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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 ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ اگست ٢١

  

  »...تريبونال مردمی« که به ھائی» ياليستامپر«معرفی 

  ! کمک مالی کرده اند؟
  

آن  بسياری از  اسامی که از سايت رسمی آن گرفته ام،،يبونال به ترھا» امپرياليست «ليست اسامی کمک ھای مالی

 که عليه حکومت اسالمی، عليه ئی با ھم در کمپين ھای طوالنی سال ھادر ھستند و ئی ھای آشناه، برای من چھرھا

ی ، در سخنرانی ھا و مراسم ھا۶٧اشغال عراق، عليه اشغال افغانستان، سالگرد قتل عام رندانيان سياسی در سال 

  ھایمھمی ھم در رابطه با کمک» اسناد« که البته به ئیمختلف ديده ام اين روزھا با نوشته ھای برخی از گروه ھا

، دست ھا به اين کارزار مردمی عليه حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی» اميرپاليست «ۀيواشکی و مخفيان

  ! کنم» ءافشا«ھا را » امپرياليست « اينبه اين نتيجه رسيدم کهيافته اند 

  فعالیدر اين مبارزاتی که در باال اشاره کردم، حضور» نفوذی«ھا، احتمال به عنوان » امپرياليست«برخی از اين 

 ھا »امپرياليست« داده اند احتماال خود  به تريبونال»کد«و » رمز«و برخی نيز کمک ھای خود را با اسم . داشته اند

  »١٠٠ وانکور ٢٢ با کد مالیکمک «برای نمونه ! تا کسی آن ھا را نشناسدھستند که از اين طريق کمک کرده اند 

ش از ھشتاد شاھد و زندانی سياسی سابق که در اجالس تريبونال لندن شھادت دادند و مشاھدات و بر اين اساس بي

 ھيچ ت وکال و حضار تعريف کردند و اشک ھمه را نيز درآورده بودند،أخاطرات و تجارب خود ھا را برای ھي

  .ھا به لب نياوردند چون که احتمال داشت اين کمک ھا قطع شود» امپرياليست«سخنی عليه 

وام بانکی پنچ تن از فعاالن و «ھا چون » امپرياليست«ھا و يا نمايندگان » امپرياليست«برای مثال، برخی از اين 

من نزديک به . » کرون١٠٠٠٠٠باخته  ھفت جان ۀخانواد/ھمگامان کارزار، ويدا، خسرو، ليال، بھرام و ايراندخت

 مبارزات در استکھلم حضور ۀ ھا را از نزديک می شناسم و ھمواره در ھم»امپرياليست«سه دھه است که اين 

  . فعالی دارند

 داده  قرار تريبونالدر اختيار و  کرونی گرفته٧۴٣١٠يازده ھزار دالر معادل   وام- سيگل نيويورک - مينا، يا 

  .است
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رويا جھرمی، بھرام توکلی، محترم چيتگر، احمد موسوی، ھای ديگری چون » امپرياليست«ی توان به مھم چنين 

، جمشيد، سحر محمدی، قلعه، سعيد افشار، ليال )نيويورک(يا صادقی، رضا رستگاری ؤالدن و اردوان وانکور، ر

 آفاق، بھبود -اثی، منصوريا غيؤآزاده شکوھی، بابک عماد، پويا دانشيان، سامان دری، نازنين، جمشيد، ر

  ...بھکيش، دکتر افشين راد، خانواده جان باخته گان و

 که به تريبونال کمک کرده اند توجه کنيد و اين اسامی را خوب به خاطر ئیھا» امپريالست«به ليست اسامی 

را انکار » شکوک؟م«و » غيرمردمی؟«، آن ھا نتوانند اين کمک ھای خود به تريبونال »مبادا«تا در روز ! بسپاريد

  . کنند

  :شما ھم می توانيد اين ليست کمک ھا به تريبونال را در سايت رسمی آن، در آدرس زير ببينيد و قضاوت کنيد

 com.irantribunal@info:   و آدرس ايميل کارزارcom.irantribunal.www: آدرس سايت کارزار

  

 فھرست کمک ھای مالی

  ٢٠١٢ جوالیماه / يدنکمک ھای مالی نقدی و رسيده به حساب کارزار در سو

  

   دالر۵٠٠  آذر وانکور،-

  ١٠٠، وانکور، ٢٢ با کد لی کمک ما-

   دالر١۵٠٠ پيوند، -

   يورو٣٠٠ کرون معادل ٢٨/٢٤٩۵ روشن ضمير ناس، -

   يورو۵٠٠ کرون معادل ٤٠/٤٣۵٠اده،  عباس زالز-

   يورو۵٠ کرون معدل ٤٧/٤٣٣ حسن حجت السالمی، -

  يدنی کرون سو٢٢/٢۵١١، )فروش قھوه و ساندويج (اروی فعاالن کارزار ن-

  يدنی کرون سو١٢/١٣۶٩۵يا جھرمی، ؤ ر-

   کرون١٠٠٠ کوتنبرگ، - فعاالن کارزار-

   کرون١٠٠٠ مسعود واثقی، -

   کرون١٠٠٠ بھرام توکلی، -

   کرون٣٠٠٠ بھرام توکلی، -

   يورو١٠٠٠ الدن و اردوان، وانکور، -

   دالر۵٠ متين وانکور، -

   کرون١٠٠٠، ٢- يدنسو/ احمد-

   کرون١٠٠٠، ١- يدنسو/ احمد-

   يورو٣٠ دالر کانادا و ۶٠، يدنسو/ احمد-

   کرون١٠٠ چيتگر، -  محترم -

   کرون١٠٠ سياوش س، -

  

