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  Julie Lévesque -  نوشتۀ ژولی لوسک

  محوی حميد :برگردان از
  ٢٠١٣ اپريل ١٧

  

 از افغانستان تا سوريه  حقوق زنان
  ». ای. آی.سی«بھانه ای برای تبليغات جنگی و 

  

 

 .موضوع حقوق زنان بيش از پيش به عنوان ابزار تبليغاتی برای اھداف امپرياليستی به کار بسته می شود

ديگر در مورد   در ھمآھنگی با يک دائمملل متحد و سخنگويان نظامیرؤسای دولت ھای غربی، نمايندگان سازمان 

 توسط اياالت متحده و ناتو تجليل به عمل می آورند و ھدف از ٢٠٠١بر وابعاد بشر دوستانۀ اشغال افغانستان طی اکت

چنين اشغالی را به عنوان مبارزه عليه اصول گرايان مذھبی، و ياری رساندن به دختر بچه ھا برای راه يابی به مدرسه 

  . جلوه می دھندازی زنان از سيطرۀ طالبان آزاد سو

فراموش نکنيم که القاعده و طالبان . از ديدگاه منطقی ابعاد چنين جنگ بشر دوستانه ای در افغانستان قابل اعتراض است

 از پشتيبانی اياالت متحده برخوردار ». ای. آی.سی«در آغاز جنگ شوروی و افغانستان، در چھار چوب عمليات سّری 

  .بودند

  :به شکل زير توصيف می کند را  وضعيت *» جمعيت انقالبی زنان افغانستان«

. توجيه نمودند» ارمغان آزادی و دموکراسی به مردم افغان«امريکا و متحدانش، اشغال نظامی افغانستان را به نام «

 منافع سياسی و اقتصادی  اخير نشان داد، امريکا در برخورد به سرنوشت مردم ما اساساً ۀ سه دھۀليکن چنانچه تجرب
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ترين باندھای بنيادگرا را  ستيز ترين، فاسدترين و زن ترين، ضد دمرکراتيک خود را مطمح نظر قرار داده، ميھنفروش

  )١(» تمويل و تجھيز نموده است

خارجی  مستقر کرد، يعنی ستراتژی سياست ١٩٩٦اين اياالت متحده بوده است که رژيم طالبان را در افغانستان به سال 

  :که به نابودی حقوق زنان در افغانستان انجاميد 

، کمک اياالت متحده به ١٦٦ ستراتيژيکدر چھار چوب حکم رياست جمھوری در خصوص امنيت ملی و رويکرد «

نمايندگی اياالت به ميانجيگری . بريگادھای اسالمگرا از راه پاکستان تنھا به کمک ھای نظامی نوعی منحصر نبود

، واشينگتن در عين حال روند ارشاد اعتقادات مذھبی به ھدف الغای مؤسسات مدنی  انکشاف بين المللیمتحده برای

  )٢(»را پشتيبانی و تأمين مالی می کرد) الئيک(

  :اياالت متحدۀ آمريکا سخاوتمندانه مدارس مذھبی را تأمين مالی می کرد 

اياالت متحده با تشويق آموزشھای . ل گسترده مدنی بودافغانستان، آموزش در افغانستان به شک -پيش از جنگ شوروی«

 ١٩٨٠ در سال ٢۵٠٠ از ». ای. آی.سی«تعداد مدارس مذھبی با بودجه ھای . سّری موجب تخريب آموزش مدنی شد

  )٢(». رسيد٢٠٠١ در سال ٣٩٠٠٠به بيش از 

 

 زنان امروز افغانستان

 (AFP Photo / Shah Marai)  

 

 ». ای. آی.سی« پيش از مداخالت ١٩٧٠زنان افغان در سالھای 
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 کتابھائی که در دانشگاه نبراسکا تھيه شده، آموزش جھاد ۀمردم اياالت متحده نمی دانند که کشور خود آنھا در مجموع

