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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ فبروری ٢٨

 توان زد در شرايط حاکميت سرکوب، حرف از بخشش نمی
 آنچه که امروز بايد در ايران مطرح شود، کشف حقيقت است

 ھای حقوق بشر المللی جامعه  دادخواھی با عبدالکريم الھيجی، رئيس افتخاری فدراسيون بينرۀبادرمصاحبه 

 محمد حيدری

او در . دان برجسته ايرانی و از فعاالن شناخته شده حقوق بشر در جھان است حقوق) ١٣١٩متولد (عبدالکريم الھيجی 
ھای  الھيجی که از دوران جوانی، فعاليت. يافت کرد دکتری خود را در رشته حقوق از دانشگاه تھران در١٣۴٣سال 

او . شود سياسی خود را آغاز کرده بود، از جمله موسسان جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر نيز محسوب می
نويس در   نقش داشت، ھرچند که اين پيش١٣۵٧نويس قانون اساسی پس از پيروزی انقالب سال  ھمچنين در تدوين پيش

دفاع از جامعه ، ١٣۶٠آقای الھيجی بعد از مھاجرت به فرانسه در سال . برگان قانون اساسی کنار گذاشته شدمجلس خ
او تاکنون . ھای حقوق بشر پيوست المللی جامعه حقوق بشر در ايران را تأسيس نمود که اين نھاد نيز به فدراسيون بين

 ١٣٩۴ھمچنين در آبان ماه سال . وق بشر انتخاب شده استالمللی حق چندين دوره به عنوان نايب رئيس فدراسيون بين

المللی، از جمله به  جمھور فرانسه، نشان ملی لژيون دونور فرانسه را به رؤسای اين فدراسيون بين فرانسوا اوالند، رئيس
 .عبدالکريم الھيجی اعطا کرد

  
  در کجاست؟اند  معنی دادخواھی چيست و اھميت آن در جوامعی که با فاجعه مواجه شده

 دادخواھی که در واقع ترجمه فارسی عبارت تظلم است، در تعريف کلی به اين معنی است که وقتی :عبدالکريم الھيجی

به اين ترتيب . اش را اعاده کند به کسی ظلم و بيداد شد، بايد اين حق را داشته باشد که دادخواھی کند و حق پايمال شده

آنچه بيان . کند، حق خود را پيگيری کند  از طريق ساختاری که جامعه را اداره میفرد مظلوم و تحت ستم، بايد بتواند

وقتی به کسی ظلم شد، به جان و مال او، يا به شرف و حيثيت او تجاوز شد، حق . شد، در معنی کلی دادخواھی است

  .دارد که دادخواھی کند

يعنی ھر کسی که در . »الحق لمن غلب« :گفتند می. ت حق با کسی بود که بيشترين زور را داشئیالبته در جوامع ابتدا

معتقدم که مبنای قاعده قصاص ھم بر . کرد، پس حق با او بود ، زور بيشتری داشت و غلبه میئیيک تنازع يا رويارو

چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان و جان در مقابل جان، بر اساس ھمين فلسفه . ھمين ايده استوار شده است

  .ست که تا غلبه نباشد، حقی ھم نيستا
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اما از زمانی که نھادی بنام دولت تاسيس شد، وظيفه اعاده حق نيز به دولت تفويض شد و بنابراين ايده غلبه برای حل 

ريزی کند که  پس اين دولت است که بايد نھادی و مرجعی برای دادخواھی پايه .منازعه بين دو طرف دعوی منتفی شد

  .د ـ فارغ از اينکه نامش چيست ـ دادرسی در ميان شھروندان خواھد بودوظيفه اين نھا

کنند در حالی که يک سوی اين تظلم و دادخواھی، خود  حال فرض کنيد که ظلمی واقع شده و مظلومان دادخواھی می

و در اينجا . يافتدر اينجا است که استقالل نھاد دادخواھی اھميت خواھد . يعنی دولت متھم به ظلم شده است. دولت است

ھای دموکراسی،  است که اھميت استقالل نھاد دادخواھی به عنوان ضرورت تحقق عدالت و ھم حتی يکی از ضرورت

