دادخواهی بدون واسطه :در دفاع از عمل مستقیم مردمی
)با نگاهی به یتجربیات در آمریکای لیتین(
بهرام قدیمی
فرانکفورت  ۶ ،نوامب ۲۰۱۵
مت سخنانی ارائهشده در »ششمین گردهمیی ساس ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران«

مقدمه
اول  :هدف از باز کردن بحث در مورد دادخواهی ،کوششیست برا ی پاسخ به معضلی کججه در جججا ی
جا ی جهان سمایهدار ی با آن درگیریم :معضل مکافات و مجازات آمرین و عاملین سکوب ،شججکنجه
و اعدام .سکوب که همیشه به عنوان یکی از ابزارها ی لزم و ضور ی حفظ سیستم عمل میکند در
آینججده نیز همیشه مانند دوقلو ی سیامی ،جنبشها ی اجتمعی را همراهی خواهد کرد .بنججا بججر ایججن،
وقججتی از لغو سکوب و شکنجه و اعدام حرف میزنیم ،باید آگاه باشیم که چنین امر ی فقط و فقط
با حذف کامل نظام سمایهدار ی و طبقات امکانپذیر است .بنا بر این محور این بحث ،که با علم به
ایججن امر به آن میپردازیم ،در حوزۀ مبارزاتی بررسی میشود که در جامعه ،جدا ی خواست ایججن یججا
آن جریججان سیاسی و در چارچوب مبارزه طبقاتی به پیش برده میشوند .گیججرم کججه ایججن مبججارزه بججه
تنهججایی به هیچ عنوان به مفهوم نفی طبقۀ استثمرگر نیست ،همن طور که مبججارزات طبقججه کججارگر
برا ی کم شدن ساعت کار و یا افزایش دستمزد.
دوم  :هدف از این بحث این نیست که همگان را به فضا ی این مبارزه و شکت در آن فججرا بخجوانیم،
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بلکه برا ی ما چگونگی عمل افراد یا تودههایی که در مبارزه بججرا ی احقججاق عججدالت شکت میکننججد
حائز اهمیت است.
سوم :هرگز تام کسانی که در مبارزهء طبقاتی شکت داشتهاند ،در همۀ اشکال آن فعججال نبودهانججد.
چنین امر ی امکانپذیر هم نیست .با این حال هستند کسججان و جریانججاتی کججه خججود در یکججی از ایججن
حوزهها فعالیت میکنند و با نفی بقیۀ اشکال مبارزه ،آن را بججه شججکلی کججه خججود درسججت میداننججد،
محدود می کنند .از نظر ما ،این شیوۀ عمل درست نیست و همن طور که خیام می گوید:
”گر مینخور ی طعنه مزن مستانرا
بنیاد مکن تو حیله و دستانرا
تو غره بدان مشو که می مینخور ی
صد لقمه خور ی که می غلمست آنرا“.
به عبارت دیگر رنگین کمن اشکال مبارزاتیست که سنوشت مبارزۀ طبقاتی را تعیین میکند.
با این مقدمه میپردازیم به بحث در مورد دادخواهی.
***
در جوامع طبقاتی ،تا بوده و هست ،مبارزه طبقاتی جریان داشته و تججام حرکتهججا ی اجتمججعی بججر
اساس همین مبارزه طبقاتیست که پا میگیرنججد .در جنگججی کججه در جریججان اسججت از انججواع سججلحها
استفاده میشود .طبقۀ حاکم این جنگ را چججه در عرصججهها ی عملججی و سکوب روزمججره ،و چججه در
عرصهها ی فکر ی هججر لحظججه و هججر سججاعت بججه پیججش میبججرد .کافیسججت بججه هججر کججدام از تیتهججا ی
مطبوعات نگاه کنیججد .پججر اسججت از حملت تئوریججک و شستشججو ی مغججز ی .تسججلیحات و جاسوسججی و
سانسور و تحریف اطلعات نیز دیگر آنقدر عادیست که نیاز ی به صحبت درباره آن نیست.
در چنین جنگ پیچیدها ی ،یکی از سلحها ی حاکمن ،قانون گراییست .امتیاز حجق مطلججق اسججتفاده
از خشونت توسط طبقۀ حاکمه نیز در چارچوب همین قانونگرایی تعریف میشود.
