
    فرزين ماندگار
 محم�د حبيبي، مديرعام�ل انجمن هنرهاي 
تجسمي انقالب و دفاع مقدس به آسيب شناسي 
اتفاقات ناگوار جش�نواره هنرهاي تجس�مي 
فجر پرداخته است و از برنامه هاي اين انجمن 
س�خن گفته و البته معتقد اس�ت جشنواره  
فجر از مس�ير اصلي خود منحرف شده است. 
»جوان« در اينباره با وي گفت وگو كرده است.

    
 با توجه به اتفاقات رخ داده در جشنواره 
هنرهاي تجس�مي فجر و ب�ه عنوان 
نهادي كه با هنرمندان عرصه تجسمي 
كشور مرتبط هستيد فضاي اين هنر 
در كشور و اتفاقات رخ داده براي اين 
جشنواره را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

هنرمنداني كه ما با آنها در ارتباط هستيم همان 
هنرمنداني هستند كه وزارت ارشاد با آنها مرتبط 
بوده اس��ت و جشنواره فجر تجس��مي را با آنها 
برگزار مي كند. براي مثال اينطور كه ش��نيدم 
امسال نزديك به  5هزار اثر به جشنواره تجسمي 
فجر رسيده اس��ت با اينكه در جش��نواره قبلي 
هنر مقاومت حدود 6هزار اثر به دست ما رسيد. 
مي خواهم بگويم اين تعداد در آثار ارسالي وجود 
دارد اما مش��كالتي كه در جشنواره فجر امسال 
پيش آمد به نظر مقداري بي تدبيري بود كه منجر 
به اين حوادث شد وگرنه هنرمند اگر هنرمند اين 
كشور باشد ديگر اين اتفاقات معنا ندارد. بايد با 
فهم و انديش��ه صحبت كند و اعمالش را انجام 
دهد. خود جشنواره تجسمي فجر در ابتدا و اولين 
دوره آن توسط بهترين و متعهد ترين هنرمندان 
اين حوزه پيشنهاد و متأس��فانه به هر دليلي از 
مسير اصلي خود خارج شد. جش��نواره برگزار 
مي شد ولي سياستگذاري اصلي به درستي انجام 
نمي ش��د؛ وگرنه اصاًل اين مسئله معنا ندارد كه 
تعدادي از هنرمندان احساسي تصميم بگيرند و 
از جشنواره انصراف بدهند كه بعد هم بخواهند 
برگردند. اين براي وزارت ارشاد خيلي بد است 
كه آنقدر حساب ش��ده عمل نكند كه اينگونه 
اتفاقات رخ بدهد.  من بار ها اين نكته را گفته ام 
كه راهكار، بازگشت به خويشتن است؛ يعني اگر 
مي خواهيد دبير جشنواره را منصوب كنيد، بايد 
دبيري را منصوب كنيد كه متعهد به انقالب بوده 
و اين مسائل و آرمان هاي انقالب را قبول داشته 
باشد،نه كسي كه اين موارد برايش اهميتي ندارد 
و در هر اتفاقي امكان كناره گيري دارد. اين براي 
نظام و كشور ما شايسته نيس��ت.  بنابراين اگر 
سياستگذاري درست، تدبير درست، فكر درست 
و برنامه ريزي درست باشد هيچ گاه مسائل به اين 

راه كشيده نمي شود. 
 پس ب�ه نظر ش�ما فضاي كل�ي هنر 
تجسمي كش�ور در حواش�ي پيش 

آمده از  بي تدبيري بوده است؟ 
 به اعتقاد من از 100درصد هنرمندان كش��ور 
تنها 10 درصد روش و منش مخالف آرمان هاي 
مردم و انقالب اسالمي دارند و ما اساساً بايد در 
اين مواقع روي آنها حساب نكنيم، ولي 90 درصد 
هنرمندان، نه تنها كشورش��ان را دوست دارند، 
بلكه متعهد و پايبن��د به نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران هس��تند.  اين هنرمندان هميشه 
اگر با احت��رام دعوت به كار ش��وند، كار را انجام 
مي دهن��د؛ پس وقتي ش��ما اي��ن 90 درصد را 
داريد حتي بدون توجه به آن 10 درصد بايد يك 
اتفاق خوب را رقم بزنيد. اگر اينچنين نمي شود 
مشخص است كه تدبير و فكر درست نمي شود 
كه هنرمندان اينگونه برخ��ورد مي كنند.  براي 
مثال ما هرسال ورك شاپي برگزار مي كنيم به نام 
»خط خاطرات« و از دانشجويان دانشكده هاي 
هنر دعوت مي كنيم تا در آن شركت كنند و هر 
ساله هم شركت كنندگان زيادي از آن استقبال 
مي كنند. آيا از اين تع��داد حدود 100نفره همه 

