آموزش

سمن

سازمانها مسئولیت اجتماعیشان را انجام نمیدهند

سمنها بدونقانون مستقل
دچار چالش حقوقیاند

سازمانهای غیردولتی یا مردمنهاد،
بخشــی از جامعه مدنی و گروههای
دارای نفوذ در بسترجامعه پلورال و
محمد
کثرت گــرا هســتند که براســاس آن،
عیسی
افراد متعدد با آرمانهای مشــترک،
زاده
به منظور به دست آوردن امتیازاتی
برای هــدف خود یا آرمانــی ویژه ،موضع مشــترکی را
اتخاذ می کننــد و دولت را تحت تاثیــر قرار می دهند
بــدون آنکه هــدف منفعــت طلبانه یا کســب قدرت
داشته باشند.
مهم ترین ویژگی های این سازمان ها را می توان در
غیرحکومتی ،غیرسیاسی ،داوطلبانه و غیرانتفاعی
بودن آنهاست.
برای بررســی دقیق مبانی قانونی کشــورها و کارایی
نظارت ســازمان های مــردم نهاد ،الزم اســت چهار
سنجه و مولفه در نظرگرفته شود :آزادیهای اساسی
در قلمــرو ســازمان هــا ،اداره مطلــوب ،امورمالــی و
پاسخگویی و شفافیت( .نیاورانی)1393 ،
هریک از این سنجه ها ،نقش مهمی در شناسایی و
تطبیق جایگاه تشکل های غیردولتی در کشور مورد
مطالعه خواهد داشت.
نبــود قانــون مســتقل بــرای ســمنها ،یکــی از
چالشهای نظام حقوقی ایران
نبود قانون مســتقل برای ســازمان های مردم نهاد
یکی از چالش ها و خــأ های بــزرگ در نظام حقوقی
ایران بوده است.
مــاده  584قانــون تجــارت را می تــوان اولیــن مقرره
صریح دراین ارتباط محســوب کــرد .دراین ماده به
تشــکیالت وموسســات دارای مقاصــد غیرتجارتــی
اشــاره کرده و ماده  585نیز شــرایط ثبت موسسات
وتشکیالت را به نظام نامه وزارت عدلیه ارجاع داد.
پــس از قانــون تجــارت
مصــوب  ،1311مــاده
 182قانــون برنا مــه
ســوم توســعه مصــوب
 1379/1/17ب ـ ـ ـ ــه
سازمانهای غیردولتی
امید است که
پرداخت تا اینکــه اولین
با اجرای
آییــن نام ـ ــه تاســیس و
این قانون
فعالیــت ســازما نهای
سمنها
غیردولتــی در تار یـ ـ ـ ـــخ
بتوانند به
 1381/10/25بـ ـ ـ ـ ــه
سمت و سوی
تصویــب هیئــت وزیران
عالیتری
رســید .ایــن آییــن نامــه
درســال  82اصــاح و
دست
درتار ی ـ ـــخ 84/3/29
پیدا کنند
(بنـ ـ ـــا بــه پیش ــنهـ ـ ـــاد
مـ ـ ـ ـــور خ  )83/5/8از
نــو تصویــب شــد .پــس از آن نیــز آییــن نامــه اجرایی
تاسیس وفعالیت سازمان های مردم نهاد در تاریخ
 84/5/8بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید وهــم
ا کنون مورد اجرا قرار می گیرد.
بــا بررســی آییــن نامــه موجــود حا کــم بــر فعالیــت
ســمن هــا درایــران ،بــا وجــود برخــی پیشــرفت ها و
توســعه مناســب دربرخی دوره هــا (ماننــد دهه )70
مشــکالت قانونــی زیــادی مشــاهده مــی شــود و در
مقایسه با قوانین سایرکشورها ،عقب ماندگی هایی
وجــود دارد کــه ازیــن قــرار اســت :فرآینــد طوالنــی و
سخت گیرانه تاســیس وثبت ،نظارت شدید برخی
مراجــع در بررســی صالحیــت هــا و اظهارنامــه هــا،
تداخل قانونی وموازی کاری در ثبت ســازمانهای
غیردولتی ،نبود مکانیزم های قوی و موثر شفافیت
و گــزارش دهــی ،عــدم کارکــرد واقعــی ســمنها در
قا لــب نهادهــای مدنــی دراقدامــات جمعــی و
تصمیمسازیها ،ضعف ساختاری وحقوقی درمسیر
کمــک و حمایت ســمن هــا از حقــوق بشــر ونظارت
موثــر بــر دولت،عــدم امــکان فعالیت ســازمانهای
غیردولتــی خارجــی ،نبــود مکانیــزم هــای آســان
جهت بهره گیری ســازمانها از نشریات ،رسانه ها و
تجمعات و. ...
چالشی بزرگ بر سر سازمان های مردم نهاد
چالش مهم و بنیادی دیگر ،وجود مقرره ای درقالب
آییــن نامــه در قالــب مبنــای حقوقی ســازمانهای
مردمنهاد ماســت که همیــن ماهیت مقــرره بودن،
چالش هایی مختلفی را ایجاد کرده است .بنابراین
هم ا کنون مبنای حقوقی سازمانهای مردم نهاد،
نــه قانــون مصــوب مجلــس کــه مقــرره ای در قالــب
آییننامه اســت و تالش بــرای تصویب قانــون نیز در
سال  87در قالب طرح (نه الیحه) در مجلس صورت
گرفت که به جهت بروز برخی مشکالت و اعتراضات
گســترده (به دلیل ضعف ماهوی و شکلی) از دستور
کار خارج شد.
بــه منظور ســامان دهی وضعیــت قوانیــن ومقررات
حا کــم بــر فعالیــت ساز مـ ـ ـــان هـ ـــای غیردولتــی
«طــرح ناظــر بــر تاســیس ســازمانهای غیردولتــی
و مــردم نهــاد» تو ســط نماین ـ ـــدگان مجلــس
تهیه شد.
طرح پیشنهادی ســال  92مجلس ،تالش در مسیر
تصویب قانونی جامع برای سازمان های مردمنهاد
بوده است.
امید اســت که با اجرای این قانون سمنها بتوانند
به سمت و سوی عالیتری دست پیدا کنند.

