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درآمد

این مـتن چکیده ای از ایده ھـا و انـدیشھ ھـا ی مـبارزات مسـتقالنـھ ی زنـان افـغانسـتان در یک سـده ی گـذشـتھ بـرای تـحقق 
3بـرابـری، آزادی و عـدالـت جنسیتی اسـت. آنـچھ در پی می خـوانید مـانیفست جـنبش مسـتقل زنـان افـغانسـتان در آغـاز سـده ی 

١۴٠٠ ھجـری خـورشیدی اسـت. رھیافتی کھ می تـوانـد نـقشھ ی  راه مـا در رھیدن از یوغ سـنت، خـشونـت و سـرکوب 
بـاشـد. این مـتن، مـجالی چـند بـرای انـدیشیدن و شـناخـتن خـاسـتگاه انـسانِی زنـانی سـت کھ در راه آزاد ی و بـرابـری، 
متعھـدانـھ و آگـاھـانـھ عصیان کردنـد؛ زنـانی کھ بـا چـشم ھـای بـاز و سـر و دسـت ھـای شـوریده و سـبز، چـشم در بـرابـر 
بنیان ھـای سـتم دوخـتھ و ایستاده  انـد؛ زنـانی کھ ھـر چـند ردی از انـدیشھ و اعـمال آنـان در تـاریخ رسمی نیست امـا ھـمواره 
الـھام بـخش دیگر زنـان بـودنـد؛ آنـانی کھ در قـلمرو جـبر، بـذر اختیار و اراده را کاشـتند؛ و مـومـنانـھ و آگـاھـانـھ بـرای تـحقق 


جھانی بھتر و روشن تر تا پای جان ایستادند.

نخســتین مــانیفست سیاسی- فمنیستی از آدرس جــنبش مســتقل زنــان تــقدیم می شــود بــھ تــمام زنــان افــغانســتان؛ و تــمام 
فراموش شدگان تاریخ جھان!

4دھـھ ھـاسـت زنـان افـغانسـتان در زنـدان سـنت، مـذھـب و پـدر ـ مـردسـاالری گـرفـتار انـد. در تـاریخ مـعاصـر این عـاملیت 

زنـان بـوده  اسـت کھ ھـمواره در حـوزه ھـای خـصوصی و عـمومی بـھ صـورت قھـرآمیز سـلب شـده و آنـان را در ھیئت 
«دیگران» آسیب دیدگـان، قـربـانیان، غـارت شـدگـان، مـطرودان و حـذف شـدگـان تقلیل داده اسـت. زنـان سـال ھـاسـت عـامـدانـھ 
بـھ پسـتوھـای تـاریخ رانـده شـده انـد و بـھ گـونـھ ای سـاخـتاری و نـظام مـند از پیش فـرض ھـای بنیاِن زنـدگی طبیعی و انـسانی : 
کرامـت بشـری، آزادی، بـرابـری و بـرخـورداری از حـق آمـوزش، کار، مـشارکت مـعنادار، عـادالنـھ و پـایدار محـروم 
مـانـده انـد. بـا این حـال، مسـلم اسـت کھ ریشھ ھـای این بحـراِن انـسانی و فـراگیر را نـباید محـدود بـھ عـناصـر بـومی و 
مـرزھـای جـغرافیای سیاسی افـغانسـتان دانسـت. چنین درکی از وضعیت مـوجـود، محـدود و کوتـھ  فکرانـھ اسـت. مـا ــ زنـان 
افـغانسـتان کھ در مـتن مـنطقھ و جـھانی بحـران زده بـھ مـثابـھ ی یک کل بـھ سـر می بـریم – می دانیم کھ بـخش عـمده ای از 

1 توضیح ضروری: کلیدواژه ھای این متن در بخش پایانی ھر صفحھ آمده است.

2 فیلسوف و نـویسنده ی فـرانـسوی قـرن بیست (١٩٠۵-١٩٨٠) ا سـت. ژان پـل سـارتـر را مـبدع مکتب ”اگـزیستانسیالیسم" یا اصـالـت وجـود 
می دانـند. سـارتـر مـولـف آثـاری چـون »اگـزیستانسیالیسم و اصـالـت بشـر« اسـت کھ در آن آزادی را مـفھومی گـریزنـاپـذیر، مـرکزی و اصلی در 

زندگی بشر بر می شمرد.

3 دو کلمھ ی manifest و manifesto از ریشھ ی کلمھ ی التین manifestus گـرفـتھ شـده اسـت. بـر اسـاس تـعریف قـامـوس ھـای فـارسی و 
انگلیسی، مــانیفست در تلقِی مــتعارْف متنی اســت کھ جــریان، گــروه یا اشــخاصی آن را نــوشــتھ بــاشــند و حــاوی فــلسفھ، اصــول، ایده ھــا و 

آرمان ھای آن گروه باشد. 