  :طلبان را تدارک ديده بوده است 

 و هر برای تھيالا ددر چھارچوب اقدامات سّری به ھدف تحريک مقاومت عليه اشغال شوروی، اياالت متحده ميليون ھ«

.  افغان اختصاص داده استشاگردانتدارک کتابھائی انباشته از تصاوير خشونتبار و آموزش اسالمی و مبارز برای 

، سرباز و مين در برنامۀ نظام آموزشی گلولهنخستين کتاب ھا، انباشته از گفتمان جھاد طلب و تصاوير اسلحۀ گرم، 

کاخ . ی طالب ھا از اين کتاب ھای صادر شده توسط اياالت متحده استفاده کرده اندحت. افغان  به خدمت گرفته شده است

سفيد از وجھۀ مذھبی دفاع می کند و با پيش کشيدن فرھنگ افغان و آميختگی آن به اصول اسالمی، اين کتاب ھا را 

 اين موضوع را زير عالمت سؤال با اين وجود حقوق دانان.  مطابق بر سياست و قوانين اياالت متحده تلقی می کندکامالً 

برده اند و می پرسند که آيا اين کتابھا با قانون اساسی در تضاد نبوده و  آيا ھزينه ای که از صندوق ماليات دھندگان 

  برداشت شده صرف تبليغ امور مذھبی نشده است؟

می را دست نخورده باقی گذاشتند زيرا نمايندگان بنياد اياالت متحده برای انکشاف بين المللی اعالم کردند که مواد اسال

سخن گوی بنياد انکشاف بين المللی اياالت . بيم آن را داشتند که مربيان افغان در فقدان انديشۀ اسالمی کتابھا را نپذيرند

  خودش را و ھر گونه نشان دولت اياالت متحده را از متن ھای»لوگوی«متحده، کاترين ستراتوس اعالم کرد که بنياد او 

تشويق آموزش مذھبی جزء سياست ھای انکشاف بين «و عالوه بر اين او اظھار داشت که . مذھبی حذف کرده است

آموزش وظايف مدنی به [...]  ولی با اين طرح ما گامی به پيش برداشتيم که ھدف اصلی ،المللی اياالت متحده نيست

انکشاف بين المللی اياالت متحده در دانشگاه  ددجۀ بنيا با بو١٩٨٠ آغاز سالھای اين کتابھا که در. »کودکان می باشد

 منتشر شده »دری و پشتو«، ستان و مرکز پژوھش ھای افغان تھيه شده به زبانھای اصلی افغان»اوماھا«نبراسکا در 

 اختصاص ١٩٩٤ و ١٩٨٤ سالھای ندانشگاھی در افغانستان بير به برنامه ھای آموزش ال ميليون د٥١اين بنياد . است

  )٢٠٠٢ چ مار٢٣واشينگتن پست، (» .داده است

  

  نگاھی به گذشته

  )به عکس زير نگاه کنيد(پيش از به قدرت رسيدن طالبان، زنان افغان شيوۀ زندگی خيلی مشابھی به زنان غربی داشتند 
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 ١٩٨٠ کابل در سال ھای پوھنتون

زنان . ا در پايتخت افغانستان رفت و آمد داشتندھنرمندان و ھيپی ھ. کابل يک شھر چند مليتی بود «١٩٨٠در سال ھای 

 شھر به تحصيل در رشته ھای کشاورزی، مھندسی و امور تجاری می پرداختند و در دستگاه ھای دولتی پوھنتوندر 

زنان به عنوان نماينده در مجلس انتخاب می شدند، حق رانندگی داشتند، مسافرت می کردند و » .ی داشتندئپست حرفه 

به شکل طنز آميزی، حقوق زنان پيش از .  بی آن که به مجوز خاصی نياز داشته باشنددمردان زنذگی می کردندر کنار 

