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 حکم مقدماتی دادگاه ایران تریبونال در باره جمهوری اسالمی ایران 

سه روز رسیدگی به جنایات  ، قضات دادگاه ایران تریبونال بعد از٠٩٣٠آبان  ٦برابر با  ٧١٠٧اکتبر  ٧٢روز شنبه 

شور سه ساعته، حکم مقدماتی زیر را در باره رژیم جمهوری اسالمی  جمهوری اسالمی ایران در دهه شصت و

 . قاضی یوهان کریگلر، حکم را به شرح زیر از تریبون دادگاه قرائت کرد رئیس دادگاه، .ایران صادر کردند

 

رای نهایی خود را در زمان  ،دیوان. سیدگی صادر کرده استز رموقت است که دیوان پس از سه رواین یک رای 

 .مقتضی صادر خواهد کرد

خانواده های جان برای نخستین بار . استاقدامی یگانه و بی نظیر  ،(یبونال ایران تر) برگزاری دیوان ایران  

تا  0631های  جنایات رخ داده در جمهوری اسالمی ایران بین سال تا در باره  یافتند سپردگان و بازماندگان فرصت

, بدون تالش ،قدردان کسانی هستیم که این رویداد تاریخی. این روندی استثنائی بود. با جهانیان سخن بگویند 0631

شورای برنامه چنین از شاهدان و کمیته ی  برگزاری و نیز از هم ،دیوان. بودنمی  پذیرشهامت و پشتکار آنان امکان 

حقیقت یاب، دادستان ها و همه ی کسانی که به طور خستگی ناپذیر به تحقق این امر کمک  ریزی، اعضای کمیسیون

ان به دیوقبال را  کتبی خود عینی و کارشناس را که شهادت شاهده 09دیوان شهادت  .گزاری می کند کردند سپاس

ی کمک به دیوان ضروری بود؛ این مدارک از زبان اصلی فارسی به در مواردی که برا .تسلیم کرده بودند استماع کرد

تیمی از دادستان های باتجربه و سپس از سوی هیات قضات مورد  شهود نخست به وسیله. ی ترجمه شدزبان انگلیس

مکاری شهادت به زبان فارسی داشتند، دیوان از هایراد در مواردی که شهود تمایل به . بازپرسی قرارگرفتند

با ارسال نامه ای به سفیر جمهوری اسالمی ایران در الهه به تاریخ . همزمان بهره گرفت جمانی توانا جهت ترجمهمتر

از تایید دریافت  آن ها ، امادعوت به عمل آمد و دفاع از خود جهت حضور در دیوانآن ها از  1101سپتامبر  01

دادگاه  از تصمیم جمهوری اسالمی ایران برای عدم حضور در  ،دیوان. کردندپاسخ به آن خودداری  و نامه دعوت

 .متاسف است و آن را تقبیح می کند

بر نقض گسترده، سازمان یافته ومداوم هستند دالیل غیرقابل انکاری  ،این شواهد. هستند شواهد به خودی خود گویا 

دیوان از حجم گسترده و قدرت . مده استآه اجرا در بتوسط جمهوری اسالمی ایران و به نیابت از آن که حقوق بشر 

 .  اقناع مدارک و شواهد بالمعارض  تحت تاثیر قرارگرفته است

که از آزار و تعقیب در فکر ایجاد آن توسط ایرانیان تبعیدی  :های زیادی طول کشیده است سال ،تشکیل این دیوان

ت را برای جنایاتی عدالاینها، مصمم بودند . بوده است جامعه مدنیتشکیل  به صورت فردی و کشورشان گریخته اند،

 . جست و جو کنند شان رخ داده است، و هموطنان که علیه خود

و با تصمیم قضات بین المللی مستقل و بی  حقوقیبر اساس موازین حقوق بین الملل و اولویت حاکمیت  ،این دیوان

 .طرف شکل گرفته است

جلسات  کهاست از جمله گزارش کمیسیون حقیقت یاب  شواهد و مدارک،جم قابل اتکایی از حاضر مبتنی بر حقضاوت 

تحت شاهد را که شخصا  17شهادت  ،این کمیسیون. برگزار نموددر لندن  1101ژوئن  11تا  01ریخ از تا خود را

واده ی تحت شکنجه و حبس قرار گرفته بودند یا اعضای خان شخصایا  ،این افراد .رژیم ایران بودند استماع کرد آزار