  .شود آشکار می

دانيد که اولين درخواست مردمی که انقالب مشروطه را برساخته بودند، عدالتخانه بود اما سرانجام آن چيز ديگری  می

ند به لحاظ وابستگی سياسی و منافع مشترک و ساختار ايدئولوژيک از قدرت سياسی تفکيک اگر عدالتخانه نتوا. شد

  .شود، دادخواھی ھرگز به نتيجه نخواھد رسيد

ھای تحقق عدالت و برقراری نظام دموکراتيک، استقالل نھاد دادگستری است و دادخواھی در  شرط بنابراين يکی از پيش

اند، در ھمينجا  اھميت دادخواھی برای جوامعی که دچار استبداد شده.  مھم شرط ن پيشای است برای تحقق اي واقع مطالبه

  .است

  

ھای کيفری شخصی  تعريفی که از دادخواھی بيان کرديد، ھمانگونه که گفتيد، شامل ھمه انواع آن از جمله در پرونده

 يک پرونده شخصی با دادخواھی در يک خواستم بپرسم که به نظر شما، چه تفاوتی ميان دادخواھی در می. شود ھم می

پرونده اجتماعی و سياسی وجود دارد؟ وقتی ما از دادخواھی در پرونده سرکوب سياسی مخالفان توسط حکومت 

 کنيم، چه فرقی با دادخواھی در يک پرونده شخصی دارد؟ صحبت می

ويم که چرا به لحاظ شکلی تفاوتی ميان اين ابتدا بايد بگ.  تفاوت شکلی وجود ندارد، اما تفاوت ماھوی زياد است.:ل. ع

البته در ايران متاسفانه . ای شخصی باشد تواند شيوه يک نمی دو نوع دعوای حقوقی وجود ندارد و شيوه دادرسی در ھيچ

 .يت دولت را کنار بگذارندمسؤولگيری شخصی تقليل داده و  ھای حقوقی را به انتقام کوشند که تمامی دعوی می

اين فقه نيز مبتنی بر اسناد و . ه قانون مجازات در ايران از فقه اسالمی و از روايت شيعی آن اقتباس شده استدانيم ک می

مبنای  .ھا، قصاص و تعزيرات است ھا پيش نوشته شده که مبنای آن در مورد مجازات  است که قرنئیروايات و کتابھا

  .ھای حقوقی است گيری در دعوی اين فقه انتقام

ھا ھر سال  داند، ميزان اعدام جمھوری که خود را معتدل می رغم روی کار آمدن رئيس ھا، علی  در اين سالديديم که

ن ھمين حکومت، به اين مسؤوالبخشی از .  بر مبنای انتقامگيری بنا شده استئیشد، چرا که کليت ساختار قضا بيشتر 

اعدام نه تنھا موجب کاھش جرم . ساز نبوده و نيست  چارهکاری اند که اعمال مجازات اعدام برای کاھش تبه نتيجه رسيده

ھا در اتھامات مربوط به مواد  دانيد که بيشترين اين اعدام می. کند شود، بلکه به ترويج خشونت در جامعه کمک می نمی

 جريان  برای جايگزينی مجازاتھای ديگر بجای اعدام درئیالبته گفتگوھا. گيرد صورت می) و با عنوان تعزير(مخدر 

  . بوده که تاکنون نتيجه مشخصی نداشته است

ات مخالفت تغييرکار يا تندرو که در نھادھای سرکوب، از جمله قوه قضائيه مسلط ھستند، با اين  ھای محافظه گروه

خواند، ھرگاه که  ھم رئيس قوه قضائيه و ھم برادرش که خود را رئيس بخش حقوق بشر اين دستگاه می. کنند می

منظورشان . زنند شود، از چيزی به اسم قانون مقدس و نورانی قصاص حرف می به اين رويه ضد بشری میاعتراضی 

اينھا قاعده دوران جاھليت . گيری نيست ھم اين است که دستگاه حاکمه ايران حاضر به دست برداشتن از مدار بسته انتقام
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توانيم از طرف اوليا دم کسی  گويند ما نمی می. پندارند را که چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان بود مقدس می

ھا ھستند  اين خود انسان. چه اندازه ايده منحط و نادرستی است” اوليا دم“توجه ندارند که حتی ھمين عبارت . را ببخشيم

