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 مقدمه

  به دنبال داشته و دارد. در هر کشور  ن سیاسی پیامدهای مختلفی را  او مخالف  زندانیان  شکنجه و سرکوبِ

،  هان سرکوبن و عامالاگران، آمر هکه با شکنجاند  از این گونه  هاییشسپر  یکی از این پیامدها، پاسخ به

می برقرار  چگونه  دادخواهی  یا  و  عدالت  کرد؟  رفتار  بایستی  سیاسی، چگونه  درازمدت  پیامدهای  شود؟ 

 ها، مطمئناًبرای این پرسشدر جامعه چگونه خواهد بود؟    رحمیسیاست بی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

 . داردو  وجود داشتههای گوناگونی پاسخ

  « علیه معافیت از مجازات مبارزه  »تحت عنوان  است که    ایبین المللی  یمبارزهها،  یکی از این پاسخ

ده و با افت و خیزهایی تداوم  آغاز ش  کشورهای مختلف در  هاست  ای که سال. مبارزهشده است  شناخته

این    . داشته است در  پاراگودر    زمینهرویکردهای مختلفی  اروگوئه،  افریقای  ئهآرژانتین، شیلی،  ، گوآتماال، 

و دادخواهی    «مبارزه علیه معافیت از مجازات»روآندا، سییرالئون و... تجربه شده است. در ایران،  جنوبی،  

جنبش که به عنوان جنبش این    یدربارهاست.    گرفتهشکل    گراناهمو گاه    گونزیر پوشش جنبشی ناهم

شود  می  شناخته  کنش  ؛دادخواهی  میان  ایراندر  اپوزیسیون  و  متفاوتی  بحث  گران    .داردجریان  های 

تحریف شده  های  در اختیار دارد، انواع بحث  امکانات دولتی کهاسالمی، با توجه به   این، جمهوری  بر عالوه

این مباحثات داشته   خود را بر یکند تا سیطرهاش تبلیغ میغیررسمیگویان رسمی یا از سوی سخن  را نیز

توضیحات  جنبشی پیگیر برای دادخواهی جلوگیری کند. دستِ و یک، از گسترش منسجم کمدستباشد یا 

 رو دارید.   ست که پیشِاینوشته هاییکی از سرفصل تر در این زمینه بیش

 ایران جنبش دادخواهی های کنونی در طیف

است.    نوشتهاین    ، خارج از موضوعِعدالت و دادخواهی  یدر زمینه  نظرات  بندی و توضیح تک تکدسته 

انداز  شده، از چشمهای ارائهحلموضوعات سیاسی و اجتماعی، در این زمینه نیز تفسیرها و راه  یهمهچون  هم

ها و منافع طبقاتی و سیاسی تالش برای پوشاندن انگیزه  رغمبهاند.  سیاسی معین فرموله شده-منافع طبقاتی 

  گریستهبه مباحثات نفاصله    اگر بامندانه و در برخی موارد مزورانه،  های هوشوریدر قالب گفتارها و سخن

ینوشه در شیلی، یا پدولت  به  وابستگان    مثالً  ،مدرانبه حکومت و قدرتشود، شباهت خواست وابستگان  

 اسالمی در ایران، گاه بسیار آشکار است!  فرانکو در اسپانیا، یا جمهوری

بدون و  شماتیک  صورت  شدن    به  چهار    جزئیات،   به وارد  یا  درگرایش  سه  بازنگری    ی بارهاصلی 

بندی زیر،  طبقهدر  رویت است.   قابلهشتاد میالدی    یویژه دهه، بهدر ایران  های اخیرهای دههسرکوب

روایت درستی  و  سخناصالت  یا  بلکه   مدگویان  ها  است،  نبوده  نمونههدف  نظر  رویکردهای  معرفی  وار 



3 

 

پردازیم،  که در زیر به آن می  گرایش نخستشدگان در ایران است. برای نمونه،  گران و سرکوبسرکوب

ای  است خواننده  محتملولی بسیار  کند،  تاریخی و تحریف وقایع را از سوی حکومت دنبال می ضد  یوظیفه

  ای شدهنادرست و تحریف  یهاتروایبه دام  ایران ناآشنا باشد،    ی که با جزئیات حوادث تاریخی آن دوره

ها  پردازیاسالمی ارائه شده است، و دروغ که از سوی ماموران اطالعاتی و تبلیغاتی رژیم جمهورید  بیافت

 د. های آنان را در نگاه اول درنیابها یا مصاحبهمستتر در نوشتهای های حرفهو یا تحریف

نظامی  –  یک دستگاه  که  سپاه-گرایشی  اسالمی،  جمهوری  اطالعات،   امنیتی  وزارت  پاسداران، 

جمهوری  شکنجه )رژیم  خود  بحث،  اصلی  سمت  ساختن  وارونه  برای  کنونی  و  سابق  بازجویان  و  گران 

عنوان   به  را  و  «تروریست »حمالت    «قربانی» اسالمی(  بین»ها  سرکوب  نمایانند  می  « المللیدشمنان  و 

کمونیستامخالف دگراندیشان،  و  سوسیالیستن  همهها،  و  بهطیف  یها  را  مخالف  سیاسی  عنوان  های 

می  حکومتْ  «خودِ از  دفاع »   پاسداران   سپاه  یغاتیتبل  یها ارگان  از  یکی  نمونه،  یبرابخشند.  مشروعیت 

  ی کشتارها  یدرباره  را  ییهامصاحبه مجموعه  این خبرگزاری،  [1] .است  میتسن  یخبرگزار  یاسالم  انقالب 

در    که  هکرد  منتشر   قرن«  کی   دهه  ک ی  ؛۶۰  ی دهه»تحت عنوان    خود  ت یسا  در  یاسالم  یجمهور

  قالب   در  یاسیس  انیزندان  کشتار  و   شکنجه   سرکوب،  اندرکاراندستمستقیم    غات یتبل  و   ا پروپاگاندآن  

  ک ی به فقط ن امخالف  غاتی سپاه پاسداران،یبازوی تبل ایدر روش پروپاگاند . است انتشار یافته   ییهامصاحبه

  فرض سانکی داعش با را آنان سپس و دنشویم  خالصه خلق، نیمجاهد سازمان یعنی  ن،امخالف از دسته

بانان  زندانهای امنیتی و  چهره  ،شوندگانمصاحبه  [ 2]اند.نفر دست داشته  هزارهفدهکه در کشتار    کنندیم

که در صدور احکام اعدام نقش مستقیم و    یاسالم  یها دادگاه  یباال رده  یاعضاجمهوری اسالمی هستند:  

هشتاد    ی، رئیس زندان اوین در دهه[4]ای(حکومت )خامنه، محافظ شخصی رهبر کنونی  [3]اندآمر داشته

پاسدارانسخننخستین  میالدی و   نماینده  [5]گوی سپاه  اسالمی که سرپرست   انی جمهوریدادست  ییا 

ا   نیز   ها زندان  سابق روایت  [ 6.]ستبوده  چنین  حقبا  سناریوی  تکرار  در   به هایی،  حکومت  جانب 

 [ 7].بینی استسازی وقایع تاریخی قابل پیشواژگونه

  حکومتِ این دسته، حتی انتشار اسناد درونی اختالفات سران وقت    یشدههای دروغین و تحریفدر روایت

ن  اشان برای مخاطبشدهبودن تصویر تحریفدست  در یک  د تانگیرقرار می  یا پرسش  اسالمی مورد سانسور

نمونه  ایخدشه یک  نیاید.  نایب قابل  یوارد  اختالفات  زمینه،  این  در  وقت  استناد  )حسینعلی   رهبری 

کشتار سراسریِ    )روح اهلل خمینی( در روزهای حکومت اسالمیرهبر  کشتارها و  ی  هدستوردهند  منتظری( با 

جدیدی مرتکب شده   « جرم »که    بدون این  را،  زار زندانی سیاسیه هزاراندر آن  که    بود  1988 تابستان

، یکی  «مجلس خبرگان رهبری»ند.  کردصورت سراسری اعدام  های کشور طی چند ماه بهدر زندان ،باشند
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ارگان اصاز  نوارهایهای  انتشار  اسالمی،  حکومت  مسئول   نایب  مذاکرات  لی  هیئت  با  وقت  رهبری 

