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تمرکزدادگاه با  مشترکوتفاوتآنها وجوه هایمردمی،

المللیایرانتریبونالرویدادگاهمردمیبین


بابکعماد



مقدمه
شودکهتوسطشهروندانتاسیسغیردولتیگفتهمیدادگاهمردمیبهدادگاه

یهایمردمهاییکهبهدادگاهاینمقالهقصدداردبهکوتاه،بهدادگاه.شودمی

به هستند، بررویمرسوم تمرکز با را تفاوتآنها مشترکو ووجوه پردازد

.ایرانتریبونالموردبررسیقراردهد

میدادگاه اینرویتشکیل از دادگاههایمردمی زیرا هایمحلیدرشوند،

می گذاشته زیرپا مردم حقوق که کشتارکشورهایی و سرکوب  و شود

وابستگمی خاطر به اعمالشوند، در بودن شریک و قدرت دستگاه به ی

ندارد وجود مردم برای آنها به مراجعه امکان آنان، مجرمانه هایدادگاه.

بیندادگاهالمللینیزبهمانندبین آنیدامنهزماننکهیالیبهدلالمللیکیفری،

جرا به مربوط یمیفقط که است از پس باشند،2002سال گرفته انجام

نیبرایرسیدگیبهجرایمیراکهپیشازآنانجامگرفتهباشدصالحیتقانو

مردم نقضحقوق به مربوط که جرایمی یا بشر)و ندارند( دادگاه.باشند،

بتاریخالمللیکیفریبین درشهر2002ژوئیه١درپیتصویباساسنامهرُم ،

کرد موجودیتپیدا الهه بین. میدادگاه مورد چهار تواندالمللیکیفریدر

هاوشورایامنیتسازمانمللاقدامکند،کهسهموردآنبهدرخواستدولت
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توانندبهآندرموردچهارم،افرادحقیقیویانهادهایغیردولتیهممی.است

اینموردنیزبههمکاریکشورمحلجنایتبستگیدارد اما .شکایتکنند،

اقدامیانجامیانهادهایمردمیوایندادگاهتاکنوندررابطهباشکایتمردم

.ندادهاست

 دلیل یکیتیژئوپلیهارقابتبه و، سیاسی و اقتصادی منافع قدرت، توازن

قدرت امپریالیستی حمایتماهیت و بزرگ ازهای پنهان و آشکار

دادگاهحکومت تشکیل امکان استبدادی، و دیکتاتوری بینهای المللیهای

.نداردمردموسرکوبوکشتارآنهاوجودبرایرسیدگیبهنقضحقوق



 مردمی عدالت، جستجوی در دادگاهکه یابه ندارند، امیدی رسمی های

بهیراکهخالقیوررسمیغیهانهیگزامجبورندعدالتراکناربگذارندوی

نینمونهقابلتوجهازچنکی.ابداعکنندیآلودهنیست،اسیوهوسسیهو

رانیاالمللیبینیاستکهبهدادگاهمردمی،ابتکارعملییپاسخگوینیکارآفر

معروفشدتریبونال این. ازاستویمردمابتکارعملکیدادگاه الهام با

مادرانیکهدردهه،تشکیلشدهاست"مادرانخاوران"مبارزاتدادخواهانه

یمعدستهجیهافرزندانخودرادراعدام،١"یاسالم"نخستپسازانقالب

.ندازدستداد



هایمردمیدادگاه
ساختارهایدولتیو،درخارجازیدادگاهمردمشصتحداقل١1۳0ازدهه

کههاساختاروروشکارایندادگاه.شدهاستجادیایالمللنیوبحکومتی

                                                           
١ ١۳۳0-١۳۳۳
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،نسلکشی،جنایتالملل،حقوقبشرنینقضحقوقبازقبیلبهمواردزیادی

 جنایتعلیه وجنگی، کارگران خشونتعلیه زنان، خشونتعلیه بشریت،

تخریبروزنامه سیاسی، زندانیان و مخالفان کشتار قومی، خشونت نگاران،

.اند،باهممتفاوتبودهاستپرداخته...محیطزیستو

 
هارابهخاطرآتشزدنستیتالشکردکمونتلریکههی،هنگام١1۳۳درسال

ییباتشکیلکایوآمرییاروپایازوکالی،گروهپارلمانآلمانمقصربداند

.ندآنهاشدیمنجربهآزادتیودرنهاندآنهاراثابتکردیگناهیبدادگاهی،

ایننخستیندادگاهغیردولتیبودکهتشکیلشدوبهدادگاهشهروندیموسوم

گشت . دادگاه، دادگاههادادگاهشگامیپاین به که شد وشهروندهاییی ی

سپس با معروفشدند، مختلفتالشمردمی جمله-یبعدیهاسوابق از

هاادگاهد آمری وکایجنگ بردگتنامیدر دیکتاتوریژاپنیجنسی، های،

هاعامروهینگینآمریکایالتین،فلسطین،کشتارزندانیانسیاسیدرایران،قتل

 ...و

 

مردمیبخارستوترانسیلوانیایشمالی(رومانی)دادگاه
نخستیندادگاهی"مردمیبخارستوترانسیلوانیایشمالی(رومانی)دگاهدا"

بودکهتوسطنخستیندولتبعدازجنگجهانیدومرومانی،تحتنظارت

شد تشکیل جنگی جنایتکاران محاکمه برای متفقین کنترل کمیسیون این.

