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   ؛) صفحه5در ( 7 شماره گزارش

  ! داوود نوائيان: از

  

  کنسرت پاب ایرانی و غربی؛ در دفاع از صلح، دوستی و حقوق بشر؛ گزارش اجرای -

 بودجه؛بازنگری  و گزارش مالی -

  ؛به ژوهانسبورگ و نيویورک » و حقوق بشر دوستی،پيام بران صلح«  اعزام  آتی برای فعاليت -

  

حضور خسرو رِحمی؛ فرهنگ طاوولی، رضا برومند، سياووش دهقانی، رضا  نشستی با 2005آگوست  3

های  در اين نشست گزارش برنامه.  يوته بوری؛ برگزار شد-طالبی و داوود نوائيان در محل آ ب اف 

ها مورد بررسی و ارزيابی قرار  ارائه شد؛ اجرای برنامه» کنسرت صلح، دوستی و  دفاع از حقوق بشر«

 جهت اعزام الزم،گيری و انجام فعاليت   پیای و بريافت گزارش مالی، بودجه بازنگری شدگرفت؛ پس از در

  . تاکيد شده است ؛به ژوهانسبورگ و نيویورک ، »دوستی و پيام بران صلح « هرچه زودتر 

  

  :کنسرت اجرای -الف

 بشر؛درخواست کنسرت پاب ایرانی و غربی؛ در دفاع از صلح، دوستی و حقوق 2005 يولی 30روز شنبه  -

به  ،» دوستی وپيام بران صلح «  دو گروهناصر زرافشان؛ برای انتخاب و اعزام  آزادی برای اکبر گنجی و

به نلسون ماندال، نماد مقاومت در  پيام صلح و دوستی جوانان ایرانیژوهانسبورگ و نيویورک جهت تقديم 

  . شيسا برگزار شد مردم دررکدر پا ؛برابر تبعيض، و به کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل

  

 تن از شهرهای مختلف سوئد و کشورهای آمريکا، 500حدود ، بارید یسائی که مآ باران سيل رغم علی

  .بريتانيا، آلمان، ايتاليا، هلند، دانمارک، نروژ و مهمانان عزيزی از ايران در کنسرت شرکت کردند

  

ن دهنده ان است که اگر ما برای جوانان حرفی این نشا«. بود چشمگيرحضور و همکاری جوانان بسيار 

ن اندازه عرق ایران آبرای گفتن و یا کاری در خور مشارکت فعال انان داشته باشيم در وجود تک تک انان به 

  1»نان مواجه شودآدوستی وجود دارد که با استقبال گسترده 

  

 چون ،عرضه شادی به جوانانر  د الشاریگروه گلبانگ، همراه با صدای دل نشين، گرم و صميمی رستم

  .هميشه، موفق بوده و تحسين همگان را به همراه داشته است

ای به ايران عزيز برد  و  همه را چندلحظه» يار ديستانی«منصور تهرانی با ترانه سرود، به يادماندنی 

 شادی، سرور و های خوب شان، های جوان، با برنامه  سوپر يور، ايدی و همچنين ديگر گروه های هنری گروه

  . که  جا دارد از همه اين عزيزان، صميمانه سپاسگزاری شود. نشاط آفريدند

   

ی نيما با صدا زنده ياد احمد شاملو؛ »ها آی آدم«به روايت حقوق بشر، » سرود ای ايران«: نمايش تصويری

ا صدای دخترش زويا  پيام ناصر زرافشان ببا صدای بانوی شعر و ادب ايران سيمين بهبهانی،» برای گنجی«

الملل،   پيام خانم شيرين عبادی، برنده جايزۀ صلح نوبل و پيام خانم آيرنه خان، دبيرکل عفو بينزرافشان؛

بيان گر همبستگی برای باز کردن همۀ  »کنسرت صلح، دوستی و حقوق بشر«به مناسبت برگزاری 