  ٢٠١٢ جونماه ھای مه و /يدنارزار در سوکمک ھای مالی رسيده به حساب ک
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خانواده ھفت جان باخته، / وام بانکی پنچ تن از فعاالن و ھمگامان کارزار، ويدا، خسرو، ليال، بھرام و ايراندخت-

   کرون١٠٠٠٠٠

   کرون٧٠٠ بھمن، به ياد لطيف قاسم زاده اردبيلی و ھمسرش، -

   کرون٢٠٠ ناھيد، مالمو، -

  کرون ١٠٠  سياوش س،-

  کرون ١٠٠  چيتگر،-  محترم -

   يورو۵٠ معادل ١٧/٤٣٩ عباس زمانی، -

   کرون١٧٠٠ جمع آوری کمک مالی گروه کار کارزار در کوتنبرگ، -

   کرون٢۵٠٠ ميرعثمان گل، -

   يورو۵٠٠ کرون معادل ٩٠/٤٤١٨ سحر محمدی، -

   دالر ۵٠٠٠ کرون معادل ٣٤٨۶٧ رضا رستگاری، نيويورک، -

  کرون ١٠٠  سياوش س،-

   کرون١٠٠ چيتگر، -  محترم -

   کرون۶٣٠٠٠ بابک عماد، -

  

  ٢٠١٢ جون، امريکاکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در 

  

  الر د١٩۵٠ پويا دانشيان، -

  

  ٢٠١٢جون ، مه و اپريلماه ھای /کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان

  

  )نقد (الر د٢٠٠ سامان دری، -

  )نقد( پوند٢٠٠ ناھيد نعيمی، -

   پوند٣۵١/ ٩٤ بدون نام -

   پوند١١٠٠ حسين حسن زاده، -

   پوند ١٠٣٢ کمک ھای مالی جمع آوری شده در محل دادگاه در لندن، -

   پوند٧۵/٢٣٧٢ نازنين، -

   پوند ١٠ جمشيد، -

   پوند٩٩/٣۵١،  )سويس(يا غياثی ؤ ر-

   پوند١٠ جمشيد، -

  )نقد(ی ئ استرالياالر د١۵٠٠، )استراليا( نيما ص، -

   پوند١٠ جمشيد، -

  ) استراليا( پوند، نيما ص، ١٩٨٨ تراب شکوھی، -
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   پوند٣٧٠٠ ، حميد ص-

  

  ٢٠١٢ اپريل/ يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

   کرون٣٤۵٠، اروین/ کمک مالی فعاالن کارزار-

   کرون٤٠٠، اروین/ جمع آوری کمک مالی روزکومه له-

   کرون٢۵٠، یارون/ ملينا کردلند-

  کرون ۵٠٠ لنا، -

   کرون٣٠٠، اروین/ دکتر سعيد-

   کرون٢٠٠ مالين، -

   کرون١٠٠٠، اروین/ کانون فرھنگی کردھا-

   يورو٣٠٠ کرون معادل ٢۶۵٢ھامبورگ، / زمان و نصرت-

   کرون۵٠٠ آزاده شکوھی، استکھلم، -

   يورو١٠٠ کرون، معادل ٨٨٤ مجتبی، ھانور، -

   يورو۵٠ کرون معادل ٤٤٢ھانور، / ربيع جليلی-

   يورو۵٠ کرون معادل ٤٤٢ھانور، / مھدی-

   کرون١٠٠ چيتگر -  محترم -

   کرون١٠٠ ، سياوش س-

  

  ٢٠١٢ جنوری، فبروری، مارچماه ھای /يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

  چمار

  

  کرون ۵٠٠ امير، -

   کرون۵٠٠ ل، - مينا-

   کرون۵٠٠ محمد نبوی، -

   کرون١١٠٠ کامبيز، -

   کرون١٠٠ جعفر، -

   کرون١٠٠ غالمرضا، -

   کرون٢٠٠ ابی، -

   کرون١٠٠٠ زھره، -

   کرون٣٠٠٠ اسماعيل، -

   کرون٨٠٠٠ بھبود بھکيش، -

   کرون١۵٠٠ آفاق، -  منصور-
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   کرون٩٤٧٨ استکھلم - درآمد مراسم نورزوی -

  

  فبروری

   کرون۵٠٠٠ دانمارک، -  کارزار ايران تريبونال -

   کرون١٠٠چيتگر  -  محترم -

   کرون١٠٠ سياوش س، -

  

  جنوری

  

- Inger Vinther Johansen ،٣۵کرون٣    

   کرون١٠٠٠ منصور، -

   کرون٧٠٠٠ دانمارک -  کارزار ايران تريبونال -

   کرون١٠٠ چيتگر، -  محترم -

   کرون١٠٠ سياوش س، -

   کرون١٤٠٣ مونيخ، -  کانون ايرانيان آزادی خواه -

  

  ٢٠١٢ جنوری، فبروری، مارچماه ھای /ه حساب کارزار در انگلستانکمک ھای مالی رسيده ب

  

  چمار

  

   پوند٤٣٠٠ حميد ص، -

   پوند١٠ جمشيد،  -

   پوند٤٩٨٨گان،  جان باختۀ خانواد-

   پوند ١٨٠٠ دکتر افشين راد، -

  

