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آﯾا سه سال ،زمانی کافی برای خواندن و
فھميدن نبود؟
بعد از گسترش اعتراضات و نقد ناروشنیھای سياسی و مالی جرﯾانات محافظهکار و نئوليبرال
شرمگين دست راستیھای حزب
که در برگزاری ترﯾبونال لندن نقش بازی کردند؛ متحدﯾن
ِ
جمھوری خواه امرﯾکا ،محافظهکاران انگليسی و ﯾا ليبرالھای ھلندی ،به جای پس گرفتن مواضع
خطرناکشان در قبال جنبش پيشروی آزادیخواھی و عدالتجوﯾی در اﯾران ،به جای تقوﯾت جنبش
دادخواھی و حماﯾت از مواضع خانوادهھا ،بازماندگان و نيز زندانيان سياسی جانبدربرده از
کشتارھای رژﯾم جمھوری اسالمی ،بازھم خودشان را در قھقرای دروغ و پخش اطالعات تخرﯾبی
و ناصحيح غرق میکنند.
من در اﯾن نوشته فقط به ﯾکی از آشکارترﯾن دروغھاﯾی که از سوی مدافعين ھمکاری با جرﯾانات
نئوليبرال و محافظهکار طرح میشود ،میپردازم .در بحثھای داخلی و ﯾا بيرونی چند ھفته اخير،
مداوم تکرار میشود که اﯾن نقاط ضعف و انحراف آشکار ترﯾبونال باﯾستی قبال اعالم میشد و در
اﯾن چند سالی که ترﯾبونال خزنده به کارھای خودش مشغول بود ،ھيچ اعتراض و نقدی به آن
نشده است! اﯾن دروغ بزرگتر از آن است که نئوليبرالھا و ﯾا محافظهکاران به آن پناه ببرند .ولی
برای مھرهھای دست چند ِم گسسته از اردوی چپ سنتی ھنوز کاربرد دارد .آنان که در آرزوی
معامله با قدرتمندان جھان سرماﯾه به ھر فالکتی تن میدھند ،مداوم در استدالالت خود دست
به دامن چنين استدالل سخيفی میشوند .ﯾکی از نمونهھای آن را که به صورت علنی منتشر
شده است ،در زﯾر میآورم .مصاحبهکننده صفحه گزارشگران و مصاحبه شونده بھرام رحمانی
است:
»گزارشگران :برخی از افراد و جريان ھای سياسی انتقادات تيز و تندی به برگزارکنندگان و جريانات حامی آن ھا کرده
اند .ارزيابی شما از اين خرده گيریھا چيست؟
بھرام رحمانی :من به تجربه ،ھمواره نقدھای صميمانه و دوستانه را بيش تر موثر ديده ام تا امر و نھی کردن ھای به
اصطالح تند و تيز و غيرمسئوالنه .بخصوص برخی ادعاھايی کرده اند و مسايلی را به تريبونال نسبت داده اند که در اين
پنج سال فعاليت تريبونال ،حتی چند روز قبل از آن نيز وجود نداشت .خود اين مساله و زمان برای ھرگونه نقدی تعيين
کننده است .کسی چنين نقدھايی را جدی نمی گيرد حتی اگر ھم در ان حقيقتی نھفته باشد) [i]١«.تاکيد از من است(

شبيه ھمين گرﯾزھای به جلو ،برای خالصی از قافيه تنگی که در آن گرفتار آمدهاند ،به عنوان
استدالل ،در رسانهھای دﯾگر نيز تکرار میشود .تکرار چنين دروغی ،به اﯾن اميد صورت میگيرد
که مخاطبين را مرعوب کنند تا از جستجوی بيشتر درباره سرمنشاء حقيقی چنين حرکتی دست
بردارند .نقد چنين روندی ،به روشھای مختلف ،حداقل از سه سال پيش آغاز شده است .در
تمام مدت ،اﯾن نوشتهھا با سکوت و سانسور رسانهھای فارسی زبان امپرﯾاليستی و ارتجاعی
روبرو بوده ،و عالوه براﯾن طيف دست راستی و نئوليبرال نيز با چنين نقدھاﯾی ميانه خوشی
نداشته و ندارند .از اولين مواردی که به پلميک آشکار در مورد کنسپت فعاليت بينالمللی و
مسئله »دادگاھی کردن جمھوری اسالمی« [ii]١پرداخته است ،میتوان به مقاله »سرکوب در ايران و فعاليت
در عرصه بينالمللی« مورخ  ٢٤مارس  ٢٠٠٩اشاره کرد .اين نوشته به بحثھای تدارکاتی برای برگزاری سومين
گردھمايی سراسری درباره کشتار زندانيان سياسی در ايران [iii]١اختصاص داشت.
