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 -1مقدمه
”وظيفه حقيقت گوئي كاري است بي پايان
پيچيدگياش
و احترام به اين وظيفه با
نمي تواند از
تكليفي است كه هيچ قدرتي
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آن صرف
بردگي”.

نظر

كند

مگر

با

تحميل

سكوت

يادآوري گذشته سياه و دردناك و چالش
با آن در جوامعي كه دورههاي جنگ ،سركوب،
كودتا و ديكتاتوري را پشت سرگذاشتهاند،
پروسهاي سخت و بغرنج است .براي كساني كه
دردها را تجربه كرده اند ،يادآوري گذشته
به معناي حس دوباره آن است و براي ديگران
كه با بي تفاوتي يا بي خبري نظاره گر
رويدادها بوده اند ،آگاه شدن از رنجهاي
ديگران خالي از درد و احساس گناه نيست.
برخي بر اين نظر هستند كه گذشتهاي را
كه در آن هيچ شكوه و افتخاري نيست و
برعكس سراسر سياهي و ويراني است ،بايد به
فراموشي سپرد .استدالل ميكنند كه زنده
كردن گذشته ،دردها را تازه مي كند؛ به
شكاف و كينه در جامعه دامن مي زند و عده
اي را عليه عده اي ديگر برميانگيزد.
ميگويند قربانيان كه ديگر زنده نخواهند
شد پس چرا با يادآوري آنها ،كساني را كه
سهمي را در ايجاد آن نداشتهاند و به ويژه
نسل جوان را مايوس و سرخورده كرد .بايد
رو به آينده داشت.
عموما كساني اين نظر را نمايندگي مي
كنند كه روشن شدن گذشته موقعيت و منافع
شان را سخت تهديد مي كند .چيزي را كه
آنها به عنوان راه حل جا مي زنند ،در
1ميشل فوكو ،ايران روح يك جهان بي روح ،ترجمه نيكر سرخوش و افشين جهان ديده
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واقع نه راه حل ،بلكه راه فرار است .اما
كسان ديگري هم هستند كه ترجيح ميدهند زخم
هاي گذشته سرباز نكند .اينها نه به خاطر
تهديد مقام و موقعيت -چه بسا كه خود آنها
از گذشته لطمه و رنج ديده باشند -بلكه به
داليل ديگري از روشن شدن حوادث سياه و در
خفا مانده گذشته ترس و واهمه دارند :ترس
از انتقام و از هم پاشيدن صلح آرامش در
جامعه.
در حاليكه يادآوري و چالش با گذشته
به خودي خود عاملي نيست كه به شكاف و
كينه در جامعه دامن بزند .كينه و شكاف
حاصل گذشتهاي است كه بر آن تنها خشونت
حاكم بوده و با سكوت و ناديده انگاشتن از
بين نميرود .براي غلبه بر بغض و كينه،
ابتدا بايد همه ناگفتهها گفته شود .بدون
درگير شدن با ميراث گذشته نمي توان پايه
هاي جامعه مبتني بر حقوق مدني را بنا
نهاد .اگر گذشته به حال خود رها شود ،شبح
آن هميشه بر حال و آينده سنگيني خواهد
كرد .مطمئنا اين چالش بدون بحران و رو در
رو شدن اقشار مختلف جامعه و ايجاد تنش –
حداقل براي زماني -ميسر نميشود و اين،
پروسهاي است طوالني و دردناك ،كه كل جامعه
در آن درگير ميشود .براي ايجاد تعادل و
برقراري صلح و آشتي در جامعه اين دوران
هر چند ناگوار را بايد از سرگذراند .از
طريق شناخت و درگير شدن با حق كشيها و
بيعدالتيهاي گذشته ميتوان اميد داشت كه
در جامعه خودآگاهي متكي بر حقوق بشر
پرورش يابد .اين خودآگاهي شايد بتواند
باعث پيشگيري از تكرار حوادث سياه گذشته
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شود .وگرنه چگونه ميتوان مطمئن شد
حادثهاي كه ديروز اتفاق افتاده ،فردا
تكرار نشود .آينده بر روي گذشته بنا
ميشود .شايد بتوان گذشته را با هزار حيله
و سياست از امروز جدا كرد اما فراموشي آن
غيرممكن است.
كساني كه روشن شدن حوادث دردناك
گذشته و شناساندن عامالن آن را باعث شكاف
در مردم مي بينند و بر عفو و آشتي تكيه
مي كنند ،بايد بدانند كه هرگز بدون
درگيرشدن با گذشته ،روشن شدن حقيقت،
دادخواهي و اجراي عدالت نه ميتوان بخشيد
و نه آشتي را در جامعه برقرار كرد.
قربانيان چگونه مي توانند ببخشند بي آنكه
بدانند چه كسي و چه چيزي را بايد بخشيد.
آشتي بدون از سرگذراندن اين پروسه چالش
به امري صوري تبديل ميشود و ميتواند در
سربزنگاهها بار ديگر به زنده شدن خشونت
رئيس
استون،
گولد
ريچارد
بيانجامد.
تريبونال بينالمللي يوگسالوي و رواندا ،در
اين باره هشدار ميدهد:
”ناديده گرفتن يا وارونه جلوه دادن
و هر
نقض حقوق بشر اقدامي خطرناك است
جامعه اي كه آن را مي پذيرد دير يا زود
بايد بهاي آن را بپردازد“.
چه بسا ميل عمومي جامعه ،به ويژه
نسلي كه خود در آن حوادث حضور داشته،
خواهان دامن زدن به آن نباشد .ممكن است
حتي اين گرايش چنان قوي باشد كه بتواند
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حداقل براي مدتي سياست فراموشي را بر
جامعه حاكم كند .اما گذشته اي كه مثل زخم
باز باشد ،در هر فرصتي سربرميآورد و خود
را بر حال تحميل ميكند .پروسهاي كه در
آلمان غربي بعد از حكومت نازي اتفاق
افتاد .پس از بيست سال سكوت ،نسل دوم
ديگر سكوت و فراموشي را برنتافت .بعد از
 ، ٨٦٩كه جنبش جوانان و دانشجويان تابوها
را درهم شكست ،پروسه درگير شدن با گذشته
و بحث تقصير جمعي در اين كشور سربرآورد و
روز به روز شدت و عمق بيشتري يافت.
گذشته زماني به تاريخ سپرده ميشود كه
جامعه هم از نظر احساسي و هم از جنبه
تفكري از آن فاصله گرفته باشد .به اين
معنا كه رنجهائي كه قربانيان از سر
گذرانده اند ،به مفهوم واقعي به گور
سپرده شود و ديگر اينكه جامعه تفكر و
فرهنگ استبداد گذشته را به نقد كشيده
باشد.
اما آيا چالش با گذشته ،براي زنده
كردن رنجهاي گذشته است يا هدف ديگري
پروسه برخورد با گذشته ،بررسي تمامي جنبه هاي آن
و بحث احساس تقصير جمعي در جمهوري دموكراتيك
آلمان شرقي هرگز به ميان نيامد .سياست حاكم در آن
جا با نگرش طبقاتي ،كه حكومت فاشيستي هيتلري را
نماينده طبقه سرمايه دار و امپرياليستها ميديد و
طبقات زحمتكش آلمان را قربانيان آن ،از عميق شدن
در مسئله فاشيسم و نقش مردم آلمان سرباز زد.
بزرگترين جنايت نازيها ،كه كشتار شش ميليون يهودي
بود در آلمان شرقي در سايه قرار گرفت و محور و
سمبل اردوگاهها مبارزان و پارتيزانها شدند.
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دارد؟ اين كار چگونه بايد صورت گيرد؟ چه
درسهائي مي توان از گذشته آموخت؟ چگونه
ميشود از تكرار گذشته جلوگيري كرد؟
اينها پرسش هائي هستند كه در دو -سه
دهه اخير مردم كشورهاي مختلفي با آن
درگير بوده و هستند .جهان در سالهاي
گذشته شاهد فروپاشي حكومتهاي مستبد و تالش
براي ايجاد جوامع مبتني بر حقوق مدني ،به
ويژه در آمريكاي التين بوده است .همراه با
اين تغييرات ،در اين جوامع بحث و پرسش در
رابطه براي شناساندن جنايتهاي گذشته و
مقابله با انكار تاريخ دردناك و پر كشمش
گذشته سربرآورد .براي اين جوامع روشن بود
براي آنكه بتوان از گذشته سياه خود عميقا
فاصله گرفت و از حضور سنگين آن رهائي
گذشته
زخمهاي
بايد
ابتدا
يافت،
شكافتهشود .درگير شدن با گذشته تنها
تسويه حساب بين قربانيان و عاملين زخمها
نيست .اين كار با سهيم شدن كل جامعه و
نهادها در آن ،بايد به يك گفتمان اجتماعي
تبديل شود .كاري كه اساس و ضرورت تشكيل
كميسيون حقيقت را نشان ميدهد.
تجربه شكل گيري كميسيون حقيقت در
كشورها حكايت از آن دارد كه طرح اين
مسئله مستقل از نحوه تغيير حكومتها بوده
است .امروز هم در هر جامعه اي كه حقوق
بشر در آن بشدت زيرپا گذاشته ميشود،
مستقل ازاينكه تحول سياسي آتي مسالمت
آميز باشد يا قهرآميز ،طرح كميسون حقيقت
سربرمي آورد .در بعضي كشورها موضوع
برخورد با گذشته و خواست تشكيل كميسيون
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حقيقت ،از همان ابتداي پروسه انتقال،
يعني در مذاكرات صلح و توافق بر سر نحوه
انتقال جامعه به دموكراسي در دستور روز
قرار گرفت .مانند السالوادور ،گواتماال و
نيز بسياري كشورهاي آفريقائي .در جاهاي
ديگري ،مثال در شيلي و آرژانتين كميسيون
حقيقت پس از گذار جامعه از يك دوره
ديكتاتوري نظامي به دموكراسي شكل گرفت.
اگر حكومت جديد از درگير شدن با مسئله
پاسخگوئي به گذشته ابا داشت ،مخالفان بر
سر تشكيل كميسيون حقيقت به حكومت فشار
آوردند به ويژه در جاهائي كه آمار
قربانيان نشان هولناكي فاجعه بود.
امروزه دولتها در چارچوب قوانين بين
المللي ناگزير به تن دادن به تشكيل
كميسيون حقيقت هستند .طرفداران حقوق بشر
و مدافعان حقوق قربانيان با استناد به
ماده  ٨بيانيه جهاني حقوق بشر و همچنين
به ”منشور آفريقائي حقوق بشر و انسانها“
بر ”حق حقيقت“ تكيه مي كنند .اين بيانيه
ها بهره مندي و كسب اطالعات را حق هر فردي
مي داند و مي توان از آن چنين استنتاج
كرد كه اطالع يافتن از حقيقت ،مثل حق
آزادي بيان و عقيده از حقوق شهروندي است.
مدافعان ”حق حقيقت“ معتقدند كه اين حق
بازماندگان ،خانواده هاي ناپديدشدگان و
اعدام شدگان و نيز حق كل جامعه است كه
بدانند حقيقت چيست و خواستار محاكمه و
مجازات عاملين نقض حقوق بشر شوند .اين حق
بخش جدائي ناپذير حقوق جهاني بشر و حقوق
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مدني است .همانگونه كه دولتها ناچارند به
بيانيه جهاني حقوق بشر متعهد باشند،
همچنين وظيفه دارند كساني را كه اين حقوق
را پايمال مي كنند ،به جامعه بشناسانند و
مجازات كنند.
با بهره گيري از حقوق و قوانين
بينالملل و فشارهاي جهاني به دولتها براي
پيگيري حقيقت يابي ،ميتوان اميدوار بود
كه در هر كشوري كه زماني حقوق بشر بطرزي
وحشيانه زير گرفته شده است ،كميسيون
حقيقت ايجاد شود .با اينهمه در خيلي از
كشورها ،حتي پس از سقوط ديكتاتوري ها و
پايان جنگهاي داخلي ،گذشته به حال خود
رها شده است .و در تعدادي از كشورهائي هم
كه دولتها به كميسيون حقيقت تن داده اند،
به دليل حضور و نفوذ نيروهاي سركوبگر
سابق اين كميسيونها با انبوهي از مشكالت و
محدوديتها روبرو بودهاند.
بهرغم دستاوردهاي بزرگي كه كميسيون
حقيقت در كشورهاي مختلف و در مرحله گذار
از ديكتاتوري و استبداد به جوامع مدني
داشتهاست ،نميتوان آن را درمان همه دردها
دانست .آنها تاثيراتي معين و در حوزه
هائي معين دارند و بايد با ديگر فعاليتها
و تشكلها تكميل و همسو شوند .بدون فعال
بودن ديگر نهادهاي حقوق بشر ،مطبوعات
آزاد و به ويژه بدون حضور و تجمع خانواده
هاي قربانيان جنايتهاي گذشته ،كميسيون
حقيقت عقيم مي ماند.
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در اين كتاب سعي شده است تجربه
كشورهاي مختلف در برخورد و چالش با گذشته
مورد بررسي قرار گيرد .پرسشهائي كه اين
كشورها با آن گير بودند ،دير يا زود
مسئله جامعه ما هم خواهد بود .شناخت
راههائي كه آنها برگزيدهاند و آشنائي با
تالشهاي موفق و ناموفق آنها ميتواند براي
جوامعي مثل جامعه ما ،كه با گذشته سياه و
دردناك خود هنوز درگير نشده اند ،ضروري و
آموزنده باشد .با اين اميد كه آشنائي با
تجربه ديگران به اين بحث و تامل ياري كند
و افقي را به روي ما بگشايد ،به نوشتن
اين كتاب مبادرت ورزيدهام.
تجربه كميسيون حقيقت در كشورهاي
مختلف ،كه بررسي آنها محور اصلي كتاب را
تشكيل مي دهد ،نشان مي دهد كه مدلي يكسان
براي اين كار وجود ندارد .راه حلي كه
ميتواند در كشوري موفق باشد شايد در جائي
ديگر چنين نباشد .تمام كساني كه روي
تجربه كميسيون حقيقت كار كردهاند ،بر اين
نكته انگشت گذاشته و عموميت دادن به آن
را خطرناك دانستهاند .دست يابي درست به
گذشته بستگي دارد به عوامل مختلف سياسي،
اقتصادي و فرهنگي كه بر هم تاثير مي
گذارند و از هم تاثير ميگيرند .مثال در
حاليكه در بسياري از كشورها ،نظير
آرژانتين ،شيلي ،آفريقاي جنوبي و غيره،
كميسيون حقيقت توانست در سطح ملي تشكيل
شود ،در جاهاي ديگري ،مثال در گواتماال و
السالوادور كميسيون حقيقت با حمايت و
ياري سازمان ملل شكل گرفت.

13

اين
شناساندن
كتاب
اين
هدف
تجربههاست .معرفي و بررسي همه كميسيونهاي
حقيقت ،كه تا به حال در بيش از بيست كشور
تشكيل شدهاست ،در اين كتاب ممكن نبود .من
چند نمونه از كميسيونهاي شناختهشدهاي را
كه تاثيراتشان حتي از سطح ملي هم فراتر
و نيز چند نمونه از كميسيونهاي
رفته
كوچكتر و با دامنه محدودتر را برگزيدهام.
همچنين موضوع محاكمه و مجازات مسببين و
عامالن جنايت و نقض حقوق بشر ،كه در پيوند
با كميسيون حقيقت قرار دارد ،به موازات
اين بحث به آن پرداخته شدهاست .اما تجربه
دادگاههاي بين المللي در بخش جداگانهاي
مورد بررسي قرار مي گيرد.
منبع اطالعات اين كتاب گزيده و
برگردان به فارسي نوشتههائي است كه در
باره تجربه كميسيونهاي حقيقت و دادگاههاي
بينالمللي به آنها دسترسي داشتهام .عمدا
از تكرار ذكر نام منابع در متن خودداري
كردهام .بخش بزرگي از مطالب اطالعات و شرح
وقايع است كه از چند منبع اخذ شده و
بنابراين در صحت آن كمتر ميتوان ترديد
كرد و ذكر مكرر نام منابع را غيرضروري
مينمايد.
از نزديك با هيچ كميسيوني در ارتباط
نبوده ام اما در چند سال گذشته از طريق
كتابها ،روزنامهها ،و سايتهاي اينترنتي
عفو
سازمان
موضوع،
اين
به
مربوط
بينالملل ،سازمان ديدهبانان حقوق بشر و
دادگاههاي
به
مربوط
سايتهاي
نيز
بينالمللي ،بحث حول كميسيون حقيقت و
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دادگاهها را دنبال كردهام .مهمترين منبع
در اين كار ،كتاب ارزشمند خانم پاتريسيا
كار
نزديك
از
كه
است
بوده
هاينر
كميسيونهاي حقيقت را دنبال كردهاست و
همچنين روزنامه ها و مجالت سياسي  -عمدتا
آلماني زبان -چند سال گذشته بوده است .از
طريق اين منابع بود كه شناخت و جسارت الزم
را براي كاري كه در اين كتاب صورت گرفته،
يعني گزينش ،جمع بندي ،نقد و ارزيابي
موضوع ،بدست آوردم.
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-٢

كاركرد كميسيون حقيقت

واژه حقيقت ،عنصر مشترك كميسيونهاي
حقيقت ،بيش از اينكه در معناي فلسفياش مد
نظر باشد ،با بار اجتماعي -سياسي اش مشخص
ميشود :حقيقت نقطه مقابل انكار و تكذيب،
و آلترناتيو وضعيتي است كه در آن واقعيت
پوشيده نگه داشته شدهاست.
در دهه  ٩٨ميالدي ،كه مسئله ناپديد
شدگان در آرژانتين و شيلي و ديگر كشورهاي
آمريكاي التين ،نگرانيها و اعتراضات جهاني
را برانگيخته بود ،سازمان عفو بين الملل
خواستار تشكيل كميسيونهائي براي روشن شدن
سرنوشت ناپديدشدگان شد .وظايفي كه در طرح
اوليه از چنين كميسيونهائي انتظار ميرفت،
چنين بود :به زبان آوردن حقيقت -،حقيقتي
كه هميشه مورد انكار واقع شده بود -جبران
خسارت به خانوادهها و جستجوي كساني كه
احتمال زنده بودن آنها هنوز وجود داشت.
در دسامبر  ٨٨هم مجمع عمومي سازمان
ملل بنوبه خود اعالميه حمايت از انسانها
در مقابل ناپديدشدن را تصويب كرد .بر طبق
اين اعالميه مسئله ناپديد كردن آدمها در
رديف جنايت بر ضد نوع بشر و ناقض قواعدي
است كه حق شناسائي شخصيت حقوقي هر فرد،
حق آزادي و امنيت افراد و حق درامان
ميكند.
تضمين
را
شكنجه
از
ماندن
ناپديدكردن انسانها حق حيات را نيز نقض
مي كند يا سخت به خطر مياندازد .دولتها
به
كه
اقداماتي
محو
و
منع
براي
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ناپديدكردن آدمها ميانجامد ،بايد تدابير
كارسازي را در پيش گيرند.
براي قربانيان و خانواده هاي آنها
آگاهي به اينكه بر وابستگان آنها چه
گذشته است ،پايان دوره وحشتناك ابهام و
بي خبري است .بدون روشن شدن حقيقت،
قربانيان و وابستگان آنها آرامش نخواهند
داشت نه با خود نه با مسببين رنجهاشان و
نه با گذشته .آگاهي به حقيقت براي جامعه
هم ضروري و داراي اهميت است .هدف كميسيون
درگير شدن با موضوعهائي است كه هميشه
انكار و الپوشاني شدهاند :نقض خشن ارزشهاي
حقوق بشر و جنايت عليه بشريت  ،تحقيق و
بررسي آنها و نتيجه را در اختيار همگان
قرار دادن .تالش كميسيون حقيقت شكستن
سكوت ،روشن ساختن حوادث مشكوك گذشته است–
حوادثي كه هميشه درگوشي و به شكل شايعه
در ميان مردم پخش شده بود .به اين ترتيب
حقيقت از درگوشي نقل كردنها و شايعه ها
فراتر رفته ،شفاف و مستند مي گردد و در
سطح جامعه مورد بحث و نقد قرار ميگيرد.
كميسيونهاي حقيقت مي توانند سهم مهمي در
آن
شفافيت دادن به تاريخ و ثبت درست
ايفا كنند.
ليا لوين :پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ،ترجمه
3محمدجعفر پوينده ،ص٩ .
جنايت عليه بشريت يك مفهوم حقوقي است و به
جنايتهائي اطالق ميشود چون :شكنجه ،قتل ،نقص عضو
كردن ،تجاوز ،طرد اجباري مردم از منطقه سكونتشان.
در بخش مربوط به دادگاههاي بينالمللي اين واژه و
مجازات مربوط به آن بيشتر مورد بررسي قرار خواهد
گرفت.
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در دو دهه گذشته در تعداد نسبتا
زيادي از كشورها نهاد كميسيون حقيقت
تشكيل شده است .هدف عمومي و مشترك همه
آنها بررسي و تحقيق در مورد جنايتهاي
گذشته ،روشن شدن حقيقت ،شناساندن آن براي
جامعه ،همچنين شناساندن مسئوليت و نقش
افراد و ارگانها در عملكردهاي سياه گذشته
و باالخره تالش براي جلوگيري از تكرار
گذشته و جهتگيري براي آيندهاي مبتني بر
موازين حقوق بشر است.
اگرچه محور كار كميسيون حقيقت بررسي
رنجهاي قربانيان است مخاطب آن ،اما كل
جامعه است .براي مردمي كه شايد هيچ اطالعي
از آن رنجها نداشته يا گوش و چشم خود را
بر آن بسته بودند ،آگاه شدن به حقيقت مي
تواند به تفاهم و همدردي با تجربه هاي
تلخ و دردناك قربانيان و وابستگان آنها،
اعاده حيثيت و حتي حس قدرداني از استقامت
آنها بيانجامد.
در بعضي كشورها حقيقت و موضوع كار
كميسيون امر ناشناختهاي براي مردم نبود.
جنايت و نقض حقوق بشر در مالعام و روزمره
صورت مي گرفت .حتي اگر در بسياري از
كشورها دستگيريها به شكل آدم ربائي و يا
توسط نيروهاي شبه نظامي صورت ميگرفت ،رد
پاي نيروهاي دولتي و نظامي در ناپديدشدن
مخالفان جاي انكار نداشت .با اينهمه در
انكار و تكذيب آن ،بخشي از مردم همدست
دولت و رسانه هاي وابسته به دولت مي
شدند .مثال در آفريقاي جنوبي بخش بزرگي از
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اقليت سفيدپوست جامعه ،كه حامي فعال
حكومتهاي نژادپرست اين كشور بود ،ترجيح
ميداد چشم بر حقيقت ببندد .بنابراين كار
كميسيون حقيقت در وهله اول ،از ميان بردن
امكان انكار حقيقت در جامعه است .براي
اين منظور در آفريقاي جنوبي جلسات
كميسيون از طريق رسانه هاي همگاني بطور
گسترده ميان مردم پخش ميشد .وقتي مردم
هاي
خانواده
و
قربانيان
اظهارات
ناپديدشدگان و همچنين اعترافات كساني را
كه مجري و مسئول اين گونه اعمال بودند،
ميشنيدند ،ديگر جائي براي تكذيب و انكار
حقيقت باقي نميماند .اما براي اكثريت
مردم آفريقاي جنوبي اين اظهارات جاي
شگفتي نداشت .آنها خود قرباني يا شاهد
آزار و اذيتهاي روزانه آپارتايد بودند.
آنچه براي آنها مهم بود نه صرف آگاهي از
جنايات گذشته ،بلكه اعتراف رسمي و علني
بر آن اعمال بود.
مهمترين دستاورد كميسيون حقيقت در
همه كشورها -و اين مسئله به آفريقاي
جنوبي محدود نميشود -تصديق و تائيد
اجتماعي دردهاي قربانيان و خانواده هاي
آنهاست .اين امر مي تواند مرهمي باشد بر
دردهاي آنها و گامي در جهت مرمت و آشتي
اجتماعي .هدف تنها افشاگري نيست .آگاه
ساختن جامعه از جنايتهائي كه صورت گرفته،
سنديت دادن به آنها و امكان سخن دادن به
كساني كه هميشه وادار به سكوت شده اند،
بايد راهي بگشايد براي شناسائي اجتماعي
حقيقت و رنجهاي قربانيان .فشارها و
سختيهائي كه قربانيان و خانواده هاي آنها
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از سرگذرانده اند ،بايد از رنج شخصي
فراتر رود و كل جامعه خود را در آن سهيم
ببيند .ضمنا شناسائي و تائيد اجتماعي
دردهاي گذشته ميتواند به شكلگيري وجدان
جمعي در پاسداري ارزشهاي حقوق بشر
بيانجامد و به اين ترتيب نقش بزرگي براي
آينده دارد.
اصلي ترين مرجع و منبع كميسيون حقيقت
را اظهارات شاهدان و بازماندگان و
خانواده هاي قربانيان تشكيل ميدهد .اعضا
و همكاران كميسيون رد شاهدان و قربانيان
را دنبال ميكنند و براي انجام مصاحبه به
سراغ شان ميروند .گاه براي اين كار آنها
ناچار ميشوند به دور افتاده ترين نقاط
كشور سفر كنند .اين اظهارات و شهادتها
و بايگاني ميشوند
جمع آوري ،طبقه بندي
تا براي تعيين آمار و تحقيقات بيشتر بعدي
يا به عنوان سند و مدرك براي امر
دادخواهي مورد استفاده قرار گيرند .به
دليل حجم زياد ،همه آنها قابل انتشار
نيستند و مواردي از آنها كه داراي ويژگي
باشند يا بتوانند نمونههايي از خشونت
گذشته را ارائه دهند ،در گزارش نهائي
كميسيون مندرج مي شوند .گزارش كميسيون
روايت حقيقت از زبان كساني است كه
صدايشان هميشه ممنوع بودهاست .نقل سرگذشت
هاي فردي قربانيان معموال تاثير بيشتري بر
روي افكار عمومي ميگذارد تا جمع آوري
اطالعات و كار صرفا تحقيقي و علمي .اين
نحوه كار ،يعني روشن ساختن حقيقت از طريق
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روايت قربانيان ضمنا حرمت به
شناسائي اجتماعي رنجهاي آنها است.

آنها

و

اما شهادتها و تجربه هاي قربانيان و
شاهدان به تنهائي براي روشن ساختن حقيقت
كافي نيست .كميسيون مكانهائي را كه جنايت
در آنجا صورت گرفته ،نظير زندانها ،شكنجه
گاههاي رسمي و غيررسمي و نيز گورهاي بي
را كشف و
نام و نشان و گورهاي جمعي
شناسائي ميكند .اين مكانها ضمن اينكه
سندي هستند غيرقابل انكار ،سمبلي هم
ميشوند عليه فراموشي .حفظ و نگهداري آنها
به شكل موزه ،كه معموال خانواده ها و گروه
هاي حقوق بشر بر آن اصرار ميورزند ،براي
نگهداري خاطره است.
روشن ساختن حقيقت همچنين به اين معنا
است كه ساختار و خصوصيات سيستمي كه جنايت
آفريده است ،عيان ،تحليل و تفسير شود.
براي اين كار استنادات ديگر از جمله
اعترافات مجريان و دست اندركاران سيستم
سركوب گذشته و مدارك و شواهد رسمي و غير
رسمي ديگر هم الزم است .ضمنا با اين كار
راهي گشوده ميشود براي شناساندن مسببين
جنايتهاي گذشته و كساني كه موازين حقوق
بشر را زيرپا گذاشته اند .اينها بايد
وادار شوند به مسئوليت و عمكردشان اعتراف
كنند .همچنين كساني كه در اشكال ديگري از
آن اعمال حمايت كرده يا نفع برده اند و
نيز اشخاصي كه با سكوت تائيد آميز خود به
تداوم جنايت كمك رسانده اند ،وادار
ميشوند با گذشته و كرده شان درگير شوند.
مضاف بر شناساندن مسئوليت افراد ،كه
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موضوع دادخواهي را هم در پي دارد ،جامعه
بايد بداند كه نهادها چه نقشي در جنايات
گذشته داشتهاند .آيا فقط ارتش و نيروهاي
امنيتي در پيشبرد اعمال جنايتبار مقصر
بوده اند؟ جايگاه نهادهاي ديگر ،مثل
نهادهاي آموزشي ،فرهنگي ،مطبوعات ،كليسا
و مسجد ،دستگاه قضائي چه بودهاست؟
درگير شدن جامعه با گذشته به معناي
مقابله با فراموشي است .اين كار ،كه به
يك پروسه زماني نياز دارد ،به شكل گيري
خاطره و حافظه جمعي ياري ميرساند .حافظه
رو به آينده دارد .ثبت حوادث
جمعي
سياهي ،كه در هيچ كتاب و نوشته اي و در
هيچ رسانهاي اشاره اي به آنها نبوده و
سنديت دادن به برههاي از تاريخ پردرد
گذشته ،با اين انتظار صورت ميگيرد كه
جامعه در آينده نسبت به حرمت و حقوق
انسانها هشيار باشد .هدف از افشاي گذشته
اي ،كه در آن انسانها به خاطر عقيده و
عمل سياسي يا تعلقات نژادي ،ملي و مذهبي
شكنجه و اعدام ميشدند ،روشن ساختن قبح
چنين جناياتي است تا در صورت تكرار،
جامعه نسبت به آن از خود حساسيت نشان
دهد.
رسيدن به اين هدف به راههاي عملي
نياز دارد .نمي شود خود را قانع كرد كه
برمال شدن جنايتها در افكار عمومي به خودي
خود جلوگيري از تكرار آنها را در آينده
تضمين كند .بايد زمينه و قوانيني كه بروز
جنايت را در گذشته ميسر ميساخت ،تغيير
كند .كميسيون حقيقت نهاد صالحي است براي

22

ارائه پيشنهادها و توصيههائي براي اصالح و
تغيير قوانين .خطاب اين توصيهها معموال به
دولت و مجلس نمايندگان مردم است كه عهده
دار تغيير يا اصالح قوانين هستند.

مشخصات كميسيون حقيقت
به رغم تفاوتها ،كميسيونهاي حقيقت در
مشخصات زير مشترك هستند ) ( :محور كار
آنها حوادث گذشته است؛ ( ) تحقيق آنها
بيشتر الگوهاي خشونت در دوره اي معين را
دربرميگيرد تا موارد مشخصي از حوادث؛ ( )
كميسيونها نهادي موقت هستند براي مدت
زمان معيني و كارشان با ارائه گزارش
پايان مييابد؛ ( ) كميسيونها ضمن اينكه
نهاد دولتي نيستند اما با مجوز قانوني
شكل مي گيرند و حالت رسمي دارند.
كميسيون حقيقت متفاوت از سازمانهاي
غيردولتي( ( NGOاست .اما اين به اين
مفهوم نيست كه سازمانهاي غيردولتي در اين
زمينه نمي توانند وارد شوند .وقتي خواست
قربانيان و خانوادههاي آنها براي يافتن
حقيقت به شكل ضرورت درميآيد ،طبعا
نميتوان انتظار داشت دلسوزان به اين كار
تا تشكيل كميسيون رسمي ،كه طبعا اختيارات
قانوني و امكانات بيشتري براي كار دارد،
دست روي دست بگذارند .اقدامات و ابتكارات
آنها نه تنها فشاري ميشود به دولت و
نيروهاي سياسي براي ايجاد كميسيون حقيقت،
بلكه تجربه و نتيجه كار آنها مي تواند
براي كميسيون حقيقت كمك و راهنما باشد.
در بعضي كشورها سازمانهاي غيردولتي پيش
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از تشكيل كميسيون حقيقت كارهاي قابل
توجهي در زمينه جمع آوري اسناد و شهادت
بازماندگان و قربانيان داشتهاند كه بعدها
مورد استفاده كميسيون قرار گرفت .مثال در
گواتماال دو گروه ،كه از طرف كليسا و
سازمانهاي حقوق بشر جهاني حمايت ميشدند،
سالها قبل از بوجود آمدن كميسيون حقيقت
دلسوزانه اظهارات شاهدان و خانوادههاي
قربانيان را جمع آوري ميكردند .نتايج
تحقيقات آنها مورد استفاده كميسيون قرار
گرفت و در گزارش آن ثبت شد.
اما بر خالف سازمانهاي غيردولتي،
كميسيونهاي رسمي از اختياراتي برخوردارند
كه در كارشان خيلي اهميت دارد .آنها
ميتوانند آزادانه با شاهدان و قربانيان
تماس بگيرند بدون آنكه خطري متوجهشان
به اسناد و مدارك
امكان دسترسي
باشد.
دولتي و نيرهاي امنيتي و نظامي را دارند.
در بعضي كشورها -مثال در آفريقاي جنوبي-
كميسيونها حتي حق دعوت از مسئولين را هم
داشتند .البته همه از چنين اختياراتي
برخوردار نبودند .مثال كميسيون حقيقت شيلي
و آرژانتين حتي در دسترسي به اسناد و
مدارك رسمي هم با مشكل مواجه بود .اگر هم
در جاهائي كميسيون رسما ميتوانست از
مقامات براي توضيح عملكردشان دعوت بعمل
آورد ،در عمل اما با مانع مواجه ميشد.
اشخاص صاحب نفوذ از ظاهر شدن در برابر
كميسيون سرباز مي زدند .مثال در آفريقاي
جنوبي ،كه كميسيون از اين حق برخوردار
بود كه از افراد براي اعتراف به نقش خود
در جنايتهاي گذشته دعوت بعمل آورد ،از
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بوتا رئيس جمهور پيشين ،براي اداي
توضيحاتي در مورد نقش خود در دوره
آپارتايد دعوت بعمل آورد .بوتا نپذيرفت.
اما اين مورد در آفريقاي جنوبي يك
استثنا باقي ماند .بقيه ،حتي داوطلبانه
در برابر كميسيون ظاهر شدند ،چرا كه
اعتراف داوطلبانه شرط اوليه بخشودگي از
مجازات بود .در گواتماال هم ،كه كميسيون
به حمابت سازمان ملل متكي بود ،حق دعوت
از افراد را داشت .اما نبايد اين اختيار
را با حق دستگيري و جلب قانوني افراد يكي
گرفت .نه در آفريقاي جنوبي ،نه در
ديگري
كشور
هيچ
در
نه
و
گواتماال
كميسيونها حق دستگيري افراد را نداشتند.
مسئله توقيف ،يك مسئله قضائي است و از
عهده كميسيونهاي حقيقت خارج است.
كميسيونهاي حقيقت معموال در دورههاي
انتقال سياسي جامعه از ديكتاتوري و
استبداد يا درگير جنك داخلي به جامعه اي
مبتني بر حقوق مدني و صلح شكل مي گيرند.
جامعه در اين دوره ها نسبت به حوادث
گذشته توجه و حساسيت بيشتري دارد .همچنين
در اين دورهها ،كه شرط ايجاد يا بازسازي
جامعه مدني ،اعتماد مردم به نهادهاي مدني
و احترام به قوانين متكي بر حقوق بشر
است ،كميسيون حقيقت ميتواند در پايه ريزي
آينده نقش موثري ايفا كند .با اينهمه اگر
در جامعه اي كميسيون حقيقت به داليل مختلف
در زمان خود تشكيل نشده باشد ،براي اقدام
به تشكيل آن هرگز دير نيست .اين كار نياز
خانواده هاي قربانيان و ضرورت جامعه است
كه باالخره زماني بايد تحقق يابد .در
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اندونزي تشكيل كميسيون حقيقت براي بررسي
جنايتهائي كه با روي كار آمدن سوهارتو در
سال  ٨٦٦آغاز شد و قريب به نيم ميليون
قرباني از خود بجا گذاشت ،در سپتامبر
 ٨٨توسط پارلمان اين كشور تصويب شد.

اشكال ديگر كميسيون حقيقت
براي تحقيق و بررسي اعمال و سياستهاي
ضد حقوق بشر در گذشته اشكال ديگري از
كميسيونها هم وجود داشته است .از جمله
اينها ،كميسيونهائي هستند كه در دوره
انتقال سياسي شكل نگرفتند بلكه حوزه كار
آنها جستجوي ”حقيقت تاريخي” بود كه
ميتوانست حتي به نسلهاي پيشين مربوط
باشد .كار آنها تحقيق بر روي حوادث
تاريخي معيني را ،كه به حذف و نابودي
گروههاي قومي ،ملي انجاميده ،روشن ساختن
زمينه هاي سياسي و فرهنگي آن حوادث و نيز
بررسي عملكردها و سياستهاي ضدانساني
دولتهاي سابق را دربرميگرفت .تالش آنها
يافتن راههائي بود براي جبران گذشته،
نگارش درست تاريخ و اداي دين به قربانيان
از طريق ايجاد بناهاي يادبود و موزهها.
با گزارش اين كميسيونها كه با مدارك و
اسناد همراه بود همگان از حقيقت تاريخي
مطلع شدند و گاه حتي دولتهاي حاضر وادار
شدند رسما به جنايتهاي دولتهاي گذشته
اعتراف كرده و از قربانيان پوزش بخواهند.
نگاهي گذرا به چند نمونه از آنها
داشتهباشيم.
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حكومت،
درخواست
به
استراليا
در
كميسيوني متشكل از سازمانهاي حقوق بشر
مامور تحقيق در باره آزارها و اعمال غير
انساني ،كه در گذشته بر بوميان كشور رفته
بود ،شد .اين كميسيون فاش ساخت كه كودكان
بوميان به زور از والدين گرفته شده و به
خانواده هاي سفيدپوست داده ميشدند .اين
سياست كه با حمايت دولتها صورت ميگرفته
تا سال  ٨٩٨ادامه داشت .پس از آن هم ،نه
از آن اعمال انتقاد بعمل آمده و نه از
خواسته
پوزش
رسما
قربانيان
والدين
شدهبود .گزارش اين كميسيون ،كه در سال
 ٨٨٩با تيراژ حيرت انگيزي انتشار يافت،
به رسوائي احزاب سياسي انجاميد و به يكي
از موضوعات ملي در انتخابات آن دوره
استراليا تبديل شد.
در كانادا هم كميسيون ويژه اي از طرف
دولت براي بررسي سياستهاي حكومتهاي پيشين
در برخورد با بوميان شكل گرفت .تحقيقات
پنج ساله اين كميسيون با اتكا به اسناد و
مدارك نشان داد كه تا چه حد سياستهاي جذب
اجباري بوميان نادرست بوده و چه لطماتي
به جامعه آنها وارد آورده است .بر اساس
گزارش كميسيون ،اين سياستها ،كه  ٥٨سال
دوام داشت ،ادامه سياستهاي استعماري قرن
 ٨بوده است.
در سال  ٨٨هم كميته اي در اياالت
متحده آمريكا مامور تحقيق در باره
سياستهاي ضد حقوق بشر ،كه در ميانه قرن
صورت گرفته بود ،شد .تحقيقات اين
٨
كميته آشكار ساخت كه بين سالهاي  ٨ ٨تا
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 ٨٩٨بر روي زندانيان ،بيماران و بوميان،
آزمايشات پزشكي و داروئي انجام مي گرفته
است .دولت وقت آمريكا ،بيل كلينگتون،
رسما از قربانيان پوزش خواست و اقداماتي
براي ترميم رنجهاي گذشته بازماندگان -از
جمله پرداخت غرامت -صورت گرفت.
نمونه هاي ديگري هم از تحقيقات رسمي
عملكردهاي
باره
در
رسمي
نيمه
يا
غيرانساني و نقض حقوق بشر وجود داشته است
كه كارشان پيشگام و مشوق ايجاد كميسيون
حقيقت شد .مثال در هندوراس در سال  ٨٨به
ابتكار يكي از رهبران سازمان دفاع از
حقوق بشر اين كشور ،لئو واالدارس ،سلسله
تن ،كه توسط
تحقيقاتي در مورد ٩٨
تا
نيروهاي نظامي در بين سالهاي ٨٩٨
ناپديد شده بودند ،صورت گرفت .با
٨٨٨
اينكه اين كار زماني انجام مي شد كه در
هندوراس يك دوره انتقال سياسي در آغاز
راه بود و از فشارها بر مطبوعات و
خانواده هاي ناپديدشدگان كاسته شده بود،
با اينهمه اقدام واالدارس با محدوديتها و
موانعي مواجه شد .او كه از حمايت دولت
برخوردار نبود ،ناچار در كار خود به
منابع غيردولتي و مطبوعات اتكا كرد ،كه
و
ياور
تحقيقاتش
نتيجه
انعكاس
در
پشتيبانش بودند.
در ايرلند شمالي در سال ٨٨٩عضو عالي
رتبه ”كميسيون قربانيان” از طرف دبير
دولت انگيس در امور ايرلند شمالي مامور
شناساندن
براي
ممكن
راههاي
”جستجوي
رنجهاي قربانيان خشونتهاي سي سال گذشته”
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شد .اين شخص با صدها تن از شاهدان آن
حوادث مصاحبه كرد ،اظهارات آنها را جمع
آوري نمود و در گزارشي در سال ، ٨٨٩
دولت
ميان
صلح
توافقات
با
همزمان
انگلستان و ايرلند شمالي منتشر ساخت.
گزارش بنا به اعتراف خود ،ضعفهائي داشت
كه بايد كميسيون ديگري آن را تكميل
ميكرد .نماي جامع حوادث خشونت بار گذشته
در آن نبود و تنها به اظهارات قربانيان
اكتفا كرده و از مقامات و كساني هم كه
بايد پاسخگوي آن اعمال ميشدند ،بازپرسي
صورت نگرفته نبود .گزارش همچنين به تحليل
حوادثي ،كه آن خشونتها را آفريده بود،
نپرداختهبود .اين وظايف را بنا به گزارش
كميسيون قربانيان ،در آينده بايد كميسيون
حقيقت بعهده مي گرفت.
نمونه ديگر نهادهاي حقيقتياب ،پروژه
هاي غيردولتي بودند .اين پروژه ها ،كه
معموال از طرف سازمانهاي حقوق بشر يا
نهادهاي كليسائي حمايت ميشدند ،با وجود
محدوديتهاي زياد -ازجمله عدم دسترسي به
منابع و اسناد دولتي و تهديد از طرف
گروههاي فشار -گاه نتايج چشمگيري داشته
اند .در گواتماال از طرف اسقف اعظم هيئتي
مامور جمع آوري اسناد خشونتهائي شد ،كه
طي دهها سال از طرف دولتهاي نظامي اين
كشور بر مردم و به ويژه بوميان رفته بود.
اين پروژه بعدها راهنماي كميسيون رسمي
براي حقيقت در اين كشور شد.
در برزيل يك پروژه غيردولتي توانست
وجود شكنجه را در زندانها ،كه هميشه مورد
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تكذيب مقامهاي
اثبات كند.

دولتي

قرار

گرفته

بود،

يكي از شناخته شده ترين پروژه هاي
مستقل ،سازمان ممولاير است كه در سال
 ٨٩٩همزمان با گالسنوست در روسيه تشكيل
گرديد .اين سازمان وظيفه خود را روشن
ساختن و شفاف كردن تاريخ تحريف و سانسور
شده توسط حكومتهاي گذشته شوروي و مقابله
با فرهنگ فراموشي قرار داده است .يكي از
كارهاي بزرگ ممولاير جمع آوري اسناد حذف
مخالفان در دوره هاي پيشين ،به ويژه در
دوره استالين ،و گردآوري نام قربانيان
است كه هنوز ادامه دارد .در ژوئيه ٨٨
خانم آنا شورچود نووسكي ،نماينده اين
سازمان در سميناري در شهر فرانكفورت
آلمان اعالم كرد كه آنها توانستهاند در
نفر از قربانيان
اين مدت نام ٥٩٥٦
تصفيه هاي گذشته را جمع آوري كنند .در
حاليكه بنا به تخمين آنها اين نامها تنها
يك هشتم قربانيان را دربرمي گيرد .اقدام
ديگر ممولاير حفظ بناهائي است ،كه زماني
اردوگاههاي كار بودهاند و ميليونها نفر
در آنجا از سرما و گرسنگي جان باخته اند.
بعضي از اين بناها به همت ممولاير تبديل به
موزه شدهاست.
ممولاير روي موضوعي انگشت گذاشته ،كه
تابوي آن در جامعه هنوز نشكسته است٩٨ .
درصد مردم روسيه هنوز استالين را شخصيت
بزرگي ميدانند .بي تفاوتي نسبت به تاريخ
گذشته در جامعه چشمگير است .فراتر از آن
بدتر شدن وضعيت اقتصادي ،گستردگي باندهاي
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مافيائي ،ناامني رو به فزاينده و نظير
اينها ميل بازگشت به گذشته را افزايش
داده است .و سياستهاي دولت پوتين ،كه مي
كوشد گذشته مسكوت بماند ،اين فضا را
تشديد ميكند.
وظايف گسترده و دشواري كه سازمان
ممولاير به عهده گرفته است ،قابل قياس با
پروژه هاي مشابه در كشورهاي ديگر نيست.
نه تنها تحقيق در تاريخ -از اين جنبه كار
ممولاير به كميسيونهاي حقيقت تاريخي نزديك
مي شود -بلكه درگير شدن در مسائل روز هم
در حوزه كار ممولاير ميگنجد .اين سازمان
مبدا تاريخي كار خود را  ٨ ٩گذاشته است
اما پايان يافتن حكومت شوروي نقطه ختم
كارشان نيست .ممولاير در افشاي حقيقت عملكرد
ارتش روسيه در چچنستان چون وجدان بيدار
جامعه عمل كرده ،موارد نقض حقوق بشر را
ثبت و مورد تحقيق قرار مي دهد .نتايج كار
ممولاير تا كنون در چندين جلد كتاب منتشر
شده است.
در سالهاي اخير به تحقيق در زمينه
هاي نقض حقوق بشر و برمال ساختن حقيقت در
سطح بيناللملي توجه زيادي نشان داده
ميشود .صرف نظر از مقاصد بعضي قدرتها ،كه
در اين راستا نه به حقوق بشر بلكه به
منافع خود ميانديشند  -مثل دولت آمريكا-
اين توجه بين المللي حاكي از نگرشي است
كه حقوق بشر را مسئله اي فرامرزي و جهان
شمول ميداند.
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از طرف سازمان وحدت
در سال ٨٨٨
آفريقائي يك كميسيون بين المللي براي
تحقيق در باره گنوسيد در رواندا و بررسي
زمينه هاي تاريخي ،اجتماعي و سياسي آن
تشكيل گرديد .نيز در همين سال به ابتكار
دولت سوئد يك كميسيون بين المللي مستقل
به رياست حقوق دان برجسته آفريقاي جنوبي،
ريچارد گلداستون ،مامور بررسي قتل عام در
كوسوو شد.
كميسيونهاي
از
بايد
باالخره
و
جنايتهاي جنگي نام برد كه در دهه ٨٨
ميالدي در يوگسالوي سابق ،رواندا و تيمور
شرقي شكل گرفتند .ممكن است كار كميسيون
جنگي شباهت با كميسيون حقيقت داشته باشد،
يا تداخل در كارشان بوجود آورد ،مثل جمع
آوري اسناد و اظهارات شاهدان ،اما هدف و
مبناي شكل گيري آن دو متفاوت است.
كميسيون جنايتهاي جنگي در خدمت دادگاههاي
جنگي ،و مامور جمع آوري اسناد و اطالعات
قابل ارائه براي دادگاه هستند .جمعبندي
اسناد و اظهارات ،انتشار ،علني كردن و
تبديل آنها به يك گفتمان اجتماعي در حوزه
كار اين كميسيونها قرار ندارد.
براي بعضي ناظران عنوان كميسيون
حقيقت روشن و دقيق نيست .گاه نام كميسيون
تحقيق ترجيح داده ميشود .با اينهمه نام
كميسيون حقيقت به آن چيزي كه هدفش بوده،
نائل آمده است .اين نام مترادف است:
مقابله با فرهنگ فراموشي ،تحقيق در باره
گذشته پر از خشونت ،برمال كردن زواياي
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تاريك گذشته و به رسميت شناساندن حقيقت و
و
قربانيان
هاي
خانواده
رنجهاي
براي
راهحلهائي
ارائه
و
بازماندگان
برونرفت از تسلسل خشونت.
اهميت دادن به تحقيق و بررسي وقايع
دردناك گذشته در جهان پايان نيافته است.
اميد است كشورهائي كه دوره گذار از
استبداد به حكومتهاي مبتني بر حقوق مدني
و دموكراسي را از سرميگذرانند ،با بهره
گيري از تجربه كميسيونهاي حقيقت در
كشورهاي ديگر ،روشن ساختن حقيقت حوادث
را در دستور كار خود
جنايتبار گذشته
قرار دهند.
تصفيه حساب با تاريخ جنايت بار گذشته
بر خالف قوانين دادگاهها ،شامل مرور زمان
نمي شود .تا زماني كه زواياي تاريك گذشته
روشن نشده ،رنجهاي خانواده هاي قربانيان
و بازماندگان به رسميت شناخته نشده و
جامعه با گذشته خويش برخورد نقادانه
نكردهاست ،تشكيل كميسيون حقيقت ميتواند
موضوعي تازه – حتي براي گذشته اي دور-
باشد .مثال قتل عام نيم ميليون كمونيست،
رهبران كارگري و ديگر ناراضيان در
سال از آن
اندونزي ،كه نزديك به ٨
ميگذرد و هميشه محكوم به سكوت و فراموشي
بوده ،حال مورد تحقيق قرار ميگيرد .اخيرا
در سپتامبر  ٨٨مجلس نمايندگان اين كشور
طرح كميسيوني را تصويب كرد كه مي بايست
آن جنايتها و سر به نيست انسانها را در
دوره حكومت نظامي سوهارتو را از  ٨٦٦تا
 ، ٨٨٩كه در نوع خود در جهان بيسابقه
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بوده است ،بررسي كند .مدل آن از كميسيون
حقيقت و آشتي آفريقاي جنوبي گرفته شده و
با همين نام تشكيل مي شود.
اين كميسيونها مي توانند با توجه به
وضعيت هر جامعهاي در شكل و ساختار از هم
متفاوت باشند و انتظارات از آنها چه بسا
در هر كشوري به گونهاي ديگر باشد ،اما
همه آنها در چند نكته با هم مشترك هستند:
تحقيق و بررسي حوادث گذشته و ساختارهاي
آن ،شناساندن مسئولين و مجريان قتل و
شكنجه و سر به نيست كردن انسانها به
جامعه ،نه به قصد انتقام بلكه براي زنده
كردن فرهنگ پاسخگوئي نسبت به اعمال خود و
تالش براي جلوگيري از تكرار گذشته ننگين.
نبايد فراموش كرد كه كميسيونهاي
حقيقت هديه دولتها نبوده اند و همچنين
هولناك بودن رقم قربانيان و ابعاد فجايع
هم به تنهائي و به خودي خود به وجود آمدن
آنها منجر نميشود .بايد نياز به آنها در
بخشهائي از جامعه ،به ويژه در ميان كساني
كه مستقيم يا غيرمستقيم هدف سركوب
بودهاند ،عميقا احساس شود و اين نياز به
اقدام و فعاليت تبديل شود .وگرنه اگر
كميسيوني هم از باال و بدون دخالت مردم
شكل گيرد ،قطعا دستاورد چنداني نخواهد
داشت .آن چيزي كه موفقيت يك كميسيون را
در پيگيري اهداف و وظايفش تضمين مي كند،
ميزان هوشياري مردم و رسانه هاي همگاني
است .تجربه اينها را نشان داده است.
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 - ٣تجربه كميسيونهاي حقيقت و
دادخواهي
با مشخصاتي كه براي كميسيون حقيقت
برشمرده شد ،مي توان ادعا كرد كه از سال
بيست و يك كميسيون رسمي
٨٨
تا
٨٩
٥
با نامهاي
براي حقيقت شكل گرفته اند.
مختلفي چون” :كميسيون ناپديدشدگان“ در
آرژانتين ،اوگاندا و سريالنكا؛ ”كميسيون
داد و حقيقت“ در هائيتي و اكوادور؛
”كميسيون توضيح تاريخي“ در گواتماال؛
”كميسيون حقيقت و آشتي“ در آفريقاي جنوبي
و شيلي؛ و با نامهاي مشابه ديگري از جمله
نپال،
اروگوئه،
بوليوي،
كشورهاي
در
جمهوري فدرال آلمان -پس از فروپاشي ديوار
فاجعهبار
برلين براي رسيدگي به حوادث
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بروندي،
شرقي-
آلمان
توتاليتر
رژيم
كامبوج ،نيجريه ،اكوادور ،سريالئون و
مراكش.
چنين كميسيونهائي پديده اي نو هستند
و تاريخچه شكل گيري آنها به دهه  ٩٨ميالدي
در
ناپديدشدگان
كميسيون
تشكيل
و
آرژانتين برميگردد .پيش از آن در سال
 ٨٩از طرف عيدي امين دادا در اوگاندا
كميسيوني براي بررسي ناپديد شدن مخالفان
توسط نيروهاي ارتش در اولين سالهاي حكومت
امين تشكيل گرديدهبود كه انعكاسي در كشور
نيافته بود .بعدها كميسيون ديگري در اين
كشور ايجاد شد كه مورد بررسي قرار خواهد
گرفت.
بعضي كميسيونها تاثيرات چشمگيري در
در
مثال
نيافتند
جامعه
حوادث
روند
زيمبابوه و اروگوئه .دو كميسيون ديگر هم
بودند كه جنبه محدود و غير ملي داشتند:
كميسيونهائي كه براي بررسي موارد نقض
حقوق بشر در درون كنگره ملي آفريقاي
و مقدم بر كميسيون حقيقت و آشتي
جنوبي
تشكيل شدند.
و
شدگي
شناخته
محبوبيت،
اگر
تاثيرگذاري را ميزان بگيريم ،تنها چند
كميسيون برجسته ميشوند .از جمله اينها
كميسيونهائي هستند كه براي بازرسي پرونده
هاي ناپديدشدگان در آمريكاي التين بوجود
براي
كميسيون
آنها
اولين
و
آمدند
٨٩
ناپديدشدگان در آرژانتين در سال
بود .ميتوان گفت با كميسيون آرژانتين بود
كه اين مبحث جاي خود را در جهان باز كرد
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و الگو و مدلي شد براي كشورهائي كه در
صدد بودند از تكرار خشونت و جنايتهاي
گذشته جلوگيري بعمل آورند.
اما هيچ كميسيوني به اندازه كميسيون
حقيقت و آشتي آفريقاي جنوبي شناخته شده و
تاثير گذار نبوده است .مهمترين دليل آن،
علنيت جلسات كميسيون بود .به غير از
مواقعي كه جان افراد مي توانست به خطر
بيفتد و لذا نشستها غيرعلني ميشد ،همه مي
توانستند در جلسات آن شركت كنند .نشستها
در شهرهاي مختلف كشور انجام مي گرفت و از
رسانههاي عمومي پخش و به زبانهاي محلي
كشور هم ترجمه مي شد .پخش جلسات بازرسي
به ويژه از تلويزيون سراسري باعث مي شد
كه كل جامعه در پروسه چالش با گذشته
درگير شود .تاثير كميسيون آفريقاي جنوبي،
مدت زمان كارش در مقايسه با ديگر
كه
كميسيونها طوالنيتر بود و دو سال ادامه
داشت ،از مرزهاي اين كشور فراتر رفت.
در اين بخش سعي شدهاست نمائي از
تجربه كميسيونهاي حقيقت و روند دادخواهي
در چند كشور ارائه شود .نه امكان آن بود
و نه ضرورتش ،كه همه كميسيونهائي حقيقت
در اينجا مورد بررسي قرار گيرد .مواردي
كه انتخاب شده ،تركيبي از كميسيونهاي
مختلف -شناخته شده ،موفق و ضعيف  -بوده
طريق
از
توانستهباشم
اميدوارم
است.
آشنائي با چالشهاي آنها ،بررسي و ارزيابي
كارشان تصويري از كميسيون حقيقت ارائه
بدهم.
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آرژانتين
مارس  ٨٩٦نظاميان در آرژانتين
در
به رهبري ژنرال ويدال ،حكومت قانوني
ايزابل پرون را سرنگون ساخته و يك
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ديكتاتوري تمام عيار نظامي را بر كشور
و
مخالفان
همه
يكشبه
كردند.
حاكم
دگرانديشان محكوم به سكوت و سانسور شدند.
ميليونها كتاب در مالعام سوزانده شد.
بسياري از ناشران بازداشت و محكوم به ترك
حرفه گشتند .موج دستگيري سراسر كشور را
فراگرفت .دانشجو بودن يا هر نوع وابستگي
ـ حتي وابستگي نظري -به گروههاي چپ براي
دستگيري كفايت ميكرد .عمليات تروريستي
عليه مخالفان ،كه پيشتر در زمان پرونها
هم توسط دارو دسته هاي شبه نظامي ،كه خود
آرژانتيني
”اتحاد
به
متعلق
را
ضدكمونيستي“ مي دانستند ،اعمال مي شده،
با روي كار آمدن نظاميان شكلي سازمان
يافته و ابعادي وسيعتر بخود گرفت .دهها
هزار زن و مرد توسط نيروهاي امنيتي
اونيفورم پوش يا با لباس شخصي ربوده،
شكنجه و كشته شدند و هيچگاه اثري از آنها
يافت نشد .بعدها فاش گرديد كه نيروهاي
نظامي و امنيتي بيشتر اين ناپديدشدگان
را ،در حاليكه از اثر شكنجه و بازجوئي
نيمه جان بودند ،با آمپولهاي بيهوش كننده
بيهوش كرده سپس دسته -دسته سوار هواپيما
نموده و به دريا ريخته اند.
با تسليم بي قيد و شرط آرژانتين در
برابر دولت بريتانياي كبير در جنگ بر سر
جزاير مالويناس در سال  ٨٩حس ملي گرائي
مردم آرژانتين ،كه زماني ژنرالها با
تقويت آن ،قدرت را بدست گرفته بودند،
بشدت جريحه دار شد .پس از اين شكست
نظاميان آرژانتين ديگر قدرت سابق را
نداشتند.
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خانواده هاي ناپديددشدگان كه هيچگاه
مورد
در
اطالعي
و
خبر
كوچكترين
وابستگانشان از طرف مقامات دولت دريافت
نكرده بودند ،تالش كردند با تجمع و
راهپيمائي در ميدان مايو مقابل ساختمان
رياست جمهوري در بوئنوس آيرس ،پايتخت
آرژانتين توجه مردم و جهانيان را به
مسئله ”ناپديدشدگان“ جلب كنند .مسئله
تن
ناپديدشدگان ،كه تعدادشان به ٨٨٨٨
ميرسيد ،ديگر قابل الپوشاني نبود و بتدريج
چه در داخل كشور و چه در خارج از مرزها
بين
در
برميانگيخت.
را
اعتراضاتي
ناپديدشدگان شهروندان كشورهاي ديگر هم
اسپانيائي در
بودند :از جمله حدود ٨٨
آرژانتين توسط نيروهاي امنيتي و نظامي
ربوده شدند كه هيچگاه اثري از آنان بدست
نيامد.
نظاميان كه از همان ابتدا قدرت گيري،
حكومت خود را موقتي و تنها براي حفظ كشور
از فروپاشي توجيه كرده بودند ،هفت سال با
ترور و ارعاب بر كشور فرمان راندند و
زماني احساس كردند دوره شان ديگر بسر
آمده است كه نارضايتي و مخالفت كشور را
به يك دوره
فراگرفته بود .پس به ناچار
انتقالي ،كه در آن آرژانتين بار ديگر
شاهد انتخابات آزاد باشد ،تن دادند .اما
در هراس از برمال شدن جناياتي كه در اين
پيش از ترك
هفت سال انجام داده بودند،
قدرت ،قانوني را به تصويب رساندند ،كه به
نيروهاي نظامي و امنيتي در برابر هر
دادگاه و محكمه اي مصونيت مي داد.
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با انتخاب رائول آلفونسين به رياست
جمهوري در سال  ، ٨٩ديكتاتوري نظاميان
در آرژانتين برچيده شد .همانطور كه قول
انتخاباتي آلفونسين بود ،وي در اولين
اقدام خود در مقام رياست جمهوري خواستار
تشكيل يك كميسيون حقيقت براي تحقيق در
باره سرنوشت ناپديدشدگان شد .به دنبال
اين درخواست كه حكم مجوز را داشت،
و
تشكيل
ناپديدشدگان“
ملي
”كميسيون
بالفاصله كار خود را آغاز كرد.
اعضاي كميسيون ،كه ده نفر ميشدند،
كساني بودند كه از وجهه ملي و نيز فراملي
برخوردار بوده و از طرف آلفونسين تعيين
شده بودند .بنا بود سه نفر هم از طرف
مجلس سنا به كميسيون راه يابد ،كه به
دليل ترس از انتقام نظاميان و فقدان
عالقه ،هيچ نماينده اي از سنا ،خود را
براي عضويت در كميسيون نامزد نكرد .رياست
كميسيون را نويسنده محبوب و سرشناس،
ارنستو ساباتو به عهده گرفت .غير از ده
عضو ثابت ،كميسيون از همكاري حدود ٨٨
كارشناس هم برخوردار بود.
كميسيون از همان ابتدا با مشكالت و
تنگناهاي جدي مواجه بود و از دو قطب كامال
مخالف هم ،زيرحمالت شديد قرار داشت.
تعدادي از سازمانهاي حقوق بشر و همچنين
بخشي از تجمع مادران ناپديدشدگان ،اعضاي
كميسيون را متهم مي كردند كه نماينده
مردم نبوده و از طرف رئيس جمهور انتصاب
شده اند و به اين ترتيب از همكاري با
آنها سرباز مي زدند .عده اي ديگر كميسيون
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را فاقد قدرت مي دانستند و خواستار يك
كميسيون صرفا پارلماني بودند كه قدرت
دولتي و امكانات دسترسي به منابع سري را
داشته باشد.
اين حمالت كه با خستگي ناشي از كار
طاقت فرسا همراه ميشد - ،اعضا ناچار
بودند براي گوش سپردن به شهادتها از
تعطيلي آخر هفته هم چشم بپوشند -گاه
ادامه كار را براي اعضاي كميسيون ناممكن
مي ساخت .اما كميسيون سعي ميكرد در برابر
و خستگي كار تسليم نشود و وظيفه
حمالت
سنگين خود را بدون تزلزل به انجام رساند.
تكيه گاه او در اين راه ارنستو ساباتو
بود كه با مايه گذاشتن از اعتبار خويش و
حمايت
داشت
تالش
خستگيناپذير
تالشهاي
سازمانهاي حقوق بشر را به كار كميسيون
جلب كند.
ساختن
روشن
براي
كميسيون،
گرچه
سرنوشت ناپديدشدگان به اطالعاتي نياز داشت
كه در بايگانيهاي نيروهاي نظامي و سازمان
امنيت مخفي نگهداري مي شد ،اما هيچوقت
حاضر نشد براي دستيابي به آنها از استقالل
خود بگذرد .كميسيون مي توانست با اتكا به
امكانات خود هم ،حقيقت را بي كم و كاست
در معرض افكار عمومي قرار دهد و اعتمادها
را به خود جذب كند .كميسيون منبع عمده
خود را اظهارات شاهدان و بازماندگان
جنايتهاي گذشته قرار داد .براي اين كار
كميسيون نميتوانست تنها به كساني كه براي
شهادت ،خود به كميسيون مراجعه مي كردند،
اكتفا كند .بايد خود ابتكار عمل را بدست
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ميگرفت و شاهداني
اطالعاتي
توانستند
كميسيون قرار دهند.

