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 توان کرد؟چه می تغییر نظامپیش از 

 انتقالیجامعه مدنی ایران، سازمانهای غیر دولتی و عدالت 

 نوشته الدن برومند

 ٢٠١٢بهار 

  

  

  

 اشیم، که هدف اصلیبنیاد عبدالرحمان برومند را پایه گذاری کردو من ، خواهرم رویا برومند ۲۰۰۱ در سال 

 چهلاز  مستند ساختن و حفظ اسناد بیش .ایران قربانیان جمهوری اسالمی الکترونیکی است برای یادبودایجاد 

ه بما . د بودف اصلی تاسیس این بنیااهدیکی از ادر ایران یاب کمیسیون آتی حقیقت  برای  سال خشونت دولتی

انتقال  ظام ونموکول شود به زمان تغییر  ایدعدالت دوره گذار در ایران نببر طور جدی اعتقاد داریم که کار

  .اشدشروع شود و در زمینه سازی انتقال قدرت نقش آفرین ب تغییر نظامقدرت، این کار باید پیش از 

ری پاسخگو کردن نظام جمهو زمینۀ تاریخی تالش های کنونی برایدر این مقاله نخست به طور مختصر 

لت وعی عدانخود تبلور که اع به تجربۀ دادگاه های انقالب اسالمی، سپس با ارج. اسالمی را یادآوری میکنم

ه الت دورعدفراهم کردن مقدمات و برنامه ریزی ، به تفصیل دالیل فلسفی و سیاسی برای بوده استانتقالی 

  .توضیح می دهمپیش از تغییر نظام  را گذار

 

 جامعۀ مدنی مطالبه ای بالنده درپاسخگویی و عدالت انتقالی: 

تی های غیر دول از طرف خانواده قربانیان و سازماندادخواهی و پاسخگو کردن حکومت بیشتر امروز  

 دجمع آوری اسنا. هاستاین سازمان یکی از  بنیاد عبدالرحمان برومند. شودمیپیگیری  حقوق بشر ایرانی

، در ما را فعلی رکیبخش اصلی کار تدا ونقض تعهدات بین المللی اش توسط حکومت ایران نقض حقوق بشر

 . دهدتشکیل می رابطه با پاسخگو کردن نظام جمهوری اسالمی،

ن ه عنواو شکل گیری نهادهای مستقل جامعۀ مدنی و سازمان های غیر دولتی حقوق بشری باین فعالیت ها، 

اهی کوت خیزمینه تاری ارائۀ است. در صحنه سیاسی ایران پدیده ای نوظهور  نقش آفرینان کلیدی در جامعه،

ن برای پاسخگو کردن مسئوال دادخواهی و تالش رکت رشد حتواند کمکی باشد تا بهتر دریابیم که چرا می

  .نه تنها مفید بلکه ضروری است ناقض حقوق بشر

  

ایران بازیگران اصلی و عمدۀ صحنۀ سیاسی  سیاسی احزاب ۱۹۹۰ و حتی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۷۰ در دهه

یشتر وابسته به یران تنها یک سازمان نو بنیاد حقوق بشری داشت که اعضای آن با ،زمان انقالب  .بودند
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 غیر حزبیسازمان  مبدل به یکبودند. البته بعد ها این سازمان با رهبری دکتر الهیجی  نهضت آزادی ایران

 . ی مستقل شدحقوق بشر

دفهای هبرای رسیدن به  راهدستگاه دولت تنها  سیطره برز سیاست و عمل سیاسی این بود که درک غالب ا

رکت ح، به همین دلیل هم هنگامیکه در اواخر حکومت پهلوی فضای سیاسی باز شد. استو اجتماعی  سیاسی

اد های اجتماعی در غالب ایجاد سازمان ها و احزاب سیاسی وعضوگیری برای آنها ظهور کرد، نه ایج

شمار  رصحنۀ سیاست ایران شاهد ظهو، اسالمیپس از پیروزی انقالب در نتیجه سازمان های مدنی مستقل. 

چپ،  گرایشاتبا  ملی گراهای گروهیا از احزاب کمونیست، متنوع ای مجموعه زیادی از احزاب سیاسی شد.

ان و دیگر( نهضت آزادی)لیبرال نیمه ش های های مسلمان، برخی با گرایهمچنین سازمانو ، معتدل یا راست

ار کغاز به ( آفداییان اسالم طرفدار خمینی)حتی برخی با تمایالت فاشیستی  و( مجاهدین خلق)با گرایش چپ 

 زمانی که عمر کوتاه مدت کثرت  در سالهای بعد از تسخیر دستگاههای دولت توسط اسالمی ها،. کردند

یاسی ایران به یکباره به آخر رسید، تعداد بسیار زیادی از نخبگان س ۱۹۷۹-۱۹۷۸ هایگرایی سیاسی سال

  .قوام یافتنیروهای سیاسی در شکل تبعیدی آن  همانجایی که ترکیب مشابهی از. ب گریختندغر

