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دادگاه نمادین رسيدگی به جنایتھای حکومت 
اس4می ایران در دھه شصت زندانھای ایران با 

 ٢٢تا  ١٨حضور نزدیک به ھشتاد شاھد از تاریخ 
در شھر » عفو بين الملل«در محل ٢٠١٢ژوئن 
گلستان برگزار شد. برگزاری این نشست ان - لندن

پنج روزه بر عھده طيفی از زندانيان سياسی 
سابق و خانواده ھای جانباختگان، در زیرمجموعۀ 

  بود. » کارزار مردمی ایران تریبونال«

فضای سنگين و عاطفی حاکم بر سالن دادگاه؛ 
و خاطره ات را آورده بودند تا درد  شاھدانی که اغلب زخمی کھنه بر تن داشتند؛ کسانی که تکه ای از تو

ھایی که با شھادت شاھدان روزھای سياه دھه شصت را تداعی می کرد » ف4ش بک«مشترکی را فریاد زنند؛ 
و ... ھمه و ھمه مانع از این نشد که چشمھا را فرو بندم و تنھا روایتگر وضع موجود باشم. چھار روز ت4ش کردم 

پشت آن. چھار روز صورت و سيمای  سپس به ند باشم، به روی ِسن بروم ودر جایی که مدعوین نشسته بود
ميھمانان و مبزبانان را ورانداز کردم و اعمال و رفتار و گفتارشان را سنجيدم و گاھی دوگانگی ھای عميقی در 

  آنان دیدم.

ای تازه کار، و مصاحبه  دنيای دیگری در جریان بود. دنيای رسانه ھا و فعا`ن رسانه که بيرون از سالن دادگاه،
شوندگانی که برخی در پوست خود نمی گنجيدند. در این مدت بارھا با رفتن به پشت دوربين ھای فيلمبرداری، 

ھا را از منظری متفاوت نگاه کردم و گاھی در دل آه کشيدم. می دیدم، تنور داغ است و نان ھا دارد » مصاحبه«
  یکی پس از دیگری چسبانده می شود.

جموع انسانھای خوب و شریف زیاد دیدم و فرصت طلبان و ابن الوقت ھا ھم رقمی را تشکيل می دادند. در در م
  یک ک4م نقاط قوت و ضعف، و نکات زشت و زیبای فراوانی در جلسه پنج روزه ایران تریبونال به چشم می خورد.

طوری که در روز اول به تردید افتادم : مدیریت و سازماندھی برنامه در مجموع خوب و حرفه ای بود. نقاط قوت
  که آیا باید برنامه گزاران ایرانی را مسئول آن بدانم یا سازمان عفو بين الملل را. 

(سازمانھای  شاھدان (زندانيان سياسی سابق و خانواده جانباختگان) که از جریانات سياسی مختلف بودند -
کومله، حزب دموکرات، راه کارگر، سازمان مجاھدین خلق، حزب ، اتحاد مبارزان، »اقليت«و  »اکثریت«فدائيان خلق

توده، حزب رنجبران، فرقان، آرمان مستضعفين، پيکار) از حق برابر برای ابراز نظر برخوردار بودند. در سالن دادگاه 
  ھيچ فرد، گروه و سازمان سياسی از حق ویژه ای برخوردار نبود.

وقات تنفس به جا و با برنامه. فردی که از سوئد آمده بود و مدیریت فضای دادگاه، آرام و بی تنش بود و ا -
بخشی از برنامه را بر عھده داشت، با وجود بيماری و ضعف جسمی، بر خ4ف انتظارم خوش درخشيد و عملکرد 
 اش قابل تحسين بود. دل ام می خواست با او ھم گپی بزنم، اما برای کاری که آمده بودم، چاره ای نداشتم تا

  کماکان مثل یک غریبه از کنارش رد شوم.
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رعایت راحت و امن شرکت کنندگان در مجموع فراھم شده بود و من حتا در حاشيه سمينار رد پای فرستادگان  -
حکومت ایران را ندیدم. تنھا در ساعات پایانی روز آخر یکی از خبرچين ھای حکومت اس4می با لباس چرمی 

  ردھمایی رساند و سری چرخاند.سياه رنگ، خودش را به محل گ

: جای جانباختگان و خانواده ھای مبارزان عقيدتی در ميان شاھدان خالی بود. ضمن آنکه اگر برنامه نقاط ضعف
  گزاران تعمق بيشتری می کردند، می بایستی یک روز کامل را به فرزندان جانباختگان اختصاص می دادند.

وع شده بود، تنھا طيفی از فعا`ن سياسی نسل اول را نشانه گرفته بود. تبليغات کارزار، که از ماھھا قبل شر -
جوانان ایرانی که من می شناختم، ھيچکدام از دادگاه نمادین و اھداف آن مطلع نبودند. ارتباط غيرابزاری با نسل 

  جوان، فکر تازه ای می خواھد و راھکارھایی متفاوت.

نشده بودند. تعدادی از آنھا گویا به کنسرت یک  هتوجيب در کارشان برخی از فيلمبرداران رسانه ھای پرمخاط -
گاه دوربين ھای خود را به صورت مدعوین زوم بودند. این دسته از خبرنگاران ھرازخواننده پاپ لس آنجلسی آمده 

را فراھم می کرد. طوری که در یک مورد مجبور به تذکر به آنان می کردند، که گاھی آزردگی برخی از 
  شدم و او را از این کار منع کردم.» صدای آمریکا«لمبرداری ازفي

برای حضور در برنامه می بایستی از طریق ایميل با برنامه گزاران تماس گرفته می شد. به دليل رعایت مسائل  -
سا امنيتی این کار ضروری بود. اما چرا تنھا دو نفر با یک پيشينه سياسی به ایميل ھا دسترسی داشتند و چه ب

  در مورد شرکت (یا عدم شرکت) مدعوین تصميم گيری می کردند؟

برای اط4ع گيری بر عھده فردی گذاشته شده بود که ص4حيت این کار را » تریبيونال«تنھا شماره تلفن  -
گفتگوی تلفنی ای با وی داشتم. این فرد  ،نداشت. یک روز پيش از شروع دادگاه به عنوان یک فعال رسانه ای

نقاط ضعف داوطلبان مراسم پنج روزه نيز به شمار می رفت. او تنھا کسی بود که گاھی آمرانه و با صدای  یکی از
  بلند خواسته اش را با دیگران مطرح می کرد.

را با جلسات محفل ھا اشتباه گرفته بودند. آیا این کار سھوی » تریبونال«: تعداد معينی از شاھدان، نکات زشت
بين ھای خصوصی در کار بودند و می توانست از این نمد ک4ھی برای عده ای دوخته شود. بود؟ ھر چه بود، دور

فضل | «کردند؛ آن یکی کم مانده بود آیه » تحليل طبقاتی«از آن جمله: انگشت شماری در جلسه دادگاه 
ر حاشيه ای، ناخواسته را با لحن ویژه ای ت4وت کند، دیگری با بيش از چھل و پنج دقيقه اظھارنظ» المجاھدین... 