ت يت اجرای عدالت بر عھده دولمسؤولاز طرفی امروز . که صاحب خون خودشانند و کسی صاحب خون ديگری نيست

. يت به شھروندان يک اشتباه نابخشودنی خواھد بودمسؤولاست و نه شھروندان، بنابراين واگذار کردن اين وظيفه و 

فرضا . ای کامال منسوخ است يت مجازات را شخصی کند، شيوهمسؤول در يک پرونده حقوقی ھمه ئیاينکه دستگاه قضا

گويا که دولت و حکومت اصال .  ديه بگيريد و يا اعدام کنيدگويند يا ببخشيد و در يک دعوی حقوقی مربوط به قتل، می

 .اند يت اجتماعی نشنيدهمسؤولحضور ندارد و چيزی از 

ھای حقوقی، دو سوی اختالف داريم که ممکن است ھر دو طرف  خواھم بگويم که در ھمه دعوی با اين توضيحات می

 قضاوت نبايد مسألهھا،  يک از اين دعوی در ھيچ. شدان دولت بامأمورشھروند باشند و ممکن است يک طرف دولت يا 

  . شخصی تقليل پيدا کندمسألهبه 

ھای سياسی که حکومت به حقوق شھروندان تجاوز کرده است، از يک تفاوت  در اينجا بايد اضافه کنم که در پرونده

ز جمله آزادی اجتماعات، ھای فردی، ا فرض کنيد حکومت به آزادی .توان سخن گفت ھای فردی می ماھوی با پرونده

وقتی ما از تجاوز . ئیاين تجاوز ھم جنبه سياسی دارد و ھم جنبه جزا. کند تجاوز می… آزادی بيان، آزادی اعتراض و 

زنيم، چون حکومت و دولت يک شخصيت حقوقی است، دادخواھی ما به کسانی  حکومت به حقوق مردم حرف می

زنيم باز نظر ما  از طرفی وقتی از مردم حرف می. اند  عامل و آمر آن بوده اين اقدامات ومسؤولمعطوف خواھد شد که 

شوند، شکنجه  ای بازداشت می عده. شوند ای ھستند که قربانی می به يک کليت نيست، بلکه در ھر دوره سرکوب، عده

يگر دادخواھی کسانی بنابراين سوی د. دھد شوند و اين سرکوب زندگی آنھا را تحت تاثير قرار می شوند، کشته می می

پس در . شوند اند و يا بازمانده قربانيان ھستند و به نوعی خودشان ھم قربانی محسوب می ھستند که يا خود قربانی شده

در سوی حکومت از شخص اول که در . اين دادخواھی باز ھم افرادی ھستند که در دو سوی دعوی حاضر خواھند بود

يت دارند و ھم بايد مسؤولی که شکنجه کرده و يا عامل سرکوب بوده، ھم مأمورای است تا  اينجا خمينی يا خامنه

يت مسؤوليت اخالقی و سياسی وجود دارد و ھم مسؤولدر اينجا ھم . و در سوی ديگر قربانيان ھستند. پاسخگو شوند

شده، ابعاد اما چون يک طرف دعوی، حکومت و عامالن و آمران آن ھست، و سرکوبی که اعمال  .حقوقی و جزائی

  .گسترده اجتماعی و سياسی داشته، بصورت ماھوی با يک دعوای فردی متفاوت خواھد بود

  

 منظور از اين تفاوت ماھوی چيست؟

ھا بودند و بر خالف   ارتکاب اين جنايتمسؤولابتدا بايد به لحاظ اخالقی مشخص شود که چه کسی يا چه کسانی  .:ل. ع

شود و پرونده  يت آنھا ناديده گرفته نمیمسؤولھا زنده ھم نباشند، باز ھم  ن اين جنايتمسؤوالھای فردی، حتی اگر  پرونده

يت ھمه مسؤول. اند اند و چه آنھا که اجرا کرده اند، چه کسانی که توجيه کرده چه کسانی که دستور داده. بسته نخواھد شد

  .آنھا بايد روشن شود

اما . م حق دانستن حقيقتئيگو به اين می. دارند بدانند که چه اتفاقی افتاده استديگر آنکه قربانيان و يا بازماندگان آنھا حق 

