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 ، شبکه اجتماعی،وتالیتر تدولتدموکراسی، نظامی، مدنی، جامعه  جامعه : کلیديه هايواژ
  . عمومیيقلمرو

  
  

  
استعماري -تین در دوران پساالجنبش دموکراسی خواهی یکی از مهم ترین چالش هاي سیاسی آمریکاي 

حانه علیه رژیم هاي نظامی حاکم، به شکل هاي مختلفی چون مبارزه ي مسلاین جنبش ها . بوده است
حات اقتصادي لیبرالی ختیار دولت در قلمرو عمومی، اصالتشکیل شبکه هاي اجتماعی براي محدود کردن ا

هر چند جوامع آمریکاي التین .  اثر انتخابات دموکراتیک بروز کرده استو همچنین تغییر پیاپی دولت ها بر
ی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در دستیابی به یک دموکراسی ل تا به امروز به دالیل تاریخاز استقال

 آن ها پیشرفت هاي خوبی در فرایند دموکراتیزه کردن دولت داشته اند، به البته .پایدار ناکام مانده اند
 ؛تین دیکتاتوري حاکم نیستدر هیچ یک از کشورهاي آمریکاي الطوري که می توان ادعا کرد، که امروزه 

یه است،  بلکه یک پدیده ي اجتماعی چند ال،کراسی نه یک پدیده ي صرفاً سیاسییی که دمواما از آن جا
 مدنی در برابر دولت تقویت جامعه. ابر قدرت دولت داردتحقق آن بستگی به افزایش قدرت جامعه در بر

 مستلزم تحقق پیش شرط هاي اجتماعی چون ایجاد شبکه هاي اجتماعی، حذف ل آنکهاقتدارگرا او
، ضرورت دارد  آنکهدوم. ختارهاي اجتماعی سلسله مراتبی و نهادینه شدن فرهنگ مدنی در جامعه استسا

اصول دموکراتیکی مانند، بازار آزاد، دولت کوچک تحقق پیدا کنند و نهادهاي مدنی در قلمرو اجتماعی 
 رویکرد جداگانه مورد تین در پنجپیشگفته جامعه مدنی در آمریکاي الموضوعات در این مقاله . ایجاد شوند

  . بحث و بررسی قرار می گیرد

  چکیده
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  مقدمه
به کنیم  ة اشارال زم است قبل از هر چیز تینآمریکاي الدر مدنی  جامعه شروع بحثبراي 

اجتماع بین از آن رابطه که  بعد از استعمار در دوران  جوامعتحوال ت سیاسی این تاریخ
به خوبی ) تغییر دولت ها(ست و سیا) اصال حات اقتصادي(، اقتصاد )نیروهاي اجتماعی(

  .فهمیده می شود
، میراث استعماري در زمینه ي اقتصاد، تیندن کشورهاي آمریکاي الل رسیبه استقالبا 

 به حیات خود ادامه داد، که حاصل آن براي جامعه  در این منطقهاجتماع و سیاست تا سال ها
   .مدنی بسیار ناگوار و تهدید کننده بود

  به غیر از شیلی و برزیلالتین در مناطق آمریکاي  نتیجه اقتصاد صادراتیپس از استعمار در
فرصت پیدا کردند تا با استفاده از نفوذ محلی و منطقه اي  نخبگان زمین دار و نظامیان ابتداء

ل نخبگان جدیدي که یل و شیلی از همان ابتداي استقالدر برز. خود قدرت را به دست بگیرند
برخاسته ...) نیترات و (ن معادن و یا دالال) قهوه و نیشکر(اداراتی رزي صاز میان اقتصاد کشاو

خر ا نیز تا اوي این منطقهدر سایر کشورها. را به عهده گرفتند سیاسی  مهمبودند، نقش هاي
قرن نوزدهم اقتصاد صادراتی کم و بیش توسعه یافت و همین باعث شد که از ابتداي قرن 

 از نخبگان قدیم و جدید به همراه یک طبقه متوسط شهري که با بیستم در این کشورها ترکیبی
. مقامات سیاسی مهم را به عهده بگیرنداقتصاد صادراتی مرتبط و یا در استخدام دولت بودند، 

مریکایی که در قالب االبته در وراي طبقات بومی باید به نقش سرمایه هاي خارجی و خصوصاً 
 فعالیت می کردند در سیاست این کشورها نیز توجه ینالتشرکت هاي اقتصادي در آمریکاي 

ت مکرر مستقیم و غیر  باعث مداخال20 و 19ا در طی قرن منافع استراتژیک آمریک. داشت
  . شدالتینمستقیم این کشور در مسائل سیاسی آمریکاي 

 تحت 1930 بحران بزرگ اقتصاد جهانی سال تأثیر تین تحت اقتصاد صادراتی آمریکاي ال
این بحران در این کشورها مشروعیت دولت و نیروهاي سیاسی . هاي شدیدي قرار گرفتفشار

 و به یک بحران سیاسی در تضعیف کردکه ریشه در اقتصاد صادراتی داشتند، را حاکم 
این بحران روي کارآمدن طبقات متوسط شهري نتیجه .  تبدیل شدالتین آمریکاي کشورهاي

 در 1940 و 1930طی سال هاي . اقتصادي بودندبود که خواستار اصال حات اساسی 
اتی سیاسی به وجود آمد که در ثبزوئال و السالوادور نوعی بی کشورهایی نظیر شیلی، کوبا، ون

. حکومت هاي نسبتاً رادیکال با گرایش هاي سوسیالیستی روي کار آمدندتعدادي ل آن خال
؛ اما در کشورهایی نظیر یدا نکرداین حکومت ها دست به اصال حاتی زدند که چندان تداوم پ
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آرژانتین و پرو نخبگان قدیمی توانستند با توسل به سرکوب نیروهاي جدید و رادیکال قدرت 
البته این کشورها پس از جنگ جهانی دوم نیز دچار بی ثباتی . خود را همچنان حفظ کنند

  .سیاسی شدند
بگانی از رده هاي متوسط تین نخ دوم در اکثر کشورهاي آمریکاي الپس از جنگ جهانی

از نظامی و اداري ظهور کردند که توانستند با بسیج طبقات پائین شهري و روستایی قدرت را 
پرون در آرژانتین، کاردناس در مکزیک، وال .  خارج کنندسوسیالیستدست نخبگان قدیمی و 

ه ي این رهبران سکو ایبارا در اکوادور، ایبانز در شیلی و روخارس پینیال در کلمبیا از جمل
  )245، ص 1384ساعی، (بودند 

 روي کار آمدند که 1 حکومت هاي مردم گراالتینبدین ترتیب در اکثر کشورهاي آمریکاي 
الگوي پیروي از .  کردند جانشین اقتصاد صادراتیاقتصاد صنعتی مبتنی بر جایگزینی واردات را

ه واردات تکنولوژي، سرمایه و بکه وابستگی زیادي صنعتی با هدف جانشینی واردات  توسعه
 یا انسرمایه داردر دست درآمد تمرکز بیشتر باعث نیز  ،از خارج داشتکاال هاي واسطه اي 

 بخشی از کارگران نسبتاً  فقطصنعتی توانست توسعه. شدتین پدرساالران اقتصادي آمریکاي ال
ن علمی و فنی ماهر را به خود جذب کند و قسمت اعظم نیروي انسانی را که داراي توا

، رشد اقتصادي باعث همهبا این . محروم شدندمحدودي بود، همچنان از مشارکت در تولید 
به ) عمدتاً در مناطق روستایی(شد که مردم از مشاغلی که داراي بهره وري کمتري بودند 

 مردم منطقه از ، درآمد سرانه يدر نتیجه. روي آورندی که بهره وري بیشتري داشتند، یکارها
 تحرك اجتماعی رو به باالي تقریباً یک باعثاین امر ، که  دو برابر شد1980 تا 1960سال 

 الگوهاي  افزایش تحرك اجتماعیبه دنبال .شدچهارم جمعیت فعال اقتصادي به ویژه جوانان 
 بهترین مثال این نوع مشارکت کنترل شده، وجود ؛ پیدا کردگسترشمشارکت سیاسی دولتی 

 نخبگان سازوکار،با این .  در کشورهایی از قبیل برزیل و مکزیک بود2"یصنف گرایی دولت"
                                                

1.Populist 
ویژگی صنف گرایی اجتماعی وجود . میان صنف گرایی اجتماعی و صنف گرایی دولتی تفاوت وجود دارد .2

قدرت این جنبش هاي کارگري در . جنبش هاي کارگري بسیار متمرکز با ریشه هاي عمیق در جامعۀ مدنی  است
اگر . خود را در ارتباط با کارفرمایان و دولت تعریف و دنبال کنندجامعۀ مدنی  به آن ها امکان می دهد که منافع 

چه این جنبش ها در تعقیب آزادانه ي منافع خویش از محدودیت هاي بسیاري رنج می برند، اما آن ها می توانند 
مایان امتیازات مهمی  از قبیل باال بردن سطح دستمزدها و کاهش ساعت کاري و غیره براي خود از دولت و کارفر

در حالی که صنف گرایی مشخصه جوامع پیشرفته غربی با نظام هاي دموکراسی است، صنف گرایی . کسب کنند
دولتی مشخصه ي نظام هاي اقتدارگرا در کشورهاي در حال توسعه اي از قبیل مکزیک و برزیل در دوران 

اي مهار کردن درخواست هاي طبقه در این کشورها از نهادهاي صنفی بر. حاکمیت نظام هاي توتالیتر بوده است
دولت براي حفظ ثبات سیاسی و ارتقاي رشد اقتصادي در غیاب . ي کارگر و بسیج آن ها استفاده شده است
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 براي جلب حمایت دولتی توانستند از طریق نوچه پروري و مردم گرایی از منابع  حاکمسیاسی
جامعۀ ل نهادها و سازمان هاي قالبدین ترتیب، است. خود استفاده کنندشخصی  به نفع یمردم

شد و یا در حاشیه آن ها قرار حاکم ودي از نخبگان سیاسی  قربانی منافع قشر محدمدنی 
ي  دولت ها زیرا؛محروم ماندند  قوي نهادها و سازمان هاي مدنیاز جامعه ها  و اینگرفت

نوچه پروري، قوم گرایی  سعی می کردند که شکاف بین دولت و جامعه را از طریق مردم گرا
  .)265، ص 1382آکسهورن،  (جبران کنندگرایی و تشکیل الیگارشی اقتصادي 

نخست این که، به :  با چند مشکل روبرو شدندالتینحکومت هاي مردم گرا در آمریکاي 
 دوم این که، .ت فشار قرار گرفتندایه دارهاي بزرگ داخلی و خارجی تحشدت از سوي سرم

مورد  منابع مالی تأمین تی را براي آن ها هم از نظر سیاستهاي اقتصادي این دولت ها مشکال
شان که بیشتر از طبقات پائین و  نیاز دستگاه هاي اداري و نظامی خود و هم تقاضاهاي حامیان

آن ها منجر به کاهش سرمایه  مردم گرایی اقتصادي  سوم این که،.متوسط بودند ایجاد کرد
ت مزبور سرانجام منجر به بی ثباتی مشکال.  و رشد بی رویه ي مصرف شدت تولیدگذاري، اف

خر اوآدر این کشورها شد و زمینه ي تشکیل حکومت هاي اقتدارگراي نظامی را در سیاسی 
در 1964کودتاي نظامی سال با ). 245، ص 1384ساعی، (در این منطقه فراهم آورد 1960دهۀ 

و روي کار آمد  التین در آمریکاي "بوروکراتیک اقتدارگرا"ح نظام به اصطالنخستین برزیل 
) 1973(و اروگوئه ) 1973(، شیلی )1976 و 1966(هی در آرژانتین پس از آن رژیم هاي مشاب

