
  پر مهي نيوانيل: انداز ك سال در چشمي
 

الملل نيعفو ب سازمان ر كلين خان، دبيرينوشته آ  
كه من او را در  يموقع.  ر شده استي بار از طرف حكومت دستگ۲۸ حقوق بشر در نپال، ن فعاال ازيكي، يشنا پهاديكر
ام او به يدم پيست و هفتمش دي بازداشت بپس از  ي در فاصله كوتاه۲۰۰۵ه ي در فور در کتماندوسيك بازداشتگاه پلي

كند  ير ميشتر دستگيمثل او را ب  يطلب م هر چه كه معترضان صلحياو به من گفت رژ.  نانه بوديب  خوشيزيانگ طور شگفت
 اقدامات حكومت نپال، نظر يالملل نيت بي، و محكومياسيع سي وسيها يناآرام.  سازد يتر م ي حقوق بشر را قوموضوع

تا را خوانده يك دور كامل بگاواد گي، او يبه جز متون مذهب  يت از هر مطلب خواندنيبا محروم. كند يمد ييتأ را شنايكر
 مانند او موفق ي ندارد كه مبارزات او و كسانياو شك.  ل و سپس قرآن را شروع كنديخواست خواندن انج ياست و م

.او گفت، فقط مسئله زمان است.  خواهد شد  
 

 در سرتاسر جهان كه در گزارش تجاوزاتها، خشونت و  يعدالت يها و ب يغم بدرفتارريلز، عيمن ن.  ستيان نشنا نگريكر
.كمين احساس با او شري در ا،الملل آمده است ني عفو ب۲۰۰۶سال   

 
ت از حقوق بشر يه حماي است كه داعييها  حكومتي عمل نشده و قصور رهبريها  از قولآکندهمنظره حقوق بشر 

.  دهند ي سركوبگرانه از خود نشان ميها شود واكنش ي خود آنان مربوط ميها استي به عملكرد و سي وقتيد ولدارن
ه افكنده است، چرا كه شكنجه و يشتر مباحث مربوط به حقوق بشر سايد در افغانستان و عراق بر بي شديها يبدرفتار

ر ين كشورها و ساي مسلح در ايها دت حمالت گروهخشونت و ش.  كنند يه ميگر تغذيكديك دور باطل از يترور در 
.رديگ يها م  از جان انسانيني سنگيرود و قربان يكشورها باال م  

 
ن ي از اي وجود داشت حاكي روشنيها نشانه.  دهد يد مي به من ام۲۰۰۵كتر به حوادث سال يك نگاه نزدين حال، يدر ع

انداز  سم در چشميه حقوق بشر به نام مبارزه با تروريعلك نقطه عطف در حمالت يكه پس از پنج سال ممكن است 
 در مورد خطرات يا دهنده  تكان يداريام بي جهان پيها ن حكومتي از قدرتمندتريك سال گذشته، برخيدر طول .  باشد

نان در ب آيزبان دوگانه و فر.  افت كردندي در اقدامات خود در داخل و خارج كشور دريحقوق بشر كم بها دادن به ُبعد
.ها آن را رد كردند فعاالن به چالش كشانده شد و دادگاه  يها برمال شد، از سو رسانه  

 
ن يها در سطح جهان، به شكرانه ابتكارات ب مجموع كشمكش.  نميب ي مينيب  از خوشيگري ديها ن نشانهيچن من هم
ها  ونيلين خود به مياهش است، و اچنان رو به ك  از كشمكش، هميريت كشمكش و جلوگيري صلح، مدي سازندگيالملل

.ده استيد بخشيرالئون اميا و سيبري مانند آنگوال، لييانسان در كشورها  
 

ن و ي بدبيها  از حكومتيرغم تالش برخيل، عيالت حقوق بشريت تشكي تقويبرا در سازمان ملل ياصالحات نهاد
.خواستند مانع آن شوند، آغاز شد يكه م» انداز سنگ«  
 