بايد مشخص شود که چه اتفاقی . ھای فردی آنجاست که اين حقيقت بايد در برابر ھمه جامعه برمال شود تفاوتش با پرونده

  . تصميمات اجرا شد گرفته شد و چگونه اينئیافتاده و با چه فرايندی سرکوب پيش رفته و چه تصميمھا

ھای مخفی و مشکوک و پنھان  ھا در رژيم شاه مبارزه کرديم تا روند دادرسی و دستگاه دادگستری ما از اين جنبه ما سال

اين رويه ھم در دوران رضا شاه و ھم در دوران محمدرضا شاه وجود داشت و امروز . ھای سياسی پاک شود در پرونده
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ھا  حتی اين سوال. استيم آشکار شود که مثال برسر سيدحسن مدرس يا تقی ارانی چه آمدخو آنروز ما می. ھم وجود دارد

ھا وجود  در دوره محمدرضا شاه نيز اين سوال. درباره افراد نزديک به حکومت مثل داور يا تيمورتاش ھم وجود داشت

 گروھی بودند که ١٣۶٧نيان سال آنھا ھم مثل قربا. دانيم که داستان کشتار گروه جزنی چه بود ما ھنوز نمی. داشت

حکومت ادعا کرد که اينھا قصد . محاکمه شده بودند و حکم زندان داشتند و چندين سال از حکمشان را ھم گذرانده بودند

  .فرار داشتند و به ھمين دليل کشته شدند

ول انقالب يا کشتار سال ھای ا فرض کنيد وقتی درباره کشتار سال. تر شد  گستردهمسأله ھم اين ١٣۵٧بعد از انقالب 

در اين .  اين است که حقيقت کشف شودمسألهم، ھمچنان سوال اصلی ما کشف حقيقت است و اولين ئيگو  سخن می١٣۶٧

علت اينکه جامعه نيز بايد . موارد ھم بازماندگانشان بايد بدانند که حقيقت چه بود و ھم جامعه بايد با حقيقت مواجه شود

تا جامعه آگاه نشود، به دنبال . خوانيم فاجعه می” تضمين عدم تکرار“ چيزی است که ھمه حقيقت را بداند در

  . برای جلوگيری از فاجعه نخواھد بودئیھا مکانيزم

  

بنابراين شما معتقديد که تفاوت ماھوی دادخواھی سياسی با دادخواھی شخصی در تفاوتی است که ابعاد اجتماعی آنھا 

 .ت که در برابر اين دادخواھی سياسی، دولت سرکوبگر مقاومت خواھد کردبا اين اوصاف، شکی نيس. دارد

اين شرايطی که گفته بودم برای دوران گذار بود وگرنه مشخص است که دولت سرکوبگر تن به فرايند .  بله.:ل. ع

 مثل شيلی، ئیی التين، در کشورھاامريکاھای گذشته و در  با توجه به تحوالتی که در سال. دادخواھی نخواھد داد

حتی جنبش بھار . ھای جھانی مھمی در اين زمينه بدست آورديم آرژانتين، اوروگوئه و برزيل صورت گرفت ما تجربه

الملل شده که در زمينه  امروز مفھوم جديدی با عنوان عدالت انتقالی وارد حقوق بين. ھای مھمی داشت عربی ھم درس

فرض کنيد يک حکومت سرکوبگر يا دچار تحوالت و اصالحات . کند یتحقق عدالت در دوران انتقال و گذار صحبت م

درونی شده و يا ساقط شده و در ھر دو حال ما در دوره انتقال ھستيم و جامعه در حال گذار به سوی حکومت قانون و 

ری و حال پرسش اين است که در اين دوران انتقال، سيستم دادگست. برقراری دولت مشروع و دموکراتيک رفته است

  . بايد داشته باشدئیھا فرايند دادخواھی چه شاخصه

توان حق دستيابی به عدالت  خصيصه دوم را می. اولين شاخصه در اين فرايند ھمان است که حق دانستن حقيقت ناميديم

اعاده حيثيت از کسانی است که با اتھامات واھی و شاخصه سوم  .دانست که ھمان ضرورت دادگستری مستقل است

