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وضعیت کنونی و وظیفه ی نویسندگان و هنرمندان

در پی اعتراضات آبان و سرکوب خشن آن و به ویژه پس از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین موج

در این باره از چهار. انصراف از شرکت در مراسم دولتی نظیر جشنواره ی فجر وسیع تر و چشمگیرترشده است

چه: عضو کانون نویسندگان ایران اکبر معصوم بیگی، علی صبوری، رقیه کبیری و محبوبه موسوی پرسیدیم

توضیحی برای این واکنش ها دارید و اصوالً وظیفه ی نویسنده و هنرمند را در شرایط کنونی ایران چه می دانید؟

.پاسخ ها به ترتیبی که به دستمان رسیده تنظیم شده  است

:رقیه کبیری

وقتی نویسنده و هنرمند با واقعیتی فراتر از تحمل خود و. حس رنج و درد هر انسانی را وادار به عکس العمل می کند

به باور من نویسندگان و هنرمندان. جامعه مواجه می شود؛ حاالت انسانی خود را بسته  به نوع هنر خود نمایان می کند

از این رو اعالم انصراف هنرمندان و نویسندگان از جوایز ادبی. بخشی از مردم هستند نه تافته ای جدابافته از مردم

هنر بی زمان نیست و چگونگی هنر را زمانه ی هنر تعیین می کند»و جشنواره ها نشانگر این است  .«

این روزها درد و رنج مردم به سان آوایی است که نویسنده و هنرمند آن را درک می کند و انصراف از جشنواره ها و

.جوایز به ملودی ای می ماند که با آوای رنج مردم به وحدت می رسد

:اکبر معصوم بیگی

.پیشینهی اعتراضهای اخیر کمی به عقبتر برمیگردد، حتی پیش از جنبش اعتراضی گسترده و خونین آبان سرخ

عدهای. ی شما فیلم بسازیم«حکیم فرموده»عدهای از سینماگران پبش قدم شدند و گفتند دیگر نمیخواهیم با معیارهای 

از همین کسان هنگام محاکمهی فیلمساز شجاع ما محمد رسولاف او را تا دادگاه همراهی کرده بودند و این جرقهای

وضع. پس از امضاهای اولیه شمار امضاها در نوبت بعدی از دویست گذشت... بود که باید به نحوی شعلهور میشد

جنبش آبان این روند را تسریع کرد و بر. دشوار شده بود« سینمای رانتی»برای متولیان بادکنک بزرگ و توخالی 

بیانیهی سینماگرانی که تا دیروز خود دست در کاسهی رانت دولتی داشتند وضع دشواری پیش. شتاب آن افزود

آورده بود، هم برای دولت غارتگر حامی دستنشاندگان هنری و هم برای نویسندگان، روشنفکران و هنرمندانی که

چه باید کرد؟ به نظر من باید به هر حرکت اعتراضی. تا امروز دست رد سینهی حکومت فاسدها و دزدها زدهاند

منافع و عالیق هم ثابت نیست برخی از همین.اوضاع و احوال ثابت و ساکن نیست، همچنان که . خوشامد گفت

ما. هنرمندـ رانتخواران در گذشته سابقهی سیاسی قابل قبول و حتی در پارهای موارد سابقهی بسیار خوبی داشتهاند

نقد چاقوی جراحی»به قول آن بزرگ)روشنفکران متعهد مکلفیم بیآنکه ذرهای از لبهی تیز انتقادیمان بکاهیم
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.اما شک نکنید که نباید به همینجا بسنده کنیم. از حرکتهای اعتراضی حمایت کنیم«( نیست، ساطور سالخی است

همهی کوشش ما باید این باشد که بیهیچ درنگی این کسان را به برداشتن گامهای بعدی تشویق کنیم و آنها را تا

غرض ام حمایت از فالن)جایی به جلو سوق دهیم که دیگر راه بازگشت به کردارهای ننگین گذشته را نداشته باشند 

تبهکار در کارزارهای انتخاباتی، زدن ستاد انتخاباتی برای تیر خالص زن بد در برابر تیرخالص زن بدتر،

مشتی جنایتکار و سرگردنهگیر، ساختن فیلمها و تئاترهای تبلیغاتی و فرمایشی بیمایه در« امید»پشتیبانی از لیست

باری، صد البته باید میان این کسان و فرصتطلبانی تمایز قایل(. است... جهت سیاستهای حاکمان دزد و آدمکش و

شد که ماجرای ساقط کردن هواپیمای مسافربری اکراینی با موشکهای سپاه پاسداران را بهانهای برای زنجموره

و« ما دیگر امسال حال اش را نداریم که جشن بگیریم»کردنهای بیخاصیت کردهاند تا از قافلهی تسلیت گفتنها و 

که در این سی چهل سال« اهالی تئاتر»از این قبیلاند بسیاری از به اصطالح )این قبیل موزمار بازیها عقب نمانند 