را مي
گرهگشا

جست
در

كه مي
اختيار

بسياري از كساني كه از زندان نظاميان
جان بدر برده بودند ،و از رهبران مخالفان
و فعالين حقوق بشر بودند ،در خارج از
مرزهاي آرژانتين در تبعيد بسر مي بردند.
كميسيون چند نفر از اعضاي خود را با
هماهنگي و حمايت وزارت خارجه براي تماس
گيري با آنها راهي خارج كرد .اين كار
همزمان شد با بازگشت تدريجي تبعيديان ،كه
با تداوم تحوالت سياسي در كشور بر تعداد
آنها افزوده ميشد .به اين ترتيب امكانات
دسترسي به اطالعات روز به
كميسيون براي
روز بيشتر مي شد .بغير از اينها كميسيون،
بازديد و تحقيق از زندانها ،مراكز شكنجه
و بازجوئي ها و همچنين گورستانها را هم
براي شناخت سيستم سركوب و كسب اطالعات در
دستور كار خويش قرار داد .حاصل بازديد و
تحقيق از اين مراكز ،به كمك نقشه و عكس
در گزارش نهائي كميسيون در كنار شهادت
بازماندگان و وابستگان ناپديدشدگان منعكس
است.
كارش
روند
در
توانست
كميسيون
حمايتهاي بيشتري را به خود جلب كند .بخش
بزرگي از تجمع مادران ناپديدشدگان به
پشتيباني و همكاري با كميسيون برخاستند.
براي كميسيون حمايت و تائيد آنها از
اهميت خاصي برخوردار بود.
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پس از نه ماه كار فشرده ،كميسيون
گزارش خود را با عنوان ” ديگر نه هرگز“
تقديم رئيس جمهور كرد .اين گزارش كه در
اصل بيش از  ٥٨٨٨٨صفحه شهادت و مدارك است
بالفاصله به شكل خالصه شده و بصورت كتاب
منتشرشد .اين كتاب با استقبال زيادي
مواجه گرديد ،بارها به تجديد چاپ رسيد و
به زبانهاي ديگر هم ترجمه شد.
مراكز
گزارش با عكس و شرح ٨
دستگيري و شكنجه را معرفي ميكند .بدنام
ترين اين زندانها ،در زيرزمين مجتمع
پادگاني ”اسما“ در نزديكي بوئنوس آيرس
قرار داشت كه در آنجا هزاران نفر شكنجه و
به قتل رسيدند .نام و مشخصات دقيق كساني
كه يكباره ناپديد شده و هيچگاه اثري از
آنها بدست نيامد ،در گزارش كميسيون
جايگاهي ويژه دارد .گزارش از  ٩٨٦٨نفر
ناپديد شده نام برده ،در عين حال ،اما
جاي آن را باز گذاشته است كه چه در مورد
آمار مفقود شدگان و چه در مورد شكنجه ها
هنوز ناشناخته هائي وجود داشته باشد.
گزارش همچنين نام عاملين جنايتها را فاش
ساخت -امري كه بيشتر كميسيونها بعدي از
نفره ،نه
آن اجتناب كردند .در ليست ٥
تنها نام مقامات باالي ارتش و نيروهاي
امنيتي ،بلكه نام كساني هم كه در حرفه
ديگري در خدمت دستگاه سركوب بودهاند،
آمده است :از جمله قاضيان ،وكال ،پزشكان،
با
كه
كشيشاني
و
نگاران
روزنامه
شكنجهگران همكاري داشته اند .در پايان
گزارش ،كميسيون آرزو كرده است كه راهي كه
گشوده شدهاست ،تا اجراي عدالت ادامه
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يابد .براي اين منظور از ارگانهاي قضائي
و دادگاهها خواستهاست كه دادرسي در مورد
عاملين جنايت را به بعهده بگيرند.
غير از روشن ساختن حوادث دردناكي كه
در زندانها و شكنجه گاهها گذشته بود و
شناساندن آنها براي همه اعضاي جامعه و
حتي نسلهاي بعدي ،كميسيون موظف بود براي
پيشگيري از آن حوادث راه كارهايي هم
بينديشد :از جمله ارائه توصيه و پيشنهاد
براي تغيير قوانين و غيره .همچنين
كميسيون ماموريت داشت از طرق مختلف ،از
جمله كمكهاي مالي و اقتصادي و يا تسهيل
امكانات آموزشي اقداماتي براي تسكين آالم
قربانيان و وابستگان ناپديد شدگان انجام
دهد.
كميسيون آرژانتين تجربه جديدي را پيش
روي جوامعي كه بتازگي ديكتاتوري را پشت
سر نهاده بودند ،قرار مي داد .از اين نظر
كميسيون از توجه خاصي برخوردار گرديد و
موضوع
مدلي شد براي كشورهاي ديگري كه
نحوه برخورد با گذشته ،سوال روز آنها هم
بود .براي اولين بار در تاريخ امريكاي
التين ،جنايتهاي يك حكومت نظامي در معرض
افكار عمومي قرار مي گرفت .در گزارش هايي
كه بطور مداوم از طريق رسانه هاي عمومي
پخش مي شد ،مردم از زبان قربانيان و
شاهدان از جنايتهاي نيروهاي نظامي و
امنيتي مطلع مي شدند .هشت سال پيش از آن
نظاميان با شعار ”جلوگيري از هرج و مرج و
مقابله با بي اخالقي” عليه حكومت قانوني
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خانم پرون كودتا كرده بودند .حال مردم
ميشنيدند و مي خواندند كه همين نظاميان
بيشرمانه ترين جنايتهائي را ،كه با هيچ
اخالقي قابل توضيح نبود ،مرتكب شده اند.
اعالم وضعيت اضطراري نه براي حفظ امينت،
بلكه به قصد هجوم به سنديكاهاي كارگري،
سازمانهاي مخالف و ناپديد كردن انسانها
صورت گرفته بود .آنها زندانيها را شكنجه
ميكردند و سپس جسم نيمه جانشان را به دريا
ميريختند .اين جنايتها را مردم آرژانتين
هرگز بر نيروهاي نظامي ،كه در اصل
ميبايست حافظ كشور از حمله بيگانه مي
شدند ،نبخشيدند.
براي پيشگيري از تكرار اين جنايتها
كميسيون توصيه هائي را به ارگانها و
نهادهاي مختلف دولتي ارائه داد .از جمله
آنها:





الغاي كليه قوانيني كه به نحوي نقض
حقوق بشر را ميسر ميساخت.
تدوين قوانين و ابزارهاي حقوقي ،كه
ناپديد كردن انسانها را جزو ”جنايات
عليه بشريت” اعالم كند.
تدريس تاريخ سياه دوره ديكتاتوري
نظامي در مدارس براي تقويت حافظه جمعي
و تاريخي.
قرار دادن مقوله حقوق بشر جزو دروس
اجباري همه مراكز آموزشي از جمله در
مراكز پليس و ارتش.
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اين توصيه ها يكشبه عملي نشد .اما
مورد بي توجهي هم قرار نگرفت .اجرا و يا
به عبارت بهتر فشار براي اجراي آنها را
گروههاي حقوق بشر ،وكال و مادران ميدان
مايو پي گرفتند و موفق شدند .از جمله
قوانين و ارزشهاي حقوق بشر و بخش هائي از
گزارش كميسيون به مراكز آموزشي و كتب
درسي راه يافت.
روشن است كه با روشن شدن حقيقت و به
رسميت شناخته شدن آن در سطح جامعه،
يكباره تراماي قربانيان برطرف نميشود.
شايد هم هيچوقت زخمي كه آنها تجربه
كردهاند درمان نيابد .اما هر اقدامي در
افشاي حقايق ،هر تالشي براي جلوگيري از
جنايتهاي ضدبشري و هر قدمي براي مجازات
عاملين آنها تسكيني است بر دردها و
رنجهاشان و نيز حقانيت بخشيدن به مقاومت
كساني كه در راه آن جان باختهاند.
شادماني مادران ناپديدشدگان ميدان مايو
غيرقابل توصيف بود وقتي در آگوست ، ٨٨
بيست سال پس از پايان گيري ديكتاتوري
نظاميان در آرژانتين و پس از سالها تالش و
مبارزه ،قانون مصونيت نيروهاي نظامي و
امنيتي لغو شد .با لغو اين قانون امكان
ادامه محاكمه جنايتكاران فراهم ميآمد.
مجازات عاملين جنايتهاي ضد بشري
پيگيري تحقيقات توسط مراجع قضائي ،كه
كميسيون خواستار آن شده بود ،ميبايست
پيگرد قانوني و مجازات عامالن جنايتهاي ضد
بشري را كه از توان كميسيون خارج بود،
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بدنبال داشته باشد .اين كار با وجود
قانون عفو و مصونيت براي نيروهاي نظامي و
امنيتي با افت و خيزها و سازشهائي همراه
بود .اين قانون را نظاميان در آخرين
ماههاي حكومت خويش براي مصون ماندن از
پيگرد قانوني به تصويب رسانده بودند .در
تب و تابي كه انتشار گزارش كميسيون در
جامعه ايجاد كرد ،آلفونسين اين قانون را
به حالت تعليق درآورد .اما لغو آن از
اختيارات او خارج بود و نياز به تصميم
مجالس كنگره و سنا داشت .با تعليق قانون
معافيت نظاميان از مجازات ،در سال ٨٩٥
پنج نفر از سران خونتاهاي نظامي ،از جمله
ژنرال ويدال و ژنرال ماسرا مورد محاكمه
قرار گرفتند .اين دو نفر به حبس ابد و سه
عضو ديگر خونتاها به حبسهاي طوالني محكوم
شدند.
گزارش
دادگاه،
مهم
استنادات
از
كميسيون بود .يكي از مقامات دادگاه در
اين باره گفت كه بدون گزارش كميسيون
محاكمات جنجالي سران خونتاهاي نظامي
غيرقابل تصور بود يا رسيدگي به آنهمه
كوتاهي
زماني
مدت
چنان
در
جرائم
٦
كيفرخواست
مسئول
نميشد.
امكانپذير
دادگاه در مدت پنج ماه تمامي گزارش
كميسيون را ،كه نزديك به  ٨٨٨٨مورد
ناپديدشده را ثبت و شناسائي كردهبود،
بررسي كرد و  ٩٨٨نفر را براي اداي شهادت
ماه
در دادگاه برگزيد .دادگاه درست ٩
بعد از بركناري نظاميان از حكومت ،زماني
Hayner: s. 946
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كه كشور دوره تبوتاب انتقال را تجربه
ميكرد و هنوز از شوك ناشي از مطلع شدن از
جنايتهاي نظاميان بيرون نيامدهبود ،آغاز
به كار كرد .اين محاكمات فضاي ارعاب و
وحشت را درهم شكست و باعث شد كه افكار
عمومي در جريان حوادث دردناكي كه در
مراكز شكنجه گذشتهبود ،قرار گيرد .مردم
از زبان بازماندگان و شاهدان عيني
ميشنيدند كه چه جنايتهائي به نام دفاع از
سرزمين پدري در كشورشان صورت گرفته است.
اين دادگاهها انعكاس وسيعي در سراسر جهان
داشت و اعاده حيثيتي بود براي آرژانتين،
كه توانسته بود با اتكا به دادگاههاي ملي
و دستگاه قضائي خود ،جنايتكاران را علنا
محاكمه كند.
آن
طرح
كه
ديگري
محاكمات
اما
ريختهشده و در راه بود ،در نتيجه فشار
نظاميان در آن زمان ادامه پيدا نكرد .يك
سال بعد از اين محاكمات جنجالي ،آلفونسين
تحت فشار نظاميان و در حاليكه مردم
خواهان ادامه اين محاكمات بودند ،راه عقب
نشيني را برگزيد .در پايان سال  ٨٩٦با
تصويب قانون ”نقطه پايان“ ،كه محاكمات
بعدي را شامل محدويت زماني مي كرد ،راه
براي تداوم آنها دشوار شد .نظاميان به
اين هم قانع نشدند و يك سال بعد با شورش
و تهديد به كودتا دولت را مجبور ساختند
كه قانوني را به تصويب برساند كه
جنايتهاي آنها را طبق اصل ”اطاعت از
قانون“ از مقوله جرم خارج ميساخت .به اين
ترتيب اعمالي چون شكنجه ،ربودن و ناپديد
كردن انسانها تحت نام ”اطاعت از قانون“
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توجيه و صدها نظامي و نيروهاي امنيتي ،كه
چنين اعمالي را مرتكب شدهبودند ،تبرئه و
حتي در مشاغل خود ابقا ميشدند .يكي از
چهره هاي منفوري ،كه با اين قانون مصونيت
و تا سال  ٨٨٥همچنان در پست خود باقي
ماند ،كاپيتان دريائي آلفردو آستيز بود
كه به عنوان مسئول ربودن و به قتل رساندن
دو راهبه فرانسوي و يك جوان سوئدي شناخته
شدهبود .جرم ديگر او رهبري كار نفوذي در
تجمع مادران مايو براي شناسائي چهره هاي
فعال آنها بود .به دنبال اطالعات وي بود
كه سه نفر از گروه مادران و از جمله
بنيان گذار گروه ،خانم آزوسنا ويال فلور
ربوده و كشته شدند.
كارلوس منم ،جانشين
در سال ٨٨٨
آلفونسين ،با شعار آشتي در كشور و با
استفاده از حق رئيس جمهوري براي عفو،
سران نظامي را آزاد كرد .تنها جرمي كه از
عفو مستثني بود ،ربودن نوزادان بود.
نظاميان ،كودكان دستگيرشدگان را بدون
اطالع ديگر خويشاوندان آنها به خانواده
هائي از بين خود ميسپردند .اين جنايت را
تجمع پدربزرگها و مادربزرگها براي جستجوي
نوههاشان ،برمال ساختهبودند .به اين جرم
ژنرال ويدال و ماسورا سازمان دهندگان
كودتاي نظامي سال ، ٨٩٦همچنان بايد در
زندان ميماندند.
اين سازشها و عقب نشيني ها ،كه به
بهاي چشم پوشي از عدالت صورت ميگرفت ،بحث
هاي تندي را در بين مردم و همچنين در
مجلس نمايندگان برانگيخت .مادران ميدان
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مايو ،سازمان هاي حقوق بشر و وكال با
تظاهرات در خيابانها به دست و دل بازيهاي
منم در عفو ژنرالها به اعتراض برخاستند.
نه تنها آنها ،بلكه بخش بزرگي از افراد
جامعه نيز موافق تعقيب قانوني و محاكمه
جنايتكاران نظامي و امنيتي بودند.
اما بحث برخورد با گذشته سياه و
مبارزه براي اجراي عدالت در آرژانتين
پايان نيافت .سنتي كه كميسيون حقيقت پايه
نهاده بود ،با تهديدها و سازش ها از
اعتبار نمي افتاد .مردم به تجربه دريافته
بودند كه براي اجراي حقوق بشر ،منزوي
ساختن و مجازات كساني كه حقوق بشر را زير
پا مي گذارند ،نميتوان تنها به باالئي ها
اتكا داشت .سرخوردگي فعالين حقوق بشر و
مادران مايو از باالئي ها به تسليم
نيانجاميد .آنها فعاليت خود را با تكيه
بر افكار عمومي و مطبوعات ادامه دادند.
در سال  ، ٨٨٥دوازده سال پس از پايان
ديكتاتوري نظامي ،اعترافات يك افسر پيشين
(آدولفو)
فرانسيسكو
دريائي،
نيروي
سسيلينكو ،افكار عمومي را بار ديگر به
لرزه درآورد .وي در مصاحبه اي با نويسنده
و روزنامه نگار معروف ،اوراسيو وربيتسكي،
از چگونگي ناپديد كردن انسانها به فرمان
ژنرالها و در راس آنها ژنرال ويدال پرده
برداشت .او فاش ساخت كه آنها زندانيها را
بعد از شكنجه و بازجوئي به بهانه انتقال
به زنداني ديگر دسته -دسته سوار هواپيما
ميكردند و بعد از تزريق آمپولهاي خواب
آور آنها را در حالي كه هنوز زنده بودند
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از ارتفاع بسيار باال به دريا مي ريختند.
اين عمليات هفته اي يك بار و طي دو سال
بطور مداوم انجام مي گرفت .و هر بار ٥
الي  ٨نفر بدون اينكه كوچكترين اطالعي از
مرگ خود داشته باشند ،به دريا ريخته مي
نفر در اين ”پروازهاي
شدند .تعداد ٨٨
٩
مرگ” كشته شدند.
با شرح جزئيات نقشه كشتن انسانها و
برمال شدن نام عامالن آن ،بار ديگر اعتبار
قانون ”اطاعت از مافوق“ و قانون عفو و
منع پيگرد نيروهاي نظامي و امنيتي زير
سوال رفت .رئيس ارتش ،ژنرال مارتين
بالزا ،در يك گفتار تلويزيوني به صراحت
اعالم كرد كه:
”هيچكس موظف نيست دستورات ضداخالقي يا
دستوراتي كه قانون را زير پا ميگذارد،
اطاعت كند ،فرمان و اجراي چنين دستوراتي
بايد شامل مجازات شود“.
او در صحبتهايش همچنين به زنان و
مرداني كه مفقود شده و هيچگاه اثري از
آنها بدست نيامده بود ،اداي احترام كرد و
خطاب به خانواده هاي آنها افزود كه هر چه
در توانش باشد انجام خواهد داد تا گذشته
ديگر تكرار نشود .در مارس  ٨٨يك قاضي
آرژانتيني ”قانون اطاعت“ را نقض قانوني
اساسي اعالم كرده و آن را لغو كرد.

 ٩هم اكنون سيسيلينگو در اسپانيا در بازداشت بسر
آغاز شد.
مي برد .محاكمه او در مارس ٨٨٥
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به دنبال اين بيانات ،باالخره نيروهاي
نظامي به انتقاد از خود پرداختند و اعالم
كردند كه فرماني را كه به نظم دموكراسي
در جامعه لطمه زند ،اطاعت نخواهند كرد .و
فرمانده نيروي دريائي
٨٨
سپس در سال
آرژانتين هم از اينكه آموزشگاه و پادگان
خود ،اسما ،را در اختيار نيروهاي نظامي
قرار داه بود ،از خود انتقاد كرد.
با اينهمه ارعابي كه نظاميان در
بين
از
هنوز
آفريدهبودند،
جامعه
نرفتهبود .اين ترس ريشه دار به ويژه در
شورش عليه بحران مالي و اقتصادي در سال
 ٨٨چهره نمود .اين نگراني وجود داشت كه
نظاميان به رغم سوگند وفاداري به مردم از
پادگانها خارج شده و به بهانه اينكه
سياستمداران و احزاب قادر به برقراري نظم
نيستند رو در روي مردم قرار گيرند.
خوشبختانه چنين اتفاقي روي نداد .مي
توان خوش بين بود كه سربازان و نظاميان
با درس گيري از تجارب گذشته ديگر به
سادگي تسليم كودتا نشوند و خود را در
برابر مردم قرار ندهند .بعالوه سياست دولت
از كودتاي
آمريكا هم ،كه در سال ٨٩٦
نظاميان حمايت كردهبود ،امروزه در قبال
كشورهاي آمريكاي التين تغيير كرده است.
مردم آرژانتين هم اين درس را آموخته اند
كه نه ترس و احتياط ،بلكه راه جلوگيري از
قدرتگيري مجدد نظاميان ،محدود كردن قدرت
و اختيارات آنها از طريق كنترل و نظارت
بر نهاد ارتش است .حادثه اي كه در اوائل
سال  ٨٨افكار عمومي را بخود جلب كرد،
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نشان از حساسيت مردم و مطبوعات در مقابل
جريانات درون ارتش بود .مطبوعات عكسهايي
را دريافت و منتشر كردند كه حكايت از آن
ميكرد كه تا سال  ٨٨هنوز در پادگانها
آموزش شكنجه جزو تعليمات نظامي بوده است.
بدنبال اين جنجال ،رئيس جمهور كيرشنر
كميته اي را مامور تحقيق در اين باره
كرد.
در سال  ٨٨موضوع برخورد با گذشته
تب وتاب تازه اي يافت .بيست سال پس از
پايان يافتن ديكتاتوري ،تصفيه حساب با
سران آن و مجريان جنايتها بار ديگر بحث
جامعه شد .حال اين مسئله تنها محدود به
خانواده هاي ناپديد شدگان و سازمانهاي
حقوق بشر نبود .اكثريت جامعه و به ويژه
نسل جوان خواهان محاكمه و مجازات عاملين
جنايتهاي گذشته بودند .شايد آرژانتين هم
مثل جامعه آلمان بعد از فاشيسم هيتلري
نياز به گذشت زمان و تغيير نسل داشت تا
از ارعاب گذشته خود را برهاند و به نقد
جدي و محاكمه گذشته بپردازد .در ماه
آگوست آن سال قانون عفوي كه نظاميان پيش
از ترك قدرت براي مصونيت قضائي خويش صادر
كرده بودند ،از طرف مجالس كنگره و سنا
باطل اعالم شد .اين اقدام ،كه مردم سالها
بيصبرانه منتظرش بودند ،موانع بر سر راه
محاكمه نظامياني را كه مرتكب جنايتهاي ضد
بشري شده بودند ،از ميان برميداشت .مردم
و طرفداران حقوق بشر در كنار مادران
ناپديد شدگان اين پيروزي بزرگ را با
ابراز شادي در خيابانها جشن گرفتند.
سازمان عفو بين الملل اين حادثه را
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موفقيت بزرگي در تحكيم موازين حقوق بشر
در آرژانتين شمرد.
دادگاه
يك
سال
همان
ژوئيه
در
نظاميان
از
تن
٥
براي
اسپانيائي
آرژانتين ،كه در بين سالهاي  ٨٩٦تا ٨٩
متهم به آدم ربائي ،شكنجه و قتل هزاران
زن و مرد  -از جمله دهها شهروند
اسپانيائي  -شده بود ،حكم بازداشت صادر
كرد .آنها در آرژانتين دستگير شدند اما
بر سر تحويل آنها بحثهاي زيادي صورت
گرفت .با اليحه اي كه رئيس جمهور پيشين،
گذرانده
٨٨
فرناندو دوال روا ،در سال
بود ،دولت آرژانتين حق نداشت متهميني را
كه پيشتر در داخل آرژانتين محاكمه شده
بودند ،به كشور ديگري تحويل دهد .نستور
كيرشنر در تابستان  ، ٨٨زماني كه هنوز
چند ماه از رياست جمهورياش نميگذشت ،اين
اليحه را لغو كرد .وي در مصاحبه اي موضوع
تحويل مجرمان ضد حقوق بشر را امري حقوقي
دانست كه مسائل سياسي نبايد آن را تحت
تاثير قرار دهد .با اين همه اما تحويل
نظاميان به اسپانيا صورت نگرفت.
چند ماه بعد از اين حادثه ،در نوامبر
دادگاه شهر نورنبرگ آلمان حكم
٨٨
بازداشت ژنرال ويدال و دو عضو پيشين نظامي
را به جرم ربودن و قتل دو آلماني مقيم
صادر
و ٨٩٩
آرژانتين در سالهاي ٨٩٦
كرد .همزمان شكايتي هم عليه مدير مرسدس
بنز در آرژانتين به اتهام همكاري با
مقامات نظامي در دادن اطالعات و محل سكونت
اعضاي شوراي كارخانه ،جريان داشت .به
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دنبال اين همكاري  ٥تن از كاركنان اين
موسسه مفقود و هيچگاه اثري از آنان يافت
نشده بود.
در تابستان  ٨٨ژنرال ماسون ،رئيس
سابق ارتش به دليل اظهارات آشكارا يهودي
ستيزي به سه سال و نيم حبس محكوم شد كه
به علت كهولت سن مجازات به حبس خانگي
تقليل يافت .در آرژانتين هم همچون
كشورهاي ديگر كه بر دموكراسي تكيه دارند،
انسانها نه تنها پاسخگوي اعمال خالف ،بلكه
و
آميز
تحريك
نظرهاي
اظهار
مسئول
نژادپرستانه هم بايد باشند.
قاضي بالتازار گارسون كه در سال ٨٨٩
هم حكم بازداشت آگوستو پينوشه را داده
بود و مصمم بود همه نظاميان ديكتاتور
آمريكاي التين را به ميز محاكمه بكشاند،
پرونده نظاميان آرژانتين را رها نكرد .در
كه
سسيلينگو،
آدولفو
٨٨٥
بهار
در”پروازهاي مرگ” شركت داشت و داوطلبانه
خود را به دادگاه اسپانيا معرفي كرده
بود ،به جنايت عليه بشريت محكوم شناخته
شد و براي هر مورد از قتلهائي كه مرتكب
سال زندان محكوم شد.
شده بود ،به
نمي توان از ناپديدشدگان و از
كميسيون حقيقت در آرژانتين سخن گفت و نقش
مادران ميدان مايو را ناديده گرفت .آنها
به خاط نقش بسيار مهمي كه در افشاي
جنايتهاي ديكتاتوري نظاميان و حوادث بعدي
ايفا كردند ،مهر خود را بر تاريخ نهادند
و سرمشقي شدند براي مادران داغ ديده در
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ديگر نقاط جهان .بجاست كه بررسي اين بخش
با معرفي آنها پايان يابد.

مادران ميدان مايو
ميدان مايو مركز سياسي شهر بوئنوس
آيرس و مشرف به مقر روساي جمهور آرژانتين
است .در همين ميدان بود كه در مه سال
مردم آرژانتين استقالل خود را از
٩ ٨
اسپانيا جشن گرفتند.
سالهاي زيادي ،روزهاي پنجشنبه هر
هفته ،ساعت پانزده و سي دقيقه زناني كه
سربندي سفيد بسر داشتند و عكسهاي فرزندان
خود را به سينه نصب كرده بودند ،دور اين
ميدان راه پيمائي ميكردند .اينان مادران
ناپديد شدگان بودند .نخستين گرد همائي
علني آنها در آوريل  ، ٨٩٩يك سال پس از
كودتاي نظامي صورت گرفت .پيش از آن ،در
كليسائي در مركز شهر جمع مي شدند .بنا به
پيشنهاد خانم آزوسنا ويالفلور ،كه خود نيز
بعدها به جرگه ”ناپديد شدگان“ پيوست،
مادران محل تجمع شان را به ميدان مايو،
ميدان اصلي شهر انتقال دادند .در نخستين
مادر شركت داشتند .پس
راهپيمائي تنها
از مدت كوتاهي بر تعداد آنها افزوده شد.
در شرايطي كه ارعاب ناشي از كودتا
همه جا حكمفرما بود و هيچ مطبوعات آزادي
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وجود نداشت كه مفقوداالثر شدن آدمها را
انعكاس دهد ،حركت مادران در مال عام ،كه
در نفس خود اعتراض و فرياد دادخواهي بود،
اقدامي بسيار شجاعانه بود .خشم و درد
ناشي از دست دادن فرزند چنان سنگين بود
كه آنها در حركت خود درنگ و پروا نكردند.
بيشتر اين مادران ،زنان خانه دار و عامي
بودند كه پيشترها عالقه چنداني به سياست
نداشتند .اما همين مادران ”غير سياسي“
يكي از بزرگترين حركات سياسي آمريكاي
التين را در دو دهه آخر قرن بيستم به راه
انداختند.
آنها در ادارات دولتي و مقر هاي پليس
همديگر را شناخته و از سرگذشت مشترك
يكديگر آگاه شدهبودند .در راهپيمائيها
سربند سفيد را براي خود برگزيدند كه
ابتدا چيزي نبود جز مانده هائي از قنداق
كودكي فرزندان گمشده .بعدها اين سربندهاي
سفيد سمبل صلح ،زندگي ،رابطه مادرانه و
ضديت با خشونت شد.
بزودي بر تعداد آنها افزوده شد و
آوازهشان به مطبوعات خارجي هم كشيد .اما
در روزنامه هاي آرژانتين در باره آنها
همچنان سكوت حاكم بود .تجمع منظم آنها در
مركز شهر ،خود براي جلب توجه ديگران
كفايت مي كرد .حركت آنها ضمنا مقابله با
سكوتي بود كه حاكمان نظامي بر همه جا
حاكم كرده بودند.
در اواخر سال  ٨٩٩حدود  ٥٨تن از
مادران در محلي خارج شهر بوئنوس آيرس
نشستي برگذار كردند تا بر سر گامهاي بعدي
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تصميمگيري كنند .آنها نياز به يك تشكل را
براي گسترش حركتشان احساس ميكردند و
ميخواستند موجوديتشان را رسما اعالم كنند.
پس بيانيه اي نوشتند كه با اين عنوان
شروع مي شد ” ما چيزي نمي خواهيم جز
حقيقت“ ،و آن را به يكي از روزنامه هاي
پرتيراژ آرژانتين فرستادند.
عكس العمل نظاميان در مقابل اين حركت
جسورانه به شيوه هميشگي بود .سه تن از
بنيادگزاران مادران ميدان مايو ،آزوسنا
ويال فلورا ،يك راهبه فرانسوي االصل و يك
زن هنرمند جوان ناپديد شدند و هيچگاه
اثري از آنها بدست نيامد .قتل اين سه نفر
ضربه بزرگي بر پيكر ”مادران“ بود .تعدادي
خود را كنار كشيدند و ادامه دهندگان بايد
خود را براي خطرهاي بزرگ آماده مي
ساختند .خوش خيالي بود اين فرض ،كه تيغ
نظاميان گلوي مادران سالخورده و دردمند
را نگيرد .بعدها خانم هبه بونافيني،
جانشين ويال فلورا در باره ادامه حركتشان
چنين نوشت:
”نيروئي كه به ما توان داد تا
حركتمان را همچنان ادامه دهيم ،بچه
هايمان بودند .ما نخستين مادراني بوديم
ما
شديم.
زاده
فرزندانمان
از
كه
نميخواستيم خون آنها بيهوده هدر رود“.
در سال  ٨٩٩كه مسابقات جهاني فوتبال
در آرژانتين برگزار ميشد ،اين كشور
ميزبان هزاران ميهمان خارجي و در بين
آنها صدها خبرنگار از چهار گوشه جهان
بود .به رغم تدابير امنيتي كه در سراسر
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كشور پديد آمده بود ،مادران كوشيدند از
موقعيتي كه پيش آمده بود ،بهره جسته و
صداي خود را به گوش جهانيان برسانند.
آنها صدها كارت و نامه به سياستمداران و
خبرنگاران خارجي فرستادند .اين تالشها ثمر
زيادي بهمراه نداشت .اين بار عالقه ها به
تمامي متوجه فوتبال بود .آرژانتين عنوان
قهرماني را از آن خود ساختهبود و اين
پيروزي براي مدتي هر چند كوتاه بيشتر
مردم را در رويائي شيرين فروبرد.
به زودي اما صداي مادران را گوشهاي
شنوا در كشور دوردست هلند شنيدند .با
حمايت خانم دن اويل ،همسر نخست وزير
هلند ،گروه حمايت از مادران مايو تشكيل
گرديد و به دنبال آن سفرهاي تبليغاتي
خانم هبه بنافيني ،نماينده مادران ،به
كشورهاي خارج آغاز شد .او در نخستين سفر
خود به آمريكاي شمالي و اروپا با
سياستمداران و خبرنگاران مالقات كرد و از
آدمربائيها توسط نظاميان كشورش سخن گفت.
در سال  ٨٩٨بنافيني موفق به ديدار پاپ و
همچنين رئيس جمهور ايتاليا گرديد .اين
توجه و حمايت بينالمللي ،مادران را در
حركتشان اميدوارتر و مصم تر ساخت و نيز
باعث شد تا حاكمان نظامي آرژانتين ديگر
نتوانند به راحتي آنها را سر به نيست
كنند .آنها ”انجمن مادران ميدان مايو“ را
به ثبت رساندند و يك كميسيون يازده نفره
از بين خود به رياست انجمن برگزيدند .شدت
يافتن حركت مادران تشديد فشار نظاميان را
به همراه داشت .نظاميان مي خواستند با
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ايجاد موانع مختلف مانع راهپيمائي هفتگي
در ميدان مايو شوند.
جايزه صلح نوبل به
در سال ٨٩٨
آدولفو پرز ،فعال و مبارز در راه احقاق
حقوق بشر ،تعلق گرفت .اين حادثه توجه
جهانيان را متوجه آرژانتين ساخت .مادران
به همراه آدولفو پرز راهي اسلو شدند تا
دنيا را متوجه ناپديدشدگان در آرژانتين
قرار دهند .در همين سال آنها نخستين
بولتن خود را با عنوان ”عدالت ،عشق و
صلح“ منتشر كردند .اولين بولتن نه در
چاپخانه ،بلكه در منزل هبه بنافيني به
چاپ رسيد و توزيع آن حتي به خيابانهاي
كشور همسايه ،اروگوئه ،هم كشيده شد .در
تمام اين كارها مادران از پشتيباني گروه
هلندي ”حمايت از مادران ميدان مايو“
برخوردار بودند.
مادران حركت خود را
٨٩
در سال
تشديد كردند .در دسامبر آن سال  ٩٨تن از
ساعته را در
مادران يك راهپيمائي
را
آن
و
دادند
ترتيب
مايو
ميدان
”راهپيمائي مقاومت“ ناميدند و آن را در
دسامبر هر سال تكرار كردند .آنها شعار مي
دادند:
ناپديدشدگان به زندگي باز گردانده
شوند /عامالن و مقصران مجازات گردند/
قاتالن مردم زنداني شوند /مقاومت ادامه
دارد /عقب نشيني نمي كنيم /نه فراموشي و نه
عفو /پايدار باد مبارزه ،عقب نشيني هرگز/
اتحاد و مبارزه يا گرسنگي و سركوب /فكر
روشن ،قلب متحد ،مشت مبارز /مقاومت و
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مبارزه براي پيروزي فردا /پرچم ما
برافراشته خواهد ماند در دستان فرزندان
امروز.
٨٩
با شروع جنگ مالويناس در مارس
موجي از ناسيوناليسم كشور را فراگرفت.
مادران از شركت در تظاهرات ”وحدت ملي“
خوداري كردند .هبه بنافيني در اين باره
به صراحت اعالم داشت” :جزيره مالويناس
متعلق به آرژانتين است ،همينطور هم
ناپديدشدگان“
تسليم بي قيد وشرط نظاميان در مقابل
دولت انگليس زنگ خطري براي نظاميان بود.
موجي از حركتهاي مخالف دولت ،كشور را
فراگرفت .نظاميان از ترس محاكمه و مجازات
كه قابل پيش بيني بود ،پيشاپيش براي خود
قانون عفو گذراندند .دهها هزار نفر به
دعوت مادران در اعتراض به اين قانون
راهپيمائي كردند .نظاميان ناچار شدند به
انتخابات آزاد تن دهند.
يك سال بعد ،شب پيش از واگذاري قدرت
به رائول آلفونسين ،اولين رئيس جمهور
منتخب بعد از حكومت نظاميان ،مادران
آخرين راهپيمائي خود را در حيات نظاميان
زن و مرد ”ناپديد
با حمل اسامي ٨٨٨٨
شده“ برگذار كردند .آلفونسين رسما از
مادران ميدان مايو براي شركت در مراسم توديع
رياست جمهوري دعوت به عمل آورد .موجوديت
آنها به خاطر شجاعت و پايداريشان چه در
سطح كشور و چه در سطح بين المللي قابل
انكار نبود.
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آلفونسين كميسيوني را مامور روشن كردن
سرنوشت ناپديدشدگان كرد .از آنجا كه اين
كميسيون مجوز و اختياراتي براي وادار
ساختن مسئولين جنايتهاي گذشته به اعتراف
نداشت ،مادران مايو از آن استقبال نكرده
و آن را تحريم كردند و نوشتند” :ما
كميسيون را به رسميت نميشناسيم زيرا
منتخب مردم نيست بلكه انتصاب حكومت است“.
آنها انتخاب ارنستو ساباتو را به
رياست كميسيون يك سازشكاري خواندند و
يادآور شدند كه او همان كسي است كه در
سال  ٨٩٦بعد از ميهماني ناهار با ژنرال
ويدال از او تمجيد كرده بود .مادران
رئيسجمهور آلفونسين را هم مورد انتقاد
قرار داده و وي را به دوگانگي در گفتار و
كردار متهم كردند.
نظرات در باره اقدامات دولت آلفونسين
در راه تحقق دموكراسي و تضمين حقوق بشر
متفاوت بود .عده اي آن را در مجموع مثبت
ارزيابي مي كردند اما معتقد بودند كه
اقداماتي كه در آغاز راه است ،بايد تعميق
و گسترش يابد .بخشي از انجمن مادران
ميدان مايو هم همين نظر را داشتند و
حمايت از حكومت جديد را ضروري ميدانستند.
اين اختالف نظرها باعث شكاف در انجمن
مادران طرفدار
مادران شد .در سال ٨٩٦
اين نظر از بقيه جدا شده و شاخه”مادران
ميدان مايو -خط پايه“ را تشكيل دادند.
تالش آنها اين بود كه اهداف خود را در
چارچوب سيستم سياسي موجود پيش برند و از
اينكه به عنوان اپوزيسيون راديكال شناخته
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شوند ،ابا داشتند .ديگر مورد اختالف اين
بخش از مادران ،در روش رهبري بود .اما به
رغم اختالف نظرها و موضع گيريهاي متفاوت
راهپيمائي روزهاي
همگي مشتركا در
پنجشنبه در ميدان مايو شركت مي كردند.
درگيري هاي نظري زماني به اوج خود رسيد
كه مادران با شعار ”فرزندان ما را زنده
به ما بازگردانيد“ دومين دور راهپيمائي
مقاومت را سازمان دادند .عدهاي طرح اين
شعار را ديوانگي خواندند .اما اين شعار،
كه به نظر غيرمنطقي ميآمد ،عكسالعملي بود
مسئله
كه
كميسيون،
گزارش
مقابل
در
ناپديدشدگان را موضوعي تمام شده ارزيابي
كردهبود .مادران ناپديدشدگان نميخواستند
با پذيرش مرگ فرزندانشان مقاومت را پايان
يافته اعالم كنند .آنها در يكي از بيانيه
اجساد
از
تعدادي
كه
زماني
هاشان،
ناپديدشدگان شناسائي شد ،چنين نوشتند:
”چرا بايد اجساد را بپذيريم در حاليكه
قاتلها بدون ترس از مجازات در كشور
آزادانه زندگي مي كنند“.
پيشترها هم نظاميان ،زماني كه هنوز بر
سر كار بودند ،اعالم كرده بودند كه
مفقودشدگان در مبارزه كشته شده اند و
براي اثبات مدعاي خود اجسادي را براي
شناسائي خانواده هاشان از گورهاي دسته
جمعي بيرون كشيده بودند ٩.چه در آن وقت

 ٩گورهاي دسته جمعي اجساد همه ناپديدشدگان را
دربرنمي گرفت .همانطور كه پيشتر اشاره شد نظاميان
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و چه بعدها مادران با اعالميه هاي خشك و
خالي و نيز نبش قبرها به مقابله برخاستند
و حتي از پذيرش غرامت مالي براي وابستگان
خودداري ورزيدند و همچنان بر خواست
بازگرداندن فرزندانشان به زندگي پاي
فشردند .از نگاه بسياري ،اين كار خارج از
منطق و يك لجاجت تلقي مي شد .از جنبه
روانشناسانه ميتوان گفت كه شايد تب و تاب
هاي ناشي از ابهام و ناروشن بودن سرنوشت
فرزندانشان و نيز عدم قبول از دست دادن
آنها به مادران نيروي تحرك ميبخشيد و
آنها براي حفظ موجوديت خود به اين باورها
نياز داشتند .برخالف تعدادي از خانواده ها
كه اميدشان را از دست دادند و مرگ
مايو
مادران
پذيرفتند،
را
فرزندشان
هيچوقت مرگ فرزندانشان را به رسميت
نشناختند و همچنان بر خواست خويش پاي
فشردند .آنها نميخواستند كه مسئله تنها
در اشكال جنائي و آدم كشي خالصه شود.
ميخواستند كه ريشه هاي سياسي ناپديد كردن
انسانها روشن شود و مسئوالن آن محاكمه و
مجازات شوند .آنها با هر نوع مصالحه اي
در اين راه مخالف بودند و به حركت خود
ادامه دادند .آنها حتي از برگزاري مراسم
يادبود و بزرگداشت براي عزيزان ناپديدشده
اقدام
با
آنها
ميكردند.
خودداري
دانشجوياني كه ميخواستند به احترام دختر
هم دانشكدهشان ،كه توسط نظامي ها سر به
نيست شده بود ،سالني را به اسم او نام
بسياري از مخالفان خود را پس از بازجوئي ها و
شكنجه بيهوش كرده و به دريا ريخته بودند.
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گذاري كنند ،مخالفت كردند .به نظر مادران
اين گونه مراسم و يادبودها بي ارزش و به
معناي پذيرش مرگ عزيزانشان بود .مي گفتند
”هيچ دردي وجود ندارد كه بي ثمر بماند“.
به بيان ديگر درد اجتماعي بايد ثمري براي
تغيير حال و آينده داشته باشد.
شروع
سالگرد
دهمين
، ٨٩٩
سال
در
حركتشان ،مادران بار ديگر موجوديت و حضور
خود را به نمايش گذاشتند و شديدا به سياست
هاي كارلوس منم در آزاد كردن جنايتكاران
نظامي اعتراض كردند.
امروز مادران ميدان مايو حركت خود را
قربانيان
و
ناپديدشدگان
مسئله
از
ديكتاتوري نظاميان فراتر برده اند .آنها
در موضع اپوزيسيون سياسي -البته نه در
چارچوب يك حزب سياسي -خود را درگير مسائل
اجتماعي و سياسي روز ميكنند .در مارس
 ٨٨خانم هبه بنافيني اقدامات كيرشنر را
ستود .كيرشنر اولين رئيسجمهوري بود كه
انجمن
سخنگوي
محبوبترين
ستايش
مورد
مادران مايو قرار مي گرفت .در دوره رياست
جمهوري او بود كه قانون مصونيت نظاميان
را مجالس قانونگذاري كشور براي هميشه لغو
كردند .اين حادثه با شادي مردم آرژانتين
روبرو شد .مادران در حاليكه بار ديگر
عكسهاي رنگ و رو رفته فرزاندانشان را
بدست گرفته بودند ،به تظاهرات رفته و
شعار دادند :مصونيت پايان مي يابد /عدالت
حكمفرما خواهد شد.
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كيرشنر در اقدامي بي سابقه تمام كادر
بازماندگان
از
كه
را،
ارتش
رهبري
ديكتاتوري ارتش بودند ،به بازنشستگي
فرستاد و سران پليس را از كار بركنار
كرد .و باز كيرشنر ،اولين رئيس جمهوري
بود كه در مارس  ٨٨از اسما بازديد كرد.
در اين مراسم كه با حضور بازماندگان اين
زندان بدنام برگذار ميشد ،رئيس جمهور
رسما از بازماندگان و از كساني كه ديگر
نبودند كه سخنان او را بشوند ،پوزش خواست
و خواستار آن شد كه حداقل بخشي از اين
پادگان بزرگ به موزه تبديل شود.
شكنجه،
زندانها،
وضع
از
انتقاد
بدرفتاري توسط پليس و سانسور مطبوعات
هميشه موضوعات مجله مادران واقع مي شوند.
آنها در تظاهرات شان خواستار رعايت تمامي
جنبه هاي حقوق بشر و اجراي عدالت
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مي شوند .به
حقوق كودكان و به سياست هاي آموزشي توجه
ويژهاي دارند .صلح جهاني نيز يكي ديگر از
محورهاي مهم توجه مادران بوده و هست.
امروز مادران مايو حضور خود را در
تركيب گسترده تري به نمايش ميگذارند.
مادراني هم كه فرزندانشان در حوادث خشونت
بار به قتل رسيده اند مثال در برگذاري
بازي هاي فوتبال ،در ديسكوتكها و يا در
خدمت سربازي ،خود را در حركت مادران سهيم
مي دانند .آرژانتين در زمره جوامعي قرار
دارد كه در آن آمار جنايت و خشونت بسيار
باالست .تجربه نشان داده است كه در كنار
فقر و بيكاري اين مسئله يكي از عوارض و
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ميراث ديكتاتوريها است .در سال ٨٨٩
نفر عضو
انجمن مادران مايو حدود ٥٨٨
داشت .انجمن با چندين ”زيرگروه“ و گروه
هاي موازي در سراسر آرژانتين نماينده
دارد از جمله آنها:
 گروه ”مادربزرگها“ كه در تالشهايمشتركشان براي جستجوي نوه هاي گم
شده ،كه پدر و مادرشان بدست نظاميان
به قتل رسيده اند ،دور هم جمع
شدهاند .نظاميان كودكاني را كه در
زندان به دنيا آمده بودند يا هنگام
دستگيري والدين شان ،خردسال بودند،
پنهاني به خانواده هائي از بين خود
ميسپردند” .مادربزرگها“ خواستار باز
گرداندن اين افراد -البته در صورت
تمايل خويش -به خانواده هاي واقعي
شان هستند.
 سازمان خودياري وابستگان قربانيان ديكتاتوري نظاميان.مادران از پشتيباني گروه هاي مختلفي
برخوردارند .مثال در مجله مادران مايو
گروه هائي از پزشكان ،روانشناسان ،وكال،
هنرمندان و غيره هر كدام در حوزه تخصص
خود مقاله و مطلب مي نويسند.
تاثير حركت مادران مايو از مرزهاي
آنها
حركت
رفتهاست.
فراتر
آرژانتين
الگوئي شد براي مادراني از ديگر كشورهاي
آمريكاي التين مثل شيلي و اروگوئه و غيره،
كه سرنوشتي مشابه داشتند .بعدها تاثير
اقدامات آنها از مرزهاي آمريكاي التين هم
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فراتر رفت .بيست سال بعد از شروع تجمع
مادران آرژانتيتي در ميدان مايو ،مادران
مفقود شدگان تركيه حركت مشابهي را آغاز
كردند .آنها هر شنبه در زمان و مكاني
معين در استانبول بر روي سنگفرش خيابان
مي نشستند و عكس فرزاندانشان را به دست
ميگرفتند .روي پالكاردي كه معرف آنها براي
رهگذران بود ،نوشته شده بود :ما اينجا
هستيم براي انسانهاي مفقود شده /ما
فرزندان خود را مي خواهيم.
دريافت مدال كارل فون اوسيتسكي از
طرف جامعه حقوق بشر آلمان به مادران شنبه
فرصتي براي آنها
استانبول در سال ٨٨٩
فراهم آورد تا صداي خود را به گوش مردم
مادران
هم
چين
در
برسانند.
اروپا
كشتهشدگان ميدان تيان من گردهم آمدهاند و
تالش ميكنند كه دولت چين به آمار رسمي
قربانيان اعتراف كند و جاي دفن آنها را
به خانوادهها اطالع دهد .حركت ديگر كه در
زمان خود تاثير گذار بود ،تجمع مادران
سياهپوش صرب بود عليه جنگ.
انجمن مادران ناپديدشدگان از كشورهاي
مختلف با هم ارتباط دارند و شبكهاي را
تشكيل ميدهند .اين انجمنها همراه با
سازمانهاي بينالمللي حقوق بشر خواستار
تصويب كنوانسيوني از طرف سازمان ملل عليه
سربهنيست كردن انسانها هستند و خواستار
در هر گوشه
آنند كه عامالن اين جنايتها
جهان ،كه باشند ،محاكمه و مجازات شوند.
اين انجمنها گردهمآئيهاي ساالنه دارند .در
يكي از اين گردهمآئيها ،كه در نوامبر
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 ٨٨در برلين برگذار شد ،آنها از دولت
آلمان خواستند كه از تصويب كنوانسيون
عليه ناپديد كردن انسانها حمايت كند.

شيلي
در پي يك كودتاي
٨٩
در سپتامبر
نظامي عليه حكومت سالوادور آلنده ،كه با
راي آزاد مردم به رياست جمهوري انتخاب
شده بود ،دوري تازه از ترور و سركوب در
شيلي آغاز شد .هزاران نفر دستگير ،شكنجه
و كشته شدند .تعداد كشته شدگان را بيش از
 ٨٨٨نفر تخمين مي زنند كه يك سوم آنها
را ناپديد شدگان تشكيل مي دهند .كساني كه
توسط نيروهاي نظامي و امنيتي ربوده شده و
هيچگاه نشاني از سرنوشت آنها به خانواده
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هاشان داده نشد .صدها هزار نفر مجبور به
ترك كشور شدند.
ژنرال آگوستو پينوشه ،رهبر كودتا ،كه
از حمايت آشكار دولت آمريكا برخوردار
بود ،يك دوره ديكتاتوري را به مدت  ٩سال
بر شيلي حاكم گرداند .حكومت پينوشه دو
مرحله داشت .در مرحله اول ،كه سالهاي بين
 ٨٩تا  ٨٩٦را در برمي گرفت ،شيلي با
يك ديكتاتوري تمام عيار روبرو بود.
سازمان مخفي  DINAكه در اين دوره تشكيل
شد ،وظيفه نابودي تمامي نيروهاي چپ،
دموكرات و هواداران آلنده را بر عهده
داشت .در مرحله دوم  ، ٨٩٦ - ٨٩٨كه حكومت
نظامي تا حدودي تثبيت شد ،پينوشه تالش كرد
تا به سركوب و حكومت ديكتاتوري نظاميان
چهره قانوني بدهد.
در سال  ٨٩٨قانون اساسي جديدي تصويب
شد كه بر اساس آن دوره رياست پينوشه به
مدت هشت سال ديگر تضمين قانوني مييافت و
از رياست دولت ،صاحب
پس از كناره گيري
مقام سناتوري مادام العمر ميشد كه مصونيت
قضائي و نيز تداوم حضور او را در صحنه
قدرت تضمين مي كرد .قانون اساسي جديد
همچنين به رئيس كشور اختيارات تام براي
اعالم وضعيت فوقالعاده مي داد و اعالم آن
به جز يك استثنا نيازي به آراي كنگره
نداشت .براي مردم شيلي اين قانون جز
هشدار و سايه دائمي كودتا معناي ديگري
نداشت .بعدها آيلوين ،اولين رئيس جمهور
منتخب بعد از كودتا ،تالشهايي براي الغاي
اين بند از قانون اساسي به عمل آورد .اما
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به دليل نفوذ نظاميان موفق به آن نشد.
اما اصالحات اندكي در آن صورت گرفت .اقدام
ديگر نظاميان در روند قانوني كردن حكومت
خود ،تشكيل شوراي امنيت ملي بود با حضور
و نفوذ آنها .قانون جديد شامل بندهاي
ديگري هم ميشد ،كه تداوم نفوذ رئيس كشور
را ،كه در زمان تصويب ،ژنرال پينوشه بود،
تضمين مي كرد :از جمله سهم انتصابي اعضاي
مجلس سنا و ابقاي قضات دادگاه هاي عالي
در مقام خويش براي مادام العمر.
با همه تدابيري كه نظاميان براي
استحكام قدرت خود بكار گرفتند اما
نتوانستند مانع بروز بحران اقتصادي شوند.
شيلي در دهه  ٩٨شاهد دور تازه اي از
اعتراض ها بود .در سال  ٨٩اين اعتراض
ها به اوج خود رسيد ،كه اعالم وضعيت فوق
العاده را بدنبال داشت.
كه دوره رياست پينوشه
در سال ٨٩٩
بپايان مي رسيد ،مردم شيلي بايد در يك
همه پرسي در مورد آينده كشورشان تصميم مي
گرفتند .اكثريت – -%٥ ،٩راي به نفي حكومت
پينوشه دادند .و يك سال پس از آن در يك
انتخابات آزاد پاتريسيو آيلوين ،نماينده
احزاب ائتالفي مخالف پينوشه ،به رياست
جمهوري برگزيده شد .يك روز پس از اداي
سوگند آيلوين ،مراسم با شكوهي ،كه در آن
 ٩٨هزار نفر شركت داشتند ،به يادبود
جانباختهگان در استوديوم ملي سانتياگو
برگذار شد .در هفته هاي اول كودتا اين
استوديوم ورزشي به اردوگاه زندانيان
تبديل شده بود .كودتاگران در آنجا هزاران
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نفر را شكنجه و تيرباران كرده بودند .در
اين مراسم ،كه از طرف دولت جديد برگذار
مي شد ،خانواده هاي مفقودشدگان ،زندانيان
سابق و ميهمانان خارجي حضور داشتند رقص
عزائي ،كه همسران ناپديدشدگان در اين
مراسم با موزيك يكي از سرودهاي ويكتور
خارا اجرا كردند ،فراموش نشدني بود .آنها
بطور دسته جمعي يك رقص دونفره ملي
شيليلئي را به تنهائي و در حاليكه عكس
همسر ناپديدشده خود را در آغوش داشتند،
٨
اجرا كردند.
از قولهاي انتخاباتي آيلوين رعايت
حقوق بشر و مجازات عامالن جنايتهاي
كودتاچيان نظامي بود .نه تنها خانواده ها
بازماندگان قربانيان جنايتهاي آن
و
سالها ،بلكه بخش هاي ديگري هم از مردم
خواستار روشن شدن وقايع دردناك گذشته
بودند .براي برآوردن اين خواست آيلوين
چند هفته پس از بدست گيري قدرت خواستار
تشكيل كميسيوني براي بررسي اتفاقات جنايت
بار و موارد نقض حقوق بشر در دوره حكومت
نظاميان گرديد.
٨٨٨
سال
در
دعوت
اين
بدنبال
”كميسيون ملي براي حقيقت و آشتي“ تشكيل
شد .همه اعضاي هشت نفره آن از طرف رئيس
جمهور انتخاب شدند .چهار نفر از ائتالف
مخالفين پينوشه و چهار عضو ديگر از بين
كساني برگزيده شدند كه با حكومت پينوشه
همكاري داشتند .انتخاب كساني كه به نوعي
Ariel Dorfman: Den Terror bezwingen, Hamburg, 2003
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با رژيم گذشته همدست بودند ،به عضويت
كميسيوني كه وظيفه آن بررسي جنايتهاي
گذشته بود ،تنها ميتوانست به دليل رعايت
توازن قوا صورت گيرد .آيلوين تنها با
اختالف آراي اندكي نسبت به رقيب محافظه
كار خود انتخاب شده بود .جداي از آن
نظاميان و نزديكان آنها با اتكا به قانون
مصوبه  ٨٩٨هنوز پستهاي خود را داشتند.
رائول رتينگ ،سناتور سابق و يكي از
هشت عضو كميسيون حقيقت ،به رياست آن
انتخاب شد .به دليل شهرت و قدرت او ،گاه
از كميسيون حقيقت و آشتي شيلي با عنوان
كميسيون رتينگ نام برده مي شود .حدود ٦٨
كارشناس از حقوقدانان ،مددكاران اجتماعي
و پژوهشگران ،در اطالع رساني ،جمع آوري و
طبقه بندي اطالعات رسيده ،با كميسيون
همكاري مي كردند .كميسيون همچنين از
همكاري و حمايت سازمانهاي حقوق بشر
برخوردار بود .براي كميسيون نه ماه زمان
كار تعيين شدهبود .پس از طي اين مدت
كميسيون بايد گزارش نهائي را تقديم رئيس
جمهور مي كرد.
كار
داشت:



كميسيون

حول

محورهاي

زير

قرار

ارائه تصويري مشروح از حوادثي كه در
فاصله زماني  ٨٩تا  ٨٨٨منجر به نقض
حقوق بشر در شيلي گرديد.
جمع آوري اطالعات در باره ناپديدشدگان،
شناسائي آنها و نيز گردآوري اطالعاتي
كه از سرنوشت در ابهام مانده آنها
پرده بردارد.
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چون از توان كميسيون خارج بود كه
تمام موارد شكنجه شدگان را بررسي كند،
لذا كار خود را محدود به مواردي كرد كه
شكنجه منجر به مرگ شده بود .به اين ترتيب
شكايت ارائه شده ،كميسيون
از بين ٨٨٨
مورد را در دستور كار
رسيدگي به ٨٨٨
مورد
خويش قرار داد كه در بين آنها ٩٨
را با جزئيات مورد بررسي قرار داد و
مابقي به دليل عدم كفايت اطالعات مسكوت و
ناروشن باقي ماند.
تعيين محدوديت در بررسي موارد شكايت
هاي
خانواده
از
تعدادي
اعتراض
با
قربانيان و بازماندگان شكنجهگاهها و نيز
سازمانهاي حقوق بشر روبرو شد .محدود
ساختن موارد شكنجه به مواردي كه مرگ
قرباني را به دنبال داشت ،به حذف هزاران
بازمانده شكنجهگاهها و نيز زناني كه
قرباني تجاوز شده بودند ،منجر مي شد.
اينان كه درد و عوارض آسيبهاي جسمي و
روحي را چه بسا براي تمام عمر بايد با
خود حمل مي كردند ،از حوزه كار كميسيون و
٨
دريافت غرامت محروم مي شدند.
از طرف ديگر
بود ،محدود
را براي آن
شده تك به

اما ،همانطور كه هدف كميسيون
ساختن حوزه بررسي اين امكان
فراهم آورد كه موارد بررسي
تك و با جزئيات مورد تحقيق

 1بدنبال اين انتقادات و اعتراضات در سال ٨٨
كميسيون ديگري كه تكميل اين كميسيون بود ،تشكيل
گرديد .در ادامه اين بخش از اين كميسيون سخن
خواهد رفت.
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قرار گيرد .كميسيون در گزارش خود در اين
باره و در توضيح نحوه كار خود مي نويسد:
” تنها با بررسي و تعيين جوانب تك تك
موارد ،كميسيون توانست تا حد ممكن تصوير
كامل تري از خشونت ،كه مبناي اتفاقات
گذشته در شيلي بود ،بدست دهد“.
كميسيون از حق دسترسي به مدارك -به
استثناي مدارك سري امنيتي -و آرشيو
برخوردار بود و موسسه هاي وابسته به دولت
و همچنين نيروهاي نظامي و پليس موظف به
همكاري با آن بودند .اما در عمل نيروهاي
نظامي و پليس از همكاري سرباز مي زدند.
و از آنجا كه كميسيون اختيار جلب افراد
را براي بازجوئي نداشت ،آنها خود را موظف
به پاسخگوئي نمي ديدند .پاسخ سرسري آنها
در مقابل پرسشها و ابهاماتي كه در باره
سرنوشت ناپديد شدگان وجود داشت ،معموال
چنين بود” :پرونده هاي آنها سوخته اند يا
از بين رفته اند “.و يا ”افراد مسئول اين
پرونده ها ديگر در پستهاي خود نيستند“.
تنها تعداد اندكي از اعضاي نظامي و
افراد پليس ،كه از جنايتهاي گذشته
اطالعاتي داشتند حاضر به همكاري محدود با
كميسيون شدند .در عوض اما خانواده هاي
ناپديد شدگان و كساني كه خود قرباني و يا
به نحوي شاهد جنايتهاي گذشته بودند و
از
غيردولتي
مختلف
گروههاي
همچنين
كميسيون حمايت كردند و اگر اطالعاتي
داشتند كه ميتوانست كمكي به كار كميسيون
باشد ،آن را در اختيارش گذاشتند.
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اما بسياري از كساني كه خود شاهد و
گواه شكنجه ها و قتل مخالفان بودند ،در
خارج از مرزهاي شيلي در تبعيد بسر مي
بردند .كميسيون نمي توانست آنها را از
تحقيقات خود كنار بگذارد .از طرف ديگر
براي كميسيون مهم بود كه آنان كه مجبور
به ترك كشور شده بودند ،در روند برخورد
با گذشته و كار كميسيون خود را شريك و
سهيم ببينند .با اين هدف بود كه كميسيون
از طريق آگهي در روزنامه ها -و در بين
آنها روزنامه هاي چاپ خارج -از تبعيديان
شيليائي تقاضاي كمك و همكاري كرد و
نمايندگاني را براي تماسگيري با آنها به
خارج از كشور فرستاد .در اين راستا
به
موظف
شيلي
سفارتخانههاي
كاركنان
همكاري با كميسيون بودند.
در فوريه  ٨٨كميسيون گزارش نهائي
صفحه منتشر كرد .اين
خود را در ٩٨٨
گزارش سندي بود از خشونتها و جنايتهاي
اعمال شده در داخل و خارج از مرزهاي شيلي
در سالهاي بين  ٨٩تا  ٨٨٨و ادعامهاي
عليه مجريان و سازمان گران آنها ،كه در
راس آنها پليس امنيتي  DINAقرار داشت.
گزارش كميسيون نشان مي داد كه چگونه DINA
كه خود را قدرتي فراتر از قانون مي دانست
به مثابه ”سر و قلب“ دستگاه سركوب عمل
ميكرده است.
گزارش در بررسي خود به خشونتهائي هم
كه توسط نيروهاي مخالف چپ مسلح صورت
گرفته بود ،پرداخته بود .گرچه اين موارد
درصد
با استناد به تحقيقات كميسيون
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موارد نقض حقوق بشر در شيلي را در آن
سالها تشكيل ميداد و بار اصلي مسئوليت
جنايتهاي گذشته بر دوش نيروهاي نظامي و
امنيتي بود .كميسيون مرعوب جار و جنجالها
و استدالل هاي هميشگي نظاميان ديكتاتور
نشد كه تالش مي كردند خشونت و قهر خود را
عكس العملي در برابر اعمال گروههاي چپ
مسلح بدانند و چنين وانمود ميكردند كه
گوئي دولت درگير يك جنگ داخلي بوده است.
كميسيون در گزارش خود تصريح كرده بود كه
اكثر جنايتهاي انجام شده نه مربوط به
درگيري هاي مسلحانه با مخالفان ،بلكه در
زندانها صورت گرفته است جائي كه قربانيان
هيچ سالحي جز انديشه و جسم خود نداشتند.
حقايق تلخي كه سالها پوشيده نگه
داشته شده بود ،وقتي در نتيجه تحقيقات و
بررسيهاي كميسيون برمال شد ،چنان تكان
دهنده بود كه همه ،حتي كساني را كه
قاعدتا نميبايست از حوادث گذشته چندان
بياطالع بودهباشند ،به حيرت انداخت .يكي
از اين اعضا كه پيشتر در زمان نظاميان
مسئوليت يك كميته حقوق بشر بي خاصيت را
به عهده داشت ،در يك مصاحبه اعتراف كرد
كه آنچه حاال مي داند پيشتر حتي تصورش را
هم نميتوانست داشته باشد.
گزارش بر سه محور تنظيم شده بود:
 برشمردن موارد نقض حقوق بشر در سالهايبين  ٨٩تا ٨٨٨
توصيه هائي براي جبران خسارتهاي
قربانيان و نيز در جهت بازسازي سيستم
سياسي كشور و پيشنهاداتي براي ايجاد
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سيستمي كه در آن حقوق بشر توسط خودكامگان
پايمال نشود.
تهيه ليستي از كشته شدگان و ناپديد
شدگان با مشخصات و زندگي نامه آنها
چند هفته پس از انتشار گزارش ،آيلوين
در تلويزيون ظاهر شد و در مقام رياست
دولت با بياناتي پرشور و با احساس از
قربانيان پوزش خواست و خود را در مقابل
آنها موظف دانست .وي از نيروهاي نظامي
خواست كه رنجهائي را كه آنها مسببش
بودهاند ،به رسميت بشناسند و همچنين براي
فائق آمدن بر گذشته بر لزوم ”بخشش و
آشتي“ تاكيد كرد.
گزارش كميسيون و در پي آن پيام رئيس
داشت،
مهمي
نمادين
نقش
كه
جمهور،
بزرگترين تسلي براي قربانيان و خانواده
هاي ناپديد شدگان بود .براي اولين بار
قربانيان جدي گرفته مي شدند و دردهاشان
به رسميت شناخته ميشد .رنجهاي آنها ،كه
سالها در تنهائي و بطور فردي به دوش
كشيدهبودند ،حال خصلت اجتماعي مي يافت و
به حقيقت تلخ جامعه تبديل مي شد.
عكس العمل پينوشه نسبت به انتشار
گزارش كميسيون به گونه اي ديگر بود .او
اعالم داشت كه اساسا آن را به رسميت نمي
شناسد و بر ادعاي هميشگي پافشرد كه
عمليات نظامي همگي در جهت ”حفظ حاكميت و
آرامش در وطن“ بوده است .اما اظهارات كش
و قوس دار او فاقد هر گونه پاسخگوئي به
موارد مشخص مندرج در گزارش كميسيون بود.
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بر خالف نظاميان آرژانتين ،كه بارها از
جنايتهاي خود در دوره ديكتاتوري نظامي
پوزش خواستند ،نظاميان در شيلي و در صدر
آنها ژنرال پينوشه ،تا سالها از گذشته
خويش اظهار ندامت نكردند .با توجيه آنها
عليه آلنده ”ضروري بود تا
٨٩
كودتاي
كشور از هرج و مرج ماركسيستها و فلج
وزير دفاع پينوشه
اقتصادي نجات يابد“.
در مقابل موضوع شكنجه و ناپديد شدگان ،كه
با تحقيقات و مستندات كميسيون ديگر جاي
انكار نداشت ،آن را به بعضي ”افراط كاري
هاي فردي“ نسبت داد و به اين ترتيب تالش
كرد كه نهاد نظامي را از آن مبرا سازد.
به رغم اين انكارها ،اما ،نظاميان
براي اطمينان خاطر خود ،پيشاپيش در سال
 ٨٩٩زماني كه هنوز تمامي قدرت را در دست
داشتند ،قانون عفوي را به تصويب رسانده
بودند ،كه به آنها مصونيت قضائي مي داد.
تحوالت سياسي آينده ،كه بهر حال قابل پيش
بيني بود ،ميتوانست مانند آرژانتين خطر
مجازات را براي آنها در پي داشته باشد.
اين قانون ،كه به استثناي جرم تجاوز،
بخشودگي جرايم ديگر نقض حقوق بشر ،از
جمله قتل و شكنجه ميشد ،در تناقض اشكار
با موازين شناخته شده بين المللي قرار
داشت.
در جهت تداوم كار كميسيون و براي
پيگيري توصيه هاي آن ،در سال  ٨٨كميته
”غرامت و آشتي” تشكيل شد .مواردي از
جنايتهاي گذشته را كه كميسيون در عمر
كوتاه خود موفق به بررسي آنها نشده بود،

80

اين كميته وظيفه داشت مورد تحقيق قرار
مورد شكايت
دهد .تا سال  ٨٨٥حدود ٨٨
ديگر توسط اين كميته مورد بررسي واقع
شدند .پرداخت غرامت به قربانيان و
خانواده هاي بازماندگان و ايجاد امكاناتي
نظير تضمينات مالي براي تحصيل فرزندان
آنها از مسئوليتهاي اين كميته بود.

