
   1 –های شتابزده  یادداشت
 ی آزادی و مبارزه برادفاع ،ی همبستگی المللنيکنفرانس بدر تدارک 

  )2010اکتبر ، کپنهاک( - در جهان یاسي سانيزندان

  
   پيگرد و مجازات مسببين کشتار و شکنجه

  
رفيق   زادهمسعود طاعتی ران،ی بسکتبال ای ملمي اسبق تتانيکاپ این نوشته را به یاد

 و پدر سياوش محمودی که در 1د ارجمندمان در زندانهای جمهوری اسالمیو همبن
  رنج و سختی اسارت، شکنجه و سپس اعدام یکی از فرزندانش،دهه شصتسالهای 

روزهای گذشته  را در ان خبر دردناک از دست دادنش.تقدیم می کنم، 2را تحمل کرد
زندانيان سياسی من و سایر  ، و نيز سياوشمسعوداميدوارم، خانواده . دریافت کردیم

 را در غم خود شریک بدانند و در این روزهای سخت ما را در کنار خودشان سابق
  .احساس کنند

  
***  

 ی المللني تدارک کنفرانس بتهيکم ای با انتشار دعوتنامه، 2009از اواخر دسامبر 
قوق  مدافعين ح3  در جهانیاسي ساني زندانی آزادی و مبارزه برادفاع ،یهمبستگ

فعاالنه زندانيان سياسی و به ویژه فعالين ایرانی فراخوانده شده اند تا در این کنفرانس 
 ورک شاپ هی کپنهاک بر پای المللني کنفرانس بیسازمانده. شرکت کنند

)workshop ( استدر نظر گرفته شده .  
ا است تکنون موفق شده  تا و برگزار می شود2010کتبر سال  در ا،هکنفرانس سه روز

 زندانيان سياسی را به مدافعسرکوب و کميته های  زیادی از نيروهای ضدحمایت تعداد
هيئت های نمایندگی از کشورهای مختلف هر کدام بخشی . این کنفرانس جلب کند

 توانند ی مها  این هيئت. دهندی ملي را تشکی المللني تدارکات کنفرانس بتهياز کم
  کميته تدارک تالش دارد تا.ر نقش داشته باشند ها به شکل برابیري گميدر تمام تصم

 یش هاب مختلف چپ و جنی هافي از طگسترده تری ی گروه هایتوافق و همکار
های  برای کنفرانس هيئت. کند کنفرانس جلب نی شرکت در ای برایاجتماع

نمایندگی می توانند ورک شاپ ها و گروه های کاری دیگری را پيشنهاد کنند که در 
ی مانده تا اکتبر امسال، کارهای تدارک بحث ها و محوربندی موضوعات آن ها زمان باق

  .به انجام برسد
به همين جهت ضروری دیدم یادداشت هایم را به یکی از جنبه هایی که می تواند در 
کنفرانس بين المللی برای ما، به عنوان بخشی از زندانيان سياسی سابق ایران، 

عالوه براین، عالقمندان می توانند به سوابق . ص دهمدارای اهميت می باشد، اختصا
فعاليت های بين المللی گفتگوهای زندان و سایر فعالين ایرانی در یادداشت های 

  .4شتابزده پيشين نگاهی داشته باشند
اشاره با » سرکوب در ایران و فعاليت بين المللی«سال گذشته در یادداشتی در زمينه 

و  متاسفانه فعاليت ها«: نوشتم ،رباره فعاليتهای بين المللیبه نگرش فعالين ایرانی د
همبستگی بين المللی در زمينه مبارزه برعليه سرکوب، اختناق و زندان، بازتابی 

گویی یا فعاليت . یابد شایسته در رسانه ها و افکار عمومی فارسی زبانان نمی
عاليت بایستی بين و یا ف! باشد، پس بين المللی نيست" ایرانيان"بایستی مختص 

 به دریافت من، 5»!المللی باشد، پس بحث جالبی برای مخاطبين ایرانی نيست
 کردن یدادگاه، رانی در ای سراسری کشتارهایالملل نيبازتاب بکارهایی همچون 

 در چارچوب حرکتهای لحظه ای و به ی المللني بیهمبستگ و ی اسالمیجمهور
عاليت در این زمينه ها با نگرشی درازمدت و ف. اصطالح آکسيونی نبایستی دیده شود

روشن است که تجربيات مبارزه عليه رژیم . دوام و اثرگذاری دارند پيگير قابليت
جمهوری اسالمی و سرکوبگری این رژیم برای افکار عمومی بين المللی و نيروهای 



لی، نيروهای پيشرو بين المل. پيشرو با رویکردی سيستماتيک توضيح داده نشده است
ی فعالين چپ ایرانی هميشه از کمبود اسناد و مدارک، تحليل روشن و منسجم از سو

