فرج رسکویه:
حاکمان ایران برای ابتذال فرهنگ و هرن ریلگذاری کردند

به گفته فرج رسکویه ،نویسنده و منتقد ادیب  ،حکومت اسالیم در ایران در دهه های  ۸۰و  ۹۰شمیس از هرن و فرهنگ به
.عنوان ابزارهای "تولید انبوه" و تاثری گذاری بر مخاطب توده" استفاده کرده است تا بر جریان تفکر و اندیشه مسلط باشد

به گزارش خرب نگار دویچه وله فاریس ،آقای رسکویه که شامگاه جمعه  ۳اسفند  ۲۲ ( ۹۷فوریه) در نشست برریس
"سیاستگذاری هرن و فرهنگ در جمهوری اسالیم" در کانون پناهندگان سیایس ایراین در برلنی سخن یمگفت ،این
.سیاستگذاریها را در چهل سال اخری قابل تمایز دانست که با اهداف و مقاصد مشخیص برنامهریزی شده است
او گفت متولیان حکومت اسالیم برای هرن و فرهنگ در دهه های  ۸۰و  ۹۰شمیس" ،ریلگذاری" کردند تا مقصد مشخص
باشد و فعاالن هرن و فرهنگ در همان مسری حرکت کنند .این ریلگذاری از نگاه آقای رسکویه با "سیاستگذاری" کامال
.متفاوت است و هرن مندان در دو دهه اخری در مسری این ریلها حرکت کردهاند
یگ
به باور این نویسنده و منتقد ادیب  ،مسری تعینی شده توسط حکومت باعث شده تا "همه آثار فرهن و هرن ی" تولید شده
.در ایران و نزی جشنوارهها و جوایز حوزه فرهنگ و هرن در راستای تایید وضع موجود باشد
او اضافه کرد به منظور سهولت کار فعاالن و هرن مندان برای حرکت در این مسری مشخص ،بخشهای " امنییت" در کنار
یگ
سازمانهای فرهن مسئول نزی وارد عمل شدهاند و همه امکانات ،تجهزی ات و البته رسمایه را فراهم یمکنند تا "تولیدات
یگ
 .فرهن " در مسری و مدار همان ریلگذاری صورت بگری د
به باور این روزنامه نگار و نویسنده ،تداوم این روند باعث شد تا تعداد زیادی از هرن مندان و فعاالن عرصههای هرن و
فرهنگ در ایران چه بسا بدون آگایه قبیل و اطالع از وجود ریلگذاری حکومت ،فعالیت کنند ویل "کسب منفعتهای
.بسیار" برای هر دو طرف ،مورد توجه است
رسکویه بر این موضوع تاکید کرد که در نتیجه این ریلگذاری حکومت اسالیم ،نیمتوان گفت همه هرن مندان به "استخدام"
حکومت درآمدند؛ چراکه چه بسا آنها از "اراده" و برنامه حکومت اسالیم خرب نداشتند ویل باعث شد تولید انبوه
یگ
محصوالت هرن ی از جمله بسیاری از فیلمهای سینمایی  ،رسیالها ،و محصوالت دیگر هرن ی و فرهن در دهههای  ۸۰و
 ۹۰.از هرن و فرهنگ ،یک کاالی "ابتذال" بسازد و تاثری ش را بر تودهها بگذارد
این نویسنده و منتقد ادیب  ،رویکرد متولیان حکومت اسالیم برای تولید هرن و فرهنگ در دهههای  ۶۰و  ۷۰شمیس را اما
متفاوت دانست و گفت در دو دهه اول شکلگری ی انقالب ،خلق و تولید "فرهنگ اسالیم" موضوع اصیل بود که باعث شد
.محصوالت متفاویت تولید شود؛ موضویع کامال متفاوت و "متعارض" با آنچه امروز در ایران جریان دارد

یگ
رسکویه تاکید کرد که نتیجه ریلگذاری فرهن در دهههای اخری  ،باعث فاصله گرفنت و رسخورده شدن تعدادی از
هرن مندان " ارزیش" انقالب شد و اگرچه امکانات و رسمایه برای آنها فراهم بوده و هست ویل آنها "ایدئولوژی"" ،آرمان" و
یگ
.باورهای خود را از دست رفته یافتند .نتیجه این رسخورد ها گاه باعث انزوا ،ترک وطن ،مهاجرت و کمکاری شده است
او تاکید کرد حکومتهای استبدادی مانند جمهوری اسالیم ایران سیاست سانسور را همواره ادامه دادهاند تا جایی که در
ذهن هرن مندان و نویسندگان خود نهادینه یمشود و نتیجه این که بعد از چند دهه ،آن هرن مند خالق به معین واقیع ،هرن ی
.خلق نیمکند

