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 نیالت یکایآمر دیجد یاجتماع یهاجنبش 
 *منطقه یاسیس لیمسا بر هاآن ریثأت و

 
 فدشکویهپریسا رضایی -دکتر مهدی فاخری

              4.0http://creativecommons.org/licenses/by/(This is an open access article under the CC BY license/(.چکیده       

، یاسیاهداف مختلف س ی دستیابی بهبرا، آمریکای التیناجتماعی جدید در  یهاجنبش
ز نو ارا  تیندر آمریکای ال روابط قدرتاند کنند و توانستهی، فعالیت میو اجتماع یاقتصاد

گونگی چهای اجتماعی و موضوع این پژوهش بررسی ظهور و کنشگری این جنبش .کنند فیتعر
های نبشج مقالهدر این ها است. تحوالت عرصه سیاسی آمریکای التین ناشی از فعالیت آن

فعال در  ییستزمحیط  ی و جنبشهای محلانجمن ،های قومی و بومیانجنبش، زنان جنبش، مذهبی
 هایشجنب یکنشگر»است که این   پژوهشاصلیِسوال  اند.گرفتهمورد بررسی قرار  منطقه

ش روو  «قرار داده است؟ ریرا تحت تاث نیالت یکایآمر یاسیس عرصهچگونه  دیجد یاجتماع
هدف . تفاده شده استاس اسنادی روش از هاداده یگردآور یبرابوده و  تحلیلی -توصیفی قیتحق

ای التین، در آمریک فعالاجتماعی جدید های جنبشکنونی وضعیت  مطالعه ،از این تحقیق
ی حوهقه و نها با عوامل قدرت در منطو بررسی نوع تعامل آن عملکردها و دستاوردهای آنان

 زشیخ وهش،های این پژطبق یافته .ی سیاسی آمریکای التین استتحت تاثیر قرار دادن عرصه
 یحونست، به ا اشتهد نیالت یکایآمر یاسیس یعرصهبر  ییسزاب ریتاث دیجد یاجتماع هایجنبش

 - یاسیس هایتیدر فعال افراد بیشتری، باعث مشارکت روابط قدرت دنیکه ضمن به چالش کش
« قدرت مردم»از  یاسیس های جایگزینگزینه منطقهاین  اجتماعی یهاجنبششده است.  یاجتماع

 ند.اهکمک کرد آنانقدرت یافتن ن و شد یاسیسدادند و به را ارائه 
 کلیدواژگان

 .بومیانبش جن های قومی، ، جنبشزنان جنبش، جدیدهای اجتماعی جنبشآمریکای التین، 
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 مقدمه
مستقیم،  میالدی بر کنش 2005تا  2000جدید آمریکای التین از سال  های اجتماعیجنبش

-با نخبه مخالفتوگو و  گیری شورایی و مبتنی بر گفتها، تصمیمدموکراسی مشارکتی توده

های لشک یجاداین منطقه، مبارزه با دولت و های مردمی اکردند. تشکلگرایی سیاسی تاکید می
 ی بهدستیاب یبرا، اجتماعی هایجنبشنوین خودگردانی را توأمان در دستور کار داشتند. این 

ر د قدرت روابطاند کنند و توانستهی، فعالیت میو اجتماع ی، اقتصادیاسیاهداف مختلف س
در  تیرکوب و تابعمبارزه با س دیاشکال جداز جهت  هاآن». کنند فیرا از نو تعر آمریکای التین

نیز  و ؛قاتی اقتصادیات طبمبارز نهادی و فاصله گرفتن ازاستقالل از جهت  ؛یدار هیسرما یجامعه
در ی راد بیشترافبه موجب آن و  نامدیم «یکراسدمو و بنیان بستر» اسالتر دیویآنچه د از جهت

 هایجنبشخیزش  .(Slater. 1985:7) «مشارکت دارند، جدید هستند یگروه یریگمیتصم
من ض که حوینبه  ،داشته است نیالت یکایآمر یاسیس یعرصه تاثیر به سزایی براجتماعی جدید 

و  شد جتماعیا -سیاسی  یهاتیفعال در تریشیافراد ببه چالش کشیدن دولت، باعث مشارکت 
جاد ی ایلمح یدر سازمان فضاها ی راریچشمگ راتییتغاین افراد به عنوان شهروندان دولت، 

والت های اجتماعی و چگونگی تحموضوع این پژوهش بررسی کنشگری این جنبشاند. کرده
 ها است. سیاسی آمریکای التین ناشی از فعالیت آن عرصه

ای هبشجن یه و تحلیل وضعیتزجستاری است از تجی، مقاله کنونی با این مقدمات اجمال
بارت به ع .ندگذارمیسیاسی منطقه  عرصهتاثیری که بر و بررسی  آمریکای التین اجتماعی جدید

عی های اجتماجنبشکنشگری »دیگر، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که 
در نظر  یفرضیه. «داده است؟ را تحت تاثیر قرار نیالت یکایآمر یاسیس عرصهچگونه جدید 

 یاسیس یعرصهدر  یهای اجتماعی جدید نقش مهمجنبشخیزش »گرفته شده این است که 
 هدیلش کشبه چادر این منطقه  جایگاه و نقش دولتکه  نحویبه  ،داشته است نیالت یکایآمر

سی این سیا یصهعرها، به افزایش میزان مشارکت آنان در در این جنبش فعالیت افرادشده است و 
 گردآوری برای وبوده  تحلیلی - یفیتوص روش تحقیق مقاله کنونی «.منطقه کمک کرده است

 شده است.  استفاده اسنادیش رو از هاداده
 یمبارزه برا یهانشانه نیبارزتر نیالت یکایهای اجتماعی جدید در آمرجنبشاز آنجایی که 

 تیوضع سیبرر، اندکرده فیروابط قدرت را از نو تعرهستند و  یشهروند فیتعرباز و فیتعر
 وضعیت مطالعهجتماعی اهمیت دارد و هدف این پژوهش، ا -این نیروهای تاثیرگذار سیاسی 

مل ها با عواآن و بررسی نوع تعامل در آمریکای التین فعالاجتماعی جدید های جنبشکنونی 
 ت. اسسیاسی آمریکای التین  یعرصه تحت تاثیر قرار دادنی نحوهو قدرت در منطقه 
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  نهیشیپ -1
 یدر جامعه شناس تحقیق هاینهیزم نیاز فعال تر یکجدید ی یاجتماع هایمطالعه جنبش

 نگاشت :نیالت یکایدر آمر یاجتماع یهاجنبش»در کتاب  1رونالدو مونک .تاس نیالت یکایآمر
که کند یم بررسیرا  وستهیهم په ب مسائلتالیف کرده است، میالدی  2020سال که  2«یکییموزا

دهد ینشان م. نویسنده دندهیم شکلرا  نیالت یکایدر آمر یاجتماع یهاجنبش دهیچیپ وضعیت
 مونک. قرار دارندمنطقه  آتیِ تحول طلبانه هایاستیسحوریت تمام در مها جنبش چگونه این که

 قیبا تلفو   است داشته یمطالعات قبل تری را نسبت بهدقیق ینظر کردیرودر این کتاب 
 یکایآمردر  میدانی یو مطالعات مورد یاجتماع هایجنبش اتینظردر  رویکردهای مختلف

 پژوهشگران را به در منطقهاین نیروها  یعاجتما یکنشگر یاتیاز نقش ح ی، درک درستنیالت
  دهد.یم ارائه

میالدی انتشار  2021در سال که   3نیالت یکایآمر یجامعه شناسآکسفورد  یراهنماهمچنین 
 در بخش پنجم است کهاصلی  بخشهشت  دارای و پژوهشیمقاالت شامل مجموعه  ، یافته است

