگی استفاده کرده اید و به خوانندگان پیشنهاد 
می کنید؟ 

3.  عملکرد رسانه ملی در حوزه فرهنگ و هنر را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
 4. با توجه به ســخنان رهبر معظم انقالب درباره توسعه مجموعه  های 
خودجوش فرهنگی و باز شــدن آغوش دولت به روی فرزندان انقالب، 

وظیفه نهاد های دولتی چیست؟

مجید اسماعیلی         تهیه کننده و مدیر عامل شرکت پویانمایی آوین رسانه

عباس گودرزی           طراح و کاریکاتوریست

ت:
اال

سو
کودکان زیر 10 ســال نیز مجموعه تلویزیونی انیمیشــنی 
»شــهر آســمان آبی« با موضوع ســبک زندگی و با ده ها 
شخصیت دوست داشتنی در جهت آموزش باید و نباید  های 
زندگی به کودکان، مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد 
که حدود 25 قسمت هشت دقیقه ای از این مجموعه ساخته 
شــده و پیش بینی می شود تا ده ها قســمت دیگر نیز ادامه 

داشته باشد. 
اخیرا کتاب ظهــور نور، ترجمه علی ســعادت پرور را 

مطالعه کــردم و به نظرم فهم مطالــب کتاب موجب 2 
خشکانده شدن ریشه بسیاری از دنیاطلبی ها می شود. 

به همین منظور چنین کتابی را پیشنهاد می کنم. 
به نظر می رسد رسانه ملی تالش فراوانی برای تبیین 

فرهنگ دینی و اســالمی کرده و هم چنان هم این 3 
تالش ادامه دارد اما توقع و انتظاری که از این رسانه 
قدرتمند می رود بسیار بیشــتر از محصوالت ارائه 
شــده اســت. اگر رســانه تصویری مهم ترین ابزار 
یادگیری نسل جدید باشــد، پس هرچه به این زبان فراگیر 

کاریکاتور های سیاسی و اجتماعی را در رسانه ها پر کنند. 

فیلم ایســتاده در غبار را به دلیل مستندوار بودن و  جذابیت داســتانی اش بــه مخاطبان پیشــنهاد 2 
می کنم. 

وقتی آقای سرافراز در رسانه ملی حضور پیدا کرد 

همه ما امیدوار شده بودیم ولی عملکرد ایشان چه 3 
در حوزه برنامه سازی و چه در حوزه سریال سازی، 
به خصوص در چندماه گذشــته، اصــال قابل قبول 
نبــود. البته باید نســبت به فشــار های بیرونی بر 
مدیران رســانه ملی که مهم ترین آن ها بودجه این رســانه 

است، توجه کنیم. 

به نظرم نباید نیرو های خودجوش انقالبی معطل فرد یا  ارگانی برای به ثمر رســاندن برنامه  های خود باشند. 4 

ترجمه نشود در دایره یادگیری نسل جدید قرار نگرفته و 
به تدریــج فراموش می شــود. لذا اگر بعضــی موضوعات 
حساس و مهم اعتقادی و اخالقی به این زبان ترجمه نشود 
یا صرفا به گفتِن مستقیم اکتفا شود بی تردید معدل دانش 
و التزام دینی را در جامعه، تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد 
و زمینه  های پذیرش فرهنگ و ســبک زندگی دیگران را 

فراهم می آورد. 

به نظر می رسد دولت مجری خوبی برای ورود به 

مسائل مختلف خصوصا مسائل فرهنگی نیست اما 4 
هم از حیث ایجاد زمینه  های تولید فکری و نظری 
در حوزه فرهنگ که خال آن به طور جدی احساس 
می شــود و هم از حیث نظارت بــر این عرصه ها 
می توان از دولت ها انتظــار ورود قدرتمنــد و تاثیرگذار 

داشت. 

متاسفانه معضلی که میان برخی از نیرو های انقالبی وجود 
دارد، ســطح توقع باالســت. این عــده منتظرنــد تا همه 
حمایت  های فنی و مالی صورت بگیرد و پس از آن خود دست 
به کار بشوند. این را نباید فراموش کنیم که اکثر دولت ها برای 
هرگونه حمایت در حوزه فرهنگی بهانــه می آورند و فصل 

مشترک همه این بهانه ها، کمبود بودجه است. 
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فعاالن فرهنگی جبهه انقالب به دولت ها اعتماد ندارند

لزومپرکردنخالهایموجوددرفرهنگکتابخوانی

   از آنجایی که عمده فعالیت  هــای من در عرصه 

مدیریــت فرهنگــی اســت، ترویــج فرهنــگ 1 
کتاب خوانی یکی از اساسی ترین و زیربنایی ترین 
حوزه  ها در این زمینه و نیز از دغدغه  های جدی من 
است. در حوزه ترویج فرهنگ کتاب خوانی به دنبال 
پر کردن خالء های موجود هستیم و در همین راستا سعی 
شــده در دو حوزه ایده پردازی و پژوهشی به منظور تقویت 
زیرســاخت های فرهنگی اقداماتی انجــام دهیم. یکی از 
نمونه  های آن پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری در سال 
91 بوده است. ایشان پس از حضور در نمایشگاه کتاب سال 
91 از بدنه پژوهشــی کشور خواســتار تحقیق در رابطه با 
استقبال مردم از نمایشگاه کتاب و تاثیر و تاثر آن بر سرانه 
مطالعه کشور شدند. ما از سال 92 به طور جدی این موضوع 
را تا االن پیگیری کردیم. پرسشــنامه جامع و علمی تهیه 
کردیــم و به صورت میدانــی رفتار اســتقبال کنندگان از 
نمایشــگاه را مورد بررســی و پژوهش قرار دادیم و نتایج 
تحقیقات این ســه ســال را به خدمت معظم له رساندیم. 
ان شاءاهلل دو سال دیگر نیز این پژوهش ادامه پیدا می کند و 
می تواند به عنوان یک ســند باالدستی پژوهشی در اختیار 
ارگان  های مختلف فرهنگی اعم از وزارت ارشــاد یا شورای 