معه جاظهور  و شکست "اصالحات" در جمهوری اسالمی  الزم بود تا ،بیست سال زمان، فروپاشی کمونیسم

بی ک تحول یران شاهد ی، جامعه ا۲۱ در اوائل قرنبا عاملیت سیاسی تعیین کننده میسر شود.  مدنی ایران

ک شد تا از ی غیر دولتی تاسیس متعدد هایسازمان. سازمان های غیر دولتی حقوق بشر شد پیدایشدر  سابقه

ید شش نماکویا از سوی دیگر سو دولت را به اصالح قوانین تبعیض آمیز و از میان بردن خشونت تشویق کند 

کی یسنگسار  مجازاتلغو به طور مثال . ته شود، غیر انسانی و تحقیرآمیز کنار گذاشبی رحمانهتا مجازاتهای 

 .در درون کشور آغاز شد ۲۰۰۶ از پویشهایی است که در سال

توسط پنج  ۲۰۰۱ که در سال ۴وق بشر بجز مرکز دفاع از حقوق بشرهای غیر دولتی حقدر واقع اکثر سازمان 

 پس ازاسیس شده بود، وکیل برجسته، از جمله برنده جایزه صلح نوبل، خانم دکتر شیرین عبادی ت

االن حقوق بشر در فعمجموعۀ  .به وجود آمدند انجامید،احمدی نژاد ری وبه ریاست جمهکه  ،۲۰۰۵ انتخابات

هایی هستند که بعد از و سازمان حقوق بشر کردستان از جمله سازمان،  ۶خبرنگاران حقوق بشر ، ۵ایران

به  ۲۰۰۰ از سال ،ردکمشاهده ان در میان جامعه تبعیدیروند مشابهی را میتوان  .تاسیس شدند ۲۰۰۵ انتخابات

فاع دکردند و درگیر فعالیت های افراد بیشتر و بیشتری سازمان های سیاسی رو به اضمحالل را ترک میبعد 

 . شدنداز حقوق بشر می

 رکوب وران گرفتار سای هایی که درانسانبر کمک به رهایی  کارشان رابیشتر سازمان های حقوق بشرطبعاَ 

ی انم عبادزندانیان سیاسی در مرکز کار خ زدفاع ا .متمرکز کردندمعرض خطر جدی بودند  تحت آزار و در

جلب  عدالتی و تبعیض و قوانین ظالمانه یاغیر دولتی مبارزه علیه بیسازمانهای   وظایف دیگر. قرار داشت

 ه سازیآگا ،خبار مربوط به حقوق بشراپخش  .توجه جهانیان نسبت به شرایط انسانهای درمعرض اعدام بود

بشر  الن حقوقمداوم این تازه واردان پر انرژی و شجاع به دنیای فعااصلی و کار  از شرایط افراد در خطر، 

 مستند سازی و تشکیل پرونده برای آینده در مد نظر آنها نبود. .بود
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ود که بق بشر لین سازمان غیر دولتی حقوبنیاد عبدالرحمان برومند او می توان گفت کهاین زمینه  با نظر به

دگاه با مأموریت و وظیفۀ مشخص جمع آوری اطالعات برای کمیسیون های حقیقت یاب یا دا ٢٠٠١ در سال

ر د س بنیاد،ز تأسیاعبدالرحمن برومند اّما در این مهم تنها نماند سه سال بعد  بنیاد عدالت انتقالی تأسیس شد.

ارد تخلف به وجود آوردن آرشیوی جامع و عینی از موق بشر ایران با هدف " اسناد حقومرکز  ۲۰۰۴ سال

ر عد دبه سال س .تأسیس شد حقوق بشر در ایران و تعیین مسئولیت تخلفات حقوق بشر بر اساس این آرشیو"

ان فعاالن کارزار ایران تریبونال توسط گروهی از فعاالن مارکسیست سابق و بازماندگ ٢٠٠٧در ماه اکتبر 

ب یا سیاسی اعدام شده در دهۀ شصت کارزار ایران تریبونال را با هدف "ایجاد یک کمیسیون حقیقت یا

 .به راه انداختندتشکیل یک دادگاه مردمی" 

انی که فرزندانشان در حین مادر ،و سرکوب پس از آن ۲۰۰۹ انتخابات ریاست جمهوری سال در پی 

نامیده " لهالمادران پارک ''این گروه بعدها . گرد هم آمدند" غدارمادران دا"  تظاهرات کشته شده بودند با نام

مادران داغدار خواستار عدالت برای عزیزانشان بود  گردهمایی تهران که مرکز ۹ این نام از پارک الله. شدند

عزیزانشان اعدام شده بودند، به آنان  از آن پیشسال  ۳۰ بزودی مادران دیگری که در عرض  .منشأ گرفت

تن حقیقت آنها خواستار دانس. ای علیه اعدام به هر شکل آن، صادر کردندمادران پارک الله بیانیه  .وستندپی

 چندی نگذشت. اندبشر را نقض کردهچگونگی مرگ فرزندانشان و نیز محاکمه مجرمانی هستند که حقوق