ن تا ي التيكاي در سرتاسر جهان، از آمريالملل نين بيات تحت قوانين جناي از بدتري عدالت در مورد برخ يرافراخوان اج
 يچنان مانع زده هم استياثر و س ي، ب در کشورها فاسد يي قضايها گرچه نظام.  افتي يشتري بيروي بالكان، نيكشورها

.  ت از مجازات شروع شده استيه مصونيان امر بر علي جر از نقاط جهاني عدالت هستند، در برخيبزرگ در راه اجرا
 يات ضد بشري و جنايات جنگي كه مظنون به ارتكاب جناي را در باره كسانيقاتي تحقي متعددي كشورها۲۰۰۵در 

ش يزا افيالملل ني بيي از دادگاه جنايبانيكا، پشتيرغم مخالفت آمريعل.  ا آنان را به محاكمه كشاندنديهستند شروع كردند 
 يم شورايتصم.  ب كردين دادگاه را تصويس ايبود كه قرارداد رم مربوط به تأس  ين كشوريك صدميافته است و مكزي

ت و ين امني است و رابطه بيه مهميك روي يالملل ني بيي ارجاع مسئله دارفور به دادگاه جنايت سازمان ملل برايامن
.گذارد يش ميعدالت را به نما  

 
ن كشور يرتري، فقيويدر بول.  ختنديها ر اباني به خ ياسيرات سيين حقوق خود و تغيخواست تأم ي برايمردم عاد

 ين فرد بوميس جمهور و انتخاب اوليي ريان به استعفاي، دهقانان و معدنچيع جوامع بومي، تظاهرات وسي جنوبيكايآمر
افتند و مجبور شدند كه ي يرات عموم سركوبگر خود را در برابر تظاهيها  حكومتيحت.  است كشور منجر شديبه ر
. بدهنديازاتيامت  

 
ش ين تحوالت و، از همه مهمتر، از نماي من از ايول.   مرا به چالش بكشندينيب  خواهند بود كه احساس خوشيكسان
ان؛ از الملل در سراسر جه نيعفو ب ي و تعهد اعضاي مرزها؛ از انرژي از فراي انساني و همبستگيت جهانيالعاده فعال فوق
ت فراوان مردم يجمع شدند؛ و از حما» خ سپردن فقريبه تار «ي برا۸ كه در آستانه كنفرانس سران گروه  يميت عظيجمع
.رميگ ير؛ قوت قلب ميكا و زلزله در كشمينا در آمريا، توفان كاتري در آسيان سونامي از قربانيعاد  

 
ن سالگرد كنفرانس ي كه در دهميعتراض برخاستند تا زنانن به اين در چيه مصادره زمي كه عليياز كشاورزان روستا

 همراه با جنبش -شه حقوق بشر ي نشان داد كه اند۲۰۰۵د كردند، حوادث ي زنان سازمان ملل بر حق خود تأكيجهان
.شه استيتر از هم تر و پرتواني قو-برند  يش مي كه آن را به پ ي مردمانيجهان  

 
 

سميشكنجه و ضد ترور  
 

 ي تونيا آقايتانير بريند، نخست وزات زديعملدست به  لندن مرکز در۲۰۰۵ يجوال دريگذاران انتحار مب كه بيموقع
ر كرده يي تغين بازيقوان«ن امر به جهان كه يد حقوق بشر و نشان دادن اي محدود كردن شدي برا ييها ر با اعالم برنامهيبل

ت يحفظ حاكم « : پاسخ داد يا به نحو مناسبيتانيه برييسته قضا ارشد بازنش يك قاضين، يلرد ستا.  واكنش نشان داد» است
.»مربوط استك ي دموكراتين و ارزش هايادي به عدالت، حقوق بشر بني  و بلكه به دسترس؛ستي نيقانون باز  