توافقنامه طبق فرماندهیمتفقینتشکیلدادگاه دولترومانیو .شدایمیان

شودکهدرامردستگیریومحاکمهدولترومانیطبقاینتوافقنامهمتعهدمی

ایندادگاهدرواقعغیردولتینبودوازاین.جنایتکارانجنگیهمکاریکند
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می اطالق مردمی آن وجهتبه عادی یکدادگاه دادگاه، این چون شد،

.هایرسمیتشکیلشدرسمینبودوخارجازحوزهدادگاه



دادگاهراسل
.بهدادگاهمردمیمرسومشددادگاهراسل،نخستیندادگاهغیردولتیبودکه

سازماندهی١1۳۳درنوامبرایندادگاهرابرتراندراسلبامیزبانیژانپلسارتر

لدیدردوجلسهدراستکهلمسوئدوروسک١1۳1درسالدادگاهراسل.کرد

برجستهچپ،برتراندراسلوژانپلسارتردوفیلسوف.برگزارشددانمارک

نفربه چند و کورتازار خولیو  رالفشوئمن، کنکوتس، باسو، للیلو همراه

این.دیگردادگاهرابرایرسیدگیبهجنایاتآمریکادرویتنامتشکیلدادند

 سال شکستنیروهایفرانسویدر از بعد یکدهه تشکیل١1۴۵دادگاه و

ش جنوبیو مالیتاسیسشدویتنام بین. دادگاه به المللیجنایاتایندادگاه

نیزمشهوربودجنگی ازیاهبرجستیهامتشکلازچهرهتیبرتراندراسلهیئ.

س دانشمندان، فالسفه، نواستمدارانیجمله تشکسندگانی، وکال تالیو داد

بشنودوتتنامیدروآمریکامتحدهاالتیشواهدمربوطبهمداخالتا نییعرا

آ که استیالمللنیبمیجراایکند مرتکبشده براساسقوانین. اینهیئت،

المللی،بهایننتیجهرسیدکهآمریکاومتحدانشدرویتناممرتکبجنایتبین

شده کشی نسل و بهجنگی ایاالتمتحده مسلح نیروهای دولتو طوراند؛

ب جمله از غیرنظامی، اهداف بمباران به اقدام مدارس،یمارستانعمدی ها،

وخانه فرهنگی و تاریخی بناهای سدها، مسکونی، های است؛.. کرده

هایاسترالیا،نیوزیلند،کرهجنوبی،فیلیپین،تایلندوژاپنبانقضحقوقدولت

تجاوزگرانهبین اقدامات با رابطه در متحده ایاالت با والملل ویتنام به اش

.اندالئوس،همدستبوده
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در١11۳،ازجملهدرسالبعدهایسالدریگریدیهادادگاههراسل،دادگا

بهلیوبرزنیآرژانتدرینظامیهایکتاتوریدرُمبرایرسیدگیبهجنایات ،

برایرسیدگیبهجنایاتحکومتنظامیدررُم١11۳-١11۵هایفاصلهسال

 سال در شیلی، در بش١11۳پینوشه وضعیتحقوق به رسیدگی دربرای ر

ا،درسالکیآمردریمردمبومدیتهدبرایرسیدگیبه١11۳سالدرآلمان،

.برایفسلطین،برگزارکرد20١2تا2001برایعراقوبهفاصله200۵



دادگاهدائمیمردمی
للیوباسوازهمراهانواعضایهیئتژوریدادگاهراسلبرایویتنام،درسال

عنوانجانشینوادامهدهندهتجربهدادگاهرابه"میدادگاهدائمیمرد"١111

.ردراسل،دربولونیاایتالیاتاسیسک

مردمی" دائمی بتاریخجلسه"دادگاه 22ای کواالالمپور،20١1سپتامبر در

میانمار ارتش توسط روهینگیایی مسلمانان  کشتار به رسیدگی برمه)برای

وشاهدانشهادتدنیپسازشن"میمردیدادگاهدائم".،برگزارکرد(سابق

تی،جنایجنگاتیجنادرمیانمار،کهاسان،بهایننتیجهرسیدشهادتکارشن

نسلکشتیبشرهیعل میو شودیانجام . منتشرگزارشیدر ایندادگاه که

سریع هرچه که شده خواسته جهانی جامعه از قتلکرد، به نسبت عامتر

دادگاه،ازگزارشدرادامه.المعلنشاندهدسهاواخراجآنانعکروهینگینی

عامایدررابطباقتلالمللیدرخواستشدهاستکهپروندهدادگاهجناییبین

.تشکیلدهد،هایایندادگاههابراساسیافتهروهینگینی



دادگاهمردمیمکزیک
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ادگاهازد،20١١اکتبر2١درایبتاریخ،طینامهکیمکزیسازمانمدنهاده