پيامی معکوس به مخاطبان اش منتقل کرد، و دیگری بيشتر به فکر رسانه اش بود و تصفيه حساب با رقبای 
  سياسی اش تا اھداف تریبونال. این طيف، شاید بيست درصد شاھدان را شامل می شدند.

که غذا متعلق به شاھدان و داوطلبان است،  در روز دوم برنامه آقایی از مسئو`ن ایران تریبونال!؟ با این عنوان -
زننده از مدعوین خواست تا از خوردن ساندویچ خودداری کنند، چرا که برنامه گزاران ھزینه تھيه  -با لحنی تبليغی

غذا برای دویست شرکت کننده را ندارند! تعداد مدعوین در روزھای برنامه از یکصد و شصت نفر فراتر نرفت، ضمن 
  وز و روزھای بعد مقدار متنابھی ساندویچ مصرف نشده بر روی ميز باقی ماند. آنکه ھمان ر

ھای انجام شده با رسانه ھای ایرانی ربطی به سالھای شصت و » مصاحبه«در حاشيه برنامه، بخشی از -
  عزیزان جانباخته نداشت. تشکي4ت سياسی عمده بود یا چھره شدن مصاحبه شوندگان.

دی از شاھدان طوری از دل برخاست که بر جان ھا نشست. در چنين مواردی بسيارانی : شھادت تعدانکات زیبا
  چنان متأثر شدند که سالن دادگاه را ترک کردند؛ صورتی شستند و ھوایی استنشاق کردند. 

باری که سی سال بر زمين مانده بود، با ھمه دشواری ھا و اشکا`ت ریز و درشت بر شانۀ عده ای حمل شد.  -
  بعدی چه خواھد بود، باید منتظر ماند و ھوشيار بود.گام 

*    *    *  

ال در محل عفو بين الملل است. با وجود موارد با` گوشه ای از مشاھدات من از محل گردھمایی ایران تریبون
رد: دنيایی متفاوت؛ آدمھا و جریانات دیگری خارج از این ساختمان ھستند که باید موجودیت شان را باور ک این،

حکومت اس4می ایران و پياده نظام اش در خارج کشور، محفل ھا و سکت ھای چند نفره، که برای مطرح شدن 
وجدان که پرسش ھا و طيف وسيعی از انسانھای شریف و با، و البته ثانيه شماری می کننددر حاشيه جامعه 

  ند به جبھه دشمنان. داده می شو پاسخ داده نشود، سوقھاشان  پرسشنکته ھا دارند و اگر به 
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*    *    *  

این  .از سخنگویان ایران تریبونال است، ماردوان زیبربا مصاحبه ای » ایران تریبونال« مجموعۀاولين گفتگویم در 
   گفتگوی تلفنی بر روی نوار ضبط شده است.

    

  فتگو را شروع می کنيم.اردوان زیبرم، ضمن تشکر از شرکت تان در این گفتگو؛ با معرفی کوتاھی از خودتان گ* 

، و یکی از سخنگویان آن »ونالایران تریب«تشکر از شما برای این گفتگو. اردوان زیبرم ھستم؛ از فعا`ن کارزار  با -
  در ھمين مجموعه به پرسش ھای شما جواب می دھم. که

ستم که فردی را برای * در آغاز این توضيح را بدھم، در تماس حضوری با یکی از رفقای جمع تان از ایشان خوا
داشته باشد که ایشان » ونالایران تریب« به پرسش ھا را از طرفکند که ص4حيت پاسخ  ااین مصاحبه کاندید

  شما را پيشنھاد کرد. درستی این ادعا را تأیيد یا تکذیب کنيد.

  و حرف تان را تأیيد می کنم.  ھستمبله، من از سخنگویان جمع کارزار  -

به این پرسش را باز کنم، مایل ام به عنوان یک کنشگر سياسی » ونالایران تریب«پوشه مربوط بهاینکه  * پيش از
را روی  دی دھھا و صدھا پروژه کوچک و بزرگجواب بدھيد: در حدود بيست و پنج سال گذشته، ایرانيان تبعي

شان پيچيده شد. اغلب وم طوماره آنھا در خوان اول یا د، اما تقریباً ھمکردند آغازموضوع ھا و حوزه ھای مختلف 
  آنھا ھم اھداف بزرگ و انسانی ای داشتند. به نظرتان چرا آن ھمه ت4ش جمعی به بن بست رسيد؟

خوبی کردید؛ انگشت گذاشتيد روی نکته با اھميتی. اما چون اشاره به بيست و پنج سال کردید، اجازه  سوأل -
 ر اشتباه نکنم، منظورتان از بيست و پنج سال اوج کشتاراگبه آن نگاه کنم.  ی دیگر ھمبدھيد من از منظر
من سی و سه سال گذشته است.  زمانی واقعيت این است که معيار است. ۶٧ سالدر  زندانيان سياسی

صادر کرد تا از رادیکال شدن  ۵٨بخصوص از لحظه ای که خمينی فرمان سرکوب نيروھای مترقی را در سال 
 ۶٧می خواھم بر دھه شصت تأکيد کنم که اوج اش سال  بنابراین جلوگيری کند.جنبش برخاسته از قيام بھمن 

   ...ج سال بيست و پن می شود بود که

* پرسش ام ت4ش ھای ایرانيان تبعيدی در بيست و پنج سال گذشته را شامل می شد که حوزه زندان 
ن است. پرسيده بودم، چرا در این متوسط عمر تبعيد ایرانيا قمی که گفتم،رسياسی یکی از آن ت4ش ھا بود. 

  مدت بيست و پنج سال تقریباً تمام ت4ش ھای جمعی ایرانيان به بن بست خورده؟

زدن به عقب این بود که بحث را » ف4ش بک«البته ھدف ام از از شما مجيد عزیز برای توضيح تان سپاسگزارم.  -
به  ،رسيدهایرانيان تبعيدی به بن بست  هنج سالشفاف تر کنم. اما اینکه پرسيدید، چرا ت4ش ھای بيست و پ

. برای ھمين استکه یکی از آنھا نبود ھمدلی مناسب در ميان کوشندگان سياسی  ردنظر من د`یل مختلفی دا
آن ت4ش ھا دستاورد زیادی نداشت. عامل عمده دیگر، به نظر من، وجود سکتاریسم در فعاليتھای عمومی 

مختلف؛ در سازمانھای سياسی ما، ظرف بيست و پنج سال گذشته است.  ایرانيان از نحله ھای فکری
متأسفانه در تداوم این رویکرد سياسی، مشک4ت زیادی دامن تک تک این مجموعه را گرفت، طوری که فعاليتھا 

  را مختل کرد.

ی ایرانيان تبعيدی * به درستی به یکی دو دليل بازدارنده اشاره کردید. اما از تجربه می گویم که اغلب ت4ش ھا
از درون منھدم شدند و برای ھمين احتياجی به دشمن خارجی نداشتند؛ آن ھم به دو دليل عمده. یکی، بستن 

  درھای خودشان به روی دیگران، و دوم این که شفاف نبودند.

