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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن1

آزادیﺳت»2

درآﻣد
اﯾن ﻣـﺗن ﭼﮑﯾدهای از اﯾدهھـﺎ و اﻧـدﯾﺷﮫھـﺎی ﻣـﺑﺎرزات ﻣﺳـﺗﻘﻼﻧـﮫی زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن در ﯾﮏ ﺳـدهی ﮔـذﺷـﺗﮫ ﺑـرای ﺗـﺣﻘق
ﺑـراﺑـری ،آزادی و ﻋـداﻟـت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ اﺳـت .آﻧـﭼﮫ در ﭘﯽ ﻣﯽﺧـواﻧﯾد ﻣـﺎﻧﯾﻔﺳت 3ﺟـﻧﺑش ﻣﺳـﺗﻘل زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن در آﻏـﺎز ﺳـدهی
 ١۴٠٠ھﺟـری ﺧـورﺷﯾدی اﺳـت .رھﯾﺎﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗـواﻧـد ﻧـﻘﺷﮫی راه ﻣـﺎ در رھﯾدن از ﯾوغ ﺳـﻧت ،ﺧـﺷوﻧـت و ﺳـرﮐوب
اﻧـﺳﺎﻧﯽ زﻧـﺎﻧﯽ ﺳـت ﮐﮫ در راه آزادی و ﺑـراﺑـری،
ﺑـﺎﺷـد .اﯾن ﻣـﺗن ،ﻣـﺟﺎﻟﯽ ﭼـﻧد ﺑـرای اﻧـدﯾﺷﯾدن و ﺷـﻧﺎﺧـﺗن ﺧـﺎﺳـﺗﮕﺎه
ِ
ﻣﺗﻌﮭـداﻧـﮫ و آﮔـﺎھـﺎﻧـﮫ ﻋﺻﯾﺎن ﮐردﻧـد؛ زﻧـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑـﺎ ﭼـﺷمھـﺎی ﺑـﺎز و ﺳـر و دﺳـتھـﺎی ﺷـورﯾده و ﺳـﺑز ،ﭼـﺷم در ﺑـراﺑـر
ﺑﻧﯾﺎنھـﺎی ﺳـﺗم دوﺧـﺗﮫ و اﯾﺳﺗﺎده اﻧـد؛ زﻧـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھـر ﭼـﻧد ردی از اﻧـدﯾﺷﮫ و اﻋـﻣﺎل آﻧـﺎن در ﺗـﺎرﯾﺦ رﺳﻣﯽ ﻧﯾﺳت اﻣـﺎ ھـﻣواره
اﻟـﮭﺎمﺑـﺧش دﯾﮕر زﻧـﺎن ﺑـودﻧـد؛ آﻧـﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗـﻠﻣرو ﺟـﺑر ،ﺑـذر اﺧﺗﯾﺎر و اراده را ﮐﺎﺷـﺗﻧد؛ و ﻣـوﻣـﻧﺎﻧـﮫ و آﮔـﺎھـﺎﻧـﮫ ﺑـرای ﺗـﺣﻘق
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر و روﺷنﺗر ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن اﯾﺳﺗﺎدﻧد.
ﻧﺧﺳــﺗﯾن ﻣــﺎﻧﯾﻔﺳت ﺳﯾﺎﺳﯽ -ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ از آدرس ﺟــﻧﺑش ﻣﺳــﺗﻘل زﻧــﺎن ﺗــﻘدﯾم ﻣﯽﺷــود ﺑــﮫ ﺗــﻣﺎم زﻧــﺎن اﻓــﻐﺎﻧﺳــﺗﺎن؛ و ﺗــﻣﺎم
ﻓراﻣوشﺷدﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن!
دھـﮫھـﺎﺳـت زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن در زﻧـدان ﺳـﻧت ،ﻣـذھـب و ﭘـدر ـ ﻣـردﺳـﺎﻻری ﮔـرﻓـﺗﺎر اﻧـد .در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣـﻌﺎﺻـر اﯾن
زﻧـﺎن ﺑـوده اﺳـت ﮐﮫ ھـﻣواره در ﺣـوزهھـﺎی ﺧـﺻوﺻﯽ و ﻋـﻣوﻣﯽ ﺑـﮫ ﺻـورت ﻗﮭـرآﻣﯾز ﺳـﻠب ﺷـده و آﻧـﺎن را در ھﯾﺋت
»دﯾﮕران« آﺳﯾبدﯾدﮔـﺎن ،ﻗـرﺑـﺎﻧﯾﺎن ،ﻏـﺎرتﺷـدﮔـﺎن ،ﻣـطرودان و ﺣـذفﺷـدﮔـﺎن ﺗﻘﻠﯾل داده اﺳـت .زﻧـﺎن ﺳـﺎلھـﺎﺳـت ﻋـﺎﻣـداﻧـﮫ
ﺑﻧﯾﺎن زﻧـدﮔﯽ طﺑﯾﻌﯽ و اﻧـﺳﺎﻧﯽ:
ﺑـﮫ ﭘﺳـﺗوھـﺎی ﺗـﺎرﯾﺦ راﻧـده ﺷـدهاﻧـد و ﺑـﮫ ﮔـوﻧـﮫای ﺳـﺎﺧـﺗﺎری و ﻧـظﺎمﻣـﻧد از ﭘﯾشﻓـرضھـﺎی
ِ
ﮐراﻣـت ﺑﺷـری ،آزادی ،ﺑـراﺑـری و ﺑـرﺧـورداری از ﺣـق آﻣـوزش ،ﮐﺎر ،ﻣـﺷﺎرﮐت ﻣـﻌﻧﺎدار ،ﻋـﺎدﻻﻧـﮫ و ﭘـﺎﯾدار ﻣﺣـروم
ﺑﺣـران اﻧـﺳﺎﻧﯽ و ﻓـراﮔﯾر را ﻧـﺑﺎﯾد ﻣﺣـدود ﺑـﮫ ﻋـﻧﺎﺻـر ﺑـوﻣﯽ و
ﻣـﺎﻧـدهاﻧـد .ﺑـﺎ اﯾن ﺣـﺎل ،ﻣﺳـﻠم اﺳـت ﮐﮫ رﯾﺷﮫھـﺎی اﯾن
ِ
ﻣـرزھـﺎی ﺟـﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن داﻧﺳـت .ﭼﻧﯾن درﮐﯽ از وﺿﻌﯾت ﻣـوﺟـود ،ﻣﺣـدود و ﮐوﺗـﮫﻓﮑراﻧـﮫ اﺳـت .ﻣـﺎ ــ زﻧـﺎن
اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ﮐﮫ در ﻣـﺗن ﻣـﻧطﻘﮫ و ﺟـﮭﺎﻧﯽ ﺑﺣـرانزده ﺑـﮫ ﻣـﺛﺎﺑـﮫی ﯾﮏ ﮐل ﺑـﮫ ﺳـر ﻣﯽﺑـرﯾم – ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑـﺧش ﻋـﻣدهای از
ﻋـﺎﻣﻠﯾت4

 1ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺿﺮوری :ﮐﻠﯿﺪواژهھﺎی اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ھﺮ ﺻﻔﺤﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 2ﻓﯾﻠﺳوف و ﻧـوﯾﺳﻧدهی ﻓـراﻧـﺳوی ﻗـرن ﺑﯾﺳت ) (١٩٨٠-١٩٠۵اﺳـت .ژان ﭘـل ﺳـﺎرﺗـر را ﻣـﺑدع ﻣﮑﺗب ”اﮔـزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳم" ﯾﺎ اﺻـﺎﻟـت وﺟـود
ﻣﯽداﻧـﻧد .ﺳـﺎرﺗـر ﻣـوﻟـف آﺛـﺎری ﭼـون «اﮔـزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و اﺻـﺎﻟـت ﺑﺷـر» اﺳـت ﮐﮫ در آن آزادی را ﻣـﻔﮭوﻣﯽ ﮔـرﯾزﻧـﺎﭘـذﯾر ،ﻣـرﮐزی و اﺻﻠﯽ در
زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﺑر ﻣﯽﺷﻣرد.
 3دو ﮐﻠﻣﮫی  manifestو  manifestoاز رﯾﺷﮫی ﮐﻠﻣﮫی ﻻﺗﯾن  manifestusﮔـرﻓـﺗﮫ ﺷـده اﺳـت .ﺑـر اﺳـﺎس ﺗـﻌرﯾف ﻗـﺎﻣـوسھـﺎی ﻓـﺎرﺳﯽ و
ﺗﻠﻘﯽ ﻣــﺗﻌﺎرفْ ﻣﺗﻧﯽ اﺳــت ﮐﮫ ﺟــرﯾﺎن ،ﮔــروه ﯾﺎ اﺷــﺧﺎﺻﯽ آن را ﻧــوﺷــﺗﮫ ﺑــﺎﺷــﻧد و ﺣــﺎوی ﻓــﻠﺳﻔﮫ ،اﺻــول ،اﯾدهھــﺎ و
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻣــﺎﻧﯾﻔﺳت در
ِ
آرﻣﺎنھﺎی آن ﮔروه ﺑﺎﺷد.
اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آزادی اراده و ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ]ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﺒﺎر ،طﺒﻘﮫ[ اﺷﺎره دارد.
 4اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮫ
ِ
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