لیزلیباسو)دائمیمردمی و للیو بنیاد ) دادگاهیبرایدرخواستکردندکه

طوالنیاستبرایهایرسیدگیبهوضعیتجوامعبومیمکزیککهمدت

ایندادگاه،نخستین.کنند،برگزارکندخودمختاریوتکثرحقوقیمبارزهمی

 ژوئن در را خود نه20١2جلسه جلسه خوارسو سیوداد  بهاییدر اشرا

فاصله ١2روزهای ١۴تا س20١۵نوامبر مکزیکو پایتختمکزیک،در یتی،

کرد برگزار به. جنگکثیف، مورد، چهار به سازدادگاه و ساخت عنوان

خشونت؛مصونیتازمجازاتوعدمدسترسیبهعدالت؛کوچوجابهجایی

 زنان؛ علیه خشونت و کشی زن علاجباری؛ ذرت،کارگرانهیخشونت

استقاللغذاتیحاکم اطالعاتستیزطیمحبیتخر؛ییو حقوقمردم؛ و

.،رسیدگیکردنگارانروزنامههی،سانسوروخشونتعلکنندهگمراه

ماننددادگاه ایندادگاه دائمیمردمیبرگزارسازوکار دادگاه هایقبلیکه

مردموکردهاست،برانگیختنافکاروآگاهیعمومینسبتبهنقضحقوق

اسا حقوق و جهانی قوانین به احترام بودارتقا افراد و جوامع و مردم .سی

هایمتشکلازیکقاصی،چنداستاددانشگاهدرعرصه(تداورانهیئ)هیئتی

مختلفعلمی،یکدادستان،یککشیشویکسیاستمدار،دادگاهرااداره

.کردند

جمل از هم دادگاه چندین مردمی، دائمی کشتاردادگاه به رسیدگی برای ه

ودربرمهدرسال20١0هاتوسطدولتسریالنکا،دربرلیندرسالتامیل

المللیتوسطبراینقضقوانینبین20١۳،یکجلسهدرپاریسدرسال20١۳

.دولتوارتشترکیهدررابطهباکردها،برگزارکردهاست



 دادگاهراسلدربارهفلسطین
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"دربارهفلسطیندادگاهراسل" برایرسیدگیبه2001ایندادگاهدرسال.

بین سرزمیننقضقوانین در اسرائیل توسط تاسیسشدالمللی اشغالی، .های

همان به سازماندهیایندادگاه و بهمکانیزم راسل دوران در استکه گونه

متحدان و آمریکا جنگی کردجنایات رسیدگی ویتنام در اش تیکهیئ.

چهرهژوری از دانشمندان،جهانی،هبرجستیهامتشکل فالسفه، جمله از

نواستمدارانیس وکالسندگانی، راو فلسطین باره در راسل جلساتدادگاه

دربارسلونا،20١0ایندادگاهچندجلسه،بهترتیبدرمارس.دهندتشکیلمی

در20١2مبردرکیپتاون،درنوا20١١درلندن،درنوامبر20١0درنوامبر

.دربروکسلبرگزارکرد20١۳نیویورکودرسپتامبر

یالمللنیبنیمواردنقضقوانبندیدادگاهراسلدربارهفلسطین،بهمنظورجمع

سرزملیاسرائتوسط همنیفلسطیاشغالیهانیدر جامعهتیمسئولنیچنو

ها،ینبرایکمکبهاسرائیلبراینقضحقوقفلسطیوبخشخصوصیجهان

درشانزدهموهفدهممارس دربروکسلبرگزار20١۳جلسهنهاییخودرا ،

کرد سرزمین. اشغال با رابطه در اسرائیل که رسید نتیجه این به هایدادگاه

،ساخت(حقتعیینسرنوشت)فسلطین،حقمردمفلسطینبهتشکیلکشورشان

ایاشغالی،ایجادهدیوار،مصوباتسازمانمللمتحدبرایخروجازسرزمین

هاازاینمناطق،ایاشغالیواخراجفلسطینیهایاسرائیلیدرسرزمینشهرک

خانه مصادره و فلسطینیتخریب خاکهای به المقدس و بیت ضمیمه ها،

اسرائیل،جلوگیریازبازگشتمهاجرانفلسطینیبهفلسطین،مجازاتجمعی

هابدوناتهام،شکنجهوآزارویهادرغزه،دستگیریفراگیرفلسطینفلسطینی

المللیرانقضالمللیوحقوقعرفیبین،قوانینبین...اذیتزندانیانفلسطینیو

نیموردازانیچندگیریایندادگاهآمدهاستکهدرادامهنتیجه.کردهاست
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ب حقوق نقض المللنیموارد ک، مییفریمجازات شوندمحسوب اتیجنا:

