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س�ال های زیاد ی اس�ت ک�ه صنع�ت بازی های 
وید ئویی به عنوان یکی از صنایع پولساز با گرد ش 
مالی عظی�م د ر د نیا م�ورد  توج�ه د ولت ها قرار 
گرفته است. این صنعت از اقتصاد  و نگاه تمد نی 
وام می گیرد  و انتظار می رود  د ر ایران نیز به نحو 
شایسته مورد  توجه د ولت ها و مد یران فرهنگی 
د ستگاه های متولی فرهنگ قرار بگیرد . اقد امات 
هد ایتی و حمایتی همراه با تأمین و بود جه ریزی 
متناسب توأم با حرکت هماهنگ و هم تراز مد یران 
فرهنگی با فع�االن و تولید  کنند گان محصوالت 
فرهنگی از جمله مسائلی اس�ت که به حرکت و 

روند  رشد  این عرصه کمک بسیاری خواهد  کرد .

حمید رضا جاللی کارشناس و فعال صنعت بازی های 
وید ئویی د ر گفت وگو با »جوان « د ر تش��ریح علل و 
عوامل اوضاع غیر قابل قب��ول کنونی این حوزه مهم 
می گوید : اوضاع کنونی د ر حوزه فرهنگ و بازی های 
وید ئویی نتیجه نگاه لیبرالی و انحصارگرایانه د ولت 
به این عرصه اس��ت. این مقوله باعث شد  مجوز ها و 
تکالیفی را که بر عهد ه د اشتند  به نوعی حذف کنند  
و بازی س��از ها بد ون هیچ گونه پش��توانه و حمایتی 
وسط مید ان ر ها شد ند . بازی سازان از یک طرف باید  
مشکالت شان را رفع و رجوع می کرد ند  و از طرف د یگر 
باید  مسائل اقتصاد ی شان و حمایت هایی که باید  از 
آنها  می شد  اما د ریغ شد ه بود  را مرتفع می کرد ند . از 
سوی د یگر د ر حوزه استور ها و صفحات نشر بازی ها 
بس��یاری از این بازی سازان نتوانس��تند  خود شان را 
تطبیق بد هند  و د وام بیاورند  و ورشکس��ت ش��د ند . 
پهنای باند  و بحث بهره وری از اینترنت به نوبه خود ش 
باعث شد  تا بازار محصوالت د ر این زمینه تغییر کند  
به این معنا که د یگر واس��طه های انتقال محصوالت 

نقش شان نه که از میان برود  بلکه کم رنگ تر شود .
وی د ر اد امه می افزاید : از منظ��ر صنعت وید ئوگیم 
کشور ما د چار تغییر عمد ه ای شد  و د ولت می توانست 
با آمای��ش و پیش بینی آیند ه د ر ای��ن حوزه جلوی 
بسیاری از نقایص را بگیرد . ما د ر منطقه ای قرار د اریم 
که بافت عمد ه مرد م کشورهای همسایه مان از ما د ور 
نیست و می توانیم بگوییم که یک جمعیت چند  د ه 

و چه بسا چند  صد  میلیونی همسو با افکار ما هستند  
لذا محصوالتی با رویکرد  گفتمان انقالب و مقاومت 
را از ما خرید اری خواهند  کرد . د ولت به جای ورود  و 
تقویت این مسئله س��عی کرد  با نگاه بنگاه د ارانه به 
موضوع ورود  کند  و ما ش��اهد  بود یم که بازی سازان 
به سمت تولید  بازی های نامناس��ب رفتند . شاید  با 
بس��یاری از این تولید  کنند گان ک��ه صحبت بکنیم 
بگویند  بازی باید  فروش د اش��ته باش��د . ما د ر حوزه 
رسانه های د یگر هم ش��اهد  این اتفاق بود یم. نقش 

