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 ۲۵/۰۲/۲۰۱۸         نظری. اتریش  شاه از: نادر

 جنبش روشنایی نقد و بررسی

 

با وجودیکه جنبش های اجتماعی در سطح جهان دارای هدف های دراز مدت و کوتاه مدت هستند و هر کدام مسیر های مبارزاتی 

د، اما میتوان این جنبش را به دو گروه دسته بندی کرد. جنبش هائیکه هدف های دراز مدت دارد، و جنبش نگونه گونی را می پیمای

هائیکه هدف های مقطعی و کوتاه مدت دارد. جنبش هائیکه دارای هدف های دراز مدت و نهایتاً آرمان گرا هستند، متشکل از طیف 

جنبش زنان، د. از جمله میتوان بر می چرخو سیاسی مشترک اقتصادی ها و اقشار مختلف جامعه می باشند که بر محور وجهه 

 و سندیکایی و اتحادیه های صنفی اشاره کرد. جنبش های اقلیت های ملی و مذهبی، جنبش های کارگریجنبش دانشجویی، 

یثیت و اعتبار قوم و ی است که برای حفظ یا اعاده حکوتاه مدت و مطقعی هستند، جنبش های یاما جنبش هایی که دارای هدف ها

مذهب و ملیت ظهور می کند و پس از مدت کوتاهی؛ فرو می نشیند. به بیان بهتر، اینگونه جنبش ها، انگیزه احساسات عاطفی و 

و تصادفی هستند که در یک مقطع زمانی معین و مشخصی ظهور می کند و پس موجی  ،چنین جنبش هایی، ادواری روانی دارد.

 فرو می پاشند.  ،ها و یا نا امید شدن به آن مطالباتاز رسیدن به خواست 

اما در واقع این جنبش  استانگیزه اقتصادی  جنبش روشنایی، از نوع اخیر است. گرچه عامل اساسی اعتراض جنبش روشنایی

بگفته خودش، جنبش اعتراضی برای "برق" نیست، بلکه جنبش اعتراضی برای "فرق" است. درینجا فرق، انگیزه عاطفی و روانی 

 تثبیت کند.حفظ و دارد و نمی تواند بعنوان یک جنبش دراز مدت، با هدف ها و انگیزه های اقتصادی و سیاسی خودش را 

از حرکت نیز  طورعموالً جنبش های موجی و طوفانی هستند. همانگونه که سریع حرکت می کنند، همانجنبش های خود جوش، م

باز می ماند. زیرا جنبش های خود جوش، دارای احساسات روانی بیشتر اما انگیزه های و هدف های غایی کمتر و ناپخته تر دارد. 

امند. زیرا بلحاظ آگاهی سیاسی، نوزاد و نا پخته هستند. جنبش های اینگونه حرکت های خود جوش مردمی را، معموالً جنبش نمی ن

به پا خواست. اما جنبش نوزاد و نوظهور، قاعدتاً بدون رهبر هستند. مثل جنبش سیاهان در امریکا که پس از اعتراض روزا پارکس 

 د سابقه مبارزات مدنی بوده است.، سیر مدنی مرتب و مدونی را طی کرد. در حالیکه جنبش روشنایی، فاقامریکاسیاهان در 

آنچه بعنوان سابقه مدنی بودن جنبش روشنایی را میتوان حساب کرد، "جنبش تبسم" بود که آنهم در یک مقطع زمانی معین شکل 

 که توانیست فرین مبارزات مدنی در تاریخ افغانستان استآگرفت. جنبش تبسم بعنوان جنبش بدون رهبر، یکی از جنبش های افتخار 

رهبر، توانایی و ظرفیت گستردگی آنرا به ، در حالیکه جنبش روشنایی، بدلیل دارا بودن چندین دامنه اش را گسترش و وسعت دهد

 پیش برده نتوانیست.

