دادگاه نوری :مسئله دادخواهی
چند نکته سياسی؛ چند نکته تئوريک!
اميد بهرنگ –تير ماه ١۴٠١

بخش اول – شکستن سکوت*
حميد نوری به ابتکار و با همکاری چند تن از زندانيان سياسی دهه
شصت توسط پليس سوئد بازداشت شد .به گفته ايرج مصداقی پس از
برنامهريﺰی اوليه و تماس با وکﻼ ،دولت سوئد و کمی بعد دولت انگليس
در جريان اين ماجرا قرار داشتهاند .قصد اين نوشته بررسی اهداف
سياسی ،روشهای حقوقی و محدوديتهای قانونی دولت سوئد در ارتباط
با اين رويداد و برگﺰاری دادگاه نوری نيست .اما روشن است که هيچ
گربهای محض رضای خدا موش نمیگيرد .بیشﮏ دولت سوئد نيﺰ مانند
ديگر دولتهای جهان منافع خاصی را دنبال میکند (١) .اين اهداف می
تواند بر فرايند حقوقی و نتيجه اين دادگاه تﺄﺛير داشته باشد .نحوه بررسی
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و دادرسی اين پرونده و مرزها و محدودههايی که نظام قضايی سوئد در
اين مورد تعيين کرده ،بیارتباط با اهداف سياسی و بهطورکلی
محدوديتهای قضايی در نظامهای بورژوايی نيست .اينکه چه کسانی
بهعنوان شاهد يا شاکی يا کارشناس به دادگاه دعوت شوند ،به چه کسانی
اجازه داده شود وکيﻞ شان در دادگاه حضور يابد ،اتهام وارده سياسی
باشد يا جنايی ،اتهام حميد نوری نسﻞکﺸی يا جنايت عليه بﺸريت قلمداد
شود يا اينکه دادگاه تحت عنوان بررسی جرائم جنگی و قتﻞ برگﺰار
شود ،جملگی ريﺸه در مﻼحظات سياسی و بخﺸا تنگناهای حقوقی نظام
قضايی دولت سوئد دارد.
عليرغم نکات فوق و اهداف سياسی مختلفی که در کار است و مستقﻞ
از انگيﺰههای نقﺶآفرينان گوناگون ،دادگاه حميد نوری به رخدادی مهم
در جنبﺶ دادخواهی مردم ايران بدل شده و جمهوری اسﻼمی را دچار
مخمصهای بﺰرگ کرده است .اين دادگاه در عمﻞ به جنﺐوجوش نسبتا ً
گستردهای در ميان بخﺶهايی از مردم در داخﻞ و خارج از کﺸور دامن
زده است .اين تحرک سياسی بهويژه در ميان خانوادههای اعدامشدگان
دهه شصت و زندانيان سياسی آن دهه آشکار و برجسته است.
بسياری از زندانيان سياسی که تنهايی و بیصدايی مطلق خويﺶ را
در سلولهای انفرادی تجربه کردهاند و در داﻻنهای شکنجه و مرگ گام
نهاده اند ،مﺸعﻞدار پيکار خاطرهها شدهاند .آنان سکوت را شکستند و با
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حکايت رنجهای خويﺶ معنای زندان در نظام فاشيستی  -دينی را بيﺶ
از هر زمان ديگری عيان کردند .بهواسطه اين تﻼشها درد تاريخی از
سينه برون افکنده شد ،بغض سنگين دوباره در پی هر شهادتی ترکيد،
زخم عميق دوباره سرباز کرد ،و بسياری از وجدانهای خفته بيدار شد
و اميد به دادخواهی زندهتر و آرزوی دستيابی به عدالت واقعی
پررنگتر شد.
افﺸای جنايت و محاکمه جنايتکار در هر سطح و ميﺰانی امر مثبت
و آگاهیبخﺶ است .اما دادخواهی امری فراتر از محاکمه يﮏ جﻼد يا
جنايتکار دست چندم است .دادگاه نوری فرصتی است تا بر درک
عميقتر و همهجانبهتر از امر دادخواهی پرتو افکنده شود .مهمتر اينکه
نبايد گذاشت اين امر به پروژههای سياسی کﻼنی که در جهت رهايی
واقعی مردم ايران و بﺸريت نيست ،پيوند خورد.
تاکنون بهجﺰ مواردی معدود کمتر به گرايﺶهای ايدئولوژيﮏ سياسی
حاضر درصحنه و مهمتر از آن محتوی امر دادخواهی پرداختهشده است.
اين مسئله در هالهای از حاشيههای غيرسياسی ،غيراصولی و
سکتاريستی گمشده است .يا بهتر است گفته شود اتخاذ چنين روشهايی
خود وسيلهای برای ممانعت از ورود به مباحث مهم و پايين آوردن سطح
توقعات سياسی درزمين ٔه دادخواهی است .حتی بسياری که در گذشته
مواضع پيﺸروتری داشته ،در شرايط کنونی و در بهترين حالت،
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دادخواهی را به حد حکايت رنجها و صرفا ً افﺸای جنايت و هراس
انداختن بر دل جنايتکاران تقليﻞ دادهاند .جای بحثهای صحيح و مثبتی
که در دوره »کارزار ايران تريبونال« در سال  ٢٠١٢به راه افتاده بود،
خالی است(٢) .
بحث دادخواهی نسبت به دوره کنونی و اوضاع پيﺶ رو بايد بهروز
شود و معيارهای آن ارتقا و تکامﻞ يابند .هنوز جای درک راديکال،
انقﻼبی و کمونيستی از اين مسئله خالی است .اين درک زمانی میتواند
قد برافرازد و توجه ديگران را به خود برانگيﺰاند که با روشنبينی و
اتخاذ رويکرد علمی درگير بحث در زمينههای مختلف امر دادخواهی
شود و تمايﺰات خود را با ديگر آلترناتيوهای دادخواهی حاضر درصحنه
نﺸان دهد .فرصت مناسبی فراهمشده تا درک فعالين انقﻼبی و کمونيست
و همه مردم از موضوع دادخواهی از زاويه حقوقی و سياسی و رابطه
ميان عدالت حقوقی و عدالت سياسی و تفاوت نظام قضايی در کﺸورهای
امپرياليستی با کﺸورهای تحت سلطه و همچنين نظام قضايی دينی –
فاشيستی جمهوری اسﻼمی ارتقا يابد و بر نظام قضايی انقﻼبی ،پيﺸرفته
و عادﻻنهای که بايد خواهانﺶ باشيم پرتو افکنده شود.
بیشﮏ جﺰم گرايانی که به مخالفت سياسی با اين دادگاه پرداختهاند
و کﻞ ماجرا را ترفندی برای پيﺸبرد طرحهای امپرياليستی در ايران می
دانند و يا باور دارند که دولت سوئد میخواهد با محاکمه کﺸاندن يﮏ
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جنايتکار کﻞ جنايت را بپوشاند و دنبال طريقی برای معامله با جمهوری
اسﻼمی است .نعﻞ وارونه میزنند .اين قبيﻞ رويکردها و پيﺶبينیهای
زودرس ،مانعی در ارتقا درک همگان از امر دادخواهی است .جﺰم
گرايان پيﺸاپيﺶ نبرد را باختهاند .آنان نه قادرند از اين نمط اميدی برآرند
و نه قادر به رويارويی با توهماتی همچون اجرای عدالت توسط
دولتهای امپرياليستی باشند .آنان اهميت امر دادخواهی و نقﺶ مهم و
مﺆﺛر آن در تحوﻻت سياسی امروز و فردای ايران را نمیبينند.
گرايشهای سياسی حاضر درصحنه
 - ١نقﺶ »سازمان مجاهدين خلق ايران« در اين دادگاه برجسته است.
جنايتهای گسترده و سازمانيافتهای که جمهوری اسﻼمی عليه آنان
انجام داد هم ازنظر کمی و هم ازنظر کيفی جايگاه ويژهای به آنان در
مقام دادخواه و شاکی داده است .برای نخستين بار نظام قضايی سوئد
دادگاهی در خارج از محدوده حقوقی خويﺶ برگﺰار کرد تا به شهادتها
و شکايت اعضای اين سازمان در مقرشان در کﺸور آلبانی گوش فرا
دهند .موضع مجاهدين درزمين ٔه دادخواهی» ،خونخواهی« و
»انتقامگيری« است .معنای سياسی پی گرفتن خطمﺸی انتقام در امر
دادخواهی جﺰ اين نيست که» :تو برو کنار من جای تو بنﺸينم «.اين امر
بیارتباط به تفکر فلسفی – ايدئولوژيﮏ و سياسی – استراتژيﮏ رهبران
5

اين سازمان نيست .تفکر خونخواهی و انتقام جﺰئی ﻻينفﮏ از ايدئولوژی
دينی و استراتژی سياسی اين سازمان است .چراکه طبق برنامه »شورای
ملی مقاومت« قرار است »جمهوری دمکراتيﮏ اسﻼمی« جايگﺰين
جمهوری اسﻼمی فعلی شود .شکلی از حکومت دينی جايگﺰين شکﻞ
قبلی گردد .بهواقع مسئله مجاهدين پيگيری و تحقق امر دادخواهی نيست.
مسئله شان صرفا ً خونخواهی برای »خانواده خود« و »تبليغ خود« است.
بیجهت نيست که آنان تمايلی ندارند که تمامی جنايتهايی که جمهوری
اسﻼمی نسبت بهتمامی نحلههای فکری منجمله کمونيستها انجام داده
روشن شود .مﺸی »خونخواهی« آنان ربطی به دادخواهی از تن ستمديده
جامعه ندارد .دادخواهی به معنای حقيقی يعنی دادخواهی برای همه
افرادی که از نظام دينی – فاشيستی آسيﺐديدهاند و مهمتر از آن
دادخواهی از نظامی که مدام جنايت و جنايتکار توليد میکند .اين امر را
نه میتوان بر مبنای تفکر »انتقام« و آموزههای اسﻼمی پيﺶ برد و نه
با برنامه سياسی که شکلی از ستم و استثمار را جايگﺰين شکﻞ ديگر
خواهد کرد .مجاهدين در همراهی با سياست حاکم بر دادگاه از زاويه
حقوقی )يعنی تﺄکيد بر جرائم جنگی( سعی میکند کﺸتار چپیها و
ديگران را کماهميت نﺸان دهد .اينجاوآنجا نيﺰ وکﻼيﺶ در دادگاه خواهان
غرامت میشوند) .به مسئله غرامت بيﺸتر خواهيم پرداخت( مسئله اصلی
مجاهدين وصﻞ کردن اين دادگاه به پروژه سياسیشان است .برنامهای
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که ربطی به منافع پايهای مردم ايران و جهان ندارد .خصيصه اصلی
اين پروژه سياسی همکاری با هارترين و فاشيستیترين جناحهای
امپرياليستی است .علت اصلی مخالفتهای مجاهدين با نقﺶآفرينان ديگر
بيان رقابتﺸان با ديگر پروژههای سياسی است.
 -٢گرايﺶ دوم را میتوان به کسانی نسبت داد که در عرصه سياسی
نگاه يا نيمنگاهی به »شورای گذار« دارند .بهتر است گفته شود مستقيم
و غيرمستقيم در آن چارچوب قرار گرفته اند .کسانی که میتوان آنان را
»سلطنتطلبان خجالتی« ناميد که تحت عنوان »نه به جمهوری اسﻼمی«
حول »پيمان نوين رضا پهلوی« تجمع کرده اند .اغلﺐ افراد »مجمع
خودشيفتگان حاشيهساز« مرکﺐ از برخی زندانيان سياسی سابق و برخی
وکﻼی ماجراجو و گﺰافهگو متﺄﺛر از اين گرايﺶ فکری – سياسی هستند.
اين دسته از زندانيان سياسی سابق با »زدن مهر مالکيت بر ستمی« که
بر آنان و ديگران رفته میخواهند »مبارزه عليه اين بيدادگری« را به
»تصاحﺐ« خويﺶ درآورند و از آن »اهرم نفوذی« بسازند تا در بازار
سياستهای بورژوايی نقﺶ ايفا کنند (٣) .آنان خونهای بر زمين ريخته
شده را سرمايهای میبينند که میتوانند با فروش آن خود را بهجايی
رسانند و در بده و بستانهای سياسی آتی جايگاهی کسﺐ کنند و بعضا ً
خودشيفتگیهای خويﺶ را ارضا کنند .آنان مدام با آماج قرار دادن
ديگران – و بهاصطﻼح افﺸای مجاهدين و کمونيستها و حتی ديگر
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رقبای خودشيفته – و برجسته کردن بيﺶازحد مجازات يﮏ جنايتکار
توجه اذهان را از اصﻞ موضوع دادخواهی به انحراف میکﺸانند.
رويکرد »مهر مالکيت زدن بر ستم« و »تصاحﺐ مبارزه« هيچ سنخيتی
با مبارزه همهجانبه با جمهوری اسﻼمی ندارد .اين روش در عمﻞ مانع
از آن میشود که ريﺸه و علت اين ظلم خاص و رابطه اين ظلم خاص با
کليت نظام دينی حاکم روشن شود.
از سوی ديگر برخی وکﻼی گﺰافهگو نيﺰ هستند که وظيفه متصﻞ
کردن »دادگاه نوری« به پروژه سياسی »شورای گذار« را بر عهده خود
میبينند .درست است که در عمﻞ روشن شد اين قبيﻞ افراد نقﺶ سياسی
مهمی در ماجرا نداشته و ندارند اما کم نيستند کسانی که مانند آنان فکر
میکنند .اينان افق شان از دادخواهی حداکثر مدلهايی است که در ليبی،
عراق و يوگسﻼوی به کار گرفته شده است .جالﺐ اينجاست که سياست
دادخواهیشان حتی از سياست سازشکارانه »عدالت انتقالی« که در
کﺸوری چون آفريقای جنوبی به پيﺶ برده شد ،عقﺐماندهتر است(۴) .