" الله ن پارکحامیان مادرا"ان گروه های گوناگون کوچکی از ایرانیان مقیم در گوشه و کنار جهان با عنو که

های کوچک غیر دولتی کار ها و یا گروهاین گروه  .آنجلس، دورتموند و فرانکفورت تاسیس شدنددر لوس

 .بازگو کردن خواسته های مادران را به مجامع بین المللی حقوق بشر عهده دار شدند

" رانعدالت برای ای" ه است سازمانی که با هدف پیگیری متخلفان حکومتی تشکیل شدمتأخرترین سازمان

ای هوکیل دادگستری و از فعاالن مدنی داخل ایران است که پس از سرکوب  شادی صدر است که موسس آن

 .مهاجرت کرداز ایران  ٢٠٠٩سال 

ردن تأسیس سازمان ها و شکل گیری گروه هایی که به طور رسمی یا غیر رسمی مشخصاً در پی پاسخگو ک

ذهان در اعدالت دوران گذار حقوق افراد هستند، نشان اهمیت روزافزون پاسخگویی و مقامات مسئول نقض

گزارشی منتشر و به  ۲۰۱۲ ژانویه سال ۲۰ باید یادآوری کنم که شاهزاده رضا پهلوی در. عمومی است

ر بای، رهشورای امنیت سازمان ملل ارائه داد که در آن جنایات علیه بشریت، به دستور آقای علی خامنه

 : در این گزارش آمده است که  .جمهوری اسالمی بر مردم ایران ذکر شده است

حیاتی اخیر، توجه جدی و   کنم نسبت به وقایعمن به طور جدی از اعضای شورای امنیت درخواست می"

 "۰۱.ده دهنالمللی ارائحداکثر مالحظه را مبذول دارند و این جنایات را بدون اتالف وقت به دادگاه جنایی بین

  

 گذار به دموکراسی شرط الزم : برنامه ریزی برای عدالت انتقالی قبل از دوره گذار 

 دهیم؟چقدر به کار عدالت انتقالی قبل از دوران گذار اهمیت می
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امید، که بعد ها در شکل طرح های آنچه برای جواب دادن به این پرسش باید به گذشته برگردیم تا به ریشه

یادبود امید آرشیویست که بنیاد عبدالرحمن برومند برای کمک به  .، متبلور شدیادبودی در دفاع از حقوق بشر

کردن موارد مستند  برای بودییاد چنینفکر تاسیس  کار کمیسیون های حقیقت یاب اینده پی ریزی کرده. 

گردد و زمانی که باز می ۱۹۸۳ و ۱۹۸۲ هایبه سالق بشر پایمال شدۀ قربانیان و تأکید بر حقو نقض حق حیات

در آن . منتشر کردیم" حقوق بشر ایران، در دفاع از"ما فهرست ناقصی از قربانیان را در کتابی با عنوان 

دمکراتیزه . پدید نیامده بود حقوقی ویژه و مستقل رشتۀهنوز مثل امروز به عنوان یک  انتقالیزمان عدالت 

 .شدن آمریکای التین در مراحل آغازین خود بود؛ دیوار برلین هنوز بر پا و نلسون ماندال در زندان بود

عدالت ۀ تجرب دو دهه ازنه فقط برای آینده،  لیاد آرشیوی برای آینده وبدینگونه، الزام گفتن حقیقت و ایج 

انقالب  یوجودفکر آن کتاب ریشه در تجربۀ جهان الهام نگرفته بود، در  و روند دمکراتیزه شدن  انتقالی

 د، در یکشد تا جایی که به عدالت دوران گذار مربوط بوتمام تجربه انقالب را می .دوانده بود اسالمی ایران

داد، تمام آن  آنچه در آن شب و هفته بعد رخ. و یک هفته پس از آن جمع بندی کرد ۱۹۷۹ فوریه ۱۵ شب

 تمدیریکه در یک دوره انتقالی بسیار مهم هستند و اثرات و نتایج پر اهمیت آن را در   عوامل کلیدی

 .روشن کردکشور دمکراتیک یا غیر دمکراتیک 

ای به طور مخفی نه در دادگستری، بلکه در العادهلطنت، دادگاه فوقس سقوطفوریه، چهار روز پس از  ۱۵ در

 و قاضی مخفی اعضای دادگاههویت . ر آنجا اقامت داشت برگزار شدای که رهبر جمهوری اسالمی دمدرسه

ده  حاکمهم. سه ژنرال ارشد ارتش شاهنشاهی که سه روز قبل دستگیر شده بودند به محاکمه کشیده شدند. بود

اده دآوری و ارائه مدارک دفاع از خود به آنها ول کشید و متهمان وکیل مدافع نداشتند، وقت جمعساعت ط

ی فمفسد "ن متهما ".خیانت و جنایت علیه خلق" : نشد، اتهامات وارد شده علیه آنها نیز مبهم و کلی بود