ی، کارگر یهاجنبش ی آمریکای التین، شاملاجتماع یهاجنبشانواع  ی وکنش جمعآن به 
از  این کتابپردازد. می هاجنبشاین  بر یاقتصاد یساز یجهانیان و تاثیر بومویی، دانشج، زنان

 یهانهیخوانندگان را با زمگرفته است و  هرهب یفیو ک یکم یهاروش ونوآورانه  یمطالعات تجرب
راهنمای »کتاب  کند.یآشنا م نیالت یکایمعاصر در آمر یجامعه شناس یفعل یو روندها یاصل

المدیا و کوردرو  توسطمیالدی  2015در سال نیز که  4 «های اجتماعی در آمریکای التینجنبش
های ، نظیر جنبشآمریکای التینمعاصر های اجتماعی جنبشترین مهماست،  شدهتدوین  5اوالته

و را بررسی نموده های شهری و کارگری و غیره فعال محیط زیستی، جنبش زنان، بومیان،
 توضیح دادهبه تفصیل را  هاگیری و عملکرد این جنبشعوامل موثر بر شکلبسترهای اجتماعی و 

های این منطقه و کنشگری ها بر دولتبه بررسی تاثیر این جنبش نویسندگانبا این حال . است
 . اندپرداختهنها سیاسی آن

جغرافیای سیاسی »را تحت عنوان میالدی کتابی  1997نیز در سال  6جاناتان آر. بارتون
های تالیف نموده است که در فصل پنجم آن به بررسی کنشگری افراد و گروه 7«آمریکای التین

                                                           
1. Ronaldo Munck 
2. Social Movements in Latin America: Mapping the Mosaic 
3. The Oxford Handbook of the Sociology of Latin America 
4. Handbook of Social Movements across Latin America 
5. Paul Almeida & Allen Cordero Ulate 
6. Jonathan R. Barton 
7. A Political Geography of Latin America 
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در این پردازد. های اجتماعی جدید میدر قالب جنبشدر فضای سیاسی آمریکای التین  و اقلیت 
آمریکای  سیاهان و بومیانها، دورگه های نژادیهای جنسی و جنسیتی، هویتکتاب تاثیر هویت

مورد بررسی به خوبی ه مدنی در این منطقه های اجتماعی و بسیج جامعجنبش گیریبر شکل التین
های شهری و روستایی و نیز نقطه ضعف این پژوهش، عدم تفکیک جنبش قرار گرفته است.

 ها است.های سنتی و جدید از یکدیگر هنگام بررسی این جنبشجنبش
مطالعات در ی سهم مهم ،میالدی 1985در سال  1دیوید اسالتر هایپژوهشهمچنین مجموعه 

های اجتماعی جدید و جنبش» اسالتر در این مجموعه با عنوان. دارد های اجتماعی جدیدجنبش
پرداخته  ها بر بازنگری سیاسی در این منطقه، به بررسی تاثیر این جنبش«2دولت در آمریکای التین

پاسخ  ی( برارهیها و غجنبش، جنگ مواضع، جنگ ی)هژمون  3یگرامش بندیاز دسته است. وی 
توانند به طور بالقوه یمهای اجتماعی آمریکای التین جنبش چگونهگیرد که بهره میبه این سوال 

 یهاکدام جنبش نکهیا نییتع یبرا اورا ارتقا دهند.  یفراتر رفته و دموکراس یاستبداد یهامیاز رژ
با سطوح  ی منطقهکشورها نیکنند، برا اتخاذ  یمختلف انقالب یهایاستراتژ الزم است یمل

ها و مستندات این پژوهش علی رغم اینکه داده. شودیتفاوت قائل م ،یمختلف توسعه جامعه مدن
های های اجتماعی منطقه و بستری جنبشمیالدی است، برای بررسی پیشینه 90مربوط به دهه 

 .گیری آنان کمک کننده استشکل

 
  اجتماعی جدید هاینظریه جنبشنظری: بانی م -2

ه ز جملاهای اجتماعی آمریکای التین را بر اساس رویکردهای مختلفی پژوهشگران جنبش
جدید،  تماعیهای اجساختارگرایی، اقتصاد سیاسی، بسترهای سیاسی، ساختارهای سازمانی، جنبش

ن ز اواخر قرا»  دهند.بررسی قرار می ها و کنشگری فراملی موردهای جنبشو انگیزه چارچوب
 مریکای التینآهای اجتماعی جنبش ی مطالعهبرا« های اجتماعی جدیدجنبش»، دیدگاه مهم بیستم

پست مدرن به  هایدیدگاهاروپا را با  های اجتماعی جدیدجنبش هینظر. این دیدگاه، ظهور کرد
 .(Somma, 2020: 2) «داشت دیتأک تیزبان، گفتمان و هو تیبر اهم نمود و تلفیقفرهنگ 

از »است.  ، پرورده شده5و آلن تورن 4توسط آلبرتو ملوچیاجتماعی جدید  هاینظریه جنبش
تا حیطه فعالیت  باعث شد جوامع مدرن در بر زندگیدولت و کنترل سیطره ملوچی، دیدگاه 
اند تا در مقابل دخالت و در تالش جدید های اجتماعیجنبش .ها محدود شودانسان یمستقالنه

                                                           
1. David Slater 
2.  New Social Movements and the State in Latin America 
3. Gramsci 
4. Alberto Melucci 
5. Alain Touraine 
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هویت فردی و حق داشتن شیوه زندگی خاص را حفظ و احیا کنند؛ حیطه  ،سیطره همه جانبه نظام
ارات فردی و خارج از کنترل دولت را افزایش دهند و استقالل شخصی را در مقابل دخالت یاخت

رایج  هایها، به دنبال به چالش طلبیدن شیوهین جنبشاسیاسی و بوروکراتیک دولت حفظ نمایند. 
برای خارج از کنترل ها حفظ و ایجاد فضای تنفسی ورزی در جامعه هستند. هدف آنستسیا

 .Ghasemi, 2007:60-61)) «افراد و اشخاص است
اداره  واراده تغییر  ،خواست هویت، های اجتماعی جدیدمحور فهم جنبش تورناز منظر 

-رآیند شکلاست از ف کانون رهیافت او عبارتاست و اجتماعی  - الگوی کالن کنترل فرهنگی

. اسدشناز میخود را در قالب کنشگری جمعی ب ،که جنبش با استفاده از آن گیری اراده جمعی
یاسی را در به چالش کشیدن اجماع ساجتماعی جدید  هایهای جنبشتورن همچنین ویژگی

ازعه ویت و منهراز مسلط، تاثیر گذاری بر افکار عمومی و مردم، ساختار سیال، باز و مشارکتی، اب
تعامل  هایشبکه های جدید به چهار دستهاشتراکات جنبش»داند. ها و موضوعات میبر پایه ارزش

عتراض اه از غیر رسمی، اعتقادات مشترک و همبستگی، عمل جمعی متمرکز بر منازعات و استفاد
، تالش اف فرهنگیدبا انگیزه ابراز هویت و با اه هاجنبشاین  ،بنابر اینتقسیم بندی شده است. 

