دادگاههایمردمی،وجوهمشترکوتفاوتآنهاباتمرکز

رویدادگاهمردمیبینالمللیایرانتریبونال

بابکعماد


مقدمه
غیردولتیگفتهمیشودکهتوسطشهروندانتاسیس

دادگاهمردمیبهدادگاه 

هاییکهبهدادگاههایمردمی


اینمقالهقصدداردبهکوتاه،بهدادگاه
میشود.

مرسوم هستند ،بهپردازد و وجوه مشترک و تفاوت آنهارا با تمرکز برروی
ایرانتریبونالموردبررسیقراردهد.
دادگاههای مردمی از این روی تشکیل میشوند ،زیرا دادگاههای محلی در

کشورهایی که حقوق مردم زیرپا گذاشته میشود و  سرکوب و کشتار
میشوند ،به خاطر وابستگی به دستگاه قدرت و شریک بودن در اعمال

دادگاههای

مجرمانه آنان ،امکان مراجعه به آنها برای مردم وجود ندارد .
بینالمللیکیفری،بهدلیل اینکه دامنهزمانی آن
بینالمللینیزبهماننددادگاه 

فقط مربوط به جرایمی است که پس از سال  2002انجام گرفته باشند،
صالحیتقانونیبرایرسیدگیبهجرایمیراکهپیشازآنانجامگرفتهباشد
و یا جرایمی که مربوط به نقض حقوق مردم(بشر) باشند ،ندارند .دادگاه
بینالمللیکیفریدرپیتصویباساسنامهرُمبتاریخ ١ژوئیه،2002درشهر

الهه موجودیت پیدا کرد .دادگاه بینالمللی کیفری در چهار مورد میتواند
اقدامکند،کهسهموردآنبهدرخواستدولتهاوشورایامنیتسازمانملل
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درموردچهارم،افرادحقیقیویانهادهایغیردولتیهممیتوانندبهآن

است.
شکایتکنند،امااینموردنیزبههمکاریکشورمحلجنایتبستگیدارد.
ایندادگاهتاکنوندررابطهباشکایتمردمویانهادهایمردمیاقدامیانجام
ندادهاست.
رقابتهای ژئوپلیتیکی ،توازن قدرت ،منافع اقتصادی و سیاسی و

به دلیل 
ماهیت امپریالیستی قدرتهای بزرگ و حمایت آشکار و پنهان از
حکومتهای دیکتاتوری و استبدادی ،امکان تشکیل دادگاههای بینالمللی

برایرسیدگیبهنقضحقوقمردموسرکوبوکشتارآنهاوجودندارد.

در جستجوی عدالت ،مردمی که به دادگاههای رسمی امیدی ندارند ،یا
نههای غیررسمیو خالقیراکهبه
مجبورندعدالتراکناربگذارندویا گزی 
هوی وهوسسیاسیآلودهنیست ،ابداعکنند.یک نمونهقابلتوجهازچنین
بینالمللیایران
کارآفرینیپاسخگویی،ابتکارعملیاستکهبهدادگاهمردمی 
تریبونال معروفشد.این دادگاه یک ابتکارعمل مردمی است و باالهاماز
مبارزاتدادخواهانه"مادرانخاوران" تشکیلشدهاست،مادرانیکهدردهه
فرزندانخودرادراعدامهایدستهجمعی

نخستپسازانقالب"اسالمی"،١
ازدستدادند.


دادگاههایمردمی

ازدهه ١1۳0حداقلشصت دادگاهمردمی،درخارجازساختارهایدولتیو
ساختاروروشکارایندادگاههاکه

نالمللی ایجاد شدهاست.
حکومتی وبی 
١۳۳۳-١۳۳0١
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نالملل،حقوقبشر،نسلکشی،جنایت
بهمواردزیادیازقبیل نقضحقوقبی 
جنگی ،جنایت علیه بشریت ،خشونت علیه زنان ،خشونت علیه کارگران و
روزنامهنگاران ،خشونت قومی ،کشتار مخالفان و زندانیان سیاسی ،تخریب

پرداختهاند،باهممتفاوتبودهاست.

محیطزیستو...
ستهارابهخاطرآتشزدن
درسال،١1۳۳هنگامیکههیتلرتالشکردکمونی 
پارلمانآلمانمقصربداند،گروهی ازوکالی اروپایی وآمریکاییباتشکیل
یگناهیآنهاراثابتکردندودرنهایتمنجربهآزادیآنهاشدند.
دادگاهی،ب 
ایننخستیندادگاهغیردولتیبودکهتشکیلشدوبهدادگاهشهروندیموسوم
دادگاههایی شد که به دادگاههای شهروندی و

گشت .این دادگاه ،پیشگام 
سپس مردمی معروف شدند ،با سوابق مختلف تالشهای بعدی  -از جمله
ادگاههای جنگ آمریکا در ویتنام ،بردگی جنسی ژاپن ،دیکتاتوریهای
د 
عامروهینگینها


آمریکایالتین،فلسطین،کشتارزندانیانسیاسیدرایران،قتل
و...

