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فرضيه ها، مشكالت و تجربه آفريقای جنوبی : دمكراسی خواهی و جامعه مدنی 
 1لورنزو فيورامونتی: نوشته 

 
بسياری از نظريه های امروزی دمكراسی خواهی، شيفته ی ايده جامعه مدنی اند كه آنرا محرن اصلی برلراری 

نمش جامعه مدنی در تشويك . دمكراسی ليبرال و عنصر اصلی تثبيت دمكراسی در منطمه های گوناگون جهان می شمرند
 به ويژه با تحوالت اروپای شرلی و برخی از ١٩٩٠تحوالت دمكراتين، بيشتر در جريان موج دمكراسی خواهی سال های 

باوجودی كه داليل ملموسی سبب . كشورهای آفريمايی، انگاشته شد كه از پشتوانه نظری و تجربی ناچيزی برخوردار است
شده است دوباره، توجه ويژه ای به جامعه مدنی جلب شود اما پژوهش تجربی زيادی در باره رابطه اش با تحمك دمكراسی 

فرضيه  (بررسی)از اين روی، اولين بخش اين نوشته به واكاوی . Carothers & (Ottaway 2000)انجام نشده است 
های اصلی اختصاص داده شده كه در باره نمش جامعه مدنی در برلراری دمكراسی مورد بحث لرار گرفته اند و می كوشد 

. ديدگاه هايی را در باره اين رابطه ظريف و ناروشن، ارائه دهد
 

در جستجوی تعريفی برای جامعه مدنی 
 

همان گونه كه جان . (Fine 1997)نخست بايد گفت كه ارائه ی تعريف روشن از جامعه مدنی كار ساده ای نيست 
از اين پديده با چنان آهنگی صحبت شده است كه گويی موهبتی است عظيم، "  در مجله اكونوميست نوشته است گريموند

در . (Grimond 2001: 18)" راستی جامعه مدنی به چه معنی است؟: اما روشن نيست از چه چيز سخن بميان می آيد
دنيای آكادمين اين اصطالح همچون كلمه عامی است كه می تواند نيروهای سازمان يافته جامعه از احزاب سياسی گرفته تا 

شركت های تجاری را در بر گيرد و يا حتی به مردمانی اطالق شود كه گهگاه عليه رژيم های زورمدار دست به 
 بتازگی شاهديم كه با توجه به تالش نظريه پردازانی كه برای (.Linz & Stepan 1996 )تظاهرات خيابانی می زنند

جامعه مدنی ابعادی فراملی لائل اند، اين اصطالح شامل گروه ها و افرادی می گردد كه موضوع های جهانی را در دستور 
اما در عمل شاهديم كه در واكاوی های . (Angeier et al. 2001: Keane 2003 )كار جامعه مدنی لرار داده اند

تجربی بيشتر، جامعه های مدنی سازمان يافته، مانند اتحاديه های صنفی، جنبش های اجتماعی، گروه های مذهبی و 
   . مورد مخاطب لرار گرفته اندNGOs))سازمان های غير دولتی 

 
در اين شرايط به طور غير ارادی به تعريفی كارآمد از جامعه مدنی می رسيم كه  بر جنبه های سازمانی اش تأكيد شده 

 و آن جهانی است ميان دولت و افراد، شامل سازمان ها و گروه های خود گردان جدا از دولت، (Diamaond 999)است 
با . White 1996))كه از اعضای داوطلب تشكيل شده و برای دفاع از منافع و پيشبرد هدف هايشان فعاليت می كنند 

درن . وجودی كه تعريف كارآمد باال برای پژوهش های تجربی مفيد است اما برای عرصه های ديگر مشكل گشا نيست
بسياری از نظريه پردازان تحمك دمكراسی از جامعه مدنی هنوز بر مبنای جهانی از سازمان های همگنی است كه برغم 

نمش اجتماعی و سياسی شان، در دست گرفتن لدرت از دستور كار شان خارج است و بطور مسالمت آميز از ارزش های 
اما همان گونه كه در واكاوی های زير نشان خواهم داد، جهان والعی جامعه های مدنی ، با ويژگی . شان دفاع  می كنند

.  های برشمرده همواره هم خوانی نداشته است
 

 آيا جامعه مدنی بطور ذاتی از دولت جداست؟ 
 

زمانی كه از نمش جامعه مدنی در تحمك دمكراسی گفتگو به ميان می آيد فرض بر اين است كه دولت از جامعه مدنی 
- ريشه دارد (و ماركس )كه در نظريه های هگل – اين در حالی است كه بر پايه بخش مهمی از انديشه های سنتی. جداست

اما برغم وزنه نظری درن باال، . جامعه مدنی ابزاری است در دست دولت كه برای پيشبرد مماصد فرهنگی بكار می رود
لرار گرفته اند كه ريشه  (آلترناتيو )بيشتر نظريه پردازان تحمك دمكراسی بطور ژرفی تحت تأثير انديشه های بديلی 

دارد كه جامعه مدنی را وزنه ای در برابر دولت های زورمدار  (Ferguson)و فرگوسن  (Locke )درانديشه های الن 
نظريه پردازان معموال ً با تأثير از ايده حموق فردی ليبرالی، جامعه مدنی را گستره ای از زندگی هم . به شمار می آورند

