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 "حقوق بشر"مزدوری به امپریالیست های اشغالگرتحت نام

 ومسفصل 

 تاس علیه کره زمینامپریالیزم جنایت "حقوق بشرامپریالیستی"تالش برای استتار

بشرررا یواهی بشررار حق  نااتفقط  نهباآن زنره یسررسوسررئی ئسل هسرری(ه  ا    آنچه نظام سررایااری  

یان نظام یل کئه ها ییوشررفافرری ااها یکشررک یوکنرریرررطا  ی ( ر  .کاانات نااتل یسررس برقوا  بیکه 

  ی ی  حواته ع تررال کایه هههی ین نئع ها  لم اسرررررررهه زی هاهییینه هاههرنهی ها یبه   ا  زی 

که تا اخ  کاه زیون یان نظام باتئحشررررررل .  ه  کاه زیون یحئیوکنربای  هروشرررررره یزهکشررررررکه ی اا

ام  یئ رات حشررایت  یباهم زیه ه -نراتات  -حوئینات یاکئلئژاکهرلوزاسررن بانظواآناینرارهر تعایل 

ن یزظافوس یاتا اخل  -یرلعیان یئضئع  فایهم یوسازی.بحث یفصلا یوم کاه زیون  ی هزیفههن ررن

 نئررررررته کا   یسرررررس هیافقط به کااایانکه نشررررران برهومشیریفعون حقئا بشررررراشبایفاع یزیان نظام حتل

 هم کوانس یوکننرر فقط به آن یرا ه کایام.  ران  انه آانرهبخئی

 

بقر  را ام ربا ییااکا یی تا اخ هآنهم تنهاییپااالوهم سایااری   ییپااالوهم  نااات سواسل فقط تنهاا ی

بشررررررا اخ تاان  نااتکا تا  به یریفعون یریفعون حقئا بشرررررراهفئنه  بونوم کههیل یوخئ ام. نکافل تکا

یوراررررنر.هه(ئ  نااتکا به ا  ییا   یییکئیهل ینسررران یظیئم سررراکته هیزسرررفان زنطوا  آن یاننر 

 . به آن رکااس یورانرهییثالهم   یرران هیحسنل سوافریسرعول کانرکیویلریحققر یهستمر
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یررراه ی  نررر  نرئیه یسررررررررس.ی یان 15ییااکرررای تررررام عرا  فقط ارقرررات حررراکرررره یضرررررر ع یتحرررره 

 ئنهاینسان  ییز ا هر یویویویوئن یزیهالل بئیل ییااکاوساکپئستان  ینابئیساکتنر 40یز نفهاآنهابوشتا

یفااقابه یسررا ت  افته هبعنئین بایه به  ا ه  رارینتقال یییه هبابرن باهنه هرررکم  اسررنه ی یهی ع  نره 

کن نور  هیاایهیوئر  ئ تئ اکهنوشررررررکابکا هیییرررررررتنر.آنهاکیق ها  یبسررررررکارهاهیسلربالتورئ ر نرم 

که بعریزآن ..غواه  یبه یسا ت کشانوره هبرتاان نئع یستررییهی حاف بایه یی    یباآنهایعرال نرئینر.ه

بایسپانواییکل  ن  رره هیزاااق  ن  فیوپونرکوئباههنران کایررسایااری   ییااکابه حرییپااالوهم  

تررال کاینر.ی عون یانکه  هیاایافا یی ی وانئ  رررررررا ل به یسررررررا ت  افته هکیق آنها یعر به بایه 

رره ه  هانل یزنظا غایفواسل یزیورین  ن  یهل رایل آن  شتایز هان یه بئیرییافعابنه  سهم بو االب 

یزسررررر ا کشرررررتا  رعل یسرررررتفایه کایه هیهالل ررررررهاها  ناکازیکل تره ای.ی  ن   هانل یهم یه ایار

هز  ییپااالوهم  ا ان  ن  تطا یصررررا فررررران ی زاابا سررررنفون یکثااس عظوم ههواهرررررورا یکه کرا

