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   عقیدتى-رسیدگى به جنایات سیاسى
  پیشنهادی برای ایران

  
فو عمومى، عفو مشروط، بخشش، توبه، حقیقت تاریخى و رشد و انتقام، ع

 ترمیم جامعه
  
  

  
   مقدمه

اى، در  متنى که در دست دارید تالشى است در جهت پاسخ دادن به یکى از اولین مسائلى که هر جامعه
قام با متصدیان قدرت چه آنها که صاحب عنوان و م: شود صورت براندازى نظام استبدادى، با آن روبرو مى

 عقیدتى هستند، چه -اند و مظنون به ارتکاب جنایات سیاسى  اند و چه آنها که در اپوزیسیون قرار داشته بوده
مسببان رفتارهاى خالف حقوق بشر و با مسئوالن اختناق، سرکوبها و جنایتها  رفتارى باید در پى گرفت؟ با

 اینکه تجارب تلخ استبداد و دور خشونت چگونه باید برخورد کرد؟ حق قربانیان و حق جامعه چیست؟ براى
نظام جانشین بسیار تعیین کننده هستند زیرا نوع پاسخ تکرار نشوند، چه راه حلهایى را باید در پیش گرفت؟ 

اهمیت دادن به بیان حقیقت و  نینهمچو دمساالری و احترام به حقوق بشر بیانگرمیزان رعایت اصول مر
 .می باشد ت جدید از سوی حاکمیترمیم جامعه و رشد

هاى تاریخى پرداخته   به بررسى تجربهوشتهنبراى دست یافتن به پاسخى مناسب، در قسمت اول این 
بررسی تحول بعد از براندازی قدرتهاى استبدادى مملو از درس و عبرتند و مطالعه آنها، مطالعه . شود مى

دى مهمى صرف بدست آمدن آنها شده ماانسانى و  هاى بشریت است که طى تاریخ نیروها و منابع تجربه
آلمان از اینرو تجربه . اى از تجربه بشرى است است و نظر نیانداختن به آنها چشم پوشى از گنجینه ارزنده

یشمن، و آ دادگاه ،)آرژانتین، شیلى، اروگوئه(کشورهاى آمریکاى التین  ،بعد از جنگ، دادگاه نورنبرگ
بخشى از این تجربه نیز در تاریخ معاصر میهنمان . نظر قرار میدهیمتجربه آفریقاى جنوبى و روآندا را مد 

از اینروست که بخش اول را با بررسى اجمالى آنچه در ایران گذشت آغاز . ایران، انجام گرفته است
 .میکنیم

   
 در قسمت دوم این مطالعه به بررسى مباحث مهمى چون انتقام، عفو عمومى، عفو مشروط، بخشش، ترمیم

یافتن بررسى این نظرات، هر چند بصورت اجمالى، افق دیگرى براى . پردازیم و بیان حقیقت مىجامعه 
 . مناسب به سئوالهای باال در دسترس ما قرار خواهد دادخیپاس

   
تواند در نقطه عطف  در پایان سخن، در پرتو این دو مطالعه، روابط و ضوابط فضائى ارائه خواهد شد که مى

 .رفتارى براى نیروى جانشین استبداد کنونى قرار گیردتاریخ ایران طرحى 
   

  فیروزه بنی صدر و مهران مصطفوی
  1383پاریس تابستان 
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  تجارب تاریخى-ا
   

  تجربه ایران - 1- 1

  
، سران رژیم گذشته نتوانستند در دادگاهى عادالنه شهادت دهند و بدرستى از 57بعد از انقالب متاسفانه، 

توانستند همانند  دم ایران و نسلهاى آینده نیز از اطالعاتى که مقامات رژیم گذشته مىخود دفاع کنند و مر
اى در اختیار جامعه بگذارند تا جامعه به تاریخ خود و علل شکل گیری استبداد بهتر پى ببرد، محروم  گنجینه
 و بروش رژیم شدیس اندى بعد از پیروزى انقالب به دستور آقاى خمینى دادگاههاى انقالب را تاس. ماندند

اى از سران رژیم را در دادگاههاى غیر علنى و با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه  سابق و بدتر از آن، عده
بود و نه حاکمیت جدید در واقع، دادگاهها وسیله ابالغ و نمایش اقتدار . هاى اعدام سپرد انسانى به جوخه

خاطرات آقاى خلخالى، اولین حاکم شرع  صفحه از کتاب 50. وسیله کشف حقیقت و اجراى عدالت
اما در این کتاب هیچگونه اطالع . دادگاههاى انقالب، به محاکمه سردمداران رژیم سابق اختصاص دارد

کتاب او به تنهایى بیانگر شدت و وسعت . جدید و یا سندى در مورد اتهامات طرح شده ارائه نشده است
براى بهتر . قضاوت از سوى رژیم جدید استحاکم بر ن اصول نقض حقوق اولیه انسان و زیر پا گذاشته شد

 پى بردن به میزان فاجعه هیچ چیز بهتر از این نیست که از قول خود او بخوانیم
امام، حکومت و قضاوت شرعیه را به اینجانب محول فرمود تا طبق ضوابط شرعى، مجرمین طاغوتى را " 

نب، پس از دریافت حکم، به محاکمه مجرمین درجه یک اینجا... محاکمه و به جزاى اعمالشان برسانم
نعمت اهللا : پرداختم، اولین کسانى که در دادگاه محاکمه و به جزاى عمل خود رسیدند، عبارت بودند از

نصیرى، رئیس سازمان ساواک و خسروداد، فرمانده هوانیروز و ناجى، فرماندار نظامى اصفهان و رحیمى، 
، در مدرسه رفاه 1357 بهمن ماه 24ئیس شهربانى کل کشور، این چهار نفر در شب فرماندار نظامى تهران و ر

 نفر را محکوم کرده 24در آن شب، من تعداد . ها را اینجانب صادر کردم اعدام شدند و حکم اعدام آن
ه ها در پشت بام مدرس آن. ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یاد شده را صادر کردم بودم که به علت دخالت

 24البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم در جا همان . رفاه اعدام شدند و این اولین اعدام ما بود
 " ...نفر را به تدریج اعدام کنم

هاى  براى این سئوال که چرا آقاى خلخالى اصرار داشته است به آن سرعت و بدین ترتیب افراد به جوخه
چرا جرمهائى که براى آنها شناخته است باید از مردم مخفى . شود اعدام سپرده شوند، پاسخى یافت نمى

 پاسخى جز اینکه آقاى خلخالى مدعى ،ماند و چرا آنها حق آنرا پیدا نکردند تا از خود دفاع کنند مى
 نویسد او چنین مى. توان یافت داشتن رسالتى بوده است که تقاص مردم را بگیرد نمى

 
هاى اصلى دستگاه و نظام  قالب با حکم اینجانب اعدام شدند، از مهرههاى ان افرادى که در دادگاه"

ها نکردم، زیرا ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکارى بود بر  شاهنشاهى بودند و من هیچگونه رحمى به آن
ها تحمیل شده بود دیده  من رنج حرمان ملت ایران را که به دست همین سفاکان بر آن. گوسفندان

 "...بودم
 

  خلخالى شرح عملکرد خود را چنین بیان میکند آقاى
   

ها را بسته  چشم همه آن.  نفر را اعدام کنم24خواستم در آن شب تعداد  البته همانطور که گفتم، من مى"
. خوردم آمدند و من هم خون و دل مى رفتند و مى بودیم، اما این آقایان، دائماً این پا و آن پا کردند و مى

اى وقت گذرانى و ایجاد فرصت براى جلوگیرى از اعدام آنها، کاغذهایى تهیه کرده و این آقایان حتى بر
ها بچسبانیم، من وضع را  خواهیم نام متهمین را با خط درشت روى آن بنویسیم و به سینه آن گفتند که مى

مام حس کردم که ممکن است خدمت ا. ناجور دیدم و متوجه شدم که ابراهیم یزدى در آنجا حضور ندارد
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ابراهیم یزدى و : با کمال تعجب دیدم که آقایان... در همین موقع، از مقر امام مرا خواستند. رفته باشد
ما حاضر نیستیم که ! اى امام: عرض کردم. مطهرى و دکتر بهشتى و احمد آقا خمینى در خدمت امام هستند

 مگر جهنمى در کار است؟: امام فرمود. به جهنم برویم
 .رویم و خالصه، خیانت به انقالب است  نفر را اعدام نکنیم، همه ما به جهنم مى24 اگر این بله،: عرض کردم

ها امشب چهار یا پنج نفر بیشتر نباشد، بحث شد که  تعداد اعدام: امام ما را به بردبارى دعوت کرد و فرمودند
  "...نیروى هوایىربیعى، فرمانده : ساالرجف و من گفتم: اى گفتند عده. نفر پنجم چه کسى باشد

 
آنها در ذهن . همانطور که خلخالى توصیف میکند این افراد در اصل محاکمه نشدند، بلکه فقط اعدام شدند

: وقتى هم که به اعدام آنها اعتراض شد آقاى خمینى پاسخ داد. خمینى و خلخالى از قبل اعدامى بودند
 ".ا کافیستآنها احتیاج به محاکمه ندارند فقط احراز هویت از اینه"

خلخالى در .  مربوط به محاکمه امیر عباس هویدا است"محاکمه سران رژیم سابق"مورد مهم دیگر از 
 : نویسد همان کتاب در اینباره مى

 
ما در دادگاه مرتباً با . ترین محاکمات ما، همان محاکمه هویدا بود یکى از پر دردسرترین و جنجالى" 

... روبرو بودیم، زیرا اعضاى این دولت با اعدام هویدا مخالف بودندهاى دولت موقت بازرگان  کارشکنى
کردند و  هاى بند یک، به اصطالح، سین جیم مى من به چشم خود دیدم که هویدا را در یکى از اتاق

 که متصدى "رخ صفت"من به . هاى هویدا پر از مدارک است موضوع دیگر اینکه، مشاهده کردم جیب
برو و هویدا را به کنارى بکش و همه مدارک را بررسى کن تا ببینم موضوع :  گفتمحفاظت از بند یک بود،

او هم رفت و همه مدارک را دید و معلوم شد که آن مدارک را همین بازجوهاى پیر دادگسترى . چیست
ثر اولین جلسه محاکمه هویدا، قبل از رفراندوم بود که بر ا. آورند و او هم دل خوش کرده بود براى او مى

البته، من متوجه شدم، افرادى را که براى بازجویى هویدا انتخاب کرده . فشار دولت موقت تعطیل شد
ها محکوم شده بودند و این براى من  بودیم، ورزیده نیستند و در واقع، هویدا در دادگاه، حاکم و بازپرس

 شد و من به دستور امام به رشت و محاکمات، قبل از رفراندوم تغییر رژیم موقتاً تعطیل... خیلى ناگوار بود
چند روزى نگذشته بود که در زندان قصر، پاسداران اعتصاب ... اردبیل و خلخال و کیوى و تبریز رفتم

خلخالى کجایى؟ دادگاه خلخالى ایجاد باید گردد، هویداى : زدند رفتند و فریاد مى ها رژه مى کردند، آن
.  آمدند و مصرانه از امام خواستند که مرا به دادگاه برگردانندسرانجام، به قم. المذهب اعدام باید گردد

ها گوش نکن ناهار را در قم خوردم و به طرف تهران و زندان قصر  شما به حرف بازرگانى: امام به من فرمود
ها در قصر پیچید،  به مجرد ورود من به قصر، شور و هیجانى به وجود آمد و صداى پایکوبى. حرکت کردم

ها متوجه شدند که به قول خودشان، خلخالى جالد،  آن. هایش شوکه شدند  که هویدا و همپالگىآن چنان
 !...به قصر برگشته است

افراد مسلح، قسم خورده بودند که نگذارند من از زندان بیرون بروم و در واقع، همین کار را هم کردند و 
وقتى که من ... ها مانع شدند ندان بروم، آنخواستم براى کارهاى ضرورى، به خارج از ز چند مرتبه که مى

تصمیم گرفتم هویدا را اعدام کنم، قبل از هر کار، به آقاى هادوى اخطار کردم که وضع خودش را 
در نامه قید . اى نوشتم و به داخل بند فرستادم من سپس، نامه... مشخص کند و به قم و خدمت امام برود؛

ها نزدیک ظهر بود  آن. توضیحات و سئوال و جواب، به دادگاه بفرستیداى از  کردم که هویدا را براى پاره
دانستند خبر مهمى است،  زدند و مى خبرنگاران زیادى در داخل دادگاه پرسه مى... که هویدا را آوردند

هرکس که : من به پاسداران گفتم... خواهیم محاکمه کنیم دانستند که کدام یک از مجرمین را مى ولى نمى
ها  هد از در زندان قصر و یا در دادگاه به داخل بیاید، مانعى ندارد، ولى از بیرون رفتن آنخوا مى

 .جلوگیرى نمایید
چهار یا پنج دستگاه تلفن وجود داشت که . این دستورات از ساعت دو بعد از ظهر به مرحله اجرا درآمد

ها را در یخچال  ا قطع و گوشىها ر اما من همه تلفن. ها با خارج تماس برقرار کرد شد توسط آن مى
 3به ساعت شروع محاکمه که ساعت . گذاشته و در آن را قفل کردم تا کسى نتواند با خارج تماس بگیرد

ها  آن. همان طور که قبالً عرض کردم تقصیر از خود بازرگان بود... شدیم بعد از ظهر بود، نزدیک مى
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تور داده بودند براى محاکمه هویدا مسجد زندان قصر ها دس آن. همگى مخالف اعدام هویدا و مقدم بودند
را آماده کنند و متین دفترى، نوه دخترى مصدق، که به زبان فرانسه تسلط داشت، به عنوان وکیل مدافع 
هویدا در کنار او قرار گیرد تا شاید از این رهگذر بتواند هویدا را تبرئه کنند و یا الاقل به عناوین مختلف و 

زى بتوانند دادگاه را تا ده سال به تاخیر بیاندازند و هویدا را مانند ذوالفقار على بوتو، نخست با سیاست با
وزیر معدوم پاکستان، به مدت دو سال، همچون استخونى در حلقوم ملت ایران نگاه دارند تا شاید از این 

م که کاله سر ما خواستی ما هم شش دانگ حواسمان جمع بود و نمى... ستون به آن ستون فرجى باشد
لذا با کمال جدیت، قصدم این بود که تا پایان محاکمه و حتى اعدام هویدا، کسى در خارج از . بگذارند

 .زندان از سرنوشت او مطلع نشود
  

خبرنگاران که متوجه جریان شده بودند، . هویدا رأس ساعت سه بعد از ظهر، جلوى میز محاکمه قرار گرفت
ولى با پیش بینى و . دى زندان هجوم بردند، تا خبر را به خارج اطالع دهندها و در ورو به طرف تلفن

ها  کرد، آن اگر خبر به بیرون، به ویژه به کابینه بازرگان درز مى. اقداماتى که قبالً شده بود، موفق نشدند
 ...گرفتند اى که بود جلوى محاکمه را مى شدند و به هر وسیله بدون فوت وقت دست به کار مى

هاى عکا و حیفا  صه، جرمهاى دیگر او را یکى پس از دیگرى، از جمله، ارتباط او با اسرائیل و تعمیر مقبرهخال
 تکلیفم چیست؟: گفت. او تقریباً گیج شده بود، مانند کسى که سرسام گرفته باشد. را شمردم

 .تکلیف این است که آخرین دفاعیات خود را بکنى: گفتم
سبک . گویم بى تقصیر بودم، کارهاى مفید هم کردم من نمى: شد، لذا گفتمثل این که متوجه منظورم 

به من مهلت بدهید تا در فراغت بتوانم تاریخ را .  ساله ایران را بنویسم25خواهم تاریخ  مى. سنگین بکنید
 ...بنویسم

 ...ها مرگ است دهند، جزاى آن کسانى که در روى زمین فساد و تباهى را گسترش مى: من گفتم
من از همه . آقاى جنتى و آقاى آذرى و آقاى محمدى گیالنى و دیگران هم به عنوان حکم حضور داشتند

ها پایین آوردیم و به طرف حیاط  هویدا را از جلسه بیرون برده و از پله. خواستم که جلسه به هم بخورد
 به تاخیر افتد و روى هویدا حاضر به نوشتن وصیت نشد تا شاید دستور اعدام او... مجاور حرکت دادیم

اى  ولى چاره. کرد، دستى از غیب براى نجات او بیرون بیاید کرد و شاید تصور مى همین فرجه حساب مى
. خبر به جهان مخابره شد و مانند بمب در سراسر جهان صدا کرد... نداشتیم و سرانجام حکم را اجرا کردیم

وکیل (، "له بالن"ها مانده بودند که جواب  سید، آنوقتى که خبر به مهندس بازرگان و یزدى و صباغیان ر
وکیل یاد . ها وکیل مدافع، از فرانسه خواسته بودند و او در راه بود گویا آن. را چگونه بدهند) فرانسوى

 ".شده، پس از شنیدن خبر، از ترکیه به فرانسه برگشت
  

د که رژیم جدید چگونه با افراد رژیم نوشته خلخالى به توضیح زیادى احتیاج ندارد و به روشنى نشان میده
 این بود که خمینى در 57الزم به یادآورى است که یکى از دالیل موفقیت انقالب . سابق برخورد کرد

رفتارى . پاریس به سران ارتش قول کتبى داده بود که اگر به ملت بپیوندند با آنها بدرفتارى نخواهد شد
هاى  ا انجام داد به هیچوجه قابل توجیه نیست و خالف حتى گفتهکه خمینى بعد از رسیدن به قدرت با آنه

خلخالى محدود به زندگان نشد، او حتى از نبش قبر  کور روش انتقامجویانه. خود او در پاریس بود
و . نیز ابا نداشت) رضا شاه، ناصرالدین شاه، علیرضا پهلوى، فضل اهللا خان زاهدى(بازماندگان رژیم سابق 

  : .Erreur ! Signet non définiخوانیم از جمله در کتابش مى. ا اعالم کرد که حامى اش خمینى بودالبته او باره
 
او از همان اول . زد صدر دست بردار نبود و در هر فرصتى، اینجا و آنجا، پشت سر ما حرف مى بنى"

شت که کارهاى خلخالى در رابطه با اما، امام امت بیان دا! گفت که خلخالى قاتل است و نه قاطع مى
  "....تخریب مقبره پهلوى خیلى خوب و به جا بوده است

 
صدر بعد از اولین اعدامها در   بازماندگان رژیم سابق محدود نشد و هشدار و مخالفت بنىهاین برخورد ب
رنیافت، تا کار بجائى  را کسى د"اول از بدترینها شروع میکنند و بعد به بهترینها تمام میکنند"مدرسه رفاه 
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رسید که رژیم جدید از همان سالهاى اول در نقض حقوق بشر گوى سبقت را از رژیم سابق برد و اولین 
 : در میدان آزادى چنین گفت یشدر سخنران) روز عاشورا(1359 ابان 28رئیس جمهورى در 

 
یا در کدام دین و در کجاى در قانون اساسى ما مگر شکنجه حرام نشده است ممنوع نشده، در کجاى دن" 

شوند؟ چرا باید  اسالم و کشور اسالمى و حکومت اسالمیش شش نوع زندان وجود دارد چرا اینها تعطیل نمى
اینهمه . جو اسالمى، جو اعتماد است. هر کسى و هر نهادى یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل شوند

شود و به کار این زندانهاى گوناگون  تى تشکیل نمىدستگاههاى ترسناک و مخوف درست نکنید چرا هئی
چرا در رژیم اسالمى انسان و جان او اینهمه بى منزلت شده است که بتوان مثل آب خوردن . رسد نمى

گیرند زندان  شود که اشخاص را مى چه طور مى. محکوم کرد و بدون اینکه کسى بفهمد کار او را تمام کرد
دستگاه قضائى ما باید بیطرف باشد، . شوند؟ بس کنید این کارها را شدگان مىها جز فراموش  میبرند و ماه

اگر اینطور شد این همان . مستقل باشد و نباید اجازه داد انواع و اقسام پیدا کند و ابزار قدرت سیاسى شود
 ".است که حسین به خاطرش قیام کرد و شهید شد

   
هاى خلخالى نه تنها   از نوع محاکمه"هایى محاکمه"با .  کردنددانیم، اعدامها ادامه پیدا ادامه جریان را مى

حقایق روشن نشدند، نه تنها جامعه نتوانست مکانیسمهاى بوجود آورنده یک نظام استبدادى را بروشنى 
قدم کج رژیم . دریابد بلکه بر ابهامهاى آنها افزوده شد و راه براى بازسازى استبداد جدید هموار گشت

قربانیان محدود به . رداشته شد و براى مردم ایران و میهن ما هزینه بسیار زیادی بجا گذاشتجدید اینسان ب
افراد رژیم سابق نشدند و تعداد بسیاری از کسانى که در انقالب شرکت کرده بودند بوسیله جالدان جدید 

 در ایران در اصل راهنماى آنچه. به قتل رسیدند، شکنجه و حبس گشتند و یا مجبور به ترک وطن شدند
هر کس که در رژیم سابق پست مهمى داشت، . رابطه با افراد رژیم سابق صورت گرفت انتقام کور بود

 بود و قاطعیت همان قاتلیت "اقتدار"طاغوتی و مفسد فى االرض محسوب میشد و دادگاه تنها وسیله نمایش 
 .معنى داد

   
محاکمه مختارى و احمدى در : خیمان وجود دارداما در تاریخ معاصر ایران نمونه دیگری از محاکمه دژ

  . آور بودند  در از بین بردن رجال کشور و مخالفان سیاسى نامایندو. 1320سال 
احمدى در زندان . پس از تبعید رضا شاه فرصتى پیش آمد که به اقدامات خالف قانون او رسیدگى شود

او بعد . کشت سم زندانیان سیاسى را مىاندن خور هوا و  آمپولرضاخانى پزشک بود و طى سالها با تزریق
. دش از سقوط رضا شاه به بغداد رفت اما بدنبال تالش خانواده قربانیان از جمله مظفر فیروز به ایران استرداد 

به مناسبت محاکمه احمدى و مختارى آنچه در دوران . سرپاس مختارى نیز رئیس شهربانى رضا شاه بود
مردم با خبر شدند که افرادى چون عشقى، مدرس، تیمورتاش، .  بود آشکار شداختناق رضاخانى روى داده

محاکمه این . نصرت الدوله، فرخى یزدى، ارانى و بسیارى دیگر چگونه توسط عوامل رضا خان کشته شدند
مختارى در دفاعیات خود را مامور و معذور وا نمود و آمر را . افراد باعث روشنگری بسیارى در جامعه شد

 :ص دیگرى یعنى رضا شاه میدانست و در آخر هم خطاب به دادرسان امور جنائى چنین گفتشخ
  
 اى در کف شیر نر خونخواره"

 ؟اى  غیر تسلیم و رضا کو چاره
  

 . امر گذاشتدوکسروی بود او پایه دفاعیات خود را بر احمد  مختاری احمدی و تسخیری پزشکوکیل  
 بعنوان مثال به گفته او مدرس و شیخ .درست نیستندوارده   اتهاماتبسیاری ازد که شاو مدعی که اول این

و همینطور قتل افرادی چون فرخی و و به قتل نرسیده بودند نصرت الدوله از بیماری فوت کرده خزعل و 
 خیلی ها شداباگر بنا بر محاکمه کسروی معتقد بود که  اینکه دوم .سردار اسد را هم مورد تردید قرار داد

اکمه حنیز باید م )ای مختلف و نمایندگان مجلسوزرای دوره همانند  ( محاکمه شوند و دیگرانییستبا
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 و استدالل میکرد که در زمان رضا شاه تقید به قانون وچود نداشته است و مختاری و احمدی نیز ندگرد
  .  اوامر را به اجرا گذاشته اندمانند بقیه

مسلمات از سویی  زیرا .ید استداللهای کسروی قابل دفاع نیستند البته همانطور که در بخش بعدی خواهیم د
هر انسانی باشد هر چه از سوی دیگر قانون ود دارد و یدن مخالفان رضا شاه وجبسیاری در باره به قتل رس

طرت انسانی است  و باالخره اینکه اگر در شرایطی نتوان همه  قتل خالف حقوق و فمیداند که شکنجه و
طی دادگاه  محاکمه کشید دلیل این نمی شود که مقصرانی را که محاکمه آنان ممکن است و بهرا مقصران 