 کنفرانس بين المللی کپنهاگ، زمينه مناسبی است که فعالين .اندانتقاد داشته 
ایرانی، گامی در جهت کاستی های فعاليت های بين المللی در زمينه دفاع از حقوق 

  .  بازماندگانشان بردارندزندانيان سياسی و قربانيان شکنجه و
  

 پيگرد برای  و مردمیدادگاه مستقل«پيشنهاد تشکيل گروه کاری 
  »و مجازات سرکوبگران

المللی   بينکنفرانسایرانی، عضو هيئت برگزارکننده نمایندگی با توجه به اینکه هيئت 
 شرکت در آنجامع تری با نظرات و طرح های هيئت این باشد، انتظار می رود که  می
 و مجازات پيگرد یبراو مردمی دادگاه مستقل «مسئله تشکيل گروه کاری  .کند

، پيشنهاد تشکيل یک افزون بر این.  باشدطرح هاتواند یکی از این می  »سرکوبگران
 می تواند قدمی باشد که بحث های مربوط به این موضوع،درباره » گروه کاری دائم«

تر انجام شود و از مهلکه فضای دوباره  در سطحی وسيع دادگاه یا تریبونال مستقل
کنفرانس کپنهاگ، امکان مناسبی است تا بحث . گویی و مبهم گویی خارج شود

 و تخصصی با توجه به تجربيات پيشرواز دیدگاهی »  و مردمیمستقلتریبونال «
ی بونالیتر. یابدکشورها و جنبش های دیگر بازگشایی شود و به ژرفای بيشتری دست 

 ه ایچهر و صهيخص و باشد ی طوالنیاسي سروند کی ی برای آغازیتسی بای مکه
   . داشته باشدی و حقوقیاسيس
در  کيستماتي شکنجه سهي نقض حقوق بشر و علهي علیستیبا ی میاسي نظر ساز

به عنوان یکی از جان   برای من،. برده شودشيبه پکشورهای مختلف و از جمله ایران 
 در نيمجازات مجرمروشن ساختن مسئله ، ت دهه شصبردگان از کشتارهایبدر

ضروری  .به شمار می آید کنفرانس نی مهم ای از جنبه هایکی مختلف یکشورها
از همين رو، .  شوندی جمع آوراتی نوع جنانی ای مدارک برا،ی نظر حقوقازاست که 

   .فعاالنه شرکت کنند بونالی ترنی در اشروي پی هایو قاض افع مدالی وکاهميت دارد که
و یا بررسی تجربيات پيشين در » دادخواهی«تشکيل گروه کاری دائم برای مسئله 

 نياز به ،ضرورتی است که برای پاسخ به آن» تریبونال بين المللی«زمينه 
خواهی صرفا امری داد«قبال هم تاکيد داشته ام که . داریمهای گسترده تری  همکاری

تماعی، فرهنگی و سياسی در سطح فردی، اجبایستی نيست، بلکه " حقوقی"
درباره نوع . پيامدهایی داشته باشد که معموال در بحثها به فراموشی سپرده می شود

پرداختن به دادخواهی، از لحاظ حقوقی نيز طرح جامع و مورد توافق عمومی وجود 
های اروپا و امریکا، تا دادگاه راسل و یا  از ایده استمداد از دادگاه های دولت. ندارد
در کنار این پيشنهادات، . المللی الهه در پيشنهادات دیده می شود اه بيندادگ

های مردمی و مستقل یا دادگاهی کردن دست اندرکاران رژیم جمهوری  دادگاه
   6».شود اسالمی مستقيما توسط مردم ایران نيز طرح می

  
  »بودجه«تریبونال و مسئله 

باختگان دهه های اخير است که شاید اعتماد و احترام به انبوه جانفشانان و جان
 زمينه دفاع از حقوق زندانيان سياسی فعالند،  در که افراد و یا نهادهاییبهمعموال 

کمتر درباره نگرش سياسی و نحوه برخوردشان به مسئله حقوق بشر سخت گرفته 
از آن فراتر از منابع مالی و تدارکاتی این نهادها نيز پرسشی در ميان . می شود
بيشماری از زندانيان در خطر  ن امر قابل درک و احترام است، زندگی تعدادای. نيست

وضعيت، هر اعتراضی، هر در این . بوده و هست، خانواده های آنها در فشار و تعقيبند
 برای مهار و عقب راندن دستگاه کشتار رژیم جمهوری اسالمی الزم است چند ناچيز،
  . و ضروری

يز سخت می کند تا چنين بحثی را باز کنم ولی بعد از این دغدغه، کار را برای من ن
مدتها کلنجار رفتن با خودم، و احساس خطر از به کژراهه کشيده شدن انگيزه های 



پاک و ارزشمند ميليونها انسان که برای آزادی زندانيان سياسی کوشيده و 
کج «تصميم گرفتم تا کوشند و حتی در این راه جانشان را هم فدا می کنند،  می