۲
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در چني وضعی از اعمل زور يكجانبه ،محرومان و زيردستان چه بايد بكنند؟ طبيعى ست كججه آنهججا
نیز از ابزارها ی مختلف براى ضبه زدن به دشمن و تضعيف نيوى او ،حتى اگر خيل هم كوچك و
موضعى باشد ،استفاده ميكنند .شاید به نوعی ”مشی چریکی“ در زندگی روزمرۀ زحمتکشججان عمججل
میکند .علت امر نیز کامل روشن است:
در خصومت التمس و گلیه کردن معنا ندارد .طبقۀ حاكمه از جمله میداند كه بججراى پيشججگيى و
خنثى كردن مبارزۀ کارگران ،بايد ايدئولوژى تسليم را بججه آنهججا بباورانججد :ممنججوعيت خشججونت )بججراى
ستمديدگان( ،مراجعه به مجامع بي اللل ،درخواست اجراى مواد حقوق بش و قطعنامههججاى ملججل
متحد...
اگر به بحث در مورد دادخواهی بپردازیم ،همین متد در باره آن به کار گرفته میشججود .بججه مججا مجی
گویند باید صب داشته باشیم ،به مجامع بین الللی مراجعه کنیم ،به قوانین بینالللی ،به دولتها ی
”دمکرات“…

به قوانین بین الللی؟
همه از صدها کودتا ی نظامی ،خلع مالکیت از بومیان و قلع و قمع جنگلها و دیگر منابع طبیعی،
قتل عامها ی پی در پی ،و زندان و شکنجه در آمریکا ی لتین بججا خججبیم .ولججی آیججا کسججی بججه خججاطر
میآورد که مسؤلین این جنایات محججاکمه شجده باشججند؟ از پینوشججه در جنججوب آمریکججا ی جنججوبی تججا
اچهوریا در شمل آمریکا ی لتین ،فقط و فقط یک نونه با اهمیت وجود دارد که میتوان از آن نام
برد :مانوئل نوریگا در پاناما.
نوریگا که از  ۱۲اوت  ۱۹۸۳فرمانده گارد ملی پاناما بود ،عمل این کشور را تا حمله نظججامی آمریکججا
در سال  ۱۹۹۲تحت کنتل داشت .طی همین حمله نظامی نوریگا دستگیر و به آمریکا انتقججال داده
شد .از آن زمان تا به حال نوریگا زندانیست.
در همین مورد هم دو نکته بسیار با اهمیت وجود دارد :اول آمریکا نوریگا را به جرم قاچججاق مججواد
مخججدر ،بججاج گیججر ی و تججوطئه دسججتگیر کججرد .دقججت داشججته باشججیم :نججه بججه جججرم سکوب کججارگران و
۳
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زحمتکشان پاناما ،بلکه به جرم توطئه .راستی توطئه علیه منافع چه کسی و یا چه کشور ی؟
دوماا به هیچ عنوان نیتوان مدعی بود که دادگاه نوریگا عادلنه بوده اسجت و در مجورد او عجدالت
اجرا شده .معلوم نیست او تا چه اندازها ی حق داشته از خودش دفاع کند ،وضع او در زندان به چه
شکلی است ،و بالخره تا چه زمانی در زندان باید باند .دیگر بازساز ی او برا ی جامعه پیشکش!
در مورد اجرا ی قوانین بینالللی ،یججا درسججتتر بگججوییم ،عججدم اجججرا ی آن میتججوان کتابهججا نوشججت.
جنایات دولت نژادپرست اساییل در شصت سال گذشته همیشه از حمیت بجی چججون و چججرا ی دول
سمایهدار ی برخوردار بوده است .جنگ علیه ببها ی تامیل و قتل عام دهها هزار نفر از آنها نیججز بججا
حمیت بی دریججغ دول سمایهدار ی روبججرو بججود .اسججتثمر ،سکوب و کشججتار کججارگران ،از جملججه در
دوزندگیها و کارگاهها ی کوچک و بزرگ در بنگلدش و هند و چین هم با اتکججا بججه همیججن قججوانین
بین الللی و همکار ی همین ”دمکراتها“ به پیش برده میشود.