 را رها کرد بلکه باید از اطالعات این  محاکمه برای شتمعه گذار جااطالعات زیادی در اختیاآنان میتوان 
بخوانند و « بنام در کتابی کسروی مجموعه دفاعیات .کمک گرفتو پیگیری آنان رسیدگی به موارد دیگر 

 از طریق  که توانست بودهعبدجالل نیز دادگاه دادستان . منتشر شده است1323 در سال »داوری کنند
کسب کند  نصرت الدوله لدرباره فترا موثق اولین اطالعات و عضو جبهه ملی  دادستان سمنان کشاوزر صدر

موعه مباحثات جم.  بودبه قتل رسیدهان در زندان سمنیروز فالدوله ت  نصر. و پرونده را به جریان بیاندازد
محاکمه (در کتابی تحت عنوان  63 در سال فرخی و سردار اسعد  ارانی،،عامالن کشتار مدرسدادگاه 

  .  چاپ شددر ایران ) محاکمه گران
 سال حبس محکوم شدند و احمدى قاتل تیمور تاش و 13 تا 8مختارى و چهار تن دیگر از همکارانش به 

مظفر فیروز .  تن دیگر پس از محاکمه به اعدام محکوم شد و در میدان سپه به دار آویخته شدفرخى و دهها
 :نویسد هاى قاجار که پدرش نصرت الدواله را رضاخان کشته بود در یادداشتهاى خود مى از شاهزاده

 
از هر چیز ولى من قبل . اى به تکاپو و جنبش افتادند بعد از اخراج رضاخان در هر گوشه مملکت عده" 

اجراى عدالت و توقیف و محاکمه قانونى رئیس نظمیه و همدستان بى شرم و آبروى او را دنبال کردم و 
اى از ارائه این فکر به صورت قلمى و قدمى نایستادم و با تفکر و دقت با شناخت و استفاده از فضاى باز  لحظه

زنامه نگاران سرشناس و وکالى کار آزموده از رو. و سیاست وقت استفاده نموده و مشغول تدارک کار شدم
اندازه مفید و با ارزش افتاد  شور و راهنمائى دادرسان با وجدان و آگاه بى. و شریف دعوتى به عمل آوردم

اى صالح و بیطرف تشکیل شود تا همه دست  اى سالم و برحق بر حسب قانون ریخته شد تا محکمه و برنامه
....  آن عصر وحشت بر همه عیان گردد و مشروطیت زندگى از سر گیرداندرکاران اعمال جنایت کارانه

تر بگوئیم جالد زندان، احمدى، دل و  اش و قتل پزشک یا صحیح اقدام به تعقیب مختارى و دار و دسته
جراتى عجیب به مردم داد و افکار عمومى طورى بسیج شد و شکایتها به جائى رسید که در همان ابتداى 

ا شاه، قوه مقننه کشور رسماً بموجب قانون مصوبه مجلس شوراى ملى اعالم داشت که سلطنت محمد رض
و باید به صاحبان اصلى . رضا شاه اموال مردم را به زور ضبط کرده و این اموال مسروقه محسوب است

یک بازداده شود و محکمه صالحه دادگسترى که دیوان عالى تمیز آنرا تائید و تنفیذ نمود رضا شاه را شر
 ".جرم و باالتر از آن آمر تمام قتلهاى سیاسى اعالم داشت

   
اما متاسفانه این محاکمات تنها در آن دوره کوتاه تاثیر گذاشت و پس از آن در استبداد محمد رضا شاه به 

آن تجربه که با موفقیت . فراموشى سپرده شد و نسل بعد کوچکترین اطالعى از این محاکمات پیدا نکرد
شود به نسل بعد انتقال داده نشد و این عدم  م شده بود و در عصر خود توفیقى بزرگ محسوب مىانجانسبی 

اى دیگر  خواست از دوران حکومت پدرش چهره انتقال تجربه از آن سبب بود که محمد رضا شاه مى
شاید  .شدنیز رئیس دفتر شمس پهلوی خواهر شاه او سپس  و ردک را هم آزاد ى مختارى او حت.بدست دهد

کشى  گرفت و راه به انتفام بود محاکماتى از نوع خلخالى صورت نمى اگر این محاکمات در ذهن مردم مى
  .شد برده نمى

  
توان از تجربه معاصر ایران در زمینه محاکمه قاتالن سخن گفت و از دو محاکمه، یکى محاکمه معروف  نمى

در این نوشته با اینکه هر .  سخنى به میان نیاورداى به میکونوس و دیگرى محاکمه معروف به قتلهاى زنجیره
پردازیم زیرا یکى از  یک از دو موضوع خود احتیاج به نوشتن کتابى دارند به اختصار به این دو محاکمه مى
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آن در خارج از ایران صورت گرفت و دیگرى توسط خود رژیم و البته هیچکدام در دوره گذار به 
 .اند دمکراسى صورت نگرفته

   
صادق شرفکندى، (در واقعه میکونوس چهار نفر از افراد اپوزیسیون کشته : نایت میکونوس و دادگاه برلینج

این . شدند) عزیزاهللا طبیب غفارى(و یک نفر مجروح ) فتاح عبدلى، همایون اردالن و نوراهللا دهکردى
ام سرتیم این عملیات در براى اولین بار ن. جنایت در رستورانى بنام میکونوس در شهر برلین صورت گرفت

 از او نام برده شد در Aنشریه انقالب اسالمى در هجرت چاپ شد منبع خبر که بعدها تحت عنوان شاهد 
بعد از درج خبر نام سرتیم، دستگاه قضائى آلمان با . صدر داده بود ایران بسر می برد و اطالع را به بنى

د از افراد رژیم بود در شرایط خاصی از ایران خارج و ابوالقاسم مصباحى نیز که خو. صدر تماس گرفت بنى
بعد . صدر از او گرفت و در اختیار دادگاه برلین گذاشت آمد و اطالعاتى را در این مورد بنى به پاکستان 

صدر و مصباحى، بعد از جلسات بسیار،  صدر به اروپا آورده میشود و با شهادت بنى مصباحى توسط یاران بنى
آنچه در این موضوع براى مطلب ما مهم است برخورد . راى به محکومیت رژیم ایران داددادگاه برلین 

توان از شخصى که براى رژیم کار کرده است کمک گرفت؟ در چه  آیا مى. نسبت به مصباحى بود
مسلماً بدون . شود اى ایراد گرفتند که چرا با افراد اطالعاتى رژیم همکارى مى شرایطى؟ در آنزمان عده

صدر براى آوردن او به اروپا و باالخره  صدر و تالش یاران بنى رفى مصباحى به دادگاه از سوى بنىمع
 که Aشد، زیرا شاهد منسوب به  شهادت او در دادگاه، راى دادگاه بر محکومیت سران رژیم ممکن نمى

موفقیت در . ه خارج بیایدتوانست ب برد و نمى براى اولین بار نام سرتیم قتلها را داده بود در ایران بسر مى
  تجربه دادگاه برلین نشان داد که اگر

  حقیقت گفته شود و تنها هدف کشف حقیقت باشد-
  از کسانى که صادقانه براى گفتن حقیقت ابراز آمادگى میکنند استقبال شود-
  هدف استفاده سیاسى نباشد و تالش براى یافتن حقیقت در حوزه حقوقى و قضائى باقى بماند-
اى بى سابقه  از این دید دادگاه برلین و راى آن بر محکومیت سران رژیم نتیجه. شود پیروزى ممکن مى 

دادستان آلمانی در اینمورد نوشت که برای اولین بار حق بر قدرت دولتی چیره . بود که بدست آمد
  .گشت

  
اى بود که در داخل  بهاى تجر  دادگاه مربوط به قتلهاى منسوب به زنجیره: اى قتلهاى سیاسى زنجیره
زیر فشار افکار عمومى رژیم مجبور شد بپذیرد که افرادى از خود رژیم در قتل . کشور صورت گرفت

هر چند تعداد قتلها بسیار بیشتر از این بود اما . اند پروانه و داریوش فروهر، پوینده و مختاری دست داشته
رفته بود که راه دیگری جز قبول مسئولیت قتل این چهار تن آنچنان آشکارا توسط حاکمین صورت گ

اش بقاى اصل رژیم بود و نه افشای حقیقت ، تمام تالش  اما از آنجا که تمامیت رژیم نگرانى اصلى. نبود
اى خودکامه و نه دستورگیر صورت بپذیرد و خصوصا جناح اقتدارگراى  خود را کرد که محاکمه عده

در آن زمان . ن محاکمه ساختگی هر چه زودتر پایان دهدرژیم تمامى تالش خود را کرد که به جریا
ت استفاده کرد و در دادگاه شرکت کرد و تا آنجا که ممکن صند که باید از هر فردبسیاری بر این رای بو

هاى قربانیان که نه بدنبال  اش از سوى خانواده عدم پذیرش دادگاه و حکم. است به افشاگری پرداخت
دنبال کشف حقیقت و شناخته شدن و افشاى دستگاه ترور و آمرین بودند کار پر انتقام از مامورین که ب

اهمیت تجربه قتلهای سیاسی زنجیره ای در این است که . ارجى بود که در این جریان صورت گرفت
پذیرد و از اینرو دل بستن به دادگاههایى  نیک روشن ساخت هیچ دستگاه جنایتکارى محاکمه خود را نمى

شود جز مشروعیت دادن به کسانی که با خون  اى کوچک از حقیقت گفته مى ا فقط گوشهکه در آنه
   .برد راه به جائى نمى ،قربانیان بازی قدرت میکنند
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   تجربه دادگاه نورنبرگ1-2

  
 ) نفر50کمتر از (سه فاتح جنگ جهانى دوم، روزولت، چرچیل و استالین تصمیم گرفتند افراد رده باالى 

 : حوزه صالحیت این دادگاه سه نوع جنایت بود. را محاکمه کنندرایش سوم 
 
 المللى،  جنایت علیه صلح یعنى تدارک ایجاد و ادامه جنگ تجاوزکارانه و یا زیر پا گذاشتن قوانین بین- 1
  جنایت جنگى به معنى زیر پا گذاشتن قوانین جنگ- 2
هر عمل ه درآوردن، انتقال اجبارى مردم،  به برد، جنایت علیه بشریت به معناى قتل و قتل عام- 3

که این جنایات بعد از   سرکوب به علل سیاسى، نژادى و یا مذهبى وقتى وغیرانسانى علیه مردم عادى
الزم به تذکر است که براى اولین بار در . جنایت علیه صلح و یا در حین جنایت جنگى صورت گرفته باشند

 . شدقضاوت، مبحث جنایت علیه بشریت گشوده
 :دو علت براى انتخاب شهر نورمبرگ جهت برگزارى دادگاه ذکر میشود

  در این شهر اعالم کرد و1936 هیتلر قوانین تبعیض نژادى نازیسم را در سال - 1 
 . بود که ساختمان دادگسترى آن تخریب نشده بودن تنها شهر آلما- 2 

 نفر به 4عدام، سه نفر به حبس ابد و در سرى اول دوازده نفر به ا.  دو سرى محاکمه صورت گرفت
 نفر از محکومان به اعدام، قبل از اجراى حکم و یا قبل از صدور 4. هاى کوتاه مدت محکوم شدند حبس

 کشورى که این محاکمات را تصدى 4بعد از این سرى، بعلت اختالف بین . حکم خودکشى کرده بودند
در این سرى . رى دوم محاکمات را تنها آمریکا تصدى کردس) فرانسه، شوروى، آمریکا و انگلستان(میکردند 

اما . بیشتر محکومان مربوط به پلیس آلمان و یا صاحبان صنایع بودند و در حدود همان احکام صادر شدند
 . آزاد شدند1958کلیه محکومان به زندان در این دو سرى محاکمه در سال 

م آلمان نگذاشت بلکه بسیارى از مردم خصوصاً صاحبان این دادگاهها نه تنها تاثیر بایسته را بروى مرد
ایراداتى که به این .  جنگ یاد کردند"عدالت فاتحان"مطبوعات و حقوقدانها از این محاکمات بعنوان 

 :دادگاه گرفته میشود عبارتند از
  تمامى قضات از کشورهاى فاتح انتخاب شدند،- 1 
  شاکى باشند قربانیان جنگ نمیتوانستند بعنوان شخص- 2 
  چیزى بنام جنایت علیه بشریت قبل از محاکمات نورنبرگ وجود نداشت- 3 

 و باالخره اینکه چطور میشد آلمانیها را بخاطر امورى محکوم کرد که خود متفقین در طى جنگ برخى از 
دار آلمانى بعنوان مثال دادگاه مجبور شد از یکى از اتهامات وارده به دریا. آنها را انجام داده بودند

دریادار . هاى غیرنظامى را غرق کرده است او متهم شده بود که بدون هشدار کشتى. دونیتس صرفنظر کند
هاى آمریکا و انگلیس همین عمل را در روز اول جنگ انجام داده  دونیتس در محاکمه ثابت نمود که ارتش

وال ببرد از این اتهام دریادار دونیتس از آنجا که دادگاه نمیخواست اعمال فاتحان جنگ را زیر سئ. بودند
اى غرق شده را  هاى آلمانى عده این دریادار حتى ثابت کرد چگونه هنگامى که کشتى. صرف نظر کرد

 .هاى آلمانى نجات دهنده را غرق کردند ها کشتى نجات داده و به صلیب سرخ رسانده بودند، آمریکایى
زیرا در دید .  بر این دادگاهها حاکم بود" توجیه میکندهدف وسیله را" اصلاین مثال نشان میدهد که 

فاتحان جنگ، آلمانیها هدفى پست و متفقین هدفى نیک داشتند و براى رسیدن به آن هدف اجازه داشتند 
 !اى را بکار برند هر وسیله

ن فاتحیدر این دادگاهها به کل جنایت رسیدگى نشد بلکه به جنایات نازیها و آنهم در حدود منافع 
 رنت متفکر آلمانى محاکمه براى یافتن حقیقت است و در این صورت باید بهآنا هابقول . رسیدگى شد

رنت همین ایراد را نیز به محاکمه آیشمن در بیت المقدس  آناها. تمامى جوانب جنایت رسیدگى شود
 .شود گرفت که دورتر به آن پرداخته مى
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  برخورد آلمان با جنایتکاران نازى1-3
   

با اینکه بسیارى از . معه آلمانى نیز درصدد رسیدگى به جنایات و مسئولیتش در پدید آمدن آن نشدجا
جنایات نازیها در خارج از مرزهاى آلمان بوقوع پیوسته بود اما در قانون اساسى آلمان غربى مصوب سال 

 ساالرى آلمان به هر دیوان. توان به کشور دیگرى مسترد کرد  این اصل آمد که هیچ آلمانى را نمى1949
بعنوان مثال سابقه کیفرى محکومین در مدارک ثبت . طریق سعى کرد از بار محکومیت متهمین کاسته شود

 نفر به دادگاه 90500. دستگاه قضایى آلمان غربى با تخفیف بسیار به مسئله جنایتکاران رسیدگى کرد. نشد
قانون نسبت به آمران سختگیرى بیشترى نشان میداد . د نفر از آنها محکوم گشتن6500فراخوانده شدند و تنها 

بدین ترتیب به غیر از آمران اصلى یعنى هیتلر، هیملر و هاینرش بقیه متهمین مانند . تا نسبت به ماموران
ژنرالها و روساى اردوگاهها بعنوان مباشر ساده در نظر گرفته شدند و درباره آنها احکام بسیار سبک صادر 

بعنوان . هاى باال محکوم نشدند اما افراد درجه بسیار پایین محکوم شدند همان نیز افراد ردهدر بین مت. شد
 ماه زندان 9 حداقل  نفر،26600اش بخاطر شرکت در قتل  همثال رئیس پلیس نازیها مرینگ که علی

ز شیمیایى  نفر معلول را با گا6652مثال دیگر مربوط به دکتر بورم است که . درخواست شده بود عفو گشت
دادگاه او را آزاد کرد، زیرا بنابر قول دادگاه او این جنایات را آگاهانه و با نیت بد . به قتل رسانده بود

بسیارى از محکومان به حبس . انجام نداده بود، بلکه اعتقاد داشت که عملى خیر و انسانى انجام داده است
 .بعد از اندى آزاد شدند...) پزشکى(نیز بعلل مختلف 

اى اصولى براى آلمان  صدراعظم آلمان، آدناور، پایان محاکمات از نوع محاکمات نورنبرگ را مسئله
میدانست و با آغاز جنگ سرد بین بلوک غرب و شرق از آنجا که آمریکا به همکارى آلمان نیاز داشت، به 

فر در سال  ن5288 ،1949در سال . تعداد محاکمات جنایتکاران سال به سال کم شد. این مسئله تن داد
رفتار سه قوه دولت آلمان بعد از جنگ چوب .  نفر محاکمه شدند21، تنها 1955 نفر و در سال 44 ،19950

الى چرخ محاکمات گذاشتن بود، و در عمل به نوعى دادن عفو عمومى منجر شد هر چند که خود قوانین 
 نفر 22درهاى زندان الندسبرگ بروى  1958 مه سال 9بدین قسم در . نیز در همان جهت تهیه شده بودند

از آخرین زندانیان نازى مربوط به محاکمه ایساتزگروپن که هر یک به تنهایى مسئولیت مرگ یک میلیون 
 .نفر را بر عهده داشتند، باز شد

   
  محاکمه آیشمن در بیت المقدس4 -1
   

 محاکمات جنایتکاران جنگى محاکمه آدلف آیشمن در بیت المقدس نیز از نظر تاریخى یکى از مهمترین
آیشمن طى جنگ جهانى دوم مسئول جنایات بسیار هولناکى علیه بشریت و از مسئوالن اول . بحساب میرود

 در سرویس امنیتى آلمان نازى براى هیملر و هیدریش کار 1934او در سال . کشتار یهودیان در اروپا بود
پاک " شد و "مسئله یهودیان"ئول رسیدگى به بعد از اشغال اتریش توسط آلمان نازى، مس. کرد مى

بعد از مرگ هیدریش او بطور خودمختار مسئولیت .  لهستان از یهودیها به عهده او گذاشته شد"کردن
بعد از شکست آلمان، آیشمن به ایتالیا و سپس به .  کشور اروپائى را به پیش برد13امحاى یهودیان در 
یسهاى امنیتى اسرائیل او را ربودند و در دادگاه بیت المقدس به  سرو1960در سال . آرژانتین فرار کرد

آیشمن در جریان دادگاه اظهار داشت که .  جلسه، به اعدام محکوم شد144محاکمه کشیدند و بعد از 
مسئولیت مستقیم کشتار را نداشته بلکه کمک و تشویق به جنایت کرده و این امر را نیز به دستور 

از دید آیشمن، اطاعت از مافوق .  محسوب میشده است"اعمال دولتى"ه و اعمالش هایش انجام داد مافوق
 .شد یک عمل پسندیده محسوب مى
بعد از جنگ جهانى . توان بدون در نظر داشتن شرایط تاریخى آن انجام داد بررسى محاکمه آیشمن را نمى

زیر وقت اسرائیل، دستگیرى و گورین، نخست و براى بن. دوم تشکیل دولت اسرائیل نیاز به توجیه داشت
دادگاه آیشمن فرصتى بود براى تقویت پیوند بین یهودیان مشرق و یهودیان بازمانده از جنگ و رابطه 

در صحنه   قصد داشتمچنینهاو . اى آنان برقرار کردن بین گذشته اروپایى یهودیان و آینده خاورمیانه
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د آورد و به اسرائیل بعنوان تنها دولت حافظ یهودیها المللى براى دولت جوان اسرائیل مشروعیت بوجو بین
دادگاه آیشمن بصورت مستقیم از رادیو . هویت ببخشد و نشان دهد که اسرائیل تنها مأمن یهودیان است

براى اولین بار یهودیان احساس اقتدار .  گفتگوى مردم بودموضوع اصلیپخش میشد و مدتها مسائل دادگاه 
وانستند در دادگاه زجرهاى فجیعى را که دیده بودند بیان کنند و یک مقام رسمى میکردند، قربانیان میت

 .صحبتهاى آنان را بپذیرد
اما . هر چند در این دادگاه پرونده فجایعى که در جنگ جهانى دوم نازیها انجام داده بودند بیشتر باز شد

ت علیه مردم یهود متهم شد و نه به ایراد اساسى که به این دادگاه گرفته شد این بود که آیشمن به جنای
که این دادگاه را مورد بررسى عمیق قرار داد، کارى که نازیها و  رنتآنا هابراى . جنایت علیه بشریت

ها  اسرائیلى. آیشمن انجام داده بودند جنایت علیه آنچه انسان است، علیه آنچه منزلت انسانى است، بود
ن هیچ فرصتى براى محاکمه آنچه بر آنان رفته بود را نداشتند محق میگفتند از آنجا که یهودیها قبل از آ

اما واقعیت این است که جرم . بودند که آیشمن را در اسرایئل و بخاطر جنایت علیه یهودیها محاکمه کنند
جنایت علیه بشریت را متفقین خصوصاً بخاطر آنچه بر قوم یهود رفته بود، بعد از جنگ، درست کرده بودند 

بن گوریون کلیه انتقادات علیه دادگاه را رد . لى وجود نداشت که آیشمن به این جرم محاکمه نشودو دلی
از اینرو دادگاه آیشمن نیز همانند دادگاه نورنبرگ نوعى دادگاه فاتحان بود و از آن استفاده سیاسى . کرد
 با نازیها بمیان نیامد، بقول هابدینخاطر بود که در این دادگاه سخنى از همکارى یهودیان و صهیونیست. شد
گفته نشد که شوراهاى یهودیان در اروپا با نازیها همکارى کرده بودند، زیرا آنها نیز همان طرز  رنتآنا ها

 فکر را  طرزدانستند یهودیها هم همین اگر نازیها هر نوع پیوند با قوم یهود را زشت مى. فکر نازیها را داشتند
دانستند یهودیان  با غیر یهودى مخالف بودند، اگر نازیها آریاییها را ملت برتر مىداشتند و با هرگونه پیوند 

متأسفانه شوراهاى یهودى در اروپا حتى بین یهودیان نیز خوب و . دانستند نیز قوم یهود را قوم برگزیده مى
تن اسرائیل  را براى ساخ"یهودیان خوب" را به دست نازیها سپردند و "یهودیان بد" و ندبد قائل میشد
این شد که در این دادگاه، جنایت در تمامى ابعادش مورد بررسى قرار نگرفت، بعنوان مثال . حفظ کردند

در دادگاه هرگز امحاى کولیهاى اروپا و یا مردم لهستان که آیشمن در آنها دست داشت جزو اتهامات 
  .درجه اول او قرار نگرفت

  
 
  تجربه آرژانتین 1-5
  
 1983 تا  1976جنایاتی که بین سالهاى تورى نظامى قبل از واگذاری قدرت ران دیکتا س1983 در سال  

 در باره جنگ علیه شورش و "متن پایانى"اى بنام در بیانیه. مرتکب شده بودند  را مورد عفو قرار دادند
وی  اشتباهاتى که در هر برخورد نظامى ر"جنگ کثیف" سران حکومت نظامى پذیرفتند که طى ،تروریسم

اما در همان متن آمده است که از . می دهد، صورت گرفته و در بعضى موارد حقوق بشر نقض شده است
 در حبس ه سر به نیست شده دیدگاه قانونى و ادارى ناپدید شدگان باید کشته شده در برخوردها و ن

در . دگاه عالى باشندمحسوب شوند و اشاره شده که تنها خدا و تاریخ میتوانند براى اعمال ارتکاب شده دا
 عفو 83 تا 73 براى اعمال مرتکب شده از طرف شورشیان و سرکوبگران سالهاى "آرامش ملى"قانونى بنام 

او سه نوع .  قانون عفو را لغو کردAlfonsinنَی رائول آلفونس83 دسامبر 22اما در . پیش بینى شده بود
 : مسئولیت تعریف کرد

ه اخالقى و مقررات قضائى، روشهاى سرکوب را تدوین کرده بودند و  کسانى که بر خالف اصول اولی-1 
 . دستور اعمال آنها را صادر نموده بودند

 . کسانى که بدستور و یا بدون دستور اینگونه اعمال وحشیانه و غیر عقالنى را انجام داده بودند- 2 
عمالشان وحشیانه و غیر عقالنى باشد،  کسانى که در جو عمومى ابهام و اجبار، دستورات را بدون اینکه ا- 3 

 .به اجرا گذاشته بودند
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شدند مگر اینکه   از دیدگاه حکومت جدید، کسانى که از دستورات پیروى کرده بودند مسئول شناخته نمى
ا در حد اختیاراتشان براى آنان امکانى وجود میداشته که دستور را به اجرا نگذارند و یا اینکه از غیرقانونى ی