به این معنی که ستم قومی بومی را با ارزش است.  یستیگلوبال –ترکیب آرمانی و هدفمندی جنبش روشنایی، یک ترکیب لوکالیستی 

ی می خواهد حل کند. مثالً جنبش زنان یا جنبش دانشجویی، هر دو پدیده های گلوبالیزاسیون است. در حالیکه جنبش های جهان

پای دموکراتیک افغانستان با ابزار فشار مدرن برای نظام نوو بومی دارد. ازین خاطر مطالبات بومی  ستیروشنایی ارزش لوکالی

گلوبالی است. لذا مطالبات ایجاد عدالت بومیانه، با ابزار  -ستان یک مناسبات بومی. زیرا مناسبات سیاسی در افغانتازگی دارد

چنین مطالباتی از توان یک نظام  نوپای دیموکراتیک، بر نمی آید. بهمین  .اماگلوبالی از توان یک نظام دیموکراتیک پوره است

 عدالت خواهی را می دهد. یعنی با خشونت غیر علنی!دلیل، نظام سیاسی افغانستان نیز با ابزار بومی؛ پاسخ چنین مطالبات 

سرکوب و خشونت علنی حکومت؛ در مقیاس معینی میتواند موجب تحریک و بسیج جنبش ها شود اما خشونت غیر علنی، در 

ً تمامی جنبش ها  اجتماعی در جهان؛ تا حدودی میتواند یمقیاس انتحار و انفجار، موجب وحشت و هراس جنبش می گردد. بنا

، یکی از خشونت های یا گروه های تروریستی خشونت ها را تحمل نماید. ولی خشونت های غیر علنی از جانب حکومت افغانستان
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شان غیر علنی حکومت های های برای کل جنبش در سطح جهان است. یعنی هیچ جنبش جهانی، توسط خشونت و بی سابقه نادر 

 کماکان وجود دارد.می بینیم که خیلی زود از میان می رفت اما  که جنبش روشنایی . ازین لحاظ طبیعی بودچنین سرکوب نشده است

یا رهبری لخ والسای پولند و جنبش سربستان، سعی کرده اند جنبش های مدنی که به نضج و پخته گی سیاسی می رسند، مثل جنبش 

د و مبارزات متشکل تر و سیاسی را در جنبش کشاندن فاقد رهبران سیاسی باشند. زیرا نهاد های مدنی ورا مخفی نگاه دارند و یا 

نفوذ نتوانیست که رهبران متعددی در آن عرض در میان مردم بیشتر منظمی را به پیش می بردند. اما جنبش روشنایی ازین جهت 

جوش است. اندام می نمود. وجود رهبری در جنبش های خود جوش، خود بخود ضربه بزرگی در پیکر جنبش های طوفانی و خود 

خود جوش، غیر متشکل بودن، غیر سازمانی بودن و غیر رهبر  داشتن آن است. به بیان دیگر، جنبش  یزیرا ماهیت جنبش ها

از آن جهت طوفانی و موجی است که متشکل نیست. وقتی جنبش های موجی و طوفانی، متشکل و سازمانیافته  ؛های خود جوش

 دارد و جنبش نیست.شود، دیگر ماهیت سازمان و حزب سیاسی 

حزب و سازمان رغبت و تمایل  سمتطبیعت و ماهیت اش در جنبش روشنایی نیز وقتی می خواست برایش حزب سیاسی بسازد، 

. بناً رهروان و داد رآرمان حزب سیاسی تغییر مسی قصدپیدا کرد. از آن جهت دیگر ماهیت یک جنبش را از دست داده و به م

اینکه متشکل از فعالین جنبشی باشند، ایدئولوگ های سیاسی شدند. اما ایدئولوگ های سیاسی قادر اعضای جنبش روشنایی بجای 

  به جلب و جذب جنبش های مردمی نیستند. زیرا سابقه معامالت و معادالت سیاسی به آنها اجازه چنین نقشی را نمی دهد. 