  . »بنشينم و راست حرفم را بزنم
فعاليت های دفاع از در سال گذشته در یادداشتم به مسئله منابع مالی و بودجه 

چنين کارزاری " بودجه"مسئله «: کردمای کوتاه  اشاره ،تریبونالبه ویژه  حقوق بشر و
واهد بود بنا به تجربه به سرانجام نرسيده تریبونال بين المللی، یکی از نقاط بحرانی خ

. که شدیدا بر نوع پيشبرد و ماهيت چنين جنبش دادخواهی ای سایه خواهد انداخت
، مخالف هرگونه 1367من، به عنوان یکی از جان بدر بردگان از کشتار سراسری 

همکاری و یا دریافت کمک از قدرتهای ارتجاعی و امپریاليستی برای پيشبرد مسئله 
دست به دامان ارتجاع دیگری رتجاع حاکم بر ایران، برای مبارزه با ا. دادخواهی هستم

      7».نباید شد
با گسترش . خوانندگان، دليل چنين اشاره و تاکيدی ناروشن بودشاید برای برخی از 

رژیم جمهوری  شده از قدرت راندهروند حوادث چند ماه اخير و فعال شدن نيروهای 
ه منابع مالی و تاثير آن در نوع پيشبرد اسالمی و نيز اپوزیسيون نئوليبرال ایرانی، مسئل

  . و ماهيت مبارزه برعليه رژیم جمهوری اسالمی بيش از پيش جلب توجه می کند
اکنون چند سالی است که خبرهای مختلفی از سرمایه گذاری دولت جمهوری 

 در ميان اپوزیسيون ایرانی ،اسالمی از سویی و دولت های امپریاليستی از سوی دیگر
با اولين خبرها، فضایی هيستریک اوج می گيرد تا .  آن سو پخش می شوداین سو و

کمک  چرا از یک منبع خطرناک«منتقد یا منتقدین را خاموش کنند و اصل اعتراض را که 
یر بار انبوه اتهامات شخصی و پرخاشگری های عنان گسيخته دفن  در ز»؟می گيرید

ن سایر اعتراضات در گرداب احتمال می دهم که این یادداشت نيز، همچو. دشو
نویسم تا شاید چند وجدانی را تلنگری زده  با این حال می! فراموشی غرق شود

  .مباش
شاید بتوان دریافت کمک مالی و یا تدارکاتی، از ارتجاع اسالمی و یا امپریاليسم 

  :جهانی را به دو گروه اصلی طبقه بندی کرد
 دریافت می کنند ولی به دالیل افراد، سازمانها و نهادهایی این کمک ها را -1

، )و یا افرادی که با آنها کار می کنند(سياسی و یا پنهان کاری از افکار عمومی 
اعالم نمی کنند و یا وقتی از سوی دیگران مطرح می شود آن را منابع خود را 

  .  یا به سکوت برگذار می کنندکردهتکذیب 
ک ها را دریافت می کنند و حتی افراد، سازمانها و نهادهایی که آشکارا این کم -2

 .بودن کارهایشان استفاده می کنند»معتبر«بعضا به عنوان دليلی برای 
  

چهره مستقل «گروه اول، معموال از سنت سياسی و یا فکری ای می آیند که 
در نظام ارزشی سابق آن ها » عدم اتکا به منابع ارتجاعی یا غير ملی«و » سياسی

که در تناقض با ه همين دليل، عملکرد خودشان را ب. نقش ایفا می کرده است
این . دیدگاههای سياسی، فکری یا اخالقی اعالم شده اشان قرار دارد، انکار می کنند

  : اخالق دوگانه، به بيان حافظ برای ما قرن هاست شناخته شده است
  واعظان کين جلوه بر محراب و منبر می کنند«

  »می کنندچون به خلوت می رسند آن کار دیگر 
...  شهرزاد نيوز و رادیو زمانه وپروژهپروژه هایی نظير در چند سال اخير با گروه نخست، 

 برتولت ا برداشتی ازب. من نظرم را در همان مقطع بيان کرده ام. تجربه شده است
می توانم بگویم با افراد و یا گروه های کوچک و بزرگی از تبهکاران روبروئيم که برشت، 

  . » می دانند ولی آن را انکار می کنندحقيقت را«
چنين گروه دوم، منابع مالی و ارتباطات خود را پنهان نمی کند، دیدگاهش این است 

بنابراین با دیدگاهی .  حقانيت دارد،عبارتی مناسب ترروابطی مشروعيت دارد و یا به 
  البی های رژیم جمهوریسياسی روبرو هستيم که ارتباط با نيروهایی همچون

اسالمی در خارج از کشور و یا نهادهای دولت آمریکا و یا جامعه اروپا را بخشی از 
تاکيد می کنم که بحث بر سر دولتهاست و . متحدین و پشتيبانان خود ارزیابی می کند



