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جمعیت انقلابی زنان افغانستتتان (راوا) ستتا ها علیه اشتتغا گری ایالات
متحده ستن میگفت و اکنون که ای جنگ به پایان رستیده است ،طالبان
بتازمیگردد .آیتا رئیسجمهور [جو] بتایدن نیروهای آمریکایی را به گونهای
عقب کشتتیده که افغانستتتان را در و تتعیت ام تری نستتبت به امروز قرار
میدهد؟ آیا او میتوانستت کارهای بیشتری بکند تا اطمینان حاصل شود که
طالبان با ای سرعت قادر به تسنیر قدرت نیست؟
در  02ساااگ شتشاات  ،یکی از خواساات های ما پایان اشااغاگشری آمریکا/ناتو بود و
حتی بهتر این بود ک آنها تکنوکراتها و بنیادشرایان اسلامیشان را هم با خود ببرند
و بگتارند مردم ما خودشااان ساارنوشااد خودشااان را ر م بننند .این اشااغاگ ف ب ب
خونرینی ،ویرانی و هرجومرج انجامید .آنها کشاااور ما را ب فاسااادترین ،ناامنترین،
مافیای مواد مخدر و خطرناکترین مکان ب ویژه برای برای زنان تبدیل کردند.
از همان ابتدا میتوانستیم چنین نتیج ای را پیشبینی کنیم .در نخستین روزهای
اشغاگ افغانستان ب دسد ایالات متحده ،ما چنین اعلام کردیم« :ادام ی حملات ایالات
متحده و افنایش تعداد ربانیان بیشناه غیرنظامی ن تنها بهان ب طالبان میدهد ،بلک
باعث ت وید نیروهای بنیادشرا در منط و حتی در جهان میشود».
دلیل اصاالی مخالفد ما با این اشااغاگ این بود ک اشااغاگشران تحد لوای جتاب
«جنگ علی تروریساام» ،از تروریساام پشااتیبانی میکردند .از همان نخسااتین روزها،
هنگامی ک در سااااگ  0220غارتگران و آدمکشاااان ائتلاف شاااماگ دوباره ب درت
رسایدند ،تا آخرین متاکرات ب اصطلاح صلح ،معاملات و توافقنام ها در دوح و آزادی
 0222تروریسااد از زندانها در ساااگهای  0202تا  ،0202کاملاً روشاان بود ک حتی
خروج نیروهای امریکا از افغانستان نین پایان خوبی نخواهد داشد.
پنتااشون ااابد میکند ک هیچ یک از تئوریهای تجاوز یا دخالد نظامی آن در
شارایب ایمن ب سارانجام نرسیده اسد .هم ی درتهای امپریالیستی ب خاطر منافع
اسااتراتژیک ،ساایاساای و مالی خود ب کشااورها حمل میکنند اما از طریق دروغها و
رسان های درتمند شرکدها میکوشند انگینه و دستورکار وا عی خود را پنهان کنند.
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شاااوخی اساااد کا بگوییم ارزشهاایی ماانند «ح وق زنان»« ،دموکراسااای»،
«ملدسازی» و جن آن را بخشی از اهداف ایالات متحده/ناتو در افغانستان بودند .ایالات
متحده در افغانستان بود ک منط را ب بیاباتی و تروریسم تبدیل کند تا درتهای
ر یب ،ب ویژه چین و روسی  ،را محاصره کرده و ا تصادهای آنها را از طریق جنگهای
منط ای تضعیف کند .اما ،البت  ،دولد ایالات متحده خواستار چنین خروج فاجع بار،
ننگین و شارمآوی نبود ک چنین هرجومرجی در پی داشت باشد ک ظرف  84ساعد
مجبور شاادند برای کنترگ فرودشاه و تخلی ی ایمن دیپلماتها و کارکنان خود دوباره
نیرو ب اینجا بفرستند.
ما معت دیم ک ایالات متحده در اار ضااعفهای خودش از افغانسااتان خارج ش اده
اساد ،ن این ک از دسدپروردههای خودش (طالبان) شکسد خورده باشد .دو دلیل
مهم برای این خروج وجود دارد.
دلیل اصلی بحران داخلی چندشان در ایالات متحده اسد .نشان های افوگ سیستم
ایاالات متحده را در واکنش ضاااعیف ب هم شیری کووید  ،21-حمل ب سااااختمان
کنگره و اعتراضاات شساتردهی مردم آمریکا در چند سااگ شتشات مشاهده میکنیم.