به اين قربانيان اتھاماتی زده و آنھا را خائن، ضد انقالب يا جنايتکار . اند نادرست در دوران سرکوب قربانی شده

بايد . خصيصه چھارم نيز تضمين عدم تکرار است. در اين دوران از ھمه آنھا بايد اعاده حيثيت شود. اند ناميده

  . ساخته شود که ديگر چنين جناياتی تکرار نشوندئی از نظر حقوقی و قضائیوبھاچارچ

  

ای مثل ايران که ما ھنوز در دوران گذار نيستيم، ھدف نھائی از دادخواھی چيست؟ وقتی که امکان حصول  در جامعه

 چنين شرايطی نيست، دادخواھی به دنبال کدام دستاورد است؟

. بخش بودن دادخواھی، يک دادگستری مستقل است شرط تحقق عدالت و نتيجه که پيشکنم   من باز تاکيد می.:ل. ع

دانيم که قوه قضائيه در جمھوری اسالمی از ھمان ابتدا که چيزی به نام دادگاه انقالب تاسيس شد و بعد که قانون  می

امروز قوه . لی نداشتيم مستقئیاساسی تصويب شد و سپس از طريق مجلس، قوانين را اسالمی کردند، ما نھاد قضا

 سرکوب توسط حکومت است که زير ئیاين نھاد بازوی قضا. قضائيه در ايران خود به عامل سرکوب تبديل شده است

سپاه پاسداران، بسيج، نيروی انتظامی و تمامی نھادھای امنيتی ھم .  مستقيم واليت فقيه قرار گرفته استکنترولنظر و 
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در قانون . يس حکومت در جمھوری اسالمی ھم که ولی فقيه است و نه رئيس جمھوررئ.  سرکوب ھستندئیبازوی اجرا

  . به ولی فقيه واگذار شده استئیاساسی نيز نود درصد اختيارات اجرا

ھای ملی را که  ھمين چند سال اخير و نتيجه پرونده. نتيجه خواھد بود بنابراين در شرايط کنونی دادخواھی متاسفانه بی

دادخواھی در . ھای سياسی و حمله به دانشگاه تا سرکوب خيابانی اعتراضات مردم از پرونده قتل. ينيدتشکيل شدند بب

  .ھيچکدام از فجايعی که صورت گرفت به نتيجه نرسيد

تا زمانی که دادگستری از زير سلطه واليت فقيه خارج نشود و تا زمانی که سرسپردگانی چون صادق خلخالی يا صادق 

بنابراين مشخص است که بسياری از .  رياست کنند، اميدی به اجرای عدالت وجود نخواھد داشتالريجانی بر آن

اما چيزی که بايد تداوم يابد و اين پيام با .  آگاھندمسألهھای گذشته نيز از اين  ھا و بازماندگان قربانيان جنايت خانواده

  .صدای بلند منتشر شود، آن است که دادخواھی متوقف نخواھد شد

  

ھای گذشته را  می دانيم که برخی ھستند که با توجه به شرايط ايران پيشنھاد ناديده گرفتن يا مسکوت گذاشتن جنايت

گويند با توجه به شرايطی که ما در آن قرار داريم،  می. کنند برخی ھستند که پيشنھاد بخشش را مطرح می. می دھند

 .دموکراتيک فراھم شودراھی جز اين وجود ندارد تا زمينه گذار به جامعه 

با توجه به اينکه او يکی از معماران . ھا طرح شد رفسنجانی ھم اين حرف بعد از درگذشت ھاشمی. خبر دارم.  بله.:ل. ع

اما . زدند  در اين زمينه میئیھا اصلی جمھوری اسالمی بود و اين اواخر مورد غضب قرار گرفت برخی افراد حرف

ای با  چندی پيش آقای عمادالدين باقی مقاله. اموشی نقش او در سه دھه گذشته شودتواند موجب فر اين وضعيت نمی

از اين سخنان واقعا . داد” گذشت و عفو” نوشت و پيشنھاد بخشش و ” ھاشمی در ترازوی سياست و حقوق بشر“عنوان 

ی ابعاد ماجرا و ھمه حقيقت اينجا بايد پرسيد که چه چيزی را بايد بخشيد؟ کجا را بايد بخشيد؟ ھنوز حت. تعجب کردم