نه نهادهایی که براثر مبارزات اجتماعی و طبقاتی تثبيت شده اند و دستاورد قرنها 
  . روپا و امریکا هستندمبارزه مردم این کشورها در ا

به بيان دیگر، این نوشته افشاگرانه . در این یادداشت، من به گروه اول نخواهم پرداخت
 نمی کند، بلکه نگاهش به رویه و دیدگاهی است که »رو«نيست و امری پنهان را 

کرده و گرفتن کمک مالی و تدارکاتی از منابع ارتجاعی و امپریاليستی را آشکارا اعالم 
، اجازه دهيد پيش از مشخص تر بحث کردن در این باره. ندا به آن افتخار نيز می کبعض

 چند موسسه و نهاد شناخته شده که در چند ساله اخير در این کمی نزدیک تر با
  . آشنا شویم، بوده اندفعالزمينه ها 

  
  ی دموکراسیمل بنياد

(The National Endowment for Democracy-NED)  
NED   موسسات آمریکایی است که به تامين بودجه در مناطق آفریقا، آسيا، یکی از

اروپای مرکزی و شرقی، آمریکای التين و خاورميانه برای تقویت روندهای نزدیک به 
برای مثال، در منطقه خاورميانه کشورهای . دولت آمریکا مشغول می باشد

یه، ربی، مراکش، تونس، سوافغانستان، الجزایر، بحرین، ایران، عراق، اردن، لبنان، لي
ترکيه و نوار غزه و ساحل غربی رود اردن از کمک های مالی این موسسه بهره مند 

اگر به ليست کمکها در سایر مناطق جهان نيز توجه کنيم، ساختار ترویج .  اندشده
شاید در آسيا، . سياست های موافق دولت آمریکا را در کشورهای بحرانی می بينيم

یکای التين به علت بحران سياسی و اقتصادی در تمامی کشورها، ویژگی آفریقا و آمر
سياست کمک دهی کمتر به چشم بخورد، ولی هنگامی که به اروپا می رسيم 
ليست کشورهایی که کمک دریافت کرده اند ویژگی سرمایه گذاری سياسی و 

کمک در کشورهای دریافت کننده . فرهنگی در کشورهای معين را بيشتر درمی یابيم
هرزگوین، کوزوو، -آلبانی، بوسنی:  از سوی این موسسه عبارتند از2008سال 

منطقه : نتيجه اخالقی از این ليست. مولداوی، صربستان و مونته نگرومقدونيه، 
 !  بالکان، به ویژه پس از حمله ناتو به یوگسالوی، نياز به ترویج دمکراسی دارد

 

 
منبع صفحه بنياد ملی دمکراسی  -کراسی سخنرانی جرج بوش در بنياد ملی دم

)html.Bush-thAniv20/anniversary/events/org.ned.www://http(  
  
 : درباره خودش می نویسدی دمکراسی ملاديبن
 است که در سال ینتفاع اري و غی دولتري سازمان غکی ی دمکراسی ملاديبن«
 نی ایآرمان اصل.  شده استسي تاسکای کنگره آمری با پشتوانه مال١٩٨٣ )١٣٦١(
 ساالنه خود از ۀ بودجقیاز طر  است وی و توسعه دمکراستی بشری جهانی آزاداديبن

.  کندی متی خواه در سراسر جهان حمای دمکراسی گروه هایتهايهزاران پروژه و فعال
 و خاور ی جنوبیکای آمر،ی و شرقی مرکزی اروپاا،ي آسقا،یرآفر مختلف دیکشورها

 بهره مند ادي بننی ای مالی توانند ازکمک های می سابق شوروی های و جمهورانهيم
 8»...شوند

 در هنگام ریاست جمهوری رونالد ریگان و در 1983برای یادآوری، این موسسه در سال 
حافظه کاران که از طریق حزب جمهوری در آن سالها، نو م. اوج جنگ سرد تاسيس شد

را به اوج ) بلوک شرق(» امپراطوری شيطان«ریگان، جنگ سرد برعليه خواه و 
 با امضای قرارداد هلسينکی 1973یکی از مواردی که از . سابقه ای رسانده بودند بی

نيکسون، فورد و جيمی (در دولت های قبل از ریگان ) کنفرانس امنيت و همکاری اروپا(



قرارداد » سبد یک «7اهرم فشار برروی بلوک شرق و شوروی سابق بود، بند ) ارترک
، از جمله آزادی احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی«هلسينکی بود که در آن 

کافيست به . ذکر شده بود» اندیشه، آزادی وجدان، آزادی مذهب و یا آزادی عقيده
 اهدافه شده و سال تاسيس آن و ، که در باال آوردNEDتوضيح رسمی موسسه 

فعاليتش توجه کنيم تا بهره مندی از کمکهای مالی این موسسه را نيز ارزشيابی 
  .کنيم

 می خواهم به ليست دریافت کنندگان مالی ایرانی از سوی این ،با این مقدمات
 دالر به برخی از نهادهای ایرانی 448973رسما  2008در سال . موسسه بپردازم

