
 

 چکیده

جنبش اجتماعی یکی از رویکرد اساسی در تغییر و حفظ مناسبات قدرت در جامعه با طبقات و گروههای حاکم و محکوم است.  

جنبش اجتماعی می تواند از باال و یا پائین، دفاعی و یا تعرضی باشد. وقوع جنبش اجتماعی از پائین بمثابه کنش جمعی طبقات و 

بیانگر به چالش کشیده شدن هژمونیسم فکری و فرهنگی طبقات حاکم است. هژمونیسم که درعمل و در  ،اجتماعیگروه های 

است و جنبش اجتماعی می تواند  به آگاهی عملی تبدیل شده درپراتیک فرایند کنش اجتماعی تناقض آن با منافع گروه های محکوم 

 اصالحی و یا انقالبی باشد.

ی اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی اجتماعی هستیم. اما لاعی ناگزیر از پرداختن و بررسی عوامدر تحلیل همه جانبه جنبش اجتم

فاکتور مشخص که می تواند جنبش اجتماعی را از یک امکان به واقعیت تبدیل کند، "سرمایه اجتماعی" آنست و هر جنبش 

ی و سیاسی آن به مشخصات این سرمایه بستگی دارد. دارد و روند تحول و پیامدهای اجتماع را اجتماعی "سرمایه اجتماعی" خود

"سرمایه اجتماعی" جنبش شبکه ای از کادرها و فعالین اند که در ضمن اعتماد و همسوئی نقش و جایگاه همدیگر را درک 

 میکنند.

ت اجتماعی و جنبش "روشنائی"که قریب یکسال قبل اتفاق افتاد بک حرکت اجتماعی برای بازتعریف مناسبات قدرت و امتیازا

این جنبش ضربه زدن به جایگاه و سلطه ی رهبران تاکنونی است. یکی از دستاوردهای  در جامعه بحران زده افغانستان اقتصادی

مذهبی خود قرار دارد با چالشها و فرصت  –جامعه هزاره است. این جنبش که هنوز در چهارچوب قومی  و محافظه کارجهادی 
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 . مقدمه1

حفظ منافع و امتیازات است که میتواند در برای تغییر و ت جمعی یک گروه یا طبقه اجتماعی جنبش اجتماعی یک حرک

اشکال و مطالبات متفاوت ظاهر گردد. جنبش اجتماعی در کنار احزاب سیاسی و رژیم های سیاسی سه ابزار اصلی در 

شکل دهی قدرت و امتیازات گروه های انسانی است. جنبشهای اجتماعی می تواند انقالبی و یا اصالحی باشد و جنبشهای 

 .بارزه میکندطبقه و یا گروه اجتماعی م تغییرات به نفع یک برایهارچوب نظام حاکم الحی در چاص

درطی دوسال اخیر ما شاهد تحرکات و جنبشهای مردمی و حق طلبانه در افغانستان بویژه در شهر کابل بوده ایم. اولین 

که بدست یکدسته اوباشان فت صورت گرفرخنده، دختر جوان  حرکت عدالتخواهی دو سال قبل در اعتراض باقتل فجیع

 همکاری پولیس و موجودیت صدها انسان بی تفاوت و تماشاگره یک روز روشن بدر مسلمان به تحریک تعویظ نویسی

در  صدها نفر . این اعتراض در واقعیت امر اولین حرکت حق طلبانه و آزادیخواهانه بود کهرخ داده بودمرکز شهر در

و  هکابل نماندشهرمحدود به فقط فرخنده  برای . دادخواهیشدندومی و مذهبی آن راهی جاده ها تقابل با دولت و حامیان ق

 . در پی داشترا در سراسرجهان  ستانیو غیرافغان ستانیاعتراضات آزادیخواهان اعم ازافغان

هزاره لق به ملیت متعمسافرین  موضوع اعتراض قتلاتفاق افتاد و اینبار از اعتراض اولی اعتراض دومی چند ماه بعد 

. قتل فجیعانه بقتل رسیده بودندداعشی  –دمکشان طالب توسط آ فجیعانهشکنجه بشکل  اسارت و بعد از ماه هابود که 



لبریز هزاره و غیر هزاره را اعم از تحمل و کاسه صبر آزادیخواهان تبسم مسافرین و بویژه دختر نه ساله بنام شکریه 

حماسه "تبسم" را در  ،کابله . انتقال اجساد توسط فعالین سیاسی بگسترده ی منجر گردیدنمود و به اعتراض و دادخواهی 

راه ه ، باز بسیاری جهات بی سابقه بودگ که تاریخ معاصر افغانستان رقم زد و برای نخستین بار یک تظاهرات بزر

 شهری را به نمایش  و نیرومند یک نیروی معترض و نیروهای سیاسی، ظرفیت و واقعیت. حماسه "تبسم" به دولت افتاد

 گذاشت. 

وقوع پیوست، اعتراض به تغییرخط برق "توتاب" از مسیر بامیان به مسیر ه دنبال دو حرکت نامبرده به حرکت که ب

سالنگ بود که هزاره ها این حرکت را یک سیاست تبعیضانه حکومت دانسته و خواهان تجدید نظر درین پروژه شدند. 

 انسانی آن خصلت قومیبنابرمطالبه و نیروی ردید از همان آغاز مسمی گ 1به "جنبش روشنائی"این حرکت که بعدن 

هزاره ها راه اندازی شد، در  بخود گرفت. این حرکت که عمدتن با ابتکار و درخواست رهبران سنتی و شریک قدرت

 منطقهخونین دوم اسد جنبش روشنائی درحادثه . آنها خارج شده و مسیر جداگانه ی در پیش گرفتکنترول ادامه خود از

حمایت ازین نیزدر را با تلفات سنگین همراه بود، اکثریت هزاره های خارج کشور حمالت انتحاری که  با کابل دهمزنگ

بر ضد تبعیض قومی تبدیل شده . جنبش روشنائی در شرایط حاضر به یک اعتراض جمعی  هزاره ها نمودجنبش بسیچ 

 این جنبش مشکل اصلی "فرق است نه برق".و بقول فعالین  است

ه ین نوشته ابتدا به شباهت ها و تفاوتهای این سه اعتراض مکث میکنیم و سپس خواهیم دید چرا حرکت اخیر توانستادر

ناگزیر از پرداختن به  شکلگیری این جنبشبدیل گردد. برای بررسی علل و به یک جنبش اجتماعی ت آوردهدوام  است که

پیچیده ای درعلوم اجتماعی است، خواهیم بود. بعد از بررسی مضمون و پایه  ااجتماعی که یک بحث نسبت ی جنبشتیور

های نظری آن، تفاوتها و یا ویژگیهای این حرکت که در زمان و جغرافیای معین یعنی افغانستان اتفاق افتاده است مورد 

ی مشخصات عام حرکتهای اجتماعی را به این یپارامترها ین بخش خواهیم دید که چهابحث و تحلیل قرار خواهیم داد. در

مشخص تبدیل نموده است. جنبش روشنائی، فرصتها و چالشهای آن بدنبل خواهد آمد و سرانجام نوشته را با یک   یشکل

 نتیجه گیری به پایان میرسانیم.

 عتراضات دو سال اخیرا  -2

ف و اهدادر ویژهه از بسیاری جهات ب است دامه داشتهسالها ای که یاعتراضات دو سال اخیر با جنگ و تخاصمات سیاس

اول اینکه اعتراضات د: نموخالصه  چند نکتهاصلی رامیتوان درین  یتفاوتها .بنظر میرسدخود متفاوت  کار شیوه های

قوانین . می باشنده کردن ارزشها دموکراتیک درچهارچوب نظام و نهادین رفرمخواهان  اصالحی بوده اند و همه راخی

وارزشهای که تاکنون بشکل نیم بند، پروژه ای و از باال بدون سهم فعال مردم در چگونگی شکل گیری آن، بوجود آمده 

جناحهای محافظه کار و  اکه عمدت و جوان استس خواستهای اقشار متوسط شهری است. دوم اینکه این اعتراضات انعکا

دینی و قومی را به که حاکمیت محافظه کاران  است لین اعتراض اجتماعیسنتی را نشانه گرفته اند. یا بعبارت دیگر او

مشخص و ویژه گیهای  . سوم اینکه رهبری و نیروهای محرکه این سه اعتراض بنا بر خواستهایدچالش می کش

 با. تحلیل نمود یکسان نبوده و لهذا این سه اعتراض را نمیتوان زیرچتر یک جنبش اجتماعی واحدی تعریف و اجتماعی

آنها را نباید از نظر  ویژۀ انکار کرد، اما تفاوتها نمیتوان عمومی این سه حرکت راوتاثیرات و مشخصات مشترک  اینکه

به اعتراضات و تظاهرات شهری و دانشجوئی آنزمان امکان داد،  2دموکراسی" ی دور داشت. همانگونه که "دهه

کنونی را مهیا نموده است. دراعتراضات اخیر خرده بورژوازی یا  اعتراضاتیکدهه اخیر زمینه  3"دموکراسی اسالمی"

                                                           
میان به تغییر مسیر برق صادراتی "توتاب" از باانگیزه اصلی شکلگیری آن  که است یک جنبش اجتماعی ملیت هزاره جنبش روشنائی"" 1

داده است. اهمیت تحلیل و بررسی این حرکت را در  لغو تبعیض را سرلوحه مبارزات خود قرار مسیر سالنگ می باشد. این حرکت اجتماعی
دو مسئله باید دید: اول اینکه این جنبش یک تحول مهم در شکل مبارزات اجتماعی در کشور است و ما در چند دهه اخیر شاهد چنین حرکت 

دوم اینکه در مورد جنبش اجتماعی  بوجود آورده است.این حرکت عرصه و چشم انداز جدیدی را ن مطالبات شان نبوده ایم. اجتماعی برای بیا
را تا آنوقت میدانند که در مورد آن بحث نکرده اند و همینکه بخواهیم آنرا  ی صورت گرفته است و بسیاری این مقولهبحث تحلیلی کمتر

 این موضوع روشن میگردد. ما از ئیها و عدم درکجدی به بحث بکشیم، نارسابطور
را دهه دموکراسی می نامند. درین دهسال یک نظام شاهی مشروطه و اتنخابات  1975 – 1965در تاریخ معاصر افغنستان بین سالهای  2

 پارلمانی وجود داشت. درین دوره آزادی نسبی بیان، تجمع و تشکل برقرار بود.
ود افغانستان در خطوط کلی خود تابع ارزشهای دینی است و با دموکراسی لیبرال تفاوت جدی دارد. اصطالح از جائیکه دموکراسی موج 3

 "دموکراسی اسالمی" را من قبلن در مقاله زیرعنوان " دموکراسی اسالمی یک مقوله تازه" مورد بحث قرار داده ام.. 



انعکاس پررنگ را تشکیل داده و خواستهای آن نیزدراین اعتراضات نقش فعال و نیروی اصلی  شهری طبقه متوسط

 .داشته است

 اعتراضات اصالحی با مطالبات مشخص – 1.2

ند. خواست هر سه در جهت رفع ستم و مشابه اطبقاتی  ارزاتی و پایگاههر سه حرکت دراهداف کلی، شیوه های مب 

. موضوع نقد هرسه حرکت ستصالح سیستم و رژیم سیاسی بوده انابرابری قرار داشته وخواستار آزادی بیشترو ا

هی فرخنده بطور مشخص . دادخواشامل میشودبی و سنتهای حاکم را و یا تلویحن حاکمیت و ارزشهای مذه امستقیم

جنایت طالبان و  یک انفجار و انزجار اجتماعی در برابر کشید، حرکت "تبسم"را به چالش  یاسالمیستها کنشارزشها و 

"وحدت ملی" به مقابله برخواسته  قومی با سیاست تبعیضگرانه حکومت نیز و جنبش روشنائی بود بی مسئولیتی رژیم

 است.

رین روش مبارزاتی این اعتراضات را تشکیل شیوه های هر سه اعتراض نیز یکسان است و تظاهرات شهری عمده ت

رفتن هزینه احتمالی تظاهرات در شرایط حاضر،  میدهد. با این تفاوت که جنبش روشنائی بعد از فاجعه دوم اسد، با باال

 اشکال دیگر اعتراض را جاگزین تظاهرات در داخل نموده است. 

است. در هر سه حرکت طبقه متوسط شهری سهم فعال داشته پایگاه طبقاتی و اجتماعی این اعتراضات بطور کلی یکسان 

توسط بیش در خطوط کلی تضمین کنندۀ منابع و مطالبات این طبقه می باشد. طبقه م نامبرده و خواستهای اعتراضات

ین ا . یک وجهه مشترک و مهم دیگر درمی باشدجامعه مدنی و دموکراتیک استقرار یک   دیگر در پی طبقه ایازهر

 دوباره برمیگردیم. در ادامه بحث  ین مورداو در اعتراض و حرکت از پائین برای تغییر و اصالح رژیم بوده استمیان 

ی این تفاوت ها را ، از لحاظ کیفصرف نظر کنیمن در این اعتراضات  اگر از تفاوت کمی، از جمله تعداد شرکت کنندگا

ه خواستها، شرایط ذهنی و عینی. این تفاوتها باعث میگردد : خواستهای مشخص، نحوۀ یا چهارچوب ارائبرشمردمیتوان 

 تا تعریف هر سه حرکت در چهارچوب یک جنبش ناممکن گردد.   

تظاهرات اولی موضوع مظلومیت زنان و حاکمیت خشن ایدئولوژی دینی را برجسته میکرد. موضوع اصلی اعتراض 

با شیوه سنت شکنانه، برای اولین د که با ابتکار فعالین زن انه بومذهبی مردساالرانه و زن ستیز هایبه فرهنگ و باور

، انزن اجتماعی سراسری و سازمان سیاسی و شبکه فقدان یکزنان حمل و دفن گردید. بار جنازه فرخنده توسط خود 

عمدتن با  ،بنا بر مشخصۀ جنسیتی آن این اعتراض مه یابد.حول این خواست ادا دین دادخواهی نتواناباعث گردید تا 

 متعلق به گروه قومی و اتنیکی خاص نمیشدند.   آن شرکت کنندگان خصلت فرا اتنیکی برگذار گردید و

م مسافرین توسط طالبان و محکو و بیرحمانه خواست اصلی دادخواهی از کشتار وحشیانه از آنجائیکهدر تظاهرات تبسم  

را نیز بیشترهزاره ها تشکیل راض اصلی اعت ی هبری و بدنهر لهذامیشد  سافرین هزارهنمودن رژیم در تامین امنیت م

موجودیت شبکه ای وسیع از فعالین جوان هزاره و نحوه بیان این مظلومیت که با حمل جنازه ها در مسیر میدادند. 

