
در  دادخواهی  با  شخصی  پرونده  یک  در  دادخواهی   
پرونده ای که ماهیتی سیاسی و اجتماعی پیدا کرده و یک 
سوی آن دستگاه قدرت حاکم قرار دارد، چه تفاوتی خواهد 

داشت؟
ابتدا این نکته را متذکر شوم که در سیستم  های قضایی مدرن و در بسیاری 

از پرونده های جنایی )به عنوان نمونه پرونده هائی که برای آنها شواهد 
مثال  انجام یک جنایت-  به  را  فرد  بتواند  کافی وجود دارد و دادستان 
تجاوز و یا قتل- متهم نماید(، این دادستان است که از طرف جامعه اعالم 
با عنوان  جرم می کند. یعنی در محاکم مربوط به پرونده هایی که شما 
شخصی نام بردید، وجه اجتماعی آن همچنان باقی است. مثال در کانادا 

جعفر بهکیش هفت تن از اعضای خانواده خود را در خشونتهای دولتی دهه شصت از دست داده است. او دانش آموخته 
مهندسی مکانیک است. آقای بهکیش در سال 1381 به کانادا مهاجرت کرد و به عنوان مهندس ارشد در شرکت های مشاور 
مشغول به کار شد. او که از کودکی شاهد فعالیت های سیاسی برادران و خواهران خویش بود، در سنین نوجوانی و جوانی 
به تدریج در این فعالیت ها مشارکت کرد و به این ترتیب در آستانه انقالب بهمن 57 و طی زمان دانشجوئی فعالیت سیاسی 
می کرد و چندین بار در دهه شصت بازداشت شد. او از پائیز 1363، پس از آزادی از زندان، با تالش های بستگان زندانیان 
سیاسی و کشته شدگان، به ویژه گروهی از آنان که امروز بیشتر با عنوان “مادران و خانواده های خاوران” شناخته می شوند، 
برای بهبود شرایط زندان و مبارزه با فراموشی و عدالت همراه شد. از آن پس او در این مسیر تالش کرده و مطالب زیادی 

را در رابطه با حقوق بشر و دادخواهی منتشر کرده است. 



قربانیان جنایت و یا بستگان آنان تنها حق دارند که در انتهای کار دادگاه 
متنی را با عنوان Impact Statement قرائت کنند تا توضیح دهند که 
جنایت مورد بررسی چه تاثیری بر زندگی قربانی و اطرافیان وی داشته 
است تا بدین ترتیب حضورشان در محاکمه به نوعی احساس شود. اگر 
نه این بر دولت است که امکان محاکمه را فراهم نماید، بر عهده دادستان 
است که ثابت کنند که متهم بدون هیچ تردید معقولی مرتکب آن جرم 
شده است )و وکیل مدافع فرد متهم تالش کند که نشان دهد که چنین 
تردید منطقی وجود دارد(، بر عهده هیئت منصفه است که بدون هیچ 
تردید منطقی به این نتیجه برسد که متهم گناهکار است و یا تردیدهای 
منطقی وجود دارد و او گناهکار نیست، برعهده قاضی )قضات( است که 
مجازات را تعیین نمایند و بر عهده دولت است که شرایط مجازات فرد را 
فراهم نماید. از این جنبه میتوان گفت که جنایت و روبرو شدن با آن در 

هر صورتی، یک جنبه عمومی دارد که نباید از نظر دور داشت.
اما در آن چیزی که شما اشاره کردید، باید توجه کرد که در بسیاری 
موارد جنایت  های سیاسی گسترده و سیستماتیک است، از دید عموم 
پنهان نگاهداشته می شوند، کتمان و انکار می شوند، به رسمیت شناخته 
تبلیغ می  منافع قدرت حاکم است  یا روایتی که در جهت  نمی شوند، 

شوند. از همین روست که به تالش  های فردی و جمعی قربانیان و یا 
نیاز  خانواده های آنان و سپس جامعه مدنی و در نهایت عزمی سیاسی 
هست، تا زمینه توجه به آن و برقراری عدالت فراهم شود. گاه این تالش  
ها میتواند موجب شود تا حاکمیت مجبور به پذیرش مسئولیت اش شده و 

زمینه رسیدگی عادالنه به پرونده جنایت های دولتی را فراهم آورد )مثال 
تشکیل کمیسیون حقیقت در کانادا برای بررسی جنایت های سازمان 
به قربانیان و عذر خواهی  یافته بر علیه بومیان کانادا، پرداخت غرامت 
رسمی دولت کانادا از بومیان کانادا( و در بسیاری از موارد رسیدگی به 
این جنایت ها تنها پس از تغییر حکومت و یا تغییرات بنیادین در حکومت 

های موجود ممکن می گردد.
اینکه می گویم جنبه اجتماعی در هیچ کدام از پرونده های جنایی مفقود 
نمی شود، به علت آن است که تاکید کنم این رویه نادرستی را که در 
جمهوری اسالمی برقرار شده و مسئولیت مجازات را بر عهده خانواده 
قربانیان می گذارد، نمی پذیرم. این فرض که خانواده قربانی جنایت -یا به 
تعبیر جمهوری اسالمی اولیا دم- اهمیت تعیین کننده در اجرای مجازات 
ناشی  جنایت  کردن  شخصی  از  و  است  نادرستی  روش  باشند،  داشته 
می شود. من معتقدم که جنایت – از هر نوعی – یک مساله عمومی است 
و دادستان و یا مدعی العموم، باید برای احقاق حق جامعه اقدام کند. البته 
در یک سیستم فاسد، تمامیت خواه و دیکتاتوری حق دسترسی به یک 
دادرسی عادالنه و منطبق با استانداردهای قابل قبول بین المللی، به ویژه 
در مورد جنایت های دولتی، نادیده گرفته میشود. به همین دلیل نیاز به 
تالش های فردی و جمعی وجود دارد تا این حق به رسمیت شناخته شود. 