١

رﯾﺷﮫی ﺧـﺷوﻧـتھـﺎ ،ﺟـﻧﮓاﻓـروزیھـﺎ ،ﺑﺣـرانھـﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ،اﻗـﺗﺻﺎدی ،ﻧـظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑـوﻣﯽ و ﺟـﮭﺎﻧﯽ ﻣـوﺟـود از ﺟـﻣﻠﮫ
اﻓـزاﯾش ﮔـﺎزھـﺎی ﮔـلﺧـﺎﻧـﮫای و ﺗﺧـرﯾبھـﺎی ﻣﺣﯾط زﯾﺳﺗﯽ ،ﺗﮑﺛﯾر ﺑﯾﻣﺎریھـﺎی ﻣﺳـری ﺑـﮫ ﺷـﻣول ﻗـدرت ﮔـرﻓـﺗن ﮔـروهھـﺎی
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﭼون طﺎﻟﺑﺎن و داﻋش ]و …[ اﻗﺗﺿﺎء ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدی ﻧوﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
ﻣـﺎ ﺑـﮫ روﺷﻧﯽ واﻗﻔﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﻋـﺻر ﺑﯾش از ھـر زﻣـﺎن دﯾﮕری در ﮐﺎﻧـون ﺑﺣـرانھـﺎی ﻣـﻧطﻘﮫای و ﭘﯾﺎﻣـدھـﺎی ﻧـﺎﮔـوار
ی ﺟـﮭﺎﻧﯽﺷـده زﻧـدﮔﯽ م ــیک ــنیم .ﺗـﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗـداوم ﺑﯽﺛـﺑﺎﺗﯽھـﺎ ،ﺟـﻧﮓھـﺎ و ﺧـﺷوﻧـتھـﺎ در اﯾنﺳـوی
ﺳـرﻣـﺎﯾﮫدار ِ
ﺟـﮭﺎن ،ﮐوچھـﺎی ﺑـزرگ و ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮔـروهھـﺎی اﻧـﺳﺎﻧﯽ را ﺑـﮫ ﺳـوی دﯾﮕر ﺟـﮭﺎن در ﭘﯽ دارد .ﺗـﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧـظﺎمھـﺎی
ﮐﺎر ارزان و ﻣـزدی
ﭘﯾﭼﯾدهی ﻣـﺎﻟﯽ  -اﻗـﺗﺻﺎدی  -ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑـزرگ ﺑـﺎ ﺟـذب و اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣـﮭﺎﺟـران و زﻧـﺎن و دﯾﮕر ﻧﯾروھـﺎی ِ
ﻣﺣﯾطﯽ ﻓـﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﭘﻧﯽھـﺎی ﭼـﻧد ﻣﻠﯾﺗﯽ
ﺑـﮫ ﺣﯾﺎت و ﺑـﻘﺎی ﺧـود اداﻣـﮫ ﻣﯽدھـد .ﺗـﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻟـودﮔﯽھـﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و
ِ
ﺗـوﻟﯾد اﺳـﻠﺣﮫ و ﺳـوﺧـت ،ﺳـرزﻣﯾنھـﺎی ﺣـﺎﺻـلﺧﯾز را در ﺑـﺧشھـﺎﯾﯽ از ﺟـﮭﺎن ﺑـﮫ زﻣﯾنھـﺎی ﺑـﺎﯾر و ﺧﺷﮏ ﺑـدل ﻣﯽﮐﻧد و
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽھﺎی اﻧﺑوه و ﺑزرگ اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯽآﻓرﯾﻧد.
ﺑـﺎ اﯾن ﺣـﺎل و ﺑـﺎ وﺟـود ﺗـﻣﺎم ﺑـنﺑﺳـتھـﺎ و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھـﺎی ]ﺑـوﻣﯽ و ﺟـﮭﺎﻧﯽ[ ،آنﭼـﮫ ﻏﯾرﻗـﺎﺑـل اﻧﮑﺎر ﺑـوده ،ﺿـرورت،
ظـرﻓﯾت و ذھﻧﯾت ﻣـﻘﺎوﻣـت ﻣﺳـﺗﻘﻼﻧـﮫی 5زﻧـﺎن ]ھـرﭼـﻧد ﭘـراﮐﻧده ،ﻣـﺗزﻟـزل و ﻧـﺎﭘـﺎﯾدار[ در ﺑـراﺑـر ﻧـظﺎم و اﺷﮑﺎل ﺳـرﮐوب و
ﺳـﺗم اﺳـت .ﯾﺎﻓـﺗﮫھـﺎ و ﻣﺳـﺗﻧدات ﺗـﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽﮔـوﯾﻧد ،زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن از دﯾرﺑـﺎز و در ﺑﺣـراﻧﯽﺗـرﯾن و ﺳﯾﺎهﺗـرﯾن ﻣـﻘﺎطـﻊ
ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣـﻌﺎﺻـر ]ﭼـون ﺟـﻧﮓھـﺎی داﺧـﻠﯽ و ﭘـس از آن طﯽ ﺣـﺎﮐﻣﯾت ﻧـظﺎمھـﺎی ﻣﺳـﺗﺑد ﺑﻧﯾﺎدﮔـراﯾﯽ ﭼـون ﻣـﺟﺎھـدان و
طـﺎﻟـﺑﺎن[ ﺑـﺎ وﺟـود اﻧـواع ﭼـﺎﻟـشھـﺎ ،ﺗﮭـدﯾدھـﺎ و ﻧـﺎاﻣﻧﯽھـﺎی ﺟـﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ھـﻣواره ﺑـﮫ ﺷﯾوهھـﺎﯾﯽ ﻣﺳـﺗﻘل ،ﺑـوﻣﯽ و ﻣﺑﺗﮑراﻧـﮫ
ت ﮔـﻔﺗﻣﺎن
ﻣـﻘﺎوﻣـت ﮐردهاﻧـد؛ زﻧـﺎن ﺑﯽﺷـﻣﺎری طﯽ ﯾﮏ ﺳـدهی ﮔـذﺷـﺗﮫ از ﻣـرزھـﺎی ذھﻧﯽ و ﻋﯾﻧﯽ ﻣﺳـﻠط ﻓـراﺗـر رﻓـﺗﮫ و ﻣـﺎھﯾ ِ
ﺣـذف را ﺑـر ﻧـﺗﺎﺑﯾده و ﺑـر ﻧﻣﯽﺗـﺎﺑـﻧد .ﻣـﺻداق ﺧـوﻧﯾن اﯾن ﻣـﻘﺎوﻣـت ،اﻗـدام ﻣﮑرر ﺑـﮫ اِﻋـﻣﺎل ﺧـﺷوﻧـت و ﺣـذف ﻣـﻌﻧوی و
ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻓـﻌﺎﻻن ]زن[ در ﺳـراﺳـر ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣـﺑﺎرزهی ﺷـﺎن در اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن اﺳـت .ﺑـﮫ ﮐﺎر ﺑﺳـﺗن ﺷﯾوهھـﺎی ﺧـﺷوﻧـتآﻣﯾزی ﭼـون
دال ﺑـر اﻧـﻔﻌﺎل و ﺿـﻌف زﻧـﺎن ﮐﮫ دﻻﻟﺗﯽ ﺑـر ﻗـدرت و ﻣـﻘﺎوﻣـت آﻧـﺎن و زﺑـوﻧﯽ و
ﻗـﺗل ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﮐﺷﺗﺎر ھـدﻓـﻣﻧد زﻧـﺎن ،ﻧـﮫ ِ
ﺗرس ﻧﯾروھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ از ﺗﺳری آﮔﺎھﯽ در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن اﺳت.

ﻓﻠﺳﻔﮫی ﺟﻧﺑش
اﮐﻧون و دوﺑـﺎره در ﻣـﻌرﮐﮫی ﻣـواﺟـﮭﮫ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣـﮭمﺗـرﯾن ﻣـﻘﺎطـﻊ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣـﻌﺎﺻـر اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ﻗـرار دارﯾم .زﻣـﺎﻧﯽﺳـت ﮐﮫ
در ﺳـر دو راھﯽ «اﻧـﻔﻌﺎل» ﯾﺎ «ﻋـﻣل» اﯾﺳﺗﺎدهاﯾم .اﻧـﻔﻌﺎ ْل ﻣـﺎ را ﺑـﮫ زﻣﯾن ﺳـوﺧـﺗﮫای ﻣﯽرﺳـﺎﻧـد ﮐﮫ اﮔـر زﻧـده ﻣـﺎﻧـدن در آن
ﻣﯾﺳر ﺑـﺎﺷـد ﺑـﺎ ﻓـﻘر ،ﻓـﻼﮐت و ﻓـﺷﺎر ﻣﻣﮑن ﺧـواھـد ﺑـود .راه دﯾﮕر «ﻋـﻣل» اﺳـت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗـرﺳﯾم و ﺗـﺟﺳم ﺟـﮭﺎن و ﺑـودﻧﯽ
ﺗز 6ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﮔزﯾﻧﮫ و راه دوم اﺳﺗوار اﺳت .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺧش
دﯾﮕر را ﻣﯾﺳر ﻣﯽﮐﻧدِ .
 5در ﯾﮏ ﺳـﺪهی ﮔـﺬﺷـﺘﮫ در ﺗـﺎرﯾﺦ رﺳﻣﯽ ﻋـﺎﻣـداﻧـﮫ از ﺛـﺑت ﺗـﻼشھـﺎی ﻣﺳـﺗﻣر زﻧـﺎن در ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖھـﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗـﺘﺼﺎدی ﭼـﺸﻢﭘـﻮﺷﯽ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ،ﻧـﻮﯾﺴﻨﺪﮔـﺎن و ﭘـﮋوھـﺶﮔـﺮان ﭼـﻮن ﻣـﺎﮔـﮫ رﺣـﻤﺎﻧﯽ ) (١٩٢۴در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ اﺛـﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑـﮫ زﺑـﺎن ﻓـﺎرﺳﯽ در ﺣـﻮزهی زﻧـﺎن
»ﭘــﺮدهﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳــﺨﻦﮔــﻮی« )١٣٢٨ﺑــﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ (١٩۴٩اﯾﻦ ﺣــﻀﻮر را دﺳــﺖ ﮐﻢ در ﺣــﻮزهی ادﺑﯿﺎت ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮده اﺳــﺖ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﻣﺴـﺘﻨﺪات ،زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن در دورهھـﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺗـﻮاﻧﺴـﺘﮫاﻧـﺪ ﺳـﺎﺧـﺘﺎرھـﺎی ﺳـرﮐوبﮔـراﻧـﮫ ،ﺟﻨﺴﯿﺖزده و ﻧـﺎﺑـﺮاﺑـﺮاﻧـﮫی ﺳـﻠﺳﮫﻣـراﺗﺑﯽ ﻗـﺪرت را
ﻣـﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺮ ﺧـﻮاﺳـﺘﮫھـﺎ و ﻧﯿﺎزھـﺎی وﻗـﺖﺷـﺎن ﻣـﻨﻌﻄﻒ ﻧـﻤﺎﯾﻨﺪ .از آن ﺟـﻣﻠﮫ ﻣﯽﺗـوان ﺑـﮫ ﻓـﻌﺎﻟﯾتھـﺎی زﻧـﺎن در دورهی اﻣـﺎﻧﯽ و دھـﮫی دﻣـوﮐراﺳﯽ و
دو دھـﮫی ﻣـﻌﺎﺻـر اﺷـﺎره ﮐرد .زﻧـﺎن ﺧـﺎﺻـﮫ از ﺟـﻧﺑش ﻣﺷـروطـﮫ ﺑـدﯾنﺳـو ،ﺑـﺎ اﻧـﺗﺷﺎر ﻧﺸـﺮﯾﺎت ،اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﺗـﺐ ،ﺳـﺎزﻣـﺎنھـﺎی زﻧـﺎن ،ﺑـﺮﮔـﺰاری
ﻣـﺣﺎﻓـل ﺻﻧﻔﯽ ،آﮐﺎدﻣﯾﮏ و ادﺑﯽ ،ﻣﮑﺎﺗـﺐ ﺧـﻮدﮔـﺮدان و… .ﺗـﺼﻮﯾﺮ و ﺗـﺼﻮر راﯾﺞ از ھـﻮﯾﺖ زن اﻓـﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را ﺑـﮫ ﭼـﺎﻟـﺶ ﮐﺸﯿﺪهاﻧـﺪ .ﺧـﺎﺻـﮫ در
دودھـﮫی ﮔـﺬﺷـﺘﮫ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧـﺘﻘﺎل و ﺗـﺑﺎدل ﺳـرﯾﻊ و ﮔﺳـﺗردهی اطـﻼﻋـﺎت ،داﻧـﺶ و ﺗﺠـﺮﺑـﮫ ﻣـﻮازی ﺑـﺎ ﺗﺴﮭﯿﻞ ارﺗـﺒﺎطـﺎت اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺘﮫ ،ﻧﺴـﻞ ﻧـﻮ زﻧـﺎن
اﻓـﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻓـﺮای ﻣﺤـﺪودﯾﺖھـﺎ و ﻣـﺮزھـﺎی طـﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻋـﺮﻓﯽ و ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺑـﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧـﮫ و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در روﻧـﺪھـﺎی دادﺧـﻮاھﯽ و ﮐﻨﺶﮔـﺮی
اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓـﻌﺎل ﺑـﻮدهاﻧـﺪ .در ﺗـﺎزهﺗـرﯾن و ﻋﺻﯾﺎنﮔـراﻧـﮫﺗـرﯾن ﻣـورد ،زﻧـﺎن ﭘﯾﮑر ﻓـرﺧـﻧده را ﺗﺷﯾﯾﻊ ﮐردﻧـد و ﺟـرﯾﺎن ﻋـداﻟـتﺧـواھﯽ ﺑـرای
او را ﺑـراه اﻧـداﺧـﺗﻧد .ﻓـرﺧـﻧده ﻣﻠﮏزاده زن ﺟـوان ﺳـﺎﮐن ﮐﺎﺑـل ﺑـود ﮐﮫ در ﻧـوروز  ١٣٩٣در ﻣـﻼء ﻋـﺎم از ﺳـوی ﻋـﺎﺑـران و رهﮔـذران در ﮐﺎﺑـل ﺑـﮫ
اﺗﮭﺎم ﺳوزاﻧدن ﻗرآن ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓﺟﯾﻌﯽ ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳﭘس ﺳوزاﻧده ﺷد.
 6ﺑـر ﺑﻧﯾﺎد ﻣـﻧطق ﻓـﻼﺳـﻔﮫی ﺑـﺎﺳـﺗﺎن و از دوران ارﺳـطو ﺑـﮫ اﯾن ﺳـو ،ﻗـﺎﻋـده در ﻓـﻠﺳﻔﮫ ،ﻣﻧطﻘﯽ اﻧـدﯾﺷﯾدن و ﺑـﮫ ﻋـﺑﺎرﺗﯽ ﺻـﺣﮫ ﮔـذاﺷـﺗن ﺑـر
ْ
ﺧـود اﺳـﺗوار ﺑـر رواﺑـط دال و ﻣـدﻟـوﻟﯽ اﺳـت و ﭘـدﯾدهھـﺎ داﯾم در ﺣـﺎل ﺣـرﮐت و ﺑـﮫ
ت
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳـت .ﺑـر اﯾن اﺳـﺎس ،ﻣـﻧطق در ﺟـوھـر و ذا ِ
ْ
ﻧﻔﯽ ﺧـود ﯾﺎ «آﻧﺗﯽﺗـز» را ﻧﯾز ﻣﯽﭘـروراﻧـد .در ﻧﺗﯾﺟﮫی اﯾن ﺗـﺿﺎرب
ـود
ﺧ
ـﻔس
ﻧ
در
ـﮭﺎدی
ﻋـﺑﺎرﺗﯽ در ﺣـﺎل ﺷـدن اﻧـد .ﺑـﻧﺎﺑـراﯾن ھـر اﻣـر /ﺗـز /و ﺑـرﻧ
ِ
ﺗﻌﺎﻣل ﻣدام ،اﻣر دﯾﮕری «ﺳﻧﺗز» ﭘدﯾد ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ رﮔﮫای از ﺗز و آﻧﺗﯽ ﺗز را داراﺳت ھﯾﭻ ﮐدام اﯾن دو ﻧﯾﺳت.
و
ِ
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

