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انتشارات عرصه سوم 1392
مجموعه گزارشها بانک اطالعاتی سازمان های مردم نهاد در ایران 1392 -

عرصه سوم ارتقاء دهنده حقوق همه احاد جامعه،
گروهها و نیروهای اجتامعی با هر نوع اعتقادی از هر
جنس ،قوم و تعلقهای سیاسی غیر خشونتآمیز است.
ازآنجا که برای گذار به یک جامعه دمکراتیک ،بررسی
موانع فرهنگی ،اجتامعی و سیاسی ،اجرای اعالمیه جهانی
حقوق برشدرآنجامعه اهمیت دارد ،عرصه سوم درتحقق
تالشهای جنبش حقوق مدنی – سیاسی در ایران و برای
ظرفیت سازی و تامین نیازهای آتی و توسعه جامعه مدنی
دموکراتیک و توسعه گرا ،با رهربان و فعاالن جامعه مدنی
ایرانی همکاری میکند.
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بنیاد عرصه سوم به منظور همراهی با فعاالن مدنی در
ایران و حامیت از فعالیتهای آنان و برای ادای دین
به سازمانهای مردمنهاد ،بانک اطالعاتی سازمانهای
مردمنهاد مرتبط با ایران و ایرانیان را ایجاد کرده
است .این پروژه با هدف تالش برای نشان دادن و
دیده شدن فعالیتهای انجام شده و در حال انجام در
ایران یا مرتبط با ایران ،پایهریزی شده است؛ به این
امید که بتواند توجه بیشتری را به وضعیت فعاالن
مدنی در ایران جلب کند و حتی زمینه حامیتهای
مادی بیشتر را فراهم کند.
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مجموعه پیش رو حاصل تحقیق و گزارش همکاران
پروژه بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد در ایران
است .در این گزارشها ،هر یک از کارشناسان ،مشاهدات،
مشکالت ،روش تحقیق و ارزیابی خود را از عمکلرد
این سازمانها در ایران تحلیل کرده است .این مجموعه
می کوشد تا با گردآوری کلیه گزارشهای تحلیلی در
خصوص راه اندازی بانک اطالعاتی سازمانهای مردم
نهاد ،تصویری کلی نسبت به وضعیت این سازمانها در
جامعه مدنی ایران به مخاطب ارائه کند .مخاطبانی که
می توانند محققان ،فعاالن و کنشگرای عرصه مدنی
در ایران و خارج از ایران باشند.
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آعرصه سوم

آمجموعه گزارشها بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد در ایران 1392 -
آنویسندگان :پیامن مجیدزاده ,پریسا کاکائی ,نعیمه دوستدار ,محمد رضا رسداري ,رضا حاجي حسيني
انتشارات :عرصه سوم ،تیر  ،۱۳۹۲آمسرتدام  -هلند.
مجموعه پیش رو حاصل تحقیق و گزارش همکاران پروژه بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد در ایران است .در این گزارشها ،هر یک از کارشناسان،
مشاهدات ،مشکالت ،روش تحقیق و ارزیابی خود را از عمکلرد این سازمانها در ایران تحلیل کرده است .این مجموعه می کوشد تا با گردآوری کلیه گزارشهای
تحلیلی در خصوص راه اندازی بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد ،تصویری کلی نسبت به وضعیت این سازمانها در جامعه مدنی ایران به مخاطب ارائه کند.
مخاطبانی که می توانند محققان ،فعاالن و کنشگرای عرصه مدنی در ایران و خارج از ایران باشند.
امروزه وجود یک مرکز ثابت برای دسرتسی به اطالعات نهادهای جامعه مدنی در کشورهای توسعه یافته امری عادی و رضوری است و از آن می توان به عنوان یک
شاخص توسعه یاد کرد .عرصه سوم با نیل به این هدف می کوشد تا به جامعه مدنی در ایران را به سمت شفافیت بیشرت سوق دهد.
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موضوعات گزارشها

سازمانهای مدافع محيط زيست

سازمانهای حاميتی وحقوق برشی

سازمان مردمی حفاظت ازمحیط زیست درایران
از جمله نهادهای فعال اجتامعی هستند که برای
حفاظت و حراست از محیط زیست تالش می کنند .در
فاصله سالهای  ١٣٧۶تا ١٣٨۴سازمانهای مردمنهاد
زیادی برای حفاظت از محیط زیست در رسارس ایران
تاسیس شدند که فعالیت برخی از آنان همچنان ادامه
دارد .امروزه روشهای گوناگونی برای رویارویی با
بحرانهای زیست محیطی مطرح میشوند  .یکی از
مهمترین این روشها ،استفاده از ظرفیتهای موجود
در نهادهای مورد اشاره است.رویکردی کمهزینه و
در این حال با مقبولیت اجتامعی باال همراه است .این
رویکرد گرچه طرفداران زیاد ی دارد اما هنوز در
ایران فراگیر نشده است .به همین دلیل هم بحران
زیست محیطی در بسیاری از نقاط این کشور همچنان
ادامه دارد .در راستای شناخت بیشرت زمینه فعا لیت
این سازمانها  ۲۳نهاد بررسی قرار گرفته است.

سازمانهای مردم نهاد در امور اجتامعی و حقوق
برش مهاجرین و پناهندگان در چهار دسته آموزش،
توانبخشی فردی و گروهی ،مددکاری و ارائه مشاوره
وخدمات بهزیستی در راستای حامیت از این افراد در
داخل ایران فعالیت می کنند .هر چند هیچ یک از
سازمانهای مورد بررسی در این گزارش در لیست
اهداف خود به طور خاص به کودکان و زنان پناهنده
اشاره نکردهاند .این نهادها خدمات متنوعی را به
طیف گسرتده ای از مخاطبان (از کودکان خردسال
گرفته تا زنان و افراد معتاد) ارائه میدهند .اما در
واقع ناچار هستند فعالیتهای خود را به صورت
ثبت نشده و گاه غیر رسمی انجام دهند  ،تا خود
را از خطرهای انجام چنین فعالیتهایی در ایران
دور نگه دارند .مبنای این گزارش اطالعات موجود
از فعالیتهای سازمانهای مدنی مورد بررسی در
فضای مجازیست .مسلام فعالیتهای سازمانهای
مذکور در ایران بیش از آن چیزیست که در فضای
مجازی منعکس شده اما مالک این گزارش ،دادههای
موجود در اینرتنت است .در این مجموعه مشخصات
و عملکرد تعدادی از این سازمانها مورد بررسی قرار
گرفته است.

 22سازمان
10

 8سازمان

مجموعه گزارشها بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد در ایران 1392 -
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سازمانهای حامی ورزش
 ۱۲سازمان
سازمانهای مردمنهاد در زمینه ورزشی که در
این پروژه مورد بررسی قرار گرفته اند ،عمدهترین
تشکلهای فعال در داخل و خارج کشور هستند.
گرچه کلیه سازمانهای مورد اشاره ،در این جا بررسی
دیده نشده است ،اما تا حد امکان سعی شده که
مهمترین آنان استخراج و مطالعه شود .فعالیتهای
سازمانهای مذکور از دو منظر مورد برر سی قرار
گرفته است  .منظر نخست حامیت از حقوق صنفی
اعضاست که از طریق ارتباط با نهادهای دولتی،
بیناملللی یا سازمانهای همتراز توام با چانهزنیهای
مرسوم صورت میگیرد .منظر دیگر ترویج فرهنگ در
زمینه تخصص و حرفه مورد نظر است .در بررسی و
مطالعه آنها به علت عدم دسرتسی به دستاندرکاران
و محدود بودن اطالعات منترش شده اینرتنتی،اغلب
منیتوان از میزان کارآیی این نهادها با آمار و ارقام
مشخص و ارزیابی دقیق صحبت کرد ،بلکه تنها
میتوان با مطالعه منابع موجود ویژگیهای آنها
را برشمرد و به بعضی از نکات قوت و ضعف این
انجمنها اشاره کرد .دراین مجموعه فعالیت تعدادی
از سازمانهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

سازمانهای پزشکی وحامی بيامران

 15سازمان

سازمانهای مردم نهاد در امور پزشکی و بیامران از
جمله نهادهای فعال در حوزه حامیت از بیامران خاص
هستند و برای ارائه خدمات پزشکی و تسهیالت
درمانی به بیامران بخصوص افرادی که از امکانات
اجتامعی کافی برخوردار نیستند ،به وجود آمده اند
.از اهداف اصلی این سازمانها کمک به خانواده ها
و اقشار ضعیفی است که قادر به تامین نیازها و
هزینه های بیامران خود نبوده و یا نیاز به کمکهای
مشاوره ا ی و بالینی دارند .اعضا ی سازمانهای مذکور
معموال متخصصانی هستند که با آگاهی به مشکالت
و امکانات درزمینه بهداشت و درمان خواهان ایجاد
مراکز کوچک و بزرگ حامیتی و رفاهی برای بیامران
خاص هستند یا افرادی که شخصا متخصص در حوزه
پزشکی نبوده اما خواهان ایجاد شبکهای از داوطلبان
برای ارائه خدمات بهزیستی ،حامیت از معلوالن،
بیامران خاص یا معتادان هستند .در این مجموعه
فعالیت  ١۶سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.
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پروژه بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد در ایران است . -موضوعات مطالعات

موضوعات گزارشها

12

سازمانهای حامی فرهنگ وهرن

سازمانهای حامی مرياث فرهنگی

 ۱۲سازمان

 ۱۲سازمان

سازمانهای مردمنهاد حامی هرن و فرهنگ مورد
بررسی در این پروژه تشکلهای فعال در داخل و
خارج کشورهستند .فعالیتهای سازمانهای مذکور
از دو منظر مورد برر سی قرار گرفته است  .منظر
نخست حامیت از حقوق صنفی اعضاست که از طریق
ارتباط با نهادهای دولتی ،بیناملللی یا سازمانهای
همتراز توام با چانهزنیهای مرسوم صورت میگیرد.
منظر دیگر ترویج فرهنگ در زمینه تخصص و حرفه
مورد نظر است .در بررسی و مطالعه این انجمنها به
علت عدم دسرتسی به دستاندرکاران و محدود بودن
اطالعات منترش شده اینرتنتی ،در اغلب موارد منیتوان
از میزان کارآیی این نهادها با آمار و ارقام مشخص
و ارزیابی دقیق صحبت کرد ،بلکه تنها میتوان با
مطالعه منابع موجود ،ویژگیهای آنها را برشمرد
و به بعضی از نکات قوت و ضعف این انجمنها
اشاره کرد .در این مجموعه فعالیت  ١٣سازمان مورد
بررسی قرار گرفته است.

سازمانهای مردمنهاد در زمینه میراث فرهنگی که
در این پروژه مورد بررسی قرار گرفته اند ،تشکلهای
فعال در داخل کشور بوده و این سازمانها بیشرت
در شهرهای باستانی ایران متمرکزند .و برای حفظ
مجموعه آثار با جمع کردن عالقمندان به این حوزه
از راه اطالع رسانی نسبت به نحوه حفاظت از این
آثار و پاکسازی بناهای قدیمی فعالیت می کنند .
از جمله نهادهایی هستند که بیشرت فعالیت خود را
در فضای مجازی و از طریق وبالگهای خود دنبال
میکنند .گرچه حضور آنان در عرصه حقیقی همراه
با چانهزنی با مسئوالن حراست از آثار یا پاکسازی
محیطهای گردشگری ،قابل مالحظه است.در این
مجموعه فعالیت تعدادی از سازمانهای مذکور مورد
بررسی قرار گرفته است.
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سازمانهای زنان

سازمانهای حامی کودکان

 12سازمان

14سازمان

زنان از دیرباز شاید بیشتر از دیگر گروههای سنی و
جنسی ،عالقهمند به انجام فعالیتهای داوطلبانه در
قالب گروههای خیریه و محلی بودهاند؛ حتی بدون
آنکه تعریف مشخصی از فعالیت به عنوان یک گروه
مردمنهاد داشته باشند .سازمانهای مردمنهاد در
حوزه زنان معموال گروههایی هستند که به شکلی
متمرکز خواهان احقاق حقوق برابر بوده و از فعاالن
زنان تشکیل شدهاند .در این گروهها عمده تالشها
برای طرح مطالبات ،جذب فعاالن زنان ،ایجاد کمپین و
تالش برای حضور بیشتر در عرصههای عمومی نظیر
برپایی تجمع و نشست است .تنوع مخاطبان هدف
در این گروهها کمتر است و بیشتر افراد مرکزنشین،
متخصص و عالقهمند به فعالیتهای زنان در این
نهادها فعالیت دارند .هم چنین گروههای حامیتی
دیگری نیز برای حامیت از زنان و دخرتان آسیبدیده،
در معرض خشونت ،بیامر و … تشکیل شدهاند و با
برگزاری کارگاههای آموزشی ،تشکیل خانههای امن،
مشاوره و غیره به این دسته از زنان خدمات ارائه
میدهند .گروههای دیگری نیز به شکل عمومیتر
به امور زنان میپردازند .و مسائل زنان را در قالب
مشکالت مادران و همرسان مورد نظر دارند .در این
گروهها هم انواع کارگاههای آموزشی ،فعالیتهای
مشاورهای و اطالعرسانی ارائه میشود.

سازمانهای مردم نهاد در امور کودکان غالبا بنیادهایی
هستند که اساس کار خود را بر حامیت از کودکان کار
و خیابان تعریف کردهاند .آنها سعی دارند در سه
سطح پیشگیری ،حامیت و توامنندسازی ،این معضل
اجتامعی را کاهش دهند .همچنین بخش دیگری از
نهادهای مزبور ،کودکان بد رسپرست و آزار دیده
یا معلول را به عنوان گروه مورد نظر خود تعریف
کردهاند .آنها سعی دارند تا ضمن شناسایی این
کودکان و تشکیل پرونده ،اقدامات حقوقی ،مددکاری،
آموزشی و حامیتی را در پیش گرفته و ضمن هامهنگی
با خانه و مدرسه ،این کودکان را حامیت کنند .هرن و
ادبیات نیز از مواردی هستند که در برنامه بازپروری
کودکان مورد استفاده برخی از این نهادها قرار
گرفته اند .نتیجه بررسی چگونگی فعالیت و وضعیت
کنونی  ۱۳سازمان حامی کودکان در گزارش این بخش
منعکس است.

عرصه سوم  -پرونده انتخابات ,مجموعه مقاالت 1392 -

13

مجموعه گزارشها

14

مجموعه مقاالت بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد در ایران 1392 -

15

مجموعه مقاالت بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد در ایران 1392 -

چرا؟ چگونه؟ برای چه؟

مجموعه گزارشها
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مقدمه
16

بنیاد عرصه سوم به منظور همراهی با فعاالن مدنی در ایران و حامیت
از فعالیتهای آنان و برای ادای دین به سازمانهای مردمنهاد ،بانک
اطالعاتی سازمانهای مردمنهاد مرتبط با ایران و ایرانیان را ایجاد
کرده است .این پروژه با هدف تالش برای نشان دادن و دیده شدن
فعالیتهای انجام شده و در حال انجام در ایران یا مرتبط با ایران،
پایهریزی شده است؛ به این امید که بتواند توجه بیشتری را به
وضعیت فعاالن مدنی در ایران جلب کند و حتی زمینه حامیتهای
مادی بیشتر را فراهم کند.
در حال حارض این بانک اطالعاتی با اطالعات  ۱۰۰سازمان مردمنهاد داخلی و خارجی بهروز شده است
اما این امکان برای نهادها و سازمانهای مختلف مرتبط با ایران و ایرانیان در رسارس جهان وجود دارد
که اطالعات سازمان خود را به این مجموعه اضافه کنند.

این پروژه میتواند نشان بدهد که اطالعات درباره سازمانهای مردمنهاد تا چه اندازه شفاف است
و حداقلی بودن اطالعات برخی از سازمانها ممکن است نشاندهنده نبود توجه الزم به مقوله
اطالعرسانی درباره فعالیتهای آنان باشد .گرچه با توجه به رشایطی که ایران و فعالیت برای ایران
دارد ،ممکن است فاکتورهای ناشناخته و نادیدهای بر این جریان تاثیر گذاشته باشد.
تالش این پروژه این است که با انتشار اطالعات جمعآوری شده از  ۱۰۰سازمان مردمنهاد برگزیده،
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راه را برای ایجاد جریانی به منظور اطالعرسانی شفاف درباره فعالیتهای جامعه مدنی در ایران باز
کند .با وجود کم و کاستیهایی که در اطالعات جمعآوری شده از برخی سازمانها وجود دارد ،این
بانک اطالعاتی میتواند توجه به فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد در ایران را افزایش دهد و حتی
این انگیزه را در سازمانهای مختلف ایجاد کند که اطالعات موجود درباره خود را با شفافیت بیشتر
تکمیل کنند.
تاکید بر این نکته رضوریست که اطالعات موجود تنها از فضای مجازی و منابع "آنالین" جمعآوری
شدهاند .مبنای این اطالعات ،تارمناها و پایگاههای اینرتنتی خود سازمانها و نهادها هستند و اطالعات
افزونتری اگر وجود داشته باشد ،بر اساس آشنایی شخصی جمعآوری کننده اطالعات با سازمان مورد
نظر اضافه شده است.
از سوی دیگر پیش از انجام پروژه ،این فرض وجود داشت که احتامال اطالعات قابل توجهی از فضای
مجازی درباره سازمانهای مختلف به دست خواهد آمد که نتیجه کار عمال نتوانست این فرضیه را
به نظریه تبدیل کند.
این پروژه به عنوان یکی از اولین بانکهای اطالعاتی سازمانهای مردمنهاد مرتبط با ایران و ایرانیان،
برای پر کردن خالهای اطالعاتی موجود ،گزارشهایی را در کنار اطالعات سازمانها آورده است .این
گزارشها بر اساس رویکردهای زیر تنظیم شدهاند:
یک :با توجه به محدود بودن اطالعاتی که اغلب سازمانها در فضای مجازی از خود ارائه کردهاند،
اطالعات سازمانها ارزیابی شدهاند .هدف این بوده است که مشخص شود کدام سازمانها اطالعات
کاملتری منترش کردهاند و کدام سازمانها اطالعاتشان ناقص است .گامنههای مطرح شده درباره
چرایی این جریان و اینکه چرا در موارد بسیاری شفافیت وجود ندارد ،ممکن است بتواند به قضاوت
و ارزیابی فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد در ایران کمک کند.
دو :برجسته شدن نقاط قوت و ضعف فعالیت در حوزه سازمانهایی که اطالعاتشان جمعآوری شده،
منظور نظر بوده است .تالش شده تا حد امکان پاسخی برای ابهامهای موجود پیدا شود و نقاط اشرتاک
و قوت و ضعف سازمانها شناسایی شود.
سه :ارائه راهکار برای توسعه فعالیتهای مدنی سمنها ،بخش دیگری از گزارشهای مورد نظر است.
اینکه چه راهکارهایی برای گسرتش فعالیتهای مدنی در هر یک از حوزههای بررسی شده وجود دارد
و برای پیرشفت فعالیتها چه پیشنهادهایی میتوان داشت.
چهار :سابقه و تاریخچهای از فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد در زمینه مورد نظر ارائه شده است.
کوشش این بوده که با رویکردی مشارکتجویانه و خالق ،به موارد مطرح شده پرداخته شود تا
محتوای پروژه غنیتر شود.
انتشار گزارشها در کنار بانک اطالعاتی میتواند پروژه جمعآوری اطالعات  ۱۰۰سازمان مردمنهاد را
از تالشی رصف برای ایجاد یک بانک اطالعاتی به حرکتی پویا و هدفمند تبدیل کند که اثر و نتیجه
آن در جامعه مدنی ایران قابل ردگیری و شناسایی باشد.
اما سازمانهایی که اطالعات آنها جمعآوری شده است ،به این صورت دستهبندی شدهاند:
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سازمانهای فعال در ایران
سازمانهای حامی محیط زیست ۲۳ :سازمان
از میان این  ۲۳سازمان ۱۰ ،سازمان در استانی غیر از تهران ثبت شده و فعالیت میکنند و به تعبیری
حوزه فعالیتشان در شهرستانهاست.
سازمانهای حامی میراث فرهنگی :سه سازمان
هر سه این سازمانها در شهرستانها فعال هستند (دو مورد در استان خوزستان و یک مورد در
استان اصفهان).
سازمانهای حامی ورزش :شش سازمان
از این شش سازمان ،نشانی سه سازمان نامشخص است .انجمن کوهنوردان ایران در بسیاری از شهرهای
ایران شعبه دارد .انجمن هاپکیدو در تهران و گیالن فعال است و یک سازمان (انجمن بیناملللی هرنهای
رزمی و دفاع شخصی) هم بهطور مشخص در تهران ثبت شده است.
سازمانهای حامی فرهنگ و هرن ۱۲ :سازمان
این سازمانها همگی در تهران واقع شدهاند.
18

سازمانهای حامی زنان ۱۲ :سازمان
از میان این سازمانها محل فعالیت دو سازمان نامشخص است .کمپین یک میلیون امضا فعالیت دفرتی
ندارد و یک سازمان هم در گناباد (در خراسان رضوی) واقع است.
سازمانهای پزشکی و حامی بیامران ۱۵ :سازمان
نشانی یکی از این سازمانها نامشخص است و سه سازمان هم بهطور مشخص در شهرستانها ثبت
شدهاند و فعالیت میکنند.
سازمانهای حامی کودکان ۱۴ :سازمان
از این  ۱۴سازمان یک سازمان بهطور مشخص در اصفهان ثبت شده و فعالیت میکند.
سازمانهای حامیتی ،حقوق برشی و … :هشت سازمان
دفرت مرکزی این هشت سازمان در تهران واقع شده است.
سازمانهای فعال در خارج از ایران
سازمانهای حامی زنان :دو سازمان
یک سازمان در کلن آملان قرار دارد و در اروپا فعالیت میکند .سازمان دیگر هم در آمریکای شاملی،
کانادا و اروپا فعال است.
سازمانهای پزشکی و حامی بیامران :دو سازمان
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یک سازمان در انگلستان و یک سازمان در فرانسه واقع شده است.
سازمانهای حامی کودکان (در سوئد) :دو سازمان
سازمانهای حامی فرهنگ و هرن :یک سازمان
این سازمان در آمریکای مرکزی واقع شده است.
جمعآوری و ارائه اطالعات مهمترین سازمانهای مردمنهاد ایران یا مرتبط با ایرانیان ،در کنار نقد و
آسیبشناسی ،اتفاقیست که در تاریخ فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد در ایران بیسابقه است و همین
بیسابقه بودن ،مهمترین ویژگی این طرح است که میتواند از آن پروژهای جالب توجه ،مطلوب و اثرگذار
بسازد .یادگاری از توجه "عرصهسوم" به فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد در ایران یا برای ایرانیان.
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سابقه فعالیت نهادها یا انجمنهایی که در ایران برای حامیت از
بیامریهای خاص یا فعالیتهای پزشکی برپا شدهاند ،به سالهای
دهه  20خورشیدی میرسد .در درجه اول ،بسیاری از پزشکان
متخصص در یک زمینه خاص ،اغلب مبتکر برپایی انجمنهای تخصصی
بودهاند .اگر نگاهی به لیست انجمنهای پزشکی در ایران بیاندازیم
متوجه میشویم که تقریبا در متام زمینههای حرفهای ،نهادهایی به
دست پزشکان و دیگر کادرهای درمانی با هدف کمک به بیامران یا
نرش و توسعه منابع علمی ایجاد شده است.
افزون بر آن ،بسیاری از این انجمنهای کوچک و بزرگ برای ارائه خدمات پزشکی و تسهیالت درمانی
به بیامران و بهخصوص افرادی که از امکانات اجتامعی کافی برخوردار نیستند به وجود آمدهاند .در
یک تقسیمبندی کلی میتوانیم این انجمنها را بر اساس نوع خدماتی که عرضه میکنند به سه دسته
تقسیم کنیم:

گروهی که در زمینه نرش مقاالت تخصصی ،برپایی کنفرانسها و ایجاد یک شبکه همکاری و ارتباط
میان پزشکان در سطح داخلی و بیناملللی فعالیت میکنند.
متخصصانی که با آگاهی به مشکالت و امکانات درزمینه بهداشت و درمان خواهان ایجاد مراکز کوچک
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و بزرگ حامیتی و رفاهی برای بیامران خاص هستند .مانند تسهیالت برای اشخاصی که مبتال به رصع
یا ام اس و غیره هستند.
افرادی که شخصا متخصص در حوزه پزشکی نبوده اما خواهان ایجاد شبکهای از داوطلبان برای ارائه
خدمات بهزیستی ،حامیت از معلوالن ،بیامران خاص یا معتادان هستند.

