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بر کسی پوشیده نیست که 
گروه  فرهنگ

علی رحیمی
فرهنگ، زیرساخت توسعه 
ــــدون فرهنگ  و مــبــنــای تــحــول در جــامــعــه اســــت. ب
یک جامعه  به پویایی و پختگی الزم و شایسته نمی رسد 
سیاسی،  اقتصادی،  توسعه  و  انکشاف  پیشرفت،  و 

اجتماعی و ...  میسر نخواهد بود.
کید، جوامع را بر آن داشته تا پایه های  همین توجه و تا
هــرم ســیــاســت گــذاری هــای خــود را بــر فرهنگ استوار 
سازند و در برنامه های توسعه ای خود برای آن اهمیت 
ویژه قائل شوند. مؤلفه ای که به نظر در کشور ما آن گونه 

که باید و شاید به آن توجه نمی شود.

    سهم اندک بودجه فرهنگی 

ــوزه فرهنگ، فراهم ساختن  ــی ح یکی از وظــایــف ذات
زمینه های ذهنی و روانی اعضای جامعه برای انطباق 
بــا شــرایــط تغییر محیطی به خصوص شــرایــط دشــوار 
ــرای اقــتــصــاد مقاومتی،  ــه اجــ ــت. الزمـ اقــتــصــادی اسـ
آن در اذهان  فراهم کردن زمینه ها و شرایط پذیرش 
جامعه است، به گونه ای که امکان اجرای سیاست های 
محدودکننده در جامعه وجــود داشته باشد و همه 
این مهم بر عهده بخش فرهنگی جامعه است اما در 
کشورمان میانگین بودجه فرهنگی در جایگاه خوبی 
قرار ندارد به نحوی که هرساله میزان اختصاص بودجه 
الیحه  بخش های  پرحاشیه  از  یکی   ، کشور فرهنگی 

ــادی همراه  بــودجــه اســت و بــا نقدهای رســانــه ای زیـ
است. بیژن نوباوه، نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی 
گر  مجلس شــورای اسالمی در این خصوص می گوید ا
را در شرایط تقریبا خوب،  میانگین بودجه فرهنگی 
کنیم، متوسط  کشور فرض  7 درصــد بودجه عمومی 
بودجه فرهنگی در دنیا 5 درصد است اما در کشور ما 

در بهترین شرایط به 3 درصد هم نمی رسد.
بــررســی ابعاد  خوشبختانه ایــن مــوضــوع در نشست 
کارشناسان و مدیران  بودجه فرهنگ وهنر با حضور 
ــاد اســالمــی و  ــ بــرنــامــه وبــودجــه وزارت فــرهــنــگ و ارش
ــه چــنــدی پــیــش در مرکز  ک دســتــگــاه هــای تــابــعــه آن 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی برگزار شد مورد 

بررسی قرار گرفت.
که در این جلسه مورد  یکی از مهم ترین موضوعاتی 
گرفت و ما را به بودجه ریزی فرهنگی سال  کید قرار  تا
کید بر خارج شدن نگاه هزینه بر  1402 خوشبین کرد، تا
بودن جایگاه فرهنگ در نظام بودجه ریزی و تنظیم 
درست نسبت میان برنامه های فرهنگی و بودجه های 

فرهنگی است.

    موازی کاری متولیان فرهنگی

وزارت  از  دارد،  زیــادی  ما متولیان  کشور  در  فرهنگ 
فرهنگ و ارشاد اسالمی که به نوعی خود را متولی اصلی 
تــا رسانه ملی، حــوزه هــای علمیه،  فرهنگ مــی دانــد، 

تبلیغات اسالمی و ... که هریک به تناسب نقش مهمی 
را در حوزه فرهنگ ایفا می کنند.

بی شک هیچ ایــراد و نقدی بر وجــود متولیان زیــاد در 
که  چرا نیست،  وارد  فرهنگ  مانند  مهم  حـــوزه  یــک 
ــا،  ــن ســازمــان هــا در تــرویــج ارزش هـ مــامــوریــت هــای ای
هنجارها و باورها مکمل یکدیگر است اما مشکل زمانی 
ایجاد می شود که با موازی کاری روبه رو می شویم. یعنی 
مثال حوزه هنری همان کاری را می کند که وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی می کند و ... .
این معضل بی گمان از بزرگ ترین آسیب هایی است که 
بر پیکره فرهنگ جامعه وارد شده تا آنجا که گاهی آثار 

منفی و مخرب آن بیش از نتایج مطلوبش است. 
لذا الزم است با توجه به تعدد دستگاه های فرهنگی 
و در جهت اثربخش بودن اهداف فرهنگی همگرایی 
ــیــان آن ــول ــن دســتــگــاه هــا و مــت ــ  بــیــشــتــری مـــیـــان ای
 به وجود  آید.  مهم ترین اقدام در این مسیر برنامه ریزی 
و تدوین سیاست های کالن فرهنگی به صورت متمرکز 
است؛ موضوعی که به نظر می رسد یکی از اصلی ترین 

پاشنه آشیل های حوزه فرهنگ محسوب می شود.