و تحریک    «محکوم »  2017 در سالدهه،   پس از سهبرد کشتار زندانیان سیاسی را  دهی و پیشسازمان

 [ 8]داند.می « کارتیجنا ی کایآمر»

این است که  ینکته ی شصت  عوامل حکومت و روایت حکومتی کشتارهای دهه  درخور توجه دیگر 

روشنفکران پیشرو در کشورهای مختلف،  المللی یا حتی نیروها و  تماس با مراجع بیندر    خورشیدی ایران 

برای نمونه تکرار دوباره    .کنندمیاعالم    «قربانیان تروریسم  ینماینده»خود را    جمله امریکا، کانادا و اروپا، زا

های اپوزیسیون ایران، که به صورت مدارم و به  توسط یکی از گروه  «نفر 17000شدن  قربانی»  یو دوباره

یا  گیری و  امکان تصمیم  سردرگم کنند و   را یا نسل جدید  شود تا ناظران خارجی  اشکال مختلف تکرار می

 کوشند ، میاین بر . عالوهرا از آنان بگیرند ها و کشتارهای سیاسی حکومت ایرانسرکوب  یقضاوت درباره

و سرکوبامخالف در عرصهن  را حتی  ایران  در  سازند.  بین  یشدگان  منزوی  نمونه،  المللی،  از  برای  یکی 

  ها « امپریالیست آنتی»ای موسوم به  هاسالمی در این زمینه، گروه جمهوری  ایاهداف پروپاگاندترین  رایج

ایران، مشاجرات رژیم    که به دلیل عدم شناخت دقیق و درست از وضعیت خاورمیانه و نیز مشخصاً   هستند

پیشرو    «ضدامپریالیستی  ی مبارزه»اصطالح  بهدر مسیر  های امپریالیستی را  جمهوری اسالمی ایران با دولت

های  ها و شکنجهایران و اعدام راستی حاکم بر آرام به باتالق دفاع از فاشیسم دست کنند و آرامارزیابی می

 [ 9]شوند.قرون وسطایی این رژیم وارد می

پیروان  های گذشته  ی که در سالشده از حکومت جمهوری اسالماز نیروهای رانده  رنگارنگی   طیف   –  دو

متفاوت ولی    یو... تفسیرهای  انددرآمده  های ضدکمونیست لیبرالنئوو یا به کسوت  ،  اندشده  رژیم سلطنتی

دهند. تاکید هر جناح،  کشتارهای رژیم جمهوری اسالمی ارائه می  ی در مضمون نزدیک به هم در زمینه

است که برای اهداف سیاسی خود الزم دارند. مضمون مشترک آن، محکوم کردن    «نتایجی »  بر تر  بیش

ن سیاسی است. دالیل این امر برای این  احال محکوم کردن مخالف عین اسالمی و در صوری جمهوری

به    گونناهمطیف   نهایت  در  اما  نیست،  نیروهای  مشترک دست می مخرج یک  یکی  نمونه،  برای  یابند. 

ای به  اند و عالقههای پیشین دست داشتهدهه  هایخودشان در سرکوب  که  اسالمی جمهوریشده از  رانده

بشریت   علیه  جنایت  دلیل  به  خود  کردن  کمونیستسلطنت  [10]ندارند!محکوم  با  مشکلی  کشی  طلبان، 

عمال رژیم  اَ  ها ختم شود کهآن  ی که بحث به این خواستهاست    ها اهمیت دارد اینچه برای آنآن،  رندندا

صورت  شاه    ی اگر هم شکنجه و کشتاری در دوره  آمیز بوده است، و یتتر از این رژیم جناسابق کم  شاهِ

ها، روشنفکران و...( بوده است. شاهدشان هم این است که  ها، چپ)کمونیست نااین مخالف «حق »گرفته،  
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شود،  از جنایات رژیم کنونی صحبت میاگر هم   جمهوری اسالمی نیز راه دیگری به جز کشتار آنان نیافت!

 [ 11] های رژیم پیشین است.ها و شکنجهرنگ ساختن اعدامشدگان برای کمابزاری از کشته یاستفاده

درون گویان آنان، در  بخشی از سخن  .دست نیست و نمایندگان مختلفی داردنئولیبرالیسم در ایران یک

ناهمطیف   و  بسیار  عنوان  متنوعی  گون  می  «هامذهبی-ملی »تحت  شناخته  ایران  طیف  در  این  شوند. 

نیز دالیل  اند  هدای از این حکومت دفاع کرهدوردر  و برخی    اندگون که برخی در درون حکومت بودهناهم

نخست روی کار آمدن    یویژه در دهههای دمکراتیک بهرا دارند: مبارزه علیه سرکوب و دفاع از آزادی  خود

و چپ بوده است.    های صدها و هزاران فعال کمونیست، سوسیالیستشانه جمهوری اسالمی در ایران، بر

ها  کمونیستضدتبلیغ  دار  ریشه  ی و نیز کلیشه  ید این مبارزات، اصل وجودی خودها با تایلیبرالها و نئولیبرال

های  آزادیها با سانسور، سرکوب و تحدید  برند: هنگامی که کمونیستها را به زیر سوال مییا سوسیالیست

ها چه نقشی داشتند؟ به همین دلیل،  کردند، نئولیبرالاجتماعی و سیاسی علیه جمهوری اسالمی مبارزه می

بینند که روایت خود از تاریخ مبارزه برای آزادی و نیز دفاع از زندانیان سیاسی را به صورتی ارائه  بهتر می

 [ 12]. دامنشان را بگیردتری دهند که آسیب سیاسی کم

شاه هستند که با اتکا    حکومت  مخالفان  ن جمهوری اسالمی واگرایش سوم، ترکیبی از مخالف  –  سه

موجود   نظم  جهان  به  البیدر  فعالیت  می  گریو  جمهوریتالش  جنایات  عرصه کنند  در  را    ی اسالمی 

برخالف دو گرایش نخست    [13]ند.پا و امریکا و نظایر آن مطرح و محکوم کنهای اروالمللی، پارلمانبین

نیروهای  طیفی از  اند، گرایش سوم،  که بخشی از آنان در درون سیستم شاه یا جمهوری اسالمی حضور داشته

و یا طیفی از   [15] لیبرال اپوزیسیون نیروهای کالسیک ،[14] مختلف اپوزیسیون از سازمان مجاهدین خلق

در درون  گینانه(  )خواه آشکارا و خواه شرمکه خود را  گیرد  می بر در را  جریانات چپ پس از فروپاشی شوروی  

چهارم در درون    یدانند. دستهگری را بخشی از سیاست خود میاند و البیتعریف کرده  « نظم نوین جهانی»

توجهی از بنیادها  قابل  های نسبتاًای هستند که بودجهالساعهبالنسبه خلق  [ 16]اوهایجیاین گرایش سوم، ان

های مختلف اروپایی، امریکایی، اسرائیل و یا کشورهای عربی مخالف  دولتوابسته یا مرتبط با    و نهادهای

چهارم، مجموع این طیف را لرزان و نامطمئن    یحضور این دسته  کنند. اتفاقاًجمهوری اسالمی دریافت می

)با رهبری    «سازمان کشورهای اسالمی»کند. برای نمونه، درخواستی که طیفی از آنان برای دخالت  می

( در ایران انجام  1988) 1367 های مرتجع عربی( برای بررسی کشتارهایعربستان سعودی یا سایر دولت

حال،   این با  [17].آنان شداختالف درونی  شدن   برمالاسی و نیز  (، منجر به آبروریزی سی2012 داد )سال

گری و گرفتن بودجه از کشورهای دیگر با هر نیتی که باشد، اعتبار سیاسی نیروهای  نشان داد که البی

 کشد.  درون طیف سوم را به زیر سایه خود می
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جان  -  چهار سیاسی  زندانیان  از  طیفی  شامل  چهارم  رژیم  هبگرایش  کشتارهای  از  دربرده 

ن حقوق زندانیان  مدافعا  ن سیاسی وشدگان، جمعی از فعاالستگان اعداماسالمی، خانواده و واب  جمهوری

انداز رهایی کل جامعه  چشم  ابشود. این گرایش، جنبش دادخواهی را  سیاسی، روشنفکران و هنرمندان می

