
 چه نسبتی بین اعاده حیثیت از گذشته و مساله دادخواهی 
وجود دارد؟ چیزی که امروز با آن مواجهیم آن است که 
معموال پیش از هرگونه دادخواهی و فرجام این دادخواهی، 
عامالن  و  بازیگران  برای  دروغین  حیثیت  اعاده  از  نوعی 
سرکوب، اتفاق می افتد. کسانی که باید جوابگوی اتهامات 
طلبکار  ظاهرا  و  کرده  ترک  را  متهم  صندلی  باشند،  خود 
هم می شوند. افرادی که متهم به اقدامات غیرانسانی بودند، 
امروز در یک فرایند غریب و نوعی شعبده بازی عجیب، به 

قهرمان دوره جدید تبدیل شده اند. 

بگذارید دو مثال مشخص بزنم. هاشمی رفسنجانی که خود 
متهم به تثبیت استبداد دینی و همدستی در سرکوب بود، 
امروز به قهرمانی نجات بخش تبدیل شده است. نه خودش و 
نه هوادارانش حاضر به توضیح و پاسخگویی در برابر اعمال 
گذشته نیستند.  در نمونه ای دیگر، حکومت سلطنتی پهلوی 
است که متهم به استبداد، ظلم و جنایت بود، اما امروز حتی 
به نوستالژی بخشی از نیروهای اپوزیسیون هم تبدیل شده 
است. آیا ما کم حافظه هستیم یا اینکه جنایت با مرور زمان 

تغییر ماهیت می دهد؟

پرستو فروهر، متولد سال ۱۳۴۱، هنرمند و نویسنده شناخته شده ایرانی است. او در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ جایزه دوساالنه »سوفی فون الروش برای برابری جنسیتی« را 
که از سوی شهرداری اوفن باخ آلمان اعطا می شود، به علت شجاعت و خالقیت دریافت کرد. همچنین بنیاد مصدق در سال ۱۳۹۵ به پاس کوشش های حقوق بشری و 
دادخواهی پیگیرانه اش »لوح مصدق« را به او اهدا نمود. از پرستو فروهر تاکنون کتابهایی به زبان آلمانی و فارسی چاپ شده که آخرین آنها با نام »بخوان بنام ایران« در 
سال ۱۳۹۱ منتشر شد. او همچنین نمایشگاه های هنری مختلفی در ایران، آلمان، انگلستان و امریکا برگزار کرده است. پرستو فروهر بعد از قتل پدر و مادرش )داریوش و 
پروانه فروهر( در پاییز سال ۱۳۷۷  یک مسیر دادخواهی مستمر را پیگیری کرد و اکنون پس از گذشت ۱۸ سال از آن فاجعه، همچنان پیگیر دادخواهی از پرونده قتل پدر 
و مادرش است. او در سال ۱۳۹۲ نیز با همکاری منیره برادران نمایشگاه مستند »امید نام من است« را در مرکز فرهنگی آنه فرانک در شهر فرانکفورت برگزار کرد که 
موضوع آن بازنمایی سرکوب دهه ی شصت در ایران از طریق یادگارهای به جا مانده از دوران زندان و تبعید مخالفان سیاسی در آن سال ها بود.  پرستو فروهر امروز به 

نماد دادخواهی جنایت های سیاسی در ایران تبدیل شده است.



پیش از هر سخنی بگویم که با این نگاه به مفهوم “اعاده حیثیت” موافق 
نیستم. اینجا اعاده حیثیتی صورت نگرفته بلکه اتفاق دیگری افتاده است. 
به نظرم در هر دوی این نمونه ها که گفتی، تغییر برداشت جمعی بیش 
استیصال است.  از  نمودی  باشد،  از آنکه ریشه در کم حافظگی داشته 
کنار  را  آن ها  دارد.  فرآیند  این  در  مستقیمی  منافع  گروهی هست که 
کردی،  اشاره  که  همانطور  قضاوت،  تغییر  فرآیند  این  اما  می گذارم. 
واکنشی ست  من  نظر  به  این  برمی گیرد.  در  را  وسیعی  طیف  متأسفانه 

غیرسازنده به بن بست هایی که بر جامعه تحمیل شده.
 آدمها وقتی به نوعی در بن بست قرار می گیرند، و با شرایط دشوارتری 
از گذشته ی خود روبرو می شوند، اگر بستری نیابند تا نارضایتی شان را به 
اراده ی تغییر تبدیل کنند، و اگر راه حل و گزینه ای پیدا نباشد، یا حتی 
پیشنهادی برای حل معضل و مسیری برای گذار از بحران نمایان نباشد، 
گرفتار احساس شکست و سر خوردگی می شوند و همین موجب تغییر 
برابر  یا حتی موجب نوستالژی در  به تجربه ی گذشته  حس شان نسبت 
گذشته می شود. در بسیاری از موارد این بازبینی گذشته، پایه و اساس 
انتقادی نیست و تنها  درستی ندارد، پی آمد شناخت و آگاهی و تفکر 
نتیجه ی فقدان راه حل برای امروز است؛ نمود نارضایتی عمیقی ست که 

بستر سازنده ای برای تبدیل آن به یک جنبش و حرکت سیاسی رو به جلو 
وجود ندارد. نارضایتی اگر به کنش اعتراضی نیانجامد، خب، سبب رشد 
سر خوردگی و استیصال می شود. حداقل در هر دو مثالی که زدی، برای 
من این استیصال مبناِی چرخِش پدید آمده است. فرض کن اگر از مردم 