 توضيح داده است در مقاله ای »ستانجمعيت انقالبی زنان افغان«قيام جھاد طلبان به پشتيبانی اياالت متحده به شکلی که 

  :وی واشينگتن پست که سامودل ھانتينگتون بنيانگذار آن بود يد شده است، سخنگئتأ» فورين پليسی« در ٢٠١٠به تاريخ 

  

 ثبت نام ھا طی چھار سال گذشته دو برابر شده است.  کابل تغيير شکل داده اندمحصالن

 ١٩٥٠در سال ھای .  کابل که در تصوير باال می بينيم خالف باشندگان قديمی آن تغييری نکرده استپوھنتونمحوطۀ «

. ششی مشابه به ھم قطاران خود در غرب داشتند و زنان و مردان آزادانه رابطۀ اجتماعی داشتند پومحصالن، ١٩٦٠و 
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ه ديگر ب نيم قرن بعد، زنان و مردان در متارکۀ کامل با يک. امروز، زنان از سر تا پا بايد پوپشيده باشند، حتی در کابل

  .سر می برند

 

  کابلپوھنتون بيولوژی، صنف

امروز، مدارسی که به . ، زنان می توانستند در حرفه ھائی مانند پزشکی تحصيل کنند١٩٦٠ و ١٩٥٠در سال ھای 

  .زنان آموزش می دھد، حتی بيش از پنج يا شش سال گذشته ھدف تھاجم خشونت بار قرار می گيرد

  

 فروشگاه صفحۀ گرامافون

  .نان افغان عرضه می کرددر گذشته فروشگاه صفحۀ گرامافون، موسيقی ريتم و انرژی غربی را به نوجوا
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  شرکت فعال داشتند]ارندویڅ[صدھا نوجوان افغان در طرح سازمان پيشاھنگی

، چنين برنامه ھای شباھت ١٩٦٠ و ١٩٥٠در سالھای . در گذشته، در افغانستان پيشاھنگان دختر و پسر وجود داشتند

گاه ھا، جاده ھای تفريحی و امنيت عمومی را زيادی به برنامه ھای اياالت متحده داشت که برخی وظايف را در اردو

با اين وجود، سازمان پيشاھنگی پس از اشغال شوروی ھا . برای پيشاھنگان دبستان ھا و دبيرستانھا در نظر می گرفتند

  )٣(». ناپديد شد کامالً ١٩٧٠در پايان سالھای 

 مستقيم تھاجم شوروی به افغانستان برخی ممکن است تصور کنند که تخريب اين شيوۀ زندگی در افغانستان محصول

. بوده است، ولی در واقع چنين تخريبی با پشتيبانی اياالت متحده و به روی صحنه آمدن القاعده و طالبان صورت گرفت

غاز شد آی ئحرکت شوروی برای پشتيبانی از دولت طرفدار شوروی در کابل برای مقابله با شورش مجاھدين اسالمگرا

، يعنی موضوعی که زيبيگنيف برژينسکی، مشاور  ** پشتيبانی می شدند». ای. آی.سی«از سوی  همخفيانکه به شکل 

  :سياست امور خارجۀ اياالت متحده نيز آن را باشناسی کرده است 

در .  کردء رئيس جمھور کارتر نخستين حکم کمک به مخالفان رژيم طرفدار مسکو را امضا١٩٧٩ جوالی ٣درواقع، «

پيغام برای رئيس جمھور فرستادم، که طی آن توضيح دادم که به اعتقاد من اين کمک ھا موجب آن روز، من يک 

  [...]مداخلۀ نظامی شوروی ھا خواھد شد

عمليات سّری راھکار بسيار خوبی بود، و موجب کشاندن روسھا در دام افغانھا شد، می خواھيد که از اين بابت متأسف 

حاال ما فرصت آن را «: مرز افغانستان نفوذ کردند، برای رئيس جمھور نوشتم  در باشم؟ روزی که شوروی ھا رسماً 