دید نظر، روند جریان تج. وجود نداشتایران که پیش از آن در قوانین جزایی  جرمی. شناخته شدند" االرض

ایید هللا خمینی رفته و تشب به دیدن آیت نامید، آنگونه بود که دست اندرکاران همان نظر اگر بشود آن را تجدید

به عبارت بهتر، . یرباران شدندتفوریه سه متهم  ۵ در ساعت یازده شب. او را برای اجرای حکم اعدام گرفتند

ز چپ اعتراض کردند، بسیاری ا دادگاهای به مخفی بودن از اعدامها، عدهپس . با حکم دادگاه به قتل رسیدند

سیار ب. دندشها چه سکوالر و چه مذهبی این محاکمات را ستایش کردند و خواستار اعدام های انقالبی بیشتر 

مان قوق متهح نقض و ی دادرسی عادالنهقانونو تشریفات  شوم تخلف از روند که پیامدهای یافرادنادر بودند 

بنای  سنگ دادرسی عادالنه و تشریفات یروند قانون این نقضدرک کردند؛  را را از طرف دادگاه انقالب

رهنگ ف  .ن آن بودفقدان واکنش قوی از جانب جامعه و نخبگا معلولتردید رژیم استبدادیی شد که ظهورش بی

روبنایی  صوری و  قوق را واقعیتیو ح قانونکه متأثر از تئوری های مارکسیستی بودآن زمان عمیقا  سیاسی

یت طبقاتی بود و همین باعث شد که از درک اهم اقتصادی و می پنداشت که مظهر تضادهای زیر بنایی

 عاجز بمانند.  نوپا اساسی در شکل گرفتن حکومت عنصرتعرض به حقوق متهمان به عنوان 

تعداد بیشماری از  ۀا اعدام های روزانترور در ایران بزمانی که حکومت ، ۱۹۸۲ به پاریس سال بازگردیم

زندگی سیاسی در کشور مختل شده است، رهبران . فعاالن سیاسی، طبقه سیاسی را به تسلیم واداشته است

هدف سرنگونی حکومت احزاب باقی مانده و یا اعضای گروه های سیاسی، در پاریس دوباره خود را با 

کنند ولی اند منتشر میشده در ایران شهیدی همرزمانشان را که فهرست اسامآنها . کنندسازماندهی می اسالمی

https://www.iranrights.org/fa/memorial
https://www.iranrights.org/fa/memorial
https://www.iranrights.org/fa/memorial
https://www.ladanboroumand.com/wp-content/uploads/2021/02/IRAN-In-Defense-of-Human-Rights-English.pdf
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دادرسی نقض روند نگران هنوز عده بسیار کمی . خودداری می کنندشان اعدام دشمنان سیاسی از تقبیح

قوۀ  نقش تعیین کنندۀاهمیت عدالت و  درکفقدان . و حقوق متهم در دادگاه های انقالب اسالمی اند عادالنه

زمان  در آن رایج سیاسی نشانه نارسایی دمکراتیک در فرهنگ (body politicهیئت سیاسی )در  قضائیه

ضرورت و فوریت لزوم کار در مورد عدالت انتقالی پیش از  برای ما در بنیاد عبدالرحمن برومند .بود

یک در سررسیدن دوران گذار حاصل تجربۀ انقالب اسالمی وعواقب جبران ناپذیر نارسایی فرهنگ دموکرات

  ایران بود. 

ندگی اش ز  گیرد تا از آزادی وهای دمکراتیک از اصل حق طبیعی هر فرد نشأت میحق مجازات در نظام

 هریهققوۀ اعمال  طبیعی حق ازچشمپوشی اعضای ان تشکیل هیئت سیاسی در یک جامعه ناشی از . دفاع کند

می  "امنیت عمومیل این حق برای تأمین "که موظف به اعما خود است و واگذاری جمعی این حق به دولت 

.  و "امنیت عمومی" متشکل از چیزی نیست جز حقوق برابر همۀ اعضای جامعه بدون هیچ تبعیضی شود.

ا بدین معن ،دحق و ظیفه از یک جوهرن در این قوانین و ،دنکنشهروندان را معین میحقوق و وظایف قوانین 

 للهی عدالت ا ازعدالت انسانی در نظام های دموکراتیک . است که حق یک شهروند وظیفۀ شهروندان دیگر

، شودماسبق نمیقوانین عطف بههم در سیستم قضائی دموکراتیک به همین دلیل  صریحاً متمایز شده است.