مراجعه به دولتهای ”دمکرات“؟
به نظر میرسد در مورد افسانۀ وجود دولتها ی دمکرات نیتوان چشم بسججت .هیججچ یججک از ایججن
دولتها در مورد بیش از پانصد زندانی سیاسی باسک که در زندانها ی مختلججف اسججپانیا و فرانسججه
در تبعید زندانیاند حرفی نیزند .سالهاست رسانهها ی بزرگ در مججورد سکوب باسججکها سججکوت
میکنند .دادگاه عالی اسپانیا در ژوئیۀ  ۲۰۱۵بیش از صد کججافه و رسججتوران ۱را در شججهرها ی مختلججف
سزمین باسک به جرم نصب عکس زندانیان سیاسی مصادره کرده است .این بزرگتین دزد ی دولججت
اسپانیا از دوره فرانکو به بعد ،باز هم با سکوت تاییدآمیز ”رسانهها ی دمکرات“ مورد حمججیت قججرار
گرفت .در حالیکه سیستم گندیججدۀ سججلطنتی در ایججن کشججور )کججه از خججانواده شججاه تججا سیاسججتمداران
کوچک و بزرگش در مرداب فساد مالی دست و پا می زنند( به اصطلح قانونی به حساب می آیججد،
 Herriko Taberna ۱به زبان باس کی ب ه مفه وم تابرن ا ی خلق ی ،باره ا و ی ا قهوهخانهه ایی هس تند ک ه پ اتوق
سمپاتها و هواداران چپ استقللطلب باسک اند).روزنامه  El Correoشمره  ۱۸ژوئیه  .(۲۰۱۵برا ی اطلع بیشت
در این مورد نک .بهhttps://es.wikipedia.org/wiki/Herriko_taberna :
4
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با هر صدا ی مخالفی به عنوان تروریسم برخورد میکند.
اجازه بدهید کمی هم در مورد همیججن کشججور ”دمکججرات“ آلججان حججرف بزنیججم تججا از اوضججاع تصججویر
روشنت ی داشته باشیم .کشور ی که هیئت حاکمهاش تابه حججال دو جنججگ جهججانی بججه راه انججداخته و
آگاهانه میلیونها کمونیست ،آنارشیست ،سینتی و روما )یا به قول خججود آنهججا کججولی( ،همجنسججگرا و
یهود ی را به جوخهها ی مرگ و یا اطاقها ی گاز فرستاده است .کشور ی که دولججت آن همیججن امججروز
هم بی شک مسئول قتل هزاران پناهجو در اروپاست.
جالب است که اگر به هر کدام از نایندگان رسمی و غیر رسمی این دولت بگویید که وارث نازیسم
است ،از شم به جرم تشبیه با نازیها شکایت خواهد کرد.
يورگ تسيكه  Jörg Zirckeرئيس ادارۀ جنائ فدرال ) BKAبوندس كريينال امت( در  ۸اوت ۲۰۰۷
در ويسبادن اذعان كرد كه ”تا اواخر سال هاى  ۱۹۵۰اغلب افراد پليس دورۀ نججازى مجججددا ا در ادارۀ
پليس مشغول به كار شدند .اعضاى سابق حزب ”ناسيونال سوسياليست“ و حتى اعضججاى سججابق اس
اس مىتوانستند بدون هيچ مانعى از جمله در ادارۀ جنججائ فججدرال شغلشججان را حفججظ كججرده ،ترقججى
كنند .پس از جنگ ،در اول ژانويۀ  4۸ ،۱۹4۶كارمند پليس جنججائ رايججش هسججتۀ اصججل پليججس جنججائ
منطقۀ تحت كنتل بريتانيا را تشكيل دادند كججه كارمنججدان آن بججه نوبججۀ خججود در  ۸مججارس  ۱۹۵۱بججه
خدمت ادارۀ جنائ فدرال در آمدند .بنا بر اطلعات موجود در اواخر سججال هججاى  ۱۹۵۰تقريبججاا تججام
كارمندان عال رتبۀ ادارۀ جنائ فدرال را ناسيونال سوسياليست هاى سابق )رهججبان اس اس( تشججكيل
مى دادند :از  4۷كارمند عال رتبه ۳۳ ،نفرشان از رهبان اس اس بودند) ...قانون معافيت از مجازات
در سال هاى  ۱۹۵۰زمينۀ استخدام مجدد تعداد زيادى از كارمندان را فراهججم كججرد ،از جملججه ده هججا
هزار پليس با سابقۀ ناسيونال سوسياليستى .دست آخر براى آن كه به آنان درجه تعلق بگي د ،لججزوم
ارائۀ مدرك براى اثبات خججدمت در دورۀ  ۱۹۳۳تججا  ۱۹4۵حججذف شججد و درجججات اس اس را ديگججر در
۲
پرونده ها ثبت نكردند(.