) می دانند كه در برابر زياده روی های غير لانونی دولت ايستادگی نشان می دهد  (associational )يارانه 
Seligman 1992) . در مورد كشورهای در حال توسعه بويژه در كشور های آفريمايی، در باره رابطه دولت و جامعه
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دولت در اين كشورها به عنوان منبع سركوب توصيف شده است كه در برابرش . مدنی، كم و بيش هم نظری وجود دارد
 (...Woods 1992; Young 1994)جامعه مدنی ذاتا دمكراتين، مماومت نشان می دهد 

 
برخالف نظريه ای كه به جدايی و مخالفت دولت با جامعه مدنی تأكيد دارد،  (Michael Bratton )ميشل براتون 

به باور وی، نمی توان در باره رابطه اين دو پيش . نظريه خنثی بودن جامعه مدنی در برابر دولت را مطرح می سازد
داوری كرد زيرا بر پايه والعيت های تجربی، اين رابطه گاهی دشمنانه و در فرصت هايی بر پايه همكاری و همدلی 

اين چنين رابطه پيچيده ای در كشور های در حال توسعه حتی ناگوار تر نيز می . (Bratton 1989)استوار بوده است 
گردد زيرا در بخش های بسياری به ويژه در توسعه و خدمات، بسياری از سازمان ها به نمايندگی از سوی دولت فعاليت 

را وامی دارد كه به جای تمركز بر توازن لدرت ميان جامعه  اين عنصر مهم ما. می كنند و از نظر مالی به آن وابسته اند
مدنی و دولت، به موضوع وابستگی متمابل آنها به پردازيم كه به واكاوی تجربی بيشتر به ويژه در باره سازمان های 

... جامعه مدنی در كشورهای در حال توسعه نياز دارد
 

 آيا جامعه مدنی غير حزبی است؟
 

. تمايز ميان جامعه مدنی و جامعه سياسی نيز تا حدودی به بحث رابطه بين دولت و جامعه مدنی مربوط می شود
برخالف سازمان های سياسی مانند احزاب كه سياست را بطور كامل بر پايه گرايش های حزبی شان به پيش می برند، 
تصور براين بوده است كه سازمان های جامعه مدنی هدف های سياسی غير حزبی را در دستور كارشان می گنجانند و 

 Arato & Cohen)مهمتر از همه تحوالت سياسی را تشويك می كنند بدون آنكه بخواهند اداره دولت را در دست گيرند 
بی شن از زمان خيزش جنبش های ضد كمونيستی . با اين حال بايد گفت كه تمايز بين اين دو، مبهم مانده است. 1992)

در اروپای شرلی كه جامعه مدنی در ادبيات دمكراسی خواهی از اهميت ويژه ای برخوردار شد، روشن بود كه رابطه اين 
در بسياری . Smolar 1997) ; ؛ Ost 1990)سازمان های مدنی با جنبش ها و احزاب سياسی نمی تواند تصادفی باشد 

از كشور های افريمايی نيز كه فعاليت بسياری از احزاب غير لانونی اعالم شده بود، سازمان هايی تعمدا ً برای پشتيبانی از 
بسياری از آن ها با اتحاد با يكديگر جنبش های اجتماعی را بوجود آوردند كه هدف های كلی . آن احزاب بوجود آمدند

افزون براين، جنبش های اجتماعی مزبور اغلب به دسته بندی های سياسی پيوستند و يا مورد . سياسی را دنبال می كردند
اسطوره جامعه مدنی به عنوان تشكلی متحد، غير سياسی، و پشتيبان . بهره برداری نخبگان سياسی تازه وارد لرار گرفتند

به محض اينكه ممامات كمونيستی نشان دادند كه مايل اند . اصالحات راديكال، از نخستين لربانيان دوران پسا كمونيزم بود
در اين . سياست در تمام زمينه ها رخنه كرد (و يا آنكه از لدرت كناره گيری كنند )در باره تمسيم لدرت مذاكره كنند 

به جبهه ها و دسته بندی های سياسی مخالف دولت تبديل شد و يا با فروپاشی ساختار " جامعه مدنی پان و منزه"شرايط، 
.  (Smolar 1997)لدرت حاكم، به نيروی تشكيل دهنده دولت در آمد 

 
باور دارد كه موضوع غير حزبی بودن جامعه مدنی، بطور ژرفی كمن  (Thomas Carothers)توماس كاروزرز 

وی در ضمن . های مالی جهانی به سازمان های غير انتفاعی در كشورهای در حال توسعه را تحت تأثير لرار داده است
.  می افزايد كه فرضيه غير حزبی بودن اين سازمان ها توهمی بيش نمی تواند باشد

 
آيا جامعه مدنی همواره از گرايش های دمكراسی خواهی پشتيبانی می كند؟ 

 
 Alexi de)پاره ديگری از واكاوی ما به ايده جامعه مدنی مربوط می گردد كه به باور الكسی دو كويل 

Tocqueville)  گستره ای از زندگی هم يارانه است كه خواسته و يا نا خواسته به ترويج ارزش های دمكراتين می
از اين نمطه نظر مشكل واكاوی در اين است كه چه گونه، جامعه مدنی دمكراتين را از سازمان های ديگر متمايز . پردازد

 civility))" فرهيختگی"سازيم كه با وجود داشتن نمش واسط مهم و برخورداری از پشتيبانی مردمی، به جنبه های اساسی 
برای نمونه می توان در كشورهای در حال . (Schmitter 1997; whitehead 1997)پای بندی نشان نمی دهند 

