مرحله نخست دادگاه رژيم جمھوری اسالمی با موفقيت به پايان رسيد
مرحله نخست دادگاه رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در دھه  ٦٠به مدت پنچ روز ،از  ١٨ژوئن تا  ٢٢ژوئن ٢٠١٢
در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بين الملل در لندن برگزار شد .در اين مرحله از دادگاه ،قضات تحقيق عضو
کميسيون حقيقت ياب ،متشکل از شش حقوقدان و شخصيت برجسته و مترقی جھانی ،پروفسور اريک ديويد ،حقوقدان
بلژيکی ،خانم مری لوئيز اسمال ،ھمکار برجسته کميسيون حقيقت ياب آفريقای جنوبی ،پرفسور دانيل تورپ ،حقوقدان
کانادائی از مونترال ،خانم آن بورکلی ،محقق سازمان عفو بين الملل ،پرفسور ويليام شاباز ،حقوقدان ايرلندی و پرفسور
موريس کوپيتورن ،گزارشگر سابق شورای حقوق بشری سازمان ملل در امور ايران ،ھشتاد تن از اعضای خانواده ھای
جان سپردگان دھه شصت و جان به در بردگان از اعدام ھا دسته جمعی و کشتار زندانيان سياسی در اين دھه را ،به دادگاه
فراخواندند و از آنان تحقيق به عمل آوردند .شاھدان ،از چھل شھر و استان ايران و از ميان ھمه ی گرايشات سياسی
انتخاب شده بودند که رژيم جمھوری اسالمی عزيزان شان را در دھه شصت اعدام و يا زندانی و شکنجه کرد.
دادگاه ،روز دوشنبه  ١٨ژوئن با سخنرانی پروفسور جان کوپر ،رئيس کميته بين المللی راھبردی حقوقدانان ايران
تريبونال آغاز شد .وی ،ضمن معرفی اعضای کميسيون و موريس کوپيتورن به عنوان رئيس کميسيون ،به روند شکل
گيری و سازماندھی دادگاه پرداخت و گفت ،به دليل وسعت کشتار زندانيان سياسی در دھه شصت ،کميته راھبردی تصميم
گرفت دادگاه را در دو مرحله با حضور صد شاھد برگزار کند .در اين مرحله ،کميسيون حقيقت ياب ،امروز در اين مکان
کار خود را آغاز می کند و به مدت پنچ روز ،ھشتاد شاھد را به دادگاه فرا می خواند و تحقيقات خود از آنان را آغاز می
کند .تمامی شاھدھا ،از پيش شکايات نامه و اظھارنامه ھای خود را به کميته راھبردی تسليم کرده و کميسيون براساس آن
ھا ،تحقيقات خود را آغاز می کند .وی ،گفت ،کميسيون حقيقت ياب در پايان کار خود ،براساس شھادت شھود و تحقيقاتی
که انجام می دھد ،گزارشی تھيه و به تيم دادستانی تسليم می کند .تيم دادستانی براساس اين گزارش و اسناد و شواھدی
که کميته راھبردی حقوقدانان ايران تريبونال در اختيار آن قرار می دھد ،عليه جمھوری اسالمی کيفرخواست صادر می کند
و به دادگاه در مرحله دوم ارائه می دھد.
بعد از جان کوپر ،پيام تصويری توتو ،رئيس کميسيون حقيقت ياب آفريقای جنوبی پخش شد .او ،ضمن حمايت از مردم
ايران ،کشتار زندانيان سياسی در دھه شصت را يک فاجعه انسانی برای تمام بشريت خواند و با خانواده ھا اظھار
ھمبستگی کرد و برای آنان در اين دادخواھی جھانی مردمی آرزوی موفقيت نمود .وی گفت ،تجربه آفريقای جنوبی نشان
داده است ،گذشت زمان به تنھائی التيام بخش نيست و الزم است حقيقت بيان و به آن رسيدگی شود .رويا غياثی ،از فعاالن
کارزار ايران تريبونال ،خواھر جان باخته کبری غياثی ،پيام جمعی از مادران خاوران را قرائت کرد) .(١پيام اخوان ،به
نمايندگی از سوی تيم دادستانی ،ضمن تبريک برگزاری اين دادگاه تاريخی مردمی ،به تشريح کار دادگاه و وظايف تيم
دادستانی در مرحله دوم دادگاه پرداخت .وی ،در کنفرانس خبری روز ھفده ژوئن ،که يک روز پيش از برگزاری دادگاه
توسط ايران تريبونال برگزار گرديد ،گفت ،عالوه برجنايتی که جمھوری اسالمی در دھه شصت انجام داده است ،کسانی که
در اين باره سکوت کرده اند نيز ،در اين جنايت شريک ھستند .ما امروز ،با برگزاری اين دادگاه اين سکوت را می شکنيم.