 . ۲اولین همیش بررسی گذشته اداره ]جنایی فدرال[.
Erstes Kolloquium zur Aufarbeitung der Behörden-Geschichte. Einführungsvortrag, BKA-Präsident Jörg
Zirke. 8. AUgost 2007. in: http://is.gd/lPIBIq
۵
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در آلان غرب قبل از سال  ۸۵ ،۱۹4۵در صد قضات عضو حزب ناسيونال سوسياليست آلججان بودنججد،
بعد از جنگ در سال  ۱۹4۷هم ،هشتاد درصد قضات اعضججاى سججابق حججزب ناسججيونال سوسياليسججت
آلان بودند .و هشتاد در صد قضات دادگاه عال فدرال سابقۀ خدمت بججه نججازى هججا را داشججتند .و از
 ۳۸ژنرال ارتش تازه تأسيس آلان غرب ۳۱ ،نفرشان عضو فرماندهى مركزى ارتش هيتلر بودند.
خوب است به ياد آوريم كه فقط در روز دوم اوت  ۱۹44در يك عمليات ب سابقه ،بججا اعججدام ۲۸۰۰
نفر روما و سينتى” ،اردوگاه كول ها“ در آشويتس برچيده شد ولی تا بججه امججروز حججتى يججك نفججر بججه
خاطر اين جنايت حساب پس نداده است.
میبینیم که نی توان رو ی افسانۀ اجرا ی عدالت توسط این دولتها ی دمکرات حساب کرد.
گفتیم که حاکمن از سلحها ی گوناگون استفاده می کنند .انجمنها ی گوناگونی که برا ی مثججال بججه
جا ی یهودیان ،از دولت آلان خسارت دریافت میکنند و یا حتی خود دولت اساییل کججه بججه عنججوان
ناینده واقعی یهودیان جا زده میشود و میلیونها دلر از این بججابت از دولججت آلججان پججول میگیججرد
یک نونه این سیاست است.
ناینده ساز ی از کانالها ی مختلفی عبور میکند ،از جمله از طریق رسانهها و ان جی اوها.
کوشش برنامهها ی اخیر تلویزیونی بی بی سججی فارسججی نیججز در همیججن راستاسججت .بججه یججاد بیججاوریم
گشجودن فضجا بجرا ی شجکنجهگران را بجه بهان ۀ بیطرفجی کجه در هفتههجا ی اخیجر در فضجا ی مججاز ی
بحثهایی را به خود اختصاص داده بود .ولی قبل از این نیز نونههایی داشتیم ،مثل به بهانه بحث
بر س خشونت و مشی چریکی ،ایجاد تریبون برا ی یکی از طرفین جنگ ،یعنی بججه ناینججده سججازمان
اکثیت که با کثیفترین شیوهها دست در دست جمهور ی اسججلمی شججیک جنججایت بججود .متاسججفانه
شکت برخی از فعالین چججپ در کنججار ایجن جنایتکججاران در چنیججن برنامههججایی بجه تججوجیه آن کمجک
میکند.
در مورد ان جی اوها نیز میتوان مثالها ی مختلفی آورد .بی علججت نیسججت کججه ناگهججان دول غربججی
برا ی چاپ لیست شهدا ی سازمانها ی سیاسی ایرانی بودجه میگذارند .برا ی آنها مهم این نیست که
جمهور ی اسلمی افشا شود یا از به خاک افتادگان جنبش اعاده حیثیت شود .مهم این اسججت کججه در
۶
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جامعه وجود میانجی و واسطه عاد ی شود .از نظر آنها بعد مججی تججوان ایججن واسججطهها را بججه اشججکال
مختلفی به نفع منافع خود سمت و سو داد.