 سیاسی بخش تأثیر به دنبال روي کارآمدن رژیم هاي نظامی براي خنثی کردن . استقرار یافتند
طراحی و اتخاذ براي چندین دهه هاي مردم گرا سیاست هاي ویژه اي از سوي آن دولت ها 

 چپ گرایان و .ی کامالً ممنوع و یا بسیار محدود شد از جمله فعالیت هاي حزبی سیاس؛گردید
 سرکوب بی سابقه موردسایر رهبران سازمان هاي مردمی از قبیل رهبران کارگري و دهقانی 

روي هم  ). 266 ص،1382 ،آکسهورن(شد محدود ی قرار گرفتند و فضاي سیاسی مشارکت
ژنرال هاي نظامی به  پی به صورت پی در 70 و 60تین در دهه هاي  آمریکاي ال دررفته،

 با روي کارآمدن دولت هاي اقتدارگرا که پایگاه .آمدندمی روي کار با کودتا  آمریکاپشتیبانی 
اجتماعی اصلی آن ها عمدتاً نظامیان و سرمایه داران داخلی و خارجی بود، مجدداً جهت گیري 

صادرات توسعۀ است کرد و به سمت نوع جدیدي از سیپیدا هاي اقتصادي این کشورها تغییر 
  .که بر سرمایه خارجی و تولید صنعتی استوار بود گرایش پیدا کرد

                                                                                                              
نهادهاي فراگیر دولت رفاه یا به منظور حل نابرابري روز افزون دستمزدها، نهادهاي کارگري وابسته را ایجاد کرده 

 .جامعۀ مدنی  بوده انداند که فاقد ریشه هاي عمیق در 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 119.../رویکردهاي آمریکاي التین/1386، پاییز و زمستان 23سال نهم، شماره                                 

به جاي حکومت دموکراتیک لیبرالی  هاي جانشینی دولتشاهد تین آمریکاي ال 80دهۀ در 
 و 1980دهۀ این تحول در کشورهایی نظیر آرژانیتن، برزیل، اروگوئه از اوایل . هاي نظامی بود

یادي آغاز شد، در حالی که در برخی دیگر از کشورهاي این منطقه نظیر با سرعت نسبتاً ز
 ي اقتصادباعث کمترین بهبوداما این تغییر سیاسی،  ؛شیلی و السالوادر با کندي به پیش رفت

ثبت این منطقه  در دفتر تاریخ "ده سال از دست رفته" و آن دهه به عنوان نشد التینآمریکاي 
شده جدید خیلی زود در زیر فشار بحران عظیم بدهی هاي دموکراسی هاي هدایت . شد

زه اي بود که کشورهاي ها تا انداشدت فشار بدهی.  گسیخته فلج شدندخارجی و تورم لجام
 روي آوردند و این صندوق ارائه هر نوع حمایتی "صندوق بین المللی پول" تین به آمریکاي ال

 اقتصاد آزاد، دولتمبتنی بر اصول لیستی را منوط به پیروي از سیاست هاي اقتصادي لیبرا
را حل کند، ی این کشورها بحران مالنتوانست این برنامه ها هم اما اجراي .  دانست...کوچک و 
نتیجه این شکست . ندنیز محکوم به شکست شد اقتصادي نئولیبرالیسم  هايسیاستو در عمل 

م در آرژانیتن و آلبرتو فوجی به قدرت رسیدن محافظه کاران پوپولیستی چون کارلوس منها 
در آرژانیتن با گسترش تنش هاي حاصل از فشارهاي صندوق بین المللی . موري در پرو بود

پول در نهایت رئیس جمهور محافظه کار از قدرت کناره گیري کرد و نستور کرچنر چپ گرا 
به احزاب  التیندم آمریکاي  گرایش مرتا حال حاضر ما شاهد زمان آناز . به قدرت رسید

 6در به طور مثال،  ).8: 1385اشمید،  (هستیمماتیست و پوپولیست چپ گرا گح طلب پرااصال
 در صد کل آراء در انتخابات ریاست جمهوري ونزوئال 56 هوگو چاوز با کسب 1998د سامبر 

 2003به دنبال آن در سال . به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد و به آرژانیتن و کوبا پیوست
براي نخستین بار بر کرسی ریاست جمهوري برزیل ا از جناح چپ گراي برزیل  دسیلویلوال

 " سال تمام از سوي احزاب سنتی 170سپس نوبت به اروگوئه، یعنی  کشوري که . نشست
 کاندیداي احزاب چپ این 2004در سال. می شد، رسید  اداره "بال نکوس" و "کلورادوس

  اوو مورالس2006 ژانویه 22در . است جمهوري برگزیده شدکشور یعنی تاباره واسکوئز به ری
به عنوان هور منتخب مردم بولیوي آغاز کرد و  رسماً کار خود را به عنوان رئیس جمچپ گرا

در .  در و نزوئال رفتچاوزاولین دیدار خارجی خود به دیدن فیلیپ کاسترو در کوبا و هوگو 
س چپ گرا به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده  ریکاردو ال گو2000شیلی که البته در سال 

باشلت دختر یک ژنرال .  میشله باشلت به این مقام برگزیده شد2006 ژانویه  15بود، در 
 که به وسیله پینوشه به جرم حمایت از ،مشهور نیروي هوایی شیلی در ایام پینوشه بود

شعار فقر زدایی از شیلی و سالوادور آلنده به مرگ محکوم شده بود، باشلت توانست با این 
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حرکت به سوي جامعه اي آزادتر، در برابر رقیب خود، سباستین پیتزا، یکی از میلیاردهاي 
 دانیل ارتگا توانست پس 2006 نوامبر 5در .  شیلی با گرایش سیاسی راست میانه، پیروز شود

 و خوزه ریزوا 9/30ا  درصد آراء، ادوراد دمونته آلگرا را ب6/36 سال دوري از سیاست با 16از 
تین ال چپ آمریکايان د و به عرضه کاروان رهبران مبارز درصد آراء پشت سر بگذار9/22را با 

 به مقام ریاست جمهوري برزیل و نیز 2006 آکتبر 29 در  دیسلویابا انتخاب مجدد لوال. بیپوندد
ت جمهوري اکوادور ، اقتصاددان چپ گراي اکوادور، در انتخابات ریاسه آپیروزي رافائل کور

 و همچنین پیروزي مجدد هوگو چاوز براي سومین بار متوالی در برابر رقیب 2006در نوامبر 
 کلیه ، تقریبا2006ً دسامبر3چپ گراي خود مانوئل روزالس در انتخابات ریاست جمهوري 

پ ضد تین به استثناي کلمبیا در سال هاي اخیر به جبهه چکشورهاي بزرگ آمریکاي ال
  ).7،  ص 1385بی نا، (ند کایی گردش نموده اآمری

 تا حال حاضر دستخوش سلسله لآمریکاي التین از استقالجامعۀکه آنکه ري نتیجه گی
 ، دولت هايگرامردم از استقرار دولت هاي  فرایندي . بوده استت سیاسی مهمتحوال

ي نئولیبرال و و سپس دولت هاي توسعه گرا به سوي دولت هاي نظامی اقتدارگراسوسیالیستی 
تا حال ت همه این تحوال است که  کردهطیمردم گراي امروزي چپ سرانجام دولت هاي 

  .اندگرایی دموکراتیک نشده ت حاضر منجر به شکل گیري نظام هاي کثر
  مدنی پایداردموکراتیک مستلزم وجود یک جامعۀاز آن جایی که استقرار و تداوم نظام هاي 

هادهاي مدنی، احزاب سیاسی، رشد نیروهاي اجتماعی، برخورداري  وجود ن،یا به عبارت دیگر
 طبقات اجتماعی،همۀ توزیع عادال نه ثروت و قدرت بین از سطحی از توسعه و رشد اقتصادي،
است، در این مقاله کوشش می شود تا مهم ترین پیش وجود فرهنگ مدنی تساهل و مدارا 

قرار دموکراسی را در قالب زم براي استجتماعی و فرهنگی الشرط هاي اقتصادي، سیاسی، ا
    :ت زیر مورد بحث و بررسی قرار دهیمسئواال
   وجود دارد؟التیندر آمریکاي  جامعۀ مدنی  از چه تعبیرهایی. 1
   چیست؟التین و دموکراسی در آمریکاي جامعۀ مدنی رابطه ي . 2
تین ر آمریکاي ال دجامعۀ مدنی ل به  اجتماعی و فرهنگی نی- پیش نیازهاي اقتصادي. 3

  چیست؟
   وجود دارد؟التین در آمریکاي جامعۀ مدنی چه رابطه اي بین دولت و . 4
   غربی چه تفاوت هایی دارد؟جامعۀ مدنی  بومی با جامعۀ مدنی . 5
   از چه آسیب هایی رنج می برد؟التین آمریکاي جامعۀ مدنی . 6
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لب رویکردها یا فهم هاي  بحث را در قا، در این مقالهاین سئواالتبراي پاسخ به 
 و سپس به آسیب کنیمۀ مدنی شروع می تین از جامعآمریکاي الروشنفکران و فعاال ن سیاسی 

   .می پردازیمتین  مدنی در آمریکاي الۀناسی جامعش
  

  تین در آمریکاي الجامعۀ مدنی رویکردهاي  .1
 برداشت هاي تین می توانال اجتماعی آمریکاي -بر اساس نظر متخصصان مسایل سیاسی

  : را در پنج رویکرد کلی زیر طبقه بندي کردالتین در آمریکاي جامعۀ مدنی 
  ؛ ضد توتالیترجامعۀ مدنی  .1
  ؛)جدید ( جنبش هاي اجتماعی ي به مثابهجامعۀ مدنی  .2
 ؛ نئولیبرالیجامعۀ مدنی  .3
 ؛ اجتماعی به مثابه ي شبکه يجامعۀ مدنی  .4
 . چپ گراجامعۀ مدنی  .5

 
  د توتالیترمدنی ضجامعه . 1-1

 اجتماعیدر فضاي اي واسطه ، گروه ها و سازمان ها ي جامعۀ مدنی   غربیرویکردهايدر 
فعالیت می  قلمرو عمومی دولتی در ة خودمختار و غیر وابسته به اراد و به طورمی گیرندشکل 

از این رو، آن ها کارکرد . اثر بگذارند سیاسی ةحوزتوانند بر تصمیم گیرها در کنند و می
کاي در آمری. دارند را به عهده قدرت حاکمرقراري توازن قدرت و در مواردي نیز مخالفت با ب

 را در مفهوم ضد حریف و یا مخالف دولت به مثابه جامعۀ مدنی ، این برداشت از التین
 مدنی در زمانی این مفهوم از جامعه).  232 ، ص2000بیرله، (یم  می بینجامعۀ مدنی توتالیتري 
تین حکومت هاي  که در اکثر کشورهاي آمریکاي ال،نطقه گسترش پیدا کرددر این م

ظامی ن" با  شد مترادف"مدنی" مفهوم جابدون شک در این  . دیکتاتوري نظامی حاکم بودند
شد می موري را شامل رفتارها و او می شد،   غیر نظامی انجام و هر آن چه با اراده ي"نبودن

  1. نظامی را در امور جامعه نفی می کردکه حاکمیت اراده ي خودسرانه ي

                                                
  : مقایسه بین جامعه مدنی در آمریکاي التین و اروپاي شرقی نگاه کنید به منبع زیريبرا. 1

Bendel, Petra, 1997 Zivilgesellschaft und Transformationsprozesse im interregionalen 
Vergleich, in: Arbeitspapapiere des Zentralinstituts für Regionalforschung, Erlangen.  
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دولت هاي خودکامه این برداشت از جامعه مدنی باعث ظهور جنبش مقاومت مدنی در برابر 
اطاعت کورکورانه را جایگزین  ، که حقوق بشر را نقض می کردند و فرهنگ ترس واي شد