می و  پیوند  رایج  گفتمان  از  جهت،  این  از  و  مجرما  «استریم مین»زند  مجازات  عدالت،  مورد  و  در  ن 

  استریم  مین های تر در رسانهگیرد. بررسی و شناخت این رویکرد که کمماهوی می یگران، فاصلهشکنجه

ی  بندی سند مشترکاز ساختار فصل  در سطور آتی،  فعلی است.  یگیرد، هدف نوشتهمورد بررسی قرار می

از این    صورت سیستماتیک بیان کرده است.بخشی از این طیف نظرات خود را بهدر آن،  ایم که  پیروی کرده

دست   بهسند  های مطروحه در آن  ای از بحثزبان، تصویر فشردهخواننده غیرفارسیکه    طریق امیدواریم

 [ 18]ورد.آ

 چسبیده هستندرهایی و عدالت دوقلوهای به هم 

دسامبر   سندی  2012در  سوی  ج،  از  جان  گروهیمعی  سیاسی  زندانیان  رژیم  هباز  کشتارهای  از  دربرده 

ن حقوق زندانیان  شدگان، جمعی از فعاالن سیاسی و مدافعاستگان اعدامو واب   ها جمهوری اسالمی، خانواده

.  انتشار یافت  «بخشجنبش دادخواهی از چشم انداز رهایی»سیاسی، روشنفکران و هنرمندان تحت عنوان  

  یکی از بستگانشان در معرض   یواسطهیا به  افرادی بود که مستقیماً  نظرِ  حاصل بحث و توافقِاین سند  

بیان  صفحه منتشر شد که   71مشترک در  اسالمی قرار گرفته بودند. سند   آسیب حکومت جمهوری  آزار و

دربرده از  به، توسط نیروهای چپ و زندانیان سیاسی جان چند سالهایی بود که در طول  ای از بحثفشرده

اینک    کشتارها مطرح شده بود  برپایهبه شکل  و    مباحثات پیشین در معرض دید عموم قرار  یمنشوری 

گوهای  و منابع مربوط به این مباحث، در دو کتاب از طرف انتشارات گفتپس از انتشار سند اصلی،  .  گرفتمی

شماره در  عنوان    مقاله(  7صفحه،   165) 12 و  مقاله(  17صفحه،   265)  11 های زندان  جنبش  »تحت 

 منتشر شده است.   [ 19]«های پیش رودادخواهی و چالش

نتشر  اسالمی ایران که این سند را م جمهوریدربردگان از کشتارهای  هبکلیدی در دیدگاه جان  ینکته

اصطالح  بهپیگرد و مجازات    یاع با مسئلهبخش در کل اجتمناپذیر دگرگونی رهاییاند پیوند جداییکرده

 کند:  فرموله میچنین آغازین خود موضوع را  یسند در جمله ن سیاسی است.مجرما 

فردای تو، چگونه عدالتی را حاکم   ی خواهی خواست تا به تو بگویم جامعه «داد »به من بگو چگونه »

 « خواهد ساخت. 
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های  با دولت  هاپوزیسیونا  های سازش  کیف و کم  کشورهای دیگر و  یاین رویکرد، حاصل بررسی تجربه

حاصلِ مذاکرات  دهد که  بررسی ما نشان میکنند.   «دردتر کم»را   « گذار   ی دوره»اصطالح  حاکم است تا به

از موضعِ ضعف در مقابل قدرتسازش  معموالً   ،و سازش اپوزیسیون  و  های  بوده  مندان و حاکمان وقت 

برای  تجربه نشان داده است،  پاسخ دهد.  شدگان را  توافقات نتوانسته یا نخواسته، مطالباتِ کلیدیِ سرکوب

ها شوند، چنین سازشاخالقی تنبیه مییا با احکام صوری و    مانندی که از مجازات مصون میگرانسرکوب

اند یا افرادی که خود در  شان را از دست دادهنوابستگاکه  هایی  اما خانواده  است؛  «دردتر کم»و توافقاتی،  

بودن    «دردکم»اند، چیزی از این آرامش و آشتی و  ها توسط نیروهای امنیتی مورد شکنجه قرار گرفتهزندان

 اند.ردهتجربه نکرا    «گذار  ی دوره»

بر راه عالوه  دوران    هایحلاین،  در  دمکراسی،  رایج  به  به    بنیادین  چالشگذار  را  دادخواهی  جنبش 

انداز طبقاتی، تاریخی  چشم  جنبش دادخواهی از   ،که در این سند حالی کاهند، درمی حقوقی فرو  ی مجادله

می فهمیده  اجتماعی  باشد،  و  راه  در  عدالتی  اگر  که  سیاسی،  بایست  میشود  معین  اجتماعی،  پیامدهای 

ای نو در  گذار به جامعهتغییر قدرت سیاسی و نیز  معضل  روشنی تعریف کند.  را بهآن  اقتصادی و حقوقی  

گسست کامل اجتماعی از  نیز  و    گران و حاکمان سابق، برکناری سرکوب  ها و برافتادن دیکتاتوری  فردای 

در  دادخواهی،  روند  شود.  جا ختم نمیشده پیشین، از دیدگاه نگارندگان سند به اینسرکوب  یفضای جامعه

جامعه، فرهنگ و    ارائه دهد تامعین    یطرح  بایستمی  شناسی فردی و اجتماعیعد فرهنگی و نیز روانبُ

واژگونهارزش شکنجهسرکوب  ی های  و  و  گران  کند  پاالیش  و  نقد  خود  اجتماعی  زندگی  در  را  گران 

   شدگان را تقویت کند.ستگی با سرکوببهای انسانی و همارزش

 ی هولیستی رویکرد

کل جملهرویکرد  یادآور  که  مقدمه  یگرایی  در  هگل  روح  یمعروف  نشان  پدیدارشناسی  گر  است، 

   «مشخص است.  مشخص، کلِ حقیقتِ»خواست و رویکرد سند جنبش دادخواهی است:  

Das Wahre ist das Ganze./[20] The truth is the whole.[21] 

  با های اجتماعی و طبقاتی  نیز مانند سایر جنبشرا  جنبش دادخواهی    ،نگارندگان سندبا همین رویکرد،  

نیز در مورد سرکوب  مشخص    مشخص، حقیقتِ  فت کلِکه بدون دریا   کنندمعرفی میمندی مشخصی  نقانو

به  را  دادخواهان    نگارندگان سند،به همین دلیل،  یابی نیست.  دست و کشتار زندانیان سیاسی در ایران قابل

در  های مستقیم سیاسی و امنیتی، بلکه  زندان و سرکوب  ی، نه فقط در عرصهجنبشی سراسری و گسترده

اجتماعی و طبقاتی،عرصه  یهمه بخشی از جنبش    را  جنبش دادخواهی  این گرایش،.  خوانندفرامی  های 



8 

 

داری در جریان است و  سرمایه و سرمایه یکه برای رهایی طبقات اجتماعی از سیطره داندمیای سراسری

 .  فهمیده شودم و درازمدت جنبشی مداوبایست می ، این جنبشرو این از 

  . این جنبش با یکدارندمداوم    یحرکتگیرد که  قرار می  ییهاارتباط با دیگر جنبش  جنبش دادخواهی در

آغاز آکسیون سیاسی  پایان    شودنمی  عمل و  به  با یک عمل  یا  از تجربه    گرانکنشرسد.  مینو  ایرانی، 

آموخته دیگر  ناکامیکشورهای  و  دریافتهاند  زودرس  و  آسان  پیروزی  یک  در  را  آنان  اعتقاد  های  به  اند. 