در سال  ،۲۰۰۰با سکار آمججدن آقججا ی فججوکس ،رئیججس سججابق کوکججاکول در مکزیججک ،بجه عنججوان رئیججس
جمهور ،بسیار ی از فعالین سشناس حقوق بش ،ناگهان به کارمندان عالیرتبه دولت تبدیل شدند .آن
زمان فریاد تعجب کسانی که گمن میکردند میتوان به ان جی اوها همججه جججوره اعتمججد کججرد ،بججه
آسمن بلند شد .در حالیکه این امر فقط و فقججط تکامججل طججبیعی سیاسججت واسججطه ساز یسججت .هججر
انتظار دیگر ی تخیلی و دور از واقعیت خواهد بود .طبیعیست که تججک و تججوک ان جججی اویججی هججم
باشد که به طور مستقل عمل کند ،ولی تجربججه نشججان میدهججد کججه اکججثیت قججاطع آنهججا بججه عنججوان
میانجی عمل میکنند و برایشان به تدریج وجود خججود ان جججی او بججه هججدف تبججدیل میشججود و بججر
اساس بودجها ی که سازمانها ی حامی میدهند ،سیاست عوض میکنند .این امججر را بججه راحججتی مججی
توان تقریبا همیشه از رو ی بیلن بودجه آنها و حامیان مالیشان پیشبینی کرد .و به قججولی :تججو اول
بگو با کیان زیستی ،من آنگه بگویم که تو کیستی….
سالها پیش ،در نخستین همججیش ساس  ی زنججدانیان سیاسججی در کلججن در ژوئیججه  ،۲۰۰۵در مطلججبی
تحت عنوان ”آیا چاقو دسته خودش را میبرد“ ،از خطر ان جی او ایزه کردن مبارزات به طور کلججی
و مبارزات عدالت طلبانه بازماندگان سکوبها ی جمهور ی اسلمی به طور اخص حرف زدیم .امروزه
دیگر گند این روند آنقدر در آمده است که دیگر لزومی برا ی اثبات وجود و دخججالت ان جججی اوهججا
نیست .نیاز ی هم نیست که به دام این بیفتیم که ثابت کنیم آیججا کسججی یججا انجمنججی از دولججتی و یججا
حزبی وجهی دریافت کرده است و یا اگر دریافت کرده است این امر مثل کله بردار ی بوده ،یا نججه.
چنین مقولتی اصول ربطی به جنبش انقلبی ندارد .برا ی ما تنها شکل حق طلبی ،شکل مسججتقل آن
است ،از پایین و از چپ .دیگران هرکار خودشان صلح بدانند خواهند کرد.
در چنین راستایی می توانیم به بحث دادخواهی بازگردیم.
پابلو میلنز میگوید:
”میخواهم به تو بگویم که نیامدهام
تا بخش غمگین ترانها ی را بخوانم
۷
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که ما را به گریه بیاندازد،
میخواهم از تو تقاضا کنم بگذار ی
زیباترین قصۀ عشقی را برایت تعریف کنم
که ممکن است سهم ما شود“.
) دو عشقق نلسون ماندل ،اثر ترانه سا و آوازخوان کوبایی ،پابلو میلنز(
طبیعیست که زمانی هست کججه بایججد گریسججت… بایججد در عججزا ی رفقججایی نشسججت کججه در بیججن مججا
نیستند ،ولی زمانی هم هست که باید اندوه را به خشم بججدل کججرد ،بججه حرکججت در آمججد و آینججده را
ترسیم کرد .طججرح پیچیججده ایججن آینججده ،از هزارتججو ی جنبشهججا ی تججودها ی میگججذرد؛ از میججان اشججکال
گوناگون مبارزاتی که هریک آجر ی ست که با رو ی هم گذاشت آن دنیا ی آینججده بنججا میشججود .هنجج،
تلفیق این اشکال مبارزاتیست .همهنگ کردن آن و درسآمججوز ی از خججوب و بججد آن بججرا ی برداشججت
گامی نو.
یکی از میدانها ی این مبارزه ،یعنی مبارزه برا ی ایجاد یک جامعۀ عار ی از استثمر ،میدان نبد برا ی
اجرا ی عدالت است .مبارزها ی که از پایین و در مجامع عمومی طرحریز ی شججود .راهججی را کججه خججود
بازماندگان سکوبها ،مججادران و پججدران ،دخججتان و پس ان زنججدانیان و شکنجهشججدگان ،اعججدامیها و
مفقودالثر شدهها و یا تشکلها ی آنها بنا کنند .ما این راه را ”دادخواهی مستقیم“ مینامیم.