4 این مفھوم بھ اصِل اساسی و اجتناب ناپذیر آزادی اراده و عمل انسان [فارغ از جنسیت، تبار، طبقھ] اشاره دارد.     
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ریشھ  ی خـشونـت ھـا، جـنگ افـروزی ھـا، بحـران ھـای اقلیمی، اقـتصادی، نـظامی و سیاسی بـومی و جـھانی مـوجـود از جـملھ 
افـزایش گـازھـای گـل خـانـھ ای و تخـریب ھـای محیط  زیستی، تکثیر بیماری ھـای مسـری بـھ شـمول قـدرت گـرفـتن گـروه ھـای 

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 بحـران ھـای مـنطقھ ای و پیامـدھـای نـاگـوار 
سـرمـایھ دارِی جـھانی شـده زنـدگی مـــی کـــنیم. تـصادفی نیست کھ تـداوم بی ثـباتی ھـا، جـنگ ھـا و خـشونـت ھـا در این سـوی 
جـھان، کوچ ھـای بـزرگ و میلیونی گـروه ھـای انـسانی را بـھ سـوی دیگر جـھان در پی دارد. تـصادفی نیست کھ نـظام ھـای 
پیچیده ی مـالی - اقـتصادی - صنعتی بـزرگ بـا جـذب و اسـتثمار مـھاجـران و زنـان و دیگر نیروھـای کاِر ارزان و مـزدی 
بـھ حیات و بـقای خـود ادامـھ می دھـد. تـصادفی نیست کھ آلـودگی ھـای شیمیایی و محیطِی فـعالیت کمپنی ھـای چـند ملیتی 
تـولید اسـلحھ و سـوخـت، سـرزمین ھـای حـاصـل خیز را در بـخش ھـایی از جـھان بـھ زمین ھـای بـایر و خشک بـدل می کند و 

جابجایی ھای انبوه و بزرگ انسانی را می آفریند. 

 بـا این حـال و بـا وجـود تـمام بـن بسـت ھـا و پیچیدگی ھـای [بـومی و جـھانی]، آن چـھ غیرقـابـل انکار بـوده، ضـرورت، 
5ظـرفیت و ذھنیت مـقاومـت مسـتقالنـھ ی زنـان [ھـرچـند پـراکنده، مـتزلـزل و نـاپـایدار] در بـرابـر نـظام و اشکال سـرکوب و 

سـتم اسـت. یافـتھ ھـا و مسـتندات تـاریخی می گـویند، زنـان افـغانسـتان از دیربـاز  و در بحـرانی تـرین و سیاه تـرین مـقاطـع 
تـاریخ سیاسی مـعاصـر [چـون جـنگ ھـای داخـلی و پـس از آن طی حـاکمیت نـظام ھـای مسـتبد بنیادگـر ایی چـون مـجاھـدان و 
طـالـبان] بـا وجـود انـواع چـالـش ھـا، تھـدیدھـا و نـاامنی ھـای جـانی و روانی ھـمواره بـھ شیوه ھـایی مسـتقل، بـومی و مبتکرانـھ  
مـقاومـت کرده انـد؛ زنـان بی شـماری طی یک سـده ی گـذشـتھ از مـرزھـای ذھنی و عینی مسـلط فـراتـر رفـتھ و مـاھیِت گـفتمان 
حـذف را بـر نـتابیده و بـر نمی تـا بـند. مـصداق خـونین این مـقاومـت، اقـدام مکرر بـھ ِاعـمال خـشونـت و حـذف مـعنوی و 
فیزیکی فـعاالن [زن] در سـراسـر تـاریخ مـبارزه ی   شـان در افـغانسـتان  اسـت. بـھ کار بسـتن شیوه ھـای خـشونـت آمیزی چـون 
قـتل، شکنجھ و کشتار ھـدفـمند زنـان، نـھ داِل بـر انـفعال و ضـعف زنـان کھ داللتی بـر قـدرت و مـقاومـت آنـان و زبـونی و 

ترس نیروھای ایدئولوژیک از تسری آگاھی در میان زنان است. 

فلسفھ  ی جنبش

اکنون و دوبـاره در مـعرکھ ی مـواجـھھ  بـا یکی از مـھم تـرین مـقاطـع تـاریخ مـعاصـر افـغانسـتان قـرار داریم. زمـانی سـت کھ 
در سـر دو راھی »انـفعال« یا »عـمل« ایستاده ایم. انـفعاْل مـا را بـھ زمین  سـوخـتھ ای می رسـانـد کھ اگـر زنـده مـانـدن در آن 
میسر بـاشـد بـا فـقر، فـالکت و فـشار ممکن خـواھـد بـود. راه دیگر »عـمل« اسـت کھ امکان تـرسیم و تـجسم جـھان و بـودنی 


6دیگر را میسر می کند. تِز جنبش مستقل زنان افغانستان بر گزینھ و راه دوم استوار است. ما می دانیم کھ بخش  

5 در یک سـده ی گـذشـتھ در تـاریخ رسمی عـامـدانـھ از ثـبت تـالش ھـای مسـتمر زنـان در فـعالیت ھـای سیاسی، اجـتماعی و اقـتصادی چـشم پـوشی 
شـده اسـت. بـا این حـال، نـویسندگـان و پـژوھـش گـران چـون مـاگـھ رحـمانی (١٩٢۴) در نخسـتین اثـر تحقیقی بـھ زبـان فـارسی در حـوزه ی زنـان 
«پــرده نشینان ســخن گــوی» (١٣٢٨بــرابــر بــا١٩۴٩) این حــضور را دســت کم در حــوزه ی ادبیات تثبیت و مکتوب کرده اســت. بــر اســاس 
مسـتندات، زنـان افـغانسـتان در دوره ھـای مـختلف تـوانسـتھ انـد سـاخـتارھـای سـرکوب گـرانـھ، جنسیت زده و نـابـرابـرانـھ ی سـلسھ مـراتبی قـدرت را 
مـنطبق بـر خـواسـتھ ھـا و نیازھـای وقـت  شـان مـنعطف نـمایند. از آن جـملھ می تـوان بـھ فـعالیت ھـای زنـان در دوره ی امـانی و دھـھ ی دمـوکراسی و 
دو دھـھ ی مـعاصـر اشـاره کرد. زنـان خـاصـھ از جـنبش مشـروطـھ بـدین سـو، بـا انـتشار نشـریات، ایجاد مکاتـب، سـازمـان ھـای زنـان، بـرگـزاری 
مـحافـل صنفی، آکادمیک و ادبی، مکاتـب خـودگـردان و…. تـصویر و تـصور رایج از ھـویت زن افـغانسـتان را بـھ چـالـش کشیده انـد. خـاصـھ در 
دودھـھ ی گـذشـتھ کھ امکان انـتقال و تـبادل سـریع و گسـترده ی اطـالعـات، دانـش و تجـربـھ مـوازی بـا تسھیل ارتـباطـات افـزایش یافـتھ، نسـل نـو زنـان 
افـغانسـتان فـرای محـدودیت ھـا و مـرزھـای  طـبقاتی، عـرفی و تـاریخی  بـھ اشکال مبتکرانـھ و مختلفی در رونـدھـای دادخـواھی و کنش گـری 
اجـتماعی و سیاسی فـعال بـوده انـد. در تـازه تـرین و عصیان گـرانـھ تـرین مـورد، زنـان پیکر فـرخـنده را تشییع کردنـد و جـریان عـدالـت خـواھی بـرای 
او را بـراه انـداخـتند. فـرخـنده ملک زاده زن جـوان سـاکن کابـل بـود کھ در نـوروز ١٣٩٣ در مـالء عـام از سـوی عـابـران و ره گـذران در کابـل بـھ 

