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جنبش دادخواهی؛ تجارب ، پيشروی ها 

 سیروانشهاب

پنجمیین گردهمیایی سراسیری اسیت کیه در ««کمیته ی جوانان بلژییک»نوشتهی حاضر متن سخنرانی شهاب سیروان ازرفقای  پراکسیستوضیح: 
» قرائت شده است (قالب سخنرانی در فرازهایی از متن حفظ شده است). پراکسیس با رویکرد ارائییه شییدهدربارهی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

.در این متن نسبت به مقولهی دادخواهی کشتارهای دههی شصت همسویی دارد و بازنشر این متن برای همصدایی با این رویکرد انجام میشود

***

1:

 ، به حضار محترم در پنجمین سمینار یادمان درود می فرستم و خسته نباشییید67 و سال 60با گرامی داش ِت یاد تمام جانباختگا ِن دهه 

فراوان به دست اندرکاران برگزاری برنامه می گویم. به راستی که دیدن شما در این فضای رفیقانه و صمیمی، عزم هر مبارزی را بییرای

جنبش دادخواهی؛ تجارب، پیشروی هییا خییدمت "پیشروی در سنگر انقلب جزم می کند. من شهاب سیروان، سخنرانی ام را با عنوان  "

تان ارائه می کنم. 

در این سخنرانی به طور گذرا به رابطه جنبش دادخواهی با خانواده ها و بازماندگا ِن جنایت، با کل جنبیی ِش مبییارزاتی و فعییالی ِن آن و در

کل رابطه ی جنبش دادخواهی با ام ِر سیاسی، مساله قانون و چارچوبه حقوقی و اینکه چرا جنبش دادخواهی باید از سوی فعییالی ِن آن بییه

امیدوارم که بعد از پایان سخنرانی و در فواصل میان برنییامه هییاعنوا ِن یک فعالی ِت انقلب ِی هدفمند درنظر گرفته شود، خواهم پرداخت. 

بتوانیم بر سر نکات مطرح شده، بح ِث سازنده ای داشته باشیم. 

2:

 دیییدم، یکییی دو روز حییال بییدی داشییتم! آن60چند روز پیش وقتی تاریخ نگار ِی بی بی سی در مورد قتل عا ِم زندانیان سیاسی دهییه 

سخنرانی ام تنظیم شده بود ولی با دیدن آن صفحه بی بی سی پرسشتصاویر، تکست ها و مصاحبه ها، صداهایی که پخش می شد و ... 

های زیر را افزودم:

براستی چرا دادخواهی و مبارزه برای آن تا این حد اهمیت دارد؟ چرا خاوران ها مییا را در برابیی ِر ریشییه هییا مییی دهیید؟ چییرا جنبییش

چییهمی خواهیمدادخواهی ارتباط مستقیم دارد با جامعه ای که  – و قصد ساخ ِت آن را داریم؟ و چرا از سوی جناح های مختلف دشمن، 
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در قدرت و چه رانده شده از قدرت- نسبت به آن حساسیت وجود دارد و هرکییدام بییه نحییوی خواهییان دفیین مییاجرا هسییتند؟ چییرا

امپریالیست ها تا این حد بر آن تمرکز کرده اند؟ به این سئوالت باید به دقت بپردازیم:

جنبش دادخواهی یکی از مهمترین جنبش های سیاسی در جمهوری اسلمی و در برابر آن است، همان طییور کییه در کشییورهایی ماننیید

آرژانتین و شیلی چنین بوده است. و البته متاسفانه در کشورهایی مانند اندونزی با وجود کشتار بیش از یک میلیون تن از کمونیست هییا

اهمیت جنبش دادخواهی در درجه ی اول میلدی، چنین جنبشی سربلند نکرده است. 60و توده های طرفدار کمونیست ها در دهه ی 

 را عریان می کند و مانع از آن می شود که آن نظام سیاسی به راحتی خود را تثبیت کننندماهیت یک نظام سیاسیدر آن است که 

. بدون وجود خاوران و پیگیری و مبارزه بر سر آن، ما نمیییو همین امر یک عامل بسیج کننده و آگاه کننده ی توده های مردم است

مییاجرای کشییتار "توانستیم شاهد این صحنه باشیم که جوانی در جلسه ی سخنرانی موسوی در شییه ِر آمییل بلنیید شییود و از او بپرسیید 