 
و بار در دولت د.  رون انداخته شدي بايتانيبر دولت يشنهادين پيار فاحش قواني از مواد بسيبختانه در پارلمان، برخ خوش
 ساله ۹ر در دوره ير بلي نخست وزين شكست پارلماني اولنيا- خود شكست خورد يستي در مورد قانون ضد ترور۲۰۰۵

.   بودحكومتش  



 
 ي، موضع دولت را مبناستن دادگاه كشوريتري عالان کهيمجلس اع. به مقابله برخاستايتانيبرز با حكومت يه نييقوه قضا

ا يتاني بريها  به عنوان مدرك در دادگاهي خارجير شكنجه در كشورهاي آمده ز عات به دستتواند از اطال ين كه ميبر ا
 در عراق ييايتاني بريروهاين كه ني بر اي دولت را مبن يد نظر ادعايگر، دادگاه تجديك مورد ديدر .  استفاده كند رد كرد

 در يروند بررسن حكم صادر كرد كه يچن دگاه همدا.  شوند رد كرد ي نميالملل ني و بي داخلين حقوق بشريمشمول قوان
.دا كمبود داردي شدييايتاني مسلح بريروهاي در دست افراد نيان عراقي زندان مورد مرگ  

 
ت شكنجه و يتواند خود را از ممنوع يسم ميه ترورين كه در جنگ علي بر ايبوش مبن  حكومت يكا، ادعاهايدر آمر
ت شكنجه و رفتار خشن، ي بر ممنوع يه قانونيك اصالحي.  ر سئوال رفتي زيه استثنا كند به صورت مشابيبدرفتار
س يينه فقط ر.  د كردي، هر جا كه باشند، تأكييكاي مقامات و كارگزاران آمريان از سويركننده همه زنداني و تحقيناانسان

) ايس (ي مركزيآژانس اطالعات كرد كه يس جمهور سعييحه را وتو خواهد كرد و بلكه معاون ريد كرد كه اليجمهور تهد
 اذعان ييله بازجويك وسيبه عنوان ) يغرق كردن مصنوع(» يآب سوار«ا خود به كاربرد يس.  را از قانون مستثنا كند

  يكا نباشند، بدرفتاريان در خارج كشور، اگر تبعه آمريتواند با بازداشت يكا ميكرده است، و دادستان كل ادعا كرد كه آمر
.كند  

 
 در ُدم يشيحه نين الي ايول.  حه دست بردارديس جمهور بوش كوتاه آمد و مجبور شد از مخالفت با الييت، ريدر نها

د نظر احضار به دادگاه فدرال محروم كرد و آنان را از يان گوانتانامو را از حق تجديه آن بازداشتيك اصالحيداشت و 
ن حال، كوتاه يدر ع.  شود باز داشت ي كه با آنان ميا رفتاريط بازداشت يك دادگاه در مورد شراي در ي بازنگريتقاضا

كا و متحدان آن كشور در خارج ي از درون آمرييها  بخشي بود كه از سو يي از فشارهايا س جمهور نشانهيير  يآمدن علن
.شود يبر حكومت وارد م  

 
 يكي» جنگ با ترور«كا در ي آمرن رتبهيي پاانها به عنوان همكار  كه از نقش آنييها  در برابر گزارشيي اروپايها حكومت
ن حكومت ي بحتماأل از آن كه ايپس از گزارش مطبوعات، حاك.  داشت ناراحت شده بودند ي پرده بر م يگريپس از د

 بازداشت كه بنا به ادعا در قلمرو ي مراكز مخف-» اياه سي سيها گاهيپا« در مورد يي اروپايها  از حكومتيكا و برخيآمر
داد  ي كه نشان ميشواهد روزافزون.  جاد شدي ا يك اعتراض عمومي وجود داشته است،  ي همدست-جاد شده ي ااروپا
اند كه در آن جا در خطر شكنجه  شده  منتقل يي به كشورهايي اروپايها ق فرودگاهي از طريقانونريغان به صورت يزندان