  بروریف

  

   پوند١٠ جمشيد، -

  

   جنوری

  

   پوند١٠ جمشيد، -

  

  ٢٠١١مبربر، نومبر و دسوماه ھای اکت/يدنسوکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در 
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  مبردس

  مبرشيستا در نو/آوری شده در استکھلمکمک مالی جمع 

  

   کرون١٠٠٠ اندرک، باربرو، مھسا، عليرضا، ايراندوخت، -

   کرون١٠٠ طاھری، - امير-

   کرون٣٠٠ رشيدی، -  ماريا-

   کرون١٠٠٠ مينا اسدی، -

   کرون ۵٠٠ سعيد افشار، -

  کرون  ۵٠٠ رحيم، -

   کرون۵٠٠ه، -زينت

   کرون١٠٠ احمد، -

   کرون١٠٠ صادقی، -ياؤ ر-

   کرون،۵٠ مقدم -

   کرون١۵٠٠ محترم و خسرو، -

   کرون۵٠٠ا، -  غالمرضا-

   کرون٢٨۵٠ بدون نام، -

  

   کرون۵٠٠٠ کارزار در کپنھاک، ۀکمک مالی جمع آوری شد

  

   کرون٣٠٠ مھرنوش، -

   کرون۵٠٠ر، -  خسرو-

  الر د٢٠٠ ليال، -

  الر د١٠٠٠ ايران، -

   کرون٣۵٠ مامد، - سيما-

  کرون١٠٠س،  -  سياوش-

  کرون١٠٠ چيتگر، -  محترم -

  

  مبرنو

  

   کرون٢٠٠ مھری ا ن، -

   کرون٢٠٠ صادقی، -يا ؤ ر-

   کرون٢٠٠٠ ا، -  منصور-

   کرون١٠٠٠٠ کمک مالی جمع آوری شده کارزار در کپنھاک  -
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   کرون٢٠٠ حسن جعفری -

   کرون٧۴٣١٠ معادل الريازده ھزار د  وام-ويورک  سيگل ني-  مينا، -

  

   کرون١٠٠ چيتگر -  محترم -

   کرون١٠٠ سياوش س -

  

  برواکت

  

   کرون٧٠٠ گيتا، -  ويدا-

   کرون١٠٠ چيتگر، -  محترم -

   کرون١٠٠ سياوش س، -

  

   ٢٠١١مبر بر، نومبر و دسوماه ھای اکت/ کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان

  

   پوند١۵٧ سويس، -ياؤ ر-

   پوند٢٠٠ بابک عماد، -

  پوند ٣٠ جمشيد، -

  

  ٢٠١١مبر  و سپتجوالی، اگستماه ھای /يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

   کرون١٣٠٠استکھلم  -  مين سالگرد٢٣/  کمک مالی-

   کرون۶٠٧، دانمارک، قبض کمک مالی -  پوران-

   کرون۵٠٠  زری، نقد-

   کرون ٢٣٠٠ قبض، - مک مالی کامبيز، ک-

  کرون ٣٠٠ ويدا، -

   کرون٣٠٠ محترم، -

   کرون٣٠٠ سياوش س، -

   کرون۶٠٠ بھرام، -

  يورو ١٠٠  شھريار، نقد،-

  

   ٢٠١١مبر  و سپتجون، جوالی، اگستماه ھای / کمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان

  

   پوند٢٠٠ بابک عماد، -

   پوند٢۶٠ دکتر علی، انگلستان، -
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   پوند معادل پانصد يورو۴۴٠ عزت، مونترال، -

  پوند ۴٠ جمشيد، -

  

   ٢٠١١سپتامبر / امريکاکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در 

  

  دالر ٣۵٠٠ مينا، -

  

   ٢٠١١جون/يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

   کرون١٠٠ فريده، -

   کرون١٠٠ محترم، -

   کرون١٠٠ سياوش س، -

   کرون٢٠٠ بھرام، -

  

  ٢٠١١مه / يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

  کرون ١٠٠٠ منصور س، -

   کرون ٧٠٠ قبض کمک مالی، -  برنامه استکھلم -

   کرون۵٠٠ کمک مالی در برنامه استکھلم، -

   کرون١٠٠ محترم، -

   کرون١٠٠ سياوش س، -

   کرون٢٠٠ بھرام، -

  

  ٢٠١١مه / اب کارزار در انگلستانکمک ھای مالی رسيده به حس

  

   پوند٣۶٠ دکتر علی، انگلستان، -

   دالر کانادا۵٠٠ پوند معادل ٢٠ مونترال،- حميد ش -

   دالر کانادا۵٠٠ پوند معادل ٣٢٠ مونترال،- عزت 

  پوند ١٠جمشيد، 

  

  کمک ھای مالی

  

   يورو١٠٠ محسن پادوا، -

   يورو١٠٠، ۶٧ الله ھای خونين -
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  امريکا الر د٣٧٣راسم کارزار در وانکور،  کمک مالی به م-

   يورو٣۶٨، معادل  دالر کانادا۵٠٠ خانم جھانشاھی، -

   يورو٣٢ اردوان، -

  

  ٢٠١١ اپريل/ يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

   يورو١٠٠ شھريار، نقدی، -

   کرون١٠٠٠ منصور س، -

   کرون١٠٠ محترم، -

   کرون۵٢٠٠کھلم است/ ويدا؛ کمک ھای مالی دستی-

   کرون١٠٠ سياوش س، -

   کرون٢٠٠ بھرام، -

  

