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 گران دوستان ما بودند ھنگامی که جھاد
  ديروزقھرمان، امروز بربر

ی ئو فروريزی زنجيره ) ١٩٧۵ مه -اپريل(ه در ھندوچين درطول دوره ای شامل شکست سخت اياالت متحد

 در آن وضعيت اضطراری ١٩٨١مبر  در دس، کهپولندبه ويژه ( اقماری اتحاد جماھير شوروی ئیکشورھای اروپا

 که مسکو به تھاجم جھانی بزرگی – يا ھنوزھم می کنند–، اياالت متحده و اروپای غربی تصور می کردند )اعالم شد

 ، آنگوال و موزامبيک که به تازگی استقالل يافته بودند، به نظر می آمد دست دوستی بهافريقادر  .ستدست زده ا

 در امريکای مرکزی، چريک ھای مارکسيست سبب سقوط ديکتاتوری نزديک به امريکادر  .دراز کرده اند سوی آن

 شوروی برای چند ماه سياست پرتغال، در اروپای غربی، يک حزب کمونيست نزديک به اتحاد .نيکاراگوئه شده بودند

ل افغانستان توسط ارتش سرخ به نظر می آيد که اشغا .، را جھت می داد]ناتو[سس پيمان اتالنتيک شمالی ؤعضو م

نبرد  .اين کار فصلی جديد در جنگ سرد بين دو بلوک گشود .، يک فرار به جلو از سوی مسکو بود١٩٧٩مبر در دس

 با ئیافغان چون موھبتی آسمانی برای رودررو) "تی که به جھاد پرداخته بودندرزمندگان عقيد"(مجاھدين 

  . به عنوان يک حماسه از آن ستايش می شدً اتحاد شوروی به نظر رسيد و غالباۀبلندپروازی ھای سلطه طلبان

در آن  .دگرا بودند اين رزمندگان قھرمان تلقی شده، مسلمانان سنتی و حتی بنياۀ ھمًاھميت چندانی نداشت که تقريبا

ولی  . يک عامل واپسگرا شناخته نمی شد مگر آن که مانند ايران به مخالفت با منافع غربی برخيزدًزمان، مذھب الزاما

 کاتوليک پرورده شده توسط پاپ ژان پل دوم، اسقف پيشين کراکف صادق بود و نه البته پولنداين امر نه درمورد 

لويت ژئوپوليتيک اين بود که اين کشور برای اتحاد شوروی ھمانی شود که ويتنام برای در نتيجه، او .درمورد افغانستان

 يکتا در رسانه ھا، درطول سال ھا از مجاھدين تمجيد می کرد و طغيان آنھا را به ًروايتی تقريبا .اياالت متحده بود

وايت به ويژه جايگاه و زندگی زنان اين ر . درخور التفات و ناشی از ايمان معرفی می نمودئیعنوان يک شورش روستا

 . می کردتعيينسنت ھای مردمی تعريف و )   و گاه خوشدالنه(افغان را از مجرای گرايش جوھر گرا، ساده دالنه 

 ۀ از مجل– شمار زيادی از مطبوعات فرانسوی ۀسی و پنج سال بعد، بازگشت به اين گفتمان و تصاوير ساده نگران

 آنچه که درستايش و جلب محبوبيت برای مبارزه عليه ۀ نشان می دھند که تا چه حد ھم–ر فيگارو تا نوول ابزرواتو

اکنون تبديل به منشأ انزجار و ) تعبيری که رونالد ريگان درمورد اتحاد شوروی به کار می برد ("امپراتوری شر"

 . ارتش سرخ تشويق می شد عليه"رزمندگان عقيدتی"، بھره گيری از ١٩٨٨ و ١٩٨٠بين سال ھای  .ھراس شده است
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و درپی آن طالبان در  (GIA – گروه مسلح اسالمی( پس از آن، به پسرعموھای عقيدتی ايشان در الجزاير ۀاز دھ

 و "خداجويان ديوانه"، "متعصب"، برچسب )داعش(افغانستان و در دوران اخير القاعده و سازمان حکومت اسالمی 

 . زده شد"بربر"

، که درخارج از افغانستان سوء قصد انجام نمی دادند، ازجنبه ھای مھم بسياری ١٩٨٠ ۀ ھای دھبی گمان، مجاھدين سال