ده غفول مانمنخبگان  بین وها و موضوعاتی که در سیاست را به اهمیت ارزش توجهاتدارند تا 
ال به انه و سیساختاری آزاددر قالب هنگی و های فراست، معطوف سازند و این کار را با تالش

 .Barat Alipour & Amani, 2017: 10)) »رسانندنتیجه می
ها، ساختار با توجه به نوع و میزان سازمان یافتگی، خواسته جدید های اجتماعی جنبش

های اعضای جنبش»هستند.  های سنتیمتفاوت از جنبشهای سیاسی پروژه ها ومسئولیترهبری، 
اجتماعی سنتی برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک خود، مبارزات خشونت آمیزتر را پیش 

، هااین جنبشجدید  عنو، سنتیهای جنبش برخالف .(Da Glória Gohn, 2015:363) «گرفتندمی
معموال  و هستند ائتالفی از چند طبقه ای خـاص ومحور، جمعی و غیـر وابـسته بـه طبقـه هویت

و مسائلی مانند زنان، محیط زیست، صلح، حقوق بـشر و ه سیاسـی شـدی هاپیرامـون هویت
و به منافع و مزایا  دستیابی، سنتیهای جنبشبا اینکه انگیزه فعالیت در . ابندیمی هـا سـازمانقومیـت

ابراز وجود و هویت به دنبال  های جدیدجنبش ولی استتولید و توزیع الگوی منازعه بر سر 
ز، باز، سیال، بدون تمرک یساختار جدیدهای جنبشهستند.  مبنای منازعه، هاارزشهستند و 

در داخل اجماع که  سنتیهای جنبش، بر خالف ز نظر اهدافا ند وداوطلبانه و مشارکتی دار
 یوهو ش کشندهای جدید، اجماع سیاسی مسلط را به چالش می؛ جنبشنندکمسلط کار می سیاسی

 به این ترتیب، .(Sardarnia, 2009: 156-155)«ها مساله استرایج سیاست ورزی برای آن
، یروابط ابزارو  ملموس، یماد هایدغدغهبه  لیمتما سنتی بیشتر یاجتماع هایجنبش
به سمت اجتماعی جدید  یهاجنبشدر حالی که هستند،  باال به پایین یو سازمانده گراییدولت
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 دارند.  شیگرا یافق یو سازمانده گرایی، گروهوگو محور گفت، روابط غیرمادی هایدغدغه
مان ور هم زهای سنتی و جدید را به طهای جنبشهای اجتماعی آمریکای التین ویژگیجنبش

 سرمایه ومت علیههای اجتماعی این منطقه در مقای جنبشناشی از سابقه مسألهدارا هستند. این 
حروم مه باعث ی  نخبگان استعماری است کداری جهانی و ملی و مقابله با سلطه چند صد ساله

ها را شجنبین ا ی اقتصادی بوده است.هاهای مردمی از منابع و فرصتنگه داشتن برخی از گروه
زهای مین نیارای تأها هنوز هم بتوان پسا ماتریالیسم نامید، زیرا بیشتر مبارزات آنبه سختی می

 ی اولیهن نیازهاگیرند که نیازمند تامیای شکل میهای حاشیهاساسی است و بیشتر آنان در بخش
ل، وان مثاد. به عنگذارها تأثیر میی کنشگری آنها و الگوهابر اولویت مسألهزندگی هستند. این 

الیسم ساماتریهای پها ارتباط چندانی با ارزشهای زیست محیطی بسیاری از این جنبشنگرانی»
بع از منا یش از حدبو  داـزیبرداری رهـها مقاومت در برابر بهسال ندارند و در مقابل، به سابقه

 «انددهجربه کرداری جهانی تهـهای سرمایسلطه نیرو حت تسلط وتگردد که طبیعی و انسانی برمی
(Stokke & Törnquist, 2013:78). 

ست. ا تکرار شونده مضمونپنج  یدارا های اجتماعی جدید آمریکای التیننظریه جنبش
ل اند که شامدیم یاسیس-یفرهنگ مبارزات ریرا درگهای اجتماعی آمریکای التین جنبشاول، »

به و  یگفرهنهای برچسب، مبارزه با یآوردن شناخت اجتماع، به دست یجمع یهاتیهو تحول
 یهاصتمنابع و فر جیبس یهاهینظربرخالف ، نیغالب است. بنابرا یرهایتفسچالش کشیدن 

ین در اینکه ا . دومنیست یابزارمادی و و منافع  یاسیبر اهداف ساین رویکرد  ی؛ تاکیداسیس
 حفظ کنندت را از احزاب و دولخود  یخودمختارکنند تا حد امکان یم یها سعجنبشرویکرد؛ 

کسب د. با کنن یریجلوگها شدن، اجرای اهداف آن ابزارها یا اجباری با آن یهمکار ازتا 
بر  یتنمب یخودسازمانده یداخل یهاوهیش های اجتماعی آمریکای التینجنبش، یخودمختار

 یتاردهند. سوم، خودمخیم گسترشرا  یطلب یتنوع و برابر پذیرش، یمشارکت یدموکراس
که انجامد یم ایپراکنده یاجتماع گرانیبازکثرت و تنوع به ها این جنبش یاسیو س یسازمان

 به عنوان های اجتماعی آمریکای التینجنبشچهارم، . کنندیمبارزات خاص خود را دنبال م
نقالب انه با  تغییر نیرا دارند. ا یروابط اجتماع رییتغ یی، توانادیجد یهاها و فرهنگارزش یمناد

ی الگوها مداوم یریبا به کارگ گوید،ی میگرامشمطابق آنچه بلکه  و اقدامات خشونت آمیز
 ی اتفاق، مشارکت، توسعه، حقوق و شهروندیاز دموکراس ییهاها و برداشت، گفتمانجدید

تالش  یبه جا ماعی جدیدهای اجتجنبش پژوهشگران به این ترتیب، .(Somma, 2020:10) افتدمی
 هایظرفیتو  امدهای، پکنشگری جنبشی مکانیو  یزمانخاص  هایتفاوت حیتوض یبرا

 .کنندیم یجامعه به طور گسترده بررس یرا براهای اجتماعی آمریکای التین جنبش
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 های اجتماعی آمریکای التینشبجن گیریشکل: خچهیتار  -3
 .دارند یینقش بسزا نیالت یکایآمر یو اجتماع یاسیدر چشم انداز س یاجتماع یهاجنبش

، اناز جمله حقوق کارگر یمختلف مسائلو  رندیگیمختلف جامعه سرچشمه م یهاها از بخشآن»
 طیمح بیو مبارزه با تخر یتیجنسجنسی و  ی، نابرابربومیان، حقوق کشاورزیو  یاصالحات ارض

های در طول سال .(Munck, 2020: 23) «ها موثر هستنددر تحرک بخشی به این جنبش ستیز
 ماًیمستق ینژاد قومی و ،یتیجنسجنسی، متفاوت  یتیهوهای ی مختلف با ویژگیهاوهگر متمادی،

 خود، یهاتیفعال با»و  اندبوده لیدخ ی آمریکای التیندر منطقهروابط قدرت جامعه  در ساخت
تحت  یاجتماع یهاگروه نیو بدرون گروهی قدرت مناسبات از نظر  رامنطقه ی اسیس یعرصه

طور  در کشورهای آمریکای التین، به یاسیس یفضاها، ی این وضعیتدر نتیجه .انددادهتاثیر قرار 
 تیهوبستر چند فرهنگی از  نیاو  (Álvarez & Escobar, 1992: 2)« است یچند فرهنگ یاندهیفزا

های جنبش». قاره است این در یاسیو س یاقتصاد ،ی، فرهنگیاجتماعواقعیت متغییر  ینشان دهنده
ریشه در سه جریان اصلی  که هستند یدارای مشخصاتاجتماعی معاصر آمریکای التین 