 . بودند  دستور آگاه مىبودن
 ، رئیس جمهورى در عین حال دو الیحه را به اجرا گذاشت که "آرامش ملى" کمى قبل از لغو قانون 

 تن از سران اصلى چریکهاى چپ رو 7 تن از سران سه حکومت نظامى و طبق دیگرى 9طبق یکى از آنها 
 معروف شد که طبق آن هر دو "و شیطاند"این برخورد دوطرفه به برخورد با . گرفتند تحت تعقیب قرار 

دیگر اینکه هر چند دیکتاتورى نظامى غیرمشروع . گرفتند طرف برخوردها در یک حد از مسئولیت قرار 
 . شمرده میشد اما اراده سیاسی برای محاکمه کودتاى نظامى وجود نداشت

آنها نظر دادند که . شت براى محاکمه مسئوالن اختناق، حکومت کار را بعهده دادگاههاى نظامى گذا
براى در مخالفت با آنها ، دادگاه فدرال 84در اکتبر . مبارزه علیه شورشیان کامالً مشروع بوده است

 مورد جنایت، حبس غیرقانونى و 711طى رسیدگى به . نموداعالم صالحیت رسیدگى به پرونده نظامیان 
ژنرال .  نفر از سران نظامى محکوم شدند5 کار  نفر شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و در آخر800شکنجه، 

.  سال زندان محکوم شدند17 تا 4ویدال و ماسرا عضو اولین حکومت نظامى به حبس ابد و سه تن دیگر به 
به موازات رسیدگى قضائى، رئیس جمهورى . بقیه متهمان به علت نبود مدرک تحت پیگرد قرار نگرفتند

نده ده شخصیت معتبر و سه نماینده مجلس در باره مفقودشدگان که آقاى آلفونسین، کمیسیونى دربرگیر
اى   صفحه50000 ، این کمیسیون گزارشى 84در سال .  نفر برآورد میشد، تشکیل داد30000 تا 15000بین 
 محل حبس مخفى آمده 365 مفقود و 8961 انتشار داد که در آن لیست موقتى از نام "دیگر هرگز نه"بنام 
کمیسیون هر چند . وشهاى شکنجه و اختناق و مسئولیتهاى نیروهاى نظامى نیز قید شده بودانواع ر. بود

تر پذیرفت اما مشخص کرد که حقوق بشر بدوام از طریق دستگاههای  نظریه دو شیطان را بصورت رقیق
ه  و اعالم کرد که امکان آشتى ملى وجود ندارد مگر با توببودی توسط نیروهاى نظامى نقض شده دولت

 . مجرمان و قضاوتى بر مبناى حقیقت
 به سران ارتش قول داد که به 1985 ارتش از ادامه کار دادگاهها احساس نگرانى کرد و الفونسین در سال 

 شکایت از نیروهاى نظامى 2000 ، 1984این امر زمانى انجام گرفت که در اوت . آن  پایان خواهد داد
اى براى خاتمه   روزه60 که مهلت "نقطه پایان"انون معروف به  ، ق86در دسامبر . توسط مردم شده بود

  :در توجیه رائول الفونسین گفت. دادن به تعقیب مسئوالن خشونت گذاشته بود بتصویب مجلس رسید
این قانون باید به سوءظن همه گیر به نیروهاى نظامى بعنوان نهاد دولتى خاتمه دهد و شرایط آشتى ملى " 

 ".را فراهم آورد
 10 شکایت از طرف مردم به دادگسترى شد که رسیدگى به آنها به 3000: این سیاست نتیجه معکوس داد 

اى از نظامیان شورش کردند و خواستار راه حلى سیاسى و نه قضایى و   عده87در سال . سال نیاز داشت
 تصویب "اعت الزماط"از آن پس، قانونى بنام . پایان دادن به از حیثیت انداختن نیروهاى نظامى شدند

هاى پایینى بعلت اینکه توانایى تصمیم گیرى نداشتند  گشت که طبق آن، از اعضاى نیروهاى امنیتى رده
 Carlos کارلوس منم89در سال . طبق این قانون مجریان بسیارى عفو شدند. رفع مسئولیت شد

Menem یح عفو را امضا کرد و عده  که قبل از انتخاب به ریاست جمهورى موافق پیگیرى مجرمان بود لوا
حکومت سیاست ترمیم مالى قربانیان را براى پایان دادن به . کثیرى از نظامیان و شورشیان آزاد شدند

اما سازمانهاى مدافع حقوق بشر با پیش کشیدن این موضوع که سازمان ملل در . محاکمات به اجرا گذاشت
ست و جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمیشود  مفقود کردن را جنایت علیه بشریت شمرده ا1984سال 

 را از طرف دادگاه فدرال خالف قانون اساسى اعالم کنند و "اطاعت الزم" و "نقطه آخر"توانستند قوانین 
  .این قوانین لغو شدند

در تجربه آرژانتین، حکومتهاى بعد از کودتا براى راضى کردن ارتشیها و بعنوان مصلحت حفظ دمکراسى 
هاى قضائى پایان نیافته است و جامعه   رسیدگى2003 تابستانتا . ، بدنبال کشف کامل حقیقت نشدندنوزاد

، 2003 ید دراما  بعد از  انتخاب رئیس جمهورى جد. آرژانتین نتوانست به یک توافق ملى در این امر برسد
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قانون .  ا محاکمه کنند را کنار گذاشت تا دادگاهها بتوانند مسئوالن نظامى ر"نقطه آخر"مجلس قانون 
 . جدید، پیروزى بزرگى براى سازمانهاى مدافع حقوق بشر و خانوادههاى قربانیان محسوب شد

  
  تجربه اروگوئه   1-6 
  

با اینکه .  صورت گرفت84اى در ژوئیه   در اروگوئه، انتقال قدرت از نظامیان به غیر نظامیان طى موافقتنامه
قدرت در علن خواستار محاکمه مسئوالن اختناق بود اما در موافقتنامه، موادى اپوزیسیون قبل از رسیدن به 

مخفى وجود داشت مبنى بر اینکه از سویى کلیه زندانیان سیاسى آزاد گردند، و از سوى دیگر نظامیان 
 .تحت پیگرد قانونى قرار نگیرند

 را فورا تصویب "آرامش ملى"ون او قان.  ، سانگینتى پیروز شد84  در انتخابات ریاست جمهورى نوامبر 
 نفر تبعیدى میتوانستند به کشور باز گردند قوانین امنیتى داخلى لغو شدند و تمامى 16000کرد که طبق آن 

شکایات .  صورت گرفته بودند، عفو میشد1962جنایات سیاسى و نظامى به غیر از قتل عمد که پس از ژانویه 
م همکارى آنان بدستور وزیر دفاع، رئیس جمهورى به دنبال یک راه بسیارى علیه نظامیان شد اما بخاطر عد

هاى ارتش را راضى کند که مسئولیت کامل نقض حقوق   تن از ژنرال17او موفق شد . حل سیاسى گشت
. بشر از جانب زیردستانشان را بعهده گیرند و آنان قول دادند که دیگر چنین مسائلى تکرار نخواهد شد

 نیاز به پاسخى در همان حد دارد و موفق شد "بزرگوارى ژنرالها "عالم کرد کهسپس رئیس جمهورى ا
قانونى از مجلس بگذراند که طبق آن جرایم سیاسى مرتکب شده توسط نیروهاى نظامى و پلیس عفو 

هاى قربانیان و مفقودان و دیگر اعضاى اپوزیسیون براى لغو این   ، مادران و خانواده87در فوریه . میشدند
موفق به .  امضأ جمع آورى میکردند550000 ماه 10آنها باید در عرض . نون، تقاضاى رفراندوم کردندقا

اما دادگاه نظارت بر انتخابات که به حکومت نزدیک بود هزاران امضاء را .  امضا شدند634702جمع آورى 
 درصد از کسانى که 60 . امضا کمتر از حد نصاب براى رفراندوم است22688تائید نکرد و اعالم نمود که 

دولت زیر بار رفراندوم رفت و . امضاى آنان رد شده بود موفق شدند صحت آن امضاءها را ثابت کنند
رئیس جمهورى هم اعالم کرد که از قانون عفو در رفراندوم دفاع خواهد کرد زیرا خطر بازگشت به 

 درصد به 57ندوم شرکت کردند و  درصد مردم در رفرا84. شرایط درگیرى قبل از دمکراسى وجود دارد
قابل توجه است که در پایتخت، اکثریت علیه قانون عفو راى . قانون عفو رئیس جمهورى راى مثبت دادند

 .داد
    
  تجربه شیلى  1-7 

  حکومت ژنرال پینوشه قبل از آنکه قدرت انتقال یابد یک سلسله قوانین به تصویب رساند که مطابق آنها 
عفو . گشت  عفو مى87 تا73شده از طرف حکومت و مخالفانش در دوره اختناق بین سالهاى جنایات مرتکب 

برخى از اعضاى دولت پینوشه سعى در حفظ مقامات دولتى . شامل قبل و بعد از پیگیرى قضائى میشد
 .  اشدپینوشه خود را سناتور مادام العمر نامید تا بدینوسیله براى همیشه مصونیت قضائى داشته ب. داشتند

او به .  قبل از انتخاب به ریاست جمهورى، پاتریسیو الوین وعده داده بود که قانون عفو را لغو خواهد کرد
نشد و مجبور شد از  علت مخالفت سناتورهاى منصوب پینوشه موفق به الغاى قانون عفو از طریق مجلس 

حتى کسانى را که در دادگاههاى غیر اما دیوان عالى کشور نیز زیر بار نرفت و . طریق قضائى اقدام کند
در برابر این مقاومت . نظامى محکوم شده بودند بیگناه اعالم کرد و امر را به دادگاههاى نظامى سپرد

قضائى، حکومت مصلحت کشور را در این دید که کوتاه بیاید و خود را به قضاوت نمادین در حد ترمیم 
ز تظاهرات افراد نیروى زمینى، الوین قانونى براى تسریع کار  پس ا93در اوت . قربانیان اختناق قانع کند

ند که به موارد شکایت هایى منصوب شد مطابق این قانون قاضى. رسیدگى دادگاهها به مجلس پیشنهاد کرد
بردند را  هایى که راه به یافتن حقیقت مى شد که سرى بودن شهادتاتخاذ کنند و تدابیرى  شده رسیدگى
اما این طرح قانونى نیز با . هاى آنان بود ف پى بردن به سرنوشت مفقودان و یافتن جنازههد. تضمین میکرد

رئیس جمهورى راه حل را در تشکیل یک کمیسیون بنام . مخالفت مواجهه گشت و از طرف مجلس رد شد
دو تن از .  این کمیسیون به ریاست پل رتیگ تشکیل شد1990 آوریل 25در .  دید"حقیقت و آشتى"
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.  نفره نزدیک به نظامیان بودند، گروههاى حقوق بشرى نیز در آن عضویت داشتند60اى کمیسیون اعض
 ماه 9یسیون این کم. کمیسیون میتوانست از کلیه ادارات تقاضاى اطالعات کند اما قدرت قضائى نداشت

کومت قانونى کودتاى نظامیان علیه ح (1973 سپتامبر 11بین ها و مفقود شدگان  در باره قتلوقت داشت 
کار کمیسیون . شد این بررسى شامل رسیدگى به اعمال شکنجه نمى. بررسى کند 1990 مارس 11و ) آلینده

در جامعه شیلى مورد پسند واقع شد و افکار عمومى معتقد بود که کمیسیون کار خود را خوب انجام داده 
 کمیسیون گزارش 1991ر فوریه د. کشف قبرهاى دسته جمعى توسط کمیسیون به اعتبار آن افزود. است
دو سوم قتلها توسط نیروهاى (  مقتول2115اى به رئیس جمهورى ارائه داد که در آن نام   صفحه2000

در گزارش مسئولیت .  تن آنها جزو مفقودان بودند را فهرست کرده بود1068که ) امنیتى صورت گرفته بود
با اینحال کمیسیون نظر داد . لى خشونت شناخته شدنهاد نظامى و مسئولیت اخالقى دولت بعنوان عامل اص
 مناسب براى جنگ داخلى ایجاد شده بود که با یکه حکومت آلینده کشور را دو قطبى کرده بود و جو

گزارش کمیسیون راه را براى ترمیم قربانیان خشونت دولتى باز کرد و بر یک قضاوت . کودتا از بین رفت
 در سپتامبر ،در پى تالش کمیسیون. ى دفاع از قربانیان تصریح داشتها  با سهیم کردن انجمنسمبولیک

 تشیع جنازه سالوادور آلینده صورت گرفت و مراسم رسمى بزرگداشت براى قربانیان اختناق برگزار 1990
هاى قربانیان مبلغ  خانواده. شد و بنیادى براى یادمان زندانیان مفقود شده و یا به قتل رسیده تشکیل شد

ورو در ماه بعالوه بیمه پزشکى از دولت گرفتند و فرزندان قربانیان از خدمت نظام وظیفه معاف شدند  ی400
 .  خانواده شامل این کمکها شدند2300.و بورس تحصیلى دریافت کردند

ى زمانى که یاما یک قاضى اسپانیا.  کلیه تالشهاى حکومت براى پیگیرى قضائى جنایات شکست خوردند
، پینوشه را آزاد یانگلیس به بهانه بیمار. برد تقاضاى استرداد او را کرد  در لندن بسر مى98بر پینوشه در اکت
 مارس قاضى اسپانیایى از دادگاه سانتیاگو درخواست 6در .  به شیلى باز گشت2000 مارس 3کرد و او در 

 ژوئن 5باالخره در . لغو مصونیت پینوشه را کرد و فرداى آنروز حکومت شیلى نیز همین تقاضا را داد
در ماه دسامبر سال . دادگاه مصونیت او را لغو کرد و دادگاه عالى نیز این حکم را چند ماه بعد تائید نمود

بعد از مبارزات قضائى پیچیده .  پینوشه به عنوان طراح و همکار در جنایت علیه زندانیان متهم شد2000
با اینحال لغو مصونیت پینوشه براى . صرف نظر نموددادگاه عالى شیلى بعلت بیمارى از تعقیب پینوشه 

زیرا از طرفى دادگاه شامل مرور زمان نشدن مفقود شدن . مدافعان حقوق بشر یک پیروزى محسوب شد
 تن 200افراد را پذیرفت و از طرف دیگر براى اولین بار ارتش بصورت رسمى مسئولیت خود را در مرگ 

 نفر از آنان در اقیانوس و یا دریاچه شیلى انداخته 150 کرد که جسد از مفقود شدگان اعالم نمود و افشا
 مصونیت 2004البته تالش مدافعان حقوق بشر و خانواده های قربانیان ادامه یافت و در ماه مه . شده است

 . پینوشه بطور کامل رفع شد
 ناکامل حقیقت ولى بیانو  عدم رسیدگى قضائى  ، همانطور که مالحظه شد تجربه شیلى با عفو عمومى

 . در آفریقاى جنوبى از این تجربه استفاده شد. همراه با ترمیم قربانیان آغازشد
  
  
  تجربه آفریقاى جنوبى 1-8 

  برخورد سران آفریقاى جنوبى با نظام آپارتاید و مسئوالن نظامى، سیاسى و تمامى انسانها و نهادهائى که در 
این تجربه که . لین تجربه از قضاوت بر اصل ترمیم تاریخ معاصر استبرقرارى نظام پیشین نقش داشتند،  او

ر آن حاکم بود و باند بلحاظ معنویتى که  اى معجزه خوانده در تاریخ معاصر بى سابقه است و آن را عده
بلحاظ موفقیت آن در روشن کردن حقیقت و تاریخ، تشریح نظام آپارتاید و نقش سازمانهاى موازى از جمله 

و مهمتر در نقشى که در روانکاوى مشترک جامعه و در ...  ترور، ابعاد گسترده قربانیان ترور و شکنجهسازمان
در واقع روشى که . ساختن وفاق ملى داشت، در تمام جهان مورد بحث، بررسى و مطالعه قرار گرفته است

مر خود را در زندانهاى  سال ع27در این تجربه اتخاذ شد عمدتا تصمیم دو انسان بود، نلسون ماندال که 
 1984آپارتاید گذرانده بود و دسمون توتو، عالیجناب کلیساى شهر کاپ و برنده جایزه نوبل صلح در سال 

بلحاظ اهمیت این تجربه، آن را با . که عمر خود را در مبارزه با دولت نژادپرست سفید پوست بسر برده بود



 
 

 

 15

 کتاب رجوع شده است، یکى نوشته دسمون توتو بنام تفصیل بررسى کرده و براى اینکار، بویژه به دو
 نوشته خبرنگار فرانسوى، "آپارتاید، اعتراف و بخشش" و دیگرى بنام "آینده بدون بخشش وجود ندارد"

 . گیرى کرده است  سال کارهاى کمیسیون حقیقت و آشتى را در آفریقاى جنوبى پى4سوفى پنس،که طى 
ن رئیس جمهورى منتخب آفریقاى جنوبى گشت و به نیم قرن حاکمیت ، نلسون ماندال اولی1994 در سال 

نلسون ماندال که رهبر مهمترین جبهه اپوزیسیون، . و آپارتاید خاتمه داد) Party National(حزب ملى 
.  آزاد گشت1990 بهمن 22بود در ) ANC) African National Congressکنگره ملى آفریقا 

ه مذاکرات با حزب حاکم، حزب ملى، که در زندان آغاز شده بود، ادامه پس از آزادى، او و سازمانش ب
براى ماندال و دوستان او تحول رژیم به رژیمى دمکراتیک و خاتمه نظام آپارتید اصلى غیر قابل . دادند

اى از حاکمیت مشترک، اولین انتخابات آزاد در سال  حزب ملى به آن تن داد و پس از دوره. مذاکره بود
تحول به دمکراسى !  سالگى براى اولین بار حق راى پیدا کرد76نلسون ماندال در .  صورت گرفت،1994

 قومى بر قومى دیگر نبود، بلکه نتیجه مذاکراتى بود بین سران آپارتاید با سران کنگره نتیجه پیروزى نظامى
د این مذاکرات را زیر فشار سران آپارتای.  مبارزات خود را آغاز نموده بودند1960ملى آفریقا که از سال 

المللى و تحریم اقتصادى آفریقاى جنوبى و فشار مبارزه سیاه پوستان و سفیدپوستان مخالف نژادپرستى  بین
 سال قومى بر قوم دیگر حاکم بود و بخصوص بعد از 200اى که در آن بیش از  اما بازسازى جامعه. پذیرفتند

با سالها تحقیر، جنایت، فقر، . کارى بس مشکل بوده و هنوز هست، که نظام آپارتاید برقرار شد، 1960سال 
شد؟ آیا میشد همانطور که خیلى از سران رژیم  استبداد، و با مسئوالن این فاجعه چگونه باید برخورد مى

سابق خواستار آن بودند گذشته را فراموش کرد و به حال و آینده پرداخت؟ آیا آشتى دو قوم و ساختن 
گرفت، و اگر مسببان این فاجعه حقیقت را  ادتى بر ظلمى که بر قربانیان شده بود صورت نمىآینده اگر شه
 نوامبر 19پذیر بود؟ در متنى که در  پذیرفتند،امکان کردند و بدین ترتیب مسئولیت خود را نمى اعتراف نمى

بازخرید هزینه . اکسازىنه عفو عمومى، نه دادگاه و پ: اى پیش بینى شد  به امضا رسید، راه حل میانه1993
 . این اصول در قانون اساسى انتقالى نوشته و سپس به صورت قانون تصویب شد. اعتراف بودبرای

مسئولیت بزرگى را تا   نمودخواستدر، نلسون ماندال از دوست قدیمیش دسمون توتو 1995 در سال 
 3 میلیون سفید، 6 میلیون سیاه، 35 بین اقوام، تا زخمهای التیامآشتى دادن تمامى یک کشور، : دبپذیر

میلیون دو رگه و یا هندى پس از سالها عدم ارتباط، ترس، نفرت و تحقیر دوباره یاد بگیرند با هم در احترام 
خطوط اصلى .  براى تشویق وحدت ملى و آشتى تصویب شدی، قانون1995در سال . و دوستى زندگى کنند

 :آن عبارتند از
اى با شکافى عمیق، با رنجها،   پل تاریخى بین گذشته1993قانون اساسى :  در مقدمه آن آمده است- 

آمیز  اى بر مبناى محترم شمردن حقوق بشر، دمکراسى و همزیستى مسالمت ها و آینده عدالتى ها، بى ناگفته
 . کند اى جنوبیها، از هر رنگ، نژاد، مذهب و جنس را برقرار مىقبین تمامى آفری

 دالیل و موارد نقض حقوق بشر که در چهارچوب نزاعهاى  وباره وقایع گذشته الزم است حقیقت در 
 در وقایع گذشتهاز تکرار  که بتوان گیرى شود   از آنها نتیجه تاگذشته صورت گرفته است روشن گردد

 . آینده ممانعت کرد
تلف کشور و  تالش براى وحدت ملى، بهزیستى تمامى آفریقاى جنوبیها و صلح نیاز به آشتى اقوام مخ

 . بازسازى جامعه دارد
، براى کمک ...اى است براى فهمیدن، نه انتقام، براى ترمیم و نه تسویه حساب   مبناى این اقدام، اراده

 ......برادرانه و نه
 : براى اجراى این قانون، کمیسیونى تشکیل شد که وظیفه آن رسیدگى به موارد زیر بود 

از ماهیت، دالیل و میزان نقض حقوق بشر که در چهار چوب نزاع هاى تر   دادن تصویرى هر چه صحیح- 
.  تا تاریخى که باید مشخص گردد، در داخل و خارج مرزها، صورت گرفته است1960گذشته، بین مارس 

 . کردند مشخص کردن سرنوشت قربانیان و اهدافى که مسببان نقض حقوق بشر، تعقیب مى
عملکردها را، در ارتباط با اهداف سیاسى که در چهارچوب نزاعهاى  دادن عفو به کسانى که وقایع و -

 .کنند شده، در زمان مشخص شده، بازگو مى گذشته تعقیب مى
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 مشخص کردن و شناساندن آنچه بر قربانیان روا رفت، بازسازى  منزلت مدنى و انسانى آنها با دادن امکان - 
 ...اى ترمیم براى گزارش رنجهاى خود، سفارش نمودن اقدامات بر

اى براى تحقیق در مورد نقض حقوق بشر که به شهادتها  کمیته:   کمیسیون مذکور از سه کمیته تشکیل شد
اى براى ترمیم  اند و کمیته اى براى عفو به کسانى که اعتراف به جنایات سیاسى کرده داد، کمیته گوش مى

 . گرفت که در باره سیاست ترمیم قربانیان باید تصمیم مى
بجز رئیس .  نفر عضو کمیسیون را نلسون ماندال، پس از مشورت با تمامى احزاب سیاسى انتخاب کرد16 

 : ، آنها اکثراً براى جامعه ناشناخته و از اقشار مختلف جامعه بودند)دسمون توتو(کمیسیون 
ید پوست که  نفر سف6و ) سیاه، دو رگه، هندى( غیر سفید پوست 10 از نظر نژادى، کمیسیون مرکب از - 

 . بودند، تشکیل شده بود) قومى که زمان آپارتید مسلط بود( نفر آفریکانر 2بین آنها 
 . از نظر سیاسى، گرایشها از چپ تا راست افراطى وجود داشتند- 
اى مسیحى، یک مسلمان، یک هندو، چند نفر که التزام عملى به وظایف شرعى   عدهنظر مذهبى، از - 

 . ، بودنددداشتند ناعتقار که به خدا نداشتند و یکى دو نف
 : از نظر شغلى- 
  دکتر بورن، معاون رئیس کمیسیون، سفید پوست و عضو سابق اپوزیسیون مجلس-1 
، سازمان مترقى سفید Black Sashهاى شناخته شده سازمان   خانم مارى ساش که یکى از پایه-2 

 پوشیدند ه نشانه مرگ دمکراسى مىپوست مرکب از زنان نماینده مجلس که شال سیاه رنگ ب
  آقاى کریس دو ژگر، قاضى، عضو سابق سازمانهاى راست افراطى -3 
  عالیجناب بنگونى فینکا، رئیس مذهبى با نفوذ استان کاپ شرقى و مبارز علیه آپارتاید-4 
  خانم سیسى خامپه په، وکیل، که در مبارزه براى حقوق کار سابقه داشت-5 
 د لیستر، وکیل، متخصص حقوق بشر آقاى ریچار-6 
 آقاى ویناند ملن، وکیل، نماینده مجلس حزب ملى در زمانى که سرکار بود و بعد از آن جدا شده بود -7 

