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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرنامه گویا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۵فروردین  ۴]تاریخ:[ 

 

کمیسیون" و "شورا"ي حقوق بشر سازمان ملل، شهروند در گفت وگو با دیان عالیي نماینده جامعه بهایي در سازمان "

 ملل متحد

 خسرو شمیرانی 

دوشنبه گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو براي دومین دوشنبه متوالي تشکیل جلسه داد. این جلسه  

مارس، اعالم کرد تا طي آن پایان کار خود   ٢٧دقیقه به طول انجامید و تاریخ نشست بعدي را دوشنبه آینده،  ۱۵تنها 

 .را رسما اعالم کند

معمول این ارگان سازمان ملل، همه ساله از میانه ماه مارس تا روزهاي پایاني ماه  این در حالي است که طبق روال 

 .آوریل به مدت شش هفته تشکیل جلسه میدهد و به بررسي کارنامه حقوق بشر در کشورهاي مختلف میپردازد

 امسال وضعیت به کلي تغییر کرده است. چرا؟ 

ها در این رابطه نیازي نیست؟ میدانیم  به بررسي کارنامه دولتآیا معضل حقوق بشر در جهان حل شده است و دیگر 

که با توجه به گزارشهاي مربوط به نقض حقوق بشر در غالب کشورهاي جهان بویژه در کشور خودمان پاسخ مثبت  

 .به سئوال باال ممکن نیست

همواره اعتراض این بود که  هاي حقوق بشري بلندتر شده است. در سالهاي اخیر به طور پیوسته صداي اعتراض گروه

عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خود بزرگترین و شناخته شده ترین پایمال کنندگان حقوق بشر    ۵۳بسیاري از 

هستند، پس این گروه چگونه میتواند براي رسیدگي به وضعیت حقوق بشر در کشورهاي مختلف صاحب صالحیت 

 .باشد

ر سازمان ملل کمیسیون حقوق بشر نیز در مسیر رفورم قرار گرفت. مذاکره هاي جاري دسرانجام در چارچوب رفرم 

اي را براي ایجاد  نویس قطعنامهپیش ۸۴ بهمن ۱۳  – ٢۰۰۶فوریه  ٢۳متحد روز پنجشنبه کنندگان سازمان ملل

اشد که بر  عضو ب  ۴٧بشر قرار است متشکل از  متحد ارائه دادند. شوراي حقوقبشر" در سازمان ملل "شوراي حقوق 

شوند. این شورا جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان  اساس استانداردهاي مشخص حقوق بشري انتخاب مي

( طرح قطعنامه به راي گذاشته شد و با صد و هفتاد راي موافق در  ٢۰۰۶مارس  ۱۵اسفند )  ٢۵خواهد شد. در روز 

عمومي سازمان ملل متحد رسید. آمریکا، یکي از چهار مقابل چهار راي مخالف و سه راي ممتنع به تصویب مجمع 

کشوري است که همراه با اسرائیل، جزایر مارشال و پاالئو راي منفي داد. ونزوئال، بالروس و ایران راي ممتنع  

 .دادند

ماموریت شوراي جدید، شناسائي و معرفي نقض کنندگان حقوق بشر و کمک به کشورها در تدوین قوانین حقوق 

 .ستبشري ا

خانم دیان عالیي نماینده جامعه بهایي در سازمان ملل که در جلسات بحث و بررسي و نهایتا راي گیري درباره این  

 .قطعنامه شرکت داشته است، در گفت و گویي با شهروند در همین ارتباط توضیحاتي ارائه داد 
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میدهد تا پایان کار خود را اعالم کند.  ماه مارس تشکیل جلسه  ٢٧خانم عالیي از جمله گفت: کمیسیون روز دوشنبه 

که شامل نمایندگان مناطق پنجگانه آسیا، آفریقا، آمریکاي جنوبي،   Regional group "نمایندگان "گروه مناطق

اروپاي غربي و نمایندگان منطقه اروپاي شرقي و دیگران )آمریکا، استرالیا، کانادا و نیوزلند( در حال بحث هستند تا 

آیا در این فاصله کمیسیون باید به مسائل حقوق بشر هم بپردازد و یا کار خود را به امور فرمالیته   تصمیم بگیرند

 .خالصه کند

 تفاوت هاي ساختاري میان "شورا" ي جدید و "کمیسیون" قدیمي چیست؟

ینکه اعضاي  کشور کاهش پیدا کرده است. دیگر ا ۴٧نفر بودند. این تعداد در شورا به   ۵۳ــ اوال اعضاي کمیسیون 

هاي پنجگانه مناطق در تناسب قرار نداشت. یعني مثال گروه آسیا که داراي  کمیسیون با تعداد کشورهاي درون گروه

هاي کمتري در کمیسیون بود. "شورا" قرار است این عدم تعادل را  کشورهاي بیشتري بود به نسبت داراي کرسي

 .برطرف کند

عضوي به   ۵۴یون و شورا در این است که اعضاي کمیسیون توسط یک ارگان اما شاید مهمترین تفاوت ساختار کمیس 

 .نام "اکوسک" انتخاب میشدند اما اعضاي "شورا" توسط مجمع عمومي سازمان ملل برگزیده خواهند شد

 تعداد آراي الزم براي انتخاب شدن چگونه است؟ 

اکثریت مطلق اعضاي مجمع عمومي الزم است. عضوي کافي بود، اما اكنون  ۵۴ــ سابقا اکثریت نسبي همان ارگان 

 .راي مثبت بیاورد ۹۶یعني هر کشور که قرار است عضو شود باید دست کم 

 اعضا براي چه دوره زماني انتخاب میشوند؟

ــ براي یک دوره سه ساله. براي کمیسیون هم البته به همین منوال است. هر سال راي گیري خواهد بود و مجمع 