. را به دنبال داشتيعي وسيت عموميز محكومين) »العاده  فوقيبازگردان«(هستند   
 

 و ياسي، و رهبران سيي مختلف اروپاي سازمان ملل، نهادهايج گوانتانامو با نداهايخواست بسته شدن مركز بازداشت خل
 كه يزيچ.  افتي يكردند، تكانه بزرگتر ي وارد ميا  تازهي، كه فشارهاييكاي برجسته آمريها تي، از جمله شخصيدتيعق

ن نماد سوء يتر ه فاحشيت علي محكوميالملل در برهوت بود اكنون به نقطه اوج صداها ني عفو بي تنهايقبال صدا
 گوانتانامو يكا اردوي كه دولت آمرين امر عزم ما را بر ادامه مبارزه تا هنگاميا.  ل شده بوديكا تبدياستفاده از قدرت آمر

 محاكمه بر يان را برايبرمال كند و حق بازداشت بازداشت تحت كنترل خود را يات مربوط به مراكز مخفيرا ببندد و واقع
.ت كرده استيرد تقوي آنان بپذيا آزادي يالملل ني بي استانداردهايمبنا  



 
ا تعرض به حقوق ين رفته است و يت از اقدامات محدودكننده از بيست كه حماي آن ني كه من نام بردم به معنايتحوالت

 را به طور قاطع رد يا بدرفتاري از شكنجه يكا كاربرد انواع خاصيآمر.  تسم محو شده اسيبشر به نام مبارزه با ترور
 كه ييها ي در بدرفتارييكايرتبه آمريق مستقل در باره نقش مقامات عاليك تحقيكا از انجام ين آمريچن هم.  نكرده است

 يلت مقامات باال، خودداررغم شواهد روزافزون دال بر دخايگر رخ داده است، علي ديب عراق و جاهايدر زندان ابوغر
.كرده است  

 
ن يا محاكمه خالف قانون است، حكومت ايان بدون اتهام يا حكم كردند كه بازداشت خارجيتاني بر يها  كه دادگاهيموقع

چنان تالش   حكومت هم.  بازداشت نگاه دارد  گذراند تا بتواند افراد را عمال در خانه به صورت  يكشور بالفاصله قانون
» كيپلماتينان دياطم«جا با شكنجه روبرو شوند   كه ممكن است آنان در آن يي بازگرداندن افراد به كشورهايتا برادارد 
.رديبگ  

 
 مانند مصر، اردن و ييكا، كشورهايح آمريا صري  يد ضمنييبا تأ.  امده استين نييز پاين» جنگ با ترور» «يارزش صادرات«
.دهند يسم ادامه ميا محاكمه افراد مظنون به دست داشتن در تروريچنان به بازداشت بدون اتهام  من همي  
 

گران، برخورد ين است كه، به شكرانه كار مدافعان حقوق بشر و دين تفاوت كرده ايشي پيها  با سال۲۰۰۵آنچه كه در 
.   كشانده استي را به موضع دفاعيي اروپايكا و كشورهاي آمريها ن به نوبه خود حكومتير كرده است و ايي تغيعموم

.  رنديبرد بپذ يت ما را باال ميها امن ين كه كاهش آزادي بر ايستند كه استدالالت باطل را مبنيگر آماده نيمردم د
 ن نكتهيا.  رنديگ ي به طور روزافزون تحت مؤآخذه قرار مي عموميها بونيان و تريگذاران، قاض  قانونيها از سو حكومت

 يروزيرا به پ» جنگ با ترور«ن كه ي ايده گرفتن حقوق بشر و حكومت قانون به جايناد كه  افتديشترجا ميشتر و بيب
له سوء استفاده يكشاند، وس يرند به انزوا ميگ ين اقدامات قرار مي را كه هدف ايكند و جوامع يجاد ميبرساند فقط نفرت ا

