
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٣ جوالی ٠۵
  

 )در تبعيد( ھمگانی انجمن قلم ايران جلسۀ پايانی ۀاطالعي
   استکھلم-٢٠١٣ جون ٩

  . در استکھلم برگزار شد٢٠١٣ جون ٩به تاريخ ) تبعيددر ( ھمگانی انجمن قلم ايران جلسۀ 

برگزار شد، نخست، » کانون نويسندگان ايران در تبعيد« ھمگانی جلسۀ که بی درنگ پس از برگزاری جلسهدر اين  

 به ارزيابی پيشنھادھای جمعی، برای فعاليت جلسهگزارش گروه دبيران ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت و سپس 

  . پرداخت) در تبعيد( تر در سطح جھانی و ھمکاری بيش تر با کانون نويسندگان ايران گسترده

، در راستای »انجمن قلم ايران در تبعيد«و » کانون نويسندگان ايران در تبعيد«ھمان گونه که ھمگان می دانند دو نھاد 

در واقع اين دو . ويژه ای کارکرد دارند ۀدفاع ھمه جانبه از آزادی انديشه و بيان فعاليت می کنند و ھرکدام درعرص

 حضور مردم جھان و در پيوند و ھمکاری با نويسندگان ۀ حضور مردم ايران و ديگری در زمينۀنھاد، يکی در عرص

    . جھانی، به دفاع از آزادی انديشه و بيان می پردازند»پن«کشورھای ديگر جھان و 

در اين شرايط،، به ويژه می تواند در ) در تبعيد(ی برای فعال تر شدن بيشتر انجمن قلم ايران ئاز اين رو طرح پيشنھادھا

ثر باشد و توجه نويسندگان و مردم جھان را به وضعيت خطير ؤبازتاب جھانی سرکوب آزادی ھا در جمھوری اسالمی م

  . آزادی ھا در ايران جلب کند

  :به شرح زير انتخاب شد نيز گروه دبيران انجمن قلم جلسهدر پايان 

  .ينه، گلمراد مرادیئبھرام رحمانی، جواد اسديان، ناصر پيمان، آبتين آ 

در ( ھمگانی انجمن قلم ايران جلسۀ خود، ضمن تنظيم گزارش جلسۀ ھمگانی در نخستين جلسۀگروه دبيران برگزيدۀ 

  :، به شرح زير تقسيم کار کردندءبه اعضا) تبعيد

  بھرام رحمانی: پرزيدنت

  جواد اسديان: معاون پرزيدنت

  گلمراد مرادی و ناصر پيمان: منشی ھای بين المللی

  ينهئآبتين آ: ول مالیؤمنشی و مس

آرزوی موفقيت ) در تبعيد( انجمن قلم ايران ۀپس از انتخابات، از سوی شرکت کنندگان در جلسه برای گروه دبيران تاز

  .ز آزادی انديشه و بيان پايان يافت ھمگانی به اميد کوشش بيشتر در دفاع اجلسۀشد و 

  )در تبعيد(ت دبيران انجمن قلم ايران أھي

 ٢٠١٣ جوالی ١


