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88498436سرويس فرهنگي

هش�تمين دوره بازي ه�اي ويدئوي�ي 
اخي�راً ب�ه كار خ�ود پاي�ان داد. فك�ر 
مي كني�د اين روي�داد تا چه ان�دازه در 
ارائه اهداف فرهنگي و فني كه احتماالً 
برگزاركنن�دگان برايش ترس�يم كرده 

بودند موفق عمل كرد؟
جاللي: اولين مسئله اي كه الزم است به آن اشاره 
كنم وج��ود برخي بازي هاي غيرش��رعي همچون 
بازي تخته نرد تحت عن��وان ماركت هاي معروف 
و شناخته شده اس��ت كه در اين دوره از جشنواره 
شركت كرده بودند. در يكي از بازي هايي كه در بخش 
دستاوردهاي هنري اين جشنواره موفق به كسب 
جايزه شد از سمبل ها و نمادهاي مسئله داري مانند 
پنتاگرام )دايره و مثلث پنج ضلعي( استفاده شده بود. 
همچنين مي توان به درختي اشاره كرد كه از جمله 
س��مبل هاي مورد توجه خاص فرقه كاباليست ها 
است كه در آن بازي مورد استفاده زياد قرار گرفته 
بود. كاربر به وسيله يك نور خاصي راهنمايي مي شود 

تا به آن سمبل پنتاگرام برسد. 
ممكن است توليدكننده بگويد اين اتفاق 

غيرعمدي بوده؟ 
جاللي: البته ممكن است در مقام دفاع گفته شود 
استفاده از ستاره همه جا وجود دارد و همه آنها كه 
شيطان پرست نيستند، اما بايد در پاسخ به اين سؤال 
گفته شود كه وقتي در دنيا يك فرقه شيطان پرستي 
اعالم موجوديت كرده و يك ستاره پنج پر قرار گرفته 
در درون داي��ره را به عنوان نش��انه، س��مبل و نماد 
خودش معرفي مي كند استفاده مكرر از آن در يك 
بازي سرگرم كننده اي كه همزمان ضمير خودآگاه و 
ناخودآگاه كاربر نوجوان را درگير خود كرده، نمي تواند 

صرفاً اتفاقي يا بدون دليل صورت گرفته باشد! 
چط�ور اي�ن ب�ازي از مج�اري ورودي 
جش�نواره اعم از نظارت و داوري عبور 
كرده و كسي هم متوجه چنين مسئله اي 

نشده است؟! 
 ما نمي توانيم لباس تيم ملي يك كشور را بپوشيم 
ولي مدعي حمايت از تيم مقابل آن باشيم! وقتي ما 
در يك كشور اسالمي داريم زندگي مي كنيم و بازي 
مي سازيم نمي توانيم از عالمات و نشانه هاي خاص 
برخي فرقه هاي ضاله استفاده كنيم چراكه اين يك 

تناقض آشكار است. 
ب�ه جش�نواره بپردازيم؛ چ�ه مباحث 

ديگري قابليت طرح دارند؟ 
جاللي: مسئله ديگر استفاده از كاراكترهاي بازي با 
ظواهر ناهنجار و خالف شرع است. متأسفانه يكي از 
بازي هايي كه جايزه گرفته در اين دوره از جشنواره 
چند ايراد اساسي بر آن وارد است؛ اوالً طبق آموزه ها، 
س��وره ها و آيات قرآني كس��اني كه براي فرشتگان 
الهي جنسيت مؤنث يا مذكر قائل شده اند به شدت 
مورد نكوهش قرار گرفته اند. اين كار را كفار در زمان 
پيغمبر اكرم)ص( با نيت هاي خاصي انجام مي دادند 
كه متأسفانه در اين بازي يك فرشته در قامت يك زن 
تقريباً بي حجاب و بدلباس كه بيشتر ظاهري اروتيك 
دارد، گنجانده شده است. نكته دوم در مورد اين بازي 
استفاده از جادو است كه امري مذموم و نكوهيده از 
نظر قرآن كريم و ائمه هدي)ع( است. نكته سوم كه 
از دو مورد قبلي بسيار شاخص تر است اينكه در اين 
بازي ما با يك كاراكتر خانمي مواجهيم كه لباسي 
شبيه به ميني ژوب به تن دارد كه گيمر با يك كاراكتر 