چند نکته مهم در این بررسی اینرتنتی

در بررسی  16نهاد و انجمن در زمینه پزشکی و بهزیستی (که  15مورد از آن قابل انتشار بوده است)،
از طریق مطالعه تارمناهای این موسسات سه مورد یاد شده مشاهده میشود.
 )1برای منونه انجمن چشمپزشکان ایران با چند دهه فعالیت تخصصی در زمینه نامربده ،شبکهای
از بهرتین متخصصان کشور را در برگرفته است و نقش مهمی در نرش مقاالت تخصصی یا برگزاری
کنفرانسهای مورد نیاز دارد.
 )2بنیاد محک که بزرگترین سازمان مردمنهاد پزشکی برای حامیت از کودکان مبتال به رسطان است
به ابتکار مادری که فرزندش مبتال به رسطان بوده برپا شده است.
 )3افرادی که شخصا با مشکالت جسمی یا نوعی از معلولیت روبهرو هستند به ابتکار خود برای کمک
به افراد دیگر ،به تشکیل بنیادهای حامیتی اقدام کردهاند .مانند قربانیان سالحهای شیمیایی در جنگ
میان ایران و عراق یا اقدامات معتادان برای کمک به این گروه آسیبپذیر.
در بررسی و مطالعه این انجمنها به علت عدم دسرتسی به دستاندرکاران و محدود بودن اطالعات
منترش شده اینرتنتی ،در اغلب موارد منیتوان از میزان کارآیی این نهادها با آمار و ارقام مشخص و
ارزیابی دقیق صحبت کرد بلکه تنها میتوان با مطالعه منابع موجود ویژگیهای آنها را برشمرد و به
بعضی از نکات قوت و ضعف این انجمنها اشاره کرد .برای به دست دادن تصویری هرچه روشنتر
در این بررسی به چند موضوع پرداخته شده است که عبارتند از:
> سابقه و نوع فعالیت
> ساختار سازمانی
> منابع مالی
> فعالیت در فضای مجازی
> اهداف و خدمات
> میزان فعالیت داوطلبان
> همکاری با ارگانهای دولتی ،غیر دولتی ،سازمانهای بیناملللی و ...
> عوامل موثر در گسرتش فعالیتها
> جمعبندی
از آنجا که خالصهای از فعالیتها و مشخصات این انجمنها موجود است ،در این گزارش به تکتک
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آنها پرداخته منیشود اما برای ترشیح هر یک از موارد باال مثالهای مشخص و مقایسه بعضی از
بنیادها با یکدیگر رضوریست.
در این بررسی تارمناهای  13انجمن فعال در تهران و شهرستانها و همچنین سه نهاد پزشکان ایرانی
در فرانسه ،انگلستان و هلند مطالعه شده است.

این بنیادها عبارتند از:

 gبنیاد حامیت از کودکان رسطانی محک
 gکانون هموفیلی ایران
 gانجمن ام اس ایران
 gانجمن چشمپزشکی ایران
 gکانون معلولین توانا در قزوین
 gانجمن رصع ایران
 gانجمن معتادان گمنام در ایران
24

 gجمعیت افرای سبز در استان کرمانشاه
 gبنیاد حامی بیامران تاالسمی در سیستان و بلوچستان
 gانجمن حامیت از بیامران مبتال به اختالل جنسی
 gانجمن حامیت از بیامران دیسرتوفی
 gانجمن حامیت از قربانیان سالح شیمیایی
 gانجمن حامیت از حقوق بیامر
 gانجمن پزشکان ،دندانپزشکان و داروسازان ایرانی مقیم فرانسه
 gانجمن پزشکان ایرانی مقیم انگلستان
 gانجمن پزشکان ایرانی مقیم هلند

سابقه و نوع فعالیت

تعدادی از انجمنهای مورد نظر در این بررسی از بنیادهای قدیمی با چند دهه سابقه فعالیتاند .برای
مثال سابقه فعالیت انجمن تخصصی چشمپزشکان ایران به سال  1326خورشیدی برمیگردد یا انجمن
معتادان گمنام در سال  1332تشکیل شده است اما با وجود این سوابق طوالنی ،منیتوان گزارشهای
جامع از دوران فعالیت مربوط به دهههای قبل را بر روی تارمنای این انجمنها پیدا کرد.
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بدون شک استفاده این سازمانها از فضای مجازی به سالهای اخیر برمیگردد و امکان دیجیتالی کردن
همه اسناد برای آنها وجود ندارد یا رضورتی برای این کار منیبینند .به هرحال با توجه به رشایط
اجتامعی در ایران ،میتوان این تصور را داشت یا فرض کرد که اغلب این سازمانها در برههای از
فعالیت خود به علت فقدان امکانات کافی یا رخدادهای سیاسی یا اجتامعی مانند انقالب سال 1357
یا دوران جنگ ایران و عراق ،دچار وقفه کوتاه مدت یا دراز مدت در فعالیتهای خود شدهاند .اما
نکته مهم تداوم کار اینگونه سازمانها در گسرته چند دهه و حضور دو یا سه نسل از شهروندان در
فعالیتهای آنهاست.
زمان تشکیل اکرثیت انجمنهای مورد بررسی به دهه هفتاد و هشتاد شمسی میرسد .از مطالعه منابع
دیگر درمییابیم که پس از پایان گرفنت جنگ ایران و عراق و بازگشت آرامش نسبی به جامعه و باز
شدن نسبی فضا برای فعالیتهای مردمیو متعاقب آن ،روی کار آمدن دولت اصالحات در اواخر دهه
هفتاد ،فعالیتهای غیر دولتی در زمینههای گوناگون به گونهای بیسابقه شکوفا شد.
یکی از دالیل دیگر رشد کیفی و کمی نهادهای مردمی ،اوجگیری کارزارها و جنبشهای اجتامعی
جدید در ایران برای طرح مطالبات اقشار آسیپپذیر جامعه بود .از نتایج باال رفنت آگاهی عمومی
طبقه متوسط جامعه ،میتوان به افزایش میزان کارهای داوطلبانه و مسوولیتپذیری در انجمنهای
تازه تاسیس اشاره کرد.
در گذشته درصد باالیی از نهادهای مردمیدر زمینه پزشکی در تهران یا مراکز بعضی استانها تشکیل
شده بودند اما در دو دهه اخیر شاهدیم که در بسیاری از مناطق دورافتاده کشور هم انجمنهای
حامیتی از بیامران خاص یا معلوالن به وجود آمده است.
برای مثال انجمن حامیت از بیامران تاالسمی در سیستان و بلوچستان ( )1390یا کانون معلولین توانا
در قزوین ( )1374به ابتکار خود بیامران و معلوالن برای حامیت از این گروهها به وجود آمدهاند .در
مورد اولی با وجود امکانات بسیار محدود میتوان دید که در مدتی کوتاه ،امکان ارائه خدمات پزشکی
بیشتری برای این بیامران فراهم شده است .نکته مهم برای تداوم کار اینگونه انجمنها عدم وقفه
درازمدت میان پروژههای کاری ،افزایش تعداد داوطلبان و حامیتهای مالیست که در وهله اول،
تداوم کار این بنیادهای کوچک را تضمین میکند.
از سوی دیگر در این بررسی بر مبنای نوع خدمات ارائه شده توسط انجمنها میتوان آنها را در چهار
گروه از هم تفکیک کرد:
> ارائه خدمات پزشکی و حامیتهای الزم از بیامریهای خاص مانند دیسرتوفی ،تاالسمیو غیره.
> ارائه خدمات بهزیستی و آموزشی به گروههای آسیبپذیر مانند معتادان یا معلوالن.
> ایجاد شبکهای از متخصصان برای نرش مقاالت علمی و برپایی کنفرانسها و ارتباط مداوم با
همکاران.
> آموزش و اطالعرسانی اینرتنتی.
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ساختار سازمانی

برای ثبت یک انجمن در ایران داشنت یک هسته مرکزی به نام هیات موسس رضوریست .در بررسی
انجام شده میتوان از اطالعات منترش شده دریافت که متام این موسسات با داشنت یک یا چند فرد
موسس به ثبت قانونی رسیدهاند .هرچند در متام موارد اطالعات کافی در مورد آنها یا اسام ی افراد و
سوابق آنها منترش نشده است .به طور کلی میتوان دالیلی را در این مورد برشمرد:
> غیر حرفهای عمل کردن در عدم توجه به انتشار جزییات و رضورت پرداخنت به مشخصات افراد.
> امتناع خود افراد از منترش کردن مشخصات هویتی خود.
> انتشار بخشی از مشخصات افراد و نه متام گروه دستاندرکار.
برای مثال میتوانیم درمورد بنیاد محک که سازمانی بزرگ با ساختار بسیار حرفهایست بگوییم که
اطالعات الزم درمورد تشکیالت سازمانی ،موسسان و دستاندرکاران این بنیاد منترش شده است.
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اما در چندین مورد دیگر این اطالعات کافی نیستند .برای مثال "جمعیت افرای سبز" در کرمانشاه که
برای پیشگیری و حامیت از بیامران مبتال به ایدز تشکیل شده است ،با وجود انجام پروژههای موفق
و حتی رشکت در کنفرانسهای خارج از کشور و ارتباطات بیناملللی ،در انتشار مطالب مربوط به
ساختار سازمانی به صورت غیر حرفهای عمل کرده و مشخص نیست که چه کسانی این جمعیت را به
راه انداختهاند و ساختار سازمانی آنها چگونه است.
در یک مورد یعنی "انجمن معتادان گمنام" که سابقه طوالنی فعالیت دارد دستاندرکاران با این توضیح
که اعضا و افراد میخواهند گمنام مبانند از انتشار اطالعات مربوط به مشخصات شخصی خودداری
کردهاند.
بیشتر انجمنها اساسنامه ،اهداف و گزارش کار پروژههای انجام شده خود را در تارمناهایشان منترش
کردهاند .با این همه در این بخش تفاوت چشمگیری میان نهادهای کامال حرفهای و انجمنهای غیرحرفهای
مشاهده میشود .حرفهایها اغلب گزارشهای مفصلتری منترش کردهاند اما این موضوع در مورد همه
آنها صدق منیکند .برای مثال "انجمن حامیت از قربانیان سالحهای شیمیایی" که تارمنایی فعال با اطالعات
کافی دارد و اهداف و فعالیتهای خود را منترش کرده است ،از انتشار اساسنامه یا اسامیاعضای موسس
خودداری کرده است .به نظر میرسد که دستاندرکاران بعضی از انجمنها نیازی به انتشار جزییات
بیشتر منیبینند و شاید الزم است بیشتر در این موارد آموزش ببینند.
بیشتر این نهادها دارای کمیتههای مختلف برای اجرای پروژههای خود هستند و از این کمیتهها
اغلب ذکری به میان آمده ولی اطالعات و گزارشهای کافی درباره چگونگی عملکرد همه آنها
در دست نیست.

منابع مالی

در مورد اطالعات درباره منابع مالی هم میتوان تفاوتها را برشمرد .شفافیت در اکرث موارد وجود
ندارد و دقیقا مشخص نیست که این منابع از کجا تامین میشوند .قدر مسلم بودجه این انجمنها از
حق عضویت اعضا ،کمکهای مردمی ،کمکهای دولتی یا سازمانهای بیناملللی پرداخت میشود.
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در چند مورد گزارشهای مالی ناقص منترش شدهاند و از کمکهای مردمی به عنوان منبع اصلی
مالی نام برده میشود .در دو مورد یعنی انجمن "معتادان گمنام" یا انجمن "حامیت ازمعلولین" در
قزوین تاکید شده است که آنها کمکهای مردمی را قبول منیکنند و با بودجه خود اعضا مخارج
فعالیتهایشان را میپردازند.
در هفت مورد اصوال منابع مالی ذکر نشدهاند .سازمانی مانند "محک" که از بودجه بسیار باالیی برخوردار
است ،متکی به کمکهای خیریه مردم است و میزان بودجه ساالنه خود را اعالم کرده است .در سه مورد
از هدایای مردم نام برده شده است .در چهار مورد از حق عضویت افراد هم یاد شده است.
بنیاد محک که از حامیت مالی وسیع مردم برخوردار است در این زمینه شفافیت بیشتری نشان داده و
میزان بودجه خود را اعالم کرده است .بعضی دیگر از نهادها گزارشهای مالی خود را منترش کردهاند
اما این اطالعات به هیچ وجه کافی و دقیق نیستند و همه جوانب مالی را دربر منیگیرند .در یک مورد
یعنی "کانون هموفیلی ایران" ،به خاطر اختالفات بر رس مسایل مالی و شکایت بازرس مالی ،به دادگاه
مراجعه شده و بعضی از مدارک مربوط به اختالف روی تارمنا منترش شدهاند.

فعالیت در فضای مجازی
متام موارد بررسی شده دارای تارمنا هستند اگر چه با یک مقایسه رسیع میتوان دید که تفاوت
چشمگیری میان فعالیتهای مجازی این بنیادها وجود دارد .تعدادی از آنان به صورت وبالگهایی
با اطالعات محدود هستند .با این همه بعضی از آنها طبق اطالعات موجود روی تارمنا ،تعداد قابل
توجهی بازدید کننده دارند .تارمنای بنیاد حامیبیامران تاالسمیدر سیستان و بلوچستان ،در یک روز
 236بازدید کننده داشته و در مجموع در مدتی بیش از یک سال 75 ،هزار بار بازدید شده است.
تارمنای انجمن "حامیت از افراد با اختالل جنسی" در آذر ماه سال  1391پنج هزار بار بازدید شده است
که با توجه به عدم اطالعرسانی کافی درا ین زمینه در ایران ،رقم قابل توجهیست.
اما "جمعیت افرای سبز" با وجود برخورداری از سابقه فعالیت چند ساله ،ارتباطات بیناملللی و
همکاری با سازمانهای دولتی هنوز تارمنایی حرفهای ندارد و اطالعات موجود درباره آن بسیار ناقص
است .این تارمنا مرتب به روز منیشود و اطالعاتی در مورد دستاندرکاران این بنیاد وجود ندارد و
بخشهای نامربده روی تارمنا هنوز کامل نشدهاند .بدون شک برای بعضی از دستاندرکاران اهمیت
داشنت تارمنایی که فعاالنه و حرفهای عمل کند هنوز در اولویت قرار ندارد یا امکانات تکنیکی و افرادی
که بتوانند به طور منظم یک تارمنا را اداره کنند در دسترس نیستند .به عالوه پایین بودن رسعت
اینرتنت در ایران و عدم دسترسی عموم مردم به اینرتنت هم از دالیل مهم در بیتوجهی بعضی
بنیادها به فعالیت بیشتر در فضای مجازیست.
بنیادی چون محک با امکانات مالی و تخصصی زیاد و برنامههای درازمدت دارای تارمنایی حرفهای
با اطالعات مفید برای بازدیده کننده است .افزون بر آن هشت بنیاد از مجموع  16بنیاد ،عالوه بر
تارمنای فارسی ،دارای سایتی به زبان انگلیسی هستند .در یک مورد هم تارمنای دو زبانه ،به زبانهای
فارسی و فرانسه است.
از رسانههای اجتامعی از قبیل فیسبوک و تویرت برای معرفی ،تبلیغ و جلب مردم استفادهای نشده
است .بدون شک یکی از دالیل این مساله مشکالت تکنیکی و بیتوجهی این نهادها به اهمیت و کاربرد
رسانههای اجتامعی در دنیای امروز است.
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چندگونگی اهداف ،خدمات

در بخش "اهداف" که اغلب با تیرتی مجزا در اسناد منترش شده روی تارمناها مشاهده میشود،
میخوانیم که این بنیادها خواهان سازماندهی فعالیتهای متعددی هستند .نه تنها حامیت پزشکی
و بهزیستی بلکه خدمات رفاهی ،کمک مالی ،حقوقی و آموزش و تحقیق هم از مهمترین اهداف این
سازمان هستند .با این همه تفاوت زیادی میان ایدهآلها ،گسرتدگی فعالیتها و تحقق عملی این
اهداف وجود دارد .برای ارائه یک تصویر دقیق از توزیع منطقهای فعالیتها ،سه گروه را میتوان از
هم تفکیک کرد:
> فعالیت منحرص و محدود به شهر تهران است.
> تهران و شهرستانها را در بر میگیرد.
> محدود به کشور محل اقامت است.
برای مثال کانون "حامیت از بیامرن هموفیلی" در  28استان ایران فعالیت دارد و عالوه بر سازماندهی
خدمات رفاهی ،مراکز درمانی نیز تاسیس کرده است .این کانون در زمینه دفاع از حقوق بیامران (مثل
مواردی که افراد مورد تبعیض قرار گرفتهاند) ،حامیتهای دفاعی و قانونی از آنها را بر عهده گرفته
است .از سوی دیگر در زمینههای تخصصی با مجامع بیناملللی در ارتباط است.
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بنیاد توانا در قزوین توانسته با ارائه خدمات پزشکی ،رفاهی ،آموزشی و فرهنگی به سه هزار نفر از
اعضای تحت پوشش خود ،نقش مهمی در توانبخشی معلوالن در این شهر برعهده بگیرد.
انجمن حامیت از قربانیان سالح شیمیایی هم منونه موفقی در زمینه گسرتش فعالیتهاست .این انجمن
در زمینه برپایی کنفرانسها و جلسات متعدد ،همچنین رشکت در مجامع بیناملللی و برپایی موزه
صلح در تهران تالش کرده است ،در دفاع از حقوق قربانیان جنگ ایران و عراق در جریان محاکمه یک
هلندی به نام "فان آنرات" که به جرم فروش مواد شیمیایی به عراق در الهه مقرص شناخته شد رشکت
داشت و مدافع قربانیان جنگ در ایران بود.
در مورد سه انجمن پزشکی در هلند ،فرانسه و انگلستان میتوان گفت که فعالیتهای آنها منحرص
به ایجاد شبکهای از پزشکان هموطن برای ارتباط بیشتر است .برگزاری شبهای فرهنگی ،انتشار
مقاالت و ارسال کمکهای پزشکی دررشایط اضطراری مانند زلزله ،برای هموطنان داخل کشور از
جمله اهداف مورد نظر است که در یک مورد به آن اشاره شده است.
متاسفانه فعالیتهای مردمیایرانیان متخصص در زمینه پزشکی در اروپا چندان چشمگیر نیست یا اگر
فعالیتهای خاصی در زمینه کمکرسانی به بیامران در داخل کشور میشود ،بازتاب رسانهای نداشته
است .میدانیم که صدها پزشک ایرانی در کشورهای اروپایی زندگی میکنند و بدون شک میتوانند
در بسیاری از زمینههای تخصصی برای هموطنان خود موثر واقع شوند .میدانیم که تشکلهای مردمی
ایرانیان درخارج اغلب بر محور مسایل فرهنگی و سیاسی بر پا شدهاند و فعالیت در زمینههای دیگر
چندان مرسوم نیست .از دالیل دیگری که میتوان به آن اشاره کرد عدم وجود شبکههای قوی اجتامعی
میان ایرانیان مهاجر ساکن یک کشور و پراکندگی آنها در شهرهای مختلف آن کشور خاص است.
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میزان فعالیت داوطلبان
یکی از مشکالت همیشگی برای ارائه خدمات به گروههای آسیبپذیر ،جذب افراد داوطلب برای
کمک بالعوض است .از اطالعات موجود منیتوان به درستی دریافت که نهادهای مورد بررسی چه
سیاستی در زمینه جذب افراد داوطلب در پیش گرفتهاند .به نظر میرسد اشخاصی که خود یا یکی
از اعضای خانوادهشان بیامر ،معلول یا معتادند ،توانستهاند با پیگیری و تالش شخصی ،گروهی از
داوطلبان را که در رشایطی نظیر آنها بهرس میبرند ،بر محور آن بیامری خاص متشکل کنند .همچنین
افرادی که آگاهانه با احساس مسوولیت فردی خواهان پیشبرد یک امر جمعی به نفع مردم هستند
(یعنی شخصا درگیر با آن مشکل خاص نیستند) ،در این فعالیتهای مدنی و داوطلبانه رشکت میکنند..
گسرتش خدمات یک نهاد مردمی بستگی مستقیم به میزان مشارکت افراد،حرفهای بودن اعضا،
امکانات مالی و اجتامعی و تعداد دواطلبان مصصم و جدی دارد .برای مثال بنیاد محک ،کانون حامیت
از بیامران هموفیلی ،انجمن معتادان گمنام  ،جمعیت افرای سبز و انجمن چشمپزشکان با تالش همه
جانبه اعضا ،کارکنان و داوطلبان مشتاق ،به سازمانهایی موفق و حرفهای تبدیل شدهاند.