گسترده تری  ابعاد  اینجا  در  دادخواهی  مساله  بنابراین   
می یابد. 

اینجا  در  که  کنم  اضافه  هم  را  این  سیاسی،  جنایت های  درباره  بله، 
دادخواهی تنها به محاکمه ختم نمی شود. بسیاری از جنایت های دولتی 
مخفیانه انجام می شوند و ابعاد آن روشن نیست. بسیاری از جنایت های 
دولتی به رسمیت شناخته نشده اند. دادخواهی در اینجا معنی گسترده ای 
دارد. در اینجا می خواهیم حقیقت کشف شود، جنایت به رسمیت شناخته 

شود، از قربانی اعاده حیثیت شود، و می خواهیم تا به مصونیت از مجازات 
کسانی که مسئول این جنایت ها بودند، پایان داده شود. دادخواهی در 
اینجا، شامل طیف گسترده ای از تغییرات بنیادی در سیستم حقوقی حاکم 
تغییرات در  این  پیگیری  و  نیز هست. دادخواهی درخواست  بر جامعه 

اینکه می گویم جنبه اجتماعی در هیچ کدام از 
پرونده های جنایی مفقود نمی شود، به علت آن است 
که تاکید کنم این رویه نادرستی را که در جمهوری 
اسالمی برقرار شده و مسئولیت مجازات را بر عهده 
خانواده قربانیان می گذارد، نمی پذیرم.
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تا  از سالن مالقات زندان  را  جمع شدند و آشنایی و همگرایی هایشان 
گورستان ها ادامه دادند. خانواده ها از همان روزها،  تالش می کردند تا 
را  گرفته  کنند، حقیقت جنایت های صورت  بهتر  را  زندان ها  وضعیت 
از حیثیت  مبارزه کنند،  بی تفاوتی  فراموشی و ترس و  با  کشف کنند، 
قربانیان و عزیزان خود دفاع کنند، حقوق پایمال شده آنها را اعاده کنند 
به  نهایت دادخواهی را  این حقوق را از حکومت مطالبه کنند و در  و 

مساله ای جمعی تبدیل کنند. 

در  دادخواهی  جمعی شدن  اهمیت  که  می کنید  فکر   
چیست؟

من   ۱۳۶۳ سال  از  قبل  تا  بزنم.  مثال  شخصی  تجربه  یک  از  بگذارید 
هرچند که با مفهوم حقوق بشر آشنا بودم و اعالمیه جهانی حقوق بشر 
بصورتی  هیچوقت  اما  بودم،  هم خوانده  را  مربوطه  های  کنوانسیون  و 
بود که  دادخواهی  همین جریان  اما  بودم.  نکرده  برخورد  آن  با  جدی 
مساله حقوق بشر را به مساله ای جدی برای ما تبدیل کرد. من هم با دقت 
اسناد متعدد حقوق بشری را خواندم و ابعاد متنوع آن را آموختم. در واقع 
دادخوهی آموزشگاهی بود برای من و بسیاری دیگر تا بیاموزیم. بعد از 
آن بود که به این نتیجه رسیدم که اگر دادخواهی و جنبش دادخواهی 
اجتماعی  آموزشگاه  به یک  تبدیل  کند،  درگیر خود  را  جامعه  بتواند 
بزرگ برای آن خواهد شد تا زمینه توسعه حقوق بشر و ارزش ها و مفاهیم 

آن فراهم شود. 
بعدها در اسناد متعدد سازمان ملل هم دیدم که یکی از موثرترین و موفق 
ترین راه های آموزش و توسعه حقوق بشر را درگیر کردن افراد جامعه 
برای تحقق حقوق خودش و دیگران و مقاومت در مقابل تضییع حقوق 
شهروندان و تبعیض دانسته بود. در این روند است که جامعه آموزش 
می بیند. در نهایت هدف دادخواهی ایجاد یک حرکت جمعی و ملی 
است. جنایت هایی که اتفاق افتاده -فرضا در نمونه جمهوری اسالمی- 
همه جامعه را تحت تاثیر قرار داده، بنابراین یک اقدام و تالش ملی و 
جمعی الزم است تا این وضعیت پایان یابد. من دادخواهی را یک تالش 
تا  اجتماعی می دانم  ایجاد آگاهی در بخش های مختلف  برای  جمعی 
افراد و آحاد جامعه در یک موقعیت برابر انسانی قرار گیرند. به همین 

دلیل تالش جمعی اهمیت اساسی دارد.

و  جمعی  حرکتی  به  باید  دادخواهی  که  کردید  تاکید   
جنبشی اجتماعی تبدیل شود، اما به نظر می رسد که ما در 
ایران چیزی با عنوان جنبش فراگیر دادخواهی نداریم. چرا 

چنین است؟
من هم موافقم که جنبش فراگیر دادخواهی وجود ندارد. البته تالش های 
جمعی وجود دارد که برخی از آنها سابقه ای طوالنی دارند. من بسیاری 
با  بیشتر  را که  قربانیان جنایتهای دولتی  بستگان  و  مادران  از  از جمعی 
پشت  از  را  شوند  می  شناخته  خاوران”  های  خانواده  و  “مادران  عنوان 
این  از  دیوار زندان های زمان شاه می شناسم. در همان زمان هم برخی 
افراد تالش می کردند تا زمینه دادخواهی را فراهم کنند. اما متاسفانه این 

سیستمی حقوقی است که  حقوق بخش بزرگی از افراد جامعه را نادیده 
گرفته یا پایمال کرده است. و عالوه بر همه اینها، الزم است که به آحاد 
شهروندان آموزش داده شود که در مقابل چنان جنایت هائی حساس 