.اندازد يت مشترك ما را به خطر مي و امنشدهها  يافراط  
 

 يك نقطه عطف در بحث، و برخوردين از يا.  گردد ي بلند مييصداها.  شود يده مي، گرچه شكننده، كشيخطوط
.دهد يد مينده، اميت در آيتر در مورد حقوق بشر و امن ياصول  

 
 ي بازين قواعد اساسي كه با اييها حكومت.   عوض نشده است يا، قواعد بازيتانير بريبر خالف اظهار نخست وز

.كنند يت و نه به حقوق بشر خدمت مينند نه به امنك يم  
 

 را ير نظامي مسلح به شهروندان غ يها انه گروهين عبارات ممكن، حمالت جبونانه و وحشيدتريچنان و با شد د هميما با
تا با كاربرد ها كه به دنبال آنند   احمقانه و خطرناك حكومتيها يد در برابر استراتژي برابر، ما بايبا شدت.  ميمحكوم كن

.ميستيشكنجه با ترور مبارزه كنند با  
 
 



يابتكارات اصالح  
 

ها اصالحات  تا باعث شد كه حكومتيالت حقوق بشر سازمان ملل نهايد از تشكي شدي روز افزون و انتقادهايينارضا
. آغاز كنندي نقش سازمان ملل در اداره جهانيشيك بازاندي از ي را به عنوان بخشيمهم  

 
ونر حقوق بشر سازمان ملل را دو برابر كنند و نقطه يسيعضو سازمان ملل موافقت كردند كه بودجه دفتر كم يكشورها

.ق حضور در صحنه متمركز كننديشتر بر حفظ حقوق بشر از طري كار آن را بيكانون  
 

ت به دور اندازند ون حقوق بشر سازمان ملل را كه اعتبار خود را از دست داده اسيسيم گرفتند كمي عضو تصميكشورها
شود و در برابر آن  يسازمان ملل انتخاب م  ي مجمع عموميحقوق بشر را بنشانند كه از سو  ي آن شورايو به جا

 در ييها گرچه سازش.  ردير نظر بگي خود را ز يتواند همه كشورها و از جمله و در درجه اول اعضا يپاسخگو است و م
.  كند يجاد مي سازمان ملل ايالت حقوق بشري بهبود تشكي برايصت مهمشنهاد فرين پين مورد صورت گرفت، ايا

  ياديز» يکمبودها«ه كه ين توجيت از شورا با ايكا از حماي آمريل خوددارين گزارش، به دليمتأسفانه به هنگام نوشتن ا
ك يد مجاز باشد كه يشد، نباك كشور، هرچه قدر هم كه قدرتمند باي.   از ابهام فرو رفته استيا نده آن در هالهيدارد، آ

كا مقاومت كنند، از قطعنامه يها در برابر فشار آمر ر حكومتيدوارم كه سايمن ام.  ف كندي را تضعيع جهانيتوافق وس
. را به راه اندازندات كنند و كار شوريحما  

 
ن كه ين امر با توجه به ايا.  ام  سازمان ملل قوت قلب گرفتهيالت حقوق بشرير تشكيي تغيها برا ت حكومتيمن از حما

 يشنهادهاي از جمله پ- اصالح سازمان ملل ير كل سازمان ملل براي دبنده نگري و آ بلندپروازانهيها  از برنامهياريبس
 اقدام در يت منع گسترش اسلحه و مجهز كردن بهتر سازمان ملل برايت، تقوي امنيت شورايمربوط به توسعه عضو

.ابدي ي ميشتريت بي به هم خورده است، اهم يا به كلي رد شده - ها يكش  مؤثر از نسليريجلوگ  
 

سازمان ملل .  ام گر سال گذشته كه كمتر در خبرها آمده است قوت قلب گرفتهي ديها تي از موفقين از برخيچن من هم
ها،  يريدستگ برخورد به مسئله ي را برايدا شدن اجباريها از ناپ ثاق در مورد محافظت همه انسانيك ميس ينو شيپ