یان و عقیده، بر  آزادي بمحدودسازي باسعی می کردند  و فرهنگ مدنی مشارکتی کرده بودند
 قرار "نظامیجامعۀ"دنی به این معنی در مقابل مجامعه .  خاموش حکومت کنندهیک جامع

 نفی خشونت طلبی که یکی از اصول مقاومت مدنی در برابر بر اساس اصل. گرفت
 .مجبور سازدزور و سرکوب مردم ه  توسل برا ازدولت تنها می بایستی نظامی بود، نه جامعۀ

می بایستی از هرگونه رفتار خشونت آمیز و برخورد  و نهادهاي مدنی نیز بلکه گروه ها
 اکثر  در زمان حاکمیت استبداد نظامی دولت هاي ترور.مسلحانه با دولت خودداري کنند

 نهادها و سازمان هاي مدنی بیشتر و را از صحنه سیاسی حذف کرده بودندمخالفان اصلی خود 
 که براي جامعۀ مدنی  تجربه اي شد براي حرکت جدید  این. بودندکردهجامعه را سرکوب 

رسیدن به هدف خود از توسل به خشونت بپرهیزد و راه هاي مسالمت آمیزي براي خود 
 و "جامعۀ مدنی دوبارةتولد "، "جامعۀ مدنی رستاخیز "بعداً به عنوان این حرکت ه کبرگیزند 

به قومیت  وظیفه داشت تا قبل از هر چیزجامعۀ مدنی بنابراین .   معروف شدند"یئگذار نامر"
مبارزه ي مدنی را، که هاي پراکنده در برابر دولت هاي تمامیت خواه هویت بخشید و اصول 

داشت، در عدم خشونت، تحمل و مدارا، احترام به شاًن انسانی و دموکراسی قرار مبتنی بر 
 باعث می شد تا عۀ مدنی جاماصل صلح آمیز بودن حرکت . فرهنگ سیاسی جامعه نهادینه کند

از دادن هرگونه بهانه اي به حکومت هاي نظامی براي سرکوبی نهادهاي مدنی به مانند گذشته 
  ).44 ، ص2000مشکات،  (خودداري شود

نقطه در دوران حاکمیت دیکتاتوري ها یک در مورد سرکوبی نهادها و سازمان هاي مدنی 
 هرگز  پینوشه در شیلیگستومثال رژیم آ  که رژیم هاي نظامی به طوراستقابل ذکر آن 

سازمان هاي مستقل از دولت و نیز افکار عمومی متعلق به طبقه بورژواي شیلی را سرکوب همۀ
 و در طول دوران حاکمیت رژیم استبدادي 1973 سپتامبر 11بعد از کودتاي پینوشه در . نکرد
اتحادیه هاي کارفرمایی  به دلیل عدم مخالفت جدي طبقه ي بورژوازي با رژیم حاکموي، 

 سیاست هاي اقتصادي رات خود را در باره يسیس شوند و نظأتوانستند به طور آزادانه ت
به طور . دولت ابراز دارند، بدون این که حیات و موجودیت آن ها در معرض خطر قرار گیرند

دال لت بر   در تمام دوران رژیم نظامی پینوشه"EL Mercurio"  چاپ روزنامه ي يمثال ادامه
 آن ها بیشتر به زیرا ؛داشتو سرمایه داران عدم ترس دولت حاکم از نهادهاي مدنی بورژوازي 

ۀ  ارتش بخش دیگري از جامعالبته. می پرداختند اقتصادي به ویژهفعالیت هاي غیر سیاسی و 
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ن،  اتحادیه ها و اصناف کشاورزا پایین جامعه شاملیعنی سازمان ها و نهادهاي طبقه يمدنی 
 زیرا این بخش از  را تخریب کرد؛اشیه نشینکارگران، بومی ها و ساکنان مناطق فقیر و ح

 نظامی را مانع جدي رسیدن به هدف خود می دانست و در صدد تغییر رژیم جامعۀ مدنی 
تین به  در برزیل ارتش در آمریکاي ال1964 از زمان کودتاي سال  از این رو،.سیاسی بود

  .ستقل مردمی پرداخت هاي داوطلبانه و منابودي همه سازمان
مبارزات مسلحانه علیه رژیم نظامی ناکام ماندند، براي شکست همۀ زمانی که در نتیجه، از

 حیات خود که تال ش کنند براي بقاء و ادامه يخوردگان راهی دیگري باقی نماند، به جز این 
سازمان هاي با احیاي و عمومی قلمراین  ایجاد .ایجاد کنندبراي فعالیت یک فضاي اجتماعی 

 آرام و تدریجی به سوي تشکیل سازمان هاي از این رو یک حرکت مقدور نبود،  دولتیصنفی
 کمک با سازمان هاي غیر دولتی تأسیس و نیز جدید مانند سازمان هاي خودیاري اقتصادي،

NGOs و انجمن روه ها در ادامه ي فرایند فضاسازي عمومی، گ. آغاز شد هاي بین المللی
 شدند و جنبش زنان با  پیوند زدن خود به سازمان تأسیسبه تدریج هاي طرفدار حقوق بشر 

این . یت آن ها به وجود آمدو جلب حماطرفدار حقوق بشر ها و جنبش هاي بین المللی 
 نظامی  هاي مدنی در تحت حاکمیت رژیمجامعۀدوبارةباعث تولد بعدي و آرام چند  پروسۀ

ي بعد در چارچوب فعالیت هاي گسترده تري به نام جنبش هاي اجتماعی شد و در سال ها
 مدنی به معنی ، مفهوم جامعۀ70يین در پایان دهه بنابرا. جدید تکمیل شد و به بلوغ رسید

روابط اجتماعی در دوبارة  یعنی به عنوان خلق ؛وضعیتی کامالً خاص مورد تفسیر قرار گرفت
نشده بودند، به منظور مقابله با اتمی و ذره ذره شدن بیشتر حوزه هاي که هنوز کامالً سیاسی 

در طی سال هاي گذشته نظامی هاي رژیم مردم توسط سرکوب در نتیجه ي که اعضاي جامعه 
 مدنی  در کنار جامعۀ مدنیاز این رو، ایجاد این نوع جامعۀ). 45، صهمان (ایجاد شده بود

قابل انکار ۀ الزم و غیر قرار نگرفت، زمینرض دولت نظامیطبقات بورژوا که هرگز مورد تع
  .کرد دیکتاتوري نظامی در سال هاي بعد را فراهم  هايسقوط رژیم

  
   جدید جنبش هاي اجتماعیمدنی به مثابه ي جامعۀ. 2-1

سیاسی و ن  فعاال،مدنی براي بسیاري از دانشگاهیان جامعۀمدنی ضد نظامی،  جامعۀدر برابر 
این . بودجدید  شکل گیري جنبش هاي اجتماعی به معنیین تروشنفکران چپ آمریکاي ال

جلب هسته هاي اصلی منزلۀ  تشکل هاي سیاسی و سازمان هاي مردمی را به تأسیسه، گرو
 و نیل به مردم براي گذار از مرحله دیکتاتوريهمۀ  اجتماعی برابر - مشارکت سیاسی
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کارکرد احزاب از مدنی  جامعۀز  ارویکردرفداران این بسیاري از ط.  قلمداد کردنددموکراسی
خوشبین سیاسی و اقتصادي توسعۀ شارکت هاي مردمی در فرایند  جلب مبرايسیاسی سنتی 

  ).234 ، ص2000بیرله،  (نبودند
ظامی در هاي مدنی توسط دولت هاي نجامعه  به دنبال سرکوب شدید 70دهۀ از اواسط 

. لیزه شدن جنبش هاي اجتماعی آغاز شدتین فرایند سیاسی و رادیکااکثر کشورهاي آمریکاي ال
ح جبهه هاي مردمی یا به اصطال اجتماعی و -به دنبال آن بسیاري از سازمان هاي سیاسی

مدنی به عنوان مجموعه اي از سازمان ها که در برابر فشار  جامعۀکاربرد مفهوم . تشکیل شدند
  دولت هاي نظامی و سوءدم در برابرو سرکوب دولتی سازمان یافته اند از عدم اعتماد مر

منظور از گروه هاي . ده بوداستفاده آن ها از قدرت در طی دوران حاکمیت آن ها ناشی ش
 کشاورزي، سازمان هاي مردمی، گروه هاي فرهنگی -، اتحادیه هاي کارگريجامعۀ مدنی 

 و  که در برابر صنف گرایی دولتی،شامل گروه جوانان و زنان و گروه هاي حقوق بشري بودند
لت داشت بر یک سنت طوال نی جدایی بین عوامل این امر دال. رتش قرار می گرفتنددخالت ا

 که منافع سازمان یافته گروهی خاص اغلب به قبض  موضوع،سلطه و افراد زیر سلطه و این
 و حقوق و منافع سایر طبقات و گروه هاي می انجامیدخودسرانه قدرت توسط آن ها 

 در برابر 1"مردمی جامعۀ"ی مانند ینین مفهوم سازي هاهمچ. یداجتماعی پایمال می گرد
 که بین قدرت دولتی و قدرت واقعی تمییز می داد، ریشه در این داشتند که 2"جامعۀ مدنی "

در گذشته نهادهاي رسمی که مطابق با قانون اساسی رژیم هاي نظامی شکل گرفته بودند، 
اختند و توسعه پیدا می کردند و از فعالیت نهادها درعمل به طور سیستماتیک به فعالیت می پرد

می  بنابراین، قدرت واقعی مردم. و سازمان هاي غیر دولتی جلوگیري به عمل می آمده است
بایستی در برابر قدرت رسمی که از طریق نهادها و ارگان هاي دولتی تثبت شده بود، قرار می 

 یا در برابر اتحاد بین ،4"ك عوامل سلطهبلو" ایجاد می کرد که در برابر 3"بلوکی"گرفت و 
  ). 128 ، ص2000بِندل، (نخبگان سیاسی و اُلیگارشی اقتصادي مقاومت می کرد 

وجود داشت، ولی تعداد این نوع تین سازمان هاي مردمی مریکاي الآۀ چه در کل منطقگر
وه، در این عالبه . دارگرا بودند، بیشتر بودسازمان ها در کشورهایی که داراي رژیم هاي اقت

ة نها مجراي مقاومت در برابر ارادکشورها فعالیت احزاب سیاسی سنتی ممنوع شده بود و ت
                                                

1. Sociedad popular  
2. sociedad civil  
3. bloque 
4. Bloque en el poder   
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د این که سرکوب سازمان با وجو. بودند سازمان ها همینخودسرانه نظام هاي تمامیت خواه 
 اما سازمان هاي ؛مدنی در سطح اجتماعی دشوارتر از سرکوب احزاب سیاسی بودۀ هاي جامع

می  نیز در کنار احزاب سیاسی در دوران حاکمیت رژیم هاي تمامیت خواه سنگین ترین مرد
سازمان هاي مردمی به شیوه هاي مختلف در برابر در این شرایط، . کردندسرکوب را تحمل 

آشکارترین نمونه این سازمان ها گروه هاي مدافع . نفوذ دولت در جامعه مقاومت می کردند
گروه ها با محکوم کردن نقض حقوق بشر، ثبت موارد نقض حقوق بشر این . حقوق بشر بودند

این گروه ها از . و کمک به دفاع از حقوق قربانیان، با زورگویی دولت به مبارزه برمی خاستند
طریق آموزش و فعالیت هاي آگاهی بخش به تضعیف مشروعیت نظام هاي اقتدارگرا کمک 