مقاله

توسعه پایدار
مستلزم گسترش سمنهاست

در ایران سطوح مسئولیت اجتماعی تعریف نشده است
رئیــس دبیرخانه مشــارکتهای مردمی ســازمان
بهزیســتی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای مســئولیت
اجتماعی در شرکتها نهادینه نشده و تعریف درستی از این
موضــوع وجود نــدارد ،گفــت :جای خالــی قانون احســاس
یشــود .فرهاد اقطار در گفتوگو با مهر در مورد مسئولیت
م 
اجتماعیدر ایران گفت:در حالاجرایمسئولیتاجتماعی
در ســازمان بهزیســتی هســتیم و دو ســال قبل نیز همایش
مســئولیت های اجتماعی را با حضــور رئیس جمهــور برگزار
کردیم و هم ا کنون نیز عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی گفت:امسالنیزطییکماهونیمآینده،سازمانهایی
را کهبابهزیستیدر اینخصوصهمکاری کردهاند،انتخاب
کردهواز آنهاتقدیرمیکنیم.
رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی با

اشاره به اینکه مســئولیت اجتماعی دو
نوعفردیوشرکتیاست،اظهار داشت:
برایفرآینداجراییمسئولیتاجتماعی
«ایــزو» تعریـ ـ ــف شــده و محورهـ ـ ــای
هفتگانــه ای دارد کــه بــرای هر کـ ـ ــدام
پنجزیرمجموعهتعریفشدهاست.
وی تا کیــد کــرد :در برخــی از شــرکتها
ماننـ ـ ــد آب و فاضـ ـ ــاب ،نفــت و آبفــا
مســئولیت اجتماعــی اجرا مــی شــود و فقــط ایرادی کــه در
کشــورما وجود دارد ،در تعاریف مســئولیت هــای اجتماعی
شرکتهاست کههنوز بهدرستیصورتنگرفتهاست.
به گفتهاقطار،مسئولیتاجتماعیاز حقوقوبیمهپرسنل
در شــرکت ها آغاز می شــود و در ابعاد بزرگتر به روستا و شهر

می رســد .برخی برندهای بزرگ کشورها
مسئولیتهایاجتماعی کشورهایدیگر
راانجاممیدهند کهاینموضوعمیتواند
ســاخت شــیرخوارگاه ها و مدرسه باشد،
اما در ایران ســطوح مسئولیت اجتماعی
تعریفنشدهاست.
وی بــا تا کیــد بــر اینکــه در همــه حــوزه ها
ظرفیت مسئـ ـ ــولیت اجتم ـ ـ ــاعی وجود
دارد ،اما نهادینه نشده است ،گفت :تمام شرکتهای بزرگ
و کارخانه هــا کمکهایــی را ارائه میکنند ،امــا این موضوع
نهادینهنشدهاستواینگونهنیست کهبگوییمشرکتهای
خودروسازیمانبابتاین کاری کهمیکنند،یکمسئولیت
اجتماعینیزانجاممیدهند.رئیسدبیرخانهمشارکتهای