.  ل كرديشود، تكم ي انجام ميدولت اعالم نشده به دست عوامل   كه به صورتيانيها، شكنجه و غالبا مرگ زندان بازداشت
ن اقدام مهم در حفظ حقوق بشر يرا آغاز كرد از ا» دشدگانيناپد« دفاع از ي برايكاريش پي سال پ۳۵الملل كه  نيعفو ب

.كند ياستقبال م  
 

 ي بازرگانيها ر سازماني و سايتيمل فرا يها  مسئله حقوق بشر و شركتيك گزارشگر مخصوص برايسازمان ملل 
 همان طور كه از ي باشند، ولي و اقتصادي توسعه اجتماعي مثبت براييرويتوانند ن يها م گرچه شركت.  منصوب كرد

ك كنگو و سودان و ي دموكراتيجر، جمهوري ن ي مانند دلتا يي در جاهاي و معدنيل منافع نفتي برخاسته به دليها خشونت
د، اثر يآ ين بر ميان كشور چيب  ي محدود كننده آزاديها استي با س ي همراهي براي صنعت اطالعات و فنآوريا از آمادگي

 ي و بازرگان ياسي قدرتمند از منافع سيبين حال، تركيدر ع.  ار مخرب استي بر حقوق بشر بسيات بازرگاني از عمليبرخ
 در مورد حقوق بشر مقاومت ي بازرگاني قانونيشبرد حساب دهي پي برايالملل ني بيها ق شده است در برابر تالشموف



 و حقوق بشر مطرح ي سازمان ملل در مورد بازرگاني كه در حول هنجارهايي پر سر و صدايها رغم بحثيعل.  كند
با استفاده از تجربه .   استي باقيالملل ني بچنان به صورت قاطع در برنامه ها هم  شركتيده است، مسئله حساب

 ي براي مشخصيالملل ني بي و اصول حقوق بشرنيموازن خواهد بود كه ي عبارت از ايهنجارها، در حال حاضر كار اصل
.ن شودييها تع عامالن شركت  

 
 

تي و واقعحرف  
 

 ي قدرتمند نهادهايها غالبا حكومت.  كند يدا ميكنند قدرت پ يها را اداره م  كه آني كسانياسي به اندازه اراده سيهر نهاد
ك نمونه برجسته آن ياالت متحده يا.  رنديگ ي محدود خود به كار ميشبرد منافع ملي پي را برايا سازمان ملل و منطقه

 از ين با تعدادي چندهي فزايا همكاري، ي مركزيايه در قفقاز و آسي كارنامه روس.ستيتنها نمونه ن متاسفانه ياست، ول
   .ن مدعا استي شواهد اقاي آفر يها ن حكومتيسركوبگرتر

 
 نشان دادند كه ۲۰۰۵ دارند در يت جهانيت را در حفظ امنين مسئوليت سازمان ملل بزرگتري امني كه در شوراييكشورها

 ي اقدام مؤثرن شورايت را مختل كنند و نگذارند كه اي امنيگران كار شورايش از دي هستند كه حاضرند بياز جمله آنان
ن در يه و چيا در مورد عراق، و روسيتانيكا و بري آمريريگ ن امر موضعينمونه شاخص ا.  انجام دهددر مورد حقوق بشر 

 از احترام به حقوق يت جهانيت امنياند كه راه تقو  سپرده يخ را به فراموشين درس تاريا ايآنان گو.  مورد سودان بود
.گذرد يبشر م  

 
قا را در ين بردن فقر در آفري ادعا كردند كه از ب۸ گروه يها حكومت.   برجسته بود۲۰۰۵ به خصوص در ۸ گروه  ييدورو