 فارسی آن را یکی از رفقا برایم ارسال کرده استآزاد ترجمه . [9ه استپرداخت شد
  ]:برای متن اصلی به لينک باال مراجعه کنيد

  
*** 

 در ی حقوق بشر و دموکراسشبردي پی عبدالرحمن برومند برااديبن •
 )  برومنداديبن (رانیا

 $140،000  
 فهم و ی برا1979ب سال  از زمان انقالرانی در ایی فراقضای از اعدام های آگاهیبرا
 خود یکي الکترونتی برومند  وب سااديبن.  استی حقوق بشر و اصول دموکراسجیترو

اسناد حقوق   و جهت انتشاردي بر حقوق بشر کتابخانه امیرا توسعه خواهد داد و مبتن
 شکنجه اني قربانی از داستان هایری و تصوی صوتی مستند هادي ، تولیبشر به فارس

 در اسناد قي تحقی راهنما در متدولوژی و کتابچه های و توسعه منابع آموزشو اعدام ،
 . نقض حقوق بشر

 
 ) ACSI (رانی در ای جامعه مدنانجمن •

 $80،000  
 و فعاالن حقوق بشر و ارائه رانی ای جامعه مدناني در می همبستگجادی ایبرا

زارش موارد نقض  نظارت و گACSI.  در مورد حقوق بشر در کشور استقياطالعات دق
 به زبان تی وب ساکی و زبان فارسی گزارش ها را به یرانیحقوق بشر شهروندان ا

کز بر زندان، اعدام، دادگاه ها، ضرب و  با تمرشتري ب. بودخواهدرا عهده دار انگليسی 
 یالملل ني بی سازمانها ازیستي لجادی، و ای اجباری، و نقل مکان هایی، آدم رباشتم

 . افکار و رهبران راني گمي، تصمی، فعاالن جامعه مدنحقوق بشر
 

 ) CIPE (زی انترپراامي پی المللني بمرکز •
 $141،793  
 جادی و ای جامعه مدنا در رابطه بانيرانی ااني در می منظور باال بردن سطح آگاهبه

 به   خودیاسي  سی اقتصاد،ی مطرح ساختن اجتماعی مناسب براطیاصالحات شرا
 و کي زبان خود درارتقائ  اصالحات دموکراتی فارستیه و ارتقاء وب سامنظور توسع

 .RICI و CIPE.  خواهد نمودی همکاریاقتصاد
، ی و اقتصادکي ها  و مقاالت مختلف در اصالحات دموکراتسی نوشي ترجمه پني هم چن
 اتی،  و نشرتی که مطلب را در وب سارانی ای در رسانه های مترقهی نشرییشناسا
  .دی منتشر کند و مقاالت  مفسران مهمان را درج نمانهايماه

 
 ) RICI( معاصر رانی و پژوهش  اقي تحقطرح •

RICI $ 87،000  
جهت انتشار مقاالت به " راهبرد  "تی حفظ و توسعه وب سایبرا ،کمک ها 

 و کي دموکراتی به بحث هادني بخشروح و رانی در ای و نقش جامعه مدنیدموکراس
 .  استیی و فعاالن دانشجورانی ای جامعه مدنني در بدیاتبادل آراء و عق

 و ی در رابطه با نقش جامعه مدنی نظرلي و تحلهی، و تجزیاسي سري تفسی گردآور-
  .رانی در ای دموکراسی در حال گذار به سوییجنبش دانشجو



 ساخته شده است که به  استفاده از نترنتی در انگیلتري فدی جدی فن آورنی بر اعالوه
  . خواهد کردری را امکان پذرانی قابل دسترس در داخل اري غتیوب سا

***  
بنياد  را دنبال کنيم، نام NEDاگر ليست ارائه شده از سوی بنياد ملی دمکراسی 

برومند و کتابخانه اميد به عنوان اولين دریافت کننده کمک های مالی در زمينه حقوق 
نيم تا به تصویر روشن تری از همين نام را دنبال می ک. بشر دیده می شود

  . آشنا می شویمNEDکنندگان کمکهای مالی  دریافت
  
  عبدالرحمن برومنداديبن
 ، برومندایرو و الدن به ابتکار ١٣٨٠ ماه سال نی عبدالرحمن برومند در فرورداديبن

 ادي به بن١٣٨٢ در سال ی ناصحرضا. ه استديفرزندان عبدالرحمن برومند به ثبت رس
 . 10 کندی می همکارآن و از آن زمان با ه استوستين برومند پعبدالرحم

از فعالين با  برومند عبدالرحمنهمان گونه که شاید بسياری از خوانندگان بدانند، 
 ی جبهه مٌلی شوراتی به عضو١٣۴٢/١٩۶٣ سال درسابقه جبهه ملی ایران بود که 