باشند.
به همین دلیل دادخواهی جنایت های سیاسی در یک جامعه چندپاره 
و تحت حاکمیت یک رژیم تمامیت خواه اتفاق می افتد و بنابراین هم 
این رژیم تمامیت خواه و هم کسانی که شریک آن هستند و از آن سود 
ایستادگی خواهند کرد. کسانی هم که  می برند، در مقابل دادخواهی 
قربانی این ساختار شده اند، می کوشند تا وضعیت را تغییر دهند. و این 
چندپاره گی در جامعه وجود خواهد داشت تا زمانی که دادخواهی محقق 
شود. به این معنی، فرایند دادخواهی، از تعمیق شکاف های موجود در 
جامعه جلوگیری کرده و آنها را کاهش و به برقراری آرامش و صلح 
کرد.  خواهد  کمک  است،  عمیق  های  تفرقه  دچار  که  ای  جامعه  در 
خشونت ها و جنایت های سیاسی در حافظه جمعی جامعه اثر گذاشته 
است و شکاف های موجود را گسترش داده است، در جریان دادخواهی 
و  شد  خواهد  روبرو  خود  خشونت  بار  گذشته  با  جامعه  و  شهروندان 
حقیقت را بررسی کرده و در جای خود قرار خواهد داد.  پس از آن 
است که امکان برقراری یک رابطه انسانی و برابر در میان افراد جامعه 

بوجود می آید.
این نکته را هم اضافه کنم که من درباره نقض حقوق بشر و حتی نقض 
هم  اپوزیسیون  و  مخالف  سازمان های  توسط  حقوق بشر  سیستماتیک 
سخن گفته ام. اما در اینجا تمرکز من بر جنایت های دولتی و دادخواهی 

ما در این رابطه است. 

سیاسی  و  شخصی  پرونده های  ماهیت  در  که  گفتید   
تفاوتی وجود ندارد، چرا که هر دو حقوق اجتماعی را نقض 
می کنند. اما با توجه به توضیحی که دادید مشخص می شود 
تفاوتی  پرونده ها  این  اجتماعی  ماهیت  در  اگر  حتی  که 

نباشد، در نحوه مواجهه با آنها تفاوتی جدی وجود دارد. 
غیرسیاسی،  جنایی  پرونده های  در  حتی  که  است  این  من  حرف 
آنجا هم حقوق  یعنی حتی در  اقدام کند.  باید  است که  مدعی العموم 
عمومی نقض شده و مساله شخصی نیست. وگرنه بدیهی است که شیوه 
مواجهه با پرونده های جنایی سیاسی را با پرونده های غیرسیاسی یکسان 
نمی دانم.  فرض کنید در امریکا سیاه پوستان با تبعیضی بنیادین در سیستم 
قضایی روبرو هستند، و به همین دلیل فعالین مدنی و خانواده  های متهم 
های سیاه پوست تالش می کنند که این تبعیض را نشان دهند و یک 

دادرسی عادالنه برای متهم های سیاه پوست را ممکن نمایند. 
اما تفاوت جنایت سیاسی و غیرسیاسی در آنجا است که جنایت سیاسی 
و  هم گسترده و عمیق است و هم  آثار طوالنی مدت در جامعه دارد 
هم اینکه یکسوی دعوی، دولتی است که زور دارد، مسئولیت خود را 
تقدیس  را  و حتی جنایت خود  می کند  کتمان  را  نمی پذیرد، حقیقت 

می کند. 
مثال روشنش را در ایران می بینیم که هنوز هم قریب به اتفاق حاکمان 
-چه اصالح طلب و چه غیراصالح طلب- از جنایت های دهه شصت دفاع 
کرده و حتی آنرا تقدیس می کنند. از آنجا که این جنایت ها، جنایتی 
برای  داده اند،  قرار  تاثیر  تحت  را  ملتی  که  می شوند  محسوب  جمعی 

احقاق حق جامعه، به تالشی جمعی نیاز داریم.  
پس تفاوت در آنجا است که چون جنایتی گسترده انجام شده، دادخواهی 
آن هم به مواجهه عمومی و گسترده نیاز دارد. ابتدا خانواده ها و قربانیان 
جمع می شوند و تالش های جمعی می کنند و به مرور جامعه نیز باید در 

این روند وارد شود.  
آزاد  زندان  از   ۱۳۶۳ سال  از  بعد  که  وقتی  شخصی  تجربه  یک  در 
شدم، بصورت مستقیم درگیر این تالش ها بودم و دیدم که خانواده ها 

 فرایند دادخواهی، از تعمیق شکاف های موجود در 
جامعه جلوگیری کرده و آنها را کاهش و به برقراری 

آرامش و صلح در جامعه ای که دچار تفرقه های 
عمیق است، کمک خواهد کرد. 
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کوشش ها هرگز به یک جنبش ملی و فراگیر تبدیل نشد. همانگونه که 
خواست های حقوق بشری نیز به جنبشی فراگیر و ملی تبدیل نشده است. 
حتی حرکت های کارگری ما هم جنبشی ملی نیست. شاید بتوان گفت 
که جنبش زنان از گستردگی مناسبی برخوردار است اما در جای دیگر 
مهمترین  از  مساله، یکی  این  نمی بینیم.  ملی  عنوان جنبش  به  ما چیزی 
بشری  حقوق  و  داخواهی  حرکت های  برابر  در  که  است  چالش هایی 

وجود دارد. 
از   ۱۳۵۷ سال  از  بعد  خصوصا  و  ایران  جامعه  در  دادخواهی  مسیر 
خصوصیات ویژه ای برخوردار است. اول آنکه جنایت صورت گرفته، 
سرکوبی گسترده، بی سابقه و سیستماتیک بود. فراموش نکنیم که اگر 
پیش نویس کنوانسیون مربوط به نسل کشی تغییر نکرده بود، و نسل کشی 
سیاسی از شمول این کنوانسیون خارج نمی شد، بدون شک حوادث دهه 
می شد. یک  تلقی  سیاسی  قتل عام  و  نسل کشی  عنوان  به  ایران  شصت 
بود،  اسالمی  منتقد و مخالف جمهوری  قدرتمند که  اجتماعی  جنبش 
در برابر سرکوب گسترده قرار گرفت و تمامی پایگاه های اجتماعی آن 
به شدت تحت فشار قرار گرفت تا همه زیربناهای آن از بین برود. این 
سرکوب، از بازداشت و شکنجه و زندان تا قتل و کشتار  و همچنین از 

محرومیت تحصیلی و اخراج از کار تا مصادره اموال و تبعید و مهاجرت 
جامعه  در  را  شرایطی  بی سابقه  این سرکوب  می شد.  شامل  را  اجباری 
بوجود آورد که امکان ظهور یک همزاد حقوق بشری برای آن جنبش 

سیاسی را از بین برد. 