دادگاه(رومانی)مردمیبخارستوترانسیلوانیایشمالی
"دادگاه(رومانی)مردمیبخارستوترانسیلوانیایشمالی" نخستیندادگاهی
بودکهتوسطنخستیندولتبعدازجنگجهانیدومرومانی،تحتنظارت
کمیسیون کنترل متفقین برای محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل شد .این
دادگاه طبق توافقنامهای میان دولت رومانی و فرماندهی متفقین تشکیل شد.
دولترومانیطبقاینتوافقنامهمتعهدمیشودکهدرامردستگیریومحاکمه

جنایتکارانجنگیهمکاریکند.ایندادگاهدرواقعغیردولتینبودوازاین
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جهت به آن مردمی اطالق میشد ،چون این دادگاه ،یک دادگاه عادی و
رسمینبودوخارجازحوزهدادگاههایرسمیتشکیلشد.



دادگاهراسل
دادگاهراسل،نخستیندادگاهغیردولتیبودکه بهدادگاهمردمیمرسومشد.
ایندادگاهرابرتراندراسلبامیزبانیژانپلسارتردرنوامبر١1۳۳سازماندهی
کرد .دادگاهراسل درسال ١1۳1دردوجلسهدراستکهلمسوئدوروسکیلد
دانمارکبرگزارشد.دوفیلسوفبرجستهچپ،برتراندراسلوژانپلسارتر
بههمراه للیلو باسو ،کن کوتس ،رالف شوئمن  ،خولیو کورتازار و چند نفر

دیگردادگاهرابرایرسیدگیبهجنایاتآمریکادرویتنامتشکیلدادند.این
دادگاه یک دهه بعد از شکست نیروهای فرانسوی در سال  ١1۴۵و تشکیل
ویتنام جنوبی و شمالی تاسیس شد .این دادگاه به دادگاه بینالمللی جنایات
متشکلازچهرههای برجستهای از

جنگی نیزمشهوربود.برتراندراسلهیئتی
جمله فالسفه ،دانشمندان ،سیاستمداران ،نویسندگان و وکال تشکیل داد تا
شواهدمربوطبهمداخالتایاالت متحده آمریکا درویتنام رابشنودوتعیین
نالمللی مرتکب شده است .این هیئت ،براساس قوانین
کند که آیا جرایم بی 
بینالمللی،بهایننتیجهرسیدکهآمریکاومتحدانشدرویتناممرتکبجنایت

جنگی و نسل کشی شدهاند؛ دولت و نیروهای مسلح ایاالت متحده بهطور
یمارستانها ،مدارس،

عمدی اقدام به بمباران اهداف غیرنظامی ،از جمله ب
خانههای مسکونی ،سدها ،بناهای تاریخی و فرهنگی و ..کرده است؛

دولتهایاسترالیا،نیوزیلند،کرهجنوبی،فیلیپین،تایلندوژاپنبانقضحقوق

بینالملل با ایاالت متحده در رابطه با اقدامات تجاوزگرانهاش به ویتنام و

الئوس،همدستبودهاند.
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سالهای بعد،ازجملهدرسال ١11۳در
یدیگری در 
دادگاهها 

دادگاهراسل،
یهای نظامی درآرژانتین وبرزیل،به
رُمبرایرسیدگیبهجنایاتدیکتاتور 
فاصلهسالهای ١11۳-١11۵دررُم برایرسیدگیبهجنایاتحکومتنظامی

پینوشه در شیلی ،در سال  ١11۳برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در
آلمان،درسال١11۳برایرسیدگیبهتهدیدمردمبومیدرآمریکا،درسال
200۵برایعراقوبهفاصله2001تا20١2برایفسلطین،برگزارکرد.


دادگاهدائمیمردمی
للیوباسوازهمراهانواعضایهیئتژوریدادگاهراسلبرایویتنام،درسال
رابهعنوانجانشینوادامهدهندهتجربهدادگاه
" ١111دادگاهدائمیمردمی"  
راسل،دربولونیاایتالیاتاسیسکرد.
جلسهای بتاریخ  22سپتامبر  ،20١1در کواالالمپور
"دادگاه دائمی مردمی"  
برای رسیدگی به کشتار  مسلمانان روهینگیایی توسط ارتش میانمار(برمه
سابق)،برگزارکرد".دادگاهدائمی مردمی" پسازشنیدن شهادتشاهدان و
شهادتکارشناسان،بهایننتیجهرسیدکه درمیانمار،جنایات جنگی،جنایت
یشود .در  گزارشی که این دادگاه منتشر
علیه بشریت و نسل کشی انجام م 
کرد ،از جامعه جهانی خواسته شده که هرچه سریعتر نسبت به قتلعام
سالمعلنشاندهد.درادامهگزارشدادگاه،از
روهینگینیهاواخراجآنانعک 

ایدررابطباقتلعام


المللیدرخواستشدهاستکهپرونده

دادگاهجناییبین
هابراساسیافتههایایندادگاه،تشکیلدهد.