 فعاليت سياسی  از1356سال  دليل سرکوب سياسی، تاه  ولی عمال بانتخاب شد
 سازمان دی و تجدتي به فعالی جبهه مٌلگریبار د ١٣۵۶ سال اواخر. وسيع بازماند

او دوست و همکار شاپور .  شددهی برگزی مرکزی شوراتیبرومند به عضوپرداخت و 
 و همکاری آنان تا ترور وحشيانه شاپور بختيار بختيار، آخرین نخست وزیر رژیم شاه بود

   . سالمی ادامه داشتتوسط رژیم جمهوری ا
 برومند عبدالرحمن، در ادامه موج ترورهای خارج کشور توسط رژیم جمهوری اسالمی

 که آپارتمان یمقابل آسانسور ساختمانپاریس،  در ١٣٧٠ نی و نهم فروردستيروز ب
  .  ماموران رژیم به قتل رسيد متعدد کارد ی در آن قرار داشت با ضربه های ویمسکون

   :اش می خوانيم ر صفحه اینترنتیدرباه بنياد د
 ادي ندارد؛ هدف بنی گروهچي به هیاسي سی برومند مستقل است و وابستگاديبن...«
 . دکتر عبدالرحمن برومند استی آرمان هایري گیپ

 اديبن.  استادي بنی از تعهدات اساسی عدالت و کمک به استقرار دموکراسنيتًام
 و اشاعه ی فرهنگ مردم ساالرتیش و تقوعبدالرحمن برومند بر آن است که آموز

 رانی در ای استقرار و ثبات دموکراسی حقوق بشر از شرائط ضرورشهیاند
 11»...باشد یم

  : این بيناد چنين می خوانيمدر زمينه مالی بنا به اعالم رسمی 
 ی افراد و سازمان های مالتی عبدالرحمن برومند از حماادي خود بنی هاتي فعالدر«
 یۀري خی برومند از سازمان هاادي بنۀاني سالۀبودج% ٥٠.  برخوردار استیدد متعیۀريخ

بودجه % ١٦ و ،یی اروپای خصوصیۀري خیآن از سازمان ها% ٣٤ ،ییکای آمریخصوص
 ی دولتري است غیند سازمان.  شودی منيتأم) ند (ی دموکراسی برای مّلادياش از بن

 شود اما از ی مني تأمکای آمرۀ متحداالتی اۀ که بودجه اش از طرف کنگر،ی انتفاعريو غ
 اداره ی حکومتري مستقل و غی ارهی مدئتيدولت مستقل است و تحت نظارت ه

   12».شود یم



  
   2009منابع مالی بنياد برومند در سال 

  )php.foundation/farsi/org.iranrights.www://http: منبع(
 

 و 2008بنياد برومند در سال های  و NEDاگر آمار داده شده بنياد ملی برای دمکراسی 
این بنياد برومند با   حدودا در رقم های اعالم شده در نظر گرفته شود، بنابر2009

است و از آن منابع به هزینه به کار  دالر در سال مشغول 875000بودجه ساالنه 
  .رسنلش را تامين می کندها و پ پروژه

 
 رانیمرکز اسناد حقوق بشر ا

در زمينه تماس با زندانيان سياسی سابق و نيز مسئله تریبونال بين المللی، نام مرکز 
اون  عبارتند از  این مرکزرهیئت مديهاعضای . اسناد حقوق بشر نيز به چشم می خورد

 نسون،يکیالرا د ا برومند،ی روام اخوان،يس، پیانا اودی آدر،ن احمدىي رامس،يف. ام
 یستیا کریآندران، يا حکاکی روور،ي جونیگر. یزابت تيمن، الیالرنس داگالس، جاناتان فر

  .13تسیاستر. ک جىیدکتر فردر و مونیسا. ینوو، جان جي دکتر مارتا م،یکونیتزيپ
نام رویا برومند پيش از این در قسمت بنياد برومند اشاره شده بود، اینک در هيئت 
مدیره مرکز اسناد حقوق بشر با رامين احمدی، پيام اخوان و رویا حکاکيان اعضای 

  . ایرانی این هيئت را تشکيل می دهند
  

 : عبارتند از رانیاهداف مرکز اسناد حقوق بشر ا
ران از انقالب ی از موارد تخلف حقوق بشر در ایني جامع و عیوي وجود آوردن آرشبه«

  و؛ين آرشیت تخلفات حقوق بشر بر اساس اين مسئوليي به بعد و تع1357
 عموم مردم و محققان و آموزگاران ی که برایو به گونه اين آرشیدر دسترس قرار دادن ا

   باشد؛یابيقابل دست
  ران؛ وی در ای، احترام به حقوق بشر و قانون مندیریت پذيج مسئولیترو
ران و چه ی چه در اان محققان و عموم مردمي آگاه میی گفتگوی برقراریق برایتشو