.  هستندييقاي آفريها چنان از صادركنندگان عمده اسلحه به حكومت  كه خود هم ياند، در حال صدر برنامه خود قرار داده
ر ياسلحه در سطح جهان هستند، و همه هشت كشور مقاد صادرکننده ي جزو ده كشور باال۸گروه  ي از اعضا کشور شش

 بر يت خاصيد مسئولين امر بايا.  كنند ي در حال توسعه صادر م ي سبك به كشورها ا اسلحهي ي اسلحه معمولياديز
رغم فشار از طرف حكومت ياما، عل.  جاد كندي كنترل انتقال اسلحه در جهان اي مؤثر براي بگذارد كه نظام۸دوش گروه 

.ك قرارداد تجارت اسلحه توافق نكردندياز به يگل در مورد نيني در كنفرانس سران در گل۸ا، رهبران گروه يتانيرب  
 

 كشور در جهان ۵۰ت ي سبك دست كم از حمايها  به منظور كنترل سالحيك قرارداد جهاني  يفراخوان بران وجود، يبا ا
 اقدام در مورد يالملل، آكسفام و شبكه جهان نيله عفو بيوسكار، كه مشتركا به ين پيام ايپ.  برخوردار شده است

.ديت تحت كنترل درآيد به فوريتجارت اسلحه خارج از كنترل است و با: شود، روشن است ي مي سبك رهبريها سالح  
 

ه ين اتحاديا.  ماند متأسفم يه اروپا عمدتا در باره حقوق بشر خاموش مين كه اتحادي، من از ايا  منطقهيدر مورد نهادها
ا ير برف كند يشود سر خود را مشتركا ز ي خود روبرو م يكان تجاريله شري به وسي با سوء رفتار حقوق بشرياگر وقت

سم ببندد، يان و مبارزه با تروري خود در مورد پناهندگان و پناهجو ي اعضايها و كردارها استيچشمانش را در برابر س
 يشتريد اراده بيه باياتحاد.  دي را اشغال نماي اخالقيا مواضع باالي حفظ كند و  خود را يتواند اعتبار حقوق بشر ينم



ن در برابر يچن د هميه در مورد حقوق بشر در چچن از خود نشان دهد، و باي وحشتناك روسيها ي مقابله با كوتاهيبرا
دان يبار م ا پس از سركوب خشونتم در ابتدين تحريا.  ن مقاومت كنديم اسلحه به چي رفع تحري براي بازرگانيفشارها

 كه يتا موقع.  ش بگذاردين به نمايج حقوق بشر در چيه اروپا را به تروي برقرار شد تا تعهد اتحاد۱۹۸۹ در سال انامنيت
.د برداشته شوديم نباين تحرينه حقوق بشر نكرده است اي در زميا  قابل مالحظهيها ينينش ن عقبيحكومت چ  

 
 ي در حل بحران توگو بازيجاد كرده است و نقش مهمي در مورد حقوق بشر ايشرفته ايچوب پقا چهاريه آفرياتحاد

در اثر .  ستيوسته برخوردار ني انجام تعهداتش به صورت پ ي براياسيت و اراده سي متأسفانه از ظرفيكرد، ول
، ناظران حقوق يالملل نين بيت قواني مسلح از رعايايشيلي حكومت سودان و مي، و سركشيكي لجستيها تيمحدود

ار وحشتناك ي حل وضع بسي برايچ جرأتيه هياتحاد.   باشندياند در دارفور منشأ اثر قا نتوانستهيه آفري اتحاديبشر
 كه ييها  با تالشيا سنگال را به همكاريه يجريه نتوانست نين، اتحاديچن هم.  مبابوه از خود نشان نداديحقوق بشر در ز

رهبران .  ان بود وادارديلور و حسن حبره در جريا و چاد، چارلز تيبرين ليشي جمهور پيساؤ ربه محاکمه کشاندن يبرا
 به كار گري همدي عدالت و حسابرس انجام يريجلوگ ي برايا لهي به عنوان وسييقاي آفريبستگ هم از يقا وقتيآفر
.كنند ي نميقا خدمتي به خود و مردم آفر،رنديگ يم  
 