. ارضایتی از اقدامات غیر قانونی دولت ترغیب می کردندمی کردند و سایر گروه ها را به ابراز ن
  درآرژانتین، دراوج سرکوب "La Madres de la plaza de mayo"به طور مثال سازمانی به نام 

در برابر رژیم نظامی ایستاد و سایر گروه هاي مخالف دولت را به ابراز نارضایتی و ایستاد گی 
  . در برابر دولت دعوت کرد

کلی تر، سازمان هاي مردمی نمایانگر الگویی براي کاهش مسائل اجتماعی در این به عبارت 
تی از قبیل گرسنگی، بیکاري، کمبود مسکن ارائه آن ها راه حل هایی براي مشکال. دمنطقه بودن
رویکرد این سازمان ها به مسائل اجتماعی با رویکردهاي فردگرایانه و بازار محور . می دادند

  فعالیتةانگیز. آشکار قرار داشت و بر پویش هاي خودیاري مردمی مبتنی بوددولت در تقابل 
، بلکه این سازمان ها در محدود نمی شداین سازمان ها را به نیازهاي اقتصادي یا سیاسی 

فعالیت هاي متنوعی شرکت می کردند و به دنبال اهداف متعددي بودند و از سوي ال یه هاي 
، 1987به طور مثال تا سال.  مورد حمایت قرار می گرفتندمختلف جامعه و خصوصاً فقرا

 درصد کل فقراي شهري سانتاگو در این سال عضو سازمان هاي مردمی 16 نفر یا 000/220
ب و از مشارکت اصال حات ساختاري بودند تا انقالسازمان هاي مردمی بیشتر طرفدار . بودند

 هسته اصلی این سازمان ها.  کردندسیاسی، تکثرگرایی و دموکراسی سیاسی جانبداري می
  ).270 ، ص1382آکسهورن، (دادند می شکل گیري جبهه هاي اجتماعی گسترده را تشکیل 

 در شیلی هزاران سازمان مردمی در زمینه هاي حمایت از حقوق بشر، 1973پس از کودتاي 
 بودند شدهمشکال ت کمبود مسکن، گرسنگی، بیکاري و کمبود مراقبت هاي اجتماعی تشکیل 

به این تعداد باید گروه هاي زنان و جوانان، بنیادهاي فرهنگی و . مشغول بودندفعالیت و به 
 که رژیم پینوشه سعی کرد خود را از 1978در سال . سازمان هاي هماهنگ کننده را افزود

ت کند، تغییرات مهمی در نهادهاي دولتی رخ داد یطریق اجراي سیاست اقتصادي نئولیبرالی تثب
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نابسامانی هایی که در پی این با افزایش .  بود1980ه اوج آن تغییر قانون اساسی در سال ک
ش براي نهادینه سازي ایجاد شده بود، سازمان هاي جدید ي براي مبارزه با بیکاري، فقر تال

  . شکل گرفتند و تکامل یافتندروزافزون و تنزل خدمات رفاه اجتماعی 
نیز ظهور سازمان هاي مردمی متعدد واکنشی دفاعی در برابر به مانند شیلی در السالوادور 

 میلیون نفر، 5 در کشوري با جمعیت کمتر از 1989تا سال . ابعاد گسترده خشونت سیاسی بود
در اثر . ده ها هزار تن کشته شدند و یک چهارم جمعیت خانه هاي خود را از دست دادند

به موجب آمار . جه فقر گسترش یافتجنگ داخلی اقتصاد رو به آشفتگی رفت و در نتی
 کاهش یافت، حداقل واقعی دستمزدها به 1975رسمی، تولید ناخالص داخلی به سطح سال 

 درصد از خانوارها در فقر بسر 55 کاهش یافت و بیش از 1980 درصد سطح آن در سال 6/35
ف شیلی، که اما بر خال . این مسئله در مناطق تحت کنترل چریک ها حادتر بود. می بردند

 قرار می دادند، فقدان این عامل درتأثیر احزاب سیاسی  فعالیت سازمان هاي مردمی را تحت 
. برقرار کندالسالوادور باعث شده بود تا سرنوشت سازمان هاي مردمی به جنبش چریکی پیوند 

و  گرایش داشتند " آزادي بخش ملی فارابوندومارتیجبهه ي"زمان هاي مردمی معموالً به سا
ل خود را از آن نیز تا که استقالبه شیوه هاي مختلف از آن حمایت می کردند، ضمن این 

همان طور که ممنوعیت احزاب سیاسی توسط رژیم نظامی . حدود زیادي حفظ می کردند
 جبهه ي شیلی باعث تولد و رشد سازمان هاي مردمی شد، تشدید جنگ و تغییر استراتژي

سازمان هاي مردمی در توسعۀ  نقطه ي عطفی در 1980 دهۀآزادي بخش ملی در اواسط 
این جبهه استراتژي مهیا ساختن نیروهاي زیاد براي حفظ کنترل سرزمین هاي . السالوادور بود

 را برگزید که بر گروه هاي چریکی "نبرد دفاعی"بیشتر را کنار گذارد و در عوض استراتژي 
افزون اعضاي سازمان هاي مردمی این جبهه با ابراز نگرانی روز . متحرك کوچک استوار بود

مجبور شد که در ارزیابی خویش در مورد نقش سازمان هاي غیر نظامی تجدید نظر کند و 
این استراتژي جدید، ارتش السالوادور را از نظر . نقش مستقل آن ها را به رسمیت بشناسد

در . را افزایش داد منابع با مشکل روبرو ساخت و فضاي سازمان دهی بخش مردمی تأمین 
السالوادور نیز مانند شیلی کلیساي کاتولیک نقش مهمی در تسهیل فعالیت هاي مستقل مردمی 

این کلیسا از طریق گسترش پایگاه توده اي در جوامع مسیحی، توانایی فقراي شهري . ایفا کرد
ت همبستگی و  به ویژه، کلیسا بر اهمی؛و روستایی براي سازمان دهی خود را افزایش داده بود
براي  دولت  به اقتصادي و نیز فشار-اقدام جمعی براي رویا رویی با مشکال ت اجتماعی

  .کرده بودتأکیدرعایت حقوق بشر 
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 با موفقیت به نقش آفرینان ف سازمان هاي مردمی شیلی، سازمان هاي السالوادوربر خال
اونی هاي مختلف روستایی  تع1984به طور مثال، در سال . اي و حتی ملی تبدیل شدندمنطقه 

در .  را تشکیل دادند"کنفدراسیون انجمن هاي تعاونی السالوادور"سازمانی مشترك به نام 
 نفر را در 000/20 بیش از 1984اولین سالگرد کنفدراسیون، این سازمان توانست در سال 

سیون به راهپیمایی در سان سالوادور به حمایت از تصویب قانون تعاونی ها که این کنفدرا
 براي 1980 دهۀ  شوراي محلی، که در اواسط 55 همچنین از. مجلس داده بود، بسیج کند

رویارویی با مسایل مربوط به مراقبت هاي بهداشتی، آموزش و پرورش و اوضاع وخیم 
انجمن " 1988 در آوریل اقتصادي در استان هاي موراسان و سان میگل تشکیل گردیده بودند،

دموکراتیکی چون اصل این سازمان بر اصول .  تشکیل شد"سان و سان میگلجامعه موراتوسعۀ 
، پاسخگویی دولت، توافق همگانی در انتخاب  حداکثري مردم در فرایندهاي سیاسیمشارکت

  ).274 ، صهمان(رهبران و سیاست گذاري در تمام سطوح تاکید می ورزید 
مستقیم و مستمر اعضاي آن با به طور کلی، سازمان هاي مردمی به علت کوچکی و تعامل 

یکدیگر از همبستگی درونی باالیی برخوردار بودند و هر یک از آن ها منافع دیگران را منافع 
این سازمان ها به دلیل آن که عام المنفعه بوده و اعضاي آن در پی منافع . خود می دانستند

 دموکراتیک سازمان هاي  اما ویژگی هاي؛مادي نبودند، از حس تعلق باالیی برخوردار بودند
 اعضاي سازمان ها براي مبارزه نمادین با دولت غیر دمی غالباً بازتاب تصمیم آگاهانه يمر

همچنین به دلیل بسته شدن فضاهاي قانونی ابراز نارضایتی، سازمان ها به . دموکراتیک بود
  . کردندعنوان بدیل هاي دموکراتیک تر به مشروعت زدایی از نظام هاي اقتدارگرا کمک

  
   نئولیبرالی  جامعۀ مدنی . 3-1

 تدریج جاي  علت ناکارآمدي بههمچنان که در مقدمه اشاره شد، حکومت هاي نظامی به
جدایی  باعثبرنامه هاي اقتصادي پیشنهادي نئولیبرالی . خود را به دولت هاي لیبرالی دادند

جوامع  دوره، ایندر . شدند تینکشورهاي آمریکاي ال در جامعۀ مدنی اقتصاد، دولت و 
 می نشأتتنش فاجعه آمیزي که هم زمان از دو حرکت درونی و بیرونی تین آمریکاي ال

خود  ی درون ي تجزیهجهانی شدن و نیز؛ یعنی  تنشی که از همگرایی با کردندگرفت، تجربه 
این نتیجه . جود آمده بودوبه جدایی بین دموکراسی نمایندگی و حاکمیت بازار، ؛ یعنی  جامعه

 شبکه هاي ارتباطات اجتماعی نابود : آمریکاي التین بسیار ناگوار بودجامعۀ مدنی امر براي 
در پی آن، .  امنیتی و حلقه هاي اتصال اجتماعی بروز کردساز و کارشدند؛ همین اتفاق براي 
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اثرات منفی نا امنی، خودمختاري منطقه اي، خصوصی شدن زندگی و بحران فضاي عمومی 
این تغییرات بیشتر در جوامعی رخ داد که بر اثر اجراي سیاست هاي . دا کردندگسترش پی

اقتصادي نئولیبرالی از جوامع مبتنی بر دولت هاي ملی به جوامع اقتصادي تبدیل شده بودند و 
اقتصاد در آن ها نه فقط وسیله اي صرف براي تنظیم زندگی اقتصادي بود، بلکه به یک عامل 

  .ک نظم اجتماعی تغییر ماهیت داده بودفرهنگی اخال قی و ی
این بحران از آن جایی ناشی . بحران سیاسی افزوده شد بحران اقتصادي، به وضعیت در این 
 و خرده سیستم هاي هاي جامعۀ مدنی  عناصر تجزیه شده ي ندنتوانسته بودها لت شد که دو

این سئوال مطرح شد که پس . ندناجتماعی منفک شده از یکدیگر را دوباره به هم پیوند بز
این جا بود که چگونه می توان از این وضعیت به تقویت جامعه هاي انسجام یافته رسید؟ در 

 به عنوان زمینه و اساسی براي پیوند دموکراتیک جامعه و جامعۀ مدنی ضرورت تقویت 
نگ  در واقع سجامعۀ مدنی  مبناي این فرضیه که تقویت بر. سیاست مورد تاکید قرار گرفت

 استفاده  فراهم می کند، دو نوع نحوه يالتینبناي ساخت یک فضاي عمومی را در آمریکاي 
  : در این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتجامعۀ مدنی از 

 قرار  در تضاد و در مقابل دولتجامعۀ مدنی در این رویکرد، : ئولیبرالی نشکل استفاده ي. 1
از یکدیگر جامعۀ مدنی ، حوزه هاي دولت و امعۀ مدنیجاین برداشت از  بر اساس .گرفت

از این .  سیاسی استیال داشته باشدحوزةبر جامعۀ مدنی  حوزةدارد که ضرورت جدا هستند و 
در برابر دولت . شد تعریف آزاد شهروندانجایگاه طرح منافع ۀ  به مثابجامعۀ مدنی منظر، 