سایاسادشتاران مجبور شادند نیروهای خود را بیرون بکشند تا بر مسائل حاد داخلی
متمرکن شوند.
دلیل دوم آن اساد ک جنگ افغانستان خیلی خرج برمیداشد و هنین ی آن سر
ب تریلیونها دلار زده بود ک هم از جیب مالیاتدهندشان برداشاات میشااد .این امر
چنان ضارب ی سانگینی ب مالی ی آمریکا وارد کرد ک مجبور شاد افغانستان را ترک
کند.
سااایاسااادهای جنگافروزی اابد میکند ک هدف آنها هیچشاه ایمنتر کردن
افغانساتان نبود ،چ برساد ب حالا ک از افغانستان خارج میشوند .علاوه بر این ،آنها
نین میدانستند ک خروج پرهرجومرج خواهد بود ،اما آنها همچنان پیش رفتند و این
کار را کردند .اکنون ب دلیل درت شرفتن طالبان بار دیگر افغانسااتان در کانون توج
رار شرفت  ،اما این همان وضاعید  02سااگ شتشت اسد و هر روز صدها نفر از مردم
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ما کشت میشدهاند و کشورمان ویران میشده اسد ،ف ب رسان ها کمتر آن را شنارش
میکردند.
رهبری طالبان میگوید که حقوق زنان را مادامی که با شتتریعت استتلامی
مطابقت داشته باشد ،رعایت خواهند کرد .برخی رسانههای غربی ای مو وع
را با دیدگاه مثبتی ترسیم میکنند .آیا طالبان  02سا پیش همی را نگفتند؟
فکر میکنید نگرش آنها به حقوق بشر و حقوق زنان تغییر کرده است؟
رسااان های شاارکتی ف ب سااعی میکنند نمک بر زخمهای مردم ویرانشاادهی ما
بپاشاند .آنها باید شرم کنند ک ب این شیوه تلاش میکنند چهرهی خوبی از طالبان
بسااازند .سااخنگوی طالبان اعلام کرد ک هیچ تفاوتی بین ایدئولوژی آنها در ساااگ
 2111و امروز وجود ندارد .همچنین آنچ آنها در مورد ح وق زنان میشویند همان
عباارتهایی اساااد ک در دوران حاکمید تاریک بلی خود ب کار میبردند :اجرای
انون شریعد.
این روزها طالبان در هم ی مناطق افغانسااتان اعلام عفو کرده و شااعارشااان این
اساد ک «در عفو لتتی اسد ک در انت ام نیسد ».اما ،در وا ع ،آنها هر روز مردم را
میکشند .همین دیروز ،پسری در ننگرهار ب دلیل حمل پرچم س رنگ ملی افغانستان
ب جای پرچم سفید طالبان کشت شد .آنان چهار م ام سابق ارتش را در ندهار اعدام
کردناد ،آناان مهران پوپااگ ،شااااعر جوان افغان را در ولاید هرات ب دلیل نوشاااتن
پسادهای ضد طالبان در فیسبوک دستگیر کردند و مکان وی مشخص نیسد .اینها
تنها چند نمون از ا دامات خشوندآمین طالبان با وجود سخنان «زیبا» و صی لیافت ی
سخنگویانشان اسد.
اماا معت ادیم ادعاهای آنها میتواند یکی از نمایشهایی باشاااد ک طالبان بازی
میکناد و ف ب ساااعی میکنناد و اد بیشاااتری خریاداری کنناد تا بتوانند خود را
سازماندهی کنند .هم چین خیلی سریع اتفاق افتاد و آنها در تلاش هستند تا ساختار
دولد خود را بسازند ،دستگاه اطلاعاتی خود را بسازند و وزارت تبلیغات امرب معروف و
نهی از منکر را ایجاد کنند.
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[این وزارتخاانا م مسااائوگ کنترگ کوچکترین جنئیات زندشی روزمرهی مردم
مانند طوگ ریش ،وانین لباس پوشیدن و داشتن محرم (همراه مرد ،تنها پدر ،برادر یا
شااوهر) برای یک زن را بر عهده دارد .طالبان ادعا میکند مخالف ح وق زنان نیسااد
[ب شرطی ک م در چارچوب وانین اسلامی/شرعی باشد.