توسعه، با سازمان های بسياری روبرو شد كه به سازمان های سنتی كه بر اساس روابط خويشاوندی شكل گرفته اند، تعلك 
دارند؛ يا جزو سازمان های رسمی و غير رسمی شبكه های اجتماعی اند كه بر اساس روابط موروثی ويا بده و بستان 

بوجود آمده اند؛ يا پاره ای از نهادهای سياسی اند كه به صورت گروه های فشار فعاليت دارند؛ يا می توان آنها را با تشكل 
های جنايتكار مخفی و غير لانونی مانند مافيا در ين رديف لرار داد؛ و يا از جمله سازمان هايی اند كه به شرايط موجود 

.    1999b (Carothers)....  گردن می نهند و 
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برخی از تحليل گران با تمركز بر شرايط آفريما به اين نتيجه رسيده اند كه بخش های گوناگون جامعه مدنی در برابر 
در برخی از نماط اروپا نيز، رويكرد نسبت . (Decalo 1991)دمكراسی، رفتار كامال ً متفاوتی از خود نشان می دهند 

برای نمونه، نظريه پردازان سرآمدی همچون اسالو هاول به . ،  مورد پرسش لرار گرفت١٩٩٠، در دهه  به جامعه مدنی
منتمدان جدی جامعه مدنی دركشورهای اروپای شرلی تبديل شدند كه با مشكالتی از جمله نابردباری، خارجی ستيزی، 

پژوهشگران فرآيندهای تحمك دمكراسی مانند . Havel 1992))گرايش های ضد دمكراتين و نفع جويی دست به گريبانند 
بی "باور دارند كه ضعف های جامعه مدنی و خطرهای ناشی از  (Laurence Whitehead)لورنس ويت هد 

به ويژه در بسياری از دمكراسی های نوپا، آشكار شده است زيرا شكل های ضد اجتماعی  (incivility)" فرهنگی
فردباوری می كوشد جايگزين روحيه همكاری و هم آوايی شود كه مورد ستايش نظريه پردازان جامعه مدنی بوده است 

(Whitehead 1997:96  .)
 

بايد افزود گروه هايی از جامعه مدنی كه مسايل گروه های ويژه ای را مطرح می سازند، مانند سازمان هايی كه بر 
پايه جنسيت پايه گذاری شده اند، می توانند برای هوادارانشان عزت و احترام بيافرينند و روامداری در جامعه را ترويج 

اما برخی از اشكال انحصار طلبی، به ويژه اگر ريشه ای فرهنگی و يا دينی داشته باشد، احتماال ً عليه تحوالت . كنند
به نظر می رسد كه اين والعيت يكی از داليلی باشد كه نيكو كاران جهانی را برای كمن . دمكراتين واكنش نشان می دهند

به گروه های مذهبی در كشورهای اسالمی با ترديد روبروه می سازد هرچند، عضويت در چنين سازمان هايی بسيار 
. گسترده و پيوند با توده ها استوار است

 
اگر هدف جنبش های اجتماعی تغيير ساختار جامعه است روشن نيست كه هر تغيير ساختاری لزوما ً به شكلی از نظام 

اگر از ين سوی جنبش های گسترده حموق مدنی در كشور آمريكا برای تبعيض زدايی پيكار می كنند، . دمكراتين بيانجامد
بايد با دلت واكاويد كه آيا جنبش توده ای جبهه نجات اسالمی الجزاير نيز برای استمرار ارزش های دمكراتين فعال است؟ 

باور دارد كه گروه های مدنی بسياری در سرنگونی نظام نازی سهيم بوده  (Sheri Berman)برای نمونه شری برمن 
اند، اما وی همچنين می افزايد كه سازمان هايی مانند اخوان المسلمين در مصر، پيشبرد تدريجی فرآيند اسالمی كردن 

جامعه را در دستور كار لرار داده اند كه نبرد با سكوالريزم و اجرای لوانين شريعت از جمله هدف هايش را تشكيل می 
(. Berman 2003: 263)دهد 
 

 آيا جامعه های مدنی بدون استثناء مشاركت مردمی را تشويق می كنند؟
 

آخرين موضوع گفتگوی ما با اين پرسش آغاز می شود كه آيا سازمان های جامعه مدنی مشاركت مردمی را تشويك 
می كنند؟ و آيا بسيج سازمان يافته عمومی تا چه ميزان به ترويج دمكراسی در كشورهای در حال توسعه ياری می رساند؟ 

جامعه مدنی پشتيبانی معنوی  ( Alfred Stepan ) و آلفرد استپانJuan Linz))برای نمونه به باور جوان ليز 
((attitudinalبه باور اين ديدگاه، جامعه ...  اكثريت شهروندان از روش ها و ارزش های دمكراتين را تضمين می كند

مدنی با ماديت بخشيدن به نفوذ بالموه ای كه شهروندان سازمان يافته دارا هستند و هر از گاهی آنرا به نمايش می گذارند، 
افزون براين دريچه های متعددی برای طرح و بيان دل بستگی های گوناگون می . ممامات را به پاسخگويی تشويك می كند

