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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  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٧ نومبر ٢٣
  اطالعيه

 کانون نويسندگان ايران در تبعيد

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  
  

  

  زده بشتابيمبه ياری ھم ميھنان زلزله

  آوری کمک مالی جمع

  مردم شرافتمند و عزيز ايران

ھای فراوان رسانده است  ھای بسياری را گرفته و به جمع بسياری از آنان آسيب  زلزله در ايران، جان انسانۀفاجع

ھای جانی و جسمی و روحی، تعداد  برند و جدا از آسيب  ميھن ما در شرايط بسيار دشواری به سرمیۀزد مردم زلزله

  . خانمان فراوان است افراد بی

  ،ھم ميھنان

ھا برای  زده در ايران، نياز مبرم به دارو، پوشاک، غذا و آب آشاميدنی دارند و امکانات اندک آن ھم اکنون مردم زلزله

  . ھای بسيار ديگری را به دنبال خواھد داشت مين اين نيازھا کافی نيست و تداوم اين وضعيت آسيبأت

ھای نيازمند  ثری برای رفع نيازھای اين انسانؤگی خود، نه تنھا اقدام مه روال ھميشی سرکوبگر اسالمی، بجمھور

کند و با تھديد به   مردم ايران نيز جلوگيری میۀھای داوطلبان نکرده، بلکه حتی در موارد بسياری از ياری و کمک

 ھر حرکت مردمی وحشت جمھوری اسالمی از. دارد رسانی مستقيم باز می سرکوب و دستگيری، مردم را از کمک

  .بيند ھا، پيش از ھرچيز نفرت مردم را به رژيم می دارد و در اين کمک

طور  در اين موقعيت خطير، بنا به وظايف انسانی خود به، کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد

  . خود بشتابندۀکنند تا از اين راه به ياری ھم ميھنان زلزله زد ھای مالی می مشترک اقدام به گردآوری کمک
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لمان و ان يھای گردآوری مستقيم کمک مالی از سوی بھرام رحمانی در استکھلم، سياوش ميرزاده در برل اولين اقدام

انند با صورت خواھد گرفت تا ھم ميھنان ما بتو) ھر سه عضو کانون و انجمن قلم(حسين افصحی در تورنتو کانادا 

  . ًھا، شخصا کمک مالی خود را به ايشان بدھند و در مقابل رسيد دريافت کنندتماس مستقيم با آن

 : استيدنھا نيز حساب زير در سو  حساب اعالم شده برای اين کمکۀھمچنين اولين شمار

  

  PlusGirokoto: 135 19 29 - 3 SEK : سوئد-  حساب ۀشمار

  com.gmail@rehmani.bahram  0046 707474336  : رحمانی ميل بھرام- ن و ای ولفيشماره ت

  de.yahoo@mirzade.s 0049 1773308410 : ميل سياوش ميرزاده-  و ای نولفيتشماره 

  com.yahoo@afsahi_tds 6472920092001 : ميل حسين افصحی- ن و ای ولفيشماره ت

  

 .ھا و نمايندگی کانون و انجمن برای گردآوری کمک مالی در کشورھای ديگر اعالم خواھد شد  حسابۀشمار

  .ھا پس از گردآوری به دست نيازمندان در ايران خواھد رسيد اين کمک

 عزيزانی که در اين راه به ياری ھم ۀپيشاپيش از ھم، در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيدکانون نويسندگان ايران 

  .کنند  سپاسگزاری میًشتابند، قلبا ميھنان خود می

  

  کانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد ت دبيرانأھي

  ٢٠١٧مبر نو

 