 از افغانستان به عنوان ديگ و ًاين نيزدرست است که غالبا . الجزاير يا داعش متمايز بودند"گروه مسلح اسالمی"از 

 داعش خوانده می شود، ھنگامی به "پدر"ابومصعب الزرقاوی، که  .زھدان جانشينان مجاھدين استفاده شده است

اسامه بن الدن، بنيانگذار  . در آنجا ماند١٩٩٣افغانستان رفت که ارتش سرخ از آنجا عقب نشينی می کرد و تا سال 

 مجاھدين پشتيبانی ۀالقاعده توسط سرويس ھای مخفی عربستان سعودی به پيشاور پاکستان فرستاده شده بود تا از مبارز

وليت حمله عليه ھتل ؤ مسًکه اخيرا (AQMI) "القاعده در مغرب اسالمی"مختار الجزايری، که گروه مختار بال .کند

اسپالنديد اوآگادوگو در بورکينوفاسو را به عھده گرفت نيز برای بيرون راندن افغان ھای متحد اتحاد شوروی درپايان 

الجزايری (به الجزاير بازگشت  GIA اه به آنجا رفت و سپس برای شرکت در جنگ داخلی ھمر١٩٨٠ ۀسال ھای دھ

از اينھا و بسياری ديگر، تا زمانی که  .( ناميده شدند و سپس به القاعده پيوستند"افغان" که ھمان مسير را پيمودند ئیھا

تصويری که  .پس از آن، اينھا عليه غرب اقدام کردند . غرب بودند، حسن استقبال می شدستراتيژيکدرخدمت نيات 

  . دادتغييره کرد ھمه چيز را ئ مذھبی و سبعيت آنھا ارائی از انگيزه ھا، بنيادگراامريکائی يا ئیروپامطبوعات ا

 

  غربستراتيژيکمتحدان  .١

، آقای زبيگنيو برژينسکی، )١( نظامی اتحاد شوروی در افغانستان ۀ، چند ھفته پس از مداخل١٩٨٠ بروری ف٣در 

او خطاب به مجاھدين پناه گرفته دراين سوی  . به پاکستان رفتامريکای مشاور امنيت ملی جيمی کارتر رئيس جمھور

روزی به آنجا بازخواھيد گشت زيرا در نبردتان پيروز می  .آن سرزمين، در آنجا متعلق به شما است": مرز وعده داد

 ."استخدا ھمراه شما  .حق استه ھدف شما ب .درآن زمان خانه ھا و مساجدتان را بازخواھيد يافت .شويد

  .ئيد می کردأ را تامريکای مربوط به افغانستان ھدف ژئوپوليتيک ئدر آن زمان، گفتمان رسانه 

 

 وظيفۀ مداخله

 مقاومت ھای سراسر دنيا، افغان ھا تنھا درصورتی بخت ۀبايد فکر کرد، بايد فکرکردن به اين را پذيرفت که، مانند ھم"

می  "٧سام " توانند جز با خمپاره انداز از پس تانک ھا برآيند، آنھا تنھا با پيروزی دارند که سالح داشته باشند، آنھا نمی

توانند با ھليکوپترھا مقابله کنند، آنھا درصورتی می توانند بر ارتش اتحاد شوروی پيروز شوند که سالح ھای ديگری 

 کردن به آنھا را می خالصه، با آن که غرب ھنوز ھم کمک .جز آنچه موجب خشنودی ارتش سرخ است داشته باشند

در (...) به نظر من ما امروز در موقعيتی ھستيم که خيلی با موقعيت زمان جنگ اسپانيا متفاوت نيست (...) پذيرد 

به باور من امروز افغان ھا تنھا درصورتی بخت (...)  پا به ميدان گذاشتن ۀ مداخله وجود داشت، وظيفۀاسپانيا وظيف

 ، اخبار شامگاھی تلويزيون٧برنارد ھانری لوی) ." بايد درامور داخلی آنھا دخالت کنيمپيروزی دارند که ما بپذيريم

TF١٩٨١مبر دس ٢٩، ١.( 

 نيز با ھمان شدت از مداخله غرب در افغانستان حمايت ٢٠٠١مبر  سپت١١برنارد ھانری لوی پس از سوء قصدھای 