هم زمان . (Diamond 1999)گشايد كه ممكن است اختالف های اصلی كشمكش های اجتماعی و سياسی را كاهش دهند 
برخی از نظريه پردازان ابراز داشته اند كه بسيج گسترده نيروها در شرايط ويژه می تواند به بحران دولت مداری دامن 

حركت های ضد دمكراسی پس از  (Huntngton 1968)بگمان هنتينگتون . زند و به بسته شدن فضای جامعه بيانجامد
موج استعمار زدايی در كشورهای آسيايی و آفريمايی زمانی روی داد كه فشارهای سياسی چشمگيری برای بهبود سريع 

شرايط بهزيستی مردم وارد می شد، در نتيجه دولت های زورمدار پر توانی بر سر كار آمدند تا فشارهای وارده را 
 .مديريت كنند

 
برخی از پژوهش . عالوه براين، تمام سازمان های مدنی از توان تشويك مردم به مشاركت والعی برخوردار نيستند

گران با تمركز توجهشان بر شرايط چندين كشور آفريمايی نشان داده اند كه بيشتر سازمان های مدنی كه از كمن های مالی 
از . (Ottaway & Chung 1999)بهره مند می شوند، تحت نفوذ نخبگان لرار دارند و از پيوند با مردم بی بهره اند 

. سوی ديگر جنبش های اجتماعی كه معموال ً از پشتيبانی توده ای برخوردارند، در وضعيت نسبتا ً متفاوتی بسر می برند
گرچه  اين جنبش ها از كنش تشكل های گوناگونی بوجود آمده است كه بر سر موضوع ويژه ای يگانگی نظر دارند، اما 

بنابراين در حالی كه اين جنبش ها تنها برای مدت نسبتا ً . معموال ً رهبری آن ها در دست سازمان های مدنی رسمی است
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برای زمان درازتری به حيات  (هر چند با پشتيبانی مردمی كمتری )كوتاهی در صحنه بالی می مانند، سازمان های مدنی 
 .  خود ادامه می دهند

      
با نگاه به سازمان . در ارتباط با موضوع مشاركت بايد به مسئله ی تكراری دمكراسی داخلی تشكل های مدنی پرداخت

هايی كه از كمن های مالی در دهه گذشته برخوردار شده اند می توان نتيجه گرفت كه شمار ناچيزی از آنان به رعايت 
برخی باور دارند كه كمبود دمكراسی داخلی نمی تواند سبب شود كه اين . دمكراسی در درون سازمان هايشان پرداخته اند

سازمان ها از ترويج و تشويك دمكراسی به پرهيزند به شرطی كه به تنوع گرايش ها در درون شان احترام گذارند 
((Schmitter 1997 . اما اين بهرحال پرسش مهم درباره تبعات دراز مدت الگوهای مديريت زورمدار بر تغيير فرهنگ

 .دمكراتين را در بيشتر سازمان های مدنی بی پاسخ می گذارد
 

سازمان های مدنی همچون ديگر بخش های زندگی سياسی و اجتماعی دارای نابرابری ها و تسلط گروهی اند و رفع 
افزون براين سازمان های مدنی، بطور . رلابت ميان اعضاء به شدت به توازن لدرت در درون اين سازمان ها بستگی دارد

اما در جهان والعی، ميزان . بالموه دنياهای كوچكی از دمكراسی و اجزاء خرد ساختمان بزرگ نظام دمكراتين ملی اند
مشاركت دمكراتين در سازمان های مدنی متفاوت است و سهم اين اجزاء در تثبيت نظام دمكراتين در جامعه بزرگتر به 

  Gymah-Boadi 1997).)تركيب نوع اين سازمان ها، ساختار و موانع حمولی كه بر آن ها حاكم است بستگی دارد 
 

  جامعه مدنی در ميان آپارتايد و دمكراسی ليبرالی؟
 

نظام نهادين اين كشور برپايه معيارهای دمكراسی ليبرال، از جمله .  بتازگی دمكراسی آفريمای جنوبی ده ساله شد
حاكميت لانون، احترام به حمولی كه از سوی دادگاه ديوان عالی كشور نگهبانی می شود، نظام چند حزبی و حك رأی 

در باره تأثيرات گذار به دمكراسی بر جامعه مدنی در اين كشور، .  استوار است2همگانی بر بنياد نظام تناسبی انتخابات
 اما ارزش آنرا دارد كه چگونگی تأثيرگذاری فرآيند تثبيت Lanegran 1995))مطلب های زيادی نوشته شده است 

شرايط آفريمای جنوبی می تواند نمونه عملی جالبی از رابطه . دمكراسی ده ساله را بر تحوالت جامعه مدنی واكاوی كنيم
.   بين دمكراسی و جامعه مدنی را نمايان سازد

 
 ميان نژاد پرستی و جامعه مدنی روياروگر: عصر تبعيض نژادی

 
اولين مشاهده ما در اين بخش به ويژگی دوران زورمداری در آفريمای جنوبی و تأثير آن بر خصوصيت های جامعه 

زمانی كه از جامعه مدنی در آفريمای جنوبی سخن به ميان می آيد اولين چيزی كه در . مدنی اين كشور مربوط می شود
. ذهن هركس نمايان می شود، تصوير هزاران نفر است كه برای لغو آپارتايد در تظاهرات خيابانی شركت كرده اند

