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Είναι γενικά γνωστό ότι μέσα στην ιστορία των 
ιδεών της Δύσης και των αφηγήσεων που αυτές 
συγκροτούν για τον ισλαμικό κόσμο υπάρχει μια 

συμπαγής δέσμη απόψεων, πεποιθήσεων και κοσμοα-
ντιλήψεων για την Ανατολή, η οποία θεωρεί δεδομένη 
την ισχύ της πρώτης έναντι της δεύτερης. Είναι μάλι-
στα τόσο διαδεδομένες και εμπεδωμένες στον δυτικό 
συλλογικό νου αυτές οι απόψεις, ώστε πολύ συχνά 
μέσα στην διάρκεια των τελευταίων αιώνων παίρ-
νουν τη μορφή ακόμα και επιστημονικών θεωριών. 
Όμως η καταγωγική βάση των πεποιθήσεων περί 
του «κατώτερου Ανατολίτη», του «οπισθοδρομικού 
Άραβα» κ.ο.κ. δεν βρίσκεται στις κοσμικές αντιλήψεις 
της επιστήμης του φυλετισμού, αλλά στην πρόσφατη 
ιστορία του Χριστιανισμού. Και υπ’ αυτή την έννοια 
δεν έχουμε να κάνουμε με ακόμα ένα επεισόδιο στο 
σίριαλ της ιστορίας των ιδεών, αλλά με μια σημαντική 
παράμετρο της παγκόσμιας πολιτικής και κοινωνικής 
ιστορίας που συμπυκνώνει βία, ιδεολογία και πολιτική 
ισχύ με έναν τρόπο που συχνά μας διαφέυγει.

Ήδη από τον 11ο αι.1 το αίτημα της κατάληψης της 
Ιερουσαλήμ, της «απελευθέρωσης της ιερής πόλης 
του Χριστιανισμού από τους απίστους», τροφοδότησε 
ένα πρωτόγνωρο θρησκευτικό μίσος εναντίον του 
Ισλάμ, το οποίο με την σειρά του πυροδότησε (με τον 
μαγικό τρόπο που τα ανθρώπινα συναισθήματα πυρο-
δοτούν τη μαζική πολιτική) μια σειρά -ιμπεριαλιστικών 
θα λέγαμε σήμερα- στρατιωτικών εκστρατειών στη 
Μέση Ανατολή. Αυτές οι τελευταίες, ακριβώς επειδή 
διεξάγοταν κάτω από την ιδεολογική και οργανωτι-
κή αιγίδα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των 
θρησκευτικών ταγμάτων της, έμειναν γνωστές στην 
ιστορία ως «σταυροφορίες».

Όταν η πρώτη αυτή περίοδος θρησκευτικής 
αποικιοκρατίας έκλεισε τον κύκλο της, τον ρόλο της 
συκοφάντησης, της υποτίμησης και της καθυπότα-
ξης του κόσμου της Ανατολής στα σχέδια της δυτικής 
υπεροχής των νεωτερικών εθνών-κρατών ανέλαβε 
το κοσμικό συμπλήρωμα της δυτικής υπεροψίας: η 
Επιστήμη. Σε αυτή τη φάση το δυτικό βλέμμα πάνω 
στην Ανατολή γινόταν όλο και πιο σύνθετο, όλο και 
πιο διεισδυτικό: κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, 

λαογράφοι, ψυχολόγοι και λοιποί «διανοητές» συστρατεύθηκαν ως σε διατεταγμένη 
υπηρεσία ώστε να χαράξουν ένα σύνορο που θα χωρίσει οριστικά την Δύση από την 
Ανατολή, εξασφαλίζοντας για λογαριασμό της πρώτης το προτέρημα της «ειδικής 
οπτικής γωνίας». Αυτή η μακρά και σύνθετη διαδικασία προσλήψεων της Ανατολής 
από την Δύση περιγράφηκε πετυχημένα από τον Edward Said ως Οριενταλισμός. 
Καταστατικό στοιχείο της πολιτικής λειτουργίας του Οριενταλισμού είναι να:

{...} αντιλαμβάνεται την Ανατολή σαν κάτι του οποίου η ύπαρξη όχι μόνο εμφανίστηκε 
αλλά έμεινε καθηλωμένη στον χρόνο και στο χώρο για τη Δύση. Τόσο εντυπωσιακές 
υπήρξαν οι περιγραφικές και κειμενικές επιτυχίες του Οριενταλισμού, που ολό-
κληρες περίοδοι της πολιτισμικής, πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας της Ανατολής 
θεωρούνται ως απλές απαντήσεις στη Δύση. Η Δύση είναι το δρων υποκείμενο 
και η Ανατολή ο παθητικός αποδέκτης. Η Δύση είναι ο παρατηρητής, ο κριτής και 
ο δικαστής κάθε όψης της συμπεριφοράς της Ανατολής.2

Αυτή η δυτική αναπαράσταση του ισλαμικού κόσμου ως οπισθοδρομικού και 
υπανάπτυκτου είναι μια διαδικασία που ενώ βάδισε παράλληλα με τις οριενταλιστικές 
αντιλήψεις, γνώρισε μια τρομαχτική ένταση μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και την 
κήρυξη του «πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία», όπου η δυτική αποικιοκρατία και 
τα σχέδια πολιτικής και στρατιωτικής υπεροχής του δυτικού στρατοπέδου μπήκαν 
σε μια ολότελα νέα εποχή. Το νέο ιμπεριαλιστικό δόγμα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, 
πέρα από την προβολή της ένοπλης ισχύος, απαιτούσε τη με κάθε τρόπο εμπέδωση 
των οριενταλιστικών αντιλήψεων που φάνηκαν εξαιρετικά χρήσιμες στο παρελθόν. 
Το έργο αυτό ανέλαβε το δόγμα του αντιμουσουλμανισμού3, μια ανανεωμένη εκδοχή 
του οριενταλισμού, με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις στην υποτίμηση, την πειθάρχηση 
και τον έλεγχο των μουσουλμανικών εργατικών κοινοτήτων που σχηματίστηκαν τις 
τελευταίες δεκαετίες στο εσωτερικό των δυτικών μητροπόλεων. Έτσι, ενόσω οι new 
age αποικιοκράτες επιστήμονες επιχειρούσαν στο «ανθρώπινο πεδίο» του Ιράκ και του 
Αφγανιστάν4, η πομποί της δυτικής δημαγωγίας στη Δύση δεν έπαψαν ούτε στιγμή να 
καθορίζουν την εικόνα του ανατολίτη Άλλου: άραβα, ισλαμιστή, μουσουλμάνου κ.ο.κ.5
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Κι έτσι κάπως φτάνουμε στο 2021. Οι εξελίξεις του καλοκαιριού μετά την σταδιακή 
αποχώρηση του στρατού των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν και την κατάληψη της Καμπούλ 
από τους Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν για μία ακόμα φορά την ήττα του αμερικανικού 
ιμπεριαλιστικού σχεδίου στις ανατολικές επαρχίες της pax americana. Η συντονισμένη 
αντίδραση της κοινής γνώμης στη Δύση αμέσως μετά την κατάληψη της Καμπούλ μάς 
έδειξε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα οργανωμένο σχέδιο προπαγάνδας και συκοφά-
ντησης του αφγανικού λαού με σκοπό την υπεράσπιση της εικοσάχρονης αφγανικής 
κατοχής από το μπλοκ της Δύσης.
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Η πολιτική υποστήριξη της ντόπιας αριστεράς στο 
δημαγωγικό αυτό σχέδιο των δυτικών ιμπεριαλιστών 
υπήρξε για μία ακόμα φορά εξώφθαλμη (βλ. εικ. 1) και 
φανερώνει το βαθμό συστράτευσης και εμπέδωσης 
του ιμπεριαλιστικού δόγματος των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ από 
την πρωτοκοσμική αριστερά και τους υποστηρικτές 
της. Έγραψε εκείνες τις μέρες ένας δημοσιογράφος 
της γνωστής φυλλάδας που λειτουργεί σαν άτυπο 
γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ως γνωστόν συγχέει 
τους αναγνώστες με τους εργοδότες της:

Ένα νέο, διαφορετικό πρόσωπο προσπάθησαν 
να δείξουν χτες οι Ταλιμπάν, υποσχόμενοι με-
ταξύ άλλων γενική αμνηστία, ειρηνικές σχέσεις 
με τα γειτονικά κράτη και καλύτερη μεταχείρι-
ση των γυναικών. {...} Στο φλέγον ζήτημα της 
(κακο-)μεταχείρισης των γυναικών, ο εκπρόσω-
πος υποσχέθηκε πως οι γυναίκες θα μπορούν 
να σπουδάζουν και να εργάζονται, αλλά πάντα 
«μέσα στα πλαίσια της κουλτούρας μας», δηλα-
δή του ισλαμικού νόμου. {...} Προτεραιότητα των 
νέων και αλλαγμένων (;) Ταλιμπάν είναι πλέον 
οι διαπραγματεύσεις για μια «κυβέρνηση χωρίς 
αποκλεισμούς», που θα ελέγχεται φυσικά από 
τους ...ισλαμιστές.6

ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΙΚΤΙΡΟΥΜΕ ΤΙΣ 
«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ»;

Ως ιδεολογική προμετωπίδα του νέου σχεδίου 
συκοφάντησης και περιθωριοποίησης του ισλαμικού 
κόσμου εμφανίστηκε μια συγκεκριμένη όψη των ορι-
ενταλιστικών αντιλήψεων, αυτή που στο παρελθόν 
είχε καταδειχθεί ως «οριενταλιστικός φεμινισμός». 
Αμέσως, λοιπόν, μετά την κατάληψη της Καμπούλ και 
παράλληλα με το σχέδιο συκοφάντησης του αφγανικού 
λαού, εμφανίστηκε στο δημόσιο λόγο μια συντονι-
σμένη «ανησυχία» για την τύχη των γυναικών του 
Αφγανιστάν. Οπωσδήποτε η δημοσιότητα που έχουν 

αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια σφαίρα τα 
ζητήματα γυναικείας χειραφέτησης έχει παίξει σημα-
ντικό ρόλο ώστε κάθε «γυναικείο ζήτημα» να αποτελεί 
ταυτόχρονα ένα ευπώλητο εμπόρευμα στην αγορά 
των ειδήσεων. Όμως η ξεδιάντροπη κινδυνολογία 
για την τύχη των Αφγανών γυναικών από τα δυτικά 
media, στον βαθμό μάλιστα που αυτή εμφανίστηκε 
τόσο συντονισμένα στο δημόσιο λόγο, δείχνει ότι η 
αντιμουσουλμανική ιδεολογία είναι διαλεκτική και δεν 
διστάζει σήμερα να αξιοποιεί ακόμα και μορφές του 
λόγου που εκκινούν από τα χειραφετητικά προτάγματα 
των κοινωνικών κινημάτων. Για παράδειγμα, έγρα-
ψε η ελληνική Προεδρία της Δημοκρατίας στις αρχές 
Σεπτέμβρη:

Οι χώρες που αποχωρούν από το Αφγανιστάν, 
αλλά και η διεθνής κοινότητα συνολικά, πρέπει να 
ασκήσουν συντονισμένα πίεση στους Ταλιμπάν για 
να εγγυηθούν τα δικαιώματα των γυναικών, εκ-
μεταλλευόμενες την ανάγκη τους για αναπτυξιακή 
βοήθεια και την επιθυμία τους για αναγνώριση. 
{...} Δεν χωρεί όμως καμία σιωπή και ανοχή σε 
αναχρονιστικές πρακτικές που παραβιάζουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η στάση της Δύσης δεν 
αφορά εν προκειμένω μόνο την προστασία των 
Αφγανών, αλλά και την ίδια την αυτοαντίληψή της 
και τις ανθρωπιστικές αξίες που πρεσβεύει. Ας 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας με αυτές των γεν-
ναίων γυναικών που αψηφούν το καθεστώς και 
υψώνουν τη φωνή τους αυτές τις μέρες στους 
δρόμους της Καμπούλ.7