" چه بود ... و او را وادار کند که دروغ بگوید و چهره ی واقع ِی او را افشا کند.1367زندانیان سیاسی در سال 

رُپرلرزه در نظام جمهوری اسلمی است و هر لرزه و کوچکترین1360 کشتارهای زندانیان سیاسی در دهه ی   یکی از گسل های فعال و 

فورا ِن آن می تواند ارکان نظام را تکان دهد. برای فعالی ِن سیاسی نیز نوع نگاه به این مساله و مبارزه ای که برای آن می کننیید، جهییت

گیری و بینش شان را روشن می کند. به همین دلیل است که جمهوری اسلمی با تمام قوا تل ش کرد تا آن را دفن کند. اما وقتی که بر

ببخشننیم ولننی"اثر مبارزه خانواده ها و افشاگری بازماندگان و ... نتوانست آن را دفن کند، لشگر اصلح طلبییان بییراه افتادنیید و شییعار 

 خائنییانه سییکوت1367" را راه انداخته و رسانه ای کردند. سپس دارودسته های ملی مییذهبی کییه در جریییان کشییتار فراموش نکنیم

مَدم گرفتند تا خو ش خدمتی خود را باردیگر به رژیم اثبات کرده و سوراخ هییای نظییام را اختیارکرده بودند و توده ای-اکثریتی ها با آنها 

رُپر کنند و مانع از فوران خشم خانواده ها و مردم آگاه شوند. 

از سوی دیگر، صنعت  حقوق بشر لیبرال دموکراسی غرب هم توجها ش به این موضوع جلب شد. کشورهای امپریالیستی و مدیای آنهییا

مَل از این جنایت مانند دیگر جنایات این سیستم در سایر نقاط دنیا با خبر بودند سکوت اختیار کردند تا اینکییه تضییادهای میییان که کام

نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلمی افتادند. از آنجاکه رژیم هییای "آنها و جمهوری اسلمی به اوج رسید و اینجا بود که به یاد  "

وابسته به امپریالیست ها در بسیاری از کشورهای تحت سلطه ی خود مانند آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین، اکییوادور و غیییره در نیییم

قرن گذشته جنایت های هولناک مشابهی را مرتکب شده  بودند، اربابان امپریالیست در آن کشورها نیییز بییا جنبییش هییای دادخییواهی

اگر نمی توانی جنبشی را محو کننی، آن را ادغنام کنن یعننی بنا"مواجه بودند. امپریالیست های غربی فلسفه ای دارند که می گوید: 
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  هنندفش جننوش دادن معننامله ای بیننن  " که   عدالت انتقننالی  "". بر طبق این رویکر ِد فلسفی، تزی فرموله شد به نام خودت آشتی بده

! در این معامله، جلد اعتراف می کند که جنایت کرده است و شاکیان آنان را می بخشند و بییا هییم آشییتی کننیید.   است  قربانی و جلد

، تضییمین بقییای نظییام سییرکوبگر و تثییبیت حییاکمیتفارغ از این که مبلغین آن آگییاه باشییند یییا نباشییندهدف این فلسفه ی ارتجاعی، 

استثمارگران و سرکوبگران است. بواقع به نظام و چارچوبه آن نباید دست بخورد و برخی افراد مدنظر هستند!

 روبرو بوده ایم. از یکسو خطی که اصییلح طلبییان تحییت عنییوانباهم ساختن و سازشدر جنبش دادخواهی ایران ما با این دو گرایش 

تییوده ای اکثریییتی هییا- –ببخشیم ولی فرامو ش نکنیم را فرموله کرده اند و ملی مذهبی ها، و متحدین به اصطلح چپ گرای آن هییا  " "

چند سالی ست که آن را تبلیغ می کنند. و از سوی دیگر، خطی که طرفداران دموکراس ِی بورژوایی غربی فرموله و تبلیغ مییی کننیید کییه

" است. عدالت انتقالی"همان 

عدم خشونت می آییید.  "خو ِد عدالت انتقالی رویکردی حقوقی است که از مکتب فکر ِی سیاسی  در ایننن شننکل حقننوقی قننرار اسننت"

. اما عدالت انتقالیفرآیند انتقال از یک رژیم مستبد به رژیم دیگری بدون خشونت و اعمال زور انجام شود. تمام ماجرا همین است

که توسط موسسات امپریالیستی و ساز ش کاران اپوزیسیو ِن ما به شدت تبلیغ می شود، با مشکلی روبروسییت و آن هییم خییانواده هییای