۲

ﻋـﻣدهای از ﻣـﺑﺎرزات اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗـﻼشھـﺎی اﻧـﻔرادی در ﺳـﺎلھـﺎی ﭘﺳﯾن ،ﺑـرای ﺣـﺻول اﺻـﻼﺣـﺎﺗﯽ اﻧـدک  ،ھـﻣﮫ ﭼﯾز را
ﺧـطر ﺑـدلﺷـدن ﺑـﮫ ﻧـﺑردھـﺎی ﺗـن ﺑـﮫ ﺗـن ﺑـرای ﺑـﻘﺎ ﻓـرو ﮐﺎﺳـﺗﮫ اﺳـت .ﻣـﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺷـراﯾطﯽ زﻧـﺎن ،ﻣـﺎﻧـﻧد
ﺑـﮫ
ِ
ھـﻣﮕﺎن ،ﺑـﺎﯾد ﻣـوﺿﻌﯽ ﻗـﺎطـﻊ ﺑﮕﯾرﻧـد؛ و در ﺑـراﺑـر اﯾن ﭘـرﺳـش :در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧـدﮔﯽھـﺎﻣـﺎن روزاﻧـﮫ در ﻣـﻌرض از دﺳـت
رﻓـﺗن اﺳـت؛ ھﺳـت و ﺑـودﻣـﺎن در ﺣـﺎل ﻏـﺎرت ﺷـدن اﺳـت و ﺧـﺎﻧـﮫ و زﻣﯾنھـﺎﻣـﺎن در ﺣـﺎل ﺳـوﺧـﺗن اﺳـت ،ﭼـﮫ ﺑـﺎﯾد ﮐرد؟
ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻋﻣﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑدھﻧد.
ﻣـﺎ ﺑـﺎ وﻗـوف ﺑـر ﺗـﻣﺎم اﯾن ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھـﺎ ﺑـر آن ﺷـدﯾم ﺗـﺎ «ﻋـداﻟـت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ» در ﺷﮑﻠﯽ ﺿـد ﺳـرﻣـﺎﯾﮫداراﻧـﮫ را ﻣـﺗﺻور ﺷـوﯾم.
ی اﯾن ﻓـﺎﺟـﻌﮫی روزﻣـره و ﻗـﺗلﻋـﺎم اﻧـﺳﺎﻧﯽ ،ﺑـﮫ اﻓﻘﯽ ﺳـراﺳـر روﺷـن و ﺑـدﯾﻊ
روﯾﮑردی ﮐﮫ ﻣـﺎ را ﺑـﮫ ﺟـﺎﯾﯽ در ﻓـراﺳـو ِ
ھـداﯾت ﻣﯽﮐﻧد .ﻓـﻠﺳﻔﮫی ﻣـﺎ اﺳـﺗوار ﺑـر ﻣﺟـﻣوﻋـﮫای ﭘـوﯾﺎ و ﻣﺗﮑﺛر از داﻧـش ،اﻧﮕﯾزه ،ﺗـﻼش و ﻋـﻣل ﻣﺳـﺗﻘﻼﻧـﮫ و داوطـﻠﺑﺎﻧـﮫی
ﺗـﻣﺎم زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ﺑـرای ﺗـﺣﻘق ﺑـراﺑـری ﺳـت .ﺟـرﯾﺎﻧﯽ ﺧـودﺟـوش و ﺧـود ﺑـﺳﻧده از ﺷﯾوهھـﺎی ﻣـﺗﻔﺎوت ﮐﻧش و ﻓـﻌﺎﻟﯾت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓـرھﻧﮕﯽ ]و …[ ﮐﮫ در ﺗﺳـﻠط و ﻣـﺎﻟﮑﯾت ھﯾﭻ دوﻟـت ،ﻓـرد ،ﺣـﻠﻘﮫ ،ﺣـزب ﯾﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽﮔﻧﺟـد.
اﯾدهی اﯾﺟﺎد اﯾن ﺟـﻧﺑش ﺑـرآﻣـده از اﻧـدﯾﺷﮫ و ﻋـﻣل ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺳـت ﮐﮫ از ﻧـﺎﺑـراﺑـری و ﻧـظﺎم ﺣـذف و ﺳـرﮐوب در
ارﮐﺎن ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋﻣﻠﯽ
اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ﺑـﮫ ﺳـﺗوه آﻣـدهاﻧـد .زﻧـﺎن و ﺟـﻧﺑش ﻣﺳـﺗﻘل آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﻧـﻘد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺳـرﮐوب و روﻧـﻣﺎﯾﯽ از
ِ
ﮔـﻔﺗﻣﺎن ﺗﻔﮑﯾﮏ ،ﺗﺑﻌﯾض و ﺳـﺗم ،در ﺻـدد دﻓـﺎع از ﻣـﺑﺎﻧﯽ و ﺣـﻘوﻗﯽﺳـت ﮐﮫ ﺑـﮫ ﺳﺧﺗﯽ و از دل ﻣـﻘﺎوﻣـت و ﻣـﺑﺎرزهی
ﺗﻣﺎم اﻗﺷﺎر زﻧﺎن ﻣﯾراث ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﻓراﮔﯾر ِ
ﻣـﺑﻧﺎی ﻧـظری-ﻋﻣﻠﯽ ﺟـرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ] ﺗـرﺳﯾماش ﻣﯽﮐﻧﯾم و اﻧـﺗظﺎرش را دارﯾم[ اﺻـل ﮐﺎر ﻣﺗﻌﮭـداﻧـﮫ و داوطـﻠﺑﺎﻧـﮫ اﺳـت.
ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ ﺑـﺎ اﺗﮑﺎ ﺑـر آﮔـﺎھﯽ ،ھﻣﺑﺳـﺗﮕﯽ و ھـمﻓﮑری ﺟـﻣﻌﯽ ﺑـﺎ ﺑـنﺑﺳـتھـﺎ ﻣـواﺟـﮫ ﻣﯽﺷـود و ﺑـﮫ ﭼـﺎﻟـشھـﺎ ﭼـﻧﮓ ﻣﯽاﻧـدازد:
اﺟـﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻧﺧﺳـت ﻣﺳـﺋﻠﮫ ﻣﯽآﻓـرﯾﻧد و ﺳـﭘس ﺑـﮫ دﻧـﺑﺎل ﭘـﺎﺳﺧﯽ ﺑـرای آن اﺳـت .ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ ﻣـﺻﻣم اﺳـت ﺗـﺎ ﺑـﺎ دوری از
ت ﻧـﺎﺑـﺳﻧده و ﻧـﺎﺑـﺟﺎ ،از ﺧـواﺳـﺗﮫھـﺎ و ﺣـﻘوق ]اﻗـﺷﺎر و ﮔـروهھـﺎی[ ﻣـﺗﻌدد و ﺑﺳﯾﺎری دﻓـﺎع ﮐﻧد :ﺟـرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺣـﺎﺷﯾﮫھـﺎ و اﻗـداﻣـﺎ ِ
ـﻘوق زﻧـﺎن ﮐﺎرﮔـر ،ﮐﺷﺎورز ،روﺳـﺗﺎﯾﯽ ،ﺳـرﭘـرﺳـت ،ﻣـﻌﻠول،
ﻣﯽﺧـواھـد از ھـوﯾت و ﻣـطﺎﻟـﺑﮫی ھـﻣﮕﺎن و زﻧـﺎن ﺑـﮕوﯾد .از ﺣ ِ
ﻓﻘﯾر ،ﺗـراﺟﻧﺳﯾﺗﯽ 7و ﮐوﺋﯾر] 8و …[ ﺗـﻣﺎم زﻧـﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دو دھـﮫی ﮔـذﺷـﺗﮫ ﮐمﺗـرﯾن ﻧـﺷﺎﻧﯽای از ﻧﯾﺎز و ھـوﯾت آﻧـﺎن در
وﯾﺗرﯾنھـﺎی ﻣﺟـﻠل و ﭘـر زرق و ﺑـرق ﺟـرﯾﺎن اﺻﻠﯽ «دادﺧـواھﯽ ﺣـوزهی زﻧـﺎن» ﻧـﺑوده اﺳـت .ﺟـﻧﺑش زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن،
ﺑـﺎزﺗـﺎب دھـﻧدهی ﻓـﻠﺳﻔﮫی ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽای ﺳـت ﮐﮫ ﺑـرﺧـﻼف ﺧـواﻧـشھـﺎی ﻣـﺗﻌﺎرف و ﺳﻧﺗﯽ ،ﺧـود را ﺑـﮫ «ﻣـﺳﺎﺋـل زﻧـﺎن» ﺑـﺎ
روﯾﮑرد ﻣـﺣﻘﺎﻧـﮫی ﺑـﮫ «ﺻـرف زن ﺑـودن» ﻣﺣـدود ﻧﻣﯽداﻧـد .ﺟـﻧﺑشْ ﺧـود را ﻣﮑﻠف ﺑـﮫ ﺣـﻣﺎﯾت و ﻧـﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺗـﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽداﻧـد ﮐﮫ در ﺳـﺎﺧـﺗﺎر ﺳـﻠﺳﻠﮫ ﻣـراﺗﺑﯽ ﻣـﻧﺎﺳـﺑﺎت ﻗـدرت زﯾر ﯾﺎ در ﻣـﻌرض اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻧـد .ﺟـﻧﺑش ﺑـﺎورﻣـﻧد ﺑـﮫ ﻓـﻠﺳﻔﮫی
ت روﺷـن ﺑـﺎ ﮐﺎرﮐرد ﺗـﻣﺎم
ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽای ﺳـت ﮐﮫ ﻣﺳـﺋﻠﮫی ﻣـوﻗﻌﯾت ﻧـﺎﺑـراﺑـر زﻧـﺎن را در ﺑـطن و ﻣـﺗن رواﺑـط ﻗـدرت و در ﻧﺳـﺑ ِ
9
ـﺎرﯾﺦ ﺳـﻠطﮫْ ﺷـﻧﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺗﺣـﻠﯾل ﻣﯽﮐﻧد؛ اﯾن ﺟـرﯾﺎن ﺑـﮫ ﻓﮑﺗور درآﻣﯾﺧﺗﮕﯽ و در ھـمﺗـﻧدﯾدﮔﯽ ﻣـﺎھﯾت و
ﻧﯾروھـﺎی ﻣـﺎدی ﺗ
ِ
اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ واﻗـف اﺳـت و ﻣـﺻﻣم اﺳـت ﺗـﺎ ﺑـرای اﮐﺛرﯾت ﺳـرﮐوبﺷـدﮔـﺎن و ﻧﯾﺎزھـﺎﺷـﺎن در اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن رهﮔـﺷﺎ و
اﻣﯾدﺑﺧش ﺑﺎﺷد.
ﺑـﮫ اﯾن ﻣـﻧظور و در ﭘـرﺗـو اﯾن اﺻـول ﺟـﻧﺑش ﻣﺳـﺗﻘل زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ﭘﯽﺟـوی ﺗـﺣﻘق اھـداف و دورﻧـﻣﺎی ﻣـﺑﺎرزات اش
ﺧواھد ﺑود.