خواسته می شود که در انتخابات به کسانی رأی دهند که در افکار عمومی 
متهم به بسیاری بدکاری ها و حتی جنایت بوده اند، و اگر بخشی از مردم 
به این خواسته تن می دهند، من این بغرنج سنگین را به حساب کسانی 

می گذارم که باید راه حل های جایگزین را ارائه می کردند و نکرده اند. 
اصاًل  نیروهایی  چنین  هم  گاهی  ما  سرکوب زده ی  جامعه ی  در  البته 
حضور ندارند که بتوانند آلترناتیو چنین رویه و گزینه ی نادرستی باشند. 
نیرویی نیست که بسترساز نوع دیگری از کنش اجتماعی-سیاسی باشد، 
زیرا سرکوب و حذف شده است، و در نتیجه، همین دریافت بن بست 
و استیصال، مردم را به آن مسیری سوق می دهد که وانمود می شود تنها 

گزینه ی ممکن است. 
وقتی جایگزین وجود نداشته باشد، دیگر چه انتظاری می شود از مردمی 
داشت که با روزمره ای دشوار دست به گریبان هستند و در چرخه ی »بد و 
بدتر« گیر افتاده اند؟ حتی اگر این گزینه ی موجود یک توهم عیان باشد، 
اما با چنان شعبده ای صحنه پردازی می شود و جار زده می شود و تبدیل 
به گفتمان غالب می شود که رویکرد عمومی به آن باال می رود. وزیر 
اسبق اطالعات که به استناد اعترافات زیردستانش دستور قتل داده و بعد 
مقبولیت  هیچ  زمان خود  در  قضایی، که  در یک شعبده بازی دستگاه 
عمومی هم نیافت، رأی برائت گرفته، اگرچه در آن هنگام الاقل ناچار 
به استعفا شده بود، اما در این انتخابات آب توبه بر سرش می ریزند و 
سر از لیست »امید« درمی آورد. من آن مردمی که از سر استیصال رأی 
می دهند را قضاوت نمی کنم اما آنان که توهم را به جای امید به خورد 
مردم می دهند، معضل عمیق موجود را الپوشانی می کنند و مانع پاگیری 

یک حرکت برآمده از واقعیت های موجود به سوی تغییر می شوند.   
در مثال دوم ات هم، وقتی در نگاه به نظام گذشته حسرتی وجود دارد، 
باید آن را نشانه ی بن بست و شرایط دشوار امروز و شکست امیدهای 
به  نیاز  به پیش وجود داشت، آدمها  اگر گزینه ای رو  انقالب دانست. 

چنین حسرتی هم نداشتند. فکر نمی کنم که این موضوع را بتوان تنها 
گسترش  و  شکست  از  ناشی  بلکه  داد،  توضیح  فراموشی  پدیده ی  با 
تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و استیصال در برابر آنها هم هست، که 

البته به مرور ممکن است به فراموشی هم منجر شود.

وقتی جایگزین وجود نداشته باشد، دیگر چه انتظاری 
می شود از مردمی داشت که با روزمره ای دشوار 
دست به گریبان هستند و در چرخه ی »بد و بدتر« گیر 
افتاده اند؟ حتی اگر این گزینه ی موجود یک توهم عیان 
باشد
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تصفیه های  ارگان  به  را  دستگاه  این  و  نهادینه شد  قضایی  دم ودستگاه 
خشن بر مبنای احکام شرعی بدل کرد.

ایجاد یک  زمینه  “انحراف”  با همین  فکر می کنید که  و   
جنبش دادخواهی بزرگ در ایران از بین رفت؟

به نظرم این عامل اساسی ایی بوده است. البته تأکید می کنم که هرچند 
دادخواهانه  حرکت های  اما  ندارد،  وجود  دادخواهی  جنبش  هنوز 
نرفت.  بین  از  و طلب حق که  دادخواهی  و هست. سنت  بوده  همیشه 
اما  نگرفت،  پا  ایران  در  دادخواهی  جنبش  اینکه  با  بعد،  سال های  در 
همین  داشت.  وجود  همچنان  دادخواهانه  و  حق جویانه  حرکت های 
حرکت های محدود را هم باید دید که در چه شرایط بغرنجی انجام شد. 
عامل سرکوب در این زمینه بسیار مهم و اساسی است. در اینجا اشاره 
به تالش هایی که در بیرون از ایران برای افشاگری موارد نقض حقوق 
بشر و فشار بر حکومت برای تغییر رویه انجام شده نیز ضروری ست، 
چه از سوی ایرانی ها و نهادهای سیاسی و مدنی تبعیدیان و چه از سوی 
میکنوس و محکومیت  دادگاه  بشر.  مدافع حقوق  بین اللمللی  نهادهای 
این  از  برجسته ای  نمونه ی  فجیع  اندرکاران آن کشتار  از دست  برخی 