  )٤(».خواھيم يافت که ويتنام شوروی ھا را به آنھا عرضه کنيم

تقديم کرد، يعنی اسالم گرايانی که » مبارزان آزادی«، رئيس جمھور رونالد ريگان فضا پيمای کلمبيا را به ١٩٨٢سال 

به ويدئوی مستند زير نگاه . ( اياالت متحده بودند، و آنھا را به نام القاعده و طالبان می شناسيمدر افغانستان مورد حمايت

  )کنيد

embedded_player=feature&0ToXjCz-uqZ=v?watch/com.youtube.www://http  

کلمبيا گواه بر بزرگترين تمايالت انسان در زمينۀ علم و تکنولوژی می باشدبه ھمان معنائی که «: يگان رونالد ر

  ».مبارزات مردم افغان گواه بر بزرگترين تمايالت انسان برای آزادی است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  

 :مالقات می کند ) طالب ھا( رونالد ريگان با مجاھدين ١٩٨٥سال 

  »پدران بنيانگذار اياالت متحده ھستنداين افراد معادل «

با اين وجود دولت ھای اياالت متحده و کشورھای عضو ناتو مدعی ھستند که حضور نظامی آنھا در افغانستان در 

 از بين ،در واقع اين حقوق با ورود رژيم طالبان که مورد حمايت واشينگتن بودند. خدمت دفاع از حقوق زنان بوده است

  .رفت

  

  ن سوريه در وزارت امور خارجهشبکۀ زنا

  بر چه مبنائی  تاريخ زنان افغان با حقوق زنان سوريه در متن بحران فعلی در تالقی قرار می گيرد؟

به پشتيبانی شورشيان طيف القاعده منطق مشابھی ) ٢٠١٣- ٢٠١١( و ناتو عليه سوريه هجنگ اعالم نشدۀ اياالت متحد

رو ه آيا زنان سوريه با ھمان سرنوشت تراژيکی روب. نی و الغای حقوق زنانرا نشان می دھد، يعنی تخريب آموزش مد

  ھستند که افغان ھا زير سيطرۀ طالبان؟

» به نمايندگی جريان ھای اصلی اپوزيسيون« که به نوعی » گروھی از طيف ھای مختلف زنان سوری« گذشته جنوری

جھانی زنان يکی از مؤسسات وزارت امور خارجۀ به ھمکاری سازمان » شبکۀ دموکراتيک زنان«در کنفرانسی که 

  . اياالت متحده، در دوحه در قطر برگزار کرد، شرکت داشتند

خاطر کمک ھايش به مخالفان کشورھائی که ه شبکۀ دموکراتيک زنان وابسته به بنياد بين المللی جمھوری خواھان، ب

 اياالت متحده از ۀ روشن است که وزارت امور خارج. شھرت دارد،مريکا   مقاومت می کننداعليه خواست امپرياليسم 

به عنوان ابزار سوء استفاده می کند، زيرا ھم زمان به ھدف ايجاد يک دولت اسالمگرا در » حقوق زنان«موضوع 

  .دمشق اپوزيسيون اسالمگرا را مسلح می سازد

ت، قطعنامه ای را مطرح کرد که شبکۀ زنان سوريه که به مديريت و سرمايۀ اياالت متحده در کنفرانس شرکت داش

  . بود» تضمين مشارکت زنان در راه حل منازعه و در دوران گذار کشورشان« خواھان 
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و معاون نخست وزير کوزووو اديتا طاھری ) سمت چپ(مونيکا مک ويليام، بنيانگذار اتحاديۀ زنان ايرلند شمالی «

ر کنفرانس دوحه در قطر می گويند، يعنی در خصوص از تجربيات خودشان را با شرکت کنندگان د) سمت راست(