به گمان من هر جنبش مدنی یک یا چند همزاد سیاسی دارد و برعکس. 
منظورم در اینجا وابستگی نیست، برای همین از عبارت همزاد استفاده 
کردم. فرض کنید جنبش مدنی امریکا از حمایت بخشی از جامعه سیاسی 
برخودار است. یا فرض کنید پیش از پیروزی انقالب سال ۱۳۵۷، کسانی 
که به دنبال دادخواهی برای قربانیان خود بودند، در میان نیروهای سیاسی 
اپوزیسیون هم متحدانی داشتند. اما در دهه شصت همزاد سیاسی تالش 
های ما برای دادخواهی و توسعه حقوق بشر از بین رفت. نکته دوم آنکه 
تمام پایگاه های اجتماعی این جنبش های سیاسی نیز سرکوب شدند و از 
بین رفتند. کانون نویسندگان، کانون وکال، جمع های روشنفکری و همه 
نهادهای مدنی هم از بین رفتند. در نهایت و در یک خال تالش های فردی 
باقی ماند که به مرور در کنار هم قرار گرفتند و به حرکتی جمعی تبدیل 

شدند. اما زمینه تبدیل آن به جنبش ای عمومی وجود نداشت. 
سالها گذشت تا از دل این خاکستر جنبش های مدنی و سیاسی جدیدی 
ظهور کرد که با گذشته و با جریان دادخواهی موجود بیگانه بودند و 
هیچ پیوند جدی نداشتند. من تا سال ۱۳۸۱ در ایران بودم و تا آن زمان 
کم و بیش در جریان مسائل خانواده  های قربانیان، مادران و خانواده های 
خاوران و حرکت دادخواهی بودم. با اطمینان می گویم که هیچ پیوندی 
بین کسانی که خود را مدافع حقوق بشر می دانستند و این افراد و این 
بود،  حقوق بشر  توسعه  جهت  در  تالش هایش  که  دادخواهی  حرکت 
اوج  بود که در  تنها جریانی  این حرکت  نداشت. در حالی که  وجود 
خفقان برای تحقق حقوق قربانیان تالش می کرد، اما با دیگر جریان ها 

پیوندی نداشت.  
جمهوری اسالمی شرایطی را بوجود آورده بود که این پیوندها از بین 
برود. الجوردی حرف مشهوری داشت که می گفت هیچ کدام از وکال  
حاضر به دفاع از این زندانیان سیاسی نیستند، چون دفاع از اینها به معنی 
ابزارهای  به  توسل  با  واقع،  در  است.  آنها  نظرات  به  تمایل  و  سمپاتی 

گوناگون، زمینه هر پیوندی حتی پیوند فعالین حقوق بشر را با جمع هائی 
که در پی دادخواهی بودند را از به میزان بسیار زیادی از بین برده بودند. 
بعدها هم که جنبش های اجتماعی و مدنی جدیدی از درون این خاکستر 
ظهور کرد، همچنان تالش می کردند که فاصله خود را حفظ کنند. این 

۴

 سرکوب، از بازداشت و شکنجه و زندان تا قتل و 
کشتار  و همچنین از محرومیت تحصیلی و اخراج از کار 
تا مصادره اموال و تبعید و مهاجرت اجباری را شامل 
می شد. این سرکوب بی سابقه شرایطی را در جامعه 
بوجود آورد که امکان ظهور یک همزاد حقوق بشری 
برای آن جنبش سیاسی را از بین برد. 
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پیچیدگی هایی طرح می شود.  در چنین شرایطی سوال اصلی آن است که 
چه تناسبی باید بین این اصول برقرار شود تا بتوان به جامعه دموکراتیک 
نمی شود  تعیین  مشخص  نقطه  یک  هیچ گاه  نظریه  این  در  کرد.  گذر 
که بعنوان نقطه مناسب برای عدالت در دوران گذار تلقی گردد، بلکه 
تاکید می  شود که این نقطه تعادل با توجه به شرایط خاص هر جامعه، 
متفاوت خواهد بود. فرض کنید اینکه تناسب قوا چگونه است و جابجایی 
قدرت به چه ترتیبی انجام می شود، یا اینکه چه بازیگرانی در حال ایفای 
نقش هستند و چه اندازه نفوذ دارند و حتی اینکه چه مدت از حوادث و 
فجایعی که اتفاق افتاده می گذرد، همه و همه می تواند در روش ما در 

