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 مشاركت سياسي در جهان سوم 

 مقدمه

گذارندد كده مشداركت جمعندي در سياسدت و ميدزان        به طور معمول شارحان دموكراسي فرض را بر اين مي

هاي عمومي براي باال  منزلت انساني يك رابطه مستقيم و علي وجود دارد. به عبارت ديگر، طراحي خط كشي

ت در انتخابات و برخورد با وسايل ارتبدا  جمعدي،   بردن ميزان منزلت انساني در جامعه،عمدتا از طريق شرك

 محصولي همچون افزايش مشاركت جمعي در فرآيند سياسي دارد.

كنديم و در ايدن    رود،  بررسي مي اي كه در سياست جهان سوم به كار مي در اين فصل اين انديشه را به گونه

هداي عمدومي در كشدورهاي     مشدي  مسير به ويژه عالقمنديم ارتبا  ميان مشاركت جمعي در سياست و خط

جهان سوم را آشكار سازيم. اگر در بسياري از كشدورهاي در خدانلش توسدعه افدزانيش مشارشدكت سياسدي       

هداي   موحب ارتقاء منزلت انسانني نشده باشد، مطمئنا اعتبار مباني نظريدي دموكراسدي در برخدي از محديط    

بايد بپرسيم كه چرا   بيم كه چنين حالتي وجود دارد،گيرد. به عالوه اگر دريا جهان سومي مورد تردبد قرار مي

ظاهرا رابطه ميان مشاركت جمعي و منزلت انساني دست كم در مورد شكل حكومت كشورهاي جهان سدوم  

كنند و اين ارتبدا    اي نيستند چگونه ارتبا  خود را با حكومت برقرار مي شهرونداني كه از نظر سياسي حرفه

 گذارد.  عمومي تاثير مي هاي مشي به چه نحو بر خط
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 ابعاد مشاركت سياسي:

براي افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سياسي خاصي كده دارندد معنداي بسديار     « مشاركت سياسي»اصطالح 

متفاوتي دارد. در اين نوشتار مات همان معمايي را كه دانشمندان علم سياست ساموئل. پ. هانتينگتون و حو 

فعاليدت شدهروندان عدادي بده منظدور      »بريم: مشداركت سياسدي يعندي     ند به كار ميا ام. نلسون ارائه داده آن

مشاركت سياسي خصوصا با فعناليت يا رفتار قابدل مشداهده و آشدكار    « گيري حكومت تاثيرگذاري بر تصميم

هاي سدنتي   ارتبا  دارد. در فصل سوم حاالت دروني زودگذرتر بازيگران سياسي يا بازيگران سياسي يا نگرش

نوگرائي را بررسي كرديم.در فصل حاضر با بررسي اعمالي كه شهروندان بدراي تاثيرگدذاري بدر تصدميمات     و 

شدويم. در اينجدا رفتدار شدهروندان      تر مي هاي سياسي نزديك دهند، به عملكرد واقعي نظام حكومت انجام مي

به صورت ادواري به رفتار  عادي يعني افرادي كه سياست حرفه آنها نيست و تنها به عنوان نوعي مشغوليت يا

كنيم كه به منظور تاثيرگدذاري يدا    هائي را بررسي مي پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعاليت سياسي مي

شود. بسياري از رويدادها آثار سياسدي   هاي دولتي انجام مي هاي احتمالي سازمان تغيير برهي اعمال و تصميم

شند. دامنه اين رويدادها ممكن است از يك بالي طبيعي مانند زلزلده تدا   دارند حتي اگر اين آثار ناخواسته با

گيدرد و   هاي جامعده انسداني انجدام مدي     عملي مانند اعتصاب يا تحريم باشد كه به منظور تاثير بر ساير جنبه

 كنيم هايي مي شود. ولي ما بررسي خود را محدود به آن دسته فعاليت ناخواسته به حوزه سياسيت كشانده مي

شدوند. ايدن تعريدا شدامل همده       مشي دولتي انجام مدي  كه آشكارا به وسيله بازيگر براي تاثيرگذاري بر خط

شود كه هدف  هاي فعاليت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غير پرخاشگرانه و اعمال قانوني و غيرقانوني مي شكل

 مشي عمومي باشد. ها تغيير خط آن
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د كه نبايد مشاركت سازماندهي شده را مشاركت دانسدت زيدرا ايدن    بسياري از ناظران سياست سنتي معتقدن

مشاركت در واقع ملهم از اعتقاد يك شهروند به موثر بودن خودش نيست اما به عقيده ما بدون پرداختن بده  

اين نوع از مشاركت، درك كاملي از سياست در جهان سوم حاصل نمدي شدود. مشداركت سدازماندهي شدده      

مستقل مبدل شود و يا به اين نوع عمل منتهي گردد زيرا يا مشاركت كنندگان مي ممكن است به مشاركت 

