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 )در تبعيد(انجمن قلم ايران: فرستنده

  ٢٠١۴ سپتمبر ٣٠

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  انجمن قلم ايران در تبعيدۀاطالعي
   پن جھانی در قرقيزستانۀيران در محل برگزاری کنگر ميز کتاب حکومت اسالمی اۀدربار

امسال برای نخستين بار در .  آن شرکت می کندۀانجمن قلم ايران در تبعيد ھموند پن جھانی است و در کنگره ھای ساالن

 کار مبر سپت٢٩ اين کنگره از روز دوشنبه قرقيزستان برگزار شده و) پايتخت( آن، در بيشکک ۀ ساالنۀتاريخ پن، کنگر

  .خود را آغاز کرده است

بنا بر تصميم دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد، قرار بود ھمانند سال پيش که آقای بھرام رحمانی، به عنوان پرزيدنت 

 پن در ايسلند شرکت کرده ۀانجمن قلم ايران در تبعيد و آقای ناصر پيمان يکی از دبيران بين المللی اين انجمن، در کنگر

ی که به تازگی از سوی عوامل ئتھديدھااما به داليل امنيتی و . سال نيز، در قرقيزستان حضور داشته باشندبودند، ام

حکومت اسالمی عليه بھرام رحمانی و نزديکان وی در ايران صورت گرفته، گروه دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد 

يران در تبعيد نيز، با توجه به تھديدھا و نگرانی ھای ما، تصميم گرفتند که وی به اين کنگره نرود؛ پرزيدنت انجمن قلم ا

 ۀبنا بر اين،  ھم اکنون، ناصر پيمان از سوی انجمن قلم ايران در تبعيد، در کنگر. پذيرفت که در اين کنگره شرکت نکند

  .پن جھانی در قرقيزستان حضور دارد

يرقيزستان، يك ميز كتاب گذاشته شده و شمار در محل برگزاری كنگره، از سوی سفارت حکومت اسالمی ايران در ق

بسياری كتاب خمينى را با برگردان روسى، در كنار كتاب ھاى مثنوى مولوى و ديگر كتاب ھا برای عرضه به 

افرادى كه سفارت حکومت . بر اين ميز كتاب، پرچم جمھورى اسالمى نيز، به چشم می خورد. نويسندگان قرار داده اند

ھنگامی که ناصر پيمان، . ى ادارۀ ميز كتاب فرستاده، ھمه قيرقيزى ھستند و از مذھبى ھاى متعصباسالمی ايران برا

با ديدن كتاب ھا و عكس ھاى خمينى، به اعتراض از كشتار زندانيان و فشارھا و شكنجه ھا و سركوب آزادی ھا در 

  .حکومت اسالمی سخن گفت، آنان دھان به تھديد گشودند و در کنار ميز کتاب از وی شروع به عکس گرفتن کردند
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 در بيشکک چاپخانه و انتشاراتی دارد  بود که ظاھراً انگليسوليت برگزاری اين ميز کتاب را داشت يک ؤکسی که مس

 ايشان و دو نفری که از سفارت حکومت اسالمی آمده ايتاً نھ. اما به نظر می رسد که برای حکومت اسالمی کار می کند

اما ناصر پيمان در جواب آن ھا می گويد که با . گو شود و بودند به پيمان ناصر پيشنھاد می کنند که با آن ھا وارد گفت

 بسياری يتاً نھا. گو کرد و نمايندگان حکومت ده ھزار اعدام و سنگسار، سرکوب و ترور، سانسور و اختناق، نبايد گفت

  . ما برمی خيزندۀاز انجمن ھای قلم و نمايندگان آن ھا، به حمايت از نمايند

چرا که حکومت اسالمی ايران، به حدی رسوا است و ھمه می دانند که اين حکومت، يک حکومت ترور و وحشت است 

 حکومت اسالمی، در بخش کوچکی از جنايت ھای. و از روز نخست استقرار آن در ايران، ضد آزادی بوده است

 پن جھانی، توصيف شده ۀقطعنامۀ انجمن قلم ايران در تبعيد و نيز، در نامۀ سرگشاده بھرام رحمانی به نمايندگان کنگر

  .است

اما پس از اين که عوامل سفارت جمھوری اسالمی، به شکل مفتضحانه ای مجبور شدند بساط خود را جمع کنند و بروند 

 پرزيدنت پن قيرقيزستان و آسياى مركزى، به پيمان ناصر گفته كه سفارت ايران در »المير ا«خانم به خصوص 

كه به سفارت جمھورى اسالمى براى گفت و شنود برود و  دعوت كرده  او را  مبر  سپت٣٠فردا سه شنبه  قيرقيزستان 

  محکم بود؟» نه«جواب پيمان به او،. از پيمان نيز خواسته كه با او به سفارت برود

 ما عليه عوامل حکومت اسالمی و نمايندگان ۀ از انجمن ھای قلم و نمايندگان آن ھا که به حمايت از اعتراض نمايندما

 بی سفارت حکومت اسالمی در بيشکک برخاستند و سرانجام پس از چند ساعتی، بساط حکومت اسالمی را جمع کردند

وليت برگزاری اين کنگره را به ؤمسن قرقيزستان که ولين پن مرکزی و به خصوص پؤاما از مس. نھايت سپاسگزاريم

 ۀ می خواھيم که از يک سو، به نفوذ حکومت اسالمی در پن حساس باشند و از سوی ديگر، امنيت نمايندعھده دارد، جداً 

  . ما را با جديت تمام تأمين کنند

  ! محکوم کنندمی را شديداً  پن جھانی انتظار داريم که اين اقدام حکومت اسالۀھم چنين از نمايندگان کنگر

  

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۴مبر بيست و نھم سپت

 

  