ه جرم را ب چون جرم و جنایت را قانون هایی تعیین می کنند که انسان ها وضع کرده اند. پس نمی توان کسی

ینی فعل جرم محسوب نمی شده است. در صورتیکه قوان ارتکابنونی محکوم کرد که در زمان تخلف از قا

در نظام های . قابل اجرا نیستجه اصل عطف به ماسبق در این چارچوب تیاللهی ابدی است و در ن

دم معصومیت و جایزالخطا بودن انسان ع  دادرسی کیفری بر اصل دموکراتیک تشریفات حقوقی در آئین

 ق،تحقیضات استقالل ق. رویه دقیقی به کار برده شودجرم به همین دلیل باید در جریان بررسی . ر استاستوا

برای  بازجویی از متهم، آزادی وکال، حقوق یکسان دادستان و وکیل مدافع و دستگیری در  شفافیتاصل 

عرضه مدارک و احضار شاهدان، دسترسی متقابل به مدارک عرضه شده توسط طرفین دعوا، استقالل 

و  )هر فرد مسئول افعال خویش است( بودن مجازات جمعیقاضی، ضرورت وجود هیئت منصفه، ممنوع 

رای کم بضوابطی است همه  باالتردادگاه های حکم و ارجاع به و حق اعتراض به ت همه اصل برائمهمتر از 

د اقل و نیز به ح ،مسئوالن جایزالخطا و غیر معصوم نظام قضائیاز سوی  اشتباه و افساد احتمالکردن 

  .رساندن احتمال مجازات یک بی گناه

که  نیی داردریشه در جهانبی، باشدقضایی  نظامسنگ بنای انسانی  و فساد خطاهااز فرد بی گناه حفظ اینکه 

وکراتیک دادرسی دم تشریفات حقوقی ملحوظ در آیئن. دهدحق شهروندان را هدف اصلی دولت قرار می حفظ

 .که حقیقت محض دست نیافتنی است استفرض همچنین مبتنی بر این 

 آنچه فهوم عمیق و ناپیدایم شود بهتر میفلسفی روند دادرسی عادالنه، آسان نبا در نظر گرفتن بنیا

ر ولی الزم علیه سه افسعجوالنه  واکنش یک اهحکم دادگ. بردانقالب گذشت پی در دادگاه ۱۹۷۹ فوریه ۱۵ در

ی ارتش شاهنشاه. شهر آرام و انقالب بدون چالش بودنگام صدور حکم ه انقالبی نبود.-فعال و خطرناک ضد

 تشکیلع ر واقدبود.  رقم زدهاین کار پیروزی انقالب اسالمی را  خود به ارادۀ خود اعالم بی طرفی کرده و با

اصول  یهاعالم یک کار دفاعی اضطراری نبود. آن دادگاه و حکمش را میتوان بهانقالب اسالمی  دادگاه 

 .تشبیه کرداساسی حکومت اسالمی نوپا 
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هم اه، مببودن دادگ سّری، هو دیگر اعضای دادگا ، ناشناس بودن قاضی و دادستاناصل برائت متهمتخطی از 

صیت باید یادآوری کرد که "مردم" یک مفهوم جمعی است، یک شخ –" کشتار مردم"بودن اتهامات همچون 

 "قتل حقوقی، نه یک شخصیت حقیقی و طبیعی مثل اکبر یا فریدون، به همین دلیل نیز در دادرسی جنایی

حروم م -مشخص باشد این قتل، زمان و مکان انی، اگر اتهام قتل مطرح است باید قربمردم" بی معنی است

و هد شواری زمان برای گردآو ندادن ،فراخواندن شاهدان به نفع خود کیل مدافع وکردن متهم از حق داشتن و

اس بر اس صدور حکم ،او برای بررسی صحت مدارک ارائه شده علیه به متهم ، ندادن وقت اسناد به نفع متهم

قض حق ن باالخره و ه است،در آئین دادرسی کیفری وجود نداشت که هنگام ارتکاب)مفسد فی االرض( جرمی 

 .ین بوداینها همه از ویژگی ها و مشخصات نظام قضایی در حال تکو، درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه

 ین بود که آن را نفهمیدند ا یسالمی نهفته بود و ان روز بسیارا-فرض مسلمی که در این روند دادرسی انقالبی

اجرای نیست، هدف حکومت انقالبی اسالمی "حقوق شهروندان  از و حفظ ، دیگر حمایتمتحکوهدف 

 ر نظامدهمان "حقیقتی" که در جهانبینی لیبرال دموکراتیک در انحصار هیچکس نیست، اّما  ،است "حقیقت

م سیسته ناشناس ماندن قاضی ها نشان دهنده این است ک .نوپای جمهوری اسالمی در انحصار امام امت بود

ینکه ماسبق بودن قانون یعنی اعطف به. قضایی جدید نه در برابر مردم بلکه فقط در برابر رهبر جوابگوست

حقیقت و نه  :بود  پیام دادگاه انقالب این. قانون نیست ءخواسته مردم دیگر بنیاد قرارداد های اجتماعی و منشا

قتل " م تهام مبهاهم اتهام وارده به افسران ارتش لیل د همین به .باید پایه جامعه سیاسی شود فرد ارادۀ آزاد

لّت حاد مجمع همۀ آبود. مفهوم مردم از این طریق دچار یک دگردیسی فلسفی شد. دیگر مردم  "مردم ناشناس

اقعیت یک و و قابل شناسایی نبود، مقولۀ "مردم" که "امت" نیز نامیده شد از افراد مشخص ایران متشکل از

