ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮت و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ی دادﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﯿﺮه ﺑﺮادران
درآﻣﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﯿﺮه ﺑﺮادران ،ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻟﮑﻪی ﻧﻨﮕﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی آن ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﺎ او در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب در اﯾﺮان ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
آﺳﻮ :در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮارد ﻓﺎﺣﺶ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از

اﻋﺪام ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده،

اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻨﯿﺮه ﺑﺮادران :ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪای دارد ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺳﺮ و ﮐﺎر

دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

در ﺣﺎل را ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ،روﯾﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺑﻪوﯾﮋه در دﻫﻪی
 ۶۰در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﻫﻢ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺳﺮﮐﺎرﻧﺪ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ا ﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ

ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ .ا ﮔﺮ ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داده ﺣﺴﺎس ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز رخ ﻣﯽدﻫﺪ
واﮐﻨﺶ درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
در ﻓﻘﺪان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﻔﻌﺎل داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ و اﻫﺮم ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ا ﮔﺮ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر از

ﭘﺎﯾﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ آن ﻣﺠﻠﺲ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در

وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام و ﺷﮑﻨﺠﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻣﺮوز اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود و ﻻزﻣﻪاش ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎل
ﺑﻮدن در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
در ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و دادﺧﻮاﻫﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺣﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﺳﺖ» .ﺣﻘﯿﻘﺖ« در روﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد؟
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ،ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد و
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ در واﻗﻊ ،ﻓﻘﻂ ﺧﺒﺮ و داﻧﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .داﻧﺴﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ .آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﭼﻮن و ﭼﺮاﯾﯽ دارد و ﺧﻮدش را ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ،ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻗﺪم اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق

اﻓﺘﺎدن را زﯾﺮﺳﺆال ﺑﺮد و آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن وﻗﺘﯽ از اﻋﺪامﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ
و داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ﭼﻪ ﻗﺪر آﻣﺎده ی ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ؟ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﻧﻮار ﮔﻔﺖ وﮔﻮی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺮگ اﻋﺪام ﻫﺎی  ،۶۷در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و

ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﻮار و ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ی اﻋﺪام ﻫﺎی  ۶۷ﺑﻮدﯾﻢ .آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ آﻣﺎده

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را درﺑﺎره ی ﻫﻤﻪ ی اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎ ﮔﻮار و ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺸﻨﻮد؟
اﯾﻦ ﻟﮑﻪی ﻧﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﮔﺮﯾﺰی از آن ﻧﯿﺴﺖ .در دورهﻫﺎﯾﯽ
روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺖ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻻن ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ دورهی اﻓﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﺜﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت  ۱۳۸۸ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎ ﮔﻮار و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎ ﮐﻢ ﺷﺪ ،وﻟﯽ

در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن دﻫﻪی  ۶۰و ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮاﯾﻨﺪ.
ﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻦ اﺻ ً
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن را

ﻼ زود ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه و از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻃﺮح آن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻ ً
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب در روﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﯾﺪ و در
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب در روﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ
دارﻧﺪ و ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ رود؟

وﻇﯿﻔﻪی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرهی ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺧﺸﻦ و ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻒ و اﻧﮑﺎر و ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺳﮑﻮﺗﯽ را ﮐﻪ ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .ﻧﻘﻄﻪی ﺷﺮوع ﮐﺎر اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ،ﺷﻬﺎدت و ﺑﺮرﺳﯽ رﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ

ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح آن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﺎﻣﻞ

ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﺑﺎ ﺻﺪا دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺬف ﺷﺪه ،ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮف

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
ﻧﻈﺎمﻫﺎ را آدمﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎلﺷﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﮐﻠﯿﺪی دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎرﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻻن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم رﺋﯿﺴﯽ

ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺮگ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﻋﺪامﻫﺎی  ۶۷ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻮد،
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی رﻫﺒﺮی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و
ﻣﺎ راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺳﺮﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺷﺮوع روﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؟
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪی
ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﻧﺸﻮد.
ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ و
دادﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﺳﻨﺎد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮان در
ﻫﺮ دورهای اﻧﺠﺎم داد و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ،از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺘﯿﺪ و ﻗﺒﺮﺷﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﮐﻪ اﻋﺪامﻫﺎ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن را ﺟﻤﻊآوری و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ اﺳﺎﻣﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدش ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮﻧﺪ
زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در ﻫﯿﭻ دوراﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺖ .ا ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

روﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮد و ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ
وﻗﺎﯾﻌﯽ را ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮت و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎ ﮐﻤﯿﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای دادﺧﻮاﻫﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و از ﻣﺤﺪودهی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﻓﺮاﺗﺮ رود .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﻟﺰوم ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب و ﺷﺮوع روﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ

ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻼش ﮐﺮد و ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﻮﻧﺪ؟

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪهی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ و ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪهی ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آن آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای آن ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﮐﺮد.
ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی دوران ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﮔﺬار در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﯾﮑﯽ
ﻼ در ﺷﯿﻠﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎر اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﺎ ﻣﺜ ً
از ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﺑﻮد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ :وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ درﺑﺎره ی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ درﺑﺎره ی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎره ی ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ و از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری
دارﻧﺪ؟ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﭼﻪ وﯾﮋ ﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟
ﻫﺮدوی اﯾﻨﻬﺎ .روﺷﻨﮕﺮی و ﮐﺎر روی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات آﯾﻨﺪهی اﯾﺮان ﻧﺪارﯾﻢ .ا ﮔﺮ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﻣﺸﺨﺼﯽ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﻨﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن وﻗﺖ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ دادﺧﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎیﺷﺎن را در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ.
درﺑﺎره ی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان و ،ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را دارد ﮐﻪ از اﻻن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازد؟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ

ا ﮐﺜﺮﺷﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب ﻧﻤﺎدﯾﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ درﺑﺎره ی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب اﺻﻠﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﺪ؟
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮوع ﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دوران اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .از ﻃﺮف

دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﺻﺪا دادن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
در داﺧﻞ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺎ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ زﻧﺪانﻫﺎ،

ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ و ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺰو اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن اﻣﮑﺎﻧﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ا ﮔﺮ روی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﻨﻮز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .ﻣﻦ
ﻫﯿﭻ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎﺑﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی آن ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻮد.

ﮐﻮﺑﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و رﻧﺞدﯾﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﺮان ﺳﺮﮐﻮب و ﻣﻨﺰوی ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪه ،اﻣﯿﺪ و روﺣﯿﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﺪای آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،دردﺷﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺶ آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﮐﺸﺘﯿﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ و اﺑﺪی ﻧﺒﻮدن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی
ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب در دﻫﻪی  ۸۰ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻃﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ اﻻن ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺣﺪود ۳۰
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ را دارﯾﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﭼﻪﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﺎدران اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎدران ﺧﺎوران ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه و روش ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد؟
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺷﯿﻠﯽ و آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪهای را ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی اﯾﺮان
ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮاﮐﺶ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﺎه ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .اﻧﺘﻘﺎل
ﻗﺪرت ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ اﻣﺎ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن از آنﭼﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﺮف زدﻧﺪ .درﺑﺎرهی اﻋﺪامﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
اﯾﻦ ﺷﻬﺎدتﻫﺎ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪه و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺷﺪه را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ .ﭼﻮن
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد .ا ﮔﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪهام ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﮐﺶ ﻫﻢ در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ از
آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺒﺮد .ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﻣﺮاﮐﺶ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﺟﺮا را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع روز ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ دورﻧﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺘﻮان ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد؟
ﻼ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﮐﺶ را
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎﻣ ً
ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ

از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮاﮐﺶ ﻫﻢ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ،ﻫﺪﯾﻪی ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد و ﺑﺮ
اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ.

* ﻣﻨﻴﺮه ﺑﺮادران ﺑﻪ ﻣﺪت  ۹ﺳﺎل در زﻧﺪانﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺒﺲ ﺑﻮد و ﺑﺮادرش در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۶۷در ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺪام ﺷﺪ .او ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در راﺳﺘﺎی دادﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب
داﺷﺘﻪ و در ﮐﺘﺎب »ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در روﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ

اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﮓ :اﯾﺮان ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﻨﯿﺮه ﺑﺮادران ،ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ،ﻣﺮاﮐﺶ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ