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

  

  پوند ١٠ جمشيد، -

  

  ٢٠١١ چمار/ يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

   کرون٢٢۵٨۶يا ج، ؤ ر-

   کرون٢۵٠٠ منصور س، -

   کرون١٠٠٠ محبوبه ز، -

   کرون١٠٠م،  محتر-

   کرون١٠٠٠ حميداشرف، -

   کرون١٠٠٠ اميد، -

   کرون١۵٠٠ ويدا، -

  کرون ١٢٠٠ پيوند، -

   کرون١٠٠ سياوش س، -

   کرون١٠٠ بھرام، -

  

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

  

  پوند ١٠ جمشيد -
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  ٢٠١١ بروریف/ يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

  کرون ١٠٠ کارزار بم، -

  کرون ١٠٠ بھرام، -

  کرون ١٠٠ سياوش س،  -

  

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

  

  پوند ١٠  جمشيد-

  

  ٢٠١١ جنوری/يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

   کرون۵٠٠ غالمرضا، -

   کرون٤٤/١٣٠٨۵ حسن ماسالی، -

   کرون٧٠٠٠ه بانی،  ليال قلع-

   کرون٢٤/٨٨۶ شھرام ک،  -

   کرون١٠٠ گورش گلنام، -

   کرون٢٠٠، ٩۶ شروين -

   کرون٣٠٠، ٩٧ آريان -

   کرون١٠٠ سياوش س، -

   کرون١٠٠ بھرام، -

  

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

  

  وند پ٢٠٠  سامان دوری،-

   پوند٤٧/١۵٩ سويس، -يا ؤ ر-

   پوند١٠ جمشيد، -

  

   ٢٠١٠مبردس/يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

   کرون٢۶٠٠ اراز فانی، -

   کرون١٠٠ کورش گلنام، -

   کرون۵٠٠ مھری س، -
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   کرون١٠٠ سياوش س، -

   کرون٣٠٠ کارزار بم، -

   کرون١٠٠ بھرام، -

  

  ٢٠١٠مبردس/ه به حساب کارزار در انگلستانکمک ھای مالی رسيد

  

  پوند ١٠  جمشيد،-

  

   ٢٠١٠مبرنو/يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

   کرون١٠٠، ٩۶ شروين -

   کرون٢٠٠ بدون نام، -

   کرون١٠٠ بدون نام، -

  

  ٢٠١٠مبرنو/ه به حساب کارزار در انگلستانکمک ھای مالی رسيد

  

   پوند١٠ جمشيد، -

   پوند١٠ سھيل، -

  ١٢⁄١١٧ احمد جوانشير، -

  

  ٢٠١٠برواکت/يدنای مالی رسيده به حساب کارزار در سوکمک ھ

  

  کرون ١٠٠ کورش گلنام، -

   کرون١٠٠، ٩۶ شروين -

   کرون١٠٠، ٩٧ آريان -

   کرون١٠٠ سياوش، -

   کرون١٠٠ پ، - مھرداد غ -

   کرون١٠٠ مادر س، -

   کرون١٠٠ مھدی، -

   کرون١٠٠ سوسن بھار، -

   کرون۵٨⁄٢٧٧ ، حسن مکارمی-

  

   ٢٠١٠بر واکت/رسيده به حساب کارزار در انگلستانکمک ھای مالی 
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   پوند١٠ جمشيد، -

   پوند١٠ سھيل، -

  

   ٢٠١٠مبر سپت/ به حساب کارزار در انگلستانکمک ھای مالی رسيده

   پوند١٠ جمشيد، -

   پوند١٠ سھيل، -

  

  ٢٠١٠مبر سپت/ يدنکمک ھای مالی رسيده به حساب کارزار در سو

  

   کرون١٠٠٠ ليال دانش، -

  يدن سون کرو١٠٠٠مسعود بلوچ،  -

  يدنکرون سو ١٠٠ فريده، -

  يدنکرون سو ٣٠٠ ويدا، -

  يدن کرون سو٨٠٠ ويدا، -

  يدنکرون سو٢۶۵٠استکھلم، - مين سالگرد ٢٢ مراسم -

  يدنکرون سو ١٠٠ سياوش، -

  

  ٢٠١٠ گستا/ يدن و انگلستان در سويدنکمک ھای مالی رسيده به حساب ھای کارزار در سو

  

   پوند۴٩⁄۶٠فانی،   زری عر-

   کرون۶٠/٣٧۶٧ يورو معادل ۴٠٠ شھره ب، -

   کرون٣٢/٩٣ يورو معادل ١٠ مھرداد غ، -

   کرون١٠٠٠ گالله ش، -

   کرون١٠٠ بی نام، -

   کرون٢٠٠٠ ويدا، -  آبونه ھای استکھلم -

   کرون ۵٠٠ زری، -

   کرون١٠٠ بيژن بازرگان، -

  

  ٢٠١٠ گستتا تاريخ اول ا

  

  انگلستان 

  

   پوند٣٠  سھيل،-

  پوند١٠ جمشيد، -
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  کانادا

  

   يورو١٠٠٠ اردوان، -

  

  يدنسو

  

   کرون۵٠٠ غالمرضا، -

   کرون٣٠٠ سياوش، -

   کرون ٤٠٠٠ اردوی گوتنبرگ، -

  

  اروین

  

   کرون سوئد۵٠٠ محمد، -

  

  کانادا

  

