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 رد هجنکش اب هطبار رد ،یناملآ لاعف نز ،هیورت ساتیسیلف ینارنخس  همجرت دیناوخیم ریز رد هچنآ
 ۲۸ زور رد  »کیزکم رد یسایس ناینادنز ناتسود و ناشیوخ هورگ« توعد هب ینارنخس نیا  . تسا کیزکم
 .تفرگ تروص اداناک -رووکنو رد  ۲۰۰۵  نئوژ

 دنکیم راک کیزکم رد هدش هجنکش دارفا اب تسا لاس شش زا شیب هک تسا یسانشناور نز ساتیسیلف
.تسا »تازاجم زا تیفاعم و هجنکش اب هزرابم تیعمج« ناراذگناینب زا یکی و

 ناونع هب و  .تساه ناسنا رب هجنکش یناور و یمسج تاریثات هنیمز رد رظن بحاص و صصختم یو
 ار دارفا زا یرایسب نینچمه یو .تسا هتشاد تیلاعف »اکیرمآ یاهروشک رشب قوقح نویسیمک« یارب سانشراک
  .دراد هجنکش دروم رد یددعتم تالاقم ساتیسیلف .دهدیم شزومآ هنیمز نیا رد راک یارب

 رد ینابرق هملک زا هاگچیه یو هک تسا نیا ،دشابیم ریگمشچ ساتیسیلف راتفگ و اه هتشون رد هچنآ
 یلیلد چیه نودب و  هدوب "هانگیب" هک تسا یسک ینابرق هک تسا دقتعم اریز ،دنکیمن هدافتسا ناگدش هجنکش دروم

 لاح ،تسا »لمع یب« ًاقلطم درف هک تسا نآ موهفم هب »ینابرق« ءهملک لاح نیع رد و .دوشب تازاجم و هجنکش
 رد .دوش یم هتفرگ هدیدان نآ رد هک دنراد یدرکلمع دوخ زا و دنتسه »هژوس« دوخ هجنکش تحت دارفا هک نآ

 نیمه  اقیقد و دنتسه ناشیاهتموکح درکلمع هب ضرتعم هک دنتفایم نادنز هب لیلد نیا هب یسایس ناینادنز هکیلاح
 رازآ دروم ار نانآ اباهم یب یتموکح نارومام ات تسا یفاک لیلد دوخ ، نادنز رد ناشتازرابم همادا و تاضارتعا

.دنهدب رارق متش و برض و

 دننکیم اعدا هک یرگید یاه تلود یخرب دننام کیزکم تلود هک دهد یم ناشن »تیعمج« نیا ءهبرجت
 زا سکوف تلود .درادیمن رب کیزکم مدرم یگدنز دوبهب عفن هب یمدق چیه ،دنتسه »حالصا و رییغت ناهاوخ« تلود
 زا ،لوپ یللملا نیب قودنص یاهحرط اب یراکمه ،یزاس یصوصخ یاهژورپ هب شندمآ راک یور یادتبا نامه
 زا یرایسب و رشب قوقح ،نایوجشناد ،نانز ،نارگراک یاه شبنج هب هلمح ،یرگراک یاه هیداحتا ندرب نیب
.تسا هدز تسد رگید یناسنا ریغ لامعا

 هب دهاوخیم کیزکم تموکح هک دنتسه یا یسایس  – یداصتقا یاه هژورپ نآ اه نیا دیوگیم ساتیسیلف
 ولمم کیزکم یاه نادنز تبسانم نیمه هب .درادرب هار رس زا ار یضرتعم ره دنکیم شالت هار نیا رد و دربب شیپ
 ییاه نامه دارفا نیا .دننکیم تمواقم اه نآ ماحنا لباقم رد و دنراد ضارتعا اه هژورپ نیا هب هک تسا یناسک زا