تالش های دادخواهانه است.
البته در درون ایران هم بودند کسانی و نهادهایی که علی رغم جو   و 
سرکوب تن به سکوت ندادند. برای نمونه نشریه های هفتگی که به نام 
گزارش خبری از اواخر دهه ی شصت به بعد از سوی حزب ملت ایران 
منتشر می شد و پدر و مادر من در انتشار آن نقش اساسی داشتند، پر از 
است،  آن  به  اعتراض  و  بشر  نقض حقوق  پی  در  پی  موارد  افشاگری 
همچنین گفتگوها و اعالمیه هایی که در این زمینه منتشر می کردند. برای 
نمونه انعکاس آن اعتراض گسترده ای که  پاییز ۱۳۷۵ در پی قتل سیاسی 
مال محمد ربیعی، امام جمعه ی اهل سنت کرمانشاه، در نواحی کردنشین 

باال گرفت و با سرکوب خشن حکومت روبرو شد.
بیان  و  اعتراض  نیز  و  قتل،  این  دادرسی  و  تحقیق مستقل  بر  پافشاری   
بشر  آشکار حقوق  نقض  موارد  قبیل  این  عادالنه ی  دادرسی  خواست 
از تداوم حرکت دادخواهانه در جامعه  به نظر من بی شک نمونه هایی 
هستند. با وجود این، جز در موارد معدودی )برای مثال همین شورش 
اعتراضی مردم به قتل مال محمد ربیعی(، تا پیش از قتل های سیاسی پاییز 

۷۷ حرکت های دادخواهانه انعکاس وسیعی در جامعه نیافت و تداوم آن 
بیش از همه بر دوش خانواده ها ماند.

از  نفر  شش  که  بهکیش  جعفر  آقای  پیش،  روز  چند  نمونه  برای 
دست  از  شصت  دهه  وحشتناک  سرکوب  در  را  خانواده  اش  اعضای 
داده، شکایتی را منتشر کرد که سال ها قبل تنظیم و تحویل شده بود و 
متاسفانه مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این گونه حرکت ها از سوی 
خانواده ها، برای یادآوری و پاسخگو کردن مسئوالن ضروری بوده و 
هست. حرکت هایی که مثل یک جویبار زنده وجود دارند و علی رغم 
سرکوب مداوم، که موجب تضعیف و فرسایش دادخواهی شده، جریان 

خود را حفظ کرده است. 

ایران- وحتی  بپرسم. ظاهرا در  بیان دیگری  با   بگذارید 
وجود  دادخواهی  مستمر  فرایند  یک  ما-  منطقه  در  شاید 
یک  به  ظلم،  و  جنایت  با  مواجهه  در  “دادخواهی”  ندارد. 
قرار  عمومی  وجدان  در  و  نشده  تبدیل  عمومی  خواست 
نگرفته است. در واقع “دادخواهی” نه یک خواست همه گیر 
است و نه یک فرایند مستمر. شاید به همین دلیل است که 
گاه از گذشته اعاده حیثیت دروغین می شود. آیا موافق این 
موافق هستید، درباره چرایی آن هم  اگر  و  فرض هستید؟ 

بگویید.
فکر می کنم که دادخواهی وجود دارد، اما هنوز فراگیری و جانمایه ی 
ایران  داخل  در  تداوم  این  اما  داشته  هم  تداوم  ندارد.  را  جنبش  یک 
نادری  موارد  قربانیان جنایت های سیاسی و در  بستگان  از سوی  بیشتر 
از سوی نهادهای سیاسی و صنفی  دگراندیشان حفظ شده است. اگر 
در یک زمینه ی بزرگتر نگاه کنیم، مساله ابعاد ریشه دارتری هم دارد. 
سلطنتی  حکومت  ستم های  برابر  در  دادخواهی  فرآیند  درباره  بگذار 
حرف بزنیم. واقعیت این است که در این فرایند در ابتدای انقالب یک 
کج راهه ی بزرگ اتفاق افتاد و آن خشونت لجام گسیخته ای بود که بر 

بود  آنجا  از  شد.  انجام  گذشته  رژیم  دست اندرکاران  از  بسیاری  ضد 
که  پروسه ی دادخواهی کامال کور شد. آنچه به دست صادق خلخالی 
حاکم شرع آن زمان و هم فکران او در دادگاه های انقالب، انجام شد 
انتقام گیری و کشتار کوری بود که جایگزین پروسه ی دادخواهی شد؛ 
بدون هیچ گونه محاکمه ی عادالنه و بدون آنکه اجازه ی سخن گفتن به 
متهمان داده شود، وکیل داشته باشند، اسناد اتهام بررسی شود، دفاعیات 
شنیده شود و از همه مهمتر، بدون اینکه مردم در جریان این فرآیند به 
آگاهی واقعی دست یابند، بی آنکه مشخص شود که ظلم چه فرآیندی 
از سوی  اشخاص  نقش  و  از یک طرف  نقش ساختار حاکم  و  داشته 
به قصد کشتار  تنها  نام دادگاه تشکیل دادند،  به  بوده. آنچه  دیگر چه 
و انتقام گیری بود. در سطح جامعه به کینه و خشونت دامن زد و نه تنها 
باید  را مسدود کرد. حتی  نساخت که آن  انتقادی  تفکر  برای  بستری 
گفت که محاکمه ای وجود نداشت، بلکه ظرف چند روز، یا حتی چند 
ساعت حکم را صادر می کردند و بعد هم می کشتند. نه پرسش و پاسخ  
می شد، نه سندی بررسی می شد، نه شاهدان مختلف حاضر می شدند و نه 
هیچ کدام از مراحل دادرسی عادالنه طی می شد. به این ترتیب سندیتی 
ساخته نشد و باقی نماند که امروز بتوان با اعتماد به آن رجوع کرد و آن 
را بررسی و بازخوانی کرد. در نتیجه هیچ نمونه ای از پاسخگویی واقعی 
به ظلم و پذیرش مسئولیت هم بوجود نیامد. این تاریخ شرم آوری ست.