  يدنی کرون سو١٠۶۴٠ اردوان، -

  

  يدنسو

  

   کرون۵٠٠يا، ؤ ر-

   کرون٣٠٠ تی شرت، -

   کرون۵٠٠ احمد، -

   کرون١٠٠٠ ماوند، -

  

  المان

  

   يورو١٠٠ ايمان، -

  

  سويس

   

   پوند١۵۶يا، ؤ ر-

   پوند١۶٧يا؛ ؤ ر-
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  يدنسو

  

   کرون١٠٠ محترم، -

   کرون٢٠٠ گيتا، -

   کرون٣٠٠ سيما، -

   کرون١٠٠ ابی، -

   کرون١٠٠ ژيال، -

   کرون٢٠٠ شھرام، -

   کرون۵٠٠ مريم، -

   کرون٢٠٠ خسرو، -

   کرون١٠٠ قاسم، -

   کرون۵٠  فروغ،-

   کرون١۵٠ ويدا، -

   کرون۵٠٠ ليال، -

   کرون٧٠٠ بابک، -

   کرون٣٠٠ زری، -

   کرون۵٠٠ صالح، -

   کرون۵٠٠ کيومرث، -

   کرون۵٠٠يا، ؤ ر-

  

  انگلستان

   پوند۶٠٤ تی شرت، -

   پوند٧۵ تی شرت، -

   پوند٢٠ تی شرت، -

   پوند١٠٠ بابک، -

   پوند١١٨ بابک، -

   پوند٣٠ جمشيد، -

   پوند١٠  رضا،-

   پوند٤۵ بابک، -

   پوند٧٣⁄٢٣ پيوند، -

   پوند٩٠⁄٢٠۵ تی شرت، -

  

  سويس
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   پوند ۶٣⁄۵١يا، ؤ ر-

  

  اروین

  

   پوند٨٧⁄٧٧٨يا، ؤ ر-

  

  المان

  

   يورو۵٠ پرھام، -

  

 و کرون و غيره وارد است و حال و الراگر کسی حساب و کتاب و تبديل پول ھای مختلف به يک پول، مثال د

 مثال در فيس بوک و زير اين مطلب و يا جای ئیکمک ھا را دارد می تواند کل اين رقم را در جاحوصله جمع اين 

  .ديگر بنويسد

***  

 نخست تريبونال مردمی در لندن با موفقيت به پايان رسيد عده ای عزم شان را جلسۀبه اين ترتيب، پس از اين که 

ن و دست اندرکاران ھنگامی که فعاال. به شکست بکشانندد و جزم کرده اند تا کارزار را به امپرياليست ھا متصل کنن

اين تريبونال برای پيش برد امر اين دادگاه تالش می کردند عده ای در خانه ھای تيمی خود در قلب اروپا نشسته 

ن اسامی  به دفاتر خزانه داری دولت ھای امپرياليستی بودند تا نام تريبونال را در ميائیبودند و در حال زدن نقب ھا

اما ھنگامی که چيزی پيدا نکردند يکی از وکال را بھانه قرار دادند تا کل تريبونال را . دريافت کنندگان کمک باشند

ست که ا شان اين بود تنھا اين وکيل را مورد انتقاد قرار می دادند و طبيعی ألۀ مساگر اين ھا واقعاً . ال ببرندؤزير س

 حمله کنندگان به تريبونال مشکل شان ألۀاما به نظر می رسد که مس.  تريبونالخود اين حقوقدان جوابگو می شد نه

تالش می کند مسير تير شکيلک شده از تريبونال لندن به قلب جمھوری » ئیرامبو«يکی با يک حرکت . اين نيست

ين ھا آگاھانه و اما يک حقيقت غيرقابل انکار اين است که ا. اسالمی را منحرف کند و به سوی تريبونال برگرداند

آن يکی با تحليل ھای عجيب و غريب از ! مردند» ناآگاه«ناآگاھانه آب به آسياب دشمن می ريزند و در واقع دوستان 

پولپوت، «آن ديگری، که خودشان يک عمری رفقای جداشده از سازمان شان را . امپرياليسم به تريبونال می رسد

می » معلم اخالق«ناميده اند امروز برای ما » ...، دوم خردادی ویئفراری، مک کارتيسم، حجاريانی، محسن رضا

  .  ديروزی خود نيز رعايت نکرده اندئیشوند که کم ترين پرنسيب و اخالق سياسی را حتی در مورد رفقا

 خودشان نيز نمی توانند چھار نفر را دور خود جمع کنند و دست ۀثيری که حتی در محلأگروه ھای حاشيه ای و بی ت

ندازند رای آزادی زندانيان سياسی راه بيم، تالش کنند تا نگذارند فالن پناھنده به ايران ديپورت شود و يا کارزاری بک

االت حضار را جواب بدھند ؤ مستقل به نام گروه شان بگذارند و در مقابل ده نفر سخن بگويند و سۀو يا يک جلس

 کنند اما کسانی و جرياناتی که شب و روز به بارگاه دول  میئی، امروز عليه تريبونال اين ھمه قلم فرسا...و

، به ايران نيز حمله کنند و آن ھا را به قدرت اامپريالسيتی و ناتو دخيل بسته اند تا ھم چون عراق و افغانستان و ليبي

 !برسانند اين قدر پيگير سخن نمی گويند بسيار حيرت انگيز است؟
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پيش، با تالش پيگير و خستگی ناپذير خانواده ھای جان باختگان و جان به در ھر صورت کارزاری که از پنج سال 