گفتیم که قدرتهاى حاكمه از تام شیوه ها در جنگ طبقاتی استفاده میکنند ،از جمله نججابود سججاز ی
ساختارها ی اجتمعی ،مفقودالثر سازى مخالفان سیاسی ،پرتاب زندانيان به دريا و جلوى كوسه هججا،
تجاوز دسته جمعى به زندانيان ،استفاده از زندانيان براى توليد كودك و بعد قتل مادران ،قتججل عججام
زندانيان و اسا و ...و باز هم به عنوان يك دیگر از سلح هاى مهم :معافيت از مجازات.
معافيت از مجازات از مخفى بودن هويت پليس و شججكنجه گججر آغججاز ميشججود و بججه قججوانينى خججاته
مييابد كه افشاى نام جنايتكاران را ممنوع اعلم مى كنند) .در آمريكا تنها پنجاه سال پس از كودتاى
سيا عليه مصدق بخش كوچك از اسناد آن علنى ميشود ،در ش يل قجانون وج ود دارد ك ه ت ا پنج اه
سال آينده افشاى نام جنايتكاران را ممنوع مى كند(.
۸
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اگر به چنین تجربیاتی توجه داشته باشیم ،می بینیم که افشا ی چهرۀ همین شکنجهگران نیز وظیفۀ
کوچکی نیست.
با چنین مقدمها ی ،میرویم ساغ نونههججایی از آکسججیونها ی مسججتقیمی کججه بججا هججدف دادخججواهی
انجام میگیرد:
در چند کشور آمریکا ی لتین ،از جملججه در آرژانججتین ،شججیلی و مکزیججک ،فرزنججدان زنججدانیان سیاسججی
سابق ،مفقودالثرشدگان و اعدام شدهها تشکلی بوجود آوردهاند به نام ”فرزندان“ .Hijos
کججانون فرزنججدان ناپديججد شججدگان در آوريججل سججال  ۱۹۹۵همزمججان در ساسجج آرژانججتي تشججکيل شججد.
برپاکنندگان اين کانون که در ابتدا ی امر بيشت بدين منظججور گججرد آمججده بودنججد تججا ببيننججد پججدران و
مادرانشان را چرا از دست دادهاند ،به تدريج در مجامع عمومی منطقها ی و کشور ی گامها ی هرچه
سياسیتر ی برداشتند و به سازمانی مطرح بدل شدند.
يکی از معروفتين اشکال حرکتی ”کانون فرزندان“  Escracheبه مفهوم ”پ رده در ی“ ی ا آبروری ز ی
است که در شیلی به آن فونا میگویند .وظيفه اين آكسيون افشا ی چهره واقعی جنایتکججارانی اسججت
که به عنوان همکاران و همسایگان خوب ،خود را پنهان کردهاند ،آنچنان که تو گویی هیججچ اتفججاقی
نیفتاده است و از هججر مجججازاتی معافانججد .لوسججيا گارسججيا از اعضججا ی بنیانگججذار کججانون فرزنججدان در
آرژانتین میگوید” :ما معتقد بوديم و هسججتيم کججه در آرژانججتي عجدالت وجججود نجدارد و جنايتکججاران
آزادانه در شهر میگردند .پس از پايان دوران ديکتاتور ی ،کوشش دولت بر اين بجود کجه وانجود کن د
که عدالت اجرا شده ،اما واقعيت اين است که همۀ جنايتکاران و شکا ی جرمشان آزادند .بنا بر اين
با توجه به اين اوضاع ،ما فرزندان به اين نجتيجه رسجيديم ک ه خودمجان بايجد دسجت ب ه کجار شجويم.
میديديم که قاتلي والدينمان در خيابانها در کنارمان راه میروند .خججوب ،بايججد کججار ی میکرديججم.