.دیآپارتاتیجناوتیبشرهیعلاتی،جنایجنگ



دربارهبردگیجنسیارتشزنانیجنگاتیجنایالمللنیدادگاهب"

"ژاپن
ریغیهاتالشسازمانقیازطرشودکهایندادگاه،دادگاهتوکیونیزنامیدهمی

در2000دسامبر١2تا۳بهمدتچهارروزبهفاصلهایدرسراسرآسیدولت

یجنسیداربردهفازبرگزاریایندادگاه،رسیدگیبههد.توکیوبرگزارشد

بودژاپنینظام آن پیشاز و دورانجنگجهانیدوم در ارتش. دولتو

در را مراکزی ارتش، نیروهای به جنسی خدمات ارایه برای ژاپن وقت

عنوانمکان تحت داشت، حضور ژاپن ارتش که زنان"هایی 2آسایشگاه
"

کرد ایجاد زن. قراربیشتر جنسی استفاده مورد ارتشژاپن سوی از که انی

امازنانینیپیلیفونیازجملهکره،چهایاشغالی،گرفتند،ازسرزمین بودند،

نونهی،گموری،تی،هندشرقوانی،مانچوکو،تاای،ماالتنامی،ولندیازبرمه،تازین

نیندرژاپن،چبرایخدماتجنسیبهنظامیانژاپندرکشورهایاشغالیوهم

ماالیاندونز تاای، ماکائولندی، هنگکنگ، برمه، ، گرفتهنیهندوچ، کار به

زدهنیتخم.تعدادکمینیزاززنانهلندواسترالیادرمیانآنانبودند.شدند

هزارزنانراارتشامپراطوریژاپندرآندوران۵١0000تا۳۳0000شودیم

.بهبردگیجنسیگرفتهبود

دادگ اه رسید نتیجه این ژاپنبه دوم،که جنگجهانی دوران برخالفدر

عملکردهی،المللنیبنیقواناشنسبتبهخودوتعهداتوتوافقاتتعهدات

                                                           
 
  Comfort Women 
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است ژ. بیناپن معاهدات کنوانسالمللی جمله الهه١101ونیاز ونیکنوانس،

١1۳0ونیترددزنانوکودکانوکنوانسجلوگیریازیبرا١12١یالمللنیب

کار جهانی اجبارسازمان کار مورد نیدر استرا دولت.قضکرده این

معاهدهو١12۳یداربردهونیالملل،ازجملهکنوانسنیبعرفحقوقچنین،هم

 .رازیرپاگذاشتهاستسکویسانفرانس١1۴١

وهشتعضوعالیرتبهنظامیودولتی۳تودگاهزنان،امپراطورژاپن،هیروهیدا

ادررابطهبابرداریجنسیوتجاوزبهعنف،بهعنوانجنایتعلیهبشریت،ر

دانست مسئول ا. هیروهیدادگاه، یاماشیمپراطور ژنرال و ارتش۵اتتو فرمانده

برایتجاوزبهزنانماپانیک عنوانجنایتعلیهبشریتبه۴امپرطوریژاپنرا

.مجرمشناخت

آسایشگاه"اشدرقبالایجادمسئولیتکندکهدادگاهبهدولتژاپنتوصیهمی

بین"زنان حقوق سیستم، این که کند اعالم و تائید نقضکردهرا را الملل

عذرخواهیکندومسئولیتقانونیخودراانجامدهدوتضمینکندکه.است

داد نخواهد رخ اتفاقی چنین جنایت،.دیگر این بازماندگانی و قربانیان به

پرداختنمای بردگیخسارت سیستم باره در تحقیق برای را مکانیزمی و د

کند ایجاد آن اسناد به آنطریقدسترسیمردم از جنسیارتشو ،دادگاه.