روهینگینی


دادگاهمردمیمکزیک
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،طینامهایبتاریخدر 2١اکتبر ،20١١ازدادگاه

دهها سازمانمدنی مکزیک

دائمی مردمی(بنیاد للیو و لیزلی باسو) درخواست کردندکه  دادگاهی برای
رسیدگیبهوضعیتجوامعبومیمکزیککهمدتهای طوالنیاستبرای

خودمختاریوتکثرحقوقیمبارزهمیکنند،برگزارکند.ایندادگاه،نخستین

اییاش را به
جلسه خود را در ژوئن  20١2در  سیوداد خوارس و جلسه نه 
فاصلهروزهای  ١2تا  ١۴نوامبر  20١۵در مکزیکو سیتی ،پایتخت مکزیک،

برگزار کرد .دادگاه به چهار مورد ،جنگ کثیف ،بهعنوان ساخت و ساز
خشونت؛مصونیتازمجازاتوعدمدسترسیبهعدالت؛کوچوجابهجایی
اجباری؛ زن کشی و خشونت علیه زنان؛ خشونت علیه کارگران ذرت،
حاکمیت و استقالل غذایی؛ تخریب محیط زیست و حقوق مردم؛ اطالعات
روزنامهنگاران،رسیدگیکرد.

گمراهکننده،سانسوروخشونتعلیه

سازوکار این دادگاه مانند دادگاههای قبلی که دادگاه دائمی مردمی برگزار
کردهاست،برانگیختنافکاروآگاهیعمومینسبتبهنقضحقوقمردمو
ارتقا احترام به قوانین جهانی و حقوق اساسی مردم و جوامع و افراد بود.
متشکلازیکقاصی،چنداستاددانشگاهدرعرصههای

هیئتی(هیئتداوران)
مختلفعلمی،یکدادستان،یککشیشویکسیاستمدار،دادگاهرااداره
کردند.
دادگاه دائمی مردمی ،چندین دادگاه هم از جمله برای رسیدگی به کشتار
تامیلهاتوسطدولتسریالنکا،دربرلیندرسال 20١0ودربرمهدرسال

براینقضقوانینبینالمللیتوسط

،20١۳یکجلسهدرپاریسدرسال20١۳
دولتوارتشترکیهدررابطهباکردها،برگزارکردهاست.


دادگاهراسلدربارهفلسطین
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"دادگاهراسل دربارهفلسطین".ایندادگاهدرسال 2001برایرسیدگیبه
نقض قوانین بینالمللی توسط اسرائیل در سرزمینهای اشغالی ،تاسیس شد.
مکانیزم و سازماندهی این دادگاه به همانگونه است که در دوران راسل به
جنایات جنگی آمریکا و متحداناش در ویتنام رسیدگی کرد .یک هیئت
ژوری متشکل از چهرههای برجسته جهانی ،از جمله فالسفه ،دانشمندان،
سیاستمداران ،نویسندگان و وکال جلسات دادگاه راسل در باره فلسطین را
تشکیلمیدهند.ایندادگاهچندجلسه،بهترتیبدرمارس20١0دربارسلونا،

درنوامبر 20١0درلندن،درنوامبر 20١١درکیپتاون،درنوامبر 20١2در
نیویورکودرسپتامبر20١۳دربروکسلبرگزارکرد.
نالمللی
دادگاهراسلدربارهفلسطین،بهمنظورجمعبندیمواردنقضقوانینبی 

نهای اشغالی فلسطین و همچنین مسئولیت جامعه
توسط اسرائیل در سرزمی 
ینها،
جهانیوبخشخصوصیبرایکمکبهاسرائیلبراینقضحقوقفلسط 
جلسهنهاییخودرادرشانزدهموهفدهممارس،20١۳دربروکسلبرگزار
کرد .دادگاه به این نتیجه رسید که اسرائیل در رابطه با اشغال سرزمینهای
فسلطین،حقمردمفلسطینبهتشکیلکشورشان(حقتعیینسرنوشت)،ساخت
دیوار،مصوباتسازمانمللمتحدبرایخروجازسرزمینهایاشغالی،ایجاد