راهپیمائی همراه بود ، به یک بسیچ توده ای و حرکت عظیم اعتراضی منجر گردید. یکی از مشخصات و برازندگیهای 

روشنی ه این حرکت، کنار نهادن رهبری سنتی هزاره و مقابله با شیوه های رهبری آنها بود. حرکت اعتراضی "تبسم" ب

رهبری سنتی  سازمان و رهبران خود را میخواهند که در چهارچوب سازمان و ،نشان داد که حرکتهای جدید اعتراضی

 د.   نند بیان گردننمی توا

جنبش روشنائی مسما شد، برنامه اقتصادی دولت که رشد متوازن و عادالنه مناطق را اعتراض سومی که بعدن به در

قرار گرفت. تغییرمسیرخط برق "توتاب" در چهارچوب تبعیض قومی توسط  اعتراضانتقاد و  رعایت نمی نماید، مورد

اضافه ه ازین مسئله ب گردید. حساسیت قومی در برابر تبعیض، فهم و تجربه تاریخی و جمعی مطرححرکت  رهبران این

تا اعتراض و بسیج اجتماعی حول این خواست شکل گیرد. یکی دیگراز ویژگیهای اعتراض  ندشبکه انسانی از دالئل بود

 .تداوم یافته است  بلکه به اشکال متفاوتمحدود نگردیده  خیابانی سومی این بود که این حرکت در حد یک اعتراض

ادامه این اعتراض در جغرافیای متفاوت با سازماندهی بهتر و پایدارتربه این اعتراض کیفیت ویژه ای بخشید که در 

 علوم اجتماعی از آن بعنوان جنبش اجتماعی یاد میشود. 



 چرا این حرکت به جنبش تبدیل شد؟  -2.2

بخش بعدی که جنبه نظری این مسئله مورد  ، درتعریف کردیک جنبش اجتماعی  می توان را ا جنبش روشنائیاینکه آی

بررسی قرار می گیرد، بیشتر روشن خواهد شد. در اینجا میخواهم به این توضیح مختصر بسنده کنم که هر حرکت 

، یک جنبش اجتماعی ادامه یابدت و امتیازات که بتواند قدر موازنهخواست معین و برای تغییر در اعتراضی حول یک 

جنبش مدنی هزاره ها برای بازتعریف حوزه ای قدرت و توزیع مجدد امتیازات مادی و معنوی  است. جنبش روشنائی

به اعتراض  اینست که چرا ن میانبرخوردار میشوند. پرسش اصلی دریاست که مناطق و ملیت های مختلف از آن 

 هیئت یک جنبش اجتماعی ظاهر گردد؟ در ادامه یابد وتوانست  برق توتاب مسیرانتقال

برای تغییرموقعیت  ها قدرمسلم اینست که موجودیت شبکه از فعالین اجتماعی وآماده گی ذهنی توده های شهری هزاره

شان ازعوامل مهم درایجاد و بقای این حرکت شمرده میشود. شبکه از فعالین اجتماعی که بر مبنای اعتماد و پذیرش 

مهمترین عامل در شکل گیری یکی از اجتماعی" یاد میشود، جایگاه یکدیگرکه از آن در جامعه شناسی بنام "سرمایه 

با روحیه قوم محور هزاره ها در  نوو بویژه نسل  جوانه از قبل در میان نسل یک حرکت جمعی می باشد. چنین شبکه ک

د پراتیک به بوته آزمایش قرار گرفت و در اعتراض سومی با اعتماود با اعتراض "تبسم" درعرصه کابل شکل گرفته ب

  به نفس بیشتری ظاهر شد.

به بحث درباره "سرمایه اجتماعی" بعدن می پردازم، اما درینجا الزم است توضیح دهم که این اصطالح و مقوله به  

پراتیسنهای یک حرکت اطالق میگردد که با تلفیق آگاهی با پراتیک یا ذهن با عین در یک شرایط مشخص مبارزاتی و 

. دراعتراض با تغییر مسیر پروژه "توتاب" موجودیت یک میزنند تواقعیست به تغییر د در یک بستر معین اجتماعی

را بوجود آورد و پیدایش یک جنبش اجتماعی  یو فعالین توانست "سرمایه اجتماعی" این حرکت کنشگران ه ازچنین شبک

 ی می گیریم.برای درک عمیقترو بهترمسئله، بحث خود را با تیوری جنبش اجتماعی پ را واقعیت بخشد.

   جنبش اجتماعی  – 3

متداوم ایجاد و انهدام  فرایند(. جنبش اجتماعی یک Touraine 1981"در قلب جامعه آتش جنبش اجتماعی میسوزد" )

که توسط گروه از انسانها بشکل یک پروژه جمعی  یا فرایند ساختارهای اجتماعی برمبنای نیاز انسانی است. این پروسه

 یا بعبارت دیگر جنبش  به پیش برده میشود و هدف از آن تغییر یا دفاع از شرایط و منافع گروه یا طبقۀ معین می باشد.

شده است. جنبش اجتماعی و هماهنگ  و شیوه است که پراتیک انسانی بطور اجتماعی بهم مرتبط  طریقه اجتماعی یک

و یا از پائین توسط اقشار، طبقات و گروههای  سازماندهی و هدایت شودوسط طبقات حاکم و دولت واند از باال تمیت

بسیج نیرو برای  نخستمی کند:  اجتماعی نقش اساسی را بازی فراینداجتماعی در سه  زیردست انجام گیرد. جنبش های

تازه ایکه  دفاع از منافع که سیستم موجود تامین کننده آن است. دوم رشد و ایجاد ارزشها، روابط و پراتیک حول ساختار

ست. سوم تالش با فعالین سیاسی و اجتماعی دیگر برای بوجود آوردن یک سیستم نیدر ساختار موجود دست یافتنی 

اعی چه از باال و چه از پائین می تواند دفاعی یا تعرضی باشد که هر یک ازین اجتماعی جدید. بطور کلی جنبش اجتم

 دارد.  و بویژه آرایش طبقاتی جامعهتاکتیک ها بستگی به توازن نیروهای سیاسی اجتماعی 

و آرایش طبقاتی جامعه نقش تعیین کننده ای بر خصلت جنبشهای اجتماعی دارد. جنبشهای اجتماعی در پایان قرن نزده  

وضاحت خصلت و سمتگیری طبقاتی داشتند و خصلت و جهت بسیاری از جنبش های اجتماعی ه نیمه اول قرن بیست ب

 را می توان در چهارچوب منافع و جهت گیری طبقاتی تعیین و تعریف نمود. جنبشهای اجتماعی تنها محدود به جنبش

اعتراضات جمعی شکل گیرد و به جنبش اجتماعی  نیز می تواند غیرطبقاتی اجتماعی طبقاتی نشده و حول خواستهای

منجر گردد. در طول قرن بیستم ما شاهد جنبشهای اجتماعی غیرطبقاتی مانند، جنبش فمینیستی، جنبشهای آزادیخواهانه 

ملی، جنبش سیاهان و جنبش محیط زیست بوده ایم. بسیاری ازین جنبش با آنکه طبقاتی نبوده اند اما بطورغیرمستقیم 

جنبش  "تیوری جدید"بود که  یند. همین مسئله یکی از عواملجنبش طبقاتی کارگران قرار داشتاثیر و در خدمت تحت ت

 اجتماعی پا بعرصۀ وجود بگذارد.

مدرنیسم اینست که هویت سیاسی جایگاه برجسته خود  اان تیوری جدید جنبش اجتماعی و پسحلقه ی مرکزی اتصال می 

. مارکسیسم را معموال تیوری ساختاری تعریف میکنند، تیوری که عمدتن میدهدتی کی و جنسیرا به هویتهای اتنی



تغییرات اقتصادی و سیاسی ساختاری را توضیح میدهد. بنا برین عدۀ  تیوری مارکسیستی را در توضیح جنبش های 

ز تیوری مارکس اجتماعی که اغلب هدف بالواسطه آن تغییرات ساختاری نیست، ناکارآمد میدانند. یک چنین درک ا

کاملن اشتباه است. مارکسیسم  ساختارهای اجتماعی و نیروی فعال را دو قطب دیالکتیکی می بیند که در عین وابستگی 

 متقابل در یک تضاد و تقابل متداوم قرار دارد.

بیان فشرده  (،هژدهم برومر " انسان تاریخ خود را خود میسازد اما نه در شرایط که خود تعیین نموده است" )مارکس 

این تضاد است. هر نسل از یکسو در برابر ساختارها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد که از نسلهای 

پیشین به میراث مانده است و از سوی دیگر این نسل در برابر نیازها و خواستهای قرار دارد که در ساختار موجود 

گروه های  به یک امر اجتناب ناپذیریعینی  ست که مبارزه برای نیازپاسخ مناسب خود را بدست نمی آورد. اینجا

تبدیل شده و مبارزه میان طبقات حاکم و محکوم و گروه های با منافع و خواست های متضاد آغاز میگردد.  محروم

بستر اصلی است که سمت گیری و مشخصات جنبشهای اجتماعی را تعیین مینماید. مطالعات مک  جامعه  ساختار طبقاتی

تصاد سیاسی در زمینه جنبش حقوق مدنی، جنبش نژادی و غیرطبقاتی در امریکا بیانگراینست که اق MacAdamآدام 

ه را برای شکل گیری هویت جنبشها نقش داشته است. دینامیسم سرمایه داری شرایط و زمین قویا در شکل گیری این

جمعی و همبستگی اعم از طبقاتی و غیرطبقاتی فراهم میسازد. وزنه یک طبقه معین در یک جنبش قویا بر هدف و 

 استراتژی جنبش تاثیر میگذارد. 

بطور متداوم و در ، جنبش اجتماعی مقاومتی را برای آزادی و دموکراسی یا جهانی شدن روند موسوم به گلوبالیسیون

درینمورد می نویسند که دموکراسی در  Multitudeبوجود آورده است. نگری و هارد در کتاب مولتیتود بعاد جهانی ا

سطح جهانی بگونه ی روزافزونی و به پیمانه ی گسترده ای به یک خواست تبدیل شده است و نیاز که گاهی صریح و 

یا پول مشترک که در  اسعارجود جهانی بیان یافته است. وزمانی تلویحن با اعتراضات و مقاومتهای بی شمارعلیه نظم م

، میل ی چرخدم –وح محلی، منطقوی و جهانی در سط -همه مبارزات و جنبش ها برای آزادی در سراسر جهان امروز

برای تحلیل جنبشهای اجتماعی و چگونگی شکلگیری آن بحیث یک بحث  .(Multitude p. 7برای دموکراسی است )

 میتواند رهکشا باشد.   دیگر و اقتصادی فلسفه پراتیک مارکس بهترازهر تیوری سیاسی ،اجتماعیمهم سیاسی و 
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بعرصه  است که بیش از هر سیستم تیوریکی دیگر در نتیجه جنبشهای اجتماعی پا نظریمارکسیسم یک سیستم و بدنۀ 

وجود نهاده، از آنها تغذیه نموده و در رشد آنها تاثیر داشته است. کارهای تیوریک مارکس زمانی بهتر قابل درک است 

که به تجارب، بحثها و تیوری های که جنبشهای قرن نزدهم به آن مواجه بوده اند، آگاهی یابیم. همچنین رشد تیوری 

طبقاتی و آزادیبخش درسطح جهان غیرقابل انکار است. باوجود یک چنین  مارکسی در قرن بیستم در پیوند با جنبشهای

رابطه و پیوند نزدیک و ضروری میان تیوری وعمل، پارادوکسال مسئله اینست که درآموزشهای مارکسی جای یک 

 .(Cox, 1999)تیوری مدون در مورد جنبش اجتماعی خالی است 

مردم ۀ طبقاتی بلکه فلسفه یهای زیربنا و روبنا، طبقات و مبارزبرای توضیح مارکسیستی جنبش اجتماعی نه تیور 

 مردم شناسی(. منظورازفلسفه Nilsen, 2007بمثابه سنگ تهداب ماتریالیسم تاریخی میتواند رهکشا باشد. ) شناسی

تغییر عال و مارکس همان فلسفه پراتیک است که پراتیک را یک پدیده عینی دانسته و به انسان به حیث یک موجود ف

عدم درک فلسفه پراتیکی و جاگزینی آن با درک متافزیکی از فلسفه ماتریالیستی یکی از چالشهای . ددهنده نگاه میکن

اگر بپذیریم که پیش شرط هرگونه بحث و نظر در مورد جهان جدی تیوریک در میان مدافعان دیدگاه مارکسی بوده است. 

است اما تا زمانیکه درک درست از خود انسان وجود نداشته باشد، نمی توان به  وجود انسان اجتماعیضرورت طبیعی 

تفاوت اصلی میان ماتریالیسم پراتیکی و ماتریالیستهای دیگر و بن بست ماتریالیسم فلسفی  را تشخیص داد. ماتریالیسم 

اینست که چگونه می توان باین غیرپراتیکی انسان را متشکل از دو جز اصلی، ماده و آگاهی میدانند اما پرسش اصلی 

 امر و مسئله اعتراف نمود؟ یعنی چگونه ممکن است عینیت این دو ویژگی انسان را به اثبات برسانیم؟

یگانه راه برای اثبات این مسئله اینست که این واقعیت باید خود را نشان دهد و به فعلیت درآید. اما برای نشان دادن  

تنها از طریق رابطه با پدیده و موجود دیگری امکان پذیراست و درادامه بیان رابطه نیز  واقعیت و فعلیت یک عامل آگاه

انسانی متشکل از عمل، رابطه و نشانه است و  کنش پراتیک یا و اثبات می باشد. بنابرین بوسیله نشانه ها قابل درک



د عینی باشد. عینیت پراتیک انسان در کنار برای اینکه بتواند موجودیت عینی انسان آگاه را به اثبات برساند، خود بای

عینیت مادی و ذهنی او، یکی از دستاورد های اصلی نظری مارکس و تفاوت بنیادی ماتریالیسم پراتیکی با ماتریالیست 

های دیگر می باشد. در دستگاه فکری ماتریالیستهای غیرپراتیکی جای برای پراتیک بمثابه یک واقعیت عینی وجود 

اتیک ازین دیگاه ماده حسی نیست و بنابرین یک پدیده ذهنی می باشد و در نتیجه حرکت از پدیده ذهنی یک ندارد و پر

 گرایش ایده آلیستی تلقی میگردد. 