جانباختگان جنایات رژیم قبلی است و در مواردی هم بازماندگان زندان ها که باید به حضور و وجو ِد آنها توجه ویژه کننیید. در عییدالت

 برای انتقال به جامعه و)اول اینکه1انتقالی دو اص ِل پایه ای داریم که برای توجه ویژه به خانواده و بازماندگان جنایت، تئوریزه شده اند: (

 شود و شاید یکی از مهمترین اقدامات برای ایجاد این اعتماد، به رسمیت شییناختن جنییایتاعتمادسازیحکومت بعدی  باید بین مردم 

هایی است که رژیم سابق مرتکب شده و تنبیه بدترین مجریان آن و تنبیه کسانی که در رژیم سابق دسییت بییه جنایییاتی زده بودنیید. و

عقده گشایی می شود. ( "درواقع با این اقدام از قربانیان  ) مساله ی بعدی در عدالت انتقالی اییین اسییت کییه قربانیییان و جانیییان بییه2"

کمیسیییونسازگاری ملی،یکدیگر امتیاز دهند. این ساز ش باید به پروژه ی  " بازسازی ملی یا آشتی ملییی کمییک کنیید. نهادهییایی مثییل 

عدالت انتقالی فراهم شییود. بییا اییین فییرض مثًل در "حقیقت یاب در چارچوب این راهکار تشکیل می شوند. یعنی برای اینکه زمینه  " "

فرامو ش نمی کنیم اما می بخشیم اینگونه ترجمه می شود که یعنی یک نوع ساز ش بین دو طییرف بییر قییرار مییی "مورد ایران عبار ِت  "

شود! و می بینیم که در مسایل ایران کدام جریانات مبلغ آن هستند: سبزها، و حتی برخی توده ای-اکثریتی ها مبلغ این شعار هستند!

ًا بعدی درمیان نیست! و فعالین نیز خود را با آن درگیییر نمییی –در ک ِل این فرآیند، بحثی از ماهیت طبقاتی  اجتماعی رژیم قبلی و قائدت

کنند. از همین رو است که در بهترین حالت، تنها می توان برخی مجرمین یا در مییواردی بییدترین مجرمییین را مجییازات کییرد و تمییام
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. بحثی از نظامی کییه ریشییه اییینمحاکمه آمرین و عاملی ِن جنایات در محدوده افراد و در واقع برخی از افراد باقی می ماندخواس ِت 

جنایات از کارکر ِد عین ِی آن نشات می گیرد، در میان نیست! با اینکار یک آشتی ملی برقرار می شود که می تواند خشییم فروخییورده و

انفجاری قربانیان و خانواده ها را کنترل کند. 

با این پروسه که امروزه بر تجربه چندین کشور مختلف تکیه دارد، کماکان درک از کارکرد واقعی نظام حاکم بر جهان از دییید خییانواده

ها، مردم و فعالین پنهان می ماند. درک از روابطی که رژیم جدید بر آن استوار است از نظرها پنهییان مییی مانیید و تاریییخ نیییز بهمییین

صورت نگاشته می شود بدون اینکه به یک عدالت پایدار دست یابیم. بنابه همین دلیل است که عدالت انتقالی در نهایت ناکام مانده و

شکست خورده است، چون باز هم روابطی برقرار است که برای تعریف آنها باید نظام حقوقی و قوانینی وضییع شییود کییه حییافظ همییان

روابطی باشد که بر مبنای آن هزاران انسان جانباختند.

اما چه محرکی به ساختن و ساز ش -این دو گرایش- در جنبش دادخواهی ایران دامن می زند و باعث می شود مسیر مبارزه دچار خطا

یکی گرایش به تاکینند بننر عمنندهاست. دینامیک تضاد میان جمهوری اسلمی و امپریالیسم آمریکا و دیگران گردد؟ ؛ این محرک، 

بودن خطر امپریالیسم آمریکا در مقابل جمهوری اسلمی دارد و / گرایش دیگر تاکید بر عمده بودن خطننر جمهننوری اسننلمی در

. این آن قوه ی محرکه ای است که مبارزه برای دادخواهی را تا این حد جدل انگیز کرده است و شییاهدمقابل امپریالیسم آمریکا دارد

بروز خطوط مختلف در طرح مساله دادخواهی و پیشبر ِد مبارزه برای آن هستیم. سمت گیییری بییا هرکییدام از اییین دو، بییاعث تقییویت