باوجودی كه تصوير باال مشاركت مدنی بسياری از سازمان ها را معرفی می كند اما فراموش می كند كه سازمان های 
 . بسياری در دوران آپارتايد در اين كشور به وجود آمدند كه هيچ انگيزه ای برای مخالفت با نژاد پرستی نمی يافتند

 
نمونه برجسته اين سازمان ها، اتحاديه های كارگری سفيد پوستان بود كه نه تنها در دوران آپارتايد شكوفا شدند بلكه از 

سازمان های فرهنگی كه .  به شمار آمدند١٩٤٨پشتيبانان اصلی استمرار اين نظام پس از پيروزی حزب ملی در سال 
برای حفظ زبان الليت ها به وجود آمدند، برای نمونه زبان آفريمانا، بی شن ارزش های مدنی را ترويج كردند هرچند كار 

حتی برخی از سازمان های زنان، برای نمونه . كردشان به سركوب محرومان جامعه آفريمای جنوبی ياری رساند
(Afrikannse Christelike Vrouevereniging) آشكارا از برپايی نظام حمولی تبعيض نژادی ١٩٣٠، از سال ،

جانب داری كردند و پيش از آنكه آپارتايد استمرار يابد كنش هايی را برای جلوگيری از آميختگی نژادی انجام دادند 
(Biliomee 2003) . گروه های ديگر جامعه مدنی، از سازمان های مذهبی گرفته تا سازمان های رفاهی نيز دانسته از

افزون براين، گرچه شماری از سازمان های مدنی به رهبری سفيد . آپارتايد پشتيبانی كردند و برای ماندنش تالش نمودند
پوستان، فعاليت ويژه ای برای تشويك تبعيض نژادی به خرج ندادند اما در رساندن خدمات بهداشتی و رفاهی به سفيد 

بيشتر سازمان های باال، در دوره گذار به فرمانروايی اكثريت سياه . (Russell & Swilling 2002)پوستان سهيم شدند 

                                                 
در نظام تناسبى تعداد نمايندگان هر حزب تا حدودى به تناسب تعداد كل آراى آن حزب و نه براساس آراى اكثريت هر حزب در -  2

 .حوزه هاى رأى گيرى محاسبه مىشود



5 

 

پوست برجای ماندند و اكنون نيز به خدمات رسانی ادامه می دهند با اين تفاوت كه با گروه های مخاطب كامال ً متفاوتی 
 .روبرويند

 
بغير از سازمان ها و گروه هايی كه به دست سفيد پوستان اداره می شدند، بيشتر سازمان های مدنی در اجتماع های 

اين جايگزينی نتيجه ايده ئولوژی . آنها بجای دولت، امور خدمات رسانی را بعهده داشتند. سياه پوستان فعال بودند
از خود نگهداری " مناطك شان"نژادپرستانه دولت آفريمای جنوبی بود كه باور داشت سياه پوستان توان آنرا دارند كه در 

با توجه . Wilson & Thompson 1971: 195))كنند و در نتيجه به توسعه اجتماعی شان بی اعتناعی نشان می داد 
به اينكه سازمان های مزبور خدماتی بودند همگی در برابر آپارتايد از موضع شفافی برخوردار نبودند و بيشترشان از 

 . گروه های محلی بودند كه ساكنان را در پيكار برای رفع احتياجات روزمره ياری می رساندند
 

بسياری از . ، گروه های مدنی زيادتری موضع روشن تری در برابر آپارتايد اتخاذ كردند١٩٨٠ و ١٩٧٠در دو دهه 
و سازمان - مانند كميته های خيابانی، دادگاه های مردمی و شهروندی– آنان ساختارهای سياسی بديلی را بوجود آوردند 

های ديگر كه اتحاديه های كارگری سياه پوستان هدايتشان می كردند، با چهره مبارزه جويانه تری در برابر آپارتايد 
اين سازمان ها از راه پيشبرد هدف های سياسی، با دولت نه تنها . Machay & Mthoho 2001))ايستادگی نشان دادند 

 .در سطح ملی بلكه در سطح محلی نيز وارد پيكار شدند
  

. سازمان های جامعه مدنی اغلب مردم را به كنش های براندازی و غير لانونی از جمله نافرمانی مدنی فرا می خواندند
شمار بسياری از اين سازمان ها به خاطر مواضع ضد دولتی، با كمن های التصادی و سياسی از خارج كشور با شتاب 

كمن كننده های خارجی نيز با پوشش شركت های مالی خارجی كه در كشور فعال بودند به مخالفان ياری . افزايش يافت
با همياری و كمن شبكه های چند اليه ای اين سازمان ها بود كه جنبش های اجتماعی ضد آپارتايد و جنبش .  می رساندند

همانگونه كه كريستوفر لندزبرگ . رهايی بخش شكل گرفت و به رهبری سياسی كنگره ملی آفريما به پيروزی رسيد
(Christopher Landsberg)  جامعه سياسی عنصر تعيين كننده بود و جامعه مدنی را به "می نويسد در اين سال ها

. Landsberg 2000: 108))" للمرو خود كشاند و سياسی اش كرد
 

 ١٩٩٤تغيير جامعه مدنی پس از 
 

، بخش غير انتفاعی  زمانی كه كنگره ملی در اولين انتخابات به پيروزی بزرگی دست يافت١٩٩٤درست پيش از سال 
با بيش از پنجاه هزار سازمان و گروه به احتمال زياد باالترين شمار را دارا بود كه از اين تعداد حدود بيست هزار سازمان 