مارکس در تزهای فویرباخ و از جمله در تز اول درین مورد میگوید: "کاستی اصلی همه ی ماتریالیسم تاکنونی )شامل 

ماتریالیسم فویرباخ نیز( اینست که )در آن( برابر ایستا، واقعیت و حسیت تنها در قالب شی یا در شکل شهود فهمیده 

، و نه بگونه متکی به سوژه. به همین دلیل، جنبه ی عملی بگونه نشکفعالیت محسوس انسانی، یعنی میشود، نه بمثابه ی 

گسترش می یابد، ایدالیسمی که مسلمن، فعالیت محسوس و واقعی را بخودی خود به  –و در تقابل با ماتریالیسم  -انتزاعی

کید میشود که تزهای فویرباخ(. درین تز مارکس نه فقط به عینیت پراتیک تا 1845رسمیت نمی شناسد..." )مارکس 

مهمتراز همه جایگاه انسان بمثابه یک سوژه ی فعال مطرح میگردد و مارکس تصریح می کند که جنبه ی فعال واقعیت 

نه  پراتیکبه پیش برده شده است. عینیت در تقابل با این ماتریالیسم توسط ایده آلیسم که عینیت پراتیک را قبول ندارد، 

لسفی میخواهد دارا است بلکه موجب تغییردرموضوع خود می باشد و لهذا هر چیزی تنها مشخصات که یک ماتریالیسم ف

که باعث تغییر در یک موضوع عینی است نمیتواند عینی نباشد. و مارکس  در تز یازدهم اهمیت تغییر را اینگونه 

 غییر آن است."  فرموله می کند: "همه ی فالسفه جهان را به انحای گوناگون تعبیر کرده اند، مسئله بر سر ت

ی یپراتیک درینجا بمثابه برآورده نمودن نیازهای انسانی از طریق رشد ظرفیتهای عملی و جسمانی در حال تحول تاریخ

انسانی ذاتا تکامل دهنده است. پراتیک انسانی تامین کنندۀ نیاز انسانی  یا کنش اشکال اجتماعی، فهمیده میشود. پراتیک

های دیگری را در پی دارد و برای نیازهای بعدی بازهم پراتیک انسانی ضروری است. است و ارضای هر نیاز نیاز 

تولید اولین نیازها نخستین عمل تاریخی است و تکامل مارپیچی نیاز و ظرفیتها بطور درونی یک حرکت و عمل 

سازد، خصلت اجتماعی اجتماعی و تاریخی است. آنچه پراتیک و عمل انسانی را از عمل دیگر موجودات زنده متمایز می

آنست. انسانها با عمل اجتماعی وارد رابطه اجتماعی تعاونی میشوند و این شکل گیری اجتماعی یکی از شرایط 

ضروری تامین و براورده شدن نیازهاست.  فرم یا شکل این رابطه اجتماعی در آغاز و در موارد معین میتواند خصلت 

رار متداوم و درعرصه زمانی نسبتا طوالنی میتواند به یک شکل و فرم پایدار و کاراکتر مؤقتی داشته باشد اما با تک

 تبدیل گردد.

ین سازمان گروه در موضع مسلط و گروه در موضع ایک کاراکتر متناقض دارد. در کنشفرم  یا سازمان اجتماعی 

د. یا بعبارت دیگر ساختار فروتر قرار دارند. این دو گروه یا طبقات اجتماعی در یک مبارزه متداوم بسر می برن

تولید و باز دینامیکی است. گروه یا جناح حاکم بالانقطاع در پی  فرایندنه یک ساختار ثابت بلکه یک  اجتماعی موجود

و طبقات یا گروه های محکوم در مقابل در صدد تغییر موقعیت خود قرار دارد. جنبش  می باشندتولید موقعیت خود 

اجتماعی یکی از اشکال برازنده این مبارزه برای حفظ و موقعیت گروهها و طبقات با منافع متضاد است. بنابرین جنبش 

یت ماهرانه محلی حول یک بیان اجتماعی عبارتست از سازماندهی اشکال متنوع با پایه و زمینه مادی و مولود فعال

 منطقی توسط فعالین برتری طلب و یا پروژه ضد برتری طلبی برای تغییر یا حفظ ساختار موجود.

جنبش اجتماعی تنها به طبقات و گروههای فرودست اطالق نمیگردد. جنبش اجتماعی برای حفظ و تغییر شرایط موجود 

راه انداخته شود. جنبش اجتماعی طوریکه در ه گروههای فرودست بمیتواند توسط طبقات باال و یا توسط طبقات و 

تعریف آن بیان شد یا بخاطر حفظ شرایط موجود و یا تغییر آن صورت می پذیرد. لهذا جنبش اجتماعی چه از باال و یا از 

 پائین در کل دو نوع استراتژی را بکار می بندد: استراتژی  تعرضی و یا استراتژی دفاعی. 

یکه طبقات و یا گروههای فرودست در موقعیت ضعیف قرار گیرند، طبقات باال چه برای بازپس گرفتن هر زمان

امتیازات که قبلن از دست داده اند و چه برای تحمیل محرومیتهای بیشتر بر نیروهای محکوم و توسعه منافع خود جنبش 

مثال برجسته آن که اکثریت پژوهشگران جنبش های اجتماعی از باال را با استراتژی تعرضی سازماندهی میکنند. یک 

د. دولت تاچر با لغو ری در بریتانیا را میتوان نام باجتماعی به آن اشاره مینمایند جنبش تاچریسم در دهه هشتاد میالد

بسیاری از حقوق کارگران و رفاه اجتماعی و تامین منافع بورژوازی و سیاست نیولیبرالی با استفاده از موقعیت ضعیف 

جنبش کارگری در بریتانیا و جهان، یک استراتژی تعرضی جنبش اجتماعی طبقات حاکم را بمرحله اجرا گذاشت.  نمونه 



جنبش اجتماعی از باال با استراتژی دفاعی را در نیمه قرن بیستم در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی میتوان مشاهده نمود. 

مطالبات پیشرو کارگران و امکان برپائی جنبشهای اجتماعی وسیع و درین دوران که طبقات حاکم بورژوازی اروپا با 

خطر انقالب روبرو بودند، برای حفظ موقعیت خود دست به اصالحات گسترده زدند و در نتیجه دولت رفاه را بوجود 

 آوردند. 

حاکمیت و برتری خود بوسیله دو وسیلۀ اصلــــــی حفظ و حراست میکنند: یک یروهای حاکم، حاکمیت و موضع برترن

مستفیم و دو بوسیله هژمونی فکری و فرهنگی. حاکمیت مستقیم از طریق دولت و نهاد های شامل آن از قبیل ارتش، 

پولیس، زندان و دادگاههای آن عملی میگردد. اما عملکرد هژمونی فکری و فرهنگی طبقه حاکم بخش اجتناب ناپذیر و 

 ضروری حاکمیت مستقیم آنست. 

جتماعی تسلیم بی اختیارانه توده بزرگ از جمعیت به سمتگیری عمومی است که توسط گروه های اصلی هژمونیسم ا

حاکم بر زندگی اجتماعی تحمیل میگردد. حاکمیت مادی طبقه حاکم با حاکمیت فکری آن در پیوند است. چنانچه مارکس 

در  ایدئولوژی آلمانی() مارکس قه حاکم است."این نکته اشاره نموده است: " ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی طبه بدرستی ب

قلب یک چنین افق ذهنی یا سیستم اعتقادی، این اعتقاد قرار دارد که هرچه موجود است، طبیعی است. " آن باید موجود 

باشد... از جائیکه قدرتهای سنتی میخواهد که همچنان عمل کنند و زندگی دقیقن همچنان به پیش برود )گرامشی 

.  هژمونیسم طبقه حاکم تنها به ایدئولوژی و باورها خالصه نمیشود بلکه مستلزم سازمان عملی جریان (1988:157

عادی هر روزه زندگی است. هژمونیسم بمثابه یک آگاهی عملی به طبقه و گروه حاکم فرصت میدهد تا فعالیت زندگی 

زبان که بتوانند افکار خود را بیان نمائند، بشکل گروه های مختلف اجتماعی را بنا بر نیازهای متفاوت آن با تولید یک 

 مؤثر تنظیم و سمت و سو دهد. 

توده ها به طبقات حاکم است. ی که گرامشی از آن یاد میکند همان تسلیم بی اختیارانه  common senseحس مشترک یا 

از آنجائیکه این حس و آگاهی با منافع واقعی گروه ها و اقشار پائین همخوانی و همسوئی ندارد، گروه های پائین درعمل 

تناقض آنرا در می یابند و به یک آگاهی عملی که گرامشی از آن بنام آگاهی خوب و در تیوری جنبش اجتماعی از آن 

یاد میشود، دست می یابند. " من پیشنهاد میکنم که ماهیت و اساس حس یا  local rationalityبعنوان منطق محلی 

(. منطق محلی در واقعیت امر هسته آگاهی Cox, 1999:111)آگاهی خوب را بمثابه منطق محلی مدنظر بگیریم" 

ک مینماید. گروه های معقول در حس مشترک حاکم است که یکنوع آگاهی عملیست و به امر مقاومت و مبارزه کم

فرودست با این آگاهی برخواسته از عمل و زندگی واقعی، جهان اطراف خود را بگونۀ دیگر درک نموده و در آن دخیل 

میگردند. منطق محلی میتواند دفاعی و یا تعرضی باشد، یعنی اینکه آگاهی نامبرده در جهت دفاع از منافع موجود این 

 وسعه آنست. گروه ها و یا در جهت بسط و ت

روشن ازین اقدام خود، دانش از جهان که آنرا تغییر  نظریلی اقدام میکنند اما آگاهی توده های فعال انسانی بطورعم

میدهند، ندارند. در واقعیت امر، آگاهی نظری آنها می تواند بطور تاریخی با اقدام عملی آنها متباین باشد. میتوان ادعا 

ری و یا یک آگاهی متناقض دارند: یکی آگاهی تلویحی درعمل شان که حقیقتن آنها را با کرد که آنها دونوع آگاهی نظ

همه همکاران ایشان در تغییر عملی واقعیت متحد میسازد و دیگر آگاهی ظاهرن آشکار یا شفاهی که آنها از گذشته به 

" بدون عواقب نیست. این آگاهی آنها را ارث برده و بدون هیچگونه نقدی پذیرفته اند. با اینحال یک چنین آگاهی "شفاهی

با گروپ اجتماعی موجود پیوند میدهد و به رفتار اخالقی و سمت گیری خواست هایشان، کم و بیش فعاالنه، آنها را به 

نقطۀ می کشاند که ماهیت متناقض آگاهی شان به آنها هیچگونه عمل، تصمیم و انتخاب را اجازه نداده و یک وضعیت 

 سی و اخالقی را تولید میکند. غیرفعال سیا

خودآگاهی انتقادی بنابرین از طریق مبارزه با هژمونیسم سیاسی اولن در عرصۀ اخالقی، سپس در عرصۀ سیاسی رخ 

(. گرامشی در ادامه می افزاید که Gramsci 1991:13میدهد، و به سطح عالی از درک آنها از واقعیت می رسد )

مونیک یا هژمونی سیاسی اولین مرحلۀ دریک خودآگاهی پیشرفته ی است که تیوری آگاهی متعلق به بخش از قدرت هژ

و عمل سرانجام متحد میگردد. وحدت تیوری وعمل نه یک میکانیسم داده شده بلکه عمل است که تاریخن رخ میدهد، که 

موقعیت کامل و واقعی به  در حالت ابتدائی و بدوی شکل از "متفاوت"، "فاصله" و تنها استقالل غریزی را دارد که در

 درک واحد و منسجم ازجهان ارتقا می یابد.



 militant particularismمرحله بعدی و تکاملی "منطق محلی" در تیوری جنبش اجتماعی، "ستیزه جوئی خاص" 

 نامیده میشود. وجهه مشخصه دلبستگی به ستیزه جوئی خاص تقابل آشکار با افکار و حس مشترک حاکم است. ستیزه

جوئی خاص را بمثابه مرحلۀ از مبارزه تعریف نمود که در آن طبقه و گروه های زیر دست به یک مبارزه آشکارا با 

 Cox & Nilsonطبقات و گروه حاکم در زمان و مکان معین و در یک تقابل و موضوع مشخص رو می آورند)

 ی است. (. مراحل بعدی شامل کمپین مبارزانی و براه افتادن جنبش اجتماع2005

در مطالعه جنبش اجتماعی مانند هر پدیده دیگر از دیدگاه مارکسی توجه به این چهار مسئله الزمیست: کلیت دیالکتیکی، 

تضاد، تغییر و انسجام یا ارتباط. زمانیکه از کلیت دیالکتیکی صحبت میکنم باید یک حادثه و از جمله جنبش اجتماعی را 

قتصادی و فرهنگی جامعه و واقعیات تاریخی مورد مطالعه قرار داد. در غیرآن در متن واقعیت سیاسی، اجتماعی، ا

تفکر مارکسیستی در باره جنبش   درک یک پدیده جدا از بستر اجتماعی و تاریخی نه فقط غیرممکن که نادرست است.

. میگیرددرهمان بستر شکل  که جنبشبه یک سیستم یا کلیت توجه داشته اجتماعی در رابطه با سرمایه داری بمثا

مشخصات و بروزجنبش اجتماعی طوریکه اشاره شد، تابع شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که جنبش 

تضاد و مبارزه طبقاتی در جامعه برجستگی دارد، جنبش های اجتماعی که  اجتماعی در آن رخ میدهد. در شرایط 

که تضادها و مبارزه اتنیکی برجسته میشود، جنبشهای اجتماعی متاثر از  کاراکتر طبقاتی دارند و برعکس در شرایط

نیاز بر تاکید ندارد چون بنابر تضاد یا  اجتماعیست. مسئله تضاد در جنبشهای هویت و مطالبات اتنیکی و ملی ا

د این تضادهای مشخص است که جنبشهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. مثلن، تضاد اصلی در جنبش روشنائی، تضا

حرکت با رژیم حاکم است اما در عین حال این جنبش با رهبران محافظه کارهزاره نیز بنابرخواستها و منافع متفاوت 

 درگیر است. 

تغییر و ظرفیت برای تحول را میتوان در هرواقعیت اعم از اجتماعی و غیر اجتماعی نشان داد و در مورد جنبش 

دیهیات است. جنبش اجتماعی اساسن بمنظور تغییر پدید آمده است و مهمترین اجتماعی این اصل مانند اصل تضاد از ب

تغییرات اجتماعی در نتیجه جنبشهای اجتماعی رخ میدهد. تغییر و ظرفیت دگرگونی عمیقن با پراتیک انسانی در پیوند 

ر تحلیل گرامشی ما به یک ناگسستنی قرار دارد.  در مورد مسئله انسجام باید اضافه نمود که در واقعیت اجتماعی بناب

انسجام بگونه متفاوت از انسجام کاملن منطقی مواجه هستیم، یک انسجام که از پیوند تاریخی و سیاسی شکل میگیرد که 

در مقایسه با انسجام های دیگرازمقاومت بیشتری برخوردار است. گرامشی می نویسد که روابط سازمانی، زبانی، 

ه می تواند باهم بافته شوند تا اینکه ترکیب مخصوص از آنها طبیعی و پایدار ظاهر عقیدتی، اقتصادی و سرکوبگران

در مورد سازمان و  وارد میشود و تاریخی همچون "مهارت عملی" در تیوری جنبش اجتماعی -گردد. انسجام اجتماعی 

 .  مفاهیم مرتبط اند دیسکورس اجتماعی

گونگی هژمونسم فکری و مولفه های آن ادامه دهیم، الزم است چ پیش ازینکه بحث ما را در مورد جنبش اجتماعی و

درجنبش مورد مطالعه ما بطور مختصر مالحظه کنیم.  مشخصات جنبش روشنائی بالخصوص به چالش فرهنگی را 

کشیدن سلطه فکری و فرهنگی مانند هر جنبش اجتماعی دیگر تابع مشخصات زمانی و مکانی خود است.  جنبش 

شکل گیری و پروسۀ مبارزاتی خود در واقعیت امر با دو گروه حاکم درگیر بوده است: حکومت افغانستان روشنائی در 

تبعیض گرایانه و تفاوت مذهبی، از  نستان بنا بر ساختار،سیاست . رژیمهای سیاسی افغاiو گروه حاکم اتنیکی هزاره

خود را یا مستقیمن با ابزار سخت و یا با بهره  هژمونیسم  خاص فکری در میان هزاره ها برخوردار نبوده بلکه سلطه

 برداری از نفوذ متنفذین محل حفظ و تحکیم مینموده اند. 