آموزند كه اين گونه عمل را در خزانه رفتار سياسي خود جاي دهند و يدا آنچده كده از ديددگاه بدازيگران بده       

صورت مشاركت سازماندهي شده آغاز مي شود سرانجام از سدوي سياسدتگذاراني كده پيدام هداي مشداركت       

گان را دريافت مي دارند به عنوان مشاركت مستقل تلقي مي شود. بسياري از دولت هاي جهان سوم از كنند

طريق احزاب بسيج كنندة توده ها يا پيوندهاي سازماني ديگر به شكل فعالي شهروندان خدود را بسديج مدي    

خالفان بالقوه خدود  كنند. كوشش هاي رسمي براي بسيج توده ها از اين تمايل دولت ناشي مي شود كه به م

نشان دهند كه يا به طور كلي و يا براي سياست يا تصميم خاصي از حمايت عمدومي برخدوردار اسدت. نمدي     

توان اينگونه رفتار و يا تأثير ضمني آنها را ناديده گرفت زيرا اين جنبده از سياسدت در جامعده هداي سدنتي      

 جهان سوم بسيار حائز اهميت است.

 ن سومانتخابات در سياست جها

كنديم. بيشدتر    بررسي پيرامون مشاركت شساشي در حهان سوم را با مگداهي بده رفتدار انتخابداتي آغداز مدي      

دانند كه از طريق حق راي  بند اصل حاكميت مردم مي هاي جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پاي حكومت

كند. در بسياري  اء، نمود پيدا ميعمومي، راي دادن حمعي، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آر

از كشورهاي حهان سوم راي دادن حمعني نه تنها تشويق بلكه به صورت احباري درآمده اسدت ولدي ميدزان    
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راي دهي كامال متفاوت است. هر چند ميزان آراء انتخابات در كشدوزهاي جهدان دوم كدانال بداال اسدت و در      

هداي   تر است، ولي ميزان آراء در جهان سدوم داراي نوسدان   نهاي غدبي تا حدودي از اين حد پائي دموكراسي

زيادي است. به هر حال به عنوان يك قاعده كلي، در حهان سوم حدود يك سوم با نيمي از تمامي شهروندام 

دهند ولي در تعدادي از كشورها  درصد آنها عمال راي مي 91تا  55كنند و حدود  براي راي دادن ثبت نام مي

شود، در  زانيا و مصر( كه رئيس حمهوري با راي غير مستقيم يا مراجعه به آراء عنوني انتخاب مي)از جمله تان

 واقع تعداد راي دهندگان گمراه كننده است.

در بسياري از كشورهاي جهان سوم انتخابات به لحاظ رويه عمل نيروهاي سياسي مسلط در سركوب احدزاب  

كارگران شهري به راي دادن به نامزدهاي مورد تاييد استفاده از  مخالا، مجبور ساختن روستائيان بي سواد و

گروههاي فشار و مهاجم براي آزار اجتماعات سياسي و به هم ريخن ستادهاي مبارزه انتخابداتي، و شدمارش   

غيرواقعي برگه هاي راي و يا صرفا گم كردن تمامي صندوق هاي آرا در حوزه هاي مختلا، زبدانزد خداو و   

امه فهرست نقض اصول صحيح انتخاباتي طوالني اسدت. در بسدياري از كشدورهاي جهدان سدوم      عام است. اد

انتخابات ملي فاصله زيادي با اعطاي حق انتخاب آزاد به راي دهنده براي انتخاب از ميان دو يدا چندد ندامزد    

و نظارت بر شدمارش  انتخاباتي كه فرصت آزاد مبارزه انتخاباتي بدون هيچگونه مانعي را در اختيار داشته اند 

آرا و نيز تصدي قدرت توسط نامزد پيروز دارد. در واقع در بيش از يك مورد پس از اينكه آرا به دست آمدده  

( با مداخله ارتش باطل شد 0910حاكي از پيروزي يك نامزد غيرقابل قبول بود انتخابات )مانند پرو در سال 

گروه هدا و احدزاب سياسدي مشدخي، غيرقدانوني اعدالم        (0951و يا )مانند آرژانتين در چند نوبت طي دهه 

 گرديدند.



 
حتقیق با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی امسان مراجعه کنید فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد این این 

.www.asemankafinet.ir 

 7 

رقابت و آزادي انتخاباتي به شكل ناهمگوني در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس كتاب راهنماي جهان 

درصد از كشورهاي جهان سدوم انتخابدات    01، 0911درباره شاخي هاي اجتماعي و سياسي در اواسط دهة 

درصد از آنها نيز انتخاباتي برگزار كردند كه به طور قابل توجهي از  35را برگزار كردند.  رقابتي و نسبتا آزادي

درصد از كشورهاي جهان سوم داراي انتخاباتي بودند كه به  05قالب هاي آزاد و رقابتي فاصله داشت. تقريبا 

هيچگونده انتخابداتي برگدزار    درصد از دولت هدا نيدز    5نحو بارزي رقابتي و همراه با تقلب فراوان بوده است . 