 یا ارتدودکسی شد.جزمی به یک حقیقت  مردمشناسی مبدل

تی شد ل به حقیقمبدو اقعیات قابل راست آزمایی استقالل یافت حقایق مبتنی بر واز حقیقت انقالبی بدین ترتیب 

ر ه چارچوبیدر چنین . تنها برای رهبر و قاضی های ناشناسی که او گمارده بود شناخته شده بودکه 

. داردنریشه در واقعیات  ونظام قضایی است  در انحصارحقیقت است، چون بیهوده جدی  و تحقیق بازپرسی

. اشدببازپرسی سیستم قضایی اسالمی ماندگار های ویژگی ی از یک اجباریاعترافات  جای تعجب نیست که

 قیقت به ح حقیقت در انحصار دادستانی است و نیازی به تحقیق برای کشف آن نیست، تنها الزم است که متهم

 ستفاده ازا تیجهدر ن، و بر سناریوی دادستانی صحه بگذارد اتهامات را قبول کند کند یعنی باید دادستان اذعان

پذیر و خطانا امانت دار در این نظام "مقام معظم رهبری" .شودمی مشروعشکنجه برای گرفتن اعتراف 

که م، حقوق مته وعادالنه  نظام مند رویه دادرسی نقضبه همین دلیل . ستبوده و هلغزش ناپذیر حقیقت 

ظام نهدفش در نظام های دموکراتیک کشف حقیقت است، از پیامدهای طبیعی و منطقی جهانبینی حاکم بر 

 .ستااسالمی جمهوری اسالمی -انقالبی

، که از طریق روند علیه دموکراسی اطعیقبیانیۀ چنین  به، بی اعتنایی نخبگان سیاسی ایران ۱۹۷۹ در سال

شجاعانه از نقض  تنی چند از حقوق دانان  آن زمان در. حیرت انگیز بوددادرسی قضائی صادر شد، 

دانم هیچ کس معنای سیاسی حیاتی محاکمه های انقالب قضایی انتقاد کردند، ولی تا جایی که می تشریفات

م و واکنش نسبت به دادگاه انقالبی اکثر نخبگان سیاسی و روشنفکران در فهاگر . اسالمی را درک نکرد

جزمی" سنگ بنای هیئت سیاسی و حقیقت "یک نوع آنها، همچون خمینی، که برای  به این دلیل بود، درماندند

با خمینی و در موضع مخالف  بسیاری از آنها اگر ۀ انسانهای آزاد و خود مختار. ونه اراد وحکومت بود 
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متفاوت با حقیقت مورد نظر  یدلیل آن بود که خود را پایبند به حقیقتگرفتند، صرفا به قرار میطرفدارانش 

بهرمندی از در انسانیت شهروندان ریشه نداشت بلکه تنها برای آنها نیزحقوق شهروندی  .دانستندمیخمینی 

طرفداری افراد از "حقیقت" حزبشان بود. و به همین دلیل نیز نیازی به تقبیح اعدام   این حقوق مشروط به

 .در ایران ناپدید شد، ویژگی مشترک انسانیت بود ١٣٥٨در سال  آنچه رقبای سیاسیشان نبود.

اجعه فدر بروز این  یمسئولیتخود سهم دام به کهر  کردیم دولت و جامعه قربانی شده در آن زمان ما گمان می

در . های بقیه جامعمسئولیت کیفری برای حکام و عامالن واقعی، و مسئولیت اخالقی بر: عهده دارند بر

ار در ین اخبکه ا گناه و درماندگی همزمان احساسو در واکنش به رویارویی با اعدام های روزانه صدها نفر، 

شد به عنوان شهروند معمولی انجام داد این ، اولین و متاسفانه تنها چیزی که میما برمی انگیخت

نوع تبعیض،  همه قربانیان بدون هیچ فهرست تدویناز طریق مان  بازیابی ویژگی مشترک انسانی  :بود 

ض شر نقببا ذکر حقوق فهرستی که حتی نام افرادی را که به جرائم عادی محکوم شده بودند در خود داشت. 

خصیت، و حقوق انسانی مشترکشان بود نه بر ش ، کرامت قربانیان در این فهرست تأکید بر انسانیتشده 

 .شان اعمال یا گرایشات سیاسی و عقیدتی

دار  مشترک نفی شده مان را عهده انسانیت ظیفۀ اخالقی احیای، در مقیاسی کوچک و١٣٦١از همان سال 

کاب با ارتان این کار تقریبا همزم. آغاز کردیم آینده پاسخگوییفراهم سازی زمینه برای و تالش برای  شدیم

ه نقالب زمینسالها پیش از ا یانقالب ایدئولوژی گسترشبودیم چگونه دیده ما . بوداین جنایات توسط حکومت 

 وکراسی میدماساسی برای پیشبرد اصول به این نتیجه رسیدیم که . بودرا برای عدالت انقالبی فراهم کرده 