زن تقريباً نيمه برهنه كه اندام هايش بدون پوشش 
اس��ت بايد بازي كند. در حالي كه اين كاراكتر زن 
برهنه هم در پس زمينه بازي و هم پوستر تبليغاتي 
آن وجود دارد. متأس��فانه اين بازي از سوي هيئت 
داوران به عنوان بهترين بازي ژانر استراتژي همين 
دوره اخير جشنواره بازي هاي ويدئويي برگزيده شده 
و جايزه مي گيرد! نكته جالب تر اينكه همين االن در 
اغلب ماركت هاي ارائه دهنده بازي تبليغ شده و به 
فروش مي رسد! حرمت داشتن طراحي و جانمايي 
كاراكتر بي حجاب چيز پنهان و خاصي نيس��ت كه 
تيم س��ازنده و گروه نظارت و هيئ��ت داوران از آن 
بي اطالع باشند چه برسد به طراحي يك كاراكتر زن 
نيمه برهنه در جشنواره بازي هاي يك كشور اسالمي 
مثل ايران! بازي ديگري در اين جشنواره به عنوان 
برگزيده معرفي شد كه يكي از كاراكترهاي زن آن در 
منزل به صورت كاماًل بي حجاب نشان داده مي شود 
و بايد از مسئوالن جش��نواره پرسيد كه چطور يك 
چنين بازي اجازه حضور در جشنواره و بخش مردمي 
را پيدا كرده اس��ت؟ تكليف حرمت داشتن پوشش 
زن در مقابل انظار چه مي شود؟ آيا قرار است كه در 
اين حوزه ها مباحث شرعي، مالك عمل در ساخت و 
توليد محتواهاي فرهنگي اثرگذاري مانند بازي هاي 
جديد قرار نگيرد و كاماًل بدون قيد و بندهاي شرعي 
توليد محتوا كنيم؟! شخص وزير ارشاد كه تا به حال 
چند كارت زرد از مجلس ش��وراي اسالمي گرفته 
چطور مي خواهد از اين اتفاقات كه در زيرمجموعه 
تحت مديريتش ش��كل گرفته دفاع كن��د؟ آيا اين 
كارت زردهاي مجلس اساس��اً براي آقاي وزير معنا 

و مفهومي دارد؟ 
آيا ممكن است كه وزير از چنين مسائلي 

بي خبر باشد؟ 
جاللي: چطور ممكن است در زيرمجموعه وزيري 
كه در آستانه اس��تيضاح قرار دارد چندين بازي با 
كاراكترهاي زن نيمه برهنه كاماًل اروتيك يا مملو 
از نمادهاي كاباليس��تي و برخ��ي فرقه هاي ضاله 
ديگر منتشر   يا در يك جشنواره ملي)!( حائز رتبه و 
برنده جايزه هاي مختلف مي شود؟! اگر وزير به اين 
مسائل اشراف دارد و كاري نمي كند كه خدا در روز 
پسين به دادش برس��د و اگر هم اطالعي ندارد كه 
واي به حال چنين وزارتخانه اي! البته ممكن است 
افراد ديگري پشت پرده اين اتفاقات باشند چراكه 
گاهي اوقات اخبار غيرموثق يا اصطالحاً دِرگوشي 
خبر از دخالت هاي پنهان برخي مسئوالن اسبق و 
سابق مي دهد. به هر ترتيب اين نمايشگاه محمل 
گيم كشور اس��ت ولي آيا واقعاً اين بازي ها نماينده 
صنعت گيم كشور ما هستند؟! آيا بازي هاي نازل و 
پر از اشكالي كه در اين دوره از جشنواره بازي هاي 
ويدئويي ش��ركت كردند و جايزه بردند ظرفيت و 
توانايي واقعي صنعت بازي س��ازي كش��ور است؟ 
اينها مفاخر گيم ما هستند؟ هر كسي كه مسئول 
اين مسائل است حاال وزير باشد يا مديرعامل بنياد 
بازي هاي رايان��ه اي يا حتي دبي��ر و هيئت داوران 
جشنواره بايد به اين سؤال پاسخ بدهد كه ما خروجي 
اين جشنواره را بايس��تي ماحصل و منتسب به چه 

جريان فكري يا مديريتي بدانيم؟! 
به نظر ش�ما در اين دوره از جش�نواره 
بازي هاي ويدئويي بازي هاي خوبي وجود 
نداش�ت كه برخي از جوايز به بازي هاي 