 درصد از كشورها به علت فقدان اطالعات ميسر نبود.  05نكردند. به عالوه قضاوت درباره 

دموكراسي دوباره در تعددادي از كشدورهاي مهدم جهدان سدوم زندده شدد و         0911طي سالهاي مياني دهة 

تحكيم قدرت ملي گرديدد. براسداس    برگزاري انتخابات آزاد و احترام دقيق به آن، به طور فزاينده اي موجب

 0915و  0913كشور در جهان سوم بين سالهاي  010كشور از  51در « كتاب مرجع سياسي درباره جهان»

ساله، انتخاباتي در آنها برگدزار نشدد    4كشوري كه طي اين دوره  44به نوعي، انتخابات برگزار شد. )از جمله 

پادشاهي مانند عربستان سعودي و نيدز دموكراسدي هدايي    حكومت هاي نظامي مانند شيلي و حكومت هاي 

انتخابات  51مانند ونزوئال بودند كه در تقويم سياسي آنها طي دوره مورد بررسي انتخاباتي وجود نداشت(. از 

انتخابات عمدتاً به علت غيبت نامزدهاي مخالا يا به علت نامزدي رئيس اجرائي كشور توسط  30ثبت شده، 

ثانوي مانند شوراي انتخاب كنندگان يدا مجلدس ملدي كده اعضداي آنهدا بده صدورت غيدر          برخي هيئت هاي 

مورد از مبارزه هاي انتخاباتي را مي  00دموكراتيك انتخاب شده بودند، حالتي انحصاري و غير رقابتي داشت. 

ل به رقابدت  توان تا حدودي رقابتي دانست. برخي از مخالفت ها مجاز بود اما ميدان براي همه كساني كه ماي

بودند باز نبود. پوشش خبري به طوري نسبي وجود داشت اما سانسور خبري و موارد ديگر نيز به چشم مدي  
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كشور يعني حدود يك چهارم كشورهاي برگزار كنندة انتخابات، مبارزات انتخاباتي آزاد و كامال  05خورد. در 

 رقابتي بودند. 

ايي در برمده مفهدوم فرايندد انتخابداتي بدراي يدك دسدته از        مانينگ ناش در كتاب خود درباره زندگي روست

كند. ناش مشاهده كرده است كه انتخابات با يك ديدار كدخدا و سرپرسدت   روستائيان برمه اي را تشريح مي

شروع « حزب متحد»محلي )يعني ثروتمندان مرد دهكده( از پايتخت كشور براي گفتگو با سازمان دهندگان 

ت وي به دهكده اين شايعه منتشر شد كه سرپرست يوسين كدو، تصدميم گرفتده بده     مي شود. پس از بازگش

ملحق شود. انتظار مي رفت كه ساير افراد دهكده نيز همين كار را انجام دهند. دفتدري بدراي   « حزب متحد»

 ثبت نام اعضا جديد در خانه يوسين كو مفتوح شد. اعضا عالقمند براي ديدار تشريفايت و خوردن يك فنجان

چاي به خانه وي مي رفتند. به دنبال اين امر ثبت نام در حزب صورت گرفت. هيچگونه فعاليدت انتخابداتي و   

مدرد از   41هيچگونه تالشي براي ثبت نام جمعي وجود نداشت. تنها يك جلسه گروهدي )بدا حضدور حددود     

انتخاب گرديدد. در  دهكده( تشكيل شد كه در آن جلسه پسر يوسين كو به رياست سازمان حزبي آن دهكده 

 91روز انتخابات وجهه و قدرت يوسين كو در مقام سرپرست محلي به قدر كافي چشمگير بود كه وي بتواند 

راي دهند. آنها نه بر اساس اعتقادشان و نه به دليل « حزب متحد»درصد روستائيان را بسيج كند تا به نامزد 

اين كار بده اتكدا مجموعده اي از آداب و رسدوم فرهندگ و      اينكه بر سياست ها تأثير گذارند، راي دادند بلكه 

سنتي برمه صورت گرفت. انتخابات حول يك مرد قدرتمند محلي شكل گرفته، پيروان بدراي بهدره گيدري از    

حمايت وي در مقابل نيروهاي بيروني به اين شخصيت قدرتمند ملحق مي شددند. راي دادن روسدتائيان بده    

كه آنها حمايت يوسين كو را در مقابل سياست هداي دولدت بده دسدت      موجب مي شد« حزب متحد»نامزد 
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آورند. بنابراين مشاهده مي شود كه راي دادن نقش بسديار ويدژه اي در زنددگي روسدتائيان برمده اي بدازي       