م متمرکز شود بر تشریفات حقوقی در روند دادرسی منصفانه در نظابایست کار در سطح جامعه مدنی 

  در باال ذکر شد، تبلور جهانیبینی دموکراتیک است. قضایی. تشریفات و روندی که، همانطور که 

نمی ملی سمبولیک بود و ع تنها، که فقط توسط عده معدودی خوانده شد، ۱۹۸۲ انتشار گزارشی در سال

 هنه تبدیل باعتقاد ما از شکل کتاب کوچکی در کتابخا برای اینکه. کندآن را برآورده  عالیاهداف توانست 

 : کردیمیمباید دو دهه دیگر صبر  شودبنیاد عبدالرحمان برومند  عدالت انتقالی طرح دراز مدت تحقیقاتی

م رژی دراش تجربهبه یمن سقوط کمونیسم، مرگ ایدئولوژی انقالبی در جهان و ایران، ظهور نسلی جدید که 

ای ما رجامعه مدنی جهانی که کمکش بچشمگیر، رشد ئولوژی انقالبی واکسینه شده بودعلیه ایداستبدادی 

 .کردای که ظهور اینترنت عرضه میالعادهضروری بود، و باآلخره فرصت خارق

. اشدرده بکمطمئن نیستم که این شرایط جدید مطلوب تاریخی انگیزه الزم برای شروع طرح یادبود را ارائه 

از  ا رام باید اذعان کنم که نیرویی که ما را برای این یادمان به حرکت واداشت، تراژدی شخصی است که

نهایی و تما . کنندشهروندانی مسئول به فرزندانی درمانده تبدیل کرد که برای پدر مقتولشان عدالت جستجو می

شرمی به قتل رسانده و بی سارتج  درماندگیی را تجربه کردیم که هر انسانی که عزیزش را دولتی مستبد با

، ته استرفنیان ظلمی که بر قربا تصدیقه همدردی و یا ما یاد گرفتیم که کمترین نشان. آن را تجربه کرده است

ته بدون در نظرگرفتن اینکه از طرف چه کسی و یا از چه جایی باشد، اثر درمان بخشی بر وجود آشف

  .بازماندگان دارد

ی ما از تجربه و تعداد نامه ها. کند تصدیقعدالتیی را که بر آنها روا شده قربانیان نیاز دارند که جامعه بی

اگرچه کار . شوددوران گذار  موکول بهنباید  انتقالیکه کار روی عدالت  آموختیمسپاسی که دریافت کردیم 
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در اینترنت منتشر و در اختیار عموم  ۲۰۰۶ را در سال یادبود شروع شد،  ۲۰۰۲ سال یادبود امیدتحقیقی ما در

هایی با اطالعات در مورد قربانیان و فرم( یمیلا)پیام الکترونیکی  ۲۰۰۰ از آن زمان تاکنون بیش از. گذاشتیم

با . این جدا از مصاحبه های بسیاری است که با دوستان یا اقوام قربانیان انجام داده ایم   .دریافت کرده ایم

 .تکنولوژی جدید توان این را داریم که اطالعاتمان را دائما به این یادمان اضافه کنیم

، فهمیدیم که در برخی ۱۹۹۷ یک دولت اصالح طلب اسالمی در ایران در سال گذشته از این، با سر کار آمدن

نظر  این به. از دوره های گذار، خطر بزرگی وجود دارد که حقیقت در محراب مصلحت سیاسی قربانی شود

ه ر گذشتدگیرد که چیزی از جنایات انجام شده چون نه فقط این امکان را از ملت می. ما بدترین نوع گذار بود

توجه بماند ها هزار قربانی متحمل شدند بیبیاموزد و نهادهای دمکراتیک را تقویت کند، بلکه به رنجی که ده

 .اندازده خطر میب  وری استرا که در دوره گذار الزم و ضر ملّی صلح و آشتی  و نیز

برای  امید. کنیممیایجاد  فضایی برای همدردیو  کرامت انسانی قربانی را احیا کرده" امید" در یادبود

صحبت  باختند جمهوری اسالمی جان که به بیداد عزیزانشانتا بتوانند در مورد  بازماندگان پالتفورمی ساخته

. است م بودهاز آن محرودادگاهش کنند وحتی در آنجا امکان دفاع از او را داشته باشند، حقی که قربانی در 

 رین وشجاع ت. ید سیاسی و یا اتهام متهمان وجود نداردهیچ تبعیضی در مورد ملیت، جنسیت، مذهب، عقا

ترین و بدبخت ترین مجرمان برایشان پست همانند گزارش در موردبرجسته ترین فعاالن سیاسی گزارشی 

همان قدر . محروم بوده استمنصفانه درسی دهنده آن است که این شخص از داشانن  نوشته شده، گزارشی که

ما باید  .یعنی چه اصول بودن لشموا شرمنده کنیم، خودمان نیاز داریم که بفهمیم جهانخواهیم جانیان رکه می