 .کرد

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 مانند دوران مقاومت در فرانسه

در فرانسه، که ] لمان نازیا[ا امکان داده شود که با افغان ھا صحبت کنند، مانند دوران اشغال برای آن که به افغان ھ"

 ئی حقوق بشر تصميم گرفته به مقاومت افغان کمک کند تا راديوۀ می کردند، کميتصحبتفرانسوی ھا با فرانسوی ھا 

يکی از اولين قدرت ھای  (...) ١٩٧٩مبر  دس٢٧يک سال و نيم پيش،  .راديوی کابل آزاد: در قلمرو خود بسازند

شده درزير بسته ھای کاه  تفنگ ھای قديمی مخفی(...) جھانی، کشور ضعيف و بدون دفاع ھمسايه را اشغال کرده بود 

 .)١٩٨١ جون ٣٠مارک ھالتر، لوموند، . (" نامناسب به پا خاستئیمقاومت با سالح ھا .از صندوق ھا بيرون آمد

تفنگ ھا، مسلسل ھا، نارنجک ھا ": به بندی مشھور از آواز پارتيزان ھا ، سرود مقاومت فرانسهدر اينجا، مارک ھالتر 

 . اشاره می کند"را از کاه بيرون بياوريد

  

 )توتاليتاريسم(نبرد ھمۀ قربانيان تماميت خواھی 

ژان دانيل، نوول ) ."استکمونيست ھا و فاشيست ھا ) توتاليتاريسم(ۀ قربانيان تماميت خواھی نبرد افغان ھا نبرد ھم"

 .)١٩٨٠ جون ١۶ابزرواتور، 

  

 "ارتش سرخ حمله کرد، مانند برلين، مانند بوداپست"

 ٢٢جمعه  .کابلی ھای مسلمان و غيرکمونيست فراموش نکرده اند": بايد بيرون بروند] روس ھا[شوروی "، "هللا اکبر""

 اتحاد شوروی که غير قابل تحمل ۀ عليه حضور مسلحاندرجلو، ، آنھا قصد تظاھرات داشتند، پرچم سبز اسالمبروریف

بين (...) ن شرقی و بوداپست، ارتش سرخ تيراندازی کرد يصبح آن روز، مانند پيشتر از آن در برل .انگاشته شده بود

 .)١٩٨٠ چ مار٣ژان فرانسوا لومونيه، لوپوئن، ) ." غيرممکن می نمودصحبتمارکس و هللا، 

  

  مردان آزادۀشوروی، حراست از جامعرھاشدن از اشغال گران 

 ۀ سرسختانۀنگاھی سرشار از غروری بی نظير که در ديگر نقاط جھان به دشواری می توان يافت و حاکی از اراد "

پاتريک ) ."افغان ھا برای رھا شدن از شر اشغال گران شوروی دارند، با آن که ابزارھای ايشان به نظر ناچيز می آيد

 .)١٩٨٠ چوالی ٨، ٢خبار آنتن ، ا١٠پواور داورور

 ۀپاتريس دو پلونکت، مجل) ." شوروی می ميرد، جامعه ای از مردان اصيل و آزاد استۀآنچه که در کابل زير چکم"

 .)١٩٨٠مبر  سپت١٣فيگارو، 

  

  فرانسه"افغان ھای"مانند بريگادھای بين المللی، 

درآن زمان  . نام برد"با مقاومت افغان کار می کنند"ه ، دانيل ترامار از چند فرانسوی ک١٩٨۴مبر  دس١٩در لوموند 

 . به کشور خود بازگردند"راديکال شده" جنگ ۀھيچ ھراسی ازاين وجود نداشت که اين رزمندگان خارجی براثر تجرب

فرانسوا مانند ايزابل زبان فارسی (...) دوستی که به دوست خود کمک می کند :  افغان است–اين دوستی فرانسوی "

 ." شبانه روز، گاه در گل و الی، به طور مداوم پياده روی کرده است۶تابستان امسال، با گذر از مرز،  .دگرفته استيا

 به پزشکان، کارشناسان کشاورزی و ١٩٨٧مبر  دس١٩ فيگارو را در ۀ خود يک گزارش مجلۀکلود کورس ھم به نوب