سمن ها

مردمیسازمانبهزیستیبااشارهبهاینکهبهزیستیو کمیته
تمی کند ،گفت:اما
امداداز افرادبیمار در اثرتصادفاتحمای 
در کشور ما اختصاص یک درصد از تولید ناخالص یا خالص
شــرکتهای خودرو ســازی بابت کســانی کــه مجروحیت و
معلولیت پیــدا میکنند یا یتیم می شــوند ،تصویب نشــده
اســت و ایــن ســاختار الزم اســت تعریف شــود که مــی تواند
بهصورت کمکهاینقدییاخدماتباشد.
وی بیــان داشــت :در برخــی از کشــورهای اروپایــی ا گــر یک
ساعتبرایخیریههاونگهداری کودکانو ...کار کنند،جزء
ساعتدرسیدانشگاهمحاسبهمیشودیااینکها گرشرکتی
کار خیری در کشــوری یا جایی برای عدهای انجام دهد ،آن
را جزو معافیت مالیاتی شرکت حساب می کنند ،اما درایران
اینگونهنیست.

سال چهاردهم ،شماره3336
سه شنبه
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مسئلههای متعددی برزمین مانده که نیازمند پژوهش است
ندارنــد؛ فقط میتــوان در مــواردی شــاهد تغییرات
دکتــر نعم ـتاهلل موس ـیپور ،دبیــر دومیــن همایش
مثبــت آنهــا بــود .حــوزه خیــر از منظــر دانشــیبودن
ملی «خیــر مانــدگار» و عضــو هیئت علمی دانشــگاه
آن نیز چنیــن اســت .فعالیتهای پژوهشــی هم در
فرهنگیــان مــی گویــد :همایشهــا نوعــی فر صــت
شــناخت ،هم در ارزیابی و هم در آیندهشناسی امور
تبلیغاتی مثبت بــرای کار خیر ایجــاد میکنند تا این
خیر انجــام شــده کــه دارای ارزش باالیی هســتند و
موضوع و ابعاد مهم آن به جامعه عرضه شود.
دانشــمندان و پژوهشــگران ایرانی نیز به سهم خود
خیر
کارهای
او با بیــان اینکه بنیــاد «آالء» در زمینــه
ِ
در ایــن عرصه کوشــش کردهانــد .حوزه امــر خیر هم
ملمــوس نیــز فعالیتهــای چشــمگیری داشــته
مثل همه حوزههای دیگر علمی اســت که کوشــش
ا ســت ،بیــان میکنــد :ا یــن مجمو عــه همــواره بــا
دانشــوران و پژوهشــگران ایرانــی در آنهــا ،از کفایــت
تا کیــد بــر شــعار «پرداختن بــه امــور خیــر اولویتدار
الزم برخوردار نیســت .این کاستی ،کاستی عمومی
بــر زمیــن مانــده» ،کارهــای بزرگــی را انجــام داده
جامعــه کنونــی ایرانیان اســت .در همــه حوزههای
اســت؛ امــا مهمتــر آن اســت کــه بگوییــم ایــن هــم
پژوهشی ،مســئلههای متعددی برزمین مانده که
یکــی از کارهــای «اولویــتدار برزمین مانــده» حوزه
نیازمند پژوهش است.
امــر خیــر و نیکــوکاری اســت کــه بــه همــت کارهــای
موسی پور ادامه می دهد :وضعیت امروز ایران نشان
اینچنینی این بنیاد ،ممکن است تا حدی از غربت
میدهد در همــه عرصهها با چنین مشــکلی مواجه
خارج شود.
هســتیم .شــما به مســئلههای موجود در دانشگاه
نــگاه کنیــد .از تاســیس دانشــگاه در ایــران بیــش از
انتظــار عمومــی از خیران به واســطه آشــنایی
هشــت دهه میگــذرد و دانشــگاه نهاد اصلــی انجام
مردم با مسئلههای متفاوت است
پژوهش اســت ،اما آیا دانشــگاه به قدر کافــی درباره
امـروزه مبلـغ قابـل توجهـی در حوزه خیر و نیکـوکاری هزینه میشـود ،اما نیازهـا همچنان به
به گفتــه موس ـیپور ،خیــران فراوانــی در ایــران طی
مسائل خود بررســی کرده اســت؟ بعید میدانم که
قوت خود باقی است.
قــرون متمــادی بــه تشــخیص شــخصی و بــا تکیــه
آ گاهــان ایــن عرصه چنیــن ادعایــی را بــاور کنند که
برخوردهـای سـلیقه ای و بـدون تحقیـق ،عـدم همـکاری و تعامـل خیریـن و نبـود بانکهای
بــر تــوان فــردی خــود ،بــه خیــر پرداختهانــد .ایــن
دانشگاه به قدر کافی مسئلههای دانشگاه را بررسی
اطالعاتـی در ایـن حـوزه از مهمتریـن دالیلـی هسـتند کـه باعـث شـدهاند بـا وجـود همـه
ســنت جاری البتــه دارای دههــا دســتاورد مبارک و
زهره
کرده باشد.
قندهاری فعالیتهایـی کـه جامعـه خیریـن کشـور انجـام میدهنـد ،نیازهـای جامعـه برطـرف
مفید بوده اســت .باوجود این ،این پرســش مطرح
باوجــود ایــن ،میتوان گفــت کــه برخــی از عرصهها
نشود.
روش «شناســایی
اســت کــه آیــا همچنــان همــان ِ