برای مثال کاوه موسوی مدام ﻻف میزند که میتواند همه سران
جمهوری اسﻼمی را در رفت و آمدهای شان به خارج از کﺸور بازداشت
کند و طبق قانون به محاکمه کﺸاند .بدون اينکه روشن کند با تکيه به کدام
دولت و کدام قانون؟ و چه کسانی آن را اعمال خواهند کرد؟ حداکثر
اشارهاش به قوانين بينالمللی است .در حقيقت امثال وی منتظرند که
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قدرتهای خارجی به شکلی دخالتگری کنند و به طريقی سران رژيم را
دستگير کرده و به دست اينان بسپارند تا »عدالت« برقرار شود .تﺄکيد
مدامﺸان بر "قانونگرايی" چه در عرصه بينالمللی و چه در عرصه
داخلی اساسا ً منطبق بر اميال سلطنتطلبانی است که نمیخواهند نظام
دولتی جمهوری اسﻼمی از هم بپاشد .دادخواهی برای آنان وسيلهای
برای زد و بندهای سياسی است .آنان به دادگاه نوری همچون کارتی نگاه
میکنند که در بازی با آن میتوانند امتيازات بيﺸتری برای آينده سياسی
خود به کف آرند .يﮏ نمونه از برقراری چنين عدالتی ،مجازات
معمرالقذافی در ليبی بود .قذافی را مورد ضرب و شتم و تجاوز قراردادند
و سرانجام بدون محاکمه با مﺄموری که توسط نيکﻼی سرکوزی
رئيسجمهور وقت فرانسه اجيرشده بود ،با گلولهای به قتﻞ رساندند تا
اسرار معامﻼت پنهانی و جنايتهای مﺸترک رو نﺸود .اين نوع از
بهاصطﻼح دادخواهی بيﺶ از هر چيﺰ نﺸانه فجايعی بود که برای کﺸور
و مردم ليبی تدارک ديده شده بود.
يﮏ وجه مﺸترک گرايﺶ فوق و رسانههای مرتبط با آن و همهکسانی
که فکر میکنند با تکيه به دولتهای غربی میتوان به عدالتی دستيافت
تبليغ نظام قضايی غرب و ايده آليﺰه کردن ارزشهای حاکم بر آنهاست.
اين واقعيتی است که نظام قضايی دينی ايران که اساسا ً بر پايه قصاص
و موازين شرع اسﻼمی استوار است کيفيتا با نظامهای قضايی بورژوا
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 دمکراتيﮏ حاکم بر غرب متفاوت است .روشن است که قوه قضائيهدر ايران از هيچگونه استقﻼلی برخوردار نيست .اما چنين ايده آليﺰه
کردنی نهتنها بر خصلت طبقاتی  -جنسيتی – نژادی تمامی نظامهای
قضايی موجود در دنيای کنونی و اصول ،روابط و اهداف حاکم بر آنها
سرپوش میگذارد ،بلکه حقکﺸیهای واقعا ً موجود در نظام قضايی
بورژوايی را در کﺸورهای غربی پنهان میکند .کافی است به شگردهای
رسمی پليس های آمريکا توجه کرد که چگونه با وعده تخفيف
محکوميت ،متهم را به قبول جرم وادار میکنند .کافی است به محکوم
نﺸدن قريﺐ بهاتفاق پليسهايی که مرتکﺐ جنايتهای خرد و کﻼن می
شوند ،نگاهی انداخت .کافی است به حق دولتها در نگهداشتن متهم پس
از پايان دوره محکوميت )مانند جورج ابراهيم عبدﷲ مبارز لبنانی در
فرانسه( و همچنين حق آزاد کردن مجرم برای پيﺸبرد معامﻼت کثيف
در مورد بسياری از جنايتکاران کﺸورهای جهان نظر کرد تا عمق
دورويی و رياکاری قوه قضاييه و رابطهشان با قوه مجريه در غرب را
دريافت .نمونه آزادی کاظم دارابی )از مﺸارکتکنندگان در ترور
رهبران کرد در آلمان( و علی وکيلی راد از قاتﻼن دکتر بختيار هنوز
در اذهان زنده است.
 – ٣گرايﺶ سياسی برجسته ديگر را فعالين حقوق بﺸری نمايندگی
میکنند .اغلﺐ اعضای خانوادههای جانباختگان از اين موضع به دادگاه
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نوری مینگرند .آنان به حق از طريق محاکمه نوری میخواهند هر چه
بيﺸتر جنايتهای صورت گرفته افﺸا شود و جمهوری اسﻼمی محکوم
گردد و اسناد بيﺸتری برای محکوميتهای بعدی جمهوری اسﻼمی در
مجامع بينالمللی فراهم شود .بسياری از نيروهای چپ )و بسياری از
چپهای سابق( نيﺰ از اين منظر به اين دادگاه مینگرند .پافﺸاری بر اين
اهداف امری عادﻻنه است .اما متﺄسفانه به دليﻞ فقدان پروژه سياسی از
جانﺐ نيروهای انقﻼبی و کمونيست اين تﻼش نمیتواند از حد معينی
فراتر رفته و ارتقا يابد .آسيﺐشناسی اين فقدان امر مهم و جداگانهای
است .فقدان برنامه سياسی کﻼن برای کسﺐ قدرت سياسی از سوی اين
نيروها – عليرغم وجود برخی ظرفيتهای بالقوه – نقطهضعف اساسی
تمامی جنبﺶهای تودهای در ايران – منجمله جنبﺶ دادخواهی است.
مﺸکﻞ ديدگاه حقوقی بﺸری اين است که هدف دادخواهی را نهتنها
محدود میکند بلکه به ديدگاه »همه با همی« پا میدهد .بیشﮏ هر چه
صفوف دادخواهان گستردهتر و فﺸردهتر شود به نفع کﻞ مردم ايران
است .اما بر پايه چه نوع اتحادی؟ ديدگاه و خطمﺸیای که به اهداف
سياسی و روندهای ايدئولوژيﮏ کﻼنی که درصحنه جاری است ،اهميتی
ندهد و مرز تمايﺰات مهم سياسی را روشن نکند قادر به ايجاد اتحاد
گسترده ،درست و اصولی درزمين ٔه دادخواهی نخواهد بود .خطر آن است
که اين تﻼشهای محقانه توسط نهادها و گرايﺶهای سياسی که در فوق
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به آنها اشاره شده و توسط برخی »بنگاههای مالی حقوق بﺸری«
مصادره شود .بهويژه آنکه بسياری از فعالين حقوق بﺸری صرفا ً از
زاويه احساس مسئوليت فردی ،بيداری وجدان فردی و جمعی در جامعه
به امر دادخواهی مینگرند و رابطهای ميان مبارزه برای دادخواهی و
تغيير کليت نظام حاکم برقرار نمیکنند (۵) .ايراد اين ديدگاه که معموﻻ
با چاشنی ضد کمونيستی نيﺰ همراه است اين است که تقريبا ً هيچ ارتباطی
بين جنايتهای صورت گرفته با مناسبات قدرت ،حکومت دينی و نظام
حاکم نمیبيند و عمﻼ ً صورتمسئله اساسی )يعنی تقدم تحقق عدالت
سياسی بر عدالت حقوقی( را در چﺸمانداز قرار نداده و قادر به توضيح
اين نکته نيست که چه نظامی به اين جنايت دولتی پا داده و فراتر از آن
چرا اين جنايت بايد برای حفاظت از اين سيستم در دهه شصت انجام می
شد.
سه مفهومی که بايد بسط يابند!
بسياری از گرايﺶهای اصلی حاضر درصحنه هر يﮏ به شکﻞ و
روشی از سه مفهوم اصلی دادخواهی )شکستن سکوت ،کشف حقيقت
و برقراری عدالت( سود میجويند .هرکدام با توجه به اهداف سياسیشان
به درست يا به نادرست از آنها سود میجويند .ازاينرو بايد اين واژهها
و مفاهيم را از درکهای ابتدايی و تحريفات آگاهانه نجات بخﺸيد.
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همچنين بايد با توجه به روندهای ايدئولوژيﮏ سياسی کﻼن و منفی که
بر جهان حاکم است ،آنها را غنا بخﺸيد و بسط داد و مانع از آن شد که
اين مفاهيم مهم مدام محدود و محدودتر شوند.
منظور از غنا بخﺸيدن طرح انتقاد بیمايه به ديگران نيست .انتقاد
نبايد اين باشد که چرا ديگران به اين يا آن گونه از خود ابتکار عمﻞ به
خرج داده و يا چرا امر دادخواهی را به پروژههای کﻼن سياسی خود
پيوند میدهند .نيروهای اجتماعی همواره در کارند و همه جريانهای
سياسی ايدئولوژيﮏ در ميداناند تا برنامههای خود را پيﺶ ببرند و
اوضاع را منطبق بر خواستها و منافع خويﺶ شکﻞ دهند .اين بخﺸی
گريﺰناپذير از شرايط مادی جامعه و ديناميسم حاکم بر آن است .آنچه
ديدگاه کمونيستی را از ديدگاههای ديگر متمايﺰ میکند ،تکيهبر
واقعيتهای اساسی و تاريخی جهان کنونی )مﺸخصا ً نظام سرمايهداری
– امپرياليستی و ايران بهعنوان جﺰئی از اين نظام جهانی( است .بر پايه
رويکرد علمی و خوانﺶ صحيح از اين واقعيتهای اساسی است که
مفهوم دادخواهی میتواند عمق و غنا يابد.
غالبا ً در خوانﺶ ديگران از واقعيت دادخواهی )و ارتباطﺶ با
واقعيتهای اساسی( دو مﺸکﻞ جدی و بﺰرگ به چﺸم میخورد .نخست،
کمتر کسی از دادخواهان به اين میپردازد که ارتباط اين جنايات نظاممند
دولتی بیشماری که هرازچندگاه در گوشه و کنار جهان – بهويژه در
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ايران – اتفاق میافتد با نظام جهانی که در آن زندگی میکنيم ،چيست؟
و مهمتر آنکه چه اتصالی ميان دادخواهی با آيندهای که خواستارش هستيم
)يا بايد باشيم( وجود دارد؟ کدام جامعه با کدام مختصات سياسی –
اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی میتواند برای هميﺸه راه را بر تکرار
چنين جنايتهای نظاممند دولتی ببندد.
اگر موضوع دادخواهی و مفاهيم آن درست در دست گرفته نﺸوند يا
نصفه و نيمه طرح شوند هر آن در آينده دور و نﺰديﮏ بايد انتظار تکرار
چنين جنايات سازمانيافته را داشت .زيرا نمی توان پيگيرانه و تا به آخر
و بر پايه و روش صحيح و همه جانبه مبارزه برای امر دادخواهی را به
پيﺶ برد .دشواره اصلی اين است که آيا اين مفاهيم محدود خواهند شد يا
بسط خواهند يافت؟ بر بستر اين پرسﺶ بهتر میتوان به نقﺶ و جايگاه
واقعی دادگاه نوری پرداخت.
حکايت رنجها مهم است اما کافی نيست!
در امر دادخواهی شکستن سکوت در هر سطح و شکلی )فردی يا
جمعی( مهم است .تنها با حکايت رنجهاست که میتوان به واقعيات
تاريخی پی برد .هراندازه ابعاد کﺸتار دهه شصت روشن شود ،امکان
دستيابی به حقيقت بيﺸتر خواهد شد .بیشﮏ در اين زمينه مﺸخص
حکايت رنجها را پايانی نيست و نبايد باشد .افﺸای رفتار جنايتکارانه
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رژيم با تﮏتﮏ عﺰيﺰانی که اعدامشدهاند بايد ادامه يابد تا بدان حد که
ديگر کسی اين رنج را در شﺐهای تيرهوتار و خلوت غمگنانه خويﺶ
تحمﻞ نکند.
اما شکستن سکوت معنای مﺸخص دارد .سکوت بايد پيگيرانه و تا به
آخر شکسته شود .نمیتوان قسمی و بخﺸی باشد .شکستن کامﻞ سکوت
به معنای افﺸای تمامی ابعاد و وجوه جنايت های صورت گرفته است.
در درجه اول افﺸای هويت نظام سياسی است که مرتکﺐ جنايت شده
است) .به اين امر بيﺸتر خواهيم پرداخت (.وجه ديگر ،اعﻼم هويت
»قربانيان« است .اينکه اعتقاداتﺸان چه بوده و برای چه امری مبارزه
میکردند و چرا مورد غضﺐ جمهوری اسﻼمی قرار گرفتند .بدون طرح
اين وجوه شکستن سکوت کامﻞ نخواهد شد و تمامی واقعيات تاريخی
روشن نخواهند شد .حکايت زندانهای جمهوری اسﻼمی قبﻞ از هر چيﺰ
و بيﺶ از هر چيﺰ بيان مقاومت نسلی انقﻼبی ،در دفاع از آرمان انقﻼبی
و تﻼش برای ساختن جامعهای کيفيتت متفاوت از آن جامعهای بود که
امثال خمينی میخواستند تحميﻞ کنند .حذف آگاهانه و سازمانيافته
پيﺸروان اين نسﻞ مهمترين رنجی بود که به جامعه تحميﻞ شد .شکستن
کامل سکوت به معنای انگﺸت نهادن براين وجه سترگ هست .در غير
اين صورت حکايت رنجها بدل به آه و اشﮏ و زاری خواهد شد .آه و
اشﮏ و زاری و خوندل خوردنها بخﺸی مهم از احساسات مردم نسبت
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به واقعيات تلﺦ هستند اما با تﺄکيد يﮏجانبه و صرف بر آنها نمیتوان
همه واقعيات تاريخی را کﺸف کرد .شهادتهای فردی و جمعی از رنجها
بسيار مهم هستند اما نمیتوان با تکيه صرف بر آنها حقايق پنهانشده
در پﺸت واقعيات )فکت ها( را پی برد .وقايع مهم تاريخی را نمیتوان
از طريق حکايات فردی يا جمعی درک کرد .در پسزمينه هر واقعه يا
رخداد تاريخی همواره قوای اجتماعی بﺰرگتری در کارند و تجربه
فردی هر شخص – يا حتی يﮏ جمع يا قﺸر – همواره در چارچوب
بﺰرگتری اتفاق میافتد .مسئله اصلی ارائه تصوير گسترده ،متنوع و
پيچيده از جامعه است تا بتوان جوهره وقايع يا رخدادهای بﺰرگ تاريخی
را کﺸف کرد .وقايع بﺰرگی که در آن نيروهای طبقاتی اجتماعی
گوناگون با برنامه و ديدگاههای متفاوت با يکديگر درگير بودهاند .از اين
زاويه در ارتباط با امر دادخواهی میتوان گفت که» :چﮕونﮕی مهم است
اما چرايی مهمتر است!«

16

بخش دوم – کشف حقيقت
»حقيقت يعنی روشن شدن چرايی«
قريﺐ نه سال پيﺶ مستندی به نام »رويای آزادی« در شبکه
تلويﺰيونی »من و تو« نمايﺶ داده شد» .رويای آزادی« احساسات
بينندگان را تحت تﺄﺛير قرار میدهد و خﺸمﺸان را نسبت به جمهوری
اسﻼمی برمیانگيﺰاند .در فيلم ما با چند زن انقﻼبی روبرو هستيم که
حکايت رنجهايﺸان در زندان را بازگو میکنند .در اين مستند ستمی که
بر آنان رفت بهروشنی به تصوير کﺸيده شد .اما بيننده درنمیيابد که چرا
اين ظلم بر آنان رفت؟ چرا تا اين حد جمهوری اسﻼمی سبعانه به اين
زنان برخورد کرد؟ چرا ميان رژيم با اين نسﻞ از زنان آنتاگونيسمی
چنين حاد موجود بود؟ در پايان بيننده علیرغم اشاره به شهادتها و
فکت های ارائهشده ،ناتوان از پاسﺦگويی به اين پرسﺶهاست .آنچه از
فيلم برای بيننده باقی میماند ،نه راهيابی به ژرفای حقيقت نهفته در فيلم
بلکه تنها برانگيخته شدن احساسات عميق انسانی است.
