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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
 )در تبعيد(انجمن قلم ايران 

  ٢٠١۴ می ٢۴

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

com.penianiran.www    

 )در تبعيد( قلم ايران بيانيه انجمن

   جمھوری اسالمی ايران» شعر فجرۀجشنوار «ۀدربار

  

ست که با کشتار و اعدام و شکنجه و زندان، جلوھرصدای معترض و مخالف سال ھاحکومت اسالمی حاکم بر ايران، 

  . را می گيرد و با روش ھای گوناگون، سرکوب گسترده ای را بر جامعه حاکم ساخته است

  . نت و بيداد، بخشی از سياست رژيم برای سدکردن راه ترويج آگاھی و نھادينه شدن آن در جامعه استتمام اين خشو

 نشر و نوشتار و محدود ۀاعالم غيرقانونی بودن کانون نويسندگان ايران، ارعاب و کشتار دگرانديشان، سانسور گسترد

، اعدام و سرکوب ھای خيابانی، زندان و حتی اقدام کردن فضای آزادی بيان تا مرز خفقان، آمار باالی زندانيان سياسی

  .به دستگيری جوانان به جرم شادی و رقص بر بام خانه ھای خود، گوشه ای از اين سياست انسان ستيزانه ست

ھر حکومت سرکوبگر برای پذيرفتنی نشان دادن سياست ھای خود، نياز به نھادھای فرھنگی دارد و تالش می کند تا به 

گان ِ درخفا مزدور، که برای مردم چھره ای شناخته شده دارند، تبليغات ايدئولوژيک خود را در برنامه روختخودفياری 

  .  جامعه تحميل کند تا از اين راه بتواند چھره و دستان خونينش را پاک جلوه دھدرھا و پروژه ھای فرھنگی ب

. و جشنواره ھای دولتی اش را مرتب برگزار می کندجمھوری اسالمی ايران نيز، به شدت از اين شيوه، بھره می گيرد 

گانی به نام فعال فرھنگی و ھنرمند و نويسنده در اين جشنواره ھا، خاری ست در چشم جامعه و لکه ای حضور خودباخت

 .ست که به ويژه، خاطر پيگيرترين پشتيبانان راه آزادی بيان و عقيده و مخالفان سانسور را آزرده می کند

 حکومت حسن روحانی و وزير ۀ شعر در دورۀ شعر فجر که به تازگی به پايان رسيد، نخستين جشنوارۀھشتمين جشنوار

 اين جشنواره در يک سخنرانی تبليغاتی، تمام دست آوردھای ۀعلی جنتی در پايان. ارشاد اسالمی اش، علی جنتی ست
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ت و کوشيد تا حاصل فرھنگ شعری کنونی را در سبد شعری اين روزگار را حاصل انقالب اسالمی و رھبری آن دانس

 . رژيم بگذارد

حکومتی ھمراه بودند، اما اين حرکت از آنجا ۀ که شمار اندکی از استعدادھای متوسط شعری ايران، با اين پروژ با اين

  .رگرفتکه اين بار نيز، از سوی شاعران و ھنرمندان آزاده و مردمی بايکوت شد، مورد بی توجھی ھمگانی قرا

 رسوا را می توان در چند شاعری ديد که چندی پيش، ھمراه گروھی ۀنمونه ای از شاعران شرکت کننده در اين جشنوار

شرکت داشته و از سانسور نيز، سخن » اپوزيسيون«مريکا به سر بردند و گويا درمحافل ا نفره بودند که يک ماه در ١٠

ان رژيم سرکوب و سانسورنشستند و با فريب و ريا، از توبره خوردند و اما در اين جشنواره، پای پرچم ھم. گفته اند

  . خود را شاعر مستقل و مردمی ناميدند و کالمی ھم از سانسور و جنايت ھای رژيم بر زبان نراندند

 بيان، انجمن قلم ايران در تبعيد، در راستای ھدف ھای خود، به عنوان يکی از پيگيران و کوشندگان راه آزادی انديشه و

ھمواره سياست ھای سرکوب و سانسور رژيم حاکم بر ايران را محکوم می داند و بيان می دارد که شريک شدن در 

 چشم بستن بر  جشنواره ھا و مھمانی ھايش، تنھا به توجيه جنايت می پردازد،درسياست ھای فرھنگی اين رژيم که 

  . ی ست بر اين حکومت انسان ستيز و نابکاريدأئ ماست و نيز، مھر تۀخفقان و سانسور حاکم بر جامع

 شاعران و نويسندگانی که در اين سال ھای تباھی، شرافت قلم خود را به پول و ۀانجمن قلم ايران در تبعيد، به ھم

  . موقعيت و صدارت نفروخته اند، درود می فرستد و از آنان صميمانه قدردانی می کند

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۴ مه ٢٣

 

 