 ترکیب اعضای جنبش روشنایی 

ای داخل کشور حضور ندارند. شخصیت های علمی و سیاسی زبده وعمده شامل نیستند. قشر در جنبش روشنایی، عمدتاً تکنوکراته

د. شخصیت های ادبی و فرهنگی در جنبش روشنایی دیده نمی شوند. دانشجویان نروشنفکر و نویسندگان تاثیر گذار در جنبش نمی باش

رت عمده در جنبش شامل نیستند. هنرمندان و آوازخوانان نیستند. زنان و دختران فعال وتحصیل یافته بصوفعال و سیاسی در جنبش 

 معروف و مشهور از جنبش حمایت نمی کنند.

در خارج نیز هوادارن جنبش روشنایی مثل داخل کشور؛ ترکیب مشابهی دارند. شخصیت های علمی و بوروکرات را در جنبش 

. با جنبش همکاری نمی کنندخارج نشین، یان الیق و شایسته نمی بینیم. فعالین احزاب سیاسی از جنبش هواداری نمی کنند. دانشجو

 زنان و دختران فعال و فمینیست هوادار جنبش روشنایی نیستند.

رهبران جنبش روشنایی در داخل چند نماینده پارلمان و معدود افراد وابسته به سازمانها و احزاب سیاسی هستند. برخی از دانشجویان 

در خارج نیز، جمعی از  و هم چنان اقشار سطوح پائین جامعه از جنبش حمایت می کنند.اجتماعی  و فعال  و شخصیت های موثر

فعالین فرهنگی، یا شبیه فرهنگی از حامیان جنبش هستند. برخی از اشخاص پراکنده سازمانهای سیاسی در جنبش هستند. تعدادی 

شنایی دست به فعالیت می زنند. تعداد کثیری از اقشار طبقه از اشخاص اجتماعی، عمدتاً غیر موثر در جامعه در بدنه جنبش رو

 پائین جامعه جنبش را مورد پشتیبانی قرار می دهند.

 سیاسی را دنبال می کند؟ -فکری اما جنبش روشنایی کدام خط 

ومت های در اعتراض به پروژه "برق توتاب" براه افتاب اما محصول خشم دیرینه ستم ملی بود که حکگرچه جنبش روشنایی 

اما پس از مبارزه و چانه  سیع بود.واستبدادی در طول تاریخ بر هزاره ها اعمال کرده بود. ابتدا جنبش روشنایی خیلی گسترده و 

 2تر گردید. حمله انتحاری دود زنی با حکومت، راه معامله و بهره برداری از جنبش باز شد و عاقبت دایره جنبش تنگ تر و مح

کشته و زخمی بجا گذاشت. این  300و  خشونت غیر علنی از جانب حکومت و گروه های تروریستی،  هراس، 1395اسد سال 

حمله هولناک از یک جانب ترس و هراس را در میان اعضا و هوادران جنبش دامن زد و از جانب دیگر تنش ها و دوسته گی های 

 درون جنبش را علنی ساخت.

اره با حکومت وارد معامله شدند و جنبش در مقیاس محدود و معینی باقی ماند. بقایای عاقبت بخش عمده سران سیاسی و رهبران هز

رهبران جنبش روشنایی؛ دچار التقاد اندیشی شدند. از یک جانب جنبش روشنایی را، جنبش ضد خشونت معرفی می کردند. از 

با سران تسلیم شده و معامله گران جنبش؛  . وقتیندجانب دیگر، جنبش روشنایی را، جنبش حسینی و عاشورایی معرفی می نمود
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قلمداد می کردند. اما زمانیکه راه مذاکره و مصالحه با دولت را  پیش موضع می گرفتند؛ جنبش را ادامه دهنده خط شهید مزاری 

 می کشیدند، جنبش روشنایی را جنبش عدالت خواهی و مطالبات حقوقی در بدنه دولت می خواندند.