همانطور که در بخﺶ اول اين نوشتار تﺄکيد شد ،با تکيه صرف به
شهادتهای فردی – هرچقدر مهم و حياتی – نمیتوان به حقيقتی پی برد؛
اگر به دنبال کﺸف رابطه درونی يﮏ پديده )يا رويداد( و قوانين حاکم
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بر آن )يا محرکهای منجر به رويدادی مﺸخص( نباشيم ،با شهادت
فردی  -روشی که »هويت گرايان« و »پستمدرنيستها« باب کردهاند
 حتی نمیتوان حقانيت تاريخی يﮏ جمع يا يﮏ گروه يا موضوعی رااﺛبات کرد .تحريﮏآميﺰ بگوييم جمهوری اسﻼمی نيﺰ تاکنون فيلمهای
زيادی در اين زمينه تهيهکرده است .برای مثال در بسياری از فيلمها
رنج کﺸتهشدگان جنگ ارتجاعی با عراق يا کسانی که در نبردهای
کردستان و آمﻞ کﺸته شدند ،به تصوير کﺸيده شده است .قطعا ً میتوان
گفت که خانوادههای اين کﺸتهشدگان نيﺰ صدمه و آسيﺐديدهاند .اما نمی
توان با مقايسه اين مصيبتها و به تصوير کﺸاندن آنها ﺛابت کرد که چه
کسانی در آن نبردها از حقانيت تاريخی برخوردار بودند .تنها از طريق
طرح پرسﺶهای درست و کليدی و بررسی ﻻيه به ﻻيه واقعيت پيچيده
و چندوجهی میتوان به کنه قضايا پی برد .برای مثال بايد پرسيد ،چرا
زندانيان سياسی – مرد و زن  -با سرکوب سبعانه روبرو شدند؟ چرا در
رابطه با زنان مجازات ويژه )مثﻞ تابوت و قيامت و  (...بهکاربرده شد؟
چرا رژيم تا اين حد با زنان زندانی دشمنی میورزيد؟ مگر آنان چه کرده
بودند؟ صفآرايی زنان در برابر رژيم بر بستر کدام عينيت قرار داشت؟
پاسﺦ به اين پرسﺶها نياز به پيگيری تئوريﮏ دارد .بايد مفاهيم جرم و
مجازات و رابطه دولت با زندان را درک کنيم .اينکه آنها چه ربطی به
قدرت دولتی – مﺸخصا ً دولتی به اسم جمهوری اسﻼمی – دارند؟ تنها با
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پاسﺦ درست به اين پرسﺶها میتوان پرده از اسرار گﺸود و به کﺸف
حقيقت نائﻞ آمد و بسی عاجﻞتر از آن راه درستی برای دستيابی به عدالت
واقعی انتخاب کرد(۶) .
*****
بسياری از جوانﺐ جنايتهای مستمر جمهوری اسﻼمی طی
چهﻞوچهار سال گذشته – بهويژه در دهه شصت  -ناشناخته باقیمانده
است .افﺸاگری در اين زمينه بايد با جديت تمام پيگيری شود .بیشﮏ
سخن گفتن از چگونگی به خاک و خون در غلتيدن عﺰيﺰانمان میتواند
به درجهای عمق و دامنه جنايتهای نظاممند جمهوری اسﻼمی را بر
مﻸ کند.
فﺰون بر اين ،افﺸای جنايت از درون رژيم بهنوبه خود امر بسيار
مهمی برای کﺸف حقيقت است .هنوز بهغيراز موارد معدود )مانند
آيتﷲ منتظری( کسی از درون رژيم اطﻼعاتی به بيرون درز نداده که
چگونه اين جنايتهای سبعانه سازمانيافته و بهپيﺶ برده شد .چه کسانی
دقيقا ً در رأس تصميمگيریها بودهاند و چگونه تصميماتﺸان را به اجرا
گذاشتند .به عبارتی سازوکارهای پيﺸبرد اعمال جنايتکارانه در ميان
حاکميت چگونه بوده است .بسياری از اين چگونگیها هنوز بیپاسﺦ
مانده است.
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اين را میدانيم که متصديان جنايتهای بﺰرگ تا زمانی که نظامﺸان
سرنگون نﺸود ،لﺐ به سخن نخواهند گﺸود .البته موارد نادر و استثنايی
در تاريﺦ بوده که افرادی از طبقات حاکم قبﻞ از اينکه نظام سياسی شان
دچار تغيير مهم گردد ،به هر دليلی به افﺸای جنايت سيستم يا نقﺶ خود
پرداختهاند .اما اصﻞ اين است که تا زمان سرنگونی يا جابجايیها بﺰرگ
در قدرت سياسی امکان دسترسی به اسناد و مدارک نيست و نمیتوان
حتی شاهد اعتراف آمرين و عاملين جنايت بود .بیدليﻞ نيست که شکنجه
گری چون حميد نوری تاکنون اعتراف نکرده است ،زيرا هنوز
جمهوری اسﻼمی پابرجاست و به وی از زاويه ايدئولوژيﮏ سياسی و
روحی قوت میدهد .او کماکان طبق آموزههای اسﻼمی فکر میکند که
وظيفه دينیاش را انجام داده و مسئوليتی بر عهدهاش نبوده و نيست.
اين هم از واقعيات تلﺦ تاريﺦ است که بسياری از جنايتهای سازمان
يافته دولتی برای هميﺸه پنهان باقیماندهاند و میمانند .اين قبيﻞ
محدوديتها همواره میتواند وجود داشته باشد و مانع از دقت نظر
تاريخی در فهم ابعاد اين جنايتها شود .اما اين امر مانعی در توضيح
چرايی رخ دادن چنين وقايعی نيست .از اين منظر است که حقيقت را
نمیتوان صرفا ً به امر »چگونگی« محدود کرد ،حقيقت يعنی روشن
شدن »چرايی«.
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نخستين پرسﺶ مادر ،پدر ،فرزند يا همسر جانباختهای که با
شکنجهگر يا قاتﻞ عﺰيﺰانﺶ روبرو میشود اين است که با عﺰيﺰم چه
کردی؟ چگونه شکنجه دادهای؟ چگونه به قتﻞ رساندی؟ با پيکرش چه
کردهای؟ کجا به خاکﺶ سپردی؟  ...اين پرسﺶها ممکن است پاسﺦ گيرند
يا پاسﺦ نگيرند ،اما بﻼفاصله پرسﺶهای ديگری نيﺰ از راه میرسند:
چرا او را کﺸتی؟ مگر چهکار کرده بود؟ طبق چه قوانين و رويهای
تصميم گرفته شد؟ و  ....بیشﮏ بين پرسﺶهای اول و دوم يا به عبارتی
بين چگونگی و چرايی رابطهای موجود است اما با در جا زدن در سطح
چگونگی و پيگيری نکردن در پاسﺦ به چرايی ،نمیتوان حقيقتی را
کﺸف کرد .چرايی به معنای روشن شدن تﮏتﮏ چگونگیها نيست.
بهويژه آنکه دسترسی به همه شهادتهای فردی غيرممکن است و
اعتراف گيری از تﮏتﮏ دستاندرکاران جنايتهای بﺰرگ سازمان
يافته ميسر نيست )بهخصوص در مورد جنايتهای دهه شصت که
بسياری از متصديانﺶ يا اسرار را با خود به گور بردهاند و يا مدارک و
مستندات را آگاهانه نابود کردهاند (.باوجوداين میتوان و بايد برای پاسﺦ
به دﻻيﻞ چرايی تﻼش کرد و با تکيه به ديگر تجربههای تاريخی – جهانی
و مفاهيم برخاسته از اين تجربهها آنها را کﺸف کرد(٧) .
*****
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کﺸتار دهه شصت را بايد بر بستر عروج توأمان انقﻼب و ضدانقﻼب
 ۵٧بررسی کرد .انقﻼب  ،١٣۵٧انقﻼبی متناقض بود .از نادرترين
انقﻼبهای قرن بيستم که عليرغم مردمی و عادﻻنه بودنﺶ تقريبا ً از
همان ابتدا تحت رهبری بنيادگرايان فاشيست دينی قرار گرفت .انقﻼب
 ١٣۵٧مانند تمامی انقﻼبهای دو سده گذشته در جهان ،موجﺐ آزاد شدن
انرژی انقﻼبی مردم شد .اين انرژی يا میبايست در جهت دگرگونی
همهجانبه جامعه مورداستفاده قرار گيرد يا بهگونهای به هرز رود و مهار
و سرکوب شود .سران جمهوری اسﻼمی میبايست از همان ابتدای به
قدرت رسيدن با اين انرژی رهاشده در جامعه تعيين تکليف میکردند.
آنان از يکسو انرژی تودههای وسيع مردم را در جنگ ارتجاعی با عراق
به هرز بردند و البته موقعيت ايدئولوژيﮏ – سياسی خودشان را به اين
واسطه تحکيم کردند و از سوی ديگر با زندان و شکنجه و اعدام،
پيﺸروترين و انقﻼبیترين بخﺶ جامعه را نﺸانه رفتند .آنان میبايست
نسلی را که بپا خاسته بود و رژيمی را سرنگون کرده بود ،تنبيه می
کردند .تثبيت نظم جديد ارتجاعی درگرو زدودن تجربه براندازی شاه از
ذهن و زندگی آن نسﻞ و کﻼً جامعه بود .بیجهت هم نبوده که تمامی
قدرتهای امپرياليستی در برابر جنايات دهه شصت مﺸخصا ً قتﻞعام
سال  ۶٧رضايتمندانه سکوت کردند .امپرياليستها نيﺰ در انتقامگيری
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از مردمی که يکی از نوکران مهم منطقهایشان را سرنگون کرده بودند،
منافع مﺸترک داشتند.
فتوا و فرمان سنگ دﻻنه خمينی در سال  ۶٧و قسیالقلﺐ بودن
مجريانی که مصر بودند اين فرمان را تام و تمام و تا به آخر به اجرا
گذارند ،قبﻞ و بيﺶ از هر چيﺰ بيان پاسﺦ گوئی به ضرورت تاريخی
فوق بود .آمران و عامﻼن جنايتهای دهه شصت ،بهتر از هرکسی )حتی
بهتر از سازمانها و نيروهای مخالف خود( به تضاد و آشتیناپذيری
ميان خود با آن نسﻞ انقﻼبی آگاه بودند .آنان بر مبنای منطق نظامی عمﻞ
کردند که پايهاش بر ستم و استثمار و سرکوب اکثريت جامعه استوار
بود.
عﻼوه بر اين وجه عام ،قتﻞعام  ۶٧پاسخی به ضرورتهای سياسی
مﺸخصی نيﺰ بود که جمهوری اسﻼمی در عرصه ملی و بينالمللی با آن
روبرو شده بود .در مقطع سال  ۶٧چند مسئله مهم درهمتنيده شد و
جمهوری اسﻼمی را در موقعيت شکنندهای قرارداد :بیﺛباتی سياسی و
مستمر جمهوری اسﻼمی به دليﻞ اختﻼفهای درونی ،ادامه جدال
جمهوری اسﻼمی بهعنوان اولين دولت بنيادگرای مذهبی با قدرتهای
امپرياليستی و ديگر قدرتهای ارتجاعی منطقه ،به پايان رسيدن جنگ
ايران و عراق ،معضﻞ انتخاب رهبری پس از خمينی و مهمتر از آن
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وجود هﺰاران زندانی سياسی "سر موضع" که سمبﻞ مقاومت و نويد
آينده بودند.
پايان مفتضحانه جنگ ايران و عراق و نوشيدن جام زهر توسط
خمينی و اختﻼف بر سر سمتگيریهای سياسی جمهوری اسﻼمی در
عرصه جهانی )بهويژه پس از پايان جنگ( میبايست حﻞوفصﻞ میشد.
اين اختﻼفها در دعواهای جناحی و انتخاب رهبری پس از خمينی
بازتاب يافته بود (٨) .بهويژه آنکه در سالهای پايانی جنگ ايران و
عراق ،نارضايتی مردم از جنگ گسترشيافته بود .جمهوری اسﻼمی در
آن شرايط بحرانی به فکر تضمين حيات شکننده خود بود .اين حيات در
آن مقطع تاريخی بيﺶ از هر چيﺰ توسط نيرويی میتوانست در معرض
خطر قرار گيرد که فﺸرده آمال و آرزوهای مردم برای ايجاد جامعهای
آزاد و انقﻼبی بود ،يعنی زندانيان سياسی که در مقابﻞ رژيم سر تسليم
فرود نياورده بودند .کسانی که درصحنههای گوناگون نبرد آبديده شده
بودند و بر آگاهی و ارادهشان در مخالفت با رژيم دينی و ساختن آيندهای
بهتر افﺰوده شده بود .فتوای خمينی بيان دورنگری تاريخی يﮏ مرتجع
آگاه بود .او به نتايج اين کﺸتار بیرحمانه عميقا ً واقف بود .او میخواست
آينده از مردم ايران مﺸخصا ً نسﻞ آتی دزديده شود .گذشته انقﻼبی بايد
سرکوب میشد تا تحميﻞ آينده ضدانقﻼبی کامﻼً بر جامعه تضمين شود.
)يعنی آنچه هماکنون شاهدش هستيم( بايد هر آنچه مهر و نﺸان از مقاومت
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انقﻼبی ،افکار مترقی و فرهنگ و اخﻼقيات پيﺸرو و آرزوهای انقﻼبی
و کمونيستی بر خود داشت محو میشد ،تا اميد به آينده و ارمان خواهی
از اذهان جامعه حذف شود .ازاينرو حذف فيﺰيکی کسانی که به درجه
و اشکال مختلف سمبﻞ مبارزه با جمهوری اسﻼمی بودند ،در دستور کار
قرار گرفت و شط خون جاری شد(٩) .
