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در حــال برنامهریزی دقیــق و منظم،
مبتنــی بر یــک کار علمــی و برنامهمحور
هستیم و در حوزههای مختلف ،معاونین
مکلف هســتند از مــردم ،یــاری بگیرند و
یارگیــری کننــد .البته نــه به ایــن معنا که
دولــت را متورم کنیم؛ بلکــه برای اجرای
مأموریتهــا یارگیــری کننــد .مــا بــه ایــن
مســأله اعتقاد داریم .مثالً با انجمن قلم
ایران ،بهعنوان یک مؤسســه ،تفاهمنامه
همــکاری نوشــتیم .بــا خانــه موســیقی
تفاهمنامــه مشــترک امضــا میکنیم .به
ایــن معنا که وزارت فرهنگ به شــما این
خدمات را میدهد و شــما هم بروید این
کارها را انجام بدهید.

رضا معطریان  /ایران

نیــز میشــود .مــن االن هفتگــی یــک
جلســه ثابــت بــا اهالــی رســانه دارم ،بــا
رســانههایی بــا افــکار و ســایق سیاســی
مختلــف؛ اصالحطلبهــا ،اصولگرایــان،
عناصــر پیشکســوت و عناصــر حرفــهای
جلســه دارم .در حــوزه فرهنگــی بــا
گرایشهــای مختلفــی کــه در ایــن حــوزه
فعال هستند؛ نویســندگان ،انجمن قلم،
بــا افــراد بهصورت فــردی یــا جمعی ،در
حوزه ســینما بــا تهیهکننــدگان ،بازیگران
برجســته ،کارگردانان ،در حوزه موســیقی
با تشــکلهای صنفی جلســات متعددی
دارم .بهعنــوان مثــال چنــدی قبــل بــا
موســیقیدانهای برجســته صحبــت
میکردیــم کــه در انتها گفتنــد نیاز اصلی
مــا آموزش اســت .گفتیم ما بــا آموزش و
پرورش صحبــت میکنیم تا آموزش هنر
را مجــدداً به مدارس برگردانیم .آموزش
هنر برای همه مردم است.
بــه خاطــر دارم مــا از کالس ســوم
ابتدایــی ،کالس خوشنویســی داشــتیم،
قلــم درشــت ،قلم ریــز ،نقاشــی؛ بعد در
راهنمایی کتاب و معلم هنر داشــتیم .در
حال حاضر اینآموزشها تضعیف شده
و ما این را باید برگردانیم.
ëëآیا جلســاتی با آموزش و پــرورش برای
این کار داشتید؟
چنیــن مــواردی بایــد وارد
آییننامههــای دولتــی شــود .امــا پیــش
از آن بایــد کلی ه مســائل و نیازهــا ،احصا
شــود و ســپس از ظرفیتهایــی کــه در
اختیــار داریــم ،بــرای حل این مســائل و
نیازهــا ،اســتفاده کنیــم .بهعنــوان مثال،
بنده رئیس کمیســیون فرهنگی دولت و
همچنین رئیس شــورای هنر در شــورای
عالــی انقــاب فرهنگی هســتم .شــورای
هنر ،آمــوزش هنر را در مدارس تصویب
میکنــد .مصوبات شــورای عالی انقالب
فرهنگی در حکم قانون ،ابالغ میشــود.
میخواهــم بگویــم زمینههــای قانونــی
ایــن امــر در اختیــار ماســت .در شــورای
هنــر ،وزیر آمــوزش و پــرورش هم عضو
اســت .در شــورای فرهنــگ عمومــی،
وزارت آمــوزش و پــرورش هــم حضــور
دارد .کمیســیون فرهنگــی دولــت ،نایب
رئیس آن وزیر آموزش و پرورش اســت.