دم داشتن یک خط سیاسی مدون و مشخصص در جنبش؛ سبب شد که جمعی از افراد نخبه جنبش را ترک بگویند. التقاد اندیشی و ع

زیرا دیگر آن مطالبات مشخص لین برق توتاپ، جایش را به بلند پروازی های خیالی و آرمان گرایی های سیاسی داد. زیرا بعضی 

 نموده رئیس جمهور غنی را، حامی طالبان و داعش می خواندند. اوقات رهبران این جنبش، شعار بر اندازی حکومت را مطرح

، عکس اشرف غنی رئیس جمهور با پرچم داعش یک جا طراحی شده بود. به این معنا که 2018فبروری  18در تظاهرات مونیخ 

 رح حمایت کرد.غنی و داعش دو روی یک سکه هستند. زولفقار امید، یکی از رهبران جنبش روشنایی، طی مصاحبه ای ازین ط

گمی کامل و ابهام اندیشی مبهم و غامض یک سر دردر جنبش این التقاد اندیشی خط فکری جنبش روشنایی سبب شده که اعضای 

، اما در موارد دیگر، با قلمداد خوانندبسر برند. آنها بعضی اوقات جنبش روشنایی را یک جنبش اصالح طلبی درون حکومتی می 

کردن رئیس جمهور غنی، مساوی با داعش و طالب، جنبش را به شکل غیر رسمی، یک جنبش بر انداز حکومت معرفی می کند. 

قای بهزاد، یکی آگمی های سیاسی؛ کمتر در جنبش های اجتماعی جهان دیده می شود. از یک جانب چنین التقاد اندیشی و سر در

جنبش روشنایی را جنبش ضد خشونت معرفی می کند، اما از جانب دیگر، جنبش روشنایی را، جنبش حسینی و  جنبش، از رهبران

 عاشورایی و ادامه دهنده خط مزاری می داند!

باشد، نمیتواند جنبش حسینی و عاشورایی باشد.زیرا جنبش حسینی و عاشورایی،  اما وقتی جنبش روشنایی، جنبش ضد خشونت

یام و مبارزه مسلحانه است. جنبش ضد خشونت که مبارزه مسلحانه نیست. هم چنان که ادامه دهنده خط مزاری را نمیتوان نوعی از ق

 جنبش اصالحی و ضد خشونت دانست.

تواند جنبش روشنایی یک خط  آشفته و  گیج کننده در جنبش روشنایی است که نمی ،همین تعبیر ها و تفسیر های سیاسی مشوش

غلق بودن و پیچیدگی خط فکری و هدف سیاسی، یکی از قوه و توان راندن و طرد کردن و درست برایش اتخاذ کند. م  سالم فکری 

اعضا و هواردان در جنبش های اجتماعی می باشد. جنبش های اجتماعی، یک مکتب سیاسی و فکری نیست تا مردم حول آرمان 

معین و مقطعی های اجتماعی؛ مطالبات مشخص سیاسی یا اقتصادی های دراز مدت و کوتاه مدت به دور آن جمع شود. جنبش 

دارد. بناً جنبش های اجتماعی خود جوش، طالب هدف خاص و مشخص است. مثل جنبش تبسم که هدف خاص و معین داشت. مثل 

 برق توتاپ که هدف روشن و شفاف داشت.

جوش مردمی نمی دانند. خط و مش  درا با جنبش های خواما رهبران جنبش روشنایی، فرق میان جنبش های انقالبی و برانداز 

ایدئولوژیک است. در جنبش های انقالبی چنین -هایی که رهبران جنبش روشنایی برای جنبش ترسیم می کنند، خط و مش سیاسی

حول یک امر  د. آنهاگرد هم نمی آیخطوط سیاسی و آرمان گرایی وجود دارد. اما مردم افغانستان حول انقالب و آرمان گرایی 

اف شدن ارای انتخابات شفد. مثل جنبش سبز ایران که برای نخود جوش متحد می شوو مشخص و آنی و دست یاب بصورت موقتی 

 وش به میدان آمد. بصورت خود ج

رهبران جنبش روشنایی نیز از جنبش مردمی، حزب سیاسی و سازمانهای زبده و آهنین نسازند. جنبش های مردمی خود جوش 

ی امر مشخص و شفافی به میدان می آیند و زود هم بر می گردند. از جنبش مردمی، نباید سربازان فدایی ساخت و مثل حسن برا

صباح، آنها را در قلعه الموت محصور و زندانی کرد. جنبش های مردمی در صورتی رشد و بالندگی پیدا می کند، که هدف های 

که مردم به این هدف های کوچک دست می یابند و یا خیر. مهم این است که مردم را  کوتاه مدت و دسیاب داشته باشد. مهم نیست

 برای سرنوشت شان حساس و هوشیار کرد.