دﻻيﻞ فوق ناظر بر يﮏ اصﻞ مهم و حاکم بر سازوکار تمامی
انقﻼبهای ناکام و نيمهکاره تاريﺦ است .اصلی که مارکس از آن
جمعبندی کرد .او در جمعبندی از انقﻼبهای  ١٨۴٨در اروپا تﺄکيد کرد
که اينگونه از انقﻼبها بهجای درهم شکستن ماشين سرکوب دولتی به
تکميﻞ آن ياری رساندهاند .به اين معنا گردانندگان جمهوری اسﻼمی
فعاﻻنه در کار تکميل و کارآمدتر کردن ماشين دولتی بودند که از شاه
به ارث برده بودند .تکميﻞ زندان گوهردشت توسط جمهوری اسﻼمی
نقﺶ نمادينی دارد .شاه نتوانست ساخت اين زندان را به اتمام رساند و
از آن استفاده کند اما جمهوری اسﻼمی توانست آن را در کنار زندان
اوين به يکی از مخوفترين زندانهای تاريﺦ ايران بدل کند و
دهﺸتناکترين شکنجهها و اعدامها را بر پايه آموزههای اسﻼمی به پيﺶ
برد.
برخﻼف برخی تصورات رايج اين »تکميﻞ کردن« ماهيتی »مدرن
و بورژوايی« داشت .هرچند در ظاهر بيان »بازگﺸتی به عقﺐ« بود و
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با تکيه به عقﺐماندهترين و فاسدترين اقﺸار »سنتی« و قرونوسطايی
ترين اشکال سرکوب ،شکنجه و اعدام اين ترميم و بازسازی دولت
بهپيﺶ رفت .اما اين »بازگﺸت به عقﺐ« نه »غيرمتعارف« بود و »نه
نابهنگام« ،بلکه در خدمت حفظ ،تقويت و گسترش روابط مدرن سرمايه
دارانه در بسياری از عرصهها بهويژه سرکوب نظاممند جامعه قرار
داشت .نﺸانه امتﺰاج ماهرانه »قوانين عرفی و قوانين شرعی« و »سنت
و مدرنيسم« در خدمت توسعه وحﺸيانهترين روابط توليدی
استثمارگرايانه و روابط اجتماعی ستمگرانه بود .شايد اين امر متناقض
به نظر رسد و با روبنای دينی با ويژگیهای عريان ماقبﻞ سرمايه دارانه
– بهويژه در برخورد به زنان  -چندان همخوان به نظر نرسد .اما اين
بخﺸی از کارکرد و رابطه پويای ميان زيربنای اقتصادی با روبنای
سياسی  -حقوقی و فرهنگی  -ايدئولوژيکی جوامع بهويژه در عصر
امپرياليسم است .روبنايی که با جايگاه نسبتا ً مستقﻞ و خودمختار نقﺶ
فعالی در توليد و بازتوليد کليت روابط حاکم جامعه ايفا میکند .تاريﺦ
سرمايهداری آکنده از اين »تناقضها« و روابط »نامتعارف« بين روبنا
و زيربناست.
تغيير و تحوﻻتی که در جريان انقﻼب  ۵٧و جنگ هﺸتساله صورت
گرفت زمينهساز رشد بيﺸتر مناسبات سرمايه دارانه شد (١٠) .جمهوری
اسﻼمی عليرغم ظاهر »قرونوسطايی« روند رشد سرمايهداری در
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ايران را شتاب بخﺸيد .برنامه تعديﻞ اقتصادی که بﻼفاصله پس از پايان
جنگ اجرا شد خصلت نمای اصلی تقويت و گسترش هر چه بيﺸتر
روابط سرمايه دارانه در شهر و روستا )بهطور کيفی فراتر از دوران
شاه( بود .ناگفته نماند که يکی از دﻻيﻞ کﺸتار  ۶٧ايجاد امنيت برای
سرمايهگذاریهای خارجی و چراغ سبﺰ نﺸان دادن به قدرتهای
امپرياليستی بود .اما آنچه اين کﺸتار را ويژه کرد ،محرکهای
ايدئولوژيﮏ آن بود .به اين محرک ايدئولوژيﮏ بهويژه در عرصه تنبيه
و مجازات )و قوانين کيفری بر پايه آموزههای اسﻼمی( بايد جداگانه
پرداخت(١١) .
اما چرا جمهوری اسﻼمی مانند اغلﺐ دولتهای عصر کنونی عمﻞ
نکرد و در کنار وظيفه اصلی دولت بورژوايی – يعنی اعمال سلطه
طبقاتی از طريق سرکوب – به وظيفه ديگرش يعنی جذب بخﺸی از
مخالفان اقدام نکرد .آنگونه که رژيم شاه  -بعد از کودتای  ٢٨مرداد ٣٢
و پس از سرکوب خونين جنبﺶ عمﻞ کرد .رژيم شاه زمانی که توانست
تا حدی قدرت خود را تثبيت کند ،تﻼش کرد بخﺸی از مخالفان را بهسوی
خود کﺸد و در اين زمينه نيﺰ موفق شد .رژيم شاه در عمﻞ توانست
بسياری از روشنفکران و کار بلدان سابقا ً تودهای را به استخدام نهادهای
دولتی خود درآورد .عدم سازش جمهوری اسﻼمی با اپوزيسيون )حتی
بخﺶهايی از اپوزيسيون که سرنگون طلﺐ نيﺰ نبودند( را چگونه می
27

توان توضيح داد؟ بیشﮏ بیﺛباتی سياسی و حدت يابی تضادهای
گوناگون در عرصه داخلی و خارجی و شدت تخاصم ميان انقﻼب و
ضدانقﻼب موانع جدی در اين راه به وجود آورده بود .اما آنچه قابﻞ تﺄکيد
است ،نقﺶ محرک ايدئولوژی بنيادگرايانه اسﻼمی بود .تلفيق دين و
دولت و تکيه به ايدئولوژی اسﻼمی ملﺰومات خاصی را با خود به همراه
آورده بود .نبايد به تﺄﺛير و نقﺶ مستقﻞ اين ملﺰومات در شکﻞ دادن به
تصميمات و رويدادها بیتوجه بود .روش و شکﻞ پيﺸبرد اين جنايتها
نهتنها مهر اهداف سياستهای کﻼن يﮏ رژيم ارتجاعی را بر خود داشت
بلکه برخاسته از يﮏ ايدئولوژی بنيادگرايانه دينی – فاشيستی نيﺰ بود.
دو محور اصلی ايدئولوژی سرکوب:
»انتقام حوزه از دانشﮕاه« و »انتقام مستضعف از مستکبر«
از مختصات مهم اين ايدئولوژی بنيادگرايانه »انتقام حوزه از
دانﺸگاه« و »انتقام مستضعف از مستکبر« بود .اين دو محور )يا اين دو
شعار( برای خمينی کارکرد ويژهای داشته و نقﺶ مهمی در بسيج و به
حرکت درآوردن و درصحنه ماندن پايه اجتماعیاش ايفا کردند» .انتقام
حوزه از دانﺸگاه« فقط به سرکوب خونين دانﺸگاه محدود نمیشد.
بهطورکلی از اين طريق هرگونه نگاه انتقادی و هرگونه پديده
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روشنفکرانه آماج قرار داده میشد .ازنظر خمينی روشنفکران بهعنوان
نﺸانه »تجدد و تجددخواهی« بايد سرکوب و قلعوقمع میشدند .تا انديﺸه
»حوزوی« بتواند بر کليه عرصههای فرهنگ و تفکر غلبه يابد .بیدليﻞ
نبود که خمينی مدام تﺄکيد داشت »خطر دانﺸگاه از بمﺐ خوشهای باﻻتر
است و هر چه فساد در اين مملکت پيدا شد از اشخاصی بود که در
دانﺸگاه تحصيﻞکرده بودند .دانﺸگاه بدترين مرکﺰی است که ما را به
تباهی میکﺸد (١٢) «.دانﺸگاه ،که مظهر ايدههای انقﻼبی ،پيﺸرو و
روشنفکری جامعه بود ،بايد مذمت میشد تا نهاد روحانيت و اعوان
انصارش قدرت خويﺶ را در تمامی جهات تعميم و گسترش دهد و
هژمونی قهری خود را بر اصلیترين مرکﺰ توليد ايدهها مسلط کند.
پايه اجتماعی گردآمده حول خمينی با نفرت از روشنفکران – بهويژه
روشنفکران انقﻼبی و کمونيست  -پرورش يافتند .بسياری از زندانيان
سياسی دهه شصت )که اغلﺐ از اقﺸار تحصيﻞکرده و باسواد جامعه
بودند( در معرض چنين نفرت ورزی قرار گرفتند .تمسخر علم و دانﺶ،
دفاع از جهﻞ و دين جﺰ اصول ﻻينفﮏ هر مراسم و مناسکی بود که
زندانبانان برگﺰار میکردند.
»انتقام مستضعف از مستکبر« نيﺰ سهمی از قدرت و ﺛروت را به
کسانی وعده میداد که از آن محروم مانده بودند .اين محور ،هم اميال
قﺸری از بورژوازی نوظهور در دوران شاه را )که به مدار قدرت راه
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نيافته بودند( ارضا میکرد و هم اميال فاسدترين و انگلیترين قﺸرهای
لمپن را برآورد میساخت .فﺰون بر اين برای ﻻيهنازکی از تهيدستان
شهر و روستا )بهويژه آن دستهای که از روستا رانده و در شهر مانده
بودند( و جذب بنيادگرايی دينی شده بودند ،شعار »انتقام مستضعف از
مستکبر« به آنان امکان میداد که با حمايت از جمهوری اسﻼمی خود
نيﺰ راه ترقی بپيمايند و خود را از قعر به صدر برسانند .خمينی برای
اين دسته فرصتی فراهم آورد تا جذب نهادهای جديد التاسيس )که در
خدمت تکميﻞ و کارآمدی دستگاه دولت بود( شوند و با شرکت مستقيم در
سرکوب انقﻼبيون و همچنين شرکت فعال در جنگ ارتجاعی با عراق
به منﺰلتی سياسی  -اجتماعی – اقتصادی دست يابند .اين درس مهم تاريﺦ
است که چگونه بسيج مردم حول ايدئولوژی منحط »انتقام و سهم
خواهی« و »باﻻ کﺸيدن خود در سلسلهمراتﺐ قدرت و ﺛروت« تنها به
کار بازسازی همان روابط اجتماعی ارتجاعی کهنه میآيد و انسانها را
عليرغم هر نيتی که داشته باشند به عامﻞ و آمر يا توجيهکننده جنايت بدل
میکند .اين ايدئولوژی منحط معنايی جﺰ »کنار رفتن ستمگران قبلی« و
نﺸستن »ستمگران جديد« بهجای آنان ندارد .اين ايدئولوژی ازنظر
سياسی با کنار رفتن »تاج« توسط »عمامه« و جايگﺰين شدن »منبر«
بهجای »تخت« خورند داشت .يﮏبار »مستکبران«» ،چاپيدن و خوردند
و کﺸتند و رفتند« حال نوبت »مستضعفان« شد که جبران مافات کنند.
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خمينی طی دوران  ۵٧تا  ۶٠و بعد آن با تقويت اين قبيﻞ انگيﺰههای
ايدئولوژيﮏ مدام »کمونيستها« و »منافقين« و البته زنان را آماج قرار
میداد و پايه اجتماعی خود را برای سرکوب آنان به ميدان میآورد .او
مجبور بود مانند هيتلر عمﻞ کند .هيتلر برای افﺰايﺶ کارآمدی و کارآيی
ايدئولوژی فاشيستیاش ناچار بود مدام بر غلظت ضديت با يهوديان
بيفﺰايد .نسﻞکﺸی يهوديان ربط مستقيم و چندانی به منافع سياسی –
اقتصادی  -نظامی امپرياليسم آلمان نداشت بلکه جلوهای از عملکرد
ناگﺰير ايدئولوژی و گردن نهان به نقﺶ محرک آن بود.
هرچقدر بر غلظت ايدئولوژی دينی  -فاشيستی خمينی افﺰوده شد،
طرفدارانﺶ نيﺰ )بهويژه در ميان نيروهای سرکوبگر( هارتر شدند .بی
جهت نيست که در اجرای حکم خمينی در سراسر کﺸور مجريان شقاوت
بینظيری از خود نﺸان دادند .بیجهت نيست که اعضای هيئت مرگ در
مورد اعدام  ٢٠٠انسان باقيمانده دريکی از فهرستهای منتظر اعدام با
آيتﷲ منتظری چانه میزدند.
*****
تنها با انگﺸت نهادن بر جوانﺐ فوق است که میتوان به کﺸف حقيقت
ياری رساند .اگر اهداف ،افکار ،روابط ،شرايط و نهادهايی که مسبﺐ
کﺸتار دهه شصت بودند را درنيابيم قادر به کﺸف کامﻞ و گسترده حقيقت
نخواهيم بود .هﺰاران تن در دهه شصت بیرحمانه و در ابعاد وسيع به
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قتﻞ رسيدند تا دولتی فاشيستی – دينی تثبيت شود .دولتی که متکی بر
قوانين قضايی منطبق بر شريعت بوده است .صحبت کردن از کﺸتار
دهه شصت يعنی صحبت کردن از عملکرد دستگاهی به نام دولت
طبقاتی ،ايدئولوژی به نام اسﻼم و قوانين کيفری به نام »مجازات
اسﻼمی«.
امروزه بسياری از استادان مترقی و جامعه شناسان پيﺸرو که نسبت
به نحوه ارائه ماجرای هولوکاست منتقدند ،بهدرستی میگويند که نمی
توان از هولوکاست حرف زد ولی از فاشيسم سخن نگفت .زيرا اساسا ً
اين دو مفهوم را نمیتوان بدون هم توضيح داده و درک کرد .اين مسئله
در مورد امر دادخواهی نيﺰ صدق میکند .نمیتوان دادخواه جنايتی بود
اما از دﻻيﻞ و انگيﺰه آن جنايت حرف نﺰد .درست است که جنايت را
افراد انجام دادهاند .عدهای صادرکننده فرمان و عدهای مجری آن بودهاند.
بیشﮏ مجازات اين افراد بايد به خواستی همگانی بدل شود اما کﺸتار
دهه شصت اساسا ً قتﻞ سازمانيافته توسط دولتی تئوکراتيﮏ بوده است.
وفاداری به اين حقيقت پايهای تﺄکيدی است بر اينکه کيفرخواست ما نمی
تواند تنها شامﻞ مجازات آمرين و عاملين جنايتها باشد و بدان محدود
گردد.
درنتيجه با اين پرسﺶها روبرو هستيم :چگونه میتوان کيفرخواست
عليه آمرين و عاملين جنايت را با کيفرخواست عليه دولت پيوند زد؟
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دولتی که خدمتگﺰار و حافظ نظامی است که مدام جنايت و جنايتکار
توليد میکند .چگونه و با چه روشی میتوان امر دادخواهی را پيگيرانه
و تا انتها پيﺶ برد تا به عدالت واقعی دستيافت؟ معنای اين عدالت واقعی
چيست و چگونه میتوان مانع تحريف و به کژ راهه بردنﺶ شد؟ چرا
روش دادخواهی و اجرای عدالت واقعی به مختصات جامعه آيندهای ربط
دارد که خواستارش هستيم؟
بخﺶ های بعدی اين نوشتار تﻼشی خواهد بود برای پاسﺦ به اين
پرسﺶها.
