مزدوری به امپریالیست های اشغالگرتحت نام"حقوق بشر"
فصل یکم
روزچارشنبه مورخه 9دسمبر2015روز"حقوق بشر"بود .این روزدرافغانستان نیزبی سروصدانگذشت
وبرخی به خیابان آمدندوشعععمارمما مه ینایتااران"خ " -پرچم ومجاهدین راسعععردادند.یالب این بود ه
دربین این افراد سعععععانی ب شعععععم میخوردند ه درامریاازندگی میانندوازآنجابایک قراردادبه افغانسعععععتان
برگشعععته وبرار ارام امریاادرنزدیای فرودگاا ابا ارمیانند .اینرادرروزهار ه ته ازحاعععارارام
امریاائی ایازا ندارندبیرون شععوندمامادراین روز"بیرون آمدا بودند".درنظراول بخیابان آمدن افرادم ه
برخی برار ی ععع ب اویعععه حتی اف رفی ا را یعععارر راحمعععا میاردنعععدمدرسعععععععععت بنظرمی
آ یدزیراهم"خ "وپرچم وهم م جا هدین بیشععععععترازبرف یت باز ااخ ااریر اینسععععععرزمین مرااب ی نایت
ضععدبشععرر ونقو حقوق بشععرشععدا اند .وآنرابایدهزاران مرابه مما مه ومجازام شععوندماما جاسععت آن
دادگاهی ه آنرارامما مه ند؟ جاسععععععت آن پولیف ومسععععععتن قی ه آنرارادسععععععتگیروموردبازخواسععععععت
قراربدهد؟بر الوا اینآیاآنرادرینایام شان انرابودند؟نه.هم"خ "وپرچم مزدوربودندوهم طالب ومجاهد.
واین دواار آخر مزدورگوش ب رمان همین اشععععععغالگران هسععععععتند ه ا نون دا ازحقوق بشععععععرمیزنند.
چ ورمیتوان ازدست سانیاه برار اراااخ ینایت استخداا شدا اندبه استخداا نندا شاایت رد؟
ینایتاارسععععععیاسععععععی وینایتاارروانیهسعععععععایاوپامبازهم فرق دارد .طالب ومجاهدوبه هماناععععععورم
"خ "وپرچم ینایتااران سععیاسععی بودندوهرینایت سععیاسععی ازبینم ودیدگاهی ه آن سععیاسععت رارهبرر
میاندم منشامیگیرد.ینایام طالب ومجاهداگرازنظرسیاسی ایرار دستورباداربودمازنظربینم ازسبمیت
ودرندا خوئی ا تقاد شان نشام میاند ه نسخه ربی آنرادر ما"دا م" م" النارا و"القا دا"ونسخه
افریقائی آنرادردرویود"بو وحراا"و"الشباخ" می بینیم.
اگرینایام خ وپرچم شتاربدون مما مه مخال ین سیاسی شان بودوازدرندا خوئی سرمایدارر دولتی
ایاه برامپراطورر اامادشععععععورور حا م بودمنشعععععععا میگرفتدراین ایدئولوژر ریشعععععععه داشعععععععتمینایام
امپریالیسععععت هار اشععععغالگرنااوامت رهبرر مپریالیزا امریاابشععععاا شععععانجه زندانیانمانتقال زندانیان
مانندیانوران ازافغانسعععععتان به گوانتاناموماخت ال مخال ین سعععععیاسعععععی هراندیسعععععیونبوممروا سعععععاختن
آنراازداشتن و یا مدافعم ق ع آلت اناس ی شته شدگانمشاشیدن برینازا مماربین مخالفم شتاراهالی
بیگناامبمباران بیمارستان هامبه آام شیدن مم رار رو سی مردامشب هابدون اخ ارقب ی وارد شدن
به منازل دهقانان واالشععععععی زنان ودختران یوان آنراو ..یرا صععععععورم میگیرد .این هردو نوع ینایت
ازیک ایدئولوژر ویک بینم منشعععا میگیرد ه همانا بینم سعععرمایدارر اسعععت .به این صعععورم ینایام
سعیاسعی ازبینم سعیاسعی ینایتاارمنشعا میگیرد وهربینم سعیاسعی روبنایاروسعاخت یک نظاا اقتاعادر-
سععیاسععی میباشععد.افرادیاه این مسععایا رانمی فرمندوبه خیابان می آیند مالسععیاهی لشععارآنرائی میشععوند ه
این مسایا رامی رمندوآگاهانه درچشم دیگران خاک می ریزند.