ًا در تمامی جنبش های اجتماعی این دو قطبی خود را به فعالین آن جنبش ها تحمیل می کند.  دیگری خواهد شد. تقریب

اما واقعیت مهمی را نباید با این تحلیل یکی کرد. دادخواهی خانواده ها و بازماندگان عادلنه است و باید بییا مبییارزه آنهییا متحیید شیید و

که خانواده ها و بازماندگان را هم شامل می شود- به صرف این که توده های –همبستگی کرد و آن را تقویت نمود. اما توده های مردم 

مردم هستند لزوما در جهت خطی که به اجرای عدالت منتهی می شود و آمرین و عاملین را به مجازات می رساند حرکت نمییی کننیید.

مگر میلیون ها توده ی مصری حرکت درستی کردند که پشت کودتای ارتش قرار گرفتند؟ آیا باید از خواست عادلنه ی آن ها علیییه

مرسی حمایت کرد؟ بله البته که باید حمایت کرد. ولی از خواستشان به کودتای نظامیان؟ خیر و باید این خط را افشییا کییرد! لغزیییدن

ًا ما را به این سمت یا آن سمت سوق می دهد. نیاز به  یک آلترناتیو واقعییی اسییت کییهمیان این دو قطب ِی ارتجاعی، ممکن نیست و دائم

های مردم را بسیج کند. ظهو ِر چنین آلترناتیوی مستلزم آن است که دوستان وضمن مرزبندی و افشای دو قطب ارتجاع ِی موجود، توده
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دشمنان مردم به درستی تشخیص داده شوند. این حکم در اوضاع کنونی در مورد تمام جنبش های مردمی و هر خیییز ش و مبییارزه ای

مصداق دارد.

3:

روشن شدن حقیقییت و ثبییتمی خواهم برای روشن شد ِن بحث مثالی بزنم:  مجازا ِت آمران و عاملی ِن جنایات   "به خواست به ح ِق  – " "

اعاده حیثیت و رفع خسارت از خانواده ها و بازماندگان توجه کنیم، خواستهایی که با اندک تفییاوتی هییم از سییوی تمییام "در تاریخ و  " "

فعالین چپ و انقلبی بیان می شود و هم از سوی سازشکاران و امروزه برخی اصلح طلبان و سبزها! به شکل های مختلف فرمییوله مییی

چه برخییوری بییه و دیگری اینکه پرداختن به این خواست ها، دو گونه است؛ یکی اینکه چه نوع برخوردی با جانیان داشته باشیمگردد. 

 که هم حقیقت روشن گردد، هم در تاریخ ثبت شده و هم یک عییدالتنظا ِم تولید و بازتولیدکننده ی این جنایایت و جانیان داشته باشیم

در چییارچوبه "پایدار برقرار شود. برعکس برخی که برای درگیر نکرد ِن خود با تضادها، خود را راحت کرده و با سر و صدا می گوینیید 

، باید گفت که  این برخورد در چارچوبه قانون و نظییام حقییوقی قابییل بررسییی"قانون و نظام حقوقی نمی توان با این مساله برخورد کرد

. اما باید با موضوع بطور واقعی روبرو شویم. رد کردن یکطرفه و پذیر ش یکطرفه دو روی یک سکه اند. باید هر دوی این نگاه هییااست

، هرچند از سییوی قانون و نظام حقوقی و برقراری عدالت مفاهیمی خنثی و بی طننرف نیسننتندرا نقد کرد و درصورت لزوم نفی کرد. 

. این تبلیغ بورژوازی است که قانون را بی طرف نشان می دهدطیف گسترده ای از فعالین ادعا می شود که اینگونه است. 

اییین" و وقتی اینگونه باشد باید گفت کییه قانون و نظام حقوقی و برقراری عدالت مفاهیمی خنثی و بی طرف نیستند"همانطور که گفتم  

مفاهیم فرا ایدئولوژیک، فرا سیاسی، و یا فرا طبقاتی هم نیستند. به عبارت دیگر، در درک و توضیییح اییین مفییاهیم مییا نمییی تییوانیم بییه

اصطلح بی طرف و غیر سیاسی بمانیم. وقتی چنین رویکردی در بررسی مساله داشته باشیم است که می فهمیم؛ رژیم جمهوری اسلمی

ًا با قانون و نظام حقوقی خود جانباختگان را به زندان و اعدام و تیرباران محکوم کرده اسییت! بطییور قییانونی بسیییاری از شییهرهای عمدت