اتھام سوزاندن قرآن بھ شکل فجیعی شکنجھ و سپس سوزانده شد. 

6 بـر بنیاد مـنطق فـالسـفھ ی بـاسـتان و از دوران ارسـطو بـھ این سـو، قـاعـده  در فـلسفھ، منطقی انـدیشیدن و بـھ عـبارتی  صـحھ گـذاشـتن بـر 
دیالکتیک اسـت. بـر این اسـاس، مـنطق در جـوھـر و ذاِت خـوْد اسـتوار بـر روابـط دال و مـدلـولی اسـت و پـدیده ھـا دایم در حـال حـرکت و بـھ 
عـبارتی در حـال شـدن انـد. بـنابـراین ھـر امـر/ تـز/ و بـرنـھادی در نـفس خـوْد نفِی خـود یا »آنتی تـز« را نیز می پـرورانـد. در نتیجھ ی این تـضارب 

و تعامِل مدام، امر دیگری »سنتز« پدید می آید کھ در عین حال کھ رگھ ای از تز و آنتی تز را داراست ھیچ کدام این دو نیست.                
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عـمده ای از مـبارزات اجـتماعی و تـالش ھـای انـفرادی در سـال ھـای پسین، بـرای حـصول اصـالحـاتی انـدک ، ھـمھ چیز را 
بـھ خـطِر بـدل شـدن بـھ نـبردھـای تـن  بـھ  تـن بـرای بـقا فـرو کاسـتھ اسـت. مـا می دانیم کھ در چنین شـرایطی زنـان، مـانـند 
ھـمگان، بـاید مـوضعی قـاطـع بگیرنـد؛ و در بـرابـر این پـرسـش: در زمـانی کھ زنـدگی ھـامـان روزانـھ در مـعرض از دسـت 
رفـتن اسـت؛ ھسـت و بـودمـان در حـال غـارت شـدن اسـت و خـانـھ و زمین ھـامـان در حـال سـوخـتن اسـت، چـھ بـاید کرد؟ 

پاسخی عملی و جامع بدھند.

مـا بـا وقـوف بـر تـمام این پیچیدگی ھـا بـر آن شـدیم تـا »عـدالـت جنسیتی« در شکلی ضـد سـرمـایھ دارانـھ را مـتصور  شـویم. 
رویکردی کھ مـا را بـھ جـایی در فـراسـوِی این فـاجـعھ ی روزمـره و قـتل عـام انـسانی، بـھ افقی سـراسـر روشـن و بـدیع 
ھـدایت می کند. فـلسفھ ی مـا اسـتوار بـر مجـموعـھ ای پـویا و متکثر از دانـش، انگیزه، تـالش و عـمل مسـتقالنـھ و داوطـلبانـھ ی 
تـمام زنـان افـغانسـتان بـرای تـحقق بـرابـری  سـت. جـریانی خـودجـوش و خـود بـسنده از شیوه ھـای مـتفاوت کنش و فـعالیت 
سیاسی، اجـتماعی و فـرھنگی [و …] کھ در تسـلط و مـالکیت ھیچ دولـت، فـرد، حـلقھ، حـزب یا سـازمـانی نمی گنجـد. 
ایده ی ایجاد این جـنبش  بـرآمـده از انـدیشھ و عـمل تک تک کسانی  سـت کھ از نـابـرابـری و نـظام حـذف و سـرکوب در 
افـغانسـتان بـھ سـتوه آمـده انـد. زنـان و جـنبش مسـتقل آنـان بـا نـقد دیالکتیک سـرکوب و رونـمایی از ارکاِن فلسفی و عملی 
گـفتمان تفکیک، تبعیض و سـتم، در صـدد دفـاع از مـبانی و حـقوقی سـت کھ بـھ سختی و از دل مـقاومـت و مـبارزه ی 

فراگیر تماِم اقشار زنان میراث مانده است. 