Η προτεραιοποίηση των μορφών καταπίεσης και 
η αξιολόγηση των αιτημάτων των γυναικείων αγώνων 
της Ανατολής από τις φεμινίστριες της Δύσης είναι μια 
ιστορία με πλούσιο παρελθόν για το παγκόσμιο φεμινι-
στικό κίνημα. Οι αγώνες των γυναικών του ισλαμικού 
κόσμου δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν 
τον συγκαλυμμένο ρατσισμό της Δύσης μέσα από την 
«ανησυχία» του και την «συμπαράστασή» του.

Έγραφε για το ζήτημα η Angela Davis το 1985:

Οι περισσότερες γυναίκες με τις οποίες μίλησα 
–εκτός από μερικές που δεν φοράνε το πέπλο 
(ενν. το τσαντόρ)- μου είπαν πρόθυμα τη γνώμη 
τους για την εντυπωσιακή αύξηση του φαινο-
μένου τα τελευταία χρόνια. Το πέπλο θεωρείται, 
βέβαια, από πολύ παλιά σύμβολο της καταπίεσης 
των γυναικών στο μουσουλμανικό κόσμο κι επι-
κρατεί η πεποίθηση ότι εξαιτίας του ο σεξισμός 
πλήττει πολύ περισσότερο τις μουσουλμάνες απ’ 
ότι τις γυναίκες των χωρών της Δύσης. Η εμμονή 
των δυτικών μελετητών στο τσαντόρ –όπως κι η 
σύγχρονη μυωπική προσήλωση στο ζήτημα της 
γυναικείας περιτομής- γίνεται συχνά αιτία να παίρ-
νουν λάθος δρόμο οι απόπειρες ανάλυσης της 
κατάστασης των γυναικών στις αραβικές χώρες.8

Η αυτοανακήρυξη των δυτικών ως υπέρμαχων 
και προασπιστών των γυναικείων (και γενικότερα των 
ανθρωπίνων) δικαιωμάτων κρύβει μια διπλή υποκρι-
σία: τόσο απέναντι στις πραγματικές προθέσεις τους 
για το Ισλάμ, όσο και για τις πολιτικές ευθύνες τους 
στα σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυ-
ναίκες στη Δύση. Κι είναι αυτός ο ιουδαιοχριστανικής 
καταγωγής μηχανισμός ενοχοποίησης και αυτοηρω-
οποίησης το κοινωνικό ιδεολογικό υπόστρωμα που 
έχει επιτρέψει τα εγκλήματα της Δύσης στον «τρίτο 
κόσμο» από τις μεσαιωνικές Σταυροφορίες μέχρι τον 
σύγχρονο «πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία».

{...} Η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί για τις αξίες 
που αντιπροσωπεύει τόσο εντός όσο και εκτός 
των συνόρων της. Αυτές τις μέρες, οι καρδιές 
μας βρίσκονται με τους πολίτες του Αφγανιστάν, 
ιδίως τις γυναίκες και τα κορίτσια του, που στοχο-
ποιούνται, μόνο και μόνο για τον λόγο ότι θέλουν 
να ζήσουν και να ντυθούν ελεύθερα, να σπου-
δάσουν, να εργαστούν. Οι απελπισμένες φωνές 
τους ζητούν στήριξη και ελπίδα και εναπόκειται 
σε μας να τις αφουγκραστούμε. Πρέπει να υπε-
ρασπιστούμε αυτές τις γυναίκες και τις αξίες που 
μοιράζονται, ειδάλλως θα πρέπει να επωμιστούμε 
το βάρος των τύψεων.9