خواهدکهدرمشورتبابازماندگان،یککمیسیونچنینازدولتژاپنمیهم

یابوآشتیرابرایثبتتاریخیجرایمجنسیدرزمانجنگتشکیلحقیقت

.دهد


                                                           

 
 Hirohito 

 
 Yamashita 

 
 Mapanique 
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 ستیزطیحقوقبشرومحنهیدرزمگاهمردمیهندداد

 دادگستریرسمستمیسیبرایاستنیگزیجاایندادگاه، که هند، دریدر

بس موضوعاتیاریمورد متحقیقات،از اقداماتاصالحیانجام و رایدهد

دادگاهمردمیهند،اززمان.دهدیصدامدهیدبیبهافرادآسوکندیمهیتوص

درموردجابجایادیزقاتیتحق،١11۳ژوئن۴دراشدرتشکیل مردمییرا

ی،آلودگنیرنشیفقیهامحلهنساکناهیپارک،تخلایسدجادیایبراییروستا

درایندادگاه،تحقیقاتی.انجامدادهاستیدولتهایوقتلوخشونتیصنعت

نقضحقوق ممردممورد مستیزطیحو ددهیانجام واقع. در ایندادگاه،

یافته و دارد توصیهنقشیککمیسیونتحقیقرا با همراه را هاییهایخود

.دهدانتشارمی



یاندونزیمردمالمللیبیندادگاه
این.درالههبرگزارشد20١۴نوامبر١۳تا١0بهفاصلهروزهایدادگاهنیا

 عملی یکابتکار مردمیاستدادگاه کشتار. از بدربردگان جان را دادگاه

،شماریهایدرتبعیدهاتوسطژنرالسوهارنوباحمایتاندونزیاییکمونیست

ایندادگاه.هاوهنرمندانسازماندهیکردندازفعاالنمدنی،وکال،آکادمسین

تیبشرهیعلیتازمجازاتدررابطهباجناتیبهفرهنگمصونیدگیرسیبرا

سالیاندونزدر شدلیتشک١1۳۳-١1۳۴یهادر این. نهایی گزارش در

استکه آمده حقوقبشریاستواقتدار"دادگاه یکدادگاه ایندادگاه،

صدای از را مدنانیقرباناخالقیخود جوامع بیملیو .ردیگیمیالمللنیو

".استقیتحقازجنسیکدادگاه،دادگاههویتاساسی

کود دنبال نظامیتابه ارانطرفدینافرجام سوکارنوژنرال ، سپتامبر۳0در

١1۳۴ راو، بدستگرفتو ارتشرا ۳0استیکنترل ساله راخونین خود
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کودتانیرامقصراحزبکمونیستاندونزیبالفاصلهاو.آغازکردبراندونزی

 و زددانست دست آن هواداران و اعضا رهبران، کشتار به ترتیب این .به

حزبکمونیستو۴000000 به وابستگان و هواداران اعضا، کادرها، از تن

گزارشدر.بسیاریازمردمعادی،دستگیر،شکنجه،اعدامویاناپدیدشدند

قضاتئتیهیینها اندونزایندادگاه استکه یمرتکبجنایتعلیهآمده

دهموردنقضفاحشحقوقبشرباشدکهدریپاسخگودیبابشریتشدهو

جمله١1۳۳-١1۳۴یهاسال از افتاد، واتفاق شکنجه کشقتل، هیعلینسل

اعضاکادرها، همحزبکمونیستهوادارانو طرفدارانسوکارنوو نیچنو

.یاندونزیحزبملیاعضا



ایرانتریبونالالمللیمردمیبیندادگاه
است مردمی عمل یکابتکار دادگاه، این گرا. کثرت بیان دادگاه ییاین

 است قانونی خالء کردن پُر و حقوقی خانوادهکه جانتوسط باختگانهای

بدربردگانازکشتارزندانیانسیاسیدرزندانیانسیاسیدردههشصتوجان

"مادرانخاوران"جویانهودادخواهانهعدالتهایباالهامازخواستهایندهه،

 حقوق فعاالن شاعران، نویسندگان، وکال، حمایت کودکان،و و زنان

و شد...دانشجویان به.تشکیل مردم، وسیع حمایت مورد دادگاه یژهواین

جانخانواده گرفتهای قرار ایران خارج و داخل در باختگان دادگاه،. این

شصتدرایرانرا،دردومرحلهرسیدگیبهکشتارزندانیانسیاسیدردهه

حقیقت روزهاکمیسیون فاصله به لندن در یاب ١۳ی 22تا و20١2ژوئن

ایندادگاه.،انجامداد20١2اکتبر21تا2۴دادگاهدرالههبهفاصلهروزهای

برایرسیدگیبهکشتارنزدیکبهبیستهزارزندانیسیاسیدردههشصت،

هاهزارتنازفعاالنکهبهدههخونینمعروفاست،دستگیریوشکنجهده
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هایقومیهاواحزابسیاسی،گروهارانسازمانسیاسی،رهبران،اعضاوهواد