مسئله دار تعلق گرفت؟ 

جاللي: البته در همين دوره از جشنواره، بازي هاي 
قابل توجهي وجود داشتند كه احتماالً برخالف تمام 
محسنات و نوآوري هايشان از نظر برگزاركنندگان 
هيچ دس��تاورد تكنيكي و هنري نداش��تند كه به 
چنين بازي هاي مس��ئله داري جايزه داده اند! اين 
مسئله از آن جايي مهم است كه همين جشنواره ها 
و جوايزش هستند كه اصطالحاً نقش ريل گذاري در 

اين صنعت را ايفا مي كنند. 
كرباس�ي: من مايلم كه گس��تره بحث را از حوزه 
هشتمين دوره جش��نواره ملي بازي هاي ويدئويي 
قدري باالتر ببري��م تا حق مطلب ادا ش��ود و همه 
مسائل متوجه يك دپارتمان و ساختار داوري  نشود. 
يكي از مش��كالتي كه در چند دوره اخير جشنواره 
بازي ها خيلي مش��هود و ملموس ب��وده ماجراي 
عدم توجه به مجوزهاي توليد در حوزه محصوالت 

برتر است. 
لطفاً قدري شفاف تر توضيح بدهيد. 

كرباسي: يعني توليد و محصولي موفق به دريافت 
جايزه مي شوند كه نه پروانه توليد، نه تأييديه محتوا و 
نه هيچ چيز ديگري در وزارت ارشاد ندارند! برعكس 
جش��نواره هاي ديگر يا حتي هنر صنعت س��ينما، 
آثاري كه قرار اس��ت صرفاً در جشنواره حضور پيدا 
كنند )توجه كنيد ك��ه هنوز بحث نش��ر بازي كه 
مانند اكران در سينماس��ت مطرح نيست و صرفاً 
حضور در جشنواره است(، حتماً مجوز توليد دارند؛ 
الاقل فيلمنامه و داس��تان  آنها مورد تأييد شوراي 

مربوطه است. 
قانوني در اين رابطه داريم كه توليدكننده 
بازي را موظف به اخذ مجوز توليد كند؟ 

كرباسي: بله، داريم؛ اما متأسفانه برخالف مصوبه 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي كه در حكم قانون 
الزم االجرا هستند و بنياد بازي هاي ملي رايانه اي را 
موظف كرده براي بازي هاي ايراني پروانه توليد صادر 
كنند و بر روند توليد اين بازي ها نظارت داشته باشد، 

در عمل چنين اتفاقي نمي افتد. 
با همين صراحت؟! 

كرباس�ي: مديرعامل بنياد به صورت خودسرانه، 
بدون مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي و در خفا 
اين بند اساسنامه را لغو كرده و بيش از دو سال است 
كه هيچ پروانه توليد و نظارتي را براي بازي هاي ايراني 
صادر نمي كند و در كمال ناباوري طي مصاحبه هاي 
مختلف و انتش��ار توييت هاي مرتبط با اين تخلف 
آشكار قانوني )بدون اشاره به ناديده گرفتن مصوبه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي از سوي اين بنياد(، آن 
را يكي از افتخارات و دستاوردهاي دولت اعتدال در 
زمينه تسهيل شرايط براي ايجاد زمينه هاي كسب 
و كار اعالم كردند! و خيلي شفاف هم اعالم كرده اند 

كه مخالفين اين طرح صرفاً مخالفان سياسي دولت 
هستند! 

جاللي: متأسفانه اشكالي كه معموالً در طرح چنين 
موضوعاتي پيش مي آيد اين است كه با نقش آفريني 
برخي شبكه هاي فروش بازي هاي رايانه اي برخط 
و برخي ذينفعان ديگر با تكني��ك چندپاره كردن 
مباحث و موضوعات، اصل اتف��اق مورد غفلت قرار 
مي گيرد. نكته ديگر در مورد اين دوره از جشنواره 
بازي هاي ويدئويي اينكه قاطبه رس��انه ها صرفاً به 
پوشش خبري جشنواره بدون توجه به محتواي ارائه 
شده و مسائل مترتب بر آنها اقدام كرده اند كه اين 
مسئله براي جامعه رسانه اي كشور آن هم در هزاره 

سوم يك فاكتور منفي به حساب مي آيد. 
آيا اين مدعا درست بود يا... 