خشونت  به  زدن  دامن  و  کور  انتقام گیری  از  نوعی  شد  انجام  آنچه 
مسیر  که  عطفی ست  نقطه ی  آنجا  من  نظر  به  و  بود.  لجام گسیخته 
جامعه  در  که  دادخواهی،  خواست  و  اراده   و  شد  مسدود  دادخواهی 
طلب  واقع  در  دادخواهی  رفت.  بین  از  و  شد  منحرف  داشت،  وجود 
حق جامعه از ساختار قدرتی است که این حق را پایمال کرده است. 
انداختند  راه  به  شرع  حاکمان  که  محاکمه هایی  آن  در  منظر،  این  از 
انتقام جویی خشن و کور در  از  تنها روالی  نیامد و  چنین بستری پدید 

دادخواهی وجود دارد، اما هنوز فراگیری و جانمایه ی 
یک جنبش را ندارد. تداوم هم داشته اما این تداوم در 
داخل ایران بیشتر از سوی بستگان قربانیان جنایت های 
سیاسی و در موارد نادری از سوی نهادهای سیاسی و 
صنفی  دگراندیشان حفظ شده است

. آنچه به دست صادق خلخالی حاکم شرع آن زمان 
و هم فکران او در دادگاه های انقالب، انجام شد 

انتقام گیری و کشتار کوری بود که جایگزین پروسه ی 
دادخواهی شد؛ بدون هیچ گونه محاکمه ی عادالنه و 

بدون آنکه اجازه ی سخن گفتن به متهمان داده شود

۳
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بصورت  بیشتر  جریان ها  این  گفتید  که  همانطور  اما   
خانوادگی پیگیری شده و متاسفانه حرکتی عمومی نبودند. 
گفته  به  کردند،  منتشر  بهکیش  آقای  که  متنی  همان  در 
خودشان، حتی بخشی از خانواده های قربانیان هم همراهی 

نکرده بودند.

بله خب این به علت همان سرکوب مستمری است که وجود داشته و 
دارد. تداوم سرکوب سبب سر خوردگی و فرسایش انسان ها می شود.  

نظر می رسد که  به  اما  بزرگ هستم.  این معضل  متوجه   
به  را  دادخواهی  بار  این  که  نبودند  ناچار  خانواده ها  اگر 
تنهایی برعهده بگیرند و این مساله به یک خواست عمومی 
هم  آن  سرکوب  و  حذف  امکان  شاید   می شد،  تبدیل 
کوچک  جریان های  این  اگر  طرفی  از  می شد.  سخت تر 
شدن  عمومی  امکان  داشت،  بیشتری  تداوم  خانواده ها  در 
دادخواهی هم فراهم می شد. شاید که یک نسبت دوسویه 
داشته باشد.  انگار هم ناآگاهی عمومی در جامعه به دلیل 

عدم تداوم جریان های کوچکتر وجود دارد و هم نگرانی 
عمومی به دلیل ترس از  سرکوب اثرگذار بوده و این ها هم 

فرایند عمومی شدن دادخواهی را تضعیف کرده اند. 

ناآگاهی عمومی و عدم دریافت  به دلیل  ناکامی  این  از  مسلما بخشی 
مسئولیت اجتماعی و اخالقی در قبال سرکوب دگراندیشان است. حتی 
دادخواهی  از  چشم پوشی  و  سهل انگاری  پی آمد  می تواند  هم  بخشی 
باشد. بخشی هم می تواند به دلیل خستگی و نومیدی باشد. این عوامل 
دست به دست هم می دهند. مسیر دادخواهی به هر حال مسیر پر هزینه ای 
از  نوعی  باید  داشت.  تداوم  باید  هم  و  کرد  اعتراض  باید  هم  است. 
پایداری را حفظ کنی، و شاید حتی هر جا که این پایداری را رها کنی، 
مثل آن است که از همان ابتدا هم پایداری نکرده بودی. رشته ای قطع 
می شود تا شاید کسی در آینده آن را پی بگیرد. بعضی از خانواده های 
شده اند.  دادخواهی  از  کناره گیری  به  ناچار  سرکوب  فشار  با  قربانیان 
حتی ممکن است کسانی هم نومید شده باشند. کلنجار با ممنوعیت های 
مستمر حکومتی و بی تفاوتی در سطح جامعه، آدم را گاهی دچار حس 
ناامیدی و سر خوردگی می کند. دادخواهی اما برای جریان سازی نیاز به 
تداوم دارد و به آدم مهلت نومیدی و خستگی نمی دهد. به نظرم وقتی 
تداوم از بین برود، دیگر آن پایداری که در گذشته کرده ای هم انگار 