مــا از این ظرفیتهــا نهایت اســتفاده را
خواهیــم بــرد و مســائل را حــل خواهیم
کــرد .من با هنرمندان تجســمی دو ،ســه
جلســه داشــتهام و در ادامه هــم خواهم
داشــت .با تهیهکنندگان هــر دوماه یکبار
دیــدار داریــم .بــا صنــوف مختلــف ایــن
توگوهــا را برنامهریــزی کردهایــم .از
گف 
وقتــی که وارد ایــن حوزه شــدهام یکی از
مهمتریــن اقدامــات دوره  100روزهام
ایــن بــود کــه محدودیت حــوزه فرهنگی

هنــری را به صفر رســاندهام .کنســرتها
از این هفته شــروع میشــوند .میگفتند
دولت آیتاهلل رئیســی و کنســرت؟ االن
دارد شــروع میشــود و در تبریــز اولیــن
کنســرت بعــد از نزدیــک دوســال برگزار
میشــود .تئاتــر و ســینما را بــه فعالیــت
عــادی برگرداندیــم .رونــق به ســینماها
برگشــته اســت .االن عــدد و رقمهایــی
کــه در ســینماها میبینیــد بیانگــر ایــن
اســت .درســت اســت کــه هــر تصمیمی
گرفته میشــود ،توســط عــدهای ،جریان
دوقطبیســازی جامعه شروع میشود و
یک عده را موافق و عد ه دیگر را مخالف
میکنــد .فضــا به گونــهای پیــش میرود
کــه تصمیمــات ،هزینهســاز میشــوند.
امــا بنــای ما ایــن نیســت کــه ذائقههای
افــراد و گروههای خاصــی را مدنظر قرار
دهیــم .مــا به ذائقــه عموم مــردم توجه
میکنیــم و منافــع اهالی فرهنــگ و هنر
برایمــان مهــم اســت .مــن میدانــم که
اکنــون چندهــزار نفــردر صنعت ســینما
مشــغول فعالیت هستند .ســینمادارها،
افــراد زحمتکشــی کــه در بخشهــای
مختلف این صنــف ارتزاق میکنند ،این
صنف نباید با تصمیمات غیرکارشناسی
متضرر شوند .ما باید اینها را درک کنیم؛
بــه ســینمادارها ،کارگردانهــا و صنــوف
مختلــف فکر کنیــم و با همــه اقتضائات
در چهارچــوب قوانین بتوانیم راهی پیدا
کــرده و بــا کمتریــن هزینههــا ،مســائل و
مشکالت را حل کنیم.
ëëدر ترکیب مدیران و معاونان وزارتخانه
از جوانان بهره بردید؟
یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم
ایــن بــود کــه جوانتریــن وزارتخانــه را در
ســطح مدیریــت تشــکیل دادیــم .یعنــی
مــن کــه خــودم متولــد ســال  55هســتم
تقریبــاً پیرتریــن فــرد شــورای معاونــان
محســوب میشــوم .در حــال حاضــر
معــاون فرهنگــی ،معــاون مطبوعاتــی،
مدیرعامــل خبرگــزاری ،مدیــر عامــل
مؤسســه ایــران ،متولدیــن دهــه شــصت
هســتند و تقریبــاً جوانتریــن وزارتخانــه
هســتیم .معاون امور مجلس و اســتانها
متولد ســال  65اســت .جوانی که دکترای
حقــوق از بهتریــن دانشــگاههای کشــور و
در عین حــال تجربه بیش از یک دهه کار
عملــی را نیــز در کارنامه خــود دارد .البته
در متــن حکمهایــی کــه دادهام ،بندهای
قابــل توجهــی وجــود دارد و ارائه گزارش
فصلی از دستاوردها را خواستهام .دفتر را
موظــف کردهام ماهانه گزارش پیشــرفت
بگیــرد که چقدر ایــن برنامهها پیش رفته
اســت .حتی میتوانم همیــن االن برنامه
انتهای آبان ماه را نشــان بدهم که در چه
حوزهای ،چه مقدار جلو رفتهایم.

ëëدر صحبتهایتان اشاره کردید به اینکه
تصدیگــری دولــت کمتــر شــود .صنوف
بتوانند یک جایگاهی داشــته باشند .ما در
حــوزه هنر ،صنــوف متعددی داریم .شــما
با آنها جلســاتی هم داشــتید ،قبل از اینکه
بیایید و چه در حال حاضر ،من میخواهم
ببینــم کــه چــه کارهایــی میکنید کــه آنها
بتوانند رشد بکنند و در عین حال استقالل
خودشــان را حفظ کنند .چون صنوف قرار
نیســت که بازوی اجرایی ارشاد باشند .اما
قرار اســت یک نیروی حمایتگر باشــند.