كرباس�ي: اصاًل چني��ن چيزي صحت نداش��ته و 
مخالفت با آن هيچ عقبه يا دليل سياسي ندارد. ماجرا 
بر سر اين نيست كه گفته شود صرفاً بايد بازي هاي 
ارزشي يا بازي هايي در مورد دفاع مقدس و... ساخته 
شود. واقعيت اين اس��ت كه چنين اقدامي حتي از 
نظر صنفي موجب متزلزل شدن حوزه بازي سازي 
در گس��تره فرهنگي مي ش��ود. يعني يك شخصي 
مي رود و با پول شخصي يا گرفتن وام و... يك بازي 
توليد مي كند. هيچ دستگاهي هم از او نمي خواهد 
كه مثاًل بايد بيايد و از آنجا مجوز توليد دريافت كند. 
حاال تصور كنيد همين شخص توليدكننده بعد از 
صرف چند صد ميليون تومان مي خواهد كارش را به 
بازار عرضه كند اما به اشتباه و نه از سر عمد، يكي از 
ارزش هاي انقالبي، دفاع مقدسي يا مسئله اي شبيه 
به اينها را مي زند؛ قطعاً بازي اش توقيف مي شود و تنها 
كسي كه متضرر مي شود توليدكننده است نه بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي! و نهايتاً مي گويد كه در مسير 

توليد بايد نسبت به آن مسئله دقت مي كردي! 
آيا قبل از شروع دوره مديريت جديد بر 
بنياد ملي بازي هاي رايانه اي، براي توليد 

بازي مجوزي صادر مي شد؟ 
كرباسي: بله؛ سابقه صدور مجوز داشتيم و امروزه 
اين تخلف در حالي انجام مي ش��ود كه ما در حدود 
هشت سال بود براي توليد بازي مي بايستي مجوز 
توليد مي گرفتيم. اين حوزه هم مانند ساير حوزه هاي 
فرهنگي اس��ت و همانطور كه مثاًل در توليد فيلم 
ش��يطنت هايي صورت مي گيرد در گستره توليد و 

ساخت بازي هاي رايانه اي هم وجود دارد. 
چه مدت است كه مصوبه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي در رابطه با اعطاي مجوز 
توليد بازي به توليدكننده ناديده گرفته 

مي شود؟ 
كرباسي: حدود دو سال است كه اين تخلف در حال 

انجام است. اما س��ؤالي كه مي توان مطرح كرد اين 
است كه خروجي اين مسئله چه چيزي بوده است؟ 
دو سال پيش يك بازي در جشنواره توانست جايزه 
بگيرد كه اساساً براي بازار داخلي كشورمان توليد 
نشده بود! حتي مديرعامل بنياد در آن موقع گفت 
كه قرار نيست اين بازي بدون انجام ويرايش هاي الزم 
در بازار داخلي عرضه شود. خب اين يعني چي؟ آيا ما 
يك بازي توليد مي كنيم براي عرضه در كشورهاي 
ديگر بعد مي آييم و به همان بازي در جشنواره ملي 
و داخلي جايزه مي دهي��م و مي گوييم حاال برو آن 
طرف آب و پول دربياور؟! بقيه بازي سازها بايد چه 
بكنند؟ خب ش��ما با اين كارتان داريد براي توليد 
محصوالت غير ايراني كه ب��ه طريق اولي هم در آن 
خبري از بايد و نبايدهاي فرهنگ ايراني- اسالمي 
نخواهد بود ريل گذاري مي كنيد! اين مسئله كه چه 
كسي و با رعايت چه مسائلي مي تواند براي عرضه 
در ماركت هاي خارج از كش��ور محصول فرهنگي 
توليد كند به دستگاه هاي مسئول يا امنيتي مربوط 
مي شود ولي چرا در حوزه جايزه جشنواره موضوع 
داشتن يا نداشتن پروانه توليد را حذف مي كنيد؟! 
امس��ال به بازي هايي جايزه داده اند كه بازي س��از 
ايراني آن را س��اخته اما در آن از يك كاراكتِر دختِر 
جواني استفاده كرده كه لباس��ش دوتكه )و كاماًل 

اروتيك( است! 
به نظر ش�ما علت اس�تفاده بازي س�از 
داخلي از چني�ن كاراكترهايي آن هم با 
پوشش نيمه برهنه چه چيزي مي تواند 