.دنریگیم رارق یناور و یمسج یاه هجنکش نیرتدب ضرعم رد هک دنتسه

 رد هک یناریا ناگدنهانپ زا یرایسب اب ناملآ رد یو  .دوشیمن متخ کیزکم هب طقف ساتیسیلف یاه تیلاعف
 زا ،رگید یاهروشک رد تیلاعفو راک زا هک یبراجت اب ساتیسیلف  .دنکیم راک زین دنا هدوب یسایس ینادنز هتشذگ
 یاه هویش زا یکی هباثم هب هجنکش لامعا و سبح هک تسا دقتعم ،دراد هیکرت ناتسدرک و روداولاس لا هلمج
 نیمه هب دیاش .دراد دوجو ،دنمانیم "کیتارکمد" ار دوخ هک ییاهنآ یتح ،اهروشک رثکا رد ناهاوخیدازآ بوکرس
.تسا هدیزگرب دوخ ینارنخس یارب ار  »کیتارکمد هعماج کی رد هجنکش :کیزکم«  ناونع یو هک تسا تهج

.ا.پ

»؟کیتارکمد هعماج کی رد هجنکش : کیزکم«
 )Felicitas Treue ( هیورت ساتیسیلف
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 ارم هک »کیزکم رد یسایس ناینادنز ناتسود و ناشیوخ هورگ« زا دیهدب هزاجا زیچره زا لبق
 رکشت ،میوگب نخس هجنکش هلوقم هنیمز رد ات دنداد نم هب ار تصرف نیا و دنا هدرک توعد همانرب نیا هب
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 نآ ندوب کیدزن رطاخب وسکی زا .دراد یصوصخب ینعم هک تسا یزور ،نئوژ ۲۸ ینعی ،زورما
 زورما هکنیا رطاخب رگید یوس زا و ،ناگدش هجنکش زا تیامح رد للم نامزاس یناهجزور ،نئوژ ۲۶ هب
 نیا رد .تسا  )Guerrero( ورِررگ تلایا رد )Aguas Blancas( ساکنالب سآوگآ راتشک لاس نیمهد
 هکیماگنه )OSCC بونج ناتسهوک ناناقهد نامزاس( نازرواشک نامزاس وضع ناناقهد زا نت ۱۷ زور
 تیانج نیا  نیلوئسم زورما نیمه ات  .دندیسر لتق هب یتموکح سیلپ طسوت ،دنتفریم تارهاظت کی هب
 Roben Figueroa Alcocer ،قباس رادنامرف تیلوئسم هچرگا ،دنا هدنام فاعم تازاجم زا نانچمه
 نیا  .تسا راکشآ ناگمه رب راتشک نیا رد Mario Arturo Acosta Chaparro لارنژ نینچمه و
.تسا کیزکم رد تازاجم زا تیفاعم کاندرد یاه هنومن زا یکی  طقف  هعقاو

 زا تیفاعم و هجنکش اب هزرابم تیعمج« اب هک متسه واکناور و سانشناور کی نم
 .منکیم یراکمه کیزکم رد )Colective Against Torture and Impunity – CCTI( »تازاجم

CCTI دارفا ام ،تسا زکرمتم هجنکش هلئسم یور رب هک تسا یرشب قوقح لقتسم نامزاس کی 
 نیا رد .میروآیم مه درگ ار هنیمز نیا رد ناسانشراک زا یمیت و اهنآ یاه هداوناخ ،هجنکش زا هدنامزاب
  )Acapulco( وکلوپاکآ رهش رد ،کیزکم رد نامرتفد رد هک میراد سانشناور هس و کشزپ هس ، عطقم
.دننکیم راک

 لیلد نیا هب ام اما .دشاب انشآ همه یارب ،تسا یتسیروت لحم کی هکنیا رطاخب وکلوپاکآ منامگب
 ،زین ورررگ و دراد رارق رهش نیا رد یتموکح یاه نادنز نیرتگرزب زا یکی هک مینکیم راک وکلوپاکآ رد
.تسا هدش هتخانش رایسب ،تلایا نیا رد اهناسنا قوقح هب زواجت  هقباس رطاخب