حث اصلی . ببه روی اغلب گرایش ھای سياسی باز بوده» ایران تریبونال«خوشبختانه تا این تاریخ درھای جمع 
  موضوع اصلی گفتگوی من با شماست. ،است که این» شفافيت«در پيوند با جمع شما 

را » ایران تریبونال« اما ھنوز می خواھم در حاشيه بمانم با طرح این پرسش: شاید شما تا حدودی دوستان
ان قسم خورده ان تأمين نشود، دشمناگر منافع ش» دوستان« بشناسيد. البته من فکر می کنم، برخی از این

  می شوند. پرسش ام از شما: آیا مخالفان تان را می شناسيد؛ آیا دشمنان تان را می شناسيد؟تان 
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 چگونه می اندیشند، آنھا در دعوت از ھمه گرایش ھا؛ صرف نظر از اینکه مان ما در مجموع به دليل باز بودن -
ل تنھا خط قرمز ما ج . اس4می ست. در نتيجه ھدف مان این است که ت4ش مان دموکراتيک باشد. به ھمين دلي

مجموعه با توجه ھمه این  مخالف این مجموعه باشد یا موافق اش.ھر کسی به ھر نحوی از انحاء می تواند 
مسائلی که شما به درستی به اش اشاره کردید؛ افتراق ھا و تجربه ھای ناموفق گذشته، نخواسته به آن تنش 

را دوباره تکرار کند. ما این تجربه را از سر  هانجاميد آن بن بست ھا ی که بها راھکارھایھا دامن بزند و به قول شم
یم، با حفظ ه اما نقاط مشترک را اصل قرار داد دليل ھمين گذرانده ایم و نمی خواھيم دوباره آن راھھا را برویم. به

  یعنی ج . اس4می ایران... استق4ل ھمه دوستان مان در مجموعه. و البته با دیدن دشمن مشترک مان،

 کنم شاره* به دشمن مشترک تمام نحله ھای فکری و سياسی اشاره کردید؛ حکومت اس4می ایران. و البته ا
رسانه ھایی که ظرف سالھای گذشته ھر حرکت جمعی در خارج کشور را به زعم خودشان به کثافت  به

ش در یک فعاليت ان او صاحب ھا رسانهد زمانی به این (شای با استفاده از ادبيات چپ رادیکالکشيدند، آن ھم 
  ميدانی بپردازم).

انسانھای با وجدان جامعه ایرانی، که  اما شما تا بحال یک دسته از مخالفان تان را به رسميت نشناخته اید:
جواب  آنھابه ناروشنی ھا، ابھامات و شفاف نبودن بخشی از فعاليت تان آنھا را به زمره مخالفان سوق داده و اگر 

  می دھيد به جبھه دشمنان.  شان ندھيد، ھل

لي4 «با  در گفتگو کنم. پرسشی که حدوداً دو سال قبل وقت مناسبی ست که پوشه اصلی این مصاحبه را باز
مطرح کرده بودم را با شما در ميان می گذارم: بودجه فعاليت ھاتان چگونه و از چه منابعی تأمين » قلعه بانی

  ه نشست پنج روزه لندن را چگونه و از چه منابعی تأمين کرده اید؟شده؛ ھزین

شما دو سوأل کردید که ت4ش می کنم به ھر دو سوأل تان پاسخ بدھم. اول اجازه دھيد به بخش اول بپردازم.  -
  ایم...گفتيد: مخالفانی ھستند که ما در را به روی شان بسته ایم، یا اینکه برای آینده خودمان مخالف تراشيده 

* من گفتم عدم شفافيت جمع تان برخی از انسانھای شریف ایرانی را در حال حاضر و در آینده به زمره مخالفان 
  تان سوق می دھد. برای ھمين پرسش کمکھای مالی دریافتی و بودجه نشست پنج روزه را از شما پرسيدم. 

نيروی ھيچ  در جمع مابدھبد این را بگویم که حدوده اظھارنظر می کنم. اول از ھمه اجازه من ھم در ھمين م -
د. ما سنگ ھامان را با ھم وا سياسی نيست که بخواھد در ایران تریبونال اعمال اتوریته کند و سوار موج شو

واقعيت این است که اگر مجموعه ای خودش را در ، آن ھم به دليل تجربه سی و سه سال گذشته. کنده ایم
  این مشکل من و دوستان ایران تریبونال نيست و... دھه خونين شصت نمی بينيد،

* می گویيد در جمع ایران تریبونال ھيچ فرد و گروه سياسی از حق ویژه ای برخوردار نيست؛ لطفاً پاسخ آری یا 
  نه بدھيد.

  دقيقاً ھمين طور است. -

  ، پاسخ بدھيد.ا` به پرسشی که در رابطه با بودجه نشست پنج روزۀ لندن طرح کردمح* بسيار خوب، 

ما در پيک نيک ھای خانواده ھای زندانيان سياسی سابق  ، کهمي4دی ٢٠٠٧حدوداً پنج سال پيش در سال  -
ی این بحث به ميان آمد که این پيک نيک ھا )که بين صد تا صد و پنجاه خانواده بودند(دور ھم جمع می شدیم 

به قول شما به بن بست  اھد یک گام به جلو بگذارد،اگر نخوھر ساله که اھداف معين و دیدگاه مشخصی دارد، 
ھمان موقع مجموعه ایران تریبونال تشکيل شد. حا` مشخصاً به سوأل شما بپردازم. ما اولين خواھد رسيد. 

مایتی از طرف سازمانھا و گروھھا، بخصوص بين خودمان گذاشتيم، این بود که حمعياری که از ھمان روز اول در 
ھا نداشته باشيم. مسئله بعدی تأمين بودجه برای اھداف مان بود. به این صورت که چگونه با کشورھا یا دولت

حفظ استق4ل مالی لغزشی در مورد مسائل مالی نداشته باشيم. بنابراین معيارمان این شد که در بين خودمان 
  این کار را بکنيم...

ادعای برنامه ھای پالتاکی  از ، در یکی* یکی از ھمکاران شما که زحمت زیادی برای نشست لندن کشيد
. در صورتی انجام شدهمشابھی کرد با این مضمون که فعاليتھای ایران تریبونال با جمع آوری کمک ھای مردمی 

که ایشان صحبت ھایش را مستند نکرد. شما ادعای خودتان را مستند کنيد: تا این تاریخ چه مقدار از کمکھای 
  دریافت کرده اید؟  مردمی
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که دریافت  ایمالی  سوألی که می کنيد، من شما را ارجاع می دھم به سایت ایران تریبونال. ما ریز کمکھای -
ی از تی شرت فروختن، از حقوق کارگر بوده؛ »فاند ریزینگ«کرده ایم را در آنجا درج کرده ایم. این کمکھا از طریق 

مراسم اول ماه می  و مراسم عيد نوروز از مالی گرفتيم،یم و در آنجا کمک ه ا، از مراسم ھایی که ترتيب دادمان
. جدای از این، اغلب کسانی که دادیمو روز جھانی زن، تا برنامه ھای گوناگونی که ظرف این چند سال تشکيل 

 جمع مانما به تک تک  البته به بدنه جمع مان متصل ھستند، به طور شخصی کمک ھایی پرداخت کرده اند. و
یا کشورھا تقاضای بودجه و جازه نداریم، از طریق سازمانھای سياسی، جریانات مختلف، دولتھا گفته ایم که ا

   حقوق بشری شان شناخته شده ھستند...کنيم. مگر بنيادھا یا نھادھای حقوق بشری که با اھداف 

عده ای در  ال دارداحتم* اظھارنظرتان سه پوشه جدید را باز می کند. اما پيش از آن به نکته دیگری اشاره کنم. 
ایران و یا در خارج کشور به سایت ایران تریبونال دسترسی نداشته باشند. از آنجا که شما در پاسخ به کمکھای 

چه  ا`نبگویيد که تا  به من مالی من را به این سایت ارجاع دادید، به عنوان یکی از سخنگویان ایران تریبونال
  مقدار کمک مالی دریافت کرده اید؟

ری شده را در اختيارتان چون ا`ن دسترسی به سایت ایران تریبونال ندارم، نمی توانم آخرین مبلغ جمع آو -
را در  چيزی که وک4 از ما خواسته بودند این بود که اگر یک بودجه حداقل در حساب ما نباشد و آناما بگذارم. 