باشد؟ 
كرباس�ي: ببينيد اينها خروجي همين تخلفاتي 
است كه عرض كردم؛ بازي س��از وقتي بازار را رصد 
مي كند و مي بيند كه بازار آنقدر زرد، چيپ و چرك 
ش��ده با خودش مي گويد اگر من در ب��ازي توليد 
ش��ده ام تصاوير اروتيك و نيمه برهنه ب��دن زن  يا 
نمادگرايي از كاباليست ها و ماسون ها را به نمايش 
نگذارم بازي من مورد توجه ق��رار نمي گيرد! خب 
مسئول ريل گذاري و اجراي قوانين در اين حوزه چه 
شخص، دستگاه يا نهادي است؟! آيا مِن توليدكننده 
مسئول هستم؟! قطعاً نه! شما ببينيد از سه يا چهار 
سال گذشته تا به امروز كه س��كان مديريت كار را 
به دس��ت گرفته اند به غير از اينكه در دادگاه هاي 
مختلف پيگير شكايت هاي پر تعدادش��ان از افراد 
و اشخاص مختلف هس��تند، كار ديگري هم انجام 
مي دهند؟! ما نمي گوييم كه برگرديد به آرمان هاي 
انقالب اسالمي بلكه مي گوييم برگرديد به قانوني كه 
تا همين چهار سال پيش اجرا مي شد! اين دوستان 
از مِن نوعي كه اين مسائل را در مصاحبه با رسانه ها 
يا صدا و سيما مطرح مي كنم فوراً شكايت مي كنند! 

با اينكه دوستان به خاطر هر مطالبه بحق و قانوني 
كه ما داريم فوراً به سراغ دادگاه و شكايت مي روند، 
مشكلي نداريم؛ اما اين ولنگاري كه حضرت آقا بارها 
در سخنراني هايش��ان به آن اشاره كرده و مي كنند 
نمود عيني و واقعي اش در صنعت بازي هاي رايانه اي 
است. اين مسئله تا آنجا جلو رفته كه برخي از اعضاي 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي مجبور 
بشوند در صحن علني مجلس اعالم كنند كه كودتاي 
فرهنگي در حوزه بازي ه��اي رايانه اي اتفاق افتاده 
است! اين را پشت تريبون مجلس گفته اند نه در يك 
جلسه غيرعلني يا پشت درهاي بسته! نمي دانم شايد 
زور آنها هم نمي رس��د!! در اين اثنا هم بازي سازها 
در حال انجام و توليد كارهاي خودش��ان هستند. 
بازي سازي يك صنعت بين المللي است؛ مثالً اگر يك 
نفر در شركت يا هر جاي ديگري مشغول ساخت يك 
بازي به طور مثال در مورد زامبي هاست و مي خواهد 
آن را در ماركت ها و فروش��گاه هاي بين المللي دنيا 
عرضه  كند در حال انجام يك كار شخصي است، اما 
آيا مي شود يك چنين بازي را بياوريم و در جشنواره 

ملي بازي هاي رايانه اي به آن جايزه بدهيم؟ 
قاعدتاً و با توجه به عنوان جشنواره كه از 
واژه »ملي« استفاده كرده، نبايد چنين 

اتفاقي بيفتد! 
كرباسي: درس��ته، اما آقايان مي گويند كه نه! هر 
كس هر چيزي را كه س��اخته براي ما ارسال كند. 
مثاًل در يك��ي از دوره هاي قبلي همين جش��نواره 
ما ش��اهد بازي هايي بوديم كه در م��ورد آنها ديگر 
بحث پوشش يا مس��ائل اروتيك مطرح نبود بلكه 
مباحث كالن ديگري كه در زمينه فرهنگ س��ازي 
عمومي يا قبح شكني و عادي سازي برخي رفتارهاي 
خالف ش��رع و دين مي توانند مؤثر باش��ند مطرح 
بود. خب برخي بازي هاي خ��وب و قابل قبولي كه 
واقعاً امض��اي ايراني دارند يا حت��ي بازي هايي كه 
بر اس��اس قصه هاي قرآني ساخته ش��ده اند به چه 
دليلي بايكوت مي ش��وند؟! حتي برخي بازي ها كه 
از نظر ساختار فني و محتوايي داراي كيفيت بااليي 
هستند اما به دليل اينكه س��راغ مؤلفه هايي مثل 
تصاوير اروتيك يا كاراكترهاي دختر با پوشش هاي 
برهنه نمي روند، با زدن برچسب غير استاندارد بودن 

