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 Reports گزارشھا

  
  بھرام رحمانی: دۀ گزارشنفرست
 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٧

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  گزارشی از حضور

  )در تبعيد(نمايندگان انجمن قلم ايران 

  ن جھانی پۀدر ھفتاد و نھمين کنگر

   ايسلند-ريکياويک 

 

. برگزار شد» ايسلند«مرکز » ريکياويک«، در ٢٠١٣مبر  سپت١٣ تا ٨پن جھانی، در روزھای  ۀھفتاد و نھمين کنگر

  .  کنگره، نمايندگان بيش از ھفتاد انجمن قلم از کشورھای مختلف جھان شرکت داشتنددر اين

دنت و ناصر پيمان منشی بين المللی، در اين کنگره شرکت داشتند و از انجمن قلم ايران در تبعيد، بھرام رحمانی پرزي

در زمينه ھای گوناگون به بحث و بررسی و تالش برای اتخاذ سياست ھای مشخص پن با حکومت اسالمی ايران 

  :  اقدامات نمايندگان انجمن قلم ايران در تبعيد موارد زير بودۀاز جمل. پرداختند

سی وضعيت سه کشوری که سانسور و اختناق در آن ھا به شدت حاکم است، يعنی؛ ايران،  بررۀ حضور فعال در کميت-

  .  شمالی و ويتناموريایک

 به ھمراه معاون پن و ھم چنين  ايران؛ با حضور تعداد بسياری از نمايندگان انجمن ھای قلم جھانۀ جداگانجلسۀ تشکيل -

  . نويسندگان دربند پن جھانیۀول کميتؤمس

  . سانسور و سرکوب گسترده و وضعيت نابسامان آزادی ھا در ايرانۀ اطالعاتی به زبان انگليسی در بارۀ پخش جزو-

کيد معاون پن أستراتژی تازه و کارا در پن جھانی در رابطه با حکومت اسالمی و ت سازمان دھی برای اتخاذ يک -

 و ات ايرانی، به دليل بی ثمر بودن اين نوع گفتگو با مقام و جھانی مبنی بر عدم سفر نمايندگان پن به ايران و گفت

  .  تبليغاتی رژيم از اين ديدارھاۀگوھا و سوء استفاد
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) در تبعيد(تر انجمن قلم ايران ھمکاری ھای بيش جداگانه، با سه تن از نمايندگان پن جھانی در رابطه با جلسۀ برگزاری -

  . با مرکزيت پن جھانی

 مشترک انجمن ھای قلم شرکت کننده عليه سانسور و اختناق حکومت اسالمی ايران با ھدف دفاع از ۀ تنظيم قطعنام-

آزادی انديشه و بيان شھروندان ايران، به ويژه نويسندگان، ھنرمندان، روزنامه نگاران و وبالگ نويسان که از سوی 

  . انجمن قلم جھان، امضاء شد٤٢

ندگان انجمن قلم کشورھای گوناگون برای بازتاب دادن وضعيت حقوق بشر و گری از نمايء درخواست فعاليت و افشا-

  .نقض آزادی انديشه و بيان در حکومت اسالمی ايران

سپاسگزاری از پن مجارستان .  رسمی کنگره در رابطه با اوضاع عمومی ايران به ويژه سانسورجلسۀ سخنرانی در -

 سپاس از پن .ت دبيران کانون نويسندگان ايرانأين بھبھانی عضو ھيه سيم ب»يانوس پانونيوس« به خاطر اعطای جايزه

ی و منوچھر ثابتيان، اين دو عضو ئيادی از ستار لقا). در تبعيد(ان يس، به خاطر ھمکاری ھای صميمانه با پن ايرسو

  .دکه فوت کرده ان) در تبعيد(و کانون نويسندگان ايران ) در تبعيد(فعال و سرشناس انجمن قلم ايران 

 نمايندگانش در کنگره ارج می نھد و تالش آنان را از جمله ۀت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد، به تالش ھای فشردأھي

در خنثی کردن نفوذ حکومت اسالمی در پن جھانی، امر بسيار مھمی به شمار می آورد؛ چرا که حکومت اسالمی 

گری ھای گوناگون عليه سياست ھای آزادی کش خود را ءافشاتاکنون کوشيده است که از طريق ورود به پن جھانی، 

اما خوشبختانه تاکنون به خاطر تالش نمايندگان . خنثی کند و مانع انتشار قطعنامه ھای مشترک عليه سياست ھايش شود

و در پن سازد  پن جھانی، نتوانسته است اين خواسته خود را عملی ۀدر کنگره ھای ساالن) در تبعيد(انجمن قلم ايران 

  .ی برای خود کسب نمايدئجھانی جا

 پن جھانی را ھمراه عکس به سه زبان ۀ، به زودی گزارش کامل فعاليت ھايش در کنگر)در تبعيد(انجمن قلم ايران 

  .فارسی، انگليسی و ايتاليائی منتشر می کند

  )در تبعيد(انجمن قلم ايران 

  ٢٠١٣مبر سپت ١۶

 

 