اسپانسر ها و واسطه های غیرد ولتی پررنگ تر از قبل 
شد  لذا ما از لحاظ محتوا افت عمد ه ای را شاهد  بود یم 

که کماکان همین االن هم هستیم.
این فعال صنعت گیم کش��ور اظهار می د ارد : حوزه 
بازی های وید ئویی را می توانیم به عنوان یک حوزه 
میان رش��ته ای د ر عرصه های تکنولوژی، فرهنگی 
و هنری قلمد اد  کنیم ب��ه همین علت تولی گری آن 
بسیار مش��کل و سخت اس��ت. اوضاع کنونی از یک 
طرف به علت وجود  مد یری��ت ضعیف و نگاه غربزد ه 
است و از طرف د یگر به د لیل اشتباهاتی که از سوی 
مد یری��ت د ولتی ص��ورت گرفته بازی س��ازان را به 
سمت و سوی غلطی برد ه اس��ت که ما شاهد  نوعی 

ناهنجاری ها د ر این رابطه بود یم. البته بازی ساز مثل 
همه افراد  و گروه های د یگر نیاز به آگاهی بخش��ی و 
تعامل و مسائلی از این د ست د ارد  اما متأسفانه همه 
تکالیفی که بر عهد ه اش بود  را از خود ش ساقط کرد .

جاللی خاطر نشان می کند : البته نکته ای که اینجا باید  
به آن اشاره کنم این است که د ر یکی د و سال اخیر که 
آقای پژمان به بنیاد  ملی بازی ه��ای رایانه ای آمد  این 
مسائل رو به اصالح و بهبود  رفت، مثالش هم بحث تغییر 
حمایت های نقد ی به غیرنقد ی و زیرساختی و حمایتی 

و مؤثر است که سامانه همگرا و بهره مند ی شرکت هایی 
که د ر این حوزه انتخاب می شوند  از خد مات زیرساختی 
رایگان از جمله آنها بود . مد یریت فعلی بنیاد  د ر تسهیل 
اعطای مجوز ها و شکل د اد ن، معماری د رستی د ر این 
حوزه و بهره مند  کرد ن بازی ساز ها و گیمر ها از مارکت 
و حمایت های خوب انجام د اد ه که نتیجه آن ایجاد  یک 
بازار قاعد ه مند  و د رست بود ه است. اما پیش از مد یریت 
فعلی آن نگاه غربزد ه به سهم خود ش باعث شکل د هی 
ضعیفی د ر حوزه صنعت بازی س��ازی ب��ه عنوان یک 
صنعت پولساز د نیا و تحلیل رفتن این عرصه شد  و کار را 

برای مد یریت فعلی هم سخت کرد .
وی ضمن اشاره به اینکه ما باید  بازی ساز را از د و منظر 
نگاه کنی��م، می افزاید : یکی به عنوان یک مس��ئول 
تولید  کنند ه فرهنگ؛ د وم کسی که فعالیت اقتصاد ی 
با ابع��اد  فرهنگ��ی د ارد . خب این تعارضات��ی ایجاد  
می کند  که د ولت و حاکمیت باید  نقش آفرینی مؤثر 
و هد ایتگر د اشته باشد . وقتی بود جه بنیاد  بازی های 
ملی رایانه ای به عنوان یکی از بازوهای هد ایتی د چار 
مشکل یا حذف شود  چگونه می توان ایفای نقش مؤثر 
را توقع د اش��ت. مایلم این را جا بیند ازم که وضعیت 
موجود  یک اتفاق چند  عاملی است که از متغیرهای 
متعد د ی متأثر اس��ت نه یک مس��ئله تک ساحتی 
و الزم اس��ت که یک نگاه متکث��ر چند وجهی به آن 
د اشته باشیم. مش��کالت بازی س��از را رفع کنیم و 
زیرس��اخت های الزم را د ر اختیارش بگذاریم تا د ر 