و موضوعــات بیشــتر در تحقیقــات دانشــگاهی وارد
مصادیــق و اقدام به خیــرات» ،بهترین روش اســت
شــده اســت .ایــن مســئله را میتــوان بــه معرفــی و
امر خیر یک پدیده چندوجهی و چندعاملی است
عمل اجتماعــی بــر موضوعات اساســی تمرکــز کردهاند
و آیا تمرکز بــر همان خیرات در شــرایط امــروز جامعه
عرضه و حمایت مربوط دانســت .برخــی موضو عها
دبیر دومیــن همایــش ملی خیــر مانــدگار خاطر نشــان
و البتــه بــا روش درســتی بــه آن میپردازند .ا گــر چنین
مناسب است؟
بــه محققان عرضــه و از آنها بــرای انجــام پژوهشها
میکند :امــر خیر یک پدیــده چندوجهــی و چندعاملی
شــود ،آنــگاه اعتمــاد اجتماعــی کــه ســرمایه کارهــای
موسیپور ادامه می دهد :در طول قرنها ،مسئلهها
حمایت شده و این ســبب گشــته تا پژوهشگران به
اســت .جنبههــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی،
بــزرگ محســوب میشــود ،افزایــش مییابــد .امــا ا گــر
و مشــکالت تــازهای در جوامــع مســلمان و بهویــژه
آن عنایــت بیشــتری بکننــد .عرصــه خیــر
مذهبی ،روانشــناختی و سیاســی آن آشکار
جــواب ایــن نباشــد ،آنگاه به خیــران کمک
در ایــران ،ظهــور پیــدا کــرده اســت .ایــن
نیــز که در ســال های گذشــته با دانشــگاه
اســت و البتــه جنبههــای دیگــر پنهــان هــم
میشــود تا آنــان از «کارهــای خیــر اولویتدار
مســئلههای تازه در فضایی از تجربههای
ارتباط برقرار کرده است ،بهزودی مشمول
دارد .بــه همیــن ســبب در ایــن همایــش بــا
برزمینمانــده» اطــاع حاصــل کننــد و
گســترده جوامع مختلف در حوزه امر خیر
این توجه بیشــتر خواهــد شــد .بنابراین،
بهرهگیری از زمینههای متعدد علوم ،به این
بــا خیرخواهــی خــود ،بــدان هــا روی آورنــد.
مطرح هستند.
فرصــت دادن برای حضــور در فرآیندهای
موضوع پرداختــه میشــود .در این همایش
یعنی پژوهش و پژوهشگران به کمک خیران
انتظــار عمومــی از خیــر و خیــران نیــز بــه
اصلــی عمــل و تصمیمگیــری ،آ گاهــــــی
از معنــای امر خیــر تــا پیامدهــای آن در عصر
میآینــد و بــه آنــان از درســتی عملشــان خبر
وا ســطه آشــنایی مــردم بــا مســئلههای
همایش
امرخیریک
دادن از نیازهــا و مســئلهها و حمایــت از
بررســی
مورد
ارتباطــات
و
اطالعــات
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متفاوت و البته تجربههــای جهانی که در پدیدهچندوجهی
انجــام پژو ه ـ ــش ســه زمینــــــه اصـــــــلی
قرار میگیرد.
دهنــد یــا بــه آنــان موضوعــات و روشهــای
مــواردی هم موفقتــر از اقدامــات خیرین
خیر ماندگار
وچندعاملی
عنایــت پژوهشــگران بــه موضوعــات خیر
جدیدی را معرفی میکنند تــا کار بهتری را به
ایرانــی بــوده ،ســبب گشــته این پرســش
یکی از
است،جنبههای
اســت .ایــن همایــش یکــی از تالشهــای
پژوهش و دانش اصوال عرصههایی زایا
انجــام رســانند .آیا چنیــن عملــی ،کاری خیر
مطرح شــود کــه آیا تا کنــون مرســوم بوده
تالشهای
اجتماعی،
سازمانیافته برای ایجاد چنین زمینهای
و پویا هستند
نیســت؟ من تردید ندارم که پژوهش در امور
است؟
سازمانیافته
اقتصادی،
او میگویــد :پژو هــش و دا نــش ا صـ ـ ـــوال
خیر نیــز کاری خیر اســت؛ امــا ِخیر نــوع دوم.
اســت .همایــش درصدد اســت از ســویی
این البته پرسشی اســت که ممکن است
برای ایجاد
فرهنگیو
عرصههایــی زایــا و پویــا هســتند و بــه علــت
یعنی خیری برای خیر .این خیر دارای ارزش
پژوهشــگران را با مســئلههای این عرصه
جــواب آن «بلــه» باشــد .یعنــی ممکــن
سیاسیآن
چنین زمینهای آشــنا کنــد و از ســویی ،خیــران را بــرای
دانشــی بــودن ،همیشــه زمینشــان آبســتن
بنیادین است که به عمل خیران در اقدام به
ا ســت پژوهشــگران و متفکــران بیــرون
حمایت از پژوهش ،مطمئن سازد.
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از عرصــه ،تاییــد کننــد کــه بازیگــران ایــن
است
آشکار است

