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

 ی حقوق بشر به ویژه پروفسور کاظم رجوی باخته ی فعاHن جان ی تابناک ھمه تقدیم به خاطره
  و مھرداد ک0نی و محمدجعفر پوینده

    
  

  
  
  

ھایش در مجامع  کند پژواک ناله ترین انواع نقض حقوق بشر را تجربه می ای که بدترین و وحشيانه برای زندانی
اش نيز  بخش دردھایی باشد که گاه توصيف تواند التيام برد، می المللی و آگاھی یافتن جھانيان از رنجی که می بين

  ناممکن است.
   

ھای نقض حقوق بشر در ایران در مجمع  به بعد که موضوع تصویب قطعنامه ۶٣در دوران زندان و به ویژه از سال 
عمومی و کميسيون حقوق بشر و انتخاب نماینده ویژه دبيرکل برای بررسی وضعيت نقض حقوق بشر در ایران به 

شدم با اطMعات اندکی  ردم و گاه مجبور میک ھا را دنبال می ھای رسمی کشور راه یافت، با اشتياق آن روزنامه
ھا به دلخواه زندانيان  که داشتم در مورد شایعاتی که در ارتباط با کارکرد، تأثيرات و ضمانت اجرایی این قطعنامه

  شد توضيح دھم. توليد و پخش می
   

و اوین محبوس بودم ھای انفرادی گوھردشت  ای که در سلول ھای خودم و به ویژه در دوران طوSنی در تنھایی
ھای دار و  ھای تير، بر چوبه المللی و پرواک صدایی بود که در ميدان یکی از آرزوھایم شرکت در مجامع بين

  ھای شکنجه خاموش شد، بود. راھروھای مرگ و بر تخت
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ی  دوپل نمایندهی رینالدو گالين گانه ھای سه و پيامدھای آن در زندان و دیدار ۶٧عام زندانيان سياسی در سال  قتل
ویژه کميسيون حقوق بشر از اوین و گوھردشت و عدم انعکاس بزرگترین جنایت تاریخ معاصر و نقض گسترده 

ھای نظارتی سازمان ملل و پيوند  ھای وی، من را بيش از پيش با واقعيت دستگاه حقوق بشر در ایران در گزارش
  ھا با قدرت آشنا کرد. ناگسستنی آن

   
***  
   

ی کميسيون  ادی از زندان آرزویم جامعه عمل پوشيد و این امکان را یافتم که بارھا در اجMس ساSنهپس از آز
حقوق بشر و کميسيون فرعی حضور یابم و به عنوان یک زندانی از بند رسته صدای رفقایم را پژواک دھم و در 

گذشت  ی اسMمی و ميھنم میھای جمھور چه در زندان ھای غيردولتی در مورد آن ھای جانبی سازمان نشست
  به تفضيل روشنگری کنم.

   
ی مھرداد  نامه و ھشتمين اجMس عمومی کميسيون فرعی حقوق بشر  و در جریان چھل ١٣٧۵ماه  وقتی در مرداد

اوین خطاب به کاپيتورن نوشته و فریاد زندانيان » آسایشگاه«از درون سلول انفرادی  ١٣٧۴کMنی را که در اسفند 
قعی ميھنم را به گوش او و جھانيان رسانده بود خواندم، دیری از خاموش شدن صدای سياسی وا
  نگذشته بود.  اش دلنشين

ی مھرداد به کاپيتورن و برخورد انفعالی او بودم توھمی نسبت به  در جریان تحویل نامه١٣٧۵من که در بھار 
دانستم که این صدا را پژواک دھم تا  خود میی  نظارتی ملل متحد و امثال کاپيتورن نداشتم اما وظيفه  دستگاه

  گذرد. جھانيان بدانند بر ما چه می
ھای مراکش  سال شکنجه و درد و رنج را در زندان ٢٧  که )٢٠١٠ -١٩٢۶که زنده یاد ابراھيم صرفتی ( ھنگامی

ی  ا با گوشهھایش ر و اشک تحمل کرده بود در ھمان اجMس عصازنان به سویم آمد و مھربانانه درآغوشم گرفت
  کار خود را کرده است.» مھرداد«اش پاک کرد، احساس کردم صدای  آستين

   
***  
   

حقوق بشری » ھای کمپين«بشری باب نشده بود و  ھای خبری و حقوق ھایی که ھنوز اینترنت و سایت در سال
اد و مدارک نقض حقوق ی اسن ی ھم و غمم تھيه اندازی نشده بود ھمه المللی راه ھای ھنگفت بين به مدد بودجه

ھا بود. این  ھای کاری، گزارشگران موضوعی و دستياران آن ی ویژه،گروه ھا به نماینده بشر در ایران و تحویل آن
شد. در آن دوران تنھا سازمان مجاھدین خلق، شورای ملی مقاومت،  اسناد گاه متجاوز از ھزاران برگ می