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بخش سوم – معنای عدالت
»جرئت تخيل پايان خوش ،آغاز آن پايان است - «.آريل دورفمان

لحظه شکستن طلسم وحشت
سرانجام دادستان سوئد خواستار اشد مجازات برای حميد نوری شد؛
دژخيمی که يکی از چرخدندههای »کارخانه کﺸتار« در دهه شصت بود.
احتماﻻ ً طی چند روز آينده اين حکم توسط قضات دادگاه مورد تﺄييد قرار
خواهد گرفت .اينکه سرنوشت نوری به کجا خواهد انجاميد ،چند سال در
زندان خواهد ماند ،اهميت چندانی ندارد .مهم فضای مثبتی است که اين
حکم در ميان مردم باﻷخص خانوادههای دادخواه و زندانيان سياسی
سابق به وجود آورده است.
در سال  ١٩٩٨وقتی پينوشه در لندن بازداشتشده بود و دادگاهی
در اسپانيا عليه وی اعﻼم جرم کرد ،آريﻞ دورفمان نويسنده متعهد
شيليايی )که اغلﺐ آﺛارش به موضوع ناپديدشدگان سياسی در دوران
پينوشه اختصاص دارد( دراينارتباط نوشت» :محاکمه پينوشه به
سرانجامی که مستحقﺶ بود ،نرسيد ولی مهم بود که در جايگاه متهم
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نﺸست و سايه عدالت ،ترس به جانﺶ انداخت «.فراتر از آن دورفمان
نوشت» :مردم در روزهای تيرهوتار به اميد نياز دارند  ...در زندگی
وقتهايی را کم داريم که در آن رويای ناممکن را در سرزنده کنيم ،تا
ممکن را بخواهيم و برای ناممکن فرياد بﺰنيم «.بیشﮏ لحظه محکوميت
حميد نوری به بسياری جرئت داد تا سرنگونی جمهوری اسﻼمی را در
خيال خويﺶ تصور کنند.
اما تجربهٔ لحظهای خوش در فرايند دادخواهی هنوز با تحقق عدالت
واقعی فاصله بسيار دارد .نمیتوان پروسه دادگاه نوری را تنها با توجه
به رأی صادره نهايی آن بررسی کرد .قطعا ً نتيجه مهم است اما توجه به
اصول و مبانی حقوقی و سياسی حاکم بر دادگاه و فرايندهای طی شده از
اهميت بيﺸتری برخوردار است .بهويژه آنکه بسياری تﻼش دارند با ايده
آليﺰه کردن اين دادگاه و نتيجهاش مدلی برای دادخواهی ارائه دهند و آن
را مصداق کامﻞ عدالت قلمداد کرده و به اشکال گوناگون مفهوم
دادخواهی و عدالت واقعی را خدشهدار کنند (١٣) .دادگاه نوری
موضوعات حقوقی – سياسی مهمی را به صحنه آورده است.
موضوعاتی که توجه به آنها درک همگان را از مفاهيمی چون عدالت
واقعی و تحقق آن ارتقا خواهد داد .مهم استفاده از اين فرصت پيﺶآمده
برای تقويت فرجام سياسی رهايیبخﺶ است.
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*****
دادگاه نوری چند ويژگی مهم داشت:
نخست ،دادگاه بر مسئوليت کيفری يﮏ فرد متمرکﺰ بود نه نهاد دولتی
که آمر و عامﻞ اصلی يﮏ جنايت بﺰرگ بود .مﺸغله اصلی دادگاه مانند
اغلﺐ فرايندهای حقوقی اينچنينی بررسی صحتوسقم اتهام وارده به
شخص متهم بود.
دوم ،تﻼش دائمی دادگاه احتراز از سياسی شدن مسئله بود .دادگاه
سعی کرد تنها بر جنبههای حقوقی جنايتهای صورت گرفته تمرکﺰ کند؛
ت »سياستزدايی« بهصورت آگاهانهای در طول پروسه دادگاه در
سياس ِ
جريان بود .از همين رو قضات بارها مانع بسط سخنان شاهدان و
شاکيانی میشدند که بر انگيﺰههای سياسی جنايت  ۶٧تﺄکيد داشتند و
ماهيت سياسی دولت جمهوری اسﻼمی را افﺸا میکردند.
سوم ،حتی مقاطعی که به ناگﺰير دﻻيﻞ سياسی جنايت به ميان میآمد،
دادگاه فقط بهطور قسمی و ناقص خصلت سياسی جنايت صورت گرفته
را پوشﺶ میداد .در تحليﻞ نهايی اين مسئله بیارتباط با اهداف سياسی
دادگاه نبود.
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بهخودیخود در اين امر ايرادی نيست که در يﮏ فرايند حقوقی،
دادستان يا وکﻼ تﻼش کنند به حداکثر از کليه امکانات حقوقی در قوانين
يﮏ کﺸور سودجويند تا جنايتکاری را محکوم کنند .ازنظر اﺛبات
مسئوليت کيفری فردی نيﺰ حياتی است که به روش صحيح و عادﻻنه
ميﺰان مﺸارکت يﮏ فرد در جنايت به همان صورتی که بوده طرح و
اﺛبات شود .اما محدوديت در عرصه مبارزه قانونی و حقوقی و اتخاذ
سياست ِ»سياستزدايی« از همان آغاز در مورد تعريف جرمی که
نوری مرتکﺐ شده بود ،مﺸکﻞساز شد .دادستانها مدعی شدند به دليﻞ
قوانين سوئد مجبورند از اتهام جنايت جنگی در ارتباط با مجاهدين و قتﻞ
در ارتباط با نيروهای چپ سودجويند تا بتوانند نوری را محکوم کنند.
اينکه اين ادعا تا چه حد با واقعيتهای حقوق بينالملﻞ و قوانين سوئد
وقف میدهد ،محﻞ ترديد و بحث است(١۴) .
اتهام جنايت جنگی عمﻼً دامنه و عمق جنايت دهه شصت و حتی سال
 ۶٧را محدود میکند .زيرا اين اتهام بهعنوان بخﺸی از درگيری مسلحانه
بينالمللی فقط شامﻞ دوره زمانی معين میشود و تنها به مدارک و
مستنداتی رجوع میکند که اين مقطع زمانی را پوشﺶ میدهد(١۵) .
فرق کيفی است ميان اعمالی که در فرايند يﮏ جنگ رخ میدهد )آنهم
با مﺆلفههای بينالمللی در محدوده جغرافيايی و زمانی معين( با جنايتی
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بﺰرگ که دولتی آگاهانه عليه زندانيان سياسی – عمدتا غيرنظامی – در
سراسر کﺸور صورت داده است .پافﺸاری دادستان بر ارتکاب جنايت
جنگی )بهعنوان بخﺸی از درگيری مسلحانه بينالمللی( و احتراز از
بهکارگيری ديگر ترمهای رايج در حقوق بينالملﻞ مانند نسﻞکﺸی يا
جنايت عليه بﺸريت به ناگﺰير پيﺸاپيﺶ مانع از کﺸف تمام و کمال حقيقت
شده است.
اتهام نسﻞکﺸی و جنايت عليه بﺸريت میتوانست عواقﺐ حقوقی –
سياسی سنگينتری برای نوری و بهويژه برای دولت جمهوری اسﻼمی
داشته باشد و براﺛر بخﺸی جهانی اين دادگاه و اهميت آن از زاويه حقوق
بينالملﻞ بيفﺰايد .لﺰوما ً اراده سياسی از پيﺶ تعيينشدهای در کار نبود تا
جمهوری اسﻼمی از اين اتهام مبرا شود .بلکه محدوديتهای روشهای
قانونی در دنيای امروز به ناگﺰير چنين نتايج سياسی را ببار میآورد.
دوری جستن آگاهانه از متهم کردن جمهوری اسﻼمی به »نسﻞکﺸی و
جنايت عليه بﺸريت« به معنای احتراز از اختﻼل در روابط سياسی ميان
دو دولت نيﺰ است.
دادگاه نوری بر حقيقت بنيادين مربوط به کﺸتار دهه شصت سرپوش
گذاشته و آن را کمرنگ جلوه داده است .متصديان دادگاه به لحظه يا
جنبهای از حقيقت تکيه کردهاند تا حقيقت اساسیتر و گستردهتر رونيايد.
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اين حقيقت اساسی که قتﻞعام سال  ۶٧يﮏ جنايت سازمانيافته دولتی
بوده است .جنايتی که عامدانه و آگاهانه طراحیشده و به شکلی نظاممند
در مقياسی بﺰرگ و سراسری به اجرا درآمده بود .در اين جنايت
برنامهريﺰیشده بخﺶ وسيعی از شهروندان به دﻻيﻞ عقيدتی /مذهبی/
سياسی به قتﻞ رسيدند .اين جرم )با تعاريف امروزی حقوق بينالملﻞ(
مصداق کامﻞ جنايت عليه بﺸريت و نسﻞکﺸی محسوب میشود .نسلی از
انقﻼبيون نابود شدند تا انقﻼبی سرکوب شود .درست است که هنوز در
نظام حقوق بينالملﻞ اعمالی چون سرکوب انقﻼبها و جنبﺶهای انقﻼبی
جرم محسوب نمیشود و مجازاتی در پی ندارد و قوانين تصويﺐشده در
ارتباط با نسﻞکﺸی و جنايت عليه بﺸريت عطف به ماسبق نمیشود .اما
فی النفسه جنايت دهه شصت و  ۶٧قبﻞ از هر چيﺰ و بيﺶ از هر چيﺰ
جنايتی عليه بﺸريت محسوب میشود .متﺄسفانه اين حقيقت بنيادين تحت
مناسبات کنونی حاکم برجهان و دادگاههای دولتی )تحت لوای بررسی
جرم مﺸخص( مجبور است از هﺰارتوی رابطه ميان حقوق و
سياستهای حاکم بر آن بگذرد و در انتها رنگ ببازد.
خﻼصه کنيم :آنچه مراحﻞ ،مقاطع و لحظات دادگاه  ٩ماهه نوری را
رقم زد .تضاد بين مسئوليت کيفری فردی با مسئوليت نهادی به نام دولت
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جمهوری اسﻼمی ،تضاد ميان فرايند حقوقی با فرايند سياسی و سرانجام
تضاد ميان واقعيت با حقيقت بود.
در هر نظام قضايی تحت هر سيستم حکومتی ،چنين پروندههايی با
چنين تضادهای پيچيدهای روبرو خواهند شد .پرسﺶ کليدی اين است که
اين تضادها به کدام شيوه و با اتخاذ کدام سياست و جهتگيری حﻞ می
شوند .در هر نظام قضايی اين قبيﻞ تضادها به ناگﺰير به شيوه طبقاتی
معين ،در خدمت اهداف طبقاتی معين و همراه با پيامدهای طبقاتی معين
حﻞ میشوند .اين امر ،هم در مورد نظامهای قضايی اغلﺐ کﺸورهای
ت سﻼخ خانهای برقرار است ،صدق
تحت سلطه که معموﻻً در آن عدال ِ
میکند و هم در مورد کﺸورهای پيﺸرفته سرمايهداری و امپرياليستی که
در آن قوه قضائيه از استقﻼل نهادينهشده برخوردار است و خود را مدافع
ارزشهای دمکراتيﮏ میداند .عليرغم هر نيتی که يﮏ دولت داشته
باشد ،روشها و محدوديتهای نظام حقوقی و چارچوب سياسی حاکم بر
آن ،منافع پايهای آن دولت )اينجا دولت سوئد( را تﺄمين و تضمين میکند.
نگارنده تخصص آن را ندارد که در مورد الگوی دادگاه نوری
ازنقطهنظر حقوق بينالملﻞ و اهميت ،جايگاه و تﺄﺛيرات آن بر فرايندهای
حقوقی مﺸابه اظهارنظر کند و قضاوت کند که نتايج اين دادگاه
ازنقطهنظر جنبﺶ دادخواهی در عرصه بينالمللی بهطور واقعی چه
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دستاوردهايی خواهد داشت و تا چه اندازه امکان استفاده از اين
دستاوردهای حقوقی در آينده خواهد بود .کارشناسان و دانﺸجويان
متعهدی هستند که در حال مطالعه و تحقيق در اين زمينهها هستند .اما
ازنقطهنظر روش و اهداف ايدئولوژيﮏ  -سياسی شباهتهايی ميان
دادگاه نوری با دادگاههايی موجود است که تاکنون تحت عنوان »عدالت
انتقالی« در چهارگوشه جهان برگﺰارشده است.

»عدالت انتقالی«؛ دادگاه نوری :تفاوت و تشابه!
تفاوت دادگاه نوری با دادگاههايی که تاکنون در عرصه بينالمللی
برای محاکمه برخی جنايتکاران جنگی )با اتهاماتی چون نسﻞکﺸی و
جنايت عليه بﺸريت( صورت گرفته ،واضح است .آن دادگاهها عمدتا ً در
چارچوب سياستها ،مصوبات حقوقی سازمان ملﻞ و اراده سياسی آن
سازمان بهپيﺶ رفته اما دادگاه نوری عمدتا ً در چارچوب محاکمه
جنايتکاری در يﮏ کﺸور معين )سوئد( و عمدتا ً با تکيه به قوانين داخلی
و عهدنامههای بينالمللی که اين کﺸور بدان متعهد شده ،برگﺰارشده است.
از اين نظر دادگاه نوری با دادگاههايی که به اشکال مختلف تحت عنوان
»عدالت انتقالی« و »تﺸکيﻞ کميسيونهای حقيقتياب« برگﺰارشده،
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غيرقابﻞ مقايسه است .يعنی با دادگاهها و »کميسيونهای حقيقتيابی« که
عمدتا ً در داخﻞ کﺸوری که در آن جرم صورت گرفته ،تﺸکيﻞشده است.
اما دادگاه نوری درزمينهٔ رسيدگی صرف به مسئوليت کيفری فردی،
يعنی کنار گذشتن بررسی منﺸﺄ اصلی جنايت و استفاده از روش تسکين
آﻻم قربانيان از طريق بازگويی خاطرات تلﺦ تقريبا ً يکسان عمﻞ کرده
است .به اين معنا میتوان گفت از همان اصول ،روش و ارزشهايی
پيروی کرده که دادگاههای تﺸکيﻞشده مبتنی بر اصﻞ »عدالت انتقالی«
و »عدالت ترميمی« )به معنا التيام درد قربانيان و ترميم روانهای
زخمخورده و بازسازی روحيه بازماندگان خانوادههای قربانيان( که در
برخی کﺸورهای آفريقايی و آمريکای ﻻتين تاکنون سازمانيافته ،پيروی
کردهاند.