، که پاسخ همۀ شرکت سيراند، بوده استشان در آن ا ها به خاطر عقيده هائی که انسان ها، زندان زندان

ای  کيفيت و اهميت ويژه » ...کنسرت«های  به برنامهبا خود همراه داشت و را  »...کنسرت «کنندگان 

   .بخشيد
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اند سپاسگزاريم، و اميدواريم  ها را بعهده داشته ها و پيام  انجمن سخن لندن، که زحمت تهيۀ اين فيلماز

  .ها گسترش يابد اين همکاری

   

يولی  14برنامه در  گفتگويشو عليرغم  ی اش يول9 ايميل  و يولی6  شفاهیتوافقالله عزيز، عليرغم 

  . اطالع داد که در کنسرت شرکت نخواهد کرد، يولی26روز راديو رنگارنگ استکهلم ؛ 

سعی  و شتيمگذا اش احترام   به تصميمولی؛ متاسف شديم در کنسرت عدم حضور اللهبديهی است از 

های آفتون بالدت و اکسپرس، آمده است؛   ولی دروغ هايی که به نام او، در روزنامه؛کنيم  او را درک رديمک

  . است همه ما شدهمايه تعجت و تاسف

  

  :   و قرعه کشی  ثبت نام-

   

 17 دختر و 30(  ساله 22 تا 16جوان  47 از ، » ...کنسرت«، همزمان با اجرای 18.05 الی 16.30از ساعت 

به نلسون  پيام صلح و دوستی جوانان ایرانیژوهانسبورگ و نيویورک جهت تقديم برای سفر به ) پسر

  . بعمل آمدثبت نام حضوری، ماندال، نماد مقاومت در برابر تبعيض، و به کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل

  

و با نظارت آقايان بيژن  توسط خانم افسانه حسينی و آقايان مهران طالعی و حميد رضا قنفيلی ها  ثبت نام

  . شدشفعيی، اصغر نصرتی و داوود نوائيان انجام

  

 هاتفی، مونادها دريا صداقت، ناهيد قاجار و آقايان  و نظارت خانم ، با حضور شرکت کنندگان18.30ساعت 

  تن17از ميان ( تن پسر 2کشی برای انتخاب   ساله؛ مراسم قرعه7 تا 5رضا طالبی و با کمک چهار کودک 

 تن 30 از ميان ( تن رزرو،2 و همچنين  که ثبت نام کرده بودند،،) تن دختر30از ميان ( تن دختر 2و  )پسر

  :  اعالم شده استنتايج قرعه کشی به شرح زير .انجام گرفت، )دختر

  

  :پيامبران صلح و دوستی به ژوهانسبورگ -

   از لين شوپينگ؛)21 03 1984( ثمين صادقی  -

 ؛ از برلين  )06 06 1985(سهراب مختاری  -

 ؛ از لندن )28 12 1987 ( -  رزرو -؛ پرستو ميری -

  

  :پيامبران صلح و دوستی به نيويورک -

 ؛ مالمو)04 05 1986(مارال توحيدی راد  -

 ؛ استکهلم)21 01 1986(عبدالهی بهمن  -

  ؛ ُاُمئو)03 07 1983(  - رزرو - نازنين آحمدی  -

  

 -  رضا توحيدی وآلمان –احمد پورمندی ( ضران در کنسرتدو تن از حا ، مراسم قرعه کشیپايانپس از 

 را ؛) برلين– 1980 (زويا زرافشانی هزینه سفر و اقامت   و تعهد پرداخت همه نمودندمراجعهما  به )سوئد

   .که این امر نيز با تشویق همه حضار مواجه شدند، را نمود به ژوهانسبورگ و مالقات با نلسون ماندال
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  ها  در رسانه»...کنسرت «ه  برنامانعکاس

  

، به داليل مختلف، در بيش از پانزده روزنامه، »کنسرت صلح، دوستی و دفاع از حقوق بشر« های برنامه