مـبنای نـظری-عملی جـریانی کھ [ تـرسیم اش می کنیم و انـتظارش را داریم] اصـل کار متعھـدانـھ و داوطـلبانـھ اسـت. 
جنبشی کھ بـا اتکا بـر آگـاھی، ھمبسـتگی و ھـم فکری جـمعی بـا بـن بسـت ھـا مـواجـھ می شـود و بـھ چـالـش ھـا چـنگ می انـدازد: 
اجـماعی کھ نخسـت مسـئلھ می آفـریند و سـپس بـھ دنـبال پـاسخی بـرای آن  اسـت. جنبشی کھ مـصمم اسـت تـا بـا دوری از 
حـاشیھ ھـا و اقـدامـاِت نـابـسنده و نـابـجا، از خـواسـتھ ھـا و حـقوق [اقـشار و گـروه ھـای] مـتعدد و بسیاری دفـاع کند: جـریانی کھ 
می خـواھـد از ھـویت و مـطالـبھ ی ھـمگان و زنـان بـگوید. از حـقوِق زنـان کارگـر، کشاورز، روسـتایی، سـرپـرسـت، مـعلول، 
8فقیر، تـراجنسیتی و کوئیر [و …] تـمام زنـانی کھ در دو دھـھ ی گـذشـتھ کم تـرین نـشانی ای از نیاز و ھـویت آنـان در  7

ویترین ھـای مجـلل و پـر زرق و بـرق جـریان اصلی »دادخـواھی حـوزه ی زنـان« نـبوده اسـت. جـنبش زنـان افـغانسـتان، 
بـازتـاب دھـنده ی فـلسفھ ی فمنیستی ای  سـت کھ بـرخـالف خـوانـش ھـای مـتعارف و سنتی، خـود را بـھ »مـسائـل زنـان« بـا 
رویکرد مـحقانـھ ی بـھ »صـرف زن بـودن« محـدود نمی دانـد. جـنبْش خـود را مکلف بـھ حـمایت و نـمایندگی از تـمام کسانی 
می دانـد کھ در سـاخـتار سـلسلھ  مـراتبی مـناسـبات قـدرت زیر یا در مـعرض اسـتثمار انـد. جـنبش بـاورمـند بـھ فـلسفھ ی 
فمنیستی ای سـت کھ مسـئلھ ی مـوقعیت نـابـرابـر زنـان را در بـطن و مـتن روابـط قـدرت و در نسـبِت روشـن بـا کارکرد تـمام 
9نیروھـای مـادی تـاریِخ سـلطْھ شـناسـایی و تحـلیل می  کند؛ این جـریان بـھ فکتور درآمیختگی و در ھـم  تـندیدگی مـاھیت و 

اشکال تبعیض جنسیتی واقـف اسـت و مـصمم اسـت تـا بـرای اکثریت سـرکوب شـدگـان و نیازھـا شـان در افـغانسـتان ره گـشا و 
امیدبخش باشد.

بـھ این مـنظور و در پـرتـو این اصـول جـنبش مسـتقل زنـان افـغانسـتان پی جـوی تـحقق اھـداف و دورنـمای مـبارزات اش 

خواھد بود.

7 بھ گروه ھایی کھ سکسوالیتھ ی  شان را در قالب گرایش ھا و رفتارھای جنسی متعارف و الزامن دگرجنس گرا تعریف نمی کنند.

8 بھ مفھوم چترِی ھویِت اقشار متکثری کھ پیرو سکسوالیتھ ی دگرجنس گرا نیستند داللت دارد.

9 درھـم تـندیگی تبعیض یا تبعیض مـتقاطـع در جـامـعھ شـناسی، مـفعومی مـتأخـر اسـت کھ بـر ویژگی ھـای جـایگاه و مـختصات ابـژه یا گـروه تـحت 
سـرکوب در سـلسلھ مـراتـب قـدرت اجـتماعی مکث می کند. 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.                                                                           
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اصول ما

ــ اصل آگاھی و کنش گری 

مـا بـاور داریم کھ »نـجات دھـنده در گـور خـفتھ اسـت«. و تحـمل و مـدارا در بـرابـر حـتا یک مـورد خـشونـت ھـای جنسی و 
جنسیتی را نکوھیده می دانیم. امـا مـادامی کھ زنـان خـود در بـرابـر اشکال و ریشھ ھـای انقیاد و فـرودسـتی در زیست بـوم 
خـویش آگـاه نـشونـد و مـقاومـت نکنند، ھیچ نیروی بیرونی ای خـالـق یا ضـامـن تغییر و بھـبود زنـدگی آنـان نـخواھـد بـود. 
ازین رو و بـھ بـاور فـعاالن جـنبش، آگـاھی و خـودآگـاھی [صنفی] تـنھا ابـزار مشـروع مـبارزه بـرای تغییر ا سـت. آگـاھی 
یگانـھ امکاِن تـجسم جـھان بینی و جـھانی دیگر اسـت و دانـِش رھـایی بـخْش مـعبِر گـذار از نـابـرابـری بـھ سـوی مـناسـباتی 
انـسانی سـت . بـر این اسـاس مـا بـھ روشـن گـری و تشـریح مسـتمر اھـداف جـنبش کھ ھـمانـا نـقد و دعـوت بـھ بـازبینی مکرر در 
تـماِم امـور یقینی، ارزشی و اخـالقی سـت می پـردازیم؛ در این راه از مـبارزات و شیوه ھـای کنش گـری بـومی در بـرابـر 
تـمام اشکال تبعیض و سـتم بـر زنـان و دیگر گـروه ھـا و اقـشار فـرودسـت اجـتماعی  پشـتیبانی می کنیم. بـھ بـاور مـا زنـان 
می تـوانـند در صـورت بیدارِی سیاسی/ طـبقاتی و خـودآگـاھِی صنفی بـا قـرار گـرفـتن در کنار دیگر اقـشار و گـروه ھـای 
اجـــتماعی مـــورد اســـتثمار [کارگـــران، دانـــش جـــوبـــان و اقلیت ھـــای مـــذھـــبی، فکری، جنسی و جنسیتی ] ظـــرفیتِ 
خـودسـازمـان دھی و کنش گـرِی پـایدار و سـازنـده در جـامـعھ را نـھادینھ کنند. زیرا تبعیض جنسیتی نیز بـا تـار و پـود 
10سـاخـتار جـوامـع پـدر ـ مـرد سـاالر سنتی 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 می کنیم تـا زمـانی کھ گـفتمان سـتم و سـرکوب در تـمام بنیان ھـا و مـصداق ھـای 
آن شـناسـایی و نـقد نـشوْد نمی تـوان بـھ تـعریف و درک روشنی از «کرامـت«، »مـشارکت« و »عـدالـت اجـتماعی« و در 
نتیجھ »بـرابـری جنسیتی« رسید. ن ظـم مـوجـود اسـتوار بـھ نیازھـا، الـگوھـا، متغیرھـا، بـرسـاخـتھ ھـا و نـقش ھـا و انـتظارات 
نـابـرابـر و جنسیتی دوگـانـھ ی زن/ مـرد اسـت. اصـِل تقسیم جنسیتی کار، مـالکیت، کنترِل سکسوالیتھ و کارکرد مـراجـع و 
کانــون ھــای از پیش مــوجــوِد تــوزیع قــدرت و اخــالق جنسی، انکار و ســلِب عــاملیت و اختیار از زن را بــھ مــثابــھ ی 
ھــنجاری طبیعی تــجسم و تحکیم می بخشــد. جــنبش مــصمم اســت تــا بــا اتکا بــھ این واقعیت بــر ابــداعــات و شیوه ھــای 
مبتکرانـھ و بـومی  زنـان در دور زدن و سـرپیچی از این الـگوھـا و نـقد ھـنجارھـا و نـقش ھـای جنسیتی مکث کند و بـھ 