دادگاه ،با سخنان کوتاه رئيس دادگاه ،ساعت ده و نيم صبح روز دوشنبه  ١٨ژوئن ٢٠١٢کار خود را آغاز کرد .روزانه
شانزده تن در جايگاه شھود قرار گرفتند و در باره جناياتی که رژيم جمھوری اسالمی در دھه شصت در زندان مرتکب
شده بود ،شھادت دادند .دادگاه ،روز جمعه  ٢٢ژوئن  ،٢٠١٢با سخنان حميد صبی ،عضو کميته راھبردی و مشاور
کميسيون حقيقت ياب ،جان کوپر و قضات تحقيق به پايان رسيد .سحر محمدی ،که رژيم جمھوری اسالمی پنچ تن از
عزيزترين و نزديک ترين اعضای خانواده اش را ،در دھه شصت به قتل رسانده است ،ھمراه با مريم چيتگر ،که پدرش را
جمھوری اسالمی در سال  ١٩٨٧در وين ترور کرد ،دسته گل ھائی به اعضای کميسيون و حقوقدانان عضو کميته
راھبردی اھداء کردند .مريم ،با قرار گرفتن در جايگاه رياست دادگاه ،به نمايندگی از کارزار ايران تريبونال ،از قضات و
حقوقدانان عضو کميته راھبردی ،که بدون ھيچ گونه چشم داشت مالی و تنھا به دليل ھمبستگی انسانی و بين المللی شان
به اين پروژه تاريخی پيوسته اند ،سپاسگزاری کرد و ھمبستگی آنان با مردم ايران را ستود.
پيش از اين ،حميد صبی ،از ھيئت قضات و ھمه ی کسانی که به نوعی به اين پروژه مردمی کمک کردند ،تشکر کرد و ياد
پروفسور کادر اسمال ،عضو کميته بين المللی راھبردی حقوقدانان ايران تريبونال را که در ژوئيه  ٢٠١١در اثر سکته
قلبی در گذشت ،گرامی داشت .وی گفت ،تشکيل کميسيون حقيقت ياب به پيشنھاد کادر اسمال بود.

در پايان ،جمعيت يک پارچه سرود"سر اومد زمستون" را خواندند و به اين ترتيب ،دادگاه درميان ھلھله و شادی جمعيت
حاضر در محل به پايان رسيد.
جلسات دادگاه روزانه به طور زنده از محل دادگاه در لندن پخش شد .دويست و پنچاه و يک ھزار و دويست و سی نفر در
سراسر دنيا ،به ويژه در ايران ،دادگاه را به صورت زنده دنبال کردند .پوشش خبری جھانی اين دادگاه ،علی رغم بی
تفاوتی و بی ميلی بسياری از رسانه ھای کوچک و برزگ در ابتدای آغاز اين پروژه تاريخی ،بی نظير بود .تنھا کافی است
که گفته شود ،بيش از پانصد ميليون نفر در سراسر جھان از طريق بی بی سی ورد سرويس ،الجزيره ،العربيه ،تلويزيون
کانال دو سوئد ،خبرگزاری سوئد و ده ھا روزنامه سوئدی و بريتانيائی ،چندين راديو و سايت فعاالن اجتماعی در آمريکا و
شبکه اطالع رسانی "پرس اسوسيشن" در جريان دادگاه قرار گرفتند .به اين مجموعه ،الزم است مجموعه ای از رسانه
ھای سياسی و خبری ايرانی ،از جمله بی بی سی فارسی ،صدای آمريکا ،راديو فرانسه ،راديو دويچه وله ،و تقريبا تمامی
تلويزيون ھا و راديوھای سازمان ھا و احزاب سياسی ايرانی و چند روزنامه فارسی زبان ،روند دادگاه را رو به ايران و
ايرانيان خارج کشور پوشش دادند.