ریزی و درک شود، چند نسل اجتماعی برنامه  یجنبش دادخواهی، بایستی فراتر از تجربهنگارندگان سند،  

انگارانه، آکسیونیستی  گیری از برخورد سادهفاصله.  تا امکان بازگشت و بازتولید فجایع انسانی از بین برود

بر آن تاکید    هایی درازمدت در امر جنبش دادخواهییکی از اولین نتایجی است که این رویکرد برای فعالیت

ا سیاست  کند،می میزدایی  طرد  را  جنبش  این  فعاالز  با  پیوند  در  را  جنبش  این  فعاالن  و  سایر  کند  ن 

 . دهداجتماعی و سیاسی ایران قرار میهای  جنبش 

 و چشم انداز طبقاتی دادخواهی 

،  انداز طبقاتیحقوق بشر، سند مشترک بحث دادخواهی را از چشم  یهای حاکم در زمینهبرخالف گفتمان

 کند:تاریخی و اجتماعی آغاز می

  اخیر  یدهه چند کشتارهای یفاجعه  یهاشهری  گریروشن  برای تالش. است طبقاتی  امری  دادخواهی»

  برای  تالش شمسی، شصت  یدهه در سیاسی انیزندان سراسری و وسیع  کشتارهای  ویژهبه ایران، در

  و  هاده کشتار  به دست خود، منافع نیتام برای  که  است ایطبقاتی  منافع هاییشهر ساختن آشکار

 [ 22] «.زندمی  انسان هزار صدها

سند،   نگارندگان  دیدگاهِ  سیستمخویی  درندهاز  و  ایران  دستحکومت  این  از  حاصل ،  هایی 

  نیست.  خود  حکومت  یگری قادر به ادامهبیان نظمی است که بدون سرکوبنیست، بلکه    طلبی« خشونت»

دسته اعدام شدند،  شکنجه به قتل رسیدند یا دسته زیر، زندانیان سیاسی و یا مبارزانی که  رشبا این نگ

مبارزا  «ربانی خشونت ق» بلکه  عرصهنیستند،  در  و    ینی  مسلح  نیروهای  توسط  که  نبرد طبقاتی هستند 

دارانه در  اند تا تولید سرمایهاند و به قتل رسیدهامنیتی دولت حاکم، به صورت سیستماتیک سرکوب شده

نفت بیکشور  ایران،  مقدسخیز  سیستم  خطری  و  بچرخد  نکند!سرمایه  (!)وقفه  تهدید  را    داری 

گ حاکمان ایران،  دار در فرهن، نژادپرستی ریشهدر اسالم شیعه  مراتب مذهبینظیر سلسلههایی  خودویژگی

آن، دالیل مکملی هستند که کارکرد عمومی سرکوب سرمایه نظایر  بستر عوامل  شووینیسم و  در  داری 

  « عادی »پسندتر و  جامعه پوششی عامه  ی و در عرصه کننداجتماعی، تاریخی و فرهنگی ایران را تفسیر می
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داند،  کار را پایان یافته نمی  ،رو، سند با نقد و نشان دادن سرکوب طبقاتی همین آورند. از برای آن فراهم می

حساب   ایران به  یهای سرطانی سرکوب و خشونت در جامعهجوی ریشهوبلکه آن را آغازی برای جست

 آورد.  می

ها،  های سیاسی آن چهره کردن زندانیان سیاسی و نیز خواستقدم نخست، نگارندگان سند با بی با همین  

کند، دگرگونی کند. بدون دگرگونی سیستمی که خشونت، زندان و شکنجه را تولید و بازتولید میمرزبندی می

دولت تغییر  یا  به  یمداران، مسئلهدر سطح سیاسی  را  ریشهزندان و شکنجه  درازمدت حل ای  صورت  و 

های تولیدکننده خشونت، زندان،  مکانیسمبستگی  تواند از دیدن همحقوق بشر، نمی  کند. یک مبارزِ پیگیرنمی

حیات   یگری برای ادامهای که نیازمند سرکوباجتماعی و سیاسی- شکنجه و اعدام و نیز سیستم اقصادی

هنگامی د.  عمومی توضیح ندهد یا پنهان کن  ی را برای مردم و افکارخود است، پرهیز کند و چنین روابط

گری و جنبش دادخواهی از دیدگاه بشردوستی سترون نگاه شود، دیگر تفاوتی بین  که به زندان، سرکوب

دادخواهی طبقات  این است که    تاکید سند بر  !ستم وجود ندارد اوبامایی و طبقات تحت  ترامپی،دادخواهی  

 سان نیست.  ستم یک حاکم و طبقات تحت

تنها با سرنگونی  و یا  خود  خودینیست که به  روندی قَدَرگرایانهطبقاتی    منظرِدادخواهی از  در عین حال،  

است که در    فرآیندابد. دادخواهی یک  تحقق ی  اسالمی و یا حتی با لغو مالکیت خصوصی رژیم جمهوری

 شود. می نزدیکاهدافش  و به شده  ترژرف ،های اعتراضیطبقاتی و جنبش  یجریان مبارزه

 دادخواهی امری تاریخی و اجتماعی است 

فاصله با  سند،  به  نگارندگان  باور  از  بودن بهخود»گیری  دریچه  «خودی  انسانی،  در    یآگاهی  را  دیگری 

  یادمانه دهی و تقویت  تالش برای شکل  :کنندگرانه در جنبش دادخواهی بازمیکار درازمدت و روشن  یزمینه

.  دارندگیری و ادامه زندگی  های اجتماعی توانایی شکل به کمک محیطکه    تاریخی و فرهنگی  ( ی ظه)حاف

گیرد. های اجتماعی معینی شکل میدر گروه یا گروه  ،هر فردو فرهنگی مشخص  تاریخی    ( یحافظه)یادمانه  

در این بحث،    .شودمی  ریستهیادآوری نگ  یعنوان روی دیگر سکهفراموشی به  یمسئله  حال به عین در

بنابراین،    .شوندنظر گرفته می دریک جامعه  اجتماعی  پراتیکِ  فرایندهای یادآوری و فراموشی به عنوان  

  نِ توازنیز  و    ی مورد بحثجامعه  افراد درونِمجموعِ    پاسخ به پرسش یادآوری و فراموشی، نقش تصمیمِ

روست که نشان دادن ارتباط میان فراموشی و یادآوری   دهد. از اینرا نشان میدر آن  اجتماعی    طبقاتِ  قوایِ

پیوندی قوی با    ــ سرکوب، شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در ایران  در این مورد ــ  یک رخداد تاریخی

  ه دادرویچه  آن  خواهندمیهای اجتماعی  این گروهچگونه    که  ند و این دار  های اجتماعیمنافع طبقات و گروه
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  ی گرانه در زمینهرو، حتی پس از سرنگونی حکومت کنونی در ایران، کار روشن این ازتصویر بکشند.   به را

شدگان در سطح کل جامعه، بخشی از دستور  بستگی اجتماعی با سرکوبشدگان و تقویت همتاریخ سرکوب

 کار جامعه و حکومت آتی است.  

سازی حاکمان، بخشی از کارفرهنگی و  های جامعه و مقابله با فرهنگدگرگونی ارزشکوشش برای  

 خواند. امیگو و بازنگری تاریخی فر واجتماعی عظیمی است که در روند آن تمامی آحاد اجتماعی را به گفت

 دادخواهی از چشم انداز سیاسی 

به دستگاه سیاسی حاکم در ایران از جمله نکات مثبت و برجسته این سند است.    نسبت   گونه توهم   رد هر

با   سند،  بیناین  و  داخلی  شرایط  به  تمامیت    ،المللیتوجه  انقالبی  و  قهری  سرنگونی  ضرورت  به 

خواسته یجمهور از  یکی  عنوان  به  امر  اسالمی  تحقق  کلیدی  زوایای  از  یکی  و  دادخواهی  جنبش  های 

اسالمی   فعلی پیش از سرنگونی جمهوری  یگونه که دادخواهان واقعی در مرحله. هماندارددادخواهی تاکید  

تر  وسیع  صورت بایست بهمیرا    انقالبی این رژیم نیز امر دادخواهی   تالش و حضور دارند، در فردای سرنگونی 

عادالنه    یهاست که دادخواهی معنا و عینیت خود را با سرنگونی و محاکمهپیش ببرند. از همین تالش به

   :خوانیممی آورد. در سند به روشنیدست می ه جنایتکاران رژیم ب

آوری  های افشاگرانه، جمعها و حرکتآکسیون ،سوسیالیست و کمونیستبنابراین برای نیروهای چپ، »

مردمی، امری ضروری و دائمی است.   هایها جهت ارائه به دادگاهاسناد جنایات رژیم و ثبت و ضبط آن

ویژه وجه حقوقی آن پس از سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی  حال، هرگونه دادخواهی، به این اب

 [ 23] « عینیت پیدا خواهد کرد.ایران 

 دادخواهی از چشم انداز اقتصادی  

که   شود  می  تاکید  سند  چشمموضوعِ  ی  دربارهدر  از  اقتصادیدادخواهی  عمومی    ،انداز  میان  توافق  در 