این شواهد به وضوح و به شیوه ای روشمند اعمال ارتکابی توسط جمهوری اسالمی ایران . زندانیان اعدام شده بودند
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کتبی تسلیم کمیسیون حقیقت یاب  اظهارنامه ،شهود عالوه بر شهادت شفاهی. علیه شهروندانش را توصیف می کند

گزارش . ر حد وسیعی در اینترنت قابل دسترسی استکردند و این مدارک به عنوان ضمایم گزارش کمیسیون د

نقل قول در آن آمده به نحوی که هر اظهارنظر به طور  0611صفحه است و  46کمیسیون حقیقت یاب نزدیک به 

این گزارش را به عنوان مدرک معتبر و قابل استناد می  ،دیوان. کامل با شواهد و مدارک ذکر شده تایید می شود

  .پذیرد

نزد کمیسیون و دیوان بر ماهیت این موارد نقض حقوق بشر به عنوان آسیب گسترده و نظام مند به افراد  شهود در

براساس . ه کردندئایید شهادت شان اراشخصی و غیرنظامی  گواهی دادند و در بسیاری موارد مدارک مستند نیز در ت

شش شکل مختلف از نقض . بل انکار دانسته شدیافته های دادستان ها؛ موارد زیر مورد بررسی قرارگرفته و غیرقا

فاحش حقوق بشر وجود دارد که شواهد تسلیمی به کمیسیون حقیقت یاب و به این دیوان به طور غیرقابل انکاری به 

 .(کردن ناپدید) قتل، شکنجه، حبس غیرعادالنه، خشونت جنسی، تعقیب و آزار و سربه نیست کردن: آنان اشاره دارد

 :دادستان در دادخواست تقدیمی ذکر کرده است ،همان گونه که

 سیاسی فیلم مستند نیما سروستانی گورهای زندانیان. جمهوری اسالمی ایران مرتکب قتل شده است ؛نخست اینکه

تا آنجا که چشم کار می کرد امتداد یافته اند؛ گورکن گورستان شیراز تحویل شصت جسد از  ،اعدام شده را نشان داد

شده اعدام  یازده صبح ساعت ده صبح دستگیر شده و اینها. بیست سال  در یک مرحله را گزارش داد قربانیان زیر

گروه  به تمامی پاکسازی می شدند؛ مملو از زندانی یبودند؛ خانواده ها به طور کامل نابود می شدند و برخی بندها

می  با تیرخالص از پای در و می شدند وهمچنان نفس می کشیدن جوخه های آتش تیرباران به وسیله یزندان گروه

فریب می دادند و مجبور می  شنیدیم که چگونه زندانیان کم سن و سال را از یکی از شاهدان ؛ و ما امروز صبحآمدند

دیوان شواهد گسترده ای . تیرخالص بزنند؛ کامیون های پر از اجساد را در گورهای دسته جمعی فرو می ریختند کردند

. ه استانجام نگرف در هیچ موردی اعدام مطابق روند دادرسی. زیر سن قانونی  استماع  کرد نوجوانان مبنی بر قتل

ش از پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی در فاصله ی پیرو فتوای صادره از سوی آیت هللا خمینی؛ بی 0641در سال 

 (.اغلب با طناب دار) زمانی چند ماه کشته شدند 

زندانیان را با بازو از سقف . در زندان تحت شکنجه جسمی و روحی، قرارنگرفته باشد هیج شاهدی نبود دوم اینکه؛

ب محروم می کردند؛ در سلول انفرادی حبس ؛کتک می زدند؛ از خوا تازیانه می زدند ی شان؛ بر کف پامی آویختند

یا در  -قرار می دادند و مجبور می کردند شکنجه ی سایر زندانیان را تماشا کنند ساختگی می کردند؛ تحت اعدام

شکوفه سخی به دیوان گفت که چگونه برای ساعت های بی پایان و . حضور کودکان شان آنان را شکنجه می کردند

تاثیر کلی این شکنجه تبدیل . قرار گرفته بود( تابوت)ومیت حسی کامل در یک جعبه ی سیاه ماههای متوالی در محر

شاهد دیگری   .بودشان از طریق تخریب حس هویت و شخصیت فردی  (زامبی)مرده ی متحرک "کردن زندانیان به 

به عنوان  بود ممکن سخن گفت که وی را به عروسکی تبدیل کرده بود که" تجاوز روانی"درحضور دیوان از 