كنار زده مي شوند! 
پس هيئت داوران چه مي شود؟ 

كرباسي: ببينيد غالباً هيئت داوران مديران همين 
شركت هاي بازي هستند و يك ليستي از بازي هاي 
راه يافته به جشنواره را در اختيار داوران مي گذارند 
و آنها هم از ميان آنها گزينه ه��اي مطلوب و مورد 
نظرش��ان را انتخاب مي كنند. داوران كه در مرحله 
غربالگري و انتخاب اوليه محصوالت حضور ندارند؟ 
مثالً جلوي داور يك ليستي از بازي ها را قرار مي دهند 
و كار به شكلي طراحي و مهندسي مي شود كه داوران 
به گزينه هاي مطلوب انتخاب كنندگان مي رسند. 
چطور امكان دارد كه يكس��ري از بازي هاي بدون 
مجوز از طري��ق برخي ماركت ه��اي داخلي اجازه 
عرضه پيدا مي كنند؟ يا اينكه چطور امكان دارد كه 
برگزاركنندگان جشنواره اجازه داشته باشند تعدادي 
از توليداتشان را در جشنواره شركت بدهند؟! حتي 
ما قباًل مواردي داشتيم كه دبير جشنواره به عنوان 
توليدكننده بازي در جشنواره شركت كرده و حتي 

جايزه هم برده است. 
آيا به نظر شما شخص وزير ارشاد از اين 

مسائل خبر دارند يا نه؟ 
جاللي: من فكر مي كنم كه آقاي صالحي در جريان 
اين امور نيستند و اميدواريم كه انتشار اين مطلب 
در روزنامه »جوان« باعث شود كه آقاي وزير ارشاد 

موضوع را پيگيري كنند. 
 كرباسي: من فكر مي كنم اينگونه اتفاقات در حوزه 
بنياد ملي بازي هاي رايان��ه اي به نوعي بازي كردن 
با آبروي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و شخص 

وزير است. 

گفت و گوي »جوان« با 2 فعال حوزه بازي هاي رايانه اي درباره هشتمين جشنواره بازي هاي ويدئويي ايران

تاميگوييمبازيهاآسيبداردازماشكايتميكنند!
   مصطفي شاه كرمي

 بازي ه�اي رايان�ه اي عرصه اي اس�ت كه ب�ه لحاظ فرهنگ�ي ب�ا مهم ترين و 
حساس ترين رده سني يعني كودك و نوجوان سر و كار دارد و هر كشوري اگر 
نگاه اس�تراتژيك و آينده نگرانه درستي داشته باش�د قطعًا بايد به اين عرصه 
نگاهي جدي و عميق نموده و ظرفيت هاي آن را به نفع فرهنگ ملي ارتقا دهد. 
»جوان« در اين باره با حميدرضاجاللي و بابك كرباسي دو نفر از كارشناسان و 
فعاالن اين عرصه درباره آخرين رويدادي كه اخيراً از سوي بنياد ملي بازي هاي 

رايانه اي برگزار شد به گفت و گو نشسته است.

مدي�ركل هنرهاي نمايش�ي عنوان ك�رد: اين 
اداره كل برخ�ي وظايف همچون ارزش�يابي و 
نظارت را نمي تواند به جايي منتقل كند ولي در 
بخش هايي كه قانون اجازه مي دهد، مي توانيم 
از مش�اركت اصناف و هنرمندان بهره بگيريم. 
به  گ��زارش ف��ارس، اداره كل هنرهاي نمايش��ي 
روز گذش��ته درباره ۱۰ اولويت خود براي فعاليت 
راهبردي در عرصه تئاتر مفادي را از جمله حمايت 
از بخش خصوصي و سالن ها، واگذاري امور به بخش 
خصوص��ي، بانك اطالعات تئات��ر و ضابطه مندي 

فعاليت ها منتشر كرد. 
ش��هرام كرمي مديركل هنرهاي نمايشي درباره 
شفاف س��ازي بخش��ي از اين مفاد در گفت وگو با 
فارس گفت: در آخرين جلس��ه شوراي راهبردي 
تئاتر ك��ه نتيجه گي��ري آن درخص��وص اهداف، 
سياست گذاري و راهبردهاي سال ۹۸ بود، ما درباره 
برنامه ها و راهبردها صحب��ت كرديم. يكي از اين 