مصرف کنندگان یا  جامعۀهتر گفته شود به بازاري، یا ب جامعۀ به جامعۀ مدنیبوروکراتیک، 
جامعۀ بر این اساس، تقویت ). 37 ، ص2000پرتانتیرو، ( شدتعبیرشهروندان خودآگاه  جامعۀ
ه معنی سلب بجامعۀ مدنی از این رو، توانمند کردن . امکان پذیر بودفقط با تقویت بازار مدنی 

رت اختیار تعیین وسایل و اهداف و انتقال قد اقتصاد حوزةنندگی از دولت در حق تعیین ک
 خط مشی زندگی بنابراین، به جاي این که دولت. فهمیده شدشهروندان  خود ةزندگی بر عهد

اعضاي جامعه را تعیین کند، این افراد بودند که به پشتوانه بازار آزاد اولویت ها و استراتژهاي 
  . می کردند  زندگی خود را تعیین

می    ، بازار را نظم اجتماعی خودتنظیم کننده تعریف عۀ مدنیجامبرالی از این برداشت لی
در . تضاد در جامعه را مورد غفلت قرار می داد ایجاد  ویواگرای کارکرد منفی بازار در کرد و

سایر طبقات اجتماعی از بازار احساس مسئولیت ي  در برابر حذف گسترده این رویکردیجه، نت
 -دولتارسطویی یا جامعۀ مدنی عه مدنی مترادف شد با از این رو، ساخت یک جام. نمی کرد
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شهر یونانی که در آن فقط اعضاي فعال اقتصادي یا طبقات دارا از حق شهروندي برخوردار 
بازاري نداشتند به  جامعۀبوند و سایر طبقات و از جمله فقرا که نقش کم و یا هیچ نقشی در 

تصمیم گیري هاي سیاسی و مشارکت فراموشی سپرده می شدند و براي آن ها نقشی در 
  ).39-45 ، ص1996لشنر، (تصادي قائل نمی شدند اق

آمیزي از سیاست ه این طرف در کشورهاي آمریکاي التین عالیم تناقض گذشته بدهۀ از دو 
که کوچک کردن دولت را به عنوان سیاست اقتصادي نئولیبرالی . بروز کردهاي نئولیبرالیسم 

 که در آن مناطق قبالً اقتصاد به موفق شدی ی کرد، فقط در جاهایک هدف بزرگ دنبال می
ولت  د،راهبرد نئولیبرالیبر اساس .  دولت توسعه یافته بود يوسیله دخالت هاي گسترده

مطابق این برداشت، می . را از بین می بردجامعۀ مدنی ق خالتوسعۀ گسترده و با اقتدار توان 
دولتی، غیر متمرکز کردن مدیرت عمومی و آزادي  خصوصی سازي خدمات ۀبایستی به وسیل

بخش جاي دولت به را به اجتماعی توسعۀ یین کنندگی سازي گسترده بازار نقش رهبري و تع
از فقط در مناطقی قبالً اقدامات توسعه اي این در صورتی بود که . واگذار کردخصوصی 
مانند رژیم پینوشه در شیلی، مطلقه هاي قدرت تین به بار نشسته بودند که توسط آمریکاي ال

در . اجرا شده بودندسالنیناس در مکزیک، کارلوس منم در آرژانتین یا فوجی موري در پرو، 
سازمان دهی جامعه و توسعۀ سایر مناطقی که فقدان یک قدرت مرکزي وجود داشت، راهبرد 

  ).  4 ان، صهم(عی آن کشورها منجر شده بود به بی سازمانی اجتمانظم اجتماعی جدید خود 
ناآرامی هاي اجتماعی و به ویژه نابسامانی هاي اقتصادي به طور مثال نوسانات اقتصادي 

 باعث شدند تا دوباره التین در مکزیک و در بسیاري از کشورهاي آمریکاي 1994دسامبر 
از این رو، حمله نئولیبرالی به دخالت دولتی در اقتصاد در . اهمیت دولت به ذهن خطور کند

بدین ترتیب، .  توسعه ختم شد به عنوان فاکتور تعیین کننده يیت به شناسایی دولتنها
وارد گفتمان  نئولیبرالیسم - پست نظریه هايلیبرالیسم نو نیروي ابتکارش را از دست داد و

، 80دهۀ  سیاست ایدئولوژیکی ضد دولتی  پس از.تین شدي دموکراسی خواهانۀ آمریکاي الها
طبیعی . تین جاي گرفتدولت در مرکز بحث هاي آمریکاي ال دوباره ،آنو پس از  90در دهه 

 تجسم 60دهۀ  مدل چینی که در ياست که منظور از راهبرد جدید دولت، دولت توسعه گرا
که بر  1"دولت تنظم کننده"همچنین  منظور.  یا دولت حداقلی نئولیبرالی نبود وپیدا کرده بود

می شد و از تقلیل وظایف  کرد و فقط به اقتصاد محدود هماهنگی اساسی با بازار تاکید می

                                                
1.Estado regulador  



 
 
 
  
  
 
  
  
 

  1386، پاییز و زمستان 23سال نهم، شماره / پژوهش حقوق و سیاست/130

در این دوره، شکلی از دولت در حال شکل گیري بود که .  رنج می برد، نبوداقتصاددولت به 
اصلی اش را بر تقویت و  که نیروي "دولت نسل دوم"تا به آن روز مطرح نشده بود؛ یعنی 

این راهبرد جدید دولتی از دو .  بود هدایت گري و نظارتی دولت قرار دادهپرورش قوه ي
 ، ص1997لشنر، ( آن مواجه بودند تین بااشی می شد که کشورهاي آمریکاي الچالش اصلی ن

3:(   
 عملکرد بازار جهانی حوزةا جهانی شدن اقتصاد و گسترش چالش اول در ارتباط ب). الف

شاخص . می کرد تأکیدبود که بر نقش دولت در رابطه با باال بردن توان رقابت کل جامعه 
اصلی بازارهاي جهانی رقابت منظم بود که این رقابت نه فقط مستلزم انطباق ساختارهاي 
تولیدي و قوانین و مقررات تجاري و کاري با الگوهاي جهانی بود، بلکه سایر پیش شرط هاي 

 سیاسی و غیر اقتصادي از جمله باال بردن سطح سواد نیروي انسانی، توان تکنولوژیکی تا ثبات
یده تقویت شد که سازما. اعتماد اجتماعی به دولت را در بر می گرفت ن دهی دوباره و لذا این اِ

اساس  بر. حوزه هاي اجتماعی فقط  به وسیله دولت قابل تحقق است همۀهماهنگی مجدد 
این طرز تلقی، خودمختاري دولت نه فقط از طریق عقل گرایی بورروکراتیکی، بلکه از طریق 

لذا می بایستی .  اجتماعی در فرایند توسعه عملی می شد-گروه هاي اقتصاديهمۀلت دادن دخا
که طی پیمان اجتماعی جدید برقرار می شد، یک قرارداد اجتماعی و یا به عبارت دقیق تر، یک 

 و کارگزاران اجتماعی مختلفی در تعیین راهبرد جدید به دولت دخالت داده می فرآیندآن 
  . ندشد

وه بر وظیفه توانمندسازي اقتصاد براي حضور در رقابت جهانی، دولت وظیفه عال). ب
 به واگرایی اجتماعی از التینداشت در سطح داخلی با چالش دوم که گرایش جوامع آمریکاي 

اجراي سیاست اقتصادي نئولیبرالی در گذشته باعث شده بود که فقر در . درون بود، مبارزه کند
به طور کلی، . ده و نابرابري هاي اجتماعی و منطقه اي دامن زده شودجامعه گسترش پیدا کر

از آن جایی که قدرت رقابت . این سیاست باعث واگرایی در بین طبقات جامعه شده بودند
اقتصادي در سطح بین المللی مستلزم تقویت توانمندي هاي گروه هاي اجتماعی و ایجاد شبکه 

یه هاي درونی یک اجتماع بود، می صادي در سطح الاقت -هاي اجتماعیي پیچیده اي از همکار
بایستی بعضی از حوزه ها و گروه ها به شدت در سطح داخلی انسجام پیدا می کردند و با 

این در حالی بود که سایر حوزه ها و طبقات . الگوهاي جهانی خود را همنوا می کردند
لذا با . یند جهانی از دست داده بودنداجتماعی به حاشیه رانده شده بودند و نقش خود را در فرا

 تجزیه طلبانه ملی و فروپاشی اجتماعی، دولت دوباره به عنوان  هايتوجه به وجود گرایش
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در مرکز توجهات قرار دهنده ي اجتماعی  و انسجام بخشمرجع و کارگزار اصلی وحدت 
  .گرفت

 که ، شدپرسشن می کردند و منجر به طرح ای تأکیدهر دو چالش موجود بر نقش دولت 
چگونه می توان به دولتی که بر اثر سیاست هاي نئولیبرالی در گذشته تضعیف شده بود، 

 در این رابطه ؟وظایف جدیدي در رابطه با ایجاد هماهنگی بین ال یه هاي اجتماع محول کرد
می کردند، مطرح  نقش مهمی بازي التین که همیشه در کشورهاي آمریکاي ساز و کاردو 

  :شدند
 مربوط می شد به این که در این کشورها مراجع خودمختار و متکثر  اولساز و کار )الف

به طور مثال، در شیلی یک . حقوق عمومی همیشه نقش شوراي نظارتی را بازي می کردند
شوراي نظارتی ملی وجود داشت که عملکرد خودتنظیم کننده مراکز آموزش عالی، تلویزیون، 

  . ا کنترل می کردبانک ها، بورس و غیره ر
 که سیاست واقع گراي دولت هر روز بیشتر به ، مربوط می شد به این دیگرساز و کار )ب

 بر .سیاست شبکه اي یا ایجاد شبکه عمودي در جهت ایجاد انسجام اجتماعی نزدیک می شد
 خصوصی می بایستی با اتخاد سیاست هاي تنظیمی در بخشاین اساس، مراجع دولتی و 

و ح قانون بهداشت و درمان با یکدیگر متحد ش هاي تخصصی معین مانند اصالز بخبرخی ا
ف سیاست هاي افقی و سلسله مراتبی دولت در سال هاي گذشته، بنابراین بر خال. شوندهمراه 

 غیر دولتی، که حل واقع گرایانه حوزةبودن روندهاي تصمیم گیري در می بایستی بر عمودي 
سیاست هاي افقی دولت این . می شد تأکیدسریع می کرد، ت را ممکن و تمشکالو منعطف 

ت بودند، به علت عدم سازمان دهی از ه اکثریت مردم که درگیر مشکالخطر را در بر داشت ک
تصمیم گیري ها قرار نگیرند ت و ارائه راه حل ها و در فرایند گفتگوها در باره مشکالپایین 

  )4 همان، ص(
هاي  به کارگیري اصول و ارزشجامعۀ مدنی ه دوم تقویت را. شکل استفاده دموکراتیک. 2

در حالی که راهبرد اول در برابر دولت قرار می گرفت و بر هر چه . شناخته شددموکراتیک 
 در برابر زیاده خواهی ها ي مدنیمی کرد، راهبرد دوم پیشبرد جامعه تأکیدکوچک شدن آن 

، موضع می شدو اضمحال ل هویت جمعی  که به عقیده آن ها باعث انفکاك اجتماعی ،بازار
 بگذارد، دولت تأثیر بر این اساس، اگر بازار موفق نشود بر انسجام اجتماعی . گیري می کرد

رتان ِتیرو، ( نخواهد بود هم قادر به برآورد چنین هدفی از این رو، می ). 37 ، ص2000پ
  .  شد بازار اقدامات نظارتی و کنترلی داشته باحوزةبایستی دولت بر 
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. س حرکت دموکراسی خواهی قرار گرفتأدر رجامعۀ مدنی ، تولد دوباره و تقویت بنابراین
 جانبه را فراهم کند و جایگاه شهروند شهروندي همهاصل   بود امکان تحققاین جنبش درصدد