کردستان، ترکمن صحرا و سایر نقاط را با خون یکی کرد! تواب و محارب و مخالف حجاب و امروزه اراذل و اوبا ش و ... برای رژیییم در

ًا تمام فعالی ِن دادخواهی در جنبش روی آن تاکید دارند و باییید  رژیننم رااین چارچوب قرار دارند. دادگاه های عالی و مستقلی که تقریب

 عمل می کنند. مییی پرسیییددر چارچوبه قانون و بر اساس نظام حقوقی، برخی از عاملین و آمرین جنایات رژیم را محاکمه کنند، که نه

 وقتی هم کهاین قوانین و سیست ِم حقوقی درواقع بیانگ ِر روابط موجود در نظم حاکم بر جهان است!کدام قانون و کدام نظام حقوقی؟ 

بخواهیم نظام سرمایه داری و امپریالیستی حاکم بر جهان را در ابعاد بین المللی بطور دقیق بیان کنیم، از قوانین بین المللی اسییتفاده مییی
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بر اساس این قوانی ِن بین المللی، رژیم جمهوری اسلمی مشروع است، دارای حق حاکمیت است و دارای حق سنرکوبگری درکنیم. 

. بر طبییقطبق همین قوانین بین المللی، خشونت و ابزار اعمال آن توسط جهموری اسلمی انحصاری است داخل مرزهای خود است!

این قوانین، جمهوری اسلمی به عنوان یک دولت، حق استفاده از قوای سرکوب مانند ارتش و پلیس و سپاه پاسداران، زندان و شکنجه و

... را دارد. وقتی اعمال خشونت در انحصار دولت ها باشد، یعنی هر مبارزه و جنبشی بر علیه آن، برعلیه دولت هییا قلمییداد شییده، باییید

ًل قانونی استسرکوب شود و  قانون و نظام حقییوقی بییاقیاین سرکوب کام ". خب، با این وصف آیا جای تردیدی در محدودیت های  "

چه آنها که امر دادخواهی را سیاسی می بینند چه آنها که سیاسی نمی بینند- از دادگاه های عییالی و –می ماند؟ چگونه است که فعالین 

مستقلی که بر پایه این قوانین عمل می کنند، خواهان مجازات عاملین و آمرین جنایات رژیم هستند و امید به کشف حقیقت دارنیید تییا

در تاریخ ثبت شود! آیا بر پایه ی این قوانین می توان این خواس ِت به حق را برآورده کرد؟ اگر آری چگونه؟ با اییین حصییارهای بسیییار

بلند و محدود تا کجا می توان پیش رفت؟ قوانینی که مستقل از خواست و اراده ی ما، بیا ِن حقییوق ِی سییاختارعین ِی اقتصییادی-اجتمییاعی

موجود هستند، درواقع بیان نظام ستم و استثمار یعنی نظام سرمایه داری-امپریالیستی هستند! 

خب دردناک است. برخی از فعالین بعد از روبرو شدن با این واقعیت، ناامید می شوند و راه دیگری نمی بینند. اما متاسفانه بسیییاری از

فعالین به راه های دیگری می روند که علیرغم تل ش های صادقانه بسیاری از آنها، بر این حقیقت منطبییق نیسییت! راه هییایی کییه اییین

فعالین می روند، برآورده شد ِن یک خواس ِت واقعی و فرجام یک مبارزه به حق است ولی از رو ش و متیید نادرسییت، از کانییال غلییط. راه

اییین دوهایی که این فعالین در پیش می گیرند همان است که در ابتدا گفتیم؛ به دو قطب ِی موجود و حاکم بر جهییان تیین دادن اسییت و 

قطبی خود را به فعالین تحمیل می کند. چه بخواهند و چه نخواهند. قاعده این مبارزه همین است.

عدالت انتقالی "این دو قطبی در میان فعالین کارزار ایران تریبونال و دیگر کمپین های دادخواهی نیز خود را نشان می دهد؛ یکی شامل 

"و دیگری تکیه به قانون برای پرداخت غرامت به بازماندگان و خانواده هاست. می بینیم که همه میان این دو قطبی مانده انیید یییا بییه

شکلی لغزنده در نوسان اند.