زنان،سمنها،شورا
شورای شهر در بهبود وضعیت سمنهای زنان چه نقشی دارد؟
در فاصلـه بیـن آخرین یادداشـت
تــــا همیـــــن سطـــــوری کـــه
مینویسـم ،بـرای اولیـن بـار از
طرف یک نهاد دولتــــی (شـورای
مریم
فروغی شـهر) بـرای حضــــــور در یـک
جلســـــ ه هـــمانـــدیشــــی بـا
سـمنهای زنـان و فعـاالن حـوزهی زنـان (درباره
نقش زنان در مدیریت شهری) دعوت شدم.
بــرای من کــه به دالیــل مختلــف ایــن اولیــن تجرب ه
حضــورم در چنیــن جلســاتی بــود ،چنــد موضــوع
مختلف جلب توجه میکرد .پیش از همه ،همینکه
شورای شــهر به این نتیجه رســیده غیر از افرادی که
ســالها حضــور داشــتهاند ،کســانی بــا ســن کمتر و
البته عقاید مختلف هم در جلســات حضور داشــته
باشــند ،نکتهای حائز اهمیت اســت که نمیتوان از
آن گذشــت.از دیگر سو ،کنار هم نشســتن افرادی از
حوزههــای مختلف بــا تجربیات گونا گــون میتواند
گام موثری در تبــادل نظر و تجربیات در ســطح خود
سمنها و البته بین افراد باشد .بنابراین ا گر از دیدی
نقادانه به موضــوع نگاه کنیم ،چنین جلســاتی هم
در فرم و البته در محتوا ،بهشرطی که برنامه دقیقی
نداشــته باشــند ،میتواننــد محــل آســیب باشــند.
برگزاری جلســات خوب اســت و اینکه نهادی چون
شورا نقش تســهیلگر میان فعاالن را در حوزه زنان،
چه فعــاالن مســتقل و چــه افــرادی که در ســمنها
مشــغول بــه کار هســتند ،بــر عهــده گرفتــه و اعــام