   .راديو و تلويزيون سوئدی بازتاب داشته است

شوپينگ درج شد؛ که حاصل  های محلی شيسا و لين  کنسرت در روزنامه اجرایگزارشی نيز قبل و بعد از

  . و کمک کتابخانه شيسا بوده استهمکاری مسئوالن محل ارد  تالش

  

  نيزالمللی، که در ايران ، در چند راديو و تلويزيون فارسی زبان بين» ...کنسرت«های  برنامهو گزارش خبر 

  ... ، بی بی سی، راديو فردا، پژواک و )راديو و تلويزيون(قابل ديدن و شنيدن هستند؛ چون صدای آمريکا 

   .پخش شده است

  

سايت ها، از جمله در سايت فرهنگ گفتگو،  در تعدادی از سايت» ...کنسرت «گزارش تصويری 

  .درج شده است... شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا و سايت همبستگی، 

  

علی رغم زحمت فراوان دوست توانمند ما آقای وحيد سبقتی؛ متاسفانه، به علت مريض شدن او در 

های  برای افتتاح برنامهی ؛ ما موفق نشديم شخصيت سوئد»...کنسرت«  برگزاریتاريخ یواپسين روزها

کنسرت داشته باشيم و همچنين، متاسفانه نتوانستيم  حتی يک خبرنگار از نشريه و يا راديو و تلويزيون 

 باز گو »...کنسرت«تا با تهيه گزارش تصويری مستقيم از ، سوند را در محل کنسرت داشته باشيم

 برای ،بستگی؛ عشق به زندگی و دوست داشتن جوانان مامنندۀ آن همه شور و شادی و هک

  . باشندمردم سوئد 

  

کنسرت صلح، دوستی و دفاع از حقوق «ها در بارۀ برنامۀ  ها، نظرها و مصاحبه شرح کامل و آدرس گزارش

  .   آمده استorg.eucn.www: در سايت شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا با آدرس» بشر

  

 در  از همکاریشبکه ای .ه استگام اوليه موفقی بود. د برگزار ش» ...کنسرت«هر حال نخستين ه ب

دوستان زيادی از شهرهای کلن، برلين، اسلو، لندن، . ه استوردآوجود ه  ب و اروپا راشهرهای بزرگ سوئد

همکاری . اند  داشته بسيار خوبیه بوری در برگزاری کنسرت همکاریشوپينگ، استکهلم، مالمو و يوت لين

 و ها اين همکاریانهخوشبخت .  دارد جای تقدیر و ستایشکه ، بسيار گسترده و عالی بوده استجوانان

  !ه است بازتاب گسترده ای نيز  یافتنتيجه آن،
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  :بودجهبازنگری  و  گزارش مالی-ب

  )انجام يافته(های  هزينه

  کرون  1500  )اکتورف. ط( اجاره محل کنسرت و نظافت آن -  

  رونک12500   فاکتور. ط( کرايه و دستمزد برای صدا و نور -  

  کرون  6000    )علی نادری( فيلمبرداری و مونتاژ آن -  

  کرون  1545   )فاکتور. ط(...  خريد وسايل تزئين سالن و -  

  کرون  6000     هزينه مسافرت و اقامت زويا و سهراب -  

      کرون800    )فاکتور. ط(  .. . وها  هزينه کپی آفيش-  

      کرون824  )فاکتور. ط (...  و)اتيکت (جلد پالستيکی نام هزينه -  

  کرون    800  د برای الله-و- و کپی فيلم و د  هزينه اقامت نماينده راديو-  

   کرون11000       گروه موسيقی گلبانگ-  

   کرون2000    وه موسيقی گلبانگ هزينه سفر گر-  
  

  )پيش بينی شده (یها هزينه

   کرون45000   تن از جوانان به ژوهانسبورگ3 هزينه مسافرت و اقامت -  

   کرون30000   تن از جوانان به نيويورک2 هزينه مسافرت و اقامت -  

   کرون989117           )انجام يافته و پيش بينی شده(های   هزينهجمع

  