های انسانی، اجتماعی و سیاسی در  در جنبش دادخواهی ایران، باتوجه به اولویتوجود ندارد. امضاکنندگان 

اسالمی   گران دو رژیم شاه و جمهوریگران و غارتدهی مالی سرکوبچگونگی تاواندادخواهی،    یزمینه

این مورد را به صورت    ،خاطر نگارندگان سند مشترک کافی بحث صورت نگرفته است. بدین  یاندازه به

نظر   در  «ان دربردگهبباختگان و یا جانفشانان و جانجان  یدر صورت تصمیم و خواست خانواده»و    «حق »

برگشتگرفته مالی  تاوان  از  توانبخشی جاندادهاند که بخشی  برای  را  اجتماع  به  که   ــان  دربردگهبشده 

ـ  اندر اثر سرکوب، شکنجه و زندان دیدهدصدمات جسمی و روانی بسیاری     ی . نکتهداده شوداختصاص    ـ
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ای، تمام جامعه در قبال  گرانهاقدام حمایتاست که با چنین  این    «پرداخت غرامت »تر برای مدافعان  مهم

از سوی حاک اعمال شنیعی که  پذیرد و پشتیبانی مادی و  مان صورت گرفته، مسئولیت جمعی میچنین 

 کند. باختگان اعالم میفشانان و جانجان ی دربردگان و خانوادههب معنوی خود را از جان

  ی دوره  ی کاران، در تجربهاقتصادی از سوی جنایتتر در مورد پرداخت غرامت  بسیار مهم  ی یک جنبه

دست   ن بهی مخالفاهای نازی از طریق غارت و دزدمندی خانوادهآلمان نازی دیده شده که ثروت و توان

است که اینک از طریق ارث یا    ی نگیری ثروت و منابع جامعه از سارقاید از آنان، بازپس آمده است. خلع

ای یا  های نازی از طریق وکالی حرفهو خانواده اندپیدا کرده « مالکیتی قانونی» قوانین حقوقی دیگر ظاهر  

ن  مدافعا  یکنند. ایدهشان خودداری میهای غارت شده به صاحباندادن ثروت شان از بازپسروابط پنهانی

زمینهسن در  بازپس  ید  اقتصادی،  ثروتغرامت  و  گیری  شده  غارت  مالی  شکلهای  منبع  یک  به  دهی 

که این منابع  است اسالمی  پس از تغییر حکومت جمهوری تحت نظارت جامعه نهادی اقتصادی عمومی و 

ببرد. بخشی از این   کار شدگان بههای بازسازی فرهنگی، اجتماعی و فردی سرکوبها و پروژهرا برای ایده

دربردگان،  هبدید و تصمیم بازماندگان اعدام شدگان یا جانبه صالح  باال اشاره شد، بناگونه که در  منابع، همان

موضوع    محدود بهتنها    ، غرامتموضوع پرداخت  تواند برای پرداخت تاوان به آنان اختصاص یابد، ولی  می

است که    دهی به نهاد یا نهادهاییدیدگی فردی نیست، بلکه برای شکلآسیب  یجبران غرامات از جنبه

 های آن را تقویت کند.گری و ریشهبازسازی فرهنگی و اجتماعی جامعه علیه سرکوب

یا  فردی  دیدگی  به منظور جبران آسیبرامت  نویسندگان سند با پرداخت غدر میان    در مقابل، دیدگاهی

میخانوادگی،   مخالفت  زاویه  این  که  از  جاناین  ینتیجهکند  ساختن  خارج  از صحنه  و  هبکار  دربردگان 

است سیاسی  مبارزات  از  غرامت   .بازماندگان  پرداخت  سرکوب  ،با  بررسی  اجتماعی  روند  و  سیاسی  گری 

اعالم  خاتمه آن  مییافته  اهدافی که  و  بودنده  ب   هاانسانشود  اعدام شده  یا  و  زندان   ، خاطرش شکنجه، 

دادخواهی بر آن تاکید دارد،    کار و بحثی که جنبش  یاز ادامه  ،مال شده و با پرداخت غرامت فردیپای

 . شد خواهدهای مختلف، جلوگیری یعنی تداوم امر دادخواهی در عرصه

 دادخواهی از چشم انداز حقوقی 

تنها   که نه  پردازدمیشکنجه و اعدام    ،ی آمران و عامالن زندانمحاکمه عادالنه  یمسئله  به  حقوقیرویکرد  

کسانی که از نظر سیاسی باید    یهمه  ،ترعوامل اجرایی، قاتالن مزدبگیر است، بلکه مهم  یدر برگیرنده

جا هدف نه تنها نقد  گیرد. در اینمی بر نیز در، را  حکومت ایران  نی رهبرانت باشند، یعا این جنای  یگوپاسخ

شود. از این منظر سیستم  ایران، بلکه مجازات عامالن این جنایات اعالم می  حاکم بر  م حقوقیو نفی سیست
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نظر نداشته باشد، نابسنده و عقیم است. چرا که در سیستم   ای که محکومیت تمامیت این رژیم را مدحقوقی

الی  ، در حگرانشان مجرمندثابت کنند که شکنجه  بایستمی  دربردگانهبها و جانان، خانوادهحقوقی حاکم

شوند و یا حتی خود را  گران منکر اعمال خود میدسترس نیست و شکنجه در  ثالثیهیچ شاهد    که تقریباً

 ! کننددر نقش قربانی معرفی می

گرایش نخست اشاره کردیم،  و ،  ایرانجنبش دادخواهی  های کنونی در  طیفطور که ما در سرفصلِ  همان

هایی  فاکتجعل    و  های دروغین،دهندگان کشتار دست به تولید روایتگران و سازمانها، شکنجهزندانبان

اند. حتی اگر این روند را در نظر نگیریم، اصل درستی که فرض  گاه مجرم و قربانی زدهبرای تعویض جای

گران  کتمان حقیقت توسط شکنجهو ( دارد، Presumption of innocenceها )انسانگناهی بر بی

بدیل  ، طوالنی و گاه ناممکن تپیچیده  یابی و اثبات جرایم آنان را به روندی و آمران کشتارها، روند حقیقت

های سیستم  ین است که در عین شناخت از ظرفیتانداز حقوقی، امرکزی بحث در چشم  یهستهسازد.  می

نظر گرفته نشوند. به همین   تغییر درقابلو غیر  ازلیچون احکام  حقوقی موجود، قوانین حقوقی حاکم هم

  را مدت  کاری مداوم و درازبایست  میهای خود از لحاظ حقوقی  بیان خواستهشدگان، برای  سرکوبدلیل  

 های بغرنج را بپرورانند. رهای حقوقی متناسب با این پروندهها و معیادنبال کنند و ایده

داشته باشیم. در گفتمان حقوق بشری هیچ    «قربانی »  یدر این رابطه شاید الزم باشد نگاهی به واژه

دیده با زندانی   سیبطبیعی مانند زلزله، آ  یاتومبیل یا یک حادثه  یهفرقی بین فردی که در یک سانح

سال که  همهسیاسی  آنان  دیدگاه  از  ندارد.  وجود  گذاشته،  سر  پشت  را  زندان  و  شکنجه  افرا  یها  د  این 

زدایی  سیاست  ،برند. نتیجه چنین برخوردیدیدگی این رویدادها رنج میهستند و همگی از آسیب  «قربانی»

در موقعیتی    «قربانی»یک    در این معنا،  گان کشتارهاست.زدایی از بازماندچهره  های سیاسی وسرکوباز  

کند ایفا  فعال  نقش  خود  که  به  ا  .نیست  نیاز  مشابه  «کمک »و  این  جاندارد.  بین  از  هبسازی  دربردگان 

  « قربانی»کند که  این دیدگاه فراهم می  رشد  ینه را برایطبیعی زم  یکشتارهای سیاسی و قربانیان یک حادثه 

باشد. بنابراین نهادهایی شکل    فعال در مبارزه داشته  یکشتارها خود در موقعیتی نیست که نظر، ایده و نقش

یابد. این همان دیدی است که  کاهش می  «شاهد» د و نقش او در حد  گیرند که به جای او مبارزه کننمی