ايران تريبونال ،روز ھفده ژوئن ،يک روز پيش از آغاز دادگاه ،در محل دادگاه ،کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد .در اين
کنفرانس مطبوعاتی که پوشش وسيعی گرفت ،جان کوپر ،دانيل تورپ ،اريک ديويد و پيام اخوان به سئواالت رسانه ھا و
حاضران در جلسه پاسخ دادند .يکی از اين پرسش ھا ،در رابطه با محدوديت زمانی دستور کار اين دادگاه بود ،که چرا
فقط به کشتار زندانيان سياسی در دھه شصت رسيدگی می شود .جان کوپر ،رئيس کميته راھبردی حقوقدانان ايران
تريبونال گفت ،دامنه نقض حقوق بشر در ايران بسيار گسترده است و تمامی محدوديت ھای اين پروژه به دليل کمبود
امکانات در زمينه رسيدگی است .در حقيقت ،اين پروژه محصول زحمات خانواده ھای جان سپردگان و جان بدر بردگان از
اين کشتارھا است .آنھا ،بدون ھيچ گونه حمايت يا کمک دولتی و يا دريافت کمک مالی از دولت ھا و ساير موسسات
وابسته به آنھا ،اين پروژه تاريخی را سازمان دھی کرده اند .ھم چنين ،آرمان برگزار کنندگان اين دادگاه اين است که اين
نوع دادرسی الگويی شود برای ساير قشرھای جامعه ايران تا بتوانند به دادخواھی و رسيدگی به امور حقوقی شان در
موقعيت فعلی ايران بپردازند ،با اين ھدف که سرانجام چرخه خشونت و کشتار در فرھنگ و جامعه ايران خاتمه يابد و
قدرت نظام حقوقی مستقل و عدالت اجتماعی برقرار شود.
در پاسخ به پرسشی که گفته می شود ،ھزينه ھای اين دادگاه را دولت آمريکا تامين می کند ،جان کوپر گفت ،قبل از
ھرچيز بايد بگويم من و ساير ھمکارانم داوطلبانه به اين پروژ پيوسته ايم و پولی دريافت نمی کنيم .ما مطلقا ،ھيچ کمکی
از سازمان ھا و دولت ھا نمی گيريم .من حتا ،با نمايندگان پارلمان و احزاب در باره اين پروژه صحبت نکرده ام که شائبه
وابستگی به آنھا را پيدا نکنيم .تامين ھزينه ھای اين دادگاه به عھده کميته ای است که از طرف سازماندھندگان برای جمع
آوری کمک ھای مالی از افراد و نه دولت ھا سازماندھی شده است.
دانيل تورپ ،در اين باره گفت ،شايد ھيچ کس به اندازه ما در اين باره دغدغه فکری نداشته باشد .شرط پيوستن من به
اين پروژه ،استقالل آن از دولت ھا و احزاب سياسی بوده است .من حاضر نيستم در دعواھای سياسی ،طرف يکی را عليه
ديگری بگيرم .ھدايت متين دفتری گفت ،راز موفقيت اين کارزار ،استقالل آن بوده است و اگر غيراز اين بود ،من ھم به
آن نمی پيوستم.
در پاسخ به پرسشی ديگر در مورد روش کار اجالس پنج روزه کميسيون حقيقت يابی ايران تريبونال در لندن ،يادآوری
شد که کميسيون تحقيق ،به صدھا برگ مدارکی که خانواده ھای جان باخته گان و جان بدربردگان به آنھا ارائه داده اند،
رسيدگی می کند و به شھادت  ٨٠تن شاھد از اعضای خانواده ھا و جان بدربردگان که از چندين کشور جھان ،از جمله از
ايران به لندن آمده اند ،رسيدگی خواھد کرد.
بعد از پايان اجالس تحقيق در لندن ،کميسيون طی سه ھفته مدارک و شواھد را از ديدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می
دھد تا افراد مسئول ،روش و برنامه سيستماتيک شکنجه و کشتار زندانيان سياسی توسط جمھوری اسالمی ايران
براساس قوانين جزائی بين المللی و ميثاق جھانی حقوق بشر که ايران نيز يکی از امضا کنندگان آن است ،مشخص شده و
سپس گزارش خود را به تيم دادستانی اجالس بعدی تريبونال که بفاصله  ٢٥تا  ٢٧اکتبر  ٢٠١٢در الھه برگزار می شود،
ارائه خواھد کرد تا براساس آن عليه جمھوری اسالمی کيفرخواست صادر کند.