كند. نقشي كه ممكن است ارتبا  ناچيز يا هيچگونه ارتباطي با فرايند سياست گذاري يا به طور كلدي بدا    مي

 نداشته باشد. امور سياسي

 يك مطالعه موردي از انتخابات در جهان سوم:  -فليپين

انتخابات رياست جمهوري اخير فيليپين يك نمونه مهم از نقش انتخابات در زندگي سياسي كشورهاي جهان 

فرديناند ماركوس در سومين سال از دومين دوره چهدار سداله رياسدت     0950آيد. در سال  سوم به شمار مي

د حكومت نظامي را بر كشورهاي حاكم كرد. به اعتقاد برخي ماركوس اين حركت را براي حفظ جمهوري خو

خود بر اريكه قدرت صورت داد )قانون اساسي فليپين در آن زمان تصدي مقام رئيس جمهوري را بدراي هدر   

مي را لغدو  ماركوس حكومت نظا 0910ژانويه  05سال بعد در  1كرد.(  فرد به دو دوره چهار ساله محدود مي

به مقام رياست جمهوري برسد شروع كرد.   كرد و فرايند تغيير قانون اساسي كشور را براي آنكه بتواند مجدداً

آوريل كه مخالفان برچسب تقلب بده آن زدندد مدورد تائيدد قدرار       5قانون اساسي تغيير يافته در همه پرسي 

سداله   1هداي   د كده بددون محددوديت در دوره   دا گرفت. قانون اساسي اصالح شده به رئيس جمهور اجازه مي

رياست جمهوري به طور متوالي شركت جويد. به دنبال اين، ماركوس بر اساس قانون اساسي جديدد خدود را   

نامزد يك دوره ديگر رياست جمهوري كرد. در مقابل او دو نامزد نه چندان معرفي شدند. يكي از آنها برنامده  

هداي مخدالا    آمد. گدروه  فليپين مانند آمريكا به صورت اياالت متحده در ميكرد كه بر اساس آن  اي ارائه مي

ژوئدن   01مجدداً ماركوس را به تقلب در انتخابات متهم ساختند و تالش كردند كه انتخابات را تحريم كنند. 

هايي همراه بود )گزارش شده است كه سيزده نفر طي درگيدري بدا نيروهداي     ، روز انتخابات با خشونت0910
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 15نفر از رهبران تحريم انتخابات دستگير گرديدند. ارزيابي دولدت ايدن بدود كده      45دولتي كشته شدند( و 

كردند كده   هاي مخالا استدالل مي اند. گروه ها ريخته درصد از راي دهندگان فليپيني راي خود را به صندوق

 اء به پيروزي قاطع رسيد.درصد آر 11درصد كمتر بوده است. ماركوس با  11تعداد شركت كنندگان از 

 

 خشونت در زندگي سياسي كشورهاي جهان سوم: 

هنگام بررسي مشاركت سياسي جمعي در سياست كشورهاي جهان سوم بايد خشونت مورد توجه خاو قرار 

ترديدي در اين زمينه وجود ندارد كه كشورهاي در حال توسعه آمريكاي التين، آفريقدا و آسديا     گيرد. ظاهراً

هاي سياسي مانند شورش، كودتاي نظامي، ترور، جنگ چريكي  ز ديگر كشورهاي جهان دچار خشونتبيشتر ا

كشور را در مقياس  54، 0910تا  0955و تروريسم هستند. مطالعه مهمي در مورد خشونت سياسي از سال 

ور بود. ميانگين ثباتي در هر كش نمايانگر باالترين مقدار بي 511درجه دسته بندي كرده است. رقم  511تا  1

 3/055كشور بلوك غرب  04، و 5/303، ده كشور كمونيست 5/455ثباتي پنجاه كشور جهان سوم  امتياز بي

هداي   ثباتي سياسي و سطح نوسازي )مبتني بر تعددادي از شداخي   بود. همان مطالعه ارتبا  نزديكي بين بي

ثباتي  ا آشكار ساخت. امتياز متوسط بيهاي گروهي و خدمات بهداشتي( ر اقتصادي، اجتماعي همچون رسانه

را  451و كشورهاي سدنتي ميدانگين امتيداز     450بود. كشورهاي در حال گذار امتياز  011كشورهاي مدرن 

كشور را بر اساس يدك شداخي تجربدي كده      000نيز  0915تا  0910كسب كردند مطالعه ديگري در دوره 

هاي سياسي، مدت آنها و شدت آنها  امل تعداد خشونتاي كه ش )نمايه پيچيده« هاي شهري ميزان درگيري»