، جریان بومیان لهیات رهایی بخشبا امرتبط  1کلیساهای پایهجریان شامل؛  ودارد  یایدئولوژیک
 «شودمیلنینیسم  -های مارکسیسمایده برمبتنی  اعتقاداتدارای های انقالبی چریکجریان مبارز و 

(Stokke & Törnquist, 2013:78). 
 یدهایتهد ،ودبهمراه  برالینئول هایسیاستکه با  یساز یجهان یندهایفرآ نیالت یکایآمردر 

ا برای ر گسترده جیبس زهیانگکه  کرد جادیرا ا یدیجد یاقتصاد یدهایو تهد یطیمح ستیز
 زا یادیر زشماسیج باعث ب این منطقه به وجود آورد و در ییجنگل زدا یامعادن مقابله با استخراج 

موجب  که به ددنیرس یابه آستانه دهایتهد نیا آخر قرن بیستم دهه . درشد های اجتماعیگروه
در  یلفمخت های اجتماعیجنبش»و  گرفت شکل منطقهمقاومت در سراسر  یمبارزات اصل، آن

و بخش  انیو، دانشجیکارگر یها( جنبش1را به سه دسته ها توان آنکه می شدندفعال منطقه 
 «کرد میتقس ییروستا یها( گروه3و ) و بومیان اجتماعی جدید یها( جنبش2) ی،ررسمیغ

(Almeida & Ulate, 2015: 6). لهجمآن از  که هستند شش ویژگی محوریها، دارای نبشاین ج 
ی رزش گذاراتالش برای کسب استقالل مادی و نمادین از دولت و احزاب سیاسی، » بهتوان می

ماندهی مجدد نگرانی برای ساز نقش جدید زنان و ،تاکید بر هویت افرادمجدد فرهنگ جامعه و 
های بشدر ادامه، تاثیر کنشگری جن .(Sosa. 2015: 319) «اشاره کردکار و رابطه با طبیعت 

 .شودمیسیاسی این منطقه بررسی  یعرصهاجتماعی جدید بر تحوالت 

 

                                                           
1. Base Ecclesial Communities 
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  آمریکای التین سیاسی مسائل براجتماعی جدید  هایجنبشتاثیر کنشگری  -4
 های مذهبیجنبش -1-4

کلیسای آمریکای التین خود را در مورد مشکالت افرادی که در حق قرن بیستم،  اواخردر 
 ، ترویجرا همبستگی کلیسا با فقرا بهترین راهها اسقف متعهد دانست و عدالتی شده است،ها بیآن

 شیلی و مکزیکو بعدها در پاناما،  برزیل ودر ابتدا که  این جنبش» .تشخیص دادندکلیساهای پایه 
خود را با  به فعالیت پرداخت،« جهان سومهای جنبش کشیش»در آرژانتین با نام  وشکل گرفت 

فعاالن  الهام بخش»، لهیاتین اا .)Mackin, 2015 :104(«کردبخش معرفی می هویت الهیات رهایی
های بومیان در در برزیل، موج جدید جنبش 1هایی مانند جنبش کارگران بدون زمینو جنبش

، 2فرهنگ آمیزی اتیالهمنطقه از جمله در  یکالم دیجد یکردهایروسراسر آمریکای التین و نیز 
 باو  ی بوده استتیجنس یو برابر یبخش جنس ییرها اتیالهو نیستی یالهیات فم ،الهیات سیاهان
 را که قدرت حاکم مفروضاتیچارچوب کوشیده است تا اجتماعی جدید  هایترویج جنبش

 .(Asgari & Mariji, 2010: 161)«کند، تغییر دهدتعریف می
 ی کلیساحمایتاقدامات کوشید تا بومیان را تحت  و پرو کیاکوادور، مکزدر  این جنبش

در  3«یبوم شیکش»رویکرد جدیدی را به نام  ،این جنبش رهبران کاتولیکِ». سازماندهی کند
فرهنگ  اتیالهتوان به میبه عنوان مثال، . داشت توجه یانو فرهنگ بوم خیتاربه که پیش گرفتند 

 یمنابع فرهنگزمینه زدایی  یبرا تالش باکه کرد اشاره  کیجنوب مکزو در گواتماال  یآمیز
در قالب با یک جهان بینی ماالیی،  هاجا به جا کردن آنو  یحیمس رسمی یهاتیروااز  یغرب
 .)Mackin, 2015: 105(«است افتهی گسترش 4بومیان اتیاله

 نواندیشهای اسقفکه  گرفت شکلرهایی بخش در برزیل و شیلی  ترین جریان الهیاتقوی
کلیسای پایه شیلی »ها و مردم پیوستند. ها، راهبهپیش و پس از شروع دیکتاتوری نظامی به کشیش

و عالوه بر  تشکیل دادندرا  های آمریکای التینشورای اسقف، پینوشه یاتورقبل از ظهور دیکت
استفاده  هایزمین یبرنامه اصالحات برا کی یاجرامطالبه اصالحات ارضی در شیلی، خواستار 

در را  یدیجد یفضا هیپا کلیساهای ،در برزیل .(Mackin, 2015: 112)«متعلق به کلیسا بود نشده
های اسقف». ندایجاد کرد این کشور یاسیس فضای در یو مشارکت کیاقدامات دموکراتقالب 
برای اجرای اصالحاتی  های مردمی،تیمسئول قیدر تشو سایکل هایتالشاز  یبخشبه عنوان برزیل 

امکان محدودیت و  یاسیسرکوب س با اوج گرفتنو  کردندرا پیگیری میفقرا بهتر شدن زندگی 

                                                           
1. The Movement of Landless Workers 
2. Inculturation theology 
3.  Pastoral indígena 
4. Indian Theology 
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رویکردهای بودند که  یمردم یهاتنها سازمان هیپاکلیساهای ، میالدی 80 در دهه یمردم بسیج
 ؛نفر ونیلیم دو شامل ،اجتماعهشتاد هزار  ،1980دهه  لیدر اوا .دادندیرا توسعه م یانتقاد یاسیس

 یکارگرجدید جنبش  گیریشکلبر همچنین  هیپا کلیساهای. شکل گرفتها توسط این گروه
 یکیارتباط نزد لیبرز یشمال شرقی هادر آمازون و بخش یدهقان یهاهیبا اتحادو تاثیر گذار بود 

ه کشورهای دیگر تاثیر کمتری داشت دراین جنبش  .(Mainwaring & Viola, 1984:  26)«داشت
 .است

 زنان هایجنبش -2-4
مقاومت فضای سیاسی و اجتماعی  یسنتاجتماعی  هایبرساختدر برابر  ،نیالت یکایزنان آمر

 یکایآمر اصطالح -1ماچیسمو، تیبحث جنسمحور در  یاجتماع برساخت نیترمهم»اند. کرده
زنان در  .)Radclife, 1993 :107( «است 2موسیانیمارمفهوم ضد آن و  -مردساالری برای ینیالت

در ها و نقش آن تر شدندفعال یاجتماع یهاجنبشقالب در آمریکای التین و  یعموم فضاهای
این  شد.برخوردار  یاژهیو تیاز اهمی و حقوق بشر اشتغالی خود هایها و سازمانانجمن
های اقتصادی سیاستعلیه سوسیالیستی، و  ف اصالحات دموکراتیک، ناسیونالیستیبا هدها جنبش

در در این دوره، فعالیت جمعی زنان  بین المللیملی و در سطح سه فرآیند »نئولیبرال بسیج شدند. 
های اقتدارگرا در این های جنسیتی سرکوب سیاسی توسط رژیم: ویژگیکردرا تسهیل منطقه 

 «ولیبرالی بر زنانهای چپ و ناسیونالیستی و نیز تأثیرات اصالحات اقتصادی ندوره، ظهور جنبش
(Jaquette, 2009: 210). 