مواجه با گذشته تاثیر بگذارند.  
در نمونه آفریقای جنوبی وقتی مذاکرات انتقال قدرت شروع  شد، رژیم 
آپارتاید در یک بن بست قرار داشت، تحریم های بین المللی افزایش پیدا 
کرده بود و رژیم آپارتاید به دنبال مصالحه بود. در مذاکرات صورت 
گرفته توافق شد که این رژیم پایان یابد، انتخابات آزاد انجام شود، و 
در انتها درباره سرنوشت کسانی که در جنایت دست داشتند، صحبت 
شد. دولتی ها تالش می کردند که عفو عمومی داده شود و محاکمه 
با عفو عمومی  اما  کنگره ملی آفریقا و نلسون ماندال   ای انجام نشود، 
مخالفت کردند و در نهایت چیزی با عنوان کمیسیون حقیقت و مصالحه 
ملی تشکیل شد. این کمیسیون بخشی داشت که عفو کسانی را که در 
جنایت ها دست داشتند بررسی می کرد.  افراد اگر حقیقت را می گفتند 
و مشخص می شد که همه حقیقت را گفته اند، این کمیسیون آنها را از 
محاکمه معاف می کرد. بنابراین عفو عمومی وجود نداشت، و تک تک 
حاضر  کمیسیون  این  در  باید  داشتند،  دست  جنایت ها  در  که  کسانی 
که  آن چیزی  با  عفو  نوع  این  می کردند.  فاش  را  و حقیقت  می شدند 
هر قربانی بصورت شخصی و اخالقی بخواهد جنایتکاران را ببخشد یا 

نبخشد، متفاوت است. 
امروز که بیست و پنج سال از آن ماجرا می گذرد، باید بازگشت و دید 
نباید  اینباره درست بود یا نه. اما  که آیا تصمیم کنگره ملی آفریقا در 
فراموش کرد که به هر حال این تصمیم در مذاکرات انتقال قدرت گرفته 

شده بود. 
در نمونه دیگر باید یوگوسالوی را در نظر گرفت. ما در آنجا هم دادگاه 
داریم و هم کمیسیون حقیقت یاب. حتی گاه این دو مسیر با هم برخورد 

دارند، اما در نهایت هر دو مسیر دنبال می شود. یا در نمونه دیگر که در 
آلمان شرقی بوجود آمد، عدالت در حال گذار به صورت یک پاکسازی 
گسترده در ادارات دولتی صورت گرفت. کسانی که خبرچینی کرده 
در  یا  بود  کرده  همکاری  شرقی  آلمان  امنیتی  سازمان های  با  و  بودند 
جنایت ها شرکت کرده بودند، پاکسازی شدند. تجربه دیگر هم بعد از 
انقالب سال ۱۳۵۷ بوجود آمد که رویارویی با گذشته فاجعه بار خود به 
فاجعه دیگری تبدیل شد و ما را دچار مشکل کرد و خشونت ادامه یافت.

می خواهم بگویم که ما در نهایت باید تناسبی بین عدالت و صلح پیدا 
دادخواهی  شود.  هموار  دموکراتیک  ساختار  برقراری  راه  که  کنیم 
مجموعه ای از اقدامات است که یکی از انها پایان دادن به مصونیت از 

مجازات جنایتکاران است. اما همه هدف از دادخواهی این نیست.

قطع رابطه اهمیت اساسی دارد.
ما اگر نتوانیم بین حرکت دادخواهی و دیگر جنبش های اجتماعی رابطه 
برقرار کنیم، امکان همه گیر شدن آن وجود نخواهد داشت و در شرایط 
ایزوله شده تحمیلی حکومت باقی می ماند و طبیعی است که این حرکت 
گسترش پیدا نکند. شرایط سرکوب و خفقانی که بعد از دهه شصت 
بوجود آمد، محدوده دگراندیشی را تنگ کرد. حتی مفاهیم حقوق بشری 
را محدود کردند. امروز ما چیزی داریم که من اسم آن را حقوق بشر 
اسالمی-ایرانی می گذارم. بسیاری از حرکت  های حقوق بشری هم که 
شکل گرفته، به دلیل آنکه دگراندیشی به شدت سرکوب شده است، 
سعی می کند که پیوندهای ایدئولوژیک خود با حکومت را حفظ کند. 
طبیعی است که چنین جریانی فاصله خود را با حرکت ها و تالش های 

مستقل دادخواهی مثل “مادران و خانواده های خاوران”، حفظ کند. 
از این جهت کامال موافقم که تالش های ما برای دادخواهی همه گیر نشده 
است، ولی نباید فراموش کرد که فعاالن این حرکت همواره کوشیده اند 
که وارد صحنه اجتماعی شوند و این پوسته را بشکنند. تنها مراسم جمعی 
گورستان  در   ۱۳۶۷ تابستان  زندانیان  کشتار  بزرگداشت  برای  بزرگ 
خاوران انجام می شود، و این مراسم از تابستان سال ۱۳۶۸ تا کنون ادامه 
دارد، و پافشاری برای اجرای این مراسم، با امید به شکستن همین پوسته 
انزوا بوده است. آنان توانسته اند گورستان خاوران، که رژیم تالش کرده 
است آنرا نابود کرده و یا گرد فراموشی بر آن بپاشند، به یکی از مهمترین 

سمبل های جنایت و خشونت سیاسی در ایران تبدیل نمایند.

 گفتید که جنبش های مدنی شکل گرفته در دهه هفتاد و 
هشتاد، فاصله خود را از حرکت دادخواهی مربوط به دهه 
پیش از آن حفظ کردند و علت عمومی نشدن دادخواهی 
در ایران به دلیل این عدم پیوند با گذشته است. اما می دانید 
فراگیر  علت  که  معتقدند  مدنی  فعاالن  از  دیگر  برخی  که 
نشدن جنبش دادخواهی در جای دیگر است. آنها می گویند 
گسترش جنبش دادخواهی به مصلحت نیست، چراکه فراگیر 
شدن آن می تواند موجب ترس و نگرانی حاکمانی که در 
این جنایت ها دست داشتند، شود و بنابراین امکان هرگونه  
تغییر و اصالح در حکومت منتفی خواهد شد.  آنها بدلیل 
مقاومت  تغییرات  مقابل  در  خودشان  سرنوشت  از  نگرانی 
مسکوت  را  گذشته  که  است  بهتر  بنابراین  و  کرد  خواهند 