كشدور جهدان سدوم     11بدود.   11/9هدا   و ميانگين كل نمونه 5/41شود( درجه بندي كرد. باالترين امتياز  مي
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شصت كشدور جهدان سدوم     0913را براي درگيري شهري به دست آوردند. از اول ژانويه  3/5ميانگين امتياز 

هاي شورشگرانه مهمي همچون جنگ چريكي يا تروريسم يا حداقل داراي يك گروه مخدالا   تمواجه با فعالي

 مورد كاهش يافت.  50اين تعداد به  0915زيرزميني و غيرقانوني بودند. تا 

 

 افزايش مشاركت: بعد نهادي

ه زميندة  مشاركت سياسي مقوله اي است كه افراد در آن وارد مي شوند، و نهادهاي سياسدي صدرفاً بده م ابد    

يي است كه افراد در قالب آنها در زندگي سياسي و سداير عرصده هداي اجتمداعي بده       روانشناختي و فرهنگي

كنش و واكنش با يكديگر مي پردازند. براي م ال وقتي مي گوئيم حزب سياسي معيني از يك ندامزد خداو   

كرده ايم. حزب بده عندوان   كند و يا خواستار خط مشي مشخصي است، در واقع نوعي خالصه گويي  دفاع مي

تواند از چيزي دفاع و يا آن را درخواست كند، بلكه اين فعاليت ها توسط افراد خاصي كه به نام  يك نهاد نمي

حزب صحبت يا عمل مي كنند انجام مي شود. اين امر امتيازي است كه ساير اعضا حزب به طور سمبليك از 

ه اين افراد اعطا كرده اند. بنابراين، هرچندد كده عمدل بده     طريق واگذاري نقش معيني )م ال رياست حزب( ب

  چارچوب نهاديني كه افراد در آن به عمل مي پردازند بسيار حائز اهميدت اسدت،    وسيله افراد انجام مي شود،

 زيرا اين چارچوب بر چگونگي واكنش ديگران نسبت به رفتار آنها قوياً تأثير مي گذارد.

ي غربي و آمريكاي شمالي حاكي از آن است كه صنعتي شدن موفقيدت آميدز   تجربه كشورهاي صنعتي اروپا

هم محرك رشد نهادهاي مردمي نظير احزاب سياسي، اتحاديه هاي كارگري و ديگدر گدروه هداي ذينفدوذ و     

رسانه هاي ارتباطي است و هم نيازمند رشد اين نهادها. ولي رهبران سياسي كشورهاي جهان سوم در تالش 
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وه هاي سنتي و ايجاد پيوندهاي مستحكمي ميان آنها و نظام سياسي مدرن با مشدكل عمدده   براي بسيج گر

اي رو به رو هستند. در فصل سوم به برخي از مشكالت اشاره كرديم كه اين رهبران سياسي هنگام طراحدي  

 هستند.  نهادهاي مردمي براي تبديل شخصيت هاي سنتي با كمترين گسستگي به افراد مدرن با آنها روبه رو

شايد مهم ترين دليل اينكه چرا وسائل ارتبا  جمعي نمي توانند مردم روستاها را بسيج كنند آن اسدت كده   

پيرو  -يابد. اينجاست كه با نظام حامي در ده يا حومة شهرها كار مردم از طريق منبع واحد قدرت تنسيق مي

داول اسدت روبدرو مدي شدويم. جلدوتر      كه در زندگي سياسي مردم محلي در كشورهاي جهان سوم بسيار مت

دريافت هايي دربارة نحوه اجراي سياست در زندگي روزمره مردم سدنتي بده دسدت خدواهيم آورد. در حدال      

حاضر فقط مشاهده مي كنيم كه رهبر سياسي يا حامي در هر دهكده، قبيله يدا حومدة شدهر همانگونده كده      

جمعي را نيز عمالً تحت كنترل خود دارد. آنچه كده   چيزهاي باارزش ديگر را كنترل مي كند، وسايل ارتبا 

اين مردم از رسانه هاي گروهي مي دانند معموال همان چيزي است كه حامي مايل است كه آنها بدانند. براي 

مدرد   3يدا   0م ال رابرت  ردفيلد متوجه شد كه در چام كوم كه يك دهكده دوردست در مكزيك است تنها 

دانشي كه افراد ديگر در ده چام كوم از »ه بود به طور مرتب روزنامه مي خواندند: كه يكي از آنها كدخداي د

موضوعات گزارش شده يا درج شده در اين روزنامه ها داشتند تا حد زيادي از طريدق كدخددا بده آنهدا مدي      

نشستند  رسيد. وي روزنامه ها را خوانده و محتواي آنها را در شب هنگام كه مردان در ميدان ده گرد هم مي

 «براي آنها تشريح مي كرد.
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 احزاب سياسي:

از نظر تاريخي، احزاب سياسي تحت يك يا دو شر  از شرايط زير در نظام هاي سياسي پديدار شده اند. اول، 