ها،چونبهائیها،پیروانمذاهبیهمها،عربها،بلوچچونکردها،ترکمنهم

جنسی تجاوز و بهزنانآزار باکره دختران به تجاوز اعدام،، پیشاز ویژه

.تشکیلگردید

 مردمیییحکمنهادر قضاتالمللنیبدادگاه اتفاقآراءیایرانتریبونال، با

:اعالمکردندکه

(١ تا١۳۳0هاییسالجمهوریاسالمیایراندرفاصله(

المللرانقضکردهوعلیهشهروندانخودحقوقبین١۳۳۳

.مرتکبجنایتعلیهبشریتشدهاست

(2 ب( ایران اسالمی هجمهوری المللیبینمیثاقموجب

دررابطهنقضفاحشحقوقبشردرحقوقمدنیوسیاسی،

باشهروندانخودمسئولیتکاملدارد؛و

درالملل،جمهوریاسالمیایرانحقوقبینعرف(۳) را

وطرح بشریتیریزیشدهارتکابگسترده جنایتعلیه

فاصله ١۳۳0هاییسالدر کاملمسئول١۳۳۳تا طور به

 .داندمی



هایمردمیوجوهمشترکدادگاه
اندادگاه  دولتهایمردمی، حصار بر دادگاهها هژمونیها، قوانینحقوقیو

را آنها فزابه بایاندهیطور رابطه حقوقیدیجدیاستانداردهانیتدودر

چالشکشیدهیالمللنیب دادگاه.اندبه این از مردمیبرخی دادگاه مانند ها،

پیشازآنکهتااندکردهدایپیدسترسییهاهیبهروالمللیایرانتریبونال،بین
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است نداشته وجود همرویه. قدرتوهایی یکحکومتدر محاکمه چون

.دادرسی-محاکمهآنبهجرمجنایتعلیهبشریت،طییکفرایندحقوقی

المللحقوقبین متوجهافرادووظایفومسئولیت، داند،میهادولتنیزهارا

یافرادیکهدرحوزهمتوسطئهابهجلوگیریازارتکابجراجاکهدولتآن

حکومتبهجرم/امامحاکمهدولت.هستند،تعهددارندهااقتداروکنترلآن

المللمستترنیستوسابقهنداردصراحتدرحقوقبینجنایتعلیهبشریتبه

المللی،دولتیرابهجرمجنایتعلیهبشریتمحاکمههایمحلیویابیندادگاه

المللوایرانتریبونالباتجزیهوتحلیلحقوقبینقضاتدادگاه.کردهباشند

هاواختیاراتآنهاالمللیبهوظایفومسئولیتدولتنگاهدادگاهکیفریبین

  افرادونهادهایزیرمجموعهآنها،  فراترازشناختبرایجلوگیریازجرم

ویفردیفریکتیمسئول اسالمیرفته بهجمهوری را یکایران عنوان

هایگستردهسیاسیدردههشصت،مسئولوحکومت،درمورداعدام/دولت

دانستند مقصر به. تریبونال ایران ترتیب، این حقوقیبه دادگاه یک عنوان

حکومترا/دهدومسئولیتدولتالمللراتوسعهمیآور،حقوقبینغیرالزام

قبالاعمالمجرمامه تصریحمیدر بشریت، کنداشعلیه . ماده حکم١۳۵در

:دهاستنهاییایرانتریبونال،آم

بر ایران اسالمی جمهوری کنترل جاری، دادرسی در

دادستان ومأموران، بازجویان، قضات،مسئوالنزندان، ها،

سایرافرادوابستهبهآنکهدراجرایاینجنایاتدخالت

است،اندداشته ناپذیر انکار اینعقیده. بر بنابرایندادگاه

است میحقوقبینطبقکه توانجمهوریاسالمیالملل،

دستور به بشریتدانستکه جنایتعلیه مسئول را ایران
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زندان و نهادها چارجوب در و حکومت هایمقامات

