ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮدای اﯾﺮان
ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦﺧﻮاه

درآﻣﺪ :ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭘﯿﺶﺷﺮط آﻏﺎز اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ؟ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ؟

اﻋﺪام ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪی  ،۶٠ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای دهﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و روﺷﻨﻔﮑﺮ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ در
دﻫﻪی  ،٧٠ﺗﺮور ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ،اﻋﺪام ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺷﺪﮔﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺎﯾﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻋﺪاﻟﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﺮان ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد،
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﻬﺎر ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺠﯿﺮهای در دﻫﻪی ) ٧٠ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺪاﻟﺖ درﺑﺎرهﺷﺎن اﺟﺮا ﻧﺸﺪه( ﺣﺘﯽ اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ را
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد و ﻫﺮ اﻗﺪام و درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮدن ﻋﺎﻣﻼن آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و دادﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف و ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ دادﺧﻮاﻫﯽ ،آن را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان و اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ،در ﻣﻮرد رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﻋﺎﻣﻞ و آﻣﺮش ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮده ،و روﻧﺪی ﺑﺮای ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪی
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪی ﻣﺴﺒﺒﺎن آن و ﺗﺮﻣﯿﻢ آﺳﯿﺐﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« )ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ در دوران ﮔﺬار( ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﺮان و ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
را ﻃﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دادﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب »ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« ﺑﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺖ راﻫﺒﺮدی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻣﺪه ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎ در
ﺟﻮاﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،روﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ،ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ و ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،اﺻﻼح ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺑﻘﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐدﯾﺪه از درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ.

١

ﺷﯿﻮهی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روش واﺣﺪ و
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در روﻧﺪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﺎمﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ »ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« ﺑﺎ ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪی ﻋﺎﻣﻼن ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ
ﭘﺎرﯾﺲ در ﺳﺎل  ١٩١٩و ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻮرﻣﺒﺮگ و ﺗﻮﮐﯿﻮ در ﺳﺎل  ١٩۴۵ﺑﺮای ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و
ژاﭘﻨﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮح ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ« و »ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ« در ﻣﻨﺸﻮر دادﮔﺎه ﻧﻮرﻣﺒﺮگ ،اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ«» ،ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرت« و »اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه در
اﺳﻨﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ) ،(١٩۶۶ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی اﺻﻮل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در
ﺑﺎرهی ﺗﻌﻘﯿﺐ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ،اﺳﺘﺮداد و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ) ،(١٩٧٣اﻋﻼﻣﯿﻪی
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ) (١٩٧۵و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻤﻪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺳﺎزی اﺟﺒﺎری ) (١٩٩٢ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪی ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺻﻠﺢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻤﻮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب در آرژاﻧﺘﯿﻦ ) (١٩٨٣و ﺳﭙﺲ در ﺷﯿﻠﯽ ) (١٩٩٠و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ) (١٩٩۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ
ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ درد و رﻧﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺛﺒﺖ و اﻧﻌﮑﺎس آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

٢

 ١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ راﻫﺒﺮدی دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎر روﯾﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﺎرچ .٢٠١٠
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ از ﺳﻮی ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ و دادﺧﻮاﻫﯽ ،ﻣﻨﯿﺮه ﺑﺮادران ،ﻧﺸﺮ ﺑﺎران ،ﺳﻮﺋﺪ.٢٠٠۵ ،

ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه داﺋﻤﯽ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩٨ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از دﯾﮕﺮ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ در
روﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮدن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖِ ﻋﺎدل و ﻣﺆﺛﺮ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ از اﺣﺰاب و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در اﯾﻦ روﻧﺪ دارد .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ ،ﺗﺮوﯾﺞ
ﮔﻔﺘﻤﺎن دادﺧﻮاﻫﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در روﻧﺪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﻈﺎرت و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی روﻧﺪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ٣و ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ا ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺬار از ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﮓ و
ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز روﻧﺪ
رﺳﻤﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮورت روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎﺑﯽ و
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدن ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ٤و آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن اﻓﻐﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ ،روﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﺛﺒﺖ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در دوران ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب و رواﯾﺖﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻤﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﻪی  ۶٠ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ
دﻫﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ،ﻋﻔﻮ و ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪی ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ
ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »اﯾﺮان ﺗﺮﺑﯿﻮﻧﺎل« ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪی  ٦٠از دﯾﮕﺮ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان  -اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران آﯾﻨﺪه – ﻫﻨﻮز در آﻏﺎز
راه اﺳﺖ و ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش و آﻣﻮزش ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارد.

٣

٤

ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دﺳﺘﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮاﻣﺪ ،اﺣﻤﺪﺟﺎوﯾﺪ ﺷﮑﯿﺐ ،اﺣﺴﺎن ﻗﺎﻧﻊ ،ﺳﻬﯿﻼ وداع ﺧﻤﻮش ،ﻣﻄﺒﻌﻪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﮐﺎﺑﻞ ،١٣٩٠ ،ﺻﺺ .١١٩-١١٧
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﺨﺸﯽ از آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ :ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻬﻢ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻣﻬﺪی ذاﮐﺮﯾﺎن ،ﺳﯿﺪ رﺿﯽ ﻋﻤﺎدی ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
)ﺷﻤﺎرهی .١٣٩٢ ،(١
دورهی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ »ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« ،ﮔﻠﺮﯾﺰ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺗﻮاﻧﺎ.
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی دادﺧﻮاﻫﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻬﮑﯿﺶ ،ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺑﯿﺪاران و ﻋﺼﺮﻧﻮ.
در دﻓﺎع از دادﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻠﯽ ،رﺿﺎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺑﯿﺪاران.