عالی انقالب فرهنگی قرار گیرد. 
یکی دیگر از برنامه  های بنــده، برنامه ریزی برای برگزاری 
سال دوم همایش ملی کتاب و نشــر است. وجه ممیز این 

مجید صحاف           مسئول دبیرخانه جایزه و نمایشگاه کتاب مرآت

 در سال 95 ما به دنبال اســتعدادیابی و ارتقای 

افرادی هســتیم کــه در حوزه مستندســازی 1 
توانمند هســتند. در هنر، کشــف حرف اول را 
می زند نه تربیــت، چراکه تربیِت نیرویــی که از توانایی 
کافی برخوردار نبوده هیچ تضمین موفقیت آمیزی ندارد 
لذا باید بــا ذره بین دنبال افراد خالق در حوزه مســتند 
گشــت. همراه با این رویکرد، ما به تکمیل پروژه  های بر 
زمین مانده می پردازیم که از مهم ترین آن ها »مســتند 
پهلوی اول« و »پهلوی دوم« اســت که بــا رایزنی  های 
صــورت گرفته با رســانه ملــی در قالب مســتند های 
تلویزیونی بــر روی آنتن رســانه ملی قــرار می گیرد. 
خواهشــی که از همکاران خود در حوزه مســتند دارم 
توجه هرچه بیشــتر آن ها به موضوع تاریخ معاصر ایران 
است که متاســفانه توجه قابل قبولی به آن نمی شود. از 
دیگر پروژه  های بــر زمین مانــده، پرداختن به موضوع 
سوریه به صورت زیربنایی و اصولی است. شاید به صورت 
پراکنده برنامه  هایی در حوزه ســوریه ساخته شده باشد 

ولی از ضعف محتوایی و ساختاری برخوردارند. 

محسن یزدی         مدیر مرکز مستند سوره حوزه هنری

مســتند A157 را که درباره تحوالت سوریه است،  پیشنهاد می کنم. این مســتند در اردیبهشت ماه 2 
اکران عمومی می شود. 

 حجم عظیم نیروی انســانی موجب شده تا رسانه 

ملی قادر به اســتفاده از ظرفیت  های خود نباشد. 3 

به نظرم ممیزی در تلویزیون معنا نداشته و آنچه تحت این 
عنوان صــورت می گیرد همــان بهتر که انجام نشــود! 
بســیاری از آثار خوب تحت عنوان ممیزی حذف شده و 
آثار مبتــذل ممیزی نمی شــوند. بنده اعتقــاد دارم که 
مدیران رســانه ملی همگی متدین هستند ولی ساختار 
ممیزی در تلویزیون دارای ایراد بوده و از دســت مدیران 

این رسانه خارج است. 

مشــکلی که در میان نیرو هــای جبهه انقالب 

اسالمی وجود دارد، فقدان وجود یک بزرگ تر 4 
بوده که مورد وثوق همه فعاالن فرهنگی باشد. 
فعاالن فرهنگی جبهه انقالب به دولت ها اعتماد 
ندارند چراکه دولت ها نگاه قشــری به مسائل 
مختلف داشــته و منافع دولت را بر منافــع ملی و نظام 

ترجیح می دهند. 
نکته دیگر وجــود فقر فهم فرهنگــی و هنری در میان 
مسئوالن است که این فقر فرهنگی در برنامه ریزی  های 

صورت گرفته، خود را نمایان می کند. 

همایش با ســایر همایش  های مشــابه، رویکرد علمی آن و 
استفاده از اساتید و نخبگان علمی است. 

همکاری من با شــبکه نســیم در حوزه ترویج کتاب خوانی 
موجب شد تا در سال جاری به عنوان مشاور، برنامه ای با نام 
»کتاب باز« را تهیه و از این شبکه روی آنتن رسانه ملی قرار 

دهیم. 
و در آخر به لطف الهی در سال جدید یک اثر درباره کودک و 
نوجوان براساس بیانات مقام معظم رهبری در دست تهیه و 

تدوین دارم که ان شاءاهلل به چاپ خواهد رسید. 

  کتاب )تکنوپولی( و کتاب )زندگی در عشق و مردن 

در خوشی( را پیشنهاد می کنم. این دو کتاب مکمل 2 
هم هستند و چگونگی تغییر فرهنگ، ذائقه و فکر و 
اندیشه مردم توسط اینترنت و رسانه  های نوظهور را 

به نحو مطلوبی تشریح می کنند. 

  در رســانه ملی شــاهد خالء یک نظام موضوعی 

متناسب با مقتضیات جامعه و ناکامی رسانه ملی در 3 
حرکت های عمیق هســتیم که به نظر می رسد با 
توجه به شــرایط کنونی داخلی و خارجی، نیازمند 
برنامه ریزی دقیق برای تهیــه برنامه  های عمیق و 
مناسب است. نکته دوم استمرار نداشتن برنامه  های خوب در 
رسانه ملی است. یکی از دالیل استقبال مردمی از برنامه ای 
مثل »به ســمت خدا« همین اســتمرار حضورش در قاب 

تلویزیون است. 

  مسئوالن برای کمک به قشر جوان فرهنگی دو 

راهکار پیش روی خود دارند. اولین راهکار، جذب 4 
جوانان در حوزه  های مدیریتی اســت که موجب 
کادرسازی برای آینده می شود و دومین راهکار، 
حمایت مادی و معنوی مناســب و مســتمر از 

موسساتی است که در حال فعالیت هستند. 