موارد استفاده از مشاركت خود هنرمندان در عرصه 
نمايش اس��ت؛ اينكه اداره كل هنرهاي نمايشي 
بتواند به وظيف��ه ذاتي خود كه سياس��ت گذاري 
و نظارت است، بيش��تر توجه كند تا اينكه درگير 

فعاليت اجرايي شود. 
وي در ادامه اف��زود: اين بهره گيري، مش��اركت و 
واگذاري كه من هميشه بر آن تأكيد كردم به معني 
واگذاري يكسري وظايف اجرايي اداره كل نيست؛ 
به عنوان نمونه منظور از واگ��ذاري بهره مندي از 
مش��اركت هنرمندان و اصناف رس��مي هنرهاي 

نمايشي است. 
مديركل هنرهاي نمايشي با تأكيد بر اينكه يكسري 
وظايف را اداره كل به طور ذاتي نمي تواند به جايي 
منتقل كن��د، افزود: ب��ه هرحال كار ارزش��يابي و 
نظارت بر عهده اداره كل هنرهاي نمايش��ي است 
ولي مي توان بخش هايي را كه به خصوص قانون به 
هنرمندان بها مي دهد از اين مشاركت بهره ببريم؛ 

مثالً تشكيل شوراي صنفي مي تواند خيلي خألهاي 
قانوني ما را پر كند تا ما بتوانيم انسجام بيشتري در 

عرصه هنرهاي نمايشي داشته باشيم. 
كرمي با اشاره به تعامل خوب با اصناف و خانه تئاتر 
اظهار داش��ت: اميدوارم آيين نامه شوراي صنفي 
تئاتر به زودي تصويب ش��ود؛ چراك��ه خيلي به ما 
در برنامه ريزي مطلوب كمك مي كند و مي توانيم 
در خيلي حوزه ها قانون��ي و ضابطه مند كار كنيم 
چراكه در خيلي امور اجرايي مي توانيم از مشاركت 

صنف هاي هنرمندان استفاده كنيم و اين مهم ترين 
راهبرد ما است. 

كرمي درب��اره تصويب آيين نامه ش��وراي صنفي 
تئاتر گفت: من از ابتداي سال سعي كردم مقررات، 
آيين نامه و قوانين هنرهاي نمايشي و آن چيزي كه 
موجود است را سرلوحه فعاليت اداره كل هنرهاي 
نمايشي قرار بدهم. آنچه ما تحت عنوان مقررات و 
مصوبات داريم شايد متعلق به ۲۰ سال پيش باشد. 
در ش��رايط حاضر تئاتر خيلي توسعه پيدا كرده و 

اشكال آن گوناگون شده و در برخي حوزه ها ما نياز 
به بازنگري مصوبات داريم. 

وي در ادام��ه افزود: حتي در برخ��ي حوزه ها خأل 
داش��ته و نياز به مصوبات جديد داري��م. اداره كل 
هنرهاي نمايش��ي روي ۱۰ آيين نامه و شيوه نامه 
فعاليتش را متمركز كرد. حتي يكس��ري قوانين 
را سعي كرديم اگر نياز به اصالح دارد مثل مصوبه 
شوراي نظارت و ارزشيابي، با اجماع عمومي و نظر 
شوراي نظارت اصالح كنيم و ان شاءاهلل ارسال شده 

و منتظريم در دس��تور كار ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي قرار بگيرد. 

مديركل هنرهاي نمايشي با بيان اينكه در برخي 
بخش ها مثل سالن هاي خصوصي، شوراي حمايت 
و ش��وراي صنفي مش��ورتي هنرهاي نمايشي يا 
حتي برخ��ي كانون ها مث��ل تئاتره��اي كمدي 
ش��يوه  نامه هايي را تدوي��ن كرديم ك��ه در قالب 
آيين نامه تنظيم و آماده ش��ده، توضيح داد: منتها 
چون فعاليت هنري تابع يكسري قوانين است بايد 
مسئله حقوقي اين آيين نامه ها هم طي شود كه در 
حال حاضر در اين مرحله هستيم و اميدواريم خيلي 