در مورد رهبران و قشر حاکم قومی مذهبی مسئله متفاوت بوده است. این بخش با سهم داشتن در قدرت مرکزی ، در 

ت بهره مند بوده اند. اما اتوریته سیاسی و اجتماعی بیش از یکدهه اخیر برای حفظ موقعیت خود از هر دو ابزار حاکمی

رهبران جهادی هزاره از جمله "خلیلی"، "محقق"، "دانش" وغیره در نتیجه ناکارآئی آنها در زندگی مردم و افزایش 

نارضایتی میان اقشار شهری و باسواد از مدت ها پیش شگاف برداشته و وارد فازهای منطق محلی و ستیزه جوئی خود 

ه  بود که با اعتراض "تبسم" و موضعگیری سیاسی شیخ  "محقق"  که بیشتر عکس العملی و  ناشی از چالش رهبری شد

 . گردیدضربۀ خردکننده وارد  این سلطه و هژمونیسم فکری و فرهنگی  هآنها بود،  ب

نه سهم گرفتند واین رهبران این رهبران برای اعادۀ  اعتبار و نفوذ از دست رفته خود در برپائی جنبش روشنائی فعاال

کوشیدند با برپائی یک حرکت از یکسو سلطه سیاسی و فکری خود را در میان مردم هزاره حفظ نمایند و از سوئی 



موقعیت خود را با بسیج مردم وعقب نشینی احتمالی سران حکومت در رژیم وحدت ملی بیش از پیش تحکیم بخشند. 

وتاب"، رهبران سنتی در قدرت را با انتخاب تعیین کننده، منافع فردی یا "تسرسختی سران حکومت در تغییر مسیر

و  4جمعی، روبرو نمود. گرچه با کشیده شدن تضاد درین سطح، انتخاب آنها معلوم بود و آنها با انتخاب "پچاق خربوزه"

جدی و جبران ناپذیری ضربه  ر سیاسی و معنوی خودپشت کردن به اعتراض که خود مبتکر آن بودند، به نفوذ و اعتبا

وارد کردند. جنبش روشنائی که در آغاز یک تالش و ائتالف از باال و پائین بنظر میرسید، به یک حرکت و جنبش 

 اعتراضی از پائین متحول گردید. 

 جنبش اجتماعی یک عمل جمعی – 2.3

ردد ما را بیشتربه چگونگی جنبش اجتماعی یک عمل جمعی است واینکه چه چیزهای به عمل جمعی انسانها منجر میگ

برپائی جنبش اجتماعی کمک مینماید. درین بخش به علل و زمینه های شکل گیری یک عمل جمعی بطور کلی و شکل 

مشخص آن، جنبش روشنائی، بحث ما را متمرکز می سازیم. اینکه چه چیزی انسانها و بعضی اقشار اجتماعی را 

و یک اعتراض جمعی روآورند، در فوق در یک سطح بسیار کلی و فلسفی به آن تماس گرفتیم و  کنشوامیدارد تا به یک 

درینجا الزم است به علل مشخصتر که افراد و گروههای اجتماعی را به یک حرکت و عمل جمعی وامیدارد، مورد بحث 

ناسی، جامعه شناسی، علوم و بررسی قرار دهیم. بررسی این موضوع به رشته های متفاوت علوم اجتماعی )روانش

سیاسی و اقتصاد( مربوط میگردد. بررسی مسئله با یک دید چند رشته ای در واقع ایجاد یک پل است میان دیدگاهای 

ذهنی یا فاعلی )روانشناسانه( و اجتماعی )ساختاری(  در زمان، مکان، علل و چگونگی دخیل شدن افراد در اعتراض 

 اجتماعی. 

قدری در باره منطق عمل جمعی بحث کنیم. این بحث در دایرۀ اقتصاد سیاسی مطرح است وعمل در اینجا الزم است 

طبقاتی میشود که  و ، اتحادیه وی، گروهیجمعی شامل تعداد بیشترازفعالیتهای سیاسی و اجتماعی، مانند مبارزه صنفی

نگیزه و سود مادی فرد بنا یافته جنبش اجتماعی یک شکل از آن است. منطق عمل جمعی در اقتصاد نیو کالسیک بر ا

است. از آنجائیکه منطق فردی درین نگرش حکم میکند تا فرد منافع خود را به حد اعظم برساند، منفعت و عملکرد 

که یکفرد بدون تقبل  free riderفردی در برابر منافع و عمل جمعی قرار میگیرد. مشکل مفتخوری یا "مسافر مجانی" 

یای امکانات جمعی بهره ببرد، بحیث یک منطق حاکم و عمومی مطرح میگردد. درین منطق هزینه میخواهد از مزا

هرحرکت جمعی و یا ثروت عمومی بدون مشوق کافی مادی برای افراد محکوم به فناست. تنزل منطق و خواسته های 

بین سطحی و تقلیل گرایانه جامعه به حاصل جمع ساده افراد، یک نگرش و ت فروکاستید تنها به خواسته اقتصادی و یکفر

ی است که با واقعیت اجتماعی مصداق چندانی ندارد. در برابر این منطق، نگرش منطق جمعی و یا منطق روابط متقابل 

The logic of reciprocity نیازها و  ی قرار دارد که درین منطق جدید انسان بمثابه یکفرد اجتماعی با مجموعه

شود. درین منطق عمل فرد به برخورد و عمل افراد دیگر بستگی دارد. هرگاه یکفرد معنویات آن در نظر گرفته می

دریابد که افراد دیگر رویه همکاری را در پیش گرفته اند، او نیز به همکاری و صداقت رو می آورد. برعکس اگر یک 

 همان شیوه متوسل خواهد شد.  شخص ببیند که افراد دیگر از ثروت و منابع مشترک سؤاستفاده فردی میکنند، او نیز به

 جمعی در مسائل گرهی زیر متفاوت اند: کنشاین دو تیوری در مورد 

 روابط متقابل نیوکالسیک  

 اخالق، عواطف و نیازهای مادی افزایندگان ثروت نماینده یا اجنت

 موازنه متعدد موازنه واحد رفتار جمعی

 اعتماد مشوق ارتقای همکاری

 ناهمگون همگون تنوع ترجیحات 

                                                           
"پچاق خربوزه" به پست خربوزه گفته میشود و این اصطالح توسط شیخ محقق بعد از آنکه صف خود را از جنبش روشنائی جدا کرد در   4

از دست رقیبان نباید با توطئه  است که" بشکل استعاره ای یک امکان ناچیزی پچاق خربوزه". ش بیان نمودطی یک سخنرانی برای هواداران
 .برود



 

از دیدگاه نیوکالسیک، فرد در پی افزایش سود مادی خود است و از همینرو مشکل "فری  عامل یا سازهدر برخورد 

رایدر" یا استفاده جوئی پیش می آید و فرد حاضر نیست در عمل و منافع جمعی سهم و مسئولیت را بدوش گیرد. اما در 

و فرد تنها تابع نیازهای مادی خود نه بلکه از احساسات، اخالق و باورهای  منطق "روابط مقابل" موضوع متفاوت است

خود پیروی میکند و در صورت همکاری دیگران حاضر است همکاری نماید. در مورد رفتارجمعی نیز ما به دو دیدگاه 

وابط مقابل" از چند نقطه مواجه هستیم: دیدگاه حاکم اقتصادی معتقد به یک موازنه یا نقطه تعادل است و اما دیدگاه "ر

 بیشتر از دیگران د او شخصننمی نمای بیشتری همکاری دریابد که دیگرانیا سازه تعادل صحبت مینماید. اگر اجنت 

از حتا ، او تمایل همکاری اش پابند انده منافع و عمل مشترک د که دیگران کمتر ببداناما اگر  ،آماده همکاری میشود

در ذیل آنرا در که  شد. درینصورت ما بجای یک نقطه تعادل چندین نقطه خواهیم داشتدیگران نیز کمتر خواهد 

 می توان مشاهده کرد.دیاگرامی 

و مشوقها به تنهائی روحیه  آنرا تائید ننموده است داده های عینی ارتقای همکاری تنها از طریق مشوق،  ی در زمینه

استفاده جوئی فرد را افزایش میدهد. مهمترین مسئله در ارتقای همکاری و عمل جمعی، ایجاد فضای اعتماد میان افراد 

 ایجادصادقانه و فعاالنه درکنند او نیزایفا می کنش جمعیدر یک  است. فرد زمانیکه مطمئن گردد که دیگران سهم خود را

ثروت و عمل جمعی سهم خواهد گرفت. نیوکالسیک معتقد است که ترجیحات آدم ها همگون است و همه در پی افزونی 

منافع خود هستند اما از دیدگاه "روابط مقابل" ما به یک ناهمگونی مواجه هستیم. مطالعات عملی درین زمینه نشان داده 

المثل عمل کنندگان شکیبا، ناشکیبا و معمول، استفاده گران )فری است که آدمها به پنج گونه مختلف تقسیم میگردند: ب

رقم باال را بخود اختصاص داده  صدی بالمثل عمل کنندگان معمولدرهمکاری کنندگان مصمم. از لحاظ  رایدر( مصمم و

نطق عمل اندک را بخود تخصیص میدهند. لهذا م باقیمانده رقم خیلی صدیدرجامعه را تشکیل میدهد و بدنه اصلی و 

جمعی بیانگراینست که انسانهای زیادی می توانند در یک عمل جمعی و در یک جنبش اجتماعی سهم بگیرند، زمانیکه 

 فضای الزم اعتماد و همکاری در میان آنها بوجود آید. 
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 انتخاب فرد در منطق روابط متقابل



سه عامل در بروز و شکلگیری اعتراض جمعی از دیدگاه روانشناسی اجتماعی مهم است: بیعدالتی، هویت و اثربخشی. 

برعالوه این سه فاکتور اصلی، قدر مسلم اینست که زمینه اصلی و مادی اعتراض جمعی برمبنای یک وضعیت نامساعد 

ت نقش مرکزی را به عهده دارد و هویت در واقع نقش پل و یا بازندگی واقعی شکل میگیرد. در میان این سه عامل هوی

 را میان بی عدالتی و اثربخشی در ایجاد اعتراض جمعی ایفا می نماید. 

منظورازهویت درینجا اصولن هویت اجتماعی است. مردم معمولن بدنبال و منتفع شدن از یک هویت اجتماعیست که با 

بطه با حرکت جمعی ما به دو نوع هویت مواجه هستیم: هویت سیاسی و عضویت شان در گروهائی توام می باشد. در را

هویت غیرسیاسی. هویت سیاسی، مثلن هویت یابی با یک سازمان جنبش اجتماعی بدست می آید. این هویت درمقایسه با 

از هویت غیر سیاسی که  بطور کلی از تعلق به یک گروپ محروم حاصل میگردد، در امکان بروز یک حرکت جمعی 

 تاثیر بمراتب بیشتری برخوردار می باشد. 

دوگونه است: وضعیت نامساعد ساختاری و  یک گروه اجتماعی نیز بطور کلی disadvantageوضعیت نامساعد  

. یک گروه اجتماعی که برای کاهش شرایط نامساعد ساختاری میرزمند و همین یا مؤقتی وضعیت نامساعد تصادفی

به اعتراض رو می آورند. بیعدالتی یا بیدادگیری یک پدیده عینی  مؤقتین شرایط نامساعد برای جبرا گروه درعین حال

آنرا احساس و درک نماید بیعدالتی بار تازۀ می یابد که به آن بیعدالتی مؤثر گفته  است اما زمانیکه فرد یا گروه اجتماعی

بیعدالتی عینی بمراتب قویتر و مؤثرتراست.  میشود. تاثیربیعدالتی مؤثر در شکل دادن به یک حرکت جمعی از تاثیر

بیعدالتی عینی به تنهائی برای اعتراض کافی نیست و فقط زمانیکه فرد یا گروه اجتماعی به آن آگاهی کسب کنند و خود 

را از هژمونیسم فکری طبقات و گروههای حاکم برهانند، فرصت تغییر و مبارزه برای تغییروضعیت نامساعد فراهم 

 همچنین بیعدالتی و محرومیت مؤثر بیشتر با رفتار و عمل جمعی در پیوند است تا محرومیت غیرمؤثر. میگردد. 

در نتیجه میتوان ادعا کرد که احساس بیعدالتی که با وضعیت نامساعد ساختاری همراه باشد، کمتر به اعتراض اجتماعی 

و ناگهانی توام باشد. رابطه میان تجربه بیعدالتی و  مؤقتیدالتی که با وضعیت نامساعد منجر میگردد تا احساس بیع

می باشد. اما برای اینکه  تصادفیعیفتر از یک وضعیت نامساعد اعتراض جمعی در یک وضعیت نامساعد ساختاری ض

در برابر وضعیت نامساعد ناگهانی بتوان به اعتراض جمعی دست زد، الزم است که مردم اشتراکات اجتماعی حول 

 رک خود را تکامل دهند. سرنوشت مشت

در مورد متغییرو عامل "اثربخشی" نیز پیامد و نتایج مشابه را نشان  ناگهانیو شرایط نامساعد ساختاری و محرومیت 

که معنی احساس قدرت، مؤثریت و کنترول برای تغییرمشکل متعلق به گروه اجتماعی را  efficancyمیدهد. اثربخشی 

بیشتر میتواند یک اعتراض جمعی را در پی داشته باشد تا در حالت نامساعد  ناگهانییدهد، در یک وضعیت نامساعد م

ساختاری. یا بعبارت دیگر رابطه "اثربخشی" با عمل جمعی در وضعیت نامساعد ساختاری در مقایسه با غیرساختاری 

اسی که در شکل دهی یک یا تصادفی ضعیفتر می باشد. عین همین استدالل در مورد هویت بویژه هویت اجتماعی و سی

اعتراض جمعی مهم است، صدق مینماید.  برای درک بهتر رابطۀ عمل جمعی بمنزله یک تابع و متغییرهای دیگر بحیث  

 5متحول را میتوانیم در یک رابطۀ خطی بیان کنیم.