.حکومتانجامگرفتهاست

ایجادفرومومکانیاستیکیدیگرازوجوهمشترکتدادگاه هایمردمی،

 برای و دادخواهی،بانیانقرهایخانوادهبازماندگان صدای که وآنان شان

اعتراضانصدایخفته برآنانرفتهو که بیدادگریوظلموستمیرا به شان

برسانند عمومی افکار گوش به است، بهدادگاه. مردمی فرومیهای عنوان

.صداهستندهستندبرایصدایمردمیکهبی

ددادگاه مانند که آنها چه کلیت، در مردمی، توسطهای راسل ادگاه

اند،چهآنهاییکهبهابتکارمردمیتاسیسوبرگزارشدهچپوروشنفکران

خانوادهعمل و حمایتقربانیانهایبازماندگان دخالتو هرگونه مستقلاز

شده برگزار غیردولتی، و دولتی همنهادهای مردمیاند، دادگاه دو چون

مردبین دادگاه و تریبونال ایران بینالمللی قدرتمی به اندونزی، ابییالمللی

مدنیتوده جامعه در مقابلگزینهکمکمیهایمردم در و یدولتی،کنند

.کنندگزینهمردمیبرایاجرایعدالترامطرحمی



دادگاهدادگاه که قانونیرا کردههایمردمیخالء پرهایرسمیایجاد اند،

ایبررسیشواهد،برآوردنحقیقیتازقدرتآنهادرتواناییآنهابر.کنندمی

سرکوبگذشته اصولحفرهای اعمال و دقیق تاریخی یکپرونده ایجاد ،

.هااستالمللدرموردنقضحقوقمردمتوسطحکومتحقوقبین



 کردن آگاه عمومی افکار وجهاز گرفته، انجام جنایات و گذشته اتفاقات

.هایمردمیاستمشترکدیگریمیاندادگاه
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هایمردمیتفاوتدادگاه
مکانیزمدادگاه ماهیت، متفاوتیازهمداشتههایمردمی، اندودروکارکرد

دادرسی خود، بهمختلفیکردهایروهای نسبت بی پیشالمللنیحقوق

.اندگرفته

تنهادادگاه اندونزی، ایرانتریبونالودادگاه هایمردمیدادگاهزنانتوکیو،

بهایننوع.انددادرسیداشته-هایخودرویکردیحقوقیبررسیهستندکهدر

.شودگفتهمی"دادگاهحقوقیغیرالزامآور"مردمیاصطالحاهایدادگاه

المللیکند،ژاپنقوانینبینمردمیزنانتوکیو،علیرغماینکهاعالممیدادگاه

امیراطو مقاماتبلندپایه را؛ افراد اما است، نقضکرده جملهرا از ژاپن ری

مجرم بشریت، علیه جنایت با رابطه در را ژاپن ارتش فرمانده و امیراطور

.شناسدمی

اندونزیدادگاه به،مردمی را سوهارنو زمان در اندونزی دولت را، دولت

مجرممیارتکابجنایتعلیهبشریتمحاکمهوآن شناسدرا قضاتدادگاه.

ایندادگا تحقیقمیدرگزارشنهاییخود، ازجنسیکدادگاه را نامند،ه

.یابایرانتریبونالشبیهبهکمیسیونحقیقترویکردی

هایغیردولتیعنواندادگاهبه١1۳0کهازسال"هایمردمیدادگاه"ازتمام

شده دادگاهتشکیل برخالف سازماناند، و روشنفکران که مردمی هایهای

المللیمردمیایراناند،تنهادودادگاهبینهغیردولتیبرایدیگرانبرگزارکرد

،پروژهکامالمردمیبودهواز"المللیمردمیاندونزیدادگاهبین"و"تریبونال

تحتخشونتقرار مستقیما توسطکسانیکه معمولی؛ توسطمردم پائینو

شدهگرفته سازماندهی انداند، دادگاه. سایر برخالف دادگاه، دو هایاین

کسانیمی،مردمی از را اقتدارخود بهاختیاراتو مستقیمدرگیرندکه طور

.اندمعرضخشونتوجنایتبوده



16 

 

مقاله بیندر مردمی دادگاه دادستانی سرپرستتیم اخوان پیام که المللیای

آیاعدالتمردمییکجایگزینقابلقبولبرای"ایرانتریبونال،تحتعنوان

بهمصونیتازمجازاتاست؟ است، بهرشتهتحریردرآورده یایرانبررس،

یانسازماندهیوقربانایکهتوسطسابقهیابتکارعملبعنوانیکتریبونالبه

.گوییجهانی،پرداختهاستپاسخآنبرتاثیراتوبرگزارشد

یدیجدموضوعیمردمیهادادگاهجادیا:نویسداودربخشیازاینمقالهمی

ستین م. تریبونالورداما دلایران چند بودیبلیبه و.سابقه بازماندگان

هایخانواده بودند، شده اعدام زندانیانیکه راسلدرآغاز دادگاه اقتباساز

فیلسوفبریتانیاییومیزبانیژانپلسارتر،،کردند کهتوسطبرتراندراسل،

تشکیلهراایندادگاکسانیکه.تاسیسشد١1۳۳فیلسوففرانسویدرسال

بیشتر دادند، غربی چپگرای بودندروشنفکران و. افشا دادگاه این هدف

ویتنام علیه ارجیغربییاستخوسمحکومکردنجنکآمریکا بودها این.

عالوه.برگزارنشدبودند،دادگاهتوسطکسانیکهتحتخشونتقرارگرفته

جهانآگاه آندر قابلتوجهینسبتبه میزان به حمایتیبرآن، وجودو

،دادنشانمی"ضدامپریالیست"کهخودرا،جمهوریاسالمیدرمقابل.داشت

شدحمایتمیغربیگرایبرخیازمحافلچپازسوی تلخبود،یظنزاین.