 .ده و درآن گزارش از مقاومت فرانسه يادکرده بودمھندسان فرانسوی که به افغان ھا کمک می کردند اختصاص دا
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درميان آنان، يک ملوان اھل برتون  .اين نمونه ھای فرانسوی ھای افغانستان ھستند: ريش، عمامه و چشمان گريزان"

بادھای پولينزی، که بنابر تمايل خود به کارشناس کشاورزی کوھستانی مردمی که با جھت باد زندگی می  متخصص در

 نماد اميد مردمی ملی گرا و متحد عليه ئیمنبع ارزشمند غذا) شاه بلوط(اين درخت زندگی ! (...) دل شده استکنند ب

  ."اشغال گر کمونيست است، ھمچنان که چوپان ھای کرس کاستاينيسيا درسابق عليه ارتش اشغال گر بودند

 

 چشم انداز زيبای گرمسيری .٢

برای اين که ھدف افغان ھای ميھن پرست و درعين حال  . فرانسه نبودپيروزی بر کمونيسم ھدف ھمگانی مردمی در

جوی بھشت گمشده  و  و جستئیسنتی از حمايت پرشمارتری برخوردار شود، رسانه ھای بزرگ به آن صفت ماجراجو

سوی خود  دلپذير، با درياچه ھای زاللی که نگاه را به ئیجلب توجه به نبرد افغان در يک چھارچوب جغرافيا .می دھند

 به بلوغ رسيده، در ١٩۶٠ ۀافغانستان نسلی غربی که در سال ھای دھ) و سنت ھای(مناظربديع  .می کشد آسان تر است

بازگشت به  .يای پيمودن کشورھای شرقی بوده و گاه ازآن برای رفتن به کاتماندو گذر کرده را مسحور می کندؤر

افغانستان چون پادزھر تمدن مدرن، مادی گرا و تاجر  ."سختکوھستان ھای زيبا و سر"طبيعت، ارزش ھای واقعی، 

  .مسلک است

 

 "آن قدر زيبا است که فراموش می شود جنگ است"

 . مجذوب شده اندًاز نخستين سفر کامال . به افغانستان رفته اندئی که آنھاۀ ھمًتقريبا .مانند يک قصه عشق آغاز می شود"

: فضا است و آزادی ." دوردست که درآن از راه آھن و صنعت خبری نيستمکانی عالی در "":آن را توصيف می کنند

گاه آن قدر زيبا است که فراموش می : "ايزابل ادامه می دھد ."ھيچ افغانی به شما نگاه نمی کند، ناراحتتان نمی کند"

 .)١٩٨۴مبر  دس١٩دانيل ترامار، لوموند، ) .""شود جنگ است

  

 "ن ھا، درخشان ترين ھاحاصل خيز ترين ھا، رنگارنگ تري"

 ھزارمتری حاصل خيزترين، با زيباترين ميوه ھا، ۵ھندوکش ازشمال شرقی تا جنوب غربی سربرافراشته و ارتفاع "

 ئی از ماسه ھای طالئی در شمال و جنوب با بيابان ھائیرنگارنگ ترين لباس ھا، درخشان ترين بازارھا و دامنه ھا

 .)١٩٨٠ چنوری ١٢و،  فيگارۀروبر لوکونتر، مجل) ."است

  

 "ريش ھای سياه، بينی ھای عقابی و نگاه ھای نافذ"

آنھا جنگجو به دنيا  .آنھا با ريش ھای سياه، بينی ھای عقابی و نگاه ھای نافذ ھيبت انگيز خود يادآور درندگان ھستند"

ت به انزوا، گرسنگی و مرگ موجوداتی از جنس ديگرند که نسب .آمده اند، نسبت به زور، سرما و خستگی بی تفاوت اند

تاريخ نشان داده که ھيچ  . متری می زنند٨٠٠، مگس را از فاصله ١٩١٨ انفيلد، مدل ۀبا تفنگ ھای کھن .حساس نيستند

اين انباشت پيروزی ھا و کشتار جمعی دشمنان موجب (...) ارتش خارجی و حتی داخلی نتوانسته آنھا را شکست دھد 

 اين باور را می دھد که به زودی در کمينگاه ھايشان  ميليون افغان١٧امروز ھمچنان به غرور و تکبر ايشان است که 

