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مقدمهی کتاب »سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در اﯾران«

تقدﯾم به خاطرهی تابناک ھمهی فعاالن جانباختهی حقوق بشر به وﯾژه پروفسور کاظم رجوی
و مھرداد کالنی و محمدجعفر پوﯾنده

برای زندانیای که بدترﯾن و وحشيانهترﯾن انواع نقض حقوق بشر را تجربه میکند پژواک نالهھاﯾش در مجامع
بينالمللی و آگاھی ﯾافتن جھانيان از رنجی که میبرد ،میتواند التيامبخش دردھاﯾی باشد که گاه توصيفاش نيز
ناممکن است.
در دوران زندان و به وﯾژه از سال  ۶٣به بعد که موضوع تصوﯾب قطعنامهھای نقض حقوق بشر در اﯾران در مجمع
عمومی و کميسيون حقوق بشر و انتخاب نماﯾنده وﯾژه دبيرکل برای بررسی وضعيت نقض حقوق بشر در اﯾران به
روزنامهھای رسمی کشور راه ﯾافت ،با اشتياق آنھا را دنبال میکردم و گاه مجبور میشدم با اطالعات اندکی
که داشتم در مورد شاﯾعاتی که در ارتباط با کارکرد ،تأثيرات و ضمانت اجراﯾی اﯾن قطعنامهھا به دلخواه زندانيان
توليد و پخش میشد توضيح دھم.
در تنھاﯾیھای خودم و به وﯾژه در دوران طوالنیای که در سلولھای انفرادی گوھردشت و اوﯾن محبوس بودم
ﯾکی از آرزوھاﯾم شرکت در مجامع بينالمللی و پرواک صداﯾی بود که در ميدانھای تير ،بر چوبهھای دار و
راھروھای مرگ و بر تختھای شکنجه خاموش شد ،بود.
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قتلعام زندانيان سياسی در سال  ۶٧و پيامدھای آن در زندان و دﯾدارھای سهگانهی رﯾنالدو گاليندوپل نماﯾندهی
وﯾژه کميسيون حقوق بشر از اوﯾن و گوھردشت و عدم انعکاس بزرگترﯾن جناﯾت تارﯾخ معاصر و نقض گسترده
حقوق بشر در اﯾران در گزارشھای وی ،من را بيش از پيش با واقعيت دستگاهھای نظارتی سازمان ملل و پيوند
ناگسستنی آنھا با قدرت آشنا کرد.
***
پس از آزادی از زندان آرزوﯾم جامعه عمل پوشيد و اﯾن امکان را ﯾافتم که بارھا در اجالس ساالنهی کميسيون
حقوق بشر و کميسيون فرعی حضور ﯾابم و به عنوان ﯾک زندانی از بند رسته صدای رفقاﯾم را پژواک دھم و در
نشستھای جانبی سازمانھای غيردولتی در مورد آنچه در زندانھای جمھوری اسالمی و ميھنم میگذشت
به تفضيل روشنگری کنم.
وقتی در مردادماه  ١٣٧۵و در جرﯾان چھلو ھشتمين اجالس عمومی کميسيون فرعی حقوق بشر نامهی مھرداد
کالنی را که در اسفند  ١٣٧۴از درون سلول انفرادی »آساﯾشگاه« اوﯾن خطاب به کاپيتورن نوشته و فرﯾاد زندانيان
سياسی واقعی ميھنم را به گوش او و جھانيان رسانده بود خواندم ،دﯾری از خاموش شدن صدای
دلنشيناش نگذشته بود.
من که در بھار ١٣٧۵در جرﯾان تحوﯾل نامهی مھرداد به کاپيتورن و برخورد انفعالی او بودم توھمی نسبت به
دستگاه نظارتی ملل متحد و امثال کاپيتورن نداشتم اما وظيفهی خود میدانستم که اﯾن صدا را پژواک دھم تا
جھانيان بدانند بر ما چه میگذرد.
ھنگامیکه زنده ﯾاد ابراھيم صرفتی ) (٢٠١٠ -١٩٢۶که  ٢٧سال شکنجه و درد و رنج را در زندانھای مراکش
تحمل کرده بود در ھمان اجالس عصازنان به سوﯾم آمد و مھربانانه درآغوشم گرفت و اشکھاﯾش را با گوشهی
آستيناش پاک کرد ،احساس کردم صدای »مھرداد« کار خود را کرده است.
***
در سالھاﯾی که ھنوز اﯾنترنت و ساﯾتھای خبری و حقوقبشری باب نشده بود و »کمپينھای« حقوق بشری
به مدد بودجهھای ھنگفت بينالمللی راهاندازی نشده بود ھمهی ھم و غمم تھيهی اسناد و مدارک نقض حقوق
بشر در اﯾران و تحوﯾل آنھا به نماﯾندهی وﯾژه،گروهھای کاری ،گزارشگران موضوعی و دستياران آنھا بود .اﯾن
اسناد گاه متجاوز از ھزاران برگ میشد .در آن دوران تنھا سازمان مجاھدﯾن خلق ،شورای ملی مقاومت،
بينالملل بھاﯾيان و تعداد معدودی از شخصيتھای منفرد اﯾرانی که در سازمانھای بينالمللی مشغول کار بودند
در اﯾن زمينه به فعاليت میپرداختند.