چه برنامهای برای آنها دارید چون صنوف
وابستگی زیادی به ارشاد دارند.
مــا در حــوزه فرهنــگ و هنــر ،بــا دو
جنــس مخاطــب ســرو کار داریــم .یکی
ســینماگران ،اهالــی هنرهای نمایشــی،
اهالــی موســیقی و...کــه اینهــا اهالــی
حرفــهای هســتند .امــا حــوزه فرهنگــی،
یــک حــوزه عــام اســت .تشــکلها و
فعالیــن مردمــی هــم جــزو ایــن بخش
قرار میگیرند .ما گفتیم خانه موســیقی
بیایــد بــا معاونــت هنــری تفاهمنامــه
امضــا کنــد .مــن بــه حــوزه علمیــه قــم
رفتــم تــا بــا مؤسســات علمی شــاخص
حــوزه از جملــه مؤسســه آموزشــی امام
خمینی(ره) ،جامعه المصطفی(ص)،
دفتر تبلیغــات اســامی و ...تفاهمنامه
امضــاءکنــم .االن تفاهمنامههــا آمــاده
اســت .همــ ه اینهــا ظرفیــت نهادهــای
عمومی غیردولتی یــا نهادهای مردمی
هســتند .بنــای کار مــا ایــن اســت کــه در
قالــب روشــن ،تعریــف شــده و قابــل
اندازهگیری و همچنین مبتنی بر نتیجه،
مردمیسازی فرهنگ در عمل را دنبال
کنیــم .بگوییم با  20مؤسســه غیردولتی
تفاهمنامــه بســتیم ،آنهــا فعالیــت
فرهنگــی هنــری انجــام دادنــد و از آنها
حمایــت و پشــتیبانی صــورت گرفــت.
یــک بخشــی از مأموریتهــا بــه جــای
اینکه برای آن ســاختار درســت کنیم ،با

همکاری یک تشــکل صنفــی فرهنگی-
هنری ،این کار را انجام میدهیم.
ëëمیخواهم با جزئیات در حوزه فرهنگ
و هنــر صحبــت کنیــم ،یکی از مشــکالت،
ارکسترها است .ارکسترها شاید از سال 93
یــا  92دارای ردیف بودجه شــد اما مجدداً
دچار مشکالت شدند چرا که مشکل اصلی
ارکســتر ،بودجــه و رهبــری ارکستراســت.
برای دو ارکســتر ملی و ارکستر سمفونیک
چه برنامهای دارید؟
مــن بــه منــزل آقــای مجیــد انتظامی
رفتــم و از ایشــان خواهــش کــردم کــه
بیایــد رهبر ارکســتر شــود .یک ســمفونی
و کار جدیــدی بــرای همیــن ایــام ،آماده
شــود .ایشــان یــک پیشــنهادی داشــت،
من پیشــنهادش را پذیرفتم و انشــاءاهلل
امیــدوارم ایــن کار را انجــام دهیــم .مثالً
ســمفونی ایثار کــه چند ســال پیش آقای
انتظامی اجرا کــرد ،به راحتی امروز برای
حاج قاســم عزیز قابل اجرا اســت .امروز
بــرای مقوالت دیگر ،جامعه ما بهشــدت
نیــاز بــه تولیــد محتواهایی از این دســت
دارد .مــا در کنــار کارهایــی کــه در حــوزه
موســیقی انجــام دادیــم ،مرکز موســیقی
و ســرودهای انقالبــی را نیز احیــا کردیم.