 قیرط زا هک تسا هدش هجنکش دارفا یناور و یمسج تمالس یریگیپ هنیمز رد ام یلصا تیلاعف
 یارب تیلاعف هب نینچمه ام  .دریگیم تروص ینوناق و  ینامرد ناور ،یکشزپ یاه کمک نتخاس مهارف
 رگید هب نداد شزومآ هب نینچمه و هجنکش دروم رد تاقیقحت و دانسا یروآ عمج ،مدرم یهاگآ ندرب الاب
 هب ات میدرک رازگرب ورررگ تلایا رد یلحم یاههاگراک هتشر کی ام لاسما .میزادرپ یم ،ناسانشراک
 هب ،دنا هدرب جنر نآ زا هک یضرعت دروم رد ات  مینک کمک هدوب لومعم اه نآ رد هجنکش هک  یقطانم
 یرایسب .مییامن یریگولج هجنکش یعمج و  یدرف یناور بقاوع زا نینچمه و دنزادرپب کرادم یروآعمج

 دنتسه یناسک هدش هجنکش دارفا زا یمیظع دادعت اریز ،دریگیم تروص اه نادنز دوخ رد ام یاهراک زا
.دنا هدش موکحم ینالوط یاه نادنز هب ،هجنکش تحت یرابجا تافارتعا رطاخب هک

 هک دراد دوجو  حور و مسج تمالس هنیمز رد لقتسم سانشراک یمک رایسب دادعت هک اج نآ زا
 راک کیزکم رد هجنکش دراوم نیرت هدش هتخانش یور ام ،دنشاب هتشاد راک هقباس هجنکش دروم رد
 تباث ار هجنکش زا هدافتسا دراوم میناوتب ات میربیم شیپ ار یسانشناور و یکشزپ یاه یسررب و مینکیم
.مینک

 ریاس و نآ نیب و هدرک فیرعت ار نآ هک تسا یرورض مینک دروخرب هجنکش هلئسم هب هکنآ یارب
 للم نامزاس قاثیم زا یرصتخم فیرعت مهاوخیم نم تهج نیمه هب .میوش لئاق توافت تنوشخ لاکشا

: هجنکش هک درادیم نایب قاثیم نیا .مهدب هئارا هجنکش هیلع

.دنکیم لیمحت یصخش رب دمع روطب  ،احور و امسج هچ ،ار یدیدش جنر و درد هک تسا یلمع

 هب ای و ندرک بوعرم تهج تازاجم ناونعب  ای و ،رارقا ای و تاعالطا نتفرگ یارب هک تسا یلمع
.دوریم راکب ،ضیعبت زا یعون ره رب ینتبم لیلد ره

 ای و یتلود تاماقم طسوت هک دنکیم فیرعت یحنر و درد هباثم هب ار هجنکش نینچمه قاثیم نیا
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.دوش لامعا ،دنکیم لمع تلود رومأم ناونع هب هک یصخش طسوت ای و اه نآ قیرط زا

 هنوگنیا هک ددرگ یدراوم لماش تسا یرورض ،دنک یم فیرعت ار لمع دوخ طقف هک فیرعت نیا
.دنوش هتخانش هجنکش هباثم هب ًانوناق لامعا

 فیرعت کی هی ،مینک فیرعت نآ داعبا مامت رد ارنآ و میمهفب ار هجنکش هدیدپ میهاوخب هچنانچ اذل
.دریگب رب رد مه ار هجنکش یسایس و یعامتجا بناوج هک میراد زاین یرت عماج

 هجنکش هرابود روهظ هلمج زا ،فلتخم یاهروشک براجت نوچمه ، کیزکم رد ام هنازور راک
 بوکرس نابنا زا بوکرس یاهرازبا زا یکی هجنکش هک دهدیم ناشن  ،ییاکیرمآ یاهورین طسوت یتلود

 اب هلباقم ، دوجوم تردق راتخاس تیبثت ،طلست نیمات یارب یتموکح بوچراهچ رد هک تسا یتموکح
.دوشیم هتفرگ راکب یصاخ  یسایس  – یداصتقا عفانم زا تیامح و یعامتجا یاه تمواقم