بگذاریم تا امکان تغییر بوجود آید. 
این نوع نگرش محدود به ایران نیست و استدالل شناخته شده ای است. 
اتفاقا در اینباره تحقیقات گسترده ای شده و تجربیات زیادی وجود دارد. 
ایده عدالت در دوران گذار در همین رابطه است. فرض کنید حکومتی 
جنایت های  که  داشته  وجود  نظامی  یا  و  تمامیت خواه  و  دیکتاتوری 
سیاسی گسترده ای مرتکب شده و حال مجبور شده است که به تغییر تن 
داده و به ساختاری دموکراتیک گذار کند. در این دوران گذار ممکن 
ممکن  دموکراتیک  حکومت  یک  در  که  شود  انجام  اقداماتی  است 
نیست. فرضا در یک ساختار دموکراتیک افشای حقیقت یکی از بنیان 
به  باید  افراد  همه  یا در یک ساختار دموکراتیک،  است.  های عدالت 
باشند و همچنین هر کس که مرتکب  داشته  دادگاه عادالنه دسترسی 
جرم یا جنایتی شود، باید که در برابر دادگاه پاسخگو شده و مجازات 
شود. اینکه هیچ کس از حقوق انسانی اش محروم نشود، از بنیان های رژیم 
دموکراتیک است. هدف کوشش های دادخواهانه و حقوق بشری در 
یک جامعه غیردموکراتیک نیز رسیدن به جامعه ای است که این حقوقی 
دموکراتیک صلح  در یک جامعه  از طرفی  شناخته شوند.  به رسمیت 
زندگی خوبی  بتوانند  مردم  و  باشد  برقرار  باید  امنیت هم  و  و آرامش 
داشته باشند. گاه در یک دوره گذار می بینیم که این اصول و حقوق در 
تضاد با هم قرار می گیرند. نظریه عدالت در دوران گذار با توجه به چنین 

دیگر  و  دادخواهی  حرکت  بین  نتوانیم  اگر  ما 
جنبش های اجتماعی رابطه برقرار کنیم، امکان همه 
شرایط  در  و  داشت  نخواهد  وجود  آن  شدن  گیر 
ایزوله شده تحمیلی حکومت باقی می ماند و طبیعی 

است که این حرکت گسترش پیدا نکند.

۵
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فرض کنید که فردا ساختار حاکمیت جمهوری اسالمی، مثل ساختمان 
و  گسترده  فساد  و  بحران  به  توجه  با  فرض  )این  بریزد  فرو  پالسکو 
سیستماتیک ای که در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
وجود دارد، ناممکن نیست(. در آن صورت ما با وضعیت بسیار دشواری 
روبرو خواهیم شد که متناسب با شرایط جامعه خودمان باید راه حلی 
انسانی و عملی برای رویارویی با گذشته پیدا کنیم تا از ادامه خشونت در 
جامعه جلوگیری کنیم. یا فرض کنید حادثه ای مثل آفریقای جنوبی اتفاق 
بیفتد و مسئولین بر سر عقل بیایند و بخواهند که زمینه گذار به دموکراسی 
را فراهم کنند که در آن صورت هم الگوی عدالت دوره گذار به گونه 
دیگری خواهد بود و به شدت متاثر از بازیگران صحنه سیاسی و اجتماعی 
ایران و تاثیر آنان در این دوران گذار خواهد بود. به گمان من دشوار 
است که روند تغییرات در ایران به سوی یک جامعه دمکراتیک را پیش 
بینی کرد. متاسفانه در بیست سال گذشته اصالح طلبی دولتی نشان داده 
است که از گام برداشتن جدی به سوی تغییرات بنیادی عاجز است و این 

خطر فروپاشی در ایران را بیشتر کرده است. 
دهم.  پاسخ  شما  سئوال  به  تر  راحت  توانم  می  حاال  توضیحات  این  با 
بدون شک بخشی مهمی از اصالح طلبان دولتی از پرداختن به جنایت 

های دولتی پرهیز می کنند، کسانی )مثال عباس عبدی و ابراهیم نبوی( 
به صراحت از فراموشی می گویند و معتقد هستند که پرداختن به گذشته 
از مسئولیت عمومی سخن می  به غایت زیان آور است، بخشی دیگر 
گویند )علیرضا علوی تبار( و مسئولیت کسانی که همه و یا بخش مهمی 

از قدرت را در اختیار داشتند و در تدوین سیاست بیرحمی و خشونت 
در ایران سهم بسزائی داشتند )آیت اهلل خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، 
احمد خمینی و خط امامی ها( را کم رنگ می کنند و خواهان بخشش 
عمومی هستند، برخی نیز مانند مصطفی تاجزاده، به شکلی چند پهلو وقوع 
جنایت هائی هولناک را پذیرفته اند و خواستار بخشش شده اند )برخی از 
فعالین جنبش دادخواهی از جمله رضا معینی و من مواضع آقای تاجزاده 
را نقد کرده ایم(. بخش مهمی از اصالح طلبان در مقابل کشف حقیقت 
آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده است ایستاده اند )واکنش ها به انتشار 
نوار گفتگوی آیت اهلل منتظری با اعضای هیئت مرگ منصوب آیت اهلل 
خمینی را مرور کنید( و افشاء آن جنایت ها را به زیان پروژه سیاسی و 
ایدئولوژیک خود می دانند. از همین رو بی انصافی نیست اگر بگویم که 
شواهد نشان می دهد که اصالح طلبان دولتی در مقابل توسعه و گسترش 
ایستاده و خواهند  بشر  برای دادخواهی و توسعه حقوق  ما  تالش های 
ایستاد و آنچه از دست آنها برآید برای مانع تراشی در راه توسعه تالش 