در ادامه گفته شد ،نکته قابل توجه اين است که قضات تحقيق و تمامی اعضای کميته راھبردی کارزار ايران تريبونال از
شناخته شده ترين حقوقدانان و وکال و پژوھشگران حقوقی و قضايی درجه يک جھانی ھستند و ھمه داوطلبانه حاضر
شدند در اين دادگاه مردمی خدمت کنند.
اسامی و موقعيت بين المللی اعضای تيم قضات تحقيق به اين ترتيب است:
پروفسور اريک ديويد ،استاد حقوق کيفری بين الملل و رييس مرکز قوانين بين المللی در دانشگاه آزاد بروکسل و يکی از
مھم ترين کارشناسان عالی رتبه حقوق کيفری در جھان است.
پروفسور دانيال تورپ ،استاد حقوق در دانشگاه مونترال و کارشناس حقوق اساسی است.
پروفسور ويليام شاباس ،استاد حقوق بين الملل در دانشگاه ميدلسکس انگلستان و شناخته شده ترين کارشناس حقوقی در
رابطه با مسئله اعدام و رييس اتحاديه بين المللی دانشمندان قتل عام است.
ماريا لوئيس آسمال ،فعال حقوق بشر عليه آپارتايد در افريقای جنوبی که ھمراه ھمسرش پروفسور کادر اسمال )عضو
متوفی کميته راھبردی حقوقدانان ايران تريبونال( عضو کميسيون حقيقت ياب آفريقای جنوبی بودند.
آن بورکلی ،محقق حقوق بشر ايران در سازمان عفو بين الملل در اوايل دھه شصت بوده است.
پروفسور موريس کاپيتورن ،گزارشگر پيشين سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران و استاد افتخاری
حقوق در دانشگاه ايالت بريتيش کلمبيا است.
کارزار ايران تريبونال
 ٢٤ژوئن  ٢٠١٢برابر با  ٤تير ١٣٩١
................................................................................
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پيام جمعی از مادران خاوران به دادگاه رسيدگی به اعدام فرزندان مان
ما گروھی از مادران خاوران ،از چھار سال و نيم پيش ،که تالش برای برگزاری اين دادگاه مردمی برای رسيدگی به اعدام
عزيزمان آغاز شد ،با حساسيت زيادی آن را دنبال کرديم .برگزاری اين دادخواھی تاريخی ،خواست ما و ھمه ی خانواده
ھائی است که عزيزان شان را در زندان ھای ايران به ناحق اعدام کردند .جمھوری اسالمی ،فرزندان ما را از ھمان
روزھای اول انقالب تحت تعقيب قرار داد ،پس از دستگيری و شکنجه ،اعدام شان کرد .آنھا ،نسل کشی را از سال شصت
آغاز کردند و در سال شصت و ھفت با کشتار فرزندان دربندمان ،که از اعدام ھای سال ھای پيش از آن جان سالم بدر برده
بودند ،به اوج رساندند .نسلی را که در پيدايش و ظھور انقالب نقش داشت ،نابود و در کانال ھائی که در گورستان ھای
بدون نام و نشان کندند ،در پنھان دفن کردند.
ما ،از سال شصت به دنبال اين حقيقت بوديم که بدانيم عزيزان مان را چرا کشتند و به چه علت و به چه جرمی کشتند .سی
سال منتظر بوديم مسئوالن جمھوری اسالمی به ما پاسخ دھند .نه تنھا ھيچ پاسخی نگرفتيم ،نه تنھا حاضر نشدند به اين
جنايت ھولناک اعتراف کنند ،ما را ھمه ی اين سال ھا تحت فشار قرار دادند ،کتک مان زدند ،حبس مان کردند ،اجازه
برگزاری سالگردھا و جلسات يادمان را به ما ندادند ،از رفتن به خاوران ھم محروم مان کردند .می دانيم سرگذشت ما،
سرگذشت غم انگيز ھمه ی مادران و ھمسران و خواھران و پدران وفرزندان و برادرانی است که عزيزان شان در زندان
ھای سراسر ايران قتل عام شدند.
ما مادران خاوران ،ضمن تبريک برگزاری اين دادخواھی تاريخی ،آن را اقدامی بسيار مھم در راستای روشن شدن
جناياتی می دانيم که جھان سی سال است چشم بر روی ان بسته است .اين يک دستاورد تاريخی برای ما خانواده ھا و
ھمه ی مردم ايران است ،که شکل گيری آن را يک موفقيت بزرگ در راستای مبارزات مردم ايران برای رھائی می دانيم.
جمعی از مادران خاوران
 ٢٨خرداد ١٣٩١