  . آتش توابین به روی همبندانش آتش می گشود عضوی از جوخه

سوم اینکه؛ جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم تعقیب و آزار سازمان یافته شده که گزارش کمیسیون حقیقت یاب در 

ز حمایت قانون ا. کردها، عرب ها و بهائیان مورد هدف قرار گرفتند .به آن پرداخته است( 61صفحه ی )  6.7.1بند 

و این  ه استآنان را در گروه اقلیت های دینی رسمی قرارنداد" جمهوری اسالمی  قانون اساسی. بهائی ها دریغ شد

باب  تخریب شد؛  کان های مقدس آنان از جمله خانهم. بدین معناست که می شد بدون ترس از مجازات آنان را کشت
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حذف فیزیکی شدند؛ " منازل شان به آتش کشیده شد؛ گورستان های شان موردتخریب قرار گرفت؛ رهبرانشان مکررا

و طالق دادن  حق انجام شعائر دینی از آنان دریغ شد؛ از کار اخراج شدند؛ به زور وادار به تغییر کیش به اسالم 

به اتهام بهائیت زندانی شدند و تهدید . شار قرار گرفتندو برای ازدواج با پاسداران انقالب تحت ف شدندهمسران شان 

 .شدند که یک به یک نابود خواهند شد

طبیعی . جمهوری اسالمی ایران بر سوءاستفاده ی جنسی از زندانیان توسط زندانبانان چشم فروبست چهارم اینکه؛

حقیقت یاب توضیح می دهد که گزارش کمیسیون . 0.6.1است که گردآوری این گونه شواهد دشوار است اما بند 

 . چگونه مردان و زنان مورد آزار جنسی قرار می گرفتند

گزارش  0.6 – 0.1بند . افراد زندانی می شدند" با نقض آشکار مقررات بنیادین حقوق بین الملل "پنجم اینکه؛ 

در .  ر حبس می ماندندتوصیف می کند که چگونه افراد برای مدت های طوالنی بدون محاکمه دکمیسیون حقیقت یاب 

خص می زدند و در جلسات رسیدگی ای که فقط چند دقیقه طول می کشید به زندانیان اتهام جرائم سیاسی مبهم و نامش

هیچ متهمی در . ی دادندقرار م و صرب و شتمزندانیان را که چشم بند به چشم داشتند مورد توهین طول این جلسات

تحت رفتار زندانیان . از هیچ نوع پیدا نکرد امکان دسترسی به هیچ نوع مشاوره و دفاع حقوقی هیهیچ دادگا

امداد پزشکی   ظرفیت شان زندانی داشت؛سلول های زندان بیش از : و تحقیرآمیز قرار داشتند  غیرانسانیستمگرانه،

که در بندها شیوع می یافت؛ زندانیان از جمله برای آسیب های ناشی از شکنجه و بیمار های واگیری  ،دریغ می شد

 . وادار به شرکت در جلسات ایدئولوژیک مذهبی می شدند و تحت تهدید دائمی مرگ زندگی می کردند

گلوله ها یی که برای کشتن  آنان مجبور بودند هزینه. داشتندبه عالوه، خانواده ی زندانیان مورد رفتار بیرحمانه قرار 

ا بپردازند؛ اگر سعی می کردند مجلس سوگواری برپا کنند مورد ضرب و شتم واقع می عزیزانشان مصرف شده بود ر

وقتی ملکه . تخریب می شد؛ حق دریافت جسد فرزندان از مادران دریغ می شد ششدند و سنگ قبرهای کشته شدگان

اره شده بود که مصطفی سلطانی برای تحویل گرفتن جسد برادرانش مراجعه کرد بدن آنها به حدی با گلوله تکه پ

شهادت شهود بر افسردگی و کابوس های مکرر . اندامهای داخلی شان بیرون آمده بود و سرتاپا غرق خون بودند

 .تا به همین امروز هم ادامه یافته است فراگیر است و وبدرفتاری آزار میراث .دادند

گزارش کمیسیون حقیقت  46که در صفحه ی  ( انتساب جرم)  "انتساب رخدادها"؛ ما با بند مربوط به عالوه  براین

 :یاب آمده است توافق داریم

و اعدام ها  در همه ی " محاکمات" دستگیری ها، مفقوداالثرشدن ها، روش های شکنجه،  ،بر اساس شهادت شهود

.  تهران یا مهاباد دارای ویژگی های یکسانی بود, شیراز, زندان ها و بازداشتگاه ها در سراسر ایران، چه در مشهد