عوض او هم مثاًل مالیاتش را بپرد ازد .
جاللی بخش قاب��ل توجهی از وضعیت نابس��امان 
فعلی را ب��ه د لیل نگاه فرهنگی د ول��ت و عد م توجه 
به بود جه ریزی د رست فرهنگی د انسته و می گوید : 
د ولت اعتقاد ی به این س��طح حمایت از عرصه های 
فرهنگی ند ارد  و االن که د ر سال هشتم و پایانی کار 
د ولت هستیم باید  بگوییم آنچنان اهتمامی به انجام 
کار فرهنگی ند اشته و ند ارند . به همین علت مد یریت 
کرد ن و ایفای نقش جا هایی مثل بنیاد  ملی بازی های 
رایانه ای کار بسیار سختی است. قطعاً بازی ساز تا یک 
جایی د لس��وزی د ارد . باالخره باید  محصولش را هم 
بفروش��د  تا بتواند  به حیات اد امه بد هد . نمی خواهم 
بگویم که فقط این اس��ت اما بازی س��از اگر د رآمد  

ند اشته باش��د  و فعالیتش توجیه اقتصاد ی ند اشته 
باش��د  عماًل اد امه کار برایش هیچ توجیهی ند ارد  و 
ممکن اس��ت به س��مت تبلیغات د رون برنامه ای رو 
بیاورد  و اینجاست که انگاره های اقتصاد ی خود ش 
را بر انگاره های فرهنگی بازی ساز تحمیل می کند  و 

نتیجه اش می شود  وضع موجود !
وی با اشاره به اینکه نباید  این مسئله ذهنیت مخاطب 
را به این س��و ببرد  که بازی س��از ها صرف��اً به د نبال 
کس��ب منافع اقتصاد ی هس��تند ، تأکید  می کند : ما 
االن بازی هایی د اریم مثل سفیر عشق که یک بازی 
با انگاره ه��ای تمد نی د ر گرید های خوب د نیاس��ت 
و محتوای آن د ر رابطه با د اس��تان حماس��ه کربال و 
رشاد ت های یاران امام حس��ین)ع( است. بازی های 
خوب د یگری مثل مبارزه د ر خلیج عد ن و س��ربازان 
ابد ی را هم د اریم که نشان می د هد  د ر بین بازی سازان 
کشورمان کسانی هستند  که نسبت به مسائل فرهنگی 
د غد غه مند  هس��تند  و د ر این مس��یر حتی از هزینه 
کرد ن اموال شخصی شان هم ابایی ند ارند  تا بتوانند  
بازی تمد نی بسازند  ولی از آن طرف د غد غه معیشتی 
و اقتصاد ی بازی سازان هم اهمیت فوق العاد ه ای د ارد  
که به د لیل افول حمایت های د ولتی تقریباً رش��د  و 

تولید  این بازی ها نزد یک به صفر رسید ه است.
فعال صنعت بازی های وید ئویی اظهار می د ارد : بازی ساز 
ما به لحاظ تمد نی و فرهنگی و تولید  بازی هایی که از 
نظر کیفی د ر سطوح قابل توجه د نیا قرار د ارند  خود  را 
ثابت کرد ه اند  اما متأسفانه عد م حمایت به موقع و کافی 
د ولت از آنها و عد م حمایت هم ت��رازی که باید  از آنها 
صورت می گرفت باعث شد ه که روند  رشد  و حرکتی 
بازی سازان د چار اشکال شود . بازی ساز ما وقتی بازی 
ذوالفقار را که به بخش هایی از جغرافیای سرزمین های 
اشغالی می پرد ازد  تولید  می کند  مورد  توجه شبکه های 
تلویزیونی صهیونیس��تی قرار می گیرد  و تحلیل های 
متنوعی از آن ارائه می د هند  اما د ر کشور خود مان هیچ 
خبری از آن منعکس نمی شود ! خب این نشان می د هد  
که بازی ساز ما د غد غه تمد نی الزم را د ارد  اما آنچه د ر این 
بین الزم است حمایت های مؤثر است که به د لیل عد م 
باور د ستگاه های فرهنگی به این عرصه و د ر نظر نگرفتن 
بود جه الزم برای تقویت این حوزه باعث می ش��ود  که 
بخش هایی مثل بنیاد  ملی بازی های رایانه ای هم نتوانند  