توجه میدھم که اﯾن نوشته در آغاز سال  ٢٠٠٩انتشار ﯾافته و بحث تا سال  ٢٠١٢از سوی
طرفداران مماشات با دولتھای اروپاﯾی و امرﯾکاﯾی مسکوت گذاشته شده است .اﯾن نوشته
بيرونی و علنی ،حاصل بحثھای درونیای بود که از سالھای قبل داشتيم .فعاليتھای البيگری
رژﯾم جمھوری اسالمی و نيز اپوزﯾسيون دست راستی و ارتجاعی اﯾرانی ،نخست در امرﯾکا و
کانادا به وضوح به قلع و قمع اپوزﯾسيون چپ و مدافعين پيگير حقوق بشر پرداخته بود و سپس در
روند سياست »جھانی سازی« ،ھجوم به اپوزﯾسيون چپ و کمونيستی اﯾران در اروپا را نيز تدارک
میدﯾد.
خبرھای داخلی بسياری در اﯾن مدت به دست ما میرسيد و از جمله پيشنھاد ھمکاری با »مرکز
اسناد حقوق بشر اﯾران« از سوی ﯾکی از فعالين اﯾرانی برای ما به تارﯾخ Sunday, 17 May, 2009,
 8:15 PMارسال شد )متن ای ميل موجود است( .امضاکننده نامه حقوقدانی به نام »حبيب
رھياب« بود و متن کامل نامه او که به دست بسياری از زندانيان سياسی سابق و خانوادهھای
جانفشانان و جانباختگان رسيده است را در پاﯾان ھمين نوشته به عنوان سند نقل خواھم کرد .او
به روشنی در اﯾن نامه مینوﯾسد...» :وزارت خارجه اﯾاالت متحده امرﯾکا ﯾکی از منابع
عمده تموﯾل کننده مرکز میباشد ...رابطهای که ميان مرکز و وزارت خارجه امرﯾکا وجود دارد
دقيقاً از نوع رابطه ای است که ميان مجمع کمک دھنده و درﯾافت کننده وجود دارد«.
در تماسھای متعدد با خانوادهھای جانفشانان و جانباختگان و نيز زندانيان سياسی سابق ،ما،
به عنوان بخشی از طيف چپ و رادﯾکال زندانيان سياسی اﯾران ،ھرگونه تماس و ھمکاری با اﯾن
گونه مراکز را رد کردﯾم .و به عزﯾزانی که خطرات اﯾن گونه ھمکاری را برای آﯾنده جنبش
دادخواھی جدی نمیگرفتند ،ھشدار دادﯾم .با گسترش ھجوم سرماﯾه جھانی برای انحطاط
کشيدن اپوزﯾسيون چپ اﯾران در اروپا ،عالوه بر بحثھای دﯾگر ،مشخصا در تدارک کنفرانس بين-
المللی کپنھاگ در سال  ،٢٠١٠مقاله دﯾگری در تارﯾخ  ٣١ژانوﯾه  ،٢٠١٠مستقيما برروی وضعيت
نھادھای نئوليبرال و محافظهکار نظير مرکز اسناد حقوق بشر ،بنياد برومند و نظاﯾر آنھا دست
گذاشته شد.[iv]١
ليستی از موسسات اﯾرانی که کمک مالی از بنگاه  NEDدر سال  ٢٠٠٨گرفته بودند ،در آن
نوشته ذکر شده است:
 .١بنياد عبدالرحمن برومند برای پيشبرد حقوق بشر و دموکراسی در اﯾران )بنياد برومند(:
 ١۴٠٠٠٠دالر
 .٢انجمن جامعه مدنی در اﯾران ٨٠٠٠٠ :دالر
 .٣مرکز بينالمللی پيام انترپراﯾز ١۴١٧٩٣ :دالر

 .۴طرح تحقيق و پژوھش اﯾران معاصر ٨٧٠٠٠ :دالر
عالوه براﯾن ،در مقاله فوق الذکر ،اطالعات بيشتری در مورد مرکز اسناد حقوق بشر و نيز بنياد
برومند ذکر شده است .حال برگردﯾم به پرسش معنادار مسئول صفحه گزارشگران
»گزارشگران :برخی از افراد و جريان ھای سياسی انتقادات تيز و تندی به برگزارکنندگان و جريانات حامی آن ھا کرده
اند .ارزيابی شما از اين خرده گيریھا چيست؟« )تاکيد از من است(
بھروز سورن ،مسئول صفحه گزارشگران ،ھمه اﯾن اسناد و مدارک را نادﯾده میگيرد .و آنھا
را»خردهگيری«!!! مینامد! به نازم به چنين بزرگ طبعیای از سوی صفحه گزارشگران! اﯾن ھمه
سند نشان میدھيم ،بيش از سه سال استدالل میکنيم ،ھمهاش »خردهگيری« است؟! قسم
حضرت عباس شما را قبول کنيم ﯾا دم خروس را؟ شما که در مقاالتتان از در دروازه رد نمیشوﯾد،
چگونه روی اﯾن ھمه سند پا میگذارﯾد؟ فقط به خاطر اﯾنکه خودتان ھم در لندن بودﯾد؟ نمک گير
نشوﯾد عزﯾزم ،کج بنشيند و راست حرف بزنيد!