مارشال در . اچ. از زمان تی.  دهدسیاسی به سایر حقوق مدنی و اجتماعی توسعهرا از حق 
یده نیز مورد قبول قرار گرفته بود که مفهوم شهروندي یک فرایندي است تینالآمریکاي   این اِ

از این رو، تضمین حقوق . میسر می شودنهادهاي حقوقی از مجراي  دست یابی به آن که
با توجه به .  در ارتباط  قرار می گرفتجامعۀ مدنیبا میانجی گري دولت و بسیج هروندي ش

گی اجتماعی تقویت بخش مدنی جامعه به عنوان سپهري در برابر اثرات مخرب بازار بر زند
ایجاد نابرابري و تضاد در بین قشرهاي مختلف اجتماعی و سازمان دهی مجدد جامعه از طریق 
توانمندسازي گروه هاي اجتماعی و تقویت سازمان هاي مردمی و در نتیجه تقویت هویت 

  ).  11 ، ص1996لشنر، (جمعی فهمیده می شد 
، که در یک مشکل با یکدیگر شریک بودند و آن این بودجامعۀ مدنی  دو راهبرد تقویت هر

شکل می گیرد، به ة جمعی آن اراد را به عنوان مکانی که در سیاست حوزةهر دو استراتژي 
ي انسجام تین ساختارها جوامع آمریکاي الدر که بوداین در حالی . رسمیت شناخته بودند

.  لیبرال روابط رسمی واطی و مبتنی بر روابط غیر رسمی بودند تا بیشتر ارتببخش جامعه
 از این موضوع بیشتر داراي ویژگی هاي متأثر مردمی نیز - ساختار دولت هاي ملیهمچنین،

بنابراین، در یک فرایندي که نقش کارگزاران و مراجع .  تا دموکراتیکتریمونیالیستی بودندپا
از  توانست فقط می نیز جامعۀ مدنی، بودندگی کوچک ایسازمانی در چارچوب دموکراسی نم

یداز این رو،. مجراهاي مردمی و غیر رسمی موفق شود  ارزش هاي "نقش پیشرو مردم"ة  اِ
ایده همه ... مشارکت مردم در زندگی سیاسی، غیر متمرکز کردن قدرت، ارتباطات اجتماعی و 

قرار جامعۀ مدنی ي روابط اجتماعی در  ساختارهادموکراتیزه کردن هاي بودند که در راستاي 
  . می گرفتند

   
   اجتماعیۀ شبکۀ  به مثابجامعۀ مدنی  .4-1

حکومت  تأسیسچگونگی باره درهمچنین در چارچوب بحث هایی جامعۀ مدنی  رجعت به
توانمندي هاي شناخت چگونه " که،این سئوال متمرکز شددموکراتیک قرار گرفت و بر 

  به پایه ریزي یکالتینردم آمریکاي فرهنگ و کنش سیاسی مسازمانی و ویژگی هاي 
  آن کمک خواهد کرد؟دوام حکومت دموکراتیک و 
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بر  که می توان حکومت دموکراتیک را اجتماعی به عنوان اولین حوزةبر اساس این رویکرد، 
 ي محلی به عنوان فضاي بدون واسطه، دموکراسی محلی شناخته شد، چون فضاآن استوار کرد

اي تحقق اصل شهروندي شناخته شد؛ فضاي که در راستاي رفتار دموکراتیکی می شد بر
ن ترتیب، روشنفکران هوادار بدی. شهروندي را که یک امر ذهنی بود، در عمل تحقق بخشید

یده رسیدند که دستیابی به دموکراسی مستلزم حرکت التین در آمریکاي جامعۀ مدنی   به این اِ
توسعۀ بنابراین، . است  دموکراتیکبه سوي تشکیل دولت جامعه  عمق ازبه مرحلهمرحله 

می بایستی تمام براي تحقق آن یه و زمان بر تلقی شد که سیاسی به عنوان یک مسئله چند ال
حوزه هاي جامعه که در درون آن ها مکانیزم هاي هماهنگ کننده عمل می کنند و می توانند 

ک جامعه را به طور سیستمایتک با یکدیگر منجسم انواع سازمان ها را شکل داده و افراد ی
سیاسی و گسترش توسعۀ ساس این تفکر، الگوي هدایت بر ا. کنند، مورد شناسایی قرار گیرند

 که بتواند بین انواع ، می بایستی به عوامل، ابزارها و اشیایی متوسل می شدجامعۀ مدنی 
ي و کنش سیاسی کارگزاران آن و سطوح رفتارجامعۀ مدنی مختلف واحدها و سازمان هاي 

) منطقه اي یا بخشی(هاي تقسیم شده منظر، خودمختاري از این .  برقرار کنند و ارتباطاتحاد
به علت نهادینه .  محسوب می شدندالتینآمریکاي ملی عنصر ساختاري اساسی دمکراسی هاي 

شته  محوري در کنش سیاسی مردم این منطقه در طی سال هاي گذ-شدن الگوي دولت
محدودیت هاي بسیاري براي هدایت گري اجتماعی به عنوان راه حلی براي رفع بحران 
میانجی گري بین دولت و مردم ایجاد شده بود، مخصوصاً اگر به این مهم توجه شود که در 

ي مردمی و کارگزاران آن ها اغلب ان راهبردي سازمان ها و انجمن ها توالتینجوامع آمریکاي 
  .  تردید بودنامطمئن و مورد

جانبی فرایند دموکراسی را که می توانست توان هدایت نابراین می بایستی هر نوع شرایط ب
واگرایانه جوامع آمریکاي ضد گري جامعه را فراهم کند و مطابق نیازهاي انسجام بخش و 

  باشد و کیفیت رو به افزایش نهادهاي سیاسی غیر دولتی را مورد توجه قرار دهد، موردالتین
همچنین باید قدرت هدایت گري سیستم هاي جامعه و . تحقیق و بررسی قرار می گرفت

براي این کار باید ابتدا در مورد . کیفیت کارگزاران هدایت کننده مد نظر قرار می گرفتند
 با دموکراسی ت گري پرداخته می شد که در رابطه به الگوهاي چندگانه هدایالتینآمریکاي 

همزیستی هدایت گري سلسله . می کردند تأکیدجامعۀ مدنی ه بازاري و سازي به تشکیل جامع
 هدایت گري از -و هدایت گري افقی و غیر متمرکز از طریق بازار و نیز خود) دولت(مراتبی 

 هماهنگی مدل هاي مختلف مورد بررسی ةبارجامعه سئواال ت جدیدي را درطریق بخش سوم 
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 التینومت جدید در آمریکاي در راه رسیدن به حکت مهم که یکی از مشکالمطرح می کردند 
لد، (بود  224 ، ص1999ماي ه   .(  

به مانند نیز می توان  التینتحقیقات سیاسی نشان داد که در آمریکاي تجربه ثابت کرد و نیز 
از دست نهادهاي  را قدرت و اختیار تصمیم گیري سیاسیبخشی از ي پیشرفته سایر کشورها

؛ یعنی در واگذار کردبه سیستم هاي مدنی و شبکه هاي سیاسی غیر دولتی  و کرد خارج دولتی
ر توافق کنار دخالت دولتی، نقش شبکه هاي اجتماعی و سیستم هاي رفتاري عمودي و مبتنی ب

  .تقویت کرد در اداره ي جامعهجمعی در 
انجام  التینبر روي شبکه هاي اجتماعی جوامع آمریکاي که   در تحقیقی 1اشمیتر. فیلیپ س
 براي هستند که قادر کرده استرا شناسایی سیاسی و اجتماعی چندین خرده نظام داده است، 

در این . زم را ایجاد کنندة سیاسی فضاي ال شکل گیري اراد درگروه هاي اجتماعیحضور 
  : تشخیص دادذیل مرکزي به شرح حوزةرابطه او شش 

بط بین سازمان هاي دولتی را تنظیم سیستم قانون اساسی، که از طریق قانون گذاري روا .1
  ؛کندمی 

 سیستم انتخاباتی، که به شهروندان حق مشارکت در تصمیم گیري سیاسی را از طریق  .2
 ؛کند قانون گذاري وصل می و آن ها را از طریق احزاب به قوه يمی دهد را احزاب 

 و د را به احزابسیستم نمایندگی،  که گروه هاي اجتماعی و سازمان هاي همسو .3
 ؛زند قانون گذاري پیوند می احزاب را به قوه ي

سیستم تمرگزکرا که منافع مردم را از طریق نهادها و ارگان هاي دولتی و شبه دولتی  .4
 ؛کندمیانجی گري می 

مان هاي با نفوذ جامعه را سیستم گروه فشار، که فقط بعضی از افراد، گروه ها و یا ساز .5
 ؛کند تصمیم گیري مرتبط می به قوه ي

رادي که احزاب و کارگزاران سیاسی و واحد هاي - سیستم مشتري مدار یا مرید .6 م 
 .کندمحلی خاصی را به ارگان هاي دولتی خاصی مرتبط می 

 در 2"التیندولت و جامعه در آمریکاي "تین در کتاب تعبیر برخی از محققان آمریکاي البه 
 به مثابه محلی براي التینیکاي  در آمرجامعۀ مدنی ع بندي کلی می توان گفت که یک جم

                                                
1. Schmitter P.C.  
2.Hengstenberg, Peter/Kohut, Karl/Mainhold, Günter, 2000, Staat und Gesellschaft in 
Lateinamerika: Die Suche eines neuen Gleichgewichts in: Zivilgesellschaft in Lateinamerika 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 135.../رویکردهاي آمریکاي التین/1386، پاییز و زمستان 23سال نهم، شماره                                 

فات ماعی شد که در آن تضادها و اختال تضادهاي اجتماعی از طریق شبکه هاي اجت يتخلیه
یک جامعه بروز می کردند و در آن به اشکال مختلف روابط قدرت به وجود می آمدند و 

 بپذیرند تأثیر ز آن  بگذارند و اتأثیر دولت و منافع سازمان یافته می توانستند بر آن کم و بیش 
  ).17 ، ص2000هنگستن برگ و دیگران، (

  
   سوسیالیستیجامعۀ مدنی  .5-1

تین ئوري هاي سیاسی چپ در آمریکاي النقش مهمی در نوسازي تجامعۀ مدنی تمسک به 
 دست از فعالیت هاي 1959تین از زمان انقالب کوبا در سال چپی هاي آمریکاي ال. داشت

بر داشتند و از روي کار آمدن رژیم هاي کمونیستی در بسیاري از ونت مبتنی بر خشانقال بی 
 که فروپاشی نظام سرمایه داري و روي کار آمدن ،کردندچنین نتیجه گیري مناطق این قاره 

 در آینده اي ياقدام خشونت آمیز دست زدن به هرگونه حکومت هاي سوسیالیستی بدون
 -  آمریکاي التین از تئوري مارکسیستیرویکرد چپ سنتی در. نزدیک میسر خواهد شد

 اما ناکامی مبارزات مسلحانه، روي کار آمدن حکومت هاي نظامی و ؛انگلسی تبعیت می کرد
ب کوبا جزء عواملی بودند که به تجدیدنظر  انقالۀ سرکوب، تبعید و از بین رفتن جذب يتجربه

 گرامشی و نظریه هاي وي آثار. شدندمنجر تین ی چپ در آمریکاي الدر نظریه هاي ارتودکس
 مدنی به عنوان مبناي تئوریکی به کار در فرایند تجدیدنظرطلبی جامعۀجامعۀ مدنی  ة باردر