به ایفای نقش بپرد ازند .
جاللی د ر پایان با ذکر مثالی می گوید : ش��اید  بهترین 
نمونه از د اش��تن نگاه آوانگارد  د ر بین فعاالن فرهنگی 
ما انیمیشن نبرد  خلیج فارس باشد  که به چند ین زبان 
زند ه د نیا د وبله ش��د ه و کارگرد ان آن ب��رای د وبله اش 
حتی مجبور می ش��ود  وس��ایل منزلش را بفروشد  اما 
چون قهرمان آن شهید  قاسم سلیمانی بود  تا زمانی که 
ایشان به شهاد ت نرسید  مورد  توجه قرار نگرفت! تولید  
این اثر د ر زمان حیات سرد ار سلیمانی گویای وجود  نگاه 
پیش��روانه و تمد نی و آوانگارد  د ر بین فعاالن فرهنگی 
کشورمان است ولی متأسفانه اقد امات مد یریتی عقب تر 
از نیروهای فرهنگی اس��ت و باید  ن��گاه مد یریتی نیز 
هم تراز با آن به پیش برود  و امکان��ات را د ر اختیار این 

فعاالن قرار د هند .

مرکز پژوهش های مجلس ش�ورای اسالمی، نظر 
کارشناس�ی خود را در زمینه طرح مجلس برای 
قانون مدیریت صداوسیما بیان کرد و آن را مخالف 

قانون اساسی و مبهم دانست.

مجلس ش��ورای اس��المی سال هاس��ت به دنبال 
تدوین قانون مدیریت صداوسیما است. در گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس، درباره پیش��ینه طرح 
مجلس برای تدوین قانون مدیریت صداوس��یما، 
آمده اس��ت:  »در ادام��ه تالش ها ب��رای تصویب 
قانونی جدید در زمینه اداره، نظارت و خط مشی 
سازمان صداوس��یما در پنج مجلس گذشته، 70 
نفر از نمایندگان محترم مجلس یازدهم، طرحی 
را در این ب��اره ارائه کردند. طرح��ی که در تالش 
است تا تکلیف مجلس برای قانون گذاری در زمینه 

صداوسیما را به سرانجام برساند.«
طرح فعل��ی نماین��دگان مجل��س، در ادامه طرح 
نمایندگان مجلس های هشتم، نهم و دهم است. در 
این طرح جایگاه شورای نظارت بر صداوسیما تقویت 
شده و بر اساس آن قرار اس��ت صداوسیما در مقابل 

مشکالت پاسخگو کند.
صداوسیما مدت هاست به دالیل عمده ای در وضعیت 
مناس��ب مدیریتی قرار ندارد. س��ازمان از بیرون با 
رقبای جدی روبه رو است و از درون به دلیل ساختار 
بروکراتیک که در طول چند دهه باعث افزایش بی حد 
و حساب نیروی انسانی ش��ده، اکنون با چالش های 
زیادی مواجه اس��ت. در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نیز به مشکالت صداوس��یما از جمله رقیب 
قدرتمند یعن��ی فضای مجازی و اثربخش��ی پایین 
صداوسیما اشاره ش��ده و تصریح ش��ده که جایگاه 
صداوس��یما در کالنش��هر ها با بحران روبه رو شده و 