 7ﺑﮫ ﮔروهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﮑﺳواﻟﯾﺗﮫی ﺷﺎن را در ﻗﺎﻟب ﮔراﯾشھﺎ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺗﻌﺎرف و اﻟزاﻣن دﮔرﺟﻧسﮔرا ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
ت اﻗﺷﺎر ﻣﺗﮑﺛری ﮐﮫ ﭘﯾرو ﺳﮑﺳواﻟﯾﺗﮫی دﮔرﺟﻧسﮔرا ﻧﯾﺳﺗﻧد دﻻﻟت دارد.
ی ھوﯾ ِ
 8ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﭼﺗر ِ
 9درھـمﺗـﻧدﯾﮕﯽ ﺗﺑﻌﯾض ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﻣـﺗﻘﺎطـﻊ در ﺟـﺎﻣـﻌﮫﺷـﻧﺎﺳﯽ ،ﻣـﻔﻌوﻣﯽ ﻣـﺗﺄﺧـر اﺳـت ﮐﮫ ﺑـر وﯾژﮔﯽھـﺎی ﺟـﺎﯾﮕﺎه و ﻣـﺧﺗﺻﺎت اﺑـژه ﯾﺎ ﮔـروه ﺗـﺣت
ﺳـرﮐوب در ﺳـﻠﺳﻠﮫﻣـراﺗـب ﻗـدرت اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﮑث ﻣﯽﮐﻧد .ﺑـر اﺳـﺎس اﯾن ﻧـظرﯾﮫ ،ﻓﮑﺗورھـﺎﯾﯽ ﭼـون ﺟﻧﺳﯾت ،طـﺑﻘﮫ ،ﺗـﺑﺎر ،رﻧـﮓ ﭘـوﺳـت ،ﻣـذھـب،
ﺟﻐراﻓﯾﺎ و… ﺑر ﻣﺎھﯾت ،ﮐﯾﻔﯾت و ﮐﻣﯾت ﺗﺑﻌﯾض ﺗﺄﺛﯾرﮔذار و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

۳

اﺻول ﻣﺎ
ــ اﺻل آﮔﺎھﯽ و ﮐﻧشﮔری
ﻣـﺎ ﺑـﺎور دارﯾم ﮐﮫ «ﻧـﺟﺎت دھـﻧده در ﮔـور ﺧـﻔﺗﮫ اﺳـت» .و ﺗﺣـﻣل و ﻣـدارا در ﺑـراﺑـر ﺣـﺗﺎ ﯾﮏ ﻣـورد ﺧـﺷوﻧـتھـﺎی ﺟﻧﺳﯽ و
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را ﻧﮑوھﯾده ﻣﯽداﻧﯾم .اﻣـﺎ ﻣـﺎداﻣﯽ ﮐﮫ زﻧـﺎن ﺧـود در ﺑـراﺑـر اﺷﮑﺎل و رﯾﺷﮫھـﺎی اﻧﻘﯾﺎد و ﻓـرودﺳـﺗﯽ در زﯾﺳتﺑـوم
ﺧـوﯾش آﮔـﺎه ﻧـﺷوﻧـد و ﻣـﻘﺎوﻣـت ﻧﮑﻧﻧد ،ھﯾﭻ ﻧﯾروی ﺑﯾروﻧﯽای ﺧـﺎﻟـق ﯾﺎ ﺿـﺎﻣـن ﺗﻐﯾﯾر و ﺑﮭـﺑود زﻧـدﮔﯽ آﻧـﺎن ﻧـﺧواھـد ﺑـود.
ازﯾنرو و ﺑـﮫ ﺑـﺎور ﻓـﻌﺎﻻن ﺟـﻧﺑش ،آﮔـﺎھﯽ و ﺧـودآﮔـﺎھﯽ ]ﺻﻧﻔﯽ[ ﺗـﻧﮭﺎ اﺑـزار ﻣﺷـروع ﻣـﺑﺎرزه ﺑـرای ﺗﻐﯾﯾر اﺳـت .آﮔـﺎھﯽ
داﻧـش رھـﺎﯾﯽﺑـﺧشْ
ﻣـﻌﺑر ﮔـذار از ﻧـﺎﺑـراﺑـری ﺑـﮫ ﺳـوی ﻣـﻧﺎﺳـﺑﺎﺗﯽ
اﻣﮑﺎن ﺗـﺟﺳم ﺟـﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ و ﺟـﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﺳـت و
ﯾﮕﺎﻧـﮫ
ِ
ِ
ِ
اﻧـﺳﺎﻧﯽﺳـت .ﺑـر اﯾن اﺳـﺎس ﻣـﺎ ﺑـﮫ روﺷـنﮔـری و ﺗﺷـرﯾﺢ ﻣﺳـﺗﻣر اھـداف ﺟـﻧﺑش ﮐﮫ ھـﻣﺎﻧـﺎ ﻧـﻘد و دﻋـوت ﺑـﮫ ﺑـﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﮑرر در
ـﻣﺎم اﻣـور ﯾﻘﯾﻧﯽ ،ارزﺷﯽ و اﺧـﻼﻗﯽ ﺳـت ﻣﯽﭘـردازﯾم؛ در اﯾن راه از ﻣـﺑﺎرزات و ﺷﯾوهھـﺎی ﮐﻧشﮔـری ﺑـوﻣﯽ در ﺑـراﺑـر
ﺗ ِ
ﺗـﻣﺎم اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض و ﺳـﺗم ﺑـر زﻧـﺎن و دﯾﮕر ﮔـروهھـﺎ و اﻗـﺷﺎر ﻓـرودﺳـت اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﺷـﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺑـﮫ ﺑـﺎور ﻣـﺎ زﻧـﺎن
ﺧـودآﮔـﺎھﯽ ﺻﻧﻔﯽ ﺑـﺎ ﻗـرار ﮔـرﻓـﺗن در ﮐﻧﺎر دﯾﮕر اﻗـﺷﺎر و ﮔـروهھـﺎی
ی ﺳﯾﺎﺳﯽ /طـﺑﻘﺎﺗﯽ و
ﻣﯽﺗـواﻧـﻧد در ﺻـورت ﺑﯾدار ِ
ِ
ت
اﺟـــﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣـــورد اﺳـــﺗﺛﻣﺎر ]ﮐﺎرﮔـــران ،داﻧـــشﺟـــوﺑـــﺎن و اﻗﻠﯾتھـــﺎی ﻣـــذھـــﺑﯽ ،ﻓﮑری ،ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ [ ظـــرﻓﯾ ِ
ی ﭘـﺎﯾدار و ﺳـﺎزﻧـده در ﺟـﺎﻣـﻌﮫ را ﻧـﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐﻧﻧد .زﯾرا ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻧﯾز ﺑـﺎ ﺗـﺎر و ﭘـود
ﺧـودﺳـﺎزﻣـﺎندھﯽ و ﮐﻧشﮔـر ِ
ﺳـﺎﺧـﺗﺎر ﺟـواﻣـﻊ ﭘـدر ـ ﻣـرد ﺳـﺎﻻر 10ﺳﻧﺗﯽ و طـﺑﻘﺎﺗﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳـت و ﺑـرای ﺗﻐﯾﯾر ،ﻧﺧﺳـت ﺑـﮫ ﻣـﻧﺎﺑـﻊ آﮔـﺎھﯽ و داﻧـش ﻧـﻘد
ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧﯾﺎز اﺳت.