  )دريافت شده( در آمدها

   کرون15000    اتحاديه سراسری ايرانيان سوئد -  

   کرون 5000    بوری، کانون پژوهش فرهنگ ايران در يوته -  

   کرون 5000     يوته بوری–مرکز آموزشی ايران  -  

    کرون4000   يوتهّ بوری؛در ايرانجامعه دفاع از حقوق بشر و دمکراسی  -  

  رون ک 5000        کريم شامبياتی-  

   کرون 4000     شرکت کنندگان در کنسرتکمک -  

    کرون2000      واحد استکهلم –اتحاديه سراسری  -  
  

  )تعهد شده( در آمدها 

   کرون10000      آ ب اف يوته بوری -  

   کرون10000      آ ب اف سراسری -  

     کرون3000     مالمو–انجمن دوستی ايران سوئد  -  

     کرون2000    وپا شبکه فرهنگی ايرانيان ار-  

     کرون2000     واحد غرب–اتحاديه سراسری  -  

  کرون   2000  انجمن چند فرهنگی راديوهای محلی در يوته بوری -  

     کرون2000  های ايرانی در يوته بوری انجمن سوسيال دمکرات -  

      کرون1000    کميته جوانان –اتحاديه سراسری  -  

   کرون15000  )سوئد(ضا توحيدی راد ؛ ر) آلمان(حمد پورمندی  ا-  

    کرون87000       )دريافت شده و تعهد شده( در آمدها جمع
  

 ايرانيان  اتحاديه سراسری شان را به حساب پستیکمک ،شود  در خواست میدوستان گرامیاز : توجه

  . واريز نمايند     134 55 83 – 7  :    ۀ شمار به، واحد غرب / سوئد
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   آتی   فعاليت-ج 

  همينگزارش عباس زرين پور در(؛  مالقات با نلسون ماندال و کوفی عنان پی گيری برای تعين وقت -

  ).باشد زمينه پيوست می

  !  برای تامين کسری بودجه و تالش پی گيری-

 و  برای ايجاد تسهيالت برای دوستان اعزامی به نيويورکدر آمريکا... تماس با دکتر مهرداد مشايخی و -

  .ی به حرکت ماپوشش خبر

در شهر يوته بوری و » پيامبران صلح و دوستی« بدرقه مراسم ويژه  بررسی برنامه ريزی و تدارک جهت -

ها، به ويژه  کهلم، مالمو، لين شوپينگ و برلين؛ جهت پوشش خبزی در رسانهاحتماال در شهرهای است

  .ما از اين حرکتهای سوئدی، گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران و معرفی اهداف  رسانه

  ...و 

  

  با سالم و آرزوهای نيک

  داوود نوائيان

   سوئد–بوری  يوته / 2005 آگوست 16

49 66 85 707 – 0046  

ocm.navaian@telia 

org.ikfc@eucn 

org.eucn.www 

 

  

  

  ! توجه  

 ساعت پس از دريافت 24شود، حداکثر تا  ی دوستان فرهيختۀ دريافت کنندۀ اين گزارش در خواست می از همه - 1

  . گزارش، نظر شان را در مورد محتوای آن اطالع دهند

  . از گزارش راديو سپهر گرفته شده است)1 (های داخل گيومه نقل و قول - 2

  

  

  :پيوست

س زرين پورگزارش عبا  

Ba salam 

Som jag nämnde för dig sist vi träffades först på måndag kommer jag ta kontakt med 

Urban för att se vad och hur vi skall göra för att kunna träffa Kofi Annan. När det gäller 

Mandella har jag fortfarande inte fått kontakt med Birgitta Selin. Jag kommer förtsätta 

mina kontakter för att hitta henne eller någon annan. 

ba drod 

Abbas 

 At 13:18 2005-08-09, you wrote: 