های قربانیان جنایت های دولتی و بستگان آنان کوتاهی نخواهد کرد. 
اما شاید مهمتر، سیاستی است که جریان اصالح طلبان غیر دولتی شامل 
ملی-مذهبی ها و اصالح طلبان سکوالر در قابل دادخواهی اتخاذ کرده و 
می کنند است. این جریان در زمانی به شدت قربانیان جنایت های دولتی 
و بستگان آنان را تحت فشار قرار داده بودند که تابع سیاست مورد نظر 
آنان یعنی “ببخش و فراموش نکن” شوند. آنان با شناختی که از اصالح 
طلبان دولتی داشتند و تصور مقاومتی که جریان اصولگرا در مقابل توسعه 
جنبش دادخواهی از خود نشان خواهد داد، بر این گمان بودند که امکان 
تغییرات بنیادی در جامعه در زمانی که ترس از محاکمه آمرین و عاملین 
جنایت های دولتی وجود داشته باشد، نا ممکن و یا بسیار دشوار است. 
با طرح شعار “ببخش و فراموش نکن” تالش ها برای  پس الزم است 
دادخواهی را مهار کرد و به دولتی ها اطمینان داد که در بعد از تغییرات 

بنیادی ضرورتی برای پاسخگوئی آنان وجود نخواهد داشت و محاکمه 
ای در کار نخواهد بود )در همین جا بگویم که مثال کسی مانند رضا 
داشته  متفاوت  مواضعی  همیشه  دارم  اطالع  من  که  جائی  تا  علیجانی، 

است(.
۶

بخش مهمی از اصالح طلبان در مقابل کشف حقیقت 
آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده است ایستاده اند 

...  و افشاء آن جنایت ها را به زیان پروژه سیاسی و 
ایدئولوژیک خود می دانند. از همین رو بی انصافی نیست 
اگر بگویم که اصالح طلبان دولتی در مقابل دادخواهی و 

توسعه حقوق بشر ایستاده و خواهند ایستاد
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اهلل  یا کسانی که فوت کرده  اند، مثل آیت  انقالب اسالمی  مجاهدین 
موسوی  آقای  خمینی،  احمد  آقای  هاشمی  رفسنجانی،  آقای  خمینی، 
اردبیلی را نمی  توان به بهانه مسئولیت جمعی تبرئه کرد. آنها بودند که 
این جنایت ها را برنامه ریزی کردند و دست کسانی مثل آقای خلخالی، 
آقای الجوردی، آقای پورمحمدی، آقای رئیسی و دیگران را برای انجام 
جنایت باز گذاشتند و یا صراحتا به آنها ماموریت دادند که چنین و یا 
چنان کنند )به فتوا آیت اهلل خمینی مبنی بر کشتار زندانیان سیاسی در 
تابستان ۶۷ نگاه کنید و یا مصاحبه های مجله چشم انداز با خط امامی 
سیاست  درباره  کنونی-  حکومتی  طلبان  اصالح  شصت-  دهه  های 

سرکوب و قلع و قمع مخالفان سیاسی را ببینید(. 
یکی از علت های تسلسل خشونت در جامعه ایران آن است که ما تالش 
نکردیم با گذشته خشونت بار خود روبرو شویم و از این طریق جامعه را 
آگاه کنیم. بیاموزیم که خشونت و جنایت و تبعیض را تحمل نکنیم. در 
روزهای پس از انقالب بهمن ۱۳۵۷، نه تنها چنین نکردیم، بلکه خشونت 
با  را  باید مسیر دادخواهی  قبلی کردیم.  را جایگزین خشونت  دیگری 
همین هدف پیگری کرد که جامعه ای سالم ساخته شود تا خشونت در 
آن تکرار نشود. ما همیشه مرز پرگهر نبوده ایم، بلکه تاریخی پر از جنایت 
هم داشته ایم. ما باید این جنایت ها را به رسمیت بشناسیم. ما از قربانیان ان 
جنایت ها باید اعاده حیثیت کنیم. این مسیری است که به ایران آزاد منجر 
خواهد شد. تجربه فراموش کردن و نادیده گرفتن، تجربه موفقی نبوده 
است. اتفاقا باید به یاد آوریم و فراموش نکنیم که ما هم ملتی هستیم 
که می تواند اقدامات وحشتناکی انجام دهد. رویارویی با گذشته یکی از 

مهمترین گام ها برای نزدیک شدن به جامعه دموکراتیک است. 

و  دادگاه  تشکیل  صورت  در  حتی  دادخواهی  بنابراین   
حتی بر فرض اعاده حقوق قربانیان به این دلیل که ما مواجه 
با مسئولیت جمعی هستیم متوقف نخواهد شد. از این جهت 

یک جنبش اجتماعی خواهد بود.
برای  اجتماعی  تالش  یک  از  بخشی  دادخواهی  است.  همینطور  حتما 
ساختن جامعه انسانی است.  دادخواهی هم بخشی از یک جنبش حقوق 
بشری است و همراه با جنبش کارگری و جنبش دانشجویی و جنبش زنان 
و ... همه اینها در کنار هم باید حرکت کنند. امسال سی و چند سال از 

سقوط رژیم نظامی آرژانتین گذشته و هنوز مادران مایو برنامه دادخواهی 
خود را متوقف نکرده اند. ما هم باید از حافظه جمعی خودمان حفاظت 
کنیم  و حافظه جمعی یعنی آنکه خوب و بد خودمان را به یاد داشته 
باشیم. بسیاری از ایرانیان یک تصویر رویایی از ایرانی بوجود اورده اند 
در صورتی که این تصویر رویایی وجود ندارد. ایرانی ها به عنوان یک 
ملت ،خطاهای بزرگی انجام داده اند و جنبش دادخواهی می تواند با ایجاد 
آگاهی به این حقیقت از تکرار آن جلوگیری کند. فراموش نکنیم که 
مخالف  با خشونت  که  آنجاست  در  دادخواهی  اولین خصلت جنبش 
که  آن چیزی  در  می کند.  پیگیری  را  بشری  ارزشهای حقوق  و  است 
“مادران و خانواده های خاوران” پیگیری کرده  اند، حتی اندکی خشونت 

وجود ندارد. و این ارزشی است که باید به رسمیت شناخته شود. 