ــ اﺻل ﻣﺷﺎرﮐت از رھﮕذر ﻋداﻟت
ﺟـﻧﺑش ﺑـﮫ اﺻـل ﻣـﺷﺎرﮐت از رھـﮕذر ﻋـداﻟـت ﺑـرای ﺗـﻣﺎﻣﯽ اﻗـﺷﺎر ]زﻧـﺎن[ در ﻣـﻧﺎﺳـﺑﺎت ﻗـدرت اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ  -ﺳﯾﺎﺳﯽ -
اﻗـﺗﺻﺎدی ﺑـﺎورﻣـﻧد و ﭘـﺎﯾﺑﻧد اﺳـت .ﻣـﺎ ﺗـﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔـﻔﺗﻣﺎن ﺳـﺗم و ﺳـرﮐوب در ﺗـﻣﺎم ﺑﻧﯾﺎنھـﺎ و ﻣـﺻداقھـﺎی
آن ﺷـﻧﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻧـﻘد ﻧ ْ
ـﺷود ﻧﻣﯽﺗـوان ﺑـﮫ ﺗـﻌرﯾف و درک روﺷﻧﯽ از »ﮐراﻣـت»« ،ﻣـﺷﺎرﮐت» و «ﻋـداﻟـت اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ» و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ «ﺑـراﺑـری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ» رﺳﯾد .نظـم ﻣـوﺟـود اﺳـﺗوار ﺑـﮫ ﻧﯾﺎزھـﺎ ،اﻟـﮕوھـﺎ ،ﻣﺗﻐﯾرھـﺎ ،ﺑـرﺳـﺎﺧـﺗﮫھـﺎ و ﻧـﻘشھـﺎ و اﻧـﺗظﺎرات
ﮐﻧﺗرل ﺳﮑﺳواﻟﯾﺗﮫ و ﮐﺎرﮐرد ﻣـراﺟـﻊ و
ﻧـﺎﺑـراﺑـر و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ دوﮔـﺎﻧـﮫی زن /ﻣـرد اﺳـت .اﺻ ِـل ﺗﻘﺳﯾم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﮐﺎر ،ﻣـﺎﻟﮑﯾت،
ِ
ب ﻋــﺎﻣﻠﯾت و اﺧﺗﯾﺎر از زن را ﺑــﮫ ﻣــﺛﺎﺑــﮫی
ﮐﺎﻧــونھــﺎی از ﭘﯾش ﻣــوﺟــو ِد ﺗــوزﯾﻊ ﻗــدرت و اﺧــﻼق ﺟﻧﺳﯽ ،اﻧﮑﺎر و ﺳــﻠ ِ
ھــﻧﺟﺎری طﺑﯾﻌﯽ ﺗــﺟﺳم و ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽﺑﺧﺷــد .ﺟــﻧﺑش ﻣــﺻﻣم اﺳــت ﺗــﺎ ﺑــﺎ اﺗﮑﺎ ﺑــﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑــر اﺑــداﻋــﺎت و ﺷﯾوهھــﺎی
ﻣﺑﺗﮑراﻧـﮫ و ﺑـوﻣﯽ زﻧـﺎن در دور زدن و ﺳـرﭘﯾﭼﯽ از اﯾن اﻟـﮕوھـﺎ و ﻧـﻘد ھـﻧﺟﺎرھـﺎ و ﻧـﻘشھـﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻣﮑث ﮐﻧد و ﺑـﮫ
ﺟرﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫی ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزهی ﺑوﻣﯽ زﻧﺎن ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﺑﺑﺧﺷد.

ــ اﺻل ﺑﺎزاﻧدﯾﺷﯽ
ﺑـﺎزاﻧـدﯾﺷﯽ ﻧـظری  -ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳـت .ازﯾن رو اﺣﯾﺎی
دل ﺗﺟـرﺑـﮫی زﯾﺳﺗﮫ و اﻟـﮭﺎم ﮔـرﻓـﺗﮫ از ﻧـوﻋﯽ
ﺟـﻧﺑش ﺑـرآﻣـده از ِ
ِ
ﭘﯾوﻧـدھـﺎی ﺗـﺎرﯾﺧﯽ ،ارزﺷﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺎن زﻧـﺎن و ﭘﯾﺷﯾﻧﮫی ﻣـﺑﺎرزه در زﯾﺳتﺑـوم ،ﻣـﻧطﻘﮫ و ﺟـﮭﺎن از اﺻـول ﻓـﻌﺎﻟﯾت
ـﻣرﯾن اﻋـﺗﻣﺎد و ﺧـودﺑـﺎوری ﺑـﮫ ﺗـﻣﺎم ظـرﻓﯾتھـﺎی ﺑـﺎﻟـﻘوه و ﺑـﺎﻟـﻔﻌل ﺑـوﻣﯽ و
ﺟـﻧﺑش اﺳـت .از اﯾن ﺟﮭـت ﺟـﻧﺑش ﻣﺣـل و ﻣـﺟﺎل ﺗ
ِ
ﺟـﮭﺎﻧﯽ در روﻧـد ﻋـداﻟـتﺟـوﯾﯽ و ﭘﯾﮕﯾری دادﺧـواھﯽ ﺑـرای ﺑﮭـﺑود وﺿﻌﯾت زﻧـﺎن در اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ﺧـواھـد ﺑـود .ﻣـﺑﻧﺎی نظری
ـدﯾﺷﯽ ﺗـﺎرﯾﺧﯽ-اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳـت .ﻣـﺎ ﺑـﮫ ﻣـدد
 ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻋـﻣل در ﺟـﻧﺑش ،ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﻧـوظـﮭوری ﺳـت ﮐﮫ ﺑـرآﻣـده از ﻧـوﻋﯽ ﺑـﺎزاﻧِ
دھـﮫھـﺎ ﺳـﺎل ﻣـﻘﺎوﻣـت و ﻣـﺑﺎرزهی ﺧـﺎﻣـوش زﻧـﺎن و دﯾﮕر اﻗـﺷﺎر ﻓـرودﺳـت ﺣﺎـﻻ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑـراﺑـری زﻧـﺎن در ﻓـﻘدان
ﺑـراﺑـری ﺑـرای «ھـﻣﮕﺎن» ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت .ﻣـﺎ ﺗـﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑـر ﻣـﺑﻧﺎی اﯾن ﺑـﺎزاﻧـدﯾﺷﯽھـﺎی ﺗـﺎرﯾﺧﯽ  -ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ ،زﻧـﺎن ﺗـﻧﮭﺎ

ت ﻧﻣﺎدﯾن ﭘدر ـ ﻣرد دﻻﻟت دارد .در ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن ﻣﻔﮭوم،
 10ﭘدر -ﻣرد -ﺳﺎﻻری ﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژی و
ﺳﺎزوﮐﺎر ھژﻣوﻧﯾﮏِ ﺳﻠطﮫ و ﺣﺎﮐﻣﯾ ِ
ِ
ت ﺟﻧس ﻣرد در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷریﺳت.
اﺳﺗﻌﺎرهای ﺑرای درک و اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣراﺣل ﺗﮑوﯾن
ﺗﻔﮑر ﻗﯾﻣوﻣﯾت و رﯾﺎﺳ ِ
ِ
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

۴

اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ
ﯾﮏ راه ﺑـرای رﺳﯾدن ﺑـﮫ ﺣـﻘوق ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺧـوﯾش دارﻧـد :اﯾﺟﺎد دﮔـردﯾﺳﯽ و دﮔـرﮔـوﻧﯽ در ﻓـﮭم و ﮐﺎرﮐرد ﻧـظﺎم
ِ
اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺳﺎنھﺎ را ﻣﺻﺎدره ،ﻣﻧﺣرف و ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧد.
ﺟﺎنﺳﺧﺗﯽ ﮐﮫ
ﺣﻘوق
ِ
ِ

ــ اﺻل اﺳﺗﻘﻼل و ﻓراﮔﯾری
ﻣـﺎ ﺑـﮫ ﻣـﺛﺎﺑـﮫی ﻓـﻌﺎﻻن ﺟـﻧﺑش ﻣﺳـﺗﻘل زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ،ﺿـﻣن ﺗـﺄﮐﯾد ﺑـر اﺻـل ﮐﺛرت و ﻓـراﮔﯾری ،روﯾﮑرد ﺗـﻣرﮐزﮔـرا،
طـﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳـﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺳـﻠط در طـرح و ﺑﺳـط ﻣـطﺎﻟـﺑﺎت زﻧـﺎن را ﻧـﻘد و رد ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺟـﻧﺑش ﺑـﺎ ﺷـﻧﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﭘـرداﺧـﺗن ﺑـﮫ ﻣـﺳﺎﺋـل
و ﻧﯾﺎزھـﺎی ﺗـﻣﺎﻣﯽ اﻗـﺷﺎر ،طـﺑﻘﺎت و ﮔـروهھـﺎی ﻣﺗﮑﺛر زﻧـﺎن ﻣـﺻﻣم اﺳـت ﺗـﺎ ﺿـﻣن ﺣـﻔظ اﺳـﺗﻘﻼل ﻧـظری و ﻋﻣﻠﯽ ،ﺧـود را
ـظﺎم ﺳـرﻣـﺎﯾﮫداری ﺑـوﻣﯽ و ﻣـﻧطﻘﮫای ﻧـداﻧﺳـﺗﮫ و ﻣﻧﻔﮏ ﻋـﻣل ﻧﮑﻧد.
ﺟـدا از دﯾﮕر ﺟـﻧﺑشھـﺎی ﻣـﻘﺎوﻣـت و اﻋ
ِ
ـﺗراض ﺿـ ِد ﻧ ِ
زﯾرا ﻣـﺎ ﺧـود را ﺑﺧﺷﯽ از ﺟـﺑﮭﮫ و ﺟـرﯾﺎن ﻣـﺑﺎرزهی ﺟـﮭﺎﻧﯽ ﺑـرای ﭘـﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑـﮫ ﻧـظﺎم ﭘـدر ـ ﻣـردﺳـﺎﻻری و ﺳـرﮐوب
ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻣﯽداﻧﯾم .ﺑــﮫ اﯾن ﺳــﺑب ،ﺑــرای ﻣــﺎ ﺗــﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻓــﻠﺳﻔﮫی ﻣــﺑﺎرزه ﻣــوﺿــوﻋﯾت و اوﻟــوﯾت دارد :ﻓــﻠﺳﻔﮫی
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽای ﮐﮫ ﺑـﺎﯾد ﺑـﮫ دﯾﮕر ﻧﯾروھـﺎ و ﺟـﻧﺑشھـﺎی ﺿـد ﺳـرﻣـﺎﯾﮫداری – 11از ﺟـﻣﻠﮫ ﺑـﮫ ﻣﺣﯾطزﯾﺳتﮔـراﯾﺎن ،ﺿـد ﻧـژاد
ﭘـرﺳـﺗﺎن ،ﺿـد اﺳـﺗﻌﻣﺎر ﮔـراﯾﺎن ،12ﺟـﻧﺑشھـﺎی دﻓـﺎع از دﮔـرﺑـﺎﺷـﺎن ﺟﻧﺳﯽ 13و اﺗـﺣﺎدﯾﮫھـﺎی ﮐﺎرﮔـری ﻣـﻧطﻘﮫای و ﺟـﮭﺎﻧﯽ –
ﺑﭘﯾوﻧدد.