مثل ما يا حت��ي مثل هم فك��ر مي كنند؛ قطعاً 
اينطور نيس��ت.  چه چيز باعث مي ش��ود اينها 
بيايند و هيچ مشكلي هم نداشته باشند؟ رفتار 
با هنرمند باع��ث اين اتفاق اس��ت، گفت وگو با 
هنرمند باعث مي شود او به شما ايمان بياورد. اگر 
ما با هنرمند درست برخورد كنيم حتماً مي آيد 
و شركت مي كند، ولي او وقتي من را مي بيند كه 
روي حرفم پابرجا نيستم او هم عكس العمل نشان 
مي دهد؛ اگر مديران كارش��ان را درست انجام 
دهند، حتماً هنرمند هم كارش را درست انجام 
مي دهد، اما وقتي خود مديران هم سست عمل 
مي كنند حتماً هنرمندان سراغ آنها نخواهند رفت 

و ما شاهد چنين اتفاقاتي خواهيم بود. 
نمايش�گاه روز غزه چگون�ه و با چه 

هدفي تشكيل شد؟ 
انجمن هنرهاي تجسمي انقالب و دفاع مقدس 
به خاطر ن��وع كار و ارتباطاتي كه دارد آرش��يو 
نفيسي از رشته هاي مختلف را داراست و معموالً 
در برهه ها و مناسبت هاي مختلف يا به آرشيو 
يا به هنرمند رجوع مي كند ت��ا در رابطه با آن 
موضوع خاص به خلق اث��ر بپردازد.  در رابطه با 
موضوع غزه )روز بيست ونهم دي ماه كه روز غزه 
بود( ما تعدادي از آث��ار نفيس و فاخرمان را كه 
خاص اين موضوع بود و شامل 40 اثر كاريكاتور 
و 15 اثر پوس��تر مي ش��د در اختيار س��ازمان 
فرهنگي و هنري ش��هرداري تهران قرار داديم 
و با مشاركت اين سازمان آثار را در ايستگاه هاي 

اصلي مترو به نمايش گذاشتيم. 
 همكاري شما با س�ازمان فرهنگي و 
هنري شهرداري تهران چگونه است؟ 
ما با سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران 
بيشترين تعامالت را براي برگزاري نمايشگاه ها 
داريم و در گذشته هم همين گونه بوده است هم 
نمايش��گاه هايمان در مترو به صورت گردشي 
اس��ت و براي مثال بعد از مدت��ي نصب در يك 
ايستگاه به ايس��تگاه ديگري منتقل مي شود و 
هم اينگونه است كه اين امر بيشترين مخاطب و 

بازديدكننده را دارد. 
 چ�ه موضوعات�ي را در دس�تور كار 
انجم�ن هنرهاي تجس�مي انقالب و 

دفاع مقدس مي دانيد؟ 
همه موضوعاتي كه در رابط��ه با حوزه مقاومت 
باشد موضوع اصلي فعاليت هاي انجمن هنرهاي 
تجسمي انقالب و دفاع مقدس به حساب مي آيد، 
ولي نكته اينجاس��ت كه مقاومت را مي توان به 
صورت موضوعي گسترش داد. براي مثال حوزه 

دفاع مقدس جزء مقاومت است، مدافعان حرم 
جزء مقاومت است، عاش��ورا و مسائل ديني آن 
جزئ��ي از موضوع مقاومت به حس��اب مي آيند 
و به طور كلي اتفاقاتي ك��ه در جهان رخ داده و 
يك طرف آن اس��تكبار و يك مستكبر حضور 
دارد ذيل موضوع مقاومت تعريف خواهد ش��د، 
بنابراين حوزه كاري ما كاماًل روشن و مشخص 
است و حتي در جشنواره هاي هنر مقاومت هم 
كه ش��ش دوره آن به صورت بين المللي برگزار 
شده، موضوع مقاومت است، ولي معاني مختلف 
دارد. براي مثال از نظر ما رون��ق توليد، يك اثر 
مقاومتي است، با اينكه معناي ديگري دارد اما 
در رابطه با موضوع مقاوم��ت مردم ما در مقابل 
تهاجم اقتصادي اس��ت؛ ما به اين مورد هم كار 