جریان مستقالنھ ی مقاومت و مبارزه ی بومی زنان جان تازه ای ببخشد.

ــ اصل باز اندیشی 

جـنبش بـرآمـده از دِل تجـربـھ ی زیستھ و الـھام  گـرفـتھ از نـوعی بـازانـدیشِی نـظری - فمنیستی اسـت. ازین رو احیای 
پیونـدھـای تـاریخی، ارزشی و سیاسی میان زنـان و پیشینھ ی مـبارزه   در زیست بـوم، مـنطقھ و جـھان از اصـول فـعالیت 
جـنبش ا سـت. از این جھـت جـنبش محـل و مـجال تـمریِن اعـتماد و خـودبـاوری بـھ تـمام ظـرفیت ھـای بـالـقوه و بـالـفعل بـومی و 
جـھانی در رونـد عـدالـت جـویی و پیگیری دادخـواھی بـرای بھـبود وضعیت زنـان در افـغانسـتان خـواھـد بـود. مـبنای ن ظ ری 
- فلسفی عـمل در جـنبش، فمینیسم نـوظـھوری سـت کھ بـر آمـده از نـوعی بـازانـدیشِی تـاریخی-اجـتماعی اسـت. مـا بـھ مـدد 
دھـھ ھـا سـال مـقاومـت و مـبارزه ی خـامـوش زنـان و دیگر اقـشار فـرودسـت حاـال می دانیم کھ بـرابـری زنـان در فـقدان 
بـرابـری بـرای »ھـمگان« میسر نیست. مـا تـأکید می کنیم کھ بـر مـبنای این بـازانـدیشی ھـای تـاریخی - فمنیستی، زنـان تـنھا 

10 پدر- مرد- ساالری بھ ایدئولوژی و سازوکاِر ھژمونیکِ سلطھ و حاکمیِت نمادین پدر ـ مرد داللت دارد. در علوم اجتماعی این مفھوم، 


استعاره ای برای درک و اشاره بھ مراحل تکوین تفکِر قیمومیت و ریاسِت جنس مرد در جوامع بشری ست.                                       
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یک راه بـرای رسیدن بـھ حـقوق بنیادین خـویش دارنـد: ایجاد دگـردیسی و دگـرگـونی در فـھم و کارکرد نـظام اجـتماعیِ 
جان سختی کھ حقوِق اساسِی انسان ھا را مصادره، منحرف و محدود می کند.

ــ اصل استقالل و فراگیری 

مـا بـھ  مـثابـھ ی فـعاالن 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 می کنیم. جـنبش بـا شـناسـایی و پـرداخـتن بـھ مـسائـل 
و نیازھـای تـمامی اقـشار، طـبقات و گـروه ھـای متکثر زنـان مـصمم اسـت تـا ضـمن حـفظ اسـتقالل نـظری و عملی، خـود را 
جـدا از دیگر جـنبش ھـای مـقاومـت و اعـتراِض ضـِد نـظاِم سـرمـایھ داری بـومی و مـنطقھ ای نـدانسـتھ و منفک عـمل نکند. 
زیرا مـا خـود را بخشی از جـبھھ و جـریان مـبارزه ی جـھانی بـرای پـایان بخشیدن بـھ نـظام پـدر ـ مـردسـاالری و سـرکوب 
جنسی و جنسیتی می دانیم. بــھ این ســبب، بــرای مــا تــنھا یک فــلسفھ ی مــبارزه مــوضــوعیت و اولــویت دارد: فــلسفھ ی 
11فمینیستی ای کھ بـاید بـھ دیگر نیروھـا و جـنبش ھـای ضـد سـرمـایھ داری – از جـملھ بـھ محیط زیست گـرایان، ضـد نـژاد 

، جـنبش ھـای دفـاع از دگـربـاشـان جنسی و اتـحادیھ ھـای کارگـری مـنطقھ ای و جـھانی –  13پـرسـتان، ضـد اسـتعمار گـرایان 12

بپیوندد.