اين سازمان ها خدمات گوناگونی را از آموزش گرفته تا عمران روستايی و خدمات رسانه . به كارهای عمرانی می پرداختند
ای در اختيار می گذاشتند و اين درحالی بود كه بسياری نيز به دفاع از حموق بشر بويژه در بخش لضايی فعال بودند 

(James & Caliguire 1996) . تعهدات گسترده مالی و سياسی كمن كنندگان خارجی اين بخش را، به ويژه در ارتباط
متورم ساخت در نتيجه پس از اين رويداد، بسياری از سازمان ها نمش اوليه شان را از ، با فعاليت های برگذاری انتخابات

، سازمان های مدنی با بی ثباتی چشم ١٩٩٠از اين روی غير منتظره نبود كه پس از دوره گذار در ميانه دهه . دست دادند
 .گيری روبرو شدند

 
 Habib & Taylor)اولين مشكل، كمبود رهبری بود زيرا بسياری از رهبران اين سازمان ها وارد دولت تازه شدند 

از آنجا كه در زمان آپارتايد شماری از سازمان های جامعه مدنی نمش سازمان های علنی احزاب سياسی غير . 1999)
لانونی را بعهده داشتند و بسياری از فعاالن نيز در دسته بندی های سياسی عضويت داشتند، رها كردن جامعه مدنی و 

همزمان بايد افزود كه تمايز ناروشن ميان جامعه . عضويت در دولت، تأييدی بر كشمكش با سابمه ميان اين دو گستره است
در پژوهش های تازه ای . مدنی و سياسی كه در باال اشاره شد در دوران پسا گذار از آپارتايد به دمكراسی نيز ادامه يافت

كه بر جامعه مدنی آفريمای جنوبی انجام شده است، برخی از پژوهشگران باور دارند كه در سطح جماعت ها، فعاليت های 
 & Russell)بسياری كه معرف عملكرد سنتی جامعه مدنی بوده اند، بوسيله شاخه های محلی احزاب انجام می شوند 

(Swilling 2002: 11 . 
 

دومين عامل بی ثباتی كاهش ناگهانی منابع مالی بود زيرا با روی كارآمدن دولت تازه بسياری از كمن كنندگان برآن 
شدند كه به جای پشتيبانی از كنشگران پراكنده جامعه مدنی، بطور مستميم به طرح های توسعه كه به دست دولت انجام می 
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حتی در مواردی همچون اتحاديه اروپا، كه لرارشد كمن هايش را از راه نظام غير متمركزی به دولت و . شد ياری رسانند
سازمان های مدنی آفريمای جنوبی برساند، بيشتر كمن ها، به سازمان های مدنی نظارت شده از سوی دولت اختصاص 

 . Bond 2003))داده شد، امری كه اعتراض بميه سازمان های مدنی را در ارتباط با نمش دولت برانگيخت 
 

سومين موضوعی كه پس از گذار به دمكراسی، بر وضعيت سازمان های مدنی تأثير گذاشت تحولی بود كه در نمش 
بسياری از جنبش های اجتماعی و سازمان های مخالف با اين والعيت روبرو شدند كه با روی . جامعه مدنی روی داد

كارآمدن دولت دمكراتين هدف نهايی سازمان های مدنی ضد آپارتايد كه برلراری نظام دمكراتين بود، به انجام رسيده 
بنابراين هدف پيشين تغيير يافت و هدف های كامال ً متفاوتی از جمله بازسازی، چانه زنی سياسی و نظارت بر . است

كاركرد دولت در دستور كار لرار گرفت كه به مهارت های تازه ای نياز داشت و كامال ً با سازمان دهی نافرمانی مدنی و 
برای آن دسته از سازمان های مدنی كه به جای دولت، به ارائه خدمات به اكثريت سياه . تظاهرات خيابانی متفاوت بود

پوست همت می گماشت، با استمرار دمكراسی، دولتی سركار آمد كه خود را ارائه كننده خدمات معرفی می كرد و بنابراين 
 . می توانست جای سازمان های مدنی را بگيرد

 
در اين شرايط در حال تغيير بسياری از سازمان ها به ناچار كنش و هدف هايشان را تغيير دادند كه در نظام دمكراتين 

، بسياری از سازمان های مدنی به تدريج وارد رابطه ١٩٩٤پس از سال . پيامد های ژرفی در نمش آنها به دنبال داشت
. Russell & Swilling,2002))معروف شده است  (corporatist pact)تازه ای با دولت شدند كه به پيمان همكاری 

بر اساس پيمان تازه، هم اكنون دولت به سازمان هايی كه به ثبت رسيده اند و دارای مشخصات حرفه ای معينی می باشند، 
 ...كمن مالی می دهد و يا تسهيالتی فراهم می سازد تا در خدمات رسانی و شركت در طرح ها به دولت كمن كنند

 
 مالی جهانی، برخی سازمان ها را به ناچار مجبور ساخت به سازمان های غير انتفاعی افزون براين، كمبود كمن های