معتقدند که هویت و بیعدالتی  پژوهشگراندات وجود دارد و بسیاری ازدر مورد مستقل بودن متغییریا عاملها، انتقا

قرار دارد و این مسئله در مورد گروه ها  باهمی با محرومیت و بیعدالتی نمیتواند از هم مستقل باشد، زیرا هویت اجتماع

و طبقات محکوم صادق است. انتقاد دیگر در مورد متغییر بیعدالتی است که بسیاری آنرا نه یک متغییر بلکه یکمقدار 

 ین رابطه خطی نمی بینند.اند که برای آن نقش خاص درثابت می پندار

                                                           
 قدام جمعی را تابع و متغییرهای هویت، بیعدالتی و اثربخشی را متحول در نظر بگیریم، رابطه خطی زیر را خواهیم داشت:خالصه اگر ا 5

𝑦 = 𝑎𝑥1 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥3 +  𝜖 

𝑦: جمعی اقدام =

{
 
 

 
  𝑥1:هویت

𝑥2:بیعدالتی

𝑥3: اثربخشی

  

یز باید ن ϵبرای اینکه این رابطه بتواند درست باشد، متغییرها باید از همدیگر مستقل باشند. همچنین      

,ε~ 𝑁(0توزیع نورمال داشته باشد:  𝜎) 
 



قبل ازآنکه به جنبه های نظری بیشتر جنبش اجتماعی بپردازیم، الزم است "جنبش روشنائی" در چهارچوب دیدگاه 

ملیت خاص  ه اشاره شد، "جنبش روشنائی" بهتیوریک که در همین بخش اشاره شد، مورد بحث قرار دهیم. همانطوریک

اجتماعی و  کتله ی یکه نموده اند و در زمرۀ طوالنی ازمحرومیت و تبعیض را تجربنسبتن یرد که یک تاریخ تعلق میگ

جمعی  د. تمام فاکتورها یا متغییرهای که برای شکلگیری یک حرکتدرجامعه افغانستان به شمار میرومحروم اتنیکی 

اجتماعی درمیان هزاره  و جمعی بوده است. هویت گترازهر ملیت دیگر در افغانستان پر رن ملیت این الزم است در بین

این مردم . دچیره گی می یابهویت فردی در شرایط معین بر  گروهی و اجتماعیهویت  در نزد اکثریت آنها وبارز است 

بعلت تفاوت مذهبی هزاره  احساس میکنند. قویا نه تنها در یک برهه نسبتن طوالنی بی عدالتی را تجربه نموده که آنرا

ف مشروع نظامی تندروان وهابی و سلفی به از اهدا افراد متعلق به این بخش جامعه هم اکنون با اکثریت سنی، های شیعه

یک معضله  نه یک واقعه تاریخی که ،مردم در قبال این و گروگانگیری طالبان و داعش . حمالت انتحاریشمار میروند

ن و ت 82دوم عقرب پارسال که به کشته شدن  نتحاری بر تظاهرات " جنبش روشنائی" درحمالت ا .است ی جدی روز

نمی تواند و امثالهم  "تاله و برفک" "کندی پشت"، غور، و گروگانگیری زابل و کشتار زخمی شدن صدها تن انجامید

  .ی را در میان هزاره تشدید نکندحس بی عدالت

در میان نسل جوان و بر شرایط و اوضاع موجود نیزدرمیان هزاره ها بویژه  باور به اثربخشییا فاکتور"اثربخشی" 

به کمک نهاد  که باالست. البته که این حس بخشا نتیجه تجارب و قسمن محصول شبکه و روابط نزدیک است آنهاشهری 

 و سازمانهای آموزشی، اجتماعی و سیاسی در میان آنها بوجود آمده است. 

لهای که منجر به یک جنبش اجتماعی میگردد، درین مسئله مشخص یعنی جنبش روشنائی مورد حال اگر هر یک ازمتحو

مطالعه قرار دهیم خواهیم دید که متحولها ازنوع مؤثرآنند که میتوانند درایجاد یک حرکت و عمل جمعی بیش از پیش 

معی و اتنیکی که پایان بخشیدن به موثر باشند. هویت تعداد زیاد افراد، یک هویت اجتماعی سیاسی است. یعنی هویت ج

و  گ بودن هویت اجتماعیبیعدالتی و اجحاف را در تغییرات و مطالبات سیاسی می بینند. نکته برجسته درین میان پررن

منشا میگیرد. مردم  استافغانستان که بیشترسیاسی  است و سیاسی بودن احتمالن از شرایط عمومی ارهجوانان هز جمعی

ییرات و شرایط خاص کشور سیاسی و نسل جوان افغانستان در کل در مقایسه با مردم و جوانان سایر کشورها بنا بر تغ

 اند. تر

و  ناگهانیوع ساختاری نه بلکه از جنس عامل "بیعدالتی" که به حرکت ها و تظاهرات اخیر منجر گردیده است، از ن

بلکه تعرض و بیعدالتی ساحتاری نه  به یک انهدادخواه یک حرکت مثال اعتراض "تبسم" موقتی آن بوده است. بطور

جنبش روشنائی، طوریکه همینطوراعتراضات  مردم شاهد آن بوده اند. گروگانگری و کشتار بود که گاهیاعتراض به 

و  یک تعرض و تبعیض آشکاربعنوان  نیز ، تغییرمسیربرق وارداتی از بامیان به سالنگ بود. این حادثهیمهمه میدان

حکومت برمنافع جمعی هزاره با وجود وعده های قبلی سران حکومت تلقی گردید. یعنی اینکه "جنبش ناگهانی 

آنرا تقریبا اتفاق افتاد نه در نتیجه بیعدالتی ساختاری که هزاره ها  و مشخص ناگهانیبیعدالتی نوع پی یک  روشنائی" در

 . "طبیعی" و همیشگی بدانند

رفت، با تجربه، آگاهی، روابط اجتماعی و هویت تشدید و برجستگی می یابد  عامل سومی، "اثربخشی"، آنگونه که تذکر

و در براه افتادن یک حرکت جمعی بمثابه یک متحول اثر میگذارد. هزاره ها تاثیرات حرکت جمعی در تغییر وضعیت 

شان در  کشته شده گانتحصن زنان هزاره برسر نعش  نموده بودند.را چه در افغانستان، پاکستان و سایر کشورها تجربه 

حملۀ انتحاری وحشیانه تروریستها سه سال قبل درکوئته را همه به یاد دارند. جنبش اعتراضی هزاره در شهرهای مهم 

چنین حمالت  دولت پاکستان را واداشت تا بر اقدامات خود در جلوگیری از، این مردمر پایان دادن به نسل کشی جهان د

بیافزاید. نسل جوان و تحصیل کرده از نتایج اقدامات جمعی در زمان و مکانهای متفاوت جهان در مقایسه با نسل پیشین 

 ند. ناایجاد تغییرات را، موثر میداز آگاهی بیشتر برخوردار بوده  و اقدام به حرکت جمعی در جهت 

حامیان دولت و  را بر فت اما حرکت نامبرده یک تکانش دست نیادادخواهی جمعی "تبسم" گرچه با اهداف تعیین شده ا

را بحیث سومین  جدید از اپوزیسیون نیروی حرکت و یک شکل گیریوارد نمود. این حرکت   داخلی و بیرونی آن 

نسل بویژه سیاسی افغانستان  محافل . این حادثه بهبه نمایش میگذاشتدر جامعه  بحران زده،  نیروی سیاسی و اجتماعی

دولت و طالب را ترسیم مینمود. برای  دو قطب ، جدا از در جدال سیاسی جدیدراه حل  امکان و طلب تحول جوان و 

میان جنبش  رابطه ضروری نیز در پی داشت و آن یک پیام و دستاورد مهم دیگر را یت جوانان و نیروهای سیاسی اکثر



اعتراض تبسم نشان داد که زمینه ی ذهنی و عینی  . بود قومی –بی سلطه ی رهبران مذه اجتماعی از پائین و پایان یافتن

 چنین تحول در کشور فرا رسیده است. 

یک حرکت جمعی فراهم میسازد، اشاره شد اما  بروز را برای و عینی شرایط ذهنی عمدتن در این بخش به عوامل که

تحلیل از مند است که در ذیل نیاز مادی به امکانات ، بتواند عملن اتفاق افتاده و دوام یابد عیبرای اینکه یک حرکت جم

 را در چهارچوب بسیج منابع پی میگیریم.آن

 جنبش اجتماعی و بسیج منابع – 3.3

برای اینکه یک حرکت جمعی و یک جنبش اجتماعی عملن تحقق پذیرد و از یک مسئلۀ بالقوه به یک واقعیت بالفعل 

ت نیازمند است که در تیوری جنبش اجتماعی از آن بعنوان بسیج منابع یاد تبدیل گردد، به یکسری فعالیتها و امکانا

، بررسی جنبش اجتماعی عمدتن در چهارچوب تیوریهای سیاسی، جامعه شناختی 6RMTمیکنند. در تیوری بسیج منابع 

 organizationalو اقتصادی صورت می گیرد. درین تیوری همچنین کاربرد تیوری های جامعه شناسی سازمانی 

sociology نظریهعتراض اجتماعی که در ترمینولوژی یک امر اجتناب ناپذیر به شمار میرود. سازماندهی عملی ا 

یاد میکند، بیش از هر فاکتور دیگری حایز اهمیت می باشد.  SMOبسیج منابع از آن بعنوان سازمان جنبش اجتماعی 

میدهد که دسترسی به منابع پایدارتا چه حد در قدرت مبارزاتی تاریخ سازمان جنبش اجتماعی بلشویکها در روسیه نشان 

(. کسانیکه از تاریخ مبارزات سوسیالیستها در روسیه اطالع دارند میدانند Wlfe 1955یک سازمان حایز اهمیت است)

ارزاتی اهمیت منابع مالی در فرایند مبدرک که یکی از نقاط مورد اختالف سازمانی و عملی میان بلشویک و منشویک 

معمولن در یک جنبش اجتماعی سازمانهای متعدد برای یک امر مشترک فعالیت مینمایند، به مجموعه آنها به بود. 

اطالق میگردد. از منظرتیوری بسیج منابع، هرقدر ظرفیت بسیج سازمانهای  SMIاصطالح "صنعت جنبش اجتماعی" 

به همان اندازه امکان دستیابی جنبش به اهدافش افزایش جنبش و یا در یک کالم "صنعت جنبش اجتماعی" بیشتر باشد 

می یابد. هم سازمان جنبش اجتماعی و هم صنعت آن چه بدالئل اهداف، ساختار، جایگاه آنها در جامعه و منابع و قدرت 

 تغییر آن از سازمانهای دولتی و سازمانهای اقتصادی بازار آزاد متفاوت اند. 

احد تحلیل سازمان جنبش است تا سهم گیری فردی و بسیج بمثابه یک پروسه سیاسی از منظر تیوری بسیج منابع، و

سنجیده شده که با کنترول مسئولین جنبش بر منابع، مطالعه میــــگردد. لهذا بسیج منابع بعوض اینکه بمثابه یک فرایند 

در یک واحد عمل می نمایند.  روانی که افراد با گردآمدن اجتماع را شکل دهند، گروپها و دیگر اجتماعات همچون

اراده و تصمیم فردی تاکید میگذارد، منافع فردی علت اصلی بر برخالف تیوری بسیج منابع، تیوری روان شناسی

بر انگیزه و ارادۀ فردی بنایافته است و او معتقد است که میان  Mead (1934)پیوستن فرد به یک گروه است. مودل مید 

 قابل فعال اجتماعی رخ میدهد. افراد درین روند یک اثرمت

چالش اصلی جنبش اجتماعی تنها به هماهنگی و مؤثریت سازمانهای این جنبش و چگونگی مقابله آن با برنامه ها و 

حرکتهای ضد جنبشی دولت و گروه حاکم خالصه نمی شود بلکه این جنبش باید در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد. 

ی در یک پروسۀ رشد متداوم سیر نماید. منابع انسانی هرجنبش اجتماعی به چهار جنبش باید از لحاظ کمی و کیف

کتگوری اصلی تقسیم میگردد:  فعاالن، بدنه، هوادار و ناظر.  تحلیل اصلی در تیوری بسیج منابع درک این مسئله است 

جنبش و بدنه جنبش را به فعالین که چگونه یک جنبش اجتماعی میتواند، ناظران را به هواداران و هواداران را به بدنه 

ارتقا بخشد. هر جنبش اجتماعی که با گذشت زمان در بسیج نیروی انسانی بالوقفه درین مسیر به پیش رود، احتمال و 

 شانس دسترسی جنبش به اهداف آن بطور جدی افزایش می یابد. 

ع در گذشته اهمیت یوری بسیج منابیکی از موضوعات کلیدی در جنبش اجتماعی، دسترسی وتامین منابع آن است. ت

خارجی میداد در حالیکه در تیوری های جدید تاکید بر منابع داخلی است. یا بعبارت دیگر پرسش اصلی  بیشتر به منابع

از منابع کلی قابل دسترس به پرسش وسائل مخصوص دسترسی بمنابع تغییر نموده است.  همچنین این پرسش در مورد 

ز منابع داخلی بدست می آورد یا منابع جنبشهای اجتماعی همیشه مطرح است که آیا جنبش کمکهای خود را اساسا ا
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خارجی؟ آیا منابع خارجی می تواند محدودیت در جهت اهداف جنبش ایجاد نماید؟ معمولن جنبشهای اجتماعی و 

 سازمانهای شامل آن از هردو منابع کمک بدست می آورند.  

ه تقسیم میگردد: تولید ی بر چهارشیودر تیوری بسیج منابع میکانیسم دسترسی به منابع  حایز اهمیت است که بطور کل

وری از بدنه، همکاری/تخصص وحمایت. یک جنبش با تولید خودی منابع مورد نیاز خود اعم انسانی و آخودی، جمع

غیر انسانی را به اتکای فعالین و سازمانهای جنبش تامین میکند. جمع آوری از بدنه در جنبشهای اجتماعی با سازمانهای 

دد و بدینطریق کمکها و منابع پراگنده به منابع جمعی تبدیل میگردد.  همکاری و یا تخصص جلب کمک ویژه انجام میگر

د. مثلن استفاده نو همکاری سازمانها و نهادهای موجود است که عالقه مندند تا امکانات خود را در اختیار جنبش قرار ده

ره. حمایت و بخشندگی نیز از منابع جنبشهای اجتماعی از افراد مسلکی، تاسیسات دانشگاهها، مدارس و حتی مساجد وغی

 است و بسیاری از حمایت کنندگان در بدل حمایت خود، در پی تاثیرگذاری بر جنبش هستند. 

در کنار شیوه های دسترسی به منابع، نوعیت و چگونگی منابع نیز مهم است. بطورکلی پنج نوع منبع برای بهره 

رهنگی، انسانی، مادی و سازمان اجتماعی. هریک از منابع طیف از ارزشها، مهارت ها برداری وجود دارد: اخالقی، ف

و اشیای ضروری را شامل میشود. بطور مثال تنها اگر به منبع فرهنگی در زمینه جنبش اجتماعی توجه کنیم می بینیم که 

ل دادن به یک سازمان تا تولید از به نمایش نهادن یک حادثه اعتراضی، تا برگذاری یک کنفرانس مطبوعاتی، تا شک

 موزیک و مقاله و گزارش و غیره را شامل میشود. 