 ».منشور شبکۀ زنان سوريه که از سوی طيف ھای مختلف تصويب شده بود

نخستين تناقضی که به چشم می آمد، برگزاری اين کنفرانس در قطر بود، يعنی کشوری که حقوق زنان محدوديت ھای 

دربارۀ مراجعات به حقوق جنسی و توليد کنندۀ «رانی کرد ، دولت قطر حتی اظھار نگچدر اواسط مار. بيشتری دارد

  .منع و پيشگيری از ھر گونه خشونت عليه زنان: با توجه به اعالميۀ سازمان ملل متحد در مورد جايگاه زنان » زنان

حال به از بين رفتن حقوف زنان در افغانستان شد، حمايت از گسترش اعتقادات مذھبی بود، در منجردومين تناقض که 

  .حاضر با تغيير رژيم در سوريه تکرار می شود

 اياالت متحده، قطر و عربستان سعودی با پشتيبانی از گروه ھای اسالم گرای افراطی عليه دولت الئيک سوريه می فعالً 

  .در سوريه در حال حاضر توسط افراط گرايان مذھبی اداره می شود» مناطق آزاد شده«برخی . جنگند

Ls-GLu-5EyK=v&embedded_player=feature?watch/com.youtube.www://http  

مدارس مذھبی وھابی و حقوق زنان در منطقۀ آزاد شدۀ شھر حلب توسط مخالفان مورد حمايت اياالت متحده و «

  .عربستان سعودی

به نيابت از اياالت متحده در دمشق مستقر شود، حقوق و آزادی زنان سوريه می تواند دچار ھمان سرنوشتی اگر رژيمی 

شود که زنان در افغانستان با روی کار آمدن طالبان با  آن روبرو شدند، و باز ھم يعنی سرنوشتی که حتی در دوران 

  .اشغال توسط اياالت متحده و ناتو نيز ھمچنان ادامه دارد

  

  ی نوشتپ
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ اپريل ١۶

  ٢٠١٣ اپريل ١۴مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  شمالیآسيا، خاورميانه و آفريقای : منطقه 

  حقوق زنان، جنگ اياالت متحده، ناتو: مضمون 

  افغانستان، سوريه: تحليل 

 

  :يادداشت

 را متقبل شده اند و به ی طالنيچنين متنکه زحمت ترجمۀ » محوی« ضمن ابراز امتنان خدمت ھمکار عزيز ما آقای -*

زبان می دانند و توانائی برگردان  که ئیسرمشقی گردد برای آن عده از افغانھا» محوی«اميد آن که عملکرد آقای 

کمتر احساس مسؤوليت نموده، ھموطنان شان را با آنچه به زبانھای ديگر در مورد مطالب را نيز دارند، مگر با تأسف 

 رسيدن افراد که تا ھنوز از به قدرت» جمھيت انقالبی زنان افغانستان«می سازند؛ ايکاش نشان نوشته می شود، آشنا 

  مند اند، اين تعھد، شھامت و جرأت را نيز می داشتند تا در گام اول عليه تجاوز واشغال افغانستانه، گلناسالم به قدرت

به وسيلۀ امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء موضع می گرفتند و در ثانی خود، با شرکت در لوی جرگه ھا و 

تگی آنھا بر می خيزد، شرکت ننموده، به چشم مردم از ماھيت وابسپارلمان، به آرايش يک نظام دست نشانده که فساد 

  .خاک نمی زدند

در يک حرکت تالفی جويانه عليه غرب ھا را »  پرچمی –خلقی « صرف نظر از آن که ادعای روسھا که گويا آنھا -**

ارد، چه روسھا و به مثابۀ پاسخی به دخالت آنھا، کمک نموده است، کمترين قرابتی با واقعيت ھای آن زمان افغانستان ند

را از سالھا قبل مورد حمايت ھمه جانبه قرار داده از آنھا به مثابۀ ستون پنجم » خلق و پرچم«باند ھای ميھن فروش 