 را خلق کرد، مدافعانش ھمچنان پيروزمند خواھند "مردی که می خواست شاه بشود" که کيپلينگ ئیدر بام دنيا، جا

 .)١٩٨٠ جنوری ٢١، لوپوئن، ]با ژان نولی[ژروم مارشاند ) ."بود
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 "چه برسراين سوارکاردستاربه سرکه دربرف راه می پيمود آمد؟"

آن کاروانيان پشتونی که دريک چايخانه چای سبز می نوشيدند و تفنگ درکنار خود داشتند، آن شبان ھندوکش نزديک "

شکل تل ھای عظيم شن که باد به صورت موج (...) آبخيز، آن سوارکار دستار به سر که دربرف راه می پيمود آمد؟ 

می دھد، خيابان ھای ھرات که عطر گل سرخی که يک پيرمرد می بويد شما را سرمست می کند، يا درھای ميخ کوبی 

 پوشيده درزير ً که ساق پای سپيد پوش زنی کامال کندشده، به رنگ آبی آسمانی، خانه ھای اعيانی شما را وسوسه می

 .)١٩٨٠مبر  دس٩نيکول زند، لوموند،  ("ته می شودچادری تاخورده، که نگاھش از يک قاب توری به شما دوخ

  

 "وفان ھای سوزان شنسرسختی سرمای زمھريری، ط"

وفان ھای سوزان شن طافغان ھا به زندگی درشرايط سخت، ايستادگی دربرابر طبيعت خشن، سرمای زمھريری و "

 طی روزھای متمادی ازجا نمی مجاھدين . کوچک ما ھماھنگی شگفت انگيزی وجود داردۀدرجامع(...) عادت دارند 

 خوش خلقی خود ًکسی که خلقش تنگ شود، سريعا(...)  ھيچ برخوردی بين آنھا پيش نمی آيد ًجنبند و با اين حال تقريبا

  .)١٩٨۵ مه ٢٠کاترين شاتار، لوموند،  ("را بازمی يابد و اين گرمابخش گروه است

 

 رزمندگانی باورمند .٣

 و افغان ھای سنت   به ليبراليسم فرھنگی گرايش دارندًبه روز کمترمذھبی ھستند و غالبا که روزئیدرميان فرانسوی ھا

ازاين رو،  .گرا، که ھم توسط عربستان سعودی و ھم ايران حمايت می شوند، شباھت و ھماھنگی امری رايج نيست

 خود وابستگی دارند ئیوستامعرفی مجاھدين به عنوان مردمی ساده و باورمند که به سنت ھای نياکانی و ھمبستگی ر

 مرگبار بين طايفه ھا و قبيله ھای ضد شوروی به عنوان شيوه ای دلپذير و بی نظم از ً غالبائیرودررو .اھميت می يابد

  .نبرد، ھمانند روستاھای فرانسوی عليه لژيون ھای امپراتوری روم معرفی می شود

 

 "يرانسياسی کاری افراطی و جوش وخروش مانند ا"اسالم بدون 

 سال ٢٠ مربوط به آزادی مردم کوچه و بازار درشھرھا، پس از ئیدرتھران بنيادگرا .انواع مختلف را مخلوط نکنيم

ازسياسی کاری  .در افغانستان فقط سنت است و بس .ھذيان جنون آميز و اسراف کاری و ضدغربی سازی زننده است

کوه (...) غيرت و حميت مذھبی ھمواره وجود دارد  .يستافراطی مانند ايران و حرارت زياد به خرج دادن خبری ن

 .)١٩٨٠ جنوری ٧پی ير بالنشه، نوول ابزرواتور، ( ."نشينان و جھاد کنندگان درراه خدا باورمند ھستند

اما مقاومت افغان تندروی جنبش انقالبی ايران را  .به باور من انقالب اسالمی خمينی اثرزيادی برھدف افغان ھا داشت"

 .)١٩٨٣مبر ستف ويکتور، اخبار افغانستان، دسژان کري( ."د و جريان ھای فرقه گرا در آن خيلی در اقليت ھستندندار

  

 "رزمندگان جنگ مقدس"

می توان گفت که  . هللا معتقد می سازدۀ نسبت به ارادً برخوردارند که آنان را مطلقائیافغان ھا ازيک حجب و تقديرگرا"