پیوندی با آینده نخواهد یافت. تبدیل می شود به خاطره.
توانمند شدن جریان دادخواهی،  از  به نظر من عامل اصلی جلوگیری 
سرکوب بوده است. دراین باره شکی ندارم. اما فرسایش و نومیدی هم 
ممکن است به کمک آمده باشد. از سوی دیگر، به هر حال هرکسی 
حق دارد که زندگی خودش را هم داشته باشد و این انتظار که بستگان 
تنها وقف دادخواهی کنند، منصفانه نیست. فرض کن  قربانی خود را 
از  اعضای دیگری  و  فرزندان  نگران  داده،  قربانی  خانواده ای که یک 

خانواده است که ممکن است آسیب ببینند. تنگناهای تحمیل شده به این 
خانواده ها واقعیت انکارناپذیری هستند. چطور می شود از آنها خواست 
که دوباره و دوباره خود را در معرض زخم پذیری قرار بدهند؟ من در 
میان خانواده های قربانیان، حتی با کسانی که پیگیری نمی کنند همدلی 
است  رنجی  و  درد  سر  از  هم  عدم پیگیری  همین  حتی  که  چرا  دارم. 
مسیر  که  وقتی  است.  ظلم  ادامه ی  هستند،  گریبان  به  دست  آن  با  که 
دادخواهی بسته است و بستری برای پیگیری وجود ندارد، ممکن است 
همین  و  کند.  متوقف  ناچار  به  را  دادخواهی  که  بگیرد  تصمیم  کسی 
به عزادار  تبدیل  را  او  تحمیل می کند،  او  زندگی  بر  فاجعه ی دیگری 
دائمی خواهد کرد. با درد و رنج خود تنها می ماند زیرا سویه ی اجتماعی 
حق طلبی را تجربه نمی کند و رنج او سبب فاعلیتی در او نمی شود. نباید 
فراموش کرد که دادخواهی با عزاداری متفاوت است و کسی که عزادار 
دائمی یک فاجعه شده، اگرچه رنج بزرگی با خود حمل می کند، اما این 
رنج را به فرآیندی سازنده و رهایی بخش بدل نمی کند، امید را در خود 

زنده نمی کند، نمی سازد.   

 بحرانی که خانواده قربانیان با آن مواجه می شوند را شرح 
فاجعه صحبت  با  جامعه  مواجهه  نوع  سر  بر  اکنون  دادید. 
کناره گیری  برای  که  “بهانه”ای  یا  “علت”  مهمترین  کنیم. 
نتیجه عدم وجود یک  از فرایند دادخواهی و در  عمومی 
جنبش دادخواهی طرح می شود، ادعای مصلحت اجتماعی 
است. کسانی که خواستار فراموشی گذشته هستند، همیشه 
آنها  می کنند.  صحبت  آینده  به  مربوط  مصلحت  یک  از 
می گویند که اگر در نقاط تاریک گذشته توقف کنیم، امکان 

پیشروی، آرامش و ثبات در جامعه وجود نخواهد داشت. 
بگذارید یک مثال از منطقه خودمان بزنم. حتما شنیده اید 
که در هفته های گذشته، دولت افغانستان به یک قرار صلح 
با گلبدین حکمتیار، جنگساالر شناخته شده در این کشور تن 
داد. مهمترین بند از این توافقنامه، اعطای مصونیت قضایی 
و معافیت او از امکان پیگیری و دادخواهی توسط قربانیانی 
که  می دانیم  بودند.  دیده  آسیب  او  حزب  توسط  که  بود 
دهه  سه  در  جنگ  و  جنایت  طرف های  از  یکی  حکمتیار 
اعطای  دلیل  به  نیز  او  با  صلح  و  بوده  افغانستان  گذشته 
مواجه  حقوق بشر  فعاالن  شدید  انتقاد  با  مصونیت  همین 
ثبات  ایجاد  برای  ما  که  می گفتند  هواداران صلح  اما  شد. 
مشابه  بودیم.  او  گذشته  از  چشم پوشی  به  ناچار  آرامش،  و 
ایران هم مطرح  افراد در جامعه  همین مصلحت را برخی 
که  می گویند  و  می روند  فراتر  حتی  بعضی ها  می کنند. 
پیگیری جنایت ها می تواند ثبات و آرامش را برهم بریزد و 
بهتر است که گذشته را مسکوت بگذاریم. آنها از یک اخالق 
مصلحت گرایانه سخن می گویند تا اخالق دادخواهی را به 
چالش بکشند. پاسخ شما به عنوان کسی که معتقد به اخالق 
در  که  کرد  فرض  می توان  آیا  چیست؟  بوده  دادخواهی 
شرایطی خاص و به دلیل مصالحی بزرگتر فرایند دادخواهی 

متوقف شود؟ 

اول اینکه فکر می کنم شرایط جنگ داخلی در یک کشور با شرایط 
به  را  مفاهیم  این  باید  طرفی  از  است.  متفاوت  استقرار یک حکومت 
سیاسی  شرایط  واقعی  زمینه ی  در  هم  طرفی  از  و  بشناسیم  کلی  طور 
کنیم  فراموش  می گویند  که  کسانی  آن  از  کنیم.  بررسی شان  ایران 
به  فراموشی  این  واقعا  آیا  که  پرسید  باید  است  چنین  مصلحت  چون 
سود و مصلحت جامعه ی ما در شرایط فعلی است؟ یا اینکه فراموشی 
به مصلحت ساختار قدرت و قشر حاکم است؟ این که جنایتکاری را 