مث4ً ھزینه بليط چھار وکيل که از چھارگوشه دنيا  اختيار وک4 قرار ندھيم، برای ما حرکتی را آغاز نخواھند کرد.
  خودشان نمی توانند پرداخت کنند؛ با اینکه گفته اند مجانی ھمکاری می کنند... آمده اند را که

غ کمکھای دریافتی مربوط به ھزینه ھاست. از شما راجع به مبل ھارنظرتان راجع به پرسش دیگری ست؛* اظ
  ظه چقدر بوده؟سوأل کرده بودم که تا این لح

  و نمی توانم به پرسش تان پاسخ دقيق بدھم... من رقم دقيق آنرا ا`ن نمی دانم -

ساعت نسخه ای از کمکھای مالی دریافت شده؛ اسامی افراد و  ۴٨* آیا این امکان برای تان ھست که ظرف 
  کنيد تا من ضميمه این گفتگو کنم؟» ميل«مبلغ پرداختی آنھا را برای ام 

مشک4تی ت4ش ام را خواھم کرد تا این کار را بکنم. البته ممکن است اسم برخی افراد به د`یل امنيتی تمام  -
  فراھم کند...

* شما ليست اسامی را بفرستيد و مواردی که این موضوع در موردشان صادق است، من نقطه چين می گذارم. 
  بفرستيد. ساعت این ليست را برای ام ۴٨اما شما قبول می کنيد که ظرف 

ھمياران ایران تریبونال از بانک . گفتيد یکی از تان استراجع به بخشی از اظھارنظر، شودپوشه دومی که باز می 
  ؟بودهتقاضای وام کرده. پرسش ام: چه کسی از بانک وام گرفته و مبلغ دریافتی چقدر 

ل من این پرسش را به پرسش شما و اط4عاتی که می خواھيد، تا حدودی شخصی ست. ولی با این حا -
ساعت آماده می کنم و ليست آنرا حتماً به شما خواھم داد.  ۴٨من این سند را تا سوأل قبلی ارجاع می دھم. 

قرار بوده بعد از جلسه دادگاه نشستی داشته باشيم تا به سوأ`تی که شده، به طور  ،جدای از پرسش شما
  کامل پاسخ دھيم. 

ت تان شنيدم را برجسته می کنم. گفتيد: تقاضای بودجه از سوی نھادھای * نکته دیگری که در خ4ل صحب
حقوق بشری را جمع تان رد نکرده. آیا از نھادھای حقوق بشری بودجه ای دریافت کرده اید، اگر آری، از کدام 

  نھاد بوده و مبلغ آن چقدر بوده؟

از کجا تأمين می شود تا مبادا  آنھابودجه ما نسبت به بعضی از نھادھای حقوق بشری کنکاش کردیم تا ببينيم  -
مث4ً اگر سازمان عفو بين الملل را در نظر بگيرید، بودجه اش از منابع مختلفی تأمين می  بعدھا یقه ما را بگيرد.

  شود و حتا ممکن است از دولتھا ھم بخشی از بودجه شان را تأمين کنند. پيدا کردن اینھا کار ساده ای نيست. 

بدھيم، اما با تقاضای ما موافقت نشد و ھيچ مبلغی دریافت نکردیم.  طه ما توانستيم تعدادی تقاضادر این راب
بنابراین تا این لحظه ای که دارم با شما صحبت می کنم، تمام کمکھای مالی از طرف اعضاء و یاران ایران تریبونال 

 ر ما در جایی یا نھادی تقاضای کمک مالیمحکم کاری، اگ برای بوده و مواردی که پيش تر خدمت تان گفتم. اما
  ساعت آنرا برای تان خواھم فرستاد.  ۴٨کرده باشيم و ليست آن موجود باشد، من حتماً تا 
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ھزینه برگزاری نشست پنج زوزه ایران تریبونال در * متشکرم. پوشه مکملی را باز می کنم با طرح این پرسش: 
  وقتی صحبت از ھزینه می کنيم، ھزینه ھا از ھفته ھا قبل می شود.شھر لندن چقدر بوده؟ حتماً توجه دارید، 

سش تان تا روزھای آینده امکان پذیر نيست. چون ما باید ليست ھا و متأسفانه بخشی از پاسخ من به پر -
ھزینه مان را مرور کنيم. بنابراین ھر نوع اظھارنظر کردن در این باره ممکن است باعث لغزش ھایی شود. اما 

در برنداشته، به این دليل که چون اجاره  برای ما که این نشست ھزینه زیادیر کلی به شما بگویم بطو
ساختمان عفو بين الملل در لندن بسيار با` بود و ما نمی توانستيم از پس اجاره آن بربيایيم، گفتگوھایی با 

 قم بسيار بسيار ناچيزی باشد. که ما ازو قرار شد اجاره سالن یک ر داشتيمتعدادی از وک4 و مسئو`ن این نھاد 
  بابت از آنھا سپاسگزاریم... این

  * ھمين رقم ناچيز را برای ام قيد کنيد.

ساعت فرصت بدھيد تا رقم دقيق آنرا به تان بگویم. چون اگر رقم آن را کمی این ور و آن ور  ۴٨لطفاً به من  -
  بگویم، ممکن است مشکلی ایجاد کند.

از حدود ھشتاد شاھدی که برای شھادت به نشست لندن ن پرسش را خرد می کنم. * بسيار خوب، ھمي
دعوت شده بودند، بيش از دو سوم از کشورھای دیگر آمده بودند و تعدادی از آنھا در ھتل اسکان داده شده 

  بودند. پرسش ام: ھزینه رفت و آمد آنھا، ھزینه اقامت و ایاب و ذھاب آنھا چقدر بوده؟

ین سوأل تان یکی از بھترین و مھمترین پوشه ھایی ست که باز کرده اید. این سوأل تان راحت ترین اتفاقاً ا -
  جواب را دارد. چون ھر کسی که آمد، ھزینه اش را خودش متقبل شد. به ھمين راحتی.