Ζούμε σε μια ολότελα ρευστή εποχή, όπου τα νο-
ήματα μπορούν να αλλάζουν διαρκώς περιεχόμενο. 
Ώστε η επίκληση στο αυθεντικό νόημα των αγώνων 
των υποτελών τάξεων για χειραφέτηση να αποτε-
λεί ένα διαρκές πεδίο ιδεολογικής πάλης. Υπ’ αυτή 
την έννοια, δείχνουμε μια ασταμάτητη καχυποψία 
στα κροκοδείλια δάκρυα που χύνονται πίσω από τα 
υπεροπτικά πρωτοκοσμικά βλέμματα. Πίσω από την 
κινδυνολογία της δυτικής διανόησης που συγκαλύπτει 
ηθελημένα τα εγκλήματα του πρωτοκοσμικού ιμπε-
ριαλισμού κρύβεται το αληθινό νόημα του αγώνα του 
παγκόσμιου προλεταριάτου για χειραφέτηση από την 
τριπλή καταπίεση: αυτή του ρατσισμού, του σεξισμού 
και του ιμπεριαλισμού.10

Εικόνα 1: Εξώφυλλο της Εφημερίδας των 
Συντακτών, 18/08/21

Αμέσως μετά την παλινόρθωση του καθεστώτος 
στο Αφγανιστάν, φωτογραφίες με Ταλιμπάν σε 
συγκρουόμενα λούνα παρκ, σε τραμπολίνο και 
σε φουσκωτά όπως εδώ, έκαναν το γύρο του 
διαδικτύου. 
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Πάνω που είχα αρχίσει να αντιλαμβάνομαι μερικά 
από τα βασικά χαρακτηριστικά του περίπλοκου 
οικοδομήματος που συνθέτει την καταπίεση των 
γυναικών στην Αίγυπτο, ήρθε η μέρα να επιστρέ-
ψω στην πατρίδα. Με εντυπωσίασε η πίστη και 
η αφοσίωση των γυναικών της Αιγύπτου στον 
παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη. Και αποκόμισα 
μερικές ζωηρές αναμνήσεις από μια σύντομη 
συνάντηση με Παλαιστίνιες που ζουν στο Κάιρο 
και δίκαια αγωνιούν αν θα παραμείνουν τα ζη-
τήματα του Σιωνισμού και του ρατσισμού στην 
ημερήσια διάταξη της διεθνούς συνάντησης 
γυναικών, που θα γίνει σύντομα στο Ναϊρόμπι. 
Διαπίστωσα ότι οι γυναίκες στην Αίγυπτο είναι 
θύματα των σεξιστικών διακρίσεων, μερικές από 
τις εκδηλώσεις του οποίου δεν διαφέρουν από 
αυτές που αντιμετωπίζουμε εμείς, οι γυναίκες 
των καπιταλιστικών χωρών. Υπάρχουν, όμως, 
και πολύ ιδιαίτερα ζητήματα που οι γυναίκες της 
Αιγύπτου πρέπει να λύσουν μόνες τους. Η ισότητα 
για τη γυναίκα, με την απόλυτη έννοια, είναι ίσως 
ένας στόχος που δεν θα κατακτηθεί στο άμεσο 
μέλλον της Αιγύπτου αλλά αιθάνθηκα βαθύτατα 
συγκινημένη από την άκαμπτη αποφασιστικότητα 
πάρα πολλών γυναικών να κρατήσουν αναμμένη 
τη φλόγα του αγώνα.11
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Η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε στα social media η είδηση 
της ανακάλυψης ενός Αφγανού «υπερασπιστή των γυναικείων δι-
καιωμάτων» δείχνει δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι το 
έργο των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης φαίνεται ότι έχει διευκο-
λυνθεί εντυπωσιακά πλέον με την χρήση των memes και την άκριτη 
αναπαραγωγή τους στο βούρκο των social media. Δεύτερον και 
θλιβερότερο, ότι οτιδήποτε είχε απομείνει από τον «πόλεμο ενάντια 
στη Δύση» στη σκέψη της δυτικής αντιμπεριαλιστικής και αντιμιλι-
ταριστικής αριστεράς αποτελεί, σχεδόν οριστικά πλέον, παρελθόν.