دستاوردها و
حقيقت و آشتي

پي

آمدهاي

كميسيون

گزارش كميسيون انتشار علني يافت و
براي دسترسي بيشتر مردم به آن ،متن گزارش
بصورت ضميمه در يك روزنامه پرتيراژ بطور
سلسله وار به چاپ رسيد .ضمنا جهت اداي
احترام به خانواده هاي قربانيان ،نسخه
هائي از آن براي آنها ارسال شد.
ابتدا توجه همگاني به گزارش كميسيون
محدود بود .برخالف آرژانتين ،در مطبوعات
شيلي ،كميسيون كمتر مورد تبادل نظر و بحث
قرار گرفت .به نظر پاره اي كارشناسان
امور سياسي و نيز به گمان سازمان
نگهبانان حقوق بشر دليل اين بي توجهي در
رشته عملياتي بود كه چند هفته پيش از
انتشار گزارش در كشور صورت گرفت .اين
عمليات كه بسيار غيرمترقبه اتفاق افتاد
شامل سه سوء قصد به اعضاي جناح راست
افراطي ،از جمله سناتور جيم گوزمن ،مشاور
و مورد اعتماد پينوشه بود .دولت اين
عمليات نظامي را به گروههاي مسلح چپ نسبت
داد .اما شايعه عمومي اين بود كه اين
ترورها كار سرويسهاي امنيتي ،كه هنوز زير
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نفوذ پينوشه قرار داشتند ،صورت گرفت تا
توجه مردم را از تروريسم نظاميان مستند
در گزارش منحرف سازد.
طرفداران پينوشه با استفاده از اين
موقعيت و امكانات رسانهاي كه در اختيار
داشتند ،به اين بهانه كه ”مسائل جدي تري
در برابرمان است“ ،نواي فراموش كردن
گذشته را سر دادند .نظير اين تبليغات
همچنين از طرف دولت جديد صورت ميگرفت كه
ميكوشيد به مردم بقبوالند براي جلوگيري از
چنين حوادثي كه ميتواند بار ديگر كشور را
در كام نظاميان اندازد و براي ”آشتي ملي“
بايد از اعتراضها و اختالف نظرها پرهيز
كرد.
موضع خانواده هاي ناپديد شدگان نسبت
تقديم
به مسئله آشتي ،كه در سال ٨٨٥
رئيس جمهور كردند و در افكار عمومي
انعكاس يافت ،چنين بود:
”اصل آشتي بايد بر مسئوليت پذيري
استوار باشد :يعني مسئوليت اخالقي در
برابرحوادث دردناك گذشته  ،افشاي حوادث
سياه گذشته و احياي عدالت ...آشتي با
فراموشي يكي نيست .فراموشي ناديده گرفتن
هزاران شيليائي ناپديدشده است كه عضوي از
جامعه بودند و هستند .براي تحقق آشتي
بايد آنها را زنده بينگاريم حتي اگر
زندگي را از آنها گرفته باشند .وظيفه
ماست كه تك تك آنها را جستجو كنيم تا
وقتي كه پاسخي بر ناپديد شدن آنها
بگيريم .پاسخي كه باالخره حقيقت را
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بنماياند .اين همان حقيقتي است كه امروزه
عدهاي سعي در فراموشي آن دارند“.
اما دليل اصلي كم توجهي مردم را نسبت
به گزارش كميسيون جاي ديگري بايد جست.
نخبگان سياسي و فرماندهان نظامي ،كه
كماكان در پستهاي خود بودند ،عالقه اي به
مطرح شدن گزارش در جامعه نداشتند .در
شيلي نهاد ارتش همواره قدرتمند بوده است.
بعد از كلمبيا شيلي دومين كشور آمريكاي
التين است كه بيشترين بودجه نظامي را
دارد .آيلوين هم كه خود خواستار تشكيل
كميسيون شده بود ،عالقه چنداني به گسترده
پيرامون آن در سطح
تر شدن گزارش و بحث
افكار عمومي نشان نمي داد .براي او
كميسيون در وهله اول وسيلهاي بود براي
پايان دادن به نزاع هاي سياسي داخلي،
ايجاد آشتي در جامعه و همچنين براي كسب
وجهه بين المللي .ليبراليسم اقتصادي كه
آيلوين و جانشينان او دنبال ميكردند نياز
به يك ليبراليسم سياسي هم داشت .جلب نظر
دول خارجي و افكار خارجي ،كه همواره
كودتاي نظامي عليه آلنده را با ديده منفي
نگريسته بودند ،داراي اهميت بود .در همين
راستا كميسيون ميتوانست از يك طرف وجهه
سياسي شيلي را در سطح جهان تقويت كند و
از طرف ديگر راي اعتماد مردم و به ويژه
كساني را كه مورد ستم سياسي قرار گرفته
بودند ،نسبت به دولت جديد جذب كند .اما
آيلوين و ديگر دولتمردان ترجيح مي دادند
كه اين همه ،بدون جنجال و بحث هاي حاد
سياسي پيرامون گذشته ،صورت گيرد.
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در آن زمان مردم شيلي هنوز آنقدر از
انفعال سياسي فاصله نگرفته بودند كه اين
حسابها را برهم زنند .آنها در هراس از
تكرار كودتا ،از درگيري ها و تفرقههاي
سياسي پرهيز مي كردند .در يك نظرسنجي در
 %مردم بر اين عقيده بودند
سال ، ٨٨٨
كه بحث در باره گذشته و افشاي بيشتر نقض
حقوق بشر در زمان پينوشه ،تفرقه را در
جامعه دامن مي زند و بايد از آن دوري
جست .تا سال  ، ٨٨٩كه پينوشه از فرماندهي
ارتش كنار رفت ،بحث و نقد گذشته در
مطبوعات و در سطح افكار عمومي نازل بود.
مردم به زمان نياز داشتند تا آمادگي الزم
براي تعيين تكليف با ديكتاتور را بيابند.
هنوز زمان الزم بود تا آخرين پيام و آرزوي
آلنده در لحظات پيش از مرگش به عمل
درآيد.
” من به شيلي و مردم آن باور دارم .پس
از مرگ من ديگران بر اين لحظات سياه و
تلخ ناشي از خيانت غلبه خواهند كرد.
آنها بايد بدانند كه دير يا زود مردم
براي ساختن جامعه اي بهتر به خيابانها
خواهند آمد“.
رويدادهائي كه ده سال پس از انتشار
گزارش كميسيون پيش آمد و محاكمه پينوشه،
كه لرزه بر اندام ديكتاتورهاي جهان
انداخت ،تحقق آرزوي آلنده و ديگر كساني
بود كه جان خود را در راه آن باختند .نمي
توان تاثيري را كه تحقيقات كميسيون حقيقت
بر اين حوادث گذاشت ،ناديده گرفت.
كميسيون دوره اي از تاريخ سياه شيلي را
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ثبت و مستند كرد .و گزارش آن اگرچه در
زمان انتشار پژواك الزم را نيافت ،اما اين
از ارزش تاريخي آن نمي كاست .كميسون نشان
داد كه شايد بتوان حقيقت را براي مدتي
پوشيده نگه داشت ،اما اين كار براي هميشه
ميسر نيست.

مجازات
در سالهاي اخير يكي از موضوعات مورد
نزاع در شيلي مسئله مربوط به محاكمه و
مجازات عامالن جنايتهاي نظاميان در شيلي
اظهارات
و
مستندات
وجود
با
بود.
قربانيان ،آنها نه تنها محاكمه و مجازات
نشده بودند ،بلكه بيشترشان هنوز پستهاي
خود را داشتند .پشتگرمي قاتالن و عامالن
نقض حقوق بشر ،قانون عفو و ممنوعيت پيگرد
 ٨٩٦بود ،كه نيروهاي نظامي و امنيتي را–
مگر در موارد استثنائي -از تعقيب قانوني
معاف مي داشت.
اما اكثريت مردم شيلي و در راس آنها
قربانيان و خانواده هاي ناپديدشگان بشدت
با اين قانون مخالف بودند .از نظر
حقوقدانان هم مشروعيت حقوقي آن زير سوال
بود .چگونه مي شد كسي را مورد عفو قرار
داد بدون اينكه ابتدا جرم او در دادگاه
مورد رسيدگي واقع شده و محكوميت او روشن
شده باشد.
تعدادي به محاكمه فراخوانده شدند از
جمله متهمين مربوط به قتل كارملو سوريا،
كه گرچه محكوم شناخته شدند ،اما از
چه
مجازات معاف گشتند .اين محاكمه هم
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بسا اگر فشارهاي خارجي نبود ،هيچوقت صورت
نميگرفت .كارملو سوريا يك اسپانيولي االصل
و ديپلمات اياالت متحده بود.
محاكمه ديگر مربوط به ترور اورالندو
لتليه و همكار وي ،يك شهروند آمريكائي،
در واشنگتن دي سي در سال  ٨٩٦بود .متهم
اصلي در تدارك اين قتل كونتراس ،رئيس
سابق سازمان مخفي شيلي DINA ،بود .محاكمه
چنين مقام باالئي تهديدي بر كل نيروهاي
نظامي و امنيتي شيلي بود .آنها تهديد به
كودتا كردند و كونتراس از حضور در دادگاه
سرباززد .با اينهمه محاكمه ادامه يافت و
او،
همكار
و
كونتراس
محكوميت
به
اسپينوزا ،انجاميد .در اين مورد هم غير
از فشارهاي داخلي ،فشارهاي خارجي كارساز
بود .دولت آمريكا گرچه از كودتاي نظامي
عليه آلنده حمايت كرده بود ،اما پيشروي
عمليات تروريستي باندهاي آنها را در خاك
خود نمي پذيرفت .نظاميان به ويژه در
سالهاي نخست پس از كودتا ،كشتار مخالفان
را از مرزها فراتر برده بودند .قبل از
٨٩
ترور در خاك آمريكا آنها در سال
كارلوس پراتس و همسرش را در بوئنوس آيرس
به قتل رسانده بودند و در سال  ٨٩٥در
خاك رم سوء قصدي از سوي  DINAعليه جان
برناندو اليتون ،از رهبران حزب دموكرات
مسيحي و همسرش صورت گرفته بود.
محاكمه كونتراس و همكارش ،كه در واقع
به معناي محاكمه سازمان امنيت منفور هم
ميشد ،بيش از محاكمات ديگر توجه مردم را
برانگيخت .اورالندو لتليه ،وزير خارجه
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دولت آلنده ،شخصيت محبوب مردم شيلي و
جبهه خلق بود .براي اين كه اين محاكمه
صورت گيرد چند وكيل و فعال حقوق بشر و در
راس آنها خواهر لتليه سالها با بردباري
تالش كردهبودند .در اين محاكمه سرنخها و
موارد مختلفي از عمليات تروريستي سازمان
مخفي شيلي آشكار شد .اين محاكمه كه در
شيلي و در خارج از مرزهاي آن توجه زيادي
سمبلي شد بر پيروزي حق بر
برانگيخت،
ناحقي .مردم شيلي ديدند كه به رغم قوانين
دست و پاگير ،مجازات جنايتكاران امكان
پذير است.
همين چند محاكمه هم براي محافظه
كاران غيرقابل تحمل بود .براي جلوگيري از
محاكمات و به ويژه به قصد ممانعت از
بحثها و درگيري هائي كه حول اين محاكمات
پيش آمده بود ،محافظهكاران بار ديگر به
بهانه ”آشتي ملي“ خواهان تصويب قانوني
شدند كه به محاكمات پايان دهد .آنها دولت
آيلوين را براي تصويب آن ،كه ”قانون نقطه
پايان“ ناميده ميشد ،تحت فشار گذاشتند.
اما چنين قانوني نافي قولهائي بود كه
رئيس جمهور در آغاز به مردم وعده داده
بود .آيلوين براي اين كه بار اين فشار را
از دوش خود بردارد ،تصويب آن را به
دستگاه قضائي سپرد .سيستم قضائي كه هنوز
ميراث دوران پينوشه را از خود نزدوده
بود ،توان رد آن را نداشت .اما تحت تاثير
تحوالت سياسي كشور و حقايق مسلم و مستند
در گزارش كميسيون حقيقت ،جسارت اين را
داشت كه از تصويب آن طفره رود .اين قانون
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باز گذارده شد و اختالف و بحثها حول آن
همچنان ادامه يافت.
”قانون نقطه پايان“ در زمان رياست
جمهوري فراي ،جانشين آيلوين ،نيز به
تصويب نرسيد .جدا از مخالفت خانواده هاي
ناپديدشدگان و سازمانهاي حقوق بشر و وكال،
دليل مقاومت دولت و به ويژه دستگاه قضائي
در برابر اين قانون ،زياده خواهي هاي
محافظه كاران هم بيتاثير نبود .آنان به
قانوني كه به محاكمات پايان دهد ،اكتفا
نمي كردند و خواهان محدوديت بيشتر قضات و
نفي صالحيت قضاوت آنان در پرونده نظاميان
بودند.
حاصل اين بحثها و اختالف نظرها انتخاب
يك راه حل ميانه بود .محاكمات پايان
نيافت .اما قانوني كه نظاميان به نفع
مصونيت خود به تصويب رسانده بودند ،به
قوت خود باقي ماند اما به مواردي كه شامل
عفو نمي شد ،افزوده شد.

محاكمه آگوستو پينوشه
درسال  ٨٨٦يك دادگاه اسپانيائي حكم
بازداشت پينوشه را به جرم جنايت عليه
بشريت و تروريسم بين المللي صادر كرد.
هاي
خانواده
شكايت
حكم
اين
اساس
ناپديدشدگاني بود كه شهروند اسپانيا
بودند .استنادات و مدارك دادگاه يافتهها
و داده هاي ”كميته غرامت و آشتي“ بود كه
در شيلي جانشين كميسيون ملي حقيقت و آشتي
شده بود.
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پينوشه كه هنوز فرماندهي نيروهاي
نظامي را بر عهده داشت ،به ظاهر اين حكم
را يك شوخي تلقي كرد .اما پيشگيري هائي
كه به عمل آورد ،نشان ميداد كه براي او
هم قضيه جدي است .در سال  ٨٨٩كه دوره
فرماندهي او در ارتش به پايان ميرسيد،
خود را به سناتوري مادام العمر برگزيد.
با اين خيال كه مقام سناتوري مصونيت او
را در سراسر جهان تضمين مي كند .اين بذل
و بخشش مقام ،كه همزمان مي شد با  ٥امين
سالگرد كودتاي پينوشه عليه آلنده ،خشم
مردم را برانگيخت و آنها را به خيابانها
كشاند .پليس با گاز اشك آور و باتون به
تظاهرات مردم حمله كرد .مقابله خشن پليس
با تظاهر كنندگان ،بيان سياست دولت شيلي
بود كه برخورد با گذشته را تنها در شكل
كنترل شده توسط خود ،بدون حضور مردم در
صحنه ،مجاز ميدانست تا دردسري براي
حاكمان پيشين ،كه بخشا هنوز در قدرت
بودند ،پيش نيايد.
چنين نشد .در پايان همان سال كه
پينوشه به لندن رفته بود ،توسط پليس
بريتانيا و بر اساس درخواست دولت اسپانيا
دستگير شد .قانوني كه به ديكتاتور در
داخل مرزهاي شيلي مصونيت مي داد ،در خارج
از شيلي معتبر نبود .گرچه به دليل بيماري
و كهولت سن به حبس خانگي وي اكتفا شد،
اما از ظاهر شدن در برابر دادگاه معاف
نشد .تصميم در باره استرداد وي به
اسپانيا يا شيلي مدتها به درازا كشيد تا
باالخره در مارس  ٨٨٨پس از اينكه قانون
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پينوشه
مصونيت
بازگردانده شد.

لغو

شد،

به

شيلي

اين حوادث بدنبال خود يك كارزار
تبليغاتي را عليه ديكتاتوري پينوشه به
دنبال داشت .در داخل شيلي بار ديگر موضوع
برخورد با گذشته و به ويژه مسئله
ناپديدشدگان در سطحي گسترده مورد توجه
قرار گرفت .خانوادههاي ناپديدشدگان و
كساني كه از زندانها و شكنجهگاهها جان
بدر برده بودند ،براي پيگيري خواسته
هاشان جسارت و اميد تازه اي يافتند.
زندانيان سابق دور هم جمع شدند و شكايتي
را عليه بيدادي كه بر آنها رفته بود،
تنظيم كردند .اين حوادث زمينه اي شد براي
محاكمه پينوشه در داخل شيلي.
شيلي در تدارك محاكمه ديكتاتور بود،
كه ضمنا محاكمه سيستمي هم كه پينوشه در
راس آن قرار داشت ،ميشد .سيستمي كه بر
ديكتاتوري نظاميان بنا شده بود .مردم
پاسخ ميخواستند و نيروهاي نظامي ديگر نمي
توانستند مثل گذشته در باره جنايات خود
سكوت كنند يا به توجيه آن بپردازند .خوان
گوزمن ،قاضي مسئول بررسي پرونده پينوشه
رسما از نظاميان خواست كه نقش خود را در
حوادث آن سالها علنا اعالم دارند .باالخره
حكم بازداشت پينوشه
در اوائل سال ٨٨٥
صادر شد كه به علت كهولت سن به حبس خانگي
تقليل يافت .اما اين مانع نشد كه
ديكتاتور از حضور در محضر دادگاه معاف
شود.
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فضاي جامعه طوري بود كه ديگر جاي
طفره رفتن براي نظاميان باقي نميگذاشت.
آنها گزارش خود را از حوادث سياه آن
سالها تقديم رئيس جمهور ،ريكاردو الگوس
كردند كه بالفاصله انتشار بيروني يافت .در
سرنوشت
از
بار
اولين
براي
گزارش
ناپديدشدگان پرده برداشته ميشد .نظاميان
مسئوليت قتل  ١٨٠مورد ازناپديد شده را
بعهده مي گرفتند .غير از  ٨كشته شده ،كه
دفن شده بودند ،گزارش اعتراف مي كرد كه
زنداني در حاليكه هنوز زنده
بقيه
بودند ،با هلي كوپتر به دريا انداخته شده
اند .به دنبال اين اعترافات موجي از خشم
كشور را فراگرفت .هزاران نفر به خيابانها
آمدند و خواستار لغو مصونيت پينوشه و
محاكمه وي شدند .گرچه محاكمه پينوشه به
دليل بيماري و كهولت سني متوقف ماند ،اما
او در انظار مردم شيلي و جهانيان محاكمه
و محكوم شد .اين محكوميت راه به كتب
تاريخي يافت تا آيندگان فراموش نكنند كه
نظاميان كه بايد حافظ منافع مردم و كشور
مي شدند ،در دوره حكمروائيشان چه جنايتها
بر كشور شيلي روا داشته اند .حقيقت در
خفا نماند .حقيقتي كه از دستاوردهاي
كميسيون حقيقت و آشتي شيلي بود.
هشت تن از سران
٨٨
در تابستان
نظامي بازنشسته ،كه محاكمه خود را قابل
پيش بيني مي ديدند ،در بيانيه اي مشترك
از نقض حقوق بشر در زمان حكومت خويش
اظهار تاسف كردند و ضمن اظهار ندامت
خواهان آن شدند كه گذشته ديگر هرگز تكرار
نشود .پيش از اين ابراز ندامت ،همسر
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پينوشه هم اظهار اميدواري كرده بود كه
ديگر هيچوقت كودتاي نظامي در شيلي پيش
بطور
ميتوانست
اظهاري
چنين
نيايد.
غيرمستقيم بيان تاسف پينوشه هم باشد.
براي اولين بار بود كه كلمه نقض حقوق
بشر از زبان نظاميان شنيده مي شد .با
اينهمه چنين اظهار ندامتهائي از طرف
سازمان وابستگان قربانيان ديكتاتوري مورد
استقبال چنداني واقع نشد .خانم ميريا
گارسيا ،رئيس وقت اين سازمان گفت زماني
اعتراف و ندامت معنا مي يابد كه آنها،
نظاميان سابق ،اطالعات خود را در مورد
سرنوشت صدها ناپديدشده اي كه هنوز مسكوت
مانده است ،در اختيار مردم قرار دهند .در
تابستان  ٨٨هنوز وضعيت ٨٨٨نفر از كساني
كه ربوده شده بودند ،نامعلوم باقي مانده
بود .در همان زمان حدود  ٨٨شكايت عليه
با
ارتباط
در
سابق
نظامي
سران
ناپديدشدگان در جريان بود .از جمله آنها
شكايتي بود كه حزب كمونيست شيلي عليه
مسئوالن نظامي در ربودن و ناپديد كردن ده
تن از سران حزب كمونيست در سال ، ٨٩٦
تهيه كرده بود .اين شكايت از طرف خوان
گوزمن ،مسئول رسيدگي به پرونده هاي
قرار گرفت و
ناپديد شدگان ،مورد تحقيق
تعدادي از اعضاي نيروهاي امنيتي دستگير و
محاكمه شدند.
حوادث شيلي نشان داد كه دستاوردهاي
كميسيون حقيقت ،كوتاه مدت و تنها به زمان
انتشار خود محدود نيست بلكه اعتباري
هميشگي دارد و مي تواند در خدمت ثبت درست
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تاريخ قرار گيرد .اين امر تنها با
برقراري دموكراسي و اصالحات عميق سياسي
ميسر است .زماني كه گزارش كميسيون منتشر
شد ،نه محاكمه جدي صورت گرفت و نه اينكه
نيروهاي نظامي و امنيتي تصفيه شدند .در
آن زمان توازن قوا ميان موافقان رژيم
گذشته و در راس آنها پينوشه و مخالفان
برقرار بود و اين باعث بوجود آمدن جوي از
سكوت نسبي در مورد جنايات دوران كودتا
شده بود .اما يك دهه بعد وضعيت فرق كرد.
بسياري از نظاميان به محاكمه فراخوانده
شدند يا مجبور به پاسخگوئي گشتند .محاكمه
پينوشه نقطه اوج اين تحول بود .محاكمه
سران گذشته در جامعهاي ،كه اين كار بايد
با تكيه بر ابزارهاي حقوقي –معتبر در
گذشته و حال -پيش برده شود ،زماني مي
تواند تحقق يابد كه دستگاه قضائي خود را
از وجود مافياي قدرت رها ساخته و استقالل
الزمه را براي برقراري عدالت داشته باشد.
جامعه شيلي به يك دهه تحول و دموكراسي
نياز داشت تا حساب خود را با گذشته سياه
روشن كند.

رسيدگي
به
مربوط
كميسيون
زندانيان سياسي و قربانيان شكنجه

به

كميسيون حقيقت و آشتي در شيلي اين
كمبود را داشت كه تنها وضعيت ناپديدشدگان
و اعدام شدگان را شناسائي و بررسي كرده و
ترميم خسارت تنها شامل خانواده هاي آنها
ميشد و بازماندگان زندانها ،شكنجه شدگان
و بويژه زناني را كه مورد تجاوز قرار
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قرار
توجهي
كم
مورد
بودند،
گرفته
دادهبود .اين انتقاد همان زمان هم از طرف
زندانيان سابق و شكنجهشدگان مطرح شدهبود.
آنها فشار و پيگيري خود را براي رمزگشائي
و روشنگري بيشتر در باره جنايتهاي دوران
كودتا ادامه دادند .در سال  ٨٨از طرف
رئيس جمهور الگوس و در آستانه سيامين
سالگرد كودتا ،كميسيوني مامور شناسائي
زندانيان و شكنجه شدگان شد كه در تكميل
كميسيون حقيقت و آشتي قرار داشت.
كميسيون
اين
گزارش
كه
حقايقي،
دربرداشت و يك سال پس از تشكيل آن و در
اواخر نوامبر  ٨٨انتشار يافت ،به حدي
انزجارآور بود كه رئيسجمهور به هنگام
صحبت در باره آن در تلويزيون سراسري به
لكنت زبان دچار شد .او گفت:
”خدمت بزرگ اين گزارش آن است كه ما
ديگر شاهد تكرار آن دوران سياه و تباهي
نباشيم و هرگز كسي در اين كشور به اين
مسير پا نگذارد“.
نوع شيوه شكنجه را برشمرده
گزارش
بود كه در آن زمان در شيلي بكار گرفته
و
شكنجهگاه
٨٨٨
از
بيش
و
ميشد
٨درصد
بازداشتگاه را شناسائي كردهبود.
باز داشتشدگان مورد شكنجه قرار ميگرفتند.
اي
شيوه
عنوان
به
زنان
به
تجاوز
سيستماتيك و مرسوم در تمام اين زندانها
مورد استفاده قرار مي گرفت .كميسيون با
هزار نفر به گفتگو نشسته و سپس
٥
اظهارات آنها را براي تعيين صحت و سقمشان
با مدارك و اسناد دولتي و نيز اظهارات
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موثق ديگر مقايسه كرده بود .از اين عده
 ٩هزار نفر به عنوان قرباني جنايتهاي ٩
ساله حكومت پينوشه به رسميت شناخته
ميشدند .دولت تصويب كرد كه به همه آنها
ماهيانه مبلغي معادل  ٩٨دالر پرداخت كند؛
دوا و درمانشان رايگان باشد و همچنين
براي فرزندانشان تحصيالت عالي رايگان
فراهم شود.
گزارش بر اين ادعا -ادعاي مورد عالقه
پينوشه و همه ديكتاتورها -كه ”عواملي
خودسر“ از رژيم دست به آن اعمال زده و
بقيه مسئولين از آن بياطالع بوده اند ،مهر
داد كه تمامي دستگاه
باطل زد و نشان
دولت كودتا در مديريت و اجراي آنها دست
داشتهاند .همچنين نقش مطبوعات و نيز
دادگاه عالي مورد انتقاد قرار گرفت.
اين بار گزارش كميسيون انعكاس وسيعي
يافت و بالفاصله پس از انتشار به موضوع
اصلي بحثهاي جامعه تبديل شد .يونسكو آن
را به ”عنوان ميراث مستند بشريت“ به
رسميت شناخت .رئيس ارتش شيلي ،خوان
اميليو چيره ،براي اولين بار مسئوليت
تمام اقدامات گذشته را پذيرفت .وي گفت
بحرانهاي جهاني نميتواند بهانهاي براي
نقض حقوق بشر شود .هيچ كس و در هيچ زماني
نميتواند نقض حقوق بشر را توجيه كند.
اشاره وي به جنگ سرد بود كه در آن به
بهانه مبارزه با كمونيسم هر شيوه اي موجه
جلوه داده ميشد.
در گزارش كميسيون ،نام شاهدان و
شكنجهديدگاني كه در برابر كميسيون سخن
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گفتهاند و نيز نام مجرمان و عامالن رنجهاي
آنها ذكر نشده است .نسخه اصلي گزارش كه
اين نامها را دربردارد ،طبق قانون  ٥٨سال
ديگر اجازه انتشار علني مييابد.

آفريقاي جنوبي
عليه
تبعيض
و
سركوب
استثمار،
سياهپوستان در آفريقاي جنوبي توسط اقليت
سقيدپوستان مهاجر كه از قرن هيجده ميالدي
شروع شده بود ،در سال  ٨ ٩با نهادي شدن
آپارتايد نژادي در اين كشور به اوج خود
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رسيد .ايدئولوژي آپارتايد بر پايه جدائي
نژادي ،نفرت عليه سياهان و هندي تبارها
و ايجاد فرهنگ دشمني عليه آنها قرار
داشت .شغل ،سكونت ،ازدواج و ساير حقوق
طبيعي انسانها را قوانيني تعيين مي كرد
كه بر پايه رنگ پوست قرار داشت .بر اساس
همين قوانين سياهپوستان در كشور خود از
حق شهروندي محروم گشتند و سكونت و رفت و
آمدشان در مناطق سفيد پوست ممنوع اعالم
شد .مقررات شديد كنترل جدائي نژادها و
اعالم وضعيت فوق العاده به بهانه هاي
مختلف دستگيريهاي وسيع را به دنبال داشت.
در دهه  ٦٨با ممنوع كردن حزب كمونيست
آفريقاي جنوبي ،سازمانهاي سياه پوستان و
در راس آنها كنگره ملي آفريقا كه رهبري
نافرمانيهاي مدني را به عهده داشتند،
فشارها شدت گرفت .تا سال  ٨٨كه قوانين
جدايي رسما ملغي و احزاب آزاد اعالم شدند،
بيش از ده هزار كشته و مفقوداالثر،
دستگيريهاي وسيع و شكنجه و ترور و ارعاب
مخالفان توسط باندهاي مرگ ،حاصل سياست
آپارتايد بود.
از اواخر دهه  ٩٨با شدت يافتن
مبارزات كنگره ملي كه خطر يك جنگ تمام
عيار را در برداشت و همچنين بر اثر
فشارها و تحريم هاي اقتصادي و انزواي
سياسي در سطح جهاني ،بين سران رژيم
آپارتايد اين نظريه تقويت شد كه دير يا
بايستي راه مصالحه را با رهبران
زود
جنبش باز كرد .به دنبال اين گرايش بوتا،
رئيس جمهور وقت به موازات پارهاي اصالحات،
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مذاكراتي را با چند تن از رهبران مخالف
كه در زندان بودند و يا در تبعيد بسر
ميبردند ،سازمان داد .طرف اصلي مذاكرات
نلسون ماندالي زنداني بود .او كسي بود كه
در جنبش مقاومت عليه آپارتايد و نيز در
درون كنگره ملي آفريقاي جنوبي از اتوريته
و محبوبيت منحصر به فردي برخوردار بود و
مي توانست كشور را از يك جنگ داخلي نجات
دهد .اين مذاكرات كه در ابتدا محرمانه
بود در دوره رياست جمهوري فردريك دوكلرك،
كه خود از جناح محافظه كاران بود ،رسمي و
علني شد .فعاليت احزاب آزاد گرديد و
زندانيان سياسي و در راس آنها نلسون
ماندال با افتخار و سرفرازي آزاد شدند.
جز كنگره پان آفريكن و حزب آزادي
اينكاها ،كنگره ملي آفريقاي جنوبي و ديگر
احزاب مخالف دعوت دولت به مذاكره را
پذيرفتند.
اين مذاكرات همزمان بود با موج جديدي
از ناآرامي ها ،اختالفات خونين در بين خود
سياه پوستان كه دولت نه تنها تالشي براي
فروكش ساختن آنها نميكرد بلكه در خفا با
تقويت گروههاي افراطي نژاد پرست ميكوشيد
تا در مذاكرات به امتيازات بيشتري دست
يابد .اين گفتگوهاي دشوار كه چهار سال
در
ادامه داشت ،بارها از طرف ماندال
اعتراض به نقش دولت دوكلرك در تقويت
ناامنيها در كشور به تعليق درآمد.
طرفين بر سر
٨٨
باالخره در سال
تدوين يك قانون اساسي جديد و روند
تحوالتي كه به تدريج تالشي رژيم آپارتايد
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را به دنبال داشت ،توافق كردند .مذاكرات
با انتشار بيانيه ”توافق براي آفريقاي
جنوبي دموكراتيك“ خاتمه يافت .مهمترين
موارد توافق ،دموكراسي چند حزبي ،حقوق
برابر براي تمام شهروندان آفريقاي جنوبي
و برگزاري يك انتخابات آزاد بود كه راه
حصول آنها در يك قانون اساسي دوره گذار
بايد مدون ميشد.
اما دولت آپارتايد مايل نبود پيش از
اقليت
و
خود
مامورين
منافع
تضمين
سفيدپوستان از قدرت چشم پوشي كند .دست
نخوردن حق مالكيت ،حفظ پست هاي شغلي براي
مامورين دولت و تضمين بخشودگي براي
مرتكبين جنايت ها و عاملين نقض حقوق بشر
از جمله امتيازاتي بودند كه دولت در
مذاكرات براي خود محفوظ داشت.
آن
برگزاري
كه
آزاد،
انتخابات
بالفاصله بعد از انتشار توافق به دليل
ناآراميها و وضعيت شبه جنگ داخلي ممكن
نبود ،سه سال بعد در سال  ٨٨برگزار شد.
مردم آفريقاي جنوبي و جهان بيصبرانه
منتظر اين انتخابات بودند .براي اولين
بار در تاريخ اين كشور سياه پوستان و
هندي تبارها ،كه اكثريت مردم را تشكيل مي
مورد
در
آزادانه
ميتوانستند
دادند،
سرنوشتشان تصميم بگيرند .همان طور كه
انتظار مي رفت كنگره ملي آفريقا برنده
اين انتخابات بود كه در ائتالف با حزب
كمونيست و اتحاديه هاي كارگري نزديك به
 ٦درصد آرا را بدست آورد .و به اين
ترتيب نلسون ماندال به رياست جمهوري كشوري
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رسيد كه نزديك به سي سال از عمرش را در
راه آزادي آن در زندان گذرانده بود.
ايده ”كميسيون حقيقت و آشتي“ از بحث
هايي كه حول محور آشتي و وحدت ملي در
مذاكرات جريان داشت ،شكل گرفت .پيش از
تشكيل اين كميسيون ،دو كميسيون مشابه اما
با دامنه محدود شكل گرفتهبودند .فعاليت
اين دو كميسيون كه حوزه تحقيقشان تنها
تشكيالت كنگره ملي آفريقا را در بر
ميگرفت ،تجربه اي بود براي اعضاي اين
كنگره كه به زودي قدرت را به دست مي
گرفتند .علت تشكيل اين دو كميسيون
شايعاتي بود مبني بر وجود شكنجه و ديگر
موارد نقض حقوق بشر در اردوگاه هاي كنگره
ملي آفريقا در تبعيد .به دليل ممنوعيت در
داخل آفريقاي جنوبي اين تشكيالت فعاليت
خود را در كشورهاي همسايه در تانزانيا و
آنگوال متمركز كرده بود .براي روشن شدن
اين مسائل ،كنگره ملي آفريقا كميسيوني را
مامور تحقيق در اين زمينه كرد .گزارش اين
كميسيون وجود شكنجه و بدرفتاري با اسيران
را در اين اردوگاه ها تائيد كرد .به رغم
گزارش اما ،از
علني نبودن بازجويي ها
چارچوب كنگره فراتر رفته و انتشار علني
يافت .اگرچه مسئولين اين گونه خطاها به
جامعه معرفي نشدند ،اما نلسون ماندال،
رهبر كنگره ملي آفريقا ،مسئوليت اين
حوادث خشونتبار را به عهده گرفت.
به دليل انتقاداتي كه از طرف مخالفان
كنگره ملي آفريقاي جنوبي و به ويژه از
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طرف دولت دوكلرك نسبت به نتايج اين
 ، ٨٨يك
كميسيون شد ،ماندال در ژانويه
سال پس از پايان كار آن ،كميسيون ديگري
را مامور بررسي موارد منجر به نقض حقوق
بشر در اردوگاه هاي كنگره ملي كرد .براي
حفظ بيطرفي اعضاي آن ،اين بار كساني از
كشور آمريكا و زيمبابوه و نيز فرد بيطرفي
از خود آفريقاي جنوبي برگزيده شدند .گرچه
گزارش اين كميسيون تفاوت چشمگيري از اولي
نداشت ،ولي به دليل بيطرفي اعضاي آن
اعتماد و پذيرش بيشتري را به خود جلب
كرد.
اين اقدامات احترام زيادي را در سطح
جهاني نسبت به نلسون ماندال و كنگره ملي
آفريقاي جنوبي برانگيخت .اينكه يك جنبش
مخالف بدون دستور پارلماني يا حكم دولتي،
خود مبادرت به تحقيق و بررسي وقايع
ناگوار در درون تشكيالت خود كند و نتايج
آن را علني سازد ،در نوع خود در جهان
بيسابقه بوده است .اين كميسيون در گزارش
خود ضمنا بر لزوم ايجاد كميسيوني فراگير
در سطح كشور ،كه تمامي جنايتها و اعمال
ناقض حقوق بشر را با بهره جستن از تجارب
كشورهاي ديگر در چالش با گذشته مورد
بررسي قرار دهد ،تاكيد كرد.
تشكيل يك كميسيون فراگير ،مورد توافق
دوكلرك و نمايندگان دولت هم بود .اما طرح
نظامي،
نيروهاي
بخشودگي
متضمن
آنها
امنيتي و پليس بود كه در خدمت رژيم
آپارتايد مرتكب جنايت ،قتل و شكنجه شده
بودند در صورتي كه عمل شان به انگيزه
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سياسي و نه براي منافع فردي صورت گرفته
باشد .در ازاي اين بخشودگي ،آنها موظف
ميشدند نسبت به قانون اساسي جديد و روند
دموكراسي در كشور وفاداريشان را اعالم
كنند.
در مقابل اين طرح ،نظر ديگري هم بود
كه تنها راه عادالنه در روند دموكراسي و
وحدت ملي را ،محاكمه و مجازات عاملين
جنايتهاي گذشته ميديد .بنا به اين نظر،
كه در راس آن بازماندگان جنايتهاي
آپارتايد و خانوادههاي قربانيان قرار
داشتند ،آشتي نبايد به بهاي فراموشي
گذشته و زير پا گذاشتن اصل مسئوليت فردي
تمام مي شد.
اين نظر بنا به مصلحت هاي سياسي،
پذيرفته نشد .نيروهاي امنيتي و پليس شرط
تامين آرامش در انتخابات آتي را منوط به
معافيت آنها از مجازات كرده بودند و
برگزاري انتخابات آزاد روياي همه سياه
پوستان آفريقاي جنوبي بود .اما طرح
پيشنهادي دولت هم با انتقادات زيادي
مواجه بود به ويژه از اين جنبه كه
مسئولين جنايت هاي گذشته را صرف نظر از
ميزان جرم و بدون هيچ قيد و شرطي از
مجازات معاف ميساخت.
پذيرش دربست طرح دوكلرك از طرف كنگره
ملي آفريقا ميتوانست خيليها ،از جمله
بسياري از اعضاي كنگره را رودرروي آن
قرار دهد .كنگره ملي پذيرش طرح دولت را
منوط به اصالح در بند مورد اختالف قرار
داد :به جاي عفو عمومي ،عفو جنبه فردي
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داشته باشد .كساني شامل عفو مي شدند كه
آن را درخواست مي كردند و همراه درخواست
به اعمال خود اعتراف ميكردند .اين طرح
مورد توافق قرار گرفت و مبناي راه حلي شد
كه به راه حل ويژه آفريقاي جنوبي در
برخورد با گذشته شناخته شده است :يعني
تامين آشتي از طريق بخشودگي مرتكبين
اعمال ننگين گذشته ،در ازايش مسئوليت
پذيري آنها در مقابل اعمالشان.
اما چه نهادي مي توانست اين دو امر
متضاد را بهم پيوند دهد؟ براي آشنايي با
تجربه كشورهاي ديگر در چالش با گذشته و
براي شناخت تدابير حقوقي و قضايي آنها در
برخورد با عاملين جنايتهاي گذشته چندين
كنفراس در آفريقاي جنوبي تشكيل شد .اشخاص
صاحب نظر از كشورهاي ديگر براي سخنراني
دعوت شدند .پيشنهادها و بحث ها از طريق
رسانهها در اختيار همگان قرار گرفت و به
بحثهاي روز جامعه تبديل شد .اما آفريقاي
جنوبي براي انتقال جامعهاي آكنده از
تبعيض نژادي و نفرت به جامعهاي كه در آن
گروههاي مختلف مردم در صلح و آشتي با هم
زندگي كنند ،راه خود را مي جست .مسائلي
كه اين كشور با آن روبرو بود بسيار
متفاوت بود از مسائلي كه آرژانتين و شيلي
در دوره حكومت نظاميان از سرگذرانده
بودند .راه حلي كه بتواند به طريق مسالمت
آميز آشتي را جايگزين كينه و شكاف هاي
آفريقاي جنوبي كند ،تبلور خود را در طرح
كميسيون حقيقت و آشتي يافت كه هدف
محورياش را بر پايه زير قرار داده بود:
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” در جامعه اي عميقا شقه شده از بي
عدالتي ها ،رنجها و جنگ ها ،ايجاد آينده
اي كه اساس آن بر موازين حقوق بشر،
دموكراسي و همزيستي مسالمت آميز استوار
باشد و نيز فراهم آوردن امكانات شكوفائي
برا ي همه مردم كشور بدون در نظر گرفتن
رنگ پوست ،مذهب و جنسيت“.
كميسيون كار خود را بعد از تصويب در
اولين پارلمان آزاد آفريقاي جنوبي در سال
 ٨٨٥آغاز كرد و وظيفه داشت اعمال ناقض
حقوق بشر و جنايتباري را كه در سالهاي
در اين
٨٨
تا دسامبر
بين مارس ٨٦٨
كشور رخ داده بود ،مورد بررسي قرار دهد.
همراه با اين كار ،كميسيون مسئول بود
براي فاصله گرفتن از روح انتقام و ايجاد
آشتي ،بخشودگي مجرمان و عاملين جنايتهاي
گذشته را از محاكمه و مجازات ،به شرط
اعتراف داوطلبانه و تقاضاي عفو از طرف
آنها ،مورد رسيدگي قرار دهد.
دورهاي كه مورد تحقيق كميسيون واقع
بود ،از سال  ٨٦٨شروع ميشد .آغاز دوره
اي كه در آن آپارتايد نژادي سركوب و
خشونت خود را تشديد كرد .تمام سازمان هاي
سياهان و در راس آنها كنگره ملي و نيز
حزب كمونيست آفريقاي جنوبي ممنوع شدند.
شكنجه ،اعدام و كشتارهاي جمعي در دستور
تبعيض عليه سياه
روز رژيم قرار گرفت.
پوستان در آفريقاي جنوبي از تاريخچه
Wolfgang Pasternak: Wahrheitkommissionen, Aachen 2003 11
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طوالنيتري برخوردار بودهاست .از بيش از
 ٨٨سال پيش كه راه اروپائي ها و در راس
آنها انگليسي ها به اين سرزمين باز شده
بود ،بردگي و تبعيض عليه سياهان آغاز شده
و از سال  ٨ ٩تبعيضها خصلت قانوني به
خود گرفته بود .بيشك بررسي تمام تاريخ
گذشته نميتوانست در حوزه كار كميسيون
قرار گيرد .كميسيون ناگزير بود مبدائي را
از تاريخ گذشته برگزيند كه قوانين و
سياستها از آن تاريخ تا به امروز-شروع
كار آن -عينا تداوم داشتهاست .دوره سياهي
كه از سال  ٨٦٨آغاز شد تا برچيده شدن
ادامه يافت.
٨٨
قوانين نژادي در سال
كميسيون حوزه كار خود را بررسي موارد حاد
نقض حقوق بشر در اين دوره قرار داد.
اما كدام يك از موارد نقض حقوق بشر؟
به معناي
در رژيم آپارتايد حقوق بشر
واقعي خويش همه روزه و با هر قانون
نژادپرستانه ،از قانون كنترل گذرنامه
سياهان گرفته تا تبعيض در آموزش و كار،
از قوانين ممنوعيت ازدواج بين ”نژادها”
تا ايجاد گتو براي سياه پوستان ،نقض
ميشده است .در حقيقت اساس سيستم آپارتايد
در مورد تعيين تاريخ دسامبر  ٨٨به عنوان
پايان دوره آپارتايد اختالف نظر وجود داشت .جبهه
آزادي ،كنگره پان آفريقايي و نيز حزب اينكاتا بر
اين نظر پا مي فشردند كه جنايتهاي نژاد پرستانه
تا مارس  ٨٨ادامه داشته و با قرار دادن اين
تاريخ به عنوان پايان دوره آپارتايد بررسي پاره
اي اعمال جنايت آميز و از جمله كشتار دسته جمعي
در سراي شل در  ٩مارس  ٨٨عمال حذف مي شود.
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در ضديت با حقوق بشر قرار داشت .كميسيون
حقيقت گرچه در گزارش نهائي ،ساختارهاي
نژادپرستانه را عيان و مردود اعالم كرد،
با اينهمه اما نمي توانست رسيدگي به همه
قوانين و عمكردهاي آن را در دستور كار
خود قرار دهد .چه در آن صورت تك  -تك
سياه پوستان مي توانستند در جايگاه شاهد
و شاكي قرار گيرند و هر كارمند جزء يا
پاسپان سفيدپوست مجرم بود .كميسيون ناچار
بود براي محدوده كار خود مرزي قرار دهد
پس رسيدگي به موارد حاد نقض حقوق بشر يا
جنايت هايي را برگزيد كه گرچه ريشه در
نظام آپارتايد داشتند اما حتي با قوانين
خود آن نظام هم قابل توجيه نبودند نظير
قتل ،ربودن انسانها ،شكنجه و نظير اينها.
كميسيون حقيقت و آشتي آفريقاي جنوبي
در مقايسه با كميسيونهاي پيشين در
كشورهاي آمريكاي التين از اختيارات وسيعي
برخوردار بود .حق بازجوئي و تصميم گيري
در مورد عفو متهمان را داشت .از امكاناتي
براي تضمين جاني شاهدان بهره مند بود و
همچنين مدت زمان طوالنيتري براي كارش در
نظر گرفته شده بود .مجلس نمايندگان ابتدا
 ٩ماه براي كار كميسيون تعيين كرده بود
اين مدت
كه به دليل شش ماه كار آمادگي
به دو سال افزايش يافت.
ستاد در
كارمند،
كميسيون از ٨٨
چهار گوشه كشور و بودجه ساالنه اي به مبلغ
ميليون دالر بهرهمند بود .رياست
٩
كميسيون به اسقف دزموند توتو سپرده شد و
كارشناس خبره به عضويت آن انتخاب
٦
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انتخاب اعضا و رياست كميسيون
شدند .در
نظرسنجي ها و راي زنيها رعايت شد .براي
اين كار از طرف نلسون ماندال ”كميته
انتخاب“ تشكيل شد كه وظيفه اش جمع آوري
ليست اشخاص پيشنهادي از طرف مردم ،شناخت
از معيارها و انتظارات آنها از يك عضو
كميسيون بود .در كنار اين كميته روزنامه
پرتيراژ استار هم دست به يك نظرسنجي زد.
بر اساس اين نظرسنجي ها بيشترين راي از
آن اسقف توتو بود .كسي كه به خاطر
تالشهايش براي صلح و آشتي در كشور در سال
 ٨٩به دريافت جايزه صلح نوبل مفتخر شده
بود.
اعضا
انتخاب
معيارهاي
از
يكي
كميسيون ،عدم دخالت آنها در درگيري هاي
گذشته ،چه در جانبداري از دولت و چه در
طرفداري از نيروهاي مخالف آن بود .البته
اين به معناي بيطرفي نبود .اعضاي كميسيون
عمدتا يا از طرفداران كنگره ملي بودند يا
از وابستگان رژيم آپارتايد .شرط آن بود
كه آنها به شخصه از ارتكاب اعمال نافي
حقوق بشر مبرا باشند.
بجز دزموند توتو اكثر اعضاي كميسيون
براي مردم ناشناخته و از اقشار مختلف
جامعه بودند .تركيب اعضا از نظر تعلقات
“نژادي“ ،مذهبي و سياسي چنين بود :
 از نظر نژادي ،تركيب كميسيون راعضو غير سفيدپوست(سياه ،دورگه و
٨
هندياالصل) و  ٦نفر سفيدپوست تشكيل ميداد.
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 از نظر سياسي ،گرايشها را چپ تا راستافراطي دربر ميگرفت.
 از نظر مذهبي ،عدهاي مسيحي ،يكمسلمان ،يك هندو ،چند نفر كه التزام
عملي به وظايف شرعي نداشتند و دو نفر
آتهئيست بودند.
سه عضو كميسيون زنداني سياسي سابق بودند.
در مجموع  ٥٨نفر براي كميسيون كار مي
كميسيون براي تقسيم وظايف در
كردند.
درون خود سه كميته تشكيل داد:
كميته خشونتهاي نقض حقوق بشر ،كه وظيفهاش
جمعآوري اظهارات شاهدان ،قربانيان و
وابستگان آنها و ثبت و تحقيق در باره
جنايتها و موارد حاد نقض حقوق بشر بود.
كميته بخشودگي ،كه مسئول جمع آوري در
خواستهاي عفو ،رسيدگي به آنها و در نهايت
تصميم گيري در مورد مشمولين عفو بود.
كميته ترميم ،كه عهده دار پرداخت غرامت
به قربانيان و ارائه طرحها و پيشنهاداتي
بود براي جلوگيري از تكرار گذشته.
كميته خشونتهاي نقض حقوق بشر
هزار نفر در حضور كميسسيون از
دردهايي كه رژيم آپارتايد مسبب آن بوده،
سخن گفتند .كميسيون همه اين اظهارات را،
در مشخص كردن اين تركيب و در چند مورد ديگر در
باره كميسيون آفريقاي جنوبي از كار مشترك فيروزه
بنيصدر و مهران مصطفوي ،كه تحت عنوان ”رسيدگي به
جنايات سياسي -عقيدتي/پيشنهادي براي ايران در
سايت اينترنتي قرار داده شدهبود ،سود جستهام.
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كتبي يا شفاهي جمع آوري كرد .هدف از گوش
سپردن به همه اظهارات تنها روشن شدن
اعمال جنايت بار گذشته نبود .بيشتر از
آن ،هدف شناساندن اجتماعي درد قربانيان
بود .كميسيون به قربانيان امكان مي داد
تا بي عدالتيهايي را كه در حق شان رفته
بود ،به گوش همگان برسانند .براي انتقال
صداي آنها رسانه هاي عمومي نقش مهمي ايفا
كردند .روزنامه ها و تلويزيون همه روزه
از جلسات كميسيون گزارش مي دادند و
راديوها بخشهاي زيادي از اين شهادتها را
بطور زنده پخش ميكردند .اين جلسات ،كه
اعمال نهان و در خفا مانده گذشته را در
معرض داوري همگان قرار مي داد ،در نوع
خود در سطح جهان بي نظير بود و ورق جديدي
را در تاريخ گشود .يكي از اعضاي كميسيون
اين جلسات را چنين تصوير مي كند:
”قاضي ها هيچ وقت گريه نميكنند .اما
اسقف توتو گريه مي كرد .آن جا دادگاه ،آن
هيئت سردي كه در تصور داريم ،آن مرجع
آماده براي حكم صادر كردن ،نبود .آن جا
جلسه اي بود با چهره انساني و با رعايت
حرمت بشري .تشكيل شده بود تا شهادت
انسانهايي را كه بر آنها ستم رفته بود،
بشنود .در يك دادگاه كسي به داد شاهدان
نمي رسد كسي دست بر شانه شان نمي نهد.
كسي به آنها آبي يا دستمالي براي خشك
كردن اشكهايشان نميدهد .اما در جلسات
كميسيون همواره كسي ،ياري رساني در كنار
شاهدان مي نشست تا اگر الزم افتد تسلي اش
دهد و كمكش كند.
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”جلسات با سرودي كه ملودي آفريقايي
داشت يا گاه با دعايي شروع مي شد .سپس
مردمي ،كه از گوشه و كنار كشور آمده
بودند ،لب به سخن مي گشودند .گفته هاي
آنها را راديوها و تلويزيونها پخش مي
كردند تا تمامي ملت بدانند كه در كشورشان
بر قربانيان چه رفتهاست .اين انسانهايي،
كه در برابر دادگاه كميسيون شهادت مي
دادند شاكي به مفهومي كه رايج است،
مجازات بود نه جبران
نبودند .هدف نه
خسارت .خواست قربانيان روشن شدن حقيقت و
به رسميت شناختن رنج هاشان بود“.
كميته بخشودگي
اين كميته مسئول بررسي و تصميم در
مورد بخشودگي كساني بود كه به نوعي در
جنايتهاي گذشته سهيم بودند .در مهلتي كه
براي بخشودگي در نظر گرفته شده بود ،آنها
به همراه اعتراف به اعمال خويش درخواست
عفو ميكرد .كميته عفو مسئول رسيدگي به
اين درخواستها بود.
بخشودگي شامل جنايتها و خطاهايي مي
شد كه با ”انگيزه هاي سياسي“ و در فاصله
صورت گرفته
٨٨
تا آوريل
سالهاي ٨٦٨
بود .براي تعيين مالك و معيار تعريف
”انگيزه سياسي” براي اعمالي كه در ضديت
آشكار با حقوق بشر قرار داشت ،بحثهاي
زيادي صورت گرفت .معيار مورد توافق،
14
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اجراي فرمان از باال يا از طرف سازماني كه
شخص خود را متعلق به آن مي دانست و يا
همچنين انگيزه اعتقادي بود .نوع و شدت
عمل هم در تصميمگيري اين كميته در باره
بخشودگي نقش داشت .با اينهمه ،در تعيين
مالك ”انگيزه سياسي“ تا پايان كار كميسيون
بستگي به مورد ،تجديد نظر صورت ميگرفت.
كسي كه آمادگي خود را براي اعتراف به
ارتكاب اعمال جنايتآميز اعالم ميكرد،
اقدامش به معناي درخواست عفو و معاف شدن
از محكمه و مجازات بود .اما بشرطي كه هيچ
عمل جنايت باري را در گفته خود ناگفته
نگذارد و معلوم شود كه او اعمال ننگين
گذشته را به دستور مافوق و به هواي خدمت
به يك ”هدف سياسي“ -مثال دفاع واهي از
نژاد سفيد -مرتكب شده است.
تا پايان مهلت تعيين شده براي تقاضاي
بخشودگي ،بيش از  ٩٨٨٨درخواست تقديم
كميسيون شد .از اين تعداد درخواست ،تنها
بخش اندكي از طرف ماموران سابق امنيتي و
حزب راست افراطي سفيدپوستان ،كه مسئوليت
اصلي خشونتها را بعهده داشتند ،ارائه شد.
بيشتر درخواستكنندگان از فعاالن كنگره ملي
آفريقا بودند .تعدادي تقاضا هم از طرف
كنگره پانآفريكن و حزب زولو(حزب آزادي
اينكاتا) به كميسيون ارائه شد .اين نشان
ميداد كه آمادگي براي مرزبندي با خشونت و
برقراري صلح در ميان كنگره ملي آفريقا
بيشتر از ديگران بوده است.
اكثر اين درخواستها شرايط اوليه براي
بخشودگي را دارا بودند و پذيرفته شدند.
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اما براي موارد حاد و خشن نقض حقوق بشر،
مثل تيراندازي به تظاهركنندگان و يا
جنايتهاي خودسرانه ،عالوه بر شرايط باال
شرط ديگري هم براي معافيت از محكمه و
مجازات گذاشته شد و آن اعتراف علني بود.
متهم بايد در جلساتي كه در آن قربانيان
يا خانواده آنها و نيز نمايندگاني از
كميسيون حقيقت حضور داشتند و از طريق
راديو ،تلويزيون و مطبوعات در معرض داوري
همگان قرار مي گرفت ،به سواالت پاسخ مي
دادند.
اين اعترافات نه تنها به روشن شدن
جنايتهاي در ابهام مانده و اطالع از
سرنوشت مفقوداالثرها كمك كرد ،بلكه همچنين
براي اولين بار از طريق اين اعترافات از
ساخت و سازماندهي باندهاي آدم كشي پرده
برداشته شد .اين باندها جز در موارد
استثنائي با فرمان كادرهاي باالي حكومتي و
حزب حاكم آپارتايد و يا در خوش بينانه
ترين حالت با اطالع و چشم پوشي آنها صورت
ميگرفته است .معلوم شد رئيس جمهور دوكلرك
از فعاليت هاي موسوم به ”نيروي سوم”  ،كه
هدفشان ايجاد ترور و وحشت در دل مخالفان
بود ،اطالع داشته است .همچنين بمب گذاري
در مقر شوراي كليساي آفريقاي جنوبي بطور
غيرمستقيم به فرمان بوتا ،رئيس جمهور
پيشين بوده است.
اعتراف و نه توجيه جرم خويش ،از
معيارهايي بود كه كميته بخشودگي در
تصميمگيريهايش مد نظر داشت .در مورد
كساني كه بجاي اعتراف به جنايتي كه مرتكب
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شده بودند ،در صدد توجيه يا قلب واقعيت
بودند ،با حساسيت و دقت بيشتري برخورد
ميشد .بعنوان مثال درخواست عفو قاتلين
استو بيكو ،رهبر محبوب حزب كمونيست و
يكي از فعالين جبهه مخالفان آپارتايد ،به
اين دليل كه قاتلين در صدد بودند اين قتل
را يك ”حادثه“ قلمداد كنند ،رد شد .اين
تصميم هوشيارانه كميسيون توجه زيادي را
برانگيخت و با عكس العمل مثبت مردم مواجه
شد .در چند مورد ديگر نيز ،كميته به اين
دليل كه اعمال مرتكب شده صرفا از روي
نژادپرستي و نه با انگيزه هاي سياسي صورت
گرفته ،از پذيرش عفو خودداري كرد .در
صرف
هاي
انگيزه
كميسيون
برابر
نژادپرستانه شامل انگبزه هاي سياسي نمي
شد .اين مسئله اختالفات زيادي را در تعبير
و تفسير و همچنين عملي ساختن آن در
آپارتايد
رژيم
جنايتهاي
با
برخورد
برانگيخت .چرا كه به زحمت ميتوان اين دو
را ،جائي كه سيستم سياسي اساسا متكي بر
آپارتايد نژادي بود ،از هم جدا ساخت .هر
دليل و انگيزه سياسي براي توضيح جنايتها
و اعمال نقض حقوق بشر در آفريقاي جنوبي،
از آنجا كه اين اعمال در خدمت يك رژيم
متكي بر نژادپرستي بود ،بندرت مي توانست
عاري از انگيزه هاي نژادپرستانه بوده
باشد.
كميته ترميم
بنا شد براي ترميم رنجها و خساراتي،
كه قربانيان متحمل شده بودند ،غرامت
پرداخت شود .به عمد از كاربرد لغت جبران
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يا خون بها خودداري شدهبود زيرا كميسيون
بر اين اعتقاد بود كه هيچگونه وسيلهاي
براي جبران مرگ وجود ندارد و ممكن نيست
كه از دست دادن نزديكان را برآورد مادي
كرد .اما براي اينكه رنجهاي قربانيان به
رسميت شناخته شود و كساني كه در ايجاد آن
رنجها مستقيم يا غيرمستقيم سهيم بودند،
احساس دين و مسئوليت كنند ،اين كميته به
مجلس و رئيسجمهوري پيشنهاد كرد كه بودجه
اي براي كمك به قربانيان تصويب شود .اما
بودجهاي كه تصويب شد ،براي پرداخت به
قرباني -بر اساس تخمين
خانواده ٨٨٨٨
كميسيون -كفايت نميكرد .آنطور كه انتظار
ميرفت ،كمكي به بازماندگان و خانواده هاي
قربانيان نشد و اين اعتراض آنها را
بدنبال داشت چرا كه از عملي نشدن وعدهها
يا اجراي كند آن ،احساس فريب خوردگي
ميكردند .قربانيان عمدتا از خانواده هاي
بسيار محروم و نانآور خانه بودند .دريافت
غرامت يا حق ترميم ميتوانست راه گشائي در
زندگي پرمشقت خود يا خانواده شان باشد.

گزارش كميسيون
اعضاي كميسيون به تمام نقاط كشور
رفتند تا شهادتهاي قربانيان و شاهدين را
جمع آوري كنند .پروندههاي موجود در
بايگانيهاي دولتي را مطالعه كردند تا
اسرار گذشته فاش شود .در اكتبر  ٨٨٩حاصل
كار كميسيون در گزارش آن منتشر شد .در
روزهاي پاياني تهيه گزارش و چند روز پيش
از انتشار ،اختالفاتي بر سر آن درگرفت ،كه
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ميتوانست انتشار گزارش را با مانع مواجه
كند .يكي از موضوعات مورد نزاع ،نام بردن
از دوكلرك ،رئيس جمهور پيشين آپارتايد
بود .وي موفق شد با بهره برداري از تمام
امكانات خود نامش را از گزارش خذف كند.
ديگر موضوع مورد اختالف به نتيجهگيري
كميسيون در باره عمليات گذشته كنگره ملي
آفريقا برميگشت .كنگره از اينكه كميسيون
عمليات مسلحانه آن را در رديف جرم و ترور
قرار دادهبود ،ناراضي و معترض بود و تالش
كرد انتشار گزارش را تا تغيير اين موضع
در گزارش به تاخير اندازد .براي اين كار
به دادگاه متوسل شد .اما
حتي كنگره
نتيجه دادگاه به نفع انتشار گزارش بود.
اين بيانگر آن بود كه كميسيون بر خالف
آنچه كه دشمنانش ادعا ميكردند ،بيشتر
متاثر از قدرت و نفوذ جناحهاي سابق
حكومتي بود تا كنگره ملي آفريقا .چند ماه
بعد ،به هنگام رسيدگي گزارش در مجلس
نمايندگان ،تامبو مبكي ،رئيس كنگره ملي و
معاون رئيس جمهور وقت ،بار ديگر گزارش
كميسون را مورد انتقاد قرار داد .وي
اظهار داشت كميسون تالش كرده است مبارزات
آزادي خواهانه كنگره ملي آفريقا را به حد
جرم و اعمال غيرقانوني تنزل دهد.
گزارش ،كه شامل پنج جلد ميشد ،قريب
هزار حادثه نقض حقوق بشر را در
به ٩
برآورد كردهبود.
٨٨
تا
سالهاي ٨٦٨
حداقل  ‚٥ميليون مردم در زندگي روزمره
خود قرباني سركوب رژيم واقع شدهبودند.
تقريبا همين تعداد هم در چارچوب قوانين
جدائي نژادي به زور از خانه و منطقه خود
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رانده شدهبودند .بر اساس گزارش كميسيون،
قتل مرتكب
نيروهاي امنيتي بيش از ٨٨٨
شدهبودند ٥ .هزار نفر شكنجه و  ٩٨هزار
نفر بدون مجوز دادگاه بازداشت شدهبودند.
گاه مدت زمان بازداشت هاي غيرقانوني به
دو يا سه سال هم ميكشيد .قربانيان را
اكثرا جوانان و نوجوانان تشكيل ميدادند.
كميسيون اظهار اميدواري كرده بود كه آگاه
شدن جامعه از اين سرگذشت بتواند به
شكلگيري وجدان جمعي كمك كند.
اما اين گزارش نهائي كار نبود.
فعاليت كميسيون هنوز تمام نشده نبود.
فعاليت كميته عفو ،از آنجا كه به علت حجم
كار نتواسته بود همه درخواستها را در
مهلت تعيين شده مورد رسيدگي قرار دهد تا
ادامه
دو سال ديگر ،يعني تا سال ٨٨٨
يافت .كميته ترميم خسارت به قربانيان هم
زمان بيشتري براي ارائه برنامهاي عملي
براي ترميم خسارات قربانيان و وابستگان
آنها نياز داشت .بودجه اي كه در اختيار
اين كميته قرار گرفته بود آنقدر ناچيز
بود كه تا سالها نتوانست به وعده هاي
داده شده جامه عمل بپوشاند .تا سال ٨٨
كه اسقف توتو ،رئيس كميسون ،گزارش نهائي
را تقديم رئيس جمهور مبكي كرد ،تنها ٥٨
ميليون راند در اختيار اين كميته قرار
گرفته بود .در حاليكه بر اساس برآورد
كميسيون پرداخت خسارت به  ٥هزار خانواده
ميليارد راند را
قرباني رقمي معادل
شامل مي شد .مبكي در اين جلسه قول داد كه
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خسارت
پرداخت
براي
دولت
قربانيان كوتاهي نخواهد كرد.

به

مابقي

٥

محاكمات
موضوع بخشودگي و معاف كردن عامالن
جنايتهاي رژيم آپارتايد از محاكمه و
مجازات ،كميسيون را در كنار درگيريهاي
ديگر در اين زمينه ،همچنين درگير يك
سلسله بحثها و نزاعهاي حقوقي با دادگاهها
و مراجع قضائي كرد .مراجع دادگاهي نمي
توانستند در صورت شكايت اشخاص حقيقي و
حقوقي ،متهم را به پاي ميز محاكمه
بكشانند اگر متهم پيشتر شامل بخشودگي
كميسيون حقيقت قرار گرفته بود.
اين مسئله اعتراض شديد گروهي از
خانواده ها را بدنبال داشت كه عليه
شكنجهگران و قاتلين عزيزانشان به دادگاه
شكايت برده بودند .با طرح شكايت ،آنها
تصميم داشتند اختيارات كميسيون را در
برابر مرجع دادگاه قرار دهند .تصميم
دادگاه عالي به نفع اختيارات كميسيون
بود .اما دادگاه كساني را كه از حضور در
برابر كميسيون سرباز زده بودند ،ميتوانست
به محاكمه فراخواند .ماگنوس ماالن ،وزير
دفاع سابق ،كه همكاري با كميسيون را
نپذيرفته بود ،به محكمه كشانده شد .اتهام
او سازماندهي جوخههاي مرگ بود كه در حمله
به خانه يكي از سران جبهه دموكراتيك دست
به كشتار زده و باعث قتل چهارده نفر ،از
1
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جمله چند كودك ،شدهبود .ده نفر از اعضاي
جوخه به همراه ماالن محاكمه شدند .اين
محاكمه كه در سال  ٨٨٦صورت گرفت ،سر و
صداي زيادي برانگيخت .براي اولين بار يكي
از سران منفور رژيم آپارتايد مجبور به
پاسخگوئي در برابر دادگاه بود.
مورد مشابه ديگر محاكمه بوتا ،رئيس جمهور
پيشين بود كه از حضور در برابر كميسيون
خودداري كرده بود .اين محاكمه مي توانست
پيروزي بزرگي را براي كميسيون در پي
داشته باشد و بايد مشوقي مي شد براي
همكاران بوتا كه از ظاهر شدن در برابر
كميسيون ابا نكنند .اما حكم و نتيجه
دادگاه تنها باعث سرخوردگي كميسيون و
خانواده هاي قربانيان شد .بوتا در مقام
رياست رژيمي كه در حيات او بيشترين
سركوبها و قتلهاي سيلسي صورت گرفته بود،
دالر جريمه مالي و يكسال حبس
به ٨٨٨
تعليقي محكوم شد كه هرگز هم به اجرا
درنيامد .عدم استقالل كافي از كانونهاي
عمال
گذشته،
سياسي
قدرت
و
اقتصادي
دادگاهها را در اجراي عدالت با ترديد و
تزلزل مواجه مي كرد.
اما مواردي از جرم و جنايتها وجود
داشت كه حتي اگر شخص مجرم در برابر
كميسيون به اعمال خود اعتراف كرده بود،
باز قابل محاكمه بود .يكي از اين
محاكمات ،محاكمه رئيس پليس سازمان امنيت،
كلنل دوكك بود .او كه يكي از بزرگترين
از
يكي
بود،
آپارتايد
خدمتگزاران
بزرگترين افشاگران آن شد .با افشاي او
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مردم متوجه ابعاد خشونت شدند .دادگاه او
 ٩ماه طول كشيد .اما وي سكوت كرد و تمام
روزي كه حكم او
اتهامات را رد نمود.
صادر ميشد ،كنترل خود را از دست داده و
گفت ”من تنها نخواهم افتاد“ .از آن پس
تصميم گرفت حقيقت را فاش كند و از
قربانيان پوزش بخواهد .با اعترافات او
نام و مسئوليت كسان ديگري بر پرده عيان
افتاد .اينها هم ابتدا همه چيز را انكار
كردند اما بعد از چند ماه ناچار به
درخواست عفو و اعتراف شدند .در نتيجه
اعترافات آنها روابط رژيم نژادپرست با
سران قوم زولو افشا شد و به بازداشت يك
سناتور در رابطه با تحويل مخفيانه سالح به
حزب زولو انجاميد.