در طول اﯾن دوران بارھا به گفتگو و تبادل نظر با نماﯾندهی وﯾژه ،گروهھای کاری و گزارشگران موضوعی و دﯾگر
کارشناسان حقوق بشر پرداختم و در جلسات کاریشان شرکت کردم .ھرآنچه را که فکر میکردم در راستای به
ثمر رساندن مأمورﯾتشان مؤثر است براﯾشان فراھم میکردم و ھر بار ھيھات ...اما ھيچگاه خسته نشدم .باور
داشتم که اﯾن کمترﯾن کاری است که میتوانم برای احقاق حقوق قربانيان نقض حقوق بشر ميھنم انجام دھم.
***
با وجود ھمهی معامالتی که در سطح بينالمللی برای پاﯾمال کردن حقوق بشر صورت میگيرد با اﯾن حال
»اﯾدهی حقوق بشر نيرويى اخالقى و قدرتى محرک را در دنياى معاصر به وجود آورده که به سختى میتوان در
مقابل آن مقاومت کرد «.مبارزهی مردم و فعاالن حقوق بشر برای استيفای اﯾن حقوق ،باعث سقوط دولتھای
متعدد و فرار دﯾکتاتورھا در اقصی نقاط جھان شده است.
عليرغم شناختی که از دستگاهھای نظارتی ملل متحد و ارتباط آنھا با قدرت دارم باز ھم فکر میکنم رجوع به
سازمان ملل متحد و نھادھای نظارتی و مکانيزمھای حقوق بشری آن ﯾکی از راهھای اعمال فشار به
دﯾکتاتوریھاست که میتواند در برخی موارد دست آنھا را برای نقض حقوق بشر بسته و محدودﯾتھاﯾی
براﯾشان اﯾجاد کند.
شناخت کارکرد دستگاه نظارتی سازمان ملل متحد و مکانيزمھای مورد استفادهی آن اﯾن امکان را برای
عالقهمندان و فعاالن حقوق بشر فراھم میآورد تا بتوانند با اﯾجاد ارتباط ،حداکثر تأثيرگذاری را بر سياستھا و
برنامهرﯾزیھا و مصوبات نھادھای حقوقبشری سازمان ملل متحد داشته باشند .اﯾن تأثيرگذاری ،بهخصوص در
ارتباط با دفاع از حقوق قربانيان نقض حقوق بشر و بھبود نسبی وضعيت آنھا اھميتی مضاعف پيدا میکند.
باﯾستی پذﯾرفت که جدای از تماﯾالت غرب و سازمانھای بينالمللی برای تعامل و سازش با نظام جمھوری
اسالمی ،کوتاھی و عدم شناخت نيروھای اپوزﯾسيون و ندادن بھای الزم به سازمان ملل متحد و مکانيزمھای
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حقوق بشری آن بستر مناسب برای فرﯾب دستگاهھای نظارتی از سوی دولت جمھوری اسالمی را به وجود
آورده است.
ﯾکی از دالﯾلی که نگارنده را به تھيه اﯾن مجموعه تشوﯾق کرد ،آگاھی ﯾافتن از فقدان شناخت الزم در نزد برخی
از فعاالن اﯾرانی شناخته شده حقوق بشر از مکانيزمھای حقوق بشری سازمان ملل و کارکرد نھادھای نظارتی
آن است.
***
در اﯾن گزارش عالوه بر اﯾن که در مورد چگونگی تشکيل سازمان ملل و مکانيزمھای حقوق بشری آن توضيح
میدھم و به تشرﯾح و بررسی قطعنامهھای صادر شده از سوی نھادھای گوناگون سازمان ملل در محکوميت
نقض حقوق بشر در اﯾران میپردازم ترفندھای رژﯾم برای فرﯾب دستگاهھای نظارتی سازمان ملل و نحوهی
برخورد دولتھای مختلف حاکم بر کشور را نيز بازگو میکنم.
مطمئناً اﯾن گزارش تنھا میتواند فتح بابی باشد برای تحقيق بيشتر در ارتباط با ﯾکی از نيازھای مبرم جامعهمان.
آرزوﯾی که اميدوارم ھر چه سرﯾعتر به تحقق به پيوندد و شاھد انتشار آثار متعددی در اﯾن زمينه باشيم .آثاری که
بیگمان پربارتر و غنیتر خواھند بود و جامعهی ما و قربانيان نقض حقوق بشر را در تالش برای به دست آوردن
ابتداﯾیترﯾن حقوق انسانیشان مددرسان خواھند بود.
استکھلم  -اﯾرج مصداقی
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