های ملی، های اقتدارگرا با از بین بردن گروهکه رژیمو السالوادور شیلی در آرژانتین، 
شارکت سیاسی غیرقانونی اعالم کردن احزاب سیاسی و سرکوب فعاالن سیاسی مرد، فضای م

به خشم و نارضایتی زنان باعث شدت بخشیدن  محدود کردند، خشونت دولتیبه شدت رسمی را 
با »ها شدند. ها قربانی این خشونت، به ویژه هنگامی که همسران و اعضای خانواده آنشد

زنان در فضاهای ، توسط دولت فضاهای رسمی اعالم مخالفت سیاسی محدودیت شدید
های حقوق بشری مانند مادران میدان سازمانرای دفاع از حقوق بشر بسیج شدند و غیررسمی ب

و شیلی را  4ناپدید شدگان در السالوادورو خویشاوندان زندانیان و  مادراندر آرژانتین،  3می
 هایجنبشاین نمادین در الگوی  مهمترین. (Mainwaring and Vioa, 1984: 19) «تشکیل دادند

به  بشر حقوق مدافع هایگروه، زنان در مادری الگویبر اساس » .استمادری  جایگاه زنان،

                                                           
1. Machismo 
2. Marianismo 
3. Madres de la Plaza de Mayo 
4. CoMadres 
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 سرکوب، برابر درمحافظت  ای ازدرجهو  شدندفداکار و اخالقمند تبدیل کنشگران سیاسیِ 
  .(Jaquette, 2009: 218) «به وجود آمدبرای آنان  زندانی شدن توسط دولت و شکنجه

مشارکت  گراچپی، ناسیونالیستی و های انقالبزنان به میزان بیشتری در جنبشعالوه بر این، 
 2در السالوادور و جبهه آزادی ملی ساندینیستا 1هایی مانند جبهه آزادی بخش ملیجنبش». کردند

های چریکی نیکاراگوئه، گفتمان برابری جنسیتی را اتخاذ کردند و زنان را به طور فعال در سازمان
 مانند آشپزی، سنتی هایفعالیت با زمان هم السالوادور،در  زن فعاالن خود به کار گرفتند.

 دهه در نیکاراگوئه در. حضور داشتند جنگی مناطق در در مبارزات نظامی معلمی و گریمنشی
 در و دادندمی انجام را کارهای کشاورزی زنان بین مردان، کار نیروی کمبود به دلیل ،1980

 زنان درجنبش  .(Horton, 2015: 83)«کردندمی خدمت نظامیان های شبهگروه و مسلح نیروهای
مجالت تاثیرگذار در سطح  یبرخ انتشارشروع به ها آنبرزیل شکل گرفت و بزرگ  یشهرها

سائو پائولو  پچا 5نشریه زنو  4زنان ما ،لوندرینا پچا 3اولین مجالت، زنان برزیل». ندکرداجتماع 
و با  دکمک کر گراچپ روشنفکرتر در محافل کیروابط دموکرات جادیبه ااین جنبش  بودند.

 یاسیو س یاجتماع یزندگ ی،فرهنگ یهاو انجمن یجمع یها، رسانهیاسیاحزاب سحضور در 
 .(Barton, 1997: 57)«نمودرا متاثر  لیبرز

شامل کاهش  ،اجرای اصالحات اقتصادی نئولیبرال در آمریکای التین از سوی دیگر،
 و شرایط نامناسب کار؛تجارت آزاد، خصوصی سازی های های دولتی، سیاستخدمات و یارانه

کم  زنانِ » گذاشت وبه میزان بیشتری بر زنان تأثیر منفی می ،های جنسیتیبه واسطه نابرابری
های آشپزخانه دهیضمن سازمانبا مشکالت بیشتری روبرو شدند، که  خانوار سرپرستِ درآمدِ

-مسائل اجتماعی مرتبط با سیاست عنوان را به« خانواده» مشکالت، اکوادور و شیلیعمومی در 

 2007و  2006 هایدر سال 6زنان ضد نفتا همچنین. جمعی مطرح کردند و اقدامات دولتی های
در  مخالفت با قرارداد تجارت آزاد آمریکای مرکزی در مهم دادیرو نیچند ، با برگزاریمیالدی
در . نمودند فایا یساز یجهان هیعل یجامعه مدن یسازمانده در ی رانقش مهم، کایکاستار

یِ ردولتیغ یهاسازمان و «1انجمن زنان مام» ،«7انجمن زنان برای کرامت و زندگی»، السالوادور

                                                           
1 Farabundo Martí National Liberation Front 
2 The Sandinista National Liberation Front 
3 Brasil Mulher 
4 Nós Mulheres 
5 Mulherio 
6 Mujeres contra el TLC 
7 La Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida  
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ان این رهبر به عنوان« 3یساز یخصوص هیاتحاد شهروندان عل» و «2انجمن توسعه السالوادور»مهمِ 
 ,Horton) «کردندمی تیفعال یبهداشت یهامراقبت یسازیخصوص هیدر خط مقدم عل ها،جنبش

2015: 79-81). 
 بومیانو  سیاهان هایجنبش -3-4

از نظر ساختار بودن،  دورگه یا بومی، پوست اهیسحول مفاهیمی چون  یاجتماع هایبرساخت
ساختارهای سیاسی و ». است برخوردار یاساس تیاز اهم نیالت یکایآمر یسلسله مراتب اجتماع

 سیاهان بشجنتحرک بخشی به عاملی برای  ،نابرابری در ثروت و کیفیت زندگی و اقتصادی
 تیجمع نیشتریب لیو برز ایکلمب (.Samiei Esfehani & Kiani & Mohamadi, 2017: 134« )است

تحت تاثیر  خود به حاشیه رانده شدن هویت قومیاز ها این گروهکه را دارند پوست  اهیس
بر  یلیبرز - ییقایآفر یها، جنبشلیبرز در» .ناراضی هستندنژادی مبتنی بر برتری رویکردهای 

 مانند یلیبرز - یقاییفرآو مذاهب  ان، مثل سنت سامبا؛اهیسعامه آموزش فرهنگ معرفی و 
در  اناهیس خیرتا ،سائوپائولو مستقر در 6متحدسیاهان جنبش  کنند.می دیتأک 5و اومبادا 4کاندومبله

ی لیبرز -یی قایآفر یمردم یهاجنبش یبرا تیموفق نی. بزرگترکندمی روایت را این کشور
 ضیتبعبا غیر قانونی اعالم کردن بود که میالدی  1988سال  یاصالحات قانون اساس تبارها،

 معرفی نژاد و لیبرز یفرهنگ مل به یلیبرز -یی قایآفرفرهنگ عامه  هایمولفه ورودباعث ، ینژاد
 .(Barton, 1997: 173) «شد یمل تیدر جمع اناهیس

منجر به ، نیز یو اجتماع ینیسرزم یکپارچگبه منظور یملت -دولتاستقرار ساختارهای 
در نتیجه، این در دوره پس از استقالل شد.  ییکایآمربومیان  یهاگروه نراند هیبه حاش و سرکوب

 یالهیقب یهاگروه». کشندبه چالش میرا  ملت-دولت مبتنی بر ساختار یاجتماع یهاگروه
پرو،  9مارایو ونزوئال، آ ایکلمب 8گواخیرو، نیپاراگوئه و آرژانت های7نی، گوارایغرب یایآمازون