نتوانسته به اهداف انقالب نائل شود.
ش��اید مهم  تری��ن دلی��ل ب��رای وضعی��ت موجود 
صداوسیما این است که این سازمان چند دهه است 
بدون قانون اداره می ش��ود. از سال 1368 که قانون 
اساسی بازبینی شد، تاکنون مجلس شورای اسالمی 
نتوانسته قانون مدونی برای اداره صداوسیما تصویب 
کند. مجلس در سال های گذشته بار ها تالش کرده 
که مدیریت صداوسیما را به صورت شورایی درآورد 
که این اقدام به خاطر تضاد آش��کار ب��ا متن قانون 

اساسی بی س��رانجام باقی مانده است. موضوعی که 
هنوز هم مجلس ش��ورای اس��المی نتوانسته آن را 
در طرح اداره س��ازمان به طور کامل در نظر بگیرد. 
از همین رو مهم ترین ایرادی که مرکز پژوهش های 
مجلس به طرح قانون مدیریت صداوسیما وارد کرده، 

تعارض آن با قانون اساسی است.
همچنین مرکز پژوهش ها، با اش��اره به اینکه طرح 
مجل��س فاقد تعری��ف دقی��ق از اصطالحاتی چون 
»پخش صوت و تصویر فراگی��ر در فضای مجازی« 
اس��ت این ابهام را عاملی برای تداخل وظایف میان 

دستگاه های مختلف دانسته است.
افزایش اختیارات شورای نظارت بر صداوسیما همراه 
با کاهش اختی��ارات رئیس این س��ازمان که عماًل 
در طرح مجلس مجری دس��تورات شورای نظارت 
می ش��ود نیز از مواردی است که مرکز پژوهش های 

مجلس بر روی آن دست گذاشته است.
مرکز پژوهش ها معتقد است طرح مجلس با قوانین 
باالدس��تی از جمله قانون اساس��ی مغایر است و در 
عین حال نمی تواند راه حل اساس��ی برای مشکالت 
صداوس��یما ارائه ده��د و کارآمدی صداوس��یما با 
پیاده س��ازی این قانون افزایش پی��دا نمی کند. در 
نهایت مرکز پژوهش ه��ای مجلس آب پاکی را روی 
دس��ت طراحان قانون مدیریت صداوسیما می ریزد 
و می گوید این ط��رح امکان تصویب ن��دارد. به نظر 
می رسد ناتوانی نمایندگان مجلس از شناخت نحوه 
اداره صداوسیما و اقتضای قانونی موجود که در قانون 
اساسی به آن تأکید ش��ده، باعث شده سال ها قانون 
اداره رسانه ملی در مجالس مختلف دست به دست 
شود اما به نتیجه نرسد و این دور باطل همچنان ادامه 

داشته باشد.

از منظر صنعت ویدئوگیم کشور ما دچار 
تغییر عمده ای شد و دولت می توانست 
با آمای�ش و پیش بینی آین�ده در این 
ح�وزه جل�وی بس�یاری از نقای�ص را 
بگیرد. ش�اید بهترین نمونه از داشتن 
نگاه آوان�گارد در بین فعاالن فرهنگی 
ما انیمیشن نبرد خلیج فارس باشد که 
به چندین زبان زنده دنیا دوبله ش�ده 

قطعاً بازی س�از تا یک جایی دلسوزی 
دارد. باالخ�ره باید محصول�ش را هم 
بفروشد تا بتواند به حیات ادامه بدهد. 
نمی خواه�م بگویم که فقط این اس�ت 
اما بازی س�از اگر درآمد نداشته باشد 
و فعالیتش توجیه اقتصادی نداش�ته 
باش�د عم�الً ادام�ه کار برای�ش هیچ 
توجیهی ندارد و ممکن است به سمت 
تبلیغ�ات درون برنام�ه ای رو بی�اورد

صنعت گیم ایران نیازمند نگاه تمدنی است 
گفت وگوی »جوان« با کارشناس و فعال صنعت گیم و بازی های ویدئویی 

دولت روحانی مجوز ها و تکالیف حاکمیتی که بر عهده داشت را به نوعی حذف کرد و بازی ساز ها بدون هیچ گونه پشتوانه و حمایتی وسط میدان ر ها شدند

نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح مدیریت صداوسیما

طرح مجلس برای مدیریت صداوسیما رد خواهد شد؟!