خواه و عدالت يدوسياليست و آزاس و فعاالن سياسی، اجتماعی و فرھنگی چپ و ۶٠ ۀعام دھھای در بردگان از قتل 

موجوديت  اعالم ٢٠٠٩مبر سال  مقدماتی، در دس، شروع به کار کرده و پس از آمادگی ھای٢٠٠٧بر وجو، در اکت

 کليت ۀمحاکم«را علنی کرده است، خود نھادی سياسی، اجتماعی و حقوقی مستقلی است که ھدفش اصلی اش 

، اعالم کرده و ھيچ گونه وابستگی ملی و سياسی به ھيچ »حکومت اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت و نسل کشی

ت ديگر، اين نھاد مستقل، ھيچ گونه عباربه .  و ھيچ دولتی در جھان نداردحزب و سازمان ايرانی و غيرايرانی

رقابت و کشمکشی نيز با احزاب و سازمان ھای سياسی ندارد و به طور مستقل و اثباتی اھداف خودش را پيش می 

 افراد و سازمان ھا و احزاب ۀبه ھمين دليل نيز اين کارزار از ھمان روزھای آغاز کارش با حمايت گسترد. برد

 گسترده تر ئیخواه ايرانی قرار گرفته و قطعا بعد از اين نيز چنين حمايت ھازاديياليست و آسياسی جدی چپ و سوس

  . خواھد شد

موفقيت آن، خاری .  جامعه ايران استۀ مردم رنج ديده و زخم خورده و استثمار شدۀموفقيت تريبونال، موفقيت ھم

 ۀريش. س ھمه سيستم سرمايه داریأ آن و در ری و بين المللیئست در چشم کليت حکومت اسالمی و حاميان منطقه ا

کليه فالکت ھا، بدبختی ھا، سرکوب ھا، جنگ ھا، کشتارھا، زندان ھاو شکنجه و اعدام ھا، در بطن سيستم سرمايه 

فريقای جنوبی در روز روشن کارگران اعتصابی اليس وحشی واگر پ. داری و روابط و مناسبات آن نھفته است

 نفر از ٣٠٠٠ش از ي، به بیقای جنوبيفراس حکومت يلو، پ٢٠١٢ست گا ١۶پنج شنبه روز . را می کشد معدن

 .ن دست به اعتصاب زده بودند حمله کرد و آن ھا را به رگبار بستيقای جنوبی که در معادن پالتيفراکارگران در 

ز زحمی ي تن ن کارگر جان باخته و صدھا٣۶س، يلو پۀانيورش وحشين يخبرگزاری ھا اعالم کرده اند که در ا

 سال جدیدر اواخر . ش استي جان باختگان در حال افزا، تعدادیقای جنوبيفراس يلوس پئي رۀبه گفت. دنديگرد

 نفر از کارگران اين ٢٠٠شھر بابک کرمان، حدود  با پايان يافتن کار ساختمان مجتمع مس خاتون آباد در، ١٣٨٢

اعتصاب و  ما، کارگران اخراجی ھمراه خانواده ھايشان دست بهدر اعتراض به اين اقدام کارفر. مجتمع اخراج شدند

 شھر بابک - خاتون آباد ۀجاد  پس از به نتيجه نرسيدن اعتصاب و تحصن، کارگران اقدام به بستن.تحصن زدند

ن به  در نتيجه کارگرا.کرد اما نيروی انتظامی با اعزام چند فروند ھلی کوپتر از کرمان، کارگران را پراکنده .کردند

که در طی آن چھار   اما اين بار تجمع کارگران به گلوله بسته شد.بابک تجمع کردند مقابل فرمانداری شھر ناچار در

، کارگران معترض  و اروپاامريکا يا در . شدند منی کشتهؤام ھای رياحی، جاويدی، مھدوی و منفر از کارگران به ن

 مصر ۀ بخش در مقابل کارگران و مردم آزادئی رھایعنوان نيرو در مصر ارتش را به . سرکوب می کنندرا شديداً 

به اين ترتيب، روشن است که سيستم سرمايه داری جھانی در کشورھای مختلف، ھر چند به لحاظ . قرار می دھند

ند اما به لحاظ ستراتژی سرمايه داری و مناسبات کار و سرمايه، تفاوت چندانی با  اسياسی و ايدئولوژيک متفاوت

 دول امپرياليستی و سرمايه داری، ھم چون شرکت ھا و کارتل ھا دعوا و ۀاما در عين حال بين ھم. مديگر ندارندھ

کشمکش و رقابت دايمی وجود دارد و بزرگ ترھا مانند درندگان کوچک تر ھا را می بلعند و نابود می کنند تا خود 

ضدانسانی حکومت اسالمی، ھيچ تفاوتی با ماھيت دول امروز ماھيت سرمايه داری و . را فربه تر و قوی تر سازند

فريقای جنوبی و غيره ا، عربستان سعودی، المان، سوريه، مصر، اسرائيل، انگليس، فرانسه، امريکاچين، روسيه، 

بنابراين، آن چه که . ھمگی، دشمن آزادی و برابری و ستم گر و استثمارگر و آدم کش و جنگ طلب ھستند. ندارند

 ما مھم است تقويت جنبش ھای اجتماعی ۀلترناتيو ھای امپرياليستی برای ھماا توجه به تحوالت منطقه و امروز و ب