همکاری با ارگانهای دولتی ،غیر دولتی و سازمانهای بیناملللی

متام نهادهای بررسی شده قانوناً به ثبت رسیدهاند .برای بسیاری از بنیادها و کانونهایی که فعالیتهای
درمانی را در بیامرستانها یا مراکز درمانی خصوصی سازماندهی میکنند ،ارتباط مستمر با وزارت
بهداشت و درمان و سازمانهای دیگر دولتی رضوریست.
برای برگزاری برنامههای فرهنگی ،کنفرانسها و غیره معموال به اجازه سازمانهای مشخص دولتی
از قبیل شهرداریها نیاز است .در منابع منترش شده بر روی تارمناها میتوان اخبار یا گزارشاتی در
این موارد دید .نهادهایی که بیشتر از طریق تارمنا و تنها به کار آموزش اشتغال دارند ،ارتباط زیاد
یا تنگاتنگی با سازمانهای دولتی ندارند و اصوال مشخص نیست که میزان ارتباطشان با دستگاههای
دولتی چهقدر است.
سازمانهای دولتی و وزارتخانهها میتوانند در تامین منابع مالی و دادن امکاناتی از قبیل ساختامن،
دفرت و اداره هم موثر باشند .با این همه اخبار بسیار محدودی دراین زمینه در تارمناهای مورد بررسی
منترش شده است.
درمورد ارتباط با سازمانهای بیناملللی پزشکی یا نهادهای مشابه در کشورهای دیگر باید گفت که
با وجود متام محدودیتهای موجود و قوانین دست و پاگیر ،تعدادی از موارد بررسی شده ارتباط
بیناملللی الزم را در زمینه فعالیتهای خود دارند .برپایی سمینارها و کنفرانسها با رشکت سازمانهای
خارجی ،همکاری منطقهای در سطح خاورمیانه و  ...از جمله این فعالیتها هستند اما مشخص نیست
که آیا کمکهای مالی هم از سازمانهای خارجی دریافت میشود یانه؟
تارمنای محک در زمینه ارتباطات بیناملللی این موسسه مینویسد:
"موسسه محک در سال 1380موفق به اخذ مقام مشورتی از شورای اجتامعی -اقتصادی سازمان ملل
متحد (اکوسوک) گردیده است .اعطای این مقام به یک سازمان غیر دولتی نشان دهنده اعتبار آن
در سطح بیناملللی است .موسسه محک همچنین در سال  1386به عنوان اولین سازمان غیر دولتی
در منطقه خاورمیانه موفق به اخذ گواهینامه بیناملللی  NGO Benchmarkingاز رشکت بازرسی
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بیناملللی  SGSگردیده است .اخذ این گواهینامه توسط یک سازمان غیر دولتی نشان دهنده باالترین
سطح تعهد آن سازمان در طراحی و پیادهسازی اهداف و برنامهها به روشی شفاف ،قابل اعتامد و اثر
بخش است".

عوامل موثر درگسرتش فعالیتها

مشکالت و محدودیتهایی که سازمانهای مردمنهاد در ایران با آن دست به گریبانند بسیار متعددند.
در درجه اول طرح ناظر بر فعالیتهای نهادهای مردمیپس از چندسال بحث و طرح در مجلس ایران،
هنوز به تصویب نرسیده است و عمال مشخص نیست که در رشایط فعلی ضوابط قانونی و اجرایی
در این باره کدامند؟ بدون شک تصویب یک طرح دموکراتیک مبتنی بر ضوابط بیناملللی میتواند
درشکوفایی و رشد کمیو کیفی نهادهای مردمیبسیار موثر باشد
افزون بر آن بسیاری از نهادهای مردم ی با مشکالت دیگری از جمله محدودیتهای مالی ،نداشنت
کادرهای حرفهای و تشکیالت منسجم ،تعداد داوطلبان ناکافی و  ...هم مواجهند .مسایلی از قبیل
نداشنت اجازه فعالیت ،عدم حامیت و همکاری سازمانهای دولتی با پروژههایی خاص هم اغلب
دردرسساز میشوند و از جمله دالیل دلرسدی مردم در پیوسنت به فعالیتهای داوطلبانهاند.
با توجه به نکات فوق باید دید آیا در منونههای بررسی شده ،چگونگی موفقیت و گسرتش پروژهها
به چه نحو است؟
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 )1قدر مسلم اینکه اگر گروهی از شهروندان پا پیش گذاشته و فعالیتی برای خدمت به
همنوعان را آغاز کردهاند ،این خود دلیل پیشرفت فکری و احساس مسوولیت آنان است .در موارد
بررسی شده برای مثال میتوان توجه افراد به یک گروه ویژه مانند بیامران دیسرتوفی یا تاالسمی
درمناطق دورافتاده کشور را از نتایج توسعه آموزش دانست .مهم این است که شهروندان حتی در
استانهای دورافتاده با کمترین امکانات شخصا دست به کار شدهاند.
 )2سازمانهای حرفهای مانند محک ،کانون هموفیلی ایران ،انجمن اس ام و  ،...منونههای
موفقی در ارائه خدمات درمانی و بهزیستی به گروههای آسیبپذیر در نواحی مختلف ایران هستند
و توانستهاند در مدتی نه چندان طوالنی جای خود را در میان مردم باز کنند .این سازمانها از افراد
متخصص و کادرهای حرفهای تشکیل شدهاند و بدون شک اگر از حامیت بیشتر مردم و دولت
برخوردار باشند میتوانند حوزه فعالیت خود را تا مناطق دورتر و محرومتر کشور هم گسرتش دهند.
 )3انجمنهای پزشکی که با هدف اطالعرسانی ،آموزش و برپایی جلسات علمی تاسیس
شدهاند هم با وجود متام مشکالت توانستهاند شبکهای در خور توجه از عالقهمندان را به خود جلب
کنند .بعضی از آنها مانند "انجمن دفاع از حقوق بیامر" بدون شک درصورت داشنت امکانات کافی
میتواند بخشی از فعالیتهای اجتامعی را دراین زمینه سازماندهی کند و تنها به آموزش اینرتنتی
اکتفا نکند.
 )4انجمنهایی که درخارج از کشور برای ایجاد ارتباط میان متخصصان به وجود آمدهاند در صورت
مترکز بر شبکهسازی میان هموطنانی که در حوزه پزشکی فعالیت دارند میتوانند تعداد بیشتری را
جلب کنند .بسیاری از آنها فاقد این شبکه هستند .بعضی از آنها در ضمن مایل هستند بتوانند بخشی
از خدمات پزشکی را در داخل کشور به نفع گروههای آسیبپذیر سازماندهی کنند .از بررسی سه
منونه ذکر شده میتوان گفت که فعالیتهای آنها بسیار محدود است ،تارمناهایشان غیر حرفهایست
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و اصال فعال نیستند .فعالیتها متنوع نیستند و هیچ اطالعاتی در مورد اقدامات آنان در ایران وجود
ندارد .عالوه بر این منیتوان تصویر درستی از کارهای آنان در کشور محل اقامت به دست داد .با توجه
به توان مالی و تخصصی اعضای این نهادها که پزشکان با سابقه هستند ،میتوان انتظار داشت که آنها
بیش از این در ارائه یک برنامه مفید و جامع کوشا باشند و از امکانات خود برای کمک به هموطنان
داخل کشور بیشتر استفاده کنند.

جمعبندی
در این بررسی هامنطور که قبال گفته شد تنها امکان موجود برای مطالعه و شناخت نهادهای ذکر
شده ،منابعی بوده است که این بنیادها روی تارمنای خود منترش کردهاند .این منابع اغلب ناقص بوده
و منیتوانند همه سواالت طرح شده را به خوبی پاسخگو باشند .درباره عملکرد و دامنه فعالیت یک
انجمن اطالعاتی کلی به دست آمده و بنابراین منیتوان یک تصویر جامع و کامل از سوابق و متام
فعالیتهای سازمانها به دست داد یا به آسانی دریافت که چه بخش از اهداف آنها از زمان تاسیس
تا کنون تحقق یافته است یا ارزشیابی خود افراد دستاندرکار از فعالیتهایشان چیست؟

بدون شک برای یک مطالعه دقیق ،تحقیق میدانی و مقایسهای مبتنی بر معیارهای
جامعهشناختی آکادمیک الزم است .بنابراین در این مطلب تنها برخی از صفات و
ویژگیهای این نهادها شمرده و بازگو شد تا بتوان تصویری کلی از آنها داشت.
با این حال برای خوانندهای که در این حوزه اطالعاتی ندارد و مایل است بهطور
عموم ی درباره چرایی تشکیل یا سوابق بنیادهای پزشکی در ایران بیشتر بداند،
خواندن این مطلب برای رشوع میتواند مفید باشد .خالصهای از فعالیتهای این
انجمنها را میتوان در بانک اطالعاتی تهیه شده یا روی تارمناهایشان مطالعه کرد.
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امنیتی حاکمیت
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مقدمه

34

چنانکه در منشور سازمانهای مردمنهاد (سمن ها) آمده ،این ارگانها
مستقیام بخشی از ساختار دولت محسوب منیشوند ،اما نقش بسیار
مهم ی به عنوان پل ارتباطی بین افراد جامعه و دولت و حتی خود
جامعه ایفا میکنند .بسیاری از سازمانهای مردمنهاد در ایران غیر
انتفاعی هستند .بودجه این سازمانها از طریق کمکهای مردمی،
سازمانهای دولتی ،توسط خود دولت یا ترکیبی از هر دو تامین
میشود .برخی از سازمانهای مردمنهاد نیمه مستقل ،وظایف و
کارهای دولتی را نیز انجام میدهند .گروهی از این سازمانها هیچ
عالقهای به سیاست ندارند و تنها هدفشان مشارکت در جریان توسعه
در مراحل برنامهریزی و سازماندهی فعالیتها و ایجاد ظرفیتهای
اجتامعیست.
جامعه حال حارض ایران ،آسیبهای اجتامعی پنهانی را تجربه میکند که پیامدهای ناشی از آن نه
تنها در دوران کودکی ،بلکه در سالهای بزرگسالی بر فرد تاثیر می گذارد .در این میان سازمانهای
مردمنهاد بهعنوان گروهی از افراد با اهداف و نگاه متمرکز بر رفع مشکل و با ترکیبی از افراد جامعه
و همچنین مشارکت مردم با یکدیگر ،برای تحقق یک هدف مشرتک تشکیل میشوند و میتوانند
نقش بسیار مهمی در توسعه یک جامعه ایفا کنند.
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مدافع مهاجران

بر اساس اطالعات موجود از یونیسف و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ،متام ی
سازمانهای مورد مطالعه ،به کودکان پناهنده در ایران خدمات ارائه میکنند .اما بنا به دالیل مختلف،
اطالعات بسیار ناچیزی در این زمینه در محیط مجازی موجود است .در ادامه این گزارش به برخی
دالیل احتاملی این امر خواهیم پرداخت.
سازمانهای مورد بررسی در این گزارش فعالیتهایی را در زمینههای زیر انجام میدهند:
> آموزش افراد ،گروهها و خانوادهها
> توامنندسازی جامعه محلی و تشکلهای مردمی
> توانبخشی گروههای هدف
> مددکاری و ارائه خدمات مشاوره
> ارائه خدمات بهزیستی
مبنای این گزارش رصفا مشاهدات شخصی نویسنده از میزان اطالعات موجود از فعالیتهای
سازمانهای مدنی مورد بررسی در فضای مجازیست .مسلام فعالیتهای سازمانهای مذکور در ایران
بیش از آن چیزیست که در فضای مجازی منعکس شده اما مالک این گزارش ،دادههای موجود در
اینرتنت است.

کلیاتی درباره سازمانهای مردمنهاد فعال در زمینه امور پناهندگان

به طور کلی سازمانهای مردمنهاد برای فعالیت در ایران با مشکالت متعددی روبهرو هستند.
سازمانهای فعال در زمینه امور پناهندگان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چه بسا محدودیتهای
بیشتری را پیش روی خود می بینند .اما چرا؟
جمهوری اسالمی ایران در این سی و اندی سال به مرور ارتباط خود را با جهان کم و کمتر کرده است.
درست یا غلط ،مقامات ایران مرضات تعامل با بیگانگان را بیش از منافع آن میدانند .در این رشایط،
هر سازمانی که بخواهد با اتباع بیگانه در ارتباط باشد نیز با مشکالت فراوانی دست به گریبان خواهد
بود و انگشت اتهام نظام را در برابر خود خواهد دید .درست به همین دلیل است که سازمانهای
مردمنهاد فعال در زمینه امور پناهندگان با دشواریهای فراوانی مواجه هستند .عالوه بر این ،رویکرد
جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با جمعیت پناهنده نیز گاه بر این اساس استوار است که عدم فراهم
آوردن خدمات پایه برای آنها ،منجر به بازگشت اجباری این قرش به کشور خود خواهد شد .در ادامه
بهطور دقیقتر به مشکالت این سازمانها خواهیم پرداخت.
سازمانهای مردمنهادی که در زمینه امور پناهندگان فعالیت میکنند و در گزارش حارض به آنها
میپردازیم عبارتند از:
 gموسسه پژوهشی کودکان دنیا
 gموسسه ارتقای زندگی ایرانیان (ایلیا)
 gموسسه خیریه حامیت از آسیب دیدگان اجتامعی (رسای احسان کهریزک)
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 gسازمان دفاع از قربانیان خشونت
 gبنیاد امور بیامریهای خاص
 gکمیسیون حقوق برش اسالمی
 gموسسه آموزشی پژوهشی پویا
 gمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
 gموسسه مشاوره رها
 gموسسه همیاران غدا
 gموسسه آفتاب (جمعیت آفتاب)

سابقه و نوع فعالیتها

ارائه سابقهای دقیق از فعالیتهای این سازمانها دشوار است .به نظر میرسد که سمنهای مرتبط با
امور پناهندگان ترجیح میدهند متام ی فعالیتهای خود را دستکم در فضای مجازی ثبت نکنند چرا
که این کار ممکن است خطرهایی برای آنها به همراه داشته باشد .به همین دلیل سابقه دقیقی از
متامی فعالیتهای این سازمانها در دست نیست.
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اما جستوجوهای انجام شده در اینرتنت و اطالعات موجود نشان میدهد که قدیمیترین این
سازمانها "موسسه آموزشی پژوهشی پویا"ست که فعالیت خود را پیش از انقالب اسالمی ایران و از
سال  ۱۳۵۶خورشیدی آغاز کرده است .سایر سازمانها کار خود را از دهه  ۶۰خورشیدی رشوع کردهاند
و سابقه برخی از آنها حتی به یک دهه نیز منیرسد .جوانترین سازمان مورد مطالعه "موسسه ارتقای
زندگی ایرانیان (ایلیا)"ست که در سال  ۱۳۸۵تاسیس شده است و تنها هفت سال سابقه دارد.
نکته دیگر در مورد نوع فعالیتهای این سازمانهاست .تقریبا هیچ یک از سازمانهای مذکور در
تارمنای رسمی خود به پناهندگان و مهاجران اشاره نکردهاند .به نظر میرسد که آنها از بیان این
امر هراس داشته و نگرانند که مطرح شدن آن منجر به تعطیلی فعالیتهای آنها توسط مقامات
شود .البته هیچ یک از این سازمانها رصفا به منظور ارایه خدمات به زنان و کودکان پناهنده تاسیس
نشدهاند اما این امر نیز یکی از اهداف آنهاست؛ هدفی که به نظر میرسد فضای موجود در ایران
مانع ابراز رصیح آن شده است.

فعالیتهای سازمانهای مورد مطالعه را به طور کلی میتوان به چهار دسته
تقسیم کرد:
> آموزش
> توانبخشی فردی و گروهی
> مددکاری و ارایه مشاوره
> ارایه خدمات بهزیستی
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ساختار سازمانی
یکی از مشکالت سازمانهای مورد مطالعه این است که اغلب آنها ساختار سازمانی خود را به درستی
ترشیح نکردهاند .البته متامی سازمانهای مردمنهاد ساختار سازمانی کم و بیش یکسانی دارند .در راس
هرم ،هیات امنا یا هیات موسس است .سپس هیات مدیره و در ادامه سایر بخشهای سازمان .اما
مشکل این است که سازمانهای مورد مطالعه در این گزارش به ندرت به نام اعضای هیات موسس،
هیات مدیره و سایر اعضای کلیدی خود اشاره کرده اند و در مواردی که این اتفاق افتاده نیز تنها به
ذکر نام یک یا چند نفر بسنده شده است .به عنوان مثال "موسسه آفتاب (جمعیت آفتاب)" چارت
سازمانی خود را ارائه کرده اما از هیچیک از اعضای خود نام نربده است.
سازمانهای دیگر نیز به ندرت نام اعضای خود را به روشنی و بهطور کامل ذکر کردهاند .در عین حال
برخی سازمانها وجود دارند که به نظر میرسد به گونهای با دولت و حکومت در ارتباط باشند .این
سازمانها توانستهاند با روشنی و وضوح بیشتر ساختار سازمانی و اعضای خود را ترشیح کنند .مثال
"کمیسیون حقوق برش اسالمی" اعضای خود را به این شکل معرفی کرده است:
تعداد اعضا :شورای عالی كمیسیون مركب از  ۲۳نفر است (هفت نفر موسس  +پنج نفر از حقوقدانان
برجسته كشور  +دو نفر منایندگان NGOهای ایران  +دو نفر قاضی صاحب نظر در حقوق اسالمی
و بیناملللی  +دو نفر از شخصیتهای قوه مجریه  +چهار نفر از منایندگان مجلس شورای اسالمی +
رئیس قوه قضاییه یا مناینده وی) (عضویت منایندگان حكومتی افتخاری و داوطلبانه است و حضور
مشورتی دارند).
برخی سازمانها مانند "موسسه ارتقای زندگی ایرانیان (ایلیا)" نیز هستند که نه ساختار سازمانی و نه
اعضای آنها به درستی مشخصاند .به طور کلی میتوان گفت که سازمانهای مورد بررسی از این
لحاظ عملکرد مطلوبی ندارند؛ البته شاید چندان خردهای هم به آنها منیتوان گرفت.

منابع مالی

به طور معمول سازمانهای مردمنهاد بودجه خود را از محل کمکهای مردمی فراهم میکنند .بودجه
سازمانهای مورد مطالعه در این گزارش از طریق کمکهای مردمی ،دولت ،یا ترکیبی از هر دو تامین
میشود اما در این مورد هم شفافیت کافی در سایتهای سازمانهای مذکور مشاهده منیشود.
به عنوان مثال میتوان به"سازمان دفاع از قربانیان خشونت" اشاره کرد که در سایت آن اشارهای به
نحوه تامین منابع مالی نشده است اما برخی مقاالت آن را تاسیس شده توسط دولت و تحت حامیت
دولت میدانند" .بنیاد امور بیامریهای خاص" نیز نهادی مردمیست که با حامیت "علیاکرب هاشمی
رفسنجانی" ،از موسسان جمهوری اسالمی ،تاسیس شده است و به نظر میرسد که حامیتهایی مالی
را نیز از آن محل دریافت کند .در سایت این موسسه در بخش منابع مالی به کمکهای "افراد حقیقی
و حقوقی و نهادهای دولتی و غیر دولتی" اشاره شده است.
"موسسه خیریه حامیت از آسیب دیدگان اجتامعی (رسای احسان کهریزک)" عالوه بر کمکهای نقدی،
کمکهای غیر نقدی مانند گوشت ،برنج و  ...دریافت میکند و یک حساب ارزی هم برای دریافت
کمک از خارج از ایران در سایت خود ذکر کرده است.
"مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد" تنها سازمانیست که در تارمنای خود به انجام فعالیتهای درآمدزا
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از قبیل برگزاری بازارهای خیریه و مراسم فرهنگی اشاره کرده است.
به هر حال آن چه میتوان گفت عدم شفافیت کافی در اعالم منبع مالی سازمانهای مورد مطالعه است.

فعالیت در فضای مجازی

برخی از موسسههای مذکور فعالیت چندانی در فضای مجازی ندارند .مثال میتوان به "موسسه
پژوهشی کودکان دنیا" اشاره کرد که سایت آن اصوال در دسرتس نیست و به سختی میتوان اطالعاتی
را در محیط اینرتنت درباره آن یافت .در این میان سازمانهایی مانند "کمیسیون حقوق برش اسالمی"نیز
وجود دارند که منابع در دسرتس و روابط آنها قویتر بوده و سایتهای آنها به طور منظم به
روز میشوند .فعالیت این نهاد در فضای مجازی از طریق تارمنای دفرت مرکزی ،پنج وبالگ دفرتهای
منطقهای و یک تارمنای خربی صورت میگیرد .پوشش اخبار ،انتشارات ،مقاالت ،بیانیهها و نحوه اجرای
فعالیت هر یک از این دفرتها ،به نحو بسیار وسیعی در سایتها و وبالگهای مرتبط با این نهاد ،به روز
میشود .برخی سازمانها نیز نرشیاتی را منترش کرده و در سایت خود نیز قرار میدهند .مثال "سازمان
دفاع از قربانیان خشونت" نرشیه "مدافعان" را منترش کرده و در دسرتس عالقهمندان قرار میدهد.
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اما نکته مهمی که میتوان در مورد سازمانهای مورد بررسی به آن اشاره کرد این است که هیچ یک
در سایت خود به امور زنان و کودکان پناهنده اشاره منیکنند .چنانکه گفته شد ،به نظر میرسد که
این امر بیش از هر چیز به دلیل مالحظات امنیتی باشد؛ امری ناخوشایند که امید است در آینده نزدیک
شاهد آن نباشیم .آنچه سازمانهای فعال در امور پناهندگان بیش از هر چیز به آن نیاز دارند جریان
آزاد اطالعات است؛ حقی که متاسفانه در حال حارض از آنها دریغ شده است.
شبکههای اجتامعی میتوانند مکان مناسبی برای تبلیغ فعالیتهای انواع سازمانها از جمله سازمانهای
مردمنهاد باشند .با این حال تقریبا هیچ یک از سازمانها در توییرت فعال نیستند و فعالیت آنها در
فیسبوک نیز بسیار محدود و کمتر از حد انتظار است.

میزان فعالیتهای داوطلبانه

فعالیتهای داوطلبانه پایه و اساس عملکرد سازمانهای مردمنهاد را تشکیل میدهد .اما سازمانهای
مورد مطالعه اطالعات خاصی را در زمینه مشارکت اعضا ارائه نکردهاند .به درستی مشخص نیست که
این سازمانها به چه ترتیب اقدام به جذب داوطلب کرده و آنها را به چه ترتیب گروهبندی کرده و
به کار میگیرند .به هر ترتیب فقدان سیاستهای منسجم در این زمینه مشهود است و سازمانهای
مذکور میتوانند برنامهریزیهای بهرتی در این خصوص داشته باشند.