اسکراچه از همي جا شکل گرفت ۳“.در شیلی هم کمیسیون فونا کم یا بیش با همین اهداف شکل
گرف .کمیسیون فونا توسط »آکسیون حقیقت و عججدالت« )تشججکل فرزنججدان  -شججیلی( در اول اکتججب
 ۱۹۹۹تشججکیل شججد .تشججکلها ی مختلفججی بججه ایججن جمججع پیوسججتند .از جملججه :تشججکل خانوادههججا ی
 ۳مصاحبه بهرام قديی با لوسيا گارسيا ،يکی از بنيانگذاران کانون فرزنججدان ناپديججد شججدگان در آرژانججتي  ۹ -فوريججۀ
 - ۲۰۰۵بوئنوس آيرس ،آرژانتي.
۹
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اعدامشججدگان سیاسججی ،تشججکل خانوادههججا ی دستگیرشججدگان و مفقودالثرهججا ،تشججکل ملججی زنججدانیان
سیاسی سابق و جوانان کمونیست شیلی .شیوه کار به این روال اسججت کجه وقججتی از محججل کججار و یججا
زندگی شکنجهگر ی اطلع به دست آمد ،یک کمیسیون تحقیق تشکیل می شود که با حد اکث دقججت
رو ی گذشته و حال او ،در مورد میزان مشارکت او در شکنجه و غیره تحقیق می کند .بعججد او را بججه
کسانی که او را میشناسند ،نشان میدهند تا در مججورد هجویت او مطمئج شجوند .بعجد یجک ”گجروه
کار ی“ شیوه عمل ،محل ”پرده درى“ ،اشکال فعالیت در آن و مهمت از همه کیفرخواسججت را آمججاده
میکند .امکان درگیر ی با پلیس و سکوب توسط نیروها ی دولتی نیز مورد بررس ی قجرار میگیجرد .در
روز ”پرده درى“ در نزدیکیها ی محل اجتمع میکنند و با س و صدا ،موسیقی و شعار به آن محججل
میروند .دقت در تحقیقات ،ضامن اعتبججار آن اسججت و اجججازه نیدهججد تصویهحسججابها ی شخصججی
جا ی محتوا ی سیاسی آن را بگیرد .تا آنجا که ما اطلع داریم ،تا به حال در آرژانتي و يا شججيل حججتی
یک نونه وجود نداشته كه بدون تحقيقات كاف عليه كس ”پرده درى“ شود .برا ی نججونه مججی تججوان
فیلمی را دید از ”پرده درى“ )اسکرچه( علیه دکججت هوگججو مججاریو مویججانو از شججکنجهگران آرژانججتینی،
کارمند لباس شخصی زندان در دوران دیکتاتور ی و شکنجه گر زندانها ی مخفیا ی که در چججارچوب
4
واحد یک پارانا وجود داشت.
و یا فیلمی دیگر در مججورد ”پججرده درى“ )فونججا( علیججه ادویججن دیمیججت بیججانچی ،قاتججل ویکتورخججارا در
شیلی . ۵بیانچی که تا روز ”پرده درى“ کارمند ادارۀ دارایی بججود .حجتی همججن روز  ۲۶مجاه مججه ۲۰۰۶
هم ادعا میکرد که هیچ ربطی به »ال پرینسیپه« قاتججل ویکتججور خججارا نججدارد .در ایججن روز وقججتی در
مقابل ساختمن علیه بیانچی ”پرده درى“ میشد ،به آنان اجازه ورود به ساختمن را ندادند ،با ایججن
4 Escrache a HUGO M. Moyano: http://is.gd/TrFuCP
فیلم ”پرده درى“ را که در روز  ۷آوریل  ۲۰۰۷علیه او صورت گرفتhttp://is.gd/۶muOE۱ :
 . ۵کمیسیون فونا در مورد بیانچی اطلعات زیاد ی را منتش نود .و همین امر باعث شد که پس از مدتها مبارزه ،روزنامه
هرالد نو در  ۲۲دسامب  ۲۰۱۰خب می دهد که بیانچی به خاطر شکت در قتل ویکتور خارا دستگیر شد .از جمله نک به:
http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_d/Dimter_Bianchi.htm

فیلمی از ”پرده درى“ علیه او انتشار دادهاندhttp://is.gd/Qh4۳PR :
۱۰
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حال پنج نفر موفق شدند از پلهها تا طبقه  ۱۲بال بروند و او را در دفت کارش پیدا کنند .تججا آن روز
او به عنوان رئیس بخش کنتل ادارات ،و همکار ی محتم در این اداره شاغل بود .پس از ایججن ”پججرده
۶
درى“ست که سندیکا ی کارکنان اداره دارایی خواهان اخراج او میشود.