 ندرک روبجم و یو لرتنک ،هدش هجنکش صخش تیوه و تیصخش ندرک درخ ،هجنکش زا فده
 درخ ناسنا کی زا یا هنومن هباثم هب سپس ار یو .دشابیم ،رگ هجنکش لیامت دروم راتفر ذاختا هب وا

 رارق ،دهدب ناشن دوخ زا یهباشم یاه تیلاعف ای و دیاقع دراد ناکما هک یسک ره دید ضرعم رد هدش
 یاه هکبش هشیمه هکلب ،دنکیمن یریگ تمس طقف درف کی یور رب زگره هجنکش تهج نیمه هب .دنهدیم
.دریگیم فده ار لک کی هباثم هب هعماج دوخ نینچمه و رظن دروم یسایس یاه هورگ ،یعامتجا راک

 ار یدامتعا یب و رورت ،سرت هک تسا روظنم نیا هب هجنکش زا کیتامتسیس و موادم هدافتسا
 هرخالاب و  دننکشب ار تمواقم ،دنیامن جلف ار مدرم و  هدومن جیار ار باعرا ،دنهد شرتسگ و هتخیگنارب

.دننک  لرتنک ار هعماج

 ،یا هدوت و ییوجشناد ،یعامتجا یاه شبنج ءاضعا و ناربهر هیلع هجنکش ،کیزکم رد
 نآ هب و هدرک تیامح ار اهشبنج نیا هک یمدرم هیلع رب نینچمه و اه هیداحتا ،یسایس یاهنامزاس
 تاظحل رد ای و یقطانم رد هک تس یعیبط رایسب ساسا نیمه رب .دوریم راکب ،دنهدیم ناشن یتاپمس

 رد ،یعیبط عبانم زا هدافتسا رس رب( یسایس - یعامتجا تاعزانم ،ضیعبت ،رقف نوچ یتالکشم ،یخیرات
 یاهتسایس هیلع یهدنامزاس و تمواقم زا یدیدش هسورپ هب )اهتنس هب مارتحا و یسایس قوقح زا عافد

 .دوش رجنم تموکح

 میارج اب هزرابم هنیمز ،دوشیم هدافتسا هجنکش زا نآ رد هک ییاه هنیمز زا رگید یکی کیزکم رد
 یفارتعا .دنیامن فارتعا مرج هب هجنکش تحت هک دننکیم روبجم ار ییانج میارج هب نیمهتم .تسا ییانج
 ارهاظ هکنآ زا سپ نینچمه و  هاگداد رد صخش نآ تیموکحم رد یلصا رصانع زا یکی ناونع هب ادعب هک
 یم مزال مرجم ناونع هب یدارفا ندیشارت  .دریگیم رارق هدافتسا دروم ،تسا هدش مالعا هموتخم هدنورپ
 سیلپ یاهورین نورد رد داسف و یتقایل یب ،هدومن ظفح ندش همکاحم زا ار میارج یعقاو نیلوئسم ات دیآ

 رد هک دتفا یم قافتا یتیعضو رد لامعا هنوگ نیا هک مینک شومارف دیابن .دننک یناشوپال ار یرتسگداد و
 مهتم اررکم ، هتفای نامزاس میارج رد تکرش هب ،نآ بتارم نیرتالاب ات ،سیلپ فلتخم یاهورین ،نآ