هسررررته ه  سررررئزینور.به تعقوب آن باکئ ااهسررررپج باهاتنام تطاهزکایه  ا ینیهبرررررره بئینرر ی آتب برر

نه  یری نایل بوشررررررتایزیهبایبا ن  یهم  هانل یئییینفطاه  اخس.هعا نان هات قا بایهی ع ررررررررالل یه

 نر.ان نسرررل یافایعوئر کایبابا  شبا ین ز یشیهقانان بانطکا هاتنایلرکررئیااسل هبسئسرررل  یتاهنر

 ییز ئ سررررتان بواهن کشررررورهرسررررازیان یییهر تسرررریو    تا اخ یایه هاآنها1357بعریزکئیتا  ثئ سررررال 

کایه ه رئارررل  انشبررره  ررران   ورررب سرررررررئسرررررررورررالزاانرررامهت لو -شیطررراهرررر پاارررا ی  رررررررررران سرررررررررسی

 ه ا یکس هکرپهااین نرئینررررررررهاکابل  یباسررررراکنان آن به کشرررررتنرر.یانشیطاهرانشتاتئینسرررررتنرنرینریکت

یزبرررررررررره ینسررررررررران یظیئم  اکاینرررر.بازنررران هیکتاین  ئین  ی بسررررررتنررررر رررایه هررراهکورررابرررانهرررااب

  ابس  یتطاهزهبعریزتطاهزآنها یبه عنئین بایه به رررررروخ ها  ییا یت هعابسرررررتان سرررررعئی  فاهکتنر.

به  یان  نااات کئبورنر.یوخ یی ین هرکوب ررراناییسررتفواهبایسررا  سررن رررانراسرراررران باسررا ر ت با

اک ذ ه هم ییااکا یی یان ییپااالوهم لل یریفعونش حقئا بشررررا شهوچصررررئ تل یزییپااالوهم  رینرئیه ه

  نااات یقصا نروریننر.

کشررورنرر یشررکاباعای یزیفغانسررتان بفی امرآنهابه بهانه نابئیکاین سرر ا  کشررتا  رعل سررریم حسررون ی ا

هبابررا ین ائ ینوئم یاپیس نسررررل ینر نسررررل باآنایهااین حکئیس  انئنل عایا  یباینریکتنرهنظام حاکم 

ال هنر  ی  به یعتایف کئیران ای ییینر. هیعوئبل یافال  رب سااانتهراریعاض کیق عایا  یی 

بوشررررتایزاکرویوئن ینسرررران نابئی ایارهتاکنئن ها هزیه هاینسرررران  ایاررررران باع ن  تطاهز   سررررال 

 کشته یوشئنر.یافا

بای  تهرارحکئیس نااطاااه هسرررئ اه  یهااین سررراکتنرهباآن نکاینرهییعب  ییفاارنرآنهابه یان بسرررنره 

یلتا  به ه ئیآه ینر هکیق بئکئحایمش یشغا ت یناژ  فئسررررررویل آن

شانرنر.  نااطوا ی ران ن بای  حضئ ران به یاتم یکتاین هزنان  ئین 

 شیلشرررارش ی اافاه تهرار  اینه ررران ی   ورئتل  هحرااهی ررراا یفااقا

ره  هان  یی لطایکاینرهیکنئن باتشطو  س  زنطوا  ران ی تاکوه یا

اک  به نر.ه ی هانل یافا ای ییی ن  ی  وا   تا اخ  ظایل ی  هه ن

سته  ناااتل به یان  ورانه ی حق کیق  سایااری   تئین ینریزه ییپااالوهم 

ها   ا ه آسواهیفااقاینطام برهر؟شیریفعون حقئا بشا شیفغانستان یزیان 

وچ حاف هسرررررخنل  یبازبان نرل آه نر ه ئاا که یانفئنه اای  نااات ه
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هحرااه   یبه ه ئیآه یه آاایوتئین یزیهلتل که یان  نااتکا آنآه   هاشسررررررواسرررررررس کاینشیوشررررررئی  