اين امر ھريک از آنھا را به  . تر و پيشه ای برتر از رزمندگی درجنگ مقدس وجود نداردی جذابۀ زندگيبرايشان شيو

 .)١٩٨۵ مه ٢٠کاترين شاتار، لوموند، ( ."نحوه زندگی پيامبر نزديک می کند

  

 بی انضباط، مغرور، پرحرف ولی شجاع
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او قادر به دفاع سرسختانه از  .ت وابسته به زمين خويش اسئی يک روستا،مجاھد مانند ديروز ھمچنان بيش از ھرچيز"

 ۀعيب ھای ويژ(...)  اگر در معرض تھديد نباشد حالت تھاجمی خود را ازدست می دھد ًزمين خود است اما غالبا

شخصيت افغان بی انضباطی، گرايش به تندزبانی و داشتن مشکل در رازداری نبايد خصلت ھای نيک اين مردان را به 

 تحمل رنج آنھا واقعی است و درصورت لزوم از جسارتی قابل مالحظه ئیواناشجاعت و ت .فراموشی بسپارد

 .)١٩٨٢مبر  دس٢٧پاتريس فرانسشی، لوپوئن، ( ."برخوردارند

  

 "اسالم آنان برتر از کمونيسم شوروی است"

آيا اسالم مخالفانی کج تاب و بدعھد وجود دارند که می پرسند آيا ارزش مقاومت کنندگان بيش از اشغال گران است، "

 است که ئیاينھا حرف ھا را پذيرا شد؟" مردن برای کابل"نيست، آيا بايد به طور قطع خطر " بدوی و وحشی"آنان 

دربرابر اين ياری طلبان می بايد با  .ازھرسو به ما گفته می شود، درحالی که افغان ھا کشته می شوند و کمک می طلبند

حق ه  جنگ ھای آزادی بخش ديگر بۀا عليه اشغال گران شوروی مانند ھمصدای بلند اعالم کرد که مقاومت افغان ھ

از نظر جھانی "در ورای اين که آيا اسالم آنان برتر از کمونيسم شوروی است و اين که اولی ھمان قدر (...) است 

 تمدن ايشان ۀ است که دومی، شرم آور است درزمانی که آنان به شيوه ای قھرمانانه به دفاع مشغولند دربار"مثبت

 .)١٩٨٠ جون ١۶ژان دانيل، نوول ابزرواتور،  ("پرسش شود

  

  قرآن را می بوسد"با حسن نيت" فيگارو ۀروزنامه نگار مجل

سپس  . سريع که ھرکس درآن روح خود را به هللا پيشکش می کندئیدعا: پيش از ھرحمله دعا خوانده می شود"

 ۀبرخی آن را می بوسند و ديگران به نشان .ک درآن پيچيده شده استمجاھدين از زير پرچمی می گذرند که قرآنی کوچ

ن شرکت کنم و اين کار را از صميم قلب ئيآيت هللا اصرار کرده که من نيز در اين آ .شوق مذھبی به آن کرنش می کنند

جھاد و  .ت است شان برای مقاومۀدرواقع اسالم عامل محرک مردم افغانستان برای حفظ پيوستگی و روحي .انجام دادم

، در آنھا شکل تعصب آميز ديده نمی ءخصلت اسالمی اين مقاومت می تواند موجب ھراس شود، ولی با چند استثنا

  .)١٩٨٧مبر  دس۵ ويويه، مجله فيگارو، –استن يوافن ( ."شود

 

  زنانۀ ناراحت کنندألۀمس .۴

 ۀ ناراحت کنندً جبراألۀجب اجتناب از مس گرمسيری نمی تواند موئیمقاومت و شجاعت، ھمبستگی اجتماعی و زيبا

اين امر به ويژه درمورد فرانسويان صادق است که آگاھی سياسی شان براثر مبارزات فمينيستی وضعيت  .شود] زنان[

اين مشکل ازآنجا کمتر قابل انکار است که کمونيست ھای افغان ازدواج کودکان را .زنان افغان دگرگون شده است

ولی مشکل به خاطر ھشدار عليه درکی خيلی غربی از وضعيت افغانستان  .اھميت مھريه کاسته بودندممنوع کرده و از 