وانین اسلامی/شرعی مبهم هستند و نظامهای اسلامی براساس منافع دستورکار و
وانین ساایاساای خود ب شاایوههای مختلفی آنها را تفساایر میکنند .علاوه بر این،
طالبان هم مایل اساد غرب آنها را ب رسامید بشناسد و جدی بگیرد و هم ی این
ادعاها بخشی از ترسیم تصویری سفیدشوییشده از خودشان اسد.
شاااایاد ،بعاد از چناد مااه بگویناد ماا انتخابات برشنار میکنیم ،زیرا ب عدالد و
دموکراسااای اعت ااد داریم! این اداها هرشن ماهید وا عی آنان را ب عنوان بنیادشرایان
اساالامی تغییر نمیدهد :زنسااتین ،غیرانسااانی ،وحش ای ،ارتجاعی ،ضااد دموکراتیک و
ضدتر ی.
چرا ارتش ملی افغانستتان و دولت افغانستان تحت حمایت آمریکا به ای
سرعت از هم پاشیدند؟
برخی از مهمترین دلایل عبارتند از:
 )2هم چین بر اساااس راردادی برای واشتاری افغانسااتان ب طالبان انجام شااد.
دولاد آمریکا در متاکره با پاکساااتان و دیگر بازیگران منط ای مواف د خود را برای
تشکیل دولتی عمدتاً متشکل از طالبان اعلام کرد .بنابراین سربازان آمادشی کشت شدن
در جنگی را نداشاتند ک پیشتر پشاد درهای بست دربارهی آن تصمیم شرفت شده
بود ک طالبان ب درت برساااد .زلمای خلیلزاد [ک متاکرات ایالات متحده با طالبان
را رهبری میکردم با دلیال ن ش خاائنان اش در بازشرداندن طالبان ب درت در بین
مردم افغانستان منفور اسد.
 )0اکثر افغانها ب خوبی درک میکنند ک جنگی ک در افغانساااتان جریان دارد
جنگ افغانها و ب نفع کشااور نیسااد ،بلک توسااب درتهای خارجی و برای منافع
استراتژیک خود ایجاد شده و افغانها ف ب شوشد دم توپ آن هستند .اکثرید جوانان
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با دلیال ف ر شااادید و بیکاری ب ارتش میپیوندند ،بنابراین هیچ تعهد اخلا ی برای
جنگیدن ندارند .ایالات متحده و غرب ب مدت  02سااگ تلاش کردهاند تا افغانستان را
یک کشاور مصارفکننده نگ دارند و مانع رشد صنعد شدهاند .این وضعید موجی از
بیکااری و ف ر ایجاد کرد ،راه را برای ب کار شرفتن دولد دسااادنشاااانده ،طالبان و
افنایش تولید تریاک هموار کرد.
 )3نیروهای افغان آن در ضاعیف نبودند ک طی یک هفت شاکسد بخورند ،اما از
ارگ ریاسدجمهوری دستور میشرفتند ک در برابر طالبان ع بنشینی کنند و تسلیم
شوند .اکثر ولسوالیها ب صورت مسالمدآمین واشتار شد.
 )8رژیم دساادنشاااندهی حامد کرزای و اشاارف غنی ساااگها طالبان را «برادران
ناراضاای» میخواندند و بساایاری از بیرحمترین فرماندهان و رهبران آنها را از زندان
آزاد کردند .درخواساد از ساربازان افغان برای مبارزه با نیرویی ک ن «دشمن» ،بلک
«برادر» نامیده میشاود ،طالبان را شاجا تر کرد و روحی ی نیروهای مسلح افغانستان
را درهم شکسد.
 )0نیروهای مساالح ب طور بیساااب ای غرق فساااد بودند .تعداد زیادی از ژنراگها
(اغلب جنگساالاران وحشای سابق ائتلاف شماگ) ک در کابل نشست بودند میلیونها
دلاار ب دساااد آوردند؛ آنها حتی از غتا و دساااتمند ساااربازانی ک در خب م دم
میجنگند ،کم کردند« .سااربازان شاابحوار» را بازرس ویژهی بازسااازی افغانسااتان
( )SIGARافشاااا کرد .م امات عالیرتب مشاااغوگ پر کردن جیب خود بودند :آنها
ح وق و جیرهی ددهها هنار سرباز ناموجود را ب حسابهای بانکی خود وارین کردند.