من فکر می کنم که این افراد یک خوشبینی مفرطی داشته اند که گویا 
ما در شرایط گذار هستیم و نیروهای حاکمیت به دنبال گذار به جامعه 
می خواستند  داشتند،  تصوری  چنین  چون  آنها  هستند.  دموکراتیک 
مجازات  و  محاکمه  شما  که  شود  داده  اطمینان  حکومتی  مسئوالن  به 
نخواهید شد. آنها حتی می خواستند خانواده های کشته شدگان و قربانیان 
را علی رغم اینکه هیچ بخشی از حقوق آنها تامین نشده، تشویق به بخشش 
کنند تا توجیهی اخالقی برای تصمیم سیاسی خودشان پیدا کنند. زمانی 
که این خوشبینی ها پایان یافت، برخی افراد که چنان نظراتی داده بودند، 
با  و  این شرایط  در  و مشخص شد که  دادند  تغییر موضع  به صراحت 
این موقعیتی که ما هستیم، صحبت از عفو و بخشش بی معنی است. اما 
علیرغم این تغییر شعار در نزد بسیاری از اصالح طلبان غیر حکومتی، تغییر 
محسوس در دفاع از تالش های قربانیان و بستگان آنان برای دادخواهی 
مشاهده نمی شود. به گمان من روشن است که فضای مساعد برای توسعه 
تالش های قربانیان و بستگان آنان برای دادخواهی وجود ندارد و با توجه 
به حاضران در صحنه سیاسی ایران و تناسب قوای موجود، این شرایط 

نامساعد تا آینده ای نامعلوم تداوم خواهد یافت.

  فرض کنیم که در یک شرایط ایده آل، جنبش دادخواهی 
شکل گرفته و به نوعی در دوره گذار قرار داریم. در چنین 
وضعی، دادخواهی چه فرایندی را باید طی کند و به کدام 

نتایج باید برسد تا بتوان آن را  پایان یافته تلقی کرد؟
 من تصور نمی کنم که این پرونده هرگز مختومه شود. در این زمینه از 
هانا آرنت می توان بسیار آموخت. آرنت از چیزی به نام مسئولیت جمعی 
حرف می زد. او توضیح می دهد که جنایت های گسترده رژیم فاشیزم 
یک مسئولیت جمعی است و ممکن نبود که تنها چند سیاستمدار بتوانند 
چنین اقداماتی را بدون پشتوانه اجتماعی انجام دهند. او البته همانجا نیز 
تاکید می کند که این مسئولیت جمعی به معنی آن نیست که هیچ کس 
از  برخی  که  می کند  تاکید  حتی  آرنت  باشد.  نداشته  فردی  مسئولیت 

مسئولین باید محاکمه و مجازات شوند. 
است.  مناسبی  تجربه  دوم  از جنگ جهانی  بعد  آلمان  مورد  اینباره  در 
اگر چه جامعه آلمان در قبال جنایت های فاشیزم مسئول بود اما محاکمه 
فاشیست ها متوقف نشد.  محاکمه افرادی که بطور مستقیم در جنایت ها 

دست داشتند، هنوز هم ادامه دارد. 
اما مساله مهمتر آن است که وقتی یک دولت تمامیت خواه در جامعه 
حاکم می شود، جمع بزرگی از مردم را با خود همراه کرده است. این 
اثر می گذارد و چنین است که  نیز  حکومت در اخالق و رفتار مردم 
جنایت های بزرگ تحمل می شود. بنابراین عالوه بر محاکمه جنایتکاران، 
ملت هم باید با حقیقت مواجه شود و در خاطره خود این مساله را حفظ 
کند که ما قادر بودیم در برابر این جنایت ها سکوت و با آنها همراهی 
و  ندارد  پایان  دادخواهی  فرایند  معتقدم  است که  دلیل  به همین  کنیم. 
پرونده این جنایت ها هرگز نباید بسته شود. دادخواهی تنها معطوف به 
یک پرونده نیست که مختومه شود. در فرایند دادخواهی است که همه ما 

باید آموزش ببینیم تا زمینه تکرار جنایت از بین برود. 
البته این نکته را هم اضافه کنم که وقتی از مسئولیت جمعی حرف  و 
افراد  برخی  که  اینجاست  نیست.  جنایتکاران  تبرئه  معنی  به  می زنیم، 
مثل آقای علوی تبار مغلطه می کنند که چون همه مسئولند، پس گویا 
مقصری وجود ندارد.  گرچه همه ما مسئولیم، اما مسئولیت عمومی با 
مسئولیت کسی که جنایت را انجام داده یا فرمان آنرا داده، یکی نیست 
و نوع مواجهه با آن هم متفاوت است. الزم نیست که همه ملت مجازات 
شوند، بلکه آنها باید آگاه شوند و با حقیقت روبرو گردند. همه ما باید 
آموزش ببینیم. اما مواجهه با مسئولیت جنایتکاران از جنس محاکمه و 
مجازات است. بنابراین کسانی که مسئول مستقیم جنایت ها بوده اند، مثل 
آقای موسوی  تبریزی، آقای صانعی، آقای موسوی خوئینی ها، رهبران 

 وقتی از مسئولیت جمعی حرف می زنیم، به معنی تبرئه 
جنایتکاران نیست. اینجاست که برخی افراد مثل آقای علوی 
تبار مغلطه می کنند که چون همه مسئولند، پس گویا مقصری 
وجود ندارد.  گرچه همه ما مسئولیم، اما مسئولیت عمومی با 
مسئولیت کسی که جنایت را انجام داده یا فرمان آنرا داده، 

یکی نیست و نوع مواجهه با آن هم متفاوت است

۷
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