  * حتا ھزینه ھتل ھا؟

نه و غيرانتفاعی بود، اما ما می ھمه را خودشان دادند، به جز تعدادی از وک4. با اینکه فعاليت آنھا داوطبا -
 ،می پرداختيمرا  شانفراھم می کردیم و ھزینه بليط ھواپيمای  بایستی جایی برای اقامت چند روزه آنھا در ھتل

به  خودشان و بودجه که این کار را کردیم. به غير از این ھزینه، ھمانطور که گفتم، کليه شرکت کنندگان با ھزینه
  لندن آمده بودند.

  ساعت دیگر برای ام بفرستيد تا من آنھا را ضميمه گفتگو بکنم. ۴٨اسنادی را تا ه ھر حال قرار شد، شما * ب

 ٢٠٠٧را از بدو تأسيس اش از سال » ایران تربيوتال«اما ھنوز فرصت ھست تا من پوشه دیگری را باز کنم. 
مي4دی، به عنوان یک فعال رسانه ای و یک فعال سياسی دنبال کرده ام. یکی از حفره ھایی که از ھمان آغاز در 

ا`ن سياسی نسل اول است و عدم توجه اش به م، زوم کردن فعاليت ھای ایران تریبونال در بين فعه اکارتان دید
  قشر جوان جامعه.

از  اما در رابطه با بخش اول پرسش. ھمانطور که در مقاله جداگانه ای به آن پرداختم، شما ھمکاری تعداد معينی
، ایران تریبونال و اھداف اش وسيله ای بيش برخی از آنھا برای را به خودتان جلب کرده اید که ھمين نسل

  خودشان را چھره کنند.تا ست. این اقليت آمده اند ني

   پرسش ام: چه کنترلی روی افراد جمع تان دارید تا از این عارضه نھادینه شده در جامعه ایرانی جلوگيری کنيد؟

در رابطه با سوأل آخرتان، اتفاقاً تجاربی که داشته ایم، ضمانت اجرایی ماست. اما اینکه گفتيد حفره ای در  -
نمی بينيم. چرا که وقتی شما پروژه ای را در دست داشته را ن ھست؛ البته ما خودمان چنين حفره ای کارتا

، خودبخود برمی خورید به تمام انسانھایی که از آن دھه عبور کرده باشد باشيد که دھه شصت را نشانه گرفته
ه نوعی آن دھه را نمایندگی می کنند؛ اند و یا جان به در بردۀ دوران داغ و درفش و شکنجه و کشتار ھستند، و ب

  .هي4ت شان چه بودند یا مرام و مسلک و تشکه اصرف نظر از اینکه چه عقيده ای داشت

منتھی ارتباط را گرفتيم،  قشر اینبا من فکر می کنم چرا نتوانستيم با نيروی جوان ارتباط بگيریم،  گفتيد، اینکه
اما فرزندان قربانيان؛ که از قشر جوان جامعه اند و شما با پروژه شوند. به د`یل مختلف نتوانستند وارد این  برخی

دیدید که تعداد قابل توجھی از آنھا در جلسه  و شما در جمع ما ھستند تعدادی از آنھا در جلسه مواجه شدید
  دادگاه شرکت داشتند و شھادت دادند.
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خفی شود تا چھره بشود، باید بگویم، اینکه کسی بخواھد پشت این پروژه م قسمت دیگر پرسش تان؛اما 
معياری که در ایران تریبونال گذاشته شده، جایی برای چھره شدن کسی باقی نمی گذارد. کسی اگر بخواھد 
چھره شود، می تواند در تشکي4تھای خودش چھره شود. در ایران تریبونال، اتفاقاً با توجه به تجارب به بن بست 

  نمی کنم چنين فرصتی برای کسی فراھم شود. رسيدن ت4ش ھای قبلی، گمان 

به  جوانخالی بود. روز آخر تعدادی  در برنامه * از پنج روز نشست لندن، چھار روز اول اش جای نسل جوان
و اصو`ً شاید  رندکه ارتباطی با سازمانھای سياسی ندا ست منظورم از قشر جوان، آنھاییجلسه دادگاه آمدند. 

پای شان به سياست و فعاليت  ٨٨که بعد از خرداد  ھستند ند. یا کسانیه انداشتھيچوقت فعاليت سياسی 
  . هسياسی کشيده شد

نيد، دستاورد زیادی نخواھيد آیا فکر نمی کنيد اگر فعاليت ھاتان را؛ اھداف ایران تریبونال را به نسل جوان وصل نک
   د؟يمی رس نتھای خودتانو در نھایت به اباقی می ماند  این ت4ش در نسل دھه شصت داشت و

در جلسه دادگاه صحبت می کردند، اتفاقاً ھمين مسئله را مطرح می که  جانباختگانتعداد زیادی از بازماندگان  -
؟ آنھا به بن بست ھایی اشاره می هچرا اینقدر طول کشيد رسيدند تشکيل ابن دادگاهکردند. تعدادی می پ

  .هدر دل صحبتھای ما بودکردند که 

تيد اگر نسل جوان به جریان دادخواھی نپيوندد، به اشکال برمی خوریم. راستش ھمين موضوع را تعدادی اما گف
، دارسال کرده بودن برای دادگاه از وک4ی حقوقی مطرح می کردند. آنھا وقتی کيس ھایی که اعضاء خانواده ھا

که وقتی وارد زندان شدند،  کسانی ا از سوی نسل جوان جامعه است.دیدند تعداد زیادی از آنھبررسی کردند، 
  ...به فرزندان عزیزان جانباخته بودهچھارده ساله بودند. یا تعدادی از کيس ھا متعلق  -سيزده

متأسفانه تا پيش از  م، باید بگویم کهه اداشت با طيفی از پناھجویان ایرانی در سالھای طو`نی ای که * در تجربه
قشر جوان ایرانی، زندانی سياسی مترادف بود با اکبر گنجی. البته بعد از  برای بخش بسيار بزرگی از ٨٨خرداد 
  .بودهاین اشکال تا حدودی برطرف شده، اما سھم نسل ما در این روشنگری بسيار ناچيز  ٨٨خرداد 

؛ باری برداشته شده که سی سال اید جمع بندی می برم: با اینکه کار بزرگی را شروع کرده سمتِ  گفتگو را به
، اما ناروشنی ھای زیادی در کارتان به چشم می خورد، خصوصاً در مورد مسائل مالی، که بود مانده ی زمينرو

  شد اسنادی را برای ام بفرستيد. قرارتوضيحاتی دادید و  شما البته

ر ترتيب خواھد داد. آیا داش اط4ع دارم که به زودی ایران تریبونال نشستی برای ارزیابی کارھای انجام شده 
برنامه تان ھست که افرادی را مسئول اط4ع رسانی موثق به رسانه ھا بکنيد؛ خصوصاً در زمينه موضوع ھای 

  مالی و فعاليتھای دیگرتان؟

اکبر گنجی ھا  ٨٨ اول، گفتيد که تا قبل از خرداددو سوأل کردید که به قول خودتان کنکرت توضيح می دھم.  -
به نظر من رژیم ایران برای اینکه زندانيان سياسی را بيشتر تحت . بودبرای نسل جدید تداعی زندانی سياسی 

وان آلترناتيو به جامعه بخشی از جناح ھای رژیم را به عن ایان کردن این چھره ھا می خواستهفشار بگذارد، با نم
  .د تا با زیر گرفتن حرکت و جنبش مردم به آنھا بگویند که نمایندگان شما اینھا ھستند..تزریق کن

ساله آنھا ھم در این امر بی تأثير  ٢۵* البته کم کاری ھای فعا`ن سياسی مقيم خارج و کارنامه فعاليتھای 
  . هنبود

ھم در  ایران نمی شوم، چون وقت کم است. اما رژیم دیگر وارد جزئيات دقيقاً پاسخ مرا تکميل کردید و من -
نسل ھای مختلف جلوگيری کند. تا حدی که خيلی  سعی زیادی کرده تا از ارتباط بينسی و سه سال گذشته 

گيرد تا ھا شناختی از ما و نسل ما ندارند. این جدایی را رژیم طوری برقرار و حفظ کرده که ھيچ ارتباطی شکل ن
  ی رسانی شود...بخواھد روی دھه شصت آگاھ

  * بپردازید به قسمت دوم پرسش.