پاسخ بھرام رحمانی ،ھم خودش تکميل چنين سبکی از پرسش است!
»بھرام رحمانی :من به تجربه ،ھمواره نقدھای صميمانه و دوستانه را بيش تر موثر ديده ام تا امر و نھی کردن ھای به
اصطالح تند و تيز و غيرمسئوالنه .بخصوص برخی ادعاھايی کرده اند و مسايلی را به تريبونال نسبت داده اند که در اين
پنج سال فعاليت تريبونال ،حتی چند روز قبل از آن نيز وجود نداشت .خود اين مساله و زمان برای ھرگونه نقدی تعيين
کننده است .کسی چنين نقدھايی را جدی نمی گيرد حتی اگر ھم در ان حقيقتی نھفته باشد) [v]١«.تاکيد از من است(
نخست :بھرام رحمانی که طبع نوشتن روانی دارد ،حتما طبع خواندنش به روانی ،مقالهنوﯾسی
و مصاحبه کردنش نيست! عزﯾزم ،از سال  ٢٠٠٩دارﯾم مینوﯾسيم .شما آنھا را نخواندهای؟ ﯾا
نخواستهای بخوانی؟ اگر نمیدانستی ،حاال که می دانی ،لطفا فاکتھای نادرست را تصحيح کن.
جمله درست اﯾن نيست :مسايلی را به تريبونال نسبت داده اند که در اين پنج سال فعاليت تريبونال ،حتی چند روز
قبل از آن نيز وجود نداشت
حقيقت و فاکت غيرقابل انکار اﯾن است که مسائلی که به ترﯾبونال ،مرکز اسناد حقوق بشر ،پيام
اخوان نسبت دادهاند ،سالھاست که گفته شده است .رسانهھای حاکم ،وقيح و صرﯾح ما را
سانسور کردهاند .شما چرا با بورژوازی دستياری میکنی؟ شما چرا فاکتھای غيرقابل انکار را
نفی میکنی؟ شما به طور مداوم برای صفحه گفتگوھای زندان مطلب ارسال کردهای ،پس
نمیتوانی بگوﯾی ،گفتگوھای زندان و فعالينش را نمیشناسی.
دوم :مبنای دفاعيه شما اﯾن است که »...مساله و زمان برای ھرگونه نقدی تعيين کننده است« حال ،پاﯾه
دفاعيه شما لنگ میزند .چرا سه سال جلوی ھرگونه بحث سازنده و جدی درباره ماھيت اﯾن
حرکت گرفته شد؟ آﯾا تجربه تشکلھا و افرادی که از اﯾن سنارﯾوی ساخت آلترناتيوھای نئوليبرال
و محافظهکار جدا شدند را نشنيدﯾد؟ مگر نگفتند که در چارچوب اﯾن حرکت امکان ھيچ تاثيرگذاری
نيست؟ ھمه چيز از جای دﯾگری که خودشان ھم نمیدانستند ،کجاست ،ھداﯾت میشود؟
آری ،زمان برای نقد اﯾن حرکت بود ،شما آن را درست استفاده نکردﯾد.