چپبودند شدند، اعدام ایران در زندانیانیکه بخشزیادیاز زیرا عالوه.

هاکشتارزندانیانسیاسیراانکارسالجمهوریاسالمیاینکهباتوجهبهبرآن،

آگاهایرانتریبونال،هدفاولیه،هداشتهبودهاننگنپوآنراازدیدمردمایران

اینچالشاینبود،که.بودازوقایعدههشصتافکارعمومیدرایرانکردن

دریکسیستماستبدادیکهمشخصهآنتبلیغاتوجعلواقعیتوجنایت ،

امرمستلزمنیا.گیردقرارهاایرانیمیلیوندرمعرضدیدت،سانسورشدیداس

عرویکردکی و تجزتیکشفواقعیبراینیمعتبر تحلهیو یحقوقلیو
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حقوقییرسمرینهادغکیترکیبوطیواجدشرابایستهوتوسطحقوقدانان

مشروع نظرجهانسرزنشقابلریتغیبا بودانیدر تمانیمهمتر. نیازیوجه

ابتک سایردادگاهار نیاهایمردمیعملبا برگزاربودکه معمولیآنرا مردم

اینچنینشد.کردندونهنخبگانوروشنفکرانوفعاالنمدنیازدوردست

حقیقت کمیسیون حقیقت، کشف برای برگزارکنندگان، برایکه و یاب

ینا.رسیدگیبهجنایاتصورتگرفتهدردههشصت،دادگاهبرگزارکردند

رویکردیحقیقت کامالحقوقیدادگاه، آورغیرالزام)یابیو منحصر( و دارد

.بفرداست

حقوقی یکپروسه طی که است مردمی دادگاه نخستین تریبونال، -ایران

 زمینهدادرسی، مبانیحقیقیو به توجه با در حکمهایحقوقیمطرحشده

بش جنایتعلیه جرم به قدرترا یکحکومتدر ودادگاه، ریتمحاکمه

بینآن حقوق وسیله، این به شناختو مجرم تنهارا آن برطبق که را الملل

.ارتقادادهاشدافرادرابهجرمجنایتعلیهبشریتمحاکمهکرد،بهدولتمی

 برایتدارکدادگاه، کارزاریبرگزارکنندگان در اندازیراه2001سپتامبر

ایر میان در خود نوع در که بیکردند تبعیدی بودانیان سابقه دل. لیبه

تیمحدود کافکارزارامکانات منابع کمبود برایو الزم، تحققیو

:بودیالزم،چهارشرطاساسآنبهاهدافیابیدستوپروژهنیازیآمتیموفق

انگیزهقویبرایانجامکارهایاینپروژهوسیعوبزرگووظایفیکهدر-١

 داشت؛ خصشیفداکار-2دست تشک-۳ی؛ به الیتعهد یجنبشجادیو

استقاللکامل-۵؛وادارهدادگاهسیتأسی،ضمنتالشبراریگستردهوفراگ

کاملازهردولتی،عالوهبراستقاللمالیدولتاییاسیسیازهرگونهوابستگ

یریگجهی،نتپروژهنیاشبردیپیبرا.یالمللنیبونهادمالیمحلیوسازمانای
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درآنتیمعتبرومستقلباشدتامشروعحقوقیهیروکیدیهدادگاهباشدک

.بگذاردیبرافکارعمومیمطلوبریتأث١۳۳0دههعیوقاقتیحقیافشا

مهمتریکی برانیاز یالزامات کار اکارزارادامه یحقوقمیتکیجادی،

وکال از متخصصیمتشکل باتجربه و حوزه بدر بودنیحقوق الملل یبرا.

کنیانجاما انتخابیرانیاجهانیوبرجستهیازوکالیگروهارزارکار، را

 تنهاکرد، نه بینکه حقوق مفاهیم و اصول زمینه المللدر تخصصدارای

میبودند بلکه ، در قتلباید ایاسیسانیزندانعاممورد اطالعاترانیدر

.رایگانبودندانهوداوطلببهطوراینپروژهبهمشارکتدرلیوماداشتندمی

یسازماندهیادومرحلهندیفراکیبهعنواندیشدکهدادگاهبانیبرامیتصم

 رویکیشود، دیابیقتیحقیبر و باشد ویگریمتمرکز حقوقی ماهیت

ایرانتریبونالبهلحاظوسعتپروژهوکاردادرسی،.گیریداشتهباشدتصمیم

نزدیکبهصدشاهدعینیومتخص بزرگتریندادگاهمردمیاستکهبا ص،

.برگزارشدهاستدورانمعاصرتاکنوندر




 