هشتاد    یهای پس از کشتار دههاز همان سال  ی حکومت ایراناز کشتارها  هدربردهبجان  زندانیان سیاسی

مراسم  . برای نمونه، در  داددهنده کاهش میرا در حد گزارش  هاآنکه نقش    اندهبا آن مبارزه کرد  میالدی

برای    طزندانی سیاسی سابق، فق  یافت،داشتی که در خارج از ایران امکان برگزاری میبزرگهای  و برنامه

این  ،  جا نیزچون موضوع بحث غرامت فردی، در اینهم  یافت.صحبت می  یاجازه  گویی از زندان خاطره

ن  اگروهی از متخصصها برگردند و  خواهد که به خانهها و بازماندگان میدر بردگان، خانوادهبهدیدگاه از جان

به عنوان نمایندگانشان امر    بوروکراتیک حقوقی رایج( امور )خواه وکیل، دادستان و یا قاضی یا نهادهای  
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پی را  گروه  گیرند.دادخواهی  و  اجتماعی  حضور  و  نظارت  سند،  سرکوبنگارندگان  وسیع  را  های  شدگان 

 بینند. می های حقوقیپیگیری تداوم   کراتیزه شدن امرروتضمینی برای جلوگیری از ب 

 اجتماعیشناسی فردی و انداز رواندادخواهی از چشم

مورد توجه  گری را در دو سطح فردی و اجتماعی  های ناشی از سرکوبدیدگیکنندگان سند، آسیب تنظیم

مورد  را  شناسی فردی و اجتماعی  گر دولتی بر روانایج و عوارض سرکوب و سیستم سرکوبنتو    قرار داده

دولتی شناخته و سیستماتیکِ  ریزی شده  برنامه  سرکوبِ   روندِ حاصلِدیدگی حاد،  آسیب  .دهندبررسی قرار می

شود. هدف این سرکوب و  دیدگی اجتماعی است که اثراتش در فرد آشکار میهمان آسیب  . این،شودمی

های اجتماعی او  فعالیتجلوگیری  ب حس تعلق فرد به جامعه و  دیدگی ناشی از آن، تخری آسیب  ش متعاقب

گری که جزئی از  . بنابراین، روشناستاتوانی در فرد و جامعه،  سکوت و ایجاد حس ن  ،از طریق رواج ترس

جه در  اساسی  قدمی  عنوان  به  است  دادخواهی  جامعهروند  و  فرد  هویت  بازسازی  دیده  آسیبی  ت 

 شود.تعریف می «تعویق افتاده!  به  دفاع از خود»شود. در واقع دادخواهی  گرفته می نظر در

چون و چرای افراد جامعه است. دفاع از خود  ها، حق بیشده دولت ریزیدفاع در مقابل خشونت برنامه»

خیزد میاست. آن کس که به دفاع از خود بر در مقابل هر تعرض، تجاوز و سرکوب، حق مسلم هر فرد

خیزند، درک  پروراند. بنابراین مردمی که در دفاع از خود به پا میتری از خود در ذهن میدرک مثبت

 [ 24].«دهندهای بعدی نیز انتقال میو همین درک را به نسل رندوانایی و هویت خویش دا تری از تمثبت

 دادخواهی و حقوق اساسی انسانی

مباحث کلی به موضوعات مشخص دارد و در قلب  از  گذاری  بخش،  انداز رهاییبحث دادخواهی از چشم

جا نیز دفاع از حقوق  قرار دارد. در این ها«فرد انسان نگارندگان سند، »حق فرد  یترین خواستهمشخص

قول   سازد. در سند با نقلهای نئولیبرالی آشکار میبخش تفاوت خود را با نگرشانداز رهاییاز چشمفردی  

 خوانیم: جهانی حقوق بشر می یگفتار اعالمیهاز پاراگراف سوم پیش

ممکن علیه   یگری و سرکوب، قیام و خیزش را به عنوان آخرین وسیلهعلیه ستماند  ها محقانسان»

گیری جنایات و دادخواهی  این حق بشری هر فرد برای پی  .« گر و ظالم به کار گیرندهای سرکوبدولت

و پیروی  را به سکوت    ها انساننوین جهانی   گر و نظمهای سرکوبست، حتی اگر تمامی نظم حاکم دولتا

بنابر یستم فرتوت خویش فرااز س که خود   نددانمی  شانحق خود  امضاکنندگان سند مشترک،این  خوانند. 
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گوی  عنوان سخنان بهشیدأیبدون ترا  و هیچ ارگان و یا نهاد دیگر    ندهای خویش باشگوی خواستهسخن

 .ندرسمیت نشناس ان بهشهاخواسته

 جمع بندی 

ه و  ایران، تجربجنبش دادخواهی در    جاری  هایکنونی تالش کردیم با ترسیم شماتیک بحث  یدر نوشته

ی  ها گونه که از ساختار عناوین و بحثفشرده توضیح دهیم. همانصورت  بهرا    نگاه معینی به این جنبش

  ی آشکار است، این رویکرد، مسئله  بخشی از زندانیان سیاسی چپ و بازماندگان از کشتارهای رژیم ایران

های  دهد و نزدیک شدن به خواستحقوقی یا غرامت اقتصادی و... کاهش نمی  یدادخواهی را به یک جنبه

 بیند.  ای در سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران میجنبش دادخواهی را دگرگونی ریشه

بحثتنظیم در  سند،  خواستکنندگان  طرح  از  دورهلحظههای  هایشان  یا  کردهای  خودداری  و  ای  اند 

سمتبیش به  خواسته و تر  پرداختهسوی  استراتژیک  دیدگاهی  از  دادخواهی  جنبش  را  های  آن  که  اند 

 نویسند: چنین می عملی یبرای برنامهنویسندگان سند نامند. می «بخش انداز رهاییچشم»

کنونی آشکار   یما را، در لحظه نیز جدی جنبش چپ انقالبی، و ی هایتنتشار سند کنونی، محدودا»

 کندمیطرح مای را بعدی یهادرازمدت و استراتژیک ما در این سند، پرسش یهاان خواستبی .سازدمی

زندانیان سیاسی در   یعملی و مبارزه برای آزادی همه یهایتفعال  یبرنامه یکه بایستی در زمینه

..  پذیریم. که ما آگاهانه می چالشی است  بیابند. اینمشخص و عملی  ییهاما، پاسخ یمبارزات روزمره

 ،اجتماعی مختلفی ها مولفه بستگیهم بر ،یکنون سند در شدهارائه یها بحث تمام کلیدی ینکته

  کشتار، شکنجه،  خوفناک  تاریخ چنین از رهایی .دارد دیتاک دادخواهی جنبش امر  در اقتصادی یاسی،س

م  آرا برای  یبیفر ،موجود  حاکم ستمیس بردگی زنجیرهای  تمام از جانبههمه  ییاره  بدون گری، سرکوب

  شکستن همرد که  است اجتماعی  و طبقاتی یهاجنبش تمامی  کردن مهار  برایفریبی  .ماست ساختن

  اقتصادی و  یاسیس ،طبقاتی ستم از  عاری یاجامعه فرارویی  و داریهسرمای فرتوت  نهادهای

 [ 25].«کوشندمی

 های مختلف به قرار زیر هستند: های درازمدت در زمینهمحورهای اصلی این خواست

جنبش دادخواهی با جنبش ، خواست مرکزی سند پیوند زدن  و اجتماعی  ، تاریخی طبقاتی  ی در زمینه

داری است. به همین دلیل، این جنبش سرمایه و سرمایه  ی سراسری برای رهایی طبقات اجتماعی از سیطره

   .کند های بسیار ارزیابی میرا درازمدت و با فراز و نشیب
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یرد  بپذ آشکارا را  خود تی مسئول یستی با اجتماع کل  ،یاسالم یجمهور  م یرژ سرکوب و  کشتارها مورد در»

 ببیند.   اجتماع همه ر پیک بر را  یاسالم  یجمهور  زخم ایران، و جامعه  مشترک درد عنوانرا به   درد و این

  یواقع یچهره ساختن روشن و نیدروغ یارزش   ستمیس دادن نشان ،یخ تاری  یگرروشن ف یوظا از

  درون در آنان بوروکرات و  تکنوکرات  همکارانرژیم و نیز  ی قوای قهریه  دولت، نقش گران،حکومت