ًا و علمی درگیر این مساله و درک و تحلیییل از اییین دو قطییبی و شییکل متاسفانه فعالی ِن ما در جنبش دادخواهی بطور کلی، خود را عمیق

هایی که در مبارزه به خود می گیرد، نکردند. و شاهد برخوردهایی بودیم که بیانگر ضعف جنبش مبارزاتی ما نیز هست. کییارزار ایییران

تریبونال در مرحله ای که نیاز به مبارزه بر سر مشی مسلط بر آن بود؛ از یکسو مورد حمله هایی قرار گرفت که هدف درستی نداشتند

و از سوی دیگر مشی مسلط بر آن انحراف خود را نشان داد و به همان مسیر ادامییه داد. در کییارزاری کییه خییانواده هییا و بازمانییدگا ِن
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جانباختگان به حق مبارزه کرده و بیان رنج ها و دردهای خود را با ماهیت یک رژیم جنایتکار پیوند زده بودند، خط و مشی هییدایت آن

. اییینگرایش غالب بر ایران تریبونال عدالت انتقالی استراه دیگری در پیش گرفت. امروزه با توجه به توضیحات فوق روشن است که 

گرایش هم طبق استدللتی که گفتیم، خواهان محاکمه و مجازا ِت عاملین و آمرین جنایات، کشف حقیقت و رفع خسارت از خانواده هییا

و بازماندگان و ... موارد دیگر است. اما با محدودیت ها و افقی که تشریح شد! 

سنگرهای دیگ ِر دادخواهی نیز مانند سمینار حاضر که در مرزبندی با ایران تریبونال قرار دارد، سند جمعی ای منتشییر کییرد کییه مییورد

استقبال برخی از فعالین جنبش واقع شده است. این سند از یکسو ما را پرواز می دهد چون اظهاریه ما کمونیستها در برابر دیگران است

و می خواهد سندی از سوی کمونیستها باشد و از سوی دیگر خود را در برابر نظرات رفیقییانه و کمونیسییتی بییاز گذاشییته تییا تییدقیق و

تصحیح شود. ایندو وجه نقطه اتکای مهمی است. اما سند حاضر محدودیت های معینی هم دارد. فارغ از جزئیات این سند، چشم انییداز

از یک دیدگاه حقوقی به مساله جنایتحقوقی و اقتصادی آن، چارچوبه دیگری پی ِش رو ِی ما قرار نمی دهد! چشم انداز حقوقی این سند؛ 

مهم این است که نه تنها عوامل اجرایی، قاتلن مزد بگیر و کسانی که به هییر نحییویعلیه بشریت می پردازد ". در این رویکرد حقوقی، 

مهمتر از همه  کسانی که از نظر سیاسنی بایند پاسنخگوی اینن جناینات باشنند، یعننی رهنبراندر این جنایات دست داشتند، بلکه 

باید گفت که توضیح پدیده قانون و رویکر ِد حقوقی که قبل بیان شد برای این چشم انداز حقوقی نیز صادقسیاسی "، به مجازات برسند.

ًل برخی از افراد) در نظر گرفته می شود! چشم انداز اقتصادی نیز محدوده هییایافراداست و مانند عدالت انتقالی، مجازات برای   (احتما

مساله اصلی یعنی ریشه، یعنی نظامی که این قوانین حییافظ آن میییقانونی را حفظ می کند. در هر دو چشم انداز این سند می بینیم که 

! با اینکه در مقدمه و گشای ِش سند رویکر ِد طبقاتیباشد، غایب است. نه مختصات رژیم قبلی و نه مختصات رژیم بعدی بحث نمی شود

منسجمی را شاهد هستیم ولی راهگشایی سند فاق ِد چنین رویکردی است. به بیا ِن دیگر؛ خواست هییا و مطالبییا ِت مختلییف اییین سییند در

عدالت انتقالی نیز قابل تحقق خواهند بود! 

4:

می خواهم سخنرانی ام را جمع بندی کنم، بنابراین حرفی که باقی می ماند، همان راهگشایی و درکی ست که می خواهم پیییش بگییذارم.