میدارد قصد بهبود نقش و وضعیت زنان را در مدیریت
شــهری دارد ،امــری مبــارک اســت؛ امــا مشــخصا نبــود
یک دســتور کار مشــخص و تفکیک نکــردن حوزههای
مختلف مدیریت شــهری در جلســات موجب میشود
تــا بهجــای پیش رفتــن جلســه ،ا گــر همین گســتردگی
در دستور کار باشــد ،ســنگی بزرگ برای نزدن برداشته
شود.
در یادداش ـتهای گذشــته بــه چنــد موضــوع اشــاره
کــردهام کــه مرورشــان در این بحــث نیــز شــاید خالی از
لطف نباشد .اول اینکه فراموش نکنیم ما در ساختاری
زندگــی میکنیــم که سراســر مردانه اســت .گرچــه قائل
شدن به وجود چنین ساختاری خود از مقدمات بهبود
وضعیت زنان است ،اما گفتمان مردساالر در قبال تغییر
و جانشــینی عناصرش به هر نحــوی مقاومت میکند و
بهســادگی جای خــود را به عناصــری از گفتمــان رقیب
نمیدهد .این را اضافه کنمکه هم ه ما الجرم در همین
اتمسفر ،اجتماعی شــدهایم ،عجیب نیست ا گر بگویم
که در صحبتهــای بســیاری از افراد حاضر در جلســه،
مردساالری یا رگههایی از آن ،به چشم میخورد.
از طرفــی ،وجــود چندیــن متولــی خــرد و میانــه و کالن
بــرای یک موضــوع در امــور مربوط بــه ســمنها بهویژه
سمنهای خیریه کامال مشــهود است .همین موضوع
در این جلس ه نیز به چشم میآمد و از اتفاق ،پیامدهای
آن موجب شده بود تا مســئوالن سمنها نیز نسبت به
آن گالیهمند باشــند .همچنین ،رویکرد آنــان به زنان و
تعریفی که برخی مسئوالن دولتی و غیر دولتی از زنان و
مسائلشان داشتند ،نشــان میداد که این رویکردها و

سمن

ا کنــون که شــورا این قــدم مهــم در گــردآوردن افراد
تعریفها باید تغییر کنند .پس از جلسه ،به این نتیجه
حــول یــک موضــوع حیاتــی را برداشــته ،در اولیــن
رسیدم که نه فقط مسئوالن دولتی که حتی مسئوالن
محور به نظر میرســد که پس از جلسات مقدماتی،
خود ســمنها نیــز باید بــا دیدگاههــای جدیــد و مبتنی
گروههای تخصصی با حیط ه وظایف مشخص تحت
بر واقعیتهای جامعه به مســائل زنــان بنگرند و نقش
یک کارگروه بزرگتر (چنانکه میدانیم در شــورا این
پژوهش اجتماعی و پژوهشــگران در اینجاســت که رخ
کارگروه وجود دارد) مشغول به کار شوند.
مینمایاند.
از گســترده شــدن موضوعــات پرهیــز شــود و ســعی
مســئله دیگری کــه در آن جلســه بــه چشــم میخورد،
شورا در :یک ،آ گاهیبخشــی درباره مفهوم زن؛ دو،
چربیدن کف ـه توجه به ســمت افــراد دارای مســئولیت
ادامه دادن بــه روند حضور افــکار و صداهای جدید
بود تا پژوهشگران .درواقع لزوم آ گاهیبخشی در حوزه
و غیرمحافظ ـهکار؛ ســه ،بهــا دادن بــه پژوهــش در
زنــان ،فقط محدود بــه افــراد جامعه هدف ســمنها یا
اتخــاذ تصمیــم و ایجــاد گروههــای پژوهشــی درباره
پژوهشها نمیشود ،بلکه ا گر در سطوح تصمیمگیری
موضوعات خــاص و البتــه کارهای دیگر اســت که با
نیز آ گاهیبخشی صورت نپذیرد ،انتظار تغییر چندانی
توجه به دایره اختیاراتش میتواند انجام
نمیتوان داشت.
دهد.
البتــه تعامل میان پژوهشــگران و مســئوالن
سخن پایانی اینکه ســمنهای مربوط به
دولتــی و افراد دارای مســئولیت در ســمنها
زنان این شــهر ،با تمامــی نقدهایی که به
مشــخصا میتوانــد در ایجــاد درکــی بهتــر از
ایشان شــده یا نقدهایی که شخصا بیان
زمینههــای اجتماعــی مــورد تحلیــل بــرای
سمنهای
کردهام ،سازمانهایی فعال ،با مسئوالنی
تصمیمگیری نقشی اساسی ایفا کند.
پــس ب ـیراه نیســت ا گــر ادعــا کنیــم حلق ـه مربوط به زنان ،با خبــره ،پرتــاش و بیتوقعانــد؛ چونانکه
در کل جلســه ،با وجود وقوفی که همه بر
مفقوده«نبــود پژوهشهــا و پژوهشــگران در
تمامینقدهایی
تصمیمگیریهــا» ،یــک زیرنویس مهــم دارد که به ایشان شده اوضــاع اقتصــادی و تامین مالی ســمنها
داریــم ،هیچیــک از افــراد ســخنی دربــاره
بــه نــام لــزوم آ گاهیبخشــی همگانی کــه ا گر
سازمانهایی
مسائل مالی سمنها و توقعاتشان از شورا
بدان توجه نشود ،نمیتوان انتظار ثمردهی
فعال ،با
نگفتند و همه بر ظرفیتهای خودشــان
بنیادین داشت.
مسئوالنی
بیــش از ســاختار رســمی تکیــه کردهانــد.
تمــام این مقدم ـه طوالنــی را گفتم تــا به این
خبره ،پرتالش و
همین نویدی برای جامعه مدنی با زنانی
موخره کوتاه برسم :نقش شــورا در این میان
بیتوقعاند
تواناست.
چیست؟

تشــكلهای غیردولتــی در قالــب
نهادهایــی توانمند در تحقــق الگوی
مشاركت اجتماعی ،از آن رو در دنیای
امــروز اهمیــت پیــدا كــرده انــد كــه
ناهید
حسینی میتوانندالفباینقشمردمرادر قالب
شــهروند مقتــدر و حلقــه واســط بین
حكومت و مردم تا شــعاع حضــور در صحن ههــای زنده
اجتماعی و سیاسی جامعه بتابانند .این در حالی است
كه جلوه های تحــول یافته زندگــی در جامعــه ،افزایش
نقشمردمرادر امور مربوطبهخوداجتنابناپذیر كرده
اســت .وجــود فاصلــه و شــكاف عمیــق بیــن نگــرش و
باورهای نسل های دیروز و امروز در بسیاری از كشورها،
دسترسی فعال و سازنده نســل های امروز را به سطوح
مدیریــت جامعــه بــا دشــواری مواجه مــی ســازد .برای
جبران ایــن نقصــان بــوده كه طــی نیــم قرن گذشــته،
سازمان و مو سســات مختلفی با هدف جلب مشاركت
نسلهایامروزدر امور اجتماعی،صنفیوسیاسییكی
پــس از دیگــری شــكل گرفتــه انــد .برخــی نظریــات
جامعهشناسی ،سابقه شــكل گیری و ایجاد نهادهای
مدنــی و تشــكل هــای غیردولتــی را در البــه الی اســناد
بهجاماندهاز ششهزار سالپیشجستوجومیكنند،
زمانــی كه افــراد بــه دلیــل غلبــه همبســتگی مكانیكی
و وجــدان جمعــی بــرای حل مســائل و مشــكالت خود
در زمینــه آبیــاری ،كشــاورزی و دامپــروری بــه صــورت
گروهی و غیررســمی ،ســازمان هایی را تشــكیل دادند.
روی دیگر ســكه در جایــی نقش می بندد كه با توســعه
صنعت در جامعه مدرن ،دموكراسی شــكل می گیرد و
بســتر شــكلگیری ســازمان های غیردولتی بــه موازات
دموكراســی در كشــورهای مختلــف جهــان ،پــی ریزی
یشــود .مهم تر اینكه ،بسترســازی و ایجاد نهادهای
م 
مدنــی و تشــكل هــای غیردولتــی در جوامــع مــدرن و
دموكراتیــک بــه منظــور تبییــن مبانــی جامعــه مدنــی
بسیار حائز اهمیت شمرده می شــود .ارتقای مشاركت
نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه در برنامه های
فقرزدایی و شناسایی كودكان یتیم و خانواده های زیر
خط فقر در همــه مناطق كشــور توســط مدیریتهای
منطقه ای و اعمال حمایتهای اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی برای افراد یاد شده و توسط آنان و دستگاهها
و نهادهای مســئول در نظام تامیــن اجتماعی از جمله
سیاســت های كلــی كه اجــرای آنها براســاس مــاده ۹۵
برنامه چهارم توســعه اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی
بــه دولــت وا گــذار شــده اســت .براســاس ایــن مــاده،
دولــت مكلــف اســت بــه
منظــور اســتقرار عدالــت و
ثبــات اجتماعــی ،كاهش
نابرابری هــای اجتماعی و
اقتصادی ،كاهش فاصله
همه نظام های
میان دهک های درآمدی
اجتماعی در
و توز یــع عادالنــه درآمــد
در كشــور ،كاهــش فقــر و
تالش هستند
محرومیتوتوانمندسازی
كه تعداد