آدا میتواند ازافرادناآگاا سیاسی ه نمیدانندحقوق بشرسامانه ار است ه امپریالیستراآنرابرار رسیدن به
اهدال سععیاسععی-اقتاععادر شععان مورداسععت ادا قرارمیدهندم بدلیا نادانی شععان چشععم بپوشععد ه دراینگونه
اقدامام نقم میگیرند .زیراآنراااععورمیانند ه به راسععتی حقوق نقو شععدا انسععانرار مظ وا رامی بندم
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ویادادآنرائی رامیخواهند ه بدستان ینایتااران"خ قی" -پرچمی ویرادر شته شدا اند.اماایااش یرانی
ه به زوردار و مزوروداراوناداراقسععیم شععدام یران اینگونه مماععوا اندیشععی هاوخیرخواهی هامیبود.
نه! یرانی ه ما درآن زندگی میانیممیرانی اسععععععت ه برسععععععتون فقرام مماععععععوا ارین وبیگناا ارین
انسانرابناشدا وینایتاارارین نظاا ااریر بشرآنراادارا میاند .دراین یران هزاران ابزارووسی ه اممی
وبردا سععععععازبه ویودآمدا ااحا میت مشععععععتی ازم تخواران را اامین نند وارفند"حقوق بشععععععر" یای از
آنراست.
"حقوق بشععرامریاائی"ماننددمو راسععی امریاائی ابزارس ع ه یوئی امپریالیزا سععرمایدارر اسععت.مواد
اولی این ابزاردر سال  Somersett’s case1772والغار ر سمی بردگی درانگ ستان به ویودآمدا ودر
سعععال  1863درامریااو1880دربرازیا بخاطرالغار رسعععمیت اجارم بردا هامورداسعععت ادا قرارگرفت.
زیرا شف ماشین بخارنیرور اربردا رااضافی ساخته واجارم بردا درمناط صنمتی اضالع متمدا
امریاابا ث بروزمشاالم ایتما ی وامراض ناشی ازفمشام دا درمانمبیاارر وفقرمیگشت .امروز
امریاائی هاواروپائی ها اد ا میانند ه"بشعععععردوسعععععتی ازیم ه نمنام ااریخی ماسعععععت" .اماازم المه
می ااریخی دیدا میشعععود ه همانگونه ه بروریک شعععیوا اولیدبا ث بروربردگی شعععدم پیدایم شعععیوا
اولیددیگرویود آنرا اضععععافی سععععاختم دراینجاهیچ"بشععععردوسععععتی"وآنرم به حیث"یای از نمنام برخی
ازنژادهار رور زمین"سععخنی درمیان نیسععت .درماا یون سععال 1945بمدازاجربه فاشععیزا سععرمایدارر
و شعععتاراهالی م ا یریرمن بدسعععت نازر هار آلمانیم945مسعععودا ا المیه یرانی حقوق بشعععربررور
ا ذنقم بست وااسال 1953اامیا گردید .دراین ا المیه انگ ستان وامریااپیشنرادنسخه سوسیالیستی
"حقوق بشععر"را ه به واسع ه د تورایمرژابو اععوا ادمی وا مجارسععتان پیشععنرادشععدا بودم رد ردند.
آن ه به نوان ا المیه یرانی حقوق بشعععععرااعععععویب شعععععدهمان پیشعععععنرادر بود ه قبالامریاامفرانسعععععهم
انگ سععتانها یریت شععورار امنیت م ا متمدببررور آن به اواف رسععیدا بودند .به اینقسععم ازنظرااریخی
نیزدیدا میشود ه حقوق بشرامروزر امریاائیمهمان حقوق بشرر است ه ازاول دریرت حمایه منافع
امپریالیسععععت هار امریاائی واروپائی طره شععععدا بود .پف این حقوق بشععععرچگونه میتواندحامی ومدافع
حقوق بشععرمظ وا ه ازطبقام مماوا یاممه می آیند باشععد؟ ازیائیاه این حقوق بشععرابزارسع ه یوئی
امپریالیسعععتی اسعععتم دادگاا هائی ماننددادگاا الهه یاممامه دلی بین الم یهICCب از آن به حیث ابزار
اسععععت ادا میانند .بااین وصععععف سععععادا لوحانه خواهدبوداگردادرفی ا را یارر یارفی صععععادق یارر ویا
هزاران شععععععم ه ار انقالبی را ه بدسععععععت ینایتااران"خ "وپرچم به یاودانگی پیوسععععععته اندبااین ابزار
قانونی خواستارشد .وحتی اگرااور نیم ه باقانونی ه امپریالیزا ساخته وبه ااویب دیگران رسانیدا
میتوان خواستار مما مه ومجازام قاا ین انقالبیون بزرگی وویرانگران شرر ابا شدمذهن مارادرسراخ
بی ممنی به یستجور آخ فرستادا ایم.