در نظام هاي پارلماني اروپاي غربي و امريكاي شمالي احزاب پس از پيدايش دسته هايي در پارلمان كه خود 

ني كرده و سپس متوجه جلب حمايت از جمعيت گسترده تري گرديدندد ايجداد شددند.    را سازمان دهي درو

روشن است كه توسعه احزاب تحت اين شرايط بايد با رشد هيئت انتخاب كنندگان همراه باشد، كه اين نيدز  

 به نوبه خود با اصالح قانون انتخابات مرتبط است. تنها منطقه اي در جهان سدوم كده در آن امكدان توسدعه    

بود. در اواسط قرن ندوزدهم    احزاب وجود داشت مناطق پيشرفته تر امريكاي التين به ويژه آرژانتين و شيلي،

در اين مناطق پيشرفته تر امريكاي التين به ويژه آرژانتين و شديلي، بدود. در اواسدط قدرن ندوزدهم در ايدن       

وانستند حمايت مردم را جلب كنندد و  مناطق احزاب ليبرال و محافظه كار پا به عرصه وجود گذاشتند ولي نت

رشد آنها يا به لحاظ ناتواني از توجه به نيازهاي توده ها و يا به علت بهره برداري و دسدت كداري غيراصدولي    

قوانين انتخاباتي متوقا شد كه اين امر خود موجب انحطا  سياسي و در نتيجه، منجر به حكومت نظاميدان  

 گرديد )مانند آرژانتين(.

ي احزاب سياسي جهان سوم بيش از احزاب همتاي خود در غرب فعاليت انجام دهند ولي بسياري از اگر برخ

آنها اقدامات به مراتب كمتري را انجام دهند. بيشتر سازمان هايي كه خود را حزب مي نامند در واقع شباهت 

يده شخصي يك فرد يدا يدك   شناسيم. بسياري از اين احزاب آفر اندكي با چيزي دارند كه ما از اين عنوان مي

خانواده هستند، و بسياري از آنها پس از مرگ فرد يا از دست دادن عالقه وي به سياست از بدين مدي روندد.    

بسياري از احزاب ديگر نيز مبناي ايدئولوژيكي دارند اما فاقد پايه سازماني براي انجام قدرتمندانه و موفقيدت  
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احزاب بودجه و كادر كافي نداشته، از نبود كاركنان كارآزموده كده   آميز اموردر زمانهاي مختلا هستند. اك ر

 بتوانند سازمان هاي بزرگ و پيچيده اداري را مديريت كنند در مضيقه هستند.

 

 گروه هاي ذينفوذ:

اين گدروه هدا را بدر ايدن       جداي از احزاب سياسي، گروه هاي ذينفوذ متنوعي وجود دارند. براي آساني بحث،

 علت وجود آنها اقتصادي است يا غير اقتصادي، دسته بندي مي كنيم. اساس كه آيا

اقتصادي سنتي هستند همان كشدورهايي هسدتند    -به طور كلي، كشورهايي كه هنوز از نظر بافت اجتماعي

كه در آنها بيشتر گروههداي ذينفدوذ فعدال در زمينده اقتصدادي عضدويت خدود را بدر مبنداي مدالك هداي            

هند. در بسياري از كشورهاي در حال پيدايش افريقايي، مناطق همجوار شهرها غالبداً  غيراقتصادي قرار مي د

توسط انجمن هاي قومي يا قبيله اي سازمان مي يابند. وجود اين انجمن ها براي تأمين نيازهداي اجتمداعي   

هاي قومي بده  خويشاونداني است كه اخيراً از روستاها به شهر آمده اند. طبق نظر پيترسي. لويد، اين انجمن 

تازه واردين به شهرها براي پيدا كردن مسكن و كار كمك مي كنند، آنها را در گروههاي هم فرهندگ و هدم   

زبان جمع مي كنند و خود به عنوان وسيلة غيررسمي حل اختالفات ميان اعضا انجمن عمل مي كنند. پيوند 

غيررسمي است اما بعضي اوقات انجمن حكومت هاي محلي با اين انجمن ها معموال محدود به نوعي مشورت 

ها به عنوان اجرا كنندة قانون در بخش هاي محلي مجاور به شهرداري هاي محل كمدك مدي كنندد. سداير     

گروه هاي ذينفوذ سنتي غيراقتصادي ممكن است حول مالك هايي همچون مدذهب، زبدان يدا خويشداوندي     

جامعه، پايگاه چنين گروه هايي به طور قابل مالحظه  تشكيل شده باشند. اين انتظار وجود دارد كه با نوسازي
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اي از بين رود، اما فعاليت گروه هاي قومي مشخي در امدور سياسدي ايداالت متحدده مانندد فعاليدت مدردم        