ارزيابي از نتايج كار
حقيقت و آشتي آفريقاي جنوبي

كميسيون

كميسيون در روشن ساختن حقيقت به هدفي
كه برگزيدهبود ،يعني سبك كردن بار گناهان
از طريق اقرار به آن و پذيرش مسئوليت آن
دست يافت .همچنين توانست در جهت شناساندن
دردهاي قربانيان به مردم و ترويج آشتي
ميان جامعه سفيدپوستان و سياهپوستان نقش
بسيار مهمي ايفا كند.
در مقايسه با كميسيون هاي مشابه در
كشورهاي آمريكاي التين ،وظيفه كميسيون
آفريقاي جنوبي نه تنها به دليل حجم كار
بيشتر ،بلكه مهمتر از آن به دليل شقه-
شقه بودن جامعه بر معيار نژادي بسيار
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سنگين تر بود .اگر در جاهاي ديگر
ديكتاتوريها به اتكا زور اسلحه و سركوب
حكومت مي راندند و مشروعيتي جز آن
نداشتند ،رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي از
راي و حمايت سفيدپوستان برخوردار بود.
بديهي بود كه با لغو قوانين نژادپرستانه
و انتقال قدرت سياسي  ،بيكباره فرهنگ و
ساختار اجتماعي گذشته از يبن نميرفت .در
يك نظرسنجي در ميان سفيدپوستان جامعه
آفريقاي جنوبي در سال  ، ٨٨٦يعني هشت سال
بعد از آغاز روند تحوالت در جامعه ،تنها
 ٥٦درصد سوال شوندگان معتقد بودند كه
درصد
سيستم قبلي نادرست بوده است.
آنها بر اين عقيده بودند كه ايده
آپارتايد درست و خوب ،اجراي آن اما بد و
٦
نادرست بوده است.
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استدالل مشابه آن در نظرسنجي هاي مختلف در آلمان
بعد از جنگ دوم جهاني هم وجود داشته است .در
اينجا به هيچ وجه قصد مقايسه نازيسم هيتلري با
رژيم آفريقاي جنوبي در ميان نيست .اين اشاره از
اين جهت جالب است كه هر دو رژيم از طرف بخشهائي
مردم و در آفريقاي
از مردم -در آلمان از طرف
جنوبي از طرف اكثريت سفيدپوستان جامعه -از موضع
نژادپرستانه مورد حمايت بود.
تا پايان دهه  ٦٨ميالدي حدود نيمي از مردم آلمان
غربي -در آلمان شرقي سابق چنين نظرسنجي هايي وجود
نداشت اگر هم بود ،در اختيار افكار عمومي قرار
نمي گرفت -هنوز معتقد بودند كه ايده هيتلر درست
بوده اما به آن بد عمل شده است .اين نسل دوم بعد
از جنگ بود كه مصرانه خواهان فاش شدن بيشتر گذشته
بود و با نسل پيشين درافتاد .جنبش دانشجويان و
جوانان در سال  ٨٦٩اين گرايش را شدت بخشيد.
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اين نظرسنجي بيانگر آن بود كه احساس
گناه در بين سفيدپوستان حتي با وجود
بحثهاي فراوان در رد و مذمت سيستم
آپارتايد چقدر اندك بوده است .براي اين
قشر از جامعه آشتي به معناي انكار گذشته
و چشم پوشيدن بر آن بود .براي سياه
پوستان اما ،كه اكثريت جامعه را تشكيل مي
دادند ،آشتي بدون به رسميت شناختن رنجهاي
آنها امكان پذير نبود .راه حل كميسيون
براي خروج از اين قطب بنديهاي خصمانه نه
محكوم و منزوي ساختن سفيدپوستان ،كه
اكثريتشان بطور مستقيم و غيرمسقيم در
گذشته از سيستم اجتماعي و سياسي مبتني بر
نژادپرستي بهره برده بودند ،بلكه نشان
دادن ساختهاي مبتني برآپارتايد بود تا
آنها مسئوليت خود را درآن ببينند و به
داوري بنشينند.
روشن شدن حقيقت و شناساندن آن در سطح
جامعه ،ارزشها و فرهنگ سياسي ديگري را در
جامعه ايجاد كرد ارزشهايي فارغ از
پيشداوريهاي نژادپرستانه و نيز بارور
ساختن فرهنگي مبتني بر دموكراسي و
بردباري .چالش با گذشته ،نشان دادن
بيعدالتي ها در آن و آنهم از زبان
قربانيان امكان نگرش و نگارش ديگري از
تاريخ را فراهم آورد .تاريخي كه تا آن
وقت از منظر اقليت سفيدپوست و در توجيه
آپارتايد نگاشته شده بود ،اعتبار خود را
از دست داد و از آن پس در مدارس به جاي
مهمالت نژادپرستانه ،تاريخ حقيقي آموزش
داده ميشود .تاريخي كه جنايتهاي ننگين
گذشته و رنج قربانيان را در خود ثبت دارد
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تا نسلهاي
نكند.

بعدي

هيچگاه

آن

را

فراموش

كميسيون حقيقت و آشتي آفريقاي جنوبي
مورد توجه وتحسين جهاني قرار گرفت.
بسياري از مردم از كميسيونهاي حقيقت تنها
كميسيون آفريقاي جنوبي را ميشناسند.
اخبار ،گزارشها و حتي بحث و درگيريهاي
نظري حول كميسيون آفريقاي جنوبي همواره
در كانون مطبوعات جهاني بود .در شناساندن
و ارزيابي كار اين كميسيون كتابهاي زيادي
نوشته شده و سمينارها و كنفرانسهاي
بينالمللي تشكيل شده است .اين شناختهشدگي
جهاني داليل مختلفي دارد :از محبوبيت و
اعتبار بين المللي نلسون ماندال گرفته تا
تصاويرحك شده در ذهن مردم از سياهان اين
كشور در گذشته ،كه يادآور دوران بردگي
بود .اما شايد مهمترين دليل بر اين توجه
جهاني ،راه حل صلحجويانه كميسيون حقيقت
در برخورد با گذشته بود .كميسيون ،محكمه
(فروم) صلح آميزي ايجاد كرد براي چالش
اجتماعي با جنايتهاي ضد بشري گذشته .در
اين راستا سهم كميسيون اين بود كه هم
قربانيان و هم مجريان آپارتايد ،هر دو در
پروسه چالش با گذشته و روشن شدن حقيقت
سهيم باشند :قرباني با شهادت به جنايت
هايي كه بر او و خانوادهاش رفته بود و
مجرم با اقرار به جنايت هايي كه صورت
گرفته بود .به اين ترتيب هر دو براي غلبه
بر ستيزهاي گذشته و ساختن آينده بهم
نزديك ميشدند .ايجاد چنين فضائي در
كميسيون ميتوانست به هر دو طرف كمك كند
كه خود را متعلق به جامعه اي بدانند كه
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از آن پس انسانها در آن فارغ از رنگ پوست
و مذهب و جنسيت ،بايد همگي از حقوقي
مساوي برخوردار باشند .اين كار در جامعه
اي كه سالهاي درازي در آن ،آپارتايد بذر
كينه و نفرت كاشته بود و توسل به خشونت
چه از طرف باالئي ها و چه از طرف قربانيان
جامعه را در آستانه جنگ داخلي و كشتار
قومي(گنوسيد) قرار داده بود ،نويدي بر
پايان نژادپرستي بود.
اما به رغم اين رستاوردهاي ارزنده،
نظرسنجيهاي بعدي حاكي از نوعي احساس
سرخوردگي نسبت به كار كميسيون بود .در
دو سوم سوال شوندگان بر اين
سال ٨٨٩
اعتقاد بودند كه كميسيون حقيقت رابطه بين
٩
براي
”نژادها“ را تيرهتر كرده است.
اكثريت سياه پوستان ،كه غير از ستم
نژادي ،قرباني بيعدالتي هاي اقتصادي هم
بودند ،آشتي بدون در نظر گرفتن نقش
استثمارگر اقتصاد آپارتايد ممكن نبود.
رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي رشد سريع
خود را با آواره كردن اجباري سياهان از
سرزمين هاشان و گماشتن آنها در معادن با
دستمزدهاي بسيار نازل بدست آورده بود.
حال بعد از فروپاشي آپارتايد و برقراري
دموكراسي ،مردم زندگي بهتر و امكانات
مساوي ميخواستند .مردم انتظار داشتند كه
نقش اقتصاد آپارتايد ،كه آنها را به حلبي
آبادها رانده بود ،ناديده گرفته نشود.
 17همان منبع ،ص.
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براي آنها عدالت و آشتي واقعي به تغييرات
جدي اقتصادي نيازمند بود.
واقعيت اين بود كه در آفريقاي جنوبي
به رغم جابجائي قدرت سياسي و موج عظيم
تغييرات اجتماعي در دهه  ،٨٨قدرت اقتصادي
و مالي تقريبا دست نخورده باقي ماند.
گرايش به يك اقتصاد نئوليبرال ،به رغم
تمايالت مخالف آن در درون كنگره ملي،
سياستهاي حكومت جديد را تعيين ميكرد.
بازپرداخت قرضهاي خارجي دولت پيشين و
كاهش دادن كسري بودجه ،كه از طرف
ابرقدرتهاي مالي جهاني بر دولت تازهكار
تحميل شده بود ،كاهش هزينه هاي بهداشت و
آموزش و افزايش بيكاري را به همراه داشت
كه طبعا دامن آسيب پذيرترين اقشار جامعه،
يعني اكثريت سياهان كم درآمد را در برمي
گرفت .آنها مي ديدند كه حقوق برابر
شهروندي ،اما زندگي بهتري را برايشان
تامين نكرده است و هنوز بايد در حلبي
آبادها سركنند .گرچه مسئول اين نابساماني
ها كميسيون حقيقت و آشتي نبود ،با اينهمه
فروكش كردن اميدهاي مردم از آن و فراتر
از آن از دولت قابل فهم بود .به ويژه
قربانيان و خانواده هاي آنها از كميسيون
سرخورده بودند چرا كه وعده پرداخت غرامت
پس از سالها هنوز عملي نشده بود.
اما برآورده شدن اين انتظارات نه در
توان كميسيون بود و نه در حوزه اختيارات
آن .كميسيون به نقش اقتصاد آپارتايد بي
توجه نبود و بخشي از كار خود را به اين
كار اختصاص داد .كميسيون كوشيد تا نقش
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اقتصاد آپارتايد را در برپائي و تداوم آن
سيستم مورد بررسي قرار دهد .حتي تعدادي
از نمايندگان و سران مالي و اقتصادي براي
بازپرسي دعوت شدند .اما اين تالشها تقريبا
بي حاصل ماند .آنها هيچگاه مسئوليت خود
را در بنيانهاي سيستم آپارتايد نپذيرفتند
و در بازپرسي ها با تكبر و نخوت تمام از
پوزش سرباز زدند .اين قشر از جامعه كه
همواره به بركت نيروي كار ارزان سياه
پوستان ثروت و رفاه اندوخته بود ،حتي
منكر شد كه آپارتايد به نفع آنها بوده و
مدعي شد كه به دليل تحريم هاي جهاني خود
قرباني نظام آپارتايد واقع شده است .عدم
پذيرش مسئوليت شركتهاي بزرگ و كارفرمايان
با خشم سنديكاها مواجه شد .در پاسخ آنها
يادآور شدند:
كه
بود
نژادي
ستم
خاطر
به
”
سرمايهداري در آفريقاي جنوبي تا اين حد
رشد كرد .بين  ٨ ٨و  ٨٩٨حقوق كارگران
سياه به قيمت ثابت افزايش نيافت .به عكس،
حقوق سقيدپوستان دوبرابر شد .طي يك قرن،
سانحهها در معادن بيش از  ٩٨٨٨٨كشته و يك
٩
ميليون مجروح ببار آورد“.
غير از قدرتهاي مالي ،كميسيون از
ديگر نهادهائي هم كه سهمي در تداوم
آپارتايد داشتند ،دعوت بهعمل آورد تا در
اين باره شهادت دهند .اربابان مطبوعات
ابتدا در مقابل كميسيون منكر نقش تحريف و
سانسور در مطبوعات شدند تا اينكه يكي از
ماموران سازمان امنيت روشهاي تبليغات را
 18فيروزه بنيصدر و مهران مصطفوي ،ص1١ .
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تشريح كرد .سپس عده اي اعتراف كردند كه
مامور سازمان امنيت بودهاند .بعضي عمكرد
خويش را اينطور توجيه كردند كه در كشوري
غيرعادي ،مطبوعات عادي نميتواند وجود
داشته باشد.
نهادهاي مذهبي هم بايد در مورد نقش
خود در حوادث گذشته گواهي ميدادند.
مسيحيان ،مسلمانان ،يهوديان و هندوها
بزرگترين گناه خود را سكوت و انفعال
دانستند .اما كليساي ”رفرم هلندي“ ،كه
يكي از پايههاي آپارتايد بود و سران نظام
عمدتا از پيروان آن بودند ،اعتراف به
گمراه كردن پيروان خود كرد .اما تعدادي
از كشيشان اين كليسا ،كه تبعيض نژادي را
خواسته خدا تبليغ ميكردند و بر بعضي
قتلها مهر تائيد زدهبودند ،به تكذيب نقش
خود در رژيم گذشته پرداختند.
قوه قضائي نيز بايد شهادت مي داد.
اما اكثر قضات منكر مسئوليت خود شدند.
نمونههاي همكاري آنها با رژيم آپارتايد
فراوان بود .كميسيون توصيه كرد براي قضات
ديگر
تا
گذاشتهشود
تدريس
دوره
بيعدالتيهائي كه در آن قاتل سفيدپوست
تبرئه ميشد و سياهپوست هميشه در مظان
اتهام قرار داشت ،تكرار نشود.
پزشكان نيز بايد توضيح ميدادند كه چگونه
بهترين امكانات و گرانترين داروها براي
سفيدپوستان پيدا مي شد در حاليكه عده
زيادي از سياهان در اثر مرض سل جان
ميسپردند .با كدام سوگند پزشكي ،بعضي
پزشكان جواز شكنجه صادر ميكردند و در
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پزشك قانوني چشم بر جاي
پيكر كشتهشدهها ميبستند؟

تيرخوردگي

در

سران سياسي و مسئوالن احزاب در مورد
نظرات و عملكرد سازمان خود در گذشته
شهادت دادند .تنها دو گروه افراطي،
دستراستيهاي افراطي سفيدپوست ،كه مخالف
رسيدگي به گذشته بودند و افراطيون چپ
سياهپوست ،كه با بخشودگي سفيدپوستان شريك
آپارتايد ،مخالف بودند ،از اين كار
و
مدارس
مسئوالن
همچنين
سرباززدند.
دانشگاهها آمدند و در مورد نقششان مورد
سوال كميسيون قرار گرفتند.

انتقادات به كميسيون حقيقت و آشتي
آفريقاي جنوبي
موضوع بخشودگي از موضوعاتي بود كه در
قضاوت نسبت به كار كميسيون بحث و جدلهاي
زيادي را به همراه داشت .خانواده ها و
وابستگان قربانيان ،سازمان عفو بين الملل
و تعدادي از سازمانهاي حقوق بشر به
كميسيون انتقاد مي كردند كه مجزا ساختن
جنايت هائي ،كه به تشخيص آن با ”انگيزه و
هدف سياسي“ صورت گرفته بود از ديگر
جنايتها و معاف كردن عاملين آن از مجازات
فقط ميتوانست توجيهي باشد بر قانون
بخشودگي و تحقق خواست كساني كه دستشان به
جنايت آلوده بود .در حاليكه هيچ هدف
سياسي نمي تواند شكنجه و قتل انسانها را
توجيه كند .عدم مجازات جنايتكاران و عفو
بدون محاكمه آنها در تناقض با قوانين
مجازاتهاي بينالمللي كه قتل ،شكنجه و
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مفقوداالثر شدن انسانها را در زمره ”جنايت
عليه بشريت” مي داند ،قرار داشت.
درست است كه كميسيون حقيقت آفريقاي
جنوبي هم مثل كميسيون هاي مشابه در
كشورهاي ديگر مرجع حقوقي و قضاوت نبود.
اما تفاوت در اينجا بود كه كميسيون حقيقت
در آفريقاي جنوبي عمال موضوع شكايت عليه
مجرمان و مجازات آنها را در مراجع دادگاه
منتفي مي ساخت .در حاليكه مثال در
محاكمه
راه
كميسيون
برعكس
آرژانتين
جنايتكاران را هموار ساخته بود.
تصميم در باره مجازات يا تبرئه
مقولهاي است حقوقي و تصميم گيري در باره
آن بطور منطقي نمي توانست در حوزه
اختيارات و صالحيت كميسيون قرار گيرد.
كميسيون مرجع قضائي نبود .عفو پيش از
محاكمه ،يعني چشم پوشي از بررسي قضائي
جرم ،خارج از چارچوب هاي حقوق بين الملل
بود .بقول هانا آرنت زماني آدم مي تواند
كسي را عفو كند كه امكان مجازات او را
داشته باشد .تبرئه عاملين جنايتها بدون
محاكمه چهره عدالت را در جامعه مخدوش مي
كند و باعث بي اعتبار شدن ارزش هاي اخالقي
مي شود .با اينكار قربانيان و وابستگان
بار ديگر قرباني مصالح سياسي مي
آنها
شوند.
انتقادي كه حتي از جانب موافقان
كميسيون هم در همين مورد مطرح ميشد ،اين
بود كه كوچكترين مجازاتي براي مرتكبين به
جنايت ،كه شامل عفو ميشدند ،در نظر گرفته
نميشد .هيچگونه محروميت اجتماعي آنها را

128

تهديد نمي كرد .آنها حتي ميتوانستند
پستهاي خود را ،كه زماني در آن مقام ،به
خشن ترين شكل حقوق بشر را زير پا گذاشته
بودند ،همچنان حفظ كنند و يا خود را براي
انتخابات كانديدا كنند.
همچنين به كميسيون انتقاد مي شد كه
با بررسي موردي جنايتهاي گذشته و فردي
ساختن پرونده ها و نيز محدود كردن آنها
به جنايتهاي سنگين و موارد نقض حقوق بشر
”غيرقانوني“ ،حق ميليونها انساني را كه
به دليل قانون كنترل گذرنامه و اعمال ضد
بشري ناشي از قوانين نژادي روزانه دستگير
و مورد آزار و تحقير قرار مي گرفتند،
ضايع ميكند.
اما كميسيون براي آشتي در جامعه ،كه
آن را هدف خود قرار داده بود ،بخشودگي را
اجتنابناپذير ميديد .جامعه اي كه بغير از
شكاف هاي طبقاتي عظيم از جدائي هاي عميق
گروهي و نژادي هم رنج ميبرد ،بخشش و آشتي
ضرورت مقدم بود .اين نتيجه مصالحه اي بود
كه در مذاكرات بر سر نحوه گذار آفريقاي
جنوبي به جامعه اي آزاد از تبعيضات نژادي
و دموكراسي ،صورت گرفته بود .هدف طرفين-
البته با منافع متفاوت – ايجاد آشتي ملي
بود .منتقدان هم به ضرورت آشتي ملي آگاه
بودند به نظر آنها اما به بهاي آشتي ملي
نبايد راه و امكان محاكمه كساني كه به
وحشيانه ترين شكل حقوق انسانها را ضايع
كرده بودند ،بسته مي شد .اگر هم شرايط
محاكمه قدرتمردان در كوتاه مدت ميسر
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نبود ،كميسيون بايد آن را به عنوان
تاكتيك مي پذيرفت و نه يك روش و ارزش.
يكي از مننتقدان كميسيون در اين باره مي
گويد:
”عدم مجازات عامالن جنايت مي توانست
به عنوان يك عقب نشيني به مردم معرفي شود
نه به عنوان يك ارزش .انتقام و به محاكمه
كشاندن تمامي كساني كه در جنايتهاي گذشته
دست داشتند به نفع جامعه نبود .اما آمران
و مجريان جنايتها حداقل بايد مسئوليت خود
٨
را در قبال آن به عهده ميگرفتند“.
پيوند دادن حقيقت با آشتي اجتماعي
ميتواند به كم بها دادن به عنصر حقيقت
بينجامد .موضوع آشتي يك مسئله سياسي است
و حاصل توازن نيروها ،بنا براين مي توان
بر سر آن مصالحه سياسي كرد .اما مصالحه
سياسي نبايد به مصالحه اخالقي تبديل شود.
حقيقت فراتر از مصالح سياسي قرار دارد.
كميسيون از ابتدا بايد روشن ميكرد كه
حقيقت يابي به خودي خود و بالفاصله به
آشتي منجر نمي شود گرچه راه رسيدن به آن
را هموار مي كند.
يكي ديگر از انتقادات به كميسيون اين
بود كه قرباني و مجرم را در جايگاهي
يكسان قرار ميداد .بنا بر توافقات در
مذاكرات ،در برابر كميسيون چه حافظان
رژيم آپارتايد و چه رزمندگان جبهه مخالف
آن ،اگر مرتكب قتل ،تجاوز ،شكنجه و ديگر
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اعمال ضد انساني
يكسان داشتند.

شده

باشند،

جايگاهي

كميسيون در كنار رسيدگي به جنايتهاي
رژيم آپارتايد همچنين موظف بود موارد
احتمالي نقض حقوق بشر در كنگره ملي
آفريقاي جنوبي و در ديگر احزاب مخالف را
بررسي قرار دهد .در درون جبهه
هم مورد
مخالفان و مبارزان عليه آپارتايد ،موارد
نقض حقوق بشر يك استثنا نبود .سياهان
گرچه قرباني جنايتهاي خشن نژادپرستانه
سفيدپوستان بودند ،در درون صف خود اما،
از خشونت و حس انتقام بري نبودند .موارد
متعددي بود كه آنها كساني را كه متهم به
جاسوسي با رژيم پرتوريا بودند ،شكنجه
كرده و گاه حتي به قتل رسانده بودند .به
دور گردن ”جاسوس“ يا ”خائن“ حلقه آتش
انداختن و او را زنده در آن سوزاندن نه
يك شايعه براي بدنام كردن سياهان ،بلكه
متاسفانه واقعيت داشت .طي آن سالها ٩٨٨
نفر قرباني اين شكنجه وحشتناك شدند .در
اين شكنجه كه به ”زجر گردنبند“ معروف
بود ،حلقه الستيكي را به گردن متهم
مياويختند و آن را به آتش ميكشيدند.
براي كميسيون وقتي پاي حقيقت در ميان
بود ،مقام و سابقه افراد نقشي بازي
نميكرد .همانطور كه بوتا و دوكلرك ناچار
بودند در برابر كميسيون ظاهر شوند ،ويني
ماندال هم ،كه به خاطر تالش هاي خستگي
ناپذيرش براي آزادي همسرش ،نلسون ماندال و
به خاطر مبارزات شجاعانه اش عليه
نيز
رژيم آپارتايد از معروفيت و محبوبيت خاصي
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برخوردار بود ،به كميسيون فراخواندهشد تا
در باره مسئوليتش در توسل به خشونت توضيح
ساله
دهد .محافظان ويني ماندال پسربچه
اي را ربوده ،شكنجه كرده و آخر سر گلويش
را دريده بودند .ويني ماندال بايد در
برابر كميسيون به سواالت در اين مورد پاسخ
مي داد .آيا او از آن مطلع بود؟ و آيا
اين جنايت به دستور او بوده است؟ گرچه
دست داشتن ويني ماندال در اين حادثه فجيع
اثبات نشد و خود وي هم در اين باره سكوت
كرد ،اما محبوبيتش فروكش كرد .در اينكه
او از اين جنايت مطلع بوده ،جاي شكي
نبود.
اسقف توتو همواره طي آن سالها اين
گونه خشونتها را محكوم كرده و حتي در سال
 ٨٩٥تهديد كردهبود كه اگر سياهان شكنجه
”زجر گردنبند“ را متوقف نكنند ،از كشور
خارج خواهد شد.
اما تنها اينگونه موارد خشن قتل و
شكنجه نبود كه عاملين آن را در برابر
كميسيون در رديف جنايتكاران آپارتايد
قرار ميداد .رزمندگان مخالف آن رژيم هم
كه از دهه  ٦٨به بعد ،با غيرقانوني شدن
سازمانهاشان ،به مبارزه زيرزميني و سالح
روي آورده بودند و همچنين اعضاي مسلح
درون كنگره ملي آفريقا ،اگر در عمليات
خود ماموري يا پليسي را كشته و يا مرتكب
بايد در مقابل
بمب گذاري شده بودند،
كميسيون پاسخگو مي شدند.
با همه اينها ،جنايتها و خشونتهاي
اعمال شده از طرف سياهان تنها درصد
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ناچيزي از جنايتهاي سازماندهي شده توسط
رژيم آپارتايد بود .از اين جهت ،موضع
كميسيون ،كه هر دو طرف را در جايگاهي
يكسان قرار مي داد ،انتقاداتي را با خود
به همراه داشت .گفته مي شد اين موضع،
نسبي كردن نقض حقوق بشر است و رابطه قدرت
و خشونت دولتي را ناديده مي گيرد .در
حاليكه دولت مسئول اول خشونت در جامعه
است زيرا كه از تمامي ابزارهاي قدرت
برخوردار است .خشونت دولتي ،خشونتي است
سازمان يافته و با اتكا به ابزارهاي
حكومتي ،كه مشروعيت خود را در قوانين مي
جويد .يكي از منتقدان به كميسيون در اين
رابطه ،كنگره پان آفريقايي بود .اين
سازمان خارج از انصاف و ارزش هاي اخالقي
مي دانست كه قربانيان رژيم آپارتايد ،اگر
به دليل استيصال و ناگريزي دست به خشونت
زده اند ،در كنار كساني قرار گيرند كه در
ارتكاب خشونتهاي نژادپرستانه ابزارهاي
حكومتي در اختيارشان بود .دزموند توتو در
پاسخ اين استداللها گفت:
”حتي اكر هدفي نيكو باشد نميتوان
براي رسيدن به آن از وسايل دشمن استفاده
٨
كرد .هدف وسيله را توجيه نميكند“.
واقعيت اين بود كه برخورد يكسان
كميسيون با رزمندگان ضد رژيم آپارتايد و
دست اندركاران آن نتيجه مصالحه اي بود كه
در مذاكرات بر سر روند گذار كشور به
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دموكراسي بين نمايندگان دولت آپارتايد و
احزاب مخالف صورت گرفته بود.
كسان ديگري هم درست از نقطه عكس آن،
انتقاداتي به كميسيون داشتند .تعدادي از
سفيدپوستان محافظه كار و نيز حزب ملي ،به
كميسيون ايراد ميگرفتند كه در مقابل اعضا
برجسته و رهبران كنگره ملي آفريقا كوتاهي
كرده است .از نظر آنها رهبران كنگره ملي
آفريقا ،به استثناي كساني كه در زندان
بودند ،همگي ـ مستقيم يا غيرمستقيم ـ در
برابر چند تروري كه از طرف اين سازمان
صورت گرفته بود ،مسئول بودند و نبايد
مقامهاي دولتي يا كرسي مجلس را صاحب مي
شدند .بعكس چنين موضع تندي نسبت به اعضاي
كنگره ،از نظر اين محافظهكاران ،نيروهاي
امنيتي و پليس ،جدا از هر جرمي كه مرتكب
شده بودند ،بايد به دليل قوانين مصونيت
در زمان انجام خدمت ،از هر گونه تعقيب
قانوني و پاسخگوئي در مقابل كميسيون معاف
مي شدند و ديگر نيازي به درخواست بخشودگي
نداشتند.
كميسيون تسليم انتقادات تندي كه از
دو طرف متوجه اش بود ،نشد .درخواست
بخشودگي ،كه الزمه آن اعتراف به عملكرد
گذشته بود ،جزء جدائي ناپذير كميسيون
حقيقت و آشتي باقي ماند.
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السالوادور
با
دولت السالوادور در سال ٨٩٨
حمايت بيدريغ آمريكا جنگي را عليه جبهه
آزادي بخش فاراباندومارتي آغاز كرد.
كمكهاي نظامي آمريكا به دولت السالوادور
تنها در همان سال بالغ بر  ‚٥بيليون دالر
در اين جنگ ،كه دوازده سال
مي شد.
نفر از
ادامه يافت ،قريب به ٩٨٨٨٨
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مخالفان ناپديد و كشته شدند .هزاران نفر
در كشتارهاي جمعي ،كه قربانيان آن عمدتا
از روستائيان بودند ،به قتل رسيدند و
صدها روستا ويران گشتند.
قتل رئيس كميسيون مستقل حقوق بشر
السالوادور در سال  ٨٩٩و كشتار شش كشيش
يسوعي در سال  ٨٩٨فشار جهاني را براي
پايان دادن به اين جنگ كثيف خانگي شدت
بخشيد .در داخل آمريكا هم طوالني تر شدن
جنگ در السالوادور ،مخالفتهائي را عليه
سياست مداخلهگرانه آمريكا در اين جنگ
برانگيخته بود .انعكاس اين مخالفتها
بويژه در كنگره ملي آمريكا بازتاب داشت.
در همان سال تالش هاي سازمان ملل و
ميانجيگريهاي كشورهاي همسايه السالوادور
منجر به آن شد كه دولت الساوادور و جبهه
فاراباندومارتي براي پايان دادن به جنگ
با يكديگر وارد مذاكره شوند .اين مذاكرات
با فراز و نشيب هائي دوسال ادامه داشت تا
اينكه در سال  ٨٨طرفين بر سر صلحي با
يكديگر توافق كردند.
يكي از موارد توافق تشكيل يك كميسيون بين
المللي براي رسيدگي به خشونتهائي بود ،كه
سال جنگ داخلي در السالوادور رخ
در طي
داده بود .بر اساس بند  ٥توافق نامه:
هاي
خشونت
است
موظف
”كميسيون
در
بيرحمانهاي را كه از سال ٨٩٨
السالوادور اتفاق افتاده است ،بررسي كند
و به دليل عواقب آن در جامعه بايد فورا
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حقيقت
شود“.

آن

حوادث

به

اطالع

همگان

رسانده

اين كميسيون كار خود را در سال ٨٨
زير نظر سازمان ملل و با بودجهاي كه از
طرف اين سازمان در نظر گرفته شدهبود،
آغاز بكار كرد .اعضاي آن ،كه سه نفر
بودند ،از طرف خاويرپرزدوكوئيار ،دبيركل
وقت سازمان ملل انتخاب شدند كه از
شخصيتهاي جهاني و مبتكران و فعاالن
بودند:
السالوادور
در
صلح
برقراري
كلمبيا؛
پيشين
جمهور
رئيس
بتانكور
فيگردو ،وزير سابق ارتباطات خارجي ونزوئال
و بوئرگنتال ،رئيس سابق تريبونال حقوق
بشر كشورهاي قاره آمريكا ٨ .دستيار در
جمع آوري مدارك و بازرسيها ،با كميسيون
همكاري مي كردند .در ماههاي آخر كار
نفر ديگر به اين دستياران
كميسيون٥ ،
افزوده شدند.
بنا به پيشنهاد سازمان ملل و كشورهاي
ميانجي صلح در السالوادور و براي حفظ اصل
بيطرفي ،كه مورد پذيرش اين دولت و
فرد
هيچ
بود،
شده
واقع
مخالفان
السالوادوري در اين كميسيون بين المللي
عضويت نداشت .اما در كنار اين كميسيون
بين المللي و براي تكميل اطالعات آن ،يك
كميسيون بومي هم (كميسيون اد-هوك)تشكيل
شده بود كه وظيفه داشت موارد نقض حاد
حقوق بشر را در بين مقامات دولتي و نظامي
تحقيق كند و توصيه هائي براي تصفيه
ارگانهاي نظامي و دولتي ارائه دهد .اين
كميسيون در مدت زمان كوتاهي كه براي كارش
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در نظر گرفته شده بود ،توانست ليستي از
اسامي كساني كه مرتكب جرائم سنگين مربوط
به نقض حقوق بشر بودند ،تهيه و در اختيار
كميسيون
اعضاي
نيز
و
جمهور
رئيس
بينالمللي حقيقت در السالوادور قرار دهد.
در ليست آنها نام مقامات باال از جمله
پونسه ،وزير دفاع سابق ،هم ديده مي شد.
با اينكه گزارش كميسيون اد-هوك انتشار
علني نمي يافت ،با اينهمه اعضاي آن تحت
فشار قدرتمردان پنهان قرار داشتند و اين
زماني بود كه جوخه هاي مرگ هنوز در خفا
به جنايت ادامه مي دادند .خطر چنان جدي
بود كه اعضاي كميسيون اد-هوك بعد از
پايان دوره خود و در حاليكه تنها % ٨
مواردي را كه در دستور كار خويش داشتند،
به انجام رسانده بودند ،بناچار براي مدتي
طوالني كشور را ترك گفتند.
ابتدا شش ماه براي كار كميسيون حقيقت
در نظر گرفته شده بود كه بنا به حجم كار
و به درخواست اعضا اين مدت به هشت ماه
تن از
افزايش داده شد .نزديك به ٨٨٨
ساله ،كه مسببين
بازماندگان خشونتهاي
آنها عمدتا از نيروهاي نظامي و شبه نظامي
بودند ،از تجربه هاي دردناك خود در برابر
كميسيون سخن گفتند و بيش از  ٩٨٨٨مورد
قتل ،ناپديد كردن انسانها ،تجاوز و كشتار
دسته جمعي مورد بررسي قرار گرفت .غير از
اظهارات شاهدان و قربانيان ،كميسيون از
همكاري گروههاي حقوق بشر داخلي و خارجي و
نيز كميسيون اد-هوك برخوردار بود.
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كميسيون حقيقت السالوادور در مقايسه با
ديگر
كشورهاي
در
مشابه
كميسيونهاي
آمريكاي التين ،به اعتبار پشتوانه بين
المللي از اختيارات بيشتري برخوردار بود.
از جمله اينكه مقامات سابق و فعلي موظف
بودند به پرسشها و بازجوئي هاي كميسيون
پاسخ دهند .از طريق بازجوئي از چند مقام
مطلع يك گور دسته جمعي در آرژانتين كشف
شد كه قربانيان كشتار جمعي در روستاهاي
السالوادور در آن دفن بودند.
گروه هاي شبه نظامي مسئول چنين
جنايتهائي هنوز كامال برچيده نشده بود.
آنها به تهديد و ارعاب ادامه مي دادند تا
مانع اعتراف و همكاري مردم با كميسيون
شوند .چند نفر از مقامات باالي امنيتي به
اين شرط حاضر به همكاري با كميسيون شده
بودند ،كه نامشان محفوظ بماند .در چند
مورد حتي تماس گيري با اين افراد به خاطر
تضمين جان آنها خارج از خاك السالوادور
صورت گرفت.
كميسيون به فشارهائي كه از طرف
نيروهاي امنيتي اعمال مي شد تا از نام
بردن افراد خودداري كند ،تسليم نشد و در
خاتمه كار خود از  ٥٨مقام امنيتي و نظامي
و همچنين چند مقام قضائي ،كه در ايفاي
جنايتها سهيم بودند ،اسم برد و مسئوليت
هر كدام از آنها را مشخص ساخت .از جمله
آشكار شد كه ترور شش تن از فرقه
يسوعيتها ،كه از طرف دولت مظنون به
همكاري با جبهه فراباندومارتي بودند،
دفاع
وزارت
به
وابسته
گروهي
توسط
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سازماندهي شده بود .و نيز معلوم گرديد كه
ترور اسقف رومرو در سال  ٨٩٨به دستور
شخصي بود كه بعدها حزب آرنا ،حزب حاكم در
دوره انتقال السالوادور به دموكراسي ،را
پايه نهاد .همچنين گزارش كميسيون از كشتن
شش راهبه آمريكاي شمالي ،تهاجم به
گروههاي حقوق بشر و قتل عام در سه روستا
پرده برداشت.
گزارش بر قتل و ترورهائي هم كه توسط
نيروهاي مسلح جبهه فاراباندومارتي صورت
گرفته بود ،سرپوش ننهاد .فاراباندومارتي
در قتل چند شهردار و قاضي در مناطق تحت
نظامي
چند
اعدام
جبهه،
اين
كنترل
آمريكائي در سالهاي بين  ٨٩٥- ٨٩٩و نيز
اعدام دهقاناني كه با حكومت همكاري
ميكردند ،مسئول شناختهشد .تعداد اين
 ،يعني  ٥درصد
موارد در مجموع
در
كه
شد
مي
شامل
را
جنايتهائي
السالوادور در زمان جنگ داخلي صورت گرفته
بود .مسئوليت اصلي جنگ داخلي و جنايتها
بر دوش نيروهاي نظامي و امنيتي و يا بر
عهده شبه نظاميان بود .كميسيون ،نظاميان
مورد قتل
٩
السالوادور را براي
مخالفان و پليس دولتي را براي  ٦٥٦مورد
كشتار مسئول شناخت .غير از اينها  ٩ ٩نفر
توسط جوخه هاي مرگ به قتل رسيده بودند كه
مجريان آنها شبه نظامياني بودند كه از
طرف نيروهاي امنيتي سازماندهي ميشدند.
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بازتاب انتشار گزارش كميسيون حقيقت
انتشار گزارش كميسيون يك حادثه مهم
سياسي در كشور شد .بحثها و گمانه زنيهائي
كه پيش از انتشار گزارش در باره مسببين
جنايتها جريان داشت با انتشار گزارش ،كه
از آنها نام برده شده بود ،شدت بيشتري
يافت .نيروهاي نظامي ،كه براي اولين بار
در سطح افكار عمومي افشا مي شدند ،واكنش
تندي نشان دادند و در اظهارات خود با
نخوت هميشگي گزارش را ”غير منصفافه،
ناقص ،غيرقانوني ،گستاخانه و غيراخالقي“
شمردند .سران نظامي كميسيون را متهم
ساختند كه ”نقش كمونيستها را در حوادث
گذشته“ ناديده گرفته است .همان توجيهاتي
كه نظاميان آرژانتين و شيلي در توجيه
اعمالشان به آن متوسل شده بودند .آلفردو
كريستياني ،رئيس جمهور وقت ،موضعي ميانه
گرفت .او ضمن تائيد كار كميسيون گزارش آن
را اما ناقص شمرد .به نظر او نقص گزارش
مردم
”آرزوي
به
دادن
بها
كم
در
السالوادور براي آشتي ملي“ بود .چيزي كه
به تعبير او ”بخشش و فراموشي رنجهاي
گذشته“ مي شد.
پنج روز پس از انتشار گزارش كميسيون،
جناح هاي دولتي وابسته به نيروهاي نظامي
شتابان قانون عفوي را به نفع نظاميان به
تصويب رساندند .با اين اقدام قصد داشتند
از يك طرف مانع تعقيب خود شوند و از طرف
ديگر گزارش كميسيون حقيقت را بيرنگ
سازند.
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البته موضوع عفو يا ممنوعيت پيگرد،
پيشترها در مذاكرات صلح مطرح شده و بنا
شده بود كه شش ماه بعد از پايان كار
كميسيون ،موضوع كار دولت قرار گيرد .اما
اينكه بالفاصله بعد از انتشار گزارش
كميسيون و بدون بحث و آمادگي سياسي قانون
عفو گذرانده شد ،نميتوانست بي ارتباط با
نام بردن از مسببين جنايتهاي گذشته در
گزارش باشد .گرچه معرفي نام به خودي خود
عواقبي دربرنداشت .كساني كه در گزارش به
عنوان عاملين جنايت و نقض حقوق بشر
معرفي شده بودند و در صورتيكه گزارش
كميسيون اد -هوك هم آن را تائيد ميكرد،
مجبور به ترك پست خود يا بازنشستگي
ميشدند -به شكل بازخريد يا حفظ مقرري.
اما اين به خودي خود به معناي مجازات و
در انزوا قرار گرفتن آنها نبود .مثال وقتي
وزير دفاع همراه با تعداد ديگري كه
نامشان در گزارش آمده بود ،در مقام
بازنشستگي از پست خود كناره ميگرفتند،
”خدمت و وفاداريشان“ از طرف رئيس جمهور
مورد تقدير قرار گرفت .از ديد ناظران
تصويب فوري قانون عفو ،نوعي معامله از
طرف سران نظامي بود :واگذاري قدرت در
مقابل مصونيت آنها در برابر هر دادگاه و
محكمه اي.
گزارش كميسيون توصيه هائي -هر چند
بسيار محتاطانه -براي اصالح قوانين قضائي
و تصفيه نيروهاي نظامي و پليس در برداشت.
در باره مجازات و لزوم محاكمه عاملين
Hayner, S. 93 22
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جنايت در گزارش سكوت شده بود اما توصيه
شده بود كه چنين اشخاصي حداقل به مدت ده
سال از خدمات دولتي كنار گذاشته شوند.
كميسيون امر محاكمه را به اصالح سيستم
قضائي كشور ،كه از توافقات مذاكرات صلح
بود ،موكول كرده و در مقابل قانون
ممنوعيت پيگرد نظاميان سكوت كرده بود.
موضوعي كه باعث دلسردي و انتقاد گروه هاي
حقوق بشر شد .يك كارشناس امور حقوقي در
اين باره نوشت:
”به احتمال زياد كميسيون نمي توانست
مانع تصويب فوري قانون ممنوعيت پيگرد
نظاميان شود اما اصراري هم در تعقيب
مجرمان نكرد و موضعي نسبت به آن قانون
نگرفت .همچنين خواستار ادامه تالشهائي كه
براي روشن شدن سرنوشت قربانيان و ترميم
خسارتهاي خانوادههاي آنها بعمل آمده بود،
نشد .اگر كميسيون انواع جرائمي را كه
برطبق قوانين بين المللي قابل عفو
نيستند ،مشخص كرده يا براي عفو شرايطي
قائل شدهبود -مانند آفريقاي جنوبي -اليحه
عفو يا ممنوعيت از پيگرد قضائي به اين
راحتي تصويب نميشد“
در مقابل اين انتقادات ،رئيس كميسيون
از كار آن دفاع كرد و موضوع محاكمه سران
ارتش را دور از واقعيتهاي جامعه دانست.
توصيه ديگر جوخه هاي مرگ را دربرمي
گرفت .خود كميسيون نتوانسته بود به
اندازه كافي به اين گروههاي مرگ آفرين و
Hayner. S. 9223
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شبكه رهبري آنها بپردازد اما توصيه
كردهبود كه اين موضوع و نيز جنايتهائي كه
توسط آنها صورت گرفته بود ،جداگانه مورد
تحقيق قرار گيرد .جوخه هاي مرگ كه شبه
نظاميان آن را تشكيل مي دادند ،در زمان
كار كميسيون هنوز دست نخورده باقي مانده
بود.
اين پيشنهادات كه مي توانست گامي در
كاهش قدرت بي رويه نظاميان فاسد باشد ،در
ابتدا از طرف دولت مورد بي توجهي قرار
دولت
بينالمللي
فشارهاي
اما
گرفت.
السالوادور را مجبور ساخت كه خود را
متعهد به اجراي آنها بداند .تشكيل كميته
اي براي تحقيق و بازجوئي از باندهاي جوخه
هاي مرگ يكي از اقداماتي بود كه دولت
صورت داد.
در باره نقش مداخله گر و پشتيباني
هاي مالي و تسليحاتي دولت آمريكا ،به
ويژه در زمان ريگان ،گزارش تقريبا سكوت
كرده بود .اين موضع انتقادات زيادي را از
طرف نيروهاي حقوق بشر داخلي و خارجي
برانگيخت .به رغم اين سكوت مصلحت آميز
داخلي
جنگ
در
آمريكا
مداخله
اما،
السالوادور بر همگان روشن بود و جاي
انكار نداشت .بيل كلينگتون ،رئيس جمهور
آمريكا در زمان انتشار گزارش ،مسئوليت
سياست نادرست آمريكا را در قبال مردم
السالوادور پذيرفت و درخواست كرد كه
مدارك طبقه بندي شده دخالتهاي آمريكا در
جنگ داخلي السالوادور منتشر شوند.
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كميته بررسي عمليات جوخه هاي مرگ
با اينكه مدتها از امضاي قرار داد
صلح بين دولت الساوادور و رزمندگان مسلح
ميگذشت ،هنوز در كشور خبري از صلح واقعي
نبود .مسئوليت اصلي اين حالت تداوم جنگ
با شبه نظاميان و جوخههاي مرگ بود .براي
پايان دادن به اين وضعيت و بنا به توصيه
گزارش كميسيون حقيقت ،دبير كل سازمان ملل
به دولت السالوادور پيشنهاد تشكيل كميته
اي را داد كه از نحوه سازمان دهي و
عمليات گروه هاي موسوم به جوخه هاي مرگ
تحقيق بعمل آورد .هشت ماه پس از ارائه
گزارش كميسيون و همچنين غلبه نسبي بر
دولت
نظامي،
نيروهاي
سرسختيهاي
السالوادور پيشنهاد سازمان ملل را پذيرفت
با اين شرط كه در كميته اي كه براي اين
كار تشكيل مي شد ،دو نفر هم از طرف رئيس
جمهور حضور داشته باشند.
اين كميته از طرف سازمان ملل تشكيل
شد .اعضاي آن را دو نماينده از طرف رئيس
جمهور ،يك نماينده از طرف حقوق بشر
السالوادور و نماينده اي از كميته ناظر
بر صلح تشكيل مي دادند .وظيفه كميته اين
بود كه عمليات جوخه هاي مرگ را ،كه كشور
را در ارعاب و جنگ فروبرده بود ،مورد
تحقيق قرار دهد .از جمله عمليات جوخه هاي
مرگ در سالهاي  ٨٨و  ٨ ، ٨٨مورد قتل
و حمله به اعضاي جبهه فاراباندومارتي و
نيز حمله به اعضاي سنديكاها و رهبران
تعاوني هاي منطقه اي بود.
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در آن حالت بي نظمي و شبه جنگ د
ركشور ،كميته براي پيشبرد كار خود با
موانعي جدي مواجه بود .از اين رو براي
ادامه كار از تمام مردم السالوادور و
كشورهاي منطقه تقاضاي كمك كرد .به اين
درخواست ياري ،كليساي كاتوليك ،اتحاديه
بشر،
حقوق
گروههاي
كارگري،
هاي
سفارتخانههاي كشورهاي منطقه و همچنين
سازمان اطالعات اف.بي.آي ،وزارت دفاع و
وزارت خارجه آمريكا پاسخ مثبت دادند .به
مدد اين حمايتها باالخره كميته توانست
تاريخچهاي از تشكيل جوخه هاي مرگ بدست
آورد و نشان دهد كه آنها نه تنها از
پشتيباني شبكه هاي افراطي دست راستي
داخلي برخوردار بودند ،بلكه همچنين گروه
كشورهاي
ديگر
راستگراي
افراطي
هاي
آمريكاي التين هم آنها را حمايت مي كردند.
گروه هاي موسوم به جوخه هاي مرگ از
ظرفيتهاي لجستيكي ،سياسي و اقتصادي باالئي
برخوردار بودند و اعضاي آن را طيفهاي
گوناگوني تشكيل مي دادند :از افراد
داوطلب گرفته تا مقاماتي از نيروهاي
نظامي و امنيتي و حتي دولتي .با اين
تضمين از طرف مقامات باال ،كه عملياتشان
مخفي و بدون مجازات خواهد ماند ،اين
افراد براي هر جنايتي آماده بودند .آنها
براي عملياتشان ،كه در گروه هاي حداكثر
ده نفره پيش برده ميشد ،آموزش هاي نظامي
و امنيتي مي ديدند.
علني شدن گزارش اين كميته گرچه باعث
تصفيه هائي در ارگانهاي نظامي و امنيتي
شد ،اما به محاكمه و مجازات عاملين آن
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جنايتها نيانجاميد .همانطور كه انتشار
گزارش كميسيون حقيقت هم ،به رغم افشاي
نام عاملين جنايت ،محاكمه و مجازات آنها
را در پي نداشت .قانون معافيت از مجازات
براي وابستگان نيروهاي نظامي و امنيتي،
كه رئيس جمهور كريستياني در سال  ٨٨از
مجلس گذرانده بود ،همچنان به قوت خود
باقي بود.
معاف كردن كساني كه مرتكب جرايم
سنگين و جنايت بودند ،از محاكمه در تناقض
با قوانين بينالمللي مجازات قرار داشت و
اين سوال را باز ميگذاشت كه چرا سازمان
ملل كه نفوذ خود را براي تشكيل كميسيون
حقيقت و كميته تحقيق در باره جوخه هاي
محاكمه
پيگير
بردهبود،
بكار
مرگ
جنايتكاران نشد.
گرچه كار كميسيون حقيقت السالوادور
به اجراي عدالت قضائي در مورد عاملين نقض
حقوق بشر نيانجاميد ،اما دستاوردهاي قابل
توجهي براي جامعه به همراه داشت .بعد از
سالها اختناق و جنگ ،بحث در باره اعمال
ضد بشري و نقض حقوق بشر از محدوده
سازمانهاي حقوق بشر و گروه هاي پيشرو
فراتر رفت و افكار عمومي را به خود مشغول
داشت .از طريق اين بحثها مردم كار
كميسيون را دنبال كرده و در باره اش
داوري ميكردند .بر اساس يك نظرسنجي در
سال  ٥ ، ٨٨درصد سوال شوندگان از كار
درصد از آن
كميسيون راضي بودند و ٩
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بخش عمده كساني كه از
رضايت نداشتند.
آن ناراضي بودند ،از اقشار باالي جامعه
بودند .در اين نظرسنجي همچنين نكات مورد
انتقاد مردم هم مورد پرسش قرار گرفته
بود .بيشترين انتقاد به نتيجه كار
كميسيون اين بود كه تمامي موارد نقض حقوق
بشر را مورد تحقيق قرار نداده و كار خود
را به موارد ويژه اختصاص داده است.
بهرغم دستاوردهائي كه كميسيون در
جهت برقراري صلح در جامعه ايفا كرد اما
جنبه روشنگري گذشته يا حقيقتيابي نه از
نيروهاي
جانب
از
نه
و
دولت
طرف
فراباندومارتي زياد مورد توجه واقع نشد.
در چنين فضائي ،كساني كه ميكوشيدند براي
حفظ خاطره گذشته و مقابله با فراموشي
اقداماتي صورت دهند ،مورد بيمهري و
بيتوجهي مقامات قرارگرفتند .به عنوان
مثال سازمان دفاع از قربانيان مجبور شد
براي گرفتن مجوز ايجاد يك بناي يادبود
براي قربانيان جنگ داخلي هفت سال دوندگي
و تالش كند .اين بناي يادبود كه ديواري
بود ،كه بر روي آن نام  ٦٨٨٨قرباني حك
ساخته شد.
٨٨
شدهبود ،باالخره در سال
اينكه هيچ عضو دولتي از اين بنا ديدار
نكرد ،نشان آن بود كه دولت همچنان عالقه
اي به روشنگري گذشته ندارد.
اولين
السالوادور
حقيقت
كميسيون
تجربهاي بود كه نيروهاي بينالمللي در آن
وزنهاي قوي داشتند .بودجه و اعضاي آن از
Wolfgang Pasternak: wahrheitskommissionen, S.33124
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طرف سازمان ملل تامين ميشد .اين مدل
بعدها در كشور گواتماال و همچنين در چند
كشور آفريقائي به مورد اجرا درآمد.
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گواتماال
جنگ داخلي در گواتماال بين نيروهاي
دولتي و اتحاديه انقالبيون چپ گرا ،كه از
شروع و بيش از سي سال دوام
سال ٨٦٨
داشت ،نزديك به دويست هزار كشته و ناپديد
شده از خود به جا گذاشت .خشونت نيروهاي
ضد شورش حكومتي تنها متوجه نيروهاي مخالف
نبود بلكه همه شهروندان گواتماال ،به ويژه
قوم مايا ،را نشانه رفته بود .مردم مايا
قرباني يك گنوسيد (كشتار قومي) سازمان
يافته از طرف نيروهاي نظامي و دولتي
شدند .اوج بيرحميهاي حكومت دهه  ٩٨بود كه
در آن صدها روستا با خاك يكسان شدند و
دهها هزار روستائي و شهروند معمولي جان
خود را از دست دادند.
تالش هاي سازمان ملل براي پايان دادن
به اين جنگ كثيف منجر به مذاكرات صلح بين
نيروهاي حكومتي و چريكهاي مخالف دولت شد.
يكي از موضوعات مورد بحث در اين مذاكرات
مسئله برخورد با جنايتهاي گذشته و چگونگي
پيشگيري از آن با هدف گذار به صلح بود.
مدل پيشنهادي نمايندگان سازمان ملل،
پروسه كميسيون حقيقت در السالوادور بود
كه گزارش آن به تازگي منتشر شده بود.
رهبران نظامي گواتماال شديدا مخالف نمونه
كميسيون حقيقت السالوادور بودند كه در آن
از عاملين كشتارها و شكنجه مردم نام برده
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شده بود و تاكيد مي كردند كه از آن شيوه
در گواتماال جلوگيري خواهند كرد .كميسيون
مورد پسند نظاميان كميسيوني محافظه كار و
صوري بود كه قدرت آنها را زير سوال نبرد.
برعكس ،انتظار مردم و مخالفين روشن شدن
همه حقايق ،يعني افشاي مسئوليت نيروهاي
نظامي و امنيتي در كشتارها و ايجاد جنگ
سرنوشت
شدن
روشن
همچنين
و
داخلي
ناپديدشدگان بود.
اين انتظار و خواست از مدتها پيش در
جامعه مطرح بود .چريكهاي چپ گرا و
هواداران حقوق بشر به دولت فشار مي
آوردند كه نقش و مسئوليت خود را در حوادث
گذشته و ناپديد شدن مخالفان روشن سازد.
دولت نظاميان در مقابله با اين فشارها
دست به اقداماتي نمايشي زده بود .از جمله
در سال  ٨٩كميسيوني تشكيل داده بود كه
سرنوشت ناپديدشدگان گواتماالئي را بررسي
كند .گزارش اين كميسيون فرمايشي چنين
بود :كسي در گواتماال ربوده نشده است.
كساني كه نامشان از طرف سازمانهاي حقوق
بشر به عنوان ناپديد شده اعالم گشته است،
يا به كار روزمزدي در آمريكا مشغول كار
هستند و يا در كوهستانها به شورشيان
پيوسته اند .بعدها هم زماني كه نظاميان
ديگر بر سركار نبودند ،تالشهائي براي روشن
شدن سرنوشت ناپديدشدگان صورت گرفت .نتيجه
كار آنها گرچه انكار اصل مسئله نبود اما
بسيار ناقص و محدود بود.
زماني هم كه نظاميان در چارچوب
مذاكرات صلح در اسلو به توافق نامه
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”تشكيل كميسيوني براي
موارد نقض حقوق بشر“
براي آن قائل شدند:
آوردن نام مسببين قتل
كند.

روشنگري گذشته و
تن دادند ،شرايطي
كميسيون بايد از
و جنايتها پرهيز

مردم گواتماال از خبر تشكيل كميسيون
حقيقت با شادي استقبال كردند .آنها
اميدوار بودند رنجها و خواسته هاشان در
مذاكرات بر سر نحوه تشكيل كميسيون مورد
توجه قرار گيرد .اما محدوديتهائي كه براي
كار كميسيون در قرارداد گنجانده شد ،از
اشتياق و اميد آنها كاست و انتقاداتي را
نسبت به توافقنامه برانگيخت .بيشترين خشم
و انتقاد مردم متوجه ماده اي از قرارداد
بود كه دست كميسيون را در مقابل افرادي
كه مرتكب جنايت شده بودند و نيز در
پيگيري سهم و مسئوليت آنها مي بست.
نمايندگان نظاميان در مذاكرات صلح در
دفاع از عدم مجازات عامالن نقض حقوق بشر،
استدالل ميكردند كه كميسيون مرجع قضائي
نيست .اما به عمد ناديده ميگرفتند كه
شناساندن سهم و مسئو ليت افرادي كه مرتكب
جنايت شده بودند ،به معناي پيگرد قانوني
آنها نبود اما مي توانست به محاكمه و
مجازات آنها بيانجامد .استدالل راميرو،
رئيس جمهور وقت گواتماال ،كه او هم خواهان
مسكوت گذاشتن سهم و مسئوليت افراد در
جنايتهاي گذشته بود ،حفظ آشتي ملي بود.
نكته ديگري كه مورد بحث و انتقاد
قرار گرفت ،به شروع كار كميسيون مربوط
ميشد .عملي شدن توافق بر سر تشكيل
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كميسيون حقيقت ،كه در سال  ٨٨به امضا
رسيده بود ،تا سه سال بعد ،يعني تا
قرارداد نهائي صلح به تعويق افتاد .مردم
مي پرسيدند چرا كميسيون بالفاصله پس از
امضاي قرارداد صلح ،كار خود را شروع نمي
كند .نگراني آنها از اين بود كه به تعويق
افتادن كار به كاهش تعداد گواهاني ،كه
آماده شهادت بودند ،انجامد و اين به نفع
مجرمان تمام ميشد چرا كه آنها مي
توانستند دراين فاصله زماني شاهدان را
مرعوب و حتي سر به نيست كنند .همچنين
مردم مدت زمان شش ماهه -و در صورت ضرورت
شش ماه امكان تمديد -را كه براي كار
كميسيون در نظر گرفته شده بود ،براي
رسيدگي به سي سال جنايت و جنگ كافي نمي
دانستند .آنها نگران بودند كه كم بودن
زمان به حذف بسياري از پرونده ها
بيانجامد.
اين حمالت و انتقادات بيشتر متوجه
نمايندگان مخالف دولت در روند مذاكرات
بود كه به اين عقب نشينيها تن داده
بودند .اين بحثها كه در درون جبهه
مخالفان هم انعكاس داشت به شكاف و اختالف
نظرهاي شديد انجاميد .اين فشارها چنان
بود كه بيم آن مي رفت كه مذاكراتي ،كه
ميبايست به سي سال جنگ در كشور خاتمه
دهد ،ازهم پاشيده شود .با وجود اين كشو
قوسها ،مذاكرات با قرارداد صلح خاتمه
يافت و اعضاي سه نفره كميسيون انتخاب
شدند .بر اساس توافقات و به هدف حفظ
بيطرفي ،رياست كميسيون را يك فرد غير
گواتماالئي به عهده ميگرفت .به پيشنهاد
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كوفي عنان ،دبيركل وقت سازمان ملل،
كريستيان توموشات ،پروفسور حقوق دان
آلماني كه مدتها به عنوان كارشناس امور
گواتماال براي سازمان ملل كار كرده بود،
به رياست كميسيون برگزيده شد .و اين فرد
به نوبه خود دو عضو ديگر كميسيون را از
بين كارشناسان گواتماالئي و با توافق دو
طرف دعوا انتخاب كرد .چند صد كارشناس
گواتماالئي و غير گواتماالئي هم براي
همكاري استخدام شدند.
پس از سه ماه و نيم كار مقدماتي،
بطور رسمي
كميسيون در اواخر جوالي ٨٨٩
كار خود را آغاز كرد .براي جمع آوري
اطالعات و بازجوئي ها چند ستاد منطقهاي
تشكيل گرديد و چند بخش هم براي فعاليتهاي
ديگر نظير تهيه آرشيو ،تجزيه و تحليل
اسناد و بازجوئيها و همچنين تهيه گزارش
ايجاد شد .به نشان بيطرفي و نيز به داليل
افراد
به
بخشها
اين
رياست
امنيتي
غيرگواتماالئي سپرده شد .اين ستادها به
مدت سه يا چهار ماه در مناطق مختلف كشور
براي دريافت شهادت و شكايت قربانيان به
روي همگان باز بودند .در جاهائي هم كه
دسترسي روستائيان دهكده هاي پرت و محصور
در كوهستانها به اين ستادها ميسر نبود-
به عنوان مثال روستاهاي نزديك مكزيك-
اعضاي ستادها ،گاه حتي پاي پياده خود به
اين مناطق دورافتاده رهسپار مي شدند.
مدت كار كميسيون ،همانگونه كه مردم
خواستارش بودند ،به مدت يك سال تمديد شد.
با توجه به حجم كار اين مدت هم كم بود.
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كميسيون مجبور بود ضمن كنار آمدن با
مشكالت مالي از اعضاي خود بخواهد كه تمام
وقت كار كنند .تعدادي از كشورها از
پشتيباني كميسيون سرباز زده بودند و اين
موضوع كميسيون را در مضيقه قرار داده
بود .از طرف ديگر اما كميسيون توانست
اعتماد مردم را به كار خود جلب كند.
كميسيون كه از پشتيباني سازمان ملل
برخوردار بود ،خود را در مقامي ميديد كه
از دولت آمريكا تقاضاي كسب اطالعات كند.
دولت آمريكا هم از طريق آرشيو امنيت ملي،
اطالعاتي را كه براي شناخت ساختار نيروهاي
نظامي الزم بود در اختيار كميسيون قرار
داد .اين در حالي بود كه خود نيروهاي
نظامي گواتماال از كوچكترين همكاري با
كميسيون دريغ داشتند .اعضاي كميسيون مدام
مجبور بودند براي دسترسي به مدارك و
اطالعات مربوط به ناپديدشدگان با مقامات
بجنگند.
پيش از تشكيل كميسيون روشنگري بين
المللي ،دو كميسيون ديگر نيز ،كه كامال از
دولت مستقل بودند ،كارهاي بسيار ارزندهاي
انجام داده بودند .يكي از اين كميسيونها
”پروژه بازيافت خاطره تاريخي“) (REMHIبود
كه از طريق دفتر حقوق بشر اسقف اعظم
كليساهاي گواتماال هدايت مي شد .در چارچوب
اين پروژه براي انجام مصاحبه با مردم و
جلب اعتماد آنها حدود  ٦٨٨نفر تعليم ديده
بودند .اين افراد ،كه اكثرا از مناطقي
ميآمدند كه مورد تاخت و تاز نظاميان
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بوده ،بهتر قادر بودند با
برقرار كنند .اين پروژه
بيش از  ٥٨٨٨از شاهدان را
در سال  ٨٨٩گزارش خود را

قربانيان رابطه
توانست اظهارات
جمع آوري كند و
منتشر كرد.

دو روز پس از انتشار گزارش ،مسئول
پروژه خاطره تاريخي ،اسقف اعظم گواتماال
سيتي ،خوان ژراردي ،به قتل رسيد .اين قتل
زماني رخ داد كه دو سال از انعقاد
قرارداد صلح مي گذشت و نشان مي داد كه
كساني كه با كميسيون همكاري ميكردند با
خطر مرگ مواجه بودند .كار پروژه با ترور
مسئول آن پايان نيافت و بعد از انتشار
گزارش در اشكال ديگر ،نظير كمكها و
مراقبت هاي روان-درماني و اجتماعي به
بازماندگان قربانيان جنگ و يا نبش قبرهاي
دسته جمعي ادامه يافت .اقدام ديگر اين
پروژه ايجاد بناي يادبودي از مرمر در
گواتماالسيتي بود كه بر روي آن اسامي
 ٦٨٨٨قرباني ،كه از آنها در گزارش نام
برده شده بود ،حك شده بود.
دومين كميسيون مشابه ،يك پروژه بين
المللي بود كه پيشتر با كمك سازمانهاي
بومي تالشهايي را براي جمع آوري اظهارات
قربانيان و شاهدان انجام داده بود .اين
دو پروژه درخواست همكاري كميسيون روشنگري
گواتماال را پذيرفتند و مدارك خود را كه
بخشا هنوز انتشار علني نيافته بود ،در
اختيار آن قرار دادند .بخشهائي از حقايق
دهشتناكي ،كه در گزارش نهائي كميسيون
آمد ،برگرفته از كار اين دو پروژه بود.
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كميسيون روشنگري در
در فوريه ٨٨٨
مراسمي در سالن تئاتر ملي گواتماال و در
و
قربانيان
از
نفر
هزاران
حضور
بازماندگان گزارش خود را به سازمان ملل،
رئيس جمهور گواتماال و چريكهاي چپگراي
مخالف دولت ارائه داد .اين گزارش ٩
جلدي ،شرح اعمال بيرحمانه اي بود كه طي
سالها جنگ داخلي در گواتماال توسط نيروهاي
امنيتي و نظامي صورت گرفته بود .از جمله:
”كشتن كودكان بي دفاع ،سوزاندن انسانها،
تكه تكه كردن بدن آدمها ،ناپديد كردن
انسانها ،تجاوز ،ويران ساختن زمينهاي
كشاورزي و روستاها و “. . .
بر طبق تخمين كميسيون بيش از ٨٨
سال
هزار نفر در طي جنگي كه قريب به ٦
بر سراسر كشور حاكم بود ،كشته شدند٦٨٨٨ .
نفر از آنها ناپديد شدند و هيچگاه اثري
از جسد يا محل دفن شان به خانواده هاشان
داده نشد ٦ ٦ .عمليات كشتار جمعي توسط
نيروهاي دولتي يا گروه ههاي شبه نظامي
 ٨درصد اين جنايتها توسط
صورت گرفت.
نيروهاي دولتي يا شبه نظاميان صورت گرفته
درصد از قتلها بر عهده
بود و مسئوليت
٥
نيروهاي مخالف مسلح بود.
اسامي
كه
بود
بار
اولين
براي
قربانيان جائي ثبت مي شد و رسميت مييافت.