 چه کسی به شما نمايندگی داد که ببخشيد؟. زنيد معلوم نشده که از بخشش حرف می

کنند، ھر سال  ھا می ھای جمھوری اسالمی و با کوششی که بازماندگان جنايت ھا و بر اساس تقويم جنايت در اين سال

برای نمونه ھر سال پرستو فروھر . شود ر قربانيان رفته میگيرد و يادی از آنچه ب يادبودی درباره اين فجايع شکل می

بازماندگان فاجعه . رود رغم خطراتی که دارد به ايران می برای يادآوری جنايتی که در حق پدر و مادرش شده علی

ھا  نايتاما ھرگز ابعاد ھيچکدام از اين ج. کوشند تا ياد اين فجايع فراموش نشود ھای دھه شصت نيز می ھای سال اعدام

ھای  البته جنايت. برمال نشده و بنابراين حتی قدم اول که با عنوان حق دانستن حقيقت ذکر کردم، برداشته نشده است

چه در ارتباط . اند  ھزاران نفر در ايران اعدام شده١٣۶٧ تا ١٣۵٧فقط در فاصله . تر است صورت گرفته بسيار گسترده

ھمه اينھا بايد آشکار . ی اسالمی، جامعه ما ھنوز با حقيقت مواجه نشده استبا رژيم گذشته و چه در رابطه با جمھور

  .شود

از خمينی تا . حکومت که يک نفره نبود. ھا نقش اساسی در اداره حکومت داشت آقای رفسنجانی در تمامی اين سال

دم اول بايد حقيقت برمال ند و در قمسؤولکرد، ھمه  کرد و يا اعدام می رفسنجانی تا آن يک نفر که شکنجه می ھاشمی

ھا ممکن است متفاوت  يتمسؤولالبته . يت نيز شرکت دارندمسؤولتمام کسانی که در حکومت شرکت داشتند، در . شود

با . حتی بگذاريد جلوتر برويم. ھا و در دادگاه مشخص خواھد شد يتمسؤولباشد اما اين موضوع در زمان رسيدگی به 

نظير بود و فشارھا   به بعد کرد بی١٣۶٧منتظری دارم و معتقدم کاری که ايشان از سال ھمه احترامی که من برای آقای 

 در برابر اين ١٣۶٧ تا ١٣۵٧ھای فراوانی را به جان خريد، با اينھمه حتی ايشان ھم بايد مشخص شود که از سال  و ظلم

  .اش چيست يتمسؤولفجايعی که رخ داد چه کرده و 
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. اساسی است رفسنجانی را، يا افرادی ھمچون او را ببخشيد که ديگر حرف کامال بی میبا اين وصف، گفتن اينکه ھاش

 و امنيتی بايد ئیاند، از رھبر و شورای انقالب و دولت تا نھادھای قضا يت داشتهمسؤولتمام کسانی که در آن دوران 

دستيابی به عدالت . ه بايد پاسخگو شونداند، اما ھم  بودهمسؤولگويم که ھمه به يک اندازه  من البته نمی. پاسخگو شوند

ھای  ھای مشابه ما را داشتند، کميته  که تجربهئیدر بسياری از کشورھا. تنھا از طريق دادگاه و زندان و مجازات نيست

ياب به اتھامات رسيدگی  در آنجا، کميته حقيقت. مشابه اين ماجرا در آفريقای جنوبی بوجود آمد. ياب تشکيل شد حقيقت

يت مسؤولو ھمه کسانی که در اين ساختار شريک بودند و مورد اتھام قرار داشتند، در کميته حاضر شده و به کرد 

فقط در آن زمان است که قربانيان و يا بازماندگان قربانيان . خودشان اقرار کرده و ھرچه می دانستند برمال کردند

اند، و عذر  يت خود را پذيرفته و حقيقت را گفتهمسؤولياسی توانند با توجه به اينکه اين افراد از نظر اخالقی و س می

وگرنه . تواند بگويد که ببخشيد آقای باقی در آن زمان می . بخشند بخشند يا نمی اند، تصميم بگيرند که می خواھی کرده