فقــرا بــا تخصیــص كارآمــد
تشكلهای
و هدفمنــد منابــع تامیــن
غیردولتی را در
اجتماعــی و یاران ـهای
محدوده خود
پرداختــی ،برنامــه هــای
افزایش دهند
جامع فقرزدایــی و عدالت
اجتماعیرابهاجرابگذارد.
در مــاده  ۹۵قانــون برنامه
چهارم توســعه ،آنجــا كه بحــث توانمندســازی جوامع
محلیبهمیانمیآید،مستقیما از نهادهایغیردولتی
در قالب شركای دولت در پروژه های فقرزدایی نام برده
شده اســت .عالوه بر مشــخص كردن جایگاه همكاری
آنها ،تعامل آنها بــا بدنه دولت به طور مشــخص با نهاد
نظام تامین اجتماعی است.
تشكلهایغیردولتیدر قالب گروههایخیرخواهانهو
داوطلبانه مردمی ،سال هاست كه در حیات اجتماعی
ایــران حضــور داشــته اند .قدیمــی تریــن این گــروه ها،
تشــكل هــای مذهبــی و مهــم ترین آنهــا تشــكل هایی
هســتند كه در دانشــگاه ها و مرا كز آموزش عالی شــكل
گرفتــه اند و تــا ثیرات مهمــی را در مناســبات سیاســی و
اجتماعی ایران بر جای گذاشته اند.
دكتر حســین آقاجانــی ،جامعه شــناس معتقد اســت:
شــكلگیری تشــكل هــای غیردولتــی ،آنجــا كــه حلقــه
واســط بین حكومت و مردم به شــمار می رونــد ،نتایج
بســیار مطلوبی را برای نظــام های اجتماعــی به همراه
خواهنــد داشــت .از این رو همــه نظام هــای اجتماعی
در تالش هستند كه تعداد تشــكل های غیردولتی را در
محدوده خود افزایش دهند یا زمینه های ایجاد آنها را
فراهم كنند.
وی می گوید :با توجه به استقبال عمومی از قالبهای
امروزین مشاركت اجتماعی ،تنوع اهداف و موضوعات
فعالیت تشــكل های غیردولتی دیگر مانند مو سسات
خیریه ســنتی تنها در حیطــه موضوعات محــدودی از
قبیل رســیدگی به محرومان و نیازمندان ،امور درمانی
و قــرض الحســنه و ...خالصــه نمی شــود و به مــواردی
از قبیــل دیــن ،آمــوزش ،بهداشــت ،محیطزیســت،
اشــتغال ،توســعه ،فرهنــگ ،هنــر ،جوانــان ،كــودكان،
زنان ،سالمندان ،موضوعات تخصصی و عملی اشاعه
یافته است.
این جامعه شــناس با اشــاره به تغییرات نا گزیر جامعه
انســانی و خیــزش از همبســتگی مكانیكــی بــه ســمت
همبســتگی ارگانیكی میگوید :در دنیای امروز ،توسعه
تهــا و ملتهــا
یافتگــی فرآینــدی اســت كــه بایــد دول 
با یكدیگــر آن را طــی كننــد .در عمل ثابت شــده اســت
تهــا توانایی بســط یک توســعه پایــدار و مــداوم را
دول 
بدونمشاركت كاملمردمنداردوحتیدر مسیرتوسعه
یافتگــی ،جوامــع نقش مهــم تری نســبت بــه دولتها
دارنــد .دیــدگاه توافقــی بــا ایــن عقیــده كــه بر ضــرورت
ایجاد تشكل های غیردولتی در بستر جامعه پافشاری
میكند ،اندیشه را به ســمت تالشی هدایت میكند كه
نهادهای جامعه مدنی به صورت غیردولتی ،آ گاهانه و
داوطلبانه ،صرف كسب قدرت برای حوزه عمومی و در
اختیار گرفتن مدیریت و ابتكار عمــل زندگی اجتماعی
خود می كنند.