 هستند. قومی یهاگروهاین از  ییهانمونه ادور، گواتماال و السالوکیمکزدر  ایما ،یویو بول یلیش
اواخر در  نهادهای بین المللی ایتوسعه یهااز پروژه یاریدر بس یانبوم یهاگروه، حقوق به عالوه

 و یبانک جهانای توسعهی پروژه 9 هشتاد میالدی، طیی در دهه. دشنادیده گرفته می ستمیقرن ب
                                                                                                                                       
1. Asociación De Mujeres Mam 
2. Asociación Para el Desarrollo de El Salvador 
3. Alianza Ciudadana Contra la Privatización 
4. Candomblé 
5. Umbanda 
6. Movimiento Negro Unido 
7. Guaraní 
8. Guajiro 
9. Aymara 
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بومی هزار  220 شامل یپنجاه و شش گروه قومحقوق ، در پرو ییکایآمر نیبانک توسعه ب
 ,Barton) «انجامیدهای بومی در این کشور خیزش جنبشبه  مسألهکه این  دـشن رعایت ییکایآمر

به ، به حساب بیاینداین کشور جامعه  از یآنکه بخش از شیببومیان آرژانتین نیز، . (174 :1997
 سمیونالیناس»و  شدندمی یتلق مدرن ملت -دولت نظام مبتنی بر  برقراری یبرا یدیتهد عنوان
 «پرداختند ییگرایمل ها به مقابله با پدیدهاین گروه در نتیجهگرفت. بومیان را نادیده میی، نیآرژانت

(Mainwaring & Viola, 1984:18). «میالدی به بازیگر اصلی نود از دهه ، اکوادور جنبش بومیان
کنفدراسیون  رین سازمان ملی بومیان را به نامتمهمو  ندجامعه مدنی این کشور تبدیل شد

درصد از جمعیت این کشور را در  62 بولیوی نیز که بومیان. بنیان نهادند 1های بومی اکوادورملیت
تاسیس کردند. را 2« جنبش به سوی سوسیالیسم»حزب سیاسی  میالدی 1998در سال  گیرند، برمی

در هایی کرسیتصاحب ضمن  حزباین های بومیان بولیوی، با تقویت قدرت سیاسی سازمان
ریاست جمهوری انتخابات در  یپیروزکسب  به موفق میالدی 2005در دسامبر سرانجام کنگره، 

 .(Rousseau & Ewig, 2017: 426) «شد
 های زنان بومیجنبش -1-3-4

سازماندهی جنبش زنان بومی به ایجاد یک گفتمان سیاسی در مورد زنان بومی کمک کرد و 
چون خشونت خانگی و دولتی،  در زمینه مسائلی زنان بومیمستقل  هایدر حال حاضر تشکل

های نهادی برای ناشی از استخراج منابع معدنی و نیاز به تضمینبومیان تهدید وضعیت معیشت 
در زنان بومی  های مستقلسازمانمیالدی  قرن بیستمدر اواسط  .کنندفعالیت می برابری جنسیتی

دهقان، صنعتگر،  فدراسیون ملی زنانِو  3سازمان ملی زنان بومی آند و آمازون در پروپرو، نظیر 
به عنوان  زنان بومی در به رسمیت شناختنها این سازمان. تاسیس شد 4در پرو بومی، حقوق بگیر

از ابتدا جزو رهبران در اکوادور های زنان بومی جنبش .اندموثر بوده بازیگران مشروع سیاسی
ای در مجلس موسسان، کنگره و کابینه برجستههای سیاسی موقعیتاند و به بودهبومیان جنبش 

هایی نظیر کنفدراسیون ملی نیز در قالب سازمانزنان بومی بولیوی . انددست پیدا کردهها دولت
جایگاه قدرتمندی را در بین جنبش بومیان 6و کنفدراسیون ملی زنان بومی بولیوی 5بارتولینا سیسا

عنوان رهبران شورای ملی آی یاس و مارکاس . زنان بومی به به دست آوردند آمریکای التین

                                                           
1. The Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador 
2. El Movimiento al Socialismo 
3. The National Organization of Andean and Amazonian Indigenous Women of Peru 
4. The National Federation of Peasant, Artisan, Indigenous, Native, and Salaried Women of Peru 
5. The Bartolina Sisa National Confederation 
6. The National Confederation of Indigenous Women of Bolivia 
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برابری جنسیتی را در  ، مسیربه عنوان یک استراتژی سازمانی، مشارکت فعال دارند و 1کیاسویو
های مشترک با با دادن فرصت به زنان بومی برای پیشبرد طرحکه اند دنبال کرده بولیوی
های سیاسی در این کشور به حداکثر فرصتهای بومیان، ظرفیت زنان را برای استفاده از سازمان

 .(Rousseau & Ewig, 2017: 428) «رسانده است
 2محلی هایانجمن -4-4

 خدمات نیها و تأمرساختیزارتقاء  رایب تبادل آرا بر مشارکت مردمی و محلی انجمن»
ا شرایط مقابله ب یبرا یو مشارکت مردم یاسیس یهاتیفعال شیافزا هباجتماعی مبتنی است و 

 یمحل یدر فضاها یاسیس ینوع سازمانده نیا با .کندکمک می ساختی یک محلهریز ضعیف
 ,Barton) «وندشمی جیخود بس یاساس یازهاینتامین  یبرا هامردم در محله، آمریکای التین

 3مویسس ،برزیل وسائوپائول های محلیانجمنبسیج مردمی در  هایتجربه نیاز مهمتر .167:1997(
مانند فاضالب، برق، حمل  یشهر هایمربوط به اصالح زیرساختخدمات به  هااین انجمن»است. 
برای ایجاد  ،محلی نیز یهاانجمن. برخی از این پردازندرس میو مدا یبهداشت خدمات و نقل،
-های مربوط به مسائل محیط زیستی تالش مییو آگاهدولت و جامعه  ارتباط دیجد یالگوها

 .(Mainwaring & Viola, 1984: 41) «کنند
به عنوان یک جنبش خودیاری سازمان یافته برای حل مشکالت  های محلی در ونزوئالانجمن

این . یکی از اهداف کنندفعالیت می 4های محلی جوامع شهریفدراسیون انجمندر قالب  ،هامحله
که قوانین رسمی مانند شهرها بود های ساخت و ساز های محلی به چالش کشیدن پروژهانجمن

. کردعدم تاسیس مراکز خرید تجاری در مناطق مسکونی یا از بین بردن فضاهای سبز را نقض می
تصویب را  5«قانون طبیعی نظام شهری» در ونزوئال طبقه متوسط هایگروه، میالدی 80دهه  در»

داد و همچنین های محلی حق نمایندگی انحصاری جوامع خود را میکردند که به انجمن
های کرد. به دنبال این مصوبه، جنبشهای جدید تشویق میها را برای تشکیل انجمنشهرداری

 هایانجمنخدمات  .مناطق ونزوئال رونق گرفتهای مختلف اجتماعی و محلی در میان بخش
لزوم اقدامات مستقل ، این کشور ها و کاهش ارزش پولبحران بدهیدوران در طی ونزوئال  محلی

 .(Fernandes. 2015: 198)« کردبرجسته های این چنینی فع بحرانرکمک به برای ها را این انجمن
 تمحیط زیس فعال هایجنبش -5-4

عدالت امکان دستیابی به و  امری آشکار است، از محیط زیستتأثیرپذیری مسائل زندگی »