 قاطع در جھت سرنگونی کليت حکومت اسالمی با قدرت و ھدايت مستقيم ۀس ھمه جنبش کارگری و مبارزأو در ر
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 محکوم ول امپرياليستی را بايد شديداً از اين رو، ھرگونه ھمکاری مخفی و علنی با د.  ايران استۀخود مردم جامع

، در ايران نيز ...، مصر واکرد و نگذاشت ويران گری و فجايع انسانی و سياسی و اجتماعی افغانستان، عراق، ليبي

  .تکرار گردد

 حق طبيعی ھر فرد و جريانی است که آن چه که به نظرش درست می آيد تبليغ و ترويج کند و ديگران را نقد مسلماً 

زنی و يک طرفه به قاضی رفتن و سرمست و پيروز ھم ء اما تھمت و افترا. يد و تحمل نقد ھم داشته باشدنما

خواه و عدالت جو عليه حکومت واقعی نيروھای سوسياليست و آزادي ۀبرگشتن، عملی زشت و شنيع است و به مبارز

  . طمه وارد می کندجھل و جنايت و ترور اسالمی و متحدان و يا رقبای بين المللی آن نيز ل

 تريبونال حمايت کنيم و ۀوليت سياسی و انسانی به ما حکم می کند که از اقدام ارزندؤاحساس مسدر چنين شرايطی، 

 که ئی سالم و صميمی نواقص و کمبودھای آن را مورد نقد قرار دھيم و يا افراد و وکالئیدر عين حال در فضا

 در مورد آن ھا وجود دارد مشخص تر بنويسيم تا ھمين افراد، خودشان  ايرادات و اشکاالت و ابھاماتیاحتماالً 

  ! جوابگو باشند و اصل را فدای جزء نکنيممستقيماً 

بايد توجه داشته باشيم تريبونال بين المللی عليه حکومت اسالمی، متکی به تصميم گيری جمعی و فعاليت جمعی 

  . است، نه فردی

کارزار، بی ھيچ شبھه ای و به روشنی ضرورت اين امر توضيح » ھمکاریفرم ھمبستگی و «در آخرين بند متن 

 در آوردن اين دادگاه، به کارزاری جھانی نياز است که توده ھای مردم عدالت خواه ءبرای به اجرا«: داده شده است

ه نگار، فعال و مدافع حقوق انسانی؛ چه ايرانی، يا غيرايرانی، اعم از کارگر، نويسنده، شاعر، حقوقدان، روزنام

بنابراين، شما ھم می توايند به اين » .، به آن بپيوندند و به پيش برد آن ياری رسانند... جو و سياسی، ھنرمند، دانش

ولين و دست اندرکاران اين ؤمس.  نواقص و کمبودھای آن بکوشيد در رفع اشکاالت وکارزار بپيونديد و عمالً 

 اين تريبونال، به روی ھر انسان حق طلب و عدالت جو عالم کرده اند که درِ تريبونال، ھميشه گفته و با صدای بلند ا

  ! و آزادی خواھی که مخالف سرسخت حکومت اسالمی و دول امپرياليستی جنگ طلب و اشغالگر ھستند، باز است

سی در زندان ھای دادگاه بين المللی برای رسيدگی به کشتار زندانيان سيا«کيد کرده اند که أھم چنين فعاالن کارزار ت

 شصت، و به ۀ شصت محدود نخواھد شد، اما محور دادگاه، کشتارھای دھۀ، تنھا به دھ»رژيم جمھوری اسالمی

بر اين اساس، اين کارزار را بايد .  است۶٧خصوص تکيه بر قتل عام زندانيان سياسی و نسل کشی در تابستان 

ين تند و تيز و خصمانه عليه تريبونال موضع گيری می کنند و به ھمين دليل، به دوستانی که اين چن. گسترده تر کرد

 خودمان وجود دارد مشغله ھای غيرواقعی ۀدر اين شرايط حساس و پرخطری که در منطقه و جھان و به ويژه جامع

و زايد و کسل کننده برای خودمان و ديگران درست نکنيم؛ و بيش از اين نيز شکاف ھای غيرواقعی بين خودمان به 

از اين رو، . با دادن آدرس ھای عوضی، نقش امپرياليست و حاميان وطنی آن ھا را لوث نکنيم. جود نياوريمو

پيشنھاد من اين است که ھم زمان با پيش برد مبارزات سازمان و غيرسازمانی تان، به تريبونال نيز بپيونديد و در 

يک سو، ابعاد مبارزاتی آن را گسترش دھيم و  عمل و فعاليت مشترک، ھمگی دست به دست ھم دھيم تا از ۀپروس

  !از سوی ديگر، در رفع ابھامات و اشکاالت احتمالی آن ھم بکوشيم

  ٢٠١٢ گست بيستم ا- ١٣٩١ ]اسد[دوشنبه سی ام مرداد

  :ضميمه

  ھزينه ھای دادگاه 
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اين بودجه فقط . ياز داردن) پوند(کارزار برای برگزاری دادگاه به مبلغی حدود صد و ھفتاد پنچ ھزار ليره استرلينگ 

 جھانی داوطلبانه به اين کارزار مردمی جھانی ۀشانزده حقوقدان ايرانی و برجست. شامل ھزينه ھای زير است

  . ت منصفه ھم به ھم چنينأاعضای کميسيون حقيقت ياب و ھي. دپيوسته اند و دست مزد دريافت نمی کنن

 سفرھای اروپائی با سفر ھای ۀبه طور مثال، ھزين. اسبه شده اندشايان توجه است که ھزينه ھا به طور ميانگين مح