 .تا حزبى جدید از اپوزیسیون تشکیل دهد
اش براى صلح در استان ناتال   آقاى دکتر خوزا مگوژو، رئیس سابق کلیساى متودیست که بابت مبارزه-8 

 اخته شده بودشن
  خانم لنژیوه مخیزه، روانشناس، متخصص سالمت عقالنى -9 
  آقاى دومیزا نتسبا، وکیل مشهور، متخصص حقوق بشر و وکیل مدافع زندانیان سیاسى سابق -10 
 خانم دکتر وندى ار، پزشک دولتى، که بخاطر موفقیتش در اثبات شکنجه زندانیان و محکوم کردن -11 

 . شرقى مشهور شده بودپلیس استان کاپ 
  آقاى دنزیل پتژیتر، وکیل استان کاپ، که وکیل مدافع شمارى از زندانیان سیاسى بود-12 
  آقاى دکتر ماپوله رماشاال، روانشناس و تبعیدى سابق-13 
  آقاى دکتر فضل راندرا، پزشک و مبارز فعال علیه آپارتاید-14 
 المللى مذاهب براى صلح ریقاى جنوبى در کنفراس بین خانم یاسمین سوکا، وکیل و نماینده آف-15 
 خانم گلده ویلشت، پرستار در بخش روانپزشکى و رئیس مرکز آسیب درمانى قربانیان خشونت استان -16 

 کاپ 
 .آقایان دسمون توتو، آلکس برن و دومیزا نتسبا:  سه عضو کمیسیون، زندانى سیاسى سابق بودند

 نفر نیز اضافه شدند، دو نفر به انتخاب 5ها و سرعت بخشیدن به کار،  کمیته سپس براى کامل کردن تعداد 
 . کردند  نفر براى کمیسیون کار مى350در جمع .  قاضى به انتخاب نلسون ماندال3 نفر و 17

 :کرد  قانون شرایط عفو را چنین مشخص مى
 حقوق بشر، جرمها و جنایتهایى  کسانى که داوطلب عفو بودند باید به تمامى اعمال مربوط به نقض- الف 

 . کردند نمودند، اعتراف کامل مى که براى آنان تقاضاى عفو مى
به دستگاه به اعطای عفو   نسبتتوانستند قربانیان مى.  اگر تمامى شرایط جمع بودند عفو داده میشد- ب 

 .ه است بشرط آنکه ثابت کنند که شرایط قید شده در قانون رعایت نشد دهند،اعتراضقضائى 
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 براى جنایتهاى بزرگ، قانون ملزم میکرد که درخواست عفو در جلسه عمومى مورد بررسى قرار بگیرد، مگر 
 .براى مثال اگر شهود مورد تهدید قرار میگرفتند. شد اینکه این روش سبب خطاى قضائى مى

بدین معنى که اگر . داى از اعضاى کمیسیون، مجلس مسئله توبه را در قانون وارد نکر  برغم مخالفت عده
شخصى جنایتى انجام داده بود و به آن اعتراف کامل میکرد براى گرفتن عفو الزم نبود که اظهار پشیمانى 

  :دسمون توتو در اینباره میگوید. کند
در واقع، اگر ... تجربه به ما ثابت کرد که مجلس بیش از آنچه فکر میکردیم عاقالنه اندیشیده بود" 

عفو براى رضایت و خوشنودى با آب و تاب اظهار پشیمانى و توبه میکرد، او متهم به عدم درخواست کننده 
 میشد و اگر برعکس درخواست ،هدتحت تاثیر قرار درا کمیسیون  تاداقت، و غلیظ کردن ندامت خود ص

 نه واقعاً نادم، تفاوتى و کننده عفو، در مقابل کمیسیون خود را تند یا با افاده نشان میداد او را به خشنى، بى
در عمل، اکثر درخواست کنندگان عفو اظهار . کردیم متهم میکردند در اینصورت به بن بست برخورد مى

پشیمانى کردند و از قربانیانشان پوزش خواستند اما سخت است که درباره صداقت پوزش آنها نظرى ابراز 
  ".کرد
. ترمیم و نه حق خون بها و حق جبران قائل میشد قانون براى کسانى که قربانى شناخته میشدند حق - ج 

اعضا کمیسیون به عمد از استفاده لغت جبران خوددارى کردند زیرا همگى بر این عقیده بودند که 
هیچگونه وسیله جبران مرگ یک نزدیک وجود ندارد و ممکن نیست که از دست دادن نزدیکان را برآورد 

ان حداقل بصورت سمبولیک شناخته شود، کمیسیون به مجلس و اما براى اینکه حقوق قربانی. مادى کرد
 . اى براى کمک به قربانیان تصویب شود رئیس جمهورى پیشنهاد کرد که بودجه

سال اول به شهادت .  سال متوالى کار کرد4 ماه به کار خود خاتمه دهد، 18 کمیسیون که بنا بود پس از 
 احزاب سیاسى، نهادهاى دولتى، مانند قوه قضائیه، و سپس قربانیان اختصاص یافت، سپس کمیسیون به نقش

به گروههاى اجتماعى مانند پزشکان، خبرنگاران و وسائل ارتباط جمعى، کارفرمایان، کشیشان و بنیادهاى 
، 1998 اکتبر 29در . در آخر، کار به بررسى جنایات سیاسى اختصاص یافت. مذهبى مختلف پرداخت

گزارش اولى . مراسم رسمى به رئیس جمهورى نلسون ماندال تقدیم نمودکمیسیون گزارش خود را در 
 .  اضافه شدنیز، نتایج کمیته عفو 2000 در سال . صفحه، بود3500 جلد، هر کدام داراى 5شامل 

  
 زارش کمیسیونگ

  و نیروهاى طرفدار سیاه پوستانتوسط رژیم آپارتایدکه  مورد نقض شدید حقوق بشر 46696  کمیسیون 
حداقل سه و نیم میلیون از مردم آفریقاى . برآورد کردصورت گرفته بود را  1994 و 1960ن سالهاى بی

همین میزان در . اند  بودهپرستقربانى مستقیم سرکوب رژیم نژاددر زندگى روزمره خود جنوبى 
هاى همسایه، در کشور. اند رانده شدهبه زور از خانه و آشیانه خود چهارچوب قوانین جدائى بین نژادها، 

 . میلیارد دالر خسارات بجا گذاشته است45سیاستهاى ثبات زدائى رژیم پرتوریا، یک و نیم میلیون کشته و 
 بدون برگزارى دادگاه   نفر را 80000 قتل مرتکب شده اند، 3000 بیش از ی، نیروهاى امنیتداخل کشور در 

 نفر را 5000 نفر را ربوده، 1000 ، کشیده است سال طول3 دوره زندان تا ی مواردبعضدر زندانى کرده که 
 .اند  نفر را قربانى بد رفتارى خود کرده16838شکنجه و 

 مورد از آنها به درخواست 346 درخواست عفو، تنها 7060از .  ساله بودند36 و 13 اکثر قربانیان مردانى بین 
 درخواست عفو 750. وق بشر بود مورد نقص حق2500مأموران سابق امنیت انجام گرفت که در رابطه با 

 درخواست از کنگره پان آفریکن، 130توسط فعاالن کنگره ملى افریقا، مهمترین جبهه اپوزیسیون آپارتاید، 
 در امار با رژیم آپارتاید مخالف بود ، که در ظاه)حزب آزادى اینکاتا(  درخواست از حزب سیاه زولو110

 . از حزب افراطى راست سفید پوست داده شدند درخواست عفو 70واقع ابزار رژیم بود و 
از .  نفر را به حصر و ممنوعیت رفت و آمد محکوم کرده بود3000،  1994 و  1960 قوه قضائیه، بین سالهاى 

اکثر محکومان سیاه پوست . نظر تعداد محکومین به اعدام آفریقای جنوبی یکی از کشورهای صدرنشین بود
 .بودند
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) قبل از آزادى نلسون ماندال (1989تا ) سال بقدرت رسیدن حزب ملى (1948سالهاى  خشونتهاى سیاسى از 
 را 1994 تا 1990 قربانى دیگر در دوران انتقال یعنى از سالهاى 14000بر آنها، .  نفر شد7000 مرگ سبب

 ...کردباید اضافه 
 را جمع آورى نمایند،  سال کار، اعضاى کمیسیون به تمامى کشور رفتند تا شهادتهاى قربانیان4 طى 
هاى موجود در بایگانیهاى دولتى را مطالعه کردند تا اسرار گذشته را فاش سازند و با جمع آورى  پرونده

نشستهاى کمیسیون اکثراً . سرگذشتهاى قربانیان و مجرمین در تمامى شهروندان وجدان جمعى بوجود آورند
توانستند  و همگى مى) خطر بیفتد، نشستها غیر علنى بودندتوانست به  تنها موقعى که جان افراد مى(علنى بود 

هاى عمومى، رادیو،  گرفتند و از رسانه نشستها در شهرهاى مختلف کشور انجام . در آنها شرکت کنند
 . شدند  زبان رسمى کشور ترجمه 11ها، پخش و به  تلویزیون، روزنامه

نخست با .  داشتند دعوت کرد تا شهادت بدهند کمیسیون از تمام نهادهایى که در تداوم آپارتاید نقش
اول یک عده از بزرگان مطبوعات صحبت از آزادى مطبوعات کردند و منکر ... مطبوعات شروع کرد

اى  سپس عده... مسئولیت گشتند تا وقتى که یکى از ماموران سازمان امنیت روشهاى تبلیغات را تشریح کرد
در :  را اینطور توجیه کردندیشبعضى عملکرد خو... اند یز بودهاعتراف کردند که مأمور سازمان امنیت ن
دنبال تحقیق و گزارش درباره وضیعت ... تواند وجود داشته باشد کشورى غیر عادى، مطبوعات عادى نمى

گفتیم، زیرا در جنگ بودیم،  باید دروغ مى"... پوستان نبودیم زیرا مسئله ما و خوانندگان ما نبود سیاه
 خبرنگار سیاه پوست هم اعتراف داشت که "...کردیم ه کنگره ملى آفریقا اخبار منفى پخش مىباید علی مى

 . طرف بود پنداشت بعد خبرنگار، بدینخاطر کمتر بى خود را اول سیاه مى
اما شرکتهاى بین المللى، .  چندى از رؤساى شرکتهاى بزرگ نیز تن دادند در کمیسیون حضور پیدا کنند

کارفرمایان منکر شدند که آپارتاید به نفع آنها بوده و همه متفق . ى نفتى دعوت را رد کردندبانکها و شرکتها
حکومت هر که باشد، تمام سعى خود را ... بیزنس بیزنس است". القول بودند که پول اخالق و بو ندارد

دادند که  اما متخصصان در جلسات نشان " ...خواهیم کرد تا بهترین روابط را با آن برقرار کنیم
تحریم اقتصادى که سازمان ... دارى با رژیم آپارتاید تا زمانى که در سودش بود، همکارى کامل کرد سرمایه

اما عدم پذیرش مسئولیت شرکتهاى بزرگ و کارفرمایان با ... ملل تصمیم گرفته بود تأثیر زیادى داشت
یسم در آفریقاى جنوبى بخاطر ستم نژادى در جواب، یادآور شدند، که کاپیتال: عصبانیت سندیکاها روبرو شد

، حقوق کارگران سیاه به قیمت ثابت افزایش نیافت به 1970 و 1910بین سالهاى . تا این حد رشد کرد
 کشته و یک 70000ها در معادن، بیش از  طى یک قرن، سانحه. عکس، حقوق سفید پوستان دوبرابر شد

 ... میلیون مجروح ببار آورد
. مسیحیان گواهى دادند که انفعالشان بزرگترین گناه آنهاست. ذهبى شهادت دادند سپس بنیادهاى م

الخره کلیساى رفرم هلندى که او ب. یهودیان، مسلمانان، و هندوها به سکوت پر مسئولیتشان اعتراف کردند
یروان خود هاى آپارتاید بود و سران نظام از جمله پیروان آن بودند، اعتراف به گمراه کردن پ یکى از پایه

کردند، و بر بعضى از قتلها مهر  اما کشیشان این کلیسا که تبعیض نژادى را خواسته خداوند تبلیغ مى. نمود
زدند و یا در جلسات شکنجه حضور داشتند، تکذیب کردند که نقشى فعال در سؤ رفتار رژیم  تائید دینى مى

 .اند داشته
بنام استقالل قوه قضائى حاضر . نکر مسئولیت خویش گشتنداما قضات اکثراً م.  قوه قضائى نیز شهادت داد

. هاى همکارى این نهاد با رژیم آپارتاید فراوان هستند نمونه. نشدند شهادت بدهند و خود را بیگناه دانستند
در گزارش خود، کمیسیون رفتار آنها را چنین ... اعضاى کمیسیون خواستار ارفاق کمترى به آنها بود

، بخاطر از دست دادن فرصتى براى مطالعه ...ریخ آنها را به سختى قضاوت خواهد کردتا": توصیف کرد
عدم حضور مقامات حقوقى در جلسات قابل سرزنش است از . نقش خود در گذار از استبداد به دمکراسى

  ... تر و عادلتر جهت اهمیت تاریخى بحثها و نیاز تغییر جامعه آفریقاى جنوبى به نظامى انسانى
یون سفارش کرد که قضات آفریقاى جنوبى دوره تدریس بگذرانند تا دیگر هرگز آن زمان که یک کمیس

شد و سیاه پوست جوانى به جرم تروریسم محکوم به مرگ  سفید پوست بابت قتل دو کودک سیاه تبرئه مى
 ... گشت، تکرار نگردد مى
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ترین داروهاى براى سفیدپوستان پیدا دادند چگونه بهترین امکانات و گران  پزشکان نیز باید توضیح مى
بنام چه، بعضى از پزشکان جواز ... دادند شد اما تعداد زیادى از سیاه پوستان در اثر مرض سل جان مى مى

 ...گرفتند را نادیده مى... کردند، در پزشکى قانونى، اثرات تیرها و شکنجه صادر مى
 ... نقششان مورد سئوال قرار گرفتندها آمدند و درباره  همچنان مسئوالن مدارس، دانشگاه

هاى افراطى سفیدپوست که مخالف رسیدگى   سران سیاسى و مسئوالن احزاب بجز دو دسته، دست راستى
پوست که با اصل عفو مخالف بود نیز شهادت دادند و به کمیسیون  به گذشته بودند و چپ افراطى سیاه

. ژى گروه خود را در آن شرایط تاریخى ارائه نمودندگزارش کتبى در مورد تاکتیک، استراتژى و ایدئولو
گوید، هنوز به  فدریک دوکلرک برنده جایزه نوبل صلح که اقدام به مذاکره با نلسون ماندال کرده بود، مى

 "قى غیر قابل دفاعنظامى که از نظر اخالارم اما اذعان دارم اجراى آن به ارزشهاى رژیم آپارتاید اعتقاد د
املت بدون شکستن تخم مرغ ... ایدآلیست بودیم، ایدآلیسم ما تبدیل به یک ایدئولوژى شد .است انجامید
 که شده بود، از خداوند پوزش "اشتباهاتى" در مقابل کمیسیون، دوکلرک براى "... شود درست نمى

اند را  قصد ندارم کارهاى غیر قابل قبول که در دوران حکومت حزب ملى روى داده"طلبید او گفت 
در علن پوزش خواستم و امروز پوزشهایم . اند اند و رنجهاى بسیار داده شده این چیزها شده. چک بنمایمکو

 ".را دوباره اعالم میکنم
، حزب نلسون ماندال از آنجا که خود از بانیان تشکیل کمیسیون بود، براى اینکه ANC  کنگره ملى آفریقا 

این . اش تحقیق شود اوطلبانه پذیرفت که در باره گذشتههاى دیگر باشد در آغاز د اى براى گروه نمونه
طبق گزارشهاى کمیسیون .  تصمیم به مبارزه مسلحانه گرفته بود62حزب به مسئولیت نلسون ماندال در سال 

 نفر و زخمى شدن 130طى مبارزات خود از جمله به عملیاتى دست زده بود که باعث کشته شدن بیش از 
 مسئولیت جمعى ANCدر برابر کمیسیون، کنگره ملى آفریقا . ند خسارت شده بود نفر و میلیونها را1000

اش انجام داده بود، پذیرفت، اما کلیه این عملیات را عمل جنگى  براى کلیه عملیاتى که نیروهاى نظامى
اش عادالنه بوده علتى براى معذرت خواهى  مدعى بود چون مبارزه ANC. میدانست و نه جنایت سیاسى

توتو به آنها فشار آورد  اما دسمون.  که درخواست عفو کنندANCبدینسان نادر بودند مبارزان .  نداردوجود
بکى  شماره   تن از سران کنگره ملى آفریقا، از جمله آقاى تبو ام30و حتى تهدید به استعفا کرد و باالخره 

 افراد کنگره درخواست عفو جمعى هاى روى دو کنگره، دو وزیر و چهار معاون وزیر بخاطر تخلفات و زیاده
 20 بیش از 88 تا 80، که سازمانش بین سالهاى ANCپیرو آن ابوبکر اسماعیل، رئیس عملیات ویژه . کردند

یکى از افسران سفید پوست نیروى .  زخمى بجا گذاشته بود از کمیسیون تقاضاى عفو کرد350کشته و 
ز عملیات گروه ابوبکر اسماعیل از دست داده بود و طى هوایى رژیم آپارتاید که چشمان خود را در یکى ا

  : نفر زخمى شده بودند، در کمیسیون به ابوبکر گفت217 نفر کشته و 19آن 
اى  خواستم به او بگویم که کینه ام، به امید آنکه او را مالقات کنم مى من بخاطر کنجکاوى به اینجا آمده" 

  ".نسبت به او ندارم
بسیار سخت است من از آنچه براى شما پیش آمده " او آمد دستانش را فشرد و گفت  ابوبکر اسماعیل بسوى

  ."متاسفم
رویى بود که پس از آنکه توسط پلیس دستگیر و مضروب   ابوبکر اسماعیل دانشجوى دو رگه و مبارز میانه

تو ": کندگشت، در بیست سالگى وارد جنگ مسلحانه شد تا آنچه پدرش به او نصیحت کرده بود را اجرا 
اش را  اش مشروع بوده و وظیفه  او در مقابل کمیسیون تکرار کرد که مبارزه".هرگز نباید سر فرودآورى

 که بنام "رفقا"هاى خونین  در دور دوم جلسات رسیدگى، کمیسیون در باره تندروى. انجام میداده است
ه کسانى که مظنون به خیانت و از جمله کمیسیون در باره شکنج. مبارزه صورت گرفته بود توضیح خواست

یا اعدام کسانى که متهم به همکارى با پلیس آپارتاید بودند و همچنان درباره جنگ خونین با سازمانهاى 
ها  ترین شکنجه  نفر قربانى یکى ازوحشتناک700طى این سالها . مقاومت سیاهپوست دیگر رسیدگى کرد

آویختند و آن را به  قه الستیکى را به گردن متهم مىدر این شکنجه حل.  شدند"زجر گردنبند"معروف به 
در یکى از .  کشته ببار آورده بود900هاى داخلى بیش از  ، تصفیهANCبه گزارش خود . آتش میکشیدند

در آنجا نهضت . جلسات کمیسیون، قربانیان از جهنم اردوگاهى که در آنگوال قرار داشت سخن گفتند
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ژنرال آندرو از اعضاى . رساند رکش مینامید شکنجه میداد و یا به قتل مىمقاومت کسانى را که خائن، یا س
  : و از مسئوالن دادگاههاى نظامى در مقابل اتهامات پاسخ دادANCکمیسیون سیاسى 

ما در جنگ بودیم و . و من بابت این معذرت خواهى نخواهم کرد. ما مأمورین دشمن را اعدام میکردیم" 
توانم معذرت خواهى بکنم زیرا این کار براى  من نمى. انداختند ا به خطر مىبرخى از آنان جان رفقا ر

  ".کسانى که در راه ما کشته شدند عادالنه نیست
اما . زد اش منطبق نبود، سرباز   از پذیرفتن مسئولیت این جنایات بعنوان اینکه با سیاست رسمىANC در آغاز 

اشتباهاتى انجام گرفت و اسلحه، " کرد و پذیرفت که  باالخره معذرت خواهىANCتحت فشار کمیسیون، 
  " .... بین افراد غیر قابل کنترل تقسیم شد،به اشتباه

  :یکى از زندانیان سیاسى که وزیر دفاع نظام جدید شد گفت 
همه اینها را ما سازماندهى و رهبرى . ربطى به ما نداشتند) خالفکاران(توانیم بگوییم که این افراد  ما نمى" 
، اینها بدون رئیس ماندند و خیلى از آنها کارهاى غیرعقالنى مرتکب دبه زندان بردنما را وقتى . رده بودیمک

  ".شدند
  : به کمیسیون هشدار داد"ANC" اما فرد شماره دو 

تواند این  زیاد سخن راندن از آنها مى. نباید بروى تخلفات مبارزه آزادیبخش متمرکز شد زیرا نادر بودند" 
  ".ت را بوجود آورد که مبارزه بنفسه ناقض حقوق بشر بوده استذهنی

 با اینکه بازرسان کمیسیون یادآورى کرده بودند که آپارتاید جنایت علیه انسانیت بوده و دولت سفیدپوست 
 مشروع بوده است و هدفش کشتن عمدى غیر نظامیان "ANC"اند و مبارزه  و کارمندانش مسئول آن بوده

 مسئول سیاسى و اخالقى کلیه کشتارهایى که بنام آن انجام "ANC"ا در گزارش کمیسیون، نبوده است ام
براى رسیدن به یک هدف نیک مانعى براى بکار "کمیسیون یادآورى کرد که . گرفته بودند، شناخته شد

بردن وسائل خوب وجود ندارد و استفاده از شکنجه در هر صورت غیر قابل قبول است، و هیچ چیز 
 ".تواند آن را توجیه کند نمى

 روبرو ANC این موضع اخالقى بزرگوارانه که مرز روشنى بین خوب و بد را مشخص میکرد با واکنش شدید 
 براى ممنوع کردن اضطرارى گزارش به ANCگشت و بعد از اینکه موفق به تغییر متن کمیسیون نشد 

  :اى نوشت دادگاه شکایت برد، و در اطالعیه
 و مبارزه آزادیبخش تحریف شود، کلیه گزارش باید حذف "ANC"نخواهد شد که نقش اجازه داده " 

  " .شود و انتشار آن توقیف گردد
او که استفاده از .  نداد"ANC"بخش بود تن به درخواست   دسمون توتو که از رهروان خداشناسى رهائى

  :، گفتدرى باقى نمانده باشد مشروع میدانخشونت را در صورتى که هیچ راه دیگ
حتى اگر هدفى نیکو باشد نمیتوان براى رسیدن به آن از وسایل دشمن استفاده کرد، هدف وسیله را " 

  ".کند توجیه نمى
 که اگر  تهدید نمود85اشت که در سال اى به این مسئله اعتقاد د دسمون توتو در زمان مبارزه نیز به اندازه

بعد از شکایت . قف نکنند از کشور خارج خواهد شد را متو"زجر گردنبند" شکنجه پوستمبارزان سیاه
"ANC"به دادگاه، دسمون توتو تأثر عمیق خود را اعالم نمود و یادآورى کرد :  
بهاى آزادى ... اى نمیدهد  از اکثریت در حکومت برخوردار است به او هیچ حق ویژهANCاین امر که " 

در همه . هاى دیروز مستبدان فردا نشوند یر سلطهتواند مطمئن باشد که ز هیچکس نمى. مراقبت دائمى است
من علیه ... پیوندد و نباید غافلگیر شویم اگر این مسئله در اینجا رخ دهد جاى دنیا این امر به وقوع مى

 ".خودکامگى مبارزه کردم اما مبارزه نکردم براى آنکه خودکامگى دیگرى جانشین آن شود
نلسون ماندال . ش به رئیس جمهورى نلسون ماندال برگزار گشت رد شد و مراسم تقدیم گزارANC شکایت 

   :براى آرام کردن جو در مراسم چنین گفت
" ANCتواند منکر شود که طى این جنگ موارد نقض  اما هیچکس نمى.  جنگ بحقى را پیش برده است

 ".ن میگویداین چیزى است که گزارش کمیسیو. اند اى کشته شده اند، عده فاحش حقوق بشر پدید آمده
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 یک سری کمکهای کمیسیوناول اینکه .  اما تجربه بزرگ آفریقاى جنوبى نقاط منفى خود را نیز داشت
 و نصمیم گرفت اول حکومت از اینکار سرباز زد . پیشنهاد داده بودحکومت مالی را بعنوان جبران به 

 انجام به اجرا گذارد میخواستکه  یکمکهای خود را بصورت کلی و جمعی در کادر سیاستهای جدید
 حکومت نظر کمیسیون را قبول کرد ،در پی این مخالفتها.  این تصمیم با مخالفت بسیار روبرو شداما. دهد

 احساس فریب دست ،انیهای قربان به خانواده از اینرو.  صورت نگرفت جبرانها بهانه نداشتن بودجه،به اما 
 این اعتراضها بجایی نرسید و آنطور که انتظار می رفت به خانوداده قربانیان  اما، به اعتراض پرداختندداد و

   .کمکهای الزم نشد
 است که با اعتراف عفو عدم محرومیت از هیچ حقوق اجتماعی اشخاصی گرفت دومین انتقادی که میتوان 

 آیا نمیشد کسانی .ندمقامات دولتی داشته باشند و یا در انتخابات شرکت کن میتوانستند عفو شدگان .شدند
   که به جنایت دست زده بودند را از مقامات دولتی و انتخابی محروم کرد؟

  
  رواندا تجربه 1-9 
 

المللى سازمان ملل در آغاز کار رسیدگى به مسئله رواندا اصل را بر تنبیه کـسانى کـه در                    دادگاه جرائم بین  
امـا سـریعاً بـا      .  را به قتل رسانده بودند، گذاشت      نسل کشى توتسیها شرکت کرده ، و طى آن نیم میلیون نفر           

 سـال تنهـا عـده محـدودى محاکمـه شـدند و هنـوز                8پس از   . محدودیتهاى این روش قضاوت مواجه شد     
زیـرا  ه  بـرد  وجود این تعداد زندانى امکان هر گونه آشتى را نیز از بـین              .  نفر در زندانها بسر میبرند     135000
. ان تماسى ندارند و بعلت شرایط سخت زنـدان کـار خـود را توجیـه میکننـد      هاى قربانی  با خانواده مجرمین  

بدین جهت دولت تصمیم گرفت که زندانیان را به محل جنایاتشان ببرد تا در آنجا بـا قربانیـان و مـردم در                       
اهداف و وظـایف گاکاکـا مـوارد        . تماس باشند و بتوان از قضاوت سنتى آفریقایى بنام گاکاکا استفاده کرد           

دست یافتن به واقعیت پیش آمده بهنگـام کـشتار، بازشـناخت قربانیـان و خـسارات وارده بـه آنـان،                      : ندزیر
اصل اساسـى قـضاوت گاکاکـا       . اند و محاکمه افراد متهم     مشخص کردن کسانى که در جنایت شرکت کرده       

ئیـت  شـود و مـردم هـستند کـه ه     این است که هیچگونه تصمیمى بدون مشارکت مستقیم مردم گرفته نمـى   
 قاضـى کـه     254152 سـلول،    9189، در   2001در اکتبر   . ها را نصب میکنند    قضائى را تشکیل میدهند و قاضى     

در  میـزان شـرکت مـردم       . اسـت  شـخص عـادل      19هر سلول شامل    . همگى داوطلب بودند انتخاب شدند    
ربانیان عـذر خـواهى     که از ق  بودندند زندانیانى   داولین کسانى که محاکمه ش    . ها بسیار باال بود    انتخاب قاضى 

محکومان میتوانند نـصف محکومیـت      . اند  نفر تاکنون به جرم اعتراف کرده      21000. ) درصد 90(ه بودند دکر
  .خود را با سه روز کار در هفته براى جامعه بخرند

. 
  