یک جنبش اجتماعی در بسیج منابع خود از ترکیبات متفاوت نوعیت منابع و دسترسی ها برای تامین منافع خود بهره می 

شکل میگیرد و سازمانهای اجتماعی برد. از ترکیب چهار وسیله تامین منبع با پنج گونه متفاوت آن ، بیست تبادل رابطه 

(. بطور مثال یک Edwards &McCarthy 2004ترکیبی از آنرا در دستیابی به هدف خود مورد استفاده قرار میدهند )

جنبش اجتماعی میتواند نیاز مالی خود را چه از طریق کمک مالی از اعضا و هواداران،  یا از طریق فروش تولیدات و 

 دیگری تامین نماید.یا جلب کمک از نهاد 

مانند فیس بوک، توتیتر وغیره در بسیج منابع بویژه منابع انسانی  رسانه های اجتماعیوش کنیم که انترنیت و نباید فرام

در یک دهه اخیر کاملن چشمگیر بوده است. در جنبش های موسوم به "بهارعرب" و از جمله در قیام مصر نقش 

قیقات که در دست است، کاملن برازندگی داشته است. با توجه به بحث فوق، انترنیت انترنیت و سوسیال مدیای بنا بر تح

و سوسیال مدیا در محدودۀ سازمان اجتماعی قرار میگیرد زیرا اجزای این نوع منبع بیشتر شامل زیرساخت اجتماعی 

infrastructure د. ، شبکه اجتماعی و سازمان میشو 

در شکل گیری و ادامه جنبش اجتماعی، موضوع را در شکل خاص آن یعنی  با این مختصر توضیح از بسیج منابع

جنبش روشنائی ادامه میدهیم و  ببینیم که این جنبش از چه منابع و با چه شیوه های تاکنون بهره برده است. طوریکه 

. می باشد اجتماعی ع مهم در ایجاد یک جنبشاشاره شد، سازماندهی نیروی انسانی و دسترسی به نیروی انسانی از مناب

در آغاز تذکر رفت که شبکه از فعالین سیاسی و یک "سرمایه اجتماعی" در میان جوانان و تحصیلکرده های هزاره 

شکل گرفته بود که در حرکت دادخواهانه "تبسم" عملن در عرصه مبارزاتی ظاهر گردید. درینجا الزم است که  به 

ا بویژه باشندگان غرب کابل در بیشتر از یکدهه اخیر اشاراتی داشته تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هزاره ه

باشیم. هزاره ها طی یکدهه اخیر درعرصۀ آموزش و درک سیاسی رشد قابل توجه داشته اند. فراهم شدن شرایط 

تحصیلی و آموزشی در داخل کشور مخصوصن بعد از سقوط رژیم طالبان و در ضمن بهره برداری از امکانات نسبی 

تحصیلی در ایران، نسبت تحصیل کردگان  هزاره برکل جمعیت را دستخوش تغییرات مثبت نموده که بدون تردید نرخ 

این تغییر بیشتر از هر زمانی  در حیات فرهنگی و معنوی این گروه  قومی مشهود است. افزایش نسبت دانش آموختگان 

و غیر بنیادگرائی دینی عوامل مهم  7گرایش سیکوالریستیعلوم اجتماعی و بشری در میان تحصیل کرده گان و افزایش 

 راه افتادن جنبش های اجتماعی با مطالبات رفاهی و مدنی بوده است.  ه در شکل گیری منابع الزم انسانی در ب

                                                           
دالیل اصلی این روند عکس العمل به  بوده است. یکی از انان و تحصیل کردگان هزاره بیشتر از سایرینگرایش سیکوالریستی در میان جو 7

بوده اند. ترکیب  ، هردواسالمی مجاهدین و طالبان هایعملکرد رژیمهای اسالمی حاکم در افغانستان و ایران است. مردم هزاره قربانیان حکومت

رقم زده است. رژیم مذهبی ایران  ه ها را معادل با محرومیت و قبول ستممذهب و قومیت و اکثریت سنی  چشم انداز حکومت مذهبی برای هزار



منابع الزم انسانی در محیط جغرافیائی قابل دسترس نیز جز از شرایط مناسب برای یک جنبش است و یا بعبارت دیگر 

افراد و گروههای معترض و مستعد  که بتوانند سریع  در تماس هم قرار گیرند، از زمینه بسیج و هماهنگی بیشتری 

سازمانهای ملی مذهبی متشکل بودند و تعدادی تجربه مبارزه و  برخوردارمی باشند. بخش از این منبع انسانی که قبلن در

سازماندهی از سازمانها و احزاب چپ  و ملی را با خود داشتند، مستعدترین نیروی انسانی برای یک حرکت جمعی 

 محسوب میشدند. ده ها نهاد و کانونهای سیاسی و فرهنگی فعال هزاره در شهرها بویژه درغرب شهرکابل طی ده سال

اخیر فعالیت داشته اند. شبکه های اجتماعی که در پیوند نزدیک بهم قرار داشته و می توانستند اطالعات الزم را 

سریعترباهم شریک سازند، موثریت کار را بیشتر می نمود. خالصه یک منبع کافی و مناسب انسانی که در فوق از آن 

بود که با شبکه از روابط اجتماعی به سادگی می توانست در  سازمانی یادآور شدیم واقعیت عینی–بنام منبع اجتماعی 

خدمت یک جنبش و اعتراض جمعی قرار گیرد. این کتله وسیع انسانی بنا بر احساس محرومیت و بیعدالتی )منبع 

اخالقی( و ترجیحات مشترک )منبع فرهنگی( برای یک اعتراض  اجتماعی جمعی از آماده گی الزم و کافی برخوردار 

 د. بودن

جنبش روشنائی در امتداد حرکت وسیع اعتراضی و دادخواهانه "تبسم" قرار داشت و بنابرین تجارب، نیروهای انسانی 

و شبکه و سازماندهی آن حرکت بطور مستقیم در خدمت  این جنبش قرار گرفت. هر قدر "بخش جنبش اجتماعی" 

social movment sector وسعه بیشتر یافته و فعالتر باشد، به همان پیمانه جنبش چه همزمان و یا در راستای زمانی  ت

اجتماعی جدید راحتتر پدید می آید. اگر اعتراض "تبسم" وجود نمیداشت، امکان برپائی جنبش روشنائی براحتی میسر 

نمی شد. در یک چنین حالت پای منابع متعددی بمیان می آید. و مشخصن درینجا صحبت از منابع انسانی، فرهنگی، 

خالقی و سازمان اجتماعی همه اند که با میکانیسم همکاری گروهی و فردی در خدمت برپائی جنبش روشنائی قرار ا

 گرفت. 

زمینه های اخالقی و فرهنگی یک چنین حرکت بقدر کافی در میان مردم پیشنه داشته است. مبارزه علیه تبعیض در 

ه ای میان مردم متعلق به این ملیت برخوردار بوده است. از ضمن پذیرفته بودن آن از لحاظ اخالقی، از حمایت گسترد

لحاظ فرهنگی اعتراضات دست جمعی در فرهنگ مذهبی آنها جایگاه پررنگ دارد. اعتراضات سیاسی در شکل 

تظاهرات در ابعاد نسبتن محدودتر در میان هزاره ها در دهه های اخیر معمول شده است و مردم عادی آنرا وسیلۀ 

مکن برای ابراز خواستهای خود دریافته اند. همچنین باید اضافه نمود که میکانسیم بکارگیری همه این منابع  مناسب و م

 در برپائی یک جنبش به همکاری گروهی و فردی امکان پذیرشده است. 

ی قرار در کنار منابع که ذکر شد، به نقش منابع مالی و وسائل که در تظاهرات و جنبش اجتماعی مورد بهره بردار

میگیرد نباید کم بها داد. این جنبش در آغاز مانند هر جنبش اجتماعی به کمک مالی اعضا و سازمانها و هواداران خود 

فعالیت خود را آغاز نمود. میکانیسم کانالیزه نمودن و جمع آوری آن با جلب حمایت و بسیج هواداران صورت پذیرفته 

ش روشنائی بر بسیج هرچه بیشتر نیروی انسانی متمرکز بود و رهبران آن با است. تا قبل از فاجعه دوم اسد توجه جنب

اسد جنبش را  2سازماندهی اعتراضات ګمان میکردند که خواسته خود را بزودی میتوانند بر کرسی نشانند، اما حادثه 

له نقش مهم و تعیین وارد فاز دشوار، طوالنی و پیچیده ای نمود. کمکهای مالی هزاره های خارج از کشور درین مرح

کننده ای در بقای این جنبش بازی کرد. جنبش روشنائی  در حال حاضر به یک جنبش مدنی و سراسری هزاره ها  در 

 مذهبی  تبدیل شده است.  –چهارچوب مطالبات ملی 

 جنبش روشنائی -4

عی توده ها از پائین بوده تا جم کنشک چشم انداز کلی  تبارز یک جنبش روشنائی مانند هر جنبش اجتماعی دیگر در ی

مرز و امتیازات سیاسی و اجتماعی حاکم را به چالش کشیده و یکباردیگرآنرا از نو باز تعریف نماید. این جنبش درامتداد 

اعتراضات مشابه اتفاق افتاد که برای نخستین بار حکومت و گروههای حاکم را در یک مطالبه ترقیخواهانه بمیدان 

روشنائی بمثابه یک جنبش از پائین و در چهارچوب یک استراتژی دفاعی پا بمیدان نهاد و یک  طلبیده است. جنبش

                                                                                                                                                                                     
است  و در مقابل  به گرایش  سیکوالریستی و  با سرکوب متداوم خود هرگونه جاذبه حکومت دینی را برای جوانان و اکثریت مردم از میان برده

 .دحتا شامل حال طلبه ها و روحانیون جوان هزاره نیز میگرد که روند ملی جاذبه و مقبولیت بیشتری بخشیده است،



حرکت که از آغاز با توجه به ترکیب رهبری و فعالین و نیزشرایط که در آن قرار داشته، حامل تناقضات و ویژه گیهای 

 منحصربه فرد بوده است.

و که هنوزکاملن از حصار کهنه پرستی و چهارچوب تنگ سنت جنبش روشنائی به یک تعبیروحدت نو علیه کهنه، ن

گرائی نرهیده است. جنبش شهری که میخواهد عدالت و ترقی برای ده را تضمین نماید و در عین سردادن شعارهای 

 عدالت و برابری، فقط آنرا در قالب و بسته بندی ملی و مذهبی خریدار است. سران این جنبش از یکسو با رهبران سنتی

خصومت میورزند از سوی دیگر مترصد اند تا با تمام قوا از رادیکالیزه شدن جنبش و حضور و نقش فعالین چپ 

دینی و با بسیج دانشجویان،  -جلوگیری کنند. در یک کالم جنبش خرده بورژوائی شهری که با پرچم و هویت اتنیکی

 کارگران و تهیدستان پا بصحنه نهاده است.

شنائی نویدبخش یک حرکت  تازه ای مبارزاتی در یک جامعه محروم و جنگ زده ای است که در عین حال جنبش رو

. این حرکت  مانند هر جنبش اجتماعی دیگر با خود فرصتها ستر متداوم دست و پنجه نرم کرده ادهه ها با جنگ و کشتا

یک خواست معین رفاهی و با  و چالشهای را  یکجا حمل می کند. جنبش روشنائی اولین حرکت اجتماعی است که حول

 است.  افغانستان  پا به عرصۀ گذاشتهیک شیوه جدید مبارزتی در جامعه بحران زده 

 جنبش روشنائی و فرصتها – 1.4

جنبش روشنائی از یکسو محصول فضای نسبتن باز و دموکراتیک است که بعد از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان 

بوجود آمده است و از سوی دیگر این جنبش و یا جنبشهای مشابه آن می توانند در رشد مخصوصن در شهرهای بزرگ 

و نهادینه شدن دموکراسی در کشور کمک نماید. تاثیر جنبشهای اجتماعی بر روند دموکراسی و جامعه مدنی یکی از 

دموکراسی بطور مستقیم  موضوعات مهم و پیچیده درعلوم انسانی و جامعه شناسی است. تاثیر جنبشهای اجتماعی بر

این مسئله در ان برای اینکه بتوانند به بررسی یک موضوع دشوار و غیرقابل محاسبه و بررسی بوده و جامعه شناس

عرصۀ پژوهشی جامه عمل بپوشانند، تاثیر جنبشهای اجتماعی را بر "سرمایه اجتماعی" بمثابه پدیده مشخصتر و قابل 

اند. در اینجا قبل ازینکه به فرصتها و پیامدهای جنبش روشنائی بر دموکراسی و جامعه ارزیابی مورد مطالعه قرار داده 

مدنی بپردازیم، به رابطه مقوله "سرمایه اجتماعی" که از دو جهت با جنبش اجتماعی در پیوند است و رابطه علتی یا 

 ر میگذرانیم. سببی آن با تغییرات اجتماعی بیشتر قابل بررسی می باشد، را بطور مختصر از نظ

و کولی  Bourdieu (1983)مقوله ای است که برای نخستین بار توسط بوردیو  social capital"سرمایه اجتماعی" 

برای تعریف یک شبکه اجتماعی با ویژه گیهای معین تیوریزه شد. این اصطالح که بشکل  Colemand (1988)ماند 

دیده است، به شبکه اجتماعی اطالق میگردد که در نتیجه فعالیت از اقتصاد سیاسی اخذ گر یه ایا استعار متافوریک

نتایج ند. ا مشترک و داوطلبانه بوجود می آید و اعضای شبکه در ضمن اعتماد متقابل به جایگاه و ارزش همدیگر واقف

و  آمار و اطالعات سروی ارزش جهانی و اتحاد انجمن جهانی بیانگر اینست که سرمایه اجتماعی بر دموکراسی

  است.ی بر سرمایه اجتماعی موثردموکراس

یکی از پیامدهای مهم "سرمایه اجتماعی" برای جامعه اینست که همکاری قوی بین گروه انسانی باعث میگردد تا دولت 

نتواند مستقیما بر شهروندان ستم روا دارد و نیز فضا را برای اپوزیسیون سازمان یافته فراهم می نماید. همچنین این 

همکاری به آنها تحمل، مصالحه، مشارکت سیاسی و توانائی رهبری را می آموزاند. "سرمایه اجتماعی" هم می تواند در 

ایجاد دموکراسی کمک نماید و هم در رشد و استحکام یک نظام دموکراتیک مثبت واقع گردد. مهمترین مسئله که آنرا در 

فضا برای ایجاد و انتشاز دیسکورس انتقادی از رژیم حاکم است.  خدمت نهادینه نمودن دموکراسی قرار میدهد، تولید

گفتمان انتقادی که بالخره برای مقاومت در برابر تعدی رژیم، با درجه باالی از سطح سرمایه اجتماعی منبع الزم  برای 

د می آورد تا .  روابط توام با اعتماد، فضای را بوجومی باشدی  سازمان جنبش مقاومت و یک حرکت عظیم عمل جمع

افراد قصد فعالیت ضد دولتی خود را به نمایش بگذارند، در نتیجۀ انتقاد جمعی با یک عمل  جمعی در مقیاس وسیع  فعال 