دوسوم از گزارش  ٦٩٨٨صفحه اي كميسيون حقيقت
٥
به  ٧٠٠٠مورد قتل و ناپديد شده اختصاص داشت .با
اين وضعيت گزارش كميسيون حالت ”دفترچه تلفن” را
يافته بود و خواننده را جذب نميكرد.
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بعدها تالشهائي
جمعي بعمل آمد.

هم براي

شناسائي

قبرهاي

بر طبق گزارش ،عمليات نظاميان حاكم
در گواتماال تنها مخالفان را نشانه
نرفتهبود ،بلكه هدف آنها در وهله اول
ايجاد ارعاب در جامعه بود .بسياري از
قربانيان را انسانهاي بيدفاعي تشكيل
ميدادند كه هيچگونه ارتباطي با مخالفان
مسلح نداشتند .كشتن كودكان در جلوي چشمان
والدين ،تجاوز به زنها و نابودي زمينها
در اين راستا بود .بيش از ديگر اقشار،
قوم مايا ،كه از محرومترين اقشار جامعه
گواتماال ميباشد ،قرباني كشتار هاي جمعي
نظاميان واقع شد .كميسيون عمليات دولت
گواتماال را عليه قوم مايا در سالهاي
 ، ٨٩در زمره جنايتهاي گنوسيد
- ٨٩
شمرد.
براي جلب توجه جهانيان به اين كشتار
و آواره كردنها ،خانم ريگو برتا منچو،
رهبر بوميان گواتماال وارد كارزار شد .وي
در سال  ٨٨شكايتي عليه مقامات نظامي،
از جمله رئيس سابق ستاد ارتش گواتماال به
اتهام فرماندهي كشتار و شكنجه قوم مايا
تسليم دادگاه اسپانيا كرد .شكايت برتا
منچو به دادگاه يك كشور ديگر به اين دليل
توجيه قانوني مي يافت كه در خاك گواتماال
نظاميان با استفاده از قانون مصونيت براي
آنها ميتوانستند از هر نوع محاكمه و
پيگرد قانوني در امان باشند .ديگر اينكه
نظاميان،
جنايتهاي
قربانيان
بين
در
شهروند اسپانيايي هم وجود داشت .اين
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دادخواست در آن زمان از نظر حقوقي در
اسپانيا مورد توجه قرار نگرفت و به
دادگاههاي فرانسه ،بلژيك و ايتاليا هم
ارائه شد .انعكاس سياسي اين اقدامات
بيشتر از دستاوردهاي حقوقي آن بود .جايزه
صلح نوبل  ٨٨به خانم ريگو برتا منچو
تعلق گرفت.
كميسيون در گزارش خود غير از ارائه
نمونه هاي حاد عمليات خشونت بار و جنايت
به بررسي دالئل آنها هم پرداخته بود و
انگشت اتهام را بر مسائل زير نشانه رفته
بود:





نژادپرستي .براي اولين بار در تاريخ
گواتماال بحث الگوهاي فرهنگي و سياسي
نژادپرستي راهي در جامعه گشود.
نهادقضائي ناعادالنه
ساخت ضددموكراتيك نهادهاي دولتي ،كه
باعث مي شد دولت عمال زير سلطه نيروهاي
نظامي قرار گيرد.
دكترين ضدكمونيسم به بهانه امنيت ملي
و در همين ارتباط پشتيباني دولت
آمريكا و  CIAاز اين سياست.

گزارش ،اياالت متحده آمريكا را براي
درگير شدن در ”عمليات جنائي“ در گواتماال
و ياري به سيستم سراپا فاسد اين كشور
محكوم كرد .اين حمالت آشكار از طرف
كميسيوني ،كه از طرف سازمان ملل حمايت مي
شد ،سياست آمريكا را در سطح جهان زير
سوال مي برد .روزنامه هرالد تريبون نوشت
ايالت متحده خود به كميسيون حقيقت
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رئيس جمهور
نيازمند است .در مارس ٨٨٨
كلينتون در بازديد از گواتماال سياست دولت
خود را در قبال اين كشور يك اشتباه دانست
و آن را مورد انتقاد قرار داد.
كميسيون به تفصيل توصيه هائي را براي
جلوگيري از جنايتهاي گذشته و همچنين براي
برداشتن گامهائي در جهت بهبود وضعيت حال
ارائه داد .مثال پيشنهاد كرد كه يك برنامه
بازسازي ملي تهيه شود و به قربانيان براي
سامان دادن به زندگيشان كمكهاي الزمه صورت
گيرد .اين كار ميتوانست به ترميم و جبران
خسارت آنها و همچنين به باز گرداندن
حيثيت برباد رفتهشان ياري رساند .از ديگر
توصيهها :نبش قبرهاي جمعي ،شناسائي آنها
و دفن دوباره آنها؛ روشن ساختن سرنوشت
ناپديد شدگان و باالخره كمك به انتشار و
توزيع گزارش در سطح همگاني.
دولت گواتماال در مقابل گزارش كميسيون
با نوعي بي تفاوتي و سردي عكس العمل نشان
داد .رئيس جمهور آلوارو آرزو گرچه توصيه
ها را گامي در جهت كارآئي بيشتر توافقات
صلح قلمداد كرد اما براي پيگيري آنها
قولي نداد .تنها به اين اكتفا كرد كه
بگويد موسسه اي را براي جبران خسارت به
ميليون دالر در
قربانيان با ميزان مالي
نظر گرفته است .يك سال بعد ،اما رئيس
جمهور منتخب جديد واكنش مثبت تري نسبت به
گزارش نشان داد .وي در اولين نطق رسمي
خود پاي بندي خود را به توصيه هاي
كميسيون اعالم داشت و ضمنا يكي از اعضاي
سابق كميسيون را به عضويت كابينه اش
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گماشت .اما پرداخت
همچنان بالتكليف ماند.

خسارت

شناساندن جنايتكاران
موضوع مجازات

به

به

قربانيان

مردم

و

گرچه در گزارش كميسيون قيد شده بود
كه بخش بزرگي از آزارها و جنايتها با
آگاهي يا دستور مقامات باالي دولتي و
نظامي صورت گرفته است ،اما بر اساس
توافقهائي كه در مذاكرات صلح صورت گرفته
بود ،از نام بردن اشخاص در آن خودداري
شده بود .اين موضوع انتقاداتي را به
دنبال داشت .خانواده هاي قربانيان و
خود
حق
گذشته
جنايتهاي
بازماندگان
ميدانستند كه بدانند چه كساني مسبب رنج
هاي آنها بوده اند و اين افراد به جامعه
معرفي شوند .فاش نساختن نام عامالن
جنايتها ،محاكمه و مجازات آنها را دشوار
ميساخت .مانع ديگر در راه محاكمه و
مجازات ،قانون عفوي بود كه كنگره گواتماال
گذرانده
زير نفوذ نظاميان در سال ٨٩٩
بود .اين قانون نيروهاي نظامي و امنيتي
را از مجازات مصون مي داشت .حتي پس از
تحوالت در كشور نظامياني كه مسئول جنگ و
قتل عامها بودند ،نه تنها بي هراس از
مجازات و علني شدن در كشور زندگي مي
كردند ،بلكه حتي پستهاي سابق را هم دارا
بودند.
كميسيون گرچه از عاملين جنايتها نام
نبرده بود ،اما قانون مصونيت براي
نظاميان را مغاير با عدالت دانسته و
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خواستار محاكمه و مجازات آنها شده بود و
همچنين از ارتش درخواست كرده بود كه مرز
خود را با مقاماتي كه حقوق بشر را پايمال
كرده اند ،روشن كند .گزارش كميسيون گرچه
بالفاصله محاكمه و مجازات مسئولين قتل و
شكنجه رابدنبال نداشت ،اما راه را براي
آن هموار كرد .شايد گواتماال هم همچون
شيلي و آرژانتين احتياج به سپري شدن زمان
و تحوالتي در جامعه داشت تا به تصفيه حساب
خود با گذشته بپردازد.
در سال  ٨٨٩نيروهائي كه عليه قانون
بخشودگي نظاميان بودند ،اتحادي تشكيل
دادند .آنها ميكوشند تا موانع بر سر راه
محاكمه جنايتكاران برداشته شود .در نامه
سرگشادهاي به رئيسجمهور آلوارو آرزو ،كه
ضمنا اعالم موجوديت شان هم بود ،چنين
نوشتند:
” حق بخشودن قاتالن و مجرمان تنها حق
قربانيان است .كساني كه مرتكب قتل و
جنايت شده اند ،بايد علنا به كرده هاي
خود اعتراف كنند .آنها بايد از تمام
پستهاي دولتي كنار گذاشته شوند“ . . .
يك مقام باالي
٨٨
وقتي در ژانويه
ارتش ،خوان والنسيا ،به سي سال زندان
محكوم شد ،اين اميد پا گرفت كه اين حكم
گامي باشد در تالش براي الغاي قانوني كه
نظاميان را از مجازات مصون مي دارد.
والنسيا به اتهام شركت در كشتار و آواره
ساختن قوم مايا و قتل يك زن محقق رشته
مردم شناسي ،كه موضوع كارش را تحقيق در
باره قتل عام قوم مايا قرار داده بود،
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محاكمه ميشد .قانون عفو  ٨٨٦جرم گنوسيد
را از موارد بخشودگي مستثني ميدانست.
پنج سياستمدار اين
در آوريل ٨٨٥
كشور به جرم اظهارات نژادپرستانه عليه
قوم مايا از طرف دادگاه محكوم شناخته
شدند .طرح اين شكايت را خانم منچو به
دادگاه ارائه دادهبود .اين اولين بار بود
كه بر طبق قانون مجازات تبعيض نژادي،
كساني از مقامات باال محكوم شناخته
ميشدند .اين قانون در سال  ٨٨تصويب شده
بود.
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پرو
درگيري بين گروه راه درخشان و
نيروهاي حكومتي در پرو ،كه بيست سال
ادامه داشت ،اين كشور فقير آمريكاي التين
را در يك دور خشونت و ترور فرو برد و
حاصلش دهها هزار كشته و روستاهاي سوخته و
ويران بود .اثرات رواني اين دوره پروحشت
هاي
خانواده
و
بازماندگان
روي
بر
قربانيان نه با آمار و ارقام قابل سنجش
است و نه قابل درمان.
اين دور ترور از سال  ٨٩٨با تاسيس
گروه راه درخشان آغاز شد و تا سال ٨٨٨
ادامه داشت .پايگاه اوليه اين گروه كه
خود را طرفدار انديشه مائو ميدانست ،در
دانشگاه آياچوچو شكل گرفت .آياچوچو از
محروم ترين مناطق پرو است كه ساكنان آن
را بوميان تشكيل ميدهند و اينها همواره
مورد تبعيض و تحقير مردم اسپانيائي زبان
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واقع شدهاند ٦.شعار و ادعاي راه درخشان،
كه رفع اين تبعيضها بود ،در عمل تنها
باعث وخيمتر شدن اوضاع اين منطقه شد.
ارمغان آنها ،كه به شديدترين شيوه هاي
ترور و شكنجه متوسل ميشدند ،قتل عام
روستائيان و نابودي زمين ها بود .شايد
بتوان روش آنها را با شيوههاي جنايتبار
پولپوت در كامبوج مقايسه كرد .آنها
مخالفان خود و نيز كساني را كه از همكاري
با آنها سربازميزدند ،جلوي چشم ديگران
گردن ميزدند ،زبانشان را ميبريدند و
هنگام بازگشت به پايگاهشان ،نوجوانان و
حتي كودكان را براي سربازگيري با خود
ميبردند.
دولت اين روستاها را به حال خود رها
كرده و اگر هم در آن مناطق ظاهر ميشد نه
براي حفظ امنيت ،بلكه براي شكنجه و آزار
مردمي بود كه از دست آن گروه جان سالم
از
نظامي
نيروهاي
بودند.
بدربرده
روستائيان انتقام ميگرفتند كه جوانانشان
به گروه راه درخشان پيوستهاند .اينكه اين
جوانان نه به دلخواه ،بلكه با تهديد و
شكنجه از طرف راه درخشان ربودهميشدند ،در
رفتار نظاميان با مردم بيدفاع ،كه عمدتا
زنان و كودكان بودند ،تاثيري نداشت .براي
نظاميان حتي پوشيدن پانچو ،لباس محلي

٦
 ٩در
پيشتر هم در سال
و سركوب بوميان ،كه خواستار
گرفته بود .نام آياچوچو ،كه
معني ميدهد ،از همان وقت بر

منطقه آياچوچو كشتار
استقالل بودند ،صورت
به زبان محلي جوي خون
اين منطقه نهاده شد.
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بوميان ،و تكلم به زبان مادري
”تروريسم“ بود و بهانه قتل عام آنها.

نشان

اين حوادث دردناك و سرگذشت اسفبار
دهها هزار بومي روستائي ،كه قرباني شكنجه
و قتلعام شدند و سرنوشت ناپديدشدهها با
جزئيات تمام در گزارش نه جلدي ”كميسيون
حقيقت و آشتي“ پرو ثبت شدهاست .كميسيون
در سال  ٨٨تشكيل شد و در طي دو سال كار
پيگير توانست شهادت  ٩هزار نفر را ثبت
كند .مانند آفريقاي جنوبي ،جلسات كميسيون
علني بود و همه ميتوانستند در آن شركت
كنند .اسامي قربانيان ،كه بيش از ٦٨٨٨٨
نفر ميشدند ،جمع آوري شده و در يك بانك
همگاني قرار
اطالعاتي ،قابل دسترس براي
گرفت .كميسيون توانست قبرهاي جمعي را
شناسائي و نبش قبر كند .و به هدف زنده
داشت خاطره گذشته يك نمايشگاه دائمي
ترتيب داد كه در ضمن حاوي آرشيوي از
مشخصات و عكس قربانيان بود.
در گزارش كميسيون عواملي كه در هر
منطقه محرك خشونت بوده اند ،و نيز برخورد
و رفتار نهادهاي مختلف و گروه هاي سياسي
آن منطقه در ارتباط با خشونتها مورد
تحقيق و تحليل قرار گرفتهبود .شيوههاي
مختلف شكنجه هاي اعمال شده و نحوه قتل و
همچنين زمينه هاي تاريخي و اثرات رواني و
سياسي هر يك از آن موارد ،بررسي شده بود.
گزارش به ويژه به تجاوز عليه زنان كه يكي
از شيوههاي رايج در آزار و شكنجه بود
پرداخته بود.
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از
نيمي
كميسيون،
تحقيقات
طبق
جنايتها توسط گروه راه درخشان و حدود ٨
درصد آنها با مسئوليت نيروهاي ارتشي و
دولتي صورت گرفته بود .گروه توپاك آمارو
هم مسئول بخشي از اعمال خشونتبار گذشته
نفر از
شناخته شد .كميسيون اسامي ٨
مقصران اصلي اين جنايتها و همچنين نام
متمهين احتمالي را براي محاكمه و مجازات
تقديم دادستاني كرد .به گفته رئيس
كميسيون تعداد عاملين جنايت بسيار بيشتر
از اينها بود .اين اسامي محدود به اعضاي
گروه تروريستي راه درخشان نميشد .در بين
آنها ،وابستگان به نيروهاي ضدشورش ارتش،
پليس و نيروهاي شبهنظامي و همچنين تعدادي
از اعضاي گروه توپاكآمارو هم ديده ميشد.
افشاي مامورين ارتش براي وابستگان
به اين نهاد و براي محافظهكاران سنگين
آمد .آنها كميسيون را مورد انتقادات شديد
و تهديد قرار دادند .يكي از نمايندگان
كنگره با خشم فراوان اعضاي كميسيون را
كساني دانست كه ”از طرف كمونيستها هدايت
ميشوند و صالحيت ندارند كه ديگران را متهم
كنند“.
كميسيون توصيه هائي براي ترميم خسارت
به بازماندگان قربانيان و كساني كه از
خانه و روستاي خود رانده شده بودند،
ارائه داد .پرداخت غرامت براي همه
قربانيان ،آنطور كه قاضي دادگاهي حكم
داده بود ،به مبلغي بالغ بر  ٨ميليارد
دالر نياز داشت .روشن بود براي كشوري مثل
پرو اين به رويا ميمانست .بنابراين
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كميسيون اقدامات عملي و سمبليك براي
شناسائي رنجهاي قربانيان و قدرداني از
آنها پيشنهاد كرد :مثل تامين هزينه
تحصيلي فرزندان قربانيان و پرداخت مقرري
بازنشستگي آنها به بازماندگان خانواده.
ديگر توصيه مهم كميسيون براي پيشگيري
مقابله جدي
از تكرار اين گونه جنايتها
با نژادپرستي و رفع تبعيضات از بوميان
بود .بيشتر قربانيان -قريب  ٩٥درصد -را
تاكيد
گزارش
ميدادند.
تشكيل
بوميان
كردهبود تا زماني كه جامعه بر اساس
وابستگي قومي ،يعني سفيدپوستان اسپانيائي
زبان با داشتن همه امتيازات و بوميان
محروم ،تقسيم شدهباشد و تا زماني كه
سفيدپوستان از شناسائي حق ديگران -مثال حق
تكلم و نگارش به زبان خود براي بوميان –
سرباززنند ،نميتوان اميدوار بود كه گذشته
تكرار نشود.
انتشار گزارش كميسيون بحثهائي را در
جامعه و به ويژه در بين گروه هاي حقوق
بشر و كليسا باز كرد .فقر و نژادپرستي دو
عاملي بودند كه بر طبق بررسيهاي گزارش
زمينه ساز خشونتها بوده اند .ميشود بدون
از بين بردن اين عوامل انتظار صلح و آشتي
داشت؟
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هائيتي
سه سال پس از كودتائي عليه ژان
برتراند آريستيد ،كه به خروج وي از كشور
با
٨٨
در سال
انجاميد ،وي دوباره
حمايت نيروهاي بينالمللي به كشور بازگشت.
كمي پيش از بازگشت او گروهي از مردم
هائيتي كه در تبعيد بسر ميبردند با چند
تن از وكال نشستي داشتند و در مورد ضرورت
تشكيل يك كميسيون حقيقت به توافق رسيده
بودند .پيشنهاد آنها مورد پذيرش آريستيد
قرار گرفت و يكي از اقدامات اوليه او پس
از بازگشت به قدرت اعالم تشكيل ”كميسيون
حقيقت ملي و دادرسي” بود .اعضاي آن ،كه
هفت نفر ميشدند ،تركيبي بود از چهار چهره
ملي و سه نفر از شخصيت هاي بينالمللي.
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كميسيون از همان ابتدا با مسائل
اداري و سازماندهي و نيز با مشكالت مالي
سختي مواجه شد كه به اختالل در تحقق
اهدافش انجاميد .كميسيونهاي حقوق بشر كه
از آغاز مشوق ايده كميسيون حقيقت بودند،
به منتقدين آن تبديل شدند .به رغم اين
مشكالت ،اما كميسيون توانست كار را ادامه
دهد .گروههاي كار آن به مناطق مختلف كشور
رفتند و توانستند در عرض هفت ماه
مجموعهاي از اظهارات بازماندگان قربانيان
و شاهدان دوره پر از خشونت سه ساله
نظاميان در هائيتي را تهيه كنند.
ده ماه بعد از شروع كار  ،كميسيون در
فوريه  ٨٨٦گزارش خود را منتشر و تقديم
آريستيد كرد .اين حادثه تاريخي همزمان شد
با كنارهگيري آريستيد از قدرت .بنابراين
رئيسجمهور آينده مسئول پيگيري توصيههاي
كميسيون ميشد كه مهمترين آنها محاكمه و
مجازات عاملين جنايتهاي سه ساله نظاميان
بود .اين كار جدي گرفته نشد و حتي از
توزيع گزارش در سطح جامعه جلوگيري بعمل
آمد .فشار گروه هاي نظامي در جامعه
همچنان ادامه داشت و اين فضاي ارعاب سد
راه اجراي عدالت و دادرسي در حق آنها شد.
ترس از گروه هاي فشار همچنين باعث آن
گرديد كه شاهدان و خانواده هاي قربانيان
از ظاهر شدن در دادگاه سرباززنند.
كميسيون براي پيگيري محاكمه و مجازات
عاملين خشونتهاي نظاميان به مجامع جهاني
متوسل شد و ليستي از اسامي آنها را براي
محاكمه در سطح بينالمللي تقديم شوراي
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امنيت كرد .كميسيون نسخه اي از اسامي را
هم در اختيار رياست جمهوري گذاشت با اين
توصيه كه پيش از عملي شدن هر گونه اقدام
قضائي در مورد آنها از انتشار اين اسامي
خودداري شود” .كميسيون ملي حقيقت و
دادرسي“ ،همانطور كه عنوان آن هم گواهش
بود ،هدف عمده خويش را اجراي دادرسي و
عدالت قرار داده بود.
آريستيد كه بار ديگر در سال  ٨٨٨به
رياستجمهوري انتخاب شدهبود ،در سال ٨٨
بر اثر فشارهاي دولت آمريكا و فرانسه بار
ديگر مجبور به ترك كشور شد و بدنبال آن
نيروهاي حافظ سازمان ملل وارد هائيتي
شدند .آريستيد در حال حاضر در آفريقاي
جنوبي در تبعيد بسرميبرد و طرفداران او
خواهان بازگشت وي به كشور هستند .ناآرامي
و جنگ داخلي در اين كشور ،كه از فقيرترين
كشورهاي جهان بشمار ميرود ،همچنان ادامه
دارد.
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اوگاندا
طرح كميسيون حقيقت در اوگاندا با روي
كار آمدن موسوويني در سال  ٨٩٦عملي شد.
اين دومين كميسيون حقيقت ياب در اوگاندا
بود .اولين آن در سال  ٨٩شكل گرفتهبود.
اما تحقيقات و نتايج كار آن به فراموشي
سپرده شد و پيشنهادات كميسيون براي
جلوگيري از تكرار خشونتهاي گذشته اجرا
نگرديد .در آن زمان رئيس جمهور امين از
انتشار گزارش كميسيون ممانعت به عمل
آوردهبود .حتي كميسيون سال  ٨٩٦هم هيچ
ارجاعي به دستاوردهاي اين كميسيون فراموش
شده نداشت.
بناي كميسيون دوم بر آن گذاشته شد كه
حوادث خشونتبار سالهاي بين  ٨٦تا ٨٩٦
را بررسي كند .تحقيق البته شامل بررسي
خشونتهائي هم كه توسط نيروهاي رزمنده
موسوويني صورت گرفته بود ،ميشد.
كار كميسيون به دليل مشكالت ناشي از
نبود بودجه مالي مدتي دچار تعطيلي شد تا
باالخره در سال  ٨٨٥به پايان رسيد .طوالني
شدن زمان و وجود وقفه باعث كاسته شدن
توجه مردم و مطبوعات نسبت به كميسيون شد
تا جائي كه وقتي گزارش نهائي آن منتشر
ها از آن مطلع نشدند .در
گرديد ،خيلي
ابتدا اشتياق مردم براي دانستن حقايق
گذشته زياد بود .برخي از راديو و
گزارش
كميسيون
كار
از
تلويزيونها
ميدادند .دليل ديگر بر كم شدن توجه مردم
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و به ويژه مطبوعات نسبت به كار كميسيون،
احياي مجدد نقض حقوق بشر در كشور بود كه
طبعا حساسيت بيشتري را بخود جذب ميكرد.
در گزارش توصيه شدهبود كه عاملين
جنايتهاي نقض حقوق بشر محاكمه و مجازات
شوند و به اين منظور كميسيون پرونده هاي
آنها را براي ارائه به دادگاه تقديم
دادستاني كرد .اما درخواست كميسيون براي
محاكمه جدي گرفته نشد و تنها موارد
محدودي به دادگاه كشانده شدند .از نظر
دستگاه قضائي تنها كساني مجرم شناخته
ميشدند كه بطور مستقيم دستشان به قتل و
بوده باشد .به اين ترتيب
جنايت آغشته
كساني كه فرمان اين گونه اعمال را صادر
كرده و يا سازمانده آن بودند ،از مجازات
مبري مي شدند .اين چنين استداللي ،كه اصول
محاكمات نورمبرگ ٩بر آن خط بطالن كشيده
است ،تنها از ناكارائي و غيرمستقل بودن
قوه قضائي حكايت ميكرد.
دليل ديگري كه سد راه محاكمات قرار
گرفت -بسياري از گزارشها بر آن تاكيد
داشتهاند -امتناع شاهدان از حضور در
دادگاه بود .خيلي از كساني كه پيشتر در
برابر كميسيون شهادت داده بودند ،از
تكرار اظهارات خود در برابر دادگاه
خودداري كردند در مواردي حتي گفته هاي
خود را پس گرفتند .اين موضوع البته در
كشوري كه اسير خشونت و جنايتهاي عيدي
امين و ميلتون اوبوته بوده و وابستگان
در بخش محاكمات بينالمللي در باره اصول محاكمات
27نورمبرگ صحبت خواهد شد.
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آنهاـ مثل معاون عيدي امين ـ آزادانه در
كشور ميگشتند و برعكس ،قربانيان آنها از
امنيت و حمايت الزم برخوردار نبودند ،جاي
شگفتي نداشت.
اما دليل اصلي همانا ،عدم تمايل قوه
قضائيه به محاكمه قدرتمداران بود .اگر
دادگاهها واقعا خواهان دادرسي بودند
مدارك كميسيون ،حتي بدون حضور و شهادت
قربانيان ،براي اثبات جرم كافي بود.
پيگير نشدن دستگاه قضائي را در محاكمه
عامالن جنايتهاي گذشته در اوگاندا بايد در
داليل سياسي جست.

چاد
رئيس جمهور چاد ،ادريس دبي ،يك ماه
پس از بدست گرفتن قدرت ،در سال ٨٨٨
دستور تشكيل كميسيوني را داد تا جرائم و
جناياتي را كه توسط رئيسجمهور پيشين،
حسين هابره و همكاران وي صورت گرفته بود،
عضو
مورد تحقيق قرار دهد .كميسيون از
تشكيل ميشد و مامور بود اظهارات شاهدين و
بازماندگان قربانيان و نيز اسناد و
خود
از
سابق
رژيم
كه
را،
مداركي
بجاگذاشته بود ،جمع آوري كند .حوزه تحقيق
كميسيون شامل موارد زير بود :جنايتهاي
سياسي مثل دستگيري هاي غيرقانوني ،ترور،
قتل و آدمربائي؛ همچنين جرائم سنگيني كه
رژيم هابره مرتكب شدهبود و بهاي آن فالكت
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بيشتر مردم بود ،نظير اختالس
دولتي و داد و ستد مواد مخدر.

از

بودجه

گرچه كميسيون حقيقت چاد از اختياراتي
برخوردار بود كه ديگر كميسيونها فاقد آن
كه
اموالي
ضبط
اختيار
مثل
بودند–
ميتوانست به ”روشن شدن حقيقت ياري
رساند“ -اما از داشتن امكاناتي بسيار
ابتدائي و بودجه كافي محروم بود .مثال
آنگونه كه نويسندگان گزارش كميسيون توضيح
ميدهند ،تنها دو اتومبيل مستعمل در
اختيار كميسيون گذاشته شده بود .با خراب
شدن آنها ،كه اغلب پيش مي آمد ،اعضا
مجبور ميشدند كارشان را براي رفتن به
منطقه و مصاحبه با شاهدان تعطيل كنند.
حتي مكاني كه ستاد كار كميسيون باشد ،در
اختيارش گذاشته نشده بود .بناچار قرارگاه
مركزي بازداشتهاي مخفي رژيم سابق ،ستاد
مانند
گرفتهبود.
قرار
كميسيون
كار
كميسيون اوگاندا ،كار كميسيون چاد هم چند
بار به دليل نبود تامين مالي دچار وقفه
شد.
با تمام اين مشكالت ،كميسيون اما
توانست وظيفه خود را بعد از يك سال و نيم
كار فشرده به پايان رساند .در ماه مه
كميسيون
نتيجه تحقيق و بررسيهاي
٨٨
نفر
منتشر شد .اسامي و مشخصات ٨٨٨٨
قربانيان جنايتهاي رژيم هابره در اين
گزارش ثبت بود .شيوههاي قتل و شكنجه
و
شاهدان
زبان
از
كه
زندانيان،
بازماندگان برمال ميشد ،چنان تكان دهنده
بود كه همه را غافلگير كرد.

175

گزارش كميسيون حقيقت چاد از دو ويژگي
و برجستگي برخوردار بود :عاملين جنايت
شناسائي شده و با عكس و مشخصات به مردم
معرفي ميشدند .به اين ترتيب كميسيون چاد
اولين كميسيوني بود كه براي شناساندن
جنايتكاران به مردم عكس آنها را هم منتشر
ميكرد .ديگر اينكه در گزارش خيلي صريح
وآشكار نقش دولتهاي خارجي و به ويژه نقش
آمريكا در حمايت از رژيم حسين هابره برمال
شده بود .برطبق مستندات گزارش دولت
آمريكا يك مركز امنيتي در چاد را ،كه بخش
بزرگي از جنايتهاي رژيم سابق در آنجا
صورت ميگرفت ،تامين مالي ميكرده و
كادرهاي آن مركز ،در آمريكا تعليم داده
ميشدند .پيشتر سازمان عفو بين الملل از
اين رابطه پرده برداشته بود ،اما جدي
و خيلي ها آن را باور
گرفته نشده
نكردهبودند.
گزارش كميسيون حقيقت چاد به عنوان يك
سند معتبر تاريخي شناخته ميشود .سالها
بعد از انتشار ،زماني كه موضوع محاكمه
بينالمللي هابره به ميان آمد ،گزارش
كميسيون بار ديگر مورد توجه رسانهها قرار
گرفت.
اما حكومت جديد چاد ،كه مبتكر تشكيل
كميسيون و بررسي جنايتهاي گذشته بود ،خود
نتوانست حقوق بشر را در كشورش رعايت كند.
طبق گزارشات سازمان عفو بينالملل نقض
حقوق بشر از طرف نيروهاي دولتي همچنان در
كشور ادامه دارد .اين مسئله باعث آن
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گرديد كه بعضي ناظران حقوق بشر به تشكيل
كميسيون حقيقت در چاد با بدبيني بنگرند.
به گمان آنها براي دولت جديد چاد كميسيون
وسيلهاي براي كسب وجهه و به انحراف
كشاندن توجه جامعه بينالمللي از حوادثي
٩
است كه در اين كشور صورت ميگيرد.

Hayner: s. 58 28
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سريالئون
سريالئون ،فقيرترين كشور جهان ،در دهه
 ٨٨قرن بيستم به مدت نه سال درگير جنگ
داخلي بين نيروهاي دولتي و شورشيان جبهه
متحد انقالبي بود .حاصل اين جنگ ،كه در آن
خشنترين شيوههاي كشتار و نقص عضوكردن
انسانها بكار گرفتهشد ٥٨ ،هزار كشته و
دهها هزار نقص عضو شده بود .در سال ٨٨٨
با ميانجيگري سازمان ملل توافق صلحي بين
دو طرف بسته شد و براي حفظ آن نيروهاي
حافظ صلح سازمان ملل در اين كشور مستقر
شدند.
يكي از توافقات صلح ،بخشودگي بيقيد و
شرط براي هر دو طرف درگير جنگ بود .اين
مسئله انتقادات زيادي را نسبت به حكومت
سريالئون برانگيخت .اما انتقاد اصلي بايد
متوجه سازمان ملل ميشد كه مذاكرات را
هدايت ميكرد .حكومت سريالئون در مذاكرات
در موضع قدرت قرار نداشت .بخش بزرگي از
كشور در دست نيروهاي شورشي جبهه متحد
انقالبي بود و ارتش كشور هم به آنها
پيوسته بود .موسس اين جبهه ،كه متكي به
تجارت غيرقانوني الماس بود ،چارلز تايلور
رئيس جمهور ليبريا بود .مسئوليت بيشترين
جنايتهاي صورت گرفته در جنگ داخلي
سريالئون متوجه نيروهاي چارلز تايلور بود.
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بر اثر فشارها و راهنمائي هاي
كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل ،خانم مري
رابينسون ،هر دو طرف دعوا بر سر تشكيل
”كميسيون حقيقت و آشتي“ به توافق رسيدند.
هدف اصلي اين كميسيون مقابله با طرح عفو
بيقيد و شرط ،كه از توافقات صلح بود ،و
نيز يافتن اشكالي از تسويه حساب با عامالن
جنايتهاي سنگين بود ،طوري كه توافق بر سر
بخشودگي هم رعايت شده باشد .سازمان ملل و
مري رابينسون در صدد بودند كه كميسيون از
اختيارات و نفوذ كافي براي پيشبرد كار
خود برخوردار باشد .به اين منظور به
پيشنهاد آنها ابتدا طرح كميسيون به تصويب
مجلس نمايندگان سري الئون رسيد و از حكومت
خواسته شد كه با كميسيون همكاري نمايد.
براي اينكه تركيب اعضاي كميسيون اعتبار و
بيطرفي آن را نشان دهد ،بر سر يك تركيب
مختلط توافق شد :چهار عضو از خود كشور و
سه عضو خارجي.
كميسيون حقيقت و آشتي كار خود را در
اواسط سال  ، ٨٨٨يك سال بعد از خاتمه جنگ
در كشور ،آغاز كرد .به دليل حمايت سازمان
ملل ،كميسيون از اختيارات خوبي ،مثل حق
جلب افراد براي بازپرسي ،برخوردار بود.
بعد از يك سال كميسيون كار خود را به
پايان رساند اما گزارش آن در آن زمان
منتشر نشد.
كار كميسيون
از سال  ٨٨با
درخواست سازمان
همكاري
شدهاست،

خاتمه يافته اعالم
”دادگاه ويژه“اي
ملل در اين كشور
دادگاه
ميكند.

نشد و
كه به
تشكيل
ويژه
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سريالئون بر اساس مدل دادگاههاي بينالمللي
جنايت هاي جنگي يوگسالوي و رواندا كار
ميكند با اين تفاوت كه هدايت آن از طرف
سازمان ملل نيست و تركيبي است از دادگاه
هاي ملي و بين المللي .حدود بيست كشور و
در راس آنها دولت آمريكا بودجه اين
دادگاه را تامين مي كنند و محل دادگاه در
فريتاون ،پايتخت سري الئون ،قرار دارد.
متهم رديف اول اين دادگاه ،كه از سال
 ٨٨آغاز به كار كردهاست ،چارلز تايلور
است كه هنوز به دادگاه تحويل دادهنشده
است .وي در نيجريه بسر ميبرد ،كشوري كه
قرارداد رم مربوط به دادگاه كيفري بين
المللي را امضا كردهاست و بر طبق
اساسنامه آن موظف به تحويل تايلور
و
الملل
بين
عفو
سازمان
ميباشد.
ديدهبانان حقوق بشر تاكيد دارند كه
دادگاه با حضور اين جنايتكار بين المللي
صورت گيرد و درخواست ميكنند كه جامعه
جهاني براي تحويل آن به كشور نيجريه فشار
آورد .مانند دادگاه بينالمللي يوگسالوي و
رواندا ،وظيفه اين دادگاه هم محاكمه و
حسابرسي از تمامي عاملين جنايتها و در
راس آنها اعضاي جبهه متحد انقالبيون نيست.
بلكه محاكمه جنبه سمبليك دارد و تنها چند
چهره را دربرميگيرد .در سال  ، ٨٨كه اين
دادگاه تشكيل شد ،بيشرين آنها ،كه قبال
دستگير شدهبودند ،آزاد شدند.
كميسيون حقيقت و آشتي سريالئون وظيفه
اصلي خود را در خدمت دادگاه قرار داد تا
نشان دادن حقيقت در سطح عمومي در جامعه.
عدم انتشار گزارش آن هم دال بر همين بود.
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اما شايد در اين كشور محروم ،كه بيش از
 ٩٨درصد مردم از خواندن و نوشتن محروم
هستند و رسانه هاي همگاني چندان جائي در
ميان مردم ندارد ،محاكمه و مجازات بيشتر
به روشن شدن حقيقت كمك كند.

سريالنكا
در سال  ٨٨به حكم رئيسجمهور منتخب
چاندريكا
خانم
سريالنكا،
جديد
باندارانايكه كوماراتونگا ،سه كميسيون
مامور شد در باره كساني كه از سال  ١٩٨٨در
اين كشور ناپديد شده بودند ،تحقيق بعمل
آورد .سازمانهاي حقوق بشر به تعيين سال
بعنوان مبدا دوره تحقيق كميسيون
٨٩٩
انتقاد داشتند .بر اساس مدارك و شواهد
آنها خيلي از ناپديد شدنها پيش از اين
تاريخ اتفاق افتادهبود.
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هر يك از اين كميسيونها مامور تحقيق
در ناحيهاي از كشور ،كه درگير جنگ داخلي
بود ،شد .حوزه كار يكي از كميسيونها را
جنوب كشور ،كه از سال  ٨٩٩تا  ٨٨٨درگير
جنگ بين نيروهاي دولتي و ”جبهه آزادي
خلق“ بود ،شامل ميشد .مسئوليت كميسيون
ديگر ناحيه شمال شرق را دربرميگرفت كه
اسير جنگ بين دولت و نيروهاي وابسته به
”ببرهاي آزاديبخش تاميل“ بود .اين جنگ كه
از سال  ٨٨٨آغاز شده بود ،در زمان تشكيل
كميسيون همچنان ادامه داشت و اين مانع
دسترسي هيئتهاي كميسيون به منطقه و تماس
با شاهدان و خانواده هاي قربانيان ميشد.
حوزه تحقيق كميسيون سوم ناحيه مركزي
سريالنكا بود.
نحوه كار هر سه كميسيون نوعي خصلت
جمعي داشت .كميسيون هيئتهائي از بين خود
برميگزيد و روانه منطقه ميكرد .آنها پس
از جمع آوري اطالعات در مورد شكايت شاهدان
و خانواده هاي قربانيان با آنها به
مصاحبه ميپرداختند .هر مصاحبه حدود ٥
دقيقه طول ميكشيد و در حضور هيئتهاي كار
كميسيون صورت ميگرفت .سه كميسيون هماهنگي
اندكي باهم داشتند و هر يك شيوه كار
متفاوتي را براي خود برگزيد .در حاليكه
دو كميسيون مصاحبه با قربانيان و شاهدان
را بطور غيرعلني ضبط و ثبت ميكردند ،در
هاي
گفته
سوم،
كميسيون
كار
منطقه
قربانيان از طريق راديو پخش ميشد.
خانوادههاي قربانيان از ترس انتقام به
كميسيون فشار ميآوردند كه اين كار را
متوقف كند .پس از اينكه تعدادي ازآنها به
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طرق مختلف تهديد به مرگ شدند ،علني ساختن
مصاحبهها متوقف ماند.
محور كار هر يك از كميسيونها روي
جنبه اي از حقيقت يابي قرار داشت :يكي از
آنها عمدتا روي شناسائي عامالن جنايت و
خشونت در منطقه كار خود ،متمركز شده بود؛
ديگري محور كار خود را بيشتر روي مرمت و
جبران خسارتهاي قربانيان قرارداده بود و
دغدغه كميسيون سوم ترويج آشتي ملي و
بررسي راه هائي براي عملي ساختن آن بود.
كميسيونها بيش از  ٩هزار ناپديدشده
را ثبت كردند .اين رقم تنها مواردي را
شامل ميشد كه ربودهشدن انسانها به مرگشان
منجر شدهبود .براي بررسي و روشن شدن
وضعيت آنها كميسيونها اختيار بازداشت
مرتكبين اين اعمال را داشتند .اين اشخاص
عمدتا از نيروهاي نظامي بودند .بيشتر
آنها در برابر كميسيون به تكذيب همه
اتهامات پرداختند و حاضر به دادن اطالعات
نشدند.
كميسيونها گزارش كارشان را در سپتامبر
 ٨٨٩تقديم رئيسجمهور كردند .گزارش بهرغم
نفوذ نظاميان در كشور بالفاصله انتشار
علني يافت .فشارهاي سازمان عفو بينالملل
و سازمانهاي حقوق بشر ،كه كار كميسيونها
را زير نظر داشتند ،در علني كردن گزارش
كار
روش
تفاوتهاي
نبود.
بيتاثير
كميسيونها در گزارش آنها نمايان بود .همه
مناطق به يكسان مورد بررسي واقع نشدهبود.
مثال در حاليكه افشاي موارد نقض حقوق بشر
صفحه را به
در ناحيه غرب و جنوب ٩٩
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صفحه زيرنويس به خود اختصاص
اضافه ٨٨
دادهبود ،بررسي همين موارد در مناطق
مركزي و شمال غربي سري النكا تنها در ٥
صفحه خالصه شدهبود.
پس از پايان كار اين سه كميسيون،
كميسيون ديگري از دل آنها ايجاد شد تا
روند تحقيق و عملي شدن توصيهها را پيگيري
كند .اين پيگيري اما ،با كندي بسيار پيش
رفت .در جنگ داخلي ،كه همچنان ادامه
داشت ،تكيه خانم باندارانايكه به ارتش
بود .به اين دليل وي تمايل زيادي به
انتقاد از عملكرد نيروهاي ارتش و محاكمه
كساني كه سبب جنايت و آدمربائي شدهبودند،
از خود نشان نمي داد.
با وجود اين مالحظات و كندي كار،
تداوم كار كميسيون متوقف نشد و پرونده
عاملين جنايتها از جريان خارج نشد .بنا
به گزارش سازمان عفو بينالملل تكميل
بازجوئي از مرتكبين ،كه پيشنهاد سه
كميسون بود ،ادامه يافت و تا اكتبر ٨٨٩
پرونده  ٥نفر از آنها به دادگاه ارائه
٨
خسارت
و در تالش براي ترميم
شد.
قربانيان ،كميسيون ليستي از كساني را كه
به اين كمكها سخت نيازمند بودند ،تهيه
كرد .به عدهاي از قربانيان حق خسارت
پرداخت شد .اما پيشبرد اين كار آنقدر با
تاخير صورت گرفت و مبلغ پرداختي آنقدر
ناچيز بود كه به عوض رضايت قربانيان،
سرخوردگيشان را بدنبال داشت.
Hayner, S. 6629
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مراكش
تحقيق و بررسي نقض حقوق بشر ،روشن
ساختن حوادث سياه گذشته و شكل گيري
كميسيون حقيقت هنوز مسئله روز كشورهاي
عربي نشده است .اين امر مستلزم تغيير
حكومت و تحوالت جدي سياسي است كه در
كشورهاي عربي رخ نداده است .در عراق هم
كه نظام ديكتاتوري صدام حسين سرنگون شده،
حضور نيروهاي آمريكائي و متحدانش ،جنگ
داخلي و ترور فضائي براي چالش با گذشته و
تشكيل كميسيون حقيقت باقي نگذاشته است.
با اينهمه نياز به اين كار براي ايجاد
آشتي و صلح در جامعه عراق بخوبي محسوس
است .در مارس  ٨٨در اربيل ،مركز ايالت
كردستان ،نمايندگاني از گروههاي مختلف
عراق ،از روشنفكران ،شخصيتهاي سياسي و
روحانيون شيعي و سني گرد همآمدند تا در
يافتن راه هاي نزديكي مردم به همديگر و
رفع كينه ها با هم مشورت و تصميمگيري
كنند .بر سردر محل كنفراس نوشته شدهبود:
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”آشتي ملي تنها راه براي تامين صلح در
جامعه و بازسازي عراق است“.
در اين كنفراس در مورد تشكيل يك
كميسيون آشتي ،كه امر دادرسي عاملين نقض
حقوق بشر را هم بدنبال داشته باشد،
تصميمگيري شد .به نظر ميرسد كه عملي شدن
اين تصميم در وهله اول منوط به پايان
يافتن جنگ در عراق باشد.
مراكش از نادر كشورهاي عربي است كه
در سالهاي گذشته شاهد تحوالتي در زمينه
حقوق بشر بوده است .اين تحوالت آميختهاي
از يك سلسله اصالحات كنترل شده از طرف شاه
و تحرك سازمانهاي حقوق بشر بوده است .شاه
حسن دوم در آخرين سالهاي حيات خود در دهه
 ،٨٨يك جمع مشورتي براي بررسي مسائل حقوق
بشر در مراكش تشكيل داد .همزمان ،يك
سلسله اصالحات جزئي در قوانين و نحوه
رفتار با زندانيان ايجاد شد .اما شكسته
شدن فضاي ارعاب و تروري ،كه در زمان
حكومت او بر كشور حاكم بود ،از سال ٨٨٨
با شروع حكومت محمد ،پسر شاه حسن ،آغاز
شد.
در آن سالها ،كه به دليل سختي و
سنگينياش به ”سالهاي سربي“ معروف شدهبود،
هرنوع انتقاد و عمل مخالف با مفقوداالثر
شدن و شكنجه همراه بود .سازمانهاي حقوق
بشر ،كه بعدها اجازه فعاليت يافتند از
حدود  ٨٨٨٨مورد حاد نقض حقوق بشر در آن
سالها گزارش دادهاند .همچنين هويت ٥٨٨٨
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نفر را كه در اثر صدمات شكنجه و شرايط
مخوف زندانها آسيب ديدهاند ،شناسائي
كردهاند ٨ .هزاران نفر در آن سالها به
مدت نامعلومي ناپديدشده و در زندانهاي
مخفي مورد شكنجه قرار گرفتند .شديدترين
محدوديتها و فشارها وابستگان نظامي را
دربرميگرفت كه در كودتائي نافرجام عليه
سلطان حسن دوم شركت داشتند .نزديك به دو
دهه آنها در يك كمپ مخفي به نام
تازمامارت اسير بودند .وقتي بر اثر
فشارهاي بين المللي در سال  ٨٨درهاي اين
سياهچال مخوف ،كه سمبل ”سالهاي سربي“ بود
و سلطان حسن دوم هميشه وجود آن را انكار
كردهبود ،گشوده شد ،تعدادي از زندانيان
جان خود را از دست دادهبودند بدون اينكه
خانواده هاي آنها از سرنوشتشان آگاهي
يافته باشند .بدنبال آن كودتاي نافرجام
دامنه سركوب در كشور افزايش يافته بود.
در زمره قربانيان آن سالها همچنين
قرار
غربي
صحراي
ايالت
استقاللطلبان
داشتند .اين ايالت كه سابقا مستعمره
به تصرف
اسپانيا بود ،در سال ٨٩٥
نيروهاي مراكش درآمد .از آن زمان به بعد
دولت مراكش از پيشنهاد سازمان ملل مبني
بر برگزاري رفراندوم براي تعيين سرنوشت
صحرا سرباز زدهاست.
اولين اقدام سلطان محمد براي دلجوئي
از قربانيان ،تشكيل كميسيوني بود براي
بررسي و تصميم در باره پرداخت غرامت به
Die Tageszeitung, 12 Dezember 2004
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اين
تحقيقات
قربانيان.
بازماندگان
كميسيون اما انتشار علني نمي يافت و مردم
از آنچه بر قربانيان رفته بود ،مطلع نمي
شدند .خطري هم متوجه عاملين اعمال سياه
گذشته نبود و آنها مصون از تهديدات بر سر
پستهاي خود باقي ميماندند .در مقابله و
پاسخ به اين كميسيون ،كه برخورد با گذشته
را به پرداخت غرامت مالي تقليل ميداد،
زندانيان سياسي سابق و فعاالن حقوق بشر
مراكش در سال  ٨٨در كازابالنكا دور هم
جمع شدند و ”فوروم حقيقت و انصاف“ را
تشكيل دادند .فعاليت اين فوروم ،كه در
چارچوب سازمانهاي غيردولتي قرار داشت،
تالش براي تحقق خواستههائي بود كه در
كميسيون غرامت ناديده گرفته شده بود .از
جمله :محاكمه عاملين جنايتهاي گذشته،
اعاده حيثيت از قربانيان ،جستجوي قبرهاي
جمعي و دفن دوباره جانباختگان ،فراهم
ساختن امكانات براي تسهيل زندگي قربانيان
نظير تهيه امكانات آموزشي و سرپناه و
مراقبتهاي پزشكي براي كساني كه از عوارض
جسمي و روحي شكنجه رنج ميبرند.
فوروم همچنين براي مقابله با فرهنگ
فراموشي دست به ابتكاراتي زد :مثل
برگذاري مراسم يادبود براي جانباختگان و
تعيين روزي به عنوان ”روز ناپديدشدگان“.
فوروم توصيه هائي هم براي جلوگيري از
آزار و شكنجه در زندانها داشت .از جمله:
پذيرش قراردادهاي بينالمللي مربوط به
پيشبرد موازين حقوق بشر ،ايجاد يك بانك
اطالعاتي در مورد بازداشتشدگان ،كه دسترسي
همگان به آن ميسر باشد ،گنجاندن آموزش
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حقوق بشر در مدارس و دانشگاهها و لغو
نهادهاي موازي پليس رسمي يا دستكم كنترل
آنها توسط مجلس نمايندگان.
فوروم با انتقادات خود عليه كميسيون
غرامت و از آنجا كه خواستههاي قربانيان
را نمايندگي ميكرد ،پايگاهي در ميان آنها
و سازمانهاي حقوق بشر پيدا كرد” .مجمع
مشورتي براي بررسي مسائل حقوق بشر“ تالش
كرد بحث و مذاكراتي را بين خواسته هاي
فوروم و دربار ايجاد كند .
از طرف سلطان محمد
٨٨
در ژانويه
كميسيون جديدي كه كاركرد كميسيون حقيقت
را داشت ،با نام ”مرجع انصاف و آشتي”
تشكيل شد .كار اين كميسيون جمع آوري
اسناد نقض حقوق بشر در دوره شاه حسن دوم،
كه سالهاي  ٨٥٦تا  ٨٨٨را در برميگرفت،
بود .اين بار بنا شد ،اسناد و اظهارات
شاهدان علني شود تا مردم از حقيقت آنچه
در زندانها و اردوگاه هاي مخفي گذشتهبود،
آگاه شوند .در پايان همين سال شاهدان
امكان يافتند بنا به تمايل خود در برابر
دوربين تلويزيون ظاهر شوند و از دردها و
شكنجه هائي كه بر آنها رفتهبود ،سخن
بگويند .هر كسي  ٨دقيقه وقت صحبت داشت
بدون اينكه مصاحبه كننده با سواالت خود
صحبتها را قطع كند .نام بردن از عاملين
را اما به آنها اجازه ندادند.
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سخنگوي اتحاد حقوق بشر مراكش اين را گام
مهمي در روشنگري گذشته دانست .اما تاكيد
كرد كه نمي توان به همين بسنده كرد .هنوز
سرنوشت صدها ناپديدشده از ساكنين منطقه
صحرا ناروشن باقي مانده و مجريان و
پاسخگوئي
به
گذشته
اعمال
رهبران
فراخوانده نشدهاند.
گام مهم ديگري كه پيشتر غيرممكن به
نظر ميرسيد ،در همين زمانها برداشته شد و
آن تصويب قانون ضدشكنجه در مراكش بود .بر
اساس اين قانون عامالن شكنجه مجازات و با
محكوميتهاي سنگين مواجه ميشدند.
آنچه در مراكش مي گذرد ،حائز اهميت
است .با اين وجود ،مراكش هنوز وارد دوره
”حقيقت يابي كامل“ ،آن گونه كه مثال در
آفريقاي جنوبي و آرژانتين پيش آمد ،نشده
است .در مراكش حكومت تغيير نكردهاست.
اصالحات و تغييرات بشكل كنترل شده صورت
ميگيرد تا اساس حكومت زير سوال نرود.
انتقاد از خانواده سلطنتي هنوز در اين
كشور ممنوع است .گرچه در سالهاي اخير با
ظاهر شدن روزنامههاي مستقل ،نام اغلب
شكنجهگران برمال شدهاست ،با اينهمه برخي
از آنها هنوز در راس مناصب امنيتي قرار
دارند.
اين واقعيت كه حكومت تالش ميكند تا
تحقيق در مورد نقض حقوق بشر را خود در
دست داشته باشد ،مسئله را بغرنج مي كند.
به گفته بنذكري ،رئيس ”فوروم حقيقت و
Die Tageszeitung, 12 Dezember 200433
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انصاف” پيچيدگي تغييرات در مراكش زماني
آغاز شد كه حسن دوم جمع مشورتي براي
بررسي مسائل مربوط به حقوق بشر را تشكيل
داد .نهادي كه طبعا نميتوانست مستقل از
دولت عمل كند .تناقض از همين جا برخاست:
مراكش ”ورق را برگرداند“ بدون اينكه
جرائم دولتي مورد توجه و تحقيق قرار
گيرد.

رواندا
اين كشور در سال  ٨٨شاهد يكي از
بزرگترين گنوسيد (كشتار قومي) سده بيست
بود .در عرض  ٨٨روز -آوريل تا ژوئيه-
بيش از  ٩٨٨هزار نفر به قتل رسيدند.
قربانيان را توتسي و كساني كه جدا از
تعلقات قوميشان ،مخالف تشديد تخاصمات
قومي بودند ،تشكيل مي دادند .سازمان
دهندگان اين كشتار ،نيروهاي نظامي و
افراطيون هوتو بودند كه بعد از سقوط
هواپيماي رئيس جمهور ،هابياري مانا ،قدرت
را در دست گرفته بودند .هابياري مانا در
In: Susan Slyomovics 34
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راه بازگشت از كنفراسي در تانزانيا بود،
كه هواپيمايش بطرز نامعلومي سقوط كرد.
اين حادثه كه جرقهاي شد براي جنايت عليه
مردم بيدفاع ،همچنان در پرده ابهام
ماندهاست .اين كنفراس پيرامون عملي ساختن
قرار داد صلحي برگذار ميشد كه در آگوست
 ٨٨بين دولت وي و شورشيان توتسي بسته
شده بود.
افراطيون هوتو كه مخالف هر نوع كنار
آمدن با توتسي بودند ،از ماهها پيش در
تدارك و سازمان دادن كشتار آنها بودند.
افراطيون هوتو در هر لباسي از نظامي و
شبه نظامي گرفته تا كشيش و معلم از طريق
فرستنده هاي راديوئي كشور ،كه به تمامي
در اختيارشان بود ،هوتو را به كشتار
توتسي و مخالفان و غصب اموال آنها فرا مي
خواندند .چنان كينه قومي كه همسايه را به
كشتن همسايه ،معلم را به كشتن دانش آموز
و كشيش را به همدستي در كشتار اهالي
منطقه برانگيخت ،از كجا ناشي مي شد؟
وقتي كينه چنين ابعادي ميگيرد ،ديگر
نميتوان آن را با اختالفات متداول قومي
توضيح داد .كينه وقتي به يك كشتار سازمان
يافته تبديل مي شود ،قطعا عوامل سياسي و
تاريخي در آن دخيل هستند .با ورود
استعمار بلژيك به رواندا در سال ٨ ٦
تعادل سياسي و اجتماعي در اين جامعه بهم
خورد .پيش از آن هم هوتو و توتسي
اختالفاتي با يكديگر داشتند اما اين
جمعي
كشتار
به
وقت
هيچ
اختالفات
نيانجاميده بود .هوتو قشر دهقانان را
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تشكيل ميداد و توتسي به پرورش دام مشغول
بود .هر دو اما متعلق به يك جامعه و
داراي زبان و فرهنگ مشتركي بودند ،هميشه
با هم مراوده داشتند و بين دو گروه
ازدواج هم معمول بوده است.
دو سياست نادرست توسط بلژيكي ها به
اين اختالفات دامن زد :اول اينكه بلژيكي
ها در كمك گرفتن در اداره كشور به توتسي
ها كه اقليت را تشكيل ميدادند ،تكيه
كردند و با اين سياست نخبگاني از توتسي
بوجود آمد كه هميشه خاري بود در چشم
هوتو ،كه اكثريت جامعه را تشكيل مي
دادند .دوم اينكه اين سياست بلژيكيها بود
كه مردم در كارت شناسائي با تعلقات
قوميشان مشخص شوند.
و
٨٦
پس از اعالم استقالل در سال
برقراري سيستم انتخاباتي در رواندا ،ورق
به نفع هوتو برگشت .آنها كه اكثريت را در
جامعه تشكيل مي دادند ،هميشه برنده
انتخابات بودند .توتسي از همه پستها كنار
گذاشته شد و تبعيضات عليه آنها آغاز شد.
بخش بزرگي از آنها مجبور به فرار شدند و
در اردوگاه هاي كشورهاي همسايه پناه
حدود نيم ميليون
جستند .تا سال ٨٨٨
توتسي خانه و روستاي خود را ترك كرده
بودند.
در سال  ٨٨٨شورشيان توتسي جبهه ميهن
پرستان رواندا را ،كه از حمايت بروندي
برخوردار بود ،ايجاد كردند و مبارزه
مسلحانه را عليه تبعيضات حكومت هوتو در
رواندا آغاز كردند .در بروندي بر عكس
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رواندا توتسي اكثريت را تشكيل مي داد .در
آگوست  ٨٨بين رئيس جمهور هابياري مانا
و شورشيان توتسي پيمان صلحي منعقد شد كه
در آن طرفين در مورد حكومتي كه متشكل از
هر دو طرف باشد ،توافق كردند .افراطيون و
نخبگان هوتو كه مخالف هر نوع توافقي با
توتسي بودند و راه حل را در نابودي جمعيت
توتسي ميديدند ،مانع عملي شدن اين توافق
شدند.
با كشته شدن رئيس
٨٨
در آوريل
جمهور هابياري مانا ،ارتش قدرت را در دست
گرفت و بالفاصله دستور قتل عام مردم توتسي
و همه كساني را -اعم از توتسي يا هوتوـ
كه مخالف سياست حذف و كشتار بودند ،صادر
كرد .شبه نظاميان افراطي هم كه از
تحريكات نژادپرستانه برانگيخته بودند،
وارد ميدان شدند .اين كشتار نژادي كه صد
روز به درازا كشيد و در آن بيش از ٩٨٨
هزار نفر كشته شدند ٥.قاتلين قربانيان
خود را زجركش و با ساتور به قتل ميرسانند
و زنان را پيش از قتل مورد تجاوز قرار مي
دادند .شاهدان و بازماندگان گزارش داده
اند كه گاه زجركش كردن قرباني ساعتها
بطول مي انجاميد.
اين قتل عام بزرگترين كشتار قومي قرن
بيستم بعد از كشتار يهوديان توسط نازي
هاي آلمان است .تلخ تر آنكه كشتار
يهوديان درس عبرتي براي جهانيان نشد.
جهان در برابر كشتار در رواندا تنها يك
35
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تماشاچي باقي ماند .سازمان ملل به جاي
تقويت نيروهاي كاله آبي ،كه از اكتبر ٨٨
براي جلوگيري از چنين حوادثي وارد رواندا
شده بود ،با شروع كشتار آنها را از اين
كشور خارج ساخت .در حاليكه رومرو دالر،
فرمانده اين نيروها از مدتها پيش كشتار
را پيش بيني كرده و اين را به مقر سازمان
ملل در نيويورك اطالع داده بود .اين كشتار
بهيچوجه غير منتظره نبود .افراطيون هوتو
از مدتها پيش با بوق و كرنا در تدارك آن
بودند.
دولت فرانسه هم در اين كشتار بيتقصير
نبود .اين كشور از سال  ٨٨٨تا  ٨٨به
دولت رواندا در جنگ عليه شورشيان تبعيدي
توتسي كمكهاي نظامي كردهبود .دالر براي
جلوگيري از كشتار مصرا خواهان تقويت
نيروهاي سازمان ملل در رواندا شده بود.
اما همان طور كه دالر بعدها به تلخي آن
را به جهانيان يادآوري كرد ،سازمان ملل
عالقه اي به رواندا نشان نداد و نيروهايش
را از اين كشور خارج كرده به يوگسالوي
فرستاد .در حاليكه تلفات انساني در جنگ
شش ساله در آن كشور هيچوقت به اندازه
كشته هاي صد روزه رواندا نبود .به گفته
دالر سازمان ملل ملتي را بر ملت ديگر
ترجيح داد .كليسا هم زمنيه سازي قتل عام
قومي را در رواندا نه تنها محكوم نكرد
بلكه به تشديد آن پرداخت در حاليكه هم
هوتو و هم توتسي هر دو مسيحي بودند.
كشورهاي ديگري هم كه شايد مي توانستند در
جلوگيري از كشتار اقدامي انجام دهند،
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نظير فرانسه و بلژيك ،فقط به خارج كردن
٦
اتباع خود از رواندا اكتفا كردند.
اين فاجعه با پيشروي نيروهاي جبهه
ميهنپرستان رواندا تا پايتخت و سرنگوني
حكومت هوتو در ژوئيه  ٨٨پايان يافت.

وضعيت كنوني
 ، ٨٨كه فاجعه ملي
پس از كشتار
نيز
و
حكومت
ميشود،
محسوب
رواندا
سازمانهاي مختلف غيردولتي تالش هاي زيادي
را در رفع زمينه هائي كه به آن كشتار
دامن زد ،انجام دادهاند .سعي آنها ايجاد
يك هويت ملي رواندائي است آزاد از تعلقات
قومي .مثال در اين راستا وابستگي قومي كه
رسما معرف هويت مردم بود ،الغا شده است.
بكار بردن واژههاي هوتو و توتسي حتي در
مدارس ممنوع و صحبت از اختالفات قومي قابل
مجازات است .مطبوعات تالش دارند در جامعه
ميل به آشتي را جايگزين كينه هاي قومي
سازند .پرچم و سرود ملي جديد ،كه از سال
 ٨٨شكل گرفته است ،بر وحدت و آشتي ملي
تكيه دارد.
 ٦احساس گناه ناشي از ترك رواندا هيچ وقت رومرو
دالر ،فرمانده كانادائي سازمان ملل را آسوده
نگذاشت اين احساس بارها او را تا مرز خودكشي
كشاند .دالر پس از واگذار كردن پستهاي خود باز هم
به رواندا سفر كرد و كتابي در باره كشتار ٨٨
رواندا نوشت و نقش سازمان ملل را به شدت مورد
حمله قرار داد .برنامه دهمين سالگرد كشتار در كي
گالي ،پايتخت رواندا ،در آوريل  ٨٨با سخنراني
رومرو دالر شروع شد.
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در دهمين سالگرد
٨٨
در آوريل
كشتار ،مراسمي در كيگالي ،پايتخت رواندا
به مناسبت يادبود قربانيان با حضور كوفي
عنان ،دبير كل سازمان ملل و نمايندگاني
از كشورها برگزار شد .اين برنامه به ياري
رسانه ها ،افكار عمومي جهاني را متوجه
جنايتي كرد كه در زمان وقوع مورد چشم
پوشي قرار گرفته بود .به مناسبت دهمين
سال كشتار موزه اي كه به عنوان سمبل
يادبود آن ايجاد شده بود ،افتتاح شد.
مدارس موظف هستند دانش آموزان را براي
بازديد از اين موزه ببرند .در اين موزه
با معماري مدرن و خيره كننده استخوان هاي
رويهم تلنبار شده سخن مي گويند.
با اين همه غلبه بر نزاعهاي قومي
گذشته در يك زمان كوتاه امكان پذير نيست.
هنوز بخش هائي از مردم خود را در
تقسيمبندي قومي هويتيابي ميكنند و خود را
متعلق به هوتو يا توتسي مي دانند .حتي
اعتقاد به حذف ديگري ،هنوز از جامعه رخت
نبسته است .اين اعتقاد به ويژه در بين
كساني كه به دليل شركت در قتل عام در
زندان بسر مي برند ،شديدتر است .بر اساس
تحقيقي كه يك پروفسور رواندائي و مسئول
يك مركز روان درماني براي قربانيان در
در بين زندانيان انجام داده
٨٨
سال
بود ،قريب به دو سوم آنها هنوز بر اين
باور بودند كه كارشان درست بوده و بايد
كشتار را تا حذف همه مردم توتسي به پايان
مي بردند .آنها مي دانند كه در وضعيت
كنوني شانسي براي تكرار جنايات خود
ندارند .اما اين را به معناي پايان طرح
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خود نمي دانند .اين نشان دهنده آن است كه
تابو كردن گذشته تنها به ايجاد خشم
فروخورده مي انجامد كه ميتواند با
دوباره
شرايط
در
تغييري
كوچكترين
سربرآورد.
سلسله قتل هائي كه در اواخر سال ٨٨
در يكي از ايالتهاي جنوبي رواندا صورت
گرفت ،زنگ خطري براي جامعه بود .در ژوئن
 ٨٨هم در ايالت ديگري سه خانه متعلق به
بازماندگان كشتار  ٨٨به آتش كشيده شد.
اين عمليات براي ارعاب كساني بود كه حاضر
بودند در دادگاهها عليه جنايتكاران شهادت
دهند .شايد تصادفي نباشد كه اين عمليات
به دنبال عفو و آزادي هزاران زنداني بود
كه از سال  ٨٨به جرم شركت در كشتار در
اردوگاهها اسير بودند .بسياري از كساني
كه آزاد شدند ،محاكمه نشده بودند .به
دليل كثرت زندانيها دادگاهها فرصت رسيدگي
به همه پروندهها را نداشتند .اين عفو
همچنين همزمان بود با بازگشت تعداد ديگري
از متهمان به شركت در كشتار به كشور در
ازاي تضمين بخشودگي.
بازگشت اين فراريان به دنبال قرارداد
صلحي صورت گرفت كه در سال  ٨٨ميان دولت
كنگو (زئير كنوني) و رواندا بسته شد .اين
پيمان صلح به جنگ داخلي در كنگو ،كه
دنباله حوادث رواندا بود ،پايان نداد.
پيشروي نيروهاي نظامي رواندا در كنگو به
دنبال فرار حدود دو ميليون هوتو به كنگو
صورت گرفت كه به ادعاي دولت رواندا از
حمايت نظامي آن كشور برخوردار بودند .در
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نتيجه حمالت نظامي رواندا به اردوگاه هاي
هوتو حدود  ٨٨هزار نفر كشته شده اند.
دولت رواندا اين عمليات خشونتبار را در
داخل خاك كشوري ديگر براي جلوگيري از
تكرار كشتار قومي توجيه ميكند.
اما كشتار گذشته توسط هوتو نميتواند
توجيهي بر تجديد قتلعام شود .گرچه
افراطيون هوتو در كنگو در صدد تشكيل ارتش
و ميليشاي خود بودند تا بار ديگر در
رواندا حمام خون راه اندازند اما جنگ و
نظاميگري در آفريقا وضعيت را هميشه از
آنچه كه هست بدتر كرده است .جلوگيري از
كينه هاي قومي با جنگ و نظاميگري ميسر
نيست .برعكس به تشديد آن ميانجامد و
اشكال بروز آن را فاجعهبارتر ميكند .بدون
يك تالش بزرگ سياسي و اجتماعي كينه هاي
قومي از ريشه ناپديد نمي شوند و الزمه آن
يك دموكراسي فراقومي و آزاديهاي سياسي
است .مردم بايد امكان يابند با شعور و
آگاهي ،گذشته و فرهنگ نژادپرستي و برتري
قومي را به نقد بكشند.
اين مسئله مهم در رواندا مورد بي
توجهي واقع شده است .در بهار  ، ٨٨در
دهمين سالگرد كشتار جمعي ،كه روند حوادث
اخير در اين كشور مورد توجه جهاني قرار
گرفت ،گزارشها حاكي از آن بود كه آزادي
مطبوعات در آنجا وجود ندارد و احزاب
مخالف مورد آزار و اذيت واقع مي شوند .در
همان سال چند تن از شخصيتهاي نظامي و
سياسي ،كه به داليلي براي حكومت رواندا
خطري محسوب مي شدند ،بدون هيچ ردپائي
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ناپديد شدند .مخالفان و بسياري از
روزنامه نگاران مجبور به ترك كشور شده
 ٨٨مجلس نمايندگان
اند .در تابستان
رواندا از دولت كاگام در خواست كرد كه لژ
حقوق بشر رواندا را ممنوع اعالم نمايد.
آنها سازمانهاي حقوق بشر كشور را به
داشتن ”ايدئولوژي گنوسيد“ متهم مي كنند و
انتقاد آنها را از نقض حقوق بشر دفاع از
جنايتكاراني مي دانند كه به اتهام شركت
در زندان بسر ميبرند.
٨٨
در كشتار
سازمانهاي حقوق بشر اين اتهامات را رد مي
كنند .اين اقدامات محدود كننده آزاديها
نه تنها كمكي به از بين بردن نژادپرستي
قبيلهاي نمي كند ،بلكه همانطور كه سازمان
رواندا
عفو بينالملل آن را به دولت
گوشزد كرده است ،جنگي است عليه جامعه
مدني.
در كشورهاي همجوار رواندا ،مخالفان
را تنها افراطيون هوتو تشكيل نميدهند.
ناراضيان سياسي هم به آنها افزوده
شدهاند .اين دو ،گرچه تا كنون دو صف كامال
متفاوت را تشكيل ميدادند ،اما با تغيير
گفتار هوتو تا حدودي همصدائي بين آنها به
وجود آمده است .هوتو هم خواستههايش را
تحقق دموكراسي قرار داده است.