ــ اصل قاطعیت و پاسخ گویی 

جــنبش مســتقل زنــان افــغانســتان مجــموعــھ ای متشکل از تــمام جــریان ھــا، افــراد، فــعاالن و کشن گــران مســتقل مــدنی، 
آکادمیک، اجـتماعی، سیاسی [و…] در داخـل و بیرون مـرزھـای سیاسی افـغانسـتان اسـت. حـرکتی قـاطـع و منسجـم بـرای 
گـفتگو گـردانی، ھمبسـتگی، آدرس بخشی و پیگیری مـطالـبات جـمعی و بـرحـق زنـان کھ بـر ظـرفیت ھـای فکری و تجـربی 
مـبارزات تـاریخی - فمینستی مـا اسـتوار اسـت. بـھ بـاور مـا، جـنبش ھـای مسـتقالنـھ و خـودجـوش بھـترین فـرصـت بـرای 
تـمرین قـابلیت آمـوخـتن و آمـوزانـدِن مـبانی و آمـوزه ھـای دمـوکراتیک راسـتین اسـت. آن جـا کھ اولـویت ھـا و دغـدغـھ ھـای 
جـمعی بـا مکانیزم ھـای دمـوکراتیک از سـوی جـمع و بـرای جـمع پیگیری شـود و تـمام امکانـات و مجـراھـا سـازمـان دھی و 
سـامـان دھی می شـونـد. این امکان می تـوانـد پیش فـرض ھـا و فـھم پیشین مـا از مـوقعیت و مـختصات قـدرت خـودمـان در 
نسـبت بـا دیگر واقعیت ھـا و نیروھـای دیگر اجـتماعی را تکامـل و تـعدیل بخشـد و نـگاِه مـا نسـبت بـھ انـسان و جـھان را 
تغییر دھـد. مـبارزه ی جـمعی می تـوانـد درک مـا را از مـنابـع و اشکال سـرکوب–   چیستی، چـرایی و چـگونگی پـدیده ھـا 
را- عـمق ببخشـد. تجـربـھ ی کارآمـد جـنبش ھـا ثـابـت کرده انـد کھ این فـرصـت می تـوانـد محـرکی بـاشـد کھ مـا را بـرای 
بـازتـعریف، بـازتفسیر و بـازانـگاری مـفاھیم  و ایده ھـای  چـون قـدرت جـمعی و رھـایی بخشی و وسـعت بخشیدِن درک مـان 


از پدیده ھا یاری رساند.

11 این مفھوم در اواخر قرن ١٩ میالدی توسط کارل مارکس متفکر و فیلسوف آلمانی وارد جامعھ شناسی معاصر شد. بر مبنای نظریھ ی 

 مارکس، سرمایھ داری مرحلھ و مجموعھ ای از نظام روابط دیالکتیک اجتماعی و اقتصادی است کھ پس از انقالب صنعتی و بر خاستگاه 
بھره کشی طبقاتی روی کار آمده است. مفھوم سرمایھ داری بھ استثمار و بھره کشی اکثریت کارگر توسط اقلیت صاحب ابزار تولید داللت 

دارد. 

12 این مـفھوم بـھ اشکال متکثر تـصرف نـظامی، مـداخـلھ، سـطلھ جـویی و بھـره کشی از مـنابـع انـسانی، اقلیمی، مـادی و مـعنوی [در شـرق] تـوسـط 

قـدرت ھـای بـزرگ جـھان [در غـرب] اشـاره دارد. جـنبش ھـای بـومی و جـھانی مـقاومـت ضـد اسـتعماری عـمدتـن از قـرن ١٧ تـا ١٩ میالدی بـا 
ھـدف اسـترداد اسـتقالل کشورھـای تـحت اسـتعمار خـاصـھ در بـخش ھـایی از قـاره ی آفـریقا و آسیا نـقش عـمده ای در شکل گیری و سـازمـان دھی 

جریان  مقاومت ھای بومی در این مناطق داشتھ اند.


13 جریان ھا و جنبش ھای دفاع از حقوق اساسی گروه ھایی کھ ھویت جنسی و جنسیت شان در قالب دگرجنس گرایی نمی گنجد.                  
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اھداف و چشم انداز ما

ــ نقِد پیش کاری در حوزه ی زنان و رویکرد نئولیبرال 

 در دو دھـھ ی گـذشـتھ و در امـتداِد روی کار آمـدِن نـظام نـئولیبرال نـاکارآمـد، مـتمرکز، فـاسـد و مـصادره جـو، شکلی از 
14رویکرد »نـئولیبرالی« در حـوزه ی مـسایل زنـان روی کار آمـد و عـمومیت یافـت کھ مـجال مـعرفی و بـالـندگِی فمینیسمِ 

ــ  فـراگیر، مسـتقل و مـبارزه  طـلب و امکان تفکیکِ آن از فـعالیت ھـای شـرکتی/ پـروژه ای را بـھ امـری ــ اگـر نـھ نـاممکن 
دشـوار بـدل کرده اسـت. بـا بـاور مـا، صـعود تبلیغاتی زنـان طـبقھ ی 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 پیش خـدمتی 
از سـوی مـناسـبات قـدرِت مسـلط و رسـانـھ ھـای جـریان اصلی نیز مشـروعیت یافـتھ و ھـمھ جـا حـمایت و تبلیغ می شـونـد. 
، افـزایش شکاف ھـا و فـشارھـای  15نتیجھ ی این وضـع، بی اعـتمادی عـمومی [خـاصـھ در میان زنـان] بـھ مـقولـھ  ی فمنیسم

طـبقاتی، فـرصـت سـوزی، پـراکندگی و سـردرگمی نـظری و عملی و از ھـمھ مـھم تـر سـرخـوردگی در حـوزه ی زنـان بـوده 
است.