تعامل با سازمانهای بین املللی
واضح است که سازمانهای فعال در امور پناهندگان باید با همتایان بیناملللی خود تعامل داشته و
جهت انجام هر چه بهرت برنامههای خود همکاریهای گسرتدهای را با آنها به عمل آورند .اما دستکم
سایت موسسههای مذکور چنین چیزی را نشان منیدهد .بخشی از این امر به هامن دالیل امنیتیست
که پیشتر درباره آن گفته شد اما به نظر میرسد که بخشی از آن نیز به کم کاری خود سازمانها یا
سایر محدودیتهای موجود بر رس راه آنها بر میگردد.
از معدود سازمانهایی که در تارمنای خود به همکاری با نهادهای بیناملللی اشاره کرده "سازمان دفاع
از قربانیان خشونت" است که پاراگراف زیر را در سایت آن مشاهده میکنیم:
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> سازمان دفاع از قربانیان خشونت تشکلی غیردولتی ،غیرسیاسی و غیرانتفاعی دارای مقام
مشورتی خاص با شورای اقتصادی اجتامعی ملل متحد است که فعالیت خود را در سال  ۱۳۶۷آغاز
کرد .عضویت در شبکه سازمانهای غیردولتی برای تشکیل دیوان کیفری بیناملللی ،هامهنگ کننده
ملی راهپیامیی علیه کار کودک ،سازمان مبارزه بیناملللی علیه سالحهای کوچک و سبک ،کنفرانس
سازمانهای غیردولتی دارای مقام مشورتی با سازمان ملل متحد (کنگو) ،جنبش بیناملللی برای جهانی
عادالنه (جاست) ،شورای توانبخشی قربانیان شکنجه و شبکه جوانان آسیا از فعالیتهای بیناملللی
سازمان به شامر می رود>.
"موسسه آموزشی پژوهشی پویا" نیز در لیست فعالیتهای خود به همکاریهایی با یونیسف و
کمیساریای عالی پناهندگان در ایران اشاره کرده است اما سایر سازمانها یا با موسسههای بین املللی
همکاری ندارند یا به دالیل مختلف به این امر اشاره نکردهاند.

اهداف و خدمات
چنانکه گفته شد فعالیتهای این سازمانها را میتوان به طور کلی به چهار دسته آموزش ،توانبخشی
فردی و گروهی ،مددکاری و ارایه مشاوره و ارائه خدمات بهزیستی تقسیم کرد .هیچ یک از
سازمانهای مورد بررسی در این گزارش در لیست اهداف خود به طور خاص به کودکان و زنان
پناهنده اشاره نکردهاند .این در حالیست که بنا به گزارشات میدانیم سازمانهای مذکور در این مورد
نیز فعالیتهایی دارند اما ناچار هستند فعالیتهای خود را به صورت ثبت نشده و گاه غیر رسمی
انجام دهند تا خود را از خطرهای انجام چنین فعالیتهایی در ایران دور نگه دارند .به هر حال این
امر یکی از محدودیتهای اصلی پیش روی این سازمانها به شامر میآید .به طور کلی میتوان گفت
که فعالیتها و خدمات سازمانهای مورد بررسی رصفا در زمینه پناهندگان نیست و خدمات متنوعی
را به طیف گسرتدهای از مخاطبان (از کودکان خردسال گرفته تا زنان و افراد معتاد) ارائه میدهند.

چالشهای پیش رو و دستاوردهای سازمانهای مورد بررسی
اهمیت مشارکت مردم در سازمانهای مردمنهاد و کارکردهای مهم آن در اجتامع بر کسی پوشیده
نیست .مشارکت ،موجب افزایش و ارتقای سطح آگاهی اجتامعی میشود و از سوی دیگر اجتامعی
شدن و فرهنگپذیری افراد را بهدنبال دارد و مترینی برای کار گروهی و زندگی جمعیست.
در ایران انجمنها و موسسات مردمی توانستهاند دستاوردهای مهم و تاثیرگذاری در جامعه داشته
باشند .به خصوص در بافت شهری تهران که امکان فعالیتهای داوطلبانه و مشارکت بیشتر را به افراد
میدهد و مترکز بیشتر این سازمانها نیز در تهران است.
اما این سازمانها از ابتدای تاسیس و گرفنت مجوز فعالیت ،تا اجرایی کردن پروژهها و فعالیتهایشان
همواره با مشکالتی روبهرو بودهاند که با نگاهی به فعالیتهای آنالین و میزان اطالعاتی که در اختیار
خواننده قرار میدهند ،میتوان به گروهی از آنها اشاره کرد:
به دلیل حساسیتهای سیاسی برای فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد در ایران و قوانین و مقررات
داخلی ،بسیاری از فعالیتهای پیشنهادی این سازمانها به مرحله اجرا در منیآیند.در صورت اجرایی
شدن هم ،اثری از آنها در فضای مجازی نیست.
از آنجا که افراد فعال و داوطلب در این سازمانها به شدت زیر نظر گرفته میشوند و در بسیاری از
فعالیتهای روزمره و شخصیشان تحت نظارت هستند ،این امر باعث کاهش عالقه به همکاری در
این سازمانها میشود.
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> کمبود امکانات مالی برای انجام فعالیتها ،این سازمانها را با چالشهای جدی مواجه
میکند .در چندین ماه گذشته به دلیل بحرانهای اقتصادی به نظر میرسد که کمکهای مردم ی به این
سازمانها بسیار کمتر شده است.
> در مقایسه با سالهای قبل و بررسی آرشیو اخبار این موسسات ،برگزاری بازارهای خیریه
برای جلب کمکهای مالی مردمی به دلیل سختی گرفنت مجوز ،کاهش یافته است.
> تبلیغات محدود موسسهها و انجمنهای مردمی و ناشناخته بودن آنها برای جلب
کمکهای مردمی ،این سازمانها را با مشکالت اقتصادی مواجه میکند.
> بسیاری از این سازمانها ظرفیتهای الزم را برای انجام برنامههایشان ندارند و با کمبود
نیروی متخصص در بدنه سازمان مواجهند.
> به دلیل زیر نظر بودن بسیاری از سایتها و فعالیتهای آنالین ،برخی از این سازمانها
دچار خود سانسوری در ارائه آمار و ارقام واقعی میشوند.
> با بررسی سایتهای این سازمانها میتوان دید که بسیاری از آنها به روز نیستند و اخبار
و مقاالت بسیار قدیمی را در صفحه اول خود دارند.
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> برقراری ارتباط دو سویه با خوانندههای سایت میتواند افراد را به همکاری و درگیر شدن
در پروژهها مشتاق کند .در بسیاری از سایتها امکان نظر سنجی و طرح پیشنهاد و انتقاد وجود ندارد.
همچنین به دلیل فیلرتینگ شدید اینرتنت ،این سازمانها در شبکههای اجتامعی نظیر فیسبوک ،توییرت
و گوگلپالس حضور ندارند و اگر هم حضور داشته باشند ،فعالیت آنها بسیار محدود است.
> کار با کودکان با نیازهای ویژه (جسمی ,حرکتی ،کالمی ،عاطفی ،اجتامعی و اخالقی)
تخصص و مهارت ویژهای میطلبد .در بیشتر سازمانهایی که در این تحقیق مورد نظر هستند ،کمبود
نیروی متخصص در این عرصه به چشم میخورد.
> در حوزه پناهندگان و مهاجران ،به دلیل حساسیتهای باالی این موضوع ،هیچ اشارهای به
خدمات مورد ارائه به کودکان و زنان پناهنده از سوی این سازمانها ،در فضای مجازی نشده است.
> عملكرد مالی و گزارشدهی فعالیتها در برخی از این سازمانها برای خواننده سایت
شفاف نیست .با توجه به اینکه سهم عمدهای از بودجه این سازمانها از کمکهای مردمی تامین
میشود ،گزارشهای مالی و روش اختصاص بودجه به برنامهها برای بسیاری از افراد مهم است و بهرت
است در سایت قرار گیرد.
> برای رشوع همکاری تخصصی با یکی از این سازمانها ،برخی از افراد الزم میدانند که
بیوگرافی و نام افراد مسئول و هیات مدیره در آن سازمان را از پیش بدانند .در حالی که در تارمنای
بیشتر این موسسهها چنین اطالعاتی وجود ندارد.
> بخش روابط عمومی که از مهمترین بخشها در فضای مجازی هر سازمان است ،بسیار
کمرنگ و مبهم است .در بیشتر موارد هیچ اسمی از مسوول این حوزه موجود نیست و تنها به ارائه
ایمیل عمومی سازمان در این بخش اکتفا شده است.
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> ضعیف بودن ارتباط این سازمانها و انجمنهای مردمی با یکدیگر و همکاریهای بین
بخشی آنها با هم انتقاد دیگریست که به آنها وارد است و به نوعی این باور را به وجود میآورد
که آنها با هم رقیب هستند و نه همکار در یک حوزه.
> سازمانهایی که حوزه تخصصی آنها از نظر سیاسی ,اجتامعی کمتر حساس است ،در ارائه
اطالعات در مورد فعالیتها ،گزارشهای مالی و اعضای خود واهمه کمتری به خرج دادهاند که این
نکته از مهمترین مشاهدات این گزارش است.
> سازمانهایی که پشتوانه دولتی محسوسی دارند ،بیشترین آزادی عمل را در فضای مجازی
دارند و سایتهای قابل قبول و استانداردی دارند.
> بهطور کلی ،به نظر میرسد داشنت سایت مناسب از دغدغهها و اولویتهای سازمانهای
مورد مطالعه نبوده و نیست چون به جز یکی دو مورد ،غالب سایتها فرم و دادههای مطلوبی را ارایه
منیدهند.

جمع بندی

سازمانهای مردمنهاد نقشی اساسی در دریافت و انعکاس بازخوردها
درباره رویکردها ،سیاستها و برنامهریزیهای دولت دارند و
میتوانند در عرصه اطالعرسانی و حساسیتسازی در بدنه جامعه،
فعالتر باشند .سایت هر سازمان میتواند فضایی باشد برای ارایه
یافتهها و بازتاب بازخوردهای مذکور .متاسفانه به دالیل امنیتی
که بر کمتر کسی پوشیده است ،سازمانهای مورد مطالعه از ارایه
یافتهها و تحلیل خود از سیاستهای دولت و حتی پیشنهاد به
دولت در راستای بهبود سیاستهای موجود در حوزههای تخصصی
سازمانها ،در تارمنای خود خودداری میکنند .آنچه میماند این
افسوس است که چرا سازمانهای مذکور منیتوانند در فضایی باز و
در جریان شفافی از اطالعات به ارایه خدمات خود مشغول شده و
کارایی به مراتب بیشتری داشته باشند.
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گزارشی که در پی میآید ،نتیجه بررسی چگونگی فعالیت و وضعیت کنونی  13سازمان مردمنهاد است
که در زمینه حامیت از حقوق کودکان ایران فعالند .به دلیل اینکه این بررسی خارج از ایران انجام
شده است ،منبع اصلی دریافت اطالعات ،اینرتنت و فضای مجازی بوده است .اگرچه در ابتدا متام ی
سازمانهای ایرانی فعال کودکان در رسارس جهان مد نظر بودهاند اما در عمل ،بیشتر سازمانهای
بررسی شده در ایران قرار دارند.
روند کار چنین بوده که سایتهای هر کدام از سازمانهای غیردولتی مورد نظر ،بر اساس معیارهای
از پیش توافق شده مورد مطالعه قرار گرفته ،اطالعات الزم استخراج شده و در نتیجه عالوه بر فراهم
آوردن یک پایگاه اطالعاتی ،تحلیلهای مخترصی نیز بر اساس هامن اطالعات محدود صورت گرفته
است .باید در نظر داشت که به دالیل مختلفی که در پی خواهد آمد ،فعالیت این سازمانها در فضای
مجازی مخترص بوده و به نظر میرسد اطالعات موجود از آن اعتبار و گسرتدگی کافی که ممکن است
از تحقیق میدانی حاصل شود ،برخوردار نیست .اما به هر حال ،این گزارش سعی دارد تا با وجود
محدودیتهای مزبور ،تصویری تقریبی از فعالیت سازمانهای مردمنهاد مربوط به کودکان ارائه دهد.
همچنین ،در تعریف سازمانهای مردمنهاد مورد بررسی این نکته قابل ذکر است که سازمانهای مورد
نظر به عنوان بخشی از ساختار دولت به حساب نیامده و به دولت وابسته نیستند .این سازمانها
غیرانتفاعی بوده و با کمکهای مردمی اداره میشوند .هیچکدام از سازمانهای نیمه دولتی به عنوان
سازمانهای هدف این گزارش تعریف نشده اند.
در قدم اول تصمیم گرفته شد اسامی متامیسازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودک
جمعآوری و اطالعات آنها گردآوری شود اما با رشوع کار مشخص شد که:
> متامیاین سازمانها الزاما در فضای مجازی فعال نیستند.
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> ارتباط با این سازمانها از طریق تلفن و همچنین ایمیل دشوار و گاه غیرممکن است .این مساله هم
به میزان فعالیت خود سازمانها برمیگردد و هم رعایت مسایل امنیتی را شامل میشود .بنابراین از
اسامی سازمانهای موجود ،تنها به  13سازمان که به درجات مختلف در فضای مجازی فعالیت داشته
و اطالعات خود را به اشرتاک گذاشته بودند ،اکتفا شد.
در قدم بعد ،برخی معیارها به عنوان خطوط اصلی و مشرتک بررسی وضعیت سازمانهای غیردولتی
در نظر گرفته شد و بر همین اساس اطالعات الزم جمعآوری شد .این معیارها عبارت بودند از:
> ساختار سازمانی شامل موسسان ،اعضا و راههای ارتباطی
> سابقه و نوع فعالیت
> اهداف و فعالیتهای انجام شده
> فعالیت در فضای مجازی
> منابع مالی
به طور کلی فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی کودکان شامل سطوح مختلفی میشود که میتوان
آنها را به هفت گروه اصلی تقسیم کرد:
> خیریه
> توامنندسازی کودکان در زمینههای تحصیلی و غیر تحصیلی
> توامنندسازی خانوادههای کودکان
> بهداشتی و پزشکی
> حقوقی
> افزایش آگاهی جامعه
> تاثیر بر سیاست گذاریهای مربوط به کودکان
برای روشن شدن بیشتر موضوع ،رشح بیشتر زمینه و چگونگی فعالیتها در ادامه گزارش خواهد آمد.
هامنطور که پیشتر نیز ذکر شد ،فهرست سازمانهای غیردولتی مربوط به کودکان از گسرتدگی
بیشتری برخوردار است که این گزارش تنها به بررسی تارمنای  13سازمان پرداخته .نام و نشانی
اینرتنتی این سازمانها به قرار زیر است:

فهرست سازمانهای غیردولتی مربوط به کودکان
 gانجمن حامیت از حقوق کودک
 gانجمن حامیت از زنان و کودکان پناهنده-حامی
 gجمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
 gانجمن حامیت از کودکان کار
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 gانجمن حامیت از کودکان و نوجوانان توانیاب
 gکانون فرهنگی حامیتی کودکان کار – کودکان کوشا
 gانجمن كودكان كار و خیابان
 gموسسه حامیتی خانه مهر کودکان
 gگروه فرهنگی اجتامعی کیانا
 gشورای کتاب کودک
 gبنیاد کودک
 gانجمن حامیت از کودکان بد رسپرست اصفهان
 gبنیاد امید

محل فعالیت و ساختار سازمانی
46

با توجه به میزان فعالیت سازمانهای ایرانی بررسی شده فعال در زمینه کودکان در فضای مجازی ،در
نهایت به  13بنیادی که حوزه فعالیت بیشتر آنها تهران است ،بسنده شد .البته در این میان ،انجمن
حامیت از کودکان بدرسپرست اصفهان ،فعالیتهای خود را در این شهر پیگیری کرده و سازمانهایی
چون بنیاد کودک و بنیاد امید ،عالوه بر تهران در شهرها و کشورهای دیگر نیز دفاتری را اداره میکنند.
به طور مثال بنیاد امید یا بنیاد کودک به منظور اطالعرسانی در مورد فعالیتهای سازمانهای خود و
جمعآوری کمکهای نقدی ،در کشورهایی مانند آمریکا یا انگلیس نیز شعبه دارند .همچنین انجمن
حامیت از زنان و کودکان پناهنده تنها بر روی کودکان ایرانی متمرکز نشده است و کودکان کشورهای
دیگر چون افغانستان و عراق را نیز مد نظر قرار داده است .این سازمان در معرفی زمینه فعالیت خود
انگیزه اولیه را جنگ بوسنی در سال  1992و کمک به زنان و کودکان قربانی تعصبات نژادپرستانه معرفی
کرده که در حال حارض ارائه خدمات به زنان و کودکان افغانستانی و عراقی را نیز شامل میشود.
همچنین ،با در نظر گرفنت میزان اطالعات موجود در سایتها ،کسب اطالعات در مورد ساختار
سازمانی و افرادی که به عنوان موسس و مسئول روابط عمومی نقش ایفا میکنند ،آسان نیست.
این اطالعات یا معموال به روز نشدهاند یا جایگاه سازمانی افراد قابل تفکیک نیست .در یک مقایسه
سطحی بین این سازمانها و برخی سازمانهای همتای خارجی ،آنچه مشاهده میشود دشواری
برقراری ارتباط با موسسه و مسئوالن روابط عمومی آنهاست .در بیشتر سازمانهای خارجی ،عالوه
بر امکان دسترسی به راههای برقراری ارتباط چون نشانی پست الکرتونیکی یا صفحات مربوط در
شبکههای اجتامعی ،امکان جداگانهای برای ارتباط با فردی مشخص از آن سازمان و ایمیل وی وجود
دارد زیرا هویت مشخص این فرد ،احساس امنیت و نزدیکی را در مخاطب ایجاد کرده و به جای
تصویر ارتباط با یک مجموعه مبهم ،تصویری از فردی واقعی را در ذهن ایجاد میکند و راه ارتباط
را آسانتر میکند.
در عین حال ،مسئول روابط عمومی ،پل ارتباطی بین سازمان و مردم است .او با توجه به سطح آگاهی
و دانشی که در حوزه تخصصی کار خود دارد میتواند نقاط نامشخص و مبهم سازمان را روشن کرده و
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میزان ارتباط سازمان و مردم را ارتقا بخشد .آگاهیبخشی و تعامل دو سویه بین سازمانهای مردمنهاد
که پایههای اصلی تامین هزینههایشان مردم هستند ،از مسئولیتهای مهم روابط عمومیبوده و یکی
از عوامل مهم بقای این سازمانها محسوب میشود .به نظر میرسد این مساله در سازمانهای بررسی
شده ،مورد کمتوجهی قرار گرفته است.

سابقه و نوع فعالیت

یکی دیگر از معیارهای بررسی ،تاریخ تاسیس سازمانهای مردمنهاد مربوط به کودکان است .بر اساس
اطالعات به دست آمده مشاهده شد که بیشتر این سازمانها در فاصله زمانی سالهای  1377تا
 1384خورشیدی ،یعنی دوره اصالحات تاسیس شدهاند .این دوره از لحاظ سیاسی جایگاه ویژهای در
تاریخ ایران دارد زیرا بعد از جنگ ایران و عراق ،برای نخستین بار بود که فضای فرهنگی و اجتامعی
به شکل قابل توجهی بازتر شد و محمد خامتی،به عنوان رییس جمهور ایران ،بر اهمیت جامعه مدنی
تاکید کرد .در این دوره زمانی ،در کنار گسرتش فعالیتهای فرهنگی ،هرنی و سیاسی ،جامعه مدنی نیز
با پیدا کردن هویت خود ،بازسازی فعالیتها و توسعه اجتامعی را در پیش گرفت.
تا پیش از این دوره ،بیشتر فعالیتها شکل خیریهای داشت و سازمانهای مربوط به کودکان که الزاما
غیردولتی نبودند ،در زمینه حامیت از کودکان بیرسپرست ،جمعآوری اعانات و کمکهای مردمی
برای تامین مایحتاج کودکان بیبضاعت و مسایلی مشابه ،فعالیت میکردند .اما بعد از سال ،1377
تعریف جامعه مدنی و مطالبات حق محور اعم از حقوق زنان ،حقوق کودکان ،حقوق اقلیتها و
 ،...چگونگی کار را غنا و شکلی تازه بخشید .در نتیجه افزایش فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد
و غیردولتی بود که در سال  ،1384آییننامه تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی تصویب شد
و بر اساس آن تعریف سازمانهای غیردولتی و چگونگی فعالیت آنها ،حتی در سطح مشارکت در
سیاستگذاریها و درخواست اصالح قانون به طور روشنتری مشخص شد .اما به دلیل بسته شدن فضای
سیاسی و اجتامعی ایران در سالهای بعد از  ،1385روند تشکیل سازمانهای غیردولتی و آزادی عمل
آنها برای فعالیت در حوزههای مختلف رو به افول گذاشت.
اگر چه حامیت از کودکان ،نقطه اشرتاک فعالیت سازمانهای بررسی شده را تشکیل میدهد اما
چگونگی کار آنها متفاوت است .آنها ضمن این که بر غیرسیاسی بودن فعالیتهای خود ارصار
میورزند ،به طور کلی سعی دارند تا بر اساس حقوق مندرج در پیامننامه حقوق کودک ،مطالبات
کودکانی را که به دالیل مختلفی چون اقتصاد ،بیش از بقیه همساالن خود آسیبپذیر هستند به
سطح جامعه آورده و در جهت تامین آن بکوشند .این کودکان شامل کودکان حاشیهنشین ،مهاجر،
بد رسپرست ،بیرسپرست و بیبضاعت میشوند .بنا بر نوع اهداف تعریف شده ،هر کدام از این
سازمانها ،گروه یا گروههایی از دستهبندی مزبور را تحت پوشش قرار میدهد.
به طور مشخص محور اصلی فعالیتهای برخی سازمانها مانند انجمن حامی ،آموزش ،توامنندسازی و
تقویت مادی و معنوی پناهندگان قانونی و غیرقانونی افغانستانیست .البته سایر سازمانهای نامربده
شده نیز بخشی از فعالیت خود را به کودکان غیر ایرانی اختصاص دادهاند و خدمات خود را به هر دو
گروه ایرانی و غیر ایرانی ارائه میدهند.
بسیاری از سازمانهای مورد مطالعه کار خود را در واحدهای کوچک خدماتی آغاز کردهاند و در
نهایت بعد از گذشت چند سال و افزایش همیاریهای مردمی ،حوزه فعالیت خود را گسرتش دادهاند.
برای منونه انجمن حامیان کودکان کار و خیابان (مهر) ،ابتدا کار خود را با پروژه حامیت از کودکان قرب
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شور در قربستان امامزاده محمد ،واقع در حصارک کرج آغاز کرد و بعد از دو سال ،موفق به گسرتش
فعالیت خود شد .این مجموعه در حال حارض با داشنت پنج مرکز اجرایی در مناطق حاشیهای کرج ،بیش
از  600مددجو را تحت پوشش قرار داده و به آنها خدماتی در زمینههای آموزشی ،ارتقای سطح
زندگی ،فرهنگی ،بهداشت و درمان و  ...ارائه میدهد.