4

 من در میان خانواده های قربانیان، حتی با کسانی که 
پیگیری نمی کنند همدلی دارم. چرا که حتی همین 
عدم پیگیری هم از سر درد و رنجی است که با آن دست 
به گریبان هستند، ادامه ی ظلم است. 
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از دادخواهی معاف کنیم چه مصلحتی دارد؟ و برای چه کسانی؟ این 
از یک  است. جنایتی که  نبوده  پی آمد دعوای شخصی  جنایت ها که 
درگیری  یک  به  نمی تواند  شده،  نتیجه  در حکومت  ساختاری  فرایند 
موضعی تقلیل پیدا کند، که حاال با دور شدن از زمان وقوع آن اولویت 

خود را از دست بدهد. 
بر مبنای تجربه خودم بگویم. با استناد به پیگیری پرونده قتل پدر و مادرم 
می گویم که در این جنایت، افرادی که به عنوان متهم بازداشت شدند 
مسئول اصلی نبودند. بلکه این جنایت و موارد مشابه اش برآمد یک بستر 
فکری و ساختار اجرایی در درون حاکمیت بوده است. وقتی چند تن 
بوده اند، در متن   از همین متهمان، که همگی کارمندان رسمی دولت 
بازجویی هایشان و در دفاع از خود می نویسند که حذف فیزیکی جزء 
وظایف سازمانی آنها در وزارت اطالعات بوده که از سال ها پیش اجرا 
می کرده اند، پس ما تنها با فرد طرف نیستیم، بلکه با یک ساختار طرفیم. 
این ساختار همچنان حاکم است و همچنان بر مبنای همان بستر فکری 
عمل می کند و شیوه های اجرایی مشابهی بکار می بندد. همین ساختار 
در یک دوره ای اعدام های جمعی می کند، تا مخالفانش را درو کند و 
ظرفیت های اعتراض و دگراندیشی را در جامعه بخشکاند، در دوره ای 

دیگر قتل های سیاسی مخفیانه انجام می دهد تا مخالفانش را حذف کند و 
جامعه را در ترس خوردگی نگهدارد و از شکل گیری و تداوم هسته های 
مقاومت جلوگیری کند و یا در دوره ی دیگری جنبشی مردمی را چنان 
خشونت بار سرکوب می کند که هیچ یک از آرمان هایی که مردم برای 
بازدارنده ی  عامل  نمی رسد. پس  به سرانجام  میدان آمدند  به  تحققش 
تغییر و بستر فکری و اجرایی سرکوب تنیده در این ساختار است. و من 
این  برابر  افشاگری و دادخواهی در  نمی فهمم که چطور ممکن است 
ساختار و تالش برای پاسخگو کردن آن به مصلحت جامعه نباشد. این 
ساختار همچنان هست و اگر با فرایند دادخواهی نقد و پاالیش نشود، 
همچنان به سرکوب ادامه خواهد داد. وگرنه آرامش که در گورستان 
هم هست. وقتی حقی طلب نشود، آرامش هم بهم نمی خورد. اما آیا 
مصلحت  می توان  را  ظلم پذیری  و  وادادگی  سر  از  آرامش  این گونه 
جامعه دانست؟ مصلحت اجتماعی جایی است که با توانمند شدن مردم 
پاسخگو  برای  مجاز  فرآیندهای  و  مهار شود  و  کنترل  قدرت  ساختار 

کردن و نقد آن نهادینه شود. 

شما  وقتی  که  می شود  گفته  ایران  امروز  شرایط  در   
دادخواهی می کنید، در واقع  قدرت غیرپاسخگوی حاکم 
پاسخگو  اعمالش  برابر  باید در  آینده  را می ترسانید که در 
احیانا  و  محاکمه  به  می تواند  پاسخگویی  این  چون  شود. 
این  که  می گویند  مصلحت جویان  شود،  منجر  مجازات 
احتمال موجب ترس عوامل حکومت از آینده نامعلوم شده 
و تن به تغییر نخواهند داد.  اینجاست که مصلحت جویان 
عوامل  نیست  قرار  که  بدهید  تضمینی  بیایید  می گویند 

سرکوب در حکومت محاکمه شوند. 
بوجود  برای حکمتیار  افغانستان  مشابه همان چیزی که در 

آمده و نوعی از مصونیت قضایی به او دادند اینجا هم نوعی 
از مصونیت برای متهمان زورمدار بدهید تا  نگرانی حکومت 
ریاست جمهوری  زمان  شایعاتی هست که در  برود.  بین  از 
آقای خاتمی او از چنین مصونیتی برای برخی افراد سخن 
گفته و تاکید کرده بود که در بررسی پرونده قتل ها تا یک 
جایی باالتر را خط قرمز می داند و در مقابل خواسته بود که  

رویه کشتار مخالفان در وزارت اطالعات متوقف شود.
توجه دارید که من در اینجا فقط نقل قول می کنم و قصدم 
این  تا  اصلی  سوال  به  برگردم  نیست.  نظرها  این  از  دفاع 
حاشیه ها معنی پیدا کند. سوال این بود که چرا دادخواهی 
در ایران به یک جنبش تبدیل نمی شود؟ گفتید که بخشی 
بخشی  اما  باشد.  نومیدی  یا  سرکوب  علت  به  است  ممکن 
مصلحت سنجی ها  همین  با  است،  مربوط  جامعه  به  که  هم 
از تشکیل یک جنبش دادخواهی جلوگیری می شود. حتی 
اخالقی  مصلحت  یک  مصلحت سنجی  این  که  می گویند 
است و با هدف آسایش مردم و ایجاد زمینه تنفس و تغییر 
توجیه  و  توضیح  واقع  در  گفتم  که  آنچه  می شود.  انجام 
اخالقی برای سکوت و عدم همراهی با فرایند دادخواهی 
بتوانند نشان  باید  بود. پس معتقدان به اخالق دادخواهی، 

دهند که این توجیه اخالقی نادرست است.