برخی ديگر به شركت های رايزنی تبديل شدند . تبديل شوند و در منالصه های دولتی و يا نهادهای جهانی شركت كنند
(Kihato 2001) . براستی اگر در گذشته به خاطر مبارزه در راه سرنگونی آپارتايد پنهان كاری در مسايل مالی توجيه

از . پذير بود پس از ريزش آپارتايد، ادامه شرايط گذشته برای كمن دهندگان جهانی و بنياد های خصوصی مسئله ساز شد
، كمن دهندگان جهانی از سازمان های مدنی درخواست كردند كه در برابر كمن های مالی دريافتی ١٩٩٠آغاز دهه 

در اين رابطه سازمان های مدنی با . رويكرد تازه بی شن در نحوه رشد سازمان های مدنی تأثير گذاشت. پاسخگو باشند
 . تركيبی از نخبگان شهری برنده و سازمان های كوچن تر روستايی كامال ً بازنده بودند

 
هم اكنون، شمار ناچيزی از سازمان های غير انتفاعی بزرگ كه از توان جمع آوری كمن های مالی برخوردارند، با 

در برابر بسياری از سازمان . كمن دهندگان جهانی در تماسند و در شبكه های جهانی جامعه های مدنی مشاركت دارند
های مردم عادی كه در مناطك روستايی به ارائه خدمات مشغولند و از خواسته های مردمی پشتيبانی می كنند، در وضعيت 

بسياری . ناپايداری به سر می برند و كارآيی شان در تأثير گذاری بر فرآيندهای تصميم سازی سياسی بسيار محدود است
از سازمان های كوچن كه بيشتر از راه كمن های دولتی و دولت های محلی اداره می شوند، در معرض تبديل شدن به 

از اين روی اگر نظام التصادی و حمولی موجود به سود . پوششی برای احزاب سياسی در زمان انتخابات لرار می گيرند
سازمان های بزرگ است كه باروش های حرفه ای اداره می شوند و از توان الزم برای دسترسی به منابع مالی 

برخوردارند، بسياری از سازمان های كوچن تر جماعت های تهی دست كه از دسترسی به اين منابع محرومند، بازندگان 
. اصلی به شمار می آيند

 
 شكاف ژرف شونده بين نهاد های دولتی و شهروندان

 
 كه نمش مانيفست سياسی دولت جديد را پس از اولين RDP))برپايه مواد مندرج در برنامه بازسازی و توسعه 

  انتخابات بازی كرد، طيف های گسترده ای از اتحاديه های كارگری، سازمان های توده ای و ديگر جنبش های منطمه ای
در كوشش هايی كه برای تحمك دمكراسی و " و سازمان های محله ای كه در دوران پيكار عليه آپارتايد بوجود آمدند، 

اما اين موضع كه به روشنی به سود . ANC 1994: 120))" توسعه كشور می شود بزرگترين ثروت به شمار می آيند
 در باره كاهش برنامه های رفاهی اعالم شد، ١٩٩٠جامعه مدنی بود بزودی با راهبردهای تازه ای كه در نيمه دوم دهه 

در اين رويكرد از ين سوی دولت با اعالم موضع جاه طلبانه ای سازمان های مدنی را شرين خود در . تغيير يافت
بازسازی و توسعه كشور اعالم می نمود اما از سوی ديگر آنها را به  عنوان ابزاری می سنجيد كه برای پيشبرد 
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راهبردهايش الزم اند و نه كنشگرانی كه بطور مستمالنه بر تصميم های راهبردی دولت تأثير می گذارند و يا حتی به 
افزون براين با نمش نظارتی و پشتيبانی سازمان های غير انتفاعی . ;Lanegran 1995))مخالفت با آن برمی خيزند 

، مندال ١٩٩٧برای نمونه در پنجمين كنفرانس كنگره ملی آفريما در سال : بطور رسمی در گفتمان سياسی مخالفت شد
رئيس جمهور كشور آشكارا به سازمان های غير انتفاعی  به خاطر پاسخگو نبودن به شهروندان حمله كرد و حتی آنان را 

 . متهم ساخت كه منافع كمن دهندگان خارجی را به پيش می برند
 

، هم اكنون دمكراسی آفريمای جنوبی گرفتار ١٩٨٠برغم پشت سرگذاشتن فصل پر هياهوی كنشگری در سال های 
با ممايسه اين كشور و كشورهای ديگر منطمه، نظرخواهی ها نشان می دهند كه . سرخوردگی و نااميدی شديد سياسی است

شهروندان آفريمای جنوبی كمترين اعتماد را به نهاد های دمكراتين شان دارند و مهمتر اينكه كم ترين تماس را با نهادهای 
شكاف ژرف شونده بين نهاد های دولتی و بيشتر شهروندان بر خصوصيات جنبش جامعه مدنی نيز . دولتی برلرار می كنند

، و بی اعتنايی نهاد های رسمی نسبت به اين ١٩٩٠برای نمونه خشونت های جنايی اواخر سال های . تأثير می گذارد
پديده، بسياری از ساكنان را براين داشت تا با راه اندازی كميته های انتظامی، برلراری امنيت در چندين منطمه كشور را 

در نتيجه بسياری از ساكنان محله های آلونن نشين گروه هايی تشكيل دادند تا نگهبانی محيط زندگی شان را . مديريت كنند
در دست گيرند بسياری از اين سازمان ها با نيروهای انتظامی همكاری كردند اما ديگران دست به خشونت زدند و به 