کودکان معلول
همچنین برخی از سازمانهای غیردولتی مانند انجمن حامیت از کودکان و نوجوانان توانیاب ،سعی
دارند تا با تعریف دوباره مفاهیمی چون توانیابی ،حامیتهای الزم را از کودکان و نوجوانان معلول
جسمی-حرکتی به عمل آورده و برای بهبود رشایط زندگی این افراد تالش کنند .این نهاد باور دارد
که کاهش معلولیت و افزایش فرصت برای پیوسنت معلوالن به جامعه ،تنها وظیفه دولتها نیست بلکه
بخشی از مسئولیت ارگانهای خصوصی ،جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتیست .اما این نگاه ،که به
درستی بر لزوم توجه ویژه به کودکان معلول جسمی و ذهنی اشاره دارد ،شایع نیست و محدوده عمل
تعداد انگشت شامری از سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه کودکان را شامل میشود.

کودکان کار و خیابان
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بیشتر سازمانهای بررسی شده ،اساس کار خود را حامیت از کودکان کار و خیابان تعریف کردهاند.
آنها سعی دارند در سه سطح پیشگیری ،حامیت و توامنندسازی ،این مشکل اجتامعی را کاهش دهند.
محورهای اصلی فعالیت آنها شامل موارد زیر است:
> برقراری ارتباط با کودکان کار و فراهم کردن مامنی برای گرد هم آمدن آنها.
> حامیتهای مالی ،قانونی و پزشکی از کودکان مزبور.
> فراهم کردن امکان تحصیل برای آنها.
> آگاهسازی جامعه ،جلب افکار عمومیو مشارکت مردمی.
> مشارکت در سطوح قانونگذاری.
> تالش برای برقراری ارتباط با رسانهها برای پیشبرد دو هدف پیشین.
> تالش در جهت بهبود رشایط کار کودکان و در نهایت ریشهکن کردن آن.

کودکان بد رسپرست
اما بخش دیگری از نهادهای مزبور ،کودکان بد رسپرست و آزار دیده را به عنوان گروه هدف خود
تعریف کردهاند .آنها سعی دارند تا ضمن شناسایی این کودکان و تشکیل پرونده ،اقدامات حقوقی،
مددکاری ،آموزشی و حامیتی را در پیش گرفته و ضمن هامهنگی با خانه و مدرسه ،این کودکان را
حامیت کنند .کودکان بد رسپرست الزاما کودک کار و خیابان نیستند یا برعکس ،بلکه آنها قربانی
خانوادههایی با ناتوانیهای مراقبتی هستند .والدین این کودکان اغلب به خاطر انواع اعتیاد ،مشکالت
روانی ،مسایل اقتصادی ،سوابق بزهکاری و زندان ،قادر به مراقبت از کودکان خود نبوده و در بسیاری
موارد آنها را مورد آزارهای فیزیکی و روانی قرار میدهند .البته در مقوله کودکان کار ،موارد مزبور به
عنوان بخشی از دالیل کار کودک برشمرده میشوند .ضمن آنکه کار کودک ،به خودی خود محرومیت
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از دوران کودکی سامل محسوب شده و وی را از حقوق ابتدایی چون تحصیل و بازی باز میدارد.

کودک ،هرن و ادبیات
هرن و ادبیات از مواردی هستند که نه تنها بیشتر سازمانهای غیردولتی مورد مطالعه سعی در پرورش
و آموزش آن داشتهاند بلکه به عنوان برنامهای برای بازپروری کودک نیز در نظر گرفته میشود.
اگرچه متامی آموزشهای هرنی ،داوطلبانه و توسط افرادی صورت میگیرد که گاه متخصص و گاه
غیرمتخصص هستند اما به هر حال وسیلهای برای ارتباط با دنیای درون کودک محسوب میشود.
در این میان ،به عنوان منونه ،شورای کتاب کودک به عنوان سازمان فرهنگی و پژوهشی غیردولتی،
به صورت اختصاصی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت میکند .این شورا که از قدیمیترین
سازمانهای مربوط به کودکان است و تاسیس آن به پیش از انقالب اسالمیبرمیگردد ،هدف اصلی
خود را کمک به شکوفایی ادبیات اصیل ایرانی برای کودکان و نوجوانان تعریف کرده است .این
سازمان با  35هزار جلد کتاب و نرشیه در حوزه ادبیات کودک ،منبعی غنی برای توامنندسازی و ارتقای
سطح دانش کودکان در این حوزه به شامر میآید.
البته به نظر میرسد در جامعه ایران ،با اینکه از لحاظ روانشناسی کودک و بزرگسال ،هرن و ادبیات
به عنوان ابزار در نظر گرفته میشود (هم برای آشنایی با زوایای پنهان شخصیت و هم برای درمان)،
اما این دو حوزه آنچنان که باید و شاید مورد توجه جامعه مدنی و دولت قرار منیگیرد.
سازمانهای غیردولتی با بودجه اندک و برنامههای گسرتدهای که دارند ،در عمل از کتابخانههای
محدودی برخوردار بوده و قادر به فراهم کردن امکانات کافی برای کودکان نیستند .کتابهای اهدایی
محدود توسط مردم ،نداشنت فضای کافی برای کتابها و عدم امکان اختصاص فضایی برای کتابخوانی
از مشکالت این سازمانها هستند .اگرچه داوطلبان سعی دارند با برگزاری کالسهای انشانویسی،
شعرخوانی و داستاننویسی کودکان را تشویق کنند که با استفاده از همین امکانات محدود با دنیای
بیرون ارتباط برقرار کنند اما مشکالت مالی اغلب مانع تداوم این برنامههای ارزشمند میشود.

منابع مالی
از دیگر مواردی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته ،چگونگی تامین مالی سازمانهای
غیردولتیست .سازمانهای مردمنهاد که اصوال به دولت وابسته نیستند ،غیر انتفاعیاند و
هزینههایشان را به روشهای زیر تامین میکنند:
> کمکهای نقدی و غیرنقدی مردمی
> فعالیتهای داوطلبانه
> رسمایهگذاریهای کوتاه یا بلند مدت
> فروش محصوالت مددجویان
> انجام فعالیتهای جانبی
> دریافت حق عضویت
اما آنچه در تارمنای بیشتر سازمانها مشاهده میشود ،عدم شفافیت و اطالعرسانی دقیق در مورد
مسایل و منابع مالیست .این مشکل میتواند ناشی از مسایل امنیتی ،عدم برخورداری از سیستم صحیح
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حسابداری ،عدم به روز رسانی سایتها یا عوامل نامعلوم دیگر باشد .به هر حال شفافیت در اطالعرسانی
روند مالی یک سازمان ،تاثیر قابل توجهی در جلب مخاطب و مشارکت مردم ی دارد .برخوردار بودن از
ساختاری مشخص و قابل فهم در حوزه مسایل مالی و هزینههای انجام شده و رشیک کردن مخاطبان در
این اطالعات ،ضمن اعتامد سازی ،آنها را برای مشارکت بیشتر ترغیب میکند.

فعالیت در فضای مجازی
شاید با تاکید بتوان کمکاری در حوزه روابط عمومی را یکی از بزرگترین مشکالت سازمانهای
غیردولتی مربوط به کودکان دانست .عدم به روزرسانی تارمناها ،ناقص بودن اطالعات ،طراحی
نامناسب ،در دسترس نبودن و پاسخ ندادن به ایمیلها از مسایلی هستند که بیشتر سازمانهای
غیردولتی با آن مواجه هستند .اگرچه موانع اصلی این موضوع مسایل مالی ،سطح پایین عملکرد
رسویس دهندگان اینرتنت ،مسایل امنیتی و کارشکنیهای دولتی هستند اما عدم توجه به این مشکل
خود میتواند دلیلی برای کمبود بودجه باشد زیرا در دنیای امروز یکی از راههای ارتباط مردم با
سازمانهای غیردولتی سایتهای آنهاست و عدم فعالیت آنها ،ارتباط را با دنیای بیرون از سازمان
قطع میکند و امکان ارتباط داوطلبان یا دریافت کمکهای مردمی را غیرممکن میسازد.
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بسیاری از سازمانهای غیردولتی کشورهای دیگر ،با استفاده از فضای مجازی به ویژه امکاناتی چون
شبکههای اجتامعی که هزینهای به همراه ندارد ،با راه انداخنت کمپین هم برای اطالعرسانی و هم
برای جلب مشارکت مالی و غیر مالی مردم ،کوشا هستند .استفاده درست از فضای مجازی یکی از
ارزانترین راهها برای افزایش مشارکت مردمیست که توجه دقیق به آن میتواند از هر جهت به بقای
بیشتر سازمانهای مردمنهاد کمک کند.

نقش بین املللی سازمانهای غیردولتی کودکان

در دنیای امروز ،سازمانهای بین املللی نقش موثری را در احقاق حقوق کودکان بازی میکنند .این
مهم حتی به زمان نگارش پیشنویس کنوانسیون حقوق کودک باز میگردد .در سال  1979میالدی
که اعضای سازمان ملل کمیته آمادهسازی پیشنویس این کنوانسیون را تشکیل دادند ،دولتهای غیر
عضو و سازمانهای غیردولتی بیناملللی نیز در نشستهای هفتگی مشارکت کرده و نقدها و نظرات
خود را ارائه کردند .در نتیجه این همکاری تنگاتنگ بود که در سال  ،1989کنوانسیون مزبور توسط
سازمان ملل تصویب شد .بر همین اساس ماده  45کنوانسیون حقوق کودک ،سازمانهای غیردولتی را
به همکاری بیناملللی تشویق کرده و از آنها میخواهد که به سازمان ملل مشاوره بدهند.
در حقیقت کنوانسیون الهامبخش سازمانهای غیردولتیست که چه در سطح ملی و چه در سطح
بیناملللی فعالیت میکنند .کنوانسیون به شکل دستورالعملی برای چگونگی کار در داخل جامعه و
همچنین با دولتها عمل کرده و بر مسئولیت و لزوم پاسخگویی دولتها نسبت به وضعیت کودکان
در جامعه تاکید میکند .به همین دلیل است که سازمان ملل از سازمانهای غیردولتی میخواهد تا
چگونگی اجرای کنوانسیون در کشور خود را به دقت بررسی کرده و آن را به کمیته حقوق کودک
گزارش دهند .اما این وظیفه آسانی نیست و در کشورهایی چون ایران ،عدم شفافیت دولتها ،عدم
پاسخگویی آنها و محدودیت عمل سازمانهای غیردولتی ،شانس مشارکت آنها در تهیه و تسلیم
گزارشهای مربوط به وضعیت کودکان در ایران را بسیار کم کرده است.
بیشتر سازمانهای غیردولتی مربوط به کودکان در ایران تنها در سطح داخل کشور و حتی داخل
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شهرهای حوزه فعالیت خود در حال کار هستند و میزان ارتباط آنها با سازمانهای بیناملللی بسیار
محدود است .از سوی دیگر عدم حضور سازمانهای غیردولتی بیناملللی کودکان در ایران که میتوانند
نقش نظارتی و حامیتی را نسبت به سازمانهای غیردولتی داخلی بر عهده بگیرند ،بر این دشواریها
افزوده است .این امر همچنین مانع ارتباط سازمانهای داخلی با جامعه جهانی میشود و عمال بر
نقش نظارتی آنها تاثیر میگذارد .شاید انجمن حامیت از حقوق کودک یکی از معدود سازمانهای
غیردولتی باشد که در سطح گسرتدهتری فعالیت کرده و سعی دارد ارتباط خود را با سازمانهای
بیناملللی به ویژه سازمان ملل حفظ کند.
بنیاد کودک نیز که در زمینه کمک به دانشآموزان نیازمند فعالیت میکند از جمله سازمانهاییست
که موفق به دریافت مقاوم مشورتی ویژه از کمیسیون اجتامعی و اقتصادی سازمان ملل شده و ارتباط
بیناملللی با سازمانهای مشابه دیگر دارد .ارتباط محدود سازمانهای غیردولتی با جامعه بین املللی
نه تنها این سازمانها را به انزوا میبرد بلکه مانع تبادل تجربیات شده و امکان ترویج و توسعه حقوق
کودک را کاهش میدهد.

چالشها
بیشتر سازمانهای غیردولتی مربوط به کودکان که در داخل ایران فعالیت میکنند در تالش هستند
تا با وجود فضای بسته موجود ،مشکالت مالی و محدودیتهای ارتباط با جامعه بینامللل ،کودکان در
معرض آسیب و آسیبدیده را تحت پوشش قرار داده و به ویژه کار کودک را تعدیل کرده و امکان
تحصیل را برای آنها فراهم کنند .همچنین آنها سعی دارند تا مبحث خشونت علیه کودکان را به
بحثی عمومی تبدیل کرده و حساسیت جامعه و مسئوالن را نسبت به آن باال بربند.
در حقیقت یکی از مهمترین نقشهای سازمانهای غیردولتی ،ترویج حقوق کودک در جامعه است.
این سازمانها به عنوان بخشی از جامعه مدنی مخاطبان مختلفی دارند .آنها آگاهی جامعه را افزایش
داده و برنامههایی را برای بهبود رشایط کودکان در جامعه طرحریزی میکنند .در بسیاری از کشورها،
مقایسه عمل سازمانهای غیردولتی و سازمانهای دولتی مشابه ،به خوبی میزان تاثیر سازمانهای
غیردولتی را نشان داده و اهمیت کار آنها را به منایش میگذارد؛ به ویژه در کشورهایی چون ایران
که دولت به وظایف خود در مورد کودکان توجه کافی منیکند.
سازمانهای غیردولتی ابزاری برای توامنندسازی و آگاهسازی بخش آسیبپذیر جامعه از یک سو و
فعالیت به عنوان صدای این قرش در جامعه از سوی دیگر است اما وقتی از وظایف و نقش سازمانهای
مزبور صحبت میکنیم باید به یاد داشته باشیم که توسعه سازمانهای غیردولتی و فعالیت آنها،
نیازمند حامیت شهروندان و دولت است .در کشوری که بخشی از مشکالت کودکان ناشی از مسایل
قانونی و عدم مسئولیتپذیری دولت است ،سازمانهای غیردولتی با پشتوانه اندکی که دارند
منیتوانند نقش خود را به خوبی بازی کنند .از جهت دیگر آنها برای حفظ بقای خود و ارائه خدمات
موجود ،توان مقابله با قدرت در جایی که در کار آنها مداخله میکند را ندارند و ناچار به محدود
کردن فعالیتهای خود هستند .شاید یکی از مشکالت کنونی جامعه مدنی ایران عدم شناخت اهمیت
و جایگاه سازمانهای غیردولتی توسط دولت است که با خود مسایل امنیتی ،محدودیت عمل ،رسکوب
و مقابله را به همراه میآورد.
از مشکالت و موانع دیگر ،کمبود بودجه است .سازمانهای غیردولتی به دلیل حفظ استقالل منیتوانند از
دولت کمکی دریافت کنند و همچنین به خاطر رعایت مسایل امنیتی ،منیتوانند از کمکهای بیناملللی
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بهره بربند .بنابراین به نظر میرسد این سازمانها با برخورداری از کمکهای مردمیو داوطلبانه به
اداره امور خود مشغول هستند ،در حالی که کمکهای داوطلبانه حتی در بهرتین حالت د مقطعی
بوده و الزاما حرفهای نیستند .برخورداری از افراد متخصص و حرفهای برای کمکرسانی به کودکان
آسیبدیده ،برگزاری کارگاههای آموزشی برای کودکان و خانوادهها ،انجام امور حقوقی به شکلی دایمی
و ...نیازمند بودجهای قابل توجه است که مهیا کردن آن از توان این سازمانها خارج است.

جمع بندی
بیتردید حضور سازمانهای غیردولتی در جامعه ایران نقش به سزایی در پیرشفت حقوق کودک و
طرح مسایلی داشته است که در طول سالها مورد توجه نبوده و تحت تاثیر مسایل دیگر جامعه چون
انقالب ،جنگ ،دموکراسی خواهی و مطالبات جنبشهای اجتامعی و سیاسی دیگر به حاشیه رفته است.
بنابراین تالش این سازمانها با تکیه بر مطالبات کودکان در عرصه ملی و بیناملللی ،توسعه حقوق
کودک ،افزایش آگاهی جامعه و لزوم پاسخگویی مسووالن و تغییرات قانونی را در پی داشته است.
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در عین حال ،در نظر داشنت برخی مالحظات شاید بتواند این تاثیر را پررنگتر کند .به طور مثال
در زمینه خشونت ،با توجه به محدودیت امکانات ،بیشتر سازمانهای غیردولتی زمانی به کودک
دسرتسی پیدا میکنند که قربانی خشونت شده است و آنها برای توانبخشی به او تالش میکنند .حال
پرسش این است که "پیشگیری" ،چند درصد برنامه عمل سازمانهای غیردولتی را تشکیل میدهد؟
به نظر میرسد اقدامات پیشگیرانه تنها در سطح اطالعرسانی و افزایش آگاهی جامعه در برنامههای
سازمانهای مزبور وجود دارد .بررسی مفهوم پیشگیری ،چگونگی آن و بهرهمندی از نگاهی تخصصی
در این مورد ،از مواردیست که میتواند به بهبود رشایط کودکان کمک کند .از سوی دیگر حفظ
کودک از قربانی شدن دوباره نیز موضوع مهمیست که آن هم عالوه بر توامنندسازی کودک و خانواده،
نیازمند حامیتهای قانونی و مالیست.
همچنین نکته دیگری که سازمانهای غیردولتی کودکان در ایران باید بیشتر به آن بپردازند ،طرحریزی
برنامههای توام با حساسیتهای جنسیتی برای کودکان است .هامنطور که پیشتر نیز آمد ،بخش
عمده فعالیت این سازمانها در مورد کودکان کار و همچنین خشونت علیه کودکان است .در هر دوی
این مباحث ،جنسیت ،نقشآفرینی متفاوتی را برای کودک رقم میزند .شکل کار اگر چه اشرتاکاتی
برای کودکان دارد اما در بسیاری موارد جنسیت آنها تعیین کننده نوع کار است .از همین روست که
بحث بهرهکشی از کودکان به دو دسته کار فیزیکی و جنسی تقسیم میشود و بسیاری از کودکان دخرت
مورد بهرهکشی جنسی قرار میگیرند .در زمینه خشونتهای جنسیت محور نیز آزارهای جسمی و
جنسی برای دخرتان متفاوت است و عواقب متفاوتی را هم در پی دارد .آزارهای جنسی اگرچه شامل
پرسان نیز میشود اما درصد زیادی از دخرتان را در بر گرفته و مسایلی چون انواع بیامریهای مقاربتی
و بارداری ناخواسته را در پی دارد .بنابراین ،برخورداری از حساسیت جنسیتی نسبت به مسایل و
مشکالت کودکان و ترغیب جامعه و دولت به پذیرش این رویکرد از دیگر اقداماتیست که میتواند
در وضعیت کودکان دخرت تاثیر قابل مالحظهای داشته باشد.

به طور کلی هر چند تالش سازمانهای غیردولتی بر به کار بردن
حداکرث توانشان است اما نیاز به کار تخصصی و استفاده از نیروهای
متخصص رضوری به نظر میرسد و این مهم ،جز با همراهی شهروندان
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و دولت امکانپذیر نیست .سازمانهای غیردولتی بازوهای توسعه
جامعه هستند اما در انزوا و محدودیت منیتوانند آنچنان که باید،
نقش خود را ایفا کنند.
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مقدمه
56

زنان از دیرباز شاید بیشتر از گروههای سنی و جنسی دیگر ،عالقهمند
به انجام فعالیتهای داوطلبانه در قالب گروههای خیریه و محلی
بودهاند؛ حتی بدونآنکه تعریف مشخصی از فعالیت به عنوان یک
گروه مردمنهاد داشته باشند.