مقاومتي مي گوييم. 
 دو نمايشگاه مهم ديگر در ماه گذشته 
برگزار كرده ايد، لطفاً در رابطه با موضوع 

هر دو نمايشگاه توضيح دهيد. 
 بله، ما دو نمايشگاه مهم داشتيم كه يكي موضوع 
ملكه كشتي ُربا بود و ديگري مقاومت يمن. در 
سال جاري اتفاقي براي كش��تي ايراني افتاد و 
دولت انگليس نفتكش ايران��ي را ربود، در اين 
رابطه قطعاً اقدامات دولتي و رسمي الزم انجام 
خواهد شد، ولي نكته ديگري كه وجود دارد بحث 
رسالت هنرمند و وظيفه او در اين رابطه است، 
زيرا اين اتفاقي اس��ت كه در كشورش رخ داده 
است و او بايد عكس العملي نشان دهد. هنرمند 
بايد با خلق اثر خود عكس العمل مناسبي نشان 
داده و پاس��خ مناس��ب آن اتف��اق را بدهد.  در 
نمايشگاه ملكه كشتي ُربا همين اتفاق رخ داده 
اس��ت و ما تعدادي از هنرمندان را از سراس��ر 
كشور دعوت كرديم و به  آنها گفتيم به اين اتفاق 
واكنش نشان دهند. آنها هم مشاركت و حدود 
38 اثر خلق كردند ك��ه آنقدر اي��ن كار از نظر 
بين المللي اهميت داش��ت كه روز افتتاحيه آن 
كه در سالن اسوه برگزار شد بسياري از شبكه ها و 
خبرگزاري هاي بين المللي آمدند و بازتاب بسيار 
گسترده اي داشت. اين نشان مي دهد هنرمند 

نقطه اي را مورد هدف قرار داده كه بايد! 
 نمايشگاه مقاومت يمن هم به همين 

شكل بود؟ 
 بله، ما ديدي��م در اين چند س��اله اي كه يمن 
درگير نبردي رودررو با عربستان سعودي است 
نتوانستيم كار بزرگي براي آنها انجام دهيم و در 
اين زمان كه به نظرمان بهترين زمان بود، دوباره 
از هنرمندان خواس��تيم  واكنش نشان دهند و 

كار كنند كه آثار بسيار نفيسي هم به دست ما 
رس��يد و تأثير خود را گذاشت كه حتي بعضي 
از اين آثار تا يمن هم رفته و در آنجا به نمايش 
گذاشته شده است. اين نشان دهنده آن است 
كه ما الحمدهلل توانسته ايم گام مهمي در رابطه 

با اين حوزه از مقاومت برداريم. 
 انجمن هنرهاي تجس�مي انقالب و 
دفاع مقدس براي شهرس�تان هايي 

جز تهران هم برنامه اي دارد؟ 
 بله، ما برنامه اي براي توليد آثار داشتيم كه همه 
ساله هم انجام مي ش��ود. اين اتفاق در تهران به 
راحتي انجام مي ش��د، ولي فكر كرديم تا آن را 
كشوري نماييم و اس��تان ها را درگير توليد آثار 
كنيم و البته مي شود گفت كه توقع هنرمندان در 
استان هاي مختلف هم همين است.  ما با سازمان 
بسيج هنرمندان به عنوان يكي از مجموعه هايي 
كه در شهرس��تان ها فعال است گفت وگو كرده 
و تفاهمنامه اي را با آنها امض��ا و برنامه اي به نام 
»رواي��ت هنر1«را ش��روع كرديم ك��ه فقط به 
موضوع نقاش��ي پرداخته اس��ت و سفارشات را 
به هنرمندان استاني در 17 استان اعالم كرديم.  
تفاهمنامه اينگونه بود كه بس��يج هنرمندان به 
هنرمندان اين 17 اس��تان اع��الم كند تا نفري 
چن��د اث��ر را در تاريخ مقرر به محل مش��خص 
شده ارسال كنند؛ در نهايت اين اتفاق رخ داد و 
قريب به 1400 اثر، آثار ارسالي اين هنرمندان 
در اين 17 اس��تان بود.  بع��د از داوري اين آثار 
توسط دكتر صادقي، بهترين اين هنرمندان در 
سراسر كشور شناسايي شدند و ما با آنها ارتباط 
گرفتيم تا براي ما آثاري را توليد كنند و  در حال 
حاضر 67 هنرمند در استان هاي مختلف براي 
موضوعات ما كار توليد مي كنند.  در نتيجه اين 
توليدات ما حتماً نمايش��گاه فاخري را براي آن 
تدارك خواهيم ديد كه جنبه ملي پيدا خواهد 
كرد و ان شاءاهلل همين آثار به يكي از رشته هاي 