 قربانيان از در آن شرايط اگر قربانيان و يا بازماندگان. توان از بخشش سخن گفت امروز و در دوران سرکوب که نمی

 .نظر کردند ممکن است که کار به مجازات نکشد شکايت خود صرف

ما ھنوز نمی دانيم که ھمه ماجرا  . بنابراين آنچه که امروز در ايران بايد مطرح شود، در گام اول کشف حقيقت است

در .  اندازه بوده استھا چه يتمسؤول بودند؟ چه کسانی آمر بودند؟ چه کسانی عامل بود؟ و مسؤولچه کسانی . چيست

دانيم که گرچه پست رسمی ايشان رياست مجلس بود، اما ھمه تصميمات اساسی در جلسه  رفسنجانی ھم می مورد ھاشمی

  . بودمسؤولشد و ايشان ھم  روسای قوا گرفته می

  

 قدرتمند که در ھای اخير از بعضی افراد رسد در سال رفسنجانی مثال آورديد، به نظر می ھمانطور که شما از ھاشمی

اين نوع از اعاده حيثيت ھم در مورد حکومت . شود اند، اعاده حيثيت می گذشته متھم به مشارکت در جناياتی بوده

چگونه چنين چيزی ممکن . شاھنشاھی اتفاق افتاده و ھم در مورد برخی حاکمان جمھوری اسالمی بوجود آمده است

 است؟

گويند بين طاعون و وبا کدام بھتر است؟ يا در فرھنگ  ی دارند که به طعنه میھا مثال  در اين موارد، فرانسوی.:ل. ع

العمل روحی و  ھا عکس اين. برند  ھست که جھنميان از آن به مار غاشيه پناه میئیخودمان داريم که در جھنم اژدھا

ناسبی را ميان اين شود، مسلم است که مردم ت وقتی شرايط بعد از يک انقالب بزرگ چنين می. روانی جامعه است

دانند انتخاب  در ھمين فرانسه معموال مردم در انتخابات چيزی را که کمتر بد می. کنند شرايط و شرايط پيشين برقرار 

  .چرا که غايت مطلوب آنھا وجود ندارد. کنند می

از . مين شرايط را داشتانتخابات در ايران نيز ھ. ھای بعد از جمھوری اسالمی نيز ھمين شرايط را داشتيم در تمام سال

در چنين . ھمان ابتدا و انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی تا آخرين انتخاباتی که برگزار شده، وضعيت ھمين بود

ھا محدود  در گذشته آزادی. در گذشته سرکوب بود، امروز ھم ھست. کنند وضعی مردم امروز را با گذشته مقايسه می

اما در گذشته به زور در زندگی خصوصی .  زمان زندان و ظلم بود، امروز ھم ھستدر آن. بود، االن ھم محدود است

 کنترولدر گذشته چنين فشاری برای . کردند و فرضا خانمھا مجبور به پوشيدن موی سرشان نبودند مردم دخالت نمی

. ، در گذشته نبودنظام سرکوب و فشار و اختناقی که در روابط خصوصی مردم وجود دارد. سبک زندگی جوانھا نبود

  !دزد اول کنند، خواھند گفت که صد رحمت به کفن ای می خب وقتی چنين مقايسه

اما باز تاکيد کنم که اين . ايم ما ھميشه با چنين شرايطی مواجه بوده. جھت که نيست ھا که در ادبيات ما ھست بی اين مثال

ھای شخصی با  ھای اساسی در مقايسه پرونده گر از تفاوتاين ھم يکی دي. ھا حتی با گذشت زمان بسته نخواھد شد پرونده
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اما در . ھای شخصی وقتی متھم در يک دعوی بميرد، پرونده بسته خواھد شد در پرونده. ھای سياسی است پرونده

  .ھای عمومی و ملی چنين چيزی ممکن نيست پرونده

ھا   اين نيست که چقدر از اين جنايتمسألهيگر آن زمانی که در ايران نھادی برای رسيدگی و کشف حقيقت بوجود آيد، د

کند که در حکومت پيشين  فرقی ھم نمی. به ھمه اين مسائل رسيدگی خواھد شد . گذشته و چند نفر از متھمان زنده ھستند