ــ اﺻل ﻗﺎطﻌﯾت و ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ
ﺟــﻧﺑش ﻣﺳــﺗﻘل زﻧــﺎن اﻓــﻐﺎﻧﺳــﺗﺎن ﻣﺟــﻣوﻋــﮫای ﻣﺗﺷﮑل از ﺗــﻣﺎم ﺟــرﯾﺎنھــﺎ ،اﻓــراد ،ﻓــﻌﺎﻻن و ﮐﺷنﮔــران ﻣﺳــﺗﻘل ﻣــدﻧﯽ،
آﮐﺎدﻣﯾﮏ ،اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ]و…[ در داﺧـل و ﺑﯾرون ﻣـرزھـﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن اﺳـت .ﺣـرﮐﺗﯽ ﻗـﺎطـﻊ و ﻣﻧﺳﺟـم ﺑـرای
ﮔـﻔﺗﮕو ﮔـرداﻧﯽ ،ھﻣﺑﺳـﺗﮕﯽ ،آدرسﺑﺧﺷﯽ و ﭘﯾﮕﯾری ﻣـطﺎﻟـﺑﺎت ﺟـﻣﻌﯽ و ﺑـرﺣـق زﻧـﺎن ﮐﮫ ﺑـر ظـرﻓﯾتھـﺎی ﻓﮑری و ﺗﺟـرﺑﯽ
ﻣـﺑﺎرزات ﺗـﺎرﯾﺧﯽ  -ﻓﻣﯾﻧﺳﺗﯽ ﻣـﺎ اﺳـﺗوار اﺳـت .ﺑـﮫ ﺑـﺎور ﻣـﺎ ،ﺟـﻧﺑشھـﺎی ﻣﺳـﺗﻘﻼﻧـﮫ و ﺧـودﺟـوش ﺑﮭـﺗرﯾن ﻓـرﺻـت ﺑـرای
ـدن ﻣـﺑﺎﻧﯽ و آﻣـوزهھـﺎی دﻣـوﮐراﺗﯾﮏ راﺳـﺗﯾن اﺳـت .آنﺟـﺎ ﮐﮫ اوﻟـوﯾتھـﺎ و دﻏـدﻏـﮫھـﺎی
ﺗـﻣرﯾن ﻗـﺎﺑﻠﯾت آﻣـوﺧـﺗن و آﻣـوزاﻧ ِ
ﺟـﻣﻌﯽ ﺑـﺎ ﻣﮑﺎﻧﯾزمھـﺎی دﻣـوﮐراﺗﯾﮏ از ﺳـوی ﺟـﻣﻊ و ﺑـرای ﺟـﻣﻊ ﭘﯾﮕﯾری ﺷـود و ﺗـﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﻣﺟـراھـﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎندھﯽ و
ﺳـﺎﻣـﺎندھﯽ ﻣﯽﺷـوﻧـد .اﯾن اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗـواﻧـد ﭘﯾشﻓـرضھـﺎ و ﻓـﮭم ﭘﯾﺷﯾن ﻣـﺎ از ﻣـوﻗﻌﯾت و ﻣـﺧﺗﺻﺎت ﻗـدرت ﺧـودﻣـﺎن در
ﻧﺳـﺑت ﺑـﺎ دﯾﮕر واﻗﻌﯾتھـﺎ و ﻧﯾروھـﺎی دﯾﮕر اﺟـﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﮑﺎﻣـل و ﺗـﻌدﯾل ﺑﺧﺷـد و ﻧـﮕﺎ ِه ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑت ﺑـﮫ اﻧـﺳﺎن و ﺟـﮭﺎن را
ﺗﻐﯾﯾر دھـد .ﻣـﺑﺎرزهی ﺟـﻣﻌﯽ ﻣﯽﺗـواﻧـد درک ﻣـﺎ را از ﻣـﻧﺎﺑـﻊ و اﺷﮑﺎل ﺳـرﮐوب– ﭼﯾﺳﺗﯽ ،ﭼـراﯾﯽ و ﭼـﮕوﻧﮕﯽ ﭘـدﯾدهھـﺎ
را -ﻋـﻣق ﺑﺑﺧﺷـد .ﺗﺟـرﺑـﮫی ﮐﺎرآﻣـد ﺟـﻧﺑشھـﺎ ﺛـﺎﺑـت ﮐردهاﻧـد ﮐﮫ اﯾن ﻓـرﺻـت ﻣﯽﺗـواﻧـد ﻣﺣـرﮐﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ ﻣـﺎ را ﺑـرای
ﺑﺧﺷﯾدن درکﻣـﺎن
ﺑـﺎزﺗـﻌرﯾف ،ﺑـﺎزﺗﻔﺳﯾر و ﺑـﺎزاﻧـﮕﺎری ﻣـﻔﺎھﯾم و اﯾدهھـﺎی ﭼـون ﻗـدرت ﺟـﻣﻌﯽ و رھـﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷﯽ و وﺳـﻌت
ِ
از ﭘدﯾدهھﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧد.

 11اﯾن ﻣﻔﮭوم در اواﺧر ﻗرن  ١٩ﻣﯾﻼدی ﺗوﺳط ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ﻣﺗﻔﮑر و ﻓﯾﻠﺳوف آﻟﻣﺎﻧﯽ وارد ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻر ﺷد .ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧظرﯾﮫی
ﻣﺎرﮐس ،ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣرﺣﻠﮫ و ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻧظﺎم رواﺑط دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﭘس از اﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺑر ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه
ﺑﮭرهﮐﺷﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ روی ﮐﺎر آﻣده اﺳت .ﻣﻔﮭوم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑﮭرهﮐﺷﯽ اﮐﺛرﯾت ﮐﺎرﮔر ﺗوﺳط اﻗﻠﯾت ﺻﺎﺣب اﺑزار ﺗوﻟﯾد دﻻﻟت
دارد.
 12اﯾن ﻣـﻔﮭوم ﺑـﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺗﮑﺛر ﺗـﺻرف ﻧـظﺎﻣﯽ ،ﻣـداﺧـﻠﮫ ،ﺳـطﻠﮫﺟـوﯾﯽ و ﺑﮭـرهﮐﺷﯽ از ﻣـﻧﺎﺑـﻊ اﻧـﺳﺎﻧﯽ ،اﻗﻠﯾﻣﯽ ،ﻣـﺎدی و ﻣـﻌﻧوی ]در ﺷـرق[ ﺗـوﺳـط
ﻗـدرتھـﺎی ﺑـزرگ ﺟـﮭﺎن ]در ﻏـرب[ اﺷـﺎره دارد .ﺟـﻧﺑشھـﺎی ﺑـوﻣﯽ و ﺟـﮭﺎﻧﯽ ﻣـﻘﺎوﻣـت ﺿـد اﺳـﺗﻌﻣﺎری ﻋـﻣدﺗـن از ﻗـرن  ١٧ﺗـﺎ  ١٩ﻣﯾﻼدی ﺑـﺎ
ھـدف اﺳـﺗرداد اﺳـﺗﻘﻼل ﮐﺷورھـﺎی ﺗـﺣت اﺳـﺗﻌﻣﺎر ﺧـﺎﺻـﮫ در ﺑـﺧشھـﺎﯾﯽ از ﻗـﺎرهی آﻓـرﯾﻘﺎ و آﺳﯾﺎ ﻧـﻘش ﻋـﻣدهای در ﺷﮑلﮔﯾری و ﺳـﺎزﻣـﺎندھﯽ
ﺟرﯾﺎن ﻣﻘﺎوﻣتھﺎی ﺑوﻣﯽ در اﯾن ﻣﻧﺎطق داﺷﺗﮫاﻧد.
 13ﺟرﯾﺎنھﺎ و ﺟﻧﺑشھﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﮔروهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﻧﺳﯾتﺷﺎن در ﻗﺎﻟب دﮔرﺟﻧسﮔراﯾﯽ ﻧﻣﯽﮔﻧﺟد.
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