چالش با گذشته
 ، ٨٨در
چهار سال پيش از كشتار
مذاكرات صلح بين دولت رواندا و نيروهاي
مخالف مسلح توافق شد كه كميسيوني براي
تحقيق در مورد جنايتهاي هردو طرف ،تشكيل
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شود .اما از آنجا كه دولت وقت رواندا به
رغم توافق و قول خود هيچ اقدامي در اين
مورد نكرد ،گروههاي حقوق بشر محلي با
دعوت از سازمانهاي حقوق بشر كشورهاي
كانادا،
آمريكا،
متحده
اياالت
ديگر-
فرانسه و بوركينافاسو -براي همكاري و
سازمان دادن به چنين كميسيوني ،خود دست
بكار شدند .گزارش اين كميسيون كه در سال
 ٨٨انتشار يافت ،بهويژه براي دولتهاي
فرانسه و بلژيك ،كه حكومت رواندا را در
آن سالها قويا حمايت ميكردند ،تكان دهنده
بود .شايد خروج نيروهاي فرانسوي از اين
كشور در همين سال بي ارتباط با اين گزارش
نبودهباشد.
اما اين كميسيون نتوانست جلوي كشتار
بزرگي را كه يك سال بعد از پايان كار آن
رخ داد ،بگيرد .چه عواملي باعث شد كه
چنان جنايتي در سال  ٨٨در رواندا اتفاق
بيفتد؟ براي پاسخ به اين پرسش و تحقيق در
باره كشتار قومي يك كميسيون بينالمللي از
طرف سازمان وحدت آفريقائي در سال ٨٨٨
مامور شد حول نزاعهاي دروني جامعه ،عوامل
زمينهساز كشتار و نتايج اسفبار آن تحقيق
كند .اين كميسيون كار خود را در سال ٨٨٨
پايان داد .اين نهاد ،كه از همكاري دولت
خصلت
بيشتر
بود،
برخوردار
رواندا
كميسيونهاي تاريخي را داشت.
اما كميسيوني -از نوع كميسيون حقيقت-
كه اظهارات شاهدان را جمعآوري كند؛ جنبه
هاي پوشيده حوادث را روشن سازد و بتواند
سهمي در آشتي در جامعه و ايجاد هويت ملي

201

بري از تعلقات قومي ايفا كند ،در رواندا
ايجاد نشد .حذف واژه هاي هوتو و توتسي از
فرهنگ زباني مردم ،گرچه تالشي براي آشتي
ملي بود اما به اين معنا نبود كه تعلقات
قومي در رواندا ديگر نقشي در تعيين هويت
مردم بازي نميكند .حذف اين واژه ها از
كتابها ،گرچه اقدامي ضروري و اوليه در
ايجاد وحدت ملي عاري از تعلقات به هوتو و
توتسي است ،اما نبايد به معناي فراموشي
كميسيون
شود.
تاريخ
حذف
و
گذشته
بينالمللي و تالشهاي ديگري كه براي تحقيق
در باره حوادث گذشته در رواندا صورت
گرفته ،نتوانستهاست بحث بر روي زمينه
هائي كه اين كشتار فجيع را ميسر ساخت ،به
يك بحث گسترده اجتماعي تبديل كند .هنوز
نكات پرابهام ،مثل حادثه سقوط هواپيماي
رئيس جمهور هابياري مانا در آوريل ، ٨٨
كه جرقه كشتار را افروخت ،ناروشن مانده
است .مطبوعات آزاد كه بتوانند سهمي فعال
در روشن شدن حقيقت و ايجاد يك گفتمان
اجتماعي داشته باشند ،در معرض سانسور و
تهديد هاي دولتي قرار دارند.
در نبود فضاي سالم براي برخورد با
گذشته ،حقيقت هميشه در معرض تهديد پيش
داوريها و كينه ها قرار دارد .خطر ديگر
اين است كه قدرتهاي بازنده يا برنده،
حقيقت را به دلخواه خود نگارش كنند .هم
اكنون هوتو تالش دارد با قلب تاريخ،
گنوسيد سال  ٨٨را منكر شود يا تقصير آن
را متوجه توتسي سازد .كشتاري كه در
سالهاي  ٨٨٦و  ٨٨٩از طرف حكومت رواندا،
در اردوگاه هاي هوتو در خاك كنگو صورت
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گرفت ،بهانه اي براي هوتو فراهم آورده
است كه خود را در موضع قرباني بنماياند.
گرچه حمله حكومت رواندا به اردوگاههاي
پناهندگان ،با هر استداللي كه باشد ،محكوم
است و حتي در زمره جنايت عليه بشريت ،اما
نميتواند به نفي كشتار  ٩٨٨هزار توتسي
بيانجامد .طبيعتا اگر يك كميسيون حقيقت
مستقل وجود ميداشت ،نمي توانست از كنار
اين كشتار بي تفاوت بگذرد.
زمينه كشتارهاي قومي در رواندا و
كشورهاي همسايه آن هنوز برطرف نشده است.
رهبران كشتار و كساني كه از اين جنگهاي
برادركشي نفع مي برند ،براي تكرار قتل
عام از هيچ فرصتي دريغ نميكنند .در آگوست
 ٨٨كشتار ديگري در يكي از اردوگاه هاي
پناهندگان در مرز بروندي و كنگو رخ داد
كه از هر نظر يادآور سال  ٨٨بود .اين
بار هم قربانيان از توتسي بودند و در يك
حمله شبانه با چاقو به قتل رسيده يا
سوزانده شدند ٦ .كشته در يك شب .اين
هشداري بود به همه ،كه جنايت هر لحظه مي
تواند تكرار شود اگر زمينه هاي آن از بين
نرود .دولت بروندي اين كشتار را به
سربازان كنگوئي نسبت داد .اين شايد بخشي
از واقعيت باشد .اين فاجعه تداوم و حاصل
رويدادهاي هر سه كشور بود :تداوم قتل عام
 ٨٨در رواندا ،جنگ داخلي در بروندي و
از هم پاشيده شدن كنگو.
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مجازات جنايتكاران
محاكمه و مجازات عاملين كشتار ٨٨
هم در سطح داخلي و هم در سطح بين المللي
جريان دارد .سه نوع تريبونال عهده دار
اين كار بزرگ شدهاند:




دادگاه بين المللي آروشا
دادگاه ملي رواندا
دادگاه هاي محلي موسوم به گاچاچا

دادگاه بين المللي آروشا
دادگاه بين المللي براي رواندا به
دنبال قطعنامه شوراي امنيت در نوامبر
از طرف سازمان ملل در شهر آروشا،
٨٨
واقع در كشور تانزانيا تشكيل گرديد .دليل
دخالت سازمان ملل ابعاد جنايت بود .كشتار
گنوسيد يا كشتار قومي و در زمره
٨٨
جنايت عليه بشريت قرار داشت كه بر طبق
مصوبه  ٨ ٦سازمان ملل در سطح بين المللي
قابل مجازات است .همچنين به دليل ابعاد
فاجعه نهاد قضائي رواندا هم مانند ديگر
نهادها از هم متالشي شده و به نظر نمي
رسيد كه در مدتي كوتاه قادر به محاكمه
عامالن آن كشتار باشد.
اولين بار بود كه در قاره آفريقا يك
تريبونال بينالمللي براي رسيدگي به كشتار
قومي بوجود مي آمد .اين تريبونال مسئول
٨٨
رسيدگي به اعمالي است كه در سال
اتفاق افتاده و در چارچوب گنوسيد(كشتار
قومي) و جنايت عليه بشريت ميگنجد و
همچنين اعمالي كه نقض كنوانسيون  ٨٨٦ژنو
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و پروتكل الحاقي آن باشد مانند شكنجه و
تجاوز.
كار تريبونال آروشا بسيار كند پيش مي
رود و اين باعث نارضايتي قربانيان شده
است .مسئولين آن دليل كندي كار را سنگين
بودن كيفرخواستها ميدانند كه تحقيق و
بررسي آنها مستلزم زمان زيادي است .آنها
همچنين از عدم همكاري مقامات رواندائي
شكايت دارند و ايجاد مانع در دسترسي به
پرونده ها را دليل ديگري بر كندي كار
تلقي مي كنند .در مارس  ٨٨رئيس دادگاه
آروشا اعالم كرد كه كار اين دادگاه زودتر
از  ٨٨٩پايان نخواهد يافت.
كار اين دادگاه در مقايسه با دادگاه
ملي بررسي جنايات  ٨٨در داخل رواندا از
دقت و سنديت بيشتري برخورداد است .مجازات
حكم اعدام در اين تريبونال وجود ندارد.
حتي ژان كامباندا ،نخست وزير پيشين ،كه
از سازمان دهندگان اصلي كشتار به حساب مي
آمد در اين دادگاه به حبس ابد محكوم شد.
دادگاه هاي ملي و نيز دولت رواندا از اين
امر خشنود نيستند و اعدام چنين كساني را
ضروري ميدانند .يكي از داليل عدم تمايل
آنها به همكاري با تريبونال بين المللي
نبود حكم اعدام توسط اين تريبونال است.
عدم استقبال دولت رواندا از محاكمات
دادگاه آروشا همچنين باعث شده است كه از
پخش اخبار محاكمات در داخل رواندا تا
حدودي ممانعت به عمل آيد .اين تريبونال
در خود رواندا انعكاس بسيار كمتري داشته
است تا خارج از مرزهاي آن.
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دادگاه ملي
به موازات دادگاه بين المللي آروشا و
تقريبا همزمان با آن ،دادگاههاي داخلي
رواندا هم رسيدگي به پرونده متهمان كشتار
را آغاز كردند .دادگاه ملي همچون
٨٨
تريبونال بين المللي مواردي را مورد
بررسي و قضاوت قرار ميدهد كه در رده اول
مي گنجد ،يعني
جرائم مربوط به گنوسيد
سازمان دهي و فرمان قتل و غارت اموال.
زماني دادگاه ملي كار خود را شروع كرد كه
رواندا با كمبود شديد قاضي مواجه بود .در
سال اول پس از قتل عام ،حتي  ٥٨قاضي هم
در كشور يافت نمي شد و در آن فضاي وحشت و
بي اعتمادي ،جلب همين افراد هم ساده
نبود .همين مشكل با شدتي بيشتر در جلب
حقوق دانان بينالمللي ،كه داوطلب همكاري
بودند ،خود را نشان ميداد.
به رغم اين مشكالت ،سيستم قضائي در
رواندا از حوزه هائي بود كه از سال ٨٨
به بعد به سرعت خود را سازمان داد .در
دسامبر  ، ٨٨پنج سال پس از شروع كار،
اين دادگاه  ٦٥٨٨متهم را به محاكمه
فراخوانده بود .با اين وجود حجم پرونده
ها و تعداد متهمان آنقدر زياد است كه كار
دادرسي در اين دادگاهها حتي اگر با اين
سرعت پيش رود ،براي رسيدگي به تمامي
پرونده ها  ٨٨سال زمان الزم است .ده سال
بعد از آن فاجعه ،زماني كه مقامات رواندا
تا حدودي توانستند كساني را كه در كشتار
دست داشتند ،شناسائي و دستگيري كنند ،به
يك ارزيابي تقريبي از تعداد آنها دست
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يافتند .قريب به نيم ميليون نفر شريك قتل
عام بودند.
سرعت و قاطعيت در رسيدگي به پرونده
ها گرچه يكي از نقاط قوت دادگاه ملي بوده
است ،اما نبايد به بهاي زيرپا گذاشتن
موازين حقوقي بين المللي تمام بشود .در
نفر به دنبال حكم اين
كه
سال ٨٨٩
دادگاه در مالعام اعدام شدند ،به ادعاي
سازمانهاي حقوق بشر استانداردهاي بين
المللي در محاكمه آنها رعايت نشده بود.
بر اساس گزارشات اين سازمانها ،وكالي اين
متهمان ،كه در بين آنها نام كاراميرا از
هم به چشم مي
محركان و مبلغان قتل عام
خورد ،فرصت و زمان دفاع از موكلين خود را
نيافتند.
تريبونال گاچاچا
سهمي از وظايفي را كه كميسيون حقيقت
و آشتي در آفريقاي جنوبي ايفا كرد ،در
رواندا دادگاه هاي محلي گاچاچا عهده دار
شدند .دليل تشكيل اين دادگاه ها از دو
ضرورت مبرم ناشي مي شد :سبك كردن بار
زندانها و دادگاه ها و همچنين پيشبرد
پروسه آشتي در جامعه .دادگاه ملي و
همچنين دادگاه بين المللي آروشا قادر
نبوده و نيستند نيم ميليون نفر را كه
متهم به شركت در كشتار  ٨٨هستند ،به
محاكمه فراخوانند.
زندانياني كه از اردوگاهها به دادگاه
هاي گاچاچا فرستاده ميشوند ،كساني هستند
كه سالها حبس و كار در اردوگاه هاي
و
اند
گذاشته
سر
پشت
را
بازسازي
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اتهاماتشان در رده سنگين ترين جرائم،
يعني سازمان دادن و فرماندهي كشتار قرار
نميگيرد .اما قتل و تجاوز يا همكاري در
ارتكاب اين اعمال ،حمله به اشخاص و تصاحب
مال و زمين قرباني و ديگر موارد نقض حقوق
بشر جرائمي هستند كه رسيدگي به آنها در
صالحيت دادگاه هاي گاچاچا ميگنجد .دليل
ديگر براي تشكيل دادگاه هاي گاچاچا،
فراهم ساختن زمينه ادغام مجدد مجرمان در
جامعه بود .براي كاستن از بار زندانها،
كه تحمل بار آن براي كشور فقير رواندا
تقريبا غيرممكن بود ،عفو زندانيان از سال
٩
در دستور كار دولت قرار گرفت.
٨٨
و
گروه -گروه از زندانيها آزاد شدند
بايد به روستاهاي خود باز مي گشتند .اما
از سر گرفتن كار و زندگي در كنار
قربانيان نياز به پروسه اي داشت كه هم
نوعي از محكمه باشد و هم امكان آشتي را
با قربانيان داغ ديده فراهم آورد .ايده
دادگاه هاي گاچاچا در راستاي عملي ساختن
اين پروسه شكل گرفت .اين دادگاه ها از
مدل تجمع بومي براي مشورت و دادرسي كه در
آنها روح آشتي و مصالحه برجسته تر از روح
مجازات و انزواي فرد خاطي است ،برگرفته
شده است.
دادگاههاي گاچاچا ،كه تعدادشان بالغ
بر  ٨٨٨ميشود و آمادهسازي آنها از سال
 ٩برطبق گزارشات عفو بين الملل شرايط زيستي در
اردوگاهها بسيار اسف بار است و ساالنه تعدادي از
زندانيان بر اثر گرسنگي و بيماري ناشي از عدم
بهداشت مي ميرند.
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آغاز
شروع شدهبود ،از مارس ٨٨٥
٨٨
بكار كرده است .پروسه آماده سازي اين
داگاهها شامل تعليم قاضي ،آموزش و تشويق
مردم براي شركت در آنها و تشكيل چند
دادگاه آزمايشي و نمونه ميشد .دادگاههاي
گاچاچا متشكل از هيئت منصفه اي از اهالي
روستا و اشخاصي است كه در حكم قاضي عمل
مي كنند .وكيل مدافع در اين دادگاهها
وجود ندارد .اشخاصي كه نقش قاضي را ايفا
ميكنند ،بايد دوره هاي آشنائي با حقوق و
قوانين را پشت سرگذاشته باشند .در اين
دادگاه قربانيان امكان مي يابند در حضور
كسي كه باعث كشتار خويشان و عزيزان يا
خانه خرابي آنها شده ،از درد و رنجهاي
خود سخن بگويند و عليه مجرم شهادت دهند.
مجرم به نوبه خود موظف به پاسخگوئي است.
سپس دادگاه با توجه به نحوه برخورد مجرم
با گذشتهاش تصميم ميگيرد كه آيا وي
آمادگي پيوستن به جامعه و همزيستي در
كنار ديگران را دارد يا نه .به شرط ابراز
صداقت و اعتراف به گذشته ،انتقاد از خود
و پوزش از قربانيان ،مجرم امكان مييابد
كه كار و زندگي اش را از سرگيرد.
تريبونال گاچاچا از آنجا كه عفو را
در ازاي اعتراف و پوزش از بازماندگان و
خانواده ها قرار مي دهد و نيز از آنجا كه
اختيار تصميم گيري در مورد عفو مجرم را
دارد ،شباهت هائي با كميسيون حقيقت و
آشتي آفريقاي جنوبي پيدا ميكند .در هر دو
كشور دستگاه سركوب جنبه نژادي داشت .در
هر دو كشور عاملين قتل و شكنجه از
نهادهاي سازمان يافته نظامي و امنيتي
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فراتر رفته ،شبكههاي نژادپرست تشكيل
دادند كه آماده به انجام همه گونه جنايتي
بودند .به همين دليل برخورد با گذشته در
اين كشورها از پيچيدگي خاصي برخوردار است
و مسئله تصفيه حساب با گذشته نميتواند به
موضوع آشتي اجتماعي بيتوجه باشد.
كاستي هاي تريبونال گاچاگاچا
اما برخالف كميسيون حقيقت و آشتي
آفريقاي جنوبي ،كه پروسه روشنگري را با
هدايت و سازمانيافتگي پيش برد ،تريبونال
گاچاچا به دليل شكل و خصلت ابتدائي و
سنتي خود فاقد تمركز و سازمان يافتگي
است .هيچ تضميني وجود ندارد كه داوري در
مورد متهمي عادالنه پيش رود .اين دادگاهها
بيش از اينكه بر مستندات و مدارك جرم و
حادثه استوار باشد ،بر اظهارات شاهدان
استوار است و با موازين معتبر بين
المللي ،نظير حضور وكيل مدافع در دادگاه،
بسيار فاصله دارد .قضاوت بيشتر از اينكه
به روند دادگاه مربوط شود به شخص قاضي
بستگي دارد .كساني كه به عنوان قاضي حكم
صادر مي كنند ،تا آن حدي كه الزمه حرفه
شان است از علم قضاوت بهرهمند نيستند.
گرچه يك دوره كارآموزي را پشت سردارند،
اما اين دوره كوتاه چند ماهه براي ايفاي
وظيفه سنگيني ،كه آنها بر عهده دارند،
كفايت نمي كند .به ويژه اينكه مواردي كه
در اين دادگاهها مورد رسيدگي و قضاوت
واقع مي شود ،گرچه سازماندهي و فرماندهي
كشتار و قتل عام را در بر نمي گيرد ،اما
در زمره جرائم جنائي و ماهيتا پيچيده
قرار دارد مانند قتل و تجاوز.
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دادگاه هاي گاچاچا تازه آغاز بكار
كرده اند و داوري در بارهشان هنوز زود
است .بهرغم ضعفها و كمبودها ،كه هم خود
مقامات رواندا و هم سازمانهاي بينالمللي
پشتيبان اين دادگاه ها ،تائيدش مي كنند،
اين دادگاه ها كه در محل وقوع جنايت
تشكيل ميشوند ،ميتوانند سهمي در روشن شدن
حقيقت ايفا كنند .با شروع اين دادگاه ها
و اعترافات مجرمان ،چند گور دستهجمعي ،كه
تا آن زمان براي خانواده هاي قربانيان
ناشناخته مانده بود ،كشف شد.
در عين حال اما ،تاكيد اغراقآميز بر اين
٩
كه بديل ديگري براي محاكمه نيم ميليون
زنداني متهم به شركت در جنايت  ٨٨وجود
ندارد ،راه را براي جستجوي امكاناتي ديگر
براي بهبود شرايط اين نوع دادگاهها
ميبندد .سازمان عفو بين الملل ضمن اينكه
تريبونال گاچاچا را امكاني براي تحقق
خواسته ها و آرزوهاي قربانيان و اجراي
عدالت در رواندا مي داند و روند آن را
دنبال مي كند ،اما معتقد است مي توان اين
دادگاه ها را به رعايت موازين حقوق
بينالمللي نزديكتر كرد و در اين رابطه
توصيه هائي دارد از جمله :به رسميت
شناختن حق دفاع براي متهمين و همچنين حق
تقاضاي تجديد نظر در دادگاه هاي رسمي
كشور ،به ويژه در مورد محكوميت هاي
 ٩احتمال دارد رقم نيم ميليون ،كه مقامات رواندا
از سال  ٨٨آن را مطرح مي كنند اغراق آميز باشد.
سازمان عفو بين الملل در سال  ٨٨از حدود ٨
هزار زنداني متهم به شركت در كشتار و تجاوز در
رواندا گزارش مي دهد.
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درازمدت و باالخره حضور متهم در مرحله پيش
دادگاهي ،كه در آن جرم او مورد ردهبندي
قرار ميگيرد.
سازمان عفو بين الملل همچنين خطاب به
مقامات رواندا توصيه هائي هم براي
زندانها و كل سيستم قضائي مي كند .از
جمله :تعقيب موارد نقض حقوق بشر از جانب
نيروهاي دولتي ،تالش براي حفظ امنيت
دادگاه و تضمين جاني متهمان ،قاضيان و
شاهدان و نيز رعايت حداقل هاي حقوق
و
شكنجه
بودن
ممنوع
زندانيان ،مثل
٨
بدرفتاري با زندانيان.

-

4
بررسي و ارزيابي كار
كميسيونهاي حقيقت

در دهه  ٩٨با آغاز روند جديد تحوالت
در جهان ،كه پايان حكومتهاي ديكتاتور را
بيانيه مطبوعاتي سازمان عفو بين الملل در  1ژوئن ٢

٢
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نويد ميداد ،كميسيون حقيقت در بسياري از
كشورها پاگرفت و جايگاهي در مسائل سياسي
جامعه يافت .اگر مضمون اوليه كميسيونهاي
حقيقت -مثال در آرژانتين و شيلي -يافتن
پاسخ سياسي براي مسئله ناپديدشدگان بود،
اين مضمون در روند خود گسترش يافت .اكنون
كه نزديك به سه دهه از بوجود آمدن اولين
كميسيونهاي حقيقت ميگذرد ،آنها وسيلهاي
مرسوم براي بررسي گذشته تاريك و خشونتبار
شدهاند و فعاليت آنها از مسئله ملي فراتر
رفتهاست .گاه اعضاي آن را شخصيتهاي
بينالمللي تشكيل مي دهند .مثال سه عضوي كه
از طرف خاوير پرزدوكوئيار ،دبيركل وقت
حقيقت
كميسيون
براي
ملل
سازمان
السالوادور برگزيده شدند ،از چهره هاي
شناخته شده در سطح جهان بودند.
تركيب اعضاي كميسيون حقيقت اهميت
زيادي دارد .انتخاب چهره هائي ،كه مورد
اعتماد مردم بوده و همچنين در سطح بين
المللي شناخته شده باشند ،نه تنها باعث
محبوبيت و نفوذ كميسيون ،بلكه به قدرت و
كارآئي آن هم منجر مي شود .گاه اعتبار
كميسيون حقيقت چنان با اين شخصيتها درهم
آميخته است كه از هم جدائي ناپذير
ميگردند .مثال معروفيت و محبوبيت كميسيون
حقيقت و آشتي آفريقاي جنوبي بدون اسقف
توتو غيرقابل تصور است .در آرژانتين
مورد
نويسنده
سباتو،
ارنستو
انتخاب
كميسيون
رياست
به
مردم،
احترام
ناپديدشدگان وجهه ويژه اي به آن بخشيد.
در شيلي كميسيون حقيقت اغلب با نام
كميسيون رتينگ ،رئيس آن ،شناخته مي شود.
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حوزه
در
المللي
بين
كارشناسان
كميسيون حقيقت ،نقش مشاور در نحوه شكل
گيري آنها در كشورهائي كه تشكيل كميسيون
در دستور روز قرار دارد ،ايفا مي كنند.
كنفراسهاي متعددي در اين زمينه براي
تبادل تجارب تشكيل شده است .مهمترين
در
آنها ،كنفراسي بود كه در سال ٨٨٩
بلفاست تحت عنوان ” پروسه آشتي و برقراري
صلح“ و تحت تاثير كميسيون حقيقت و آشتي
آفريقاي جنوبي تشكيل شد.
سه نفر از پيشگامان
٨٨
در مارس
جهاني ساختن حركت براي كميسيون حقيقت،
پريسيال هاينر -در اين كتاب از كار وي
مكرر استفاده شدهاست -براندون هابر و
پلونزيل ” ،مركز بينالمللي براي دادرسي
دوره هاي انتقالي“ را تشكيل دادند ٨.اين
مركز ،كه دفتر آن در نيويورك قرار دارد،
تالش ميكند يك ساخت شبكهاي از كميسيونهاي
حقيقت ايجاد كند تا در اين زمينه تبادل
تجارب و ايدهها براي همگان امكان پذير
گردد .اين مركز كارشناسان خود را به هر
كشوري كه ايجاد كميسيون حقيقت در دستور
كارشان قرار دارد ،ميفرستد تا تجربهها و
آموخته هاي ديگران را در اختيار فعالين
اين حركت قرار دهند .مثال اين مركز در
روند آمادهسازي ،انتقال تجربهها و آموزش
روشهاي جمعآوري اطالعات به نهادهاي دولتي
و همچنين به گروههاي غيردولتي در پرو
شركت داشت.
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محور اصلي كار كميسونهاي حقيقت تالش
براي تحقق سه هدف بوده است :روشن شدن
حقيقت؛ ترميم رنجها و تالش براي جبران
پيشگيري از
خسارات قربانيان و باالخره
تكرار خشونتهاي گذشته.
 -١روشن شدن حقيقت
سهمي كه كميسيون در روشن شدن حقيقت
ايفا ميكند ،متفاوت است با كار يك كميته
تحقيق ،كه واقعه يا عملي را عمدتا از
طريق اطالعات و مدارك و در نهايت از طريق
بازجوئي از مرتكبين ،مورد تحقيق قرار
ميدهد .ضمن اينكه كميسيون حقيقت از اين
روشها بهره ميجويد اما تكيه اصلياش بر
تجربه قربانيان و شاهدان است .از زبان
آنهاست كه جامعه با زواياي تاريك و
پوشيده گذشته آشنا ميشود .در كانون
روشنگري كميسيون حقيقت ،فرد و تجربه
رنجبار وي قرار دارد و سرگذشتهاي فردي به
آمار و سند تقليل دادهنميشود .اين شيوه
روشنگري ،بين كساني كه آن روزهاي سياه را
از سرگذرانده اند و يا جان خود را بر سر
آن باخته اند با ديگر اعضاي جامعه مبادله
و ارتباط ايجاد ميكند .به بيان ديگر
تجربه فردي قربانيان راه به حافظه جمعي
جامعه ميگشايد.
اين پروسه ،يعني درگير شدن جامعه با
تجربههاي دردناك فردي ،اما منوط به اين
است كه جامعه تا چه حد نسبت به كار
كميسيون و گزارش آن توجه و عالقه نشان
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بدهد .انتشار گزارش كميسيون ،كه در آن
سرگذشت قربانيان با دقت و رعايت امانت
ثبت شدهاست ،كمك ميكند كه گذشته به مسئله
و گفتمان اجتماعي تبديل شود .در آرژانتين
تيراژ ”ديگر هرگز نه“ ،گزارش كميسيون-
البته بشكل خالصهشده -به رقمي سرسام آور
رسيد و به چند زبان ديگر هم ترجمه شد.
همچنين بطور گسترده در رسانه ها حول آن
اين بحث خاموش نشده است و حتي
بحث شد.
نسل بعدي هم نسبت به آن توجه و حساسيت
نشان ميدهد .اين توجه به مناسبتهاي
مختلف ،مثال بر سر درخواست لغو قانون
بخشودگي از مجازات براي نيروهاي نظامي و
خواست مجازات عاملين جنايتهاي نظاميان
خود را نشان داد.
در شيلي گزارش كميسيون در زمان
انتشار خود انعكاس قابل توجهي نيافت .اما
اين به معناي آن نبود كه چالش با گذشته
در شيلي خاتمه يافته بود .سيزده سال بعد،
كه كميسيون دوم تشكيل شد ،گزارش آن
تقريبا تمام جامعه را متوجه خود ساخت.
وقتي پرسش حقيقت راه به حافظه جمعي
ميبرد ،در جامعه تداوم مييابد .در واقع
روشنگري و درگير شدن با حقيقت يك پروسه
است و كميسيون حقيقت نقطه عزيمت آن است
نه نقطه پايان.
در آفريقاي جنوبي درگير شدن جامعه با
گذشته ،تامل و بازنگري در آن ،برخالف ديگر
كشورها به پايان كار و انتشار گزارش محول
نشد .اين پروسه در طول كار كميسيون صورت
ميگرفت و نقش رسانه ها در آن تعيين كننده
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بود .شهادتهاي قربانيان در مقابل كميسيون
به زبانهاي رايج در كشور برگردانده ميشد
و بطور مستقيم از طريق راديو و تلويزيون
پخش ميگرديد .شركت در جلسات كميسيون -جز
در موارد استثنائي -براي همگان آزاد بود.
روزنامه هاي داخلي و جهاني به بحث و
تبادل نظر در مورد كار كميسيون دامن
ميزدند .تجربه كميسيون حقيقت و آشتي در
آفريقاي جنوبي از نظر گستردگي انعكاس آن
در تمامي اقشار جامعه ،در نوع خود بينظير
بود و افقهاي فراتري را پيش روي كميسيون
حقيقت گشود :مرمت و درمان دردهاي گذشته
از طريق بازگوئي علني آنها.
در مراكش هم ،پخش سرگذشت قربانيان از
طريق راديو به بحثهائي در جامعه دامن زد
كه هميشه مسكوت گذارده شدهبود.
نشر و پخش علني سرگذشت قربانيان از
زبان خود آنها ،سهم مهمي در روشنگري ايفا
مي كند و جاي انكار و حاشا را از عاملين
ميگيرد و موقعيت كميسيون حقيقت را در
مقابل مخالفان آن ،كه در تحريف واقعيتها
مي كوشند ،تقويت ميكند .اما الگوبرداري
محض از اين شيوه و توصيه آن براي همه
كشورها مطمئنا اقدام درستي نيست .در بعضي
كشورها به دالئل مختلفي -از جمله به دالئل
امنيتي و يا فرهنگي -بازماندگان مايل
نبودند اظهاراتشان علني شود .در سريالنكا
تعدادي از قربانيان كه تهديد به مرگ شده
بودند ،به كميسيون فشار آوردند كه علني
كردن اظهارات آنها را متوقف كند .نظير
چنين تهديداتي در مورد شهادتدهندگان در
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برابر دادگاه ،در گواتماال و چند كشور
ديگر آفريقائي هم روي داد و اين كشوها
قادر نبودند امنيت شاهدان را تضمين كنند.
تجربه سريالنكا و گواتماال نشان داد،
پخش اظهارات قربانيان از طريق فرستندههاي
راديوئي بدون درنظرگرفتن جنبه هاي ديگر،
ممكن است به هدفي كه كميسيون دنبال
حقيقت
كميسيونهاي
نيانجامد.
ميكند،
نميتوانند الگوي يكساني را در اين مورد
پيش ببرند .شهادت قربانيان چه علني باشد
و چه پشت درهاي بسته ،عامل تعيين كننده
در موفقيت كار كميسيون ،ميزان درگير
ساختن افكار عمومي نسبت به تجربه آنهاست.
و اين كار ميتواند بدون شناساندن چهره،
صدا و هويت قربانيان هم صورت گيرد .مثال
در شيلي ،گزارش دومين كميسيون ،كه در
اواخر سال  ٨٨منتشر شد ،با وجود حذف
نام و هويت قربانيان و نيز عامالن ،انعكاس
بسيار بزرگي در جامعه يافت .مردم به موثق
بودن اظهارات شاهدان ،كه در مقابل
و در
كميسيون بيطرف و صالح بيان شده
باره صحت و سقم آنها تحقيق بعمل آمده
بود ،اطمينان داشتند ،گرچه ابعاد جنايت
براي همه باورنكردني و شوكآور بود.
 -٢ترميم رنجها و تالش براي جبران خسارت
قربانيان
تا زماني كه نسل قربانيان و شاهدان
عيني زنده هستند ،گذشته به تاريخ نپيوسته
و بخشي از حال را تشكيل مي دهد .اين امر،
يعني گذشتهاي كه حي و حاضر است ،نه تنها
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روش كار بررسي در مورد گذشته را از يك
بررسي تاريخي متمايز ميسازد ،بلكه نحوه
برخورد جامعه را هم با آن تعيين ميكند.
تكيه اصلي تحقيق و بررسي كميسيون ،بر
اسناد و كاغذ نيست بلكه انسانها گواه
گذشته هستند .اما گوش سپردن به شهادت
آنها تنها به هدف روشنشدن حقيقت صورت
نميگيرد و ديگر اعضاي جامعه هم ،تنها
شنونده نيستند .اين تبادل و ارتباط
اجتماعي ،كه يك رابطه درهم اثرگذار است،
بايد راهي بگشايد بر ترميم رنجهاي
قربانيان .سخن گفتن از دردهاي هميشه
ناگفته ،از آنجا كه به ايجاد همدردي و
تفاهم بين قرباني و ديگر اعضاي جامعه ،كه
آن دردها را تجربه نكردهاند ،ميانجامد،
از يك طرف مرهمي است بر زخمهاي قربانيان
و از طرف ديگر آگاهي و همدردي ديگران با
آنها ،به پروسه شناسائي اجتماعي رنجهاي
آنها كمك ميكند.
شناسائي اجتماعي تجربه هاي دردناك
قربانيان و نيز پذيرش رسمي مسئوليت
جنايتهاي گذشته از طرف دولت سهم تعيين
كننده اي در روند التيام جامعه بيمار از
خشونت ايفا ميكند .بدون برداشتن اين
گامها چگونه ميشود انتظار داشت كه حس
بيعدالتي و تحقيرشدگي در جامعه از بين
برود و راه به كينه و انتقام نبرد؟ گزارش
كميسيون حقيقت ميتواند سالح سكوت را از
دولتها بگيرد و آنها را به پذيرش مسئوليت
وادارد .در كشورهائي كه روساي دولت و
نيروهاي نظامي خواستند راه و روش خود را
از گذشتگان متمايز سازند ،علنا و رسما
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رنجهاي قربانيان و خانوده هاي آنها را
پذيرفته و از آنها پوزش خواستند.
پاتريس آيلوين ،اولين رئيس جمهور
شيلي بعد از حكومت نظاميان ،پس از انتشار
گزارش كميسيون حقيقت در تلويزيون ظاهر شد
و به نام رئيس دولت از خانواده هاي
قربانيان و ناپديدشدگان پوزش خواست.
همچنين از طرف وي به هر خانواده قرباني
يك كپي از گزارش به همراه يادداشت
كوتاهي ،كه در آن ،شماره صفحهاي كه گزارش
و شهادت عضو آن خانواده در آن ثبت
شدهبود ،تقديم شد .نيروهاي نظامي در آن
زمان از انتقاد سرباز زدند .اما سالها
بعد در سال  ، ٨٨٨با گزارش كميسيون دوم و
زماني كه پينوشه در بازداشت خانگي بسر
ميبرد و محاكمه وي در جريان بود ،رئيس
ارتش رسما به مسئوليت خود در قبال گذشته
اعتراف كرد و از مردم شيلي عذرخواهي كرد.
ارتش
ستاد
رئيس
بالزا،
مارتين
آرژانتين هم با اقدام مشابهي ضمن اعتراف
به مسئوليت نيروهاي نظامي در ناپديد شدن
هزاران زن و مرد ،از خانوادههاي آنها
پوزش خواست .به اين ترتيب كساني كه هميشه
حرمتشان پايمال گشته و از جامعه منزوي
شده بودند ،بار ديگر احساس تعلق و نزديكي
به جامعه در آنها بيدار ميشد.
اما اين گامها ،يعني پذيرش مسئوليت
جنايتهاي گذشته از طرف دولتها در همه
كشورها صورت نگرفت .در مراكش سلطان جديد،
كه جانشين پدر شدهبود ،گرچه كميسيوني را
مامور رسيدگي به حقكشيها و موارد حاد نقض
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حقوق بشر كرد ،اما نه از اعمال پدر
انتقاد كرد و نه پوزش خواست .قدرت مطلقه
شاه همچنان بر اين كشور حاكم است و
انتقاد به اعضاي خانواده سلطنتي ممنوع
است .در برخي از آنها نظام حكومتي تغيير
كرده بود و حكومت جديد محصول مبارزه و
نفي كامل سيستم قبلي بود مثل آفريقاي
جنوبي .يا اينكه حكومت جديد از دل جنگ
عليه حكومت پيشين برخاسته بود ،مثل
پذيرش
بنابراين
اوگاندا.
يا
رواندا
مسئوليت از طرف دولت جديد براي جنايتهاي
گذشته ديگر معنائي پيدا نميكرد.
در كنار اين گامها براي ترميم
رنجهاي گذشته ،تالش براي جبران خسارتهائي
كه بازماندگان و خانوادههاي قربانيان
متحمل شده اند ،نبايد ناديده گرفته شود.
پرداخت غرامت نه تنها بيان پذيرش احساس
گناه و مسئوليت جامعه در قبال قربانيان
است ،بلكه همچنين التيامي است بر دردهاي
آنها .در بسياري از كشورها قربانيان از
خانواده هاي محروم بودند .در آفريقاي
جنوبي به تائيد همكاران كميسيون ،بيشتر
مراجعين به آنها كساني بودند كه ميگفتند
آشتي و التيام بايد با پرداخت غرامت مادي
همراه باشد” .چيزي به من بدهيد كه بتوانم
با آن زندگيام را سروسامان دهم“.
گروب بالر ،كه روش كار كميسيون حقيقت
به
آفريقاي جنوبي را زير نظر داشت،
كميسيون ايراد ميگرفت كه اثرات زيانبار
Hayner: s. 8141
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مادي تبعيض نژادي را و آنچه را كه مردم
ميخواهند كه با آن التيام يابند ،ناديده
مي گيرد.
بعضي از كشورها ،مانند گواتماال و
پرو قادر به پرداخت غرامت به قربانيان،
كه از توصيه هاي كميسيون بود ،نبودند.
اما اين كار را بطور سمبليك يا با ايجاد
تسهيالت و امكانات آموزشي و پزشكي براي
قربانيان و خانواده هاي آنها انجام
دادند .در كشورهاي بسيار محرومي چون
هائيتي ،چاد ،سريالئون ترميم خسارت اصال در
دستور كار كميسيون قرار نگرفت.
گاه اما پرداخت غرامت ،مي تواند به
عنوان ”حق سكوت“ و معامله تلقي شود .در
آرژانتين مادران ناپديدشدگان از دريافت
هر نوع جبران خسارت سرباززدند .از نظر
آنها پرداخت غرامت به معني پذيرش مرگ
فرزندانشان بود و مادران ،آنها را زنده
ميخواستند .در مراكش كميسيوني تشكيل شد
كه قربانيان را شناسائي كند و به آنها حق
غرامت بپردازد :پرداخت غرامت در مقابل
حقيقت .زندانيان سابق اين معامله را
نپذيرفتند و خواستار روشن شدن حقيقت و
انتشار آن در جامعه شدند.
وباالخره يكي ديگر از خدمات كميسيون
حقيقت در كشورهائي كه مخالفان مفقوداالثر
شدهاند  ،ارائه گواهي نامه اي براي
خانواده هاي آنها بود .اين كار به ظاهر
بي اهميت ،اما ،از بار دردسرهائي كه
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خانواده هاي ناپديدشدگان در كارهاي اداري
شان ،مثال در انتقال حساب بانكي ،تقسيم
ارث و ثروت ،ازدواج مجدد همسر و غيره با
آن روبرو بودند ،ميكاست .اين گواهي براي
مقامات اداري كاركرد گواهي مرگ را داشت،
بي آنكه فرد ناپديدشده را مرده اعالم
نمايد.
 - ٣پيشگيري از تكرار خشونتهاي گذشته
گذشته را نمي توان بازگرداند .نه
مردگان را ميتوان زنده كرد و نه شكنجهها
از
قربانيان
كه
را
آزارهايي
و
سرگذراندهاند ،ميتوان ترميم كرد .اما
ميتوان اين درس را آموخت كه آن حوادث
دردناك اتفاق نميافتادند ،اگر جامعه به
راهكارهاي درست جلوگيري از آنها آگاه
بود .پس ميتوان آن راهكارها را شناخت
آنها را در جامعه نهادينه كرد تا بتوان
جلوي تكرار گذشته را گرفت.
براي برقراري جامعهاي عاري از خشونت،
وجود شرايطي ضروري است از جمله :اراده
سياسي ،آمادگي اجتماعي و فردي و اقدامات
قانوني و اجرائي براي جلوگيري از خشونت.
كميسيون حقيقت به دليل حوزه كارش و شناخت
از خواست قربانيان ،مرجع صالحي است براي
ارائه توصيه هائي كه اصول و راهنماي
جلوگيري از خشونت و روند صلح در جامعه
قرار گيرد .اين توصيه ها نه غير واقعي و
دست نيافتني ،بلكه جنبه هاي عملي و فوري
دارند
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به رغم تفاوتهاي هر جامعه اي،
توصيههاي كميسيون معموال محورهاي مشتركي
داشتند :تغيير قوانيني كه سد راه اجراي
حقوق بشر هستند و پذيرش عهدنامه هاي
مربوط به تضمين حقوق بشر .در آفريقاي
جنوبي بالفاصله بعد از انتشار گزارش
كميسيون ،در سال  ، ٨٨٩بنا به توصيه آن،
دولت دو عهدنامه مهم سازمان ملل ،يعني
عهدنامه حقوق سياسي و شهروندي و نيز
عهدنامه منع شكنجه را امضا كرد.
عملي شدن اين توصيه ها و برخورد
جامعه و سياستمداران نسبت به كار كميسيون
را نميتوان جدا از عوامل ديگر دانست.
اينها بسته به توازن نيروها و اختيارات
كميسيونها در هر كشوري متفاوت بوده است.
در بيشتر كشورها عكس العمل ارتش نسبت به
گزارش -حداقل در زمان انتشار گزارش-
بيتفاوتي نسبت به آن يا نفي بوده است .در
بعضي كشورها حتي دولتهاي جانشين حكومتهاي
ديكتاتوري هم از گزارش كميسيون حقيقت
استقبال نكردند .در السالوادور گزارش
كميسيون از طرف ارتش با عكسالعمل تندي
مواجه شد و توصيه هاي آن از طرف دولت ،در
زمان انتشار گزارش ،مورد توجه واقع نشد.
اما شش سال بعد در اثر فشارهاي بينالمللي
چند مورد از توصيههاي كليدي گزارش ،به
ويژه در حوزه اصالحات قضائي ،به مورد اجرا
درآمد .در گواتماال توصيههاي كميسيون نوعي
قانون به حساب مي آيد كه دولتها ناچار به
رعايت آن هستند.
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نمي توان از كميسيون حقيقت انتظار
داشت كه يكباره نظام مبتني بر خشونت را
در جامعه براندازد .كميسيون حقيقت مثل هر
نهاد سياسي ديگر تابعي از ميزان حضور و
فعاليت نيروهاي طرفدار حقوق بشر و برآمد
آگاهي و ميل جامعه به پايبندي به ارزشهاي
آن است .در اين ارتباط نقش خانواده هاي
قربانيان اهميت بزرگي دارد .حضور آنها مي
تواند جامعه را به چالش با گذشته خويش
فراخواند .آنها كه عزيزانشان را از دست
داده اند و خود مورد تحقير و آزار واقع
شده اند ،نه تنها سرسختانه خواستار روشن
شدن حقيقت هستند و هيچگونه مصالحه اي را
در اين راه نمي پذيرند ،بلكه مي كوشند كه
ديگر خانوادهاي داغدار نشود .كميسيون
ناپديدشدگان آرژانتين ،كه به عنوان اولين
كميسيون موثر ،مدلي را براي كميسيونهاي
بعدي ارائه داد ،شايد بدون تجمع و فعاليت
مادران ميدان مايو ،كه از سالها پيش
مسئله فرزندان ناپديدشده شان را به گوش
همگان رسانده بودند ،هرگز تحقق نمي يافت.
و باز تجمع آنها بود كه كميسيون را در
مقابله با موانع پيگيرتر ساخت .مادران
آرژانتين تشكل خود را رها نكردند و بعدها
تالش خود را عمدتا روي مقابله با خشونت
متمركز كردند .ارتباط و همبستگي خانواده
هاي ناپديدشدگان از سرزمين هاي مختلف به
تشكيل يك فدراسيون بين المللي از مادران
ناپديدشدگان در سال  ٨٩انجاميد .بررسي
تاريخچه كميسيونهاي حقيقت نشان ميدهد كه
چه پيوندي ميان آن و تجمع مادران و اتحاد
بينالمللي آنها وجود دارد.
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رابطه حقيقت با آشتي
كميسيون حقيقت دو جهتگيري متناقض را
همزمان پيشميبرد :روشن ساختن شكافهاي
پوشيده و مسكوت گذاشتهشده از يك طرف و
جهتگيري براي وحدت در جامعه از طرف ديگر.
شايد بتوان گفت اولي در خدمت دومي است.
بهواقع هدف از باز كردن زخمها و گفتن
ناگفتهها ،جلوگيري از خشونت و تسلسل
جنايت در آينده ،ترميم رنجهاي گذشته و
ايجاد فضائي براي آشتي در جامعه است.
چنين فضائي زماني ايجاد مي شود كه حقيقت
به يك گفتمان اجتماعي تبديل شود و همه
شهروندان در روند آشتي در جامعه شركت
داده شوند .آشتي مي تواند پيامد كار
كميسيون حقيقت باشد .اگر در بحث كميسيون
حقيقت ،اين نهاد معموال با آشتي ملي همراه
مي شود ،به دليل نقشي است كه آن در ايجاد
با قربانيان و خانواده
حس تفاهم جامعه
هاي آنها پيدا ميكند.
اما آشتي به يك پروسه سياسي و
اجتماعي درازمدت نياز دارد .چه بسا در يك
نسل آشتي اصال امكانپذير نباشد .آشتي ضمنا
يك پروسه فردي هم هست .اما بايد تفاوت
قائل شد بين آشتي فردي ،كه بيشتر جنبه
روانشناختي دارد و آشتي ملي ،كه جنبه
سياسي پيدا ميكند .تالش كميسيون حقيقت
پيشبرد آشتي در هر دو جنبه آن است.
در اين تالشها ممكن است جنبه هائي از
خشونت همچنان دست نخورده باقي بماند و
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اقدامات اجرائي لزوما آن را برطرف نمي
كند .اين پيچيدگي مسئله از آنجا ناشي
ميشود كه آشتي ملي نميتواند بدون آشتي
فردي صورت گيرد .اسقف توتو در جلسات
بازرسي كميسيون از قرباني سوال مي كرد كه
آيا او آماده بخشش است .اين برخورد مويد
آن بود كه مسئله بخشش و آشتي را تنها
نهادي از باال نمي تواند تعيين كند .يا
برعكس پروسه فردي آشتي گاه مي تواند بر
روند ملي و سياسي آن سبقت جويد .شايد كسي
قادر باشد شكنجهگر خود را ببخشد يا مادري
قاتل فرزندانش را ،اما راه دراز و سختي
است تا اين بخشش به آشتي اجتماعي تبديل
شود.
خود كميسيون حقيقت هم نبايد انتظارات
و ايده هائي را كه از عهده اش خارج است،
در جامعه ايجاد كند .بقول اسقف توتو هدف
كميسيون ترويج آشتي است تا دسترسي به آن.
در آفريقاي جنوبي به كميسيون حقيقت و
آشتي انتقاد ميكردند كه گرچه سهم خود را
در روشن شدن حقيقت ايفا كرده است ،اما
آشتي ملي بين اقشار مختلف مردم را حل
نكرده و خصومتها و كينه ها هنوز بالكل
برطرف نشده است .به نظر ياسمين سوكا ،يكي
از اعضاي كميسيون ،اين انتظار غيرواقعي
از نام كميسيون برمي خواست.
”به نظر من نادرست بود كه كلمه آشتي
به نام كميسيون الحاق شد .آشتي را نه مي
شود از طريق نهادها ايجاد كرد و نه مي
توان انتظار داشت كه آشتي با بوسه و
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فراموشي حاصل شود .آشتي يك پروسه است و
من فكر مي كنم ما اين پروسه را آغاز كرده
ايم“.
در شيلي هم نام كميسيون با آشتي ملي
گره خوردهبود .در حاليكه در مقايسه با
آفريقاي جنوبي ،كميسيون شيلي كمتر قادر
به ايجاد پروسه آشتي شد .در آفريقاي
جنوبي پس از پروسه روشنگري و حقيقتيابي
در جامعه تقريبا كسي ،حتي گروههاي
محافظهكار سفيدپوست ،ديگر به گذشته و
در حاليكه
رژيم آپارتايد نمي باليد.
جامعه شيلي حتي سالها پس از بركناري
پينوشه از صدر قدرت ،با وجود نهادهاي
دموكراتيك در كشور و امكان گفتگوي آزاد
براي همه دوپارگي خود را همچنان حفظ كرده
بود .هنوز كساني از سيستم قبلي دفاع
ميكردند و پينوشه را مي پرستيدند .گرچه
به يمن وجود دموكراسي طرفداران فكري دو
گرايش متضاد در كنار هم در صلح ميزيستند،
اما كينهها از بين نرفتهبود .اين شكاف
خود را به هنگام دستگيري پينوشه در لندن
نشان داد .در حاليكه اكثريت مردم محاكمه
پينوشه را جشن گرفتهبودند ،تعدادي ديگر
بر پينوشه اشك مي ريختند.
بر خالف تصور خيلي ها هدف مقدم
كميسيون حقيقت ،آشتي نيست بلكه روشنگري
است .بر خالف آفريقاي جنوبي و شيلي كمتر
كميسيون حقيقت دستيابي به آشتي را در
Pasternack: S. 327 42
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دستور خود قرار داده بود .مثال در
آرژانتين ،كميسيون رسيدن به آشتي را اصال
فرض خود قرار نداد .حتي يك نوع مقاومت هم
عليه آشتي وجود داشت به ويژه از جانب
مادران ميدان مايو ،كه حضور و نقششان را
در حوادث سياسي جامعه نمي شد ناديده
گرفت .در اين كشور گرايشي كه شديدا
خواهان آشتي و عفو بود و كارلوس منم و
حاميان او آن را نمايندگي ميكردند ،معناي
آن را در فراموش كردن گذشته و مصونيت
عاملين جنايتها ميديد .در سريالنكا هم
كميسيون ناپديدشدگان اين باور را القا
نكرد كه آشتي و عفو نتيجه كار كميسيون
خواهد بود .آنها محور كارشان را بر
جمعآوري اسناد در مورد ناپديدشدگان و
ترميم خسارتهاي قربانيان قرار دادهبودند.
بعالوه از آنجا كه نام كميسيون حقيقت
براي بيشتر مردم ،كميسيون حقيقت و آشتي
آفريقاي جنوبي را تداعي مي كند ،آنها
كميسيون حقيقت را مترادف عفو براي عاملين
و مسببين جنايتهاي گذشته مي دانند .بهمين
دليل در بين خانواده هاي قربانيان و
بازماندگان گاه نوعي حالت تدافعي نسبت به
تشكيل كميسيون حقيقت ديده مي شود .مثال در
سال  ٨٨٥كه فرستاده ويژه سازمان ملل در
بروندي در تالش ايجاد يك كميسيون حقيقت
براي تحقيق در باره كشتار قومي در اين
كشور بود ،با مخالفت مردم مواجه شد .دليل
آن ،در اصل از آنجا ناشي مي شد كه مردم
نميخواستند عاملين جنايتها را به سادگي
ببخشند .وقتي عنوان كميسيون پيشنهادي
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سازمان ملل به ”كميسيون تحقيق“
يافت ،با پشتيباني مردم مواجه شد.

تغيير

اما خود آشتي هم مترادف عفو و بخشش
عامالن جنايت نيست .گرچه براي پيشبرد
پروسه آشتي شايد جامعه در مواردي تصميم
به عفو بگيرد .اما عفو نبايد مترادف
فراموشي و نسبي كردن اعمال جنايتآميز
باشد .صدور عفو از باال بدون آنكه واقعيت
گذشته شناخته شده و بازگو گردد ،مسئوليت
همه در آن مشخص شود و موقعيت قرباني از
طرف جامعه به رسميت شناختهشود ،فراموش
كردن گذشتهها و ناديده گرفتن حق قربانيان
است .زماني عفو ميتواند به عنوان يك راه
حل براي وحدت جامعه مطرح شود كه اوال
مسئولين ،يعني كساني كه بناست مورد بخشش
قرار گيرند ،به جامعه معرفي شوند و دوم
اينكه امكان مجازات آنها فراهم باشد.
بقول هانا آرنت زماني مي توان بخشيد كه
بتوان مجازات كرد .سوم اينكه پذيرفته شود
كه عفو تغييري در ناحق بودن عمل ناحق نمي
كند .حق به معني تبرئه عاملين و ناديده
گرفتن حقكشيها نيست .هم بخشش و هم آشتي
بدون آشكار شدن حقيقت و شناسائي اجتماعي
و همچنين بدون شناساندن عامالن جنايتها
امكان پذير نيست .مردم و به ويژه خانواده
هاي قربانيان و بازماندگان براي اينكه
ببخشند ،ابتدا بايد بدانند چه كساني مسبب
دردهاي آنها هستند تا قادر باشند در اين
مورد تصميم بگيرند .يكي از قربانيان
جنايتهاي آپارتايد در اين باره مي گويد:
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” من آماده ام كه ببخشم اما ابتدا بايد
بدانم چه كسي را ببخشم“.

ضعفها و محدوديتها
انتظار غيرواقعي است كه فكر كنيم
كميسيونها در كشورهاي مختلف ،همگي حقيقت
را بيكم و كاست منعكس كرده و به اهدافي
شدهاند.
نائل
داشتند،
رو
پيش
كه
كميسيونها در دوره هاي بحراني و مقاطعي،
كه جامعه با مشكالت سياسي ،اقتصادي و
اجتماعي مواجه بوده ،تشكيل شدهاند .درست
است كه كميسيون ها ميخواستند سهمي در حل
اين بحران داشته باشند ،اما نمي توانستند
خود از تاثيرات آن در امان باشند .مشكالت
مادي ،بي اعتمادي نسبت به كار كميسيون،
انتظارات غيرواقعي از آن و مهمتر از همه
تحريمها و عدم همكاري قدرتمداران كم و
بيش مسئله همه كميسيونها بوده است.
بسياري از كميسيونها نتوانستند تمامي
جنبههاي حقيقت سياه جامعهشان را منعكس
نمايند .گاه اين ميتوانست از كمكاري
كميسيونها ناشي شود .اما عمدتا نه به اين
دليل ،بلكه بدليل محدويتهائي بود كه در
تعريف حوزه كار آنها وجود داشت .حوزه و
مدت زمان كار ،منابع و مسير كار و همچنين
دوره زماني كه كميسيون مامور تحقيق آن
بود ،از پيش در نتيجه توافقاتي كه بر سر
از گزارش كميسيون حقيقت و آشتي آفريقاي جنوبي در:
S ,kanretsaP. 3 43
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تشكيل كميسيون شدهبود و از طرف مرجع مجوز
كميسيون -از جانب حكم رئيسجمهور ،سازمان
ملل يا با مجوز نمايندگان صلح -تعيين
ميشد.
گاه محور كار كميسيون محدود به بررسي
تنها بخشي از خشونتها و جنايتهائي ميشد
كه در گذشته اتفاق افتادهبود .مثال تعدادي
از كميسيونها تنها براي بررسي سرنوشت
نمونه
مثل
شدند
ايجاد
ناپديدشدگان
آرژانتين ،اروگوئه و سريالنكا .در اروگوئه
كميسيون به دليل محدوديت در تعريف حوزه
كارش ،عمال بخشي از اعمالي را كه منجر به
نقض حقوق بشر شدهبود ،نظير دستگيريهاي
غيرقانوني و شكنجه از تحقيق و بررسي خود
حذف كرد .حوزه كار كميسيون شيلي محدود
بود به بررسي ناپديدشدگان و آدمربائيها و
نيز شكنجه هائي كه منجر به مرگ قرباني
شده بود .مصاحبه و تماس با هزاران
زنداني ،كه شكنجه را از سر گذراندهبودند
و تحقيق در مورد آنها ،در دستور كار
كميسيون قرار نداشت .كميسيون ديگري كه در
تكميل كميسيون اول در سال  ٨٨تشكيل شد،
از
سابق
زندانيان
كه
را
رنجهائي
سرگذرانده بودند ،در جامعه منعكس ساخت و
اقداماتي را براي جبران خسارت به آنها
پيشنهاد كرد.
در آفريقاي جنوبي كميسيون وظيفه داشت
تنها جنايتهائي مثل قتل ،شكنجه و آدم
ربائي را مورد بررسي قرار دهد .موارد
ديگر آزار و اذيتهاي ناشي از سياست
آپارتايد نژادي ،كه بطور روزمره سياهان
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متحمل ميشدند ،از حوزه تحقيق آن خارج
بود .مثال قربانيان سياست طرد از خانه و
منطقه سكونت خود و اسكان اجباري در
گتوهاي سياه پوستنشين از حوزه بررسي
كميسيون خارج بود .به كميسيون بابت اين
تصميم دور از انصاف بسيار انتقاد شد.
محمود ممداني ،محقق امور سياسي اوگاندائي
و از منتقدان كميسيون حقيقت و آشتي
آفريقاي جنوبي ،كه در آن زمان در دانشگاه
كيپتاون كار ميكرد و از نزديك شاهد كار
كميسيون بود ،در اين باره نوشت :كميسيون
با حذف ميليونها قرباني سياست طرد اجباري
از حوزه كار خود ،حقيقت را مورد مصالحه
قرار داد .در اين مصالحه خواست مردم
رعايت نشده است.
اعضاي كميسيون در تعريف و تعيين حوزه
كارشان نقشي ندارند .به آنها وظيفه
مشخصي ،كه از قبل تعيين شده است ،با حكم
در تعريف و تعبير
ابالغ ميشود .اما گاه
وظايف ،امكان مانوور وجود دارد .در
مواردي كه تعريف حوزه و وظايف كميسيون با
انعطافپذيري بيان شده ،اعضاي كميسيون اين
امكان را مييابند كه با تعبير خود حوزه
كارشان را گسترش دهند و در جهت روشنگري
بيشتر گام بردارند .مثال در تعريف وظايف
كميسيون السالوادور آمده بود” :اعمال جدي
خشونت  . . .كه آگاهي از حقيقت آن براي
مردم ضروري است “.از اين زبان ،كه جاي
انعطاف داشت ،اعضاي كميسيون سود جستند و
تمامي موارد نقض حقوق بشر را مورد تحقيق
Hayner: S. 7444
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قرار دادند .سپس آنها را بر اساس تعدد و
شدتشان دسته بندي كرده و همه را در گزارش
٥
منعكس ساختند.
در سريالنكا كميسيون آدم ربائيهائي كه
در آن قرباني جان سالم بدر بردهبود ،از
مقوله ناپديدشدگان حذف كرد با اين برداشت
كه اين مقوله ”ناپديدشدن از اين جهان“ را
٦
مدنظر دارد.
در هائيتي از انتشار علني گزارش
خودداري به عمل آمد و چند سال بعد خشونت
بار ديگر سربرآورد .حتي ورود نيروهاي
هم
٨٨
حافظ صلح به اين كشور در سال
نتوانست مانع خشونت در كشور شود.
كميسيونهاي
آفريقائي
كشورهاي
در
حقيقت انعكاس بسيار محدودي يافتند .نبود
نهادهاي مدني و فاصله نگرفتن دولتها از
بكارگيري سركوب يكي از مهمترين داليل آن
ميتواند باشد .در اوگاندا كميسيوني ،كه
در سال  ٨٩تشكيل شد و اولين كميسيون
حقيقت در جهان بشمار ميآيد ،انعكاسي در
جامعه نيافت و نتوانست جلوي جنگ و
خونريزي را بگيرد .كميسيون دوم كه دوازده
سال بعد در اين كشور ايجاد شد ،گرچه
گزارش آن انتشار علني يافت و در مطبوعات
مورد بحث و گفتگو قرار گرفت ،اما پس از
مدت كوتاهي با تجديد سركوب و نقض حقوق
بشر بار ديگر فضاي نقد و بازبيني گذشته
به سكوت گرائيد .در رواندا كميسيوني كه
Hayner: s. 73 45
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به همت فعالين حقوق بشر پيش از كشتار
بوجود آمده بود ،باعث درسگيري از
٨٨
گذشته نشد .در سريالئون پس از پايان يافتن
كار كميسيون در سال  ٨٨گزارش آن منتشر
نشد.