اين  .می شود که برخی رفتارھا و نمادھا در کشورھای مختلف دگرگون می شود اکنون توضيح داده .برطرف شده است

که به ما شباھت "ه رزمنده ای ی به محض آن ک فرھنگيئیاما چنين نسبيت گرا .امر به خودی خود نادرست نيست

 . موقعيت دھد جاری نمی شودتغيير ازمتحد ما به حريف "ندارد

  

 . به درک شرايط زن افغان کمک نمی کند"مرکزگرائی تام اروپائی"
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 به ھيچ وجه به درک عملکرد ئی تام اروپائیمرکزگرا .زن افغان تنھا بخشی از موضوع است" سرکوب"دراين سيستم "

 به يک اندازه برمردان و زنان درمورد ًغالبا" سرکوب"در شرايطی که به عنوان نمونه  .مک نمی کنداين جامعه ک

 .)١٩٨٠ جون ٢٠امانوئل تود، لوموند، ( ."ازدواج تحميلی ترتيب داده شده توسط والدين سنگينی می کند

  

  توسط زنان ديگر درمان می شوندًزنان الزاما

 مجھز به تجھيزات ئیدرزير چادرھا(...) د توسط پزشک مرد معاينه شود يک زن افغان ھرگز اجازه نمی دھ"

ضروری، زنان افغان پيچيده شده درچادر به حرکت جمعی ادامه می دھند زيرا در آنجا توسط پزشکان زن پذيرفته می 

ی ھای چشمی و  به بيمارًشوند، به حرف ھايشان گوش داده می شود و فرزندان خود را نيز ھمراه می آورند که غالبا

 .)١٩٨٣ جنوری ٢۵فرانسواز ژيرو، وزير امور زنان در فرانسه، لوموند، ( .پوستی يا سل مبتال ھستند

  

 "ارتش سايه ھا در مقاومت افغان"

 .يازده به جا می مانندؤزمانی که من از وجود زنان مسلمان رزمنده درديگر کشورھای مسلمان صحبت می کنم، آنھا ر"

ھدين ھيچ زنی وجود ندارد ولی زنانی ھستند که درزير چادر خود مواد منفجره حمل می کنند يا به البته درميان مجا

 .)١٩٨۵ مه ٢٠کاترين شاتار، لوموند، . ("عنوان مامور رابط برای انتقال پيام درشھرھا از آنھا استفاده می شود

  

 مانع از آن که آن طور که می خواھند زندگی کنند نشويد

با اين حال، او بدون مشکل و ھيچ گونه حجاب پذيرفته  .زن ديگری نيست .رانسوی درميان ما استيک زن عکاس ف"

مثل اين که دراينجا مانند ايران اسالم ابزار اعمال  .شده، چيزی که ھرگز در چنين شرايطی درايران پذيرفته نمی شد

يشرفت می توان مانع زندگی کردن افغان ھا به به نام کدام پ(...) سياست نيست، بلکه چيزی اساسی تر و ساده تر است 

 .)١٩٨٠ جوالی ۵پی ير بالنشه، نوول ابزرواتور، ( ."شيوه ای که می خواھند شد؟

  

 "معيارھای ما، درجامعه ای که آن را درک نمی کنيم چه ارزشی دارد؟"

ھای ما در جامعه ای که آن را اما معيار .بنابر معيارھای ما، می توان از سلب حقوق زنان در افغانستان صحبت کرد"

 زن در افغانستان ما را شوکه می کند، اما اين امر تنھا می تواند –کھنگی روابط مرد  درک نمی کنيم چه ارزشی دارد؟

درجريان يک تحول با ضرب آھنگ و زمان انتخاب شده توسط خود زنان افغان رخ دھد و نمی تواند از خارج و به 

 .)١٩٨٠ت گس ا-جوالیآنی زورز، لو تام مدرن، ( ." تحميل شود سربازان و تانک ھاۀوسيل

 رواج دارد، پيش از ازدواج با يک افريقاکه در جوامع بسياری در دنيا، از آسيا تا " پرداخت پول برای ازدواج"نظام "

، درجوامع با اين حال .، به ويژه برای جوانانی که ازدواج می کنند دربرداردئیدختر جوان بی گمان ناھنجاری ھا

در ] مھريه[نھادينه شدن نظام پرداخت برای ازدواج  . فقير، اين امر بی ترديد نوعی پشتوانه برای عروس استئیروستا