 (. Marwell and Oliver 1993و وجود خارجی می یابد )

دارند موجود است.  منبع سرمایه اجتماعی مانند هر منبع اجتماعی دیگر در ساختار اجتماعی که  فعالین در آن قرار

اطالق میشود که خیرخواهی  ی رابطه اجتماعی در کنار روابط اقتصادی و رابطه هیرارشی قدرت در جامعه به رابطه



و مساعدت میان افراد توزیع میگردد. "سرمایه اجتماعی" بر اساس یک چنین رابطه ای بنا یافته است که در ضمن پیوند 

ا دارد. سرمایه اجتماعی دارای روابط بیرونی و داخلی هردوست که به ترتیب با دو رابطه دیگر ویژگیهای خود ر

نامیده میشوند. هر قدر یک سرمایه اجتماعی از پیوند محکم درونی برخوردار  bondingو پیوند  bridgingاتصال 

ب هرقدر یک سرمایه باشد به همان پیمانه عمل جمعی ناشی از آن میتواند دوامدار و تاثیرگذار باشد و به همان ترتی

اجتماعی از اتصاالت بیشتری بهره مند باشد به همان اندازه تاثیرات آن بر کل جامعه بیشتر خواهد بود. برعکس اگر 

سرمایه اجتماعی فقط در مسیر پیوند درونی خود قرار گیرد و روز تا روز اتصال آن با شبکه های اجتماعی  کل جامعه 

دموکراتیزه کردن جامعه مضر باشد. "مشارکت سرمایه اجتماعی تا بحال الزامن همیشه محدودتر گردد، می تواند برای 

 (. M. Olsen 1982مولد نفع به دموکراسی نبوده است" )

از است که قبلن در میان فعالین اجتماعی هزاره بوجود آمده بود و  ز یکسو محصول سرمایه اجتماعیجنبش روشنائی ا

به بازتولید سرمایه یا سرمایه های اجتماعی بیشتری منجر گردد. یکی از  ر آیندهین جنبش می تواند داسوی دیگر

سرمایه اجتماعی برخاسته ازین جنبش در مسیر اتصال با گروه در مورد جنبش روشنائی اینست که  پرسشهای اصلی

ی و مذهبی خود فرو ر الک قومهای و نهادهای دموکراتیک و مدنی جامعه افغانستان قرار دارد و یا اینکه بیشتر د

ست که این جنبش در ایجاد روابط با گروهها و نهاد دموکراتیک و مدنی فراتر ا ینا؟ قراین تا کنون حاکی ازخواهد رفت

از مرزهای قومی و مذهبی پیشرفت قابل توجه نداشته است. رهبران و فعالین این جنبش تاکنون نتوانسته اند که همسوئی 

تیک سایر اقشار و گروههای اتنیکی افغانستان را بخود جلب نمایند. جنبش روشنائی با وجود گروه ها و نهادهای دموکرا

مذهبی" توانسته راه باز نماید. چالشهای این  –تلفات سنگین فقط در محدوده هزاره ها و آنهم  در محدودۀ گفتمان "ملی 

وز در مرحله آغازین فعالیت خود قرار دارد  جنبش موضوع  بعدی است و درینجا باید اضافه نمود که جنبش روشنائی هن

هنوز امکان این را دارد که رفع تبعیض قومی را بحیث یک خواست ترقیخواهانه و دموکراتیک به خواست و  جنبشو

 گفتمان همه نیروهای ترقیخواه و دموکرات افغانستان تبدیل کند. 

ه راندن رهبران جهادی و سنتی جامعه هزاره بوده یکی از دستاوردهای مهم اجتماعی این جنبش کنارزدن و به حاشی

است، حادثه ایکه تاکنون با تاسف در میان دیگر گروههای قومی و اتنیکی افغانستان بوقوع نه پیوسته است. سرکردگان 

احزاب جهادی که با حمایت امریکا و متحدین دوباره بعد از سرنگونی طالبان بقدرت رسیدند، ازهمان ابتدا بقدرت 

دن تا بحال بحیث یک عامل اصلی بی ثباتی و مخالف آزادیها و پیشرفتهای سیاسی و اجتماعی عمل کرده اند. رسی

تضعیف و منزوی شدن رهبران جهادی و سنتی توسط مردم و نیروهای ترقیخواه سیاسی و اجتماعی بیانگر یک 

ق دیگرافغانستان یک شاخص خوبی در قوام تغییرجدی در جامعه است. ادامه این روند در میان اقوام و توده های مناط

یافتن دموکراسی و جامعه مدنی میتواند باشد، واقعیت که حتی تصورآن، رویای خوش کنونی حاکمان جهادی و سنتی را 

د.  نظام دموکراتیک موجود یک پروژه یا برنامه بود که توسط غرب و "جامعه نموه  یک کابوس هولناک مبدل خواهد ب

اکنون هم است که  بوده یک دموکراسی نیم بند، ناپایدار، فاسدیاده گردید و لهذا ثمرۀ عملی آن افغانستان پجهانی" در 

کشور آنرا با خون دل تجربه میکنند.  تجربه چند دهه در افغانستان بیانگراین حقیقت است  که  طبقات و اقشار اجتماعی

امل بنیادی و ضروریست، نقش که در بهترین حالت خود را با برای یک تغییر پایدار و مثبت نقش فعاالنه مردم یک ع

رژیم حاکم دال براینست که ظرفیت  زحوادث و نارضایتی گسترده مردم ا جنبشهای اجتماعی از پائین ظاهر میسازد.

میان  بیشتراست. اما آنچه درین در تاریخ این سرزمیناز هر زمان دیگرتغییرات از پائین درجامعه امروز بالقوه چنین 

اهمیت دارد، تبدیل نمودن چنین ظرفیتهای به یک فرصت واقعی و تاریخی می باشد  که جنبش روشنائی اینک درین 

 مسیر پر پیچ و خم  شجاعانه گام نهاده است.

 جنبش روشنائی و چالشها – 2. 4

 یامدهای مبارزه درین ، سنتز و پجنبش روشنائی هم از درون و هم از بیرون با دشواریها و چالشهای جدی روبروست

دو عرصه است که سرنوشت این جنبش را در آینده رقم خواهد زد.  درینجا من سعی میکنم به مهمترین معضالت این 

 حرکت اشارات و تحلیل مختصر داشته باشم که بررسی مفصل انها از ظرفیت این مقاله بیرون است. 

ه می باشد، حکومت قومگرا، ضعیف و فاسد  "وحدت ملی" مهمترین چالش که جنبش روشنائی در بیرون به آن مواج

قومی و گروهی خود در تالش است، هیچگاه  به سادگی با  و پایگاه  منافع و حفظ است. دولت قومگرا که در پی تامین



خواست و مطالبه که جنبه قومی دارد، تن نخواهد داد. رژیم ائتالفی قومی نگران آنست که هرگونه  کوتاهی درین 

صه معادل با از دست دادن حامیان اصلی این حکومت گردد. به یک معنی در شرایط کنونی مطالبه جنبش روشنائی، عر

تغییر مسیر برق وارداتی توتاب،  به یک رقابت و منازعه اتنیکی و حیثیتی تبدیل شده است. تحقیقات در زمینه برخورد 

عیف و انحصارگردر معامله با جنبشهای اجتماعی معمولن از رژیم ها با جنبش اجتماعی بیانگر اینست که  دولتهای ض

درغیر رسمی و غیرجدی وارد میشوند،  در حالیکه رژیمهای قوی و الحاقگرا در برخورد با جنبشهای اجتماعی با شیوه 

لهذا  رسمی و جدی تمایل دارند. ضعف و فساد گسترده درین دولتها بیشترین موثریت و قدرت عمل را از آنها میگیرد و

دولتهای نامبرده درمعامله با اپوزیسیون خود با بی مسئولیتی تمام برخورد میکنند. در شرایط امروز افغانستان دولت 

"وحدت ملی" آنقدر ناتوان و غیرمسئول است که حتی از تامین امنیت یک تظاهرات در پایتخت کشور برآمده نمی تواند. 

با یک جنبش منجر گردد، فاصله و تضاد را افزایش می بخشد. با اینکه  این وضعیت بجای آنکه به یک تعامل سازنده

موجودیت و شکل گیری جنبشهای مانند جنبش روشنائی به تحکیم پایه های سیستم موجود میانجامد. رژیم غیرمسئول و 

و در مقابل جنبشها  نمودهم کمک می نماید، صدمه وارد بی اعتنا به مطالبات مردم به تضعیف جنبشهای که به ثبات رژی

و جریانات را تقویت مینماید که در پی براندازی رژیم اند. فرصت سیاسی تاثیرات مهم بر جنبشهای اجتماعی دارد و 

هرگاه گروههای معترض و یک جنبش اجتماعی دریابند که تغییرات در یک رژیم ممکن است می توانند فعالین بیشتر را 

نه تغییرات را ناممکن و موضوع مورد مطالبه را بسه شده بیابند، جنبش مدنی در فعال سازند اما اگر برعکس هر گو

 . میکنند یا در مسیر انقالبی و براندازی رژیم تکاملو  رو به خاموشی میگذاردیا چهارچوب رژیم 

 ، که در باال به آن اشاره شد، تنها به مشخصات یک رژیم سیاسی خالصهpolitical opportunityفرصت سیاسی

نگردیده، بلکه شامل تمام زمینه سیاسی در یک جامعه میشود.  شرایط و نیروهای بالقوه برای تغییرات مثبت از پائین در 

آنها تفاوت و فاصله ی زیادی وجود دارد.  روهای بالقوه تا به بالفعلجامعه افغانستان موجود است اما از شرایط و نی

به این جنبش  رسانه هاتحول طلب و توده های مردم و رد نیروهای چالش دیگرجنبش روشنائی، شیوه نگرش و برخو

است. سلطه دین و ناسیونالیسم قومی آنقدر در جامعه امروز افغانستان قوی و در موقعیت برتری قرار دارد که نه 

نیکی دیگر رهبران جنبش روشنائی میتواند فراتر از آن فکر و عمل کنند و نه رهبران و فعالین متعلق به گروههای ات

همین درمیتوانند این جنبش را در خدمت تحوالت مثبت و نهادینه سازی جامعه آزادتر وعادالنه تر کمک و یاری رساند. 

متاسفانه بعضی از نیروهای مترقی بجای انتقاد از کوتاهی رژیم در تامین امنیت تظاهرات، راستا باید اضافه نمود که 

ا مسئول حادثه دوم اسد میدانند. بدینطریق ناخواسته با زمامداران بی کفایت اصل اعتراض را نفی و رهبران جنبش ر

تمکین و نظاره گری در رژیم حاکم همصدا گردیده و اصل مبارزه برای تغییر را بدلیل شرایط نامساعد تخطئه مینمایند. 

 ی برقراری آنند.برابر کنش ارتجاعی و وحشیانه ی اسالمیستها جامعه را به سمت می کشاند که آنها در پ

رهبران و نیروهای سنتی هزاره با آنکه جایگاه قبلی خود را از دست داده اند اما این بمعنی این نیست که آنها چالش 

برای جنبش روشنائی و جنبشهای تحول طلب دیگر در آینده نخواهند بود. آنها کماکان از حمایت دولت، رهبران و 

د و هنوز حامیان محلی و منطقوی خود را دارند. آنها از هر امکان چه داخلی و احزاب سنتی و جهادی دیگر مستفید ان

خارجی سود خواهند برد تا جایگاه از دست رفته خود را مجددن بدست آورند. آنها هم اکنون با همکاری دولت سعی 

نابودی، تضعیف و یا مهار  مینمایند وجهه از دست رفته خود نزد مردم را ترمیم کنند و بطور موذیانه و بالوقفه در پی

جنبش روشنائی اند. باید اضافه نمود که درین میان طیف از افراد بیطرف و "خیرخواه" هزاره نیزموجود است که نفع 

"قوم" را دراتحاد قوم می بینند و لهذا مصرانه در پی اتحاد مجدد رهبران سنتی و جنبش روشنائی می باشند. یک چنین 

عمل بمعنی تعطیل جنبش و دفاع از جایگاه و نقش ترک برداشته رهبران سنتی و جهادی  خواست "خیرخواهانه" در

 آنست.  و سیاسی اجتماعی ر در تشخیص یک موضع  پیامداست. بهترین معیا

جنبش روشنائی مانند هر حرکت اجتماعی دیگر نمیتواند از چالشهای درونی مبرا باشد و دشواریهای درونی با توجه به 

عدم توفیق این حرکت در عمل و نیزفاجعه دوم اسد که ضربه سنگین را در پی داشت، یک امر اجتناب ناپذیر بنظر 

د اگر حمایت مادی و معنوی حامیان این حرکت از خارج  میرسد. این ضربه تا آن حد سنگین بود که به احتمال زیا

کشور نمی بود، از جنبش روشنائی بعد از آن فاجعه یک خاطره تلخ و دردناکی بجا میماند.  باور به پیروزی و متغییر 

"اثربخشی" عامل مهم در ایجاد و ادامه فعالیت یک جنبش وعمل جمعی است و شانس شرکت حامیان جنبش را باال می 

برد. جنبش روشنائی عمدتن یک ائتالف از ناسیونالیستهای مذهبی و غیرمذهبی هزاره است. یک ائتالف که هنوز جناح 

مذهبی با جا انداختن هر چه بیشتر ارزشهای مذهبی و سنتی بجا مانده از حزب وحدت، جناح اصلی و حاکم این حرکت 



و معنوی )بسیچ منابع( و سمبولها مانند "مصلی مزاری" و این جناح با بهره برداری از امکانات مادی  را میسازد.

در پی تحکیم هرچه بیشتر موقعیت برتر شان می باشند. جناح  ،مذهبی" -حاکم "قومی گفتمانم "مزاری" و تصاویر و نا

وز مذهبی  تاکنون موفق شده اند تا با برجسته نمودن و تقدس سازی "مزاری" )هژمونیسم فکری( نه تنها فعالیت امر

خود را با گذشته پیوند دهند و جنبش روشنائی را ادامه فعالیت درست و اصولی حزب وحدت معرفی کنند، بلکه با ایجاد 

در بیان واقعیت، رهبری و هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک خود را بر دیگران تحمیل   8framingچنین چهارچوب 

توان مشاهده نمود. تظاهرات هواداران جنبش روشنائی در نمایند. این هژمونیسم فکری را حتی در خارج از کشور می

بروکسل و گردهمائی های شان در شهرهای دیگراروپائی درسال قبل بخاطر مصادف شدن آن با ایام محرم  با منع کف 

ز همراه بود و یا اینکه جلسات آنها در بسیاری شهرهای اروپائی درمساجد که صفوف زنان و مردان باید کاملن ا هازدن

 هم جدا باشند، برگذار میگردد.