  یها یسازیختار  حاکمان، ی سازفرهنگ یهعل یفرهنگ  یمبارزه. است قدرت  مراتب سلسله و ادارات

 [ 26] .«کندی بیان میاجتماع-یخ ی تار اندازچشم در  را  ما فیوظا از یگر ید بخش یندروغ

اپوزیسیون فعال در  المللی و پیشپیوندی وضعیت داخلی و بینسیاسی، برهم  ی در زمینه برد سیاست 

که تاریخ تنظیم سند به این شود. باکشورها در خاورمیانه تاکید میبسته با مبارزات مردم دیگر  ایران و هم

 خاورمیانه و جهان هنوز اکتوئل هستند: یگردد، موضوعیت برخی مشکالت منطقهبازمی 2012 سال

از   کشیالملل و بهرهنینقض حقوق ب ،نقض حقوق بشر که همگی برای  نی از مرتجع پری ادر منطقه»

که  باشد  اینیستیکمووچپ  یوآلترنات بایستی دیامو ا چاره  تنه ؛رندیگمیگر سبقت یدکیمردم منطقه از 

  در را  اعیاجتم و یسیاس هایین آزادیسانسور و تاملغو  ،دارد دیدولت تاکاز ن یکامل دستگاه د جدایی بر

  .کندمی دیتاک لیستیایامپر جوییسلطهمنافع مردم منطقه در مقابل بر دهد و میکارش قرار  یحهسرلو

از توسعه    یادوره  و  کندمیانه دفاع یخاورم یاز صلح و خلع سالح منطقه ،المللنیبسی پلمایقواعد د

  ییقرون وسطا ایفض   رانه از اسارت دیمردم خاورم ییبرای رهارا  یهنگفر وی، سیاسی شتابان اقتصاد

سطح  در مستقل و فعال آن  قوی، حضور  . بایستی برضرورت است ،چپ  ونیسی اپوز . داندمی یضرور 

 [ 27]«  .د کردیانه تاکیخاورم

چنین مجموعه تاکید  در  اسالمی  انقالبی جمهوری  و  قهری  سرنگونی  بر ضرورت  سند  که  است  ای 

انداز اقتصادی و چگونگی برخورد با منابع  چشم  یگونه که اشاره شد در زمینهحال، همان این  کند. بامی

باز   اندرکاران جمهوریسران و دستگران،  سرکوبشده توسط  مالی غارت اسالمی، بحث در درون سند 

 است و ترکیب نهایی خود را نیافته است.  

های  گاههای حقوقی وجود دارد که با توجه به بررسی انواع دادچنان ناروشنیحقوقی نیز، هم  ی در زمینه

نیاز  بر  ها، دادگاه راسل و نیز دادگاه خلقی،  های جزایی در چارچوب سیستم حقوقی دولتالمللی، دادگاهبین

 کارهای حقوقی در سند تاکید شده است.  تر راهبه بررسی بیش
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زمینه در  سند،  میروان  ینویسندگان  پیش  در  راهی طوالنی  نیز  اجتماعی  و  فردی  در شناسی  بینند. 

اختناق و فشارهای اجتماعی و اقتصادی فراوان، گذر به یک    ،ها سرکوبوسیع ایران، پس از دههی  جامعه

- ریزی درازمدتی دارد که شرط نخست آن تغییر حکومت و سیستم اقتصادیسالم، نیاز به برنامه  یجامعه

نابسامانیاجتماعی چنین  مسبب  که  است  توانای  سند،  است.  جامعه،هایی  به  مندسازی  ویژه  و 

 بیند.ها را بخشی از دستور کار جنبش دادخواهی میها و بازماندگان از اعدامدربردگان، خانوادههبجان

ی  این سند، همان گونه که در آغاز نوشتیم، کار را به یک بررسی سترون حقوق بشری و نیز مجادلهباری،  

  نگریستنخورد. این نوع  تر پیوند میگسترده  های جنبشیها نیز با خواستهکاهد، و خواستهحقوقی فرونمی

عملی مشخص و دستور    یمدت، برنامهکه هنوز وظایف میانتامل است، با توجه به این به موضوع، قابل

چنین رویکردی، در فضایی  حال،   نای این جنبش از سوی نویسندگان سند تدقیق نشده است. با  یکار روزانه

نقش غالب را دارند، به برداشت ما،    گرایانه در کشورهای مختلف مجموعاً پراگماتیستی و تقلیلکه تفسیر  

 تری است. در خور توجه و بررسی جدی

 2018اوت  12مژده ارسی، همایون ایوانی،  

 

 :Voices of a Massacreی مشترک مژده ارسی و همایون ایوانی، در کتاب  ی فارسی مقاله ی حاضر نسخه * مقاله 

Untold Stories of Life and Death in Iran, 1988  ی آنجال دیویس  به ویراستاری ناصر مهاجر و مقدمه

 منتشر شده است.   Oneworldتوسط انتشارات   2020است که در سال  

 

 ها:یادداشت

[1]. https://en.wikipedia.org/wiki/Tasnim_News_Agency   

[2]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/10/1450109  

  ی منتظر  ب یفر  یماجرا  / بود  یقانون  و  عادالنه  67 سال  در  منافق  یهاست یترور  اعدام االسالم رازینی:  مصاحبه با حجت   [. 3]

   «نفر  300  فک شکستن» یدرباره 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610   

[4]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/17/1448257  

، در این  60 یدهه   در نی او زندان  سیرئ  و ی اسالم انقالب  پاسداران  سپاه یگوسخن  نیاولمصاحبه با یوسف فروتن،  [. 5]

دهندگان  شود. در همین مصاحبه دروغ تکراری سازمان از زبان او نیز تکرار می  «شهید 17000»داستان  بار دیگر مصاحبه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tasnim_News_Agency
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/10/1450109
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/17/1448257
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اند و به همین  را کشف کرده  « نی منافق  ی سو  از  ها زندان   در  آشوب   یتوطئه »تکرار می شود که آنان    1988 کشتار تابستان

اند. در این سناریو، عدم امکان واقعی یک شورش جدی در  های سیاسی آغاز کرده زندان های سراسری را در  دلیل اعدام

ای به  این، هیچ اشاره  شود. عالوه برزندان، و نیز عدم امکان هماهنگی زندانیان در سراسر شهرهای ایران، فراموش می 

بان برای کشتار  سناریوی ساختگی زندان ربطی به    شود که اساساً کشتار زندانیان سیاسی کمونیست، چپ یا غیرمذهبی نمی 

 اند.  شدهداری می اند و در بندهایی جداگانه نگهنداشته

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/26/1450032   

مصاحبه  ن  [. 6] به  کنید  تسنیم:  اریبخت  یمرتض   دی سگاه  خبرگزاری  با    عفو   67  سال   تواب  ن یمنافق  از   نفر   هزاران» ی 

 .« بود تواب ی الجورد دی شه محافظ/شدند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191   

هشتاد    یکشتارهای دههدربردگان از  هبهایی از سوی زندانیان سیاسی سابق و جان بررسی تناقضات چنین مصاحبه  [. 7]

  ی طلبم یتسل  یپادگفتارهاهای مختلفی به انجام رسیده است، برای نمونه نگاه کنید به: همایون ایوانی، میالدی، در نوشته 

ی  ی، درباره اسیس  ان یزندان  کشتار  و  هاسرکوب   مورد  در  یالجورد  همکاران   از  ی ک ی  با  مصاحبه  نمونه  –  ن یدروغ  ادمانهی:  8  –

 ی با خبرگزاری تسنیم اریبخت  یمرتض  دی سمصاحبه 

http://dialogt.de/pad_goftar-8   

[8]. https://fararu.com/fa/news/287309  

ن جمهوری اسالمی ایران را تروریست و حکومت و وابستگانش را قربانی  ابرای نمونه نگاه کنید به صفحاتی که مخالف   [. 9]

 کنند:  ترور معرفی می 

Terror Victims, Information Base: http://www.teror-victims.com/en/  

http://www.teror-victims.com/fa/ 

  ی شود که بنا به ادعای گردانندگان صفحه لیستی از افراد ارائه می   « رسانی قربانیان ترورپایگاه اطالع » ای از  در صفحه 