جشنواره هنر مقاومت نيز راه پيدا مي كنند. 
 آيا اينگونه فعاليت هاي انجمن هنرهاي 
تجس�مي انقالب و دف�اع مقدس در 
استان ها ادامه دار خواهد بود و هدف 

شما از اين اتفاق چيست؟ 
 بله، ما بعد از اين برنامه و پس از »روايت هنر 1« 
تفاهمنامه ديگري در حوزه پوستر و كاريكاتور 
داشتيم كه نامش »روايت هنر 2« بوده است. در 
»روايت هنر 2« همان اتفاق قبلي اين بار در كل 
كشور رخ داد و قرار ش��د  هنرمندان كل كشور 
آثاري را در اين دو حوزه براي ما ارسال كنند و 

هدفمان اين است كه براي مثال اگر بخواهيم 
روزي نمايشگاه ملكه كشتي ربا 2 را برگزار كنيم 
ديگر هنرمندان توانمند كل كشور را شناخته ايم 
و به آنها مي گوييم به توليد آثار بپردازند، اين كار 
جنبه كشوري پيدا خواهد كرد.  البته اين اتفاق 
در ح��وزه بين الملل هم قابل رخ دادن اس��ت، 
ولي از منظر من مرحله ابتدايي آن در س��طح 
كشوري بوده و بعد از موفقيت در آن وارد سطح 
بين المللي خواهيم شد تا موضوعات بين المللي 
را هم پوشش دهيم.  در واقع مي شود گفت ما در 
كمترين زمان و با كمترين هزينه با ايجاد شور 
و شوق در هنرمنداني كه در استان ها هستند و 
ما از آنها دعوت ب��ه كار مي كنيم اتفاقي ملي و 

كشوري را رقم مي زنيم. 
 با توجه به برگزاري نمايشگاه هاي گذشته 
انجمن هنرهاي تجسمي انقالب و دفاع 
مقدس اينطور به نظر مي رسد كه انجمن 
نوعي تس�هيل گري را ميان هنرمندان 
تجسمي كش�ور انجام مي دهد و امكان 
به نمايش درآم�دن آثار آنه�ا را فراهم 
مي كند؛ سؤال اينجاست كه نوع ارتباط 
شما با اين هنرمندان و دامنه مخاطبان 

شما ميان هنرمندان چگونه است؟ 
 ما يك بانك اطالعاتي خيلي خوب از هنرمندان 
تجسمي كش��ور داريم كه متناس��ب با رشته 
تفكيك شده اس��ت بدين معنا كه هنرمندان 
نقاش، ط��راح، گرافيس��ت و... از يكديگر قابل 
تشخيص هس��تند و زماني كه نياز به ارتباط با 
هنرمندان داريم، بسته به موضوع و نوع برنامه 
به دو شكل  عمومي و خصوصي از اين عزيزان 
دعوت مي كنيم تا در برنامه ما ش��ركت كنند.  
در رابطه با دامن��ه هنرمندان ه��م بايد بگويم 
با توجه به اينكه دانش��گاه هاي هنر ما هرساله 
فارغ التحصيالني در رشته هاي تجسمي دارند 
پس هر س��اله دامنه هنرمن��دان افزايش پيدا 
مي كند و ما شايد با تمام آنها در ارتباط نباشيم 
ولي قطع��اً با بهتري��ن و توانمندتري��ن آنها در 
ارتباط هس��تيم و تالش مي كنيم تا راه ارتباط 
را از طريق ورك شاپ ها ايجاد كنيم. براي مثال 
ما امسال در هفته دفاع مقدس يك ورك شاپ 
برگزار كرديم و در آن به ج��اي آنكه از مديران 
دانش��گاه ها و گروه هاي فرهنگي تهران دعوت 
كنيم تا دانشجويانشان در ورك شاپمان شركت 
كنند س��راغ اس��تان ها رفته و چند هنرمند از 
استان هاي مختلف دعوت و باز هم كارمان را به 

يك معنا كشوري و ملي كرديم. 
 برنامه هاي انجمن هنرهاي تجسمي 
انقالب و دفاع مق�دس در دهه فجر 