برای شناخت گروههای مردمنهاد فعال در حوزه زنان ،باید نقبی در تاریخ زد و دستکم تا زمان
انقالب مرشوطه عقب رفت .انقالب مرشوطیت ایران ،به عنوان یکی از بزرگترین انقالبهای سیاسی
عرص خویش ،تاثیرات شگرفی بر حیات اجتامعی زنان ایران زمین گذاشت و آن را متحول کرد .در دوره
انقالب مرشوطه ،انجمنهای زنان زیادی به طور مخفیانه شکل گرفتند که فقط در جنبش مرشوطه
رشکت میکردند.
بعدها و در سالهای پس از تشکیل مجلس و جنگ جهانی دوم ،انجمنهایی تاسیس شدند که به طور
خاص به حقوق زنان میپرداختند .به این معنا که گرچه زنان در انقالب مرشوطه همراه و همگام
سایر مبارزان بودند اما به تدریج بینش سیاسی آنها دگرگون شد و برای اولین بار به صورت منسجم
به فعالیت سیاسی روی آوردند .آنها ابتدا برای خود هیچ درخواستی نداشتند و تنها به استقالل
وطن میاندیشیدند اما پس از انقالب مرشوطه و با نادیده گرفته شدن مطالبات زنان در مجلس اول،
زنان مبارز به بیان مشکالت و معضالت خود پرداختند و انجمنهای سیاسی تشکیل دادند .رهربان
این انجمنها معموال زنان تحصیلکردهای بودند که به نوعی با رهربان مرشوطه قرابت داشتند و
میتوانستند از نظرات آنها استفاده کنند .در نخستین قدم ،آنها چندین نامه به مجلس شورای ملی
نوشتند و خواستار تشکیل مدرسه و انجمن سیاسی به صورت علنی شدند .در بیشتر این انجمنها،
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خواسته اصلی زنان ،لزوم آموزش و پرورش بانوان و گسرتش سطح سواد زن ایرانی و کسب حقوق زنان
از طریق تصویب قوانین حامیتی در مجلس بود .از مهمترین این انجمنها میتوان به موارد زیر اشاره
کرد" :انجمن مخدرات وطن"" ،انجمن آزادی زنان"" ،جمعیت پیک سعادت نسوان"" ،جمعیت نسوان
وطنخواه"" ،مجمع انقالب زنان"
در دوره رضاشاه به تدریج سازمانهای زنان مستقل حذف شد و سازمانهایی وابسته به دولت یا
حزبهای سیاسی تشکیل شدند؛ مانند "کانون بانوان" که انجمنی بسیار میانهرو و خیریه ،زیر نظر
دولت بود .در دوره محمدرضاشاه نیز از دهه  ۱۳۳۰خورشیدی متمرکزسازی جدی سازمانهای زنان
آغاز شده بود" .سازمان زنان" جایگزین "شورای عالی جمعیت زنان ایران" شد که خود از پیوسنت
انجمنهای مستقل زنان در سال  ۱۳۳۷تشکیل شده بود .ایجاد این سازمانهای متمرکز ،فعالیتهای
هامهنگ و برنامهریزی شدهای بود که موجب از بین رفنت سازمانهای مستقل جنبش زنان شد.
پس از انقالب اسالمی در ایران ،مسایل زنان شکل و صورت تازهای پیدا کرد .مدتی پس از انقالب،
حجاب اجباری شد و چند وقت بعد قوانین خانواده تغییر کردند .این تغییرات عمدتا محدود کننده
بودند اما از آنجا که کشور در حال جنگ بود و بحرانهای سیاسی و اجتامعی زیادی داشت ،مسایل
زنان در حاشیه قرار گرفتند و فرصتی برای ایجاد تشکلهای منسجم و موثر در حوزه زنان به وجود
نیامد .تنها پس از دوران اصالحات بود که با بازتر شدن فضای سیاسی و اجتامعی ،فعالیت گروههای
مردمنهاد تولدی دوباره یافت و به اوج خود رسید .برخی از مهمترین نهادهای مردمی فعال در حوزه
زنان در این دوران شکل گرفتند.
با قدرت گرفنت دوباره اصولگرایان و به قدرت رسیدن محمود احمدینژاد ،به نظر میرسد فعالیتهای
گروههای مردمی به کلی متحول شده است و این تحول از اساس در مسیر محدود شدن و رکود این
گروهها بوده است.

در دوران رکود فعالیتها
متام کارشناسان ،فعالیت سازمانهای مردمنهاد را در عرصه حیات اجتامعی بسیار مهم میدانند و
معتقدند که این گروهها میتوانند مطالبات افراد مختلف را جمعآوری و بهصورت مشخص بیان کنند.
در حوزه زنان و در دوران شکوفایی این نهادها ،در حوزه زنان ،خیلی از درخواستهای زنان فرصت
مطرح شدن پیدا کرد؛ به عنوان مثال در این زمینه پیشنهاد تاسیس خانههای امن توسط این نهادها
مطرح شد که البته پاسخی نگرفت اما همچنان فعالیت این نهادها میتواند فرصتی برای طرح مطالبات
آنان باشد .در مرحله بعدی ،به نظر میرسد که حاکمیت و قدرت باید پاسخگوی این درخواستها باشد
تا فعالیت این نهادها با دریافت جواب مثبت از سوی حاکمیت به نتیجهای قابل توجه برسد.
اکنون آمار دقیقی از تشکلهای فعال زنان در اختیار نیست و حتی دستگاههای دولتی هم اطالعات
دقیقی از این تشکلها ندارند .با این حال ،تعداد زیادی از تشکلهای مردمنهاد همچنان در حال فعالیت
هستند و تعداد زیادی هم درحال ثبت و گرفنت مجوز از دولت ایران که قاعدتا در بین آنها تشکلهای
زنان هم سهم مهمی دارد اما از آنها هم آمار دقیقی در دست نیست .با وجود این ،طبق اعالم رسمی،
در شبکه "سازمانهای غیر دولتی زنان" بیش از هزار تشکل غیر دولتی زنان عضو هستند.

گروههای اصلی فعال در حوزه زنان

سازمانهای مردمنهاد زنان را میتوان در یک تقسیمبندی کلی به این گروهها تقسیم کرد:
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> گروههایی که به شکلی متمرکز خواهان احقاق حقوق برابر بوده و از فعاالن زنان تشکیل شدهاند .در
این گروهها عمده تالشها برای طرح مطالبات ،جذب فعاالن زنان ،ایجاد کمپین و تالش برای حضور بیشتر
در عرصههای عمومی نظیر برپایی تجمع و نشست است .تنوع مخاطبان هدف در این گروهها کمتر است و
بیشتر افراد مرکزنشین ،متخصص و عالقهمند به فعالیتهای زنان در این گروهها فعالیت دارند.
> گروههای حامیتی که در واقع برای حامیت از زنان و دخرتان آسیبدیده ،در معرض خشونت،
بیامر و  ...تشکیل شدهاند و با برگزاری کارگاههای آموزشی ،تشکیل خانههای امن ،مشاوره و  ...به این
دسته از زنان خدمات ارایه میدهند .به نظر میرسد ای ن گروهها ارتباط مستقیم و موثری با مخاطب
هدف خود دارند.
> گروههایی که به شکل عمومیتر به زنان میپردازند و مسایل زنان را در قالب مسایل مادران
و همرسان مورد نظر دارند .در این گروهها هم انواع کارگاههای آموزشی ،فعالیتهای مشاورهای و
اطالعرسانی ارائه میشود .این گروهها نیز در برقراری ارتباط با با گروههای هدف موفقتر عمل کردهاند.

شیوه انجام این پروژه

در بررسی و مطالعه این انجمنها به دستاندرکاران این گروهها دسترسی مستقیم وجود نداشت.
نتیجه متاسهای مستقیم یا غیر مستقیم هم کمک چندانی به روند جمعآوری اطالعات نکرد ،چرا که
بسیاری از پاسخگویی امتناع کردند یا اساس فعالیت فعلی آنها چندان قابل ارائه نبود.
58

با توجه به محدود بودن اطالعات منترش شده در اینرتنت ،تشخیص دقیق اینکه هر کدام از این نهادها،
چه میزان فعالیت منسجم و واقعی دارند ،آسان نبود و بنابراین امکان ذکر آمار و ارقام مشخص و
ارزیابی دقیق وجود ندارد .با این حال با بررسی منابع محدود موجود ،میتوان به ارزیابیهایی از نحوه
فعالیتهای این نهادها پرداخت که در ادامه این گزارش میآید.
در این پروژه ،در جمعآوری اطالعات مربوط به هر نهاد ،موضوعات زیر مورد توجه قرار گرفتهاند:
> سابقه و نوع فعالیت هر نهاد
> ساختار سازمانی
> منابع مالی
> میزان فعالیت در فضای مجازی
> اهداف و خدمات نهادها و گزارش عملکرد ارایه شده از سوی خود آنها
و ....
از مجموع بیش از  30گروه مردمنهاد فعال در حوزه زنان ،در نهایت اطالعات  15نهاد که فعال یا نسبتا
فعال بودند ،جمعآوری شد که عبارتند از:
 gانجمن ایرانی مطالعات زنان
 gمرکز فرهنگی زنان
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 gمرکز تحقیقات سالمت زنان فردا
 gموسسه مطالعات و تحقیقات زنان
 gخانه خورشید
 gموسسه خیریه خانه فرزندان کوثر
 gکمپین یک میلیون امضا و سایت تغییر برای برابری
 gمرکز فرهنگی پژوهشی زنان
 gموسسه مادران امروز
 gموسسه تحقیقات بهبود زندگی زنان
 gموسسه رهیاب زنان
 gبنیاد پژوهشهای زنان
 gشبکه رسارسی زنان ایرانی
 gمدرسه فمنیستی
 gانجمن علمی رسطانهای زنان ایران

سابقه ،محل فعالیتها و موسسان
سابقه فعالیت بیشتر گروههای بررسی شده در این پروژه به حدود ده سال میرسد و بیشتر آنها
در دهه  80شمسی یا سالهای نزدیک به آن تشکیل شدهاند ،هرچند سابقه برخی هم بیش از  25سال
است .از لحاظ مکانی نیز بیشتر این گروهها در تهران متمرکزند ،به استثنای یک مورد که یک نهاد
خیریه-حامیتی است (موسسه خیریه خانه فرزندان کوثر) و در استان خراسان رضوی فعالیت میکند.
دو منونه از گروههای بررسی شده نیز در خارج از ایران فعالیت میکنند (شبکه رسارسی همکاری زنان
ایرانی و بنیاد پژوهشهای زنان).
هرچند برخی از این گروهها به تفصیل هیات موسس خود را معرفی کردهاند؛ مثل "انجمن ایرانی
مطالعات زنان""،خانه خورشید"" ،موسسه خیریه خانه فرزندان کوثر" و  ،...اما در سایت برخی نیز
هیچ اطالعی از نام موسسان به چشم منیخورد؛ مثل "شبکه رسارسی همکاری زنان ایرانی" و "بنیاد
پژوهشهای زنان".

استفاده از ظرفیتهای دنیای مجازی
با وجود اینکه بیشتر این گروهها در دوران شکوفایی اینرتنت و دنیای مجازی شکل گرفتهاند اما
بسیاری از سازمانهای مردمنهاد فعال و نیمه فعال در حوزه زنان ،هنوز به فضای مجازی عادت
نکردهاند و با اینکه بسیاری از آنها تارمنا دارند اما اطالعات موجود بر روی این تارمناها اغلب قدیمی
و ناقص است .همچنین به نظر میرسد این گروهها به استفاده از ظرفیت سایر شبکههای اجتامعی
مجازی مانند فیسبوک و توییرت عالقهای نشان منیدهند .در کنار مشکالت مربوط به اینرتنت در ایران
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نظیر فیلرتینگ و رسعت پایین اینرتنت ،عموم مردم ایران هنوز به مراجعه به سایتها و فعالیت
مجازی عادت ندارند.
نکته مهم دیگر اینکه با وجود استفاده از این ظرفیت ،بسیاری از این گروهها از انتشار اطالعات پایهای
و اساسی درباره خود خودداری میکنند و به عنوان مثال اساسنامه ،رشح اهداف و فعالیتها در آنها
ناقص است .بیشتر آنها اطالعاتی درباره منابع مالی خود منیدهند و شامرههای متاس و نشانیهای
آنها در صورت تغییر ،بهروز نشده است .همچنین اطالعات کافی درباره روند عضوگیری و میزان
فعالیت اعضا در این گروهها وجود ندارد (تقریبا هیچکدام).
یکی دیگر از مشکالت برجسته در فعالیت این گروهها و در شیوه اطالعرسانی آنها ،این است که نه
تنها سایت اصلی در اطالعات نقص دارد ،بلکه برخی از آنها که حوزه فعالیت گسرتدهای دارند ،دو
زبانه نیستند.

روابط عمومی و گزارشدهی
بخش روابط عمومی در بسیاری از این گروهها عملکرد درستی ندارد و پیدا کردن فرد پاسخگو در
آنها آسان نیست .این در حالیست که این موضوع با ذات فعالیت یک سازمان مردمنهاد که باید قادر
به برقراری ارتباط با گروههای مختلف و انعکاس روند فعالیتهای خود باشد ،مغایرت دارد.
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این نکتهها البته بسته به محیط جغرافیایی و امکانات هر کدام از این سمنها متفاوت است .گروههای
شهرستانی اغلب امکانات کمتری دارند و گروههای تهرانی به اطالعرسانی در مورد فعالیتها و ارائه
گزارش عملکرد تعهد و عالقه بیشتری نشان میدهند .همچنین ،بر مبنای حوزه فعالیت و بسته به
میزان درگیری هر گروه با سیاست ،روند فعالیتها متفاوت است .گروههایی که با پشتیبانی دولت
تشکیل شدهاند ،در عمل فضای باز گسرتدهتری برای فعالیت دارند و در عوض ،گروههای مستقل و
غیردولتی با فشار بیشتری روبهرو هستند و به همین نسبت گزارش دقیقی از نحوره فعالیت آنها در
داخل کشور وجود ندارد .گروههایی هم که به امور خیریه میپردازند یا وارد حوزههایی مانند سالمت
و بهداشت میشوند ،در عمل مشکل کمتری در فعالیتهای خود دارند.
به عنوان مثال ،از میان گروههای بررسی شده در این پروژه" ،انجمن ایرانی مطالعات زنان"" ،مرکز
تحقیقات سالمت زنان فردا"" ،موسسه مطالعات و تحقیقات زنان"" ،مرکز فرهنگی پژوهشی زنان" و
"موسسه تحقیقات بهبود زندگی زنان" ،به طور مشخص از حامیتهای رسمی برخوردارند و در نتیجه
بیشتر بخشهای فعالیت آنها ،علنی و آشکار است (هرچند توضیحی درباره درآمدها ،تعداد اعضا و
نحوه عضوگیری خود منیدهند) .این گروهها را میتوان آشکارا سازمانهای دولتی زنان نامید که در
قالب سازمانهای غیردولتی فعالیت شان را عرضه کردهاند .آنچه در گزارش عملکرد آنها به چشم
میخورد ،تالش برای هامهنگی و همراهی با سیاستهای رسمی جمهوری اسالمی در زمینه مسایل
زنان است و به شکل مستقل ،جهتگیری ،موضع یا فعالیت خاصی برای زنان نداشتهاند یا با فعالیت
گروههای مستقل اعالم مخالفت کردهاند.
این متایل در میان بیشتر این گروهها وجود دارد که بخش زیادی از اطالعات خود را به گزارش
عملکرد خود اختصاص دهند .در واقع ،بیشتر این گروهها در تالشند حتی بیش از آنچه در اهداف
خود برشمردهاند خود را فعال نشان دهند؛ در حالی که مستندسازی دقیقی در این زمینه وجود ندارد
و تنها به آمار و ارقام کلی و گزارشهای چشمگیر بسنده شده است .در مقابل ،به نظر میرسد برخی
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از گروهها در نشان دادن گزارش عملکرد خود چندان دقیق نبودهاند و به عنوان مثال ،حتی رشکت
در یک جلسه روزمره و عادی را جزو عملکرد خود به حساب آوردهاند.
در میان این مجموعه" ،خانه خورشید" تشکل مستقلی است که ضمن حضور مجازی قابل قبول ،تصویر
مشخصی از فعالیتهای خود رسم میکند و نحوه تعامل با آن در تارمنای رسمی خانه خورشید مشخص
شده است .این مرکز به عنوان اولین مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد زنان در ایران ،همواره به عنوان
مرکزی مستقل مورد حساسیت نهادهای رسمی حکومتی بوده اما توانسته به رغم موانع موجود به
فعالیت خود به شکل مستمر ادامه دهد.
در کنار این تشکلها ،گروههایی مانند "کمپین یک میلیون امضا" ،سایت "تغییر برای برابری" و "مدرسه
فمنیستی عمال از حالت سازمان مردمنهاد خارج شده و شکل نهادهای نیمهفعال یا خاموش را پیدا
کردهاند که به دلیل فشارهای حکومتی ،تهدید و فشار بر اعضای فعال و تاسیسکنندگان و خروج
بسیاری از نیروهای موثر در آنها از کشور ،در واقع امکان فعالیت در داخل کشور از آنها سلب
شده است .این گروهها هم بیشتر بر مبنای کمکهای اعضا اداره میشوند و منابع مشخص مادی
برای آنها معرفی نشده است ،با این تاکید که به دلیل فشارهای حکومتی از دریافت هر گونه کمک
خارجی خودداری میکنند.
برخی دیگر از گروههایی که در این مجموعه اطالعات آنها جمعآوری شده ،در خارج از ایران فعالیت
میکنند و به همین دلیل آزادی نسبی دارند (شبکه همکاری زنان ایرانی ،بنیاد پژوهشهای زنان) .با
وجود این که بسیاری از موانع موجود در ایران بر رس راه این دسته تشکلها وجود ندارد اما به نظر
میرسد عادت نداشنت بنیانگذاران و افراد فعال در این گروهها به ارایه اطالعات شفاف ،باز هم به
محدود ماندن اطالعات انجامیده است و در نتیجه ،برای دستیابی به اطالعات اولیه در مورد این
گروهها ،منیتوان به اطالعات منترش شده از سوی خود آنها اعتامد و اکتفا کرد .در توضیح این مساله
باید گفت که این سازمانها اغلب حتی نام بنیانگذاران و راههای ارتباطی با مجموعه را به درستی
معرفی نکردهاند و به همین نسبت در مورد اعضا ،منابع مالی ،گزارش عملکرد و موارد دیگر هم ابهام
وجود دارد .بیشتر آنها اما راه را برای دریافت کمکهای عالقهمندان باز گذاشتهاند.

برآیند این پروژه
ارائه نتایج قظعی درباره میزان و نحوه فعالیت سازمانهای مردمنهاد فعاالن در حوزه زنان ،با بررسی
تنها  15گروه فعال و نیمهفعال در این حوزه ،منیتواند قضاوت عادالنه و منصفانهای باشد ،چون
هامنطور که پیشتر ذکر شد ،اطالعات کافی در این زمینه در اختیار نیست و مشخص نیست که چه
میزان از هدفهای تعیین شده در اساسنامه گروهها در عمل محقق شده است .اما در مجموع ،با
اینکه حوزه زنان در ایران حوزهای پر رس و صدا به نظر میرسد ،در عمل شبکه های قابل توجهی که
در قالب گروههای مردمنهاد به شکل تخصصی به مسایل زنان بپردازند ،وجود ندارد .در واقع ،با وجود
تعدد و تنوع مسایل زنان در جامعه و نیاز آنها به گروههایی که به طور همزمان به نیازهای آنان در
زمینه مسایل حقوقی ،اجتامعی ،بهداشتی و امنیتی بپردازند ،تعداد گروههای فعال بسیار ناچیز است
و فعالیت آنها چندان اثرگذار نبودهاست.
نامهای ثبت شده بسیاری در این حوزه وجود دارد که در عمل فعالیت چشمگیری نداشتهاند .دلیل این
موضوع را به طور کلی میتوان در موارد زیر دستهبندی کرد:
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ش آنها در ایجاد
> عدم شناخت فعاالن اجتامعی از اهمیت و رضیب نفوذ سازمانهای مردمنهاد و نق 
تعییرات اجتامعی.
> عدم متایل مردم و نیروهای داوطلب به فعالیت در این گروهها و نداشنت انگیزه برای فعالیت
غیراقتصادی به دلیل مشکالت شدید اقتصادی.
> فشار شدید حکومت و حساسیت باال نسبت به فعالیت گروههای زنان و باال رفنت هزینه اجتامعی
فعالیت در این گروهها.
> رسکوب گروههای فعال و خروج نیروهای با انگیزه از کشور.
> عدم شناخت فعاالن گروههای اجتامعی از نیازهای روز و اولیه مخاطبان و نزدیک نبودن فعالیتهای
قبلی به مطالبات زنان.
با این تفاسیر به نظر میرسد با آنکه گروههای زنان میتوانند آزادانه کارهای خیریه انجام دهند اما
اگر خواستهای در زمینه تغییر قوانین داشته باشند یا از الیحه خانواده دولتی انتقاد کنند و به نقد تعدد
زوجات و مجازاتهای غیر انسانی مانند سنگسار بپردازند ،به عنوان گروههای معاند با فعالیت آنها
برخورد میشود.
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کمک سازمانهای غیر دولتی به کودکان بیرسپرست ،وام دادن به زنان رسپرست خانوار ،کمک به
زنان خیابانی و کاسنت از مسئولیت دولت در این زمینه ،اسکان دخرتان و کودکان در معرض آسیبهای
روانی ،جنسی و جسمی و  ...مشکلی از نظر حکومت ایران ایجاد منیکند .اما اگر این گروهها به هر
شکل با انجام مصاحبه با رسانهها (بهخصوص رسانههای خارجی) ،انتشار گزارش ساالنه ،ارایه آمار و
ارقام و  ...وضعیت جامعه را توصیف کنند ،با فشار و رسکوب نهادهای امنیتی مواجه میشوند.

عالوه بر این ،مشکالت شدید مالی ،امکان فعالیت را برای بسیاری از
گروههای زنان سخت و حتی ناممکن کرده است؛ چرا که طبق مصوبه
مجلس ایران ،سازمانهای غیر دولتی حق دریافت کمک مالی ،حتی
از سازمان ملل را ندارند و منیتوانند با گروههای داوطلب مردمنهاد
کشورهای دیگر ،پروژههای مشرتک انجام دهند .این حد محرومیت
در رشایط بحرانی اقتصاد ایران ،هم فعالیت گروهها را دچار اختالل
و مشکل کرده و هم انگیزه داوطلبان را برای مشارکت در این نوع
فعالیتها به حداقل رسانده است.
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مقدمه

نهادی که بیست منونه آنها در این پروژه مورد
های مردم 
سازمان 
های فعال در زمینه هرنی،
بررسی قرار گرفته است ،عمدهترین تشکل 

فرهنگی در داخل و خارج کشور هستند .گرچه کلیه

ورزشی و

بررسی دیده نشده است اما

های با زمینه مورد اشاره ،در این
سازمان 
تالش شده تا حد امکان مهمترین آنان استخراج و مطالعه شود.
در مجموع میتوان گفت تعداد سازمانهای هرنی ،ورزشی و فرهنگی به نسبت سازمانهای دیگر
محدودتر است .فعالیتهای سازمانهای مذکور معموال از دو منظر قابل بررسیست .منظر نخست
حامیت از حقوق صنفی اعضاست که از طریق ارتباط با نهادهای دولتی ،بیناملللی یا سازمانهای
همتراز توام با چانهزنیهای مرسوم صورت میگیرد.

منظر دیگر ترویج فرهنگ در زمینه تخصص و حرفه مورد نظر است .البته برخی از این سازمانها
از طریق برپایی دورههای آموزشی با هدف تربیت اعضای جدید یا ارتقای اعضای خویش دست به
فعالیتهای انتفاعی نیز زدهاند که این خود میتواند مغایر با اساسنامه آنها نیز باشد که در جای
خود بدان اشاره خواهد شد.