    ضعف نظارتی بر حوزه فرهنگ

هر ســال در الیحه بودجه های سنواتی، ردیف هایی 
به اقدامات فرهنگی در نهادها و ارگان های مختلف 
کنار این ردیف ها، بودجه هایی نیز  تعلق می گیرد. در 

به مؤسسات، شوراها، ستادها، بنیادها و سازمان های 
نیز  آنها  فعالیت های  کــه  دارد  اختصاص  غیردولتی 
بــر اینها،  در حـــوزه فرهنگی تعریف مــی شــود. عـــالوه 
الیحه  پیوست  به  گانه  جدا جدولی  که  سال هاست 
کــه در آن بــودجــه هــایــی به  بــودجــه منتشر مــی شــود 
از  توانسته اند  که  کز فرهنگی خاصی  و مرا مؤسسات 
هر طریق ممکن نام شان را در این جدول بگنجانند، 

تعلق  می گیرد.
ــر عملکرد ســازمــان هــا و نــهــادهــای  ــظــارت ب ضــعــف ن
کــه فرهنگ امـــروز با  متولیان، چالش دیــگــری اســت 
آن روبــه روســت. ایــن کــه آیــا مرجعی بــرای سازمان ها 
بــودجــه فرهنگی دریــافــت می کنند،  کــه  و نهادهایی 
کــرده است یا آنها در ازای  برنامه های خاصی تعریف 
ــودجــه چــه بــرنــامــه هــایــی را بـــرای ارتــقــای  دریـــافـــت ب
فرهنگ مدنظر دارند و آیا بودجه دریافتی به درستی 

صرف می شود، موضوعاتی است که نیاز به تامل دارد.
مضاف بر آن، سال گذشته به پیشنهاد دولت و تصویب 
ــژه ای در تــدویــن بــودجــه ساالنه  ــ مجلس، اتــفــاق وی
رخ داد و از جهاتی یکی از مهم ترین و کم سابقه  ترین 

رویدادهای فرهنگی و هنری کشور بود.
( تبصره ۹ مــاده واحـــده الیحه بودجه  مطابق بند )ز
سال 1401، دستگاه های اجرایی مندرج در این قانون 
و پیوست های آن مجازند تا 2درصد بودجه هزینه ای 
خود را برای هم  افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات 

نمایشی،  قـــرآنـــی،  مــوضــوع هــای  هــمــچــون  فرهنگی 
مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری 

اختصاص دهند.
آنچنان  که در مصوبه اختصاص بودجه دستگاه  ها به 
فرهنگ آمد، این موضوع فراتر از وزارتخانه  های دولت 
است و همه مؤسسه های دولتی یا نهادهای عمومی 
و  دربرمی گیرد  را   ... و  دولتی  شرکت های  غیردولتی، 
 آنها می توانند تا سقف 2درصد بودجه  هزینه  ای خود 
راـ ـ به جز فصل یک و فصل ۶ که ماهیت حقوقی دارندـ ـ در 
زمینه های فرهنگی هزینه کنند. با توجه به حجم بزرگ 
دولت و نهادهای اجرایی در اقتصاد کشور، رقم یادشده 
ــورت هزینه کرد  کــه در صـ عـــدد بسیار درشــتــی اســـت 
مناسب، بسیاری از گره های موجود حوزه فرهنگ و هنر 
را باز خواهد کرد اما مسأله اصلی در این مسیر نظارت 
اســـت. ضمانت اجــرایــی اعــطــای 2درصـــد از بودجه  

هزینه  ای دستگاه ها چیست، مرجع نظارت کیست؟ 
آیا تالش های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی که چندی 
کــرد بــه دنــبــال دریافت  گفت وگویی اذعـــان  پیش در 
بودجه سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی نیستیم، 
بلکه تالش داریم ضمن نظارت بر اجرای این مصوبه، 
این موضوع باعث شود دستگاه فرهنگی اصلی دولت 
هزینه کرد  بــر  اســالمــی  ــاد  ارشـ و  فرهنگ  وزارت  یعنی 
دستگاه ها، قالب هدایتگری نیز داشته باشد، می تواند 

محقق شود. 