 ... رويارويی با دولت و گروه های ديگر نژادی پرداختند
  

در مناطك روستايی، . بتازكی توسعه نابرابر دمكراسی آفريمای جنوبی سبب بسيج مردم در اشكال تازه ای شده است
تشكيل داده اند كه با " كميته های حل بحران"رشد كرده است و در شهرها آلونن نشينان " جنبش كشاورزان بی زمين"

خصوصی كردن خدمات اصلی مانند آب و برق پيكار می كنند و يا با تخليه خانه های مستأجرينی كه برای پرداخت اجاره 
اين گروه ها كه بر جنبه های اجتماعی . (Desai 2002)و يا هزينه خدمات اوليه با مشكل روبرويند، مخالفت می ورزند 

و ماهيتی جامعه دمكراتين تأكيد می كنند با سازمان های غير انتفاعی بزرگ متمايز می شوند كه از منابع مالی دولتی و يا 
افزون براين، همانگونه كه . (Hearn 2000)كمن دهندگان خارجی برخوردارند اما به مشكالت تهيدستان كم توجه اند 

ب سياسی، گروه های فشار و اباور دارد ويژگی مهمی كه  اين جنبش ها را از احز (Ashwin Desai)آشوين دی سی 
سازمان های غير انتفاعی متمايز می كند بسيج و پشتيبانی مردمی آن هاست كه منبع اصلی مشروعيت اجتماعی شان را 

جنبش های مزبور كه نمش فعاالن مدنی را به عهده گرفته اند و مورد تمجيد بسياری از نظريه پردازان . تشكيل می دهد
 .Desai & Pithouse 2004))جامعه مدنی لرار گرفته اند، بجای در دست گرفتن لدرت به دنبال تمسيم آنند 

  
بسياری از گروه هايی كه در جنبش اجتماعی تهيدستان شركت دارند به روش های گوناگون در ممابل لطع آب و برق 

عجب آنكه بسياری از . خانه ها مماومت نشان می دهند و يا بطور غير لانونی به اتصال مجدد آنها مبادرت می ورزند
كنشگران اين گروه ها به خاطر بكار بردن ابزار های نافرمانی مدنی دستگير شده اند كه عليه نظام آپارتايد بكار می رفت و 

اما برغم مشاركت شايان توجه تهيدستان در اين جنبش های اجتماعی تازه، هنوز روشن . به برپايی نظام جديد انجاميد
افزون براين موضوع ديگری كه بايد از نظر تجربی واكاوی شود . نيست كه آيا از پشتيبانی اكثريت مردم بهره مند باشند

اين است كه آيا اكثريت سازمان های فعال درون جماعت ها به رويارويی با دولت می پردازند و آيا امكانات در دسترس اين 
سازمان ها به آنها اجازه می دهد كه از حموق تهيدستان در برابر آزار احتمالی دولت های محلی دفاع كنند؟ 

 
روابط بحث انگيز درون جامعه مدنی آفريمای جنوبی و گسيختگی بين سازمان ها و جنبش های موافك و مخالف 

 در ژوهانسبورگ ٢٠٠٢راهبردهای دولت، در اجالس سران جهانی لابل مشاهده بود كه در باره توسعه پايدار در سال 
در اين نشست مخالفان زير نام جنبش اجتماعی ايدابا گرد هم آمدند و موافمان با نام گردهم آيی جامعه مدنی . تشكيل شد

تظاهراتی كه از سوی جنبش اجتماعی ايدابا : پی آمد لابل رؤيت اين جدايی، تشكيل دو تظاهرات جداگانه بود. شركت كردند
سازمان دهی شده بود جمعيتی برابر بيست هزار نفر را در خود جای داد، در حالی كه جمعيتی كه جذب گردهم آيی 

. طرفداران كنگره ملی شد كمتر از چهار هزار نفر بود
 

واكنش دولت كنگره ملی به پيدايش جنبش اجتماعی تازه منفی بود و كوشيد كنش اين جنبش را به فعاليت های تبهكاری 
"  جنبش های مزبور را چنين مخاطب لرار داد Thabo Mbeki))رئيس جمهور تابوم بكی . و آنارشيستی نسبت دهد

مردم با مرور تاريخ گذشته بياد می آورند كه كسانی كه به مخالفت با كنگره ملی برخاسته اند و كوشيده اند كارگران را 
برای نابودی اش بسيج كنند، همان هايی هستند كه تالش كرده اند سركوب گران اين مردم را تمويت كرده پابرجا نگه دارند 
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(Mbeki 2002) . معاون اول رئيس جمهور، سازمان های مدنی را به دو دسته تمسيم كرد٢٠٠٣پس از آن در سال ، " :
". ما با آنها كمی مشكل داريم"كه با حس هم دردی به دولت پاسخ می گويند و آنهايی كه " تشكل های اجتماعی مثبت

 
سخن كوتاه، نه تنها سازمان های گوناگون مدنی آفريمای جنوبی با يكديگر بر سر نمش رويارويی اين سازمان ها با 

دولت اختالف نظر داشته اند، بلكه دولت اين كشور نيز كه از راه های دمكراتين انتخاب شده است بطور پرخاشجويانه ای 
 .ج عليه جنبش های نامبرده را بعهده داردبسي