 و ھمچنين نقش آشکارش در پيروزی فاجعۀ ثور ديگر بر کسی پوشيده نيست تا چنين ادعائی را خودش استفاده می نمود

با تمام قواء يگانه حريف حاضر آن زمان » خلق و پرچم«ت رسانيدن باند ھای د، روسھا از ھمان آغاز به قدرننماي

 با غرب و يا شرق  نيروی ديگری نبوده و ھيچ گونه ارتباطی،دولت دست نشانده را که به غير از نيروھای انقالبی

اھند با تمسک به آن ھا می خو» برژينسکی«نداشتند، مورد تھاجم افسار گسيخته قرار داده، حتا قبل از امضای آنچه 

 ھزار تن از انقالبی ھای پاکباز ميھن ما را در پوليگونھا به ١٠پيروزی خلق ما را سارقانه به خود نسبت دھند، بيش از 

  .خون کشانيده بود

  :ان سياست ھای تجاوز کارانۀ شوروی آنروز، متوجه باشند بايد نوشتعاز ھمه گذشته و برای آن که مداف



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

، انقالب کار توده ھای ميليونی خود يک کشور است نه يک ارتش ١٩١٧پيشوای انقالب اکتوبر » لنين«بنا بر منطق 

 اسلحۀ مدرن و نابود کننده؛ بر مبنای ھمين منطق نه شوروی حق ان نوع ھزار سرباز و ھزار١٠٠ با بيش از بيگانه

 داری امپرياليزم جنايت گستر امريکا، تاداشت از دولت دست نشانده اش دفاع نمايد و نه ھم امپرياليزم جھانی به سردم

  .با حمايت از اخوان و اخوانيت، کشور ما را در زير سايۀ اسلحه دھه ھا به عقب براند

  :در ھمين جا بی مورد نخواھد بود بيفزائيم

اه  در آوردگ کهوروی را نداشتند، بعد از آن چپ نگاه کردن به طرف ابر قدرت شکه در زمانش جرأتھا » برژينسکی«

پردگی افغانستان پوزۀ آن ابر قدرت به خاک ماليده شد، از ضعف سياسی و تبليغی جنبش مقاومت اصيل و سرس

سود جسته، در ھمه جا کوشيده اند تا پيروزی خلق ما را با بی حيائی کم نظيری به سرقت برده، ادعا » مقاومت رسمی«

می توانند بگويند که زانو زدن فعلی شان ھا اين آيا ؛ » در آورداين امريکا بود که حريف خود را به زانو«نمايند که گويا 

در مقابل مقاومت خلق ما، که سخت تالش دارند تا آن را به نوکران ديروزی اش يعنی طالب ھا نسبت داده، به شکل را 

  ، به کدام حريف پرقدرتی نسبت بدھيم؟؟ديگری خود را بر سرنوشت ما حاکم نمايند

ديروز ودر خدمت امپرياليزم قرار گرفتن » مقاومت رسمی«ل با وجود خيانت آشکار بخشھای کلی اينھا که خود در عم

چند ولسوالی را تابع و منقاد خود بسازند، در صورتی که با جنبشی به آنھا، توان آن را ندارند تا با تمام زراد خانۀ ناتو، 

نشده با انداختن خود به بحر ھند، می خواستند عظمت جنبش ضد روسی مواجه می شدند، معلوم است که منتظر کشتی 

  .از مھلکۀ افغانستان خود را برھانند

 ھا بايد بدانند که اين کشور از دوره ھای اساطيری تا امروز، به زور مردم و باشندگان خودش، گورستان »برژينسکی«

د را مسخره می نمايند، چه حتا افرادی از آنھا با چنين ادعا ھائی فقط خو .زاين ھم خواھد بوداامپراتوری ھا بوده و بعد 

  .نيز بدين امر معترف است که افغانھا با اشغالگران سرسازش ندارند» اوباما«قماش رئيس جمھور شان 

 

 