المللی مشغول کار بودند  ھای بين ھای منفرد ایرانی که در سازمان تالملل بھایيان و تعداد معدودی از شخصي بين
    پرداختند. در این زمينه به فعاليت می

   
ھای کاری و گزارشگران موضوعی و دیگر  ی ویژه، گروه در طول این دوران بارھا به گفتگو و تبادل نظر با نماینده

کردم در راستای به  آنچه را که فکر می کت کردم. ھرشان شر کاری  کارشناسان حقوق بشر پرداختم و در جلسات
گاه خسته نشدم. باور  اما ھيچ  کردم و ھر بار ھيھات... شان مؤثر است برایشان فراھم می ثمر رساندن مأموریت

  توانم برای احقاق حقوق قربانيان نقض حقوق بشر ميھنم انجام دھم. داشتم که این کمترین کاری است که می
   

***                                                     
   

گيرد با این حال  المللی برای پایمال کردن حقوق بشر صورت می بين  ی معامMتی که در سطح با وجود ھمه
توان در  ی حقوق بشر نيرويى اخMقى و قدرتى محرک را در دنياى معاصر به وجود آورده که به سختى می ایده«

ھای  ی مردم و فعاSن حقوق بشر برای استيفای این حقوق، باعث سقوط دولت بارزهم »مقابل آن مقاومت کرد.
    متعدد و فرار دیکتاتورھا در اقصی نقاط جھان شده است.

   
کنم رجوع به  ھا با قدرت دارم باز ھم فکر می ھای نظارتی ملل متحد و ارتباط آن عليرغم شناختی که از دستگاه

ھای اعمال فشار به  ھای حقوق بشری آن یکی از راه نظارتی و مکانيزمھای  سازمان ملل متحد و نھاد
ھایی  ھا را برای نقض حقوق بشر بسته و محدودیت آن  تواند در برخی موارد دست ھاست که می دیکتاتوری

  برایشان ایجاد کند.
   

امکان را برای ی آن این  ھای مورد استفاده شناخت کارکرد دستگاه نظارتی سازمان ملل متحد و مکانيزم
ھا و  آورد تا بتوانند با ایجاد ارتباط، حداکثر تأثيرگذاری را بر سياست مندان و فعاSن حقوق بشر فراھم می عMقه
خصوص در  بشری سازمان ملل متحد داشته باشند. این تأثيرگذاری، به ھا و مصوبات نھادھای حقوق ریزی برنامه

  کند. آنھا اھميتی مضاعف پيدا می  قوق بشر و بھبود نسبی وضعيتارتباط با دفاع از حقوق قربانيان نقض ح
   

المللی برای تعامل و سازش با نظام جمھوری  ھای بين بایستی پذیرفت که جدای از تمایMت غرب و سازمان
ھای  اسMمی، کوتاھی و عدم شناخت نيروھای اپوزیسيون و ندادن بھای Sزم به سازمان ملل متحد و مکانيزم
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ھای نظارتی از سوی دولت جمھوری اسMمی را به وجود  بشری آن بستر مناسب برای فریب دستگاهحقوق 
  آورده است.

   
در نزد برخی   یکی از دSیلی که نگارنده را به تھيه این مجموعه تشویق کرد، آگاھی یافتن از فقدان شناخت Sزم

بشری سازمان ملل و کارکرد نھادھای نظارتی  ھای حقوق از فعاSن ایرانی شناخته شده حقوق بشر از مکانيزم
   آن است.

   
***  
   

ھای حقوق بشری آن توضيح  در این گزارش عMوه بر این که در مورد چگونگی تشکيل سازمان ملل و مکانيزم
ھای گوناگون سازمان ملل در محکوميت  ھای صادر شده از سوی نھاد دھم و به تشریح و بررسی قطعنامه می

ی  ھای نظارتی سازمان ملل و نحوه  ھای رژیم برای فریب دستگاه پردازم ترفند ر در ایران مینقض حقوق بش
  کنم. ھای مختلف حاکم بر کشور را نيز بازگو می برخورد دولت

   
مان.  تواند فتح بابی باشد برای تحقيق بيشتر در ارتباط با یکی از نيازھای مبرم جامعه مطمئناً این گزارش تنھا می

تر به تحقق به پيوندد و شاھد انتشار آثار متعددی در این زمينه باشيم. آثاری که  که اميدوارم ھر چه سریع آرزویی
آوردن   ی ما و قربانيان نقض حقوق بشر را در تMش برای به دست تر خواھند بود و جامعه گمان پربارتر و غنی بی

  شان مددرسان خواھند بود. ترین حقوق انسانی ابتدایی
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