چند شــب پیش در تــاالر وحدت به آقای
اســفندیار قرهباغــی گفتــم شــما بیاییــد
همکاری کنید .ایشــان ،رهبر ارکستر بوده
و یک ســرمایه هنــری در حوزه موســیقی
اســت .قطعاً در حــوزه موســیقی ،دولت
تــاش خواهــد کــرد تــا موســیقی نواحی
و اقــوام را کــه مزیــت مطلــق مــا اســت
احیــا کند .مزیــت مطلق بودن موســیقی
نواحی ،بــه معنای کنار گذاشــتن مدلها
و شــیوههای جدید کــه مخاطب خودش
را دارد نیســت .ببینیــد در بین حوزههای
فرهنگــی ،یکــی مصرف موســیقی خیلی
بــاال اســت و دیگــری مصــرف بازیهــای
رایانــهای و ویدیویــی .اکنــون نزدیــک بــه
 32میلیــون بازیکــن بازیهــای رایانهای
در ایــران داریــم کــه متوســط سنشــان
حــدود  22ســال اســت .بنابرایــن بنیــاد
بازیهــای رایانــهای را بــر همین اســاس
تقویــت خواهیم کرد .در حوزه موســیقی
نیــز همینطــور اســت؛ طبــق آخریــن
پیمایشهــای صــورت گرفتــه70 ،درصد
مــردم به طــور متوســط 2تا 3ســاعت در
طول هفته به موســیقی گــوش میدهند.
ما اگر تولیدات مطلوبی نداشــته باشــیم،
ایــن مصرف بــه کجــا هدایت میشــود؟
شــاید بــه همــان تولیداتــی کــه مــا فکــر
میکنیم بــه صالح شــهروندان و جوانان
و نوجوانان ما نیســت .ما در اینجا وظیفه
داریم روی تولید ،سرمایهگذاری کنیم .در

ëëمــردم کتــاب را دوســت دارنــد و تأکیــد رهبــری و
رئیسجمهور و خود شــما بــر کتابخوانی مــردم بوده اما
نیم نگاه
مشــکالتی بر ســر راه کتابخوانی مردم هســت؛ از قیمت
باالی کتاب که بهخاطر نبود کاغذ اســت تا اینکه در شهرســتانها کتاب در
دسترس نیست .برنامه شما چیست؟
در مــورد کتــاب دو مســأله را پیگیری میکنیــم؛ یکی تا حد امــکان ارزان
شــدن کتــاب و جلوگیری از رشــد تورمی قیمــت آن که این موضــوع با حل
مســأله کاغذ تا حدی اتفــاق میافتد .اکنون ما در ظرفیت تولید کاغذ نشــر
کتابمان که با تولید کاغذ روزنامه متفاوت اســت ،مقداری مشکل داریم که
باید حل شــود .برای نشــر کتاب بــا برنامهای که در دولــت دنبال میکنیم و
در قالــب کارگروهــی که بــا معاون اول رئیسجمهور تشــکیل شــده ،تالش
میکنیم که این مســأله را مرتفع کنیم .البته در این میان بخش خصوصی
هــم خــودش میتوانــد قدمهــای مثبتــی بــردارد؛ کارخانجات مازنــدران،
فارس ،خوزســتان ،اینها فعال شوند ،انشاءاهلل مسأله حل میشود .مسأله
دوم این اســت که کتاب در دســترس عموم مردم قــرار بگیرد و کتابخانهها
گســترش پیدا کند .مشــکل ما خیلی وقتها کتاب نیست؛ خیلی از ما کتاب
در خانههایمان انباشته است ،ولی کتاب نمیخوانیم .مسائل اقتصادی به
جای خود درست است که در وضعیت سخت معیشتی ،اولین کاالهایی که
از ســبد خانوار حذف میشود محصوالت فرهنگی است؛ یعنی مردم کمتر
سینما و کنسرت موسیقی میروند ،کمتر کتاب میخرند ،ولی در حوزه کتاب
مشکل جدیتر این است که این میزان مطالعه ،عدد قابل قبولی نیست و
بایــد افزایش پیدا کند .ایــن را پیگیری میکنیم که کتابخانههای مناســب و
مجهزی را با امکانات در دســترس عموم قرار دهیم .جشــنوارههای مرتبط
بــا کتاب را بیشــتر کنیم و با کمک مدارس و مســاجد فرهنــگ کتابخوانی را
تقویت کنیم .کتابخوانی متفاوت از کتاب خریدن اســت؛ درســت اســت که
کتــاب خریــدن خیلی خوب اســت ولــی خیلیوقتهــا ضرورت نــدارد .اگر
کتابخانههــای مجهزی در محلهها ،مدارس و مســاجدمان داشــته باشــیم
و فرهنگ امانت کتاب که ســابق بر این زیاد بودجاری شــود ،بخشــی از این
مشکالت حل خواهد شد.