اعمال
خشونتهاي
گروههاي مخالف دولت

شده

از

طرف

در بيشتر كشورها كميسيون حقيقت در
روشنگري و تحقيقات خود ،هم اعمال نيروهاي
دولتي را مدنظر داشت و هم اعمال مسلحانه
و خشونتآميز نيروهاي مخالف دولت را .گرچه
در اكثر موارد ،وزنه اينها نسبت به
جنايتهاي حكومت يا اعمال خشونتآميز شبه
نظاميان ،كه از طرف نيروهاي امنيتي و
نظامي هدايت و سازماندهي ميشدند ،بسيار
ناچيز بود .حتي در آفريقاي جنوبي ،كه شدت
اعمال خشونتبار سياهان و نيز موارد نقض
حقوق بشر در بين كنگره ملي آفريقا در نوع
خود رسواكننده بود ،ميزان آن با جنايتهاي
رژيم آپارتايد قابل مقايسه نبود .با
اينهمه خود كنگره ملي آفريقا براي تحقيق
و مجازات اين گونه اعمال دو كميسيون
تشكيل داد كه مقدم بر كميسيون حقيقت و
آشتي بودند.
در شيلي ترورهائي كه توسط سازمان چپ
مسلح صورت گرفته بود ،مورد تحقيق كميسيون
واقع شد و در گزارش آن ،در كنار جنايتهاي
دولتي و همپايه آنها قرار دادهشد .اگرچه
 %رقم كل كشتهشدگان
اين موارد تنها
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سالهاي حكومت نظاميان را تشكيل ميداد.
اين مسئله ،يعني برابر نهادن عمليات
مسلحانه يك گروه مبارز عليه ديكتاتوري
نظامي با جنايتهاي دولتي نظير شكنجه،
تجاوز و ناپديدكردن مخالفان ،در بين
طرفداران چپ و تعدادي از نمايندگان حقوق
بشر انتقاداتي را نسبت به كار كميسيون
برانگيخت .شبيه چنين انتقاداتي نسبت به
كميسيون آفريقاي جنوبي هم وجود داشت.
ويني ماندال هم با اين انتقاد براي
پاسخگوئي در برابر كميسيون ظاهر شد.
خشونتهاي
ميزان
كشورها
بعضي
در
نيروهاي مخالف حكومتي ،كه ترور را به
عنوان شيوه مبارزه خود قرار دادهبودند،
گاه حتي بيشتر از نيروهاي دولتي بود .مثال
وزنه
درخشان
راه
جنايتهاي
پرو
در
سنگينتري داشت تا جنايتهاي حكومتي ،كه به
عوض جلوگيري از ترور و كشتار توسط آنها،
مردم غيرنظامي را مورد انتقام قرار مي
داد .همينطور در تعدادي از كشورهاي
آفريقائي نيروهاي رقيب حكومتي ،كه از
خارج حمايت شده و تنها براي كسب قدرت و
تصاحب ثروت ٩و با استفاده از شيوههاي
ضدانساني ميجنگيدند ،تنها به جنگ و جنايت
در جامعه دامن ميزندند .در چاد ،سريالئون
و سريالنكا محور اصلي كار كميسيون تحقيق
در باره جنايتهائي اين نيروهاي رقيب
حكومتي و تدارك محاكمه سران آن بود.
 ٩مثال در سريالئون جنگ تايلور با حكومت سري الئون
و حمايت كشور آفريقاي مركزي از او بر سر تصاحب
منابع الماس است.
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انعكاس
كميسيون

دخالتهاي

خارجي

در

گزارش

در اكثر كشورهائي ،كه در اين كتاب
مورد بررسي قرار گرفتند ،خشونتهاي حكومتي
مستقيم و يا غيرمستقيم از طرف دولتهاي
خارجي و بهويژه اياالت متحده آمريكا حمايت
ميشده است .بنابراين بجا ميشد اگر
كميسيون حقيقت در نشان دادن ساختار سركوب
اين موضوع را هم مورد تحقيق ،تحليل و
تفسير قرار ميداد .اين موضوع بهويژه از
آن جهت مهم است كه دولتها وادار به پذيرش
مسئوليت و پاسخگوئي شوند.
اما بيشتر كميسيونها از پرداختن به
اين مسئله طفره رفته و يا بطور بسيار
گذرا به آن اشاره كردهاند بدون اينكه سعي
در تشريح و تحليل اين رابطه داشته باشند.
مثال در السالوادور به رغم كمكها و
حمايتهاي مالي ،نظامي و امنيتي دولت
آمريكا از حكومت اين كشور در جنگ داخلي،
برخورد كميسيون نسبت به اين مسئله از سطح
فراتر نرفت .بهجاي تشريح و روشنگري رابطه
السالوادور،
حكومت
با
آمريكا
نظامي
كميسيون تنها به نشان دادن حمايت دولت
آمريكا از گروههاي السالوادوري ساكن
ميامي و فلوريدا ،كه جوخه هاي مرگ
السالوادور را به ويژه در سالهاي  ٨٩٨تا
از نظر مالي كمك ميكردند ،بسنده
٨٩
كرد .اما گزارش به طور غيرمستقيم اشاره
داشت كه اين تمامي ماجرا نيست و اظهار
اميدواري كردهبود كه ” مفيد خواهد بود
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اگر تحقيقات ديگري و با منابع و مدت زمان
ديگري اين داستان غم انگيز فرستادن آدمكش
به كشوري ديگرـ امري كه براي خود
آمريكائيها هرگز قابل تحمل نيست -نشان
٩
دادهشود“.
در شيلي هم دخالت فعال دولت آمريكا
در كودتا عليه سالوادور آلنده در گزارش
كميسيون ناديده گرفته شده و اين مسئله به
حد ”رابطه تعدادي از اعضاي دولت با
٨
سازمانهاي خارجي“ تقليل دادهشدهبود.
اما بر خالف كميسيونهاي اوليه ،كه در
افشاي نقش دولت آمريكا در حوادث داخلي
كشورشان زياده جانب احتياط را گرفته
بودند ،كميسيونهاي بعدي با جسارت بيشتري
به اين مسئله پرداختند .كميسيون چاد با
ارائه اسناد و مدارك نشان داد كه چگونه
” ،٥٨DDSمديريت اسناد و امنيت ،ايتليجنت
سرويس“ در جنايتهائي كه در چاد بوقوع
پيوست ،نقش داشته است .اين سازمان با
حمايت مالي ،تكنيكي و انساني اياالت متحده
آمريكا شكل گرفت و رشد و توسعه يافت و
كشورهائي چون فرانسه ،مصر ،عراق و زئير
ياري
مختلف
بطرق
را
سازمان
اين
ميرساندند.

Hayner: S. 7648
با انتشار مكالمات تلفني كيسينجر ،وزير خارجه و
دخالت آمريكا
مشاور نيكسون ،در ماه مه ٨٨
در كودتا عليه آلنده را عيان تر ميتوان ديد
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كميسيون روشنگري تاريخي گواتماال هم
در گزارش خود روندي را كه دولت آمريكا در
آن منطقه در خالل جنگ سرد پيش گرفتهبود،
نشان داد .روندي كه در آن به بهانه
دكترين امنيت ،دولتهاي ديكتاتور منطقه از
نظر تسليحاتي و امنيتي با دستو دل بازي
تمام پشتيباني ميشدند كه با مخالفان خود
بجنگند .سياست آمريكا در آن سالها در
بيشتر كشورهاي آمريكاي التين به جنگهاي
داخلي دامن زد .بعدها كلينتون حمايتهاي
نظامي كشورش از دولت گواتماال در خالل جنگ
داخلي را ”خطا“ خواند و متذكر شد كه
”اياالت متحده آمريكا ديگر نبايد اين
اشتباهات را تكرار كند“.

كميسيون
زنان

حقيقت

و

مسئله

تجاوز

به

تجاوز از موارد جنايت عليه بشريت است
در جنگ و نزاعهاي مسلحانه به عنوان
و
جنايت جنگي محسوب ميشود بهويژه وقتي
عموميت يافته و به عنوان ابزار فشار مورد
بهرهبرداري قرار گيرد.
با اينكه خشونتهاي جنسي و تجاوز به
زنان در بيشتر كشورهائي كه مورد بررسي
قرار گرفت ،از شكنجه هاي مرسوم بوده ،اما
كميسيون حقيقت براي دسترسي به شهادت
قربانيان و جمع آوري اطالعات در اين زمينه
با مشكالت و موانعي مواجه مي شد .اگرچه
نمايندگان و مصاحبه كنندگان كميسيون
معموال در كارشان با توجه به ارزشهاي
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فرهنگي و روحيه قربانيان حداكثر انعطاف
پذيري را به خرج مي دادند ،با اينهمه در
كميسيونها
كه
مواردي
كشورها
بيشتر
توانستند اين نوع جنايتها را ثبت كنند،
بسيار كمتر از مواردي بود ،كه اتفاق
افتاده بود .بعنوان مثال در آفريقاي
جنوبي تعداد اندكي از خشونتها و تجاوزهاي
جنسي ،كه از طرف نيروهاي امنيتي و نظامي
و يا در درگيريهاي داخلي بين سياهان به
ويژه در منطقه زولو ناتال به زنها وارد
آمده بود ،به كميسيون گزارش شد .از اين
موارد اندك هم ،بخشي مخدوش گزارش شده
بود .دليل اصلي اين مسئله وجود ترس از
مردان خانواده و تابوهاي فرهنگي در
برخورد با تجاوز است .اين تابوها مانع مي
شوند كه زنان در حضور ديگران از اين
جنايتها پرده بردارند .اغلب حتي از آشكار
كردن آن هم خودداري ميكنند .گاه گزارش
موارد تجاوز نه از زبان زنان قرباني،
بلكه از جانب ديگران -عمدتا مردان
خانوداه -نقل مي شود.
از بيرون به كميسيون فشار آورده مي
شد كه تجاوز به زنان در زمره ديگر
جنايتها قرار گيرد .سازمانهاي غير دولتي
دفاع از حقوق زنان و گروههاي حمايت از
قربانيان و خانواده هاي آنها از كميسيون
مي خواستند كه براي علني ساختن تجاوز به
زنان و وادار كردن آنها به شهادت در اين
باره راههائي جستجو كند .در آفريقاي
جنوبي كميسيون در همكاري با اين گروهها
تجارب آنها را بكار گرفته و نمايندگان
ويژه اي را ،كه فقط از زنان تشكيل مي شد،
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مامور جمع آوري گزارش و مدارك در مورد
تجاوز كرد .اگر زناني حاضر بودند بدون
حضور تماشاچي و يا بدون ظاهر شدن بر صفحه
تلويزيون ،از تجارب خود سخن بگويند ،اين
حق براي آنها به رسميت شناخته مي شد و
آنها
كه
حالتي،
هر
در
اظهاراتشان
ميخواستند ،بايد جزو مدارك و شواهد
كميسيون به حساب ميآمد.
سواي اين مسئله ،دليل ديگري هم بر كم
توجهي كميسيونها به مسئله تجاوز وجود
داشت .پيشترها كميسيونهاي حقيقت پرداختن
به جرايم تجاوز به زنان را با اين استدالل
كه پشت اين گونه اعمال لزوما انگيزه هاي
سياسي نهفته نيست ،در حوزه كارشان
نميگنجاندند .اگر هم در حين تحقيق و
مصاحبه با شاهدان ،اعضاي كميسيون با اين
مسئله روبرو مي شدند و آن را ثبت
ميكردند ،در گزارش نهائي كميسيون در دسته
بندي جرايم و جنايتها قرار نميگرفت.
بعنوان مثال ،كميسيون حقيقت السالوادور
در گزارش كار خود تجاوز به سه راهبه و يك
زن حقوقدان را ،كه پيش از قتلشان اتفاق
افتادهبود ،قيد نكرده بود .با وجود اينكه
در مورد تجاوز به اين سه نفر جاي ترديد
نبود ،تنها از ”ربوده شدن“ آنها گزارش
شده بود .بنا به اظهار يكي از نمايندگان
كميسيون از نظر آنها اين اعمال نه با
انگيزه هاي سياسي ،بلكه به ابتكار فردي
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سربازان صورت ميگرفت و در زمره جنايتهائي
٥
كه حوزه كار آنها بود ،نميگنجيد.
با اين همه كميسيون السالوادور نمي
توانست بالكل بر اين مسئله رايج در ميان
قربانيان چشم ببندد .ليستي از موارد
تجاوز ،كه قربانيان آن حاضر نبودند در
بارهاش شهادت دهند ،بدون شرح در ضميمه
گزارش گنجانده شده بود.
از آن زمان به بعد ،يعني از اواخر
دهه  ،٨٨برخورد نسبت به مسئله تجاوز
تغيير كرد .امروز تجاوز و آزارهاي جنسي
بعنوان جنايت عليه بشريت و در رديف جرائم
جنگي قرار مي گيرد .عهدنامه رم ،كه در
كشور رسيد ،اين
سال  ٨٨٩به امضاي ٨
موضوع را تصريح كرده و مجازات آن را
همرديف مجازاتهاي جنگي قرار داده است.
كميسيونهاي حقيقت هم اين مسئله را با
جديت بيشتري دنبال مي كنند .مثال گزارش
كميسيون گواتماال بخشي را به اين موضوع و
شهادت قربانيان تجاوز اختصاص داد و
خاطرنشان كرد كه خشونت عليه زنان در اين
كشور ،به ويژه عليه زنان قوم مايا ،به
موارد استثنائي محدود نشده و اهداف
استراتژيكي را دنبال ميكرده است .گزارش
كميسيون هائيتي هم توجه ويژه اي به جرائم
و جنايات جنسي از خود نشان داد و ارتباط
آن را با اهداف سياسي برمال ساخت.
با اين همه تعيين اين مسئله كه در چه
مواردي تجاوز به زنان با انگيزه هاي
Hayner; S.79 51
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سياسي صورت گرفته و مي گيرد ،كماكان جزو
مسائل قابل بحث كميسيونهاي حقيقت مي
باشد.

روش و تكنيكهاي كار
بناي كار كميسيون بر مجموعه اي از
شهادت قربانيان ،بازماندگان و گواهان
قرار دارد .اما ثبت اين سرگذشتهاي فردي
زماني تاثير بيشتري برمي انگيزد كه با
جمع بندي و نشان دادن ساختارهاي سركوب
همراه شود .يك گزارش موفق بايد بتواند
تلفيقي از همه شيوه ها را در خود داشته
باشد .مثال گزارش كميسيون آفريقاي جنوبي
ضمن اينكه موارد سرگذشتهاي فردي را ثبت
كرده و موارد حاد جنايتها را مورد تفسير
قرار دادهبود ،در عين حال ساختارهائي را
كه نقض حقوق بشر و تبعيض نژادي را ممكن
مي ساخت ،نشان داده بود .در گواتماال و
پرو هم ،كه سركوب با نژادپرستي و تبعيض
عليه بوميان آميخته بود ،گزارش كميسيون
ساختارهاي فرهنگي و سياسي آن را نشان
داده و توصيههائي براي رفع آن ارائه داده
بود .اينها از خصوصيات يك گزارش كامل و
جامع هستند.
و
ترتيب
تنظيم،
گردآوري،
روش
ارزشگذاري اطالعات از عواملي هستند كه
عميقا بر روي محتواي كار كميسيون تاثير
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ميگذارند .براي ضبط ،تحليل و تفسير اينها
و همچنين تنظيم و گزينش نمونهها و اشكال
خشونت ،تقسيمبندي آنها در دوره هاي
متفاوت و در مناطق جغرافيائي مختلف،
معرفي نهادهاي مسئول و عاملين و نيز براي
نظم دادن به موضوعات ديگر نياز به يك
سيستم اطالعاتي كامپيوتري است با كدها و
رديفبندي ،كه امكان دسترسي همگاني به آن
فراهم باشد.
چنين سيستمي احتياج به سرمايه گذاري
دارد كه چه بسا براي كشورهائي ،كه در آن
كميسيونها بطور جدي با كمبود مالي مواجه
بودند  -تا جائيكه حتي اتوموبيل كافي در
اختيار نداشتند -تجمل بحساب آيد .از طرف
ديگر اما ،با چنين سيستمي مي توان در
هزينه هاي ديگري صرفهجوئي كرد .اين سيستم
نياز به نيروي انساني را كاهش ميدهد،
سرعت كار را باال ميبرد و به اين ترتيب مي
توان در مدت زمان كوتاه تري كار را پيش
برد.
كميسيونهاي اوليه مثال در آرژانتين و
شيلي فقط از سيستمهاي ساده بانك اطالعاتي
برخوردار بودند .اما در سالهاي اخير
مانند
بزرگ
نسبتا
حقيقت
كميسيونهاي
السالوادور ،آفريقاي جنوبي ،هائيتي و
گواتماال ،براي ضبط و تجزيه و تحليل
جزئيات شهادت دهها هزار قرباني و شاهدان
عيني از بانك اطالعاتي پيچيده و پيشرفته
استفاده كرده اند.
بعضي كميسيونها براي طرح ريزي چنين
سيستمي از نيروهاي بيرون از تشكيالت خود
مدد جستند .سازمانهاي حقوق بشر غيردولتي
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وجود دارند كه چنين امكاناتي را به آنها
عرضه مي كنند .مثال ”انجمن آمريكائي براي
يك سازمان غيردولتي در
توسعه دانش“ ،٥
واشنتگتن دي سي در طرحريزي سيستم بانك
اطالعاتي براي كميسيونهاي آفريقاي جنوبي،
و
راهنما
نقش
گواتماال
و
هائيتي
هدايتكننده ايفا كرد .در روند اين
همكاري ،برنامهاي از طرف اين سازمان براي
بشر
حقوق
گسترده
هاي
پروژه
هدايت
آن
ميتوانند
كميسيونها
كه
ريختهشد،
برنامه را در اختيار داشته و از طريق
كتابچه راهنما و با مشاوره و راهنمائي
هاي ديگر از طرف اين سازمان از آن برنامه
استفاده كنند.
بعضي ديگر از كميسيونهاي حقيقت،
مانند كميسيون سريالنكا ،ترجيح دادند كه
از خير هرگونه سيستم كامپيوتري گران قيمت
بگذرند ،شمارهها را با دست بشمارند و به
يك برنامه ريزي ساده كامپيوتري براي
پيگيري اساسيترين اطالعاتي كه از اظهارات
شاهدان جمعآوري شدهبود ،اكتفا كنند.
روشن است كه براي انجام كارهاي
كميسيون يك مركز اطالعاتي قوي ضروري است و
پيشرفته
برنامههاي
از
استفاده
بدون
تحليلهاي
و
تجزيه
انجام
كامپيوتري،
گوناگون و از زواياي مختلف امكان پذير
نيست .خصوصا اگر قرار است هزاران مورد
52
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ثبت شود .اما آيا نمونه هاي استاندارد
تنظيم اطالعات ،كه بر مبناي فهرست كردن
جزئيات يك محمل مشخص در مراكز اطالعاتي
قرار دارد ،قادر است كميسيون را به هدفي،
كه پيش رو دارد ،برساند؟
به اين موضوع ،كه چگونه تمركز اطالعات
جمع آوري شده ميتواند بر دست آورد نهائي
كميسيون تاثيراتي محدودكننده داشتهباشد،
كمتر پرداخته شده است .در اينجا چند نگاه
انتقادي نسبت به روش كار كميسيونها از
طرف كساني ،كه خود از نزديك با آنها كار
كردهاند ،ما را بيشتر با مسائل و روشهاي
٥
كار آشنا ميسازد.
معدود
از
يكي
بالر،
گروب
جنيس
جامعهشناساني كه بهعنوان كارشناس تنظيم
اطالعات در كميسيون حقيقت آفريقاي جنوبي
كار كرده است ،هنگامي كه در آوريل ٨٨٦
تازه استخدام شدهبود ،يكي از اولين
مسائلي كه برايش مطرح شد ،روش و اسلوب
بررسي و تحقيق نمايندگان كميسيون بود .او
متوجه شد كه تالش كميسيون طبقهبندي هر چه
بيشتر اطالعات بوده و توجه فقط معطوف به
اعمال انجام شده ،نام مرتكبين و اسامي
قربانيان است .از نظر گروب بالر به داليل
عملي اين روش درستي است و بيانگر يك
واقعيتگرائي منطقي است كه در آن تنها هر
آنچه كه قابل اثبات است ،بدون هيچگونه
تفسير آگاهانه مورد تائيد قرار مي گيرد.
 ٥در انتقال اين بحث از بخشهائي از فصل  ٦كتاب
هاينر بهره برده ام .در ترجمه اين بحث دوست عزيزم
فريده پورعبدهللا مرا كمك كرده است.
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از طرف ديگر اما ،معطوف ساختن توجه به
وقوع يك عمل مشخص ،ميتواند به آنجا
بيانجامد كه پيشزمينه هائي كه منجر به آن
عمل شده و پيامدهاي حاصل از آن از نظرها
پوشيده بماند .او ميگويد” :من بيشتر به
كيفيت هاي گوناگون عالقه مندم .دقت در
نحوه اي كه مردم داستانشان را روايت مي
كنند و طرح اين پرسش كه چرا همه اين
وقايع رخ داده است .ما تنها عالقه منديم
كه نشان دهيم كه چه گذشته است“.
گروب بالر سعي ميكند شخصا و بطور
غيررسمي براي درك و شناسائي عوامل و
نيروهائي كه شرايط مناسب براي سركوب و
تجاوز را بوجود مي آورند ،از طريق مصاحبه
با همكاران كميسيون كه در كار گردآوري و
ضبط شهادتها بوده و از نزديك با قربانيان
در ارتباط بودند ،خود به اطالعاتي دست
يابد .از آنها مي پرسد چه كساني به
كميسيون مراجعه ميكنند .اين سوال مهمي
است .پاسخ مي شنود كه بيشتر مراجعين
كساني هستند كه از نظر مادي و رواني
زجركشيده هستند و تجربيات و عالقه شان به
دادن شهادت در رابطه با محروميت مادي شان
است .بيشتر آنها به كميسون مي گفتند آشتي
و التيام بايد با پرداخت غرامت مادي
همراه باشد” .چيزي به من بدهيد كه بتوانم
با آن زندگي ام را سروسامان دهم“.
از نظر گروب بالر توجه كميسيون صرفا
به اعمال ،مرتكبين و قربانيان ،ميتواند
به ناديده گرفتن اثرات زيانبار مادي،

247

تبعيض نژادي و همچنين آنچه را كه مردم مي
خواهند كه با آن التيام يابند ،بيانجامد.
مردمشناس
روتنبرگ،
دانيل
براي
آمريكائي هم كه از اولين ماههاي تشكيل
كميسيون حقيقت در گواتماال همكار آن بود،
تقريبا همين مسائل طرح ميشود .او از اين
كه بجز وي هيچ كس ديگري از دانشآموختگان
علوم انساني ،در مراحل آغازين در كميسيون
استخدام نشده بودند ،اظهار تعجب مي كند.
همچنين شگفتزده مي شود كه سيستم تنظيم
اطالعاتي و اسلوب و روشي كه براي جمعآوري
اطالعات در مناطق مختلف بكار برده ميشود،
توسط كارشناسان علوم كامپيوتر طراحي شده
كه هيچ تجربه و دانشي از مصاحبه و جمع
آوري اطالعات از مردمان محلي نداشتند.
اهميت ندادن به روشهاي علوم انساني
در كار دستيابي به حقيقت مشكالتي ايجاد
ميكند .تصميم گيري و انتخاب اسلوب و
روشها ،قبل از اينكه اهداف مورد نظر مشخص
شدهباشد ،كميسيون را در سردرگمي فرو
ميبرد .آن پرسش اساسي كه سرشت كميسيون را
تعيين ميكند ،اين است :چه نوع حقيقتي و
براي چه كسي؟ روتنبرگ معتقد است كه اين
مسائل در مراحل اوليه تشكيل كميسيون در
گواتماال مورد بررسي قرار نگرفتهبود.
آنهائي كه سواالت را طرح ميريختند ،از
آنجا كه تنها از نقطه نظر حقوقي و قانوني
به اين مسئله ميپرداختند ،الجرم سواالتي را
طراحي كردند ،كه هدف از آن ثبت اعمالي
بود كه بطور وضوح نقض قوانين حقوق بشر
است .در حاليكه كميسيون در وهله اول بايد
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اهداف خود را مشخص كند و سپس با همكاري
كارشناسان كامپيوتر ،سيستم جمع آوري
اطالعات را به نحوي طراحي كند كه در
راستاي برآوردن هرچه بيشتر اين اهداف
باشد.
ژان كلود ژان ،رئيس هيئت مديره مركز
فرهنگي كارل لهوك ،كه به عنوان عضوي از
سازمانهاي غيردولتي از انديشه ايجاد
كميسيون حقيقت در هائيتي دفاع كرده و در
پيريزي برنامه هاي آن فعاالنه شركت كرده
بود ،چند ماه پس از تشكيل و فعاليت اين
كميسيون در مقالهاي از كارها و بهخصوص
اسلوب و روشهاي بكار گرفتهشده توسط
كميسيون انتقاد كرد .او ميگويد:
”در درجه اول بايد اسلوب و روش را
انتخاب كرد .بايد بدانيد كه از اطالعات چه
استفادهاي ميخواهيد بكنيد .تنها تهيه
گزارش از موارد مختلف با ريزهكاريهاي فني
چندان مفيد نيست و عامه مردم هم از آن
استقبال نخواهند كرد .در هر كوششي براي
رسيدن به كنه ماجرا مبارزه با بيتفاوتي
توده ها ،زنده نگهداشتن خاطره ها و اجراي
عدالت ،شرط اوليه و مهم مشاركت و دخالت
هرچه بيشتر مردم در امر تحقيق و كار
كميسيون ميباشد .بيش از آگاهي يافتن بر
موارد مشخص ،مردم مي خواهند بدانند كه
سركوب چگونه اعمال ميشده ،چه گروه هائي
درگير آن بوده اند و چه كساني پشت اين
سركوبها قرار داشته اند .اين پرسشها به
اين ختم ميشود كه بدانيم كميسيون در پي
چه اهدافي است“.
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او اضافه ميكند” :كميسيون حقيقت بايد
يك مسئله اجتماعي شود .من ميخواهم كه
مردم حاضر و ناظر بر روند كارها باشند.
هدف من دامن زدن به يك گفتمان اجتماعي
است .كميسيون مي تواند اهداف چندگانهاي
را دنبال كند :كمك به قربانيان؛ ثبت و
اثبات موارد مختلف براي پرداخت غرامت؛
اعالم نظر كامال قاطعانه و بي هيچ شك و
ترديد درباره وضعيت و چگونگي روشهاي
سركوب كه احتماال مورد اختالف نظر هستند؛
شركت دادن همه شهروندان در روند آشتي
ملي؛ برقراري عدالت؛ نوشتن گزارش قابل
استفاده براي عموم؛ مشخص كردن چارچوب
تغييرات و اصالحات و رساندن صداي قربانيان
به گوش جهانيان“.
برآوردن هر كدام از اين اهداف مسلما
راهكارهاي متفاوتي را ميطلبد .اما در عين
حال از آنجا كه ذخيره اظهارات مفصلي كه
در انبارهاي اطالعاتي سيستمهاي پيچيده و
پيشرفته كامپيوتري ضبط شده ،تنها از طريق
تبديل آنها به ارقام و عالئم رمزي
امكانپذير ميباشد ،مسلما دقت بيش از
اندازه و نيروي كار بسياري را ميطلبد.
استفاده از اين روشها احتماال ميتواند به
محدود كردن ماهيت كميسيون منجر شود و
تاثيري ناخواسته بر نتيجه نهائي كميسيون
بگذارد .دقيقا مشخص نيست كه چه امكانات
ديگري براي جمع آوري اطالعات وجود دارد.
منطقي و مفيد خواهد بود كه بهجاي دنبال
كردن راه هائي كه كميسيونهاي حقيقت
پيموده اند ،به جستجوي روشهاي جديدتر
بود.
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آيا براي اثبات يك واقعه ،كميسيون به
اظهارات پرطول و تفصيل صدها هزار نفر
نيازمند است؟ آيا كميسيون مي تواند به
و
فيزيكي
جامعهشناسانه،
تاثيرات
روانشناسانه آن اعمالي بپردازد كه نقض
حقوق بشر بودن آنها آشكار نيست اما بدون
شك جزو سركوب بحساب ميآيد؟ آيا ميشود از
طريق مطالعه در باره موارد مشخص به
بعضي
پيبرد؟
سركوب
گسترده
تاثيرات
كميسيونها كوشيدهاند كه با شرح جزئيات
وقايع به اثرات خشونت پيببرند .شايد اين
راهي باشد كه در آينده كميسيونهاي حقيقت
بايد دنبال كنند.
دستور كار كميسيون روشنگري تاريخي
گواتماال قاطعانه تحقيق بر روي شرايط و
عوامل داخلي و خارجي بوجود آمدن زمينه
هاي نقض حقوق بشر را مورد تاكيد قرار مي
دهد .در اين كشور گروههاي تحقيق ويژه
براي بررسي داليل و خاستگاه مبارزه
مسلحانه ،هدفهاي نهائي و نحوه انجام
سركوب و همچنين پيرامون نتايج و تاثيرات
خشونت ،بوجود آمدند .اين گروه هاي تحقيق
به بررسي و تجزيه و تحليل علل مهاجرت
پناهندگان ،اثرات مبارزه مسلحانه بر
اقتصاد و تاثيرات جنگ سي ساله پرداختند.
در راه اين مقصود ،مسئوالن تحقيق محلي
مصاحبه هاي طوالني با رهبران و كساني كه
لزوما قرباني يا شاهد عيني نبودند ،اما
ميتوانستند اطالعات گستردهاي در باره
اثرات سركوب بر روي محيط زندگيشان و يا
در باره چگونگي رشد و گسترش مبارزه
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مسلحانه و نيروهائي كه در ايجاد آن موثر
بودند ،ترتيب دادند .يكي از اين مسئوالن
يك مصاحبه شش تا هشت ساعته را با يكي از
اعضا مطلع محل ،كه ميتوانست سابقه تاريخي
و روند تحوالت مبارزه مسلحانه را در گذشته
تشريح كند ،انجام داده بود .اين مامور
تحقيق همه اظهارات را مستقيما وارد
كامپيوتر دستي خود كردهبود .عالوه بر اين
نوع مصاحبهها ،كميسيون از مركز اصلي اش
در گواتماالسيتي فهرستي از شاهدان كليدي
تهيه كرد و از آنها دعوت بعمل آورد كه با
حضور در دفتر مركزي نظراتشان را در باره
زمينه ها و تاثيرات مخرب جنگ و جنايتهاي
جنگي بيان كنند .اين ليست از جمله شامل
عاليرتبه
افسران
سابق،
جمهور
روساي
نظامي ،مسئوالن كليساها ،رهبران اجتماعات
را
دعوت
همه،
البته
ميشدند.
مايا
نپذيرفتند و عدهاي هم از پاسخ به بعضي
سوالها طفره رفتند .اما بسياري حرف زدند
و توانستند اطالعات باارزشي در اختيار
كميسيون قرار دهند.
كميسيون حقيقت ياب ديگر” ،پروژه
بازيافت خاطره تاريخي“) ،(REMHIكه پيش از
كميسيون رسمي ،بوسيله دفتر حقوق بشر اسقف
اعظم كليساهاي گواتماال تشكيل شدهبود ،راه
ديگري براي جمع آوري اطالعات در باره
جنايات گذشته پيشنهاد كرد .فرمهاي يكساني
كه در اين طرح براي ثبت اظهارات مورد
استفاده قرار مي گرفت ،بجاي شمردن موارد
و بيان خشك و خالي از احساس يك واقعه،
آگاهانه تاكيد بيشتري بر بيان احساسي
فشارها و ناآراميهاي رواني داشت .پرسشها
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از توضيح صرف خشونتي كه صورت گرفتهبود،
بسيار پيشتر ميرفت و متوجه شرايط و
تاثيرات بجامانده از آن رويدادها بود و
بهنحوي تنظيم شدهبود كه در عين حال از
نظر احساسي و رواني با مصاحبهشوندگان
همدردي نشان دهد .مثال از مصاحبهشونده
خواسته ميشد كه در باره خصوصيات فردي و
شخصيت قرباني به تفصيل صحبت كند .مثال آيا
او پدر يا مادر خوبي بود؟ آيا روحيه شاد
و اميدواري داشت؟ در مصاحبه خواسته ميشد
كه طرف مقابل شرح دهد كه رويدادها بر او
و اطرافيانش چه تاثيري داشته و چرا اين
حادثه اتفاق افتاده است و جامعه چه كار
ميتواند براي او انجام دهد.
مارسي مرسكي ،يكي از مسئوالن اين
پروژه گفت :پيچيدگي و عمق آنچه كه اتفاق
افتاده بود ،بطور وضوح از نقض حقوق بشر
و
دردآورتر
عملي
هيچ
بود.
فراتر
ناراحتكننده تر از ويران كردن يك سمبل
فرهنگي يا مذهبي و يا مجبور ساختن افراد
محلي براي مثلهكردن جنازه عضوي از ناحيه
شان نيست .اما اين گونه اعمال بطور مرسوم
در چهارچوب نقض حقوق بشر نميگنجد.
براي جلوگيري از تنش و كمك به سيال
بودن مصاحبه ،جلسات پروژه  REMHIبوسيله
دستگاه ضبط صدا ضبط ميشد .در عين حال
اما ،مصاحبهگر يادداشتبرداري هم ميكرد.
دلمشغولي و تالش اصلي اعضاي پروژه تشويق
مردم به صحبت بود .توجه آنها بيشتر به
خود مصاحبه ها ،گزارشات و تاثيرات آنها
بود تا نتيجه اي كه در پايان از اين
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گزارشات اخذ ميشود .كساني كه با اين
پروژه كار مي كردند ،عمدتا از مردم محلي
بودند كه يك دوره آموزشي براي نحوه انجام
مصاحبه و ضبط و جمعآوري اظهارات ،گذرانده
بودند.
تعيين اينكه كميسيون در پي گردآوري
چه نوع اطالعاتي بايد باشد ،گاه تحت تاثير
مسائل سياسي و احساسي قرار ميگيرد.
كميسيون حقيقت در آرژانتين آگاهانه تصميم
گرفتهبود كه از بازماندگان در باره
مشخصات فيزيكي ناپديدشدگان ،كه بعدها
ميتوانست در شناسائي اجساد آنها مورد
استفاده قرار گيرد ،سوال نكند .اين تصميم
بازتاب موضع سياسي و احساسي سازمانهاي
حقوق بشر و خانوادههاي ناپديدشدگان در آن
زمان بود .مادران ميدان مايو سخت بر اين
و
فرزندان
كه
فشردند
پامي
خواسته
بستگانشان همانطور كه زنده ناپديد شده
اند ،بايد زنده به آنها برگردانده شوند و
از قبول هر فرض و گماني كه بچه هاشان را
مرده بينگارد ،سربازميزدند .كميسيون هم
تحت تاثير اين فضا احتمال زنده بودن
ناپديدشدگان را ميداد.
هاي
اسكلت
موقعيكه
بعد،
سالها
ناشناخته كشف شد ،اسناد كميسيون براي
شناسائي آنها چندان كمكي نميتوانست بكند.
بسياري آن تصميم كميسيون را نادرست
خواندند كميسيون ميتوانست حداقل مشخصات
ساده فيزيكي را ثبت كند .اين موضع نتيجه
تكاندهنده ديگري هم داشت .در ليست الحاقي
گزارش نهائي كميسيون ،اسامي  ٩٨٨٨نفر
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ثبت است و در مقابل هر نام،
ناپديدشده
سن او قرار دارد .مبناي سن ،زمان
ناپديدشدن شخص نيست ،بلكه سالي است كه
گزارش منتشر شدهاست .يعني سني كه وي اگر
 ٨٩ميبايست داشته
زنده ميبود در سال
باشد .اين واقعيت تلخ را ،كه هيچكدام از
ناپديدشدگان به آن سن و سال نرسيدند،
بعدها همه پذيرفتند.
غيرممكن است كه كميسيوني در زماني
كوتاه ،كه براي انجام وظيفهاش تعيين شده،
بتواند ابعاد و تاثيرات سركوبها و
تجاوزهاي گسترده اي ،كه سالها از آنها
گذشته است ،بطور كامل و با همه جزئياتشان
روشن كند .حتي شايد نتواند تمام مواردي
را كه به آن ارجاع مي شود ،بررسي كند.
اما مي تواند يك شماي كلي از چگونگي وقوع
رويدادها ارائه دهد و با قاطعيت نشان دهد
كه چه جنايتهائي بهوقوع پيوسته و چه
نيروهائي در آن مسئول و سهيم بودهاند و
نيز اثرات زيانبار آن حوادث بر روي
قربانيان و كل جامعه چه بوده است.
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 -٥دادخواهي
 -Iكميسيون حقيقت و محاكمات ملي
اغلب كميسيون حقيقت با دادگاه يكسان
عملكردهاي
بررسي
در
يا
گرفتهميشود
كميسيون حقيقت ،اين نهاد با نقشي كه
دادگاهها دارند ،مقايسه ميشود .درست است
كه اين كميسيونها توانستهاند با برمال
كردن ساخت و الگوهاي خشونت سازمان يافته
جايگاه و مسئوليت
و نقض خقوق بشر،
عاملين را– در بيشتر موارد حتي با نام
بردن از آنها -به جامعه معرفي كنند ،اما
آنها فاقد اختيارات قضائي هستند و
نميتوانند كسي را محكوم كنند يا حتي
دستور توقيف صادر كنند .گاه حتي حق
فراخواندن افراد را براي بازپرسي ندارند
و از وادار كردن دولت و نهادهاي مسئول در
اجراي پيشنهادات و توصيه ها براي جلوگيري
از تكرار حوادث دهشتناك گذشته ناتوانند.
گرچه هر دو نهاد ،پاسخي به نيازها و
خانوادههاي
و
قربانيان
هاي
خواسته
و حوزه
جانباختگان هستند ،اما كاركرد
توجه آنها از يكديگر متفاوت است .كار
دادگاه قضاوت در مورد يا مواردي از
جنايات است كه شاكي معيني داشته باشد .بر
اين پايه تنها شاهد يا شاهداني به دادگاه
دعوت مي شوند كه نياز به اظهارات آنها
باشد و بتوانند در آن موارد مشخص شهادت
دهند .سرگذشت دردناك قربانيان مركز توجه
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و كار دادگاه نيست و گاه حتي براي دور
نشدن از موضوع شكايت ،قرباني رنجكشيده با
سواالت تند و بي پرواي دادستان مواجه مي
شود .در حاليكه كانون كار كميسيون حقيقت
شاهدان و قربانيان هستند.
شايد به اين سبب باشد كه گاه نوعي
احساس نگراني توام با بدبيني نسبت به
كميسيون حقيقت ،به ويژه در بين خانواده
هاي قربانيان و مدافعان حقوق بشر مشاهده
ميشود .اينكه مبادا كميسيون جايگزين
محاكمه و مجازات عاملين جنايتها گردد.
چنين برداشتي -يا به بيان بهتر چنين
انتظاري -از كميسيون حقيقت ،گاه در بين
كساني كه خود در جنايتهاي گذشته به نوعي
سهيم بودهاند ،هم ديده مي شود .در
مذاكرات براي پايان دادن به جنگ داخلي در
گواتماال ،وقتي طرح كميسيون حقيقت از طرف
مخالفان حكومت مطرح شد ،نمايندگان دولت
از آن استقبال كردند با اين شرط كه ” ما
كامال از اين كميسيون حمايت ميكنيم اما نه
به مدل شيلي؛ حقيقت ،ولي نه محاكمه“.
بعضي
كار
از
يكطرفه
ارزيابي
كميسيونها ميتواند به چنين هراس و
برداشتي دامن زند .مثال در السالوادور
بالفاصله پس از انتشار گزارش كميسيون
حقيقت ،اليحه بخشودگي نظاميان مطرح شد .در
آفريقاي جنوبي بين حقيقت و دادرسي معامله
اي صورت گرفت :عفو و مصونيت قضائي در
برابر اعتراف .اين موارد باعث شده است كه
بعضي نسبت به عملكرد كميسيون حقيقت بدبين
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باشند و آن را جانشيني براي دادرسي و
محاكمه عامالن جنايت بدانند.
اما مروري جدي بر تجارب كميسيونها
نافي برداشت فوق است .اوال مورد آفريقاي
جنوبي را بايد استثنا دانست .تنها در اين
كشور ،كميسيون اين اختيار را داشت كه در
مورد تقاضاي عفو كساني كه مرتكب جنايت
شده بودند ،به شرط اعتراف داوطلبانه آنها
و پوزش از قربانيان ،تصميم بگيرد .مثال
اين كشور را بايد با توجه به شرايط خاص
آن ،يعني دو شقه بودن جامعه بر اساس رنگ
پوست ،سنجيد .گرچه خود اين امر از طرف
ناظران حقوقي ،طرفداران حقوق بشر و بخشي
از خانواده هاي قربانيان مورد انتقاد
قرار گرفت .به ويژه اينكه عفو نه تنها
شامل معافيت از مجازات مي شد ،بلكه به
هم لطمه
برخورداري از حقوق اجتماعي
نميزد .عفوشدگان ميتوانستند مقامات دولتي
خود را همچنان حفظ كنند.
دوم اينكه در بعضي كشورها نظير
گواتماال ،السالوادور و اوگاندا حداقل در
مقطع گذار جامعه ،دستگاه قضائي چنان
نبود
قادر
كه
بود
ضعيف
و
ناكارا
جنايتكاراني را كه اهرمهاي قدرت را هنوز
كموبيش در دست داشتند ،به پاي ميز محاكمه
بكشاند .با اينهمه كميسيون تالش براي
دادخواهي را رها نكرد .كميسيون حقيقت در
اوگاندا در گزارش خود توصيه كرده بود كه
كساني كه مرتكب جنايت شده اند ،محاكمه و
مجازات شوند .به همين منظور پرونده آنها
را براي ارائه در دادگاه تقديم دادستاني
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كرد .اما نتيجه اي حاصل نشد .همين وضعيت
در هائيتي هم پيش آمد.
در بسياري از كشورها كميسيون حقيقت نه
تنها مانعي بر سر راه دادرسي و مجازات
جنايتكاران نبودند ،بلكه حتي راه را بر
محاكمه آنها هموار كردند .به ويژه در
مواردي كه از مسئولين و مجريان آن اعمال
نام برده شده بود .اليحه عفوي كه پنج روز
در
كميسيون
گزارش
انتشار
از
پس
السالوادور از طرف رئيس جمهور تقديم مجلس
شد ،در حقيقت عكس العملي بود نسبت به
اقدام كميسيون ،كه بهرغم فشارهاي زياد از
طرف حكومت براي خودداري از افشاي نام ،در
گزارش خود بيش از  ٨تن از مقاماتي را كه
در جنايتهاي گذشته سهم تعيين كننده اي
داشتند ،اسم برده بود.
سهم ديگر كميسيون حقيقت در دادخواهي،
وادار كردن آمران و مجريان جرائم و
جنايتها به پاسخگوئي است .در كنار دستگاه
قضائي كه مجازات مجرمان را هدف خود
ميداند ،كميسيون حقيقت به پاسخگوئي سياسي
آنها اهميت مي دهد .كميسيون حقيقت نمي
تواند اشخاص را دستگير و زنداني كند اما
اسناد و مدارك آن مي تواند باعث كنار
گذاشته شدن آنها از پست و مقام شود؛ آنها
را در جامعه رسوا و منزوي سازد؛ اعتبار
ساختگي شان را زير سوال برد و حتي از
در شرايطي كه در
قدرت به زيرشان كشد.
بعضي از كشورها دستگاه قضائي از ايفاي
نقش خويش در مجازات عامالن نقض حقوق بشر
ناتوان بود ،كميسيونهاي حقيقت توانستند
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انگشت اتهام را به نهادهاي سري مسئول
نشانه روند؛ قدرت مرعوب كننده آنها را در
جامعه بي اعتبار سازند و مسئولين را به
پاسخگوئي وادارند .بنابراين آنچه در اين
بحث اهميت دارد ،اين است كه كميسيون راه
مجازات و تعقيقب قانوني جنايتكاران را
نبندد -امري كه در آفريقاي جنوبي اتفاق
افتاد.
برحق
خواست
كشورهائي
در
اگر
خانوادهها و داغ ديدگان براي محاكمه
عاملين ،آنگونه كه آنها انتظار داشتند
پيش نرفت ،بيشتر به دليل توازن نيروها و
به ويژه به دليل عدم استقالل دستگاه قضائي
از نيروهاي امنيتي و نظامي بوده است .اگر
در بعضي كشورها بالفاصله بعد از پايان كار
كميسيون ،محاكمه جنايتكاران جدي گرفته
نشد ،تجربه نشان داده كه اين به معناي
پاك شدن صورت مسئله نبود .در آرژانتين كه
نخستين كميسيون حقيقت موثر و شناخته شده
شكل گرفت ،گزارش آن بعدها توانست در
تنظيم ادعانامه دادگاه عليه سران نظامي
مورد استناد قرار گيرد .كميسيون پس از
پايان كار خود و انتشار گزارش ،مدارك و
اظهارات شواهد و قربانيان را براي دادرسي
تقديم دادگاه كرد .اينها اصلي ترين مدارك
دادگاه در تهيه كيفرخواست قرار گرفتند.
همانطور كه يكي از مقامات دادگاه بعدها
اظهار داشت ،بدون گزارش كميسيون محاكمات
جنجالي سران نظامي در آرژانتين امكان
پذير نمي شد .يا اگر هم دادگاهي تشكيل مي
شد ،در آن مدت زمان كوتاه نمي توانست
تمام موارد را مورد بررسي قرار دهد.
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در اعالم جرم دادگاه اسپانيا عليه
پينوشه ،كه منجر به دستگيري او در لندن
شد ،بسياري از موارد كيفرخواست به گزارش
كميسيون حقيقت شيلي ارجاع داده شدهبود.
پيش از اين حادثه هم ،كه توجه جهاني را
به خود برانگيخت ،محاكماتي در خود شيلي
صورت گرفته بود كه مستندات كميسيون در آن
سهم بزرگي داشت.
اما بايد صراحت داد كه كميسيون حقيقت
داراي صالحيت قضائي نيست .دادگاه و
كميسيون حقيقت در ساختار ،اهداف و
اختيارات دو نهاد متفاوت هستند .گرچه در
مواردي حوزه كار آن دو برهم منطبق مي
شود ،اما يكي جانشين آن ديگري نميشود.
اگر تمركز دادگاه روي فرد و مسئوليت
اوست ،كار كميسيون نشان دادن مسئوليت
افراد و ارگانها در عملكردهاي نقض حقوق
بشر است .دادگاه عملكردهاي تك ـ تك افراد
را نشانه مي گيرد و آنها را مورد قضاوت
حقوقي قرار مي دهد .مجموعه عملكردها را
بررسي و تفسير مي كند و تنها بارزترين و
رسواترين نمونه جنايتها را مورد تشريح
قرار مي دهد .داوري كميسيون جنبه سياسي و
اجتماعي دارد.

حقيقت از طريق دادرسي؟
بسياري دادرسي قضائي را بر تشكيل
كميسيون حقيقت ارجحيت ميدهند .با اين
استدالل كه دادرسي و محاكمه به مجازات
جانيان و استقرار عدالت ميانجامد و
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همچنين از طريق محاكمه عاملين جنايت كه
معموال چهره هاي منفور و شناخته شده اي
هستند ،بهتر مي توان حقيقت را در جامعه
عيان ساخت .گاه محاكمات افكار عمومي را
بيشتر به خود جلب ميكند مثال محاكمه سران
نظامي در آرژانتين در اواسط دهه  ،٩٨كه
از طريق رسانه ها در سراسر دنيا پخش شد،
توجه همگان را برانگيخت .در حاليكه گزارش
كميسيون ،كه پيشتر انتشار يافته بود -و
در تيراژي باال -چنان توجهي را به خود جلب
نكرده بود .از طريق روزنامه ها ،راديو و
تلويزيون ،كه روزانه از جزئيات دادگاه
گزارش ميدادند ،مردم با صدها قرباني ،كه
رنجهايشان را بازگو ميكردند ،آشنا ميشدند
و با آگاهي از سرگذشت آنها رابطه همدردي
بيشتري با آنها برقرار ميكردند .همچنين
مشاهده مسببين جنايت و ديكتاتورها در
جايگاه متهم باعث درهم شكستن فضاي ارعاب
و حقانيت يافتن مخالفت و مبارزه با
حقكشيها ميشود .محاكمات آرژانتين ،كه
ماهها ادامه داشت ،كشور را درتب و تاب
بحث و تامل در گذشته نشانده بود .اين
وضعيت در مورد شيلي هم اتفاق افتاد.
دستگيري پينوشه در انگستان در سال ٨٨٩
و بعدها محاكمه او در شيلي بيشتر از
انتشار گزارش كميسيون حقيقت شيلي در سال
 ، ٨٨مردم را متوجه جنايتهاي نظاميان در
اين كشور كرد.
با اينهمه كاركردي كه كميسيون حقيقت
دارد از عهده دادرسي و محاكمات خارج است.
گرچه در پروسه دادرسي هم گوشه هائي از
حقيقت عيان مي شود ،اما هدف دادگاه اساسا
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نمايش حقيقت در تمامي جنبه هايش نيست .در
حاليكه كاركرد كميسيون به نمايش گذاشتن
حقيقت از زبان شاهدان و قربانيان و ثبت
دادگاه شاهدان و
آن در تاريخ است.
اطالعات را بنا به موردي كه براي شهادت
عليه متهم الزم است ،گزين مي كند .از سوي
ديگر جستجوي حقيقت را تنها به دادرسي
موكول كردن گاه مي تواند نتيجه اي كامال
واژگونه داشته باشد .اگر دادگاه به
داليلي ،كه معموال از عدم استقالل و
ناكارآئي آن ناشي ميشود ،از محكوم كردن
جنايتكاران و عاملين نقض حقوق بشر سرباز
زند يا آنها را به مجازاتهائي بسيار سبك
كه هيچ تناسبي با ميزان جرم ندارد ،محكوم
نمايد ،آيا اين به معناي بي گناهي آنها و
ساختگي بودن حقيقتي است كه قربانيان با
پوست و گوشت خود تجربه كرده اند؟ مثال چند
مورد از محاكماتي كه در آفريقاي جنوبي
صورت گرفت ،نه تنها به روشن شدن حقيقت
كمكي نكرد ،بلكه نتيجه اي معكوس داشت.
يكي از اين موارد محاكمه ماگنوس ماالن،
وزير دفاع رژيم آپارتايد ،و نوزده نفر
ديگر به اتهام برنامه ريزي و اجراي قتل
نفر در سال  ٨٩٩بود .پس از طي
عام
مراحل سختي ،دادگاه راي به تبرئه اين
افراد داد .اينها با پيروزي دادگاه را
ترك كردند تا ”بيگناهي“ خود و حكومت
آپارتايد را به جهانيان اعالم كنند .اگر
گزارش كميسيون حقيقت از آن واقعه و
چگونگي سازماندهي و معرفي نهادهاي مسئول
در آن نبود ،ميتوانست اين شبهه ايجاد شود
كه قتل عامي در آن تاريخ صورت نگرفته و
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اينها همگي ساخته و پرداخته قربانيان و
شاهدان بوده است.
پل ون زيل ،يكي از همكاران كميسيون
آفريقاي جنوبي در توضيح تفاوت دادگاه با
كميسيون حقيقت به نكته اي در رابطه
تماشاچي با دادگاه اشاره مي كند ،كه از
جنبه روانشناسي جالب است .مي گويد كسي كه
شريك بالقوه متهم در دادگاه است ،به
عنوان نظاره گر روند دادگاه را كامال از
خود جدا مي داند .متهم را گناهكار و مجرم
مي داند و خود را مبرا ،چرا كه در جايگاه
متهم قرار نگرفته است .هر سفيد پوست
آفريقاي جنوبي كه به حزب ملي اين كشور
راي مي داده ،مي توانست اويگن دوكوك(از
روساي بدنام پليس مخفي) باشد .اما وقتي
او محاكمه ميشد ،همه خود را از او و
٥
اعمالش جدا مي دانستند.
در السالوادور هم كه دادگاهي براي
محاكمه قاتالن شش راهبه تشكيل شد ،روند آن
چنان درهم و برهم و شهادتها آنقدر متناقض
بود كه كمكي به روشن شدن حقيقت نكرد .در
حاليكه اين محاكمه ،كه پيش از تشكيل
كميسيون حقيقت و از طرف سازمان ملل ترتيب
داده شده بود ،مي توانست تاثير زيادي در
روشن شدن جنايتهاي نظاميان و نيروهاي
امنيتي داشته باشد .اما نه راي دادگاه
نشان از داد قضائي داشت -تنها دو نفر از
نه متهم مجرم شناخته شدند -و نه به افشاي
حقيقت انجاميد .در كشوري كه به ندرت پاي
Hayner, S.١٠١
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يك وابسته نظامي به دادگاه كشيده مي شود،
اين محاكمه افكار عمومي را وسيعا به خود
جلب كرده بود .اما نتيجه اي كه از آن
حاصل شد ،در وهله اول تائيد اين واقعيت
بود كه سيستم قضائي كشور تا چه ميزان
ناكارا و پوسيده است.
تاثيراتي-
بعالوه كميسيونهاي حقيقت
اگر اين تاثيرات را درازمدت در نظر
بگيريم -در جامعه داشته اند كه از نقش
دادگاهها خارج بوده است .جمع آوري و ثبت
مدارك و اسناد و همچنين نشان دادن ساخت و
الگوهاي جنايت به روشنگري در جامعه دامن
مي زند؛ به شكل گيري حافظه تاريخي كمك
ميكند و گامي ميشود در پااليش تاريخ از
تحريف و سانسور.

سهم كميسيون حقيقت در امر دادرسي
همانطور كه مالحظه شد -به ويژه در مورد
آرژانتين -كميسيون حقيقت ميتواند از طريق
گردآوري اطالعات و مدارك مربوط به نقض
حقوق بشر در اشكال بسيار خشن و ارائه
آنها به دادگاه در تقويت امر دادرسي سهم
موثري داشته باشد .در مواردي هم كه پاي
محاكمات بين المللي در ميان است ،اسناد و
آرشيو كميسيون ميتواند مورد استناد و
استفاده قرار گيرد .گاه حتي كميسيون نقش
همكار و حتي مشاور دادگاه يبن المللي را
به عهده ميگيرد .در اين موقعيت يك
كميسيون محلي با شناسائي سيستم سركوب و
سركوبگران قادر است در تهيه پروتكل و
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دادخواست ،مقامات دادگاه را ياري دهد.
امري كه در مورد جنايتكاران صرب و
ديكتاتور چاد اتفاق افتاد .بر اساس
گزارشات و مستندات كميسيون حقيقت چاد بود
كه گروه هاي حقوق بشر بينالمللي حسين
هابره را در جايگاه متهم نشاندند.
نقش ديگري كه كميسيونها در ارتباط با
امر دادرسي و دادگاهها ايفا ميكنند ،پرده
برداشتن از نقش دستگاه قضائي در تداوم
سيستم سركوب در گذشته و ارائه توصيه هائي
براي اصالح آن است .عدم رعايت بيطرفي در
قضاوت و جانبداري از دستگاه حاكم به
تقويت سركوب ياري مي رساند .كميسيون
ساختاري را كه به دستگاه قضائي چنين
امكاني مي داده ،نشان ميدهد و نيز اصالحات
و تغييراتي را پيشنهاد مي كند تا قوه
قضائي قادر باشد به وظيفه خود عمل كند و
٥٥
جلوي تعدي دولت و نظاميان را بگيرد.
 ٥٥البته اين نوع همراهي دستگاه قضائي با سيستم
سركوب به كشورهائي مربوط مي شود كه سركوب و جنايت
حالت فراقانوني داشته و از طريق حكومتهاي نظامي و
به بهانه اعالم وضعيت فوق العاده و يا با اتكا به
باندهاي شبه نظامي عمل مي كند .مثال حالتي كه
نابودي مخالفان با ناپديدكردن آنها صورت مي گيرد
و شكنجه حالت نهاني دارد .در مورد كشورهائي نظير
ايران ،كه دستگيريهاي بي دليل و مدرك ،شكنجه و
اعدام و اساسا نقض حقوق بشر بطور آشكار ،به حكم
دادگاه هاي شرع و به نام قانون صورت مي گيرد،
رابطه قوه قضائي با سيستم سركوب روشن و آشكار
است .با اين همه در ايران هم باندهاي شبه نظامي و
”فراقانوني” حضور دارند كه از سرويسهاي امنيتي و
دستگاه رهبري دستور ميگيرند و دستگاه قضائي چشم
بر عمليات آنها مي بندد .در ايران كه سركوب
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كميسيون حقيقت شيلي در گزارش خود يك
فصل كامل را به نقش دستگاه قضائي در دوره
حكومت نظاميان در ناديده گرفتن اعمال
خشونت بار و نقض حقوق بشر اختصاص داد.
قوه قضائي مثل نهاد ارتش و برخالف دستگاه
هاي ديگر بعد از كودتاي نظامي عليه دولت
آلنده بدون هيچ وقفه و تغييري همچنان به
كار خود ادامه داده بود .كميسيون يك
سلسله اصالحاتي را در قوه قضائي پيشنهاد
كرد كه همه آنها عملي شد و تا حدود زيادي
چهره قوه قضائي را تغيير داد .از جمله
تغيير در بعضي مواد قانون مربوط به
پيگيري مجرمان و پروسه دستگيري با هدف
رعايت و تضمين حقوق بشر؛ ايجاد يك نهاد
مستقل ناظر بر قوه قضائي ،كه در ترفيع
نقش قوه قضائي و استحكام بيطرفي آن
همچنين در آرژانتين ،كميسيون
بكوشد.
ناپديدشدگان در بخش مفصلي از گزارش خود
عملكرد قوه قضائي در حكومت نظاميان را
مورد بررسي قرار داد .بر خالف شيلي ،در
آرژانتين دستگاه قضائي با كودتاي نظامي
از قضات پيشين تصفيه شده و اشخاص جديدي،
كه با نظاميان همراه و همدست بودند ،جاي
آنها را گرفتند.
در اوگاندا هم بر اساس مستندات گزارش
كميسيون ،دستگاه قضائي هيچوقت به عنوان

مخالفان در دهه  ٦٨شمسي -به استثناي كشتار
زندانيان در تابستان  - ٦٩عمدتا حالت رسمي و
”قانوني” داشت ،در دهه  ٩٨به شيوه هاي ترور و
ناپديد كردن مخالفان تبديل شد.
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نهادي مستقل از نظاميان عمل نكرده بود و
هميشه جانبدار و وابسته به آنها بود.
كميسيون حقيقت السالوادور در گزارش
خود مشكالتي را كه در ارتباط با قوه قضائي
داشته ،شرح مي دهد .قوه قضائي هيچ تمايلي
به پيگيري مواردي كه كميسيون به آنها
ارجاع ميداد ،از خود نشان نميداد و از
همكاري با كميسيون سرباز ميزد .گزارش
همچنين بر اطاعت و وابستگي قوه قضائي به
نهادهاي اجرائي انگشت مي گذارد و نتيجه
مي گيرد كه ”اگر قوه قضائي به درستي به
وظايف خود عمل ميكرد ،وضعيتي كه در اين
كشور پيش آمد ،به وجود نميآمد ٥٦“.كميسيون
براي اصالح سيستم قضائي السالوادور در
وهله اول كاستن از تمركز قدرت را توصيه
مي كند .براي اجراي اين كار پيشنهاد
ميكند به جاي دادگاه عالي كه صالحيت قاضي
و دادگاهها را تعيين و تائيد مي كند ،چند
شورا اين كار را انجام دهند .از جمله
ديگر پيشنهادات اصالحي كميسيون اينها
بودند :تقويت مراكز آموزش حقوق و قضاوت؛
افزايش حقوق و مواجب قضات؛ تغيير و تكميل
در قوانيني كه به حقوق متهمين مربوط
دانستن
اعتبار
بي
جمله
از
ميشود
اعترافاتي كه زير شكنجه يا با تهديد به
آن صورت ميگيرد.
اما تنها كميسيون آفريقاي جنوبي بود
كه اين اختيار را داشت كه از مقامات عالي
قضائي بخواهد كه خود حضورا نقش خويش را
Hayner: S.104
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در نظام آپارتايد توضيح دهند و موارد
مبهم را روشن سازند .مقامات ملزم به قبول
دعوت كميسيون بودند و اگر كسي از آن
سرباز ميزد ،با حكم احضاريه مواجه ميشد.

محاكمه جنايتكاران
مجازات از روح انتقام سرچشمه نميگيرد
بلكه براي اجتناب از مجازاتهاي خودسرانه
و راهحلهاي خشونتآميز و به هدف دادرسي و
پيشگيري از تكرار جنايت صورت ميگيرد.
دادرسي هم مانند كميسيون حقيقت رو به
آينده دارد ،گرچه حوزه هر دو ،بررسي
حادثه اي است كه در گذشته اتفاق افتاده
است.
در اكثر كشورهائي كه در اين كتاب
مورد بررسي قرار گرفتند ،محاكمه عامالن
نقض حقوق بشر جدي گرفتهنشد .در برخي
كشورها هم كه محاكماتي صورت گرفت ،بيشتر
متوجه عوامل رده پائين بود تا عامالن اصلي
و سازماندهندگان جنايت .مثال در هائيتي،
اوگاندا ،السالوادور و گواتماالـ كشورهائي
كه آمار قربانيان بسيار باال بوده ـ تعداد
محاكماتي كه صورت گرفت ،بسيار اندك بود.
اين تعداد اندك هم كمتر دامن سران را
گرفت.
وضع در رواندا متفاوت بود .در اين
كشور به محاكمه و مجازات بيشتر از
روشنگري و حقيقت توجه شد .البته ابعاد
جنايت هم در رواندا قابل مقايسه با
كشورهاي ديگر نبود .حدود  ٥٨دادگاه ملي،
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تريبونال بين المللي آروشا و صدها
تريبونال گاچاگاچا براي مجازات عامالن
كشتار  ٨٨تشكيل شده است.
دالئل كمتوجهي به امر دادرسي را ،كه
همواره خواست قربانيان و خانوادههاي
جانباختگان بودهاست ،كجا بايد جست؟ عدم
استقالل قوه قضائي از قدرت ،فقدان جسارت،
ناكارائي و وجود فساد در آن دستگاه ،كه
همگي ريشه در گذشته دارند ،در اين كشورها
مانع زير سوال بردن كساني ميشد كه سالها
بر كشور حكومت رانده بودند .اين فضاي
ارعاب همچنين دامن قربانيان و شاهدان را
هم ميگرفت .ترس از انتقام گاه باعث سلب
جرات از آنها شده و مانع ميگرديد كه آنها
آزادانه در برابر دادگاه حاضر به شهادت
شوند .به ويژه وقتي در نظر بگيريم كه در
اين كشورها ،حداقل در مرحله گذار كه هنوز
سايه قدرت و ارعاب نيروهاي سركوب سابق بر
فضا سنگيني ميكرد ،قربانيان و شاهدان در
برابر تهديدات و خطرات از هيچگونه حمايتي
برخوردار نبودند .در اوگاندا اين وضعيت
شدت بيشتري داشت.
تامين
براي
مالي
امكانات
نبود
هزينههاي محاكمات يكي ديگر از موانع
تشكيل دادگاه بوده است .توجه داشته باشيم
كه ميراث حكومتهاي مستبد و نظامي گذشته
چيزي جز فقر و اقتصاد ورشكسته نبوده است
و محاكمات جنايتكاران دولتي در دادگاه
هائي ،كه موظف به رعايت تمام موازين حقوق
بينالملل هستند ،هزينه هاي زيادي ميطلبد.
محاكمه
دو
جنوبي
آفريقاي
در
مثال
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پرسروصدائي كه در سال  ٨٨٦شروع شد و دو
سال بطول انجاميد ٩ ،ميليون دالر هزينه
دربرداشت.
دليل ديگري كه در برخي كشورها سد راه
محاكمه و مجازات نظاميان و نيروهاي
امنيتي قرار گرفت ،قانون عفوي بود كه
آنها پيش از ترك قدرت به نفع خود گذرانده
بودند .تا الغاي قطعي اين قانون ،كه راي
اكثريت مطلق نمايندگان مجلس را ميطلبيد-
و در شيلي راي مجلس سنا ،هم الزمه آن بود-
نظاميان از تعقيقب قانوني مصون بودند .در
آرژانتين و شيلي لغو كامل اين قانون حدود
ده سال به درازا كشيد.
اصوال موضوع عفو و بخشش ،كه عموما از
طرف محافظهكاران براي وحدت و آشتي در
جامعه طرحميشود ،نمي تواند مانع محاكمه و
مجازات مرتكبين اعمال گذشته باشد .حتي
اگر ميل عمومي در جامعه به نفع عفو آنها
باشد ،حداقل بايد بدنام ترين آنها در
مقابل دادگاه قرار گيرند .نه قربانيان مي
توانند با گذشت از حق شكايت ،از مجازات
اين افراد جلوگيري كنند و نه دولت و هيچ
نهاد ديگري چنين نمايندگي را دارد .عفو و
چشمپوشي از مجازات كساني كه دست به جنايت
زدهاند ،يك مسئله اجتماعي و سياسي است و
به يك پروسه طوالني و پيششرطهائي نياز
دارد :روشن شدن حقيقت ،تبديل آن به يك
گفتمان اجتماعي و اعتراف مسئولين از
ضروريترين آنهاست .وقتي چنين شرايطي
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آماده باشد ،بحث عفو مي تواند موضوعيت
يابد.
اساسا محاكمه و مجازات كساني كه حتي
بعد از واگذاري قدرت ،بطور پنهان -و گاه
عيان -اهرمهاي قدرت مثل ارتش و دستگاه
امنيتي را در دست دارند ،به ميل و انگيزه
قوي سياسي و اجتماعي نياز دارد .اين محرك
سياسي و اجتماعي را سازمانهاي حقوق بشر،
خانواده هاي قربانيان و نيروهاي مخالف و
مبارز ايجاد ميكنند .سالها تالش و پيكار
مادران ناپديدشدگان در آرژانتين و شيلي
براي لغو قانون عفو نظاميان مثال خوبي
براي تاثير چنين محركهاي اجتماعي و سياسي
است.
حقوق بشر تنها مسئله وجدان و اخالق
نيست ،بلكه بيشتر موضوع حقوقي است و براي
تضمين آن بايد به ابزارهاي حقوقي متوسل
شد .دادرسي و اجراي عدالت در مورد عاملين
نقض حقوق بشر يك ضرورت است و قوانين
بينالمللي هم آن را تائيد ميكند .مصونيت
قضائي براي كساني كه مرتكب شكنجه ،ناپديد
كردن و قتل انسانها شده اند ،در تناقض با
آن دسته از عهدنامه هاي بين المللي است
كه محاكمه و مجازات آنها را براي دولتها
الزامي ميداند :نظير كنوانسيون منع شكنجه
يا كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت
گنوسيد.
اين قوانين
حتي دولتهائي هم
امضا نكرده اند،
دارند .در سالهاي

اعتبار جهاني دارند و
كه اين عهدنامه ها را
در برابر آنها مسئوليت
اخير در بين حقوق دانان
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و فعالين حقوق بشر توسل به قوانين بين
المللي و تفسير آن با وضعيت كشور خود شدت
گرفته است.