 تقاضاکایکهش نااتکا ین  ییحاکره کنور؟شیوکنر

 افغانستان حقوق بشرهیاهوی مدافعین هدف 

ان تسررریوم ایراسرررس هوهییررررغالفا  ییپااالیبهی نام شییپااالوهمائ اکه ی بابیررررا ه رررررشحقئا بشرررا

یانسرررس که تئ ه یایم عرره یان ررررعرره باز  .هرف رنآن یورارررر ل ی ایسلایعی ییکل هکا   یزکشرررئ 

زااییایم ی هنان  ر.نف سازئیع(سه یهه  یرته  ینصاف ساکته هبه  ناااتییپااالوستها ییز نااات 

 -هه  ناااتشکیقشه اهم ههه  نااات یطاهران -سرررررر(حل یزآ اهل نوسررررررتنرکه بروننرترام یان  نااات

یایمشکیقشه اهم هیطاهران  ییز ه  تازیانوکه حقئ ل نظام سایااری   ینر.-بالعرئم ترا زیت سواسل

وسس هاشکرئنوسسشیوخئیننر هییپااال های  هایاننر یییپااالوهمشرئ ه ش-سئسوالنام ران یل رناسنره

ثرات یرالک ییییه یییه هییپااالوهم ییااکاهیتحرینب ی یصررررتئنوس کایل به غا ت هیرررررغال یفغانسررررتان 

هه یریفعون تسررریوم ایرانشحقئا بشررراییپااالوسرررتلشیهیبفواین ییپااالوهم  ییزکشرررئ یاتهراریوکننر.یافا

ام یورهنرکه ییپااالوستهای  رهه  ن  بارنرههه نرینسته ی یان یصاف ررشوابهننری سس کا    یینط

که  لتنهاتفاهتلوکن ررررران یل کئیهنر. برب یففنهاهنواه  تها رل کرانره   اان با اس یرررررغالفا  یز

ک ا ورس آنهاسررررس. یی یکرانره   اان با اس اک تسرررریوم ایبشیریف  حقئا بشرررراییپااالوسررررتلشبااک 

اک   ورستسررررریوم ایب ئیی حالوکه اک به یصررررراف اک یویوئن ییلاتابوه یوشرررررکرانره   اان با اس 

یانها . هباکل یزآنهای یقابل اک تکس اوا ه هسرررفا  به ی ه اکئی یعاضررره یوکننری نریآنایهم ههی م 

حافل ییل هیسررررتق ل کشررررئ ررررران هشررررم یل  ئرررررنرهیزررررراف هنایئ  ی یقابل هرون  اییکس ناهوه

که ه تل یهبیها  یانهابه ا  یعیئم نوسرررررس. ییوهنرکه یز ئرررررره هشرررررم بایی ینب بایررررررا ه یلقایوشرررررئی

 ب هه کایه یسس؟ آنهاهه  اسخل یی نر که به آنها برهنر ههان رئنرهیزآنهابپاسنرکه بای  آزیی  یایم

 سخن آخر

یای باحه ی  یزتا اخ بشررررا ای یی ام که ی آن اک ییوا ینفااعنل اکنفایزهفس نفانفئ  کاه زیون ی  

ز یبه  هه ییکوتل  هنواه  کا ررران نری نرهبافاه  آن ررربزنر ل یوکننر.آنهاهوچ ی(یق زااکط فقا

یطرئع ثاهتهرررا   ه  زیون  %98یزنفئ  کاه زیون یرررالرررک  %2هم یواسررررررررراننرررر.ی عون حرررال 

ی ارن هکئ ین یشرررغئلنرر ن  ها  تطاهز  هتئاته هترهورهونل ه یوراررررر.آنهایاننر ا ها  هحشرررل ب

سکاه زیون  یبکثااس عظوم یربای  غا تها  آنها سس.هرون ی یوس ناهوهیکنئن  هان خاک  شانره ی واه ن

یز نئر آسرررررروا افته تاغار یفااقارررررررعیه ن  ای یییه که آفای وابای  تقسرررررروم یطری ن   لره اک ی  ی