توان دفاع از عملیات  سایت میاند. از سایر مطالب این وب های مخالف جمهوری اسالمی بوده سازمان   «قربانیان ترور »

 خاورمیانه در کشورهایی نظیر سوریه، لبنان، یمن، عراق و... را دید.   یمی حکومت ایران در منطقه نظا

http://www.teror-victims.com/fa/index.php?Page=archive&ID=849  

سازمان ملل    یحکومتی از سوی دولت ایران در عرصه   ی که تصویر  «انجمن دفاع از قربانیان تروریسم»یا نمونه دیگر  

 کند:ارائه می 

http://www.habilian.ir/fa/victims.html   

ی  نوشته  کفر،ین  محمدرضا ی  نوشته   بر   ینقد  ، «!است  یگرید   امر   67  کشتار   ی علم   ن ییتب»برای نمونه نگاه کنید به   [. 10]

گاه علت  مطلب که از کارگزاران جمهوری اسالمی بوده است، پس از رانده شدن از قدرت نیز جای   یی. نویسنده گنج   اکبر

 دهد: ن را در یک طراز قرار می احکومت و مخالف معلول را در روند وقایع سیاسی ایران عوض می کند و نهایتاًو 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/26/1450032
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191
http://dialogt.de/pad_goftar-8
https://fararu.com/fa/news/287309
http://www.teror-victims.com/en/
http://www.teror-victims.com/fa/
http://www.teror-victims.com/fa/index.php?Page=archive&ID=849
http://www.habilian.ir/fa/victims.html
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http://isdmovement.com/2013/11/111013.Akbar-Ganji-Scientific-explanation-

of-massacare.htm   

هزار   2کشتند. مسعود رجوی فقط از  دیگر را می ترین شکل هم رحمانه بود و طرفین به بی ماشین خشونت به کار افتاده  »

داران جمهوری اسالمی تعداد کل ترورهای  ترور سال اول فاز نظامی )غیر از رهبران رژیم( سخن گفته است. اما زمام 

زمان  ند. ماشین اعدام رژیم هم به طور هم اهزار تن اعالم کرده  17هزار تن و حداکثر   12منتهی به قتل سازمان را حداقل  

ادامه می  کار خود  اعدامی  ینویسنده   « .دادبه  تعداد  با  و  است  آماری که حکومت ساخته  نخست    ی هاهای سال مقاله، 

ن و در پی آن حکومت محکوم  اکند و نخست مخالفحکومتش نزدیک است به عنوان حقیقت و فاکت محرز اعالم می

 شوند! می

  رو   67  ی ها  اعدام»:  VOAشده از قدرت، ابراهیم نبوی در مصاحبه با صدای امریکا  گوی دیگر حکومتیان راندهیا سخن 

 .« دش  تموم کن ولش  ، ست ین ادشی  یکس  ارین ی کس اد ی

https://youtu.be/nDEs3NIN3e4  

 ای: علی خامنه  یرضا پهلوی درباره  ینامه «ــرانمیا فــرزنـد  من» برای نمونه نگاه کنید به  [. 11]

 شدگان توسط جمهوری اسالمی( )اعدام  «فرزندان برومند میهنم»خانواده سلطنتی در نقش سخنگوی  یبازمانده 

  ی دادخـواه  یصـدا  بـلکه  کند،ی م  عـامقتل   مـردانهنـاجـوان   را  منهیم  برومند   فـرزنـدان   تنــها   نــــه  کـه  یحکومت »

 ... کند،ی م خامـوش  ـز ین را  دهی داغد مادران 

  ی هاخـانواده   ی دادخـواه  اد ی فر  و   خـواهی آزاد  ـان یزنـدان  دردمنـد   ی صـدا  تـا   خواهم یم  ی الملل ن یب  یجامعه   از   مـن ]یا[  

 « . دی نما ت یحما کشورم مردم ی خواهانه عدالت   خواست از و  بشنود را  رانیا بـاختگان جان 

http://padafandeir.blogspot.com/2011/12/blog-post_15.html   

 خوانیم: وله می ه چیوسف اشکوری با رادیو دوی  یهای نمایندگان این طیف را در مصاحبه بندی ترین جمع یکی از فشرده   [. 12]

  و   ها زندان   و  ها اعدام   یمسئله  رساند،  ت یحما  خط   ان یپا  ینقطه   به   را  من  ت،ینها  در   یعن ی  بود،   مهم   من   ی برا  چهآن »

  در   زها یچ  ی ل یخ  اول،   یها سال   در   هرچند .  بود  ان یپا  ینقطه   معنا   ک ی  به   من،   ی برا  ن یا .  بود  61- 60  سال   ی هاشکنجه

  از   ی بعض  شد،  باز   کشور   از   خارج  به   میپا  ی وقت  بعداً   نداشتم،  خبر   اصالً   نده، ینما  عنوان  به  من   که  بود   افتاده  اتفاق  زندان 

  عنوان به  من   ، 63- 62  یها سال   همان   در   ی عنی .  شدم  متوجه   را   زها یچ  ی بعض  تازه   خواندم،   که  را   60یدهه   ان یزندان  خاطرات 

 ،میدانستی م   را  زهایچ  ی لیخ   مردم  یعامه   به  نسبت  هم   د یشا  و  دانستمی م  را   زها ی چ  یل یخ  دیبا   االصولی عل   مجلس  ینده ینما

  فاصله   زودتر  دی شا  دانستم،ی م  اگر.  دانستمی نم  افتاده،  اتفاق  هازندان   در  که  هم  را  چهآن   درصد 10  که  شدم  متوجه  بعدها  اما

 « . گرفتمیم

https://www.dw.com/fa-

ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-

%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-

http://isdmovement.com/2013/11/111013.Akbar-Ganji-Scientific-explanation-of-massacare.htm
http://isdmovement.com/2013/11/111013.Akbar-Ganji-Scientific-explanation-of-massacare.htm
https://youtu.be/nDEs3NIN3e4
http://padafandeir.blogspot.com/2011/12/blog-post_15.html
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
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%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073   

دادگاه  »های خود را برای برگزاری یک  هایی است که در تحت عنوان ایران تریبونال فعالیت یک نمونه از آن فعالیت   [. 13]

 دنبال کرد.   « نمادین

http://irantribunal.com/index.php/en   

ها از منابع مالی و سیاسی  مشکل چنین حرکاتی و استقالل مالی آن   یگیری این حرکت، در مطلبی درباره ل شکل در مراح 

لینک    92، همایون ایوانی، ص  شکنجه  و   کشتار   مسببین  مجازات   و  پیگرد : ن.ک.  امهای اروپایی و آمریکایی پرداخته دولت 

 نسخه دیجیتالی: 

http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf   

:  «67  سال   شدگان  عامقتل   یدادخواه   جنبش  به  فراخوان» خبری سازمان مجاهدین خلق ایران:    ین. ک. به صفحه   [. 14]

https://news.mojahedin.org/news/184327  

   /https://www.iranrights.orgن. ک. به بنیاد برومند   [. 15]

گیرند، در مطلب  امریکا می   یها یا کنگره های خود را از دولت وار چند نهاد حقوق بشری که بودجه به صورت نمونه   [. 16]

آیند و  های جدید به میدان می ، هر روز با نام و چهره ییها، نهادها و انستیتوها حال چنین پروژه این اند، بازیر مستند شده 

  مجازات   و  پیگردکنند، نیازمند پژوهشی جداگانه است:   مضمونی که از لحاظ سیاسی دنبال می و  ها  بررسی یکایک آن 

 لینک نسخه دیجیتالی:  92، همایون ایوانی، ص شکنجه و کشتار  مسببین

http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf   

گوهای زندان،  و، گفت«های پیشِ روو چالش جنبش دادخواهی  »، محمود خلیلی در  انند؟یک  مردم  دوستانن.ک.    [. 17]

   215، ص  11 یشماره 

http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf   

دربرده از کشتارهای رژیم  هببخش، سند مشترک جمعی از زندانیان سیاسی جان انداز رهایی جنبش دادخواهی از چشم   [. 18]

ن حقوق زندانیان سیاسی، روشنفکران  ا ن سیاسی و مدافعباختگان، فعاالو جان فشانان های جان جمهوری اسالمی، خانواده 

 و هنرمندان 

http://dialogt.info/wp-

content/uploads/2016/02/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf   
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