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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

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١٣ دسمبر ٢٨

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

 com.iranianpen.www   

  )در تبعيد(قلم ايران اطالعيه انجمن 

  ! دو شاعر ايرانی که از سوی اطالعات سپاه پاسداران جمھوری اسالمی ربوده شده اندۀدربار

نزديک به سه ھفته پيش، سيد مھدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر ايرانی، ناگھان ناپديد شدند و از آن تاريخ 

ر فرودگاه تھران بازداشت و  ديدن شعر سوۀشتن از کنگرفاطمه، پس از برگ. تاکنون خبری از اين دو شاعر نيست

  .ی و چند ساعت بعد آزاد شدئبازجو

 به دادسرا ]قوس[ ايران ھستند، ميانۀ آذر ماهۀ شد سيد مھدی موسوی و فاطمه اختصاری که ھر دو از شاعران شناخته

  . اند ر ماه به گونۀ مشکوکی ناپديد شده  آذ١٧شنبه ادسرا مراجعه نکردند و سپس از يکفراخوانده شدند، اما آنان به د

 فيس بوک خود، ۀ در صفح١٣٩٢ آذر ١۵سيد مھدی موسوی، .  ھای اين دو شاعر، از وضع آنان آگاھی ندارند خانواده

. امروز صبح، اجازه خروج از کشور به من و فاطمه اختصاری داده نشد و پاسپورت ما نيز ضبط گرديد«: نوشته بود

  » . دانيم  ھنوز نمیا ھم طبيعتاً علت اين موضوع ر

موسوی و خانم اختصاری در .  ھای اجتماعی منتشر نشده است از آن پس ديگر يادداشتی از سيد مھدی موسوی در شبکه

 اطالعاتی -ليسی ويکی از تارنماھای نزديک به محفل ھای پ.  ھای اجتماعی حضور بسيار چشم گيری داشتند شبکه

ھای مختلط  ی و دوستی با شاھين نجفی، برگزاری مھمانی ئز اين سيد مھدی موسوی را به آشناحکومت اسالمی، پيش ا

تبليغات منفی عليه «و » گسترش ابتذال«ھا و  و برگزاری نشست ھای ادبی در شھر تھران و در برخی از شھرستان 

  . متھم کرده بود» جمھوری اسالمی

نام »  زمينی  ھای فمينيستی قبل از پختن سيب بحث« نشر پيدا کرد، واپسين دفتر شعری که از فاطمه اختصاری، مجوز

گو با راديو  و خانم اختصاری، در گفت. ھا و از نمايشگاه کتاب تھران گردآوری شد اين کتاب از کتابفروشی . دارد

گيرم اما شعر من دفتر   ام الھام می  ھای شخصی   ھا و انديشه ھايم از اتفاق من در شعر«:  زمانه، در اين مورد گفته است

   کنم که فاطمه اختصاری در شعرھای من وجود دارد و نفس می  حال انکار نمی با اين. خاطرات شخصی من نيست
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از سيد مھدی موسوی منتشر ) نشر جمھوری(» بوق زدن برای گوسفندھا«و  ) نشر شانی(» ناگھان«دفتر شعر » .کشد

  .ناشدنی تشخيص داده شده اند

ود اين دو شاعر از سوی اطالعات سپاه بازداشت شده اند و برای اعتراف تلويزيونی زير فشار شديد قرار گفته می ش

  .دارند

ی و فرھنگ ستيزی و آزادی ستيزی حکومت اسالمی را محکوم می کند و از ئقلم ايران در تبعيد، اين آدم رباانجمن 

پن جھانی، انتظار دارد که برای آزادی اين شاعران و ديگر ھمه نھادھای بين المللی و تشکل ھای نويسندگان، به ويژه 

  . زندانيان سياسی و اجتماعی تالش کنند

  

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٣مبر بيست و ششم دس

 

 