                                                           
1. The National Council of Ayllus and Markas of Qullasuyu  
2. Neighborhood Association 
3. Moises 
4. The Federation of Associations of Urban Communities 
5. The Organic Law of Municipal Regimes 
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زندگی اجتماعی بسزایی بر وضعیت  تأثیر جهانی،چه در سطح ملی و چه در سطح در این زمینه، 
 :Mahootchian and Tayebi, 2019)« ها داردنسبت به آنهای اجتماعی جنبشالعمل  و عکس
 را یستیزطیمح داتینسبت به تهد تیدانش بشر شیافزا، عصر ارتباطات» همچنین. (101-102

 طیمح در نوع نگرش افراد و جامعه به حقوق رییباعث تغ یآگاه شیافزا نیزده است و ا رقم
همین امر باعث شده است که  (.Amiri and Raisi and Raee, 2021: 136« )شده است ستیز

 تبدیل شود. ی اجتماعی هاهای جنبشمسائل مربوط به محیط زیست به یکی از نگرانی
عوامل  بررسیی دغدغهبا آمریکای التین  یشهر مناطقدر فعاالن محیط زیست جنبش 

. به وجود آمدند یمادفرا  یهادر مورد ارزشطرح بحث و ت و محیط زیست عیطب تخریب
 یآلودگ دیو مشکالت شد جنبشاین  یالملل نیبویژگی به دلیل  لیدر برز محیط زیست جنبش»

 حکومتدر طول  که نیآرژانت محیط زیستی یهاانجمن .گسترش پیدا کرد فرصت ،لیدر برز
مربوط به  مسائل ربند و بود «یاسیس ریغ» دیسرکوب شد لیبه دل تسخن، ظهور کردند یاننظام

شدن و  یاسیامکان س انهیاقتدارگرا حکومت یفروپاش ند.ی تمرکز داشتو سبک زندگ یسالمت
ا هجنبش نیا .(Mainwaring & Viola. 1984:48)«جنبش را فراهم کرد قدرت پیدا کردن این

 هایسیاست ازو  اندنموده فایا برالینئول یساز یروند جهان هیعل ئتالفا در را موثرینقش 
 شود،یم یعیرساندن به منابع طب بیباعث آس که آنان یهاتیفعال و یفرامل هایشرکت برالینئول

 نیا هایتیفعال یاز موضوعات اصل یکی ،یستیز طیعدالت مح برای مبارزه. اندانتقاد کرده
قرارداد تجارت کارزار ضد  نی، در چند1محیط زیست متحد السالوادور گروه» .است هاجنبش

ها ده، کایدر کاستار 2فدراسیون ملی بوم شناسیو  کرده استمشارکت  آزاد آمریکای مرکزی
قرارداد تجارت آزاد آمریکای  ،یانرژ یسازیخصوص مبارزه بارا به  یمل ستیز طیمح گروه

ناشی از  یطیمح ستیز یدهایانواع تهد مخالفت باو را در  یمحل مبارزه نیو چندمرکزی 
 ,Almeida & Ulate) «اندسازمان داده یستیتور یهاو شرکتهای چند ملیتی شرکت فعالیت

2015: 6). 
 ی اجتماعی جدید هاجنبشفعلی  تیوضع -6-4

 های نوچپگرا دراز زمان روی کار آمدن دولت التین زنانِ آمریکای جنبش دستاوردهای
حوزه  فعاالن»  توجه است. قابل نیز حوزه قانون گذاری و رسمی سیاست عرصه تاکنون، درمنطقه 

 مسألهبر  متمرکز عمومی هایسیاست اجرای و گیری شکل و جنسیتی برابری ارتقاء زنان، برای
 به نهادِ غیر دولتی،مردم هایسازمان و دفاتر دولتی جدید زنان ها ووزارتخانه ایجاد با جنسیت،

های سیاست و قوانین دفاتر زنان،این  .پرداختند جنسیتی مسائل کردن نهادینه و سازیجریان

                                                           
1. Unidad Ecológica Salvadoreña 
2. Federación Ecologista Nacional 
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 خانواده قانون و ازدواج جنسی، تجاوز خانگی، خشونت کار، محیط در یجنسیت مربوط به تبعیض
 مبتنی بر جنسیت خدمات و هاپروژه اجرای و کرده رصد را دولتی هایسیاست ،نموده تصویب را
 (Horton, 2015: 82-85). «کنندمی تسهیل را

های آمریکای التین را به طور اساسی تغییر سیاستیکم،  و بیست قرن در بومی هایجنبش
فرهنگی،  حقوق زمین، حقوق شناخت بیان مطالبات خود و در را مهمی دستاوردهای و اندداده

ها و احزاب جنبش. اندکردهکسب  اساسی قانون اصالحات و حقوق مربوط به حفظ محیط زیست
و به طور مثال؛  اندهای سیاسی را به خود گرفتههای انتخاباتی شکل گروهسیاسی بومیان در سیاست

های های انتخاباتی در دوره دولتی بسیج مردم بومی را در ائتالفاکوادور و بولیوی، تجربه»
ها در کشورهایی که بومیان در آن قومیتیهای سیاست با اینکه. (Rai, 2018: 248) « نوچپگرا دارند

دارد، اما در کشورهایی مانند بولیوی و اکوادور  های دولتدر اقلیت هستند، تأثیر کمی بر سیاست
قانون »داشته است.  های دولتکه بومیان در اکثریت قرار دارند، نقش بسیار موثری بر سیاست

های قضایی بومیان، گرایی، نظامملیمیالدی، چند  2009اساسی جدید بولیوی مصوب سال 
؛ در 1رئیس جمهور بولیوی، اوو مورالساستقالل بومیان و حقوق فرهنگی را به رسمیت شناخت و 

اصالحات ان در قالب های بومیپیش برد حقوق بومیان در مجلس موسسان و اعطای سرزمین
توان به قرار دادن اصل میارضی پیشگام بود. از جمله دستاوردهای جنبش بومیان اکوادور نیز 

اکوادور در میالدی این کشور، توصیف دولت  2008کردن در قانون اساسی سال زندگیخوب 
و به رسمیت شناختن حقوق جمعی بومیان در « چندملیتی»ماده اول قانون اساسی به عنوان دولت 

  (Yashar, 2011: 210). «اشاره کرد 57و  56های ماده
در اصالح بندهای قانون اساسی نقشی کلیدی اکوادور و بولیوی های زنان بومیِ سازمان

های اخیر در این دو کشور،  ورود زنان بومی به عرصه سیاسی از طریق حضور در در سال». داشتند
مجالس قانونگذاری ملی افزایش یافته است که از عوامل اساسی موثر در این امر، حضور 

های زنان بومی برای اصالح ها و سازمانومیان، اعمال فشارها از سمت جنبشنامزدهای انتخاباتی ب
اکوادور اولین کشوری بود که برابری جنسیتی را پذیرفت و باعث شد این قانون اساسی است. 