مصطفیشاهکرمی
گفتوگو

دولت آینده نشان دهد
 که دغدغه فرهنگ دارد

  محمد صادقی
اگر س�خنان نامزده�ای انتخابات ریاس�ت جمه�وری در 
برنام�ه تلویزیونی مناظ�ره را جل�وه ای از کلیت طرح های 
آنها ب�رای در دس�ت گرفتن کش�ور بدانیم، فق�دان طرح 
و ای�ده ب�رای ح�وزه فرهن�گ، نگران کننده خواه�د بود.

 
مناظره های تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
مهم  ترین بخش از فضای تبلیغاتی بود که می توانست در اختیار 
هر یک از نامزدهای محترم انتخابات قرار بگیرد. سه دوره برگزاری 
مناظره تلویزیونی فرصتی بود تا هر یک از نامزدهای انتخابات آرا، 
اندیشه ها و برنامه های خود را تبیین کنند. قسمت دوم برنامه های 
مناظره با رویکرد مسائل فرهنگی و اجتماعی برگزار شد و در آن 
جلسه نه تنها سؤاالت مجری برنامه، بلکه نظرات و گفت وگوهای 
انجام شده از سوی نامزدها، هیچ کدام نه به موضوعات فرهنگی 
اشاره داش��ت و نه نش��انه ای از دغدغه های فرهنگی را در خود 
داشت. متأسفانه بخش فرهنگ و هنر، در تمام آن جلسه که قرار 
بود به صورت اختصاصی به موضوع فرهنگ پرداخته شود، در یک 

تغافل آشکار به فراموشی سپرده شد.
اگرچه صاحب نظران، منتقدان و اهالی فرهنگ در شبکه های 
اجتماعی به این موضوع انتقاد کردند و آن را نشانه ای از اهمیت 
ندادن به فرهنگ در میان نامزد ه��ا و مظلومیت فرهنگ و هنر 
عنوان کرده اند، ولی نکته بارز این است که صداوسیما به عنوان 
میزبان و طراح برنامه مناظره هم از کنار موضوع فرهنگ گذشت 

و آن را به دست فراموشی سپرد.
حلقه مفقوده فرهنگ، نقدهای رس��انه ها را نیز در پی داشت. 
اینکه چرا از بین جمعی هفت نفره که قرار است یک نفر ریاست 
قوه مجریه را بر عهده بگیرد، هیچ کس نخواس��ت وارد مقوالت 
فرهنگی شود، جای سؤال دارد. آیا نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری، اصاًل برنامه ای در حوزه فرهنگ داشته اند؟! نگاهی 
گذرا به برنامه ه��ای انتخابات��ی نامزدهای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری در سال 1۴00 به خوبی نشان می دهد که حلقه  اصلی 
مفقوده در برنامه های کاندیداها، فرهنگ و هنر است و به جای 
آن، تمرکز اصلی هر یک از نامزد ها بیشتر بر موضوعات اقتصادی، 
سیاسی و روابط بین المللی اس��ت. هرچند در شرایط فعلی و با 
توجه به مش��کالتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، 
تأکید بر مباحث اقتصادی و سیاس��ت خارجی چندان هم دور 
از انتظار نیس��ت، اما بی اعتنایی به امر فرهنگ نیز مس��ئله ای 
نگران کننده است. در این میان اما فارغ از برنامه های هر یک از 
نامزد ها برای حل مشکالت سیاسی و اقتصادی، انتظار می رفت 
که تاکنون به گوشه ای از دغدغه  ها و مشکالت عرصه فرهنگ و 
هنر کشور نیز به صورت جدی اشاره  می شد؛ آن هم در شرایطی 
که فعاالن این حوزه  در بخش های مهمی چون نش��ر، سینما، 
تئاتر، موسیقی و رس��انه در دوران کرونا آسیب های بسیاری را 