  کهگر،ي ديا جاهايقا، اروپا ي، چه در آفر هستندي افكار عمومنياها،  حكومتي كوتاهني همچن ويادي رخوت بندر برابر
ان حقوق بشر يبه شكرانه كار داع.  طلبند ي در مورد حقوق بشر در داخل كشور و خارج آن ميتريها تعهد قو از حكومت

 كه در يود حقوق بشر را به عنوان چهارچوبش ي مجبور ميالملل ني، جامعه بينده افكار عموميگران، و فشار افزايو د
ت و نه يبدون احترام به حقوق بشر، نه امن.  رديد، بپذيت و توسعه تصور شود و به مرحله اجرا درآيد امنيدرون آن با
.  اورديتواند دوام ب يك نمي چيتوسعه ه  

 
ت نهادها و ي اعتبار و موقعيابي ارزيبرا  ياريج به عنوان معي، حقوق بشر به تدريا  و هم منطقهين الملليهم در سطح ب

 در برابر )آسه آن (اي آسي عضو انجمن ملل جنوب شرقي بود كه كشورهايلي از داليكين يا.  شود يكشورها شناخته م
م گرفت كه يتا تصميه اروپا نهايل بود كه اتحادين دليبه هم.  ستادندين سازمان برسد اياست ايانمار به رين كه ميا

 از يكين رو است كه هند در برخوردش با نپال، حقوق بشر را ياز هم.  ن را لغو نكنديروش اسلحه به چت فيممنوع
.عناصر آن قرار داده است  

 
 يا  و منطقهي جهانيها ي استراتژيك عنصر اساسيد به حقوق بشر به عنوان ي، بايل عملي و هم به داليهم از نظر اصول

 ياسي نشان داد كه اعتبار س۲۰۰۵ع ي ندارم كه وقايمن شك.  اوقات خوب ي برايفنه اضايك گزيست و نه به عنوان ينگر
ده يار موضع آنان در مورد حقوق بشر در داخل و خارج كشور سنجي با معيها به طور روزافزون  حكومتيو اخالق

.ن استير همي اخيها  جنبش حقوق بشر در دورانيآوردها ن دستي از مهمتريكي.  خواهد شد  
 

 يانه، خشم و انزواي در خاورميثبات يش بي مسلح، افزايها انه گروهي  حمالت وحش.استش ي در پي روشنيها چالش
 و فقر يش نابرابريگر، افزايقا و نقاط دي فراموش شده در آفريها يريروزافزون جوامع مسلمان در سراسر جهان، درگ



د ي است كه در آن حقوق بشر روزانه در معرض تهديا  خطرناك و جدا شدهياي از دنيها گواه ني همه ا-كننده  رهيخ
.شتر هم خواهد كرديزه عمل را بيها انگ ن چالشيم، من معتقدم ايوس شوين كه مأي اي به جايول.  است  

 
 برجسته جنبش حقوق يها تيبان آن از موفقيها عضو و پشت ونيليالملل و م ني، عفو ب۲۰۰۶ يم برنامه خود برايدر تنظ
ن قدرت را دست كم ين الملل ايما در عفو ب.  رنديگ ي به قدرت حقوق بشر قوت قلب ميردم عادمان ميبشر و ا

 ينيب  به چالش كشاندن كوتهيكنند، و برا ي كه ترس و نفرت را عرضه مي مبارزه با كسانيما آن را برا.  ميريگ ينم
.  ميريگ يها، به كار م  كشاندن حكومتبهساحم به ين رهبران جهان، و برايقدرتمندتر  

 
 
 
الملل ني عفو ب۲۰۰۶گزارش ساالنه  يه مطبوعاتياطالع : وند بهيپ  

 