 & Rousseau) «شش کشور دیگر نیز اتفاق بیافتد در پیدا کرده وادامه در منطقه جریان تا به امروز 
Ewig, 2017: 437). « زنان بومی را به مقامات عالی سیاسی منصوب کرد. به عنوان مثال،  ،مورالس

، رهبر فدراسیون زنان بومی و 2میالدی به سیلویا الزارت 2006ریاست مجلس موسسان سال 
 میالدی را 2011و  2010های در سالنیمی از کابینه مورالس  ده شد ودهقان بارتولینا سیسا؛ سپر

با فشارهای گروه کوچکی از میالدی  2010دولت مورالس در سال . دادندوزیران زن تشکیل می

                                                           
1. Evo Morales 
2. Silvia Lazarte 
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دفتر مبارزه با مرد ساالری  زنان بومی که به عنوان نماینده در مجلس موسسان انتخاب شده بودند،
  .(Rai, 2018: 250) «را برای زنان بومی ذیل وزارت فرهنگ ایجاد کرد

را مریکا آها در قاره به رسمیت شناختن حقوق اقلیتمیالدی قانون  2012یل در سال برز»
باید برای  های دولتیهای تحصیلی در دانشگاهدرصد از فرصت 50نتیجه آن  تصویب کرد که در

 ،الدیمی 2013در سال همین قانون در اروگوئه رزیلی اختصاص یابد. ب -دانشجویان آفریقایی 
ها اروگوئه -های شغلی بخش دولتی و آموزش را برای آفریقاییدرصد از فرصت 8سهمیه 

های شبا تال .ودای را به برنامه درسی ملی اضافه نماروگوئه –و تاریخ آفریقایی اختصاص داد 
سی نون اسااکوادور اولین کشوری بود که حقوق طبیعت را در قاهای فعال محیط زیست، گروه

تضمینی یز، ن 2010ادر زمین بولیوی در سال قانون م به رسمیت شناخت و 71ماده ضمن خود و 
 .(Grugel & Fontana, 2019: 725) «ریخی برای رعایت حقوق طبیعت بودتا

های محلی، یک نظام مبتنی بر منافع مردمی را در آمریکای التین ایجاد کرده گسترش انجمن
عدم موفقیت های اقتصادی یا مقابله با تاثیرات بحران در بسیاری از این کشورها که برای»است. 
با مشکل مواجه شدند،  های محلی در ارائه خدمات اجتماعی مناسب مانند برقراری امنیتدولت

های محلی در ونزوئال مشارکت در انجمن ها افزایش یافته است.های محلی در آنانجمنفعالیت 
، ناشی از طرح انجمنی در ونزوئال باالی مشارکتبه طرز قابل توجهی گسترده است. میزان 

 2006در سال  1های مبتنی بر جامعه است که توسط هوگو چاوزبولیواری برای حمایت از سازمان
 .(Pribble and Huber, 2013: 127) «میالدی آغاز شد

 
 گیرینتیجه

 یدهایهمراه بود، تهد برالینئول هایاستیکه با س یساز یجهان یندهایفرآ ،به این ترتیب
این مسائل درکنار اعمال کرد که  جادیرا ا یدیجد یاقتصاد یدهایو تهد یطیمح ستیز

در  ستیز طیمح بیتخرو  نقض حقوق بشر،  یاسیس ینهادها هایو سرکوب هاتیمحدود
برای آزادی و عدالت اجتماعی را  لزوم مبارزه احساسو  یجامعه مدن یتینارضا ،آمریکای التین
به  واکنشدر  دیجداجتماعی  یهاجنبش .انجامیدی اجتماع هایهگرو جیبس بهو به وجود آورد 

 یسعو  فعال شدند ی و سیاسیاجتماع یزندگ قدرت در سطوح مختلف کسب یبرااین مسائل و 
این  .دکنن یابیبازرا و سیاسی  اجتماعی شده یا حذف شده گم هایعرصهاز  یکردند برخ

 روابطسطوح مختلف در  یسلسله مراتب و غیر ، جمع گرانهیمشارکت یهاهیبر روبا تاکید  هاجنبش
 شنهادیبه جامعه پکه آنچه  و ش کشیدن روابط قدرت موجود دارندسعی در به چال، یاجتماع

های فردی و بر حفظ و توجه به هویتها آن .تاس ی متفاوتمدن یاسیفرهنگ سیک ، انددهدا
                                                           

1. Hugo Chávez 
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 تنوع حذفکه سعی در پردازند میاجبار سیاسی  هرگونه و به مقابله با توجه دارند اجتماعی
 یروند جهان هیعل هائتالفا یسازمانده دررا موثری نقش  همچنینها آن. هویتی و فرهنگی دارد

کنند. ایفا مینهادهای بین المللی  و یفرامل هایشرکت  برالینئول هایسیاست از انتقاد و یساز
های مختلف ی و نادیده گرفتن حقوق گروهعیرساندن به منابع طب بیباعث آس کههایی سیاست

 شود.مردم می
رای بمردمی  هایتیمسئولبا تشویق ی اجتماعی جدید آمریکای التین هاجنبشبه این ترتیب، 
مات اقدا .اندی شدهاجتماع – یاسیس هایتیدر فعالمردم  شتریباعث مشارکت ب، بهتر شدن زندگی

 بهاست و  این کشورها تبدیل کردهعرصه سیاسی  به بازیگران اصلیِ ها، آنان را این جنبش
 عموان اب مقابلهه بها اند. آنای در سطح ملی و فراملی دست پیدا کردههای سیاسی برجستهموقعیت

 نِ نوان حامالعبه و  اندپرداخته نیالت یکایدر آمر یاجتماع یهاگروهکنشگری موجود در مسیر 
 برایرا  یدیجد یکردهایو روالگوها ها، چشم اندازها، ارزش ؛ترکیدموکرات یاسیفرهنگ س

ود و شابت میثی این پژوهش ، درستی فرضیه. با این توضیحاتامدآوردهبه ارمغان  یاسیعرصه س
 یاسیس فضایدر  یهای اجتماعی جدید نقش مهمجنبشخیزش  توان نتیجه گرفت کهمی
ده قه کمک کردر فضای سیاسی منطتر کیروابط دموکرات جادیبه او داشته است  نیالت یکایآمر

در مردم  شتری، باعث مشارکت بروابط قدرت دنیکه ضمن به چالش کش یبه نحو است،
 یاسیس ای جایگزینهمنطقه گزینه اجتماعی یهاجنبش. شده است یاجتماع -یاسیس هایتیفعال
 جادیا ها ون آنشد یاسیس، یمردم در سطح محلدادند و به قدرت یافتن را ارائه « قدرت مردم»از 
 اند.کمک کردهی محل ساختار سیاسیدر  ریچشمگ راتییتغ

 ه در اینبررسی شد مسائلعالوه بر که توان گفت ها میدر مورد وضعیت آینده این جنبش
-جنبش یو کنشگرکشورهای منطقه  یداخلهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ پژوهش و مولفه

 ملهجاز  یللالم نیتحوالت بدهد، سایر که مسائل سیاسی را تحت تاثیر قرار می یاجتماع یها
ی حزاب سیاسجریانات و ا روی کار آمدنیی و اروپاکشورهای و  ایاالت متحدهانتخابات  جینتا

 یاجتماع یاهجنبشآفرینی نقش نحوه و  نیالت یکایآمر یاسینه سبر صحدر این کشورها، جدید 
ت ریاسخیر ادر انتخابات  دموکرات حزب. به عنوان نمونه، پیروزی در این منطقه موثر است

ین های بیکارمهسایر و  سیپار ونیبه کنوانس این دولت بازگشت ایاالت متحده وجمهوری در 
ار دچ راا هآناجتماعی آمریکای التین و مسائل مورد تاکید  هایهای جنبشالمللی، فعالیت

 لیبرزده در شایجاد  میوخ وضعیت  وکرونا شیوع بیماری با  از سوی دیگر. کردتحوالتی خواهد 
 یاجتماع یاهسو جنبش کیانتظار داشت از  توانیمدولت فعلی این کشور،  یهااستیسناشی از 

 نهیمز نیر اد یشتریب یالملل نیب یهایو همکار بر موضوع سالمت و بهداشت جامعه تمرکز کنند
های شی جنباین مسائل ملی و فراملی بر کنشگر متقابل که بررسی تاثیر و تاثرات ردیشکل گ

 تواند موضوع پژوهش دیگری  قرار بگیرد.اجتماعی منطقه می
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