  
   نقد مباحث -2
 

اساسى در قسمت دوم برخى از مباحث . هاى تاریخى مرور شد در قسمت اول این متن برخى از تجربه
مانند، مسئولیت اخالقى، انتقامجوئى، عفو عمومى، ترمیم جامعه و بخشایش که در تجربه های تاریخی بکار 

ها راه حلى براى رسیدگى به این مسئله در  رفته اند، بیشتر شکافته خواهد شد تا بتوانیم با استفاده از آن
  . آینده ایران بیابیم و به نقد بگذاریم

  
  ، مسئولیت و حقوق انسان  حکومت قانون- 2-1

  
گفتند که آنها مسئولیتى در جنایات نداشتند و  بسیارى از متهمان دادگاههاى نورنبرگ در دفاع از خود مى

آیشمن در دادگاه بیت المقدس همین توجیه را براى جنایاتى که . فقط به قانون و دستورات عمل میکردند
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. ع از احمدی و مختاری نیز این استدالل را مطرح میکرداحمد کسروی در دفا. مرتکب شده بود تکرار کرد
: گفتند  اما متهمان مى،، با اینکه دادگاهى به مفهوم واقعى وجود نداشتهم در تجربه ایران بعد از انقالب

اینگونه برخوردها . بیگناه هستند زیرا در یک سیستم عمل میکردند و قوانین آن نظام را به اجرا میگذاشتند
توان جنایاتى که تحت امر شخصى یا   را طرح میکنند که حدود مسئولیت انسان کجاست؟ آیا مىاین سئوال

اند و معذور به محاکمه نکشید؟ براى یافتن پاسخ بجاست  دولتی انجام یافته است به این بهانه که مجری بوده
وم پوزیتیویسم بود و فکر غالب جامعه آلمانى قبل از جنگ جهانی د. که به تجربه آلمان نازى رجوع کنیم

 متفکر و وزیر Radbruchبراى مثال گوستاو رادبروخ. بنام این فکر، قانون فراى همه چیز قرار میگرفت
   :نویسد می بود چنین نیزکه دمکرات  بل از جنگ جهانى دومدادگسترى ق

از خود بپرسد بر او نیست که . وظیفه قاضى است که فراى برداشت فردیش از حقوق، قانون را حاکم کند" 
نفسه  حتى اگر قانون عادالنه نباشد، قاضى باید بداند که وجود قانون خود فى... آیا قانون عادالنه است یا نه

 جالب اینجاست که بسیارى از نازیها که از مخالفان ".عامل امنیت است زیرا باعث ثبات حقوقى میگردد
تاریخدان . براى دفاع از خود استفاده کردندهاى او  رادبورخ بودند، بعد از شکست در جنگ از گفته

   :گفتمیآلمانى دیگرى چنین 
زمانى که یک سرباز، زخمى میکند، میکشد، تاراج میکند، و به آتش میکشد تنها به وظیفه خود عمل " 

  ".نماید سرباز بعنوان یک فرد در خط فکریش عمل نمیکند بلکه از دستور ارشدهایش پیروى مى... میکند
براى اولین بار بود که اطاعت . نورنبرگ اولین دادگاهى بود که مسئله حقوق انسان را مطرح کرددادگاه 

کردن از دستورات قانونى، انسان را از مسئولیت مبرا نمیکرد و براى اولین بار بود که حقوق فراى قانون 
نسویها منشور حقوق بشر بدینخاطر بود که بعد از جنگ جهانى دوم فرا. شمرده میشد و نه قانون فراى حقوق

را دوباره وارد قانون اساسى خود کردند و حتی آن را دیباچه قانون اساسی قرار دادند تا دیگر این عذر در 
از زمانى که حقوق بشر در قانون اساسى وارد میشود قوانین . کار آورده نشود که قانون باالتر از حقوق است
این . ان حکومت قانون دیگر در مقابله با حقوق قرار نمیگیرددیگر باید طبق آن حقوق وضع گردند، بدینس

شود که انسان نباید رعایت قوانینى را بکند که حقوق انسان را محترم  امر بسیار مهم به ما یادآور مى
 بعد از انقاب فرانسه به 1793جالب اینکه این مسئله در بیانیه حقوق بشر و شهروندان در سال . نمیشمارند

زمانیکه حکومت، حقوق مردم را زیر پا میگذارد، سرپیچى از آن براى مردم و یا ": ه بوددتصویب رسی
آیشمن در بیت "رنت نیز در کتاب خود آهانا . "ترین وظیفه است ترین حق و واجب بخشى از مردم مقدس

ر خالف انسان حق ندارد بدین عذر که دستور داشته است هر کا" این امر را یادآورى میکند که "المقدس
از آنجا که حقوق اصوالً فطرى هستند هر انسانى میداند که کشتن، . "عرف و اخالق متعارف را بپذیرد

توان این  پس هرگز نمى. شکنجه کردن، به حبس کشیدن افراد بخاطر عقایدشان امرى غیر انسانى است
ودم یا من دستور اعدام توجیه را پذیرفت که من شکنجه کردم چون مامور بودم یا من کشتم چون مامور ب

بعد از . صادر کردم زیرا طبق قانون مجرم باید اعدام میشد، مامور بودن رفع مسئولیت اخالقی نمی کند
 پزیتیویسم که قانون یجنگ جهانی، رادبروخ نیز متوجه خطر پزیتیویسم شد و قبول کرد که اصل راهنما

  .ه بود و فلج کرده گذاشع جنایتکار بی دفاخودکامه وقانون است، قضات آلمان را در مقابل قوانین 
  
  
  انتقامجوئى - 2-2 
   

رفتار . دیدیم که در تجربه ایران بعد از انقالب هشدارها شنیده نشد و اساس بر انتقام جویى قرار گرفت
این . قدرت جدید با مسئوالن رژیم شاه همان گونه رفتارى بود که رژیم شاه با مخالفان خود کرده بود

  :توان اهم آنها را شمرد با اشکاالت فراوانى روبرو است که بطور خالصه مىبرخورد 
دهد و جامعه را در مدار   روش انتقامجوئى روشى عکس العملى است و به دوران خصومت پایان نمى- 

  . بسته خشونت نگاه میدارد
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مشخص نمی گردد و در این روش، به بیگناه و گناهکار یکسان نگریسته می شود و سهم هر کس در جرم   
  .شود خاطى از جانى و خطا از جنایت و بى گناه از باگناه تمیز داده نمى

زیرا گذشته مورد نقد قرار نمیگیرد و . شود اى از انتقام حاصل نمى گردد و بهره  جامعه ترمیم نمى -
 .شوند مکانیسمهاى تولید خشونت شناخته نمى

  هر استبدادی برای بستن فضای جریان اندیشه انتقام . ه استانتقامجوئى با تداوم استبداد نیز همرا     -
 . گیری را تهییج میکند

این روش شکست خود را در کشورهاى مختلف نشان داده است در ایران شکست این روش چنان  -
و گاهى در مقابل این روش برخورد با . واضح است که به تطویل مطلب در این مورد نمی پردازیم

  . پردازیم شود که در زیر به این موضوع مى قیدتى عفوعمومى مطرح مى ع-مجرمین سیاسى
  
  عفو عمومى 3-2

  
در نتیجه، . از نظر حقوقى، عفو عمومى از اختیارات قوه مقننه است و بایستى بصورت قانون تصویب بشود

ز مشخص شود و افراد خاصى بلکه گروهى را که هویت آنها هنو عفو عمومى در رابطه با عملى تعریف مى
در عفو . عفو اعمال و عفو مجازاتها: دو نوع عفو را بایستى از هم متمایز کرد. گیرد نیست را در نظر مى

شود و آنها نیز، احیاناً  مسئولیت متهمان در دادگاهى شناخته نمى: اى صورت نگرفته است اعمال، محاکمه
گردند  در نتیجه، نه تنها متهمان محکوم نمى. توانند بیگناهى خود را اثبات کنند یا از خود دفاع نمایند نمى

که پس از عفو، چون حکم محکومیتى صادر نشده است، اغلب مقام و موقعیت خود، بخصوص مقامات 
گیرد و تقریباً در همه کشورها، روزهاى  عفو مجازات پس از محاکمه صورت مى. کنند دولتى، را حفظ مى

آنها باال نیست یا مقدارى زیادى از مجازات خود را اى که میزان جرم  عید، معمول است که عده
در اینجا، بحث ما به عفو اعمالى که در مورد جرایم سیاسى هستند محدود . شوند اند، عفو مى پرداخته

هاى استثنائى توسط  هاى اساسى نیامده است و در موقعیت اصوالً حق عفو عمومى در قانون. شود مى
پس از جنگ جهانى دوم، پس از جنگ : رسد، به عنوان مثال  یب مىحکومتهاى جدید پیشنهاد و بتصو

عفو اعمال که ... فرانسه در الجزایر، در جریان گذر از استبداد به دمکراسى در کشورهاى امریکاى التین
کند و متهم را بدون محاکمه و بدون گواهى به مسئولیتش  قربانى را از حق قربانى شناخته شدن محروم مى

شود؟ از مهمترین دالیلى  یا بعضاً توسط جامعه پذیرفته مىگیرد و  د بنام کدام اصل صورت مىاینم عفو مى
شود آشتى ملى و پایگیرى و استواری  که توسط حکومتهاى جدید براى توجیه عفو عمومی عنوان مى

عفو همانطور که در بخش اول این مطلب دیدیم در کشورهاى امریکاى التین که فرمان . دمکراسى است
عمومى صادر گشته است، سیاسیون پس از دوره دیکتاتورى، بنام واقع گرائى، از ملتهای خود دعوت کردند 

در واقع، منکر آن نبودند که حق آنست که متهمان در دادگاهى صالح محاکمه شوند، اما . عفو را بپذیرند
توانست دوباره  ر بود و مى برخوردایچون آنها اکثر در ارتش بودند و این نهاد هنوز از قدرت زیاد

خوزه . نمود تا فرمان عفو صادر نمایند  آنها را ملتزم مى"واقعگرائى"دیکتاتورى را در جامعه برقرار نماید، 
 در آرژانتین مصلحت را از حق جدا و اینطور موجه Freiمیگئل اینسولزا، وزیر امور خارجه حکومت فرى 

 :نمود مى
  
مسئله از دست دادن . پذیر است خود را نزدیک نماییم نچه واقعیت و امکان تمایل بیشترى داریم تا به آ"

دمکراسى، عدالت، حقوق بشر هنوز در صدر کار هستند اما . تحقق آرمانها از روى سرخوردگى نیست
   ".شود کارنامه سیاسى در چهارچوب آنچه امکان دارد عملى مى

  :نمود عفو را اینچنین توجیه مى نیز Aylwinرئیس جمهور سابق شیلى، پتریزیو الوین 
هدف دوم من، ثبات بخشیدن به سیستم . اولین هدف من برقرارى حقوق بشر و آشتى دادن کشور بود"

خواهم بگویم که عفو پرداخت هزینه آن بود اما عاملى است که  نمى... دمکراتیک و کامل کردن آن بود
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 قانون عفو براى تمام قربانیان و خانوادهایشان بوجود اما احساس بى عدالتى که... شد باید در نظر گرفته مى
 ."آورده واقعیت دارد و این هزینه هر تحولى است

  
 که اکثر سیاسیونى بودند که در صدر حکومتهاى جدید "واقعگرایان"ها بین  بدین ترتیب، در این جامعه

ان، ایدآلیستها و انقالبیان که اکثر و اصول گرای... قرار داشتند، اعضا کلیسا که با رژیم سابق همکارى کرده 
تن دادن بقدرت ارتش و صرفنظر کردن از حق، حقوق ... اند، اختالف بوجود آمد قربانى رژیم سابق بوده

بشر و محاکمه رژیم سابق بنام مصلحت، واقعگرائى، نیاز به سیاست گام به گام، آشتى ملى و فراموشى، در 
براى مثال، . روگوئه نیز توسط مردم در رفراندومى تصویب گشتجامعه تبلیغ شد و در کشورى مانند او

 که تا قبل از انتخابات ریاست جمهورى آرژانتین، خود را مخالف عفو Carlos Menemکارلس منم 
  :نمود، بعد از پیروزى اینطور با مردم سخن گفت عنوان مى

اگر . ، چشمهایمان به آینده خیره بگردندبایستى جلو را نگاه کنیم... گذشته دیگر چیزى ندارد بما بیĤموزد" 
  ."یاد نگیریم فراموش کنیم، تبدیل به مجسمه نمک خواهیم شد

  :المللى چنین نوشت ، در پاسخ به سازمان عفو بینSanguinetti یا رئیس جمهور اوروگوئه، سانگینتى 
به وظایف دیگر تواند بطور مطلق عملى شود، بدون توجه   وظیفه برقرارى عدالت توسط دولت نمى"

دولت، که مهمترین آنها، تضمین همزیستى شهروندان در صلح و تشویق نمودن به رشد در محیطى داراى 
  ."صلح و امنیت است

 ساختن دمکراسى اصولی و مبتنی "سیاستهاى بخشایش" بدین ترتیب، بقول ساندرین لفران، نویسنده کتاب 
همانطور که مشاهده . انداخت  و حتى جامعه را بخطر مىشد، زیرا دمکراسى نوپا بر ارزشها باید رها مى

شود، مصلحت گرائى و واقعگرائى نیاز دائم به ایجاد دوپارگى و تقدم دادن دارد تا بنام آن خود را  مى
  :برخی از این تقدم بخشی ها را در زیر توضیح میدهیم . موجه نماید

  
   تقدم حال و آینده نسبت به گذشته-1- 2-3

  
  :باید گذشته را فراموش کرد؟ بقول پینوشه اختن حال و آینده و براى آشتى ملى مىآیا براى س

شود آتش را نصفه  شود رسید؟ هیچوقت نمى خواهید براى شما بگویم چطورى به صلح و آشتى مى مى " 
اگر . شود ریزى و همه چیز تمام مى دارى، روى آتش مى یک سطل آب سرد برمى. کاره خاموش کرد

  "!آشتى کردن اینست... گیرد د تا شعله بماند، آتش دوباره از سر مىبگذارى چن
عفو عمومى، بدون آنکه واقعیت گذشته شناخته و بازگو شود، مسئولیتها مشخص فرمان  آیا صادر کردن 

گردند و موقعیت قربانى توسط جامعه، دادگسترى و تاریخ برسمیت شناخته شود بمعنى فراموشى گذشته، 
حق قربانیان و جامعه و تأمین دادن به مسئولین استبداد نیست؟ و اما براى ممانعت کردن از نادیده گرفتن 

 تا مانع از تداوم شوند شناسائى نا تشریح نکرد، عاملهاى استبدادشود گذشته ر هاى تلخ تاریخ، مى تکرار تجربه
ت همان نوع از آشتى آنها شد؟ آن آشتى ملى که با فراموشى و صرفنظر کردن از حق و حقوق همراه اس

تواند بخودى خود صورت  برد؟ آیا آشتى ملى مى ملى نیست که استبداد بنام آن خشونت و زور بکار مى
بگیرد و یا الزاماً بر اصولى استوار است؟ اگر پاسخ اینست که بر اصولى باید استوار باشد، آیا نبایستى آن 

، آزادى و عدالت نیستند؟ سازمانهاى دفاع از اصول را تعریف کرد؟ آن اصول مگر از جمله حقوق بشر
  :قربانیان در کشورهاى امریکا التین در پاسخ بدعوت آشتى ملى بدرستی نوشتند

تواند بر اصل حقیقت، عدالت و حافظه  ما نیز عمیقاً خواستار وحدت ملى واقعى هستیم، وحدتى که تنها مى"
 یافت بدون آنکه سئوال هائى که هنوز مطرح توان به وحدت و آشتى دست نمى... تاریخى ساخته شود

ما معتقد هستیم که این یک مانور جدیدى است براى آنکه در کشورمان فراموشى . هستند بى پاسخ بمانند
اى را  دهند؟ آیا بایستى گذشته به کدام وحدت ملى حکومت و دست راستیها رجوع مى... ملى برقرار شود

کرد؟ بنام کدام آشتى ملى دروغین، بایستى فراموش کنیم که هنوز که هنوز زخمهایش باز است، فراموش 
ها  آیا بایستى عدم مجازات فعلى را قبول کنیم؟ بعضى... اند ها پیدا نشده تعدادى از مفقودین و اعدامى
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اما از خود . انجامد گویند پافشارى بر رویدادهاى گذشته جز بباز کردن مجدد زخمهاى گذشته نمى مى
تنها روش بستن آنها رسیدن به یک آشتى . اند اند؟ نه باز مانده یم آیا این زخمها زمانى بسته شدهبایستى بپرس

تنها گذر زمان کافى نخواهد بود تا . تواند باشد ملى واقعى براساس حقیقت و عدالت در باره گذشته مى
ماند و آنرا  وجدان ملى مىعفونتى که اروگوئه به آن مبتال است درمان پذیرد، تا زمانى که درد و رنج در 

  ."بستن زخمها و آشتى کردن بمعنى فراموشى نیست. کنیم درست درمان نمى
  :نویسد و باز روبرتو گرتون، شیلى تبار چنین مى

افسوس آور است که پینوشتیسم موفق شده است دیدى ... البته کسى در لزوم آشتى ملى تردیدى ندارد" 
در این ... فقط با فراموشى از وخیمترین جنایات ممکن استآشتى : یک بعدى به بحث تحمیل کند

آشتى ملى روزى صورت خواهد گرفت که عدالت ... برداشت، کلمه آشتى مساوى با عدم مجازات است
  ."در این برداشت، آشتى عدالت است... برقرار شود

دمکراسى است و قربانیان دانند که شرط   بدین ترتیب، بانیان رژیم سابق، آشتى ملى را تصمیمى ابالغى مى
و اما این آشتى ملى بر اصل فراموشى در شیلى . دمکراسى نه ابالغى که نتیجه گفتگو و عملى ساختن عدالت

پس از تحت . در شیلى هنوز برخورد بین طرفداران پینوشه و چپ برقرار است. و آرژانتین شکست خوردند
روهاى ارتش شیلى در ازاى بازگشت پینوشه به شیلى، تعقیب قرار گرفتن پینوشه توسط قاضى اسپانیولى، نی

. مسئولیت خویش در نقض حقوق بشر را بعنوان نهاد دولتی برسمیت شناختند 2000براى اولین بار در سال 
داد تا  این قانون به مسئوالن نظامى امکان .  بتصویب رسید"راز شغلى"توافقى امضا شد که بنام قانون 

البته همچنان . ها پیدا شوند ودان را به کلیسا یا مقامات نظامى بدهند تا جنازهاطالعات خود درباره مفق
 باالخره با 2004در آخر تابستان . ماند گیرند و گواهى آنها کامالً سرى مى نظامیان تحت تعقیب قرار نمى

  . بتوان او را محاکمه کردتا اشته شد مصونیت پینوشه بردپیگیریهای قضایی،
، کمیسیونى براى صلح تشکیل شد تا اطالعات درباره مفقودان را جمع آورى 2000ر سال در اروگوئه، د  

در آرژانتین پس از آخرین انتخابات ریاست جمهورى . پذیر سازد نماید و ترمیم دولتى به قربانیان را امکان
 سال، 20پس از در نتیجه، شکنجه گران و جنایتکاران رژیم سابق . ، مجلس به لغو قانون عفو راى داد2003

در واقع، هر جایى که بدون بررسى مسئولیتها، عفو . براى اولین بار تحت تعقیب قرار خواهند گرفت
عمومى صادر گشته بر عکس، بحث و برخورد ادامه پیدا کرده است و قربانیان از دولت خواستار عمل 

 سال، رئیس 50 مثال، پس از براى. اند بوظیفه خود که همانا برقرارى عدالت و گفتن حقیقت است، شده
. جمهور فرانسه شیراک، مسئولیت دولت فرانسه طى جنگ جهانى دوم در جنایت علیه یهودیان، را پذیرفت

هائى که ارتش فرانسه در الجزایر بطور وسیع انجام داده   سال، واقعیتها در باره شکنجه40همچنین، پس از 
 بنام جنایات جنگى استار آن هستند که این جنایاتاست افشا شدند و برخى از عناصر چپ فرانسه خو

  .خته شوند و دولت فرانسه رسما از قربانیان و ملت الجزایر معذرت بخواهدناش
  
  تقدم صلح و امنیت بر عدالت-  2- 2-3

   
. شود غالبا عفو عمومى روشى براى خاتمه بخشیدن به دعواى گذشته و بانى صلح و امنیت شدن، تعریف مى

  :نوشت  اروگوئه، آقاى سانگینتى اینطور به سازمان عفو بین المللى مىرئیس جمهور
ى دیگرى براى برقرارى عدالت است، زیرا  در یک کالم، صرفنظر کردن از قدرت تنبیه یک طریق ساده" 