انقالب اسالمي چيست؟ 
 ما امسال در دهه فجر انقالب اسالمي دو برنامه 
داريم كه يكي از آنها در حوزه پوستر و با موضوع 
رونق توليد اس��ت كه هنرمندان مشغول توليد 
مجموعه آثار آن هستند و اميدواريم تا دهه فجر 
آثار به دست ما برس��د و نمايشگاه خوبي برگزار 
كنيم.  كار ديگري را ه��م با محوريت كاريكاتور 
انجام خواهيم داد. اميدواريم كار مهم و اثرگذاري 
باشد كه با موضوع نفوذ خواهد بود؛ نفوذ موضوعي 
است كه شخص امام خامنه اي )مدظله( هم روي 
آن تأكيد بس��ياري دارند.  نمي خواهم شعاري 
صحبت كنم، ولي اگر بحث نفوذ و ديده باني آن 
تا ديروز نياز به يك تيزبيني خاص داشت، امروزه 
بسيار واضح در اتفاقات فرهنگي ما قابل مشاهده 
اس��ت.  البته يك كار ديگري هم با مش��اركت 
انجمن هنرهاي تجسمي انقالب و دفاع مقدس، 
حوزه هنري، بنياد ش��هيد، كانون هنر شيعي و 
ديگر مراكز هنري انجام مي شود كه در آن يك 
نگار گري از 40 سال گذشته و با موضوع مقاومت 
را در فرهنگستان هنر مؤسس��ه صبا به نمايش 
خواهيم گذاشت كه به مناس��بت دهه فجر و به 

صورت مشاركتي انجام مي شود. 
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دبيرخانه همايش ملي تئاتر سردار آسماني 
جزئي�ات برنام�ه اين محف�ل كه ب�ا عنوان 
»نمايش ْ خاطره« و با محوريت خاطره گويي 
و حضور همرزمان شهيد سپهبد حاج قاسم 
س�ليماني برگزار مي ش�ود را اع�الم كرد. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي 
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس،  ويژه برنامه 
همايش ملي سردار آسماني با عنوان »نمايش  
خاطره« و با محوريت خاطره گويي و با حضور 
همرزمان شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني، 
فرمانده��ان لش��كري و مقام��ات كش��وري و 

هنرمندان تئاتر كشور برگزار می شود.  

در اي��ن محفل يك��روزه ب��ا بررس��ي ابعاد و 
ش��خصيت اين فرمانده مقتدر س��پاه اسالم و 
مواجهه با خاطرات مستند از اين شهيد بزرگوار 
زمينه براي خلق اثر و متون نمايشي براساس 
زندگي، س��يره و مبارزات ش��هيد حاج قاسم 
سليماني در مقاطع گوناگون همچون حضور 
وي در دوران دف��اع مقدس، نقش برجس��ته 
وي در فرمانده��ي جبهه مقاومت اس��المي و 
خصوصيات اخالقي رفتاري وي فراهم خواهد 
شد.  اين برنامه روز دوشنبه 21بهمن ماه 98 
س��اعت10 صبح در مجتمع فرهنگي- هنري 

اسوه برگزار خواهد شد.

مي ده�د  نش�ان  جدي�د  تحقيق�ات 
»نت فليكس«، »ان بي س�ي« و »اِي بي سي« 
بيش�تر از ديگر رس�انه ها رنگين پوس�تان 
را ب�ا رفت�ار ب�د ب�ه تصوي�ر كش�يده اند. 
به گزارش فارس ب��ه نقل از ورايتي، مؤسس��ه 
 »Color of Change« مطالعاتي غيردولتي
در تحقي��ق جديد خود مش��خص ك��رده كه 
»نت فليكس«، »NBC« و »ABC« بيش از 
ديگر رسانه ها رنگين پوستان را با رفتار و كردار 

نادرست به تصوير كشيده اند. 
زماني كه صحبت از صفحه نمايش مي شود تنها 
اينكه چه تعداد رنگين پوست در فيلمي حضور 
دارند مورد بحث نيس��ت، بلكه نحوه ارائه آنها و 

رفتارشان از اهميت برخوردار است. 
در گزارش��ي جدي��د ك��ه از س��وي مؤسس��ه 
غيرانتفاع��ي »Color of Change«)رنگ 
تغيير( منتش��ر ش��ده اس��ت، »نت فليكس« 
»NBC« و »ABC« فيلم هاي درام جنايي كه 
از سال 2017 تا 2018 پخش كرده اند بيشترين 
ميزان رفتار نادرست رنگين پوستان در آنها وجود 
داشته است كه همين باعث تأثير منفي جدي بر 
تصويري كه عموم مردم از رنگين پوستان دارند 
مي ش��ود. )در اين مطالعه »رفتار نادرست« به 
عنوان 23 عمل خ��اص از دروغگويي، مداخله 
و فضولي تا تهديد و ارعاب، براي نش��ان دادن 