بررسی مفهوم »عدالت انتقالی«» ،عدالت ترميمی« و تجارب
»کميسيونهای حقيقتياب« طی چند دهه گذشته میتواند بر نقﺶ،
کارکرد و ماهيت دادگاه نوری پرتو بيﺸتری بيفکند و مهمتر از آن نﺸان
دهد که آيا اساسا ً میتوان در چارچوب نظم حقوقی حاکم برجهان کنونی
به عدالتی در اين زمينهها دستيافت يا خير .بهويژه آنکه شوربختانه
اغلﺐ کسانی که له يا عليه »عدالت انتقالی« هستند کمتر به محتوی آن
پرداختهاند و کمتر اطﻼعات ﻻزم و دقيقی از آن ارائه دادهاند .برای اغلﺐ
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موافقان و پيروان آن ،اين پروسه حقوقی میتواند پاسخگوی هر نوع بی
عدالتی در جهان باشد و برای بسياری از مخالفان »عدالت انتقالی« اساسا ً
توطئهای امپرياليستی محسوب میشود .شاهد کمتر تﻼشی هستيم که به
طور علمی نﺸان دهد چرا تکيه به »عدالت انتقالی«  -بر بستر ساختار
و روابط نابرابر حاکم برجهان کنونی )منجمله درزمينهٔ حقوقی(  -به
عدالتی ختم نمیشود ،حتی اگر به بهترين شکﻞ ممکن عملی گردد.
مفهوم »عدالت انتقالی« نخستين بار در سال  ١٩٩٢در کنفرانس
انستيتوی صلح آمريکا )توسط شخصی به نام نيﻞ کرايتﺰ( مورداستفاده
قرار گرفت و بهمرور فراگير شد و سرانجام توسط دبير کﻞ سازمان ملﻞ
در سالهای  ٢٠٠٤و  ٢٠١١ازلحاظ حقوقی بهطور کامﻞ تبيين شد.
جﺰوه مبانی دستيابی به عدالت انتقالی در سال  ٢٠١٠توسط دبير کﻞ
سازمان ملﻞ منتﺸر شد.
مفهوم »عدالت انتقالی« در اساس واکنﺸی بود به تغييرات سياسی
مهمی که در جهان صورت گرفته بود .تغييرات مهمی که در اواخر دهه
هﺸتاد و اوايﻞ دهه نود ميﻼدی در سطح جهانی شاهدش بوديم .يکی از
مﺆلفههای اصلی اين تغييرات پايان جنگ سرد بود .جنگ سردی که با
بسياری از منازعات سياسی  -نظامی بهويژه در قاره آفريقا همراه بود.
با پايان جنگ سرد بايد چارهای برای حﻞوفصﻞ اين منازعات انديﺸيده
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میشد .تحوﻻت سياسی در اروپای شرقی و برخی کﺸورهای آمريکای
ﻻتين نيﺰ ضرورت دوران گذاری را گوشﺰد میکرد تا در طی آن
مرهمی بر زخمهای بهجامانده گذاشته شود .بهويژه در کﺸورهايی چون
شيلی و آرژانتين که ديکتاتوریهای نظامی جنايتهای بﺰرگی عليه مردم
سازمان داده بودند» .عدالت انتقالی« روش و پاسخی برای فيصله دادن
به اين منازعات و فجايع باقيمانده از دوران جنگ سرد و مصائﺐ مردم
درگير بود .مصائبی که مردم زيادی را به فغان آورده بود.
»مرکﺰ بينالمللی برای عدالت انتقالی« همواره تﺄکيد کرده است که:
»عدالت انتقالی« نه شکلی از عدالت بلکه اساسا ً فرايند نيﻞ به عدالت
است «.اين روش با تکيه به تجارب تاريخی از دادگاه نورنبرگ و توکيو
پس از جنگ جهانی دوم و برخی قطعنامههای سازمان ملﻞ )از دهه ٧٠
ميﻼدی( و کسﺐ تجارب جديد بهمرور کامﻞ شد و مﺆلفههايی چون
»عدالت کيفری«» ،کميسيونهای حقيقتياب«» ،عدالت ترميمی« و
»جبران خسارت و پرداخت غرامت مالی« بدان اضافه شد .هدف اصلی
اين روش طبق گفته دبير کﻞ سازمان ملﻞ برقراری »عدالت ،صلح و
آشتی« در جوامع درگير کﺸمکﺶ يا پسا کﺸمکﺶ بوده است تا روابط
اجتماعی در اين جوامع بازسازی و اصﻼح شوند و ديگر بهاصطﻼح
شاهد نقض حقوق بﺸر نباشند.
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بر اين پايه از سال  ١٩٧۴تا سال  ٢٠٠۵حداقﻞ » ٢۵کميسيون حقيقت
ياب« در کﺸورهای مختلف تﺸکيﻞ شد .طی  ٢٠سال اخير نيﺰ تعدادی
از کﺸورهای ديگر به اين ليست اضافه شدند .برای نخستين بار »عدالت
انتقالی« در کﺸورهايی چون روآندا ،موزامبيﮏ ،اوگاندا ،سيرالئون و
تيمور شرقی ،آرژانتين ،شيلی و آفريقای جنوبی به کار بسته شد و در
دهههای بعد به کﺸورهايی چون افغانستان ،ليبی ،مصر ،کامبوج ،پرو و
کلمبيا و برخی کﺸورهای ديگر از آمريکای ﻻتين و اروپای شرقی تسری
يافت .بر همين پايه دادگاههای بينالمللی يا کﺸوری يا محلی يا ترکيبی
از هر سه در ارتباط با هر کﺸور مﺸخص تﺸکيﻞ شد .البته در هر
کﺸوری روشها و سياستها متفاوت بود .برای مثال در روآندا به دليﻞ
ناکارآمدی نظام قضايی از سازوکارهای سنتی با تکيه به روسای قبايﻞ،
بﺰرگان و ريﺶسفيدان »عدالت انتقالی« پيﺶ رفت .در موزامبيﮏ از
مراسم مذهبی و شبهمذهبی مانند احضار روح سرباز مرده برای
برقراری عدالت استفاده شد .در تمامی اين تجارب اصﻞ راهنما و هدف
اساسی در هر کﺸورترميم و بازسازی روابط قدرت در جهت استحکام
نهاد دولت بوده و کماکان هست .اين امر چارچوب و ميﺰان پيگيری و
برقراری عدالت در هر کﺸور را تعيين کرده است .در مرکﺰ اين روش
تقويت دولتهای ضعيف و ترميم و بازسازی دولتهای فروپاشيده قرار
داشته است .برای مثال در کامبوج به دليﻞ نياز به کادرهای خمرهای
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سرخ برای بازسازی دولت ،سروته ماجرا زود به هم آورده شد .در
افغانستان پس از لﺸکرکﺸی آمريکا و ناتو ،از همان گام نخست »قانون
مصالحه ملی و عفو عمومی« تصويﺐ شد .زيرا تقريبا ً عناصر اصلی
سازندگان دولت تحتالحمايه آمريکا خود از جنايتکاران اصلی جنگ
داخلی در دوران حاکميت مجاهدين بودهاند .در مصر مابعد حسنی
مبارک سريعا ً عدالت و مجازات تحتالﺸعاع برقراری امنيت قرار
گرفت و به کودتای السيسی منجر شد .رژيم السيسی  ٣٠زندان جديد
ساخت و تاکنون تعداد زندانيان سياسی را به  ۶٠هﺰار نفر رسانده است.
در ليبی بازيگران بينالمللی »عدالت انتقالی« را به پاکسازی برخی از
اعوانوانصار قذافی ديکتاتور پيﺸين تقليﻞ دادند و رياست »کميسيون
حقيقتياب« را به رئيس ديوان عالی زمان قذافی سپردند و کﻞ ماجرای
برقراری عدالت تحت تﺄﺛير روابط قدرت و منازعات درونی آن قرار
گرفت.
تنها کﺸوری که میتوان گفت فرايند »عدالت انتقالی« در آن تقريبا ً
همهجانبه و با برنامهتر بهپيﺶ رفت آفريقای جنوبی بود .پس از چهار
سال مذاکره ميان ماندﻻ و دکلرک رئيسجمهور سفيدپوست وقت آفريقای
جنوبی ،آپارتايد بهطور رسمی لغو شد و کنگره ملی آفريقا در سال
 ١٩٩۴به قدرت رسيد .تا مدتی دکلرک در مقام معاون اول ماندﻻ باقی
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ماند تا انتقال مسالمتآميﺰ قدرت ارتجاعی کامﻞ شود .يﮏ سال پس از
جابجايی قدرت بﺰرگترين »کميسيون حقيقتياب« تﺸکيﻞ شد که تقريبا ً
ده سال فعاليتهايﺶ به درازا کﺸيد .طی اين ده سال به پرونده هﺰاران
قربانی و هﺸت هﺰار مجرم که تقاضای بخﺸﺶ کرده بودند ،رسيدگی
شد» .کميسيون حقيقتياب« از اين حق انحصاری برخوردار بود که از
طرف قربانيان ،مجرمان را عفو کند .اصﻞ اساسی حاکم بر اين کميسيون
بررسی جنايتها در سطح فردی بود .کميسيون نه به سرمنﺸﺄ جنايت
کاری داشت و نه بر مسئوليت گردانندگان اصلی نظام و دولت آپارتايد
تﺄکيد کرد» .کميسيون حقيقتياب« وظيفه داشت با انجام برخی اقدامات
اعتماد ساز و اجازه دادن به عقدهگﺸايی قربانيان فضای سازش و آشتی
و امتياز دادن طرفين به يکديگر را فراهم آورد .همه اين اقدامات برای
حفظ دولتی بود که در حال تعويض نگهبانﺶ بودند .آپارتايد بدون کمترين
هﺰينه برای گردانندگانﺶ از ميان برداشته شد اما نظامی که ستم نژادی،
طبقاتی و جنسيتی در آن نهادينهشده بود ،عليرغم برخی اصﻼحات
محدود اساسا ً دستنخورده باقی ماند(١٦) .
منطقی ﻻعﻼج ،برآيندی ناگزير!
با سياست »عدالت انتقالی« نمیتوان به عدالت واقعی دستيافت؛ نه
ازآنرو که واضعان يا پيروان آن دچار سو نيت هستند» .عدالت انتقالی«
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ناکارآمد است زيرا از منطقی متناقض برخوردار است .تناقضاتی که
بازتاب وارونگی جهانی است که در آن زندگی میکنيم.
اولين و مهمترين تناقض »عدالت انتقالی« به لحاظ حقوقی دور زدن
نهادی به نام دولت است .يکی از شروط اوليه برقراری »عدالت انتقالی«
وجود »عدالت حقوقی« است .طبق اين شرط تا زمانی که دولت ارتجاعی
قالبی بهاصطﻼح »دمکراتيﮏ« به خود نگيرد شروع فرايند »عدالت
انتقالی« ميسر نيست» .عدالت انتقالی« از يکسو خواهان »عدالت
حقوقی« است از سوی ديگر نمیخواهد با اصلیترين عامﻞ و مانعی که
بر سر راه آن قرار دارد ،روبرو شود .بهتر است گفته شود نمیخواهد
با اُس و اساس عاملی که بازدارنده »عدالت حقوقی« و تداوم آن در
جامعه است ،روبرو شود .فقط میخواهد با حﮏ و اصﻼحاتی صرفا ً
»خاطرههای ناخوشايند« از اين نهاد را در اذهان پاک کند .به همين دليﻞ
محدود ماندن مسئوليتهای کيفری به افراد )منجمله سران کﺸورها در
صورت اﺛبات ارتکاب جرم( جﺰ اصول بنيادين آن است و در روند تحقق
عدالت ،دولتها فاقد هرگونه مسئوليت کيفری جدی شناخته میشوند.
بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه حقوق بينالملﻞ متفقين بهمنظور
اجتناب از تکرار عوارض معاهده ورسای که موجﺐ مجازات و تحقير
دولت آلمان )و سرانجام رشد فاشيسم( شد از مفهوم »مسئوليت جمعی«
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نهاد دولت دوری کردند و برای نخستين بار بر مسئوليت افراد در جرائم
جنگی و جرائم عليه جامعه بينالمللی تمرکﺰ کردند .در دادگاه نورنبرگ
که پس از جنگ جهانی دوم برای محاکمه برخی از سران نازی تﺸکيﻞ
شد ،مسئوليت کيفری فردی به رسميت شناخته شد .بر پايه اين تغيير در
روابط حقوقی در سطح بينالمللی معدودی از گردانندگان نظام فاشيستی
هيتلر محاکمه شدند (١٧) .دادگاه نورنبرگ در عين اينکه دولت نازی
را بهعنوان يﮏ کﻞ مسئول شناخت بر مسئوليت کيفری افراد نيﺰ تﺄکيد
کرد .اما دولت خاطی را از مسئوليت کيفری جدی مبرا کرد .اين روش
از همان زمان نتايج متناقضی ببار آورد .زيرا مجازات مسببين جنايت
وسيلهای شد برای اجتناب از تغيير اساسی نظام دولتی در آلمان .وقتی
بهضرورت پيﺶ پای دولتهای آمريکا و انگليس يعنی بازسازی سريع
دولت آلمان بعد از جنگ و وجود يﮏ اردوگاه پيروز سوسياليستی در
شرق نظر کنيم درمیيابيم که دول فوق ناچار از تکيه به بسياری از
همکاران فاشيست رژيم هيتلری بودند ،تا دستگاه فروپاشيده دولت در
آلمان را هر چه سريعتر بازسازی کنند .محدوديتهای نظام حقوق
بينالملﻞ مبتنی بر »دولت – ملت« قادر نبوده )و نخواهد بود( تا به اين
پرسﺶ اساسی پاسﺦ دهد که چگونه میتوان عدالت را فقط با مسئوليت
کيفری فردی متحقق کرد درصورتیکه جنايت به طريقی سازمانيافته
توسط رژيمی سرکوبگر بهپيﺶ برده شده است.
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تناقضات برشمرده فوق در مفهوم »عدالت انتقالی« نيﺰ مﺸهود است.
استفاده از مفاهيم »مسئوليت فردی«» ،مسئوليت جمعی« يا »تقصير
جمعی«» ،مسئوليت مدنی اتباع يﮏ کﺸور« »دوری جستن از تنبيه و
مجازات دولتها« هنوز قادر نﺸده تا پيچيدگی رابطه مجازات مجرمان
بهصورت فردی با ماهيت »جمعی« اراده سياسی حاکم بر فجايع رخداده
شده را حﻞوفصﻞ کند و تقريبا ً در تمامی موارد به اجرا درآمده ،به ناديده
انگاشتن مسئوليت يا تقصير جمعی نهاد دولت انجاميده است .به همين
دليﻞ تاکنون دادگاههای کيفری بينالمللی تﺸکيﻞشده بر پايه »اساسنامه
رم« اغلﺐ شامﻞ محاکمه مهرههای کوچﮏ )و بعضا ً دانهدرشت(
دولتهايی میشود که مرتکﺐ اعمال جنايتکارانه شدهاند .اين دادگاهها
کاری به منﺸﺄ سياسی جنايت ندارند.