جناح مذهبی و غیرمذهبی با شیوه های که رهبران موجود جنبش در پیش گرفته است، بمشکل خواهند توانست کار 

مشترک را در یک چشم انداز طوالنی از پیش برده و موفق به ایجاد و رشد "سرمایه اجتماعی" واحد گردند. فشارهای 

، یکی ازعلل و غیره در مقاطع اتهامات مانند بی دینی و میگساری واردنمودن باد بر رهبران جدیرهبران سنتی 

نبش مواجه روآوردن رهبران جنبش به فعالیتهای دینی بود که در مواردی با اعتراض فعالین و هواداران الئیک این ج

گیرد، به همان اندازه ارزشها و سیاست و اهداف رهبران سنتی و احزاب سنتی و جهادی فاصله گردید. هر قدر جنبش از

 نهادها و سازمانهایرت دیگر هرقدر این جنبش با مذهبی بیشتر رنگ خواهد باخت. یا بعبا –سمبولهای ناسیونالیستی 

دموکراتیک و مدنی کشور متصل گردد و "سرمایه اجتماعی" آن بتواند پلها و اتصاالت را با شبکه های غیرملیتی و 

وجود آورد، هویت قومی و مذهبی جنبش کمرنگتر خواهد شد. چگونگی برخورد به این معضله و بو طبقاتی دموکراتیک 

چالشهای دیگری که در باال به آن اشاره شد، سرنوشت این جنبش و جایگاه آنرا در تحوالت آینده سیاسی و اجتماعی 

ن داد که بخشهای مذهبی آن از نشا 1980کشور تعیین خواهد کرد. تجربه جنبش صلح در امریکای مرکزی در سالهای 

به چنین سرنوشت  صلح جنبشدهند و برعکس بخشهای سیکوالر و نتوانستند کاری چندانی انجام ندبازماندالزم توسعه 

 (Smith 1996:22دچار نگردیدند. )
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کشوراست. اولین بار است که هزاران  جنبش روشنائی یک پدیده مهم سیاسی و اجتماعی درتحوالت چند دهه اخیر در

انسان با اتحاد حول یک خواست معین  به یک حرکت جمعی دست به اعتراض میزنند. جنبش روشنائی اگر از سوئی 

و روند آزادیخواهی کشور  فرایندگر حرکت است که می تواند بر نتیجه یک فضای نسبتن بازسیاسی است اما از سوی دی

تاثیر مثبت بجا نهد و به نهادینه نمودن ارزشها و شیوه های مبارزه دموکراتیک در کشور کمک نماید. اما برای واقعیت 

بخشیدن به این امکان ضرورت به قابلیت ها و خصوصیات معین می باشد که رهبری آگاه و محیط مناسب سیاسی 

ه اجتماعی" و سازمان های جنبش می توانند با ایجاد روابط با سازمانهای و نهادهای مهمترین آنهاست. رهبری، "سرمای

جنبش را از محدوده قومی و مذهبی فراتر برده و بر تحوالت جامعه در کل  ،جامعه ، مدنی و برابری طلبدموکراتیک

نیروهای آزادیخواه و پیشرو  تاثیرگذارسازد. تضعیف و به حاشیه راندن جناح مذهبی و محافظه کار از یکسو و تقویت

جنبش از سوی دیگر می تواند جنبش روشنائی به یک الگو و چشم انداز مبارزات دموکراتیک تبدیل نماید. اگر نیروهای 

پیشرو و آزادیخواه  بخواهند و قادر گردند که مسئله تبعیض و نابرابر قومی را بمثابه یک خواست و مطالبه آزادیخواهانه 

تمان اجتماعی کل جامعه افغانستان تبدیل کنند، نقش و موقعیت نیروهای محافظه کار بسرعت کاهش یافته و وانسانی به گف

جنبش واقعن به جنبش روشنائی سراسرجامعه تبدیل خواهد گشت. این جنبش نباید با "خط قرمز" سازی یک یا چند 

ا تحت الشعاع آن قرار دهد. همه تالش و بقای خواست مشخص، رفع تبعیض و برابری اقوام و ملیتهای ساکن افغانستان ر

یک جنبش را تابع یک خواست مشخص قرار دادن، نه فقط محدود نمودن دامنه جنبش بلکه شکنندگی و ضرر های را 

، باید خود را در شعار و مطالبات این جنبش منعکس سازد. گرچه "فرق است نه برق"در پی دارد. اگر مسئله اصلی 

                                                           
فرم دادن یا  یک خواست در شکل دهی، ادامه و ماهیت یک جنبش اجتماعی نقش مهم را بازی میکند. یا چگونگی جا انداختن دادن فرم   8
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رت بمثابه تجلیگاه ذات و روند حاکم اجتماعی، باید سرآغاز یک حرکت و نقطه شروع باشد اما مسئله مشخص و کنک

 را محدود و ناپایدار میسازد. جنبش توقف درآن، دامنه حرکت

کیفیت رهبری و عملکرد جنبش یک رابطه ای دوجانبه است. اگر فعالین و رهبران پیشرو این جنبش در داخل و خارج 

ن رفع ستم و تبعیض ملی با خواست های برابری طلبانه و آزادیخواهانه کل جامعه موفق گردند، کشور با پیوند زد

می یابد.  کاهشهبری و بدنه جنبش بخودی خود درآنصورت نقش و موجودیت جناح و نیروهای محافظه کار مذهبی درر

ی کل جامعه بستگی دارد. باقی ماندن سمت گیری مثبت این جنبش تنها یک امر درونی نه بلکه به نیروها و نهادهای مدن

این حرکت در چهارچوب اتنیکی و فقط  قومی دیدن آن به ناتوانی و عقبماندگی جنبش آزادیخواهی و برابری طلب 

جامعه رابطه دارد. نباید فراموش نمود که یک جنبش آزادیخواهی در یک بستر سیاسی قومی و اتنیکی نمی تواند شکل و 

یرد. لهذا سهم فعال و رابطه فعال جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک غیر قومی می توانند در شمائل قومی بخود نگ

 تعیین سرنوشت این جنبش نقش مهم بازی نماید. 

دارد. افراد و محافل مذهبی  واقعیت که اکنون وجود مذهبی آنست، –چشم انداز دومی باقی ماندن این جنبش در قالب ملی 

این لحظه خط و مسیر این جنبش را تعیین میکنند، خواهان نگاه داشتن جنبش با وضعیت فعلی آنست و ناسیونالیست که تا 

سازند. این جنبش آنگاه به انحطاط کامل کشیده خواهد شد که پل  قومی تریخواهند جنبش را محدودتر و و حتا بیش ازین م

. این خطر واقعی 9ن سنتی و مطرود برقرار سازندارتباطی خود را نه با محافل و نهاد پیشرو جامعه بلکه با سرکردگا

 است چون زمینه های عینی و ذهنی این آلترناتیف هنوز از میان نرفته است. 

رهبران سنتی از هر امکان استفاده خواهند کرد تا موقعیت و نفوذ از دست رفته را دوباره بدست آورند و کنارآمدن با 

گزینه در رسیدن به این هدف می تواند باشد. شواهد حاکی از آنستکه آنها از جنبش روشنائی و کنترول آن مهمترین 

یکسو بر جنبش با اشکال متفاوت فشار می آورند و از از سوئی دیگر با دادن امتیازات معین میخواهند فاصله و 

ر محدوده خود و از ملی جنبش روشنائی از یکسو با جازدن د –اختالفات خود را با آنها کمتر سازند. رهبران مذهبی 

جانب دیگر با از دست دادن مهمترین ابزار اعتراض و وارد نمودن فشار بر دولت یعنی تظاهرات شهری، تحت 

هنوزدرهمان  گستردۀ نداشته است و 10فشارقرار دارند. تظاهرات بیرون مرزی جنبش روشنائی تاکنون انعکاس

در یک چنین وضعیت امر دشواری است و رهبران جنبش چهارچوب قومی و مذهبی قرار دارد. ادامه و حفظ جنبش 

روشنائی ناگزیراز چاره اندیشی اند که نزدیکی با رهبران سنتی  میتواند یکی از گزینه ها باشد. هرگاه این جنبش 

آنگاه این  ،مذهبی ادامه یابد و نتواند از حمایت نیروهای دموکراتیک برخوردار گردد –همچنان در چهارچوب قومی

تنها می تواند به بازتولید "سرمایه اجتماعی" خود توفیق یابد. "سرمایه اجتماعی" که به پیوند درونی بیشتر و  جنبش

پیوند بیرونی کمترخواهد انجامید. درآنصورت جنبش روشنائی نه عامل مثبت در رشد دموکراسی و ترقی کل جامعه 

ئی نخواهد توانست به یک جنبش مدنی برای جنبش روشنادر آنصورت بلکه در جهت عکس آن سیر خواهد کرد. 

برابری حقوق شهروندی و رشد متوازن کشور تبدیل گردد.  یک چنین چشم انداز و سرنوشت، ناخواسته ترین سناریوی 

 است که یک جنبش اجتماعی می تواند  به آن بیانجامـــــــــــــــد.

 نتیجه گیری -5

افغانستان بستر تضاد ها و دارای پتانسیل و ظرفیت عظیم ازتحول و اعتراضات دو سال اخیر نشان داد که جامعه 

تغییراز پائین است. این حوادث نشاندهنده اینست که واقعیت تحوالت سیاسی افغانستان با جنگ جاری، دو قطب دولت و 

و قطب که حامیان آن و طالبان و متحدین آن خالصه نمیشود بلکه جبهه و قطب سومی در حال شکلگیری است. جبهه 

شهرها خاستگاه آنست و توده های معترض شهری اعم از کارگران و خرده بورژوازی  نیروی اصلی آنست تا تغییرات 

را موجب گردد که هیچ نیروی ارتجاعی و ستمگر درآن ذینفع نباشند. این اعتراضات می تواند زنگ خطر را برای 
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نت اند، بصدا درآورد. این اعتراضات حداقل جرقه های این امید آنانیکه از بی تفاوتی و استیصال مردم در قدرت و مک

 را زنده کرده است که مردم ازین ببعد میخواهند در تعیین سرنوشت شان فعاالنه سهیم باشند.

آنچه حوادث دو سال اخیر را از دیگر حوادث متمایز میسازد، تبدیل شدن این اعتراضات به یک جنبش اجتماعیست، 

هداف خود را از دست نداده و میکوشد مرزهای قدرت و امتیازات را از نو بازتعریف کند. اینکه بخش جنبش که هنوز ا

از انسانها در حدی از آمادگی ذهنی و عملی میرسند که حرکت جمعی را از پائین سازمان دهند و با صاحبان قدرت 

جلوه از بیداری و شکوفائی یک جامعه است. درگیر شوند تا مرزهای قدرت و امتیازات را از نو تعیین کنند، نماد و 

جنبش اجتماعی که جلوه ازاین بیداری است، نه یک پدیده ابتدا به ساکن و تصادفی بلکه محصول و عصارۀ یکسری 

 تحوالتی است که در طی یک پروسه و در نتیجه عوامل و پارامترهای متعدد تکوین یافته است. 

اخیر جنبش روشنائی را از خود بجا نهاد، جنبش که زمینه های فکری و مادی درست به همین دلیل اعتراضات دو سال 

آن در نتیجه پیشینه تاریخی و حوادث سیاسی فراهم شده بود. جنبش روشنائی که توسط توده ها و روشنفکران ملیت 

ود را دارد. هزاره هزاره پا بعرصه وجود نهاد و صفحۀ جدیدی را در مبارزات اجتماعی رقم زد، دالئل عینی و ذهنی خ

ها در زمره گروه قومی و اتنیکی بشمار میرود که نه تنها هویت جمعی در میان آنها بیش از سایرین رشد و نسج بیشتری 

یافته بلکه این خودآگاهی در میان آنها پاگرفته است که خود را یک گروه محکوم بدانند که دایمن در معرض تبعیض و 

عی قرار گرفته اند. اعتراضات سیاسی این مردم در سالهای اخیر و از جمله حرکت "تبسم" بیعدالتی های سیاسی و اجتما

حس و باور "اثربخشی" عمل جمعی را در آنها تقویت نموده است. هویت جمعی، بیعدالتی و حس "اثر بخشی" آن سه 

د یک جنبش اجتماعی را متحول اساسی درتحلیل روانشناسی اجتماعی است که به یک عمل یا اعتراض جمعی که بنیا

شکل می بخشد، منجر میگردد. عمل جمعی برای آنکه بتواند به یک جنبش اجتماعی که قدرت حاکم را به چالش می کشد 

ارتقا یابد، به شبکه ای از کادرهای پراتیسن که باهم شناخت و اعتماد دارند، یعنی "سرمایه اجتماعی" ضرورت دارد. 

اهی و واقعیت از طریق پراتیک جمعی انسان برای تغییر جامعه و ایجاد مناسبات جدید وجود یک چنین شبکه است که آگ

وارد تاریخ و مبارزه اجتماعی میگردد. هر جنبش اجتماعی "سرمایه اجتماعی" خود را می طلبد و بدون یک "سرمایه 

ست که شبکه ای از اجتماعی" خاص ، شکل گیری یک جنبش اجتماعی معین ناممکن است. بررسی ها  بیانگر این

کادرهای معترض و آماده عمل در نواحی غرب کابل میان هزاره ها شکل گرفته بود که اولین نقش خود را در 

سازماندهی و بسیج درتظاهرات "تبسم" به نمایش نهاد. موجودیت شبکه ای از کادر های پراتیسن موجب میگردد تا 

بقا و عمل جنبش حیاتی اند، تضمین گردد. رهبران و فعالین جنبش  منابع غیرانسانی که بعد از سرمایه انسانی برای

روشنائی تاکنون موفق گردیده اند که منابع مالی، فرهنگی وغیره را از اعضا و هواداران خود جهت ادامه فعالیت و 

 اعتراضات موفقانه مورد بهره برداری قرار دهند. 

های اجتماعی"  تاثیرات خود را بر دموکراسی و جامعه مدنی بجا جنبشهای اجتماعی آزادیخواهانه از طریق " سرمایه 

میگذارد. جنبشهای اجتماعی از یکسو محصول فضای باز سیاسی و دموکراسی است و از سوی دیگراز طریق سرمایه 

ایه اجتماعی خود بر پروسۀ و روند دموکراسی تاثیر میگذارد. سمتگیری مثبت و یا منفی آن بستگی به چگونگی این سرم

اجتماعی است که میتواند از دید جامعه شناسان "بیرون گرا" و یا "درون گرا" باشد. سرمایه اجتماعی که متمایل است تا 

با دیگر نیروهای مدنی و دموکراتیک جامعه بپوندد، به دموکراسی و آزادیهای بیشتر کمک میکند اما سرمایه اجتماعی 

جامد و دموکراسی و ارزشهای آزادیخواهانه را در معرض تهدید قرار دهد. "درونگرا" می تواند به نتیجه برعکس بیان

اتنیکی از ظرفیت درونگرائی و بیرونگرائی هر دو  –جنبش روشنائی با کاراکتر و ماهیت عمدتن مذهبی 

 برخوردارست. اینکه این جنبش در چه مسیر تحول خواهد کرد بستگی به تغییرات درونی و شرایط سیاسی و اجتماعی

 است که  این جنبش درآن قرار دارد. 
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