نژادپرستي تعريف شده است.(
البته اين تحقيق به صورت عميق تر بر طراحي 
اتاق فكر نويسندگان اينچنين درام هاي جنايي 
متمركز بوده تا پش��ت پرده اي��ن تأثيرگذاري 
تعمدي را دريابد.  در اين تحقيقات مش��خص 
ش��د 81درصد از مديران توليد اي��ن برنامه ها 
سفيدپوست بوده و نيز 78 درصد نويسندگان 
اين آث��ار جنايي سفيدپوس��ت و تنها 9درصد 

سياهپوست بوده اند. 
»َرشاد رابينس��ون« مدير اين تحقيقات گفت: 
»آنچه اين گزارش را به حقيقت مي رساند اين 
اس��ت كه چطور مي توان به ريش��ه ترامپيسم 
رس��يد؟ ش��ما مي توانيد با هدايت نادرس��ت 
عموم جامعه و طبيع��ي و معمولي جلوه  دادن 

بي عدالتي، چيزهاي نادرس��ت را درست جلوه 
دهيد! و بدينگونه به ريش��ه تفكر ترامپيس��م 
مي رس��يد.«  وي افزود: »20 س��ال گذش��ته 
در اين كش��ور، جنايات خش��ونت آميز كاهش 
يافته اس��ت با اين وجود و به خاطر محتواهايي 
كه اين رس��انه ها پخش مي كنند م��ردم فكر 
مي كنند جنايات خش��ونت آميز افزايش يافته 
است. وقتي ما بي عدالتي را در تلويزيون هايمان 
براي مردم ع��ادي جلوه مي دهي��م اين تلقي 
برايشان پيش مي آيد كه برخي مشكالت فقط 
با وجود ابرقهرمان ها درس��ت مي ش��ود و اين 
معضل ما را پيش نمي ب��رد.«  »نت فليكس« با 
2/98درصد بيشترين رفتار غلط و نادرست را 
در سريال هايش به نمايش گذاشته است. پس از 
 »ABC« ،با 1/74 درصد »NBC« آن شبكه
1/5 درصد، »فاكس« با 1/28 درصد، »آمازون 
پرايم ويدئو« با 0/68 درصد و »CBS« با 0/67 
درصد به ترتيب بيش��ترين رفتار ناشايست از 
رنگين پوستان امريكا را در برنامه ها و محتواهاي 

خود به غلط به تصوير كشيده اند. 
براي رسيدن به اين نتيجه گيري، اين گزارش 
به بررسي نابرابري نژادي، ارتباط سببي و رفتار 
عادالنه ش��خصيت هاي درام ه��اي جنايي در 

شبكه هاي تلويزيوني و سايت ها مي پردازد. 
اين تحقيق بر اين موضوع متمركز شده كه آيا 
برنامه ها و سريال هاي جرم محور به طور دقيق 
واقعيت سيستم دادرس��ي كيفري را به تصوير 
مي كش��ند؟ اختالفات نژادي را به خوبي نشان 
مي دهند؟ و اصالحات و راه حل هاي ديگر را براي 
اصالح نابرابري هاي نژادي در سيستم دادرسي 

كيفري به تصوير مي كشند يا خير؟ 
در اين تحقيقات 275 نويسنده، 27 مدير اجرايي 
و 42 برنامه س��از كه 26 مجموع��ه تلويزيوني و 
سريال را در بازه زماني 2017 تا 2018 ساخته 
و پخش كرده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. 
در اين تحقيق مشخص ش��د حداقل 78 درصد 
از نويسندگان سفيدپوست و تنها 9 درصد سياه  
بودند و از 26 سريال 20 سريال حتي يك نويسنده 

در گروه نويسندگانشان نداشتند. 

آثار انقالبی در حوزه تجسمی برد بین المللی خوبی دارد
گفت وگوی »جوان« با مديرعامل انجمن هنرهاي تجسمي انقالب و دفاع مقدس

 فراخوان »نمايش  خاطره«
 با محوريت سردار آسماني منتشر شد

رسانه هاي امريكايي رنگين پوستان را 
بدرفتار به تصوير مي كشند
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