زود به نتيجه برسيم. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت تئاتر كمدي 
به كجا انجاميد، گفت: در ارتب��اط با تئاتر كمدي 
بايد بگويم كه تئاتر كمدي يك صنف رس��مي به 
شكل قانوني تشكيل داده اس��ت. اين صنف چند 
ماهي اس��ت كه فعاليتش محدود شده است. من 
چند جلسه با اين دوس��تان داشتم، اينها خواهان 
حمايت اداره كل هس��تند كه ما گفتيم اداره كل 
سياس��تش حمايت اس��ت اما تقاضاي اين صنف 
واگذار كردن يكس��ري وظايف اداره كل هنرهاي 
نمايش��ي اس��ت. درحالي كه ما وظيفه نظارت و 
ارزش��يابي را نمي توانيم به بخش ديگري واگذار 
كنيم! ما مي توانيم از مش��اركت به��ره ببريم اما 

نمي توانيم واگذار كنيم. 
كرمي يادآور ش��د: ما اعالم كرديم ك��ه از صنف 
حمايت مي كنيم اما نمي توانيم يكسري حمايت 

قانوني خود را به اصناف تفوي��ض كنيم اما در هر 
حوزه ديگر كه بتوانيم كار مي كنيم. 

وي در پاسخ به اين س��ؤال كه وضعيت پرداخت 
ديون هنرمندان به كجا رسيد، گفت:  در حال حاضر 
تأمين اعتبار اداره كل صورت گرفته اس��ت، امروز 
يا فردا چك اين اعتبار پرداخت ش��ده و حداكثر 
از فردا پرداخت ديون نمايش��ي را آغاز مي كنيم و 
مي توانيم مطالبات ش��ش ماه نخست هنرمندان 

را پرداخت كنيم. 
وي درباره پرداخت ديون جشنواره فجر هم گفت: 
مطالبات فجر هم تسويه ش��ده و هيچ هنرمندي 
بدهكار نيس��ت. تمام كم��ك هزينه ه��ا و جوايز 
پرداخت ش��ده اس��ت و تنها يكس��ري مطالبات 
حوزه هايي اجرايي همچون هتل و اس��كان باقي 
مانده است.  كرمي در پايان گفت: اعتبارات ما در 
سال جاري چيزي حدود ۸ ميليارد تومان كاهش 
نسبت به سال قبل داشته ولي همين اعتباري هم 
كه براي امسال تصويب ش��ده اگر بتوانيم بودجه 
را دريافت كنيم تقريباً چيزي ح��دود ۷۰ درصد 
اعتبار تأمين شده اس��ت. اعتبار امسال اداره كل 
۲۴ ميليارد و س��ال گذش��ته ۳۲ ميليارد تومان 

بوده است. 
كرمي در پايان اظهار داشت: آرزوي شادكامي براي 
خانواده تئاتر، همه هنرمندان، خبرنگاران و حاميان 
تئاتر و پيشكسوتان را دارم. اميدوارم با كمك هم به 
رشد و توسعه تئاتر در سال آتي برسيم و پيشاپيش 
نيز روز ملي هنرهاي نمايشي را تبريك مي گويم. 

مدير مركز هنرهاي نمايشي : 

تشكيلشورايصنفينمايشبسياري
ازخألهايقانونيراپوششميدهد

دو س�ال پيش يك بازي در جش�نواره 
توانس�ت جايزه بگيرد كه اساس�اً براي 
بازار داخلي كشورمان توليد نشده بود! 
حتي مديرعامل بنياد در آن موقع گفت 
كه قرار نيس�ت اي�ن بازي ب�دون انجام 
ويرايش هاي الزم در بازار داخلي عرضه 
شود. خب اين يعني چي؟ آيا ما يك بازي 
توليد مي كنيم براي عرضه در كشورهاي 
ديگر بعد مي آيي�م و به همان ب�ازي در 
جشنواره ملي و داخلي جايزه مي دهيم

چطور ممكن است در زيرمجموعه وزيري 
كه در آستانه استيضاح قرار دارد چندين 
بازي با كاراكترهاي زن نيمه برهنه كاماًل 
اروتيك يا مملو از نمادهاي كاباليستي 
و برخي فرقه هاي ضاله ديگر منتش�ر 
يا در يك جش�نواره ملي)!( حائز رتبه 
و برنده جايزه هاي مختلف مي ش�ود؟! 