نیت نهفته در این دو، عفو و تنبیه، در نهایت برقرارى صلح : سیاست عفو و سیاست تنبیه در اساس یکى است
  ."مش براى تمامى اعضاى جامعه استو آرا

  :گوید  اما همانطور که فیلسوف آلمانى، یورگن هابرماس مى
تواند به کینه و خشم خاتمه بخشد، اگر بى حرمتى ترمیم نگردد، به این یا  تنها پاسخی عادالنه به تحقیر مى" 

تداوم این احساس . ددگر ماند و یک احساس نهفته تقویت مى آن طریق، بطور حتم عکس العمل باقى مى
احساسى مانند ترس یا عصبانیت . دهد که یک بعد اخالقى در امر احساس تحقیر وجود دارد گواهى مى

  ."نیست که به توهین پاسخ بالفاصله دهد، احساسى است در عکس العمل به ناعدالتى 



 
 

 

 26

ه و تاریخ، نه تنها وجود  بدین ترتیب، عدم برسمیت شناختن منزلت قربانیان و عامالن استبداد، توسط جامع
تواند راه به احساس کینه و انتقام  کند بلکه تداوم احساس بى عدالتى مى ناپذیر مى صلح و امنیت را امکان

سیاست عفو بدون گواهى بر مسئولیتها و برسمیت شناختن منزلت قربانى بى شباهت با عدالت فاتحان . ببرد
ه باشد زیرا نه متهم نه قربانى وجود دارد و بدینجهت این تواند وجود داشت نیست، در واقع عدالتى نمى

  .بخشد سیاست به خصومتهاى سابق تداوم مى
مسئولیت جمعی را توجیهی برای خود به غیر از تقدم دادنهائی که در باال برشمردیم، به سیاست عفو عمومی 

  . قرار میدهد و به رژیم استبدادی منحل شده نیز مشروعیت میبخشد
  
  مسئولیت جمعی و فردی -3- 2-3
  

 از مسئولیت جمعى جامعه در بروز و تداوم استبداد نیز در موجه نمودن عفو عمومى استفاده شده است 
Alicia Pieriniگوید ، معاون وزارت حقوق بشر حکومت کارلس منم مى :  

 ربوده کردند وقتى شهروندان قضات کجا بودند؟ چکار مى. هر نهادى مسئولیت آنچه گذشت را دارد "
شدند؟ در این مسئله، سیاسیون کجا بودند؟ خبرنگارها؟ پزشکان بیمارستانها؟ تعداد زیادى از بخشهاى  مى

 سال دارد باید بگوید در این 50کنم هر شخصى که باالى  فکر مى. بایست از خود انتقاد بکنند جامعه مى
ت را تعقیب قضائى کنیم تمامى نخواهد اما اگر تمام این جنایا. کرده است سالها کجا بوده است، چکار مى

با انحالل آنها موفق : هدف ما تصحیح بنیادها است. و هیچ چیز جز کینه از آن بیرون نخواهد آمد. داشت
  ."شود شد نمى

دهد که توتالیتاریسم هیتلرى  سازمان یافته، هشدار مى) احساس گناه( مجرمیت "رنت در متنى بنام آاما هانا 
 که فرق بین جنایتکاران و دیگران و حتى قربانیان را محو نماید و این فکر که ملت سعى بر این داشت

  :نمود آلمان جمعاً مسئول آنچه گذشته است را تبلیغ مى
فرقى بین : تز محورى جنگ سیاسى نازیها چنین بود... خورد  بمرور زمان که ارتش آلمان شکست مى"

البته این تز مستلزم آن بود که ... کند ز حکومت حمایت مى، ملت یکدست ا...آلمانى و نازى وجود ندارد
در مسئولیت فرقى وجود ندارد، آلمانیهاى فاشیست و ضد فاشیست به همان طریق شکست خوردند و 

نتیجه غیر مستقیم آن اینست که ترتیباتى که متفقین براى . متفقین، تنها در جهت تبلیغات، فرق قائل شدند
یافتند که  شدند زیرا کسى را نمى  پیش بینى کرده بودند تهدیدهاى بى محتوى مىتنبیه جنایتکاران جنگى

  . "لقب جنایتکار جنگى بدان تعلق نگیرد
تعدادى از کسانى که در بازسازى استبداد مالتاریا نقش فعال : شود یافت همین روش را در ایران کنونى مى

 و نتیجه عکس العملى که جنگ " انقالبسیل"قبول مسئولیت خویش، خشونت را بگردن  داشتند بجاى
دانند گویى که  مى... مسلحانه سازمان مجاهدین خلق یا دیگر گروههاى چپ به آنها تحمیل نموده است

انقالب خود بخود خشونت زا و خشونت طلب است و گویى در همان زمان کسانى به قیمت جان و مال در 
ین واقعیت که استبداد نتیجه سکوت یا همکارى تعداد زیادى ا... اند مقابل بازسازى استبداد مقاومت نکرده

در آفریقاى . از مردم است و سکوت یا همکارى مسئولیت دارد، مستلزم آن نیست که مسئولیتها برابر هستند
جنوبى، متهمین به جنایات تحت تعقیب قرار گرفتند اما کمیسیون حقیقت و آشتى از تمامى نهادهاى جامعه 

یون حضور پیدا کنند و شهادت بدهند، نقش خود را در استبداد بازگو کنند و مسئولیت خواست در کمیس
 .خویش را بپذیرند تا براى جامعه مکانیسمهاى استبداد روشن شوند

   
   مشروعیت دادن به رژیم گذشته-٤- 2-3   
   

هاى گذشته تواند با مشروعیت دادن به رژیم سیاست عفو عمومى که با فراموشى گذشته همراه است نمى
در واقع در کشورهاى آمریکا التین، وجود فعال اعضاى رژیم گذشته در نهادهاى مختلف . همراه نگردد

آیا واقعاً تصمیم بر عفو یا انتقام یا تنبیه . دولت بخصوص ارتش، عامل قوى تدوین و قبول سیاست عفو بود
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مواضع اخالقى "گوید،  ل هانتیگتون مىنتیجه حسابهاى سیاسیون و توازن قوا است؟ آیا همانطور که ساموئ
و آیا واقعاً همانطور که رئیس جمهور شیلى آلوین "اند یا قانونى تنها براى توجیه تصمیمات گرفته شده

اگر پینوشه در دوره انتقال نبود، مانند آرژانتین، با شورش زیردستان و کله شقهاى ارتش مواجه ": گوید مى
بایستى موجه  رژیم سابق و ماندن سران این رژیم در پستهاى کلیدى مىدر واقع، عدم تعقیب . "شدیم مى
 در "دو شیطان"بدینخاطر است که تئورى . اى از مخالفان به آنها مشروعیت دادند گشت و بناچار عده مى

تروریسم "تروریسم دولتى و . آرژانتین، شیلى و اروگوئه بعنوان حقیقت تاریخى رسمى عرضه گشت
برقرارى استبداد : محکوم شدند و ادعا رژیم سابق بصورت کم رنگتر مورد قبول گشت هر دو "مخالفان
  : نوشت"دیگر هرگز نه"کمیسیون آرژانتینى ... ناپذیر بود تا بشود با شورش کمونیستى مقابله کرد اجتناب

 1976رس  ما24نیروهاى مسلح به جرمهاى تروریستى با یک تروریسم بى نهایت بدتر پاسخ دادند زیرا از  "
هنوز که هنوز است، اکثر سران نظامى اعمال خویش را از روى . "از قدرت دولت مطلقه برخوردار بودند

واقع اینست که . کنند و تا این اواخر، حاضر به قبول مسئولیت و طلب بخشش نگشتند وطن پرستى توجیه مى
اى  اما تا جامعه. رخوردار استدولت مسئول اول خشونت در جامعه است زیرا از تمامى ابزارهاى قدرت ب

العاده اعالم کند و خود  تواند و حق دارد وضعیت فوق بر این باور باشد که در شرایط اضطرارى دولت مى
تواند عمیقاً پا بگیرد؟ آیا خطر آن وجود ندارد که با  بگردد، آیا دمکراسى مى... اولین ناقض حقوق بشر و

 کرد و بازگشت استبداد را موجه ساخت؟ ساختن و قوام دادن به ایجاد بحران آن وضعیت را بشود برقرار
تا زمانى که بیان حقیقت تا آنجا امکان دارد که از خط قرمزى عبور . دمکراسى نیاز به بیان حقیقت دارد

تعجب . شود از دمکراسى و آزادى صحبت نمود نکند، مانند نیروهاى مسلح در کشورهاى امریکا التین، نمى
 هنوز که هنوز است پینوشه، از طرفداران بسیارى برخوردار است و ژنرال بوسى که متهم به آور نیست که

 آرا  درصد45ژانتین منطقه توکومن، از  آر1991 مورد نقض حقوق بشر است، در انتخابات 300بیش از 
  : و بقول یکى از مشاوران سابق رئیس جمهور آرژانتین. شود برخوردار مى

نى در خشونت آمرانه غرق است، هنوز دید قطبى دوست و دشمن از جهان دارد، به تمام جامعه آرژانتی"
بى . نگرد و هر آرژانتینى گرایش به آن دارد که تقصیر را بگردن قربانى بیاندازد دید توطئه به جهان مى

  ".جهت نیست که بوینس آیرس رکورد کشته شدن بزهکارها در زد و خوردها را دارد
در افریقا جنوبى سران آپĤرتاید نیز خواهان . ناپذیر نیست هاى رژیم سابق اجتناب واسته اما تن دادن به خ

در نتیجه، عفو . عفو عمومى بودند اما اپوزیسیون زیر بار نرفت و خواستار مشخص شدن مسئولیتهاى همه شد
مورد ) رصد د11 (650 درخواست عفو، تنها 6000از این رو، از ... شرطى گشت، بشرط گفتن تمام حقیقت

 . پذیرفته شدند
هاى جنگ الجزایر  ئى از نظامیان فرانسوى شروع بتعریف نقششان در شکنجه همانطور که اخیرا عدهاما 

درد . اى از نظامیان شکنجه گر آرژانتینى، شروع به افشاگرى کردند نموده اند، در چند سال اخیر، عده
متوالى مسئوالن اختناق و شکنجه را بعد از سالها وجدان، زندگى با رازى بدین حد وحشتناک، کابوسهاى 

 .کرد سکوت به گفتن حقیقت واداشت، حقیقتى که به قولشان، بیانش آنها را آزاد و سبک 
  

  بخشایش - 2 -4 

ئى از فیلسوفان امر بخشایش را رد  بدینجهت عده. بخشایش امرى و ارزشى فراى قانون و نظام قضائى است
معتقد بود که حق بخشایش نباید وجود داشته باشد زیرا این امر  Spinozaوزا از جمله سپین. کنند مى

فلسفه . برد ، صرفنظر کردن از تنبیه به انتقام راه مىHegel براى هگل. میتواند هر نظامى را متزلزل نماید
  :کند بنام جهانشمولى قانون، بخشایش را رد مى) خرد گرائى(راسیونل 

  ".تواند مطابقت داشته باشد شود نمى یارى است با قانونى که بر همه اجرا مىبخشایش بدینخاطر که اخت" 
 اما بخشایش ارزشى و واقعیتى اجتماعى است که از قدیم ایام وجود داشته و هر روزه انسان با آن مواجه 

ایش اما واژه بخش. نمایند دانند و بدینخاطر رد مى اى بخشایش را امرى و ارزشى مذهبى مى عده. شود مى
آید بمعنى دادن مطلق و  کلمه بخشایش در زبان فرانسوى از التین مى. قبل از مسیحت وجود داشته است
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کنند و معتقد  رنت صحبت از بخشایش اخالقى مىآفیلسوفان مانند هانا . چشم پوشى از هر بدهى است
  :نها دانستشود بخشایش را از رابطه با خدا جدا نمود و نوعى رابطهء بین انسا هستند که مى

اگر او این کشف را در فضاى مذهبى کرده .  عیسى بود که نقش بخشایش را در مسائل انسانى کشف کرد"
ى کامالً شود که او را جدى نگیریم، در معن نمى برآن  است و در بیان مذهبى آنرا ابراز داشته است، دلیل

با بخشایش همراه است زیرا هر عملى با هر عملى بخودى خود "رنت متعقد بود که آ و باز هانا "...الئیک
تواند پى آمد عمل را  خطر غیر بازگشت بودن همراه هست و در مقابل آن، تنها وعده بخشایش است که مى

  ."سبک نماید
 اما اگر قبول کنیم که پاسخ هر خطائى تنبیه نیست و بخشایش امرى است اجتماعى که هر روزه انسان در 

تواند یا حق دارد  کى مى. نماید، مشخصات آن نیاز به بررسى دارد جوع مىروابطش با دیگران بدان ر
، فیلسوف پرتستان Olivier Abelببخشد و آیا همه چیز بخشیدنى است؟ بعضى فیلسوفان مانند اولیویه آبل 

بخشایش امرى است جهانشمول، امرى عادی مانند لزوم دادن، گرفتن و مبادله "فرانسوى معتقداند که 
نه تنها کسى حق . در نطفه هر فرهنگى نوعى از بخشایش وجود دارد. ه در همه جوامع وجود داردکردن ک

ندارد خود را قاضى کند و تعیین کند چه کسى حق بخشایش دارد یا ندارد بلکه کسى نیز حق ندارد تعیین 
جنگ جهانى دوم،  اما فیلسوفان دیگر، خصوصاً بعد از فاجعه ". کند چه امرى قابل بخشایش هست یا نیست

تواند عمل یک وجدان جمعى باشد یا  معتقد هستند که بخشایش نمىV . Jankelevitchمانند جانکلویچ ،
بخشایش در رابطه بین دو انسان . نماید یک نهادى که بعنوان شخصیت اخالقى از اشخاص نمایندگى مى

توانند به جاى  بازماندگان نمى. دنه دولت، نه ملت نه تاریخ حق ادعاى بخشایش را دارن. گیرد صورت مى
هاى مفقودان در  همچنان، برخى از انجمنهاى دفاع از حقوق بشر یا خانواده... کشته شدگان ببخشند

دانند و نه حق دولت و  کشورهاى امریکاى التین و در آفریقاى جنوبى حق بخشایش را حق قربانى مى
اى از فیلسوفان، اگر  و باز براى عده. نمایند مىدولت را به سلب کردن قربانیان از حق بخشایش متهم 

بخشایش را امرى مطلقاً آزاد فرض کنیم، و بدین سبب آنرا امری فرای قضاوت و قانون بپنداریم نتیجه می 
. Sدر جواب، بروتن . گردد گیرد، غاصب حق قربانیان مى گیریم دولتى که تصمیم به بخشایش مى

Bretonگوید فیلسوف کاتولیک فرانسوى مى:  
کنم، در این همبستگى که همه ما  کنید بایستى قربانى بود تا حق بخشایش داشت؟ من فکر مى شما فکر مى" 

دهد، و  کند، در این یگانگى عرفانى، با تمام ارتباط هایش، هر بى عدالتى ما را آزار مى را با هم متحد مى
رود، بخشایش نیز از عمل  از قربانى فرا مىهمانطور که هر بى عدالتى و توهینى . باید ما را آزار بدهد

  ".رود بخشد، فرا مى قربانى که دژخیم خود را مى
  :گوید  در واقع همانطور که قرآن مى

بدینسان بر بنى اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کس نفسى را که قتلى نکرده بکشد مانند آنست که همه  "
بخشد بدان میماند که همه مردم روى زمین را حیات مردم روى زمین را بکشد و هرکس نفسى را حیات 

  ." )32سوره المائده، آیه (بخشیده باشد 
توحید به .  هر عمل بد، هر جنایتى، هر نا عدالتى تنها مستقیماً جفا به قربانى نیست، جفا به تمام بشریت است

 :یکی از زیباترین بیان این اصل را سعدی سروده است. همین معنى است
  

  م اعضای یکدیگرندبنی آد
   که در آفرینش ز یک گوهرند

  چو عضوی به درد آورد
  روزگار، دگر عضوها را نماند قرار
   تو کز محنت دیگران بی غمی،

  . نشاید که نامت نهند آدمی
  

تا زمانى که جامعه خود را در درد دیگرى شریک نداند و خود را مسئول و موظف نداند که با هر 
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اید، آیا واقعاً دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى حقوق است، متصور است؟ بدین عدالتى مبارزه نم بى
بخشایش . سازد برد و عمالً بخشایش را غیر ممکن مى ترتیب، محدود نمودن حق بخشایش، راه به بن بست مى

لتى، روش اگر در تمام زمانها و فرهنگها بکار رفته است، بدینخاطر است که یک روش خاتمه دادن به ناعدا
خصوصاً، در مورد جنایتی که هیچ نوع جبرانى برایشان متصور نیست، تنها بخشایش قادر است . آشتى است

پذیر سازد تا آینده  به گذشته نقطه پایانى ببخشد، کینه و خشونت را خنثى نماید و ارتباط جدیدى را امکان
 .دیگر را بشود ساخت

 مجرم ساوى بگردد، ملزم به بیان گناه، ناعدالتى و مشخص نمودناما اگر نخواهیم که بخشایش با فراموشى م
  :نویسد  ، مىOlivier Abelاولیویه آبل. و قربانى است

و زمانی که این عمل به بیان درمی آید، بخشش ... بخشایش، مانند وعده، قبل از هر چیز یک بیان است "
طلبد  راتیک، بیانى که درخواست بخشایش مىدر گذار از جامعه توتالیتر به جامعه دموک. یک فسخ می گردد
بخشد، بیان محو کردن نیست، برعکس بیانى است که قانون سکوت، سرکوبى رنجها را قطع  و یا بیانى که مى

  " .گردد، براى آزاد شدن از گذشته کند، بیانى است که حافظه مى مى
براى بالماری . ضروری استهاى وارد آمده براى قربانیان   روانشناسان معتقدند که بیان ضربه

تواند به احساس گناه و پیدا  هاى وارده مى ، روانشناس، عدم توانائى در بیان ضربهBalmary Maryماری
  :شدن کشش به انجام همان اعمال بدل بگردد

اگر ضربه ای بخوریم و نتوانیم مسبب آنرا شناسائى کنیم، ما بار این توهین به شخص خود را طورى حمل " 
آن وقت است که براى آسودن از این درد وجدان نادرست، . یم که گویى خود بانى آن هستیمکن مى

اما خیلى وقتها بدون آنکه بدانیم . گیریم گوید انتقام مى تورات مى. دهیم عاقبت همان کارها را انجام مى
کند، دزد  حقیر مىبدین قرار، کسى که تحقیر شده است، ت... دهیم خواهیم، انجام مى چرا، بدى را که نمى

توانیم  آیا مى... قربانى دزدى بوده، متجاوز مورد تجاوز قرار گرفته، دروغگو فریب دروغ را خورده است
   "هایمان را بکسانى پس دهیم بدون آنکه بدهى را شناسائى کرده باشیم؟ بدهى

اند، بیش از همه نیز نیاز   بدین قرار کسانى که بیش از همه ضربه خورده و مورد توهین و تحقیر قرار گرفته
 . به بیان دارند

اما آیا، بخشیدن مشروط به درخواست مجرم . ترمیم مجرم نیز در گرو بیان حقیقت و قبول مسئولیت است
ئى از روشنفکران دینى، پذیرش مسئولیت جرم و در خواست بخشش  است؟ براى فلسفه اخالقى و عده

اما براى برخى، اگر بخشایش کامالً آزاد . بخشد یا نبخشدشرطهاى بخشایش هستند و قربانى آزاد است ب
و باز در انتقاد به این نظر، بن بستى را که مشروط بودن . شود آنرا مشروط به در خواستى کرد است، نمى

درخواست بخشش بایستى صادقانه باشد اما کیست که بتواند بر : کنند آورد، یادآورى مى بخشایش پدید مى
  .دهدصداقت آن گواهى 

  :نویسد ، مىJ. Derrida فیلسوف فرانسوى دریدا 
  ."رویائی که من بدان می اندیشم، بخششی ناب، بخششی بدون حضور قدرت است" 

شی که گذر از فضاى خشونت به فضاى عرفانى بی ایبخش: ش را می آموزدایزندگى پیغمبران، این نوع بخش
ش یک فضاى ایاند که بخش اند و نشان داده ر بردهش را مرتب بکاایبخش. کران را امکان ،پذیر می کند 

دهد خود را با جرم دیگر یگانه نداند و به انسانیت خود  آورد که به مجرم امکان مى عرفانى را بوجود مى
داستانى معروف از عیسى است که روزى فقیهان یهودى و فاریزینها، زنى را که در حال زنا گرفته . بازگردد

  :د و به عمد در مقابل چشمهاى او قرار دادند و به عیسى گفتندبودند، پیش او آوردن
و تو، چه . موسى در قانون حکم کرده است که سنگسار بشود. سرور، این زن در حال زنا گرفته شده است "

  "؟گویى مى
انگشتش اما عیسى، خم شد و با . گفتند تا براى او دامى درست کنند تا بعد بتوانند او را متهم کنند  آن را مى

  :ورزیدند، بلند شد و به آنها گفت چون اصرار مى. شروع به نوشتن روى زمین کرد
  " !. آن کس از شما که بى گناه است، اولین سنگ را پرتاب کند"
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ترها رفتند؛ و  پس از این جمالت، یکى پس از دیگرى رفتند، اول مسن.  و دو باره خم شد و بر زمین نوشت
  :سپس بلند شد و گفت.  که هنوز آنجا بودعیسى تنها ماند با آن زن

  "زن، آنها کجا هستند؟ کسى تو را محکوم نکرد؟ "
  ."هیچکس" : زن پاسخ داد

  : عیسى به او گفت
  ". کنم، برو و دیگر گناه نکن من هم تو را محکوم نمى "

رفت،  ون مىمبر از در خانه بیرا روایتى نیز از پیغمبر اسالم است که همسایه ئى داشت که هر وقت پی
تا دید چند روزى . کرد ئى نمى نمود و گله پیغمبر آشغالها را جمع مى. ریخت هایش را بر سر او مى خاکروبه

با او . دید او مریض شده، افتاده. نگران شد و بسراغش رفت. است همسایه از این کار دست برداشته است
 نیز راه بخشایش را پیشه کرد و به هر کس که در پیامبر در ماجرای فتح مکه... احوالپرسى کرد و به او رسید

از جمله به همسر ابوسفیان که جگر عموی عزیز پیغمبر، . کعبه یا در خانه ابو سفیان پناه گرفت، امانت داد
 .حمزه را به دندان کشیده بود، را نیز بخشید و تنها تقاضا کرد که به حضور او نیاید

کتاب حقوق بشر در اسالم، انتشارات (صدر آمده است  حسن بنى همانطور که در تحقیق ابوال،در قرآن
 چنین 40 در سوره شورى آیه .رویه عمومى باز کردن راه عفو و کاهش مجازات است) انقالب اسالمى

  :میخوانیم
و باز اگر عفو کرده و بین خود و خصم اصالح نمود اجر او بر . جزاى هر بدى بدیى است همانند آن "

  : چنین آمده است199 و همچنین در سوره االعراف آیه ".چ ستمکارانرا دوست نداردخداست و خدا هی
  ."عفو پیشه کن و به نیکى فرمان ده و از جاهالن اعراض کن "

در ادبیات جهانی، تاثیر بخشایش در . در عفو لذتی است که در انتقام نیست و از حضرت علی نقل است که 
در ادبیات ایران نیز از این . کینه و انتقام، فراوان توصیف گشته استدگرگونی انسانها و فسخ بخشیدن به 

. از جمله در شاهنامه، فردوسی به ارزش بخشایش در داستان بیژن و گرگین می پردازد. نمونه فراوانند
گرگین که از روی حسادت، برای بیژن دام انداخته بود و مسبب دستگیری و انداختن او در چایی توسط 

. شده بود، پشیمان می شود و بسراغ رستم، پدر بزرگ بیژن می رود تا درخواست بخشایش بکندافراسیاب 
 را از چاه نجات دهد، درخواست بخشایش گرگین را از او تقاضا کرده و بدو بیژنرستم قبل از اینکه 

  :یادآوری میکند که کینه انسان را گرفتار زندانی دیگر می کند
  

 کنون ای خردمند آزاده خوی
 مرا ماند زی تو یکی آرزو
 بمن بخش گرگین میالد را

 ز دل دور کن جنگ و بیداد را
 بدو گفت بیژن که با یار من

 چه دانی که چون بود پیکار من
 چه دانی تو ای نیک دل شیرمرد
 که گرگین میالد با من چه کرد