بـھ بـاور مـا رویکرد »نـئولیبرال« در قـبال چـالـش ھـای مـوجـود خـوْد بـھ بخشی از چـالـِش وضعیت زنـان افـغانسـتان، مـنطقھ 
و جـھان بـدل شـده اسـت. زیرا این روبکرد بـا تـمرکز و اتکا بـر مـسایل زنـاِن قشـر مـتخصص و اغـلب شھـرنشین، بـر 
ایده ھـای »شـراکتی» «رقـابتی« و »شکستن سـقف شیشھ ای« در سـاخـتار کنونِی قـدرت مـتمرکز اسـت نـھ  بـرانـدازی آن. 
این [طـمع شـراکت در قـدرت] حـتا در این مـقطع  و درگیر و دار رونـِد صـلح و جـنگ نیز خـود را وقـف آن کرده اسـت 
کھ اقلیتی از زنـاِن بـرخـوردار از امکانـات و امتیازات [ویژه] را قـادر سـازد تـا ــ بـھ ھـر قیمت ممکن ــ از نـردبـان 
سـلسھ مـراتبِی قـدرت سیاسی، اقـتصادی و نـظامِی پـدر- مـردسـاالر باـال رونـد و در رأس امـور قـرار گیرنـد. این پـدیده ی 
16پیش کار بـر سنخی از ایده ی بـرابـرِی بـازار-مـحورانـھ ای [عـرضـھ و تـقاضـا] صـحھ می گـذارد کھ بـا »سیاسـت ھـای« پـدر- 

مـرد سـاالرانـھ، سـرمـایھ دارانـھ و طـبقاتِی مـوجـوْد مـنطبق و ھـم خـوان اسـت. بـھ بـاور مـا، فمنیسم و فمنیستی کھ مسـئلھ و 
مـخالفتی بـا بنیان ھـای فلسفی-تـاریخی-مـادی- تقسیم نـابـرابـر قـدرت، فـرصـت و مـنابـع نـدارد؛ ریشھ ھـای سـرکوب و 
نـابـرابـری [جنسیتی] را نمی شـناسـد و مـبلغ الـگوِی معیشت و بـھ تـبع آن الـگوی انـدیشھ و عـمِل جنسیت زده می شـود، مـردود 
اسـت. ازین رو، ھـدف نخسـت مـا نـقِد پیش خـدمتی  زنـان در تـمام اشکال آن و اعـالم و اثـبات ورشکستگی و بی اعـتباری آن 
، ایده ی رھـایی و  17در افـغانسـتان، مـنطقھ و جـھان اسـت. مـا بـرآنیم تـا بـا مـعرفی فـلسفھ ی »فمنیسم بـرای ٩٩ درصـدی ھـا«


برابری را برای تمام زنان و ھمگان جان ببخشیم. 

ــ بیداری سیاسی و کشن گری جمعی 

تجـربـھ ی مـبارزه ی مسـتقالنـھ می تـوانـد مـا را وادارد تـا درک  مـان از واقعیت ھـا و اولـویت ھـای مـبارزه را در ھـر دوره 

اصالح کنیم. مبارزه ی داوطلبانھ و متعھدانھ می تواند دایره ی اعتبار، اعتال، انسجام و ھمبستگی را میان تمام اقشار   

14 بــھ چــھارچــوب ن ظــاِم فکری و سیاسی ای داللــت دارد کھ پــس از ســال ١٩٣٠ میالدی و بــا بھــره گیری از اتــاق ھــای فکر و تــبادالت 

دانـشگاھی در غـرب و پـس از جـنگ جـھانی اول آغـاز شـد. سـپس از دھۀ ١٩٧٠ بـھ این سـو جـایگاھی مسـتحکم در دولـت ھـا 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.

15 انـدیشھ ی سیاسی و فلسفی ای کھ دسـت کم در یک سـده ی گـذشـتھ بـھ نـقد و تحـلیل بنیان ھـای مـادی، مـعنوی و تـاریخی نـابـرابـری سـاخـتاری 

جنسیتی در تمام عرصھ ھا و اشکال آن می پردازد.

16 خدمت کاری و خوش خدمتی. استعاره ای در وصف فعالیت ھای زنان در حفظ مناسبات طبقاتی و نابرابر در قدرت مسلط

17 جنبش جھانی فمنیسی  ای ست کھ از سال ٢٠١۶ و با برگزاری اعتراضات و اعتصابات گسترده ی فرامرزی، با شعار و ایده ی برابرْی 

اکنون، برای ھمھ و در تمام اشکال علیھ خشونت، تبعیض و سرکوب روی کار آمده است. این جریان بھ دنبال احیای اھداف و انگیزه ھای 