مجموعه ورزيش

در بررسی و مطالعه این انجمنها به علت عدم دسترسی به دستاندرکاران و محدود بودن اطالعات
منترش شده اینرتنتی ،در اغلب موارد منیتوان از میزان کارآیی این نهادها با آمار و ارقام مشخص و
ارزیابی دقیق صحبت کرد ،بلکه تنها میتوان با مطالعه منابع موجود ،ویژگیهای آنها را برشمرد و به
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بعضی از نکات قوت و ضعف این انجمنها اشاره کرد .برای به دست دادن تصویری هر چه روشنتر
در این بررسی به چند موضوع پرداخته شده است که عبارتند از:
> سابقه و نوع فعالیت
> ساختار سازمانی
> منابع مالی
> اهداف و خدمات
> میزان فعالیت داوطلبان
> همکاری با ارگانهای دولتی ،غیردولتی و سازمانهای بیناملللی

جمعبندی

از آنجا که خالصهای از فعالیتها و مشخصات این انجمنها موجود است ،در این گزارش به تکتک
آنها پرداخته منیشود اما برای ترشیح هر یک از موارد باال مثالهای مشخص و مقایسه بعضی از
بنیادها با یکدیگر رضوریست که با توجه به این مساله 13 ،مورد از سازمانهای مذکور به رشح ذیل،
مقایسه و بررسی شدهاند:
 gانجمن هرنمندان نقاش ایران
 gانجمن عکاسان
 gرسای خوشنویسان ایران
 gخانه تئاتر
 gانجمن فرهنگی تصویرگران
 gانجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
 gخانه کتاب
 gخانه هرن ایران
 gانجمن نویسندگان ،خربنگاران و عكاسان ورزشی ایران
 gانجمن هرنهای رزمی ایران
 gانجمن هاپکیدو
 gانجمن کوهنوردان ایران
 gکانون تکواندوکاران ایران
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سابقه و نوع فعالیت

سابقه سازمانهای مورد بررسی را از دو منظر میتوان مالحظه کرد .منظر نخست قدمت این
سازمانهاست .در میان سازمانهای بررسی شده ،سازمانهایی یافت میشوند که سابقه تاسیس آنان
به حدود  40تا  60سال پیش باز میگردد .این سازمانها بهتدریج خود را نوسازی کرده و با اعضا و
ترکیب جدید وارد عرصه فعالیت مدنی شدهاند ولی در عین حال تالش میکنند هامن اهداف پیشین
خود را دنبال کنند

<انجمن ترویج زبان و ادب پارسی> و"رسای خوشنویسان ایران" از جمله نهادهای پیشکسوت در جامعه
مدنی هستند که سابقهای به ترتیب چهل و شصت ساله در این عرصه دارند .در مقابل سازمانهای
دیگری نیز تازه تاسیس بوده و سابقه فعالیت آنان از پنج سال تجاوز منیکند گرچه در عین حال
برخی از آنها سازمانهای فعال و موثری بودهاند" .انجمن عکاسان ایران" و "انجمن مجموعهداران" با
سابقهای پنج ساله ،یا "خانه هرن ایران" با سابقهای چهار ساله ،از این دسته سازمانهای جدیدالتاسیس به
شامر میروند .یکی از مدیران رسای خوشنویسان ایران در توصیف قدمت این نهاد میگوید:
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"انجمن خوشنويسان ايران از سال  1329خورشیدی با همت استاد بزرگواری چون زندهياد سيدحسني
مريخانی و ديگر استادان واالمقام نظري شادروانان علیاکرب کاوه ،ابراهيم بوذری و سيدحسن مريخانی،
با اهتامم زندهياد دکرت مهدی بيانی ،محقق و استاد دانشگاه و مدیریت زندهیاد خرسو زعیمی ،با
همکاری وزارت فرهنگ و هرن وقت تاسيس شد .در ابتدا نام کالسهای آزاد خوشنويسی زينتبخش
اين خانه عشق و دلدادگی شد و بعدها اين نهاد اصيل و مردمبنياد ،با نام و مجوز جدید از  19شهريور
ماه  1346خورشیدی ،فعاليتهای درخشان و تاثريگذار خود را پی گرفت.
انجمن خوشنويسان ايران به تدريج و در آغاز دهه سوم حيات پربار خود ،دوره رونق و گسرتش را
تجربه کرد و در مواجهه با استقبال پرشور اقشار مختلف جامعه ،بهويژه جوانان و نوجوانان ،اقدام به
تاسيس شعبههایی در رسارس کشور کرد که اين روند همچنان ادامه دارد.
انجمن خوشنويسان ايران ،پرسابقهترين سازمان هرنی مستقل کشور است و میتوان گفت از نظر
قدمت تشکيالتی و فرايند تاثريگذاری در دنیا کمنظري و در خاورميانه بینظري است".
منظر دوم بسرت زمانی فعالیت ،زمانیست که این نهادها مجوز فعالیت دریافت کردهاند .بر اساس
بررسی صورت گرفته ،میتوان گفت سه چهارم سازمانهای ارزیابی شده در فاصله سالهای  1376تا
( 1384دوره دولت اصالحات در ایران) ،مجوز فعالیت دریافت کردهاند و مابقی به دوره پیش و پس از
آن تعلق دارند .این موضوع شاخص خوبی برای سنجش وضعیت زیست نهادهای مدنی در کشور است.
موضوع فعالیت سازمانها بنا بر نوع و تخصص آنان متفاوت است .به طور مثال ،انجمن ترویج زبان و
ادب فارسی مترکز خود را بر استانداردسازی و همگن ساخنت کاربرد دستور زبان فارسی در کل کشور و
تبدیل کردن انجمن به یک نهاد انحصاری برای تایید متون فارسی از جمله کتابهای درسی و آموزشی
قرار داده است و در دوره اخیر نیز با برپایی هامیشهای مختلف تالش کرده است تا جایگاه تخصصی
این انجمن را تقویت کند .در واقع این انجمن متایلی به توسعه کمی از خویش نشان نداده است اما
در مقابل ،رسای خوشنویسان ایران ،همت خود را بر آموزش اعضا و توسعه کمی خود قرار داده است.
در سازمانهای ورزشی نیز چنین تفاوتی احساس میشود" .کانون تکواندو کاران" گرچه آماری از
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اعضای خود ارائه نداده است اما ادعا میکند که پنج هزار هرنجو و  700مربی تربیت کرده است .در
مقابل" ،انجمن هرنهای رزمی" فعالیتش را بر گرد هم آوردن عالقهمندان به این رشته در رسارس جهان
متمرکز کرده است.

ساختار سازمانی

منظر دیگر ارزیابی سازمانهای مورد بحث از نظر ساختاریست .برخی نهادها از ساختاری گسرتده
و مفصل برخوردار هستند و مدیریت در این سازمانها بر اساس ساختارهای پیشبینی شده صورت
میگیرد و بر پایه اساسنامه ،مدیران آن تغییر میکنند اما برخی از سازمانها با وجود رعایت ظواهر
اساسنامه ،قائم به فرد هستند و کلیه مواضع و عملکرد آنان از سوی شخص یا اشخاص محدودی اعالم
میشود که از زمان تاسیس سازمان تغییر نکردهاند.
از میان سازمانهای هرنی ،میتوان مواردی چون "خانه تئاتر" که در داخل ایران فعالیت میکند و
حدود  15سال سابقه فعالیت دارد را با "خانه هرن ایران" که در خارج از ایران مستقر است و نزدیک
به پنج سال سابقه دارد؛ با یکدیگر مقایسه کرد.
خانه تئاتر یکی از تشکیالتیترین سازمانهای هرنیست که مورد ارزیابی قرار گرفته .در این نهاد ،کلیه
ارکان یک سمن پیشبینی شده و بر اساس آن رفتار میشود .به گفته "ایرج راد" ،مدیرعامل خانه تئاتر،
در اساسنامه خانه تئاتر تشکیل صنف پیشبینی شده است که بیشتر این صنوف با تدوین اساسنامه
و تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره ،کار خود را آغاز کردند .حامیت از حقوق صنفی،
اجتامعی و مادی و معنوی اعضا و تامین امنیت شغلی ،حرفهای اعضا و همچنین تالش برای فراهم
آوردن امکانات رفاهی از طریق راهنامیی و مشاوره ،کمک به تشکیل صندوق تعاون و رشکت تعاونی
و نیز فراهم آوردن بیمه درمانی و تامین اجتامعی برای کلیه اعضا ،از اهم فعالیتهای این سازمان به
شامر میرود .خانه هرن ایران اما رصفا دارای یک هیات موسس است که کلیه امور اجرایی این خانه
را بر عهده گرفته است.
در کلیه سازمانهای ورزشی بررسی شده نیز ساختاری ساده وجود دارد .گرچه برخی از آنان
شعبههایی را در شهرهای دیگر دایر کردهاند اما ساختار سازمانی آنان از هیات مدیره یا هیات موسس
فراتر منیرود .در این میان ،تنها کانون تکواندوکاران ساختاری سازمانی از جمله  12کمیته برای خود
طراحی کرده است اما در بررسی فعالیتها ،هیچ اشارهای به فعالیتهای این کمیتهها نشده و از این
رو به نظر میرسد این تشکیالت رصفا تشکیالتی اسمی باشد.
ساختار نهادهای سایر شهرها نیز عمدتا سادهاند .به عنوان مثال "انجمن دوستداران میراث فرهنگی
خوزستان" با اینکه فعالیت نسبتا قابل مالحظهای در فضای مجازی از خود نشان میدهد اما گرداننده
اصلی آن تنها یک شخص است که سخنگوی این نهاد است.

منابع مالی
در زمینه منابع مالی نیز میتوان گفت که هیچگونه شفافیتی در زمینه چگونگی تامین بودجه این
سازمانها مشاهده منیشود .غالب سازمانها از ارائه شفاف اطالعات مالی خود در تارمناهایشان
خودداری کردهاند و رصفا به کلیشههای کلی نظیر حق عضویت یا کمک سایر موسسات بسنده
کردهاند .گرچه بسیاری از نهادهای مذکور با وجود منع قانونی در زمینه درآمدزایی با برگزاری
کالسهای آموزشی منابع مالی خود را تامین میکنند .به طور مثال در سازمانهای هرنی ،رسای
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خوشنویسان" ،انجمن نقاشان"" ،انجمن عکاسان" و "انجمن تصویرگران فرهنگی" از جمله نهادهایی
هستند که درآمدشان متکی به کالسهای آموزشیست .در این میان خانه تئاتر و "خانه کتاب" بخشی
از درآمد خود را از کمکهای دولت تامین میکنند.
در سازمانهای ورزشی نیز کانون تکواندوکاران با برپایی دورههای آموزشی از محل برگزاری کالس،
درآمدزایی کرده است .نکته اصلی اینجاست که این سازمانها طبق قانون منیتوانند فعالیتهای
درآمدزا داشته باشند .از این رو این ابهام قانونی وجود دارد که آیا این نهادها میتوانند برای تامین
هزینههای خود فعالیتهایی چون آموزش یا ارائه خدماتی دیگر با عنوان یک سمن داشته باشند یا خیر؟
بر اساس اساسنامه برخی از این سمنها ،رصاحتا این منع قانونی قید شده است اما در عمل بسیاری از
تشکلهای هرنی و ورزشی از طریق فعالیتهای ذکر شده ،هزینههای خود را تامین کردهاند.

اهداف و خدمات
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در خصوص اهداف ،تفاوت فاحشی میان اکرث سازمانهای بررسی شده وجود ندارد .غالب این
سازمانها هدف اصلی خویش را توسعه و ترویج حرفه و رشته خود میدانند اما در نوع ارائه خدمات
تفاوتهایی وجود دارد .از جمله این تفاوتها ،ارائه خدمات صنفی به اعضاست .برخی نهادها نظیر
انجمن ادب پارسی ،خانه تئاتر یا خانه هرن ایران در سازمانهای هرنی یا انجمن هرنهای رزمی در
سازمانهای ورزشی ،اساسا چنین خدماتی را در اهداف خود پیشبینی نکردهاند اما در مقابل برخی
سازمانها نظیر انجمن نقاشان ،انجمن عکاسان ،رسای خوشنویسان و همچنین "انجمن ورزشینویسان"
یکی از اهداف اصلی خود را حامیت از حقوق صنفی اعضای خود میدانند.
در مقابل ،برخی سازمانها خدمات خود را به بیرون از مجموعه خود و به عالقهمندان رشته مورد نظر
در جامعه اختصاص دادهاند" .خانه کتاب" ،خانه هرن ایران و همچنین "انجمن کوهنوردان" را میتوان
در این دسته قرار داد.

میزان فعالیت داوطلبان

میزان فعالیت اعضا در سازمانهای مورد نظر را نیز میتوان از دو نگاه ارزیابی کرد .نگاه اول فعالیت
اعضا در عرصه حقیقیست .برخی از سازمانها فعالیت خود را رصفا در عرصه حقیقی متمرکز کردهاند
و هیچ چشماندازی به فعالیت مجازی نداشتهاند .انجمن ادب پارسی را میتوان در این دسته قرار داد.
در واقع اعضای این انجمن با رشکت در هامیشها حضور خویش را اعالم کردهاند و اثر محسوسی
از فعالیت آنان در عرصه مجازی قابل رصد نیست .در مقابل ،خانه هرن از جمله تشکلهاییست که
فعالیت خود را در عرصه مجازی خالصه کرده است و اعضای آن در شبکههای اجتامعی از جمله
فیسبوک با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند اما اعضای اکرث این سازمانها فعالیتی دو زیستی دارند.
معموال سازمانهایی که فعالیت خود را در کنار آموزش دنبال میکنند از فضای مجازی برای تبلیغات
نیز بهره میبرند و بسیاری از افراد هم از طریق فضای مجازی با سازمانهای مذکور ارتباط برقرار
کرده و جذب آن میشوند
انجمنهای حامی میراث فرهنگی نیز از جمله نهادهایی هستند که بیشتر فعالیت خود را در فضای
مجازی و از طریق وبالگهای خود دنبال میکنند .گرچه حضور آنان در عرصه حقیقی همراه با
چانهزنی با مسئوالن حراست از آثار یا پاکسازی محیطهای گردشگری ،قابل مالحظه است .این نهادها
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البته در پایتخت حضوری ندارند و بیشتر در مناطق تاریخی و باستانی کشور نظیر اصفهان ،خوزستان
و  ...فعالیت میکنند.
در عین حال میتوان گفت با اینکه کلیه سازمانهای مذکور تارمنا یا وبالگ دارند اما میزان فعالیت
آنها در فضای مجازی یکسان نیست و بعضا منیتوان اطالعات دقیقی از نحوه فعالیت اعضا حاصل کرد.
در برخی از نهادها نظیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان یا ورزنه ،اطالعات گسرتدهای
از فعالیتهای آنان وجود دارد اما هیچ نوع اطالعاتی از اعضا و گردانندگان آنها در دست نیست و
بعضا باید با جستوجو در البهالی اخبار و گزارشهای موجود در رسانهها و سایر منابع (در اینجا
منابع آنالین) ،این اطالعات را استخراج کرد.
برخی از این نهادها نظیر کانون تکواندو کاران ایران حتی اطالعاتی از دفرت مرکزی و نحوه ارتباط با
آنان را در تارمنای خود قرار ندادهاند و نیمی از این سازمانها فاقد ایمیل سازمانی هستند .از میان
نهادهایی که ایمیل سازمانی دارند هم امکان برقرار کردن ارتباط و دریافت اطالعات تکمیلی میرس
نشد چون برخی از ایمیلها برگشت خورد و برخی از آنها پاسخی دریافت نکرد .تنها در یک مورد
پاسخی دریافت شد که آن هم خواستار اطالعات از منبع ارسال ایمیل (عرصه سوم) بود .در واقع
میتوان گفت برقراری ارتباط از طریق شبکه اینرتنت با نهادهای مورد بحث یکی از نقاط ضعف عمده
این سازمانها به شامر میرود .از سوی دیگر سازمانهایی که ارزیابی شدهاند به ندرت در شبکههای
اجتامعی عضویت دارند و فعالیت آنان در فضای مجازی محدود به وبسایتهای خودشان است.

همکاری با ارگانهای دولتی ،غیردولتی ،سازمانهای بیناملللی و ...

این سازمانها از منظر میزان دوری یا نزدیکی به دولت یا بیطرفی مطلق نیز بررسی شدهاند .برخی
از سازمانهای مورد بحث ،نظیر کانون تکواندوکاران ایران در پارهای از مقاطع گرایشهای محسوسی
به دولت داشتهاند و حتی برخی از اعضای آنها تالشهایی برای نامزدی در مجلس داشتهاند یا در
برنامههای رسمی دولتی حضور یافتهاند اما در مقاطعی نیز نقطه مقابل آن قرار گرفته و از سوی
دولت مورد تعقیب قرار گرفتهاند.

برخی از سازمانهای دیگر نظیر انجمن کوهنوردان ایران بهخاطر استقالل خواهی یا انتقادات رصیح
از سیاستهای دولت در حوزه فعالیت خود تعلیق شده یا نظیر انجمن تصویرگران فرهنگی ،دچار
مشکالت مالی ناشی از عدم حامیت قانونی شدهاند .برخی از سازمانها نیز اساسا وضعیتی خنثی و
بیطرف داشتهاند.
برقراری ارتباط با دنیای خارج و فعالیت برون مرزی نیز یکی دیگر از شاخصهای مهم برای بررسی
کیفی سازمانهای مورد بحث است .برخی از این سازمانها در مدت فعالیت خویش ارتباطات
گسرتدهای با سایر کشورها برقرار کردهاند که این ارتباط در قالب رشکت در منایشگاهها ،سمینارها،
نشستها و مشارکت دادن اعضای خود در دورههای آموزشی بوده است .در این میان میتوان از
انجمن تصویرگران فرهنگی ،انجمن هرنهای رزمی ،انجمن کوهنوردان و کانون تکواندو کاران نام برد.
حجم اخبار و اطالعات ارائه شده از سوی این سازمانها در رسانه ها و مطبوعات داخلی نیز نکته
قابل توجهی بوده است .برخی از سازمانها فاقد روابط عمومی برای انعکاس فعالیتهای خود در
رسانهها هستند و رصفا به بازتاب اخبارشان در تارمنای خود بسنده کردهاند .از جمله این سازمانها،
خانه هرن ایران است که در آمریکا قرار دارد .این نهاد عالوه بر آنکه روابط عمومی ندارد ،اطالعات
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بسیار محدودی از فعالیتهای خود در تارمنایش میگذارد .در مقابل ،برخی از سازمانها با بهرهگیری
از روابط عمومی قوی ،حضور پررنگی در رسانهها داشتهاند که در این میان میتوان از کانون
تکواندوکاران ایران و انجمن تصویرگران فرهنگی نام برد.

عوامل موثر بر گسرتش فعالیت سازمانها

عضویت میتواند شاخص مهمی در تحلیل عوامل موثر بر گسرتش فعالیت نهادهای مورد اشاره باشد.
اطالعات برخی از سازمانها نشان میدهد که آنها از تعداد اعضای باالیی برخوردارند .این نهادها
عمدتا سازمانهایی هستند که در یک حوزه تخصصی نظیر عکاسی ،نقاشی یا تئاتر فعالیت میکنند .در
همین حال سازمانهایی که بیشتر متمرکز بر فعالیتهای حامیتی از یک موضوع خاص نظیر میراث
فرهنگی هستند ،تعداد اعضایشان چندان زیاد نیست.
با وجود این به دلیل فقدان اطالعات دقیق از تعداد اعضا که در کلیه سازمانها بهجز انجمن هرنمندان
نقاش ایران وجود دارد ،منیتوان برآوردی از تعداد اعضای اغلب سازمانها داشت .گرچه نحوه
عضوگیری غالب این سازمانها شفاف است ،با این حال یکی از شاخصهای اصلی یک سازمان برای
گسرتش فعالیت ،در اختیار داشنت اعضای فعال است و در فقدان چنین آماری ،منیتوان بهدرستی عنوان
یک سازمان را به یک مجموعه داد.

جمع بندی
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برای قضاوت در خصوص عملکرد سمنها در داخل ایران ،ناگزیر باید رشایط و منبعی که یک سمن
از آن مجوز فعالیت دریافت میکند را در تحلیلها لحاظ کرد .در ایران ،سمنها به اشکال گوناگونی
مجوز فعالیت دریافت میکرده و میکنند .برخی از آنها که بیشتر ماهیت علمی و ادبی دارند از
وزارتخانههای تخصصی نظیر فرهنگ و ارشاد یا علوم اجازه فعالیت دریافت کردهاند.
برای قضاوت در خصوص عملکرد سمنها در داخل ایران ،ناگزیر باید رشایط و منبعی که یک سمن
از آن مجوز فعالیت دریافت میکند را در تحلیلها لحاظ کرد .در ایران ،سمنها به اشکال گوناگونی
مجوز فعالیت دریافت میکرده و میکنند .برخی از آنها که بیشتر ماهیت علمی و ادبی دارند از
وزارتخانههای تخصصی نظیر فرهنگ و ارشاد یا علوم اجازه فعالیت دریافت کردهاند .این انجمنها
معموال از آزادی عمل بیشتر و نظارت محدودتری برخوردار بوده و هستند و مراحل ثبت و متدید
مجوز خود را سهلتر طی میکرده و میکنند.
در مقابل برخی از سمنها از مکانیزیم قانون احزاب استفاده کردهاند و گرفتار بروکراسی و نظارت
شدیدتری شدهاند .برابر ماده دو قانون فعالیت احزاب و انجمنهای صنفی ،مصوب سال 1360
خورشیدی ،این گروهها برای تاسیس سازمان مردمنهاد مورد نظر خود باید از کمیسیونی مرکب از
دو مناینده از مجلس ،دو مناینده از قوه قضاییه و یک مناینده از دولت ،مجوز تاسیس و پروانه فعالیت
میکردند .این بوروکراسی معموال سالها روند تاسیس یک سمن را به تاخیر انداخته است .ضمن
اینکه مجوز اعطا شده نیز دامئی نبوده و هر سه سال یکبار نیاز به متدید داشته .اما برخی از سمنها
از قانون دیگری بهره میبردند:
سمنهایی که ماهیت صنفی نداشته و کارکردشان امور خیریه و عاماملنفعه بوده (نظیر موسسات
خیریه عمومی و حامیتی) ،از یک مصوبه مربوط به دولت موقت بهره برده و پس از معرفی از سوی
وزارت کشور به نیروی انتظامی ،پروانه فعالیت دریافت میکردهاند.
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از این رو نوع رفتار و آزادی عمل سمنها را باید بر اساس روندی که برای اخذ مجوز طی شده است
بررسی کرد .سمنهایی که از وزارتخانههای تخصصی مجوز دریافت کردهاند (نظیر خانه تئاتر و
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی) ،از تشکلهای فعال و بیحاشیه در این بررسی بهشامر میروند.
برخی از سمنها اما نظیر انجمن کوهنوردان ،کانون تکواندوکاران ،انجمن ورزشینویسان یا انجمن
عکاسان از جمله سمنهایی هستند که رشایط دشواری را برای اخذ مجوز طی کردهاند .یکی از
دشواریهای این روش ،انتخاب هیات موسس و هیات مدیره است .بر حسب قانون احزاب ،هیچ یک
از اعضای ساواک و کسانی که نقش موثری در نظام گذشته ایران داشتهاند ،حق تاسیس حزب یا رشکت
در هیات رهربی احزاب را ندارند اما در عین حال که این ماده قانونی رصفا برای احزاب باید اعامل
شود ،بر اساس رویه خود نوشته کمیسیون ماده  10احزاب ،به سمنها نیز ترسی داده شده است .ضمن
اینکه کمیسیون ،تفسیر بسیار گسرتدهای نیز از این ماده کرده و آن را به گروههای سیاسی مخالف
جمهوری اسالمی از جمله گروههای چپ دهه شصت نیز ترسی داده است و امروز حتی برخی از
اصالحطلبان نیز میتوانند در این دایره وسیع قرار بگیرند .در واقع رویه کاری کمیسیون بیشتر بر
اساس سالیق اعضای آن و نظریات وزارت اطالعات صورت میگیرد و از این رو صالحیت اعضای هیات
مدیره یا موسس سمنها باید از سوی اعضای کمیسیون کامال احراز شود.
اکنون رشایط برای سمنهای عاماملنفعه و خیریه نیز مشابه وضعیت سمنهای دسته دوم است.
با تغییراتی که در آییننامه تاسیس این نوع سمنها داده شد ،ارشاف وزارت اطالعات بر عملکرد
سمنها افزایش یافته و اعضای هیات موسس یا امنای این موسسات باید مراحل دشواری را برای احراز
صالحیت پشت رس بگذارند.