اماهمین سععامانه ه اد امیانندبخشععی از" نمنام ماسععت"نیزدریریان بیشععترازنیمقرن ینگرار اجاوزر
واشعععغالگرر به آلت زند زدا وفراوای ابدیا گردیدا اسعععت .ووقتی درسعععال  2005یا دادگاا دلی بین
الم یهICCب قانونی راپیشنراد رد ه درآن ناقو حقوق بشربایددراین دادگاا مما مه شودم یرج بوش
با ام سخر ورق پی شنرادیه را با انگتم از سرمیز بدورانداخته وبانی شخندمتابرانه گ ت" سربازامریاائی
راهیچ سععی نمیتوانددرخارج ازامریاامما مه ند".به این قسععم وبی ه دادگاا بین الم ی مالبه مما مه
سععععران گردن م یران سععععوا انزل یافت .وهICCببه افرادر مانندبوبریگدال خردضععععابر امریاائی ه
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نیمه شععب با ایربارش واردیک روسععتا دهقانی در ندهارشععدا ونتنرااماا اهالی آنرابقتا رسععانیدب اه حتی
سگراومر رار آنرانیزبه گ وله بستمنگاا چپ هم ردا نمیتواند.
ی الر م این ونمایشعععام دیگر"حقوق بشعععر"چوچه امپریالیسعععترار اروپائی مانندهالندم ب ژیک وامیالرم
ه امت فشععارفا ترار مس ع م ااریخی نه قادرند ه دسععتان شععان راازینایام نظاا سععرمایدارر در راق و
افغانسععتان بشععویندونه میتوانند یه امپریالیزا امریااوانگ سععتان باگردن ب ندحرل بزنندم درامار مسععخرا
"حقوق بشععععععر"رابازر میانند .آنرابااسععععععت ادا از قبماندگی ااریخی مردا اف غانسععععععتان و راق دا ار
ازروشععععن اران رااسععععتخداا میاننداااین سععععاله زند زدا راباحرافی هار فاضععععالنه شععععان رو ن ارر
نند.ما هیچ یک از"حقوق بشر"ط بان افغانستان راندیدا ایم ه یه ینایام امپریالیزا امریااوانگ ستان
درماریهم ناد یمسععععععنگین م موسععععععی ق مهم ندورم ننگرهارواجاوزبه اط ال دراین مناط وچاترین
ا تراضعی راانجاا دادا باشعند .هنگامیاه امپریالیسعترار امریاائی وانگ یسعی بمب هار مجرزبه الهک
یورانیوا دیپ ت رابر ندزمآر خانمماورا بورامچمن وماریه اسععععععتممال ردندوفاضععععععالم رادیوا تیف
راااحداخ ارمن قه ار رسععععانیدندم ازسععععیماسععععمرمسعععع ول"حقوق بشععععر"گرفته ااپائین ارین"مدافع حقوق
بشر"افغانستان درخارج ساوم ردند.
ساوم آنرافقر یک حقیقت ا ر رادرهمراهی یک فا ت اناارناپذیرمیر ساند .حقیقت ا ر این ست ه آنرا
بااین ا مال شان میگویند ه"برار ماحقوق بشرافغانستان ازمنافع اشغالگران مرمتر نیست"وفا ت مس م
هم اینسعععت ه"گورباباوایدادبشعععروحقوقم! مافقر بااین ارنان چرخ وموقمیت ماراح ی میانیم" .وآن
بی ارا هائیاه بدنبال این"حقوق بشر"ط بان به خیابانراآمدا اندبه آنرائی می مانند ه بدون شراخ مستی
میانند.
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