ایاشغالیواخراجفلسطینیهاازاینمناطق،


هایاسرائیلیدرسرزمین

شهرک
تخریب و مصادره خانههای فلسطینیها ،ضمیمه بیت و المقدس به خاک
اسرائیل،جلوگیریازبازگشتمهاجرانفلسطینیبهفلسطین،مجازاتجمعی
یهابدوناتهام،شکنجهوآزارو
فلسطینیهادرغزه،دستگیریفراگیرفلسطین 

المللیوحقوقعرفیبینالمللیرانقض


،قوانینبین
اذیتزندانیانفلسطینیو...
درادامهنتیجهگیریایندادگاهآمدهاستکهچندینموردازاین

کردهاست.
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نالملل ،مجازات کیفری محسوب میشوند :جنایات
موارد نقض حقوق بی 
جنگی،جنایاتعلیهبشریتوجنایتآپارتاید.


نالمللی جنایات جنگی زنان دربارهبردگیجنسیارتش
"دادگاهبی 
ژاپن"
تالشسازمانهایغیر

ایندادگاه،دادگاهتوکیونیزنامیدهمیشودکهازطریق

دولتی درسراسرآسیا  بهمدتچهارروزبهفاصله ۳تا ١2دسامبر 2000در
بردهداریجنسی
فازبرگزاریایندادگاه،رسیدگیبه 

توکیوبرگزارشد.هد
نظامی ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم و پیش از آن بود .دولت و ارتش
وقت ژاپن برای ارایه خدمات جنسی به نیروهای ارتش ،مراکزی را در
مکانهایی که ارتش ژاپن حضور داشت ،تحت عنوان" آسایشگاه زنان"2

ایجاد کرد .بیشتر زنانی که از سوی ارتش ژاپن مورد استفاده جنسی قرار
گرفتند،ازسرزمینهایاشغالی،ازجملهکره،چین وفیلیپین بودند،امازنانی

نیز ازبرمه،تایلند،ویتنام،ماالیا،مانچوکو،تایوان،هندشرقی،تیمور،گینه نو
برایخدماتجنسیبهنظامیانژاپندرکشورهایاشغالیوهمچنیندرژاپن،

اندونزی ،ماالیا ،تایلند ،برمه ،هنگ کنگ ،ماکائو ،هندوچین به کار گرفته
شدند.تعدادکمینیزاززنانهلندواسترالیادرمیانآنانبودند.تخمین زده
یشود۳۳0000تا۵١0000هزارزنانراارتشامپراطوریژاپندرآندوران
م 
بهبردگیجنسیگرفتهبود.
دادگاه به این نتیجه رسید که ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم ،برخالف
نالمللی ،عملکرده
خودوتعهداتاشنسبتبه قوانین بی 

تعهداتوتوافقات 
Comfort Women
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است .ژاپن معاهدات بینالمللی از جمله کنوانسیون  ١101الهه ،کنوانسیون
نالمللی  ١12١برای جلوگیریاز ترددزنانوکودکانوکنوانسیون ١1۳0
بی 
سازمان جهانی کار در مورد کار اجباری را نقض کرده است .این دولت
بردهداری١12۳ومعاهده
نالملل،ازجملهکنوانسیون 
همچنین،حقوقعرفبی 

١1۴١سانفرانسیسکورازیرپاگذاشتهاست.
دادگاهزنان،امپراطورژاپن،هیروهیتو۳وهشتعضوعالیرتبهنظامیودولتی
ر ادررابطهبابرداریجنسیوتجاوزبهعنف،بهعنوانجنایتعلیهبشریت،
مسئول دانست .دادگاه ،امپراطور هیروهیتو و ژنرال یاماشیتا ۵فرمانده ارتش
بهعنوانجنایتعلیهبشریت
امپرطوریژاپنرابرایتجاوزبهزنانماپانیک  ۴
مجرمشناخت.
مسئولیتاشدرقبالایجاد"آسایشگاه

دادگاهبهدولتژاپنتوصیهمیکندکه

زنان" را تائید و اعالم کند که این سیستم ،حقوق بینالملل را نقض کرده
است.عذرخواهیکندومسئولیتقانونیخودراانجامدهدوتضمینکندکه
دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد .به قربانیان و بازماندگانی این جنایت،
خسارت پرداخت نماید و مکانیزمی را برای تحقیق در باره سیستم بردگی
جنسی ارتش و از آن طریق دسترسی مردم به اسناد آن ایجاد کند .دادگاه،
چنینازدولتژاپنمیخواهدکهدرمشورتبابازماندگان،یککمیسیون


هم
حقیقتیابوآشتیرابرایثبتتاریخیجرایمجنسیدرزمانجنگتشکیل

دهد.