.دنوشیم

 هتشاد رظن دم ارنآ میقتسم نیلوئسم و ناگدننک تکرش طقف هک ،هجنکش زا یفیصوت و لیلحت ره
 میهس نآ تاصتخم و هجنکش یعقاو هنیمز ندرک یناشوپال رد  ،لیلحت هنوگ نیا  .تسا تسردان ،دشاب
 اریز ،تسا مهم کیزکم دروم رد صوصخب رما نیا  .دنکیم یریگولج هجنکش اب رثوم هزرابم زا و دشابیم
 رد اهنآ شزومآ مدع ای و سیلپ یاهورین راک یارب بسانم تاکرادت دوبن حطس ات هجنکش هلئسم بلغا
 نوچ ییاهرایعم ذاختا هب طقف هلئسم نیا لح هک دسریم رظن هب .دوشیم هداد لیلقت  ،رشب قوقح  هنیمز
 هلمح دروم ار هجنکش راتخاس یتامادقا نینچ هنافساتم .دراد یگتسب تامیلعت دشر و یهاگآ ندرب الاب
.دهدیمن شهاک ار هجنکش لامعا هجیتن رد و دهد یمن رارق
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 و یللملا نیب یراد هیامرس یاه تکرش شقن ،تسا رکذت هب مزال هک یبناوج زا رگید یکی
 اه تکرش نیا یاه هژورپ ًابلاغ .دنراد عفن صاخ هقطنم کی یعیبط عبانم تراغ رد هک دشابیم یتیلمارف
 ریثأت اه نآ یگدنز یور اه هژورپ نیا یارجا هک یمدرم یاه هتساوخ هیلع تلود اب یتاقفاوت هارمه هب
 نکمم تمواقم هنوگره سیپ زا هک دننادیم فظوم ار دوخ اه تلود یتح ای .دریگیم ماحنا ،دراذگ یم یفنم
 عنام الب یاه تیلاعف نیمضت و یراذگ هیامرس یارب ار یبولطم طیارش ات دنیامن لرتنک ار هدنیآ رد
 یتموکح یاهورین ،ییارجا یاهداهن ،یدراوم نینچ رد هچ رگا .دنیامن مهارف یراد هیامرس یاهداهن
 اب ار یداحتا و تسا یروشک بوجراهچ زا رتارف اه تیلوئسم اما ،دنشابیم هریغ و نایماظن ،سیلپ دننام
.دروآیم دوجوب یتیلمارف یداصتقا عفانم

 نیا اب  .مربیم مان  )Oaxaca( اکاسکوا تلایا رد  )Loxicha( اچیسول ءهقطنم زا ،لاثم یارب
 را یعیسو جوم ،دنتسه  EPR »قلخ یبالقنا شترا« یکیرچ هورگ یلصا نایماح اهاتسور هک هناهب

 لک رد رورت داجیا و اه یریگتسد ،دارفا ندرک دیدپان ،راتشک قیرط زا ۱۹۹۸ لاس رد هدرتسگ بوکرس
 اهکیرچ هب ار اهنآ هک یطلغ تافارتعا هب هک دندرک روبجم هجنکش اب ار ناگدشریگتسد .تشگ زاغآ هقطنم
 اب نامزمه .دنربیم رسب نادنز رد مه زونه ناگدش ریگتسد نیا زا یرایسب .دننزب تسد ،تخاسیم طوبرم
 هب تسد  Kennekott »توک هنک« ییاداناک تکرش ،۱۹۹۹ رخاوا و ۱۹۹۸ یاه لاس نیب ،هرود نیا

.دش فشک مویناتیت و مویناروا زا یعیسو نداعم هقطنم نیا رد و دز یرافح

 رس رب تاعزانم زا یرایسب یاه هنومن ام )Guerrero( ورررگ و  )Chiapas( ساپایچ رد
 رد هک میدهاش ار یکیتنژ ینوگانوگ ای و بوچ ،یندعم یاه بآ ،بآ دننام یعیبط عبانم زا یرادرب هرهب
 و یوق یماظن روضح اب دنتسه ییاه تموکح اه نیا .دریگیم تروص مدرم هیلع یتموکح بوکرس رانک

.دوخ ربارب رد تمواقم  ینالوط هچخیرات کی  هفاضاب ،رشب قوقح هب زواجت ینالوط هقباس

 تسا مهم رایسب کیزکم یارب رما نیا اریز  .میراذگب رما نیا یور رب یصوصخب دیکات مهاوخیم
 نیب یاه یراذگ هیامرس یور رب اهرد رتشیب ندوشگ اب تسا هارمه هک ،لاربیلوئن یداصتقا تسایس .
 اب الماک ،یعیبط عبانم یرادرب هرهب و یا هیاپ تامدخ یزاس یصوصخ ،یتیلمارف یاهداهن و یللملا