متحمل شدند و همچنان هم روزهای دشواری را می گذرانند.
در س��تادهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
نیز، خبری از مشاور یا مشاوران در امور فرهنگی و هنری دیده 
نشد! این مسئله در حالی پیش آمد که معموالً یکی از بخش های 
مهم و تأثیرگذار در ستادهای انتخاباتی، بخشی بود که به دنبال 
همراه کردن هنرمن��دان و ایجاد فض��ای همراهی چهره های 
شناخته ش��ده با نامزد مورد نظر بود. ش��اید یکی از دالیلی که 
امسال کمترین توجه به موضوع فرهنگ و هنر شد، فعال نبودن 
چنین بخشی در ستادهای انتخاباتی است. محو شدن حضور 
هنرمندان در فعالیت ه��ای انتخاباتی، عجیب ب��ود. چند ماه 
پس از آنکه در انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا، چهره های 
هالی��وودی در کارزار انتخاباتی دو حزب حضور داش��تند و در 
اردوی دموکرات ها چهره های سرش��ناس هالی��وودی بر ضد 
ترامپ فعالیت می کردند، انتخابات ریاست جمهوری در ایران با 
کمترین میزان حضور تبلیغاتی اهالی هنر همراه شد. علت دور 
شدن هنرمندان از سیاست و فعالیت های انتخاباتی را می توان 
در دو نتیجه معکوس و ناامید کننده در دوره های انتخاباتی قبلی 
دانست، که وعده های نامزد پیروز انتخابات در حوزه فرهنگ و 
هنر عملی نش��د و آنچه هنرمندان از حمایت مادی و معنوی 

رئیس جمهور از اهالی هنر انتظار داشتند، به بار ننشست.
فردا روز انتخابات اس��ت و با اعالم نتایج آن، یکی از نامزدهای 
محترم با انتخاب مردم مس��ئولیت تش��کیل دولت را برعهده 
خواهد گرفت. امید است نامزد پیروز در انتخابات، در برخورد با 
مسئله فرهنگ و هنر، کمبود ها و کم کاری های صورت گرفته در 
دوره مبارزات انتخاباتی را جبران کند. وضعیت فرهنگ و هنر 
در شرایطی است که بخشی از هنرمندان نسبت به آینده شغلی 
و معیشتی خود در اوج ناامیدی قرار دارند. طیفی از هنرمندان 
به دلیل وضعیت کرونا مدت هاس��ت ک��ه از فعالیت فرهنگی و 
هنری دور شده و حتی مجبور شده اند برای تأمین معاش خود 
به طور کلی فعالیت فرهنگی را کنار بگذارند. سرانه مطالعه در 
ایران هنوز آن قدر پایین است که صحبت از کتابخوانی در کشور 
باعث شرمساری می شود، کمبود فضاهای فرهنگی و هنری در 
سراسر کشور نسبت به س��رانه جهانی، کاماًل به چشم می آید. 
دولت سیزدهم، مسئولیت همه کم کاری دولت های گذشته در 
حوزه فرهنگ را برعهده خواهد داش��ت و مردم از دولت جدید 
انتظار تغییر دارند، این تغییر چه در اقتصاد و معیشت و چه در 
فرهنگ و هنر باید پیگیری شود و چه بهتر که از همان ابتدای 
کار دولت جدید استراتژی فرهنگی خود را مشخص کند و نشان 
دهد که هم��ه بی توجهی ها به حیطه فرهن��گ و هنر در طول 
تبلیغات انتخابات، به دلیل هیجانات سیاس��ی و بحرانی بودن 

معیشت و اقتصاد مردم بوده است.

گزارش یک

محمدصادقعابدینی
گزارش2