انسانی و نیز اعدام های  الگوهای مشابه و فراگیری از وحشیگری و بی توجهی به حقوق ابتدایی ،شهادت شهود

 . فراقضائی در سراسر کشور را افشا کرد

و به مرحله شده کمیسیون نتیجه می گیرد که این موارد نقض حقوق بشر به وسیله ی یک مرجع مرکزی طرح ریزی 

جمهوری اسالمی ایران تنها مرجع مسئول این  ه رژیمو در نتیج( ات اجرای آن فراهم شدیا موجب)  ی اجرا درآمد

 .اعمال است
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، "دادستان ها" ، "قضات: "رخدادهای گزارش شده به وسیله ی کمیسیون را مسئوالن حکومتی مرتکب شده اند

در قبال " ایران  ، رژیماز آنجا که این افراد کارگزاران حکومتی هستند. مسئوالن زندان ها، شکنجه گران و بازجوها

 . مسئولیت بین المللی دارد ،فجایعاین 

 .ند نیسته اایران رافع مسئولیت فردی کسانی که مرتکب این اعمال شد حکومت با این حال، مسئولیت

 :به عالوه، با تایید زمینه ی فوق که مبتنی بر رویدادهای رخ داده است، دیوان دریافته است که

قبال موارد نقض شدید حقوق بشر علیه شهروندانش تحت میثاق  مسئولیت تام و تمام در اسالمی ایران جمهوری( الف

 دارد؛ ،حقوق مدنی و سیاسی بین المللی

 0911پرونده ای قوی برای ارتکاب جرم و جنایت علیه بشریت در سالهای دهه ی  ،جمهوری اسالمی ایران( ب

دارد  ،اجرا در مورد ایران استتحت قوانین جاری و عرف حقوق بین الملل که قابل (  دهه ی شصت  شمسی)میالدی 

 .که باید پاسخگوی آن باشد

 :دیوان توصیه می کند که

این جنایات رسیدگی به اولیه که بیشترین مسئولیت را به عهده دارد  هوری اسالمی ایران به عنوان مرجعجم (٠

 .کرده و مرتکبین متهم شده را به دست عدالت بسپارد

توصیه کرده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  سازمان ملل همان طور که گزارشگر ویژه  (٧

 .کمیسیون تحقیق برای رسیدگی به این جنایات تشکیل دهد

که این موارد نقض سازمان همکاری اسالمی به کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر خود ماموریت دهد  (٩

 ".بررسی و مطالعه  کند" به رسمیت شناخته و " اولویت حقوق بشری " حقوق بشر را به عنوان 

اعمال صالحیت با از جمله  ،حقوق بین الملل عمل کننددر قبال کشورها به طور انفرادی به تعهدات خود  (4

ارتکاب جنایت برای بین المللی برای تعقیب مرتکبین جرائم به طور فردی و مسئول شمردن آنها  حقوقی

 .علیه بشریت

5)  

 .دیوان به طور کامل حمایت و  به ثمر رسیدن  آنها را پیگیری کندجامعه ی مدنی از یافته های این   (٦

 

علیه جنایات :" بین المللی یادآوری می کند که گفت جکسون در نورمبرگ را به جامعه کلمات قاضی ،دیوان

انسان های حقیقی رخ می دهد نه اشخاص انتزاعی و فقط با مجازات افرادی که  بین الملل به وسیله حقوق

 ". بین الملل را اجرا کردحقوق  ه جنایات را مرتکب می شوند می توان مفاداین گون

برگزارکنندگان و شهود تقدیم کند  مراتب سپاس گزاری خود را به همه  ،یک بار دیگر ،عالقمند است دیوان

امیدواریم کارشما الگویی : مشارکت کردند که با ابتکار مثال زدنی در سرتاسر این روند طوالنی تا پایان

بین الملل را مطالبه کنند و حقوق تحت قوانین  ،در سراسر عالم قرار گیرد تا حقوق خود سایر مردمبرای 

 .دنده موفق شوند توجه جهان را جلب کنند تا به رنج ها و مصیبت های شان گوش فرا
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 11الهه به تاریخ حقوق ساختمان سالن اکادمیک در  (نال یبوایران تر) ایران  دیواناتخاذ شده به وسیله ی 

  1101اکتبر 

  جان داگرد   ماکایو موتوا   یوهان کرایگلر

 پاتریشیا سلرز    مارگارت کانستلر   مایکل منسفیلد

 