.تسا داضتم کیزکم نایموب و نایئاتسور ،ریقف مدرم یاهزاین و عفانم

 یمیظع ترجاهم .دنربیم رسب قلطم رقف رد کیزکم مدرم %۶۰ ،یمسر تاعالطا قبطرب ،نونکا
 یاکیرمآ دازآ تراجت دادرارق .دروخیم مشچ هب یلامش هیاسمه دنمتورث یاهرهش ای و گرزب یاهرهش هب

 لوق یمامت مغریلع ،۱۹۹۴ لاس زا کیزکم و اداناک ،اکیرمآ هدحتم تالایا نیب  NAFTA اتفن ،یلامش
 و جنرب ،تابوبح ، مدنگ .تسا هدرک میخو شیپ زا شیب ار کیزکم مدرم تیعضو ،دش هداد هک ییاه
 اب دنناوتیمن یکیزکم نازرواشک و تسا هدش ریزارس کیزکم رازاب هب اکیرمآ هدحتم تالایا نازرا تشوگ
 اب تکوکح و  هتفای شیازفا ریخا یاه لاس لوط رد شنت و یعامتجا تاعزانم ،رقف .دننک تباقر نآ

.تسا هدرک هلباقم نآ اب دیدش لرتنک و بوکرس

 یاکیرمآ شیامه لوط رد هک دوب یتارهاظت و نویسازیلابولگ نیفلاخم هب دروخرب نآ ریخا هنومن
 یاه  یریگتسد .داد خر ، ۲۰۰۴ هم هامرد اراهالداوگ رد اپورا هیداحتا و بیئاراک ریازج تسشن ،نیتال
 دوخ تشادزاب لوط رد یناور و یمسج هجنکش زا ناگدشریگتسد زا یرایسب و تفرگ تروص یرایسب
 هسیک ندیشک رثا رب یگفخ ،بآ و کاروخ زا تیمورحم ،دیدهت ،ندروخ کتک هلمج زا .دنا هداد شرازگ
 یتح .دنا هدرب جنر یسنج زواجت زا نانز زا یرایسب .هریغ و ناگدش ریگتسد رس یور رب یکیتسالپ یاه
 زا کیچیه زورما نیمه ات .تخاس دنتسم ،دشیم بوسحم هجنکش هک دروم ۱۹ رشب قوقح نویسیمک
 ناگدش هجنکش هکیلاح رد ،دنا هتفرگن رارق بیقعت دروم ناشلامعا نیا یراب ،روما نیا لوئسم یاه سیلپ
 رد  .دنوشب وربور  یا یدج یاه تشادزاب اب و هدرک یفرعم سیلپ هاگساپ هب بترم روطب ار دوخ دیاب
 هکیلاح رد ،دننک باسح دوخ تیفاعم یور رب دنناوتیم نارگ هجنکش ،کیزکم رد هجنکش دراوم همه

 یاهزادنا مشچ یدوبان ،ینالوط یاه سبح ،هجنکش یناور و یمسج بقاوع اب دنروبجم ناگدش هجنکش
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.دنوشب وربور ناش یعامتجا راک یاه هکبش و ناش هداوناخ ،دوخ یگدنز

  .مینک بسک کیزکم رد هجنکش دراوم دادعت ءهراب رد یقثوم تاعالطا تسا نکممریغ هنافساتم
 هلمج زا ،فلتخم یللملا نیب یاه نامزاس اما ،تسین یربخ هجنکش زا رگید هک دنکیم اعدا تلود هچرگا

 کیزکم رد هجنکش زا کیتامتسیس هدافتسا زا ،هجنکش هیلع للم نامزاس هتیمک ای للملا نیب وفع نامزاس
 سکوف یروهمج تسایر ءهرود یط ار هجنکش دروم ۱۰۰ نونکات ام کچوک »تیعمج« .دنیوگیم نخس
)Fox( مینیب یمن کیزکم رد هجنکش ندرک مک یارب یلوزن شیارگ چیه ًالصا ام و تسا هدرک تبث.  
 رگید ای و یلحم تاماقم ،نایماظن ،یناتسداد نایوجزاب ،سیلپ نارومام ًابلاغ اه هجنکش نیا نیبکترم
.دنتسه سیلپ  نارومام