جمعبندی
مهمججتین امججر در ”پججرده درى“ در كججار جمعججى و مسججئولنۀ فعججالن آن اسججت” .پججرده درى“ سججلح
محرومي از حق مشوع مجازات است؛ سلح داغديدگان كه طبقججۀ حججاكم از شججكنجهگران و قججاتلن
فرزنجدان و يججا والجدين شججان حمججيت میكنجد” .پججرده درى“ عملسجت عليججه معججافيت از مججازات،
۷
معافيتى كه در رژيهاى پسججاديكتاتورى برآمججده از آن بجه شججيوهاى مطمئجج عملكججرد داشججته و دارد.
”پرده درى“ ،پرده دريدن از چهرۀ سيستمى ست كه براى حفظ خود هر ابزارى را به کججار میگیججرد.
در مقابل چني سيستمى ،و در چني جنگ نابرابرى ،از هيچ شكل از مبارزه نیتوان چشم پوشججيد.
مبارزه در راه كسب عدالت يك از اين مبارزات است که در كل گوئ و با وعدۀ سجج خرمججن عملجج
نیشود .حتی با آگاهی از این امر که در مقابل دولتها و نايندگان آنان ،چججه پشججت ميججز نشججينان
باشند و چه كسان كه مستقي ا
م در شكنجۀ افراد سهيم بودهاند ،هرگز نیتوان عدالت را آن طور که
باید اجرا نود .با این وجود ،فعالیت برا ی اجراى عدالت جهت حفظ سلمت جامعه نياز مبم است.
و این امر فقط میتواند از مسیر مبارزات عملی تودهها ی تحت ستم به پیش برده شود .ولججی یججک
وظیفه بسیار مهم ”پرده درى“ این است که چهجرۀ واقعجی همسجایه و همکجار را بجه ججامعه نشجان
میدهد .اگر تا قبل از ”پرده درى“ جامعه )با طبقات و اقشار گوناگونش( مجبججور نیسججت در مججورد
گذشته موضع بگیرد ،پس از آن وادار میشود موضع خود را مشخص کنججد .مجبججور اسججت رفتججارش و
 . ۶البته میتوان نونهها ی بسیار ی از این نوع فعالیت سیاسی را دید که در مورد برخججی افججراد ناشججناس ،و گججاهی
بسیار سشناس مانند ویدل ،دیکتاتور آرژانتین در کودتا ی ۱۹۷۶یافت که در سال  ۲۰۰۶سازمان داده شججده بججود .از
جمله نک بهhttp://is.gd/p۸YgVE :
 . ۷البته ”پرده درى“ تنها به آمريكاى جنوب محدود نيشود ،حتى در آمريكا ی شملی نيز براى مثججال شججاهد نونججۀ
”پرده درى“ عليه الياكجازان و در افشجاى همكجارى وى بجا پليجس م ك كارتيسجم عليجه هنمنجدان معججتض آن دوران
هستيم.
۱۱
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ارتباطش را با عدالت طلبی و شکنجهگر ی که از مججازات مع اف ش ده اس ت ،بجازتعریف کنجد .ایجن
حرکت ،یعنی اجتمعی کردن تعیین تکلیف با حافظۀ تاریخی .با تجوجه ب ه آنچ ه گفت ه ش د ،ن تیجه
میگیریم که برا ی اجرا ی عدالت به هیچ عنوان نیتوان چشم به بالییها دوخت .نه بججه دولتهججا،
نه به ارگانهایی که این دولتها ساختهاند و نه به سازمانها ی غیجر دولجتی و ان ججی اوهجایی ک ه
همن دولتها مخارجشان را تأمین میکنند.
بسیار بعید است هیچ یک از آنها بتوانند وظیفۀ خطیر دادخواهی را به دوش بگیرند ،بنا بر این به
قول شفیعی کدکنی:
”ز برون کسی نیاید چو به یار ی تو اینجا،
تو ز خویشت برونآ ،سپه تتار بشکن“
از توجهتان سپاسگزارم.

۱۲