 گرآید برو بر جهان بین من
 برو رستخیز آید از کین من
  خویچنین گفت رستم که گر بد
 بسازی و گفتار من نشنوی
 بمانم ترا بسته در چاه پای

 به رخش اندر آرم شوم باز جای
  

 :سر انجام بیژن گوید 
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 ز گرگین بد این بد که بر من رسید

 بدین روز نیزم بباید کشید
  کشیدیم و گشتیم خشنود ازوی

 ز کینه دل من بیاسود ازوی
  

ش میتواند در دگرگونی انسان ایجاد نماید را نشان می دهد ایشویکتور هوگو در اثر بینوایان، تاثیری که بخ
 بود، نیژان ولژان که به جرم دزدیدن نان، سالها زندا. و آنرا در مقابل قضاوت براصل تنبیه قرار می دهد
نه تنها وسائل آن را می دزدد بلکه قصد کشتن او را نیز . پس از آزادی در خانهء عالیجنابی پناه پیدا می کند

  :اما وقتی که پلیس او را می گیرد و به خانه عالیجناب می برد، عالیجناب به او خطاب می کند. یکندم
چرا آنها را ... من که به شما شمدانیهای نقره ای را نیز داده بودم.  شما آمدید، از دیدن شما خوشحال هستم

ه آن عالیجناب محترم انداخت که  ژان ولژان چشمهایش را باز کرد و نگاهی ببا قاشق چنگالها نبرده ای؟
  ... هیچ بیانی نمیتواند آنرا وصف کند

اما . پس از این بخشایش، ژان ولژان دگرگون می شود و الگوی اخالق، درستی و انسان دوستی میگردد
پلیسی بنام ژاور که سنبل قضاوت بر اصل تنبیه است، زندانی این باور بود که ژان ولژان تغییر نکرده است و 

  .ر خود را در تعقیب او می گذراند تا او را دوباره به زندان بیاندازدعم
با به رسمیت شناختن ضربه وارده، کسی که توهین کرده : بدین ترتیب، بخشایش خروج از روابط قوا است

کند و قربانى با گذشت از بدهى  است خود را از قدرتى که از ضربه وارد کردن می گرفت، محروم مى
بخشش تنها عکس "بقول هانا آرنت، . کند  قدرت قرار دادن توهین کننده صرفنظر مىخود، از تحت

کند؛ مشروط به عملى نیست که آنرا ایجاد نموده و در  العملى است که بطور تازه و غیر منتظره عمل مى
  ."کند شود را از نتایج عمل آزاد مى بخشد و هم کسى که بخشیده مى نتیجه هم کسى که مى

. دهد بخشد، امرى است که به غیربازگشت پذیرى عمل پاسخ مى که به رشته انتقام اتمام مى همانطور 
گویند بخشش نه تنها امکان  اند، مى محققانى که درباره حل برخوردهاى اجتماعى، قومى و ملى کار کرده

لح مثبت دهد رابطه اجتماعى که توسط خشونت قطع شده بود دوباره آغاز گردد بلکه در ساختن یک ص مى
 .نماید سهم بزرگى بازى مى

   
اما بخشایش اگر تبدیل به ایجاد نوعى روابط قواى جدید بگردد یا به این دید بدان نگاشته شود، در واقع از 

ئى از مجرمین درخواست بخشایش را بعنوان اینکه نمادى از ضعف  عده. گردد محتواى خود خالى مى
ان بعنوان اینکه درخواست بخشایش از روى ضعف انجام گرفته است ئى از قربانی نمایند و عده است، رد مى

دانند، فرا از توانایهاى انسان تا از این طریق  برخى نیز بخشایش را امرى مطلقاً الهى مى. پذیرند آنرا نمى... یا
 براى مثال، پیتر بوته، رئیس جمهور اسبق آفریقاى جنوبى گفته. عدم در خواست بخشش را توجیه نمایند

این قدرت ... خدا مرا ببخشد. توانم خودم را ببخشم چطور مى. بخشم  من هیچ وقت خود را نمى": است
من براى . تواند خود را ببخشد تواند از خدا بخواهد او را ببخشد اما نمى کسى مى... بخشد الهى است که مى

تى طلب بخشش نخواهم کنم اما به هیچ وجه از کمیسیون حقیقت و آش گناهانم از خدا طلب بخشش مى
فلسفه . اندازد در واقع، تبدیل نمودن بخشایش به ضعف مفرط یا به قدرت مطلقه، آنرا از ارزش مى. "کرد

اگر بخشنده دائم طورى رفتار نماید که بخشیده شده . دهد اخالقى نیز به بخشایش از روى قدرت هشدار مى
شى که داده است، ای است یا بخواهد از بخشمدیون بخشایش اوست و هنوز بدینخاطر بدهى تمام نگشته

 همانطور که جلوتر .شود که به اختالف خاتمه داده شود افتخارى و غرورى کسب نماید، مانع از آن مى
 .خالی بودن از قدرت استگفته شد بخشایش مستلزم 
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 قضاوت بر اصل ترمیم  - 5 -2
  حقیقت خود ترمیم و پیشگیرى از جرم است -1- 2-5

  
 توتو در رابطه با تجربه آفریقاى جنوبى معتقد است که روشن شدن حقیقت و بازنگرى تاریخ بیش دسمون

روشن شدن حقیقت براى بازیابى ارزش و حقوق خود و بازسازى خود از ": از تنبیه ارزش و اهمیت داشت
از روند یک گوش دادن به قربانیان اهمیت بیشترى . اهمیت درجه واالئى براى قربانیان برخوردار است

شود که سیاست و ایدئولژى ترور و مسببین و روشهاى آن در خفا بمانند و در  دادگاه دارد زیرا مانع مى
با رنجها و آسیبهایى که ... باید سازندگان ایدئولوژى، سیاسیون و عاملین  مى... آینده دوباره دست بکار شوند

   ".اى آیندگان باشدسیاست آنها بهمراه داشته است مواجه شوند تا درسى بر
  

از جمله در . کمیسیون از طریق رادیو تلویزیون، مطبوعات، از تمام قربانیان دعوت کرد شهادت دهند
در بین آنها، .  نفر شهادت دادند20000. "کشد کند اما سکوت مى حقیقت زخمى مى": اعالنها، آمده بود

شهادت دادن در .  کمیسیون اظهار کنند درصد دعوت شدند تا دوباره شهادت خود را در مقابل10حدود 
با گوش . مقابل مردم و جامعه، در مقابل جهان و در مقابل تاریخ نقش درمانى عمیقى براى قربانیان داشت

دادن به رنجهایى که قربانیان متحمل شده بودند، کمیسیون و جامعه احترام و همدردى خود را با آنها ابراز 
  :نویسد دسمون توتو مى. نمودند 

شود  آید، حقیقتى که مى وجود دارد که در دادگاهها بکار مى) فکتوئل(اى   یک حقیقت قانونى و داده" 
شود و در  و یک حقیقت اجتماعى وجود دارد که از تجربه حاصل مى...درباره آن تحقیق نمود، تکمیل کرد

  . "گردد ارتباط، گفت و شنود و بحث برقرار مى
قربانیان . ند جرم بیش از بیان احساس و تجربه قربانى و مجرم اهمیت دارنددر واقع در دادگاه، اثبات س

شخصى که . فراوانى به تاثیر عمیقى که امکان شهادت رسمى در زندگى آنها گذاشته است اذعان داشتند
  : گوید برادرش را پلیس بقتل رسانده بود مى

ها،  ایم، به روزنامه لى از مردم تعریف کرده، ما داستان خود را بارها و به خی)دسمون توتو(حضرت عالى  "
  ."ایم کنیم بار سنگینى را از دوشمان برداشته اما اولین بار است که احساس مى. به تلویزیون

  :گوید یک جوان سیاه پوست که توسط پلیس کور شده بود، مى
حال که با ... م تعریف کنمداد، این بود که داستان خود را نتوانسته بود  آنچه مرا بیش از هر چیز رنج مى" 

  ."شما صحبت کردم، کمى مانند آنست که دوباره دیدم را بازیافتم
 پدر میکائل، سفید پوست، که دو دست و به مقدار زیاد شنوائى و بینائى خود را در انفجار بمبى که سازمان 

  :گوید ترور دولتی براى او فرستاده بود، از دست داده است مى
اند  هاى خود آنچه را آن روز انجام داده آیا براى بچه.  بمب را ساخته و فرستاده استدانم چه کسى نمى" 

. اند بشناسم ن ترور را از راس تا آنهائى که عمل را انجام دادهسازماخواهم تمام  مى... اند؟ تعریف کرده
تفاوت، کسى که  نفر بىتوانم با یک  دانم آیا مى توانم مالقات کنم، نمى دانم کسى که بمب را ساخته مى نمى

از او خواهم ... آنقدر از انسانیت بریده که از مواجه شدن با نتایج اعمال خود منقلب نگردد، مالقات کنم
کند، و زندگیش به چه  داده؟ با چه درآمدی اآلن زندگى مى پرسید آیا این کارها را براى پول انجام مى

در دوره درمانم، ماهها بدون تحرک، در بخش درمانهاى ... مشباهت دارد؟ شاید بعد از آن بتوانم او را ببخش
ام، از تلخى، از ترحم در باره خود و حس انتقام، متوجه   متوجه شدم که پر از کینه گشته،اضطرارى بودم

آنها در از بین بردن جسمم ناتوان شده بودند، اما موفق شده بودند روحم . شدم که این یک پیروزى است
  ."ام مروز، تنها یک بازمانده نیستم، یک فاتح هستم زیرا بر احساس کینه و مرگ پیروز گشتها. را خفه کنند

  :پس از شهادت، پدر میکائل نیز احساس قوى آزاد شدن خود را در خود یافته بود 
به رسمیت شناختن تمام دردى که به من تحمیل : شهادت من در کیمبرلى، معنایی یگانه و عمیق داشت "

زمان به عاملین سازمان  طول  درکند که  در یک عمل رسمى، بطریقى، تمام مدالهائى را خنثى مىاند، کرده
  ."شد امنیت ملى اهدا مى
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در واقع تا جامعه با حضور مجرم و در چهارچوب محلى سنبلیک که براى برقرارى عدالت تاسیس گشته 

 تاریخ شخصى قربانى را به تاریخ رسمى اند، برسمیت نشناسد و بدینترتیب است، جرمهائى را که واقع شده
بقول فیلسوف امریکائى توماس ناگل، . تبدیل نکند، ترمیم قربانیان بسیار دشوار، اگر نه غیر ممکن است

Nagel Thomas، "تواند صورت بگیرد که معرفت  گیرد و مى  برسمیت شناختن زمانى صورت مى
 ."از دانش جمعى گرددبصورت رسمى تائید گردد، زمانى که آن معرفت جزئى 

  
تواند از  ماند، و به سختى مى تا زمانى که قربانى شاهد محاکمه مجرم نگردد، با دردها و رنجهایش تنها مى

یکى از عاملهاى اساسى ترمیم قربانى آنست که موقعیت قربانى توسط . گذشته بگذرد و رو به آینده نگرد
انسانهائى که تا  ": گوید در این باره دسمون توتو مى. ددادگسترى بنمایندگى از جامعه برسمیت شناخته شو

 . "شناسد قبل مثل سگ با آنها رفتار میشد، حاال تاریخى دارند که تمام کشور آنرا برسمیت مى
  

. عدالتى و سقوط انسان، خود قسمت عمده از عدالت است همانطور که دیدیم بازگویى جنایات، ابعاد بى
 ":اى، ساختن وجدان و حافظه جمعى است وید تعریف کردن داستانى، گذشتهگ رنت مىآهمانطور که هانا 

دهد، کسى که  اى را تشکیل مى کند، جامعه دهد با کسى که آن را تعریف مى کسى که به داستانى گوش مى
 و میزان"و شرکت یعنى تقسیم، مبادله، ارتباط و یا . کند خواند، او هم در این جامعه شرکت مى داستانى مى

 ."کند  که انتقال حقیقت را ممکن مى" مشترکعیارم
   

 .شود  دست یافتن به حقیقت کم هزینه مى-2- 2-5
   

همانطور که در سطور باال دیده شد، قضاوت بر اصل تنبیه دست یابى به حقیقت را دشوار و پر هزینه 
 کتمان حقیقت گیرد، تمام سعى خود را صرف در آن چهارچوب، مجرم حالت دفاعى به خود مى. کند مى
آید و ارتباط خود  نماید و بدین ترتیب با عدم پذیرش مسئولیت خود، در صدد ترمیم خود و جامعه نمى مى

کند بر ظلمى که بر  کند و حقیقت را فاش مى اما مجرم زمانى که اعتراف مى. نماید را با آن قطع مى
یگرى همراه است اما اعتراف به جرم و نفى جرم با نفى حقوق د. دهد قربانیان روا رفته است، شهادت مى

در این صورت : بیان شدن عمل بد، قدم اساسى است براى آنکه مجرم به حقوق دیگرى واقف گردد
داستان رئیس پلیس مخفى سازمان امنیت کشور . شود پذیر مى بازسازى ارتباط مجرم با قربانى و جامعه امکان

او که یکى از بزرگترین خدمتگزاران آپارتاید . واقعیتها استاى بر این  آفریقا جنوبی گواه و نمونه زنده
زمانى که او دست به افشا زد، آفریقاى جنوبى متوجه ابعاد . بود، یکى از بزرگترین افشاگرهاى آن گشت

نماى ترور با دقت تمام،  شهادت او به کشور امکان داد تا سازمان. خشونت سازمان ترور موازى کشور گشت
کلنل دو کک، یک قاتل دولتى بود، دوستانش . لین اجرا، و تمام رازهاى دولتى افشا شونداز راس تا عام

او که بقول . بیاد ندارد مرتکب چند تا قتل شده است، شاید چهل تا. لقب فاجعه خدا را به او داده بودند
نجیل داشت، خود تمام عمرش را در مبارزه با تروریسم گذرانده بود، مانند دشمنانش، همیشه با خود ا

از . انجیلى که براى نیروهاى ضد تروریست پلیس بطور خاص با پیشگفتارى از پیتر بوته چاپ شده بود
او . "دهد، با تمام قدرت آن را انجام دهد هر کار که دستت انجام مى: انجیل این درس را یاد گرفته بود

در دوره انتقال، در سال . "کند کردم که هدف وسیله را توجیه مى در طول سالها، فکر مى": گوید مى
، او، چند روز قبل از 1994در سال . ، وزارت پلیس عذر او را خواست و یک میلیون راند به او داد1993

دادگاه هیجده ماه طول کشید اما او سکوت .  آغاز شد1995فرار به پرتغال، دستگیر و دادگاه او در سال 
 که حکم او صادر شد، کنترل خود را از دست داد و این جمله، اما روزى. کرد و تمام اتهامات را رد نمود

 قتل، چند مورد تهاجم، 6 سال زندان محکوم شد و در 212او به .  را بزبان آورد"تنها نخواهم افتاد من"
 صفحه اعتراف 1200اما در زندان، تصمیم گرفت حقیقت را فاش کند، . دزدى و تقلب مقصر شناخته شد
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 دقیقه قبل از اتمام زمان دریافت درخواستهاى عفو، به 20اعترافات خود را . فو نمودنوشت و در خواست ع
 . کمیسیون داد

. خواست که بیشترین کسانى که در این جنایات مجرم بودند، از ترس، خود اقدام به اعتراف کنند او مى
 دست به افشاى سران او در کمیسیون. عده زیادى روانه کمیسیون شدند تا به جرمهاى خود اعتراف کنند

او در خاطراتش . دو رئیس جمهور، سه وزیر، دوازده ژنرال، رئیسها و همکارانش: سیاسى و نظامى رژیم زد
  نوشت

دانم که  منکر آن نیستم که مرتکب قتلهاى زیادى شدم، مى. تمام دوره دادگاه یک دوره خیانت بود "
آنها نیز به . م را از ژنرالهاى پلیس آفریقا جنوبى گرفتما دو ستاره. ها وحشتناک بودند ولى تنها نبودم بعضى

من، کلنل ساده، تنها شیطانى نبودم که مقصر . کردند دستورات حکومت در باالترین مقام آن، عمل مى
  . "هاى رژیم سابق است وحشیگری

گ و خرابى در تصمیم به مر ". او در مقابل قربانیانش، سر به زیر، سالهای سیاست ترور رژیم را افشا کرد
روسای دو کک، بعد از ماهها تکذیب، وادار شدند . "شد، خشونت، سیاست دولتى بود راس نظام گرفته مى

نقش رئیس جمهور سابق، ... در خواست عفو کنند، رئیس مستقیم او، ژنرال وان در مرو، وزیر قانون و نظم و
 ساله در کمیسیون، به حقیقت 12فنیکس، دختر بچه : از جنایاتى بسیار پرده بر داشت... پیتر بوته را افشا کرد

 نفر کشته شده 9در این عملیات، . مرگ پدر و مادر خود پى برد و داستان قتل آنها را از زبان دو کک شنید
دوکک باز تعریف کرد چطور امینا دو ساله و . اى را گرفته بود بودند ، دوکک براى اینکار نشانه صلیب نقره

خواهرى از . "خواستیم سندى بماند نمى"ه همراه پدر و مادرشان بقتل رسیدند زیرا رضوان دوازده سال
اما . اش منتظر بازگشتش بودند سالها بود که او و خانواده. سرنوشت برادرش که ناپدید شده بود اطالع یافت

ادبانه داشته،  ىدو کک در مقابل خانواده، تعریف کرد چطور او را دستگیر کرده و بخاطر آنکه به او نگاهى ب
با خالى کردن دو گلوله او را بقتل رسانده بود و چطور جنازه را روى مواد منفجره گذاشته و آثار قتل را از 

هائى  ها در پى اعترافات به سرنوشت عزیزانشان پى بردند و با کمک نشانى شمارى از خانواده... بین بردند
کلنل دوکک روابط رژیم . گذارند و دور آن جمع بشوندشد توانستند براى آنها سنگ قبرى ب که داده مى

افشاگریهاى او در . نژادپرست با سران قوم سیاه زولو را نیز افشا کرد و از ماهیت واقعى آنها پرده برداشت
 ...رابطه با تحویل مخفیانه سالح به حزب زولو به بازداشت یک سناتور انجامید

در یکى از : کند هاى غیر قابل باور و تصور صحبت مى یکى از صحنهاما خبرنگار فرانسوى، سوفى دو پنس، از 
. از تمامى دردى که مسببش بوده، معذرت خواست... اولین جلسات، کلنل دوکک زمانى که در مقابل سالن

  :خطاب به قربانیان گفت
 انسانها، تنها کارى که انجام دادیم، مجروح کردن. توانم بگویم تا چه حدى احساس کثیفى میکنم نمى "

. هائى که هرگز والدین خود را نخواهند شناخت بود ساختن رنجهائى غیر قابل تسکین و یتیم کردن بچه
 ."بدترین چیز، صرف کردن بیهوده زندگى در دفاع بى فایده از ایدئولژیهاى از بین رفته ..

  
  ندادن تصویر شیطانى از مجرم-3- 2-5

  
هویت شیطانى . ى به تنبیه، تصویرى شیطانى دادن از مجرم استاز نتایج و خطرات دادن نقش اول و اساس

 : شود دادن به مجرم با دو امر همراه مى
  
 شود قائل شد  اگر انسانهایى تافته جدا بافته هستند و از نژاد شیطان، پس مسئولیتى براى آنها نمى- 1
   

و ارزشها، باعث سقوط انسان شود تا جامعه متوجه شود چه نوع افکار   شیطانى کردن مجرم مانع مى-2
علل اصلى هستند که در خودبیگانگى انسان نقش ... مشروعیت دادن به روابط قوا، تبعیض، خشونت. شوند مى

دسمون توتو در این باره . توانیم دچار چنین سقوط انسانى بشویم دارند و تا با آنها مبارزه نشود، همگى مى
  : نویسد مى
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وقتى خداوند به آدم .  من ثابت کرد که واقعاً فرزندان آدم و حوا هستیمشرکت من در این کمیسیون به"
ایراد گرفت که چرا نافرمانى کرده و از میوه ممنوعه خورده است، آیا آدم مسئولیت نافرمانیش را متقبل 
شد؟ نه، گردن حوا گذاشت و وقتى خداوند رو به حوا کرد، او هم از همسرش تقلید کرد و سعى کرد 

دانیم عکس العمل مار چه بوده است وقتى خواستند او را گناهکار بدانند  نمى.  را گردن او بگذاردمسئولیت
در جلسات کمیسیون، در مقابل مجرمان وحشتناکترین جنایات، خیلى وقتها از این اندازه سقوط انسان، ... 

ین افراد شیطان هستند، گیرى کنیم که ا توانستیم وسوسه بشویم نتیجه شدیم و اکثر ما مى وحشت زده مى
این . در باره خودم، معلومات دینى مانع از آن شد که چنین فکر کنم. اند زیرا اعمالى شیطانى انجام داده

. کند تعلیمات به من یاد آور شدند که عملى هر اندازه شیطانى باشد از عاملش یک شیطان درست نمى
ین گناه و گناهکار فرقى بگذاریم، در ضمن آنکه دهد، ب بایستى بین عمل و کسى که آن را انجام مى مى

کردیم تمام کسانى  اگر اعالم مى. کنیم، از گناه متنفر باشیم و آنرا محکوم کنیم براى گناهکار ابراز ترحم مى
بدتر از . شود آنها را مسئول تلقى کرد اند، شیطانى هستند، اعتراف کرده بودیم که نمى که مرتکب قتلى شده

 " .ایم ا بود که ما همه گونه امید بازخرید آنها را از دست دادهآن، بدین معن

  
 . کند پذیر مى  اعتراف و توبه، برقرارى ارتباط بین مجرمین و قربانیان را امکان-4- 2-5

  
اى مشترک  قضاوت بر اصل ترمیم نقش ادغام کننده دارد، قربانى و مجرم را دعوت به ساختن آینده

اى کمیسیون، فرزندان افرادى که در یکى از کلیساها توسط بمبى که کنگره ملى ه در یکى از جلسه. کند مى
 را کردند، رو در رو تا عاملین ترورافریقا گذاشته بود، کشته شده بودند در خواست مالقات خصوصى با 

پدر و مادر یک دختر جوان امریکائى با جوانان سیاه پوست که در . سعى کنند بفهمند چه گذشته است
خانواده . انیت کور او را سنگ سار کرده بودند، بدون هیچ دلیل غیر از رنگ پوست سفید، دست دادندعصب

اش را در سوء قصدى که کنگره ملى آفریقا انجام داده بود، از دست داده بود در   ساله8اسمیت که پسر 
ن توسط رژیم آپارتاید آن جوا. خواست کرد با پدر و مادر جوانى که بمب را کار گذاشته بود مالقات کند

دیدن آنها یک ".  سال، گفت و شنود بر قرار گشت12بین دو خانواده، بعد از . به دار آویخته شده بود
جنگ بود و در جنگ چیزهائى ... اى ندارم آرامش بزرگى بود، فهماندن احساساتم، گفتن آنکه کینه

 "...کنند گذرد که ژنرالها آنها را پیش بینى نمى مى
  
 .کنند روح و احساس امکان بیان پیدا مى -  5- 2-5
   

کند، قاضى  همانطور که در سطور باال آمد، در قضاوت برمبناى تنبیه، مدرک و سند نقش اول را پیدا مى
شود، قربانیها نیز باید قبول کنند  باید بى طرف باشد و همانطور که مجرم توسط وکیل قربانى سئوال پیچ مى

در مورد جنایتهائى که . وال قرار گیرد و توسط وکیل مجرم سئوال پیچ گردندکه شهادتشان زیر عالمت سئ
رنت در محاکمه آاین مسئله را هانا . کار به قربانیان سخت است تا این حد وحشتناک هستند، تحمیل این راه

یلى براى قضات فوق العاده سخت بود تا شهادتهاى قربانیان را قطع کنند، در خ. آیشمن مشاهده کرده بود
از موارد حتى شهادت ربطى به موضوع دادگاه نداشت، اما قربانیان محلى پیدا کرده بودند تا دنیا را 

در آفریقاى جنوبى، نیز، همانطور که دیدیم سندها اکثراً . بشهادت جنایاتى که بر آنها روا رفته بود بخوانند
در . امعه را شریک حقیقت خود بکننداز بین برده شده بود و معهذا قربانیان نیاز عمیقى داشتند تا ج

دادگاههاى متداول، قاضى و دیگران نه تنها باید بى طرف بمانند بلکه احساسات خود را نیز نباید نشان 
در کمیسیونهاى افریقاى جنوبى، بارها دیده شد که رئیس . احساسات به هیچ وجه نباید بیان شوند. دهند