جوانترین وزارتخانه را در سطح مدیریت
تشکیل دادیم .یعنی من که خودم متولد سال
 55هستم تقریباً پیرترین فرد شورای معاونان
محسوب میشوم .در حال حاضر معاون
فرهنگی ،معاون مطبوعاتی ،مدیرعامل
خبرگزاری ،مدیر عامل مؤسسه ایران ،متولدین
دهه شصت هستند و تقریباً جوانترین
وزارتخانه هستیم .معاون امور مجلس و
استانها متولد سال  65است .جوانی که
دکترای حقوق از بهترین دانشگاههای کشور
و در عین حال تجربه بیش از یک دهه کار
عملی را نیز در کارنامه خود دارد .البته در متن
حکمهایی که دادهام ،بندهای قابل توجهی
وجود دارد و ارائه گزارش فصلی از دستاوردها
را خواستهام .دفتر را موظف کردهام ماهانه
گزارش پیشرفت بگیرد که چقدر این برنامهها
پیش رفته است .حتی میتوانم همین االن
برنامه انتهای آبان ماه را نشان بدهم که در
چه حوزهای ،چه مقدار جلو رفتهایم

ارکســتر هم همین اتفاق خواهد افتاد .از
برنامههای اصلیمان در دفتر موســیقی
ارشــاد توجه بــه برنامههای کالنی اســت
که اولویتهای اصلــی ما را در این زمینه
تشکیل میدهند.
ëëنکته دیگــر یک قانونی بود به اســم یک
درصد ســهمیه بودجه نهادهای دولتی که
قرار بود برای هنرهای تجسمی هزینه شود.
آن هــم یکــی از قانونها بود کــه فراموش
شــد .حاال با توجه به اینکه شما برنامههای
متعــددی داریــد ،آیــا ایــن قانــون را احیا
خواهید کرد؟
بله یک بند قانونی در بحث رسانهها،
تولیــدات و فرهنــگ آموزشــی داریــم .از
ف خواســتهام همه این
حوزههــای مختل 
موارد را آماده کنند.
ëëنکته دیگر راهاندازی کارخانه کاغذسازی
اســت تــا در ایــن بخــش خودکفا شــویم.
تــا زمانــی کــه ایــن کارخانههــا راه بیفتد،
شــما چه برنامــهای دارید؟ چــون بعضی
از رســانهها به خاطر کمبــود کاغذ تعطیل
شــدند .بــرای ایــن اتفــاق چــه کارهایــی
خواهید کرد؟ حتی در حوزه کتاب هم این
کمبود مشهود است.
در حــوزه کتــاب یــک مقــدار مشــکل
کاغــذ را حــل کردیــم .بــا همــکاری قــوه
قضائیه و ســازمان تعزیرات ،توانســتیم
افــراد و نهادهایــی کــه ارز دولتــی بــرای
کاغــذ گرفتــه بودنــد ،امــا کاغــذی وارد
نکرده بودند شناســایی کرده و کاغذهای
مربوطــه را وارد بــازار کنیــم و التهاب آن
نــه بهصــورت مطلق امــا تقریبــاً کاهش
پیــدا کــرده اســت .در رابطــه بــا کاغــذ
روزنامه دچار مشکل جدی هستیم .این
را در یــک ماه اخیر ،پیگیری ویژه کردهام
و پــس از چندیــن جلســه بــا شــخص
آقــای رئیسجمهــور ،ایــن مســأله در
دســتورکار ویژه قرار گرفت .باوجود همه
محدودیتهایــی کــه در تخصیــص ارز
ترجیحی داشــتیم ،بانک مرکزی این کار
را انجام داد و این بازگشایی اتفاق افتاده
و بزودی وارد بازار خواهد شد و التهابات
فعلــی را در کاغــذ روزنامههــا را مرتفــع
خواهیم کرد .یکی از اصالحات اصلی که
در وزارتخانه داریم و جزو دســتاوردهای
 100روزه محســوب میشــود ،نوســازی
نظام آییننامهها اســت .بهعنوان مثال
االن نظــام تخصیص یارانهای بهشــدت
محــل بــروز اشــکال و نارضایتــی اســت.