Πρόκειται για το γιο του Ahman Shah Masud, ενός Αφγανού 
μουτζαχεντίν πολέμαρχου, που ελέγχει ένα τμήμα του βορείου 
Αφγανιστάν γνωστό ως Κοιλάδα του Παντζίρ. Η δράση του πατρός 
Masud ξεκίνησε με το ένοπλο αντάρτικο αρχικά κατά της σοβιετικής 
εισβολής στο Αφγανιστάν μεταξύ 1979 και 1989 και, στη συνέχεια, ως 
μέλους της περίφημης αμερικανοκίνητης «βόρειας συμμαχίας» κατά 
της κεντρικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν το 1999. Σήμερα ο γιος του 
εμφανίζεται τρόπον τινά ως «το τελευταίο προπύργιο δημοκρατίας» 

στο Αφγανιστάν, μολονότι πολύ εύκολα μπορεί κανείς/καμία να καταλάβει το 
ποιόν των πολιτικών απόψεων που πρεσβέυει.

Είναι σαφές ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με την τυπο-
ποίηση και την αντιγραφή του ιστορικού σχήματος «Γυναικεία Χειραφέτηση στο 
Κουρδιστάν». Το σχήμα αυτό, το οποίο εφηύρε «κοιτίδες αγώνα χειραφέτησης» 
εκεί που βασίλευε η δράση φατριαστικών κοινωνικών μορφών οργάνωσης και 

αμερικανικών/ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, φάνηκε τόσο πετυχημένο ώστε 
σήμερα να αξιώνει την εξαγωγή του και σε τρίτες χώρες. Ποιοι έβαλαν το χεράκι 
τους σε αυτό; Πολλοί, ασφαλώς, μεταξύ των οποίων και διάφοροι ντόπιοι «υπε-
ρασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων» που το αξιοποίησαν –και το αξιοποιούν 
μέχρι σήμερα- στις αντιτουρκικές και εθνικά υπεύθυνες εμμονές τους.

Και για να εξηγηθούμε εν τέλει, δεν έχουμε τίποτα να υποστηρίξουμε από την 
παλινόρθωση της ταλιμπανικής επικυριαρχίας μετά από είκοσι χρόνια αμερικα-
νικής κατοχής, αλλά δεν θα συμπονέσουμε κιόλας το «δράμα του αμερικανικού 
ιμπεριαλισμού» να μην έχει πλέον στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Αφγανιστάν. 
Από την άλλη, δεν θα μπορούσαμε να μειώσουμε σε τίποτα τα πραγματικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες του Αφγανιστάν στην καθημερινή 
τους ζωή εξαιτίας τόσο του καθεστώτος όσο και των κοινωνικών και έμφυλων 
συσχετισμών δύναμης. Εμπιστευόμαστε ότι γνωρίζουν τις προτεραιότητες της 
καταπίεσής τους και των αγώνων τους για χειραφέτηση πολύ καλύτερα από την 
φιλεύσπλαχνη ματιά των δυτικών. Αν υπάρχει κάτι που πραγματικά θα έπρεπε 
να μας ανησυχεί σ’ αυτή την ιστορία είναι η χυδαία υποκρισία της δυτικής ματιάς 
πάνω στο Ισλάμ, η συμπόρευση πλειοψηφικού τμήματος της πρωτοκοσμικής 
αριστεράς με το ιμπεριαλιστικό αυτό ιδεολόγημα, τα δημαγωγικά σχέδια από-
σπασης κοινωνικής συναίνεσης στα εγκλήματα της Δύσης στη Μέση Ανατολή 
και οι πολιτικές ευθύνες που συγκαλύπτονται μέσω αυτών των τεχνικών στην 
επιβολή ολοένα και περισότερων πειθαρχήσεων και εξαναγκασμών στο γυναικείο 
σώμα στα δυτικά κράτη.
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