تا زمانی که ساختار حاکم واقعا پاسخگو نباشد و در برابر عملکردهای 
پیشین اش بازخواست نشود، توازن قوا به نفع جامعه و مردم تغییر نخواهد 
پروسه  که  کرد  توجه  باید  نمی آید.  بدست  جامعه  مصلحت  و  کرد 
دادخواهی از آنجایی شروع می شود که حقی از جامعه پایمال می شود. 
نه جنایت ها یک جنایت شخصی بوده و نه حقوقی که نابود شده اند، 
پویا. جنایتکاران در یک  برای یک جامعه ی  قابل چشم پوشی  حقوق 
ساختار قرار دارند و حقوق از بین رفته نیز بخشی اساسی از حق جامعه 
است که حق دگراندیشی و حق مخالفت  افتاده آن  اتفاقی که  است. 
ساختاری  به صورت  حکومت  طرف  از  جامعه  در  مدنی  و  سیاسی 
سرکوب شده و بنابراین جنایتی علیه جامعه اتفاق افتاده است. پیگیری 
دادخواهانه  حرکت  ما  که  می کند  ایجاد  را  حرکتی  نیز  جنایت  این 

می دانیم و رو به احقاق حقوق اساسی جامعه دارد.

اصل قضیه این است که حکومت حقی از حقوق مردم را از بین برده و 
بنابراین باید در مقابل مردم پاسخگو باشد. از طرفی ما در شرایطی قرار 
داریم که همچنان همان ساختار قدرت و همان بستر فکری سرکوب، 
به  نسبت  ساختار  این  کردن  پاسخگو  بدون  پس  هست.  جای اش  سر 
عملکردهایش چیزی به مصلحت جامعه اتفاق نخواهد افتاد. این ساختار 
حتی وقتی از یک صحنه عقب می رود در جای دیگر یک نهاد سرکوب 

موازی ایجاد کرده و همان شیوه ها را بکار می بندد. 
“مصلحت” جامعه، نادیده گرفتن تجربه های واقعی و گذشته ی تاریخی 

۵

بر مبنای تجربه خودم بگویم. با استناد به پیگیری پرونده 
قتل پدر و مادرم می گویم که در این جنایت، افرادی که 
به عنوان متهم بازداشت شدند مسئول اصلی نبودند. بلکه 

این جنایت و موارد مشابه اش برآمد یک بستر فکری و 
ساختار اجرایی در درون حاکمیت بوده است. 
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 آنطور که من دادخواهی را می فهمم، مسیر آن از 
بستر آگاهی و تفکر انتقادی می گذرد و نه انتقام کشی. 
دادرسی باید مستند باشد و شفاف و عادالنه. و تنها از پی 
چنین روند حقوقی است که می توان به برقراری عدالت 
و پاالیش جامعه از سازوکار سرکوب امید بست. 

6

این  ایران،  در  اصالح طلب ها  تاریخی  تجربه ی  در  حتی  نیست.  خود 
هم  تجربه  این  به  توجه  بدون  داشت.  عکس  نتیجه ی  مصلحت سنجی 
معتقدم جامعه باید بر سر احقاق حقوق اش ایستادگی کند و “مصلحت “ 
هم در همین است. با این ایستادگی است که حکومت ناچار به عقب نشینی 
از مواضع سرکوب گرانه می شود. تاریخ که تنها یک گذشته ی زمانی 
متصل  یکدیگر  به  را  آینده  و  گذشته  که  است  فرایندی  بلکه  نیست، 
در  هم  جامعه  “مصحلت”  می شود.  اجتماعی  تحول  بستر  و  می کند 
مواجهه ی مسئوالنه با تاریخ خود است. آنچه که در گذشته اتفاق افتاده 
صرفا به زمان گذشته مربوط نیست، بلکه بخشی از تاریخ است، پس در 

سرنوشت امروز و آینده نیز تاثیر دارد و نمی توان آنرا نادیده گرفت.

اعاده  که   می رسد  نظر  به  گفتگو.  ابتدای  به  برگردیم   
حیثیت دروغین از جنایتکاران و مستبدان پیشین، مانعی دیگر 
در برابر تبدیل حرکت دادخواهی به یک جنبش اجتماعی 
و عمومی در ایران بوده است. وقتی از سرکوبگران اعاده 
خواهد  دادخواهی  به  نیازی  چه  دیگر  می شود،  حیثیت 
بعد  فرایند دادخواهی  ناکامی  و  ناتمامی  از یک  بود؟ شما 

از پیروزی انقالب در سال ۱۳۵۷ سخن گفتید. اینکه هیچگاه 
نشد  انجام  پیشین  استبداد  ستمگری  از  دادخواهی  فرایند 
که  وقتی  شد.  هم  بزرگ  انحراف  یک  موجب  همین  و 
بازگشت آن در  امکان  سرکوبگری حسابرسی نشود، ظاهرا 

لباس جدید هم وجود دارد.  