 )1هر و د ک در نبرد سااانگینی نیروها در محاصااارهی طالبان رار میشرفتند،
کابل درخواساد کمک آنها را نادیده میشرفد .در موارد متعددی ،دهها سرباز بعد از
آنک هفت ها بدون مهمات و غتا رها شااده بودند ،ب دسااد طالبان تلعام شاادند.
بنابراین مینان تلفات نیروهای مساالح بساایار زیاد بود .اشاارف غنی در مجمع جهانی
ا تصااد (داووس  )0221اعتراف کرد ک از سااگ  0228بیش از 80هنار نفر از پرسنل
امنیتی افغان کشااات شااادهاند ،در حالی ک در همان دوره تنها  20نفر از پرسااانل
آمریکایی/ناتو کشت شدند.
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 )2ب طور کلی ،فساد فناینده ،بیعدالتی ،بیکاری ،ناامنی ،عدماطمینان ،ت لب ،ف ر
شسترده ،مواد مخدر و اچاق و غیره ،زمین را برای ظهور مجدد طالبان فراهم کرد.
هماکنون ،بهتری راه برای آمریکتاییهتا جهت کمک به جمعیت انقلابی
زنان افغانستان ،مردم افغان و حقوق زنان چیست؟
احسااس میکنیم بسایار خوشا باگ و سعادتمند هستیم ک در طوگ هم ی این
ساااگها امریکاییان شاایفت ی آزادی را در کنار خود داریم .ما ب آمریکاییها نیاز داریم
تا صادا و اعترا خود را نسبد ب سیاسدهای جنگافروزان ی دولد خود بلند کنند
و از ت وید مبارزهی مردم در افغانستان علی این وحشیها پشتییانی کنند.
م اومد در ساارشااد بشاار اسااد و تاریخ شواه آن اسااد .ما از نمون های باشااکوه
مبارزهی آمریکا در جنبشهای «اشاغاگ واگاساترید» و «زندشی سیاهان مهم اسد»
برخورداریم .ما مشااااهده کردهایم ک هیچ مینانی از ساااتم ،خودکامگی و خشاااوند
نمیتواند م اومد را متو ف کند .زنان بار دیگر ب زنجیر نمیافتند! درسد صبح روزی
ک طالبان ب پایتخد وارد شاادند ،شروهی از زنان جوان شااجا ما بر دیوارهای کابل
شاعار «مرگ بر طالبان!» نوشتند .زنان ما اکنون از لحاظ سیاسی آشاه هستند و دیگر
نمیخواهناد زیر بر ع زندشی کنند ،کاری ک  02سااااگ پیش طالبان ب راحتی انجام
دادناد .ما ب مبارزهی خود ادام میدهیم و در عین حاگ راههایی هوشااامندان برای
حفظ امنید خود پیدا میکنیم.
ما فکر میکنیم امپراتوری غیرانسانی نظامی آمریکا ن تنها دشمن مردم افغانستان
ک بنرگترین تهدید برای صاالح و ابات جهانی اسااد .اکنون ک این ساایسااتم در
آسااتان ی افوگ اسااد ،وظیف ی هم ی افراد و شروههای صاالحدوسااد ،متر ی ،چپ و
عدالدخواه آن اسااد ک مبارزهی خود را با این جنگافروزان وحش ای در کاخ ساافید،
پنتاشون و کنگره تشادید کنند .جایگنینی این سایساتم فاساد با سیستمی عادلان و
انساانی ،ن تنها میلیونها نفر از مردم ف یر و سرکوبشدهی آمریکایی را آزاد میکند،
بلک در هر شوش ای از جهان تأایر ماندشاری خواهد داشد.
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اکنون ،ترس ماا این اساااد کا جهان افغانساااتان و زنان افغان را فراموش کند،
همانطور ک در زمان حکومد خونین طالبان در اواخر ده ی  2112این اتفاق افتاد.
بنابراین ،نهادهای تر یخواه و آمریکایی نباید زنان افغان را فراموش کنند.
ماا صااادای خود را بلنادتر خواهیم کرد و م ااومد خود را ادام میدهیم و برای
دموکراسی سکولار و ح وق زنان مبارزه میکنیم!
شفدوشوی بالا از روی متن انگلیسی منتشر شده در پیوند زیر منتشر شده اسد:
RAWA responds to the Taliban takeover