 همسأل. اند اند يا زنده رفسنجانی مرده اردبيلی يا ھاشمی کند که خمينی يا موسوی فرقی نمی. بوده يا در حکومت جديد

  .دانستن و کشف حقيقت است

و امروز . کند گيرد و جامعه از تکرار اين فجايع در آينده جلوگيری می به اين صورت است که حافظه جمعی شکل می

آيد، دريغ شرايط بد گذشته را  ھم به دليل نبود اين حافظه جمعی است که مردم با تجربه شرايط بدتری که بوجود می

يقت کشف نشود، متاسفانه ھم حسرت گذشته خواھد بود و ھم ممکن است اعمال برخی افراد تا زمانی که حق. خورند می

  .فراموش شده يا ناديده گرفته شود

  

خواھم در اينباره  می. ای معتقدند بنابر مصالحی بھتر است که دادخواھی فعال متوقف شود پيش از اين ھم گفتيم که عده

برخی . صالحی وجود دارد که بھتر است دادخواھی را مسکوت بگذاريماز نظر اين افراد، م. بيشتر گفتگو کنيم

ای از جنايتکاران ھمچنان در قدرت ھستند و اگر ما بخواھيم که دادخواھی را پيگيری کنيم، آنھا نگران  گويند عده می

 آن است که بنابراين مصلحت جامعه در. آينده خود شده و در برابر ھرگونه تغيير و اصالحی مقاومت خواھند کرد

 .اند تا فضای اصالح فراھم شود دادخواھی متوقف شود و يا اعالم کنيم که اينھا بخشيده شده

ی التين وجود داشت، اين حرفھا ھم امريکاھای گذشته و در تحوالتی که در  در دھه. اين ھم نظريه جديدی نيست.: ل. ع

، مطرح ”وحدت ملی و تامين صلح“يا ” ای عدالتاجر“اين ھمان پرسشی است که درباره انتخاب بين . وجود داشت

زمانی که جامعه دو قطبی شده و تضاد اين دو ممکن است به جنگ داخلی يا تشديد سرکوب منجر شود، چنين . شود می

ای قابل  ای و ھزينه اينکه آيا به دنبال وحدت ملی و صلح باشيم يا اجرای عدالت با ھر نتيجه. شود پرسشی مطرح می

 که قبال گفتم در بعضی کشورھا مثل شيلی و آرژانتين و در دوران انتقال، زمانی که ئیھا ؟ در ھمين مثالقبول است

اما حتی ھمين ھم باز در دوران انتقال بود نه در . ھنوز تعادل قوا به نفع نيروھای دموکرات نبود، عفو عمومی داده شد

انی که متھم به ارتکاب جنايتی در دوران سرکوب بودند، از در دوران انتقال، قانونی تصويب شد تا کس. دوران سرکوب

يعنی چنين چيزی ممکن . البته آنھا از مجازات معاف شدند، اما ھمچنان بر مسند قدرت نبودند. مجازات معاف شدند

، آقای نيری، آقای پورمحمدی، آقای رئيسی. نيست که ھم عفو عمومی داده شود و ھم جنايتکاران بر سر قدرت باشند

توانيم از  در اينجا ما چگونه می. اند ای و امثال اين افراد که متھم به جنايت ھستند، ھمچنان در مسند قدرت مانده آقای اژه

  عفو عمومی صحبت کنيم؟

در يک دورانی که دوران گذار است، شايد بتوان درباره چنين فرضياتی ھم صحبت کرد، اما در دوره سرکوب چنين 

در دوران سرکوب اگر اين افراد توجيه شوند، يعنی ھمانطور که شما گفتيد اعاده حيثيت . ساس استا  کامال بیئیحرفھا

مگر بعد از انتشار نوار آقای منتظری نبود که يکی از اين جنايتکاران . شوند، مثل آن است که ھيچ اتفاقی نيفتاده است

برخورد با حقيقت و تاريخ . قابل قبول نيستخوابد؟ در چنين شرايطی حرف از بخشش زدن،  گفت که شبھا راحت می

  .وقايع تاريخی بايد کشف شود، حتی پنجاه سال يا صد سال بعد. نه و تصنعی باشدمسؤوالتواند چنين غير نمی

 


