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يک دلقک فرهنگی ، کاظم کاظمی ، دربرابر » زار ناله «  و   گله
 !ايرانيان 

  
ست و نه سالی که بر شانه ملت سوار شده اند ، به زور سر نيزه سپاه پاسداران ، کشور را آخوند های ايرانی درين بي

 نفره نيز از ويژگيهای رژيم ضد بشری ايران ۵ ، ۴  اداره ميکنند ، حمله و سرکوب همه تشکل ها حتا سرکوب تجمعات
 .است 

  
 ٢۵ تا ١۵را ماه برکت خداوندی و از ) دلو( ن آخوند ها همه ساله ، رويکار آمدن رژيم خودرا جشن ميگيرند، ماه بهم

 !مينامند) دهه فجر( اين ماه را 
  
البته ( گويا چند محفل و نمايش به اصطالح فرهنگی و هنری هم برگذار ميکنند ، که همه ساله چند شاعر افغانی  

ميخوانند و جايزه و ! شعر گويا در وصف انقالب ايران و سر دمداران دولت ايران ) سرسپرده ترين و نوکر ترين شان
 !پاداش ميگيرند

  
د ر ميان دلقکان فرهنگی و خود فروخته گان ، کاظم کاظمی چهره مشخص و مشهوری است که همراه برادر روحانی 

چند دهه قبل برای جاسوسی استخدام شده اند و گويا دالل و واسطه ديگر متشاعران و )  سالم کاظمی حجت اال( خويش 
 . افغانی هم همين دو برادر ميباشندمديحه پردازان

  
. کاظم کاظمی سابقه کار مستمر در بخش فرهنگی سپاه پاسداران ، و بخش ادبی سازمان تبليغات اسالمی ايران دارد 

حتا امتياز داشتن دفتر و نشريه به اصطالح اسالمی نيز در شهر مشهد ) برادر کاظم کاظمی( برای حجت اسالم کاظمی 
 !داده شده بود

  
فرهنگی تحت قيادت کاظمی اشتراک کرده بودند، گويا امتيازات و جايزه   هم چند دلقک در جشن امسال دهه فجر ، باز

از ! چاکر منشی شان ، امسال کم تر از پارينه سالها بوده که کاظمی را به گله و زار ناله وادار کرده است» حقوق « و
سی رژيمی اشتراک ميکند که هزاران خانواده ايرانی و افغان را به کاظمی و همگنان او بايد پرسيد چرا در جشن عرو

عزا نشانيده است ؟ چرا اينهمه بی خيال و سفيهانه پشت به مردم خويش ميکند وبرای پيروزی دشمنان انسانيت و وطن ، 
. بنگريد ) با مقايسه سالهای قبل( ن اينک به زاری و شکايت او از کم محلی و جايزه و پول کمتر ميزبا! کف ميزند 

 :ياداشت عينا از سايت کاظم کاظمی برداشته شده است 
  

  جشنواره شعر فجر و نامهربانی با همزبانان

انتظار . زبان در تهران برگزار شد امسال نيز جشنوارة شعر فجر با حضور شاعرانی از ايران و ديگر کشورهای فارسی
، حداقل در حّدی بود که پارسال و در جشنوارة اول  ديگر کشورهای همسايه از اين جشنواره، و بل  ما شاعران افغانستان

های گوناگون  گونه که در بخش داخل ايران برگزيدگانی در شاخه ، همان توضيح اين که در جشنوارة سال قبل.  ديده بوديم
،  دير شد و چند تن از شاعران افغانستانشعر معرفی شدند، از تالش سخنوران زبان فارسی در خارج از ايران هم تق

، در اين برنامه حضور  تاجيکستان و کشورهای ديگر، با دريافت سرو بلورين جشنواره و هدية نقدی پيوسته به آن
، گويا اين مهمانان را فقط برای کاربردهای  ، چنان که بعد از جشنواره دانسته شد، مسئوالن برنامه ولی امسال. داشتند
 .ی و خبری به اين برنامه دعوت کرده بودندتبليغات

 
گر  کردند نظاره خواندند و هدايايی را که اين شاعران دريافت می  اين شاعران فقط شعرهايی را که شاعران ايران می

الملل  اندرکاران بخش بين اين در حالی بود که دست. بودند، بدون آن که حتی از حضورشان در برنامه ياد و تقديری شود
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گفتند و به حضور  داشتن مردم اين کشور سخن می ، صريحًا از دوست ، در هنگام دعوت از شاعران افغانستان شنوارهج
 . دادند مندی نشان می چند تن از شاعران افغان در جشنواره عالقه

 
فی مادی و لط به گمان نگارندة اين سطور، ميان آن اظهار عالقة ويژه به حضور شاعران خارج از ايران و اين کم

،  آفريند که حضور اين شاعران ، تضادی آشکار است و اين تضاد، اين احساس را در آدمی می معنوی نسبت به اين گروه
يادآوری اين نکته هم بد نيست که اين رويداد، .  المللی بودن اين جشنواره بوده است فقط برای زينت جلسه و حفظ شأن بين

  .می رخ داده استدر سال انسجام مّلی و اتحاد اسال