ست، از جمله روی مسائل مالی ایران تریبونال، من وشنی ھامربوط به ناردر رابطه با قسمت دوم پرسش، که  -
پرسش ھا و ابھامات مردم پاسخ بدھيم. دوست عزیز مجيد، فکر می کنم دقيقاً درست گفتيد که ما حتماً باید به 

ھيچ چيزی نباید ناروشن بماند. به این دليل که در ھر عرصه ای از مبارزات اجتماعی و سياسی، و عرصه جنبش 
ردمی؛ از جمله در فعاليتھای ایران تریبونال، اگر سایه ھای تاریک روشن نشود و ابھامھا زدوده نشود، آن ھای م
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فعاليت محکوم به شکست است. اگر ما نتوانيم توضيح دھيم که ھزینه فعاليتھای مان از کجا آمده، کار ما ھم 
 رسش ھا باید پرسيده شوند و مامحکوم به شکست است. ھمه باید به این اط4عات دست داشته باشند. پ

 موظفيم به آنھا جواب دھيم. البته عده ای که زمزمه شان این روزھا بلند شده، مسئله شان چيز دیگری ھم
و از ما پرسش کنند. اما وقتی دادگاه شروع شد،  را بگيرند ماه بيایند یقه ست. اینھا چند سال فرصت داشتند ک

  وارد ميدان شدند...

از تجربه به شما و ن گفتگوگر نبایستی شخصيت حقيقی ام را در پرسش ھا دخالت بدھم. ولی * من به عنوا
دوستان تان می گویم که به این نيروھا زیاد بھا ندھيد. نيروھایی که باید به شان بھا بدھيد، یکی حکومت 

ھام دارند. شما موظف پياده نظام اش در خارج کشور است. و دوم، انسانھای با وجدانی که اب و اس4می ایران
پاسخ بدھيد، چون برای مقابله با نيروی مخرب بخش اول، به این انسانھا احتياج  انسانھای شریفاید به این 

  دارید. اص4ً وظيفه تان پاسخ دادن به این نيروھاست.

ردی این شھروند و ھر فھر . چون حق ھر انسان و ی ست که شما کردیددقيقاً. رئوس برنامه ما، ھمين صحبت -
، از کجا آمده ایم و برای چی داریم مبارزه می کنيم؛ سایه ھای تاریک ما کدام است که بداند ما کی ھستيم

د. به نظر من اگر ما شفافيت مالی نداشته باشيم، ند اینھا را بدانناست، ناروشنی ھا کجاست، چون حق دار
  به پرسش ھا وظيفه ماست.  . ھمانطور که گفتم، جواب دادنمی رویماول از ھمه زیر سوأل 

د، انرژی صرف کنيم، چون عده ای را از ناز طرف دیگر اجازه نداریم روی موضوع ھایی که وجود خارجی ندار
  خودمان می رانيم. و این ھمان آفت و سمی ست که ھمه ما به اندازه کافی از وجودش متضرر شده ایم.

رایش ھای سياسی و عقيدتی شکنجه و اعدام شده اند. ز ھمه گ* بله، در زندانھای حکومت اس4می ایران ا
اینھا ھمه را از دم تيغ گذرانده اند و جمع شما نمی تواند با آن خط و خط کشی ھا یک ماه ھم دوام بياورد و به 

  کار خودش ادامه بدھد.

    اردوان زیبرم از شرکت تان در این گفتگو یکبار دیگر تشکر می کنم.

  سپاس از این مصاحبه. بی نھایت ممنون ام و -

*    *    *  

  ٢٠١٢ژوئن  ٢۵تاریخ انجام مصاحبه: 

   ٢٠١٢ژوئن  ٣٠تاریخ انتشار مصاحبه: 

*    *    *  

تنھا  پس از گذشت پنج روز از انجام مصاحبه، اسناد وعده داده شده از سوی اردوان زیبرم به دست من نرسيد.
 ٢٠١٢تا  ٢٠١٠در فاصله سالھای » کارزار«ی مالی به ، ليست کمک ھاارسال کردمدرکی که ایشان برای من 

 مستعار ماس و یانام کوچک  ليست اغلب اسامی با در این است، که در سایت ایران تریبونال انتشار یافته است.
  این ليست آیا وجاھت قانونی دارد و می توان به عنوان یک سند به آن استناد کرد، نمی دانم.. است

 تلفنبه ایشان  ژوئن ٣٠در تاریخ  فرستادم و حتا در اقدامی نامتعارف ميل برای اردوان زیبرمدر این فاصله سه ای
    است در آینده اسناد مورد اشاره منتشر شود!من داده شد، این بود: قرار  . پاسخی که بهکردم

------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٠١٢ک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد/ آوریل کم 

    

 

   کرون ٣٤۵٠ کمک مالی فعا`ن کارزار/نروژ

   کرون ٤٠٠ جمع آوری کمک مالی روزکومه له/نروژ

   کرون ٢۵٠   ملينا کردلند/نروژ

   کرون ۵٠٠ لنا

   کرون ٣٠٠    دکتر سعيد/نروژه
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   کرون ٢٠٠ مالين

   کرون ١٠٠٠   ھنگی کردھا/نروژکانون فر

   یورو ٣٠٠کروه معادل  ٢۶۵٢ زمان و نصرت/ھامبورگ

   کرون ۵٠٠ آزاده شکوھی/استکھلم

   یورو ١٠٠معادل  ٨٨٤  مجتبی/ھانور

   یورو ۵٠کرون معادل  ٤٤٢ ربيع جليلی/ھانور

   یورو ۵٠کرون معادل  ٤٤٢ مھدی/ھانور

   کرون ١٠٠    چيتگر- محترم

   کرون ١٠٠                       وش سسيا
 

    

    
  ٢٠١٢کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد/ماه ھای ژانویه، فوریه، مارس  

    

  مارس 

 

   کرون  ۵٠٠ امير

   کرون  ۵٠٠ ل -مينا

   کرون  ۵٠٠ مجمد نبوی

   کرون ١١٠٠ کامبيز

   کرون ١٠٠ جعفر

   کرون ١٠٠   4مرضاغ

   کرون ٢٠٠ ابی

   کرون ١٠٠٠  زھره

   کرون ٣٠٠٠ اسماعيل

   کرون ٨٠٠٠ بھبود بھکيش

   کرون ١۵٠٠                آفاق-منصور 

   کرون  ٩٤٧٨ استکھلم -درآمد مراسم نورزوی 
 

 