به باور من آبان خونین.( تجسم رذالت و مفتخوری و خرسکبازی و نان به نرخ روز خواری و دریوزگی بودهاند

آیا معترض سخنی از: شاقولی است که راستی و درستی سخن معترض را دستکم در برههی کنونی باید آن سنجید

ای آبان گفته است؟ در غیر این صورت فقط خواجه حافظ شیرازی ساقط شدن 3000و به عبارتی  1500کشته 

هواپیمای مسافرتی را تسلیت نگفته است و اینگونه حرکتهای نمایشی پلشت و عنیف و لوس از هر ننهقمری ساخته

من وظیفهی روشنفکر و نویسنده متعهد و آزادیخواه را کامالً روشن. است و به هیچرو نباید به آن اعتنا کرد

همکاری و هم دلی نکردن مطلق و بی چون و چرا با هر قدرت حاکم اعم از استبدادی و دموکراتیک به هر: میبینم

.و ظاهرالصالح، استقالل تام از قدرت و ایستادن در کنار حقیقت در هر شرایطی« خر رنگ کن»بهانهای، گرچه 

الگوی من در روشنفکری امثال ولتر، امیل زوال، سارتر، هاینریش بل و هاورد زین، هدایت، دهخدا، شاملو،

سازش نداشتن با قدرت، هر قدرتی و استقالل از هر قدرتی و حمایت از هر حرکت. سلطانپور، مختاری و پویندهاند

آزادیخواهانه و اعتراضی بر ضد وضع موجود و طالب وضع مطلوب، این است آنچه باید روشنفکر متعهد و

در یک کالم، سیاست ما در قبال اعتراضها و تحریمهای اخیر هنرمندان باید سیاست. آزادیخواه در پی آن باشد

حمایت ما بیگمان مشروط. حمایت میکنیم ولی خواهان گامهای بعدی و رادیکالتر هستیم. باشد« حمایت انتقادی»

توقفی در کار نیست. باید به جلو رفت. است .

:محبوبه موسوی

ً هنرمند معنایش را از درِک زیست اجتماعی می گیرد و هنرمند چه به هنِر متعهد وفادار باشد و چه هنر را صرفا

در سنت اجتماعی ما، بستگان و. برای هنر بخواهد نمی تواند اثر خود را در خألیی عاری از جامعه به بار بنشاند

.نزدیکان کسی که عزادار است از شرکت یا برپایی جشن، به احترام آن دوست یا فامیل عزادار، پرهیز می کنند

بنابراین یک شق از کنار کشیدن هنرمندان از جشنواره ی فجر ممکن است به پاس اندوهی باشد که بر جامعه،

اما شق دیگر آن که هنرمندانی را از شرکت در جشنواره های دولتی منع. همچون عزیزی برای هنرمند، رفته است

این دسته از هنرمندان شرکت در برنامه ی دولتی را از این رو تحریم می کنند که. می کند به موضوع تعهد برمی گردد

از این رو،. خود را بخشی از مردم و نه پیکره ای جدا از آن می دانند و درست به همین دلیل به دنبال پاسخگویی اند

عدم شرکت آن ها، فقط بیان همدردی نیست، بلکه از دولت، به عنوان کسی که برای گرد هم آوردن هنرمندان، سفره ی



این دسته از. بزرگ جشن بر پا داشته، می خواهند، در ابتدا پاسخ چرایی را بدهد که مردم را به خشم آورده است

.هنرمندان به عنوان نماینده ی مردم از حضور در جشنواره ها سرباز می زنند

:علی صبوری

خیزش گسترده ی تهیدستان شهری و سرکوب خونین و وحشیانه ی آنان، عریان شدن عملکردهای سلطه جویانه ی

ا، سرنگونی هواپیمای مسافربری از سوی حاکمیت و به بندکشیدن کنشگران عرصه ی فرهنگ و.برون مرزی ج

اندیشه و بیان و هم زمانی آن با برنامه های فرارسیدن سالگرد به روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی جامعه

بر»هنرمند پیشرو با درک درست پدیده های اجتماعی همواره . فرهنگ و هنر را وادار به واکنش کرده است

و هیچگاه نگاه بر باال دستی ها و دستگاه سانسور و اختناق نداشته است« حاکمیت و با مردم بوده است .

این ریزش. اکنون بخشی از اهالی هنر و فرهنگ نسبت به حضور در برنامه های حکومتی اعالم انصراف نموده اند

هنری را نسبت به دستگاه سرکوب و سانسور باید به فال نیک گرفت اما این دوستان چه بهتر که دیدگاه شان را به

.وضعیت پیش رو و مدافعان آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا و در بند شدگان این عرصه اعالم دارند

انصراف صرف از حضور در برنامه های دستگاه سانسور و سرکوب به تنهایی عملکرد سوپاپ اطمینان را به

.نمایش می گذارد و در نهایت با بی راهه کشاندن اصل پدیده، آن را در سطح متوقف می کند
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