اینترناسیونال برابری طلبانھ  است.                                                                                                                           
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سـرکوب  و حـذف شـده بسـط دھـد و اراده و انگیزه ی مشـترک آنـان در مـواجـھھ بـا مـراجـع سـرکوب را تـقویت و تشـدید کند. 
مـا در سـایھ ی تسـرِی بیداری و آگـاھی طـبقاتی می تـوانیم چـشم انـدازی روشـن و فـراخ تـر را بـرای گـذار بـھ سـوی جـھانی 
بـرابـر و جـھان بینی دیگر تـرسیم کنیم. جـھانی کھ افـراد جـامـعھ در آن بـرابـرانـھ، داوطـلبانـھ، متعھـدانـھ و مسـئوالنـھ رفـتار 
می کنند. جـھانبینی ای کھ از تـنگنای تـفاسیِر مـتعارف و دو گـانـھ ھـا بـرھـد؛ تـفاوت و تکثر را بـرسیمت بـشناسـد؛ ولی نـھ 
تـقدیس  کند و نـھ بـزداید. دانشی کھ فـراگیر و فـراخـوانـنده بـاشـد و بـرخـالِف جـریان اصلِی »تکثرگـرایی« و »دادخـواھی«، 
جـنس و دامـنھ ی خـشونـت ھـا و سـرکوب ھـای مـتنوعی کھ مـا از آن ھـا رنـج می بـریم را ھـم سـان و ھـم پـوشـان نـدانـد. زیرا ھـر 
یک از این سـتم ھـا شکل و ویژگی ھـای خـود را دارنـد؛ گـرچـھ ھـمھ ی آن ھـا در یک نـظام سیاسی-اجـتماعِی مشـترک ریشھ 
دارنـد و از آن تـغذیھ می کنند. بـھ بـاور مـا، شـناخـت و نـشانـھ گـذاری آدرس و آبـشخوِر اصلی این مـناسـبات »پـدر ـ مـرد ـ 
پـدرسـاالری» «سـود بـاوری« و »سـرمـایھ داری« و اتـحاد بـرای مـبارزه بـر ضـد آن اسـت کھ می تـوانـد ھـمھ ی مـا سـرکوب 
شـدگـان را کنار ھـم و در یک صـْف منسجـم کند. مـا [در جـنبش] می دانیم تـنھا در این صـورت اسـت کھ می تـوانیم بـر 
دسـتھ بـندی ھـا و جـداسـری ھـای کاذب میان  اقـشاِر مـورِد سـرکوب غـلبھ کنیم. تقسیم، تفکیک و تقلیل مـا ــ بـھ ھـویت ھـای 
مــذھــبی، فــرھنگی، تــباری، زبــانی، قــومیتی، جنسی و جنسیتی صــرف – شیوه  و شــگرِد آشــناِی نــظارت و مــدیریت 
نـظام ھـای پـدر ـ مـرد ـ سـاالرانـھ و سـرمـایھ دارانـھ در بـرابـر عـبور بـھ سـوی بیداری و کنش گـری جـمعی سـت. بـنابـراین ھـمھ 
چیز بسـتھ بـھ این اسـت کھ چـقدر بـتوانیم این رھـنمود مشـرح، الـھام بـخش و رھـایی بـخش را در حـوزه ی نـظر و عـمل 


بپرورانیم.

ــ تاریخ آفرینی و فرصت سازی 

بـھ بـاور مـا و در خـألء کنونی و تـاریخی بـھ میان آمـده [نـاشی از نـاکارآمـدی گـفتماِن مسـلط نـئولیبرال]، مـا بـھ مـثابـھ ی 
نیروھـای مـنتقد و مسـتقل می تـوانیم بـا مـعرفی نـسخھ ی گـفتماِن بـدیل از سـِد کرختی و سـرخـوردگی عـمومی بـگذریم. در 
این مـجال جـنبش مسـتقل زنـان افـغانسـتان بـا اتـخاِذ مـوضـع گیری و جھـت گیری ھـای فلسفی - سیاسِی مـتفاوت می تـوانـد 
مـعرِف ارزش، اخـالق و بینِش فمنیستی تـازه بـاشـد. مـا می تـوانیم سـلسلھ ی مـنقطع و تـاریخِی گـفتمان ھـای عـدالـت خـواھیِ 
ملی را در پــرتــو ارزش ھــای انــسانی و جــھانی از ســر بگیریم. می تــوانیم تــعاریف و کاربســت واژه ھــا و مــقولــھ ھــای 
کلیدی ای چـون »فمنیسم« را در مـتن تـاریخی و بـومی  مـان بـازتـعریف کنیم. در این فـرصـت می تـوانیم شـرح دھیم کھ 
فـلسفھ و مـاھیت مسـئلھ ی فمینیستی چیست؟ بـھ این مـنظور جـنبش ھـموارگـِر راھی خـواھـد بـود کھ روزی بـرای رسیدن بـھ 
جـامـعھ ای بـرابـر بـاید از آن عـبور کنیم. می خـواھیم در نـظر و عـمل شـرح دھیم کھ چـرا بـاید الـزام کنش سیاسی- طـبقاتی 
را بـــھ جنبشی فمینیستی گـــره زد؟ در این راه، چـــرا بـــاید ھـــم راه و ھـــم گـــام دیگر جـــنبش ھـــای بـــرابـــری طـــلب و 
ضـدسـرمـایھ داری در مـنطقھ و جـھان بـود؟ در مـرحـلھ ی نخسـت، کار را بـا تحـلیل ھـوشـمندانـھ ی ابـعاد بحـران کنونی ، 
صـدور مـواضـع ، اعـالم فـراخـوان ھـای مـردمی و انـتشار مـطالـبات و خـواسـتھ ھـای مسـتقالنـھ ی مـردم از آدرس جـنبش 
مسـتقل زنـان افـغانسـتان آغـاز کرده ایم. تـولید و تکثیِر مـتِن مـانیفست فمنیستی بی گـمان گـام محکمی در آغـاز این راه اسـت 
امـا تـماِم آن نیست. زیرا جـنبش مکلف اسـت تـا در بـلند مـدْت انـزوا و انـقطاِع تـاریخیِ  رگـھ ھـای بـومی مـبارزه ی بـومی 


زنان در افغانستان را بھ بدنھ ی منطقھ ای و جھانی آن پیوند بزند.

جنبش مستقل زنان افغانستان  
١١ حمل سال ١۴٠٠ ھجری شمسی برابر با ٢٠٢١ 
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