    

  فوریه 

 

   کرون ۵٠٠٠ دانمارک- کارزار ایران تریبونال

   کرون ١٠٠    چيتگر- ممحتر

   کرون ١٠٠                       سياوش س
 

 

    

  ژانویه 

 

Inger Vinther Johansen ٣۵کرون ٣   

   کرون ١٠٠٠ منصور

   کرون ٧٠٠٠ دانمارک- کارزار ایران تریبونال

   کرون ١٠٠    چيتگر- محترم

   کرون ١٠٠                       سياوش س

   کرون ١٤٠٣ مونيخ-کانون ایرانيان آزادیخواه
 

 

    
  ٢٠١٢کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان/ماه ھای ژانویه، فوریه، مارس  

    
  مارس 
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  فوریه 

   پوند ١٠ جمشيد 
 

 

    

  ژانویه 

   پوند ١٠ جمشيد 
 

 

    
  ٢٠١١مک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد/ماه ھای اکتبر، نوامبر و دسامبرک 

    
  دسامبر 

 

      

      

کمک مالی جمع آوری شده در 
  استکھلم/شيستا در نوامبر

  

      کرون ١٠٠٠  اندرک،باربرو،مھسا، عليرضا، ایراندوخت

   کرون ١٠٠   طاھری-امير

   کرون ٣٠٠ یرشيد- ماریا

      کرون ١٠٠٠   مينا اسدی

   کرون ۵٠٠ سعيد افشار

   کرون ۵٠٠ رحيم

   کرون ۵٠٠ ه-زینت

   کرون ١٠٠ احمد

   کرون ١٠٠ صادقی-رویا

   کرون  ۵٠ مقدم

   کرون  ١۵٠٠ محترم و خسرو

   کرون ۵٠٠ ا-غ4مرضا

   کرون ٢٨۵٠ بدون نام

      

ه کارزاردر کمک مالی جمع آوری شد
  کپنھاک

   کرون ۵٠٠٠

   کرون ٣٠٠ مھرنوش

   کرون ۵٠٠  ر-خسرو

   کرون ١٢٠٠  لي4- ایران

   کرون ٣۵٠   مامد -سيما

   کرون١٠٠  س-سياوش

   کرون١٠٠    چيتگر- محترم
 

 

  نوامبر 

 

   کرون ٢٠٠   مھری ا ن

   کرون ٢٠٠   صادقی-رویا

   کرون ٢٠٠٠   ا -منصور

کمک مالی جمع آوری شده کارزاردر 
  کپنھاک

   کرون ١٠٠٠٠

   کرون ٢٠٠   حسن جعفری

   کرون ٧۴٣١٠یازده ھزار د`ر معادل  وام-س نيویورک-مينا
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   کرون   ١٠٠    چيتگر- محترم

   کرون   ١٠٠                       سياوش س
 

  اکتبر 

 

   کرون ٧٠٠    گيتا-ویدا

   کرون ١٠٠    تگرچي- محترم

   کرون ١٠٠                       سياوش س
 

 

    

  ٢٠١١کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان/ ماه ھای اکتبر، نوامبر و دسامبر  

    

 

   پوند١۵٧ سویس-رویا

   پوند٢٠٠ بابک عماد

   پوند ٣٠ جمشيد
 

 

    
  ٢٠١١يده به حساب کارزار در سوئد/ماه ھای ژوئيه، اوت و سپتامبر کمک ھای مالی رس 

    

 

   کرون ١٣٠٠ استکھلم- مين سالگرد٢٣کمک مالی/ 

   کرون ۶٠٧ قبض کمک مالی-دانمارک-پوران

   کرون ۵٠٠ نقد-زری

   کرون ٢٣٠٠ قبض-کمک مالی - کامبيز

   کرون   ٣٠٠ ویدا

   کرون   ٣٠٠ محترم

   کرون   ٣٠٠                       سياوش س

   کرون   ۶٠٠                     بھرام

   یورو ١٠٠ نقد- شھریار
 

 

    

 
کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان/ ماه ھای زوئن، ژوئيه، اوت و سپتامبر 

٢٠١١ 
 

    

 

   پوند٢٠٠ بابک عماد

   پوند ٢۶٠ انگلستان-دکتر علی 

   پوند معادل پانصد یورو۴۴٠ مونترال- عزت 

   پوند ۴٠ جمشيد
 

 

    

  ٢٠١١کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در امریکا/ سپتامبر  

    

   د`ر ٣۵٠٠ مينا 
 

 

    

  ٢٠١١کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد/ ژوئن  
    

 

   رونک ١٠٠ فریده

   کرون   ١٠٠ محترم

   کرون   ١٠٠                       سياوش س

   کرون   ٢٠٠                     بھرام
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  ٢٠١١کارزار در سوئد/ مه   کمک ھای مالی رسيده به حساب 
    

 

   کرون ١٠٠٠    منصور س

   کرون ٧٠٠ قبض کمک مالی-برنامه استکھلم

   کرون ۵٠٠ الی در برنامه استکھلمکمک م

   کرون   ١٠٠ محترم

   کرون   ١٠٠                       سياوش س

   کرون   ٢٠٠                     بھرام
 

 

    
  ٢٠١١مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان/ مه  کمک ھای 

    

 

   پوند ٣۶٠ انگلستان-دکتر علی 

   د`ر کانادا ۵٠٠پوند معادل  ٣٢٠ مونترال-حميد ش 

   د`ر کانادا ۵٠٠پوند معادل  ٣٢٠ مونترال- عزت 

   پوند ١٠ جمشيد
 

 

    

  کمک ھای مالی نقدی 

    

 

   یورو ١٠٠    محسن پادوا

   یورو ١٠٠  ۶٧`له ھای خونين 

   کاد`ر آمری  ٣٧٣ کمک مالی به مراسم کارزار در وانکور

   یورو ٣۶٨معادل  د`ر کانادا ۵٠٠   خانم جھانشاھی

   یورو     ٣٢ اردوان
 

 

    

  ٢٠١١کارزار در سوئد/ آوریل    کمک ھای مالی رسيده به حساب 
    

 

   یورو    ١٠٠ نقدی- شھریار

   کرون ١٠٠٠     منصور س

   کرون   ١٠٠ محترم

     کرون ۵٢٠٠   تکھلمویدا؛ کمک ھای مالی دستی/اس

   کرون   ١٠٠                       سياوش س

   کرون   ٢٠٠                     بھرام
 

 

    

    
  ٢٠١١مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان/ آوریل   کمک ھای 

    

   پوند ١٠ جمشيد 
 

 

    
  ٢٠١١ارزار در سوئد/ مارس کمک ھای مالی رسيده به حساب ک 

    

 
   کرون ٢٢۵٨۶ رویا ج

   کرون ٢۵٠٠  منصور س
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   کرون ١٠٠٠   محبوبه ز