سوم :خوب است که جای در رفتن برای خودتان گذاشتهاﯾد! »کسی چنين نقدھايی را جدی نمی گيرد حتی
اگر ھم در ان حقيقتی نھفته باشد «.باالخره حقيقتی در آن نھفته است ﯾا نه؟ باالخره سياست
امپرﯾاليستی و ارتجاعی را در البالی بودجهھای کالن سرماﯾه جھانی میبينيد ﯾا نه؟ چرا فکر
میکنيد با ترور نظر دﯾگران ،با اﯾن عبارت که »کسی چنين نقدھاﯾی را جدی نمیگيرد« ،کسی
به صدای اعتراض طيف چپ و رادﯾکال زندانيان سياسی اﯾران گوش فرا نمیدھد؟

آﯾا سه سال ،زمانی کافی برای خواندن و فھميدن نبود؟ ما گفتيم ولی گوش شنواﯾی نبود.
ھماﯾون اﯾوانی
١۵٫٠٧٫٢٠١٢

ضميمه
متن نامه حبيب رھياب که در تارﯾخ  Sunday, 17 May, 2009, 8:15 PMارسال شده است:
جناب آقای  :...سالم
احترامات صميمانه من را بپذيريد .بگذاريد مجدداً از شما بخاطر ھمکاری تان با من در شفاف سازی کشتار سال ١٣۶٧
ابراز سپاس نمايم .من نگرانی آن عده دوستانی که در سال  ١٣۶٧در زندان بوده اند را در رابطه به تھيه اين گزارش
درک می کنم و به آن احترام می گذارم .جھت توضيح مسئله می خواھم نکات ذيل را ابراز دارم.
مرکز اسناد حقوق بشر ايران يک نھاد کامال مستقل ،غيروابسته ،غير انتفاعی و غير سياسی می باشد .اين نھاد در اواخر
سال  ٢٠٠۴ميالدی در شھرنيوھيون ايالت کانتيکات امريکا توسط تعدادی از حقوقدانان و اساتيد ليبرال تاسيس شد که در
دانشگاه ھای معتبر امريکا و کانادا مانند ھاروارد ،ييل ،و مک گيل تدريس می کنند .دوستان می توانند معلومات بيشتر را
راجع به ھيئت امناء مرکز اسناد حقوق بشر ايران در اين وبسايت بدست
آورند . http://www.iranhrdc.org/httpdocs/Persian/BoardMembers.htmمرکز اسناد از بدو تاسيس خود تا
به امروز گزارش ھای زيادی را به زبان انگليسی و فارسی به نشر رسانده است .گزارش ھای انگليسی در اين
آدرس  http://www.iranhrdc.org/httpdocs/English/reports.htmو گزارش ھای فارسی در اين
آدرس  http://www.iranhrdc.org/httpdocs/Persian/Reports.htmقابل دريافت می باشند .بعالوه ،مرکز اسناد
مجموعه عادل را که در بر گيرنده اسناد تاريخ ايران می باشد جمع آوری کرده است که عالقمندان می توانند از آن برای
تحقيق آنالين به زبان فارسی و انگليسی استفاده کنند.
مرکز اسناد حقوق بشر ايران يک مجمع کوچک با بودجه محدود می باشد که از بدو تاسيس خود تا به امروز بيشتر از ٨
کارمند دائمی نداشته است .ھمه امکانات مادی اين نھاد برای تھيه گزارش ھا و حفظ مجموعه عادل مصرف می شود .با
آن که وزارت خارجه اياالت متحده امريکا يکی از منابع عمده تمويل کننده مرکز می باشد ،اما مرکز توانسته است از بنياد
ھای غيردولتی و افراد نيز امکانات جمع آوری نمايد .مرکز از ھيچ نھادی که از يک ايدئولوژی خاص حمايت کند و يا
خواستار حمايت از پاليسی ھای خاصی باشد امکانات نمی گيرد .بعالوه ،مرکز يافته ھا و ھويت مصاحبه شونده گان و
معلومات بدست آورده خود را با ھيچ نھادی مشترک نمی گزارد .رابطه ای که ميان مرکز و وزارت خارجه امريکا وجود
دارد دقيقا ً از نوع رابطه ای است که ميان مجمع کمک دھنده و دريافت کننده وجود دارد .تدوين دو گزارش حقوقی برای
شفاف سازی کشتار زندانيان در سال ١٣۶٧مثال خوبی برای تثبيت بيطرفی ،عدم جھت گيری سياسی و استقالل کاری اين
مرکزمی باشد.
ھدف مرکز مستند سازی تخطی ھای حقوق بشر در ايران می باشد و می خواھد با اين کار به شناسايی افراد مجرم و
اشاعه فرھنگ پاسخگويی در ايران کمک رساند .ھمه گزارش ھای مرکز با دقت توسط وکالی حقوق بشر بعد از يک
پروسه تحقيق و مصاحبه با شاھدان عينی و صاحبنظران تدوين می شوند و ھمه ای مستندات گزارش با تفصيل پانويسی
می شوند تا گزارش ھا به عنوان يک سند حقوقی در دادگاه قابل پذيرش باشند.