 زا دراد شالت روهمج سیئر هک ینشور  حالطصاب ریوصت اب تسا راکشآ ضقانت رد تایعقاو نیا
 دنکیم هدافتسا یتصرف ره زا سکاف  .دهدب ناشن ،۲۰۰۰ لاس رد شتلود ندیسر تردق هب نامز زا ،دوخ
 تموکح لوط رد یو لیلد نیمه هب  .تسوا مامتها دروم زیچ ره زا شیب رشب قوقح هک دزاس دومناو ات

 ،شیپ هتفه دنچ .درک ءاضما هجنکش هنیمز رد ار یتوافتم یللملا نیب یاه همان قفاوت و تادهاعم دوخ
 ار ناسانشراک نویسیمک طسوت نادنز بترم یاه یسرزاب هک ار هجنکش هیلع نامیپ همان هلواقم کیزکم
 ینونک تموکح نارود رد هجنکش دراوم دادعت هن ،اهنیا همه مغریلع اما  .دناسر بیوصت هب ،درادیم ررقم
 زا هک  هجنکش یمیدق یاه هدنورپ اب هطبار رد تلادع نیمات یارب یا یعقاو شالت هن و تسا هدش مک
 نودب هک ار تلود تامادقا ناوتبم ام ،ساسا نیا رب .تسا هتفرگ تروص ، هدنام اج هب رگید یاه تلود
.میروآ رامش هب یظافل ًافرص رد ،دریگیم تروص یراتخاس تالکشم لح تهج یا یعقاو دصق چیه

 هجنکش لامعا اب هزرابم رد ،کیزکم رد هک ییاه نامزاس و دارفا زا منادیم مزال طابترا نیمه رد
 زا تیفاعم هیلع و تلادع یارب هک ییاه نامزاس و رشب قوقح لقتسم نیلاعف  .مربب مان دننک یم تیلاعف
 و دقتنم یاهادص هکنیا یارب  .دنوشیم وربور تاماقم یوس زا یفلتخم تالمح اب ،دننکیم هزرابم تازاجم
 و راکشآ تالمح زا  .دریگیم رارق هدافتسا دروم یفلتخم یاهدتم ،دننک هفخ و مارآ ،یثنخ ار تحاران
 تنوشخ زا اریز ،تسا دتم نیرت کیش باعرا ،کش نودب .اه نامزاس و نیلاعف باعرا  ات هتفرگ  دیدهت
.دناشکب تموکح بناج هب ار اه نامزاس و دارفا دناوتیم و دیوجیم زارتحا راکشآ

 یلام عبانم هک یلامش یاکیرمآ )NGO( یتلود ریغ حالطصاب یاه نامزاس یاهشالت هب دیاب
 هب .تشاد لوذبم یصاخ هجوت ،دننک ذوفن کیزکم یرشب قوقح هعماج رد ات دنراد رایتخا رد ار یگرزب
 یاه نامزاس نیا رظن ،دننکیم راک هجنکش هلئسم یور رب هک ییاه نامزاس نآ صوصخب هک دسریم رظن
 کی هک تس )Freedom House( »یدازآ هناخ« ًاصوصخم مروظنم .دنکیم بلج دوخب ار یتلود ریغ

 یوس زا اه کمک نیا  .دوشیم یلام نیمات اکیرمآ  یوس زا یلکب و تسا راک هظفاحم تیاغب نامزاس
 US-AID-Agency for International( یللملا نیب هعسوت یارب هدحتم تالایا سناژآ

Development(  هب طوبرم یاه کمک ،یداصتقا یاه کمک اب ات دشوکیم سناژآ نیا  .دوشیم ریزارس 
 مهارف ار هدحتم تالایا یجراخ تسایس  فادها زا تیامح ،ایند رساترس رد هناتسود عون ای هعسوت