ايتاليايي تبار يا لهستاني تبار بايد ما را آگاه سازد كه مالك هاي غيراقتصادي براي ارتبا  انسان ها حتي در 

 ه صنعتي تداوم دارد.كشورهاي پيشرفت

حكومت هاي كشورهاي جهان سوم تا كنون در آرام كردن جنبش هاي كارگري بخش صنعت نسدبتاً موفدق   

بوده اند، ولي از قبل عالئم هشدار دهنده اي حاكي از آن وجود دارند كه اتحاديه هاي كارگري در كشورهاي 

. در مكزيك عليرغم پرستيژ و قدرتي كه بده  در حال توسعه مهم از خود ناآرامي و بي صبري نشان مي دهند

فدراسيون كارگران مكزيك نسبت داده مي شود رهبران جوان رهبران سالخورده تر را به چالش طلبيده اند و 

كندد. در   اتهام فساد و خيانت به صنايع مكزيك قدرت بوروكرات هاي اتحاديه هاي كدارگري را تضدعيا مدي   

بوب ترين و فعال ترين رهبر كارگري در آمريكاي التين با قددرت، رژيدم   برزيل لوئيس ايگناچيو دوسيلوا مح

نظامي را به چالش طلبيد ولي رژيم موفق شد كه او را به خاطر رهبري يك اعتصاب غيرقانوني به سه سال و 

پس از اعادة دموكراسي به برزيل، اتحاديه هاي كدارگران صدنعتي در    0915نيم زندان محكوم كند. در سال 

ه تالش براي كاهش تورم از طريق محدود كردن افزايش دستمزدها با دولت همكاري نكردند. بدين مداه   زمين

اعتصاب مهم با شركت كدارگران هواپيمدائي، خددمات پسدتي، آموزگداران، و       31بيش از  0915مارس و مه 

سدعي كدرد    زماني كده دولدت   0915رانندگان قطارهاي زيرزميني و اتوبوس ها صورت گرفت. در اوايل سال 

 31كارگران را تشويق به پذيرش محدوديت دستمزدها كند، ولي در مقابل اجازه داده شد كه قيمدت هدا تدا    

درصد افزايش يابند، اعتصابات سراسر كشور را فرا گرفت و دولدت مجبدور شدد كده نيروهداي نظدامي را بده        

واگذاري قدرت از سدوي نظاميدان بده    در آرژانتين با  0913پااليشگاه هاي فلج شدة نفت اعزام دارد. در سال 
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رژيم انتخابي دموكراتيك، اتحاديه هاي كارگري كه قبالً سركوب شده بودند، به تدريج نفوذ قدرتمند خود را 

 هم در سياست انتخاباتي و هم در نظام رفاه اجتماعي كشور مجدداً به دست آورند.

 

 پيرو: ناتواني در ايجاد نهادها: -سياست حامي

اي جلب مشاركت سياسي فزاينده در جوامعي كه به سرعت در حال نوسازي شدن هستند از عوامل نهادها بر

كليدي محسوب مي شوند. سوابق نشان مي دهد كه تعدداد نسدبتًا كمدي از نهادهداي در حدال نوسدازي يدا        

 نهادهاي جديد وجود دارند كه ارتبا  ميان دهقانان سنتي و كدارگران شدهري كدم درآمدد از يدك طدرف و      

نخبگان شهري ملي گراي جديد را از طرف ديگر برقرار مي كنند. از جمله ايدن نهادهدا مدي تدوان از حدزب      

سياسي بسيج كننده توده ها در مكزيك و ونزوئال، موسسات روستايي در تركيه، تعاوني هداي كشداورزي در   

ونه هايي از اين قبيل حاكي از پاكستان، اتحاديه هاي قومي و قبيله اي در نيجريه و غنا ياد كرد. كم بودن نم

آن است كه چگونه نوسازي در مفهوم نهادي آن به شكل ضعيفي بده داخدل كشدورهاي جهدان سدوم نفدوذ       

 كند. مي

چرا بسياري از رهبران سياسي كشورهاي جهان سوم نمي توانند از طريق ايجاد نهادها با مردم سنتي كشدور  

هاي در حال توسعه افراد نخبة مدرن و داراي تحصديالت بداال از   خود ارتبا  برقرار كنند. به داليلي در كشور

درك روش هايي كه مردم سنتي و پائين تر جامعه هزينه و مندافع زنددگي روزانده خدود را بده وسديلة آنهدا        

محاسبه مي كنند، عاجز هستند. تعليم و تربيت غربي كه نخبگان جديد ايدن كشدورها آموختده اندد آندان را      

ضروري روش زندگي سنتي كور كرده است. حتي نخبگدان شدهري در كشدورهاي جهدان     نسبت به عقالنيت 
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سوم غالباً نمي توانند به زبان روستائيان صحبت كنند. در هر حال حتي برقراري ساده ترين نوع ارتبا  )اگدر  

 غير ممكن نباشد( دشوار اسدت. نخبگدان جديدد در شدهرها، ديوانسداالران، برنامده ريدزان، مدامورين تدرويج         

 كشاورزي، نمي توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفكري و يا حتي ارتبا  برقرار كنند.