روشنفکري سازمان " و سایر تعابیر در باره " مدنیۀجامع"، "هژمونی"مفاهیمی مانند، . آمدند
انتقاد به . رار گرفتندتین مورد تعبیر و تفسیر قشورهاي آمریکاي ال و  غیره با ویژگی ک"یافته

 برداشت هاي اتاتستی در باره ةبه طرح بحث هاي انتقادي در باردولت خودکامه به طور کلی 
تین دریافتند که سیاست بر این اساس، چپی هاي آمریکاي ال. شدمنجر سیاست در این منطقه 

ست چیزي بیش از دولت است؛ دولتی که قابل تصرف شدن است و می توان آن را براي د
یده که . ه قرار داردیابی به هدف هاي خاص مورد استفاد یک فضاي غیر قابل جامعۀ مدنی این اِ

جایگزین براي طرح گفتمان هاي سیاسی و حضور سازمان هاي جمعی است، در کنار لیبرال 
دموکراسی که اغلب به دلیل ویژگی هاي سرمایه دارانه اش مورد انتقاد قرار می گرفت، جزء 

ۀ نظریاین  چپی هاي برزیل ).233 ، ص2000 بیرله،( تجدیدنظر افکار چپی بودند نکات مورد
که سلطه یک طبقه نه فقط از طریق دولت در سطح سیاسی، بلکه از طریق هژمونی را گرامشی 

                                                                                                              
Interessenvertretung und Regierbarkeit, Hengstberg. P. u.a. (Hrsg.), Vervuert, 
Frankfurt/Main. 
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 مارکسیستی ۀاما آن را به منزله رد این نظری ؛ می شود، پذیرفته بودندتأمین در سطح اجتماعی 
جامعۀ مدنی بناي مادي جامعه شکل گیري کل روبناي اجتماعی و از جمله که بر اساس آن زیر

را تعیین می کند، نمی دانستند، بلکه آن ها به معرفی و تشریح انواع نگرش ها از سازمان هاي 
اساس، جنبش بر این . پایه اي می پرداختند که در زمان سلطه رژیم نظامی به وجود آمده بودند

 وظیفه داشتند که منطق روابط طبقاتی را انتقال دهند یا طبقات را مدنی جامعۀ هاي برخاسته از 
شرط اساسی براي این کار اتصال جنبش هاي اجتماعی به احزاب سیاسی یا به . از بین ببرند

  ).34 ، ص1997کُستا، ( نهادینه شده بودند اقتصاد حوزة دیگر سازمان هاي بود که در عبارت
  

  تینال آمریکاي  جامعۀ مدنیآسیب شناسی . 2
نهادینه براي  التیندر آمریکاي جامعۀ مدنی  می توان گفت که مباحث پیشگفتهبا توجه به 

صه آن ها را به شرح زیر می توان خال، که مهم ترین رنج می بردت چندي  مشکالازشدن 
  :کرد

  بسیج سیاسی . 1
 یر دولتی و ضعفوجود احزاب فراگناشی از وجود بسیج سیاسی و تداوم آن تا حال حاضر 

  . در این منطقه بوده استنظام هاي چند حزبی رقابتی
 تأثیر ل و تحت ۀ پس از استقال در سال هاي اولیالتین اولین احزاب سیاسی در آمریکاي 

 قرن نوزدهم در کلمبیا، پاراگوئه، ۀدر نیم. الگوي احزاب آمریکاي شمالی به وجود آمدند
شکل گرفتند که تا به امروز نیز کم و بیش ظه کار و لیبرال نیکاراگوئه و اروگوئه احزابی محاف

البته بعدها دیگر الگوهاي احزاب سیاسی نیز در این قاره ظهور . به حیات خود ادامه می دهند
؛ در  رژیم تک حزبی از نوع شوروي به وجود آمد1960کردند؛ براي مثال در کوبا از سال 

. الگوي احزاب فراگیر حاکم وجود داشت) 1979قبل از انقال ب (مکزیک و نیکاراگوا 
 1980دهۀ همچنین در کشور برزیل، آرژانتین، بولیوي و السالوادور از جنگ دوم جهانی تا 

 براي مقاطع التین از کشورهاي آمریکاي تعداد کمیدر فقط . نظام تک حزبی حاکمیت داشت
 به طور مثال به شیلی ی توانمزمانی خاصی الگوي چند حزبی رقابتی وجود داشته است که 

  . اشاره کرد) 1352تا قبل از کودتاي باتیستا در سال (و کوبا ) پینوشه 1973تا قبل از کودتاي (
 در دوران حکومت خود با استفاده از منابع دولتی به التینرژیم هاي اقتدارگراي آمریکاي 

. گیري کردندجلوو از رشد احزاب مردمی و خودجوش مودند اقدام نتشکیل احزاب دولتی 
در کنار  جذب دولتییکی از ابزار هاي ها  در دوران حاکمیت دیکتاتوري دولتیاحزاب 
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 خودجوشور جوامع مدنی بوده و پیامدهاي نامطلوبی براي ظهاتحادیه هاي صنفی دولتی 
اجرایی یک دستگاه ۀ  اجرائیه و به مثابةاین احزاب معموالً به عنوان بخشی از قو. داشته اند
 کردند و از این رو نمی توانستند به عنوان پایگاهی براي نیروهاي سیاسی مستقل از عمل می

بی از سال  مثال در مکزیک حزب سازمان انقالبه طور. دولت یا حتی حامی پارلمان باشند
در این مدت این حزب به عنوان .  تاکنون به عنوان حزب دولتی فعالیت کرده است1928

 آن بر طبق ساز و کارزم بوده است سازمان و است و هر جا الدر دست دولت بوده ابزاري 
حزب "ۀ دیگري از احزاب فراگیر دولتینمون. دستوالعمل هاي دولتی تغییر پیدا کرده است

 به وجود آمد و تا 1946 در آرژانیتن دوران پرون است که در سال "عدالت خواه پرونیست
 توده اي و توزیع مناصب دولتی بر حسب  به عنوان یک سازمان دولتی براي بسیج1983سال 

  . )264، ص 1384ساعی،  (وفاوداري هاي حزبی عمل کرده است
 که تعدد احزاب و نظام هاي رقابتی وجود داشته التیندر برخی دیگر از کشورهاي آمریکاي 

است، تنش بین احزاب و گروه ها آنچنان زیاد بوده است که معموالً به بی ثباتی سیاسی منجر 
 خود زمینه را براي ظهور و استقرار حکومت هاي ۀاین بی ثباتی ها نیز به نوب.  شده استمی

 رقابت هاي 1973 و 1932براي مثال در شیلی بین سال هاي . سرگوب گر فراهم می کرد
حزبی به تشدید بی ثباتی هاي سیاسی انجامید؛ به ویژه با رشد نیروهاي سیاسی چپ قطب 

 تر شد و بعد از روي کارآمدن نیروهاي چپ، محافظه کاران و بندي هاي سیاسی رادیکال
نظامیان به عکس العمل هاي شدیدي دست زدند و با سرکوب نیروهاي چپ حکومت هاي 

 مشابه همین وضع در 1950 تا 1930قبل از شیلی، طی سال هاي . نظامی را مستقر کردند
   ).265همان (کشورهاي نظیر ونزوئال و کلمبیا پیش آمده بود 

از این رو، اصلی ترین چالشی که در کوتاه مدت در برابر نظام هاي انتخابی امروزي 
 وجود دارد، نهادینه کردن یک نظام حزبی قوي چند حزبی، غیر سنتی و غیر التینآمریکاي 

دولتی است که قادر باشد به جاي بسیج توده اي، فرصت هاي تازه ي متعددي براي مشارکت 
  . هاي اجتماعی در قدرت فراهم نمایدگروههمۀدموکراتیک 

  
  مرادي-فرهنگ سیاسی مرید. 2

اخیر، مردم دهۀ چند  در التین بسیار در فرهنگ سیاسی مردم آمریکاي با وجود تغییرات
رید پروري هنوز  به طور .  استاین منطقه کنش سیاسی مردم از ویژگی هاي اساسیگرایی و م

ضعف نهادهاي مدنی در م چند حزبی رقابتی و ضعف نظاکلی، این موضوع بر می گردد به 
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 از آن جایی که مردم نمی توانسته اند اهداف خود را در قالب .التینجامعه هاي آمریکاي 
- ، چاره اي جز توسل به ساختارهاي قومیدنبال کنندمدنی سیاسی و سازمان ها و نهادهاي 

ضعف نهادهاي .  نداشته اندقبیله اي و تال ش براي نزدیکی به الیگارشی سیاسی و اقتصادي
نباید نقش رژیم هاي اقتدارگرا در اما ،  داردنی مدتطوال فرهنگی ۀ گرچه ریش و سیاسیمدنی

از آن جایی که اقتدارگرایی و شوك .  را دست کم گرفتنهادهااین   مدتنیسرکوب طوال
ل اختال توسعۀ جامعۀ مدنیست تا توانسته اند بر روند هاي اقتصادي سال ها طول کشیده ا

به مانند   و سیاسیسازمان ها و نهادهاي مدنی زمان زیادي براي بازسازي و احیاءایجاد کنند، 
  . وجود دارد، نیاز استکشورهاي صنعتی غربآن چه در 

  
  فقر و نابرابري. 3

در . در این منطقه، وجود فقر و نابرابري اجتماعی شدید استجامعۀ مدنی ت دیگر از مشکال
از آن . دسترسی ندارندمنابع اقتصادي طبقات اجتماعی به صورت مساوي به  ۀهماین کشورها 

انحصاري  ةسوء استفاد ازجلوگیري براي زم ا فاقد ابزارها و ساز و کارهاي الجایی که آن ه
 سرمایه داران بزرگ در این کشورهاروز به روز  می باشند، کشورمنابع  ازالیگارشی اقتصادي 

 ۀادام ةاین وضعیت همیشه برگ برند. ف طبقاتی گسترش می یابدد و شکانفربه تر می شو
ح طلب بر رهبران تکنوکراتیک و اصال و پیشتازي رهبران پوپولیستی مرادي-حیات نظام مرید

 نیازهاي مادي فقرا حمایت آن تأمین  ة نخبگان سیاسی سنتی در قبال وعد به طوري کهاست،
ولیوار بعد از سفرهاي خود سیمون ب). 280 ، ص1382آکسهورن، ( خود جلب می کنند ها را به

  سالل در کشور کلمبیا، اکوادور و پرو، در اوایل قرن نوزدهم، دردر خالل جنگ هاي استقال
ساکنان این منطقه فقر و فال کت بار حقیقتاً ": او گفت.  جمله اي به یادماندنی را بیان کرد1825

. ر توان دارم براي کمک به آن ها به کار می گیرممن آن چه را که د. در بحران زندگی می کنند
زیرا اوالً این کار نوعی بشر دوستی است، دوم آن که، این حق آنان است و در آخر براي آن 

پس از گذشت دو قرن از این . "که، در ازاي هزینه اي اندك، چیزي پرارزش به دست می آید
 در برزیل، مورالس در بولیوي دیسلویاوي   ونزوئال و در پیهوگو چاوز دراظهار نظر بولیوار، 

کوادور   چاوز در .توانستند با توسل به شعارهاي مردم پسند به قدرت برسندو کوره آ در اِ
نخستین دوره ریاست جمهوري خود با شعار فقر زدایی و احیاي عزت و آسایش مردم به روي 

او در . ده جامه عمل بپوشاندکار آمد و از همان نخستین ماه حکومت خود سعی کرد به این وع
توسعۀ ي ارتش را به خدمت گرفت تا رفاه براي مردم فقیر کشورش حتی نیروتأمین راه 
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 نامیده شد در عین "2000نقشه بولیوار "برنامه او که . اقتصادي و اجتماعی را به پیش ببرد
ه داشت، به حال که به امور زیر بنایی همچون راه سازي و احداث واحدهاي اشتغال زا توج