 -IIمحاكمه و مجازات بينالمللي
آشويتس و نكبت جنگ جهاني دوم نشان
داد كه چگونه نقض گسترده و حاد حقوق بشر
در يك كشور ميتواند از مرزهاي آن فراتر
رفته و ديگر سرزمينها را هم در آتش
جنايتهاي خود بسوزاند .اين حوادث ضرورت
وجود قوانين مجازات بين المللي را براي
عاملين جنايتهائي ،كه اعالم جنگ به بشريت
است و معموال سران دولتها عامل آن هستند،
عيان ساخت كه در ”حقوق كيفري ملل“ مدون
شده و بر دو محور توافق عمومي در سطح
جامعه جهاني استوار است:
الف -هر دولتي در حوزه حكومتي خود
موظف به تضمين رعايت حقوق بشر است و
همچنين موظف است كساني را كه اين حقوق را
زيرپا ميگذارند ،محاكمه و مجازات كند.
اما وقتي حقوق بشر از طرف خود دولت و
ارگانهاي دولتي ناديده گرفته ميشود ،ديگر
فاقد مسئوليت در قبال اين ارزشهاست و خود
در جايگاه مجرم قرار ميگيرد .جرايم حاد و
گسترده دولتي در نقض حقوق بشر ،به
جنايتهاي دولتي تعبير ميشود و قابل
محاكمه و مجازات است .محاكمه جنايتكاران
دولتي ،پوشالي بودن اين نوع حكومتها و
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سران آن را در بين مردم نمايان ميسازد و
درس عبرتي ميشود براي ديگر دولتها.
درست است كه جنايتهاي دولتي بطور
كيفي از جنايتهاي شناخته شده ”معمولي“
متفاوت هستند ،اما بنيان ارزشي محاكمه و
مجازات عمومي ،كه محور آن بر فرد تكيه
دارد ،در مورد جنايتهاي دولتي هم صدق
ميكند .جنايتهاي دولتي گرچه خصلت جمعي
دارد ،اما مثل جرائم ديگر توسط افراد
صورت ميگيرد .فرد -فرد آدمها هستند كه
دولتها را تشكيل ميدهند .نبايد اعمال ضد
بشري را كه به نام دولت ،ايدئولوژي يا
مذهب صورت ميگيرد ،از مسئوليت فردي و يا
از رده جرائم جنائي خارج كرد.
موضوع ديگري كه در بحث جنايات دولتي
و جنايتهاي جمعي مطرح ميشود ،اصل مسئوليت
است .جرم را نميتوان از اصل مسئوليت جدا
دانست .در جرم و جنايتهاي جمعي يا به
زبان حقوقي جنايتهاي كالن ،كه نقض حقوق
بشر از طرف دولتها را دربرميگيرد ،هر عضو
كادر تصميمگيري و اجرائي وابسته به آن،
خود شريك جنايت و مجرم است ،حتي اگر با
معيارهاي جزائي معمول قابل اثبات نباشد.
مجرم بودن در اينجا با اصل مسئوليت مستدل
ميشود ٥٩.عده اي فرمان و فتواي جنايت را
صادر ميكنند ،تعدادي اجراي آن را سازمان
ميدهند و كساني هم اجرايش ميكنند.
 ٥٩جنايتهاي كالن در مفهوم گستردهتر مي تواند
جنايتهاي نيروهاي غيردولتي را هم دربرگيرد وقتي
اين جنايتها در چارچوب اهداف ”سياسي”،
دستهجمعي صورت گيرد.
ايدئولوژيكي ،نژادي و بطور
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نميتوان دو دسته اول را به صرف اينكه
بطور مستقيم خون كسي را نگرفته يا شالق
نزدهاند ،از جنايت مبرا دانست و فقط
كساني را كه مجري فرمان بودهاند ،مقصر
حكومت
سران
بود،
چنين
اگر
دانست.
جنايتكار نازي از مجازات معاف ميشدند و
تنها مجريان اوامر آنها به پاي ميز
محاكمه كشانده ميشدند .در حاليكه فرد-
فرد سران حكومت نازي در جنايتهاي انجام
شده سهيم بودند .عدالت نخبهگرائي را
برنميتابد .دادگاه نورمبرگ بر آن خط بطالن
كشيد .دادستان دادگاه نورمبرگ ،روبرت
جكسون ،اعالم داشت:
” ما اين پارادوكس را نميپذيريم كه
جائيكه قدرت در باالترين رتبه قرار دارد،
مسئوليتپذيري حقوقي در پائينترين مرتبه
٥٩
قرار گيرد”.
ب -اعمالي مانند كشتار گروهي از مردم
به داليل نژادي ،مذهبي يا قومي ”جنايت
عليه بشريت“ است و در سطح بين المللي
قابل محاكمه .بنيان اين بحث بر اعالميه
جهاني حقوق بشر تكيه دارد كه تمام مردم
جهان را اعضاي خانواده بشري و داراي حقوق
برابر مي داند و رفتار دولتها با
شهروندان خود را مسئله داخلي آنها تلقي
نميكند .همانطور كه ارزشهاي حقوق بشر
جهان شمول هستند و تفاوتهاي فرهنگي و
منطقهاي ،از اعتبار آن نميكاهد ،مجازات
١

Telford Taylor, Die Nürnberger Prozesse, München 1994
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كساني هم كه اين ارزشها را به شديدترين
اشكالي ،كه ننگ بشريت است ،پايمال مي
كنند ،بايد تابع قوانيني باشد جهاني.
به هيچ عنوان نميتوان از مجازات
عاملين ”جنايت عليه بشريت“ چشمپوشي كرد
يا راههاي ديگري را جايگزين آن ساخت.
حقوق ملل و قوانين كيفري بينالمللي براين
توافق بنا شده كه تضمين و اجراي حقوق بشر
مسئله درون مرزها نيست .بعد از آشويتس،
ديگر هرگونه توجيهي بر اينكه رفتار
دولتها با شهروندان خود مسئله داخلي آن
كشورها است ،منتفي شده است.
مجازات جنايت عليه بشريت معموال از
طريق دادگاههاي بينالمللي صورت ميگيرد.
اما از آنجا كه جنايت عليه بشريت در سطح
جهاني قابل مجازات است ،دادگاه ملي
كشورهاي ديگر هم ،در صورتيكه قوانين آنها
با قوانين كيفري بين المللي هماهنگ باشد،
مي توانند به محاكمه عاملين آن نوع
جنايتها اقدام كنند .بر طبق ”پرنسيبهاي
حقوق جهاني“ ٥٨مجرمان بدون درنظر گرفتن
تابعيتشان در دادگاههاي هر كشور ديگري در
صورت ارائه شكايت قابل تعقيب هستند .مثال
شناخته شده آن را در دستگيري پينوشه در
لندن كه به حكم دادگاه اسپانيا و بر اساس
پيمان بين المللي در
 ٥٨به عنوان مثال در ماده
مبارزه و مجازات جنايتهاي آپارتايد آمده” :تعهدات
جهاني مربوط به حقوق كيفري براي افراد ،اعضاي
سازمانها و نهادها ،همچنين براي نمايدگان دولتها
صادق است و محل سكونت آنها تاثيري در به اجرا
درآوردن اين قانون نميكند“.
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شكايت خانواده هاي ناپديدشدگاني صورت
گرفت كه شهروند اسپانيا بودند ،شاهد
بوديم .در استدالل حكم دادگاه ،پينوشه
متهم به جنايت عليه بشريت بود .همچنين
براي جنايتكاران نظامي آرژانتين هم از
طرف دادگاه اسپانيا حكم بازداشت صادر
شدهاست .در بلژيك هم قانوني وجود داشت كه
به دادگاه هاي اين كشور محاكمه و مجازات
عاملين جنايت عليه بشريت را صرف نظر از
اينكه شهروند كدام كشور باشند ،مي داد.
ممكن است جامعه اي در يك شرايط
تاريخي معيني و بداليل خاصي -مثال زماني كه
در پيشبرد اعمال ضدبشري اقشار وسيعي از
جامعه شريك هستند -الزم بداند كه مجازات
را به نمونه هائي كه حالت سمبليك دارد،
محدود كند .اصوال تصور محاكمه تك -تك
كساني كه در جنايت دست داشتهاند ،تقريبا
در همه كشورها محال بنظر ميرسد .اما خطري
كه در حالت محاكمات محدود و سمبليك
نهفته ،اين است كه تنها كساني كه محاكمه
ميشوند ،مقصر قلمداد شده و ديگر همراهان
و همكاران آنها مبرا تلقي شوند .براي
اينكه چنين خطائي در جامعه پيش نيايد،
اوال كساني كه به هر دليلي مورد محاكمه
قرار نميگيرند ،بايد به طرق ديگري ،مثال
بركناري از پستهاي شغلي و غيره مجازات
شوند .دوم اينكه جنبه هاي مختلف سيستم
ضدبشري گذشته و نقش و مسئوليت همه كساني
كه به نحوي در تقويت آن كوشا بودهاند،
روشن شود .اين موضوع ،كه به ويژه از جنبه
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تاريخي و براي نسلهاي آينده ضرورت دارد،
حوزه كار كميسيون حقيقت را تشكيل ميدهد و
نشان مي دهد كه مسئله محاكمه دولتها و
كميسيون حقيقت در پيوند با هم قرار
دارند.
پايه
بر
بينالمللي
هاي
دادگاه
ارزشهاي حقوقي كه دادگاه نظامي نورمبرگ،
اولين دادگاه بين المللي ،بنيانگذار آن
بود ،قرار دارد .دومين محاكمات از اين
نوع در توكيو صورت گرفت .اين دو دادگاه
حتي با معيارهاي امروزي ،پيروزي بزرگي در
حركت بينالمللي براي حقوق بشر بود .اين
نورمبرگ-
دادگاه
ويژه
دادگاه-به
دو
امكاني فراهم آورد تا افكار جهاني در
جريان جنايتهائي كه اتفاق افتاده ،و
اينكه چرا اتفاق افتاده و چه كساني مسئول
آن بودند ،قرار بگيرد .پايه حقوقي اين
دادگاهها بر اساس تعريف گنوسيد و مجازات
آن استوار بود .گنوسيد با دادگاه نورمبرگ
به زبان حقوق بين الملل راه يافت.
تاريخچه
مختصر
بطور
اينجا
در
دادگاههاي بينالمللي مورد بررسي قرار
ميگيرد .نيز تاملي كوتاه بر واژه گنوسيد
و تغييراتي كه در تعريف و تفسير آن صورت
گرفت ،ما را در شناخت اين تاريخچه كمك
ميكند.

دادگاه نظامي نورمبرگ
در شهر
و ٨ ٦
در سالهاي ٨ ٥
نورمبرگ آلمان در مكاني كه پيشتر قوانين
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نژادي دولت ناسيونال سوسياليست هيتلر
اعالم شده بود ،دادگاهي از طرف نيروهاي
تن از سران نازي
متفقين ٦٨براي محاكمه
نفر از اين جنايتكاران از
تشكيل شد.
جمله هرمن گورينگ به اعدام و بقيه به
حبسهاي طوالني محكوم شدند .محاكمات ديگري
هم در نورمبرگ در ادامه اين دادگاه توسط
آمريكائيها عليه پزشكان و قضاتي ،كه
حرفهشان را در خدمت جنايت قرار داده
بودند ،مامورين گشتاپو و روساي اردوگاه
هاي مرگ ،ديپلماتها و صاحبان شركتهائي كه
با بهرهگيري از كار زندانيان سرمايه
٦
اندوخته بودند ،صورت گرفت.
دادگاه نورمبرگ راهگشايي شد براي
محاكمه بينالمللي كساني كه به نام دولت
مرتكب جنايت ميشوند و خط بطالني بود بر
اين استدالل كه چون جرائم دولتي بطور
مشترك و جمعي صورت مي گيرند ،نميتوان
اعضاي آن را بطور فردي و از نظر حقوقي
مقصر شناخت .واژه ”جنايت عليه بشريت“
براي اولين بار در اين دادگاه در مورد

قضات و هيئت دادستاني از نيروهاي آمريكائي،
روسي ،فرانسوي و انگليسي تشكيل ميشد .راي دادگاه
بايد با توافق هر چهار نماينده كشورها صادر ميشد.
 ٦بعدها محاكمات ديگري هم از اين نوع توسط
دادگاه هاي خود آلمان صورت گرفت .معروفترين اين
محاكمات در  ٨٦در شهر فرانكفورت به همت و
پشتكار دادستان ايالتي فريتز بائرصورت گرفت.
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جنايتهاي رژيم هيتلري و به ويژه در مورد
٦
قتل عام يهوديان بكار گرفتهشد.
دادگاه نورمبرگ چهار اصل حقوقي را به
قوانين بين الملل عرضه كرد كه مبناي
مجازات نقض حقوق ملل قرار گرفت:
 گنوسيد يا كشتار قومي ،يعنياعمالي چون قتلعام سيستماتيك و به نيت
حذف گروهي از مردم به دليل تعلقات نژادي،
ملي و مذهبي تجاوز آشكار به حقوق بشر و
جنايتي عليه بشريت تلقي ميشود و در سطح
بينالمللي قابل محاكمه است .بشريت داراي
اصول مشتركي است كه هيچ شخص و نهادي با
هر توجيهي نميتواند آنها را زيرپا
بگذارد .حتي اگر قوانين كشوري اين اعمال
را مجاز بشمارد.
 هر فردي پاسخگوي اعمال و نقشي استكه در جنايت داشته است ،حتي اگر جنايت
مشتركا -مثال جنايتهاي دولتي -انجام گرفته
باشد .نمي توان با توسل به تئوري ”تقصير
جمعي“ يا با اين استدالل كه فرد محصول
شرايط اجتماعي و سياسي است ،مسئوليت فردي
را ناديده گرفت.

 ٢جنايات نازيها البته به كشتار شش ميليون يهودي
محدود نبود .حدود يك ميليون نفر از سينتي روما
(كوليها) در اردوگاه هاي مرگ به اتاق گاز فرستاده
شدند .كشتن همجنسگرايان ،معلولين ،انسانهاي
حاشيهنشين ”غيرمفيد” ،بيماران رواني ،آزمايشات
پزشكي بر روي انسانهاي زنده و همچنين اعدام و
شكنجه مخالفان و كمونيستها از ديگر جنايتهاي
دوازده سال حكومت نازيها بوده است.
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 اطاعت از فرمان مافوقمسئوليت فرد و دليلي بر تبرئه نيست .

مانع

 محاكمه و مجازات اعمالي كه درزمره جنايت عليه بشريت قرار ميگيرد ،شامل
قاعده مرور زمان نميشود.

گنوسيد
اصولي ،كه دادگاه نورمبرگ بنيان گذاشت
مبناي قطعنامه هاي  ٨٥و  ٨٦مجمع عمومي
سازمان ملل در دسامبر  ٨ ٦قرار گرفت كه
گنوسيد يا كشتار قومي را تعريف كرد و
قابل مجازات در سطح بينالمللي دانست.
واژه ”گنوسيد“  ٦براي اولين بار در
توسط رافائل لمكين ،حقوقدان
٨
سال
لهستاني مطرح گرديد و دو سال بعد در
كيفرخواست دادگاه نورمبرگ بكار گرفته شد
و از آن زمان به بعد به زبان حقوقي راه
يافت .بر اساس تعريف قطعنامههاي فوق،
”گنوسيد سلب حق حيات از گروه هائي از
مردم به داليل نژادي ،مذهبي يا سياسي در
كليت خود است .چنين عملي گروه هائي از
انسانها و بخشهائي از فرهنگ انساني را به
يغما ميبرد و با قانون اخالق و روح آدمي و
همچنين با اهداف ملل متحد در تناقض قرار
دارد .مجمع عمومي سازمان ملل گنوسيد را
جنايت عليه حقوق بينالملل ميداند و
 ٦گنوسيد يا كشتار قومي ،مفهوم حقوقي مشخصي است
كشتار جمعي يا
و نبايد آن را با مفاهيمي چون
قتل عام يكي دانست.
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عاملين و ياريدهندگان به آن را در هر
لباس و مقامي كه باشند ،قابل مجازات مي
داند .اينگونه اعمال خشم وجدان بشري را
برمي انگيزد و دنياي متمدن آن را محكوم
٦
ميكند“.
مجمع عمومي سازمان ملل از دولتهاي
عضو سازمان ملل درخواست كرد كه قوانيني
براي جلوگيري و مجازات اين گونه جنايتها
تصويب كنند و در اين راه همكاريهاي بين
المللي را توصيه كرد .به اين منظور از
طرف مجمععمومي به شوراي اقتصادي -اجتماعي
ماموريت دادهشد كه بررسي هاي ضروري را در
اين باره انجام داده و طرح هائي را در
نشست بعدي مجمع عمومي ارائه دهد.
مجمع عمومي تعريف گنوسيد را محدود و
مقيد نساخت و پيشنهاد نمايندگان شوروي را
مبني بر اينكه گنوسيد تنها ناسيونال
سوسياليسم (ايدئولوژي نژادپرستانه آلمان
هيتلري) را دربرگيرد و همينطور پيشنهاد
فرانسه را ،كه گنوسيد را فقط به جنگ
تجاوزگرانه تقليل مي داد ،رد كرد .اما
تعريف گنوسيد در قطعنامه هاي  ٨٥و ٨٦
سازمان ملل ،كه با روح تعريف لمكين هم
مطابقت داشت ،با تغييراتي كه در شوراي
اقتصادي -اجتماعي در مورد آن صورت گرفت،
دچار محدوديت و ابهام گرديد.
پس از بررسيهاي طوالني در دسامبر ٨ ٩
مجمع عمومي سازمان ملل ”معاهده جلوگيري و
مجازات گنوسيد“ را به تصويب رساند كه از
Ternon Yves: Der verbrecherische Staat; Hamburg, 1996, S. 3464
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سال  ٨٥به اجرا گذاشته شده است .تا سال
دولت اين معاهده را امضا
 ، ٨٨٩تنها
كرده بودند .در اين معاهده گنوسيد به
مثابه ارتكاب اعمالي ”به نيت نابودي تمام
يا بخشي از يك گروه ملي ،نژادي ،قومي يا
ديني“ تعريف شدهاست .گنوسيد يا كشتار
قومي اعم از اينكه در زمان صلح صورت گيرد
يا در زمان جنگ به موجب حقوق بينالملل
جنايت محسوب ميشود.
تغيير بزرگي كه در تعريف گنوسيد در
اين معاهده صورت گرفتهبود ،حذف داليل
سياسي براي چنين كشتاري بود .يعني سلب حق
حيات از گروههائي از مردم به داليل سياسي،
كه در قطعنامه  ٨٦آمدهبود ،طبق اين
معاهده شامل گنوسيد نمي شد و در نتيجه
صحبت از محاكمه عامالن آن در سطح بين
المللي هم منتفي ميشد .اين يك عقبنشيني
از روح تعريف لم كين از گنوسيد بود و بر
بسياري از جنايتهائي كه در سطح جهان
اتفاق ميافتاد ،چشم فروميبست .مثال قتل
عام حدود نيم ميليون كمونيست و دموكرات
در اندونزي گنوسيد محسوب نميشود.
اما پرسش و ابهام اصلي معاهده
جلوگيري و مجازات گنوسيد در اين بود كه
چه مرجع حقوقي بين المللي براي به اجرا
درآوردن آن وجود دارد .در ماده  ٦اين
معاهده در مجازات مرتكبين گنوسيد ”دادگاه
هاي صالح محل وقوع جرم” يا ”دادگاههاي
كيفري بينالمللي” ،كه دولتهاي عضو اين
معاهده به رسميت بشناسند ،معرفي شدهبود.
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از آنجا كه در اكثر موارد ،كشتار قومي
اجرا
به
و
سازماندهي
دولتها
توسط
درميآيد ،حواله دادن محاكمه و مجازات
عامالن آن به دادگاههاي محلي ،عمال منتفي
است .پس تشكيل دادگاه بين المللي ضرورت
بررسي
براي
كه
كميتهاي
يابد.
مي
راهكارهاي تشكيل دادگاه هاي بينالمللي
ايجاد شد ،عمال هيچ ابتكاري بهخرج نداد و
در نتيجه معاهده جلوگيري و مجازات گنوسيد
گرفتار بنبست شد .به رغم دستاوردهاي
بين
محاكمات
نورمبرگ،
دادگاه
جهاني
المللي در فاصله جنگ سرد متوقف ماند.
دولت
محاكمات،
اينگونه
سرسخت
مخالف
آمريكا بود ،كه از متهم شدن خود به دليل
عملكردش در جنگ ويتنام هراس داشت.
همين بنبست ،يعني وجود قانون بدون
بازوي اجرائي ،در قوانين بينالمللي كيفري
مصوب  ٨٥مجمع عمومي سازمان ملل هم صدق
ميكرد .قوانين كيفري بينالمللي ،كه بر
پايه اصول دادگاه نورمبرگ نوشته شد ،با
جنگ كره و شروع جنگ سرد به دام اختالفات
شرق و غرب افتاد .دعوا بر سر تعريف
”جنايت تهاجم“ ٦٥به بحثهاي خستهكننده و
بيحاصلي بر سر اينكه قانون كيفري چه
جرائم و جناياتي را بايد دربرگيرد ،به
متوقف شدن اجراي آن قوانين انجاميد .در
سال  ٨٩كميسيون حقوق بينالملل مامور شد
كه قانون جديدي در تكميل قانون مصوبه
بنويسد كه اين هم تا دهه  ٨٨به
٨٥
تعويق افتاد.
The crime of aggression
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به اين ترتيب توجه و حساسيتي كه در
جهان ،بعد از دو جنگ خانمانسوز و متاثر
از كشتار و جنايتهاي نازيها ،براي
جلوگيري از وقوع چنين حوادثي ايجاد
شدهبود ،تداوم نيافت .تالشها و اقدامات
جسورانهاي ،كه در قطعنامه هاي  ٨٥و ٨٦
مجمععمومي سازمان ملل در سال  ٨ ٦و در
پي آن در عهدنامه جلوگيري و مجازات كشتار
قومي در سال  ٨ ٩خود را نشان داده بود،
تا دهه  ٨٨متوقف ماند .نتيجه آن شد كه
بهرغم آن قطعنامه ها و توافقنامهها
فجيعترين جنگها و كشتار جمعي بار ديگر
چهره بشريت را لكهدار كرد .بدون آنكه
اقدامي براي مجازات عاملين آنها صورت
گيرد .آپارتايد در آفريقاي جنوبي ،رودزيا
و ناميبيا ،كشتار كمونيستها در اندونزي،
بمباران مردم بيدفاع در ويتنام ،كشتار در
اردوگاه هاي فلسطينيها و باالخره كشتار
 ‚٩ميليون انسان توسط حكومت پولپوت در
كامبوج نمونه هائي از اين فجايع بودند.
در دهه  ٨٨هم كه بار ديگر تالشها براي
احياي مجازات كشتار قومي فعال شد ،براي
جلوگيري از آن ،كه چهره هولناك خود را
در يوگسالوي و رواندا نشان داد ،در زمان
وقوع ،اقدامات مهمي صورت نگرفت .اين
انفعال به ويژه در رواندا فاجعه آفريد.
اما بهرغم اين فضاي انفعال ،آگاهي
همگاني به حقوق بشر روز به روز درجهان
گسترده تر ميشد و تالش براي ايجاد يك نظام
حقوقي جهاني هيچوقت از حركت باز نماند.
نمونه اين تالشها در ميثاق بين المللي
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 ٨٩٩براي حقوق مدني و سياسي و همچنين در
معاهده رم جلوهگر شد .پس از پايان
روياروئي شرق و غرب ،مناقشه در باره
مفاهيم و اولويتهاي اساسي در ميان
مقولههاي مختلف حوزه حقوق بشر ،حال جاي
خود را به يك توافق همگاني در مورد اهميت
حياتي رعايت اين حقوق براي حفظ صلح و
امنيت بين المللي داده است .در فضاي بعد
از جنگ سرد تصميمگيري براي يافتن راهحل
هاي عملي در جهت تحقق قانون كيفري
بينالمللي از بنبستي ،كه چهار دهه آن را
فلج كردهبود ،خارج شد .در سال  ٨٨براي
دومين بار قوانين كيفري بينالمللي ،كه در
قرار
٨٥
مصوبه
تكميل قوانين كيفري
داشت ،نوشته شد .اين قانون بعد از چند
بار اصالح و كارشناسي در سال  ٨٨٦تصويب
شد و از سال  ٨٨٩با اساسنامه اي كه بر
آن نوشتهشد و در رم به تصويب نمايندگان
دولتها و تائيد سازمانهاي حقوق بشر رسيد،
پايه دادگاه كيفري بينالمللي دنهاگ (الهه)
قرار گرفت .اين تالش ،حداقل در اروپا،
بيتاثير از تجربه كشور بلژيك در محاكمه
عامالن جنايت عليه بشريت نبودهاست .جا
دارد كه از اين تجربه در اينجا سخن
گفتهشود.
گرچه عكسالعمل موثر براي جلوگيري از
كشتار قومي در سالهاي گذشته صورت نگرفته
و امروز هم كه كشتار قومي در سودان و
كنگو جريان دارد ،جهان تنها نظاره گر آن
است ،اما نميتوان چشم بر اقداماتي كه
براي مجازات عاملين اين نوع كشتار صورت
شوراي امنيت
٨٨
ميگيرد ،بست .در سال
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سازمان ملل تشكيل يك دادگاه بينالمللي را
براي عاملين جنايتهاي يوگسالوي سابق و در
سال  ٨٨براي جنايت در رواندا اعالم كرد.
در سالهاي اخير دو دادگاه ديگر هم ،كه
تركيبي بينالمللي و ملي دارد با پشتيباني
سازمان ملل براي بررسي و مجازات عاملين
سريالئون و جنايات پول پوت در
جنايت در
كامبوج تشكيل شدهاست.

دادگاه بلژيك
در بلژيك به سال  ٨٨قانوني وضع شد
كه بر طبق آن ،جرائم كشتار قومي ،جنايت
عليه بشريت و جنايات جنگي ،صرف نظر از
اينكه در كدام كشور صورت گرفتهباشد و
توسط چه كساني ،در صورت شكايت از طرف
شهروندان بلژيك ،در داخل اين كشور قابل
تعقيب و مجازات واقع ميشد.
اين قانون اميدهاي تازه اي براي
قربانيان ،خانواده هاي آنها و طرفداران
حقوق بشر ايجاد كرد و مورد استقبال زياد
واقع شد .تا سال  ، ٨٨كه اين قانون بر
اثر فشار كشورهاي ديگر دچار تغييراتي شد
و كارآئي خود را از دست داد ،حدود ٨
شكايت عليه سران كشورها ،از جمله آريل
ياسرعرفات ،فيدل كاسترو ،جرج
شارون،
بوش ،صدام حسين و علي اكبر هاشمي
رفسنجاني به دادگاه بلژيك ارائه شدهبود.
مواردي از اين شكايات تا مرحله رسيدگي
دادگاهي هم پيش رفت .در آوريل ٨٨٨
دادستان بلژيك حكم جلب يروديا ،وزير
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خارجه وقت كنگو را صادر كرد .شكايت از
طرف توتسيهاي فراري از كنگو به خاك بلژيك
صورت گرفتهبود كه يروديا را به تحريك به
حمله عليه توتسي در خاك كنگو متهم
ميساختند .پيامد اين حكم ،يعني وزير
خارجه يك كشور در صورت سفر به بلژيك ،حتي
يك سفر ديپلماتيك ،بايد دستگير ميشد ،در
وارد
حلل
موجود
ديپلماتيك
مناسبات
ميآورد .دادگاه بين المللي الهه اين حكم
را خالف مصونيت سياسي نمايندگان دولتها
دانست و از دولت بلژيك خواست كه اين حكم
را لغو كند ،با اينهمه دولت كنگو مجبور
شد شخص ديگري را به وزارت خارجه بگمارد.
در سال  ٨٨چهار راهب رواندائي ،كه
در آن زمان ساكن بلژيك بودند ،به اتهام
شركت در گنوسيد در خاك رواندا به حبسهاي
طوالني محكوم شدند .در سال  ٨٨حكم تعقيب
آريل شارون به اتهام دست داشتن در جنايت
و كشتاري ،كه در دهه  ٩٨توسط ارتش
اسرائيل در اردوگاه هاي صبرا و شتيال صورت
گرفته بود ،صادر شد .عليه وي شكايت ديگري
هم ،كه به كشتار جنين برميگشت ،به دادگاه
بلژيك ارائه شدهبود.
اما در اثر فشارهاي دولتهاي ديگر ،به
ويژه دولتهاي آمريكا و اسرائيل و اختاللي
كه در صورت صدور حكم تعقيب و بازداشت
عضوي از دولتها در روابط ديپلماتيك بلژيك
با آن كشورها ايجاد ميكرد و نيز بر اثر
انتقادات دادگاه بين المللي الهه ،٦٦كه
با دادگاه كيفري بين المللي الهه اشتباه نشود.
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خواهان تغيير قانون مربوط به اين دادگاه
بود ،دولت بلژيك مجبور به عقبنشيني از
قانون خود شد و آن را براي اصالح به
پارلمان فرستاد .اين قانون با اصالحاتي كه
در سال  ٨٨در آن صورت گرفت ،ديگر برائي
خود را از دست داد .پس از آن تنها عليه
كساني مي شد شكايت كرد كه حداقل دو سال
در خاك بلژيك اقامت داشته باشند و جرم
اتفاق
٨٨
مورد نظر ،پيش از سال
افتادهباشد .جرائم و جناياتي كه بعد از
اين تاريخ صورت ميگرفت ،دادگاه كيفري بين
المللي دنهاگ(الهه) عهدهدار رسيدگي به
آنها بود.
عمر قانون محاكمه عاملين جنايت عليه
بشريت در دادگاه هاي بلژيك گرچه كوتاه
بود -ده سال -اما در همين مدت كوتاه هم
دستاوردهاي بزرگي داشت و به بحثهاي موثري
در جهاني ديدن تعقيب و مجازات عاملين
جنايت عليه بشريت ،دامن زد .تغيير اين
قانون هم به نوبه خود بيانگر واقعيتهاي
موجود بود :اهداف شجاعانه دادگاه بلژيك
از عهده يك كشور خارج است و نياز به نهاد
قضائي بين المللي دارد كه دولتها ملزم به
پايبندي به آن باشند .اين نهاد دادگاه
كيفري بين المللي بود كه مي توانست تداوم
اهداف دادگاه بلژيك باشد .تجربه بلژيك بر
تالشهائي كه به معاهده رم براي تشكيل
دادگاه كيفري بينالمللي انجاميد ،موثر
بود.
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٧

دادگاه كيفري بين المللي دن هاگ

يكي از پايه هاي اصلي تشكيل دادگاه
نورمبرگ اين بود كه جنايت وجودي انتزاعي
نيست بلكه اين انسانها هستند كه آن را مي
آفرينند و ”تنها با مجازات افرادي كه
مرتكب اين اعمال ميشوند ،مي توان به اصول
به بيان
حقوق بينالملل اعتبار بخشيد“.
ديگر پشت جنايت تنها يك دستگاه انتزاعي
بنام دولت قرار نگرفته ،بلكه انسانهائي
از گوشت و پوست هستند كه جنايت را
طرحريزي و سازماندهي مي كنند و كساني هم
 ٦٩دادگاه كيفري بين المللي دن هاگ يا الهه را
نبايد با دادگاه بين المللي الهه كه در سال ٩٨٨
شكل گرفت ،اشتباه گرفت .دادگاه بينالمللي الهه
تنها اختالفات و منازعات بين دولتها را مورد
رسيدگي قرار ميدهد و حكم آن از طرف دولتها الزم
االجراست .دادگاه بينالمللي الهه محصول جنبش
صلحخواهي پايان قرن  ٨بود .صد سال پيش روشنفكران
و فعالين حقوق بشر در تدارك راه هائي بودند با
اين اميد كه از طريق آنها بتوان مانع جنگ شد.
خانم برتا فون سوتنر نويسنده اطريشي ،ژان ژورا
سوسياليست فرانسوي و هانري دونان اهل ژنو از
مبتكران و فعالين اين جنبش بودند و در صحنه سياسي
اروپا نقش قابل توجهي ايفا كردند .اما تراژدي
تاريخ در اين بود كه در نيمه اول قرن بيستم به
ويژه در اروپا تمام دستاوردهاي مدني ،كه خود مهد
پرورش آن بود ،از بين رفت و در فاصله اي كوتاه،
دو جنگ در اين قاره جهان را در آتش خود كشيد.
دادگاه الهه كه روزي در دل مردم اميد آفريدهبود،
به فراموشي سپرده شد و كاركرد خود را از دست داد.
و با تشكيل سازمان ملل اين
پس از سال ٨ ٥
دادگاه بار ديگر و اين بار با قدرت بيشتري كار
خود را از سر گرفت.
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آن را اجرا ميكنند .طبيعي است كه در كنار
مسئوليت افراد ،مسئوليت دولتها قرار
دارد.
 ٥٨سال بعد همين فكر ،يعني مسئوليت
افراد در جنايت و پايمال كردن حقوق بشر،
پايه تالشهائي قرار گرفت كه به تشكيل
دادگاه كيفري بينالمللي و تدوين قوانين
كيفري بين المللي انجاميد .جنايات و
جرائم نقض حقوق بشر كه اين دادگاه مسئول
پيگيري آنهاست عبارتند از:
 گنوسيد يا كشتار قومي ،كه اعمالي راشامل ميشود كه به قصد نابودي گروههاي
ملي ،قومي ،نژادي يا مذهبي صورت گيرد.
 جنايت عليه بشريت شامل :شكنجه ،قطععضوي از بدن انسان ،بردگي و نيز شامل
بردگي جنسي ،تجاوز و كوچ اجباري
 جنايات جنگي مانند نقض معاهده ٨ ٨و زيرپا گذاشتن حقوق اسرا

ژنو

 تهاجم و تجاوز((Aggressionدر ژوئيه  ٨٨٩نمايندگان  ٦٨كشور در
رم گرد هم آمدند تا در مورد چگونگي تشكيل
چنين دادگاهي تصميم بگيرند .همچنين حدود
سازمان غيردولتي كه در شبكه اي مشترك
٨
با هم هماهنگي دارند ،در آنجا جمع شده
بودند تا حمايت خود را از ارزشهاي
خدشهناپذير حقوق بشر اعالم نمايند .اين
سازمانها و در راس آنها سازمان ديدهبانان
حقوق بشر موتلف اين دادگاه بينالمللي
هستند .در آن نشست نمايندگان دولتها در
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مورد اساسنامه تشكيل دادگاه كيفري بين
راي -به توافق
المللي با اكثريت آرا٨ -
كشور از دادن راي خودداري
رسيدند.
كردند و  ٩كشور از جمله اياالت متحده
آمريكا ،چين ،اسرائيل و عراق راي مخالف
دادند .تا دسامبر  ٨٨تعداد كشورهائي كه
اين قرارداد را امضا كردند ،بالغ بر
٦٩
 ٨كشور ميشد.
بر طبق اساسنامه ،زماني تشكيل دادگاه
اعتبار مي يابد كه حداقل  ٦٨كشور امضا
كننده قرارداد ،اين معاهده را به تصويب
مجالس نمايندگان خود رسانده باشند .تصويب
آن در مجلس ،مسئوليت بيشتري براي دولتها
به دنبال دارد و به اين معنا است كه اين
كشورها بايد قوانين خود را با معاهده رم
هماهنگ كنند.
كه پارلمان  ٦٦كشور
٨٨
در ژوئيه
امضا كننده ،معاهده را تصويب كردند،
دادگاه كيفري بينالمللي رسما كار خود را
٦٨
آغاز كرد.
شكايت يا مورد كيفري ميتواند از چند
طريق به دادگاه كيفري بين المللي ارائه
شود:
 ١جمهوري اسالمي ايران اين قرارداد را در تناقض
با قوانين قضائي ايران ميداند و تا پايان سال
 ٨٨آن را امضا نكرده بود .رجوع شود به سيد عباس
پورهاشمي :بررسي مباني حقوقي دادگاه كيفري و
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،پگاه حوزه،
شماره ٩٩
 ٦٨تا دسامبر  ٨٨مجالس نمايندگان  ٨٩كشور عضو،
معاهده رم را تصويب كردهبودند.
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 از طريق دولتهاي عضو -كه بسيار نامحتملاست چون معموال جنايتهاي مورد بررسي اين
دادگاه متوجه دولتها است و هيچ دولتي
عليه خود به دادگاه شكايت نميبرد
 شوراي امنيت سازمان ملل از طريق كانالهاي غيردولتي معتبر و ياخانواده هاي قربانيان.
تيم دادستاني دادگاه موظف است مستقل
از سياست دولتها ،شكايتهاي ارائه شده را
بررسي و براي رسيدگي و اقامه دعوا به اين
دادگاه تحويل دهد .مواردي در دادگاه
كيفري بين المللي ميتواند مورد رسيدگي
قرار گيرد كه بعد از تاريخ تشكيل اين
 ، ٨٨اتفاق افتاده
دادگاه ،اول ژوئيه
باشد.
براي پيگيري و دستگيري متهمان و
همچنين در پروسه رسيدگي و تهيه كيفرخواست
طبق اساسنامه ،كشورهاي عضو و يا شوراي
امنيت سازمان ملل تقبل ميكنند كه اطالعات
و امكانات خود را در اختيار دادگاه قرار
دهند .زماني اين دادگاه شكايتي را مورد
رسيدگي قرار ميدهد كه دادگاه ملي محل
وقوع جنايت از بررسي آن ناتوان باشد يا
خواهان رسيدگي به آن نباشد .بنابراين
دادگاه هاي ملي بر دادگاه بين المللي
تقدم دارند .اما اگر براي دادگاه ثابت
شدهباشد كه رسيدگي به مورد در دادگاه هاي
ملي به نتيجه اي نرسيده يا اصال رسيدگي به
آن در كشور مورد نظر امكان پذير نيست،
خود را موظف به رسيدگي به شكايت مي داند.
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اصل بر اين است كه دادگاه
جانشين دادگاه هاي ملي نشود.

بينالمللي

تفاوت دادگاه كيفري بينالمللي
دادگاههاي بينالملليAd-hoc

با

برخالف دادگاه هاي بينالمللي ، ٩٨Ad-hocكه
در حال حاضر براي رسيدگي به جنايات
يوگسالوي سابق و رواندا جريان دارد ،اقامه
دعوا در دادگاه كيفري بين المللي نه عليه
نماينده دولتها ،بلكه عليه اشخاص صورت
ميگيرد .متهمين در مقابل اين دادگاه با
مسئوليت شخصي حضور مييابند .ضمنا طبق
اساسنامه آن ،دادگاه زماني رسميت دارد كه
متهم خود در دادگاه حضور داشته باشد.
تفاوت ديگر دادگاه بين المللي كيفري
با دادگاههاي بين المللي در دائمي بودن و
نيز نحوه رابطه اين دادگاه با دولتها
است .دادگاههاي بينالمللي از طرف سازمان
ملل و براي مدتي معين تشكيل ميشوند .در
حاليكه دادگاه كيفري بينالمللي تريبونالي
است دائمي و محل آن دنهاگ ،پايتخت هلند
است .ضمنا بر خالف دادگاه هاي بين المللي،
اساس اين دادگاه بر معاهده بين دولتها
قرار دارد .همچنين جرائم مورد رسيدگي در
دادگاه كيفري بينالمللي گستردهتر از
كشتار قومي و جنايات جنگي است و از جمله
شكنجه ،تجاوز ،نقص عضو كردن را هم دربر
ميگيرد.
واژهاي التين به معناي مربوط به خود
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دادگاه كيفري بين المللي از  ٩قاضي
و يك دادستان تشكيل ميشود كه همگي با راي
كشورهاي امضا كننده و از ميان كشورهائي
كه قرارداد را در مجلس نمايندگان تصويب
كردهاند ،انتخاب ميشوند .در كنفراسي كه
بر سر انتخاب
٨٨
در نيويورك در سال
قضات و تصميمگيري در مورد مسائل اجرائي
مرد از بين
دادگاه تشكيل شد ٩ ،زن و
كارشناسان حقوق كيفري و كارشناسان حقوق
بينالملل و از كشورهاي زير انتخاب شدند:
بوليوي ،ايرلند ،مالي ،بريتانياي كبير،
فنالند،
كانادا،
فرانسه،
ترينيداد،
آفريقاي جنوبي ،ايتاليا ،ساموا ،كره
جنوبي و ليتواني .حضور چشمگير زنان قاضي
بنا به توصيه اتحاديه سازمانهاي غيردولتي
موتلف دادگاه و برطبق سهميه ترجيحي زنان
در اشغال پستهاي بينالمللي صورت گرفت.
همچنين در نشست نيويورك شورائي از بين
دولتهاي عضو ،براي نظارت بر كار دادگاهها
كارشناس
انتخاب شد .هماكنون حدود ٨٨
حوزه هاي مختلف ،در باره ساخت اداري،
مسائل تكنيكي سازماندهي و اطالعرساني در
دنهاگ كار مي كنند.
بودجه دادگاه كيفري بين المللي از
طريق دولتهاي عضو و نيز از طرف سازمان
ملل -به ويژه وقتي مورد كيفري از طرف
شوراي امنيت ارائه شدهباشد -تامين ميشود.
ميزان سهميه مالي كشورها در تركيب مديريت
و كادرها نقش دارد اما البته نه در تركيب
قضات.
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از ميان تعداد زيادي شكايت و اطالعات
ارائه شده به اين دادگاه ،اولين مورد
براي رسيدگي ،عاملين جنايت فجيع كنگو
در منطقه
٨٨
انتخاب شد كه در پائيز
شمال شرق كنگو صورت گرفته بود .متهمان
ژان پير بمبا ،رئيس شورشيان كنگو و
همدستان او ،رئيس جمهور آفريقاي مركزي
پاتاسه و رهبر شورشيان چاد ميسيكين كه
ضمنا رئيس گارد پاتاسه هم است ،هستند .بر
طبق مداركي كه اتحاديه بين المللي حقوق
بشر در پاريس با همكاري اتحاديه حقوق بشر
آفريقاي مركزي و با استناد به اظهارات
شاهدين و بازماندگان تسليم دادگاه كرد
بمبا و همدستان او متهم به سازماندهي و
اجراي جناياتي نظير اعدام ،تجاوز ،نقص
عضو كردن و آدمخواري هستند .قربانيان را
تشكيل
غيرنظامي
بيدفاع
مردم
عمدتا
ميدادند .هر دو كشور آفريقاي مركزي و
كنگو معاهده رم را امضا كردهاند بنابراين
موظف هستند كه متهمين را به دادگاه دنهاگ
تحويل دهند.
داليل و اسناد اتحاديه حقوق بشر مبني
بر اينكه قوه قضائي اين دو كشور از
استقالل الزم براي پيشبرد چنين محاكمهاي
برخوردار نيستند ،براي دادگاه كيفري
بينالمللي قانع كننده بود .بنابراين شرط
رسيدگي در اين دادگاه تنها اين نيست كه
مرحله پيگيري شكايت در دادگاه هاي داخلي
به بنبست رسيدهباشد .بلكه تشخيص عدم
صالحيت قوه قضائي آن كشور ،از هر نظر كه
باشد ،براي طرح شكايت در اين دادگاه كافي
است .اين دادگاه جناياتي را مورد رسيدگي
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قرار ميدهد كه در قلمرو كشورهائي اتفاق
افتاده باشد كه قرارداد را امضا كرده
اند .يا كسي كه عليه او اقامه دعوا
ميشود ،بايد شهروند يا ساكن كشورهاي
امضاكننده باشد .اينكه متهم چه موقعيتي
دارد -رئيس دولت است يا يك مامور امنيتي-
تاثيري در تشكيل دادگاه عليه وي ندارد.
اين دولتها ملزم هستند در تحويل متهمين
به دادگاه با آن همكاري كنند و اگر
قوانين داخلي آنها در تناقض با معاهده رم
هست -مثل مصونيت سياسي نمايندگان دولت-
اين قوانين بايد با دادگاه هماهنگ و
درصورت لزوم تغيير يابد.

محدوديتها
اينكه دادگاه كيفري بين المللي بر
پايه يك توافقنامه داوطلبانه بين دولتها
بنا شدهاست ،دو پيامد متناقض با خود
دارد :از يك طرف نقطه قوت اين دادگاه
است ،چرا كه براساس توافق نامه ،دولتها
ملزم به پشتيباني و همكاري با دادگاه
هستند .اين ميتواند مانعي را كه بر سر
اجراي قوانين كيفري بينالمللي وجود داشت،
برطرف كند .از طرف ديگر اما ،دولتهائي كه
اين معاهده را نپذيرفتهاند ،نه تنها
مسئوليتي در قبال اين دادگاه ندارند بلكه
عليه اعضاي آن دولت و يا شهروندان آن
كشور نمي توان به اين دادگاه شكايت برد.
اين امر براي قربانيان جنايتهاي آن
دولتها در اميد بستن به دادخواهي در اين
دادگاه ،مانع و محدوديت ايجاد ميكند .مثال
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براي ما از آنجا كه جمهوري اسالمي ايران
معاهده رم را امضا نكرده است ،امكان
شكايت عليه جنايتهاي آن در اين دادگاه
وجود ندارد.
گرچه اين را هم بايد در نظر گرفت كه
دولتهائي كه اين معاهده را نپذيرفتهاند ـ
و اينها در اقليت مطلق هستند ـ تحت فشار
مجامع بين المللي و گروه هاي حقوق بشر
قرار دارند و در معرض انزواي سياسي و
بايد پيامدهاي آن را بپذيرند .خودداري
دولتها از وارد شدن در معاهده رم به اين
تعبير ميشود كه يا خود اين دولتها
جنايتكار هستند و از محاكمه خويش هراس
دارند و يا اينكه جنايتكاران را تحمل
ميكنند و مجازات آنها را برنمي تابند.
مثال موضع دولت آمريكا در قبال معاهده رم
انتقادات زيادي را از طرف نيروهاي حقوق
بشر و دول اروپائي را بدنبال داشت.
ابتدا دولت آمريكا در آخرين روزهاي
رياست جمهوري بيل كلينتون در دسامبر ٨٨٨
معاهده را امضا كرد .اين پذيرش اما با
بيميلي و مشروط به اين صورت گرفت كه
امضاي دولت آمريكا براي تصويب به مجلس
سنا ارائه نشود .جانشين كلينتون ،جرج بوش
اين را هم نپذيرفت و در ماي  ٨٨امتناع
خود را از پذيرش معاهده رم رسما به اطالع
سازمان ملل رساند .دولت آمريكا با فشار
آوردن به همپيمانان خود كه الگوي آن را
درپيش گيرند ،عمال به تحريم اين دادگاه
برخاسته است.
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يكي از داليلي كه كشورها با توسل به
آن از امضاي قرارداد رم طفره ميروند،
الزام آنها به تحويل شهروندان خود به اين
دادگاه است .دولت آمريكا اعالم كرده است
كه بههيچوجه حاضر نيست سربازان خود را
حتي اگر مرتكب جنايتي شده باشند ،به
دادگاه ديگري تحويل دهد .اين كشور همچنين
براي بيشتر تحت فشار قرار دادن دادگاه
كيفري بينالمللي ،اعالم كرد تا زماني كه
شوراي امنيت سازمان ملل مصونيت شهروندان
آمريكائي را در مقابل اين دادگاه تضمين
نكند ،شركت خود را در نيروهاي حافظ صلح
سازمان ملل مستقر در بوسني به حالت تعليق
درمي آورد .شوراي امنيت ناچار شد در
مصونيت شهروندان آمريكائي
٨٨
تابستان
را در مقابل دادگاه كيفري بينالمللي به
مدت يك سال تصويب كند .تصميمي كه با
انتقادات زيادي از طرف ديگر كشورها و
سازمانهاي غيردولتي همپيمان اين دادگاه
مواجه شد.
كوتاه آمدن شوراي امنيت ضمنا بيانگر
اين واقعيت هم بود كه عدم همكاري آمريكا
با اين داگاه چه عواقب سنگيني مي تواند
در كار آن ايجاد كند .تصميم دولت آمريكا،
كه وزنه مهمي در معادالت جهان است ،در عمل
كار اين دادگاه را از همان آغاز با موانع
جدي -سياسي و مالي -روبرو ساخته است .اما
دليل موضعگيري غيردموكراتيك دولت آمريكا
نبايد در نگراني از شكايت احتمالي عليه
سربازان اين كشور خالصه شود .اين مسئله با
توجه به اساسنامه اين داگاه ،كه حق تقدم
را بر دادگاههاي ملي قرار ميدهد ،نبايد
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خيلي باعث نگراني دولت آمريكا ميشد.
واقعيت اين است كه دولت آمريكا ،چه جناح
جمهوريخواه و چه جناح دموكرات ،تحمل
نهادي بين المللي مستقل از اين دولت و
شوراي امنيت را ،كه اين كشور در آن حق
وتو دارد ،برنميتابد.
عامل ديگري ،كه براي دادخواهي از طرف
قربانيان محدوديت ايجاد ميكند ،تعيين
مبدا  ٨٨براي وقوع حوادثي است كه در
دادگاه كيفري بينالمللي قابل رسيدگي
ميباشد .عليه عاملين جناياتي كه پيش از
اين تاريخ اتفاق افتادهاست ،نميتوان به
اين دادگاه شكايت برد .پس قربانيان
جنايتهاي صورت گرفته پيش از سال  ٨٨به
كدام مرجع ميتوانند اميد بندند؟
اما حتي با توجه به واقعيتهاي جهاني،
كه ظرفيتهاي محدودي را براي اين دادگاه
در نظر مي گيرد ،دادگاه كيفري بينالمللي
براي چشم انداز عدالت و دادرسي در سطح
بين المللي پيشرفت بزرگي به حساب ميآيد.
كيفري
دادگاه
كه،
امر
اين
همچنين
فشار
و
اراده
از
مستقل
بينالمللي
ابرقدرتها و مهم اينكه مستقل از سلطهطلبي
آمريكا شكل گرفته است ،به رغم فشارهاي
آنها يك پيروزي محسوب ميشود .دولتهائي هم
كه از امضاي معاهده مربوط به اين دادگاه
سربازميزنند ،بايد عواقب تصميم خود را كه
همانا بياعتباري در سطح بينالمللي است،
بپذيرند.
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پايان سخن
تشكيل كميسيون حقيقت براي تحقيق و
بررسي جنايتها و نقض حقوق بشر در حيات
جمهوري اسالمي ايران ،خواست قربانيان و
خانواده هاي داغديده و همچنين نياز مبرمي
است كه با هر تحول سياسي كه در ايران
اتفاق افتد ،بناگزير سربلند خواهد كرد.
كميسيون حقيقت براي كشور ما ،كه همواره
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بر آن استبداد حاكم بوده است ،ضرورتي
دوچندان دارد .تحريف تاريخ و سياست
فراموشي از جانب حكومتهاي مستبد ،جنايت
در حق تاريخ و فرهنگ است .كميسيون حقيقت
مقابله با فراموشي و نقطه مقابل تحريف
حقيقت است و راهي ميگشايد براي درست
نويسي تاريخ.
سخن گفتن و نوشتن از زندان -به ويژه
از زندانهاي دهه  – ٦٨خط قرمزي است كه
عبور از آن را جمهوري اسالمي هيچگاه تاب
نياوردهاست .گرچه براي ايجاد رعب و وحشت
در دل مردم ،زندان ،شكنجه و اعدام چون
شمشير دموكلس باالي سر جامعه عمل ميكند،
اما مردم را حق آگاهي يافتن از حقايق
زندان نيست .حكومت اسالمي همواره تالش
كردهاست حوادثي را كه در زندانها اتفاق
افتاده و مي افتد ،پوشيده و در ابهام
نگاهدارد و يا آنها را با تهمت ،دروغ و
تحريف واژگونه جلوه دهد.
تالشهائي در خارج از كشور براي ثبت و
اسامي
جمعآوري
و
زندان
فجايع
نشر
اعدامشدگان بعمل آمده است .با اينهمه
بسياري از حوادث به ويژه از زندان
شهرستانها ناروشن مانده است .آمار و
اطالعات ما از قربانيان جمهوري اسالمي و
محل دفن آنها بسيار اندك است .هنوز
بسياري جنبه هاي قتل عام زندانيان در
در ابهام ماندهاست.
تابستان سال ٦٩
تخميني از تعداد دستگيرشدگان در سالهاي
حيات جمهوري اسالمي در دست نيست.

302

زماني ميتوان از روشن شدن حقيقت صحبت
به ميان آورد كه تعداد بيشتري از شاهدان
عيني و خانواده هاي قربانيان -در صورت
امكان همگي آنها -امكان سخن يابند .نهادي
كه بتواند امكاني براي بازماندگان و
داغديدگان فراهم آورد تا آنها كه هميشه
محكوم به سكوت بودهاند ،بدون هراس و
فشار ،از تجربه هاي دردناك خود سخن
بگويند ،كميسيون حقيقت است .شهادت و
اظهارات آنها ،كه ضبط و ثبت ميشود ،نه
فقط به روشن شدن حقيقت ياري ميرساند،
بلكه همچنين راهي ميگشايد تا دردهائي كه
آنها به تنهائي به دوش كشيدهاند ،به
جامعه شناسانده شود.
اما قربانيان جمهوري اسالمي تنها به
مخالفان سياسي و عقيدتي محدود نميشوند.
حكومت ايران يك حكومت ايدئولوژيك ديني
است و بر اساس آن گروه هائي از مردم به
دليل”كفر“ يا مذهب ديگر ”نجس“ و دشمن
محسوب ميشوند .در مورد پيروان مذهب بهائي
و الدينان دشمني و محدوديت شديدتر و خشن
تر بوده است .نه تنها حق زندگي اجتماعي-
حق تحصيل ،كار ،داشتن مسكن و غيره  -از
آنها گرفته شده ،بلكه گاه حق حيات هم از
آنها گرفته شده است .قربانيان را در
ايران نمي توان محدود به قربانيان
جنايتهاي سياسي كرد و قربانيان جنايتهاي
ناشي از ايدئولوژي ديني را ناديده گرفت.
كساني كه به جرم تعلق به مذهب بهائيت يا
هر تعلق عقيدتي يا مذهبي ديگر و يا الديني
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اعدام زنداني و از جامعه طرد شده اند در
زمره قربانيان هستند.
جمهوري
قوانين
اساس
بر
همينطور
اسالمي ،اعمال و رفتاري جرم به حساب
ميآيند كه در عرف معتبر بين المللي اصال
جرم نبوده و به حوزه زندگي خصوصي و عاليق
انسانها مربوط ميشوند .مثل همجنس گرائي،
”زنا“ ،داشتن رابطه جنسي خارج از زناشوئي
رسمي ،نوشيدن الكل و غيره ،كه در نفس خود
نه تجاوز به حريم و حقوق ديگري و نه باعث
صدمه و لطمه به ديگري هستند .در ايران كم
نيستند كساني كه به جرم ”لواط“ و ”زنا“
شالق ميخورند ،اعدام و سنگسار ميشوند.
اينها همه قربانيان ديني بودن جمهوري
اسالمي هستند و بايد روزي از آنها اعاده
حيثيت شود .كميسيون حقيقت نمي تواند نسبت
به آنها بيتفاوت بماند .همچنين كميسيون
بايد به نحوي ،مثال در گزارش خود ،قرباني
بودن زنان و جواناني را كه روزانه در
نوع پوشش
خيابانها به جرم ”بدحجابي“ و
بازداشت مي شوند و شالق مي خورند ،به
رسميت بشناسد.
و
بازماندگان
اظهارات
و
تجارب
خانواده هاي داغديده به تنهائي براي روشن
شدن حقيقت كافي نيست .بسياري از حوادث بر
شاهدان
آنها هم پوشيده مانده است.
كريهترين جنايتها كساني هستند كه نمي
توانند بر ما شهادت دهند ٩ .آنها را
 ٩اغلب از من ميپرسند كه آيا تجاوز به دختران
پيش از اعدام واقعيت داشته است .من و امثال من هم
كه بارها شاهد بوديم كه همبنديهاما ن را بردند و
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كشتهاند .ما از نحوه اعدام ،دادگاه هاي
آنها -اگر بتوان بر ”دادگاههاي انقالب
اسالمي” نام دادگاه نهاد -و آخرين لحظه
هاي زندگيشان اطالعي در دست نداريم .تنها
كساني ميتوانند اين نكته هاي كور را بر
اين
ما بگشايند ،كه خود دستاندر كار
فجايع بودهاند .روشن شدن حقيقت اين معنا
را هم دارد كه آنها وادار به اعتراف شوند
و مسئوليت افراد و نهادها در جنايتهائي
كه صورت گرفته است ،برمال شود .مردم بايد
بدانند كه ساختار و سيستم سركوب چگونه
بوده و چه كساني مسئول و دست اندكار آن
بوده اند.
بسيار نامتحمل است كه تشكيل كميسيون
حقيقت در حيات جمهوري اسالمي در ايران
ميسر شود .بنابراين ارائه طرح عملي آن در
حال حاضر ناممكن است .اين كار به زمان و
مهمتر از همه به يك توافق جمعي نياز
دارد .شايد زمان مناسب براي تشكيل آن،
خود به روشن شدن ابهاماتي كه اكنون در
نحوه عملي ساختن كميسيون حقيقت و حوزه
كار آن ،پيش روي ما قرار دارد ،ياري
رساند .اما نمي توان دست روي دست گذاشت
تا زمان مناسب فرارسد .بدون آمادگي ما
قادر نخواهم بود از فرصتهاي مناسب در اين
جهت بهره جوئيم.
خواست كميسيون حقيقت بايد به گفتمان
سياسي ما راه يابد .ولي اين به آن معنا
نيست كه خواست را به يك شعار صرف و
اعدام كردند ،نمي دانيم در آخرين لحظات زندگي بر
آنها چه گذشته است.
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افشاگر تبديل كنيم .كاري كه هم اكنون –
به ويژه ما ايرانيان خارج از كشور -در
جهت آمادگي ميتوانيم انجام دهيم ،جمعآوري
و
شاهدان
اظهارات
و
مدارك
اسناد،
بازماندگان ،ثبت و بايگاني حوادث منجر به
نقض حقوق بشر در حيات جمهوري اسالمي است.
كميسيون حقيقت در ايران وظيفه سنگيني بر
عهده خواهد داشت .ابعاد فجايع و جنايت در
جمهوري اسالمي بسيار بيشتر و پيچيده تر از
تعدادي از كشورهائي است كه در اين كتاب
مورد بررسي قرار گرفتند .دشواري ديگر
وجود سيستم چند قدرتي ،اختيارات بيرويه
حكام شرع در هر منطقه ،نقش خودمختار
نهادهائي چون مسجد و كميته هاي محلي در
سركوب و نيز حالت جنگ داخلي در منطقه
كردستان است ،كه كار بررسي و تحقيق را در
ايران پيچيده تر مي كند.
فعالين حقوق بشر ،دردمندان و عالقه
مندان به كميسيون حقيقت به ويژه در خارج
از كشور اين امكان را دارند كه با
تجربههاي ديگر كشورها و شبكه بينالمللي
كميسيونهاي حقيقت آشنا شوند .اين كار
همچنين براي شناساندن تالشهاي ما و جلب
حمايت و كمكهاي آنها ضروري است .در حال
حاضر هم ،نياز و ميل به اقدام در اين جهت
در ميان فعاالن و كوشندگان حقوق بشر در
خارج از كشور و با محدوديتهائي در داخل
ايران و نيز در بين خانوادههاي قربانيان
مشاهده ميشود .بهتر خواهد بود اگر اين
از
جلوگيري
براي
بتوانند
فعاليتها
دوبارهكاري و براي انتقال تجربه به
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همديگر
كنند.

نوعي

هماهنگي

بين

خود

برقرار

با
تنگاتنگ
پيوند
دادخواهي
امر
كميسيون حقيقت دارد .محاكمه و مجازات
كساني كه مرتكب جنايتهاي سياسي شده اند،
روح دادرسي و عدالت در جامعه است .اين
خواست قربانيان و خانوادههاي اعدام شدگان
است كه روزي در كشور ما هم كساني كه
فرمان قتل و شكنجه مردم را صادر كرده
و نيز همه
اند ،كساني كه مجري بوده
كساني كه در سطوح باال در پيشبرد اينگونه
اعمال مسئوليت داشتهاند ،محاكمه و مجازات
شوند .اين كار ضمن اينكه به فرهنگ
مسئوليتپذيري در جامعه كمك مي كند،
ميتواند مانع بروز خشونت گردد .زماني
ميتوان اميدوار بود كينه هاي فروخفته
قربانيان راه به انتقام و خشونت نبرد ،كه
دادرسي در مورد كساني كه مسبب مرگ و
شكنجه آنها يا عزيزانشان بوده اند ،صورت
گيرد .مسئلهاي كه در رابطه با دادخواهي
سخت اهميت دارد -به ويژه براي ما كه
در مورد
تجربه محاكمات بعد از انقالب ٥٩
سران و وابستگان رژيم شاه را پشت سر
داريم -تاكيد بر الغاي حكم اعدام و منع
هر نوع شكنجه است .محاكمهاي كه خود نقض
حقوق بشر و در ضديت با معيارهاي شناخته
شده حقوق بينالمللي باشد ،نه دادرسي بلكه
ايجاد روح انتقام و خشونت در جامعه است.
بر خالف موضوع كميسيون حقيقت ،خواست و
شعار محاكمه سران جمهوري اسالمي در گفتمان
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سياسي ما راه باز كرده و حتي به
اقدامهائي در جهت تدارك آن در سطح بين
المللي انجاميده است .برپائي مجدد دادگاه
هاي بينالمللي از دهه  ٨٨به بعد ،توجه
جهاني به پيگيري جنايتكاران و عامالن
جنايت عليه بشريت ،كه خود را در قوانين
كشور بلژيك و دادگاه كيفري بينالمللي
نشان داد و همچنين تجربه دادگاه ميكونوس
در برلين ،بازداشت پينوشه در لندن در بين
ما اميدواريهائي ايجاد كرده است .جرائمي
نظير شكنجه ،نقص عضو كردن انسانها و قتل،
كه در اثبات وقوع آنها در ايران توسط
جمهوري اسالمي سند و شاهد داريم ،جنايت
عليه بشريت است و قابل محاكمه در سطح
بينالمللي .اما تكرار اينها و فرياد
جائي
به
راه
تنهائي
به
مظلوميت
نخواهدبرد .جلب توجه محاكم بينالمللي به
جدي گرفتن خواست دادخواهي ما كاري است
دشوار و نياز به راهكارهاي حقوقي دارد.
براي اينكه بتوان حتي يك نفر از عاملين
جنايتهاي جمهوري اسالمي را به پاي ميز
كارشناسي،
كار
سالها
كشاند،
محاكمه
ارتباطات بينالمللي و غيره الزم است .اين
كار بيش از آنكه يك مسئله سياسي باشد ،يك
مسئله حقوقي است و ما با ابزارهاي حقوقي
قادر خواهيم بود راهكارهاي آن را پيدا
كنيم .قانون بلژيك در مورد پيگرد عامالن
جنايتهاي سياسي ،حتي اگر اينها باالترين
مقام دولتي كشوري ديگر را هم داشتند،
محدود شده است .شرايط طرح شكايت در
دادگاه كيفري بين المللي در حال حاضر
امكان توسل به آن را از ما ميگيرد .جداي
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اينكه جمهوري اسالمي ايران قرارداد مربوط
به اين دادگاه را امضا نكرده و خود را در
قبال آن مسئول نميداند ،اين دادگاه ،طبق
آئيننامهاش تنها حوادثي را مورد رسيدگي
 ، ٨٨سال
قرار ميدهد ،كه بعد از سال
تشكيل اين دادگاه ،اتفاق افتاده باشد .با
اين حساب ،كشتار جمعي زندانيان در سال
و پرونده قتلهاي زنجيرهاي ،كه از
٦٩
قوانين كشور هم فراتر رفتند و از نظر
حقوقي حتي خود جمهوري اسالمي هم قادر به
دفاع از آنها نيست ،قابل شكايت در اين
دادگاه نيستند.
باعث
نبايد
محدوديتها
اين
اما
دلسردي ما شوند .ما همه امكانهاي حقوقي
را نميشناسيم .فرصتهائي وجود دارند كه
شايد قبل از پيش آمدنشان به سختي قابل
پيشبيني باشند .وقتي محدوديتها ،امكانات
و راهكارهاي حقوقي دادخواهي را بشناسيم
در چنين فرصتهائي قادر به تحرك هستيم و
آمادگي براي اقدام مناسب را خواهيم داشت.
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