جا دارد در اينجا به شکل فشرده به معرفی خودم نيز بپردازم .من فارغ التحصيل دانشکده حقوق از ھاروارد )امريکا( و
بلخ )افغانستان( می باشم .از سال  ٢٠٠٢تا سال  ٢٠٠۴کارمند ديده بان حقوق بشر در افغانستان و پاکستان بوده ام .در اين
مدت بعالوه افشای تخطی ھای حقوق بشر که جنگ ساالران و دولتمردان افغان مرتکب آن می شدند ،من به مستند سازی
نقض حقوق بشر نيروھای ائتالف بين المللی تحت رھبری امريکا در افغانستان نيز پرداخته ام .من با اولين دسته از

زندانيان آزاد شده از گوانتانامو و زندان بگرام مصاحبه ھای در افغانستان و پاکستان انجام داده ام .يافته ھای من شبيه آن
تخطی ھای بود که بعدآ در زندان ابوغريب عراق ديده شد .اين بخش از يافته ھای من در گزارش ديده بان حقوق بشر بنام
"آزادی پايدار ويا  “Enduring Freedomبه نشر رسيد که به افشاء تخطی ھای نيروھای امريکايی در افغانستان می
پردازد .من در سال  ٢٠٠۵برترين جايزه ديده بان حقوق بشر را بخاطر فعاليت ھای حقوق بشری ام دريافت کردم .اما اين
فعاليت ھا باالخره زندگی ام را به مخاطره انداخت و من يکی از اعضای فاميلم را از دست دادم و ناچار شدم درامريکا
پناھنده شوم .در آنجا عضويت انجمن دانشمندان در خطر  Scholar At Riskرا دريافت داشتم و مدتی به عنوان محقق در
دانشگاه ھاروارد و انستيتيوت تکنالوژی ماساچوست کار کردم .بعد از فراغت از دانشگاه حقوق ھاروارد در سال ،٢٠٠٧
من ھمکاری ام را با مرکز اسناد حقوق بشر ايران آغاز کردم و از آن زمان تا االن چندين گزارشی را کار کرده ام .يکی
از گزارش ھای که من جداً عالقمند مستند سازی آن بودم ،ھمين گزارش کشتار زندانيان سياسی در سال  ١٣۶٧بود و
خوشوقتم که باالخره زمينه کارم بر آن فراھم شده است.
ھمه ما می دانيم که يک پرده ای از راز و بی تفاوتی کشتار سال  ۶٧را فرا گرفته است .دولت ايران آن را کتمان و
جامعه بين المللی آن را با سکوت بدرقه می نمايد و سازمان ھای بين المللی حقوق بشر نيز سکوت جامعه بين المللی
را با دادن اعالميه ھای گاھی گاھی می خواھد بشکناند .اما اقدام جدی برای مستند سازی اين فاجعه تا ھنوز از سويی کدام
نھاد بين المللی حقوق بشر صورت نگرفته است .البته ،تالش ھای مھمی که از سويی بازمانده گان اين فاجعه تا ھنوز شده
است جای قدردانی است ،اما برای درھم شکستن سياست کتمان دولت اسالمی و سکوت جامعه بين المللی تالش ھای
بيشتری نياز است .کار که ما می خواھيم انجام بدھيم در خدمت ھمين ھدف قرار دارد .ما می خواھيم با مستند سازی دقيق
اين فاجعه و نشر آن در دو گزارش حقوقی ھمراه با با نھاد ھای فعال ديگر در اين زمينه ھمصدا شويم و توجه عمومی را
به دامنه کشتار زندانيان سال  ١٣۶٧جلب داريم و آنان را از مشکالت خانواده ھای که تاھنوز نمی توانند يادی از عزيزان
از دست رفته شان نمايند مطلع سازيم .اميدوارم دوستان در اين زمينه ما را ياری رسانند.
اگر دوستان سواالت ديگری در باره مرکز اسناد حقوق بشر ايران و ھدف مرکز از تھيه اين گزارش داشته باشند لطفا ً ما
را در جريان بگذارند .من با کمال ميل به سواالت آنان پاسخ خواھم داد .در اخير می خواھم مجدداً از شما بخاطر ھمکاری
تان با من ابراز سپاس نمايم .من چشم به راه ھمکاری دوستان برای شفاف سازی اين کشتار می باشم.
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