ی ا ر ههها هزههی ین زنر یای رکئیهاربایی   ر راا یوانه ی آتب یان  ن  یوسئزییل بارر. ه 

رالون یل نهیاک ی یاا عهاهین رررررررران اخن  ا ه یوکننه  یه  رهبا یب کئنون ه فاییغ ییغ سرررررراب

رهوچ ه تل تعرییکشررئ ها   هبارررربه هنهنر.هوچ زیانل ی تا اخ بشرراتعریی ناهنره هابه ینریزه ییاهزنرئی

یهالل کاه  سررررنرییاهزیغاه هکئی یثلینریزه ییاهزهااین نشرررررهر هوچ زیانل یتطاهزان ییپااالوسررررس 

هرکرا   برایان ی یورس ان یفراع یزحقئا بشرررررراابهت .سرررررررسییطرئ نکایه هی بایه اراعرس یزیون  یبره 

یوه کسرررل که عآنها یوراررررر. عیوه قاا  یرا زهیفتخئی که یرررررنان یسررریل بشررراهبشرررااس ینرنوسرررس بیکه 

اری   االوهم سررررررایا طاع ییپا را زه هآزیی   هی ت که ی یئ یی را زه نروکنرهاسررررررخن ههاحافل  ی ی

ا ینقض کایه هیوکنر.  ئینتانایئریبئغاابر یزهره بوشتاحق بشیوهنری هغ یحض یسس زااییان نظام 

انابئی  یان نظام یسرررررس که ر. فقط بنیورارررررریان نظام بفایم هغواه نرئنه ها  ررررررااان نقض حقئا بشرررررا
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تازیانوکه یان نظام ه ئییی یاعنل تاآن ه تل ر. وقئا نقض رررررره بشررررا  ی به آنها باز ایینحیوتئین ترام 

 بشانوهی تنار نا یااکئیهربئی. که یاییر یئ ئییسس ی  اا  نقض حقئا 

ییپااالوسررس ها  یرررغالفابه بهانه شیرا زه با تاه اهمشبایفغانسررتان لشررکاکشررورنرهیکنئن اکنوم یهه یز 

ا ین ه نااتکه یزیان لشررررکاکشررررل  ههنانه یوفی ی. آنهابه  تاان  نااتکا ین  یبای اکه  ر ت نشررررانر

ه اهم  یی سررررررازیان  ئلوج یخفل یان نظام کا  ییرررررررتنر. شکیقشکایرکام هی سررررررا   ژام آییکشرررررران

حتل  نررااررات  هررای  بیکرره یرنئع  ای ییینررر ییحرراکررره  نررااتکررا ین نتنهررا  ررانئنررا نررااتکررا ین  هررای  

تا اخ  یری   حیف کاینر.هههی ین حر ت ی سررل  ییزیضرررئن  هاهاالران ه نااات کیقل  اهرلها

  یرغالفاینطام ییینرتایایم  نااات آنها یفاییئ  کننر.ی اک  وشفواینه یافا یبه تاسور ییپااالوسس ها

یکنئن ی هوچ  ا   هان کیق ها ر ت سررررواسررررل  یی یسررررس نری نرکه بتئین  فس ییکان یحاکره  ک م؛

 نااتکا ین ی آنطا ه ئی یی یر یعهیی رررررررعا یحاکره  نااتکا ینر اک رررررررعا  فاارنره هیغئی اینه بئیه 

شان یورهر. هبوچا ه  ل یایم یا ی ی کو افانه  یه حقئا بشاایرل  یه ینق ر تئیه هاتحس ه  ه  وام ن

 هرا  ارقه کا  ایورارررررررررهیان تنها یهل یسرررررررس که به یسررررررتقای اک  ژام هی عاییئکایتوک ینتهل 

 یبه یحاکره  هاالران تئیه هاحقوقتایوتئیننر نااتکا ین کیق ه اهم ه های  های آنطاسررررس که یوشررررئیه

 بکشاننر. 
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