مــن در همان ابتدای مســئولیتم متوجه
شــدم که در مــورد روزنامههــا میگفتند
کــه بــه روزنامههــای زیر هشــت صفحه
یارانــه تعلق نمیگیرد .در ســفر قزوین،
خبرنگاری گفت ما چه گناهی کردیم که
روزنامــه ما چهار صفحه اســت .من این
را همان روزهای اول برطرف کردم .االن
معاونت مطبوعاتــی ،همه روزنامههای
چهــار صفحــهای را کــه چاپ میشــوند
مورد حمایت قرار میدهد .حاال هشــت
صفحــه نمیتوانــد تولیــد کنــد ،چهــار
صفحه میخواهد تولید کند چه اشکالی
دارد؟ در نظــر داریــم ایــن قالــب نحــوه
پرداخــت را بهصورت کلی اصالح کنیم.
بههرحال اهالــی فرهنگ و هنر ضعیف
شــدند و نمیتوانیــم بگوییــم برویــد
خودتان گلیمتان را از آب بیرون بکشید.
نظام رســانهای و روزنامهها را باید حفظ
کنیــم .امــا نه بــه این شــکل کــه 13500
مجوز داده شده اســت .روزنامه و نشریه
و فصلنامــه و دو فصلنامــه و....کجــای

دنیــا ایــن میزان اســت؟ حتی مــا حدود
چهل و چند خبرگــزاری داریم که از یک
نظــام یارانــهای برخوردار اســت .اینها را
اصــاح میکنیــم و بعد از اصــاح حتماً
حمایتهــای جــدی بهعمــل میآوریم
که روزنامهها و خبرگزاریهای شاخصی
داشته باشیم .چتر حمایتی دولت بر سر
رســانهها و اهالی فرهنــگ و هنر را حفظ
میکنیم.
 ëëنزدیــک بــه ایــام جشــنوارههای فجــر
هســتیم ،جشــنوارههایی که در حــوزه هنر
اتفاق مهمی محسوب میشــوند و ارتباط
خوبــی هم بــا مــردم دارد .آیــا بودجه این
جشــنوارهها بــدون مشــکل در دســترس
است؟
تمام دبیران جشنوارههای ما از مدتی
قبــل منصــوب شــدند و مشــغول انجــام
کارهــای جشــنواره هســتند .رویدادهــای
فرهنگــی ،هیــأت داوری آن ،تشــکیالت
اجرایــی ،تشــکیالت محتوایــی ،دبیــران
همــه را منصــوب کردیم .شــاید  20تا 30
دبیــر و مجموعــه همــان ماههــای اول
منصوب شدند .بنده اجازه ندادم فضای
تغییر در مدیریتهــای وزارتخانه خللی
بــه فعالیتهــا و برنامههای ســاالنه وارد
ســازد .بههمین دلیــل فعالیتهــا ادامه
پیــدا کــرده و خیلی از مدیرانــی هم که ما
جابه جــا کردیم ،از چرخــه مدیریتیمان
حــذف نکــرده و در جاهایــی دیگــر از
آنهــا اســتفاده میکنیــم .چــون نیروهای
بــا تجربــهای هســتند و از همــه مهمتــر
اهالــی فرهنــگ و هنــر هســتند .مثــل
یــک پســت سیاســی برخــورد نمیکنیــم
بلکــه از توانمنــدی آنهــا در بخشهــای
دیگــر بهــره خواهیــم بــرد .در واقــع ایــن
پیوســتگی حرکتــی را حفــظ کــرده و ارتقا
میدهیم .تقریباً مســأله و مشکل حادی
نداریــم .در اداره مالــی هیــچ جشــنواره
و برنامــ ه ســاالنهای ماننــد هفتــه کتــاب
به مشــکل برنخوردیــم و فراینــد اجرایی
جشــنوارههایمان همــه بــا قــوت در حال
انجام اســت .بــدون هیچ وقفــهای کارها
اتفــاق میافتد .ما بهدنبــال ارتقای کیفی
این فعالیتها و البته بهره مندی بیشــتر
عموم مردم از این فعالیتها هستیم.