–جنبش دادخواهی را نیز مانند تمام جنبش های دیگر (کارگری  زنان  دانشجویی و ...) باید با افقش بررسی کنیییم و از پیشییروی یییا –

فقییط بییا را کنار زنیم، حصارهای ذاتی رویکر ِد حقوقی و قانونیپسروی آن بگوییم و بنویسیم. اگر می خواهیم طوری دادخواهی کنیم که 

! اییینسیاسی کردن دادخواهی و تبدیل آن به یک جنب ِش سیاس ِی انقلبی است که می توانیم یک دادخواهی واقعی را به فرجام برسییانیم
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تل ش کنند تا مردم قادر شوند تفییاوت هییای فییاحش وپیشرو ِی واقعی ست! اگر فعالین جنبش دادخواهی مانند فعالین دیگر جنبش ها 

رادیکالی مابین جامعه و نظامی عادل با نظام سرمایه داری-امپریالیستی را ببینند، می توان به هر مبارزه و تلشی امیدوار بود. آری؛ کار

–صحنه ی سیاس ِی ایران و فضایی را که از آن حرف می زنیم را دو قطب ِی جمهوری اسلمی  امپریالیسم رقم می زنییدسختی است، چون 

مبارزه عظیمی لزم است تییا فعییالی ِن مییا ازو قط ِب نیروهای انقلبی غایب است و باید این قطب انقلبی را ایجاد و تقویت کرد. از اینرو 

  ای  تقل"جهت گیر ِی مابی ِن دو قطبی جمهوری اسلمی و امپریالیست ها گسست کنند. زمییانی کییه لنییین در مییورد جنبییش کییارگری از 

"خودانگیخته برای رفتن زیر پر و بال بورژوازی  بحث می کرد مساله همین بود که امییروزه در مییورد جنبییش دادخییواهی وجییود دارد:

– از کل چارچوب حاکم  برای مییا دو قطییبی موجییود درمستقلتغییر سیاسی هدفمند فقط از طریق دست زدن به عمل سیاسی ای که 

 با این چارچوب باشد، امکان پذیر است. این امر در مورد تغییر سیاسی هدفمندی که بییه انقلبمخالفتجهان - و به نحوی اساسی در 

هم منجر نمی شود -مانند جنبش دادخواهی- نیز صادق است. 

اگر بخواهیم سرمایه داری را وادار به نمی تواند عدالت را برقرار سازد، بطور عینیچارچوبه سرمایه داری و سیستم قانونی و حقوق ِی آن 

 واقع بینانه تییر از اییینغیرهیچ چیزی اینکار کنیم، در نهایت خودمان مثل او می شویم. یا جزئی از او می شویم یا به ساز او می رقصیم. 

فکر نیست که می توان این نظام را اصلح کرد و آن را ذره ای به سمت منافع اکثریت مردم و نهایتا منییافع نییوع بشییر سییوق داد. در

سیستم قضایی مطلوب ما که مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد هم، بدون ایجاد جامعه ای که مبتنیییمورد سیستم قضایی هم چنین است. 

 برعدالت اجتماعی باشد ممکن نیست!

. دردادخواهی امری سیاسی و جنبشی سیاسی اسننترفقا؛ بیایید واقع بین باشیم. همانطور که رفقا و تشکلت زیادی نوشته و گفته اند، 

شرایطی قرار داریم که رئو ِس آن را شکست جنبش های انقلبی، برجسته شد ِن خطو ِط غیرانقلبی و تسلط ضدانقلب بر جهان رقم می

زند. در این شرایط مانند تمام جنبش هایی که خصایل و دینامیک های درونی خود را دارند (کارگری، دانشییجویی، زنییان و ...) جنبییش

دادخواهی نیز در برابر پرسش های اساسی و پایه ای قرار دارد، تجارب کمی هم ندارد، بنابراین سطح جنبش دادخواهی را نیز باید ارتقا

باید خواهان برچیدن نظامی شویم که تولید و بازتولیددهیم، این یعنی پیشروی! در تحلیل نهایی برای جهت گیری صحیح در مبارزه، 

 و با این درک، مبارزه مان را در عرصه های مختلف (خانواده ها، حقوقی و ...) بر مبنییای اسییتراتژیستم و استثمار ذات ِی وجودش است

در جنبش دادخواهی نیز مانند هر حرکت مردمی دیگر اگر قطب کمونیستی وجود نداشته باشد آن حرکییتکمونیستی تنظیم می کنیم. 

نهایت ًا سئوال اینست که چه خطی قطب کمونیستی را تعریف منی کنند؟عادلنه به هر سمتی می تواند کشیده شود ال اجرای عدالت! 