گزارش

بیگانه ای در ذهن ما 
گرام شــروع بــه حــذف نــام و تصویر   وقتی اینستا

گروه فرهنگ و هنر

علی محمد مودب

شهید سلیمانی کرد، میان اهالی فرهنگ، هر که را 
که نهادهای ملی ما به  می دیدی دنبال این بود 
کنش جدی نشان دهند، شکایت  این ماجرا باید وا
یا برخورد جدی کنند. حذف کاربرانی با فالوئرهای 
ما  دشمن  رسانه ای  دیکتاتوری  تجلی  میلیونی، 
بود. فرصت طالیی ای که شهادت حاج قاسم برای 
کمیتی ما قرار  گرام و رسانه های مشابه در اختیار نهادهای حا مدیریت اینستا
گرام به ما  داده بود با اهمال و بی تدبیری هدر شد. آن روز توهین عجیب اینستا
و هویت ملی ما و قهرمان ملی ما بی پاسخ ماند و امروز این رسانه، ابزار اعمال 
کشور مهاجم علیه ذهنیت مــردم مــاســت.  بحث  تروریسم رســانــه ای چند 
آزاداندیشی و ایجاد امکان گفت وگوی ملی یک بحث است، اما تحقیر هویت 
ایرانی به وسیله رسانه هایی که رسما به عنوان ابزار جنگی و تروریستی استفاده 
می شوند، بحث دیگری است. طبعا ساختارها و رسانه های داخلی باید زمینه 
تضارب آرا و شنیده شدن صدای هر کسی که به هر موضوعی، اعتراض دارد را 
گرام برای کشورهایی که به طور رسمی  فراهم کنند؛ ایجاد امکانی مثل اینستا
سال هاست دنبال نابود کردن و تجزیه و انهدام قدرت ایران هستند هم کاری  
کــه بــه این  کــه بــا هیچ عقلی ســازگــار نیست. البته در همین فــرصــت  ــت  اس
سامانه های نبرد فرهنگی داده شده این سامانه ها با ایجاد امکاناتی وضعیت 
اقتصادی مردم ما را به خود وابسته و زمینه هایی برای مشاغل و حرفه ها ایجاد 
کرده اند که برای فعالیت آنها زمینه مشروعیت سازی شده است. اما در هر حال 
این رسانه زمینی است که دشمنان ما ایجاد کرده اند و به هیچ یک از قوانین و 
اصــول ما احترام نمی گذارد. نــوع جــمــع آوری اطالعات توسط ایــن رسانه ها 
زمینه ای برای یک جاسوسی رسمی در مقیاس میلیونی است که برای هر ناظر 
گاهی شگفت انگیز است که این فرصت در اختیار چنین رسانه هایی قرار داده  آ
شده است. وقتی در جریان آشوب های داخلی آمریکا، رئیس جمهور از شبکه 
اجتماعی حذف می شود ما آیا نباید تعجب کنیم که چطور این  همه میدان 
بازی به این رسانه های مهاجم داده شده است. رسانه هایی که با قلدری تمام، 
کردند و مانع ایجاد یک جریان  تصویر عزیزترین شهید تاریخ ایــران را حذف 
که به راحتی  رسانه ای پربرکت شدند و هنوز هم همین هستند. رسانه  هایی 
محتواهایی را ضریب می  دهند و هدایت می کنند که صد درصد با هدف تخریب 

هویت ایرانی و نابود کردن و انهدام ایران طراحی شده اند. 
صاحب نظران ما ضمن نقد مشکالت موجود و حرف زدن درباره درگیری ها، 
گرفتاری های ما حتما باید دربــاره پدیده هایی مثل رسانه های  ناچاری ها و 
غ از دلبستگی های شخصی و حمایت هایی که در بحران ممکن  مهاجم هم فار
که  است از نظرگاه آنها داشته باشد به طور جدی بیندیشند. درســت است 
این رسانه ممکن است در مقطعی از من یا شما حمایت کند، ولی درنهایت 
گردانندگان این بازی به منافع خودشان می اندیشند و کشته مرده چشم ابروی 
، به آزاداندیشی و شنیدن هر  من و شما نیستند. در فرآیند های رسمی کشور
نوع صدای مخالف به طور جدی باید توجه شود. در عین حال، خدمات ملی 
که  باید به شبکه های اجتماعی داخلی منتقل شود و برخی از این شبکه ها 
توان بهتری دارند ضریب بگیرند تا بتوانند بستری برای خدمات ملی به منظور 
تجارت و استفاده های دیگر مردم فراهم کنند تا فردا به هر دلیلی مثال بحران 
جدی انرژی جهانی، کشورهای دیگری خواستند به ما ضربه بزنند و از ما باج 

بگیرند، نتوانند از این زمینه استفاده کنند.