عضا را انتخاب میکند. هر کشور فقط میتواند یک دو دوره سه ساله عضو باشد بعد باید دست کم عمومي یک سوم ا

 .براي یک سال در انتخابات شرکت نکند

 ۵-۶ان.جي. او هایي که میخواستند در مذاکرات رسمي کمیسیون حضور داشته باشند باید از کمیته کوچکي شامل 

له ایران، مصر و کوبا یعني کشورهایي که کارنامه مناسبي در رابطه با کشور مجوز میگرفتند. در این کمیته از جم

حقوق بشر ندارند عضو بودند، آیا در این رابطه تغییري حاصل شده است یا همچنان به عنوان مثال ایران تصمیم 

 میگیرد که آیا فالن گروه حقوق بشري ایراني حق شرکت در کمیسیون دارد یا خیر؟ 

ز تغییري اعالم نشده است. قطعنامه تمام تصمیمات مربوط به برخورد با ان.جي.او ها را به  ــدر این رابطه هنو

"شورا" واگذار کرده است. واقعیت این است که طبق آیین نامه سازمان ملل ان.جي.او ها خیلي محدود هستند و حتي 

گرفته بود که طبق آن ان.جي.اوها از  ها و ارئه نظر ندارند و فقط حق شرکت دارند، اما سنتي شکل حق تماس با دولت

تري برخوردار بودند. در عین حال گرچه "شورا"تحت سازمان ملل عمل میکند ولي لزوما وسعت عمل بسیار گسترده

نباید مو به مو طبق اساسنامه آن عمل کند. به هر حال در رابطه با موضوع سئوال شما "شورا" تصمیمات خود را  

 .اتخاذ خواهد کرد

اي منفي دارند در "شورا" کاهش نکته مورد نظر من این است که آیا قدرت کشورهایي که در حقوق بشر کارنامه

 خواهد یافت؟

ــ اتفاقا جان بولتون نماینده آمریکا از همین زاویه به قطعنامه "شورا" راي منفي داد. آقاي بولتون میگفت که این  

ض حقوق بشر را محدود نمیکند. بر این اساس بود که آمریکا پیشنهاد کرد قطعنامه به اندازه کافي قدرت کشورهاي ناق

 .براي عضویت در "شورا" آراي دوسوم اعضاي مجمع عمومي الزم باشد

تري دارند راي مثبت اما اکثریت قریب به اتفاق کشورهاي جهان بخصوص اروپایي ها که در مجموع کارنامه مثبت

 دادند؟ 

است که هرگاه اعضاي "شورا" توسط اکثریت مطلق اعضاي مجمع انتخاب شوند، گامي در ــبله. استدالل آنها این 

جهت پاالیش خواهد بود. البته در عین حال دو سوم اعضاي "شورا" میتواند یک عضو انتخاب شده در"شورا" را  

ق بشر میپردازد از  ریزي شده به نقض حقواخراج کنند. مالک این کار چنین اعالم شد که کشوري که به طور برنامه
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شورا اخراج شود. نماینده ایران در همین بحث شرکت کرد و خواستار آن شد که تعریفي براي "نقض سیستماتیک  

حقوق بشر" ارائه شود تا این بند مورد سوء استفاده سیاسي قرار نگیرد. البته میدانیم که ایران همیشه این بحث "سوء  

 .استفاده سیاسي" را پیش میکشد

هایي بدهند که در رابطه با  اینکه کشورهایي که کاندیداي عضویت در "شورا" میشوند باید خودشان داوطلبانه قول  دیگر

کنترل وضعیت حقوق بشر در خاک خود امکاناتي تدارك ببینند. مثال اجازه حضور گزارشگر ویژه را بدهند و یا به 

 .ها بپیوندند و از همین قبیل میثاق

 .هاي اخیر سازمان ملل درباره بهاییان ایران بپردازیمان آخرین سئوال به یکي از گزارش اجازه بدهید به عنو

مارس مسئول آزادي ادیان در سازمان ملل متحد طي گزارشي نسبت به وضعیت بهائیان در ایران ابراز   ٢۰در روز 

 نگراني کرد، اساس این ابراز نگراني جدید چیست؟

اي خطاب به وزارت اطالعات،  در گزارش خانم اسماء جهانگیر هم آمده است اخیرا نامه ــآن طور که ما مطلع شدیم و 

اي، رهبر جمهوري اسالمي، به ستاد فرماندهي  هللا خامنهسپاه پاسداران و نیروهاي پلیس نوشته شده که طي آن آیت 

رند. این نامه که کامال محرمانه دستور داده است که پیروان دیانت بهائي را شناسائي و اعمال آنها را تحت نظر بگی

 .است به دریافت کنندگان آن دستور داده است که تمام اطالعات در مورد پیروان دیانت بهائي را جمع آوري کنند

شده ممکن است مبناي آزار فزاینده و تبعیض بیشتر  نگراني گزارشگر ویژه در این مورد که اطالعات جمع آوری 

 .تني بر واقعیات استعلیه بهائیان شود کامال مب 

 .طبیعتا ما خیلي نگران هستیم

حتما میدانید که "کیهان" چاپ تهران، اخیرا نزدیک به سي مقاله علیه جامعه بهائي و اعتقاداتشان منتشر کرده است. 

مله علیه  اند. در رادیو و تلویزیون نیز حاي دارند و به بدنام کردن جامعه بهایي پرداختهاین مقاالت لحن تحریک کننده

 .مانندي گرفته استبهائیان و اعتقاداتشان شدت بي 

 .خانم عالیي از شما سپاسگزاریم

 ٢۰۰۶مارس  ٢۱گفت وگو: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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