Hirohito
Yamashita
Mapanique
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دادگاهمردمیهنددرزمینهحقوقبشرومحیطزیست
این دادگاه ،جایگزینی است برای سیستم رسمی دادگستری در هند ،که در
یدهد و اقدامات اصالحی را
مورد بسیاری از موضوعات ،تحقیقات انجام م 
یدهد.دادگاهمردمیهند،اززمان
یکندوبهافرادآسیبدیدهصدام 
توصیهم 
تشکیلاشدردر ۴ژوئن،١11۳تحقیقات زیادی رادرموردجابجایی مردم

محلههای فقیرنشین،آلودگی
روستایی برای ایجاد سدیا پارک،تخلیه ساکنان  
وقتلهایدولتی انجامدادهاست.ایندادگاه،تحقیقاتیدر
وخشونت  

صنعتی 
یدهد .این دادگاه ،در واقع
مورد نقض حقوق مردم و محیط زیست انجام م 
نقش یک کمیسیون تحقیق را دارد و یافتههای خود را همراه با توصیههایی
انتشارمیدهد.



بینالمللیمردمیاندونزی
دادگاه 
این دادگاه بهفاصلهروزهای ١0تا ١۳نوامبر 20١۴درالههبرگزارشد.این
دادگاه یک ابتکار عملی مردمی است .دادگاه را جان بدربردگان از کشتار
هاتوسطژنرالسوهارنوباحمایتاندونزیاییهایدرتبعید،شماری


کمونیست
ازفعاالنمدنی،وکال،آکادمسینهاوهنرمندانسازماندهیکردند.ایندادگاه

برایرسیدگیبهفرهنگمصونیتازمجازاتدررابطهباجنایتعلیهبشریت
در اندونزی در سالهای  ١1۳۳-١1۳۴تشکیل شد .در گزارش نهایی این
دادگاهآمدهاستکه"ایندادگاه،یکدادگاهحقوقبشریاستواقتدار
یگیرد.
نالمللی م 
اخالقی خود را از صدای قربانیان و جوامع مدنی ملی و بی 
هویتاساسیدادگاه،ازجنسیکدادگاهتحقیقاست".
به دنبال کودتای نافرجام نظامی طرفداران ژنرال سوکارنو ،در  ۳0سپتامبر
 ،١1۳۴او کنترل ارتش را بدست گرفت و ریاست  ۳0ساله خونین خود را
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براندونزیآغازکرد.اوبالفاصلهحزبکمونیستاندونزیرامقصراینکودتا
دانست و به این ترتیب به کشتار رهبران ،اعضا و هواداران آن دست زد.
 ۴000000تن از کادرها ،اعضا ،هواداران و وابستگان به حزب کمونیست و
بسیاریازمردمعادی،دستگیر،شکنجه،اعدامویاناپدیدشدند.در گزارش
نهایی هیئت قضات این دادگاه آمده است که اندونزی مرتکب جنایت علیه
بشریتشدهو باید پاسخگوی دهموردنقضفاحشحقوقبشرباشدکهدر
سالهای  ١1۳۳-١1۳۴اتفاق افتاد ،از جمله قتل ،شکنجه و نسل کشی علیه

کادرها ،اعضا وهواداران حزب کمونیست و طرفداران سوکارنو و همچنین
اعضایحزبملیاندونزی.


مردمیبینالمللیایرانتریبونال

دادگاه
این دادگاه ،یک ابتکار عمل مردمی است .این دادگاه بیان کثرت گرایی
حقوقی و پُر کردن خالء قانونی است که توسط خانوادههای جانباختگان
زندانیانسیاسیدردههشصتوجانبدربردگانازکشتارزندانیانسیاسیدر
عدالتجویانهودادخواهانه"مادرانخاوران"

باالهامازخواستههای

ایندهه،
و حمایت وکال ،نویسندگان ،شاعران ،فعاالن حقوق زنان و کودکان،
دانشجویان و...تشکیل شد .این دادگاه مورد حمایت وسیع مردم ،بهویژه
خانوادههای جانباختگان در داخل و خارج ایران قرار گرفت .این دادگاه،

رسیدگیبهکشتارزندانیانسیاسیدردهه شصتدرایرانرا،دردومرحله

کمیسیون حقیقتیاب در لندن به فاصله روزهای  ١۳تا  22ژوئن  20١2و
دادگاهدرالههبهفاصلهروزهای2۴تا21اکتبر،20١2انجامداد.ایندادگاه
برایرسیدگیبهکشتارنزدیکبهبیستهزارزندانیسیاسیدردههشصت،
کهبهدههخونینمعروفاست،دستگیریوشکنجهدههاهزارتنازفعاالن
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هاواحزابسیاسی،گروههایقومی