پاسخ اینست؛ پیش بردن جنبش دادخواهی در چارچو،ب جنبشی برای انقل،ب، که هندفش سنرنگونی جمهنوری اسنلمی بنا هندف

10 از 8 صفحه



Praxies.org پراکسیس                                  

 و ساختن جامعه ای نوین است که جنبش دادخواهی نیز باید نسبت به مختصاتش آگاه باشد و خودش فراگیننردولتی نویناستقرار 

 کننده ی آن باشد.

مساله ی اینست که در شرایط شکست، بحران ایده ی انقلب، تسلط ایده های ارتجاعی بر دنیا؛ آیا می خواهیم انقلب کنیم یا نییه، آیییا

به پای ساخ ِت جنبشی برای انقلب می رویم یا نه؟ مکث

آیا این تاکید بدین معناست که تا قبل از انقلب، این جنبش دادخواهی به هیچ دستاوردی نمییی توانیید برسیید؟ خیییر. اییین جنبییش بییه

دستاوردهای بزرگی می تواند برسد. بزرگترین دستاورد این جنبش می تواند آگاه کردن تعداد هرچه بیشتری از مردم به ماهیت نظییام

جمهوری اسلمی و نظام امپریالیسم جهانی از دریچه ی همین جنایت ها در ابعاد کشوری و جهانی باشیید. در خییارج کشییور کییه تییوهم

زیادی در میان توده های مردم و جنبش های مترقی و ضد جنگ در مورد ماهیت جمهوری اسلمی موجود است، جنبش دادخواهی می

تواند این توهمات را بزداید و نشان دهد که این نظام خود ش از محصولت نظام جهانی امپریالیسییتی اسییت و بییا وجییود دعییوای میییان

جمهوری اسلمی و برخی قدرت های امپریالیستی، این ها هر یک لیه های مختلف از یک نظام کهنه ی ستم و استثمار جهانی هسییتند.

اینها همگی برپا دارندگان نظ ِم موجود هستند. همچنین جنبش دادخواهی می تواند به بحث و دیالوگ در مورد نظام حقوقی و جزایی در

نظام سرمایه داری و در جامعه ی سوسیالیستی آینده دامن بزند. واقعیت تجربه ی کشورهای سوسیالیستی قییرن بیسییتم را کییه عمییدتا

درست بود و این همه تحریف شده است بشناسد و معرفی کند و آگاهانه کمبودها و اشییتباهات جییدی آن را نقیید کنیید. اییین بحییث و

دیالوگ می تواند و باید حصار تن ِگ نظام حقوقی بورژوایی را هم به بحث و نقد بگذارد. 

خلصه این که عدالت مردمی فقط با سرنگونی انقلبی جمهوری اسلمی و استقرار دولتی نوین به جییای آن ممکیین اسییت. و سییرنگونی

 کلیتی که مارکس گفییت قییرار دارد:4انقلبی معنا دارد؛ این سرنگونی با هدف و بر مبنای برنامه ی استقرار دولت سوسیالیستی و محو 

محو تمایزات طبقاتی، محو تمام روابط تولیدی که منطبق بر تمایزات طبقاتی است، محو تمام روابط اجتمییاعی برخاسییته از اییین روابییط

تولیدی و افکار و ایده های کهنه ای که حافظ این روابط است.

اگر رژیم جمهوری اسلمی آنگونه سرنگون شود که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی شد: یعنی فقط نگهبان عوض شد اما همان سیستم

 و هیچ جنایت دیگری خبری نخواهد بود. همانطور که امییروزه67 و سال 60پابرجا ماند از هیچ عدالت جویی در رابطه با قتل عام دهه 

در آفریقای جنوبی، همان نظام آپارتاید اما با چهره های سیاه حاکم است. 

10 از 9 صفحه
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ًا در مقاومت در برابر دولت ها و مبارزه برای انقلب به این نیاز دارد که هر تلشی را در جه ِت سییاختن جنبشییی بییرای انقلب - دقیقیی

رُنییرم هییای همین اوضاعی که قرار داریم - تقویت کنیم. جنبشی برای انقلب یعنی جنبشی که می خواهد نظم موجود و نظییام حقییوقی و 

ًا متفاوت خلییق کنیید. ًل و کیفیت استاندارد و پایدا ِر آن را برهم زند و نظمی دیگر، نظامی مبتنی بر پایه ها و روابطی دیگر و در جهتی کام

این سئوال در برابر ماست و یا ما پاسخ آن را می دهیم و یا توسط طبقات و گروه های با خط مشی ای دیگر پاسخ داده می شود. 

نزنده باد انقلب، سرخ باد یاد یارا
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