همانطور که گفتم انتقام گیری و مجازات خونین به هدف آن محاکمه ها 
تبدیل شد و مسیر دادخواهی را کور کرد. آنطور که من دادخواهی را 
می فهمم، مسیر آن از بستر آگاهی و تفکر انتقادی می گذرد و نه انتقام کشی. 
دادرسی باید مستند باشد و شفاف و عادالنه. و این میراثی است که باید 
از دادگاه باقی بماند و تنها از پی چنین روند حقوقی است که می توان به 
برقراری عدالت و پاالیش جامعه از سازوکار سرکوب امید بست. پروسه 
دادخواهی در محاکمه ی مسئوالن حکومت پیشین اتفاق نیفتاد. حتی چه بسا 
بسیاری از کسانی که محکوم شدند، اصاًل حقشان محکومیت نبوده است. 
چه بسیار کسانی را کشتند که اگر هم جرمی مرتکب شده بودند جزای 
آنان با هیچ معیاری، مرگ نبود. وقتی بسیاری از متهمان حتی مهلت حرف 
زدن پیدا نکردند، امروز برای ما هیچ قضاوتی بر مبنای آن محاکمه ها ممکن 
نیست و حتی به لحاظ اخالقی مجاز نیست. وقتی انتقام گیری جایگزین 
دادرسی و مجازات می شود، اعمال قدرت وجهی وحشیانه پیدا می کند. 
یا به همان تعبیر شما، وقتی حسابرسی عادالنه ای انجام نشود، سرکوب و 
ترس از رابطه ی میان مردم و حکومت طرد نمی شود، بلکه با لباس جدید 
و با توجیه های دیگری از راه می رسد. چرخه ی خشونت سیاسی شکسته 

نمی شود، بلکه بازتولید می شود. 
یکی از اهداف دادخواهی آن است که جامعه به چنان حدی از حساسیت 
نسبت به ظلم و توانمندی در مقابله با ظلم دست یابد که از امکان تکرار 
فجایع و سرکوب کاسته شود. این نتیجه در صورت آگاهی یافتن جامعه 

به حقوق خود بدست خواهد آمد و انتقام گیری به چنین نتیجه ای منجر 
نمی شود.

 به همین دلیل کسانی که حضور اجتماعی و سیاسی خود را با حرکت 
دادخواهانه پیوند زده اند، به نظرم باید همیشه مراقب باشند که حتی در 
بسیار  هم  که  خشمی  نیافتند.  انتقام جویانه  فکرهای  دام  به  هم  ذهنشان 
طبیعی است و هم می تواند زاینده ی نیروی اعتراض باشد، نباید در فرایند 
دادخواهی سبب لغزیدن به افکار انتقام جویانه شود. کسی که برای پیشبرد 

دادخواهی تالش می کند باید خودش را از انتقام پاالیش کند.

 پس جمهوری اسالمی از همان ابتدا مسیر دادخواهی را 
کور کرد و آیا به همین دلیل بود که زمینه بازگشت ستمگری 
هم فراهم شد؟ آیا چون مسیر دادخواهی نظام پیشین طی 

نشد، زمینه تداوم سرکوب و استبداد فراهم گردید؟  

 بی شک این یک عامل تعیین کننده بود. در همان سال های ۵۸ و ۵۹ 
بعد  و  گذشته  نظام  بازماندگان  محاکمه ی  برای  حکومت  که  مسیری 
بستر  یک  از  که  بود  فاجعه ای  برد،  به کار  مخالفانش  محاکمه ی  هم 
مشترک برخاسته بود. آیت اهلل خلخالی نمود این جریان بود اما او که 
ساخته  آینده  مسیر  که  بود  اعمال  و  تفکر  همین  بستر  در  و  نبود.  تنها 
کشاند.  کور  اعمال خشونت  به  را  انقالب  از  برآمده  حاکمیت  و  شد 
شما ببینید از آنهمه محاکمه ها چه سندی باقی مانده، جز حکم هایی که 
از  صادر کردند و کشتار خونینی که صورت گرفت؟ کدام جزییات 
حرف محاکمه شوندگان و محاکمه کنندگان برای ما باقی مانده است؟ 
حرف های شاهدان و اسناد دادرسی و اظهارات وکال کجاست؟ نیست، 

چون اصاًل نبوده است که حاال ما دنبال آن ها بگردیم.
 کل حرف هایی که مانده گاهی تنها چند جمله است که جز بی عدالتی در 
محاکمه ها، نتیجه ی دیگری نمی توان از آنها گرفت. در واقع هیچ سندیت 
تاریخی از آن دادگاه ها بدست نمی آید اال محکومیت خود دادگاه. و این 
چیزی نبود جز یک انتقام گیری خونین. همان تفکر و رویه ای که به سرعت 
جا انداختند و در طی سال ها در سرکوب مخالفان سیاسی ابعادی دهشتناک 
یافت.  قتل های سیاسی، که پدرومادر عزیز من از جمله قربانیان آن هستند، 

در چنین بستری طرح ریزی و اجرا شد. 

یکی از اهداف دادخواهی آن است که جامعه به چنان 
حدی از حساسیت نسبت به ظلم و توانمندی در مقابله 
با ظلم دست یابد که از امکان تکرار فجایع و سرکوب 

کاسته شود.
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