ëëتداخل زمانی جشــنواره تئاتر و سینما را
چه میکنید؟ چون یــک زمانی از هم جدا
شــد و اتفاق خوشــایندی هم بــود و مردم
میتوانستند از هر دو جشنواره بهره ببرند.
اما در حال حاضر این دو جشنواره در یک
زمان برگزار میشوند.
بلــه ایــن را مــا بررســی میکنیــم امــا
امســال بعیــد اســت کــه بشــود تغییرات
جــدی داد چون میدانید کــه زمانبندی
ایــن دو جشــنواره از مدتها پیش بســته
شده است .ولی حتماً در برنامهریزیهای
آتــی مــورد توجــه قــرار خواهیــم داد کــه
همپوشانیها به حداقل برسد.
ëëنکتهای که در کتاب یا حتی سینما وجود
دارد بخش ممیزی است .یک زمان گفتند
ممیزیهــا را بــه اهالــی هنر بســپاریم یک
زمانی قانونمندشــان کنیم .شــما در مورد
ســینما و این فیلمهایی که در پشت اکران
مانده بود ،قول دادید که این مشــکل حل
خواهد شد .برای اینها چه برنام های دارید
تا در این دولت شرایط ،آسانتر شود؟
میخواهــم بگویم کــه حتماً بهعنوان
مجموعــه دولــت بایســتی ضوابطمــان
بــرای تهیهکننــدگان ،کارگردانــان و

نویســندهها روشــن باشــد .ایــن خطــوط
کاری ،االن ابهــام دارد .فیلــم ســینمایی
موزیکالــی ســاخته شــده ،در ایــن فیلــم
حرکتهایــی اتفاق افتاده .میگوییم چرا
اینطــور اســت؟ میگوینــد فالن ســریال
تلویزیون هم کــه همین را پخش میکند
یــا شــما در فیلــم دیگــری همیــن مجــوز
را دادهایــد .اینکــه مــا اینهــا را بهوجــدان
و برداشــت هــر شــخص واگذار و مســأله
را رهــا کنیــم ،ایجــاد مشــکل میکنــد .ما
در دولــت یکــی از وظایــف جدیمــان
ایــن اســت کــه معیارهــا و ضوابطمــان
را تدقیــق کنیــم تــا مــردم ،هنرمنــدان،
تهیهکنندگان و کارگردانان آسیب نبینند.
بگوینــد دولــت تغییر کــرده و وزیر جدید
میخواهد ســختگیری کند ،اگر ضابطهها
روشــن باشــد و همــه آن را رعایــت کننــد
ســختگیری معنایــی نــدارد .مــن گاهــی
بههمــکاران خود ایراد میگیــرم ،مثالً به
شــورای نمایش میگویم چطور میشود
که این اشــکاالت بدیهی کــه دیگر خالف
اصــول کار فرهنگــی و هنــری مــا اســت
اتفــاق میافتــد .واقعــاً جوابی بــرای این
ســؤال پیدا نمیکنــم .از ایــنرو تغییرات
عمــدهای در شــورای نمایش لحاظ شــد
و از همــه صنوف هنری اســتفاده کردیم.
اســتاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران که
خانم هســتند و برای اولین بار یک خانم
تحصیلکــرده امریــکا و دانشــیار علــوم
اجتماعــی دانشــگاه تهــران در این شــورا
عضو شدهاست .اگر فیلمی اینقدر خارج
از ضابطــه باشــد که یک اســتاد دانشــگاه
تحصیلکرده خارج از کشور که حدود 200
پایاننامــه دکتــری را داوری کرده اســت،
تأییــد نکنــد ،این حتمــاً اشــکالش خیلی
جدی است .اما قبول دارم ممیزیها باید
بااصول روشــن اعالمی باشــد نه خارج از
ضابطه اعالمی که من براســاس ســلیقه
شخصی بگویم این را نمیپسندم .اخیراً
فیلمی مشــکالتش حل شــده بــود و قرار
بود پخش شــود .گفتنــد بازیگرش خارج
از کشــور رفته گفتم این حرف قابل قبول
نیســت .بــا نهادهــای مختلــف صحبــت
کــردم و همــه این حرف مــن را پذیرفتند
و پخش کردیــم .گفتم یــک مجموعهای
کــه  400-500نفر کنار هم قرار میگیرند،
از آن تدارکاتچــی و راننــده و فیلمبــردار و
صدابردار و عوامــل صحنه تا بخشهای
مختلــف که فیلمی تولید شــود .بعد یک
اتفاقی بــه دلیلی بیفتد آیا مــا میتوانیم
بگوییــم بــه ایــن دلیــل حق پخــش آن را
نداریم .باید تالش کنیم اشکالش را حل
کنیم.
ëëدر حقیقت یک نــگاه حمایت گرایانه و
باز برای پخشهای مشکلدار...
بلــه ،ایــن مجموعــه و تهیهکننــده کــه
ســرمایهگذاری کــرده اســت ،چــه گناهی
دارنــد کــه بخواهیــم کارشــان را بهخاطر
خطای یک نفر دیگر از بین ببریم .ممکن
اســت دو سال یا بیشتر طول بکشد تا یک
فیلم خــوب ســاخته شــود .ســرمایهگذار
میخواهــد هزینههایــش را بپــردازد و
ســود کند .مــا اینها را میخواهیم شــفاف
کنیــم .مــن کارگروهــی را مکلــف کردهام
کــه معیارهــا و ضوابــط را بــه روزرســانی
کننــد .همه آییننامهها و ابالغیههایی که
دســت خودمان است ،چه آنهایی که نیاز
بــه تصویــب در هیــأت دولــت دارد و چه
آنهایــی که نیاز به قانون در مجلس دارد،
در سه الیه در حال انجام است.
ëëســؤال آخر را میپرســم .تئاتر در دوران
کرونا خیلی ضربه خورد و دچار مشــکالت
زیادی شــد .اما هنرمندان تئاتر به ســختی
چــراغ ســالنهای تئاتــر را روشــن نگــه
داشــتند .برای بهبــود تئاتر چــه برنامهای
داریــد؟ چرا که تئاتر چــه در تهران و چه در
شهرستانها نیاز به حمایت دارد.
درســفرهایی که من رفتم ،چند ســفر
مربــوط بــه جشــنوارههای تئاتــر بــود و
تئاتــر را بهصورت جدی مــورد توجه قرار
دادیــم.در تولیــد متــن نمایشــنامه نیــز
مشــکالتی وجود دارد که باید خود اهالی
تئاتــر و دانشــگاه هنــر بــه ما کمــک کنند.
ما میگوییــم ارتباط دانشــگاه با صنعت
قطــع اســت ولــی بــه نظــر مــن ارتبــاط
دانشــگاههای هنری با حوزههای تولیدی
هنــری و فرهنگــی نیز باید تقویت شــود و
در حــال انجــام ایــن کار هســتیم .یکی از
برنامههــای اصلی مــن تقویت تئاتر ،هم
در حــوزه منابــع انســانی و هــم در حــوزه
تولید محتوا و هم در توسعه زیرساختها
است .در همین زمینه در هر سفر استانی،
اتمام پروژههای نیمهکاره را در دستور کار
داریم که اکثرشــان سالنهای تئاتر است.
در یــازده ســفری که آقــای رئیسجمهور
رفتنــد ،دائــم درحــال رایزنــی بــا دولــت
برای تکمیــل زیرســاختهای فرهنگی و
هنری حتی در جاهایی که مصوب نبوده،
هســتیم و این کار را انشــاءاهلل بــه انجام
میرسانیم.