ارانسازمان
سیاسی،رهبران،اعضاوهواد
چونبهائیها،


ها،پیروانمذاهبیهم

ها،عرب

ها،بلوچ

چونکردها،ترکمن

هم
آزار و تجاوز جنسی زنان ،تجاوز به دختران باکره بهویژه پیش از اعدام،
تشکیلگردید.
نالمللیایرانتریبونال،قضاتبااتفاقآراء
درحکمنهایی دادگاهمردمی بی 
اعالمکردندکه:
()١جمهوریاسالمیایراندرفاصلهیسالهای ١۳۳0تا
١۳۳۳حقوقبینالمللرانقضکردهوعلیهشهروندانخود
مرتکبجنایتعلیهبشریتشدهاست.
بینالمللی
( )2جمهوری اسالمی ایران بهموجب میثاق  
حقوقمدنیوسیاسی،درنقضفاحشحقوقبشردررابطه
باشهروندانخودمسئولیتکاملدارد؛و
حقوقبینالملل،جمهوریاسالمیایرانرادر

()۳عرف
ارتکاب گسترده و طرحریزی شدهی جنایت علیه بشریت
در فاصلهیسالهای  ١۳۳0تا  ١۳۳۳به طور کامل مسئول
میداند.



وجوهمشترکدادگاههایمردمی

دادگاهها ،قوانین حقوقی و هژمونی

دادگاههای مردمی  ،انحصار دولتها بر 

ندهای در رابطه با تدوین استانداردهای جدید حقوقی
آنها را به طور فزای 
نالمللی به چالش کشیدهاند .برخی از این دادگاهها ،مانند دادگاه مردمی
بی 
کردهاندکهتاپیشازآن
بینالمللیایرانتریبونال،بهرویههاییدسترسیپیدا 
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رویههایی همچون محاکمه یک حکومت در قدرت و
وجود نداشته است  .
محاکمهآنبهجرمجنایتعلیهبشریت،طییکفرایندحقوقی-دادرسی.
میداند،
دولتها  

وظایفومسئولیتهارامتوجهافرادونیز 

حقوقبینالملل،

افرادیکهدرحوزهی

جاکهدولتهابهجلوگیریازارتکابجرائمتوسط


آن
امامحاکمهدولت/حکومتبهجرم

اقتداروکنترلآنها هستند،تعهددارند.
صراحتدرحقوقبینالمللمستترنیستوسابقهندارد


جنایتعلیهبشریتبه
هایمحلیویابینالمللی،دولتیرابهجرمجنایتعلیهبشریتمحاکمه


دادگاه
ایرانتریبونالباتجزیهوتحلیلحقوقبینالمللو

کردهباشند.قضاتدادگاه
المللیبهوظایفومسئولیتدولتهاواختیاراتآنها


نگاهدادگاهکیفریبین
برایجلوگیریازجرمافرادونهادهایزیرمجموعهآنها،فراترازشناخت
مسئولیت کیفری فردی رفته و جمهوری اسالمی ایران را بهعنوان یک
حکومت،درمورداعدامهایگستردهسیاسیدردههشصت،مسئولو

دولت/
مقصر دانستند .به این ترتیب ،ایران تریبونال بهعنوان یک دادگاه حقوقی
المللراتوسعهمیدهدومسئولیتدولت/حکومترا


آور،حقوقبین

غیرالزام
اشعلیهبشریت،تصریحمیکند.درماده ١۳۵حکم


درقبالاعمالمجرمامه
نهاییایرانتریبونال،آمدهاست:
در دادرسی جاری ،کنترل جمهوری اسالمی ایران بر
مأموران،دادستانها،قضات،مسئوالنزندان،بازجویان،و
سایرافرادوابستهبهآنکهدراجرایاینجنایاتدخالت
داشتهاند ،انکار ناپذیر است .بنابراین دادگاه بر این عقیده

حقوقبینالملل،میتوانجمهوریاسالمی

است کهطبق
ایران را مسئول جنایت علیه بشریت دانست که به دستور
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مقامات حکومت و در چارجوب نهادها و زندانهای
حکومتانجامگرفتهاست.
یکیدیگرازوجوهمشترکتدادگاههایمردمی،ایجادفرومومکانیاست

خانوادههای قربانیان ،آنان که صدای دادخواهیشان و

برای بازماندگان و 
واعتراضانشان بهبیدادگریوظلموستمیراکهبرآنانرفته

صدایخفته 

دادگاههای مردمی بهعنوان فرومی

است ،به گوش افکار عمومی برسانند .
هستندبرایصدایمردمیکهبیصداهستند.