.دزاس

 یاهلاس نیب ایس نامزاس سیئر ، )James Woolsey( یزلوو زمیج ،نونک ات ۲۰۰۳ لاس زا
 سیئر ،راک هظفاحم وئن تاسسوم زا یرایسب رواشم و قارع لابق رد اکیرمآ تسایس حارط  ، ۹۵ و ۹۳
 ،تینما نیمات یصوصخ یناپمک کی ،)Titan( ناتیات یناپمک سیئر نینچمه یو  .تسا »یدازآ هناخ«
.تسا هدرک مادختسا ار قارع بیرغوبا نادنز نایوجزاب زا یکی لقادح یناپمک نیا .تسا

 Diana( هتنوپورگن زری یلیو انایاد ای )Samuel Huntington( نوتگنیتناه لئوماس
Villiers Nogroponte( رگید هلمج زا  ،هدحتم تالایا رد یلم تینما سیئر هتنوپورگن ناج رسمه 

 یاه هدیا رطاخب اه تیصخش نیا زا یرایسب  .دنشابیم »یدازآ هناخ« نیدمتعم و هریدم تئیه ءاضعا



5

.دنا روهشم ،اکیرمآ تلود نادنمتردق اب ناش کیدزن هطبار و دوخ هناراک هظفاحم تیاغب

 و تسا هدرک باختنا کیزکم رد شیاه تیلاعف  ماحنا رطاخب ار هجنکش هلوقم »یدازآ هناخ«
 دیاب ام  .دیامن لرتنک یلام دودحمان تاناکما تفکنه غلابم نداد قیرط زا ار یلحم  یاه نامزاس دشوکیم
 دروم رد یمومع ثحب کی هک ینامز رد  .مینک لیلحت ار یژتارتسا نیا زا یرت عیسو بناوج هرابود
 هدحتم تالایا هک یماگنه و  دوشیم حرط اکیرمآ یوس زا مسیرورت اب گنج رد هجنکش زا ینوناق هدافتسا

 ارچ رگید ،ددرگ وربور نایئاکیرمآ طسوت ناینادنز هجنکش رب ینبم یعیسو  یاه شرازگ اب تسا روبجم
.دشاب هتشاد تلاخد کیزکم رد هجنکش لامعا اب هزرابم رد دهاوخیم هدحتم تالایا

 راک هدش هجنکش دارفا اب هک ییاه نامزاس هک تسا نیا رما نیا لیالد زا یکی منکیم رکف نم
 هراب رد ،یسایس نیلاعف دروم رد تاعالطا  .دننکیم یروآ عمج ار یساسح رایسب تاعالطا ،دننکیم

 ینعم هب اه نامزاس نیا لرتنک  .هریغ و ناشیاه تیلاعف ،اهنآ یراک یاه هکبش ،یسایس یاه نامزاس
 اب هلباقم هنیمز رد ،دوب مزال هک ینامز ره دناوتیم هک تسا یتاعالطا نآ مامت هب یسرتسد نتشاد

.دوش هتفرگ راک هب شروش

 هک مینک لوبق دیاب ام ،ما هدرک رکذ دوخ ینارنخس رد هک یفلتخم بناوج هب هجوت اب نیارب انب
 رشب قوقح هیلع یدج تنوشخ کی هب ندیشخب نایاپ یارب یا هزرابم طقف هجنکش لامعا اب هزرابم
 یاه هشقن اب هلباقم یارب  ،یسایس قوقح بسک  یارب تسا یا هزرابم نینچمه هزرابم نیا .تسین

 زا یرایسب و کیزکم .یعقاو یسارکمد کی نیمات روظنم هب و یرباربان رب ینتبم یداصتقا – یسایس
.دنرود رایسب یسارکمد نیا زا زونه اهروشک رگید

۲۰۰۵ نئوژ ۲۸ ،رووکنو

colectivo@contralatortura.org

www.contralatortura.org

ناریا یتسینیمف نوبیرت تیاس زا هتفرگرب

راکیپ و هشیدنا تاراشتنا تیاس زا هیورت ساتیسیلف رظن اب شیاریو

www.peykarandeesh.orgراکیپ و هشیدنا تاراشتنا
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