۵



اھداف و ﭼﺷماﻧداز ﻣﺎ

ــ ﻧﻘ ِد ﭘﯾشﮐﺎری در ﺣوزهی زﻧﺎن و روﯾﮑرد ﻧﺋوﻟﯾﺑرال
ـدن ﻧـظﺎم ﻧـﺋوﻟﯾﺑرال ﻧـﺎﮐﺎرآﻣـد ،ﻣـﺗﻣرﮐز ،ﻓـﺎﺳـد و ﻣـﺻﺎدرهﺟـو ،ﺷﮑﻠﯽ از
در دو دھـﮫی ﮔـذﺷـﺗﮫ و در اﻣـﺗدا ِد روی ﮐﺎر آﻣ ِ
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم
ـﻧدﮔﯽ
روﯾﮑرد «ﻧـﺋوﻟﯾﺑراﻟﯽ» 14در ﺣـوزهی ﻣـﺳﺎﯾل زﻧـﺎن روی ﮐﺎر آﻣـد و ﻋـﻣوﻣﯾت ﯾﺎﻓـت ﮐﮫ ﻣـﺟﺎل ﻣـﻌرﻓﯽ و ﺑـﺎﻟ
ِ
ِ
ﻓـراﮔﯾر ،ﻣﺳـﺗﻘل و ﻣـﺑﺎرزه طـﻠب و اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯾﮏِ آن از ﻓـﻌﺎﻟﯾتھـﺎی ﺷـرﮐﺗﯽ /ﭘـروژهای را ﺑـﮫ اﻣـری ــ اﮔـر ﻧـﮫ ﻧـﺎﻣﻣﮑن ــ
دﺷـوار ﺑـدل ﮐرده اﺳـت .ﺑـﺎ ﺑـﺎور ﻣـﺎ ،ﺻـﻌود ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ زﻧـﺎن طـﺑﻘﮫی ﻣﺳـﻠط و ﻧـﺧﺑﮫ ﺑـﮫ ﻣـﻧﺎﺻـب ﻋـﺎﻟﯽ ﻗـدرت ھﯾﭻ ﺗـﺄﺛﯾر و
ﭘﯾوﻧـدی ﺑـﺎ ﺑﮭـﺑود و ﺗﻐﯾﯾر زﻧـدﮔﯽ اﮐﺛرﯾت زﻧـﺎن در اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ﻧـدارد و ﻧـداﺷـﺗﮫ اﺳـت .ﺑـﺎ اﯾن ﺣـﺎل اﯾن ﺷﮑل از ﭘﯾشﺧـدﻣﺗﯽ
ت ﻣﺳـﻠط و رﺳـﺎﻧـﮫھـﺎی ﺟـرﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﯾز ﻣﺷـروﻋﯾت ﯾﺎﻓـﺗﮫ و ھـﻣﮫ ﺟـﺎ ﺣـﻣﺎﯾت و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽﺷـوﻧـد.
از ﺳـوی ﻣـﻧﺎﺳـﺑﺎت ﻗـدر ِ
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ﻧﺗﯾﺟﮫی اﯾن وﺿـﻊ ،ﺑﯽاﻋـﺗﻣﺎدی ﻋـﻣوﻣﯽ ]ﺧـﺎﺻـﮫ در ﻣﯾﺎن زﻧـﺎن[ ﺑـﮫ ﻣـﻘوﻟـﮫی ﻓﻣﻧﯾﺳم  ،اﻓـزاﯾش ﺷﮑﺎفھـﺎ و ﻓـﺷﺎرھـﺎی
طـﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﻓـرﺻـتﺳـوزی ،ﭘـراﮐﻧدﮔﯽ و ﺳـردرﮔﻣﯽ ﻧـظری و ﻋﻣﻠﯽ و از ھـﻣﮫ ﻣـﮭمﺗـر ﺳـرﺧـوردﮔﯽ در ﺣـوزهی زﻧـﺎن ﺑـوده
اﺳت.
ْ
ـش وﺿﻌﯾت زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ،ﻣـﻧطﻘﮫ
ﻟ
ـﺎ
ﭼ
از
ﺑﺧﺷﯽ
ـﮫ
ﺑ
ـود
ﺧ
ـود
ﺟ
ـو
ﻣ
ـﺎی
ھ
ـش
ﻟ
ـﺎ
ﭼ
ـﺑﺎل
ﻗ
در
ـﺋوﻟﯾﺑرال»
ﻧ
«
روﯾﮑرد
ـﺎ
ﻣ
ـﺎور
ﺑـﮫ ﺑ
ِ
زﻧـﺎن ﻗﺷـر ﻣـﺗﺧﺻص و اﻏـﻠب ﺷﮭـرﻧﺷﯾن ،ﺑـر
و ﺟـﮭﺎن ﺑـدل ﺷـده اﺳـت .زﯾرا اﯾن روﺑﮑرد ﺑـﺎ ﺗـﻣرﮐز و اﺗﮑﺎ ﺑـر ﻣـﺳﺎﯾل
ِ
ﮐﻧوﻧﯽ ﻗـدرت ﻣـﺗﻣرﮐز اﺳـت ﻧـﮫ ﺑـراﻧـدازی آن.
اﯾدهھـﺎی «ﺷـراﮐﺗﯽ« »رﻗـﺎﺑﺗﯽ» و «ﺷﮑﺳﺗن ﺳـﻘف ﺷﯾﺷﮫای» در ﺳـﺎﺧـﺗﺎر
ِ
اﯾن ]طـﻣﻊ ﺷـراﮐت در ﻗـدرت[ ﺣـﺗﺎ در اﯾن ﻣـﻘطﻊ و درﮔﯾر و دار روﻧـ ِد ﺻـﻠﺢ و ﺟـﻧﮓ ﻧﯾز ﺧـود را وﻗـف آن ﮐرده اﺳـت
زﻧـﺎن ﺑـرﺧـوردار از اﻣﮑﺎﻧـﺎت و اﻣﺗﯾﺎزات ]وﯾژه[ را ﻗـﺎدر ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ــ ﺑـﮫ ھـر ﻗﯾﻣت ﻣﻣﮑن ــ از ﻧـردﺑـﺎن
ﮐﮫ اﻗﻠﯾﺗﯽ از
ِ
ـظﺎﻣﯽ ﭘـدر -ﻣـردﺳـﺎﻻر ﺑﺎـﻻ روﻧـد و در رأس اﻣـور ﻗـرار ﮔﯾرﻧـد .اﯾن ﭘـدﯾدهی
ـراﺗﺑﯽ ﻗـدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗـﺗﺻﺎدی و ﻧ
ﺳـﻠﺳﮫﻣ
ِ
ِ
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ی ﺑـﺎزار-ﻣـﺣوراﻧـﮫای ]ﻋـرﺿـﮫ و ﺗـﻘﺎﺿـﺎ[ ﺻـﺣﮫ ﻣﯽﮔـذارد ﮐﮫ ﺑـﺎ «ﺳﯾﺎﺳـتھـﺎی» ﭘـدر-
ﭘﯾشﮐﺎر ﺑـر ﺳﻧﺧﯽ از اﯾدهی ﺑـراﺑـر ِ
ـﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣـوﺟ ْ
ـود ﻣـﻧطﺑق و ھـمﺧـوان اﺳـت .ﺑـﮫ ﺑـﺎور ﻣـﺎ ،ﻓﻣﻧﯾﺳم و ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳـﺋﻠﮫ و
ﻣـرد ﺳـﺎﻻراﻧـﮫ ،ﺳـرﻣـﺎﯾﮫداراﻧـﮫ و ط
ِ
ﻣـﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑـﺎ ﺑﻧﯾﺎنھـﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ-ﺗـﺎرﯾﺧﯽ-ﻣـﺎدی -ﺗﻘﺳﯾم ﻧـﺎﺑـراﺑـر ﻗـدرت ،ﻓـرﺻـت و ﻣـﻧﺎﺑـﻊ ﻧـدارد؛ رﯾﺷﮫھـﺎی ﺳـرﮐوب و
ـﻣل ﺟﻧﺳﯾتزده ﻣﯽﺷـود ،ﻣـردود
ی ﻣﻌﯾﺷت و ﺑـﮫ ﺗـﺑﻊ آن اﻟـﮕوی اﻧـدﯾﺷﮫ و ﻋ ِ
ﻧـﺎﺑـراﺑـری ]ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ[ را ﻧﻣﯽﺷـﻧﺎﺳـد و ﻣـﺑﻠﻎ اﻟـﮕو ِ
اﺳـت .ازﯾنرو ،ھـدف ﻧﺧﺳـت ﻣـﺎ ﻧـﻘ ِد ﭘﯾشﺧـدﻣﺗﯽ زﻧـﺎن در ﺗـﻣﺎم اﺷﮑﺎل آن و اﻋـﻼم و اﺛـﺑﺎت ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﺑﯽاﻋـﺗﺑﺎری آن
در اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ،ﻣـﻧطﻘﮫ و ﺟـﮭﺎن اﺳـت .ﻣـﺎ ﺑـرآﻧﯾم ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﻌرﻓﯽ ﻓـﻠﺳﻔﮫی «ﻓﻣﻧﯾﺳم ﺑـرای  ٩٩درﺻـدیھـﺎ» ،17اﯾدهی رھـﺎﯾﯽ و
ﺑراﺑری را ﺑرای ﺗﻣﺎم زﻧﺎن و ھﻣﮕﺎن ﺟﺎن ﺑﺑﺧﺷﯾم.

ــ ﺑﯾداری ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮐﺷنﮔری ﺟﻣﻌﯽ
ﺗﺟـرﺑـﮫی ﻣـﺑﺎرزهی ﻣﺳـﺗﻘﻼﻧـﮫ ﻣﯽﺗـواﻧـد ﻣـﺎ را وادارد ﺗـﺎ درکﻣـﺎن از واﻗﻌﯾتھـﺎ و اوﻟـوﯾتھـﺎی ﻣـﺑﺎرزه را در ھـر دوره
اﺻﻼح ﮐﻧﯾم .ﻣﺑﺎرزهی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻌﮭداﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد داﯾرهی اﻋﺗﺑﺎر ،اﻋﺗﻼ ،اﻧﺳﺟﺎم و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ را ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم اﻗﺷﺎر
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ظــﺎم ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳﯽای دﻻﻟــت دارد ﮐﮫ ﭘــس از ﺳــﺎل  ١٩٣٠ﻣﯾﻼدی و ﺑــﺎ ﺑﮭــرهﮔﯾری از اﺗــﺎقھــﺎی ﻓﮑر و ﺗــﺑﺎدﻻت
ﺑــﮫ ﭼــﮭﺎرﭼــوب ن ِ
داﻧـﺷﮕﺎھﯽ در ﻏـرب و ﭘـس از ﺟـﻧﮓ ﺟـﮭﺎﻧﯽ اول آﻏـﺎز ﺷـد .ﺳـﭘس از دھﮥ  ١٩٧٠ﺑـﮫ اﯾن ﺳـو ﺟـﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﺳـﺗﺣﮑم در دوﻟـتھـﺎ و ﻧـﮭﺎدھـﺎ ﯾﺎﻓـت.
ھـرﭼـﻧد ﻧـﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم در ﮐﻠﯾﺎت ﻧـظری ﺑـرﮔـرﻓـﺗﮫ از ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم اﺳـت اﻣـﺎ دﺳـت ﮐم در ﺳـﮫ اﺻـل اﺳـﺎﺳﯽ :اﻋـﺗﻘﺎد راﺳـﺦ ﺑـﮫ دوﻟﺗﯽ ﻣـﺗﻣرﮐز و
ﻗدرﺗﻣﻧد ،ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺑوروﮐراﺳﯽ در دوﻟت و ﮐﺳب و ﮐﺎر و اﺻل ارزش رﻗﺎﺑت ،ﺑﺎزار آزاد و ارﺟﺣﯾت ﺳودﺑﺎوری ﺑﺎ آن ﺗﻔﺎوت دارد.

 15اﻧـدﯾﺷﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽای ﮐﮫ دﺳـت ﮐم در ﯾﮏ ﺳـدهی ﮔـذﺷـﺗﮫ ﺑـﮫ ﻧـﻘد و ﺗﺣـﻠﯾل ﺑﻧﯾﺎنھـﺎی ﻣـﺎدی ،ﻣـﻌﻧوی و ﺗـﺎرﯾﺧﯽ ﻧـﺎﺑـراﺑـری ﺳـﺎﺧـﺗﺎری
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫھﺎ و اﺷﮑﺎل آن ﻣﯽﭘردازد.
 16ﺧدﻣتﮐﺎری و ﺧوشﺧدﻣﺗﯽ .اﺳﺗﻌﺎرهای در وﺻف ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی زﻧﺎن در ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻧﺎﺑراﺑر در ﻗدرت ﻣﺳﻠط
 17ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﻣﻧﯾﺳﯽای ﺳت ﮐﮫ از ﺳﺎل  ٢٠١۶و ﺑﺎ ﺑرﮔزاری اﻋﺗراﺿﺎت و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮔﺳﺗردهی ﻓراﻣرزی ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎر و اﯾدهی ﺑراﺑریْ
اﮐﻧون ،ﺑرای ھﻣﮫ و در ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎل ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺷوﻧت ،ﺗﺑﻌﯾض و ﺳرﮐوب روی ﮐﺎر آﻣده اﺳت .اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺣﯾﺎی اھداف و اﻧﮕﯾزهھﺎی
اﯾﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺑراﺑریطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت.

ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۶

ﺳـرﮐوب و ﺣـذفﺷـده ﺑﺳـط دھـد و اراده و اﻧﮕﯾزهی ﻣﺷـﺗرک آﻧـﺎن در ﻣـواﺟـﮭﮫ ﺑـﺎ ﻣـراﺟـﻊ ﺳـرﮐوب را ﺗـﻘوﯾت و ﺗﺷـدﯾد ﮐﻧد.
ی ﺑﯾداری و آﮔـﺎھﯽ طـﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗـواﻧﯾم ﭼـﺷماﻧـدازی روﺷـن و ﻓـراخﺗـر را ﺑـرای ﮔـذار ﺑـﮫ ﺳـوی ﺟـﮭﺎﻧﯽ
ﻣـﺎ در ﺳـﺎﯾﮫی ﺗﺳـر ِ
ﺑـراﺑـر و ﺟـﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ دﯾﮕر ﺗـرﺳﯾم ﮐﻧﯾم .ﺟـﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻓـراد ﺟـﺎﻣـﻌﮫ در آن ﺑـراﺑـراﻧـﮫ ،داوطـﻠﺑﺎﻧـﮫ ،ﻣﺗﻌﮭـداﻧـﮫ و ﻣﺳـﺋوﻻﻧـﮫ رﻓـﺗﺎر
ﺗـﻔﺎﺳﯾر ﻣـﺗﻌﺎرف و دو ﮔـﺎﻧـﮫھـﺎ ﺑـرھـد؛ ﺗـﻔﺎوت و ﺗﮑﺛر را ﺑـرﺳﯾﻣت ﺑـﺷﻧﺎﺳـد؛ وﻟﯽ ﻧـﮫ
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺟـﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽای ﮐﮫ از ﺗـﻧﮕﻧﺎی
ِ
اﺻﻠﯽ «ﺗﮑﺛرﮔـراﯾﯽ» و «دادﺧـواھﯽ»،
ﺗـﻘدﯾس ﮐﻧد و ﻧـﮫ ﺑـزداﯾد .داﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﻓـراﮔﯾر و ﻓـراﺧـواﻧـﻧده ﺑـﺎﺷـد و ﺑـرﺧـﻼفِ ﺟـرﯾﺎن
ِ
ﺟـﻧس و داﻣـﻧﮫی ﺧـﺷوﻧـتھـﺎ و ﺳـرﮐوبھـﺎی ﻣـﺗﻧوﻋﯽ ﮐﮫ ﻣـﺎ از آنھـﺎ رﻧـﺞ ﻣﯽﺑـرﯾم را ھـمﺳـﺎن و ھـمﭘـوﺷـﺎن ﻧـداﻧـد .زﯾرا ھـر
ـﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺷـﺗرک رﯾﺷﮫ
ﯾﮏ از اﯾن ﺳـﺗمھـﺎ ﺷﮑل و وﯾژﮔﯽھـﺎی ﺧـود را دارﻧـد؛ ﮔـرﭼـﮫ ھـﻣﮫی آنھـﺎ در ﯾﮏ ﻧـظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ-اﺟ
ِ
ـﺷﺧور اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣـﻧﺎﺳـﺑﺎت «ﭘـدر ـ ﻣـرد ـ
دارﻧـد و از آن ﺗـﻐذﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑـﮫ ﺑـﺎور ﻣـﺎ ،ﺷـﻧﺎﺧـت و ﻧـﺷﺎﻧـﮫﮔـذاری آدرس و آﺑ
ِ
ﭘـدرﺳـﺎﻻری« »ﺳـود ﺑـﺎوری» و «ﺳـرﻣـﺎﯾﮫداری» و اﺗـﺣﺎد ﺑـرای ﻣـﺑﺎرزه ﺑـر ﺿـد آن اﺳـت ﮐﮫ ﻣﯽﺗـواﻧـد ھـﻣﮫی ﻣـﺎ ﺳـرﮐوب
ﺷـدﮔـﺎن را ﮐﻧﺎر ھـم و در ﯾﮏ ﺻـفْ ﻣﻧﺳﺟـم ﮐﻧد .ﻣـﺎ ]در ﺟـﻧﺑش[ ﻣﯽداﻧﯾم ﺗـﻧﮭﺎ در اﯾن ﺻـورت اﺳـت ﮐﮫ ﻣﯽﺗـواﻧﯾم ﺑـر
اﻗـﺷﺎر ﻣـور ِد ﺳـرﮐوب ﻏـﻠﺑﮫ ﮐﻧﯾم .ﺗﻘﺳﯾم ،ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﺗﻘﻠﯾل ﻣـﺎ ــ ﺑـﮫ ھـوﯾتھـﺎی
دﺳـﺗﮫﺑـﻧدیھـﺎ و ﺟـداﺳـریھـﺎی ﮐﺎذب ﻣﯾﺎن
ِ
ی ﻧــظﺎرت و ﻣــدﯾرﯾت
ﻣــذھــﺑﯽ ،ﻓــرھﻧﮕﯽ ،ﺗــﺑﺎری ،زﺑــﺎﻧﯽ ،ﻗــوﻣﯾﺗﯽ ،ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺻــرف – ﺷﯾوه و ﺷــﮕر ِد آﺷــﻧﺎ ِ
ﻧـظﺎمھـﺎی ﭘـدر ـ ﻣـرد ـ ﺳـﺎﻻراﻧـﮫ و ﺳـرﻣـﺎﯾﮫداراﻧـﮫ در ﺑـراﺑـر ﻋـﺑور ﺑـﮫ ﺳـوی ﺑﯾداری و ﮐﻧشﮔـری ﺟـﻣﻌﯽﺳـت .ﺑـﻧﺎﺑـراﯾن ھـﻣﮫ
ﭼﯾز ﺑﺳـﺗﮫ ﺑـﮫ اﯾن اﺳـت ﮐﮫ ﭼـﻘدر ﺑـﺗواﻧﯾم اﯾن رھـﻧﻣود ﻣﺷـرح ،اﻟـﮭﺎمﺑـﺧش و رھـﺎﯾﯽﺑـﺧش را در ﺣـوزهی ﻧـظر و ﻋـﻣل
ﺑﭘروراﻧﯾم.

ــ ﺗﺎرﯾﺦآﻓرﯾﻧﯽ و ﻓرﺻتﺳﺎزی
ﮔـﻔﺗﻣﺎن ﻣﺳـﻠط ﻧـﺋوﻟﯾﺑرال[ ،ﻣـﺎ ﺑـﮫ ﻣـﺛﺎﺑـﮫی
ﺑـﮫ ﺑـﺎور ﻣـﺎ و در ﺧـﻸء ﮐﻧوﻧﯽ و ﺗـﺎرﯾﺧﯽ ﺑـﮫ ﻣﯾﺎن آﻣـده ]ﻧـﺎﺷﯽ از ﻧـﺎﮐﺎرآﻣـدی
ِ
ـﻔﺗﻣﺎن ﺑـدﯾل از ﺳـ ِد ﮐرﺧﺗﯽ و ﺳـرﺧـوردﮔﯽ ﻋـﻣوﻣﯽ ﺑـﮕذرﯾم .در
ﻧﯾروھـﺎی ﻣـﻧﺗﻘد و ﻣﺳـﺗﻘل ﻣﯽﺗـواﻧﯾم ﺑـﺎ ﻣـﻌرﻓﯽ ﻧـﺳﺧﮫی ﮔ
ِ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣـﺗﻔﺎوت ﻣﯽﺗـواﻧـد
اﯾن ﻣـﺟﺎل ﺟـﻧﺑش ﻣﺳـﺗﻘل زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن ﺑـﺎ اﺗـﺧﺎ ِذ ﻣـوﺿـﻊﮔﯾری و ﺟﮭـتﮔﯾریھـﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ -
ِ
ـواھﯽ
ـﺎرﯾﺧﯽ ﮔـﻔﺗﻣﺎنھـﺎی ﻋـداﻟـتﺧ
ﺑﯾﻧش ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗـﺎزه ﺑـﺎﺷـد .ﻣـﺎ ﻣﯽﺗـواﻧﯾم ﺳـﻠﺳﻠﮫی ﻣـﻧﻘطﻊ و ﺗ
ﻣـﻌرفِ ارزش ،اﺧـﻼق و
ِ
ِ
ِ
ﻣﻠﯽ را در ﭘــرﺗــو ارزشھــﺎی اﻧــﺳﺎﻧﯽ و ﺟــﮭﺎﻧﯽ از ﺳــر ﺑﮕﯾرﯾم .ﻣﯽﺗــواﻧﯾم ﺗــﻌﺎرﯾف و ﮐﺎرﺑﺳــت واژهھــﺎ و ﻣــﻘوﻟــﮫھــﺎی
ﮐﻠﯾدیای ﭼـون «ﻓﻣﻧﯾﺳم» را در ﻣـﺗن ﺗـﺎرﯾﺧﯽ و ﺑـوﻣﯽ ﻣـﺎن ﺑـﺎزﺗـﻌرﯾف ﮐﻧﯾم .در اﯾن ﻓـرﺻـت ﻣﯽﺗـواﻧﯾم ﺷـرح دھﯾم ﮐﮫ
ﻓـﻠﺳﻔﮫ و ﻣـﺎھﯾت ﻣﺳـﺋﻠﮫی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﺑـﮫ اﯾن ﻣـﻧظور ﺟـﻧﺑش ھـﻣوارﮔ ِـر راھﯽ ﺧـواھـد ﺑـود ﮐﮫ روزی ﺑـرای رﺳﯾدن ﺑـﮫ
ﺟـﺎﻣـﻌﮫای ﺑـراﺑـر ﺑـﺎﯾد از آن ﻋـﺑور ﮐﻧﯾم .ﻣﯽﺧـواھﯾم در ﻧـظر و ﻋـﻣل ﺷـرح دھﯾم ﮐﮫ ﭼـرا ﺑـﺎﯾد اﻟـزام ﮐﻧش ﺳﯾﺎﺳﯽ -طـﺑﻘﺎﺗﯽ
را ﺑـــﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔـــره زد؟ در اﯾن راه ،ﭼـــرا ﺑـــﺎﯾد ھـــمراه و ھـــمﮔـــﺎم دﯾﮕر ﺟـــﻧﺑشھـــﺎی ﺑـــراﺑـــری طـــﻠب و
ﺿـدﺳـرﻣـﺎﯾﮫداری در ﻣـﻧطﻘﮫ و ﺟـﮭﺎن ﺑـود؟ در ﻣـرﺣـﻠﮫی ﻧﺧﺳـت ،ﮐﺎر را ﺑـﺎ ﺗﺣـﻠﯾل ھـوﺷـﻣﻧداﻧـﮫی اﺑـﻌﺎد ﺑﺣـران ﮐﻧوﻧﯽ ،
ﺻـدور ﻣـواﺿـﻊ  ،اﻋـﻼم ﻓـراﺧـوانھـﺎی ﻣـردﻣﯽ و اﻧـﺗﺷﺎر ﻣـطﺎﻟـﺑﺎت و ﺧـواﺳـﺗﮫھـﺎی ﻣﺳـﺗﻘﻼﻧـﮫی ﻣـردم از آدرس ﺟـﻧﺑش
ـﺗن ﻣـﺎﻧﯾﻔﺳت ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯽﮔـﻣﺎن ﮔـﺎم ﻣﺣﮑﻣﯽ در آﻏـﺎز اﯾن راه اﺳـت
ﻣﺳـﺗﻘل زﻧـﺎن اﻓـﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن آﻏـﺎز ﮐردهاﯾم .ﺗـوﻟﯾد و
ﺗﮑﺛﯾر ﻣ ِ
ِ
ْ
ﺗـﺎرﯾﺧﯽ رﮔـﮫھـﺎی ﺑـوﻣﯽ ﻣـﺑﺎرزهی ﺑـوﻣﯽ
اﻧـﻘطﺎع
ﺗـﻣﺎم آن ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﺟـﻧﺑش ﻣﮑﻠف اﺳـت ﺗـﺎ در ﺑـﻠﻧد ﻣـدت اﻧـزوا و
ِ
اﻣـﺎ ِ
ِ
زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺑدﻧﮫی ﻣﻧطﻘﮫای و ﺟﮭﺎﻧﯽ آن ﭘﯾوﻧد ﺑزﻧد.
ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 ١١ﺣﻣل ﺳﺎل  ١۴٠٠ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ ٢٠٢١
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