« هنر با يكديگر متفدق شددن  »آلكسيس دوتوكويل تحليل گر اجتماعي فرانسوي قرن نوزدهم توجه ما را به 

گ هاي سنتي يعني توانايي افراد براي پيوستگي به يكديگر جهت انجام كارهاي مشترك، جلب كرد. در فرهن

غالباً به افراد زيادي برمي خوريم كه تمايلي به ملحق شدن به ديگران ندارند بخصوو اگر ديگدران از گدروه   

كند دليلي وجود ندارد  قومي يا نژادي آنها نباشند. به عالوه در مواردي كه فرد در حد بخور و نمير زندگي مي

د يك حزب سياسي اعتماد كند. در نهادهاي جديدد،  كه به ديگري به ويژه در چارچوب يك نهاد رسمي مانن

اعتماد از مميزات رسمي و غيرشخصي مانند قوانين، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسي نشأت مي گيرد. 

در نهادهاي سنتي منشأ اعتماد آشنائي شخصي است و از اين رو تعداد افرادي كده در هدر سدازمان سياسدي     

 تماد متقابل باشند، به شدت محدود مي گردد.مبتني بر اجماع واجد شرايط اع
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 نتيجه گيري: مشاركت سياسي و منزلت انساني

جمعيت انبوه در جهان سوم، آنطور كه غالباً در كتب غربي ترسيم شده است، توده هايي منفعدل و درماندده   

سياسدي  نيستند. در برخي موارد به همان ميزان كه شدهروندان گدروه هداي صدنعتي شدده مددرن در امدور        

مشاركت دارند، شهروندان كشورهاي جهان سوم نيز در اينگونه امور دخالت دارند. حتي در مواردي مشاركت 

آنان در امور سياسي بيشتر از شهروندان كشورهاي غربي است. معهذا اين افزايش مشاركت به طور يكسداني  

است تجلي پيدا نمي كند. به نظدر   در سياست هاي جوامع دموكراتيك كه هدف آنها باال بردن منزلت انساني

مي رسد كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه تقريبا نوعي قطع مدار در اتصال بين مشاركت جمعي و 

 سياست جوامع دموكراتيك وجود دارد.

رسانه هاي عمومي به عنوان عامل نارسايي براي بسيج توده ها به شمار مي روند زيرا آنهدا از مشداركت دادن   

 -وندان در فرايند سياسي براي ايفاي نقش فعال شان عاجز هستند. نهادهاي مختلا مشداركت سياسدي  شهر

تنها به صورت پراكنده وجود داشته و غالباً همان حكدومتي كده ايدن     -احزاب، گروه هاي ذينفوذ و مانند آنها

كند. حتدي ديوانسداالران    ب مينهادها براي نفوذ در آن به وجود آمده اند، آنها را براي ورود به حكومت انتخا

اصالح طلب با حسن نيت نيز براي ساختن نهادهاي مشاركت جمعي به داليدل اقتصدادي و فرهنگدي پديش     

 گفته با دشواري مواجه هستند.

بسديج    پيدرو،  -شهروندان كشورهاي جهان سوم در نبود ساير راه هاي مشاركت، يا از طريق نظام هاي حامي

ديده و يا آنكه به خشونت هاي سازمان نيافته كشانده مي شوند. شواهد بسدياري از  )يا به اصطالح بسيج( گر

وجوه پرخاشگرانه زندگي سياسي در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد و به نظر مي رسد كه ايدن امدر از   
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ه تجارب ناراحت كننده از تغييرات مشكل آفرين زادة فرصت مشاركت در فرايند نوسازي بدراي شدهروندان بد   

پيرو براي تاثيرگذاري بر سياست ها به وجود نيامده بلكده علدت    -وجود مي آيد، ناشي مي شود. نظام حامي

گرا را ضدمن حفدظ شدعار دموكراسدي ليبدرال بده تعدداد         وجودي آن اين است كه امتيازات يك جامعة نخبه

 معدودي از افراد قدرتمند منتخب اعطا كند.

تواند سياست هاي مترقي  ي سياسي كشورهاي جهان سوم غالباً نميبه طور خالصه مشاركت جمعي در زندگ

ملموسي به بار آورد زيرا براي انتقال نيازها و تقاضاهاي مردم و پيوند دادن توده هاي روستايي و زاغه نشينان 

 به نخبگان كشور در پايتخت، نهادهاي معدودي وجود دارد.
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