دقیقه در اعتصاب ها دعوت می کردند. مثالً هر  20جنبش های مدنی، مردم را صرفاً برای  برخی از کشور های افریقایی، در 

دقیقه توقف داشت و پس از آن دنبال کار شان می رفتند و هدف ها تمام میشد. به این  20قرار داشت فقط که راننده در هر جایی 

ترتیب این جنبش های مردمی با هدف های کوتاه مدت، به نتایج خوب می رسید. اما در افغانستان، جنبش روشنایی مردم را سالها 

 آرمانی و خیالی برسند.به هدف های گرو می گیرند تا به کمک و توان آنها 
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 4تر 4 له :شمیره د پاڼو

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تک قومی بودن جنبش روشنایی

، از جنبش های تک قومی در افغانستان است. جنبش های تک قومی، بدلیل فاقد اتخاذ خط سیاسی و هدف درست، جنبش روشنایی

از حکومت،  بجای اینکه به سمت فراقومی کشانده شود، بیشتر به دور قوم محدود و محصور می شود. زیرا مطالبات عدالت طلبی

آماج قرار دادن اقوام دیگر گردیده و به در مقایسه با اقوام دیگر تشخیص و سنجیده می شود. همین مقیاس ها؛ خود بخود منجر 

مطالبات عدالت خواهی به بیراهه کشیده می شود. از جمله میتوان به سخنرانی یکی از رهبران پشتون اشاره کرد که گفت، از 

ره جات بیشتر به دانشگاه شامل می گردد. یا مثالً بعضی از هزاره ها اعتراض می کنند که در مناطق پشتون قندهار کمتر و از هزا

کمتر. این چنین اعتراض ها و تک قومی بودن جنبش ها نشین بیشتر راه سازی و انکشاف صورت می گیرد، اما در مناطق هزاره 

بیاورد، و حکومت را وادارد تا نیاز مندی های مردم افغانستان را رفع  میان اقوام بوجودهای مردمی، بجای اینکه وجهه مشترک 

کند، تنش ها و شکاف ها میان مردمان افغانستان را بیشتر می سازد. لذا از تمامی امکانات و گزینه ها باید استفاده کرد تا جنبش ها 

 را فرا قومی ساخت.

 نتیجه گیری:

ساخت. از تجربه این جنبش، جنبش های مردمی فراقومی و فرا اقشاری باید  جنبش روشنایی را همیشه و دوام دار نباید •

 ظهور کند.

باید انتخاب کرد. نه هدف های دوامدار سان و مقطعی آ ، شفاف،به جنبش های خود جوش مردمی، هدف های روشن •

 حزبی و تشکیالتی.

رد. نه اینکه از پیشش، جنبش حسینی و جنبش های اجتماعی را به مسیر جنبش های ضد خشونت باید هدایت و رهبری ک •

 عاشورایی یا جنبش انقالبی ساخت.

در شرایط فعلی افغانستان، امنیت از همه ی خواست ها و مطالبات حقوقی اولویت دارد. بناً جنبش فراقومی را برای ایجاد  •

 امنیت باید زمینه سازی کرد.

یعنی توسط دیموکراسی باید به تی و جهانی باید ارتقا داد. مطالبات حقوقی لوکالیستی و بومی را به مطالبات گلوبالیس •

 مطالبات حقوقی بومیانه رسید.

بجای اینکه توسط انقالب و مبارزه مسلحانه، حکومت را بدل کرد، توسط اعتراض های مدنی فراقومی؛ حکومت را باید  •

 اصالح کرد. 

 ت فراقومی ارتقا داد.مبارزات ضد خشونت و مبارزات مدنی تک قومی را، باید به مبارزا •

 در مبازات سیاسی و مطالبات جنبش اجتماعی، باید انعطاف داشت. یعنی گاهی به دست آورد اندکی نیز قناعت کرد.  •
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