 کاستن از ارزش زنان ۀ آن به منزلۀدرچنين جامعه ای، حذف يکبار .افغانستان به عنوان نشان اھميت زن ديده می شود

م و ارج گذاری برای دخترش و خود او است و به اين معنا است که نمی خواھد ، مھريه نشان احترائیبرای روستا .است

 .)١٩٨۶بر وبرنار دوپاين، اخبار افغانستان، اکت( ."مين شده باشد، به ھرکسی بدھدأدختر را، بدون آن که آينده اش ت

اما اين امر  .دی است تمايالت جنسی و گاه ضرورت ھای اقتصاۀتعدد زوجات دربرخی موارد برای مرد ابزار ادار"

(...) ابزاری ھم برای زن نازا است که به اين ترتيب می تواند دريک خانواده و درنتيجه در بافت اجتماعی باقی بماند 
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جھيزيه و مھريه در برخی کشورھا مانند افغانستان تضمينی برای زن است، زيرا در ھنگام طالق می تواند ھرآنچه را 

برخی ديگر به شما می گويند که پوشيدن چادر به خودی خود نه يک رفتار (...)  بازپس گيرد که در ھنگام ازدواج داشته

آنچه که غربيان به عنوان نشانه (...)  حيثيت و آبرو است ألۀواپسگرايانه، بلکه ابزاری عملی برای حفظ احترام و نيزمس

 رو، نقش زنان خيلی ارج گذاری شده و باارزش ازاين(...)  واقعيتی پيچيده تر دارد ًمی بينند، غالبا" سرکوب"ھای 

 .)١٩٨٧مبر شانتال لوباتو، اوترمان، دس( ."است

 

 )موقت(نتيجه گيری 

پس از آن،  . سال دوام آورد٣، ١٩٨٩ بروری تا زمان عزيمت نيروھای شوروی در ف"محمد نجيب هللا"رژيم کمونيستی 

 .يفه ھای ضد کمونيست رقيب، کابل به دست طالبان افتاد، پس از سال ھا درگيری ھای مرگبار بين طا١٩٩۶درسال 

که به يک ساختمان سازمان ملل پناه برده بود دستگير، شکنجه و اخته کردند و پس از تيرباران را  "نجيب هللا"آنھا 

 .جسدش را به يک تير چراغ برق آويختند

 اسالمی پروبال ئیآيا از اين که به بنيادگرا"، نشريه نوول ابزرواتور از آقای برژينسکی پرسيد ١٩٩٨ جنوری ١۵در 

ازنگاه تاريخ جھان چه ": پاسخ او اين بود که ."سف نيستيد؟أداده و به تروريست ھای آينده سالح و مشاوره داده ايد مت

ج شده يا آزادی اروپای مرکزی و پايان جنگ ييچند مسلمان تھ طالبان يا سقوط امپراتوری شوروی؟ چيز مھم تر است؟

  ."د؟سر

 :منبع

html.2473article/com.mondediplo.ir://http 

  ٢٠١۶روری بف

  

  :يادداشت

 اشتباھات فاحشی حين تعيين ماھيت ايدئولوژيک دولت دست نشاندۀ روس و سوسيال امپرياليزم شوروی کهاين مقاله 

گی به کاری و وابستدشمن سر سخت تمام کمونيستان واقعی در داخل شوروی و خارج از آن، دارد؛ دو روئی، فريب

  .اصطالح روزنامه نگاران و انجو بازان غربی را به وضاحت نشان می دھد

ما از سر تا پای مقاله می بينيم که چگونه آن خبرنگاران مطابق به ضرورتھای سرمايه، در جھت مغز شوئی باشندگان 

  . سرمايه بدان نياز داردسرزمينھای شان گام می گذارند و ھمان را می گويند که در ھمان مقطع دنيای 

مطالعۀ اين مقاله بيشتر از آن جھت قابل اھميت است که اگر تا ھنوز کس و يا کسانی وجود داشته باشد که پايۀ تأئيد شان 

  .از سياست ھای غرب، عدم آگاھی شان باشد، می توان آنھا را به عمق قضايا رھنمائی نمايد

 AA-AAادارۀ پورتال

 

 

 

 
 