بر پيچيدگی امر زمانی افﺰوده میشود که مفاد حقوقی حاکم بر
دادگاههای کيفری بينالمللی بر بستر ساختار و روابط قدرتی بس نابرابر
در سطح جهانی عمﻞ میکند .قوانين و روشهای برخاسته از »عدالت
انتقالی« مدام خود تحتالﺸعاع اين روابط و ساختار قرار داشته،
شکافها و تناقضات آنها را بازتاب داده و به حفظ و تداوم آنها ياری
میرسانند .مﺸکﻞ اساسی اينجاست که کليه حقوق برشمرده در بيانيهها
و قطعنامههای اعﻼمشده توسط سازمان ملﻞ در سطح بينالمللی )از
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اعﻼميه جهانی حقوق بﺸر گرفته تا اساسنامه رم( اساسا ً ادعاهای نظری
مجرد هستند و در چارچوب روابط قدرت حاکم بر جهان )که زور و
قلدری بر آن حاکم است( هيچ راهحﻞ واقعی برای عملی کردنﺸان وجود
ندارد .اين حقوق اغلﺐ مورداستفاده قدرتهای جهانی برای پيﺸبرد
رقابتها در عرصه سياسی – اقتصادی يا نظامی  -ديپلماتيﮏ يا
تهاجمات ايدئولوژيﮏ و پوشﺶ دادن به جنگهای تجاوزکارانه
مورداستفاده قرارگرفته و میگيرد.
فقط کافی است نگاهی به عملکرد دولت آمريکا در قبال ديوان کيفری
بينالمللی بيندازيم تا دريابيم که چگونه اصﻞ »هر که زورش بيﺸتر حقﺶ
بيﺸتراست« عمﻞ میکند .برای مثال زمانی که ديوان فوق خواهان تحقيق
و بررسی جنايتهای جنگی آمريکا در افغانستان شد .دولت آمريکا در
سال  ٢٠٠٢طی فرمانی قانون حفاظت از سربازان خود را صادر کرد
تا بر اساس آن در صورت لﺰوم بتواند با استفاده از نيروی نظامی،
سربازان بازداشتشده توسط ديوان بينالمللی کيفری را آزاد کنند .ترامپ
رسما ً در مجمع عمومی سازمان ملﻞ اعﻼم کرد »آنجايی که به آمريکا
برمیگردد ،هيﭻ ﺣمايت يا ﺷناﺳايی از دادگاه کيفری بينالمللی ارائه
نخواهد داد .اين ديوان کيفری بينالمللی در رابطه با جنايتهای جنگی
آمريکا هيﭻ ﺻﻼﺣيت ،مﺷروعيت و اختياری ندارد «.او حتی اعﻼم
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کرد که در صورت لﺰوم اقدامات تﻼفی جويانه عليه کارکنان اين نهاد
بينالمللی انجام خواهد داد .متعاقب آن در  ١٥مارس  ٢٠١٩پمپئو وزير
خارجه ترامپ علنا ً و با قلدری دو تن از کارکنان اين ديوان را تهديد
کرد که عليه آنان و اعضای خانوادههايﺷان با »عواقب دقيق« اقدام
خواهد کرد .او ﺣتی ويزای دادﺳتانهايی را که قﺻد ورود به آمريکا
را داﺷتند ،لغو کرد .ترامپ در  ١١ژوئن  ٢٠٢٠فرمانی صادر کرد تا
در صورت لﺰوم بتواند اجازه مسدود کردن دارايیها و ممنوعيت ورود
برخی از مقامات ديوان بينالمللی کيفری را صادر کند .اين فرمانها و
تحريمهای مﺸابه حتی میتواند شامﻞ کسانی شود که تنها به برخی
تحقيقات ديوان بينالمللی کيفری کمﮏ کرده باشند .در واقعيت ،در جهان
کنونی ديوان کيفری بينالمللی حق رسيدگی به جنايتهای جنگی آمريکا
را ندارد .از اين زاويه برای آمريکا اين ديوان ابﺰاری است برای
»تنبيه« قدرتهای رقيﺐ و روسای برخی کﺸورهايی که به هر دليلی با
آمريکا تضاد منافع دارند.
نمونه متﺄخر ديگر از عملکرد متناقض »عدالت انتقالی« کﺸور
کلمبياست که بيﺶ از  ٥دهه درگير جنگ داخلی با  ٩ميليون تن کﺸته،
ناپديدشده و آواره روبرو بوده است .در سال  ، ٢٠١٧توافق صلحی ميان
طرفين ظاهرا ً به اين جنگ خاتمه داد .بر همين راستا »کميسيونهای
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حقيقتياب« نيﺰ تﺸکيﻞ شدند .اما عليرغم برقراری »صلح« ،دولت
کلمبيا به خﺸونتهای خود عليه مردم و افراد مسلحی که حتی تسليمشده
بودند ادامه داد .بر اساس گﺰارش کميته ناظران سازمان ملﻞ متحد از
زمان برقراری صلح تاکنون دستکم  ٢٩٦شورشی که سﻼح خود را
تحويﻞ داده بودند به اشکال گوناگون به قتﻞ رسيدند.
همه اين تناقضات و معيارهای دوگانه در »روندهای حقوقی« در
سطح جهان نﺸانه آن است تحقق عدالت منوط به تغييرات اساسی ،در
درجه نخست برقراری عدالت سياسی )به معنای تغيير اساسی در روابط
قدرت در يﮏ کﺸور و جهان( است .يعنی تا زمانی که دولتهای
ب نظام حقوقی حاکم بر
ارتجاعی پابرجا باشند ،پرچم عدالت در چارچو ِ
جهان همواره پارهپاره خواهد ماند .ازاينرو انتظار دادخواهی واقعی در
ب نظم کنونی بيهوده است و برقراری عدالت در محدوده نظام
چارچو ِ
حقوقی حاکم بر جهان توهمی بيﺶ نيست.
*****
لحظه خوشی که جنبﺶ دادخواهی شاهد آن بوده ،زمانی به تاريﺦ
خوش و زمانه خوش منجر خواهد شد که بدانيم سازوکار عدالت واقعی
چيست و چگونه متحقق خواهد شد .دادگاه نوری يﮏبار ديگر برای
انقﻼبيون و کمونيستها فرصتی برای بيان حقايق و ضروریترين
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فقدانهای لحظه حاضر جهان فراهم آورده است .فقدانهايی که بايد
مجدانه برطرف شوند تا »عدالت واقعی« متحقق شود.

منابع و توضيحات:
* -اين نوشتار بر پايه پيگيری اخبار مرتبط با دادگاه نوری ،شنيدن اغلﺐ
مصاحبهها و مناظرهها در اين زمينه و همچنين برخی مباحث نظری که تاکنون
صورت گرفته ،نگاشته شده است .بهطور مﺸخص مقاله ناظر بر ايدههای است که
تاکنون بهطور کتبی يا شفاهی توسط ناصر مهاجر ،شهرزاد مجاب ،پيمان وهابزاده
و همايون ايوانی و همچنين محمدرضا نيکفر منتﺸرشده و نگارنده از آنها بهره برده
است.
 – ١روشن است که دولت سوئد در ارتباط با جمهوری اسﻼمی اقدامی عليه
منافع سياسی اقتصادی خود نخواهد کرد .البته دولت سوئد مانند برخی ديگر از
دولتهای اروپايی تمايﻞ دارد که از کارت حقوق بﺸرعليه برخی سياستهای
جمهوری اسﻼمی استفاده کند .به يﮏ معنا اين يکی از ابﺰارها برای رقابت با آمريکا
و حتی روسيه و چين در مورد وضعيت ايران است .قابﻞتوجه است که رسانههای
اصلی انگليسیزبان – بهويژه در آمريکا – تاکنون خبری از دادگاه نوری منتﺸر
نکردهاند.
 -٢در کنار بﺳياری از مطالب آگاهیبخش منتﺷره ﺷده درآن مقطع ،رجوع ﺷود
به مقاله »کارزار ايران تريبونال و مﺸی دادخواهی! از دادگاه راسﻞ تا عدالت
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انتقالی!« که توسط ﺣزب کمونيﺳت ايران )مارکﺳيﺳت – لنينيﺳت – مائوئيﺳت( که
در  ١۴ﺳپتامبر  ٢٠١٢منتﺷره ﺷده اﺳت.
 -٣مفهوم »زدن مهر مالکيت بر ستم« و »تصاحﺐ آن« وام گرفته از باب آواکيان
رهبر حﺰب کمونيست انقﻼبی آمريکا است .او در مقالههای متعددی در نقد »سياست
هويتی« نتايج زيانبار اين مفهوم را برای مبارزه عليه کليت سيستم سرمايهداری
توضيح داد.
» -٤عدالت انتقالی« عمدتا ً اشاره دارد به فرايندی که بعد از تغيير نظام آپارتايد
در آفريقای جنوبی برای بررسی جنايتهای صورت گرفته به راه افتاده بود .هدف
اصلی آن انتقال مسالمتآميﺰ قدرت به گروه مخالف و عدم کاربرد خﺸونت بود.
بهنوعی »عدالت انتقالی« را بايد وسيلهای برای شکﻞ دادن به »دولت دمکراتيﮏ
مبتنی بر حاکميت قانون« دانست .بر پايه اين سياست »کميسيونهای حقيقتياب«
تﺸکيﻞ شدند که میخواستند از طريق اقدامات اعتماد ساز و عقدهگﺸايی قربانيان و
تسکين آنان و امتياز دادن طرفين به يکديگر ميان عاملين و آمرين جنايتها و
قربانيان آن آشتی به وجود آورند .يکی از اصول حاکم بر »عدالت انتقالی« انکار
سرمنﺸﺄ اصلی جنايت يعنی نظام سياسی – اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی حاکم
بود» .کميسيون های حقيقت ياب« فقط در سطح جرائم فردی به پروندهها رسيدگی
میکردند .بهواقع مضمون اصلی عدالت انتقالی که در آفريقای جنوبی و برخی
کﺸورهای آمريکای ﻻتين پيﺶ برده شد ،چگونگی کنار آمدن فرد شکنجهشده،
خانوادههای آسيﺐديده و بهطورکلی مردم با دشمنان سابق خود بود .بدون اينکه
دستگاه جهنمی که تمامی سرکوبها را مرتکﺐ شده ،دچار آسيﺐ و گﺰند جدی شود.
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عمﻼً عدالت انتقالی با تبديﻞ شدن به امری فرمال دراغلﺐ اين کﺸورها شکست خورد.
زيرا نمیخواست و نمیتوانست دست به ريﺸهها برد .به نظر می رسد در مقطع
کنونی جهان سياست »عذرخواهی از قربانيان و پرداخت غرامت« می خواهد
جايگﺰين »عدالت انتقالی« شود.
 -٥يﮏ نمونه از اين نوع رويکردها در بحثهای عرفان ﺛابتی )جامعهشناس(
قابﻞمﺸاهده است .رجوع شود به مصاحبه ايﺸان با تلويﺰيون اينترنﺸنال در مورد
دادگاه نوری.
 -۶اين فيلم مستند در ارائه يﮏ واقعيتهای مهم نيﺰ ناتوان است .برخﻼف آنچه
مستند »رويای آزادی« روايت میکند ،اين جمهوری اسﻼمی بود که از اين زنان می
هراسيد نه برعکس .بهواقع نبردی نابرابر از دو سو جريان داشت .قوای سرکوبگر
ازنظر مادی و لجستيﮏ دست باﻻ را داشتند و آن زنان )همانند ديگر بخﺶهای
مترقی جامعه( وسيلهای برای دفاع از خود نداشتند )يا حداقﻞ زمانی که برايﺸان در
دوره  ۵٧تا  ۶٠گردآوری اسباب دفاع ميسر بود ،دورانديﺶ نبودند .به همين دليﻞ تا
اين حد صدمه خوردند (.اما از زاويه ديگر نيﺰ نبرد نابرابر بود :جمهوری اسﻼمی
نيﺰ در ضعف مطلق بود .حقانيت تاريخی زنان به آنان قدرت میداد و همه هراس
جمهوری اسﻼمی از اين زاويه بود .هرچند که شايد امروزه بسياری از زنان زندانی
به دﻻيلی اين موضوع را بيان نکنند .زمانی که عمق خصومت ميان طبقات حاکم و
محکوم و چگونگی اعمال قدرت دولتی ارتجاعی در يﮏ برهه حساس تاريخی درک
نﺸود ،دليﻞ واقعی اين اعمال شنيع روشن نخواهد شد و درنتيجه راهحﻞها نيﺰ در
سطح باقی خواهند ماند.
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 –٧برخی بهجای بررسی تصوير گسترده ،متنوع و پيچيده از جامعه برای کﺸف
جوهره وقايع يا رخدادهای بﺰرگ و توجه به ديگر تجربه های تاريخی جهانی و
مفاهيم برخاسته از اين تجربهها برای کﺸف حقيقت ،تحت عنوان »عدالت« دنبال
شنيدن »همه روايتها« هستند .برای مثال آقای محمدرضا نيکفر دنبال آن است که
با متد شنيدن روايتها »خطاهای طرفين« را کﺸف کند و ﺛابت کند که »شکنجهگر
و شکنجه ديده هرکدام سهمی داشتند ،همه بدبخت بودند و پيﺸاپيﺶ نبايد گفت که
تاريﺦ با من است و حق با من است «.بايد اجازه داد که شکنجه گران هم بگويند »ما
بد کرديم ولی شما هم خوب عمﻞ نکرديد .برای مثال رفتيد گروه چريکی تﺸکيﻞ
داديد) «.به نقﻞ از سخنرانی ايﺸان در برنامه وبينار راديو زمانه که در تاريﺦ شنبه
 ٢٠شهريور به مناسبت ٣٣مين سالگرد کﺸتار زندانيان سياسی در تابستان ١٣۶٧
برگﺰار شد (.جدا از منطق سازشکارانه پﺸت اين سخنان که دنبال مصالحه ميان
جنايتکار و قربانی است .آقای نيکفر بهطورکلی امری به نام »واقعيت تاريخی« را
به رسميت نمیشناسد .عمﻼً منکر آن است که واقعيت تاريخی قابﻞ شناختی موجود
است .ازنظر ايﺸان هرکسی که ادعای چنين امری کند ،پيﺸاپيﺶ راه را برای
دادخواهی ،کﺸف حقيقت و برگﺰاری دادگاهی عادﻻنه میبندد .معرفتشناسی نسبی
گرايانه نيکفر اجازه نمیدهد که در کنار واقعيات طبيعی و واقعيات اجتماعی،
واقعيتی به نام »واقعيت تاريخی« را تصديق کند .ازنظر ايﺸان »تاريﺦ ته ندارد،
پيچيده است و درهمبرهم میماند« )به نقﻞ از مقاله نيکفر به نام افسردگی چپ و بار
گران تاريﺦ – شهريور  (١۴٠٠تاريﺦ شامﻞ همه اين ويژگیها میتواند باشد اما
تاريﺦ ساحتی از علم است و با اتخاذ رويکردی علمی میتوان از واقعيت ناشناخته
تاريخی شناخت نسبتا منسجمی کسﺐ کرد .تاريﺦ جمع حسابی روايتهای گوناگون
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گاه همساز ،گاه ناهمساز نيست .ما همواره با يﮏ واقعيت تاريخی نه چند واقعيت
تاريخی روبرو هستيم .مسئله اين است که کدام روايت ،بيان حقيقت است و با تقريﺐ
بيﺸتر آن واقعيت عينی تاريخی را بهدرستی بازتاب میدهد و بر آن منطبق است .