دادگاههای مردمی ،در کلیت ،چه آنها که مانند دادگاه راسل توسط

مردمیتاسیسوبرگزارشدهاند،چهآنهاییکهبهابتکار

روشنفکرانچپو
های قربانیان مستقل از هرگونه دخالت و حمایت
عمل بازماندگان و خانواده 
نهادهای دولتی و غیردولتی ،برگزار شدهاند ،همچون دو دادگاه مردمی
بینالمللی ایران تریبونال و دادگاه مردمی بینالمللی اندونزی ،به قدرتیابی

تودههای مردم در جامعه مدنی کمک میکنند و در مقابل گزینهی دولتی،

گزینهمردمیبرایاجرایعدالترامطرحمیکنند.


دادگاههای مردمی خالء قانونی را که دادگاههای رسمی ایجاد کردهاند ،پر

میکنند.قدرتآنهادرتواناییآنهابرایبررسیشواهد،برآوردنحقیقیتاز

حفرهای سرکوب گذشته ،ایجاد یک پرونده تاریخی دقیق و اعمال اصول
المللدرموردنقضحقوقمردمتوسطحکومتهااست.


حقوقبین

آگاه کردن افکار عمومی از اتفاقات گذشته و جنایات انجام گرفته ،وجه
مشترکدیگریمیاندادگاههایمردمیاست.
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تفاوتدادگاههایمردمی

وکارکردمتفاوتیازهمداشتهاندودر

هایمردمی،ماهیت،مکانیزم 


دادگاه
نالملل پیش
دادرسیهای خود ،رویکردهای مختلفی نسبت به حقوق بی 

گرفتهاند.

دادگاهزنانتوکیو،ایرانتریبونالودادگاهاندونزی،تنهادادگاههایمردمی

دادرسیداشتهاند.بهایننوع

بررسیهایخودرویکردیحقوقی-

هستندکهدر
گفتهمیشود.

دادگاههایمردمیاصطالحا"دادگاهحقوقیغیرالزامآور"

کند،ژاپنقوانینبینالمللی


مردمیزنانتوکیو،علیرغماینکهاعالممی
دادگاه 

را نقض کرده است ،اما افراد را؛ مقامات بلندپایه امیراطوری ژاپن از جمله
امیراطور و فرمانده ارتش ژاپن را در رابطه با جنایت علیه بشریت ،مجرم
میشناسد.

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

رامجرممیشناسد.قضاتدادگاه


ارتکابجنایتعلیهبشریتمحاکمهوآن
هراازجنسیکدادگاهتحقیقمینامند،

درگزارشنهاییخود،ایندادگا
شبیهبهکمیسیونحقیقتیابایرانتریبونال.

رویکردی
عنواندادگاههایغیردولتی

دادگاههایمردمی" کهازسال  ١1۳0
به

ازتمام"
تشکیل شدهاند ،برخالف دادگاههای مردمی که روشنفکران و سازمانهای
اند،تنهادودادگاهبینالمللیمردمیایران

غیردولتیبرایدیگرانبرگزارکرده
دادگاهبینالمللیمردمیاندونزی"،پروژهکامالمردمیبودهواز

تریبونال"و"
پائین و توسط مردم معمولی؛ توسط کسانی که مستقیما تحت خشونت قرار
گرفتهاند ،سازماندهی شدهاند .این دو دادگاه ،برخالف سایر دادگاههای

مردمی ،اختیارات و اقتدارخود را از کسانی میگیرند که بهطور مستقیم در
معرضخشونتوجنایتبودهاند.

15

در مقالهای که پیام اخوان سرپرست تیم دادستانی دادگاه مردمی بینالمللی
ایرانتریبونال،تحتعنوان"آیاعدالتمردمییکجایگزینقابلقبولبرای
مصونیتازمجازاتاست؟،بهرشتهتحریردرآوردهاست،بهبررسیایران
سابقهایکهتوسط قربانیانسازماندهیو
ی 
تریبونالبهعنوانیک ابتکارعملب 

پاسخگوییجهانی،پرداختهاست.
برگزارشدوتاثیراتآنبر 
دادگاههایمردمیموضوعجدیدی

اودربخشیازاینمقالهمینویسد:ایجاد


یسابقه بود .بازماندگان و
نیست .اما مورد ایران تریبونال به چند دلیل ب 
خانوادههای زندانیانی که اعدام شده بودند ،درآغاز از دادگاه راسلاقتباس

کردند ،کهتوسطبرتراندراسل،فیلسوفبریتانیاییومیزبانیژانپلسارتر،
فیلسوففرانسویدرسال ١1۳۳تاسیسشد .کسانیکه ایندادگاهراتشکیل
دادند ،بیشتر روشنفکران چپگرای غربی بودند .هدف این دادگاه افشا و
ارجیغربیهابود.این

محکومکردنجنکآمریکاعلیهویتناموسیاستخ
دادگاهتوسطکسانیکهتحتخشونتقرارگرفتهبودند،برگزارنشد.عالوه
برآن ،به میزان قابل توجهی نسبت به آن در جهان آگاهی و حمایت وجود
نشانمیداد،