 ثروت در بین اقشار توزیع در این راستا، او برنامه ي. وف بودبحران اقتصادي ونزوئال نیز معط
مختلف جامعه را در پیش گرفت، خصوصی سازي را حذف کرد و صنایعی نظیر آلومینیوم و 

در حال حاضر، دولت برزیل براي آن چه که او گشایشی در . م کرد نفت را دولتی اعال
رقم گرسنگی " برنامه هاي موسوم به ،میلیون ها نفر مردم فقیر این کشور می نامدوضعیت 

البته برنامه هاي مشابه اي براي ریشه کنی .  را به اجرا گذاشته است"پول خانوادگی" و "صفر
 به پیروي از ونزوئال و برزیل توسط چپ هاي جدید التین فقر در سایر کشورهاي آمریکاي 

د  که بیشتر جنبه صدقه و کمک رسانی داشته اند و از حل ریشه اي فقر به اجرا در می آین
 ).7 ، جنبش سرخپوستان کارکاس، ص1385بی نا، (عاجز بوده اند 

   
  دوام الگوي اقتدار سنتی . 4

  مستلزمجامعۀ مدنی تحقق در کنار دسترسی مساوي به ثروت،  باید گفت که  در نهایت
اخیر در روند دهۀ تحوال ت دو . یروهاي اجتماعی استنهمۀبراي  قدرتدسترسی مساوي به 

 که و اقتدار سنتی رااگر چه توانسته است الگوهاي سلطه  التیندموکراسی سازي در آمریکاي 
د، اما تا حال ن تا حدودي تضعیف کسال ها توسط استعمار و دولت هاي ملی تقویت شده بود،

 با یکدیگر رقابت  کهسیاسیک، فرهنگی و نخبگان سنتی، تکنوکراتیحاضر نتوانسته است بین 
 این ضعف باعث شده است که در رقابت هاي انتخاباتی .می کنند، توازن جدیدي برقرار کنند

همیشه نخبگان سنتی شانس بیشتري داشته باشند تا با شعارهاي عامه پسند خود به قدرت 
هاي مدنی و تقویت  نهادتأسیسبه نظر می رسد، راه تضعیف الگوي اقتدار سنتی . برسند

که معموالً به وسیله ي نخبگان سازمان هاي مردمی . سیستم چند حزبی در این کشورها باشد
 در  به نفع طبقه ي متوسطقدرتمساوي می توانند به توزیع شوند، اداره می فرهنگی -علمی

 مع در این جوا از پائین کمک کنند و هم زمان به گسترش دموکراسیالتین کشورهاي آمریکاي
 ،1382آکسهورن، ( یاري رسانند، ولی نهادینه شدن سازمان هاي مردمی زمان بیشتري می طلبد

281.(  
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  نتیجه گیري
چه نیاز به  می توان نتیجه گرفت که گرالتیندر آمریکاي جامعۀ مدنی از محتواي مباحث 

ی شده احساس م در این منطقه پس از استقال لو دوران  وضعیت همۀ در جامعۀ مدنی ایجاد 
وجود  به شرح زیرجامعۀ مدنی مختلفی از تعبیرهاي  سیاسی وضعیتبا توجه به  اما است،
  : استداشته
  :  شده استبه شرح زیر دو تفسیر جامعۀ مدنی از   حکومت هاي نظامیۀسلط وضعیتدر . 1

  کنار جامعه نظامیدرسایه  جامعۀایجاد یک  که منظور از آن "عه اي غیر نظامیجام" )الف
اصول و ارزش ش می کرد تا ي واسطه اي بین دولت و جامعه تال نهادهاتأسیسکه با  ،دبو

 و اصول مدارا، تساهل، تسامح، گفتگو و کند نفی را خشونت، زور و سرکوب هایی مانند
این تجربه از ناموفق ماندن حرکت هاي مسلحانه در  .سازدپرهیز از خشونت را جایگزین آن 

  .دیکتاتوري به دست آمداز بین بردن حکومت هاي 
 تشکیل جنبش هاي اجتماعی جدید که نه بر فعالیت هاي جنبش هاي چریکی و مردمی )ب

هر چه بیشتر کردن تر  نهادهاي مدنی به منظور تنگ ایجادبلکه بر اساس متکی بود، گذشته 
ار در کندر قلمرو عمومی از این رو می بایستی . ستوار بودا رژیم هاي نظامی  فعالیتحوزة

نهادها و سازمان هاي مدنی خودجوش،   انواع و اقسام،نهادهاي اقتصادي تشکل هاي سیاسی و
سسات حقوق بشري، تعاونی هاي صنفی ؤ مانند بنیادهاي فرهنگی، مخودیار و مستقل از دولت

مسکن، بهداشت ناسالم،  فعالیت ها را در زمینه ي مبارزه با فقر، نابرابري، ازکه حوزه وسیعی 
و  نهادهاي مدنی  از تشکیل هدف.می شدند تأسیس، بر عهده داشتندو جز آن زنان، حقوق 

از اقدامات دولت در رفع بحران هاي مشروعیت زدایی فعالیت در چارچوب جنیش مدنی 
  . بودالتینآمریکاي جامعۀاقتصادي - مختلف اجتماعی

ریه هاي نئولیبرالی به به تقلید از نظجامعۀ مدنی در دوران پس از سقوط رژیم هاي نظامی . 2
.  شدتعریفکه در آن دولت حق تعیین کنندگی اندکی دارد،  رقابتی -بازاريجامعۀیک  منزلۀ

اما آشفتگی هایی که این سیاست در وضعیت اقتصادي مردم، گسترش فقر و نابرابري و سایر 
 دولت به حذف یا تضعیف منزلۀبه جامعۀ مدنی  ة ایدمسائل اجتماعی ایجاد کرد، باعث شد که

 جامعۀکه اقتصاد آزاد در اجتماعی ناشی از شکاف طبقاتی واگرایی . شودکنار گذاشته 
سازمان دهی جامعه و  ایجاد کرده بود و نیز ضرورت اقداماتی اساسی براي التینآمریکایی 

  . صحه گذاشتالتینآمریکاي  جامعۀدر برابر جهانی شدن بر اهمیت نقش دولت در اقتصاد 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 141.../رویکردهاي آمریکاي التین/1386، پاییز و زمستان 23سال نهم، شماره                                 

به عنوان یک حرکت مرحله اي و جامعۀ مدنی ، جامعۀ مدنیتعبیر شبکه اي از بر اساس . 3
د، که براي این کار شمی به دموکراسی سیاسی فهمیده عمقی و زمان بر از دموکراسی محله اي 

مانند یه هاي جامعه ال ترین پائینبا ترویج فرهنگ مدنی، تصمیم گیري شورایی از بایستی می 
این باور به وجود . صورت می گرفت ترین رده که دولت باشد،تا باال  و محله گرفتهخانواده

رت و اختیار تصمیم گیري در قدبخشی از آمد که می توان به مانند سایر کشورهاي پیشرفته 
 بسیاري از مسائل جامعه را از دست نهادهاي دولتی خارج کرد و به سیستم هاي مدنی بارة

 واگذار کرد؛ یعنی در کنار دخالت دولتی، شبکه هاي اموازي دولت مانند شوراها و تعاونی ه
جدیدي در کنار شبکه هاي دولتی براي مشارکت مردم در تصمیم گیري هاي دولتی اجتماعی 

  ي مترادف شد با تشکیل یک شبکهجامعۀ مدنی  از این رو، .مورد شناسایی قرار گرفتند
  .داشت که با دولت رابطه ي سازنده و متقابل اجتماعی نیرومند

 نیز وجود داشت که بر اساس آن براي رسیدن جامعۀ مدنی  تفسیر سوسیالیستی از  یکاما. 4
 که تعریف شدچیزي بیش از دولت سلطه به دموکراسی تغییر قدرت سیاسی کافی نبود، بلکه 

بر این اساس، براي ایجاد . داشت  جامعه در بدنۀهژمونی گونهریشه در روابط اجتماعی 
دموکراتیزه می در بین اعضاي جامعه از پائین اجتماعی روابط می بایستی  مدنی جامعۀهرگونه 

و سلسله مراتبی در جامعه  ساختارهاي سلطه مدارانه شد، از دولت ایدئولوژي زدایی می شد و
  .از بین می رفت

در نهایت نیل به یک جامعۀ مدنی ، هدف از جامعۀ مدنیتعابیر مختلف از  همۀدر . 5
در این راستا، پذیرفته شد که نیل به یک دموکراسی پایدار فقط با . اتیک استت دموکرمحکو

دموکراسی چیزي فراتر از یک تغییر سیاسی ت ها میسر نمی شود، بلکه متغییر سیاسی حکو
خواهانه وجود داشته است که  یک جنبش دموکراسی التیناز این رو، در تاریخ آمریکاي . است
حقوق ، دسترسی به  از حکومت هاي استعماريل خواهیال آن اهدافی چون استقسدر رأ

توزیع  عدالت اجتماعی و نیل به برابري واقتصادي، و مبارزه با مفاسد اجتماعی ، شهروندي
  .اند قرار داشته جامعۀ مدنی نیز عادال نه ي ثروت و قدرت و 

قتصادي،  را باید در ساختارهاي االتین نابسامانی نظم مدنی جوامع آمریکاي ریشۀ. 6
به عبارت دقیق تر، وجود تاریخ . جستجو کرداین جوامع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

اجراي دولت هاي خودکامه و حاکمیت ،  قوم مدارانهفرهنگ سیاسیاستعماري طوال نی مدت، 
 جوامع آمریکايدر ي استعماري و پسا استعماري متناقض با اقتصاد بومی اقتصادسیاسیت هاي 

مرادي، -مبتنی بر مریدفرهنگ سیاسی  نابرابري اقتصادي، انی هایی چون فقر ونابسام ،التین
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 به جاي مسائل دیگري رااقتصاد وابسته و ،  و سیاسی، ضعف نهادهاي مدنینوچه پروري
   . صدمه می زنندجامعۀ مدنیآن ها به نهادمند شدن همۀگذاشتند که 

از بین بردن الیگارشی انحصارگراي هرگونه اقدام ساختاري در جهت کاهش فقر، از این رو، 
اقتصادي، تشکیل هویت هاي اجتماعی و طبقه اي چندگانه، متکثر و مستقل از دولت، تقویت 

می تواند پیش نیازهاي ال زم براي ... سیاسی  نهادهاي مدنی و تأسیسفرهنگ مشارکت مدنی، 
  . پایدار را در این جوامع میسر سازدجامعۀ مدنی تحقق یک 

 بر اساس الگوي جامعۀ مدنی که نمی توان به برقراري یک نوع  باید گفت،ایتدر نه. 7
گر چه هیچ یک از .  امیدوار بود حداقل در کوتاه مدتالتین غربی در کشورهاي آمریکاي

اصول و ارزش هاي دموکراتیک را نفی نمی کنند، جامعۀ مدنی  به التینرویکردهاي آمریکاي 
دولت ،  حداکثري، دولت فرهنگیلسله مراتبی، قوم مداريسوجود ساختارهاي اجتماعی اما 

نی ، ضعف طوالشدیدفاصله طبقاتی جامعه به دولت، نی مدت تاریخی طوال وابستگی ،محوري
در برابر ارزش ها و به صورت عملی  از موانعی هستند که سیاسی  ومدت نهادهاي مدنی

اصل  شهروندي، اصلبی رقابتی، نظام چند حز رقابتی،- اقتصاد آزاد لیبرالی چون اصلاصول
 جامعه هاي مدنی غربی قرار می و برابري فرصت ها درحداقلی، رشد بخش خصوصی دولت 
   .گیرند
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