 14».رانیت حقوق بشر در ايران درباره وضعیخارج از ا
مرکز برای پيشبرد اهدافش از کمکهای مالی نهادهای و ارگانهای زیر استفاده 

  :کند می
 س بودمن يلياد آکيبن -«
  ی دانشگاهی خانمهاییکایانجمن آمر -
  بکمن یاد خانوادگيبن -
 کاگو ي شیاد اجتماعيبن -
 موندستون ی دااديبن -



 نگتن و بوستون ي، دفاتر واش)ت محدوديبا مسئول( هواگ یدفتر حقوقى فول -
  کانادا یالملل نيامور خارجه و تجارت ب -
 ال یدوستان کتابخانه اسکرانتون ممور -
  ارتقاء حقوق بشر ین برایکوب بالوستايتو جيانست -
 اد جان دوئر  يبن -
 ورک  یوي، دفتر ن)ت محدوديبا مسئول(نگ ینگ و اسپالديدفتر حقوقى ک -
 ورک  یوي نیائتالف اجتماع -
 )  کانادا (یحقوق و دموکراس -
 المللى آموزش   نيتوى بيانست/محققان در معرض خطر -
 گر، و فلوم  يت، مي اسکادن، آرپس، اسلیدفتر حقوق -
 ان  ی سخنگویگروه عمل -
 وکراسى  کا صندوق حقوق بشر و دمیوزارت امورخارجه امر -
  سازمان ملل متحد  یگروه آموزش -
  15» ولوکیاد خانوادگيبن -
  

 وزارت امور«و نيز »  کانادایالملل نيامور خارجه و تجارت ب«ليست به نام های این در 
کمکهای وزارت امور . برمی خوریم» کا صندوق حقوق بشر و دموکراسىیخارجه امر

 برابر با ماه 1382ن ماه سال یفرورد(رکز  تاسيس این مزمانخارجه امریکا با توجه به 
 دولت جرج بوش پسر، 2009 تا 2001از . ، معنای روشن تری می یابد)162003مارس 

درست در همان ماه .  آخرین شاگرد رونالد ریگان و جناح نومحافظه کار، در قدرت است
  عليرغم بزرگترین اعتراضات ضدجنگ در، حمله دولت آمریکا به عراق2003مارس 

رفته باشد، نوبت بعدی ایران بود، گرچه این برنامه اگر یادتان ن.  آغاز شد،سطح جهان
دولت جمهوریخواهان به رهبری بوش، با به ِگل نشستن ماشين جنگی آمریکا در 

طبيعتا مرکز خودش را مستقل از پروژه های  .17به تعویق افتادباتالق جنگ عراق، 
کى از منابع مالى ما صندوق ین که یبا ا«د که دولت آمریکا می داند و اعالم می دار

ران کامًال مستقل یکا است، مرکز اسناد حقوق بشر ایحقوق بشر و دموکراسى آمر
ا عملى از طرف آنها انجام یرد و يگ گرى دستور نمىیا دولت دیکا یبوده و از آمر

   18».دهد نمى
  

  جمعبندی
با تامين مالی از سوی  ( NED و نيز »بنيادهای خيریه«اگر بودجه بنياد برومند از سوی 

بخشی از بودجه خود را از اسناد حقوق بشر نيز  مرکزتامين می شود، ) کنگره آمریکا
این  .تامين می کند» کا صندوق حقوق بشر و دموکراسىیوزارت امورخارجه امر«سوی 

وپا با نمونه هایی از موارد خرد و کالنی است که دولت های آمریکا، کانادا و جامعه ار
سرمایه گذاری وسيع مالی برروی جنبش های اجتماعی ایران و نيز مبارزه برای دفاع 
از حقوق زندانيان سياسی، نوع نگرش و سياست گذاری نئوليبرال را در درون این 

این تقویت، محدود به زمينه مالی نمی شود، بلکه پوشش . ندنجنبش تقویت می ک
و چهره سازی های مطبوعاتی ) BBC و VOAمریکا نظير صدای آ(تدارکاتی و تبليغاتی 

  . نيز مکمل چنين سياستی است
این اطالعات نيست، چرا که » افشاگری«همان گونه که در آغاز نوشتم، هدفم 

بحث . مدتهاست به صورت رسمی در روی صفحات این نهادها اعالم شده است
، )نه همه آنها( نيروها هم در این باره فایده ندارد، چرا که برخی از این» اخالقی«

مستظهر به . ارتباط با دولتهای امپریاليستی و حاکمان را نقطه قوت خود می دانند
 من .قدرت صاحبان سرمایه و قدرت هستند، که آنان را به کارپردازیشان گماشته اند

دکتر اگر . آنان را نئوليبرالهایی می دانم که از سنت ليبراليسم کالسيک گسسته اند
   مرداد ماه27( مرداد 28 یک روز پيش از کودتای  ی کاشان  اهللا تی آ  نامه در پاسخ  مصدق
 امروزه، باید ». هستم رانی ا  ملت یباني پشت  مستظهر به نجانبیا... «:  نوشت)1332