 شناخت با. یمبا یکدیگر فرقی ندار مربوط است به حقوق انسانی مان تا آنجا کهبه عنوان قربانی بفهمیم که 

. ر نکنیمر آینده تکراتوانیم از اشتباهات گذشته درس بگیریم و تراژدی مشابهی را ددقیق این اصل است که می

دادرسی  مربوط بهالمللی بین های حقوقاز استانداردملهم  در امید قربانیانبه این دلیل است که ساختار روایت 

 . کیفری است

عدالتی های دولتی از طریق کار بر روی میراث جنایات و بی ،اصول دمکراتیکآموزش و ترویج بدینگونه 

د ی ایجااساس لیلدو د ،سوی دیگران، از طریق تصدیق ظلم و همدردی، از و کاهش رنج بازماندگ ،از یک سو

 .امید بودندیادبود 

جمهوری اساسی رسمی اصول  یهبه عنوان اعالم ۱۹۷۹ فوریه ۱۵ اگر تاسیس دادگاه انقالب اسالمی در  

حقوق  بتنی برلی مانتقاعدالت  در موردجامعه مدنی مستقل ایرانی  کاراسالمی ایران تلقی شود، تردیدی نیست 

 :خواهد داشت بر اصول زیر داللت  ،انسانیجهانشمول 

 .هستند و اساس قراردادهای اجتماعی اند شمولحقوق بشر جهان*

 .دهدحفاظت از حقوق طبیعی افراد هدف اصلی دولت را تشکیل می*

رویارویی با جنایات  اخالقی خود را درمسئولیت با کار مستقل درمورد عدالت انتقالی، جامعۀ مدنی ایران *

دولتی به عهده می گیرد و اعالم می کند که برای تصدیق ظلمی که به قربانیان شده نیاز به هیچ مجوزی 

این نشان . ای قوی در مورد استقالل جامعه مدنی از دولت استچنین ابتکاری به خودی خود بیانیه ندارد.

 . پاسخگوست بداند وگیردهنده آن است که دولت از جامعه مدنی سرچشمه می
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ولی  ؛یمج داردرست است که برای اینکه عامالن جنایات را تسلیم عدالت کنیم به دولت یا جامعه جهانی احتیا

رتباط ایجاد اعادی از پذیرفتن مسئولیت اخالقی  انهیچ چیز ما را به عنوان نیروهای جامعه مدنی یا شهروند

ران،  یت کاست، و تقبیح جنایات و سرزنش و شرمسار کردن جنابا قربانیان، تصدیق ظلمی که بر آنها رفته ا

 منع نمی کند. و این دقیقاً کاریست که در یادبود امید می کنیم.

 

گویی  روند حقیقت گسترش بحثی آزاد در فضای مجازی و الزم را برای شروع امروزه ما امکانات تکنیکی 

ا در تالمللی، درخواست کردیم سون حقوقدان برجسته بیندو سال پیش ما از جفری رابرت. داریمو مستند سازی 

اه شد ممنجر به قتل چندین هزار زندانی سیاسی ایران، طی دوره چند   ١٩٨٨جنایت دولتی که سال مورد 

گزارش او منتشر  ۰۱۰۲ وقتی در جوالی۱۱ .و این نوع این جنایت را از منظر حقوقی تعریف کند تحقیق کند

در  قرار گرفت، نخست وزیر آن وقت، میرحسین موسوی که رژیم رسانه های منتقدشد و در معرض بررسی 

هر به اذعان واقعیت آن شد گرچه بور ، مج ، موضوع را انکار کرده بود ۲۰۰۹ دوره مبارزه انتخاباتی سال

. گذار انبالقوه کار بر دور این مثال جالبی است از اثر. ها انکار کرداعدام این مسئولیت شخصی را درگونه 

، گویی قتل ه بودیران رسماً از طرف سردمداران تایید نشدهرگز در ا ۱۹۸۸ ها در سالعام زنداندر واقع، قتل

قتل عام را  یت اینواقعوزیری داشت اینکه مقام رسمی پیشین، که سمت نخست  .عام اصال روی نداده است

 .کنند پیروزی استیتایید کرد، در عمل برای کسانی که برای عدالت مبارزه م

*** 

وری در ناتفاقات بسیار مهمی از جمله بازداشت حمید  ٢٠١٢از زمان تدوین این مقاله در سال  پس نویس:

یاد ات بنسوئد در تأئید اهمیت کار در مورد عدالت انتقالی در دوران پیش از گذار رخ داده است. تحقیق

ن در ادستاایت نامه مورد استفاده قرار گرفت و دعبدالرحمن برومند و گزارش جفری رابرتسون در تدوین شک

ن این بردگادادگاه به این گزارشات ارجاع داد. خاطرات زندان، ایران تریبونال و همۀ تالش ها جان به در

همیت اانگر کشتار که نگذاشتند یاد دوستان و همبندی های مقتولشان به ورطۀ فراموشی سپرده شود همه نمای

 .تی برای پاسخگو کردن مرتکبین جنایات دولتی استالش های جمعی و فرد