»جام جم« در آستانه بودجه ریزی فرهنگی 1402 بررسی کرد

    توجه به اقتصاد فرهنگیمعارضه ناهماهنگ در امور فرهنگی 
یکی دیگر از موضوعات کمتر دیده شده در حوزه فرهنگ، درآمدزایی و استفاده از فرصت های 
فرهنگی مــوجــود در داخـــل و خـــارج کــشــور اســت کــه بــا تــوجــه بــه ظرفیت های بی نظیر کــشــور در 
و  سینما  موسیقی،  فرهنگی،  میراث  صنایع دستی،  از  اعــم  ی  هنر و  فرهنگی  مختلف  حــوزه هــای 
سنگین  بــار  از  گوشه ای  می تواند  آن  به  وهانه ای  آینده پژ و  هدفمند  درســت،  ی  برنامه ریز  ...
ی فرهنگی یکی از بهترین راه هــای مؤثر در این حــوزه است؛  فرهنگ را به دوش گیرد. بــازارپــرداز
تجربه ای با قدمت بیش از ۱۰۰ سال سابقه در جهان که برای کسب وکارهای فرهنگی خصوصی 
و به طور خاص تولیدکنندگان خرد مورد توجه قرار گرفته و راهی بسیار مناسب برای استقالل از 
ی که به دلیل نبود زیرساخت های مناسب در کشور  دولت و کمک های آن به حساب آید. راهکار

ی دارد. ی و سرمایه گذار توسعه نیافته و نیاز به برنامه ریز
مباحث مرتبط با حــوزه فرهنگ بی شک به این میزان خالصه نمی شود و نیاز است متولیان این 
وهانه و به دور از شتاب زدگی بر این  وهانه، آینده پژ ی هدفمند، گذشته پژ حوزه با یک برنامه ریز

محور توسعه تمرکز کنند.
وهی و اجتماعی انسان ها نیست که ماهیت  وز فقط هویت فــردی، گر فراموش نکنیم جهان امــر
فرهنگی دارد، بلکه انواع فعالیت های اجتماعی، فراغتی، سیاسی و حتی اقتصادی انسان ها نیز 
ی که به جرات می توان گفت، سبک زندگی انسان ها  جنبه قوی فرهنگی پیدا کرده است، به طور
ن و  و انواع فعالیت های آنها فرهنگی هستند و نیاز به یک توسعه همه جانبه، یکپارچه، متواز

پایدار موضوعی است و نباید به راحتی از کنار آن گذشت.

برش

گفت وگوی »جام جم« با محمدعلی مرآتی، دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی

 جشنواره موسیقی نواحی یکی از مهم ترین رخدادها در عرصه موسیقی ایران است. جایی که رنگین کمانی از موسیقی های مناطق مختلف ایران، 
ی در استان کرمان برگزار  وز نخست شکل گیر دور هم جمع می شوند و هرکدام سازهای مناطق خودشان را کوک می کنند. این جشنواره که از ر
ی است. نخستین و  شده، اکنون به پانزدهمین گام خود رسیده است. پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی با برخی تغییرات در حال برگزار
ی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با استان کرمان داشت،  ی آن اســت. طبق تفاهم نامه ای که معاونت هنر اصلی ترین تغییر در این جشنواره، محل برگزار

می بایست این دوره از جشنواره و البته چند دوره  دیگر هم در کرمان برگزار شود و حتی دبیرخانه دائمی این جشنواره در استان کرمان هم تاسیس شد...
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 اتاق شاعر

 گفت وگوی »جام جم« با هومن ستوده
تهیه کننده و مجری برنامه »پرچم باالست«  

دورهمی 
پرنشاط ورزشی

 وحدت ملی 
با »موسیقی نواحی«

واقعیت پشت صحنه فعالیت 
رسانه های جهانی چیست؟

پای لنگ  تدبیر در برابر 
امپراتوری های رسانه  ای
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بررسی سینمای استراتژیک در آسیا

کید هنرمندان  تا
 مستقل ترکیه 

بر اخالق مداری 

 حمایت سیمافیلم 
از فیلمنامه برتر 

جشنواره فیلم رشد
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