در ساير موارد نيز اين قانونمندی رعايت شده . دور دست در ھم ادغام و ميانگين آن ھا در بودجه محاسبه شده است

  .  کندر میييھزينه ھا تقريبی است و با کم يا زياد شدن سفرھا و ھزينه ھای تدارکاتی و بھاء سفرھا، تغ. است

 راھبردی حقوقدانان که متشکل از دو حقوقدان ۀ فعاليت ھا و سفرھای فعاالن کارزار و کميته اجرائی کميتۀھزين

 تا ء اين بخش از ابتداۀمجموع ھزين. ايرانی و دو تن از فعاالن کارزار است، خود اين افراد پرداخته و می پردازند

  .مين می شودأ توسط افراد درگير در اين فعاليت ھا تد می شود که تماماً پنچ ھزار پونو پايان کار مبلغی بالغ بر چھل 

  

   سفرۀھزين

 سفر پنچ حقوقدان عضو تيم دادستان، سه حقوقدان عضو تيم دفاع، سه وکيل مدافع، ھفت قاضی و رئيس ۀھزين

  .پوند٢۵٠- ١۵٠٠: ميانگين. پوند١۵٢٠٠: جمعا نوزده نفر. دادگاه

  .پوند٢۵٠-١۵٠٠: ميانگين.  پوند٤٨٠٠: حقيقت ياب سفر شش عضو کميسيون ۀھزين

  .پوند٢۵٠- ١۵٠٠: ميانگين.  پوند٩۶٠٠: ت منصفهيأ سفر دوازده عضو ھۀھزين

  ). ١( بين المللی راھبردی حقوقدانان ايران تريبونال و يک عضو مشاورۀ سفر پنچ عضو از ھفت عضو کميتۀھزين

  .پوند٢۵٠-١۵٠٠: ميانگين.  پوند٣۶٧۵٠: نجام خواھند دادشش نفر از اعضای کميته در مجموع چھل و دو سفر ا

  

   اقامتۀھزين

پنچ حقوقدان عضو تيم دادستان، سه حقوقدان عضو تيم دفاع، سه وکيل مدافع، ھفت قاضی و ) ھتل( اقامتۀھزين

  .  پوند١٤۵ - ٢١٤ميانگين .  پوند١٠٢٣١): ٢( نوزده نفر سه روز اقامتجمعاً . رئيس دادگاه

  . پوند١٤۵ - ٢١٤ميانگين .  پوند٧۵٣٩: شش عضو کميسيون حقيقت ياب به مدت ھفت روز) ھتل( اقامتۀھزين

  . پوند١٤۵ - ٢١٤ميانگين .  پوند۶٤۶٢: ت منصفه به مدت سه روزأدوازده عضو ھي) ھتل( اقامت ۀھزين

  . پوند١٤۵ - ٢١٤ميانگين .  پوند٧۵٣٩:  راھبردی حقوقدانان و يک عضو مشاورۀ اقامت پنچ عضو کميتۀھزين

  

  مدير تبليغاتی

  .  پوند٣٠٠٠٠): ٣(ھزينه استخدام مدير تبليغاتی 

   پوند١٠٠٠٠: ھزينه تغذيه 

   پوند٢٠٠٠: ھزينه رفت و آمد داخل شھر

   پوند ١٠٠٠٠: ھزينه تبليغات

   پوند١۵٠٠٠: ھزينه محل دادگاه

   پوند٢٠٠٠: ھزينه تکنيسن و لوازم تکنيکی صدا و تصوير

   پوند۵٠٠٠: ھزينه ھای متفرقه
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به دليل حضور رئيس کميته در لندن، .  راھبردی حقوقدانان در لندن مقيم ھستندۀدو عضو از ھفت عضو کميت) ١(

 راھبردی يک عضو مشاور در امور ۀکميت. جلسات و ديدارھای اعضای کميته بناگزير در لندن برگزار می شود

احتمال داده می شود اعضای کميته در .  آمده است سفرھای وی نيز در محاسباتۀھزين. دادگاه ھای مردمی دارد

  . ساير جلسات از طريق کنفرانس تلفنی برگزار می شود. مجموع تا برگزاری دادگاه ھفت بار در لندن ديدار کنند

در اين صورت، . احتمال دارد دادرسی چھار روز طول بکشد. دادگاه قرار است در سه روز برگزار شود) ٢(

 راھبردی ۀت منصفه و ھشت عضو کميتأاک نوزده حقوقدان دادگاه و دوازده عضو ھي اقامت و خورۀھزين

  . حقوقدانان افزايش خواھد يافت

ً ۀاعضای کميت) ٣(  بايد از ميان شخصيت ھای  راھبردی بين المللی حقوقدانان، وجود يک مدير تبليغاتی که حتما

ت بين المللی را داشته باشد، برای ايران تريبونال ثير گزاری بر مطبوعاأ مطبوعات جھانی باشد و قدرت تۀبرجست

 راھبردی انجام داد، چنين ۀ اعضای کميته راھبردی و با تحقيقاتی که کميته اجرائی کميتۀبنابر تجرب. الزم می دانند

وند دستمزد ميانگين چنين فردی، بالغ بر سی ھزار پ. پيوندد داوطلبانه به ايران تريبونال بفردی حاضر نخواھد بود

  .اين فرد نقش مھمی برای جھانی کردن دادگاه خواھد داشت. است

  

 برگرفته از سايت رسمی تريبونال* 

 

 