   کرون ١٠٠ محترم

   کرون ١٠٠٠                 حميداشرف

   کرون ١٠٠٠  اميد

   کرون ١۵٠٠                   ویدا

   کرون ١٢٠٠ پيوند

   کرون ١٠٠                       سياوش س

   کرون ١٠٠                   بھرام
 

    

  ٢٠١١مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان/ مارس   کمک ھای   
    

   پوند ١٠ جمشيد 
 

 

    

  ٢٠١١کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد/ فوریه  
    

 

   کرون ١٠٠ کارزار بم

   کرون ١٠٠   بھرام

   کرون ١٠٠ سياوش س
 

 

    

  ٢٠١١رسيده به حساب کارزار در انگلستان/ فوریه   مالی  کمک ھای   

    

   پوند ١٠ جمشيد 
 

 

    

  ٢٠١١رسيده به حساب کارزار در سوئد/ژانویه    کمک ھای مالی 
    

 

   کرون ۵٠٠ غ4مرضا

   کرون ٤٤/١٣٠٨۵  یحسن ماسال

   کرون ٧٠٠٠   لي4 قلعه بانی

   کرون  ٢٤/٨٨۶ شھرام ک

   کرون ١٠٠                  گورش گلنام

   کرون ٢٠٠  ٩۶شروین 

   کرون  ٣٠٠                     ٩٧آریان 

   کرون ١٠٠                       سياوش س

   کرون ١٠٠                    بھرام
 

 

    
  ٢٠١١کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان/ ژانویه  

    

 

   پاوند ٢٠٠   سامان دوری

   پوند ٤٧/١۵٩                   سویس-رویا

   پوند ١٠                          جمشيد
 

 

    
  ٢٠١٠رکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد/دسامب 
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   کرون ٢۶٠٠ اراز فانی

   کرون ١٠٠                  گورش گلنام

   کرون ۵٠٠                        مھری س

   کرون ١٠٠                       سياوش س

   کرون ٣٠٠                                           کارزار بم

   کرون ١٠٠                     بھرام
 

 

    
  ٢٠١٠رسيده به حساب کارزار در انگلستان/دسامبر   کمک ھای مالی 

   پوند ١٠  جمشيد 
 

 

    
  ٢٠١٠کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد/نوامبر 

    

 

   کرون ١٠٠ ٩۶شروین 

   کرون ٢٠٠  بدون نام

   کرون ١٠٠  بدون نام
 

 

    

  ٢٠١٠کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان/نوامبر 
    

 

   پوند ١٠  جمشيد

   پوند ١٠ سھيل

   ١٢⁄١١٧ احمد جوانشير
 

 

    

  ٢٠١٠کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد/اکتبر 

    

 

                               کرون  ١٠٠ کورش گلنام

                               کرون  ١٠٠ ٩۶شروین 

                               کرون  ١٠٠           ٩٧آریان 

                               کرون  ١٠٠ سياوش

                               کرون  ١٠٠ پ-غ مھرداد 

                               کرون  ١٠٠ مادر س

                               کرون  ١٠٠ مھدی

                               کرون  ١٠٠ سوسن بھار

                               کرون ۵٨⁄٢٧٧ حسن مکارمی

      
 

 

    
  ٢٠١٠کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان/اکتبر  

    

 

                                   وندپ ١٠ جمشيد

                                   پوند ١٠ سھيل

      
 

 

    
  ٢٠١٠کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان/سپتامبر  

                                    پوند ١٠ جمشيد 
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                                   پوند ١٠ سھيل

      
 

  ٢٠١٠کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد/ سپتامبر  

 

                                کرون ١٠٠٠            لي4 دانش

   کروه سوئد١٠٠٠ مسعود بلوچ

   کرون سوئد١٠٠ فریده

   کرون سوئد٣٠٠ ویدا

   کرون سوئد ٨٠٠ ویدا

   کرون سوئد٢۶۵٠ استکھلم-لگردمين سا٢٢مراسم 

   کرون سوئد١٠٠ سياوش
 

 

    

  ٢٠١٠کمک ھای مالی رسيده به حساب ھای کارزار در سوئد و انگلستان در سوئد/ اوت  

 

   

                    پوند ۴٩⁄۶٠ زری عرفانی

     کرون  ۶٠/٣٧۶٧معادل    یورو  ۴٠٠ شھره ب

    ونکر     ٣٢/٩٣معادل     یورو    ١٠ مھرداد غ

      کرون  ١٠٠٠                                گ4له ش

   کرون    ١٠٠                                بی نام

   کرون  ٢٠٠٠                                ویدا -آبونه ھای استکھلم

   کرون    ۵٠٠                                زری

   کرون    ١٠٠                                ن بازرگانبيژ
 

 

    

  ٢٠١٠تا تاریخ اول اوت  

    

 

  انگلستان
  پوند ٣٠    سھيل 

 پوند١٠ جمشبيد 
 

    

 
  کانادا
  یورو ١٠٠٠  اردوان 

    

 

  سوئد
   کرون ۵٠٠            غ4مرضا 
   کرون ٣٠٠             سياوش 

 کرون ٤٠٠٠   اردوی گوتنبرگ 
 

    

 
  نروژ

   کرون سوئد ۵٠٠  محمد 

    

   کانادا 
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 کرون سوئد١٠۶۴٠اردوان 

    

 

  سوئد
   کرون ۵٠٠رویا 

   کرون ٣٠٠تی شرت 
  کرون ۵٠٠احمد 

 کرون ١٠٠٠دماوند 

 

 
  آلمان
  یورو ١٠٠ایمان 

    

 

  سویس
  پوند ١۵۶ رویا 
 پوند ١۶٧ رویا 

 

    

 

  سوئد
  کرون ١٠٠                            محترم

  کرون ٢٠٠                              گيتا
  کرون ٣٠٠                            سيما

  کرون ١٠٠                               ابی
  کرون ١٠٠                               ژی4

  کرون ٢٠٠                          شھرام
  کرون ۵٠٠                             مریم

  کرون ٢٠٠                           خسرو
  کرون ١٠٠                            قاسم
  کرون  ۵٠                             فروغ 

  کرون ١۵٠                               ویدا
  رونک ۵٠٠                               لي4

  کرون ٧٠٠                              بابک
  کرون ٣٠٠                             زری

  کرون ۵٠٠                             ص4ح
  کرون ۵٠٠                          کيومرث

 کرون ۵٠٠                                رویا

 

    

 

  انگلستان
  پوند ۶٠٤                        تی شرت
  پوند   ٧۵                        تی شرت
  پوند    ٢٠                        تی شرت

  پوند  ١٠٠                              بابک
  پوند  ١١٨                              بابک

  پوند    ٣٠                         جمشيد
  پوند    ١٠                               رضا

  پوند    ٤۵                              بابک
  پوند    ٧٣⁄٢٣                         پيوند

 پوند  ٩٠⁄٢٠۵                   تی شرت

 

    

   سویس 
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 پوند   ۶٣⁄۵١                           رویا

    

 
  نروژ
  پوند ٨٧⁄٧٧٨                           رویا

    

 
  آلمان
  یورو   ۵٠                             پرھام

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

    

  

   

     

  

  


