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دیباچه
از زمانی که ما استقالل خود را بعنوان یک ملت آزاد اعالم کردیم ،ایاالت متحده خود را به آرمان هایی چون
دموکراسی ،آزادی فردی ،حقوق برابر بر اساس حکومت قانون ،و حراست از حقوق بشر متعهد ساخته است.
میهن ما بر این اصل بنیان یافته که همه انسان ها با حقوق و کرامت انسانی برابر آفریده شده اند .ما مفتخریم
که  ۲۴۴سال بعد ،کماکان پیشرو دفاع از آرمان های حقوق بشری و دموکراسی هستیم.
دولت آمریکا در پایبندی به حقوق بشر برای همه افراد و آحاد تنها نیستاده است .پس از جنگ خونین
جهانی دوم ،اعضای جامعه جهانی در جستجوی مسیری نو ،خود را متعهد به شناخت و دفاع از حقوقی
کردند که فراسوی مرزهای ملی می رود ،زیرا ،این حقوق درک یکسانی به ما می دهد که خود ریشه در
حس انسانیت مشترک ما دارد و الجرم ما را به یکدیگر پیوند میزند .شأن و منزلت حقوق بشر که در
اسناد بین المللی مهم چون اعالمیه جهانی حقوق بشر تجلی یافته شامل آزادی بیان ،آزادی مذهب و
وجدان ،و آزادی تجمع مسالمت آمیز است .جامعه جهانی در آن زمان میدانست و اکنون هم میداند که به
رسمیت شناختن حقوق بشر ،فقط یک نقطه آغاز است .دفاع از آن حقوق نه تنها متضمن صراحت لهجه
ایست که ما برای توصیف آنها به کار میبریم بلکه اقداماتی است که ما درعمل انجام می دهیم تا برای
تامین آزادی های مشترك در هر جا و در برابر هر کسی که مانع آنست مبارزه کنیم .دفاع از حقوق
بشر ،متضمن تعهد ماست که با آثار مخرب ناشی از سرکوب در سراسر گیتی مقابله کنیم.
تجربه به انسان میاموزد که مقامهای رسمی دولت هایی که حقوق مردم خودشان را سرکوب و سواستفاده می
کنند ،و مردم خودشان را از حقوق بشر محروم میسازند مسئول ایجاد محیط های اجتماعی مستعد برای بحران
های اقتصادی و انسانی نیز هستند ،که منتبح به فساد ،مناقشات خشونتبار ،و تروریسم می شود .ایاالت متحده
آمریکا متعهد است تا با استفاده از صدا و موقعیت خود در عرصه گیتی ،توجه جهانیان را به موارد نقض و
تعدی نسبت به حقوق بشر جلب کند و کسانی که ناقض حقوق بشرند را مسئول و پاسخگو بداند.
چهل و چهارمین نشست گزارشهای ساالنه کشورها در مورد رعایت حقوق بشر،اطالعات دقیق و بررسی
شده ای را در زمینه اقدامات انجام شده و یا انجام نشده دولتهای خارجی نشان می دهد که آیا احترام و رعایت

حقوق بشر را که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده اعمال می کنند یا خیر .با انتشار این گزارشها ،ما
بار دیگر پایبندی دیرینه ایاالت متحده آمریکا را به پیشبرد حقوق بشر و آزادی ها بنیادین مؤکداً تأیید میکنیم.
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