داشت.درمقابل،جمهوریاسالمیکهخودرا"ضدامپریالیست"
حمایتمیشد.این ظنزی تلخبود،

ازسویبرخیازمحافلچپگرای غربی
زیرا بخش زیادی از زندانیانی که در ایران اعدام شدند ،چپ بودند .عالوه
سالهاکشتارزندانیانسیاسیراانکار
برآن،باتوجهبهاینکهجمهوریاسالمی 
وآنراازدیدمردمایرانپنهاننگهداشتهبود،هدفاولیهایرانتریبونال،آگاه
کردنافکارعمومیدرایرانازوقایعدههشصت بود .چالشاینبود،کهاین
جنایت،دریکسیستماستبدادیکهمشخصهآنتبلیغاتوجعلواقعیتو
میلیونهاایرانیقرارگیرد .این امرمستلزم

سانسورشدیداست ،درمعرضدید
یک رویکرد معتبر و عینی برای کشف واقعیت و تجزیه و تحلیل حقوقی
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توسطحقوقدانانبایستهوواجدشرایط و ترکیب یک نهادغیررسمی حقوقی
با مشروعیت غیر قابل سرزنش در نظر جهانیان بود .مهمترین وجه تمایز این
عملباسایردادگاههایمردمیاین بودکهمردممعمولیآنرابرگزار

ابتکار
کردندونهنخبگانوروشنفکرانوفعاالنمدنیازدوردست.اینچنینشد
که برگزارکنندگان ،برای کشف حقیقت ،کمیسیون حقیقتیاب و برای
رسیدگیبهجنایاتصورتگرفتهدردههشصت،دادگاهبرگزارکردند.این
غیرالزامآور) دارد و منحصر

دادگاه ،رویکردی حقیقتیابی و کامال حقوقی(
بفرداست.
ایران تریبونال ،نخستین دادگاه مردمی است که طی یک پروسه حقوقی-
دادرسی ،با توجه به مبانی حقیقی و زمینههای حقوقی مطرح شده در حکم
دادگاه ،یک حکومت در قدرت را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و
آنرا مجرم شناخت و به این وسیله ،حقوق بینالملل را که برطبق آن تنها

شدافرادرابهجرمجنایتعلیهبشریتمحاکمهکرد،بهدولتهاارتقاداد.


می
راهاندازی
برگزارکنندگان برای تدارک دادگاه ،کارزاری در سپتامبر   2001
کردند که در نوع خود در میان ایرانیان تبعیدی بیسابقه بود .به دلیل
محدودیت امکانات کارزار و کمبود منابع کافی و الزم ،برای تحقق
تآمیزاینپروژهودستیابیبهاهدافآن،چهارشرطاساسیالزمبود:
موفقی 
 -١انگیزهقویبرایانجامکارهایاینپروژهوسیعوبزرگووظایفیکهدر
دست داشت؛  -2فداکاری شخصی؛  -۳تعهد به تشکیل و ایجاد جنبشی
گستردهوفراگیر،ضمنتالشبرایتأسیسوادارهدادگاه؛-۵استقاللکامل
ازهرگونهوابستگیسیاسییادولتی،عالوهبراستقاللمالیکاملازهردولت
جهگیری
نالمللی .برای پیشبرد این پروژه،نتی 
یا سازمان ونهادمالیمحلیو بی 
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شدکهدادگاهباید یک رویهحقوقی معتبرومستقلباشدتامشروعیت آندر
افشایحقیقتوقایعدهه١۳۳0تأثیرمطلوبیبرافکارعمومیبگذارد.
یکی از مهمترین الزامات برای ادامه کار کارزار ،ایجاد یک تیم حقوقی
نالملل بود .برای
متشکل از وکالی متخصص و باتجربه در حوزه حقوق بی 
انجاماین کار،کارزار گروهی ازوکالی برجسته جهانیو ایرانی راانتخاب
کرد ،که نه تنها در زمینه اصول و مفاهیم حقوق بینالملل دارای تخصص
بودند ،بلکه میباید در مورد قتلعام زندانیان سیاسی در ایران اطالعات
میداشتندومایلبهمشارکتدراینپروژهبهطورداوطلبانهورایگانبودند.

دومرحلهایسازماندهی

تصمیمبراینشدکهدادگاهبایدبهعنوانیکفرایند
قتیابی متمرکز باشد و دیگری ماهیت حقوقی و
شود ،یکی بر روی حقی 
تصمیمگیریداشتهباشد.ایرانتریبونالبهلحاظوسعتپروژهوکاردادرسی،

بانزدیکبهصدشاهدعینیومتخصص،بزرگتریندادگاهمردمیاستکه

تاکنوندردورانمعاصربرگزارشدهاست.
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