و قربانیها را در آغوش گرفت، با آنها همدردى کرد و به گاه کمیسیون، دسمون توتو از جایش بلند شد 
اما براى قربانى شاید احساس آنکه دیگران، کمى، . او اگر قاضى بود یقیناً به اینکار مجاز نبود. بگریه در آمد

بعضى از روانشناسان که . بخشد کنند به ترمیم او سرعت مى عمق درد او را لمس کرده و با او همدردى مى
، در Françoise SIRONIاند، مانندفرانسواز سیرونى  معالجه آسیبهاى ناشى از شکنجه کار کردهدر 
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دسمون توتو . شد در کمیسیون، بیان احساسات کنترل و غدغن نمى. کنند بعضى موارد آنرا تجویز مى
یوالئى که سکوت کردیم و به حیوان ه. خندیدیم. خیلى تحت تاثیر قرار گرفتیم، تا حد گریه": نویسد مى

خندید و یا  افتاد، مى  همچنان در بعضى جلسات کمیسیون، سالن به گریه مى"...گذشته ما بود، نگاه کردیم
هایى که  در یکى از اولین جلسات، مردى با حاالت پیرمردى، شکنجه. رفت در سکوت وحشتزده فرو مى

لیکوپتر را که بخاطر آن، مجبور است او شکنجه ه. قواى امنیتی به او داده بودند را با سادگى تعریف کرد
قربانى با کیسه پالستیک روى سرش، به . دیگر با صندلى چرخ دار حرکت کند، با سادگى تمام تعریف کرد

اما . خورد دادند و او در حالت خفگى همراه با حالت استفراق تکان مى او را تاب مى. شد دار آویخته مى
دسمون توتو سرش را در . تمامى سالن سکوت اختیار کرده بود. قربانى در آنى داستان را متوقف کرد

شناختند در لحظاتى شریک  این دو انسان که همدیگر را نمى. کرد دستهایش پنهان کرده و زار زار گریه مى
این تصویر در تمامى دنیا پخش . شدند، یکى پشت تریبون رسمى و دیگرى در مقابل میکروفن شاهدان درد 
 ... شد
  
  
 . شود پذیر مى ادغام مجدد مجرم در جامعه امکان 6- 2-5

  
تواند   برخوردى نه با دشمن بلکه با انسانى که انسانیت خود را فراموش کرده و مى برخورد انسانى با مجرم، 

کند و  با مسئولیت پذیرى و با ترمیم مجدداً با جامعه ارتباط بر قرار کند، قضاوت را خالى از روابط قوا مى
براى مثال، یکى از روسای سابق پلیس مخفى آفریقا جنوبى شبى در . گذارد ر مقابل مجرم باز مىآینده را د

او که دیگر به . برنامه تلویزیون دعوت شد و زندگى و جنایتهایى که مرتکب شده بود را تعریف کرد
ه کسى به حضور او در برنام. عضویت حزب کنگره ملى آفریقا درآمده بود، مدام طلب بخشش کرد

 ...ستودند زیرا او حرف زده بود، حقیقت را گفته بود برعکس، مردم دائماً او را مى. تلویزیون اعتراض نکرد
  
 . برد  اعتراف به جرم و جنایت، مجرم را از مقام فوق انسانى به مقام انسانى مى-  7- 2-5

  
ت مطلقه راس رژیم خود را برخوردار از قدر. در زمان قدرت، مجرمان احساس یگانگى با قدرت دارند

بدین ترتیب . دانند و براى خود هویتى فوق انسانى که بر همه کس و همه چیز اختیار دارد، قائل هستند مى
اما روانشناسان که تاثیر اعتراف را مطالعه . شوند کنند و وارد دنیائى مجازى مى واقعیت خود را فراموش مى

دهد و مقام انسانى خویش را باز  قدرت را از دست مىگویند که با اعتراف، مجرم احساس  اند، مى کرده
در واقع متوجه . کند یابد، انسانى که میزان خرابى را که ببار آورده است، در برابر جامعه افشا مى مى
توان در درون آن نبوده در .  ساخته بود"استثنائى"شود که اینهمانى با قدرت بود که از او انسانى  مى

در قضاوت بر مبناى . برد با از دست دادن آن، به واقعیت تو خالى خود پى مى. ستقدرت خارج آن بوده ا
رود که مجرم خود را، قربانى بازى قدرت و زندانى شدن خود را نتیجه پیروزى طرف  تنبیه، خطر آن مى

 .مقابل بداند و کمتر به نقش ویرانگر قدرت بیاندیشد
  
 . کند پذیر مى  جمعى و مشترک را امکانآمیز و ایجاد حافظه  همزیستى مسالمت-  8- 2-5

  
در آفریقاى جنوبى . گذار یک جامعه، تدارک حافظه جمعى است بنابر نظریات تاریخنویسان، اولین کار پایه

همه اقوام، . کمیسیون از همه دعوت کرد تا گذشته گسسته جامعه را تبدیل به تاریخى مشترک کنند
نیادهاى جامعه، از مطبوعات گرفته تا کارفرمایان و سندیکاها، از مذاهب، سران رژیم سابق و اپوزیسیون، ب

ها و ارکان نظام تبعیض  دعوت شدند تا حقیقت را روشن کنند چنان که جامعه ریشه... پزشکان تا قضات
ها، کورى عده ای، مبارزه  تبعیض بسود سفید پوستان، رنجهاى سیاهان، تحقیر دو رگه: نژادى را بهتر بشناسد

ما از این آزمایش وحشتناک عبور کردیم و با آگاه شدن بر انسانیت ": بقول دسمون توتو... اریها وو فداک
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کنیم پى ببریم که قادر هستیم از برخوردهاى گذشته درگذریم و دستهایمان را  مشترکمان، داریم شروع مى
ه گذشته نگاه مشترک  بشود که همگى قبول کنند پذیر مى بازسازى آینده مشترک وقتى امکان. "دراز کنیم

اى که تاریخ آنرا دسمون  در جامعه. اند نگاه کنند  به دردى و رنجى که به همدیگر تحمیل کرده.دبیاندازن
  :کند توتو با خنده اینطور خالصه مى

: سفیدها به سیاهها گفتند. زمانى که اولین سفیدان به آفریقا آمدند، سیاهها زمین داشتند و سفیدها انجیل "
بعد از دعا، وقتى سیاهان چشمهایشان را باز کردند، دیدند که انجیل را . ایتان را ببندید تا دعا کنیمچشمه

 "!آنها در دست دارند و سفیدان زمینها را
در دادگاههاى . در واقع، تنها چند نفر مسئول نظامهاى استبدادى نیستند، جامعه در کلیت خود مسئول است

اما . گیرد و باید اثبات شود ر مبناى تنبیه، مسئولیت شخص مورد تحقیق قرار مىمتعارف، و اصوالً در قضاوت ب
 نفر مسئول هستند یا 1000،100 ،10000 سال تاریخ، استعمار قومى بر قوم دیگر، آیا واقعاً تنها 200پس از 
ک منفعل و خود را شری... اى که افکار نژادپرستى را پذیرفته، به تبعیض صورت قانونى بخشیده و جامعه

اکثر سفید پوستان از آفریقاى جنوبى ... اى که به این ستم تن داده است؟ نظامى جنایتکار کرده و یا جامعه
اما کمیسیون بر آن واقف بود که . کردند تا گذشته فراموش شود و در تاریکى بماند جدید صحبت مى

  :ر گزارش کمیسیون آمده استهمانطور که د. ناپذیر است بازنگرى تاریخ براى ساختن آینده اجتناب
آنها در جهانى بسته با . العاده راحت بود بردند فوق  دنیاى تبعیض نژادى براى آنهائى که از آن نفع مى" 

ها ترجیح  خیلى... ها،  اى بود، مسدود شده توسط نرده دنیاى بسته. ممنوعیتها و دروغهایش زندگى میکردند
  . " ...دنددادند ندانند تا وادار به عمل نگر مى

 درصد سفید پوستان با مدارس جدا و با غدغن کردن 60، بیش از 1984طبق تحقیقات انجام گرفته، در سال 
 درصد آنهایى که راى به حزب ملى 86، 1996در سال . ازدواجهاى بین نژادهاى مختلف موافق بودند

 باز در گزارش کمیسیون آمده و همانطور که... میدادند قبول نداشتند که مسئولیتى در سرکوبها دارند
  است،

همه اعضاى جامعه همین کار . تنها کافى نیست که کارمندان قواى انتظامى وجدان خود را بررسى کنند " 
ها  و ماشین آالتش را دنیاى صنعتى داده است، بانک... سالحهاى آفریقاى جنوبى،. را باید انجام دهند

کشیشان براى پیروزى دعا . اند ر برده شدند، را صادر کردهکارتهاى اعتبارى که در عملیات مخفى، بکا
اند، قوم سفید به سران حزب ملى  مطبوعات وسیله تبلیغات گشته. اند اند، مدارس از جنگ تجلیل کرده کرده

باید . مسئولیت اخالقى فراتر از مسئولیت سیاسى و قانونى است. اند، با اکثریتهائى روز بروز بزرگتر راى داده
یا براى منافع ... اند و با سر کار رفتن، با بستن چشمها، با ص و جامعه قبول کنند که به دستورها تن دادهاشخا

تنها وجدان یافتن، پدید آمدن یک جامعه جدید . اند بدون آنکه تالش کنند بفهمند اطاعت کرده...شخصى
وتى، تکذیب، عذاب وجدان فلج تفا باید تا بى کند، یک نوگرائى اخالقى و معنوى مى پذیر مى را امکان

  ."کننده و شرم ناخودآگاه را تغییر دهد
 
 
  

   پیشنهادی برای ایران  :  نتیجه گیری - 3
  

 در رابطـه بـا آینـده ایـران کـه             هاى مختلف بشرى و با توجه به اصول راهنماى فکرى ما،           باتوجه به تجربه  
 -باید در برابر جـرایم سیاسـى  که اشیم رفتارى را امیدواریم هر چه زودتر  شاهد تغییر نظام به مردمساالرى ب         

 که بتصویب مجامع     مطالعه حاصل سخن     این طرح پیشنهادی   .گرفته شود را پیشنهاد میکنیم    عقیدتى در پیش    
 و حقـوقی     سازمانها و احزاب و فعاالن سیاسی        ،هها  وامیدواریم این طرح از سوی گر     . اسالمی ایرانیان رسید  

  .یردمورد بحث و نقد قرار گ
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تشکیل هئیت  رسیدگى به جنایات انجام گرفته بنام سیاست، عقیده و یا دین وبرای طرح 
  کشف حقیقت و ترمیم جامعه

  
اند قربانى استبداد و یا قربـانى   که داشته  از آنجا که انسانهاى بسیارى بخاطر عقیده، دین و یا افکار سیاسى  -  

و تصمیمات این مراکز قدرت به حقوق انسانها و جامعه لطمـه  اند  سازمانها و گروههاى سیاسى و عقیدتى شده     
 وارد کرده است،

 باشد،  ها و نزدیکان آنان و حق کل جامعه مى  از آنجا که اجراى عدالت حق قربانیان و خانواده- 
 شود،   از آنجا که جنایت برضد بشریت شامل مرور زمان نمى- 
 آید تا بتواند بر حقایق گذشته آگاه شود تا از تکـرار  تـضییع                 از آنجا که باید براى جامعه فرصتى بوجود        - 

 .حقوق اولیه انسان جلوگیرى شود و استقرار مردمساالرى ممکن شود
و از .  جفا به تمام بشریت اسـت  وهر جنایتى، هر بى عدالتى تنها جفاى مستقیم به قربانى نیست      از آنجا که     - 

د دیگرى شریک نداند و خود را مسئول و موظف نداند که با هـر               تا زمانى که جامعه خود را در در       انجا که   
  .یابد عدالتى مبارزه نماید، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى حقوق است، استقرار نمى بى

 نمادین که بـراى برقـرارى عـدالت تاسـیس گـشته اسـت،               یتا جامعه، در حضور مجرم و محل      از آنجا که     -
 برسمیت نشناسد و بدینترتیب تاریخ شخصى قربانى را به تاریخ رسـمى تبـدیل               اند را  جرمهائى که واقع شده   

نکند، ترمیم قربانیان بسیار دشوار است اگر نه غیر ممکن و تا زمانى که قربانى شاهد محاکمه مجرم نشود، بـا                     
  .تواند از گذشته بگذرد و به آینده بنگرد ماند، و به سختى مى دردها و رنجهایش تنها مى

 
 : یشنهاد میکنیم پ ما 

  
 عقیدتى و   - در اولین فرصت بعد از تغییر رژیم استبدادى، حاکمیت موقت جدید در رابطه با جرایم سیاسى               

ترمیم جامعه بعد از رایزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى و شخصیتهاى مبارز و مستقل و فعاالن جامعه 
 :یر زیر ملحوظ باشندتداباصول و مدنى، اصلى را تصویب کند که در آن 

  
 دستگاه قضائى و اصول حاکم بر آن ساختار  تغییر - الف 

  
باشد و این دستگاه قضایى بـا قـوانین            از آنجا که ساختار دستگاه قضائى کشور دور از اصول دمکراتیک مى           

 حاکمیت بـه    آید، قبل از هر چیز، با انتقال       عقیدتى بر نمى  -حاکم بر آن از عهده رسیدگى به جرایم سیاسى        
  .باید تغییرات اصولى در دستگاه قضایى صورت گیرند مردم، مى

  
  نه سیاست انتقامجوئى و نه سیاست عفو عمومى - ب

  
 شکـست   57از آنجا که سیاست انتقامجوئى خالف اصول حقوق بشر است، و خصوصاً در ایران بعد از انقالب                  

نماینـدگى حاکمیـت مـردم اصـل را بـر انتقـامجوئى             این سیاست در قبال مخالفان همه جانبه بوده است،          
اند که سیاست عفو عمومى بى قید و شرط نیز پاسخگوى            از سوى دیگر، تجارب دیگر نشان داده      . گذارد نمى

بدینسان بعد از تغییر رژیم در ایران، حاکمیت جدید همانطور که           . هاى جامعه و قربانیان نبوده است      خواسته
زیرا . نماید پرهیزد از دادن هر گونه عفو عمومى نیز خوددارى مى          نتقامجویانه مى از اتخاذ هرگونه سیاست ا    

کند و از سوى دیگر متهم را بدون  عفو عمومى که از سوئى قربانى را از حق قربانى شناخته شدن محروم مى
به توضیح  الزم  . نماید، نیز در راستاى اجراى حقوق بشر نیست        محاکمه و بدون گواهى به مسئولیتش عفو مى       

شـود آشـتى ملـى و     است که از مهمترین دالیلى که در تاریخ توسط حکومتها براى عفو عمومى عنوان مـى              
توان براى ساختن حـال و آینـده و بـراى آشـتى ملـى، گذشـته را                   اما هرگز نمى  . پایگیرى دمکراسى است  

 بازگو شـود، مـسئولیتها      فرمان عفو عمومى صادر کردن، بدون آنکه واقعیت گذشته شناخته و          . فراموش کرد 
مشخص گردند و موقعیت قربانى توسط جامعه، و تاریخ برسـمیت شـناخته شـود بمعنـى فراموشـى گذشـته،        
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بـه منظـور ممانعـت کـردن از     . نادیده گرفتن حق قربانیان و جامعه و امان دادن به مسئوالن استبداد اسـت           
 سیاستهایی. و عاملهاى استبداد را شناسائى ننمودشود گذشته را تشریح نکرد  هاى تلخ تاریخ، نمى تکرار تجربه 

شـتى ملـى    آ. نمـی آورد    ملی  آشتى باشندهمراه  فردی و جمعی    که با فراموشى و صرفنظر کردن از حقوق         
تواند بخودى خود صورت بگیرد و الزاماً بر اصولى اسـتوار اسـت و آن اصـول از جملـه حقـوق بـشر،                         نمى

 . آزادى و عدالت و بیان حق هستند
رسمیت نشناختن منزلت قربانیان و عامالن استبداد، توسط جامعه و تاریخ، نه تنها وجود صلح و امنیت را ب

و باالخره اینکه . تواند به احساس کینه و انتقام راه برد عدالتى مى کند بلکه تداوم احساس بى ناپذیر مى امکان
کارى تعداد زیادى از مردم است و سکوت توجیه عفو عمومى به این دلیل که استبداد نتیجه سکوت و یا هم

 عفو عمومى ،بنابر دالیل باال. ستندنیو یا همکارى مسئولیت دارد، نیز پذیرفته نیست زیرا  مسئولیتها برابر 
 .  روش پسندیده براى استقرار و تداوم مردمساالرى نیستهمانند سیاست انتقام جویانه 

  
  کشف حقیقت و عفو شخصى و مشروط- ج  
  
 گیرى و عفوعمومى پاسخگوى نیازهاى یک جامعه مردمساالر نیستند،  از آنجا که سیاست انتقام- 
  از آنجا که کشف حقیقت و ابراز عمومى آن و آگاه شدن جامعه نیازى مبرم است،- 
 کند و پذیر مى  از آنجا که اعتراف به جنایت و توبه، برقرارى ارتباط بین مجرمان و قربانیان را امکان- 

اى مشترک  قضاوت بر اصل ترمیم نقش ادغام کننده دارد، و باید قربانى و مجرم را دعوت به ساختن آینده
 کرد،

 از آنجا که دادن امکان توبه دست یافتن به حقیقت را کم هزینه میگرداند و این امکان را میدهد که - 
 زوایاى بسیارى از حقایق پنهان روشن شوند،

 روشن شدن  و حقیقت و بازنگرى تاریخ بیش از تنبیه ارزش و اهمیت دارد از آنجا که روشن شدن- 
  و حقوق خود از اهمیت درجه واالئى براى قربانیان برخوردار استمنزلتحقیقت براى بازیابى 

 از آنجا که گوش دادن به قربانیان مانع شدن از آنست که سیاست و ایدئولژى ترور، مسببین و روشهاى - 
 .نند و در آینده دوباره دست بکار شوند و مانع شدن از پیروزى دوباره خشونت استآن در خفا بما

باید با رنجهائى و آسیبهایى که سیاست آنها ببار  مى... از آنجا که سازندگان ایدئولوژى، سیاسیون و عاملین - 
 .آورده است مواجه شوند تا درسى براى آیندگان باشد

طلبد و یا بیانى که   توتالیتر به دمکراسى، بیانى که درخواست بخشش مى از آنجا که در گذار از جامعه- 
کند،  بخشد، بیان محو کردن نیست، برعکس بیانى است که قانون سکوت، سرکوبى رنجها را قطع مى مى

 گردد، براى آزاد شدن از گذشته و باالخره  بیانى است که حافظه مى
م را از مقام فوق انسانى که در زمان قدرت بخود داده بود به  از آنجا که اعتراف به جرم و جنایت، مجر- 

 آورد،  مقام انسانى باز مى
 براى کسانى که در مقابل قربانیان و یا بازماندگان آنان اعتراف کنند و مبنا را بیان حقیقت قرار دهند، حکم 

 .آید شرایط صدور حکم عفو شخصى و مشروط در زیر مى. شود عفو صادر مى
  
 تشکیل هیئت کشف حقیقت و ترمیم جامعه - د 
  

 به موازات انجام تغییرات اساسى در دستگاه قضائى و تربیت و آماده کردن کادر  قضائى، حاکمیت جدید با 
اى  هاى مدافع حقوق بشر و حقوقدانها و قضات خوشنام هیئت ویژه مشورت با گروههاى سیاسى و انجمن

 متشکل از شخصیتهاى مدافع حقوق بشر، حقوق دانها، نمایندگان "هیئت کشف حقیقت و ترمیم جامعه"بنام 
هاى مدافع حقوق قربانیان سیاسى و عقیدتى، معتمدان مردم، مبارزان سیاسى و صنفى و شخصیتهاى  انجمن

 . آید وظایف این هیئت در بند ه مى. دیگر تشکیل میدهد
  

  وظایف هیئت کشف حقیقت و ترمیم جامعه - ه 
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ید براى رسیدگى به جنایات سیاسى، دینى، عقیدتى هیئت کشف حقیقت و ترمیم جامعه را  حاکمیت جد
 :براى رسیدگى به امور زیر تعیین میکند

 صورت 1330 جمع آورى اسناد و مدارک در باره کلیه اعمال خالف حقوق انسان که از سال  - 1 
ب و سازمانهاى سیاسى و یا عقیدتى صورت توانند توسط قدرتهاى حاکم و یا احزا این اعمال مى. اند گرفته

 . گرفته باشند
 سابق و یا از افراد دیگرى که براثر تصمیمات سیاسى مسئوالنبندى کلیه شکایات از   جمع آورى و دسته - 2 

اینکار در جهت یافتن حقیقت باید صورت گیرد و در . اند شان حقوق بشر نقض شده و یا عملکردهاى سیاسى
 .  تسلیم مردم ایران شودیک گزارش نهائى

از حقوق قربانیان .  این هیئت به نظر کلیه قربانیان و یا وابستگان و نزدیکان به قربانیان گوش فرا میدهد- 3 
 . دفاع میکند و از قربانیان و یا وابستگان به آنها میخواهد که تمامى حقیقت و فقط حقیقت را ابراز دارند

 همچنین کلیه افرادى را که حاضر به اعتراف به اعمال خود و "جامعهکشف حقیقت و ترمیم " هیئت  - 4 
. هاى آنان گوش میدهد و از حقوق متهمان نیز دفاع میکند یا دفاع از خود هستند دعوت میکند و به گفته

 متهمین تا .کمیسیون اصل را بر برائت میگذارد و هدف را ترمیم جامعه و بازگویى حقیقت قرار میدهد
 . از تشکیل هئیت حق دارند خود را معرفی و تقاضای عفو کنندیکسال بعد

 و یا مگر بدرخواست خانواده قربانیان(علنی است  کلیه جلسات کمیسیون در رابطه با قربانیان و متهمین - 5 
 . را دارند در این جلسات حق حضور جمعیکلیه وسایل ارتباط ). تشخیص هئیت از نظر امنیتی

عفو تنها شامل امور غیرقابل .  و شخصى در صورت بیان حقیقت و اعتراف و توبه دادن عفو مشروط- 6 
دینى صورت - سیاسى-که در رابطه با مسائل عقیدتى.. پذیر مانند قتل، شکنجه، حبس کردن و جبران
 .شود نمى... هاى مادى و ارتشا و پذیر مانند دزدى، سؤاستفاده شود و مشمول امور جبران اند صادر مى گرفته

عفو شامل محرومیت جنایتکاران از مناصب دولتى و انتخابى نیست و هیئت بنا بر مورد، متخلفان و 
در صورت اعتراض به حکم عفو این هیئت، با ارائه . جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم میکند

دت دادن نیستند، دستگاه سند در مورد کتمان حقیقت از سوى متهم، همانند مورد افرادى که حاضر به شها
  .به موضوع طبق قانون رسیدگى میکند قضائى

 به غیر از صدور حکم عفو، با شرایط باال، حق محاکمه ندارد و "کشف حقیقت و ترمیم جامعه"  هیئت - 7
 و اطالعات مربوط به   ماه هیئت پرونده12بعد از مدت محدود . قضاوت بر عهده دستگاه قضائى است

 . را به تدریج به دستگاه قضائى ارجاع میدهد نشده اند افرادی که عفو
این هیئت فهرستى نیز . آورد  هیئت فهرستى از قربانیان تهیه میکند و در گزارش نهایى خود به شرح مى- 8 

 . از وابستگان قربانیان و پیشنهادهاى مادى و معنوى براى جبران ستم روا رفته بر قربانیان میدهد
 ماه بعد از تشکیل این هئیت پیشنهادها را به مجلس منتخب 18مسئول است حداکثر  هئیت حاکمه - 9 

 . مردم ارائه دهد و مجلس در باره پیشنهادهاى جبران مادى و معنوى ستم تصمیم میگیرد و قانون میگذراند
 تا روز تشکیل هیئت از سوى حاکمیت جدید 1330 دوران رسیدگى این هیئت از فروردین سال - 10 

 .  سال است4حداکثر مدت کار این هیئت . باشد مى
 .  ساله مدت زمان آن را تمدید کند4 مجلس منتخب مردم میتواند بعد از پایان دوره - 11 
این گزارش بعنوان سند .  ساله هیئت گزارش کامل خود را به مردم ارائه میدهد4 بعد از پایان مدت - 12 

 .شود رسمى منتشر مى
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