دالیل بی شماری را برای نئوليبرال های ایرانی برشماریم تا شاید کمی دست و 



در دوره فعلی که  !یکی به دول راقيه جمع و جور کنندبالشان را در استظهار به نزد
، شاید سازی هرگونه چهره مستقل و مردمی را در خود مضمحل می سازد جهانی

عالوه بر حضور در مبارزه طبقاتی انقالبی بایستی ها و سوسياليست های کمونيست 
  !روزگار غریبی است نازنين. دنها را نيز برعهده بگير»مصدقی «وظيفهجاری، 

   
این یادداشت مخاطبان خود را کسانی می داند که مبارزه برای آزادی به هر رو، 

 را با چشم انداز دادگاهی کردن سران شکنجه و کشتارزندانيان سياسی و مسئله 
روز تکرار   دست اندرکاران این نهادها می توانند هر.نگرند واقعا مستقل و مردمی می

 روی صفحه شطرنج امپریاليسم با جمهوری هستند و مهره ای» مستقل«کنند که 
ولی واقعيت این است که منبع تامين مالی این نهادها، در ! اسالمی نيستند

، تاثير بسيار مهمی »مجری- دستوردهنده«مکانيسمی پيچيده تر از مکانيسم ساده 
روندی که ظاهرا با . برروی موضع و ماهيت حرکت و خواسته های آنان دارد

از فعاليت برای دفاع از حقوق بشر آغاز می شود، راه را برای » زدایی سياست«
سيستم حاکم و نخبه پرور حاکم باز می کند تا آلترناتيو سياسی مطلوب خود را در 

از همين روست که همان طور . لحظه مناسب به افکار عمومی مردم ایران تحميل کنند
 از جان بدر بردگان از کشتار من، به عنوان یکی«: که در یادداشتهای قبلی تاکيد کردم

، مخالف هرگونه همکاری و یا دریافت کمک از قدرتهای ارتجاعی و 1367سراسری 
برای مبارزه با ارتجاع حاکم بر . امپریاليستی برای پيشبرد مسئله دادخواهی هستم

  » .ایران، دست به دامان ارتجاع دیگری نباید شد
ش مستند سازی این نهادها، انسان رودر سطح فعاليت های دفاع از حقوق بشر، 

از خواسته های آرمانی، سياسی و اجتماعی زندانی سياسی و . زدایی شده است
 یا سانسور می شود ،هویت مبارزاتی آنان. یا جانفشانان و جانباختگان صحبتی نيست

مثل همه روشهای . و یا در سایه بحثهای صوری در باب حقوق بشر خفه می شود
منظور زندانيان سياسی یا جانفشانان (» موضوع«ا عدد، رقم، تعدادی ب» تکنوکراتيک«

در پایان، جان بدربردگان و بازماندگان جانفشانان و . روبرو هستيم) و جانباختگان
و . روی ميز تکنوکرات ها می شوندقطور بر   ایجانباختگان، تبدیل به بخشی از پرونده

روند آگاهی بخشی کل جامعه از : ندنکته کليدی از روند دادخواهی، مسکوت می ما
  .ریشه های خشونت و سرکوب

این ترفندی شناخته شده است که سيستم سرمایه داری در سطح سياسی، 
جهانی، منتقدین سابق خودش را که در خارج از چارچوبه های سيستم موجود 

ی  از جمله کمکها– روند ميان مدت از طریق روشهای مختلف کایستاده بودند را در ی
 در سيستم حاکم، در یروند چنين ادغام.  در سيستم خود ادغام می کند–مالی 

های اروپا و »سبز« فعالين به. کشورهای مختلف به اشکال مختلف تجربه شده است
 تا کارگزاری 1968به ویژه آلمان نگاه کنيد تا روند سقوط آن ها را از جنبش دانشجویی 

   .حمله ناتو به یوگسالوی سابق ببينيد
  .سخن را کوتاه کنم

از قدرتهای حاکم دادگاه مردمی مستقل اميدوارم جان بدربردگان دیگر نيز بر اهميت 
به سهم خودشان تاکيد  با مردم سرکوب شده کشورمان گیو نيز همبستجهانی 

خوشبختانه در ماههای آتی کنفرانس بين المللی کپنهاگ فضای . داشته باشند
 با مرزبندی با سياست گذاری ستقل و مردمیدادگاه ممناسبی است که بحث 

نئوليبرال و رد همکاری با دولتهای ارتجاعی و امپریاليستی، موضع خود را درباره نحوه 
جنایت کاران و ناقضين حقوق بشر و مشخصا حاکمان جمهوری پيگيری مجازات 

   .  ژرفای بيشتری ببخشند،اسالمی
  

  همایون ایوانی،
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