قتﻞهای سياسی گستردهای که رخداده مهر جنايت سازمانيافته دولتی را بر خود
دارند .اينيﮏ واقعيت تاريخی سترگ غيرقابﻞانکار است .اين است کيفرخواست
اصلی دادخواهان .آقای نيکفر دادخواهان و فعالين سياسی را نصيحت میکند که
همهچيﺰ را به گردن دولت نيندازند بهجای تفکر »دولتمحوری« به
»جامعهمحوری« رویآورند .انگار نهاد دولت يکی از بازيگران صحنه بازی بوده
که با ديگر بازيگران تحت شرايط مساوی قرار داشت .حالآنکه اين دولت بود که
قواعد بازی را تعيين ،اعمال و داوری میکرد و بر اجرای آن نظارت تام داشت.
چنين متد و تفکری بدرد کسانی میخورد که میخواهند سروته قضيه را به هم آورند.
 –٨برای بحث بيﺸتر در مورد دﻻيﻞ کﺸتار  ۶٧به مقاله »کدام اخﻼق؟  -ﻻيههای
آشکار و نهان يﮏ نوار« سپتامبر  ٢٠١۶از همين نگارنده رجوع شود .اين مقاله به
نوار منتظری و بحثهای حولوحوش آن پرداخته است.
 -٩يﮏ وجه ديگر اين سياست سازماندهی ترورهای خارج از کﺸور )بهويژه
در منطقه کردستان عراق( در دوران رياست جمهوری رفسنجانی بود .نﺰديﮏ به
چهارصد تن از رهبران و اعضای سازمانهای مخالف در خارج از کﺸور از اين
طريق به قتﻞ رسيدند.
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 –١٠در اين زمينه به مجموعه »از گستره اعماق تا افقهای دور«  -نقد و
پژوهﺶ  -دفتر اول شماره يﮏ ،بهمن  ١٣٩٨از همين نگارنده رجوع شود .در دو
مقاله »اقتصاد سياسی شورش« و »شهرهای کوچﮏ ،شکﻞگيری حلقه ضعيف« به
مﺆلفههای مهم توسعه سرمايهداری در دهه شصت اشاره میشود .اين مجموعه در
کانال تلگرامی زير قابﻞ دسترس است:
@obehrang
 –١١به نوشتار »سرشت مجازات اعدام در نظام جمهوری اسﻼمی« ٧ -
ارديبهﺸت  ١۴٠١از همين نگارنده رجوع شود.
 –١٢ضديت خمينی با دانﺸگاه امری تاريخی بوده است .او در تاريﺦ يکم دیماه
سال  ١٣۴٠در مﻼقات با علی امينی  ٤درخواست اصلی جلوی کابينه دولت وی
گذاشت که اولين آنها اسﻼمی کردن دانﺸگاهها و تصفيه آن از اساتيد و متون درسی
»غيراخﻼقی و غيردينی« بود .در بخﺶهايی از اين مذاکره چنين آمده است» :حاﻻ
شما بهعنوان مسئول دولت آمدهايد از حوزه و از روحانيت نظر میخواهيد راجع به
اوضاع کﺸور! من چند مسئله میگويم و جدا میخواهم که به آنها عمﻞ شود :اول
مسئله دانﺸگاههاست .من نمیدانم چه ارتباطی بين بیدينی و خﻼف اخﻼق با
دانﺸگاهها وجود دارد؟ چه ارتباطی بين اين دو مسئله هست؟ آنها که دانﺸگاه می
روند و از دانﺸگاهها فارغالتحصيﻞ میشوند ،واقعا ً ازنظر اخﻼقی و دينی بسيار
ضعيف هستند .واقعا ً ضد اخﻼق و ضد دين مطرح میشوند .چه ارتباطی بين اين
مسئله هست ،من هنوز پی نبردم .ببينيد اين وضعيت از اساتيد اينها هست؟ از محيط
دانﺸگاه است؟ از وضعيت دولت است؟ باﻻخره از هر منﺸﺄ هست جلوگيری کنيد.
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اين دانﺸگاه شوخی نيست .اگر کتابهايﺸان بدآموزی دارد ،اگر معلمين آنها
بدآموزی دارند ،اگر محيط دانﺸگاه اينطوری است ،بايد به اين جوانها رسيد .اينها
سازندگان آينده کﺸور ما هستند) «.متن کامﻞ اين مذاکره در سايت های اينترنتی قابﻞ
دسترس است (.حمله به دانﺸگاهها و سرکوب دانﺸجويان )با چند ده کﺸته و صدها
زخمی و اسير( در ارديبهﺸت سال  ۵٩و بستن دانﺸگاهها به مدت چند سال محتوی
واقعی اين »رسيدگی« را نﺸان داد.
 –١٣هنوز حکمی صادر نﺸده ،برخی از سر ناآگاهی يا بیاطﻼعی تقاضای
مبادله حميد نوری با احمدرضا جﻼلی را دادهاند .اظهارات مادر عصمت وطنپرست
يکی از اين نمونههاست .مادر عصمت وطنپرست از دادخواهان دهه شصت در
همايﺸی که به مناسبت اتمام دادگاه نوری در سوئد برگﺰار شد ابراز داشت که »اگر
قرار است کسی را در ايران بکﺸند بگوييد حميد نوری را آزاد کنند «.اشارهاش به
احمدرضا جﻼلی شهروند دو تابعيتی ايرانی سوئدی بود که توسط جمهوری اسﻼمی
به گروگان گرفتهشده و به اتهام واهی محکوم به اعدامشده است.
کﻼم مادر عصمت میتواند بيانی از روحيه بﺸردوستانه باشد .اما اين کﻼم فقط
در حد يﮏ اعﻼم تﺄسف از احتمال مرگ يﮏ انسان ديگر ارزش دارد .موضع مادر
عصمت نادرست است بهويژه زمانی که با موضع ويدا مهران نيا ،همسر احمدرضا
جﻼلی مقايسه شود .ويدا مهران نيا در مصاحبهای با راديو فردا تقريبا ً يﮏ هفته قبﻞ
از پايان دادگاه نوری اعﻼن کرد که با مبادله احتمالی همسرش با حميد نوری ،داديار
سابق در دوران اعدامهای تابستان  ،۶٧مخالف است.
او در دفاع از »حق همه دادخواهان« از »حق خود« گذشته است .ولی مادر
عصمت با استفاده از حق شخصی خويﺶ از »حق همگان« صرفنظر کرده و طلﺐ
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آزادی نوری را کرده است .اين موضع اشتباه است و خﻼف اهداف جنبﺶ دادخواهی
قرار میگيرد.
يکم ،به اين دليﻞ که عليرغم تقاضای اشد مجازات برای نوری هنوز حکمی
بهطور رسمی و قانونی صادر نﺸده است .تا زمانی که حکم صادر نﺸود نمیتوان
گفت دستاوردهای اين دادگاه درصحنه بينالمللی به رسميت شناخته خواهد شد .اگر
حکم صادر نﺸود مﺸخص نخواهد بود که بعدها چگونه دستاوردهای اين دادگاه منبع
رجوع دادگاههای احتمالی بعدی خواهد شد .اين دلرحمی به ضرر جنبﺶ دادخواهی
است.
دوم ،زمانی میتوان مجرم جنايتکاری مانند نوری را مورد عفو قرارداد که
حداقﻞ تضمينها برای جلوگيری از تکرار جرم به وجود آمده باشد .حداقﻞ ازلحاظ
فرمال و قانونی و طبق معيارهای عدالتهای نيمبندی )چون عدالت انتقالی( راههای
تکرار جنايت بستهشده باشد .زمانی که زور و قدرت قهری جمهوری اسﻼمی
پابرجاست اميد و تضمينی نيست که حتی با آزادی نوری امثال احمدرضا جﻼلی از
مجازات و مرگ رهايی يابند و حتی آزادیشان تسريع شود .هيچ ترحمی بر پلنگ
تيﺰدندان روا نيست .اين را حتی دولت سوئد که خود يﮏ پای مهم روابط زور و
قدرت درصحنه بينالمللی است میداند و به همين خاطر حداقﻞ تاکنون خواهان چنين
معاوضهای نﺸده است.
سوم ،با باجدهی هيچ ستمگری را نمیتوان رام کرد .نمیتوان انتظار داشت که
دشمن با خواهﺶ و تمنا دلﺶ به رحم آيد .اين منطق مادر عصمت درست نيست.
همانطور که تجربه مبارزاتی هﺰاران مادران خاوران – منجمله خودش  -نﺸان
داده با تاخت زدن نمیتوان مبارزهای را در جهت درست بهپيﺶ برد و بیجهت خود
را بر سر دوراهیهای بيهوده و ضرورتهای غيرضروری قرارداد.
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ممکن است نظر مادر عصمت از روی احساسات بوده باشد اما زمانی که اين
احساسات در برنامه تلويﺰيونی مسيح علی نژاد در بوق و کرنا دميده میشود و توسط
ايرج مصداقی )سلطنتطلﺐ شرمگين( با سکوت رضايت مندانه همراه میگردد،
بيان سياست آگاهانهای است که توسط رسانههای حامی سلطنت دنبال میشود.
سياستی که منطبق بر سياست »آشتی ملی« برای حفظ ارگانهای اصلی سرکوب
نظام جمهوری اسﻼمی است.
 -١۴در اين زمينه به مقاله بابﮏ عماد به نام »تﺄملی بر روند حقوقی دادگاه حميد
نوری« که در  ١۴ارديبهﺸت در سايت اخبار روز منتﺸرشده است رجوع شود.
ب قوانين سوئد و تعهدات
بابﮏ عماد تﻼش دارد با تکيه به مستندات حقوقی در چارچو ِ
حقوقی بينالمللی اين کﺸور ،ﺛابت کند که چرا دادستانهای سوئد میتوانستند بهجای
اتهام »جنايت جنگی« از اتهام »جنايت عليه بﺸريت و نسﻞکﺸی« استفاده کنند .مقاله
مذکور دليﻞ اين کار را عمدتا ً ناشی از امتيازات سياسی میداند که قدرتهای اروپايی
به مجاهدين دادهاند.
 -١۵تکيه صرف به مستندات و مدارک قابﻞدسترس برای اﺛبات جرم حميد نوری
خود موجﺐ ناديده گرفتن تمامی جنايتهايی میشود که وی در آن شرکت داشت.
برای نمونه در دادگاه نوری به دليﻞ فقدان »مدارک و مستندات« حتی به کﺸتار زنان
در زندان گوهردشت در سال  ۶٧اشارهای نﺸد .حميد نوری حداقﻞ ازنظر سياسی
از تمامی قتﻞعامهای دهه  ۶٠دفاع کرد.
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 -١۶برخی از گرايﺶهای چپ مدعی هستند که سياست »عدالت انتقالی« و
فرايندهای حقوقی ناشی از آن اساسا ً برای جلوگيری از انقﻼبها تدوينشدهاند .بی
شﮏ میتوان گفت که اينيکی از اهداف و بهتر است گفته شود در تحليﻞ نهايی يکی
از نتايج آن است .اما اين هم واقعيت دارد که در دورهای که سازمان ملﻞ و
سازمانهای متبوعﺶ به سياست »عدالت انتقالی« روی آوردند عمدتا ً دوره افت
انقﻼبها و جنبﺶهای انقﻼبی در سراسر جهان )بهجﺰ کﺸورهايی چون مکﺰيﮏ،
نپال و  (...بود .به اين معنا در دورهای که »عدالت انتقالی« طرح شد بهطور عينی
امپرياليستها با خطر جدی انقﻼب روبرو نبودهاند .از اين زاويه نسبت دادن مستقيم
هر تصميم سياسی يا تصويﺐ هر مواد حقوقی به تضادهای ميان انقﻼب و ضدانقﻼب،
گمراهکننده بوده و ناشی از عدم درک درست از ديناميﮏهای حاکم بر نظام
سرمايهداری است .تصميم بر پيﺸبرد سياست »عدالت انتقالی« برخاسته از مﺆلفههای
گوناگون در سطوح مختلف و تداخﻞ آنها با يکديگر بوده است .تا حدی میتوان
تصويﺐ مفاد حقوقی در ارتباط با »عدالت انتقالی« را مﺸابه تصويﺐ قانون کار در
قرن نوزدهم ميﻼدی در انگليس دانست .مارکس در کتاب »سرمايه« تﻼش عظيمی
صورت داد تا دريابد که چرا اساسا ً قانونی به نام قانون کار به وجود آمد .او نﺸان
داد که اين قانون صرفا ً حاصﻞ مبارزه ميان کارگران و سرمايهداران يا بيان تناسﺐ
قوای ميان آنان نبوده بلکه تضادهای ميان خود سرمايهداران با يکديگر و حتی
تضادهای اشراف قديمی با سرمايهداران جديد از مﺆلفههای مهم تصويﺐ قانون کار
بودهاند .بايد مانند مارکس نﺸان داد که چگونه سلطه طبقه حاکم از دل فرايندهای
مختلف عمﻞ میکند و قوانين مصوب و سازوکارهای حقوقی را شکﻞ میدهد.
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 -١٧البته اين محاکمات شامﻞ بررسی جنايتهای جنگی ديگر قدرتهای پيروز
در جنگ نﺸد .مانند جنايت جنگی دولت آمريکا که فقط برای قدرتنمايی و اعمال
هژمونی خويﺶ بر جهان پس از پايان جنگ جهانی دوم ،دو شهر هيروشيما و
ناکازاکی را با بمﺐ هستهای نابود کرد و صدها هﺰار نفر را به فجيعترين شکﻞ به
قتﻞ رساند.
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