درمجموع میتوان گفت در میان سازمانهایی که مورد ارزیابی قرار
گرفتهاند ،سازمانهایی وجود دارند که از ظرفیت باالیی برای فعالیت
برخوردارند اما به دلیل مشکالت مالی ،عدم وجود حامیتهای قانونی
و محدودیتهای حاکمیتی پیشتر گفته شده ،همچنین ناآشنایی مدیران
آنان با اصول مدیریت سازمانهای مدنی و ضعف در اطالعرسانی،
نتوانستهاند فعالیت موثری داشته باشند .در مقابل سازمانهای دیگری
نیز با وجود محدودیتهای موجود ،فعالیت پررنگی در حوزه فعالیت
خود داشتهاند و یادگار خوبی از خود به جای گذاشتهاند.
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سازمانهای حامی محیط زیست،
پرمخاطب و تهدید پذیر

رضا حاجی حسینی

مقدمه
76

گسرتش آلودگیهای زیست محیطی و افزایش ناپایداریها و
تهدیدهای جغرافیایی ،عده زیادی را در رسارس جهان واداشته است
که برای حفاظت و حراست از محیط زیست تالش کنند .امروزه
روشهای گوناگونی برای رویارویی با این بحرانهای زیست
محیطی مطرح میشود که یکی از مهمترین این روشها ،استفاده
از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد است؛ رویکردی کمهزینه ،با
مقبولیت اجتامعی باال.

این رویکرد کمهزینه و مقبول گرچه طرفدار زیاد دارد اما در ایران فراگیر نشده است .به همین
دلیل هم بحران زیست محیطی در بسیاری از نقاط این کشور همچنان ادامه دارد .از سوی دیگر
اوضاع و احوال جامعه مدنی هم در ایران چندان به سامان نیست .حاکمیت معموال روی خوشی به
فعاالن اجتامعی ،بهخصوص آنها که میخواهند مستقل یا منتقد حکومت باشند ،نشان منیدهد و
سازمانهایی که به هر دلیلی رویاروی دولت قرار میگیرند ،بهطور معمول محکوم به تعطیلی هستند.
گاهی هم که کار باال میگیرد و به دستگیری و دادگاه و زندان میکشد .فرقی هم منیکند که عرصه
عمل این سازمانها چه باشد.
منونه این ماجرا در حوزه محیط زیست ،حکم صادره برای رییس هیات مدیره "انجمن حامیت از
حیوانات" است .بر اساس این حکم که توسط هیات تجدید نظر انتظامی هیات علمی دانشگاه تهران
صادر شده است ،دکرت "سید جاوید آل داود" ،به جرم مطرح کردن نجس نبودن سگ و گفتوگو با
مجموعه گزارشها بانک اطالعاتی سازمان های مردم نهاد در ایران 1392 -

سازمانهای حامی محیط زیست ،پرمخاطب و تهدید پذیر -رضا حاجی حسینی
رسانههای داخلی و خارجی در مورد حقوق حیوانات ،به انفصال از خدمت به مدت سه ماه محکوم
شده است.
در همین ارتباط ،وزارت کشور ایران هم صالحیت او را برای عضویت در هیات مدیره جامعه
دامپزشکی حیوانات کوچک مردود اعالم کرده است.
به این منونه اضافه کنید تهدیدها و مجازاتهایی را که علیه دیگر فعاالن محیط زیست و  ...اعامل
میشود .همینطور قوانین دست و پا گیر فعالیتهای مدنی و ثبت سازمانهای مردمنهاد که گاهی با
نظارت نهادهای امنیتی همراه است.
چنین فشارها و تنگناهای دیدنی و نادیدنی ،اغلب در مقابل فعاالن محیط زیست وجود دارد و به
همین دلیل کم نیستند کسانی که عطای این فعالیتها را به لقایش میبخشند و گوشه عزلت میگزینند.
با وجود همه این مشکالت اما زنان و مردانی هم هستند که کفش آهنین پوشیده و در این هفت خوان
رستم به فعالیتهایشان ادامه میدهند .آنان با وجود همه دشواریهای پیش رو ،برای ایجاد تغییر
در حوزه محیط زیست ،تالش میکنند.
سازمانهای تالشگری که اطالعات آنها جمعآوری شده است و در این بررسی مورد توجه قرار
گرفتهاند عبارتند از:
 gانجمن ارزیابی محیط زیست ایران
 gانجمن حامیت از حیوانات
 gانجمن مدیریت سبز ایران
 gانجمن یوزپلنگ ایرانی
 gموسسه آوای طبیعت پایدار
 gکانون انسان پاک ،زمین پاک
 gموسسه فرهنگی -زیست محیطی اتحاد کارون
 gسازمان زیست محیطی همیاران زیست سبز
 gهیلو ،جنبش علفزار کرمانشاه
 gانجمن جبهه طبیعت
 gکانون آشنایی با حیات وحش
 gکانون دوستداران حیوانات (مرکز نگهداری از حیوانات بی رسپناه  -پناهگاه وفا)
 gکانون دوستداران محیط زیست
 gمرکز صلح و محیط زیست
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 gموسسه حیات وحش میراث پارسیان
 gموسسه زیست محیطی سبز اندیشان اراک
 gموسسه سبزکاران گیالن
 gموسسه زیست محیطی طراوت بهار
 gگروه زیست محیطی یاشیل میشو (شهرستان شبسرت)
 gگروه یاوران محیط زیست سیمره (یاوران منظومه شمسی)
 gانجمن دوستداران کوه دماوند
 gانجمن دیدهبان کوهستان ایران (دکا) ()Mountain Watch Group
 gجمعیت کاهش خطرات زلزله در ایران

سابقه تالشها ،قدمت سازمانها

78

سابقه فعالیتهای مدنی در حوزه حفاظت از محیط زیست در ایران به گذشته چندان دوری
برمنیگردد .بر اساس اطالعاتی که توسط "موسسه طبیعتپژوهان زیام" جمعآوری و ارائه شده است« ،
تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال  ۱۳۳۵خورشیدی ( ۱۹۵۶میالدی) ،نخستین
اقدام مدون در راستای حفظ جمعیت و تنوع جانوران در ایران به شامر میآید .وظیفه اصلی کانون
شکار به عنوان یک نهاد مستقل ،حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود.
با وجود این سابقه  57ساله ،قدیمیترین سازمان فعال در حوزه محیط زیست در میان  23سازمان
مورد اشاره" ،گروه یاوران محیط زیست سیمره" (یاوران منظومه شمسی) است که تاریخ تاسیس آن
به سال  1364خورشیدی باز میگردد.
این در حالیست که تاریخ تاسیس شامری از این سازمانها نامشخص است و این مساله ضعف
اطالعاتی جدیای در دادههای ارایه شده از سوی این سمنهاست .چه بسا باشند سازمانهایی که
تاریخ تاسیسشان به گذشتهای دورتر برگردد اما به طور مشخص و بر اساس اطالعاتی که خودشان
عرضه کردهاند ،قابل شناسایی نیستند.
الزم به ذکر است که از میان این  23سازمان 10 ،سازمان در استانی غیر از تهران ثبت شده و فعالیت
میکنند و به تعبیری حوزه فعالیتشان در شهرستانهاست.
اغلب سازمانهایی که اطالعاتشان آمده است در سالهای پایانی دهه هفتاد و سالهای آغازین دهه
هشتاد فعالیت خود را آغاز کردهاند که در توضیح علت این ماجرا میتوان به دو نکته اشاره کرد:
اول اینکه رضورت توجه جدی به محیط زیست و بحثهای مرتبط با آن در دهه هفتاد با شدت و
حدت بیشتری از سوی فعاالن این عرصه مطرح و پیگیری شد .تا پیش از این زمان ،ایران درگیر مسایل
مرتبط با انقالب و جنگ با عراق بود و پس از پایان جنگ نیز بحثهای مربوط به بازسازی و توسعه
(حتی به قیمت نابود کردن محیط زیست) جایی برای کار در مقابل این جریان باقی منیگذاشت و
مجالی برای طرح دغدغههای زیست محیطی به دست منیآمد .با گذر از دورانی که در ایران به "دوران
مجموعه گزارشها بانک اطالعاتی سازمان های مردم نهاد در ایران 1392 -

سازمانهای حامی محیط زیست ،پرمخاطب و تهدید پذیر -رضا حاجی حسینی
سازندگی" ( 1368تا  )1376معروف است اما کمکم فضا برای پرداخنت به موضوعات مختلف باز شد
و یکی از جدیترین این موضوعات ،محیط زیست بود.
دوم اینکه از سال  1376و با روی کار آمدن دولت "محمد خامتی" که به "دوران اصالحات" معروف
است ،توجه دولت هم به مساله محیط زیست جدیتر شد" .معصومه ابتکار" به عنوان معاون
رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست برگزیده شد و افراد فعال در این حوزه ،مجال
سازماندهی و عرض اندام یافتند .گرچه در همین دوران هم بیتوجهیها به محیط زیست ادامه داشت
و در بعضی موارد کاری از دست دولت هم برمنیآمد!
الزم به ذکر است که معصمومه ابتکار از بنیانگذاران سازمان "صلح و محیط زیست" است که از ابتدای
تاسیس آن تا به حال ،در راس این سازمان قرار دارد .سازمانی که با وجود فعالیتهای گسرتده داخلی
و بیناملللی ،باید آن را وابسته به حاکمیت دانست.
اما در فاصله سالهای  1376تا  1384سازمانهای مردمنهاد زیادی برای حفاظت از محیط زیست
در رسارس ایران تاسیس شدند که فعالیت برخی از آنان همچنان ادامه دارد .این در حالیست که پس
از روی کار آمدن دولت "محمود احمدینژاد" در سال  ،1384موانع بسیاری بر رس راه سازمانهای
مردمنهاد قرار گرفته است و پس از انتخابات جنجال برانگیز سال  ،1388این موانع تشدید شدهاند .در
حال حارض قوانین سختگیرانه و بازدارندهای هم برای فعالیتهای مدنی در نظر گرفته شده است و
حتی قانون ،نقش نظارتی برای نهادهای امنیتی در نظر گرفته است .به همین دالیل تاریخ ثبت کمتر
سازمان فعالی به پس از سال  1386برمیگردد.
از سوی دیگر فعالیتهای مرتبط با محیط زیست هم در سالهای اخیر وجه امنیتی پیدا کرده است.
بارزترین منونه و مثال این جریان ،ماجراهاییست که برای افراد ،نهادها و سازمانهای معرتض به
رشایط بحرانی دریاچه ارومیه و خشک شدن آن پیش آمد .بر همین اساس روند کار سمنهای فعال
در عرصه محیط زیست با کندیها و دشواریهایی روبهرو شده است و این برخوردهای امنیتی ،عده
و شامر داوطلبان فعالیت در این زمینه را کاهش داده است.
مجموعه این موارد و برخی مسایل و مشکالت ریز و درشت دیگر ،باعث شده است که انجمنها
و گروههای کوچک و بزرگ فعال در ارایه خدمات زیست محیطی ،امکانات اجتامعی کافی را برای
فعالیت بیشتر در اختیار نداشته باشند .با وجود این ،سازمانهای تازه تاسیسی هم هستند که
فعالیتهایی جدی و چشمگیر دارند.
جوانترین سازمانی که اطالعاتش در میان یافتههای جمعآوری شده از  100سازمان اول آمده است،
"انجمن دوستداران کوه دماوند" است که در سال  1389خورشیدی تاسیس شده است .این سازمان با
 226نفر عضو ،قصد دارد برای حفظ میراث ملی و جهانی "دماوند" تالش کند .این در حالیست که در
حال حارض پروژههای راهسازی و ساخنت ویالهای خصوصی ،بخشی از این میراث را تخریب کرده است
و باید دید فعالیت این سازمان تا چه اندازه میتواند از ادامه این تخریبها جلوگیری کند.
در حالیکه حوزه عمل "انجمن دوستداران کوه دماوند" مشخص و روشن است ،قدیمیترین سازمان
این لیست (گروه یاوران محیط زیست سیمره) « ،بر اساس رشایطی که محیط زیست ایران در طول
سالهای گذشته با آن مواجه بوده است ،رشوع به فعالیت کرده و تالش میکند تا با اطالعرسانی برای
تغییر وضعیت محیط زیست ایران اقدام کند.
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فعالیتها ،شباهتها ،تفاوتها

آنچه برای معرفی فعالیتهای "گروه یاوران محیط زیست سیمره" آمده است (بر اساس رشایطی که
محیط زیست ایران در طول سالهای گذشته با آن مواجه بوده است  ،)...در رشح فعالیتهای اغلب
سازمانهای مردمنهاد در حوزه محیط زیست قابل مشاهده است و به عنوان شعاری کل ی مورد توجه
این گروههاست .بر همین اساس سازمانهای گردآوری شده در این حوزه را میتوان به دو دسته کلی
تقسیم کرد:
یک :سازمانهایی که فعالیتهایی گسرتده و کلی در حوزه محیط زیست دارند مثل "موسسه زیست
محیطی طراوت بهار"" ،موسسه حیات وحش میراث پارسیان"" ،مرکز صلح و محیط زیست"" ،گروه
کوهنوردی و طبیعتگردی منونه" و ....
دو :سازمانهایی که به طور ویژه درباره یک موضوع خاص یا یک منطقه جغرافیایی مشخص فعالیت
میکنند .برخی از این سازمانها که در این فهرست آمدهاند عبارتند از" :گروه زیست محیطی یاشیل
میشو (شهرستان شبسرت)"" ،موسسه سبزکاران گیالن" "موسسه زیست محیطی سبز اندیشان اراک""کانون
آشنایی با حیات وحش"" ،کانون دوستداران حیوانات (مرکز نگهداری از حیوانات بی رسپناه  -پناهگاه
وفا)" و ....
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از سوی دیگر سازمانهای فعال در حوزه محیط زیست را میتوان بر اساس نوع
فعالیتشان به گروههای زیر تقسیم کرد:
یک :گروهی که در زمینه آموزش و پژوهش فعالیت میکنند .نرش مقالههای تخصصی ،برپایی
کنفرانسها و ایجاد شبکه همکاری و ارتباط میان فعاالن محیط زیست در داخل و خارج از ایران و
در سطح بینامللل ،از جمله ویژگیهای سازمانهای این دسته است .از جمله این سازمانها میتوان به
"مرکز صلح و محیط زیست" اشاره کرد.

دو :گروهی که با استفاده از فعاالن و صاحبنظران آگاه به مشکالت و امکانات ،در زمینه حامیت
از حیوانات فعالیت میکنند .ارایه خدمات مختلف از جمله خدمات بهداشتی و درمانی به حیوانات
از جمله وظایف این گروه تعریف شده است .مثال و منونه این سازمانها در میان سازمانهای مورد
بحث" ،کانون دوستداران حیوانات (مرکز نگهداری از حیوانات بی رسپناه  -پناهگاه وفا)" و "انجمن
حامیت از حیوانات" است.
سه :سازمانهایی که برای حفاظت و حراست از گونههای مختلف جانوری تالش میکنند .از میان این
سازمانها میتوان به "کانون آشنایی با حیات وحش" و "انجمن یوزپلنگ ایرانی" اشاره کرد.
چهار :نهادهایی که برای تغییر رشایط محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و نابودی بیشتر آن تالش
میکنند .اغلب سازمانهایی که اطالعات آنها جمعآوری شده است در این دسته جای میگیرند که از
میان آنها میتوان به "کانون دوستداران محیط زیست"" ،انجمن جبهه طبیعت"" ،موسسه فرهنگی-
زیست محیطی اتحاد کارون" و "کانون انسان پاک ،زمین پاک" اشاره کرد.

نکتههایی درباره سازمانهای محیط زیستی
در جمعآوری اطالعات نهادها و انجمنهای فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست و حیات وحش
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که از طریق بررسی تارمناهای این نهادها انجام شده است ،موارد زیر به عنوان نکاتی قابل تامل
مشاهده میشود:
 )1کانون آشنایی با حیات وحش تنها سازمانیست که مخاطب هدف خود را کودکان و نوجوانان در
نظر گرفته است .این سازمان وظیفه خود را آشنا کردن کودکان و نوجوانان با طبیعت و حیات وحش
ایران از طریق ارائه برنامههای علمی و جذاب ،بازیهای متنوع و کار گروهی در مراکز آموزشی
تعریف کرده است .برنامههایی که باعث ایجاد انس و الفت بین کودکان و جانوران ،تقویت شهامت
و شکوفایی خالقیت ،باال رفنت قدرت ریسک پذیری ،افزایش اطالعات عمومی ،افزایش اعتامد به نفس،
تقویت توجه و مترکز ،باال رفنت مسئولیت پذیری ،احرتام به حقوق دیگر موجودات و تقویت حس
دوست داشنت در کودکان و نوجوانان میشود.
")2انجمن دیدهبان کوهستان ایران (دکا) ( ")Mountain Watch Groupبا داشنت بیش از چهار هزار عضو
بیشترین تعداد اعضا را در میان سازمانهای موجود در لیست دارد .البته توجه به این نکته رضوریست
که تعداد اعضای اغلب سازمانهای مورد اشاره نامشخص است و انجمن دیدهبان کوهستان در میان
سازمانهایی که تعداد اعضایشان قابل شناسایی و انتشار است ،بیشترین تعداد عضو را دارد.
در بررسی عده داوطلبان فعالیت در سازمانهای مردمنهاد توجه به نکتههای زیر رضوریست:
اول اینکه برخوردهای امنیتی با فعاالن مدنی باعث کاهش تعداد عالقهمندان به فعالیت در سازمانهای
مردمنهاد شده است و سازمانهای فعال در عرصه محیط زیست هم از این قاعده مستثنا نبودهاند.
دوم اینکه مشکالت شدید اقتصادی در ایران باعث شده است که عالقهمندان به فعالیتهای داوطلبانه
عاماملنفعه ،امکان کمتری برای ورود به عرصههای مورد نظر خود پیدا کنند .به بیان سادهتر غم نان
باعث شده است گرایش به همیاری و مشارکت در فعالیتهای مدنی کاهش پیدا کند.
سوم اینکه مشکالت اجتامعی ،نبود اطالعرسانی عمومی از طریق دولت و دسترسی نداشنت به
امکانات و جایگاه تبلیغاتی مناسب برای فعالیتهای داوطلبانه ،معموال این قبیل امور را به جریانهایی
ناشناخته تبدیل کرده است .شاید بتوان گفت مجموعه این موارد است که باعث شده تعداد اعضای
اغلب سازمانهای مردمنهاد فعال در زمینه محیط زیست ،نامشخص باقی مباند و رغبتی برای تعیین
دقیق تعداد اعضا توسط سازمانها وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر ،در بررسی سمنهای فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست ،به علت نبود دسترسی
به مسئوالن این سازمانها و محدود بودن اطالعات منترش شده اینرتنتی ،در اغلب موارد منیتوان از
میزان کارآیی این نهادها با آمار و اعداد مشخص و ارزیابی دقیق سخن گفت بلکه تنها میتوان با
مطالعه منابع موجود ،ویژگیهای آنها را برشمرد و به بعضی از نکات قوت و ضعف این سازمانها
اشاره کرد .اشارههایی که پیشتر آمد و در ادامه نیز خواهد آمد.

تصویر روشنتر فعالیتهای مردمی
برای نشان دادن تصویری روشنتر از سازمانهای مردمنهاد ،در جمعآوری اطالعات آنها به چند
موضوع پرداخته شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
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سابقه و نوع فعالیت
> ساختار سازمانی
> منابع مالی
> فعالیت در فضای مجازی
> اهداف و خدمات
> میزان فعالیت داوطلبان
به عنوان منونه ،در بررسی عملکرد"انجمن ارزیابی محیط زیست ایران" این موارد به چشم میخورد:
این انجمن در تهران فعال است و از  18شهریور ماه سال  1382خورشیدی ،برای گسرتش ،پیشبرد و
ارتقای علم محیط زیست ،توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی
و پژوهشی در زمینههای مرتبط تالش میکند.
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ساختار سازمانی آن متشکل از کمیتههای مختلف است .دبیر آن مشخص است و تعداد اعضای آن 165
نفر ذکر شده است .اطالعاتی که درباره این سازمان در فضای مجازی وجود دارد نسبتا کامل است اما
وضعیت یکی از مهمترین بخشهای سازمانی که در سازمانهای مردمنهاد نقشی کلیدی دارد (روابط
عمومی) نامشخص است.
منابع مالی این سازمان" ،منابع مورد توافق با سازمانها و اعضا'ست که توضیح چندان روشنی نیست
و میتوان گفت که محل بودجه این سازمان ،مثل اغلب سازمانهای مردمنهادی که مورد بررسی قرار
گرفتهاند ،روشن و مشخص نیست.
در توضیح نامشخص بودن منابع مالی سازمانهای مردمنهاد فعال در عرصه محیط زیست میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
اول :ای ن که به نظر میرسد شفافیت مالی فعالیتها ،عادت رفتاری و فرهنگی چندان شناخته شدهای
در ایران نیست و کم نیستند کسانی که لزومی به این کار منیبینند.
دوم :ای ن که ممکن است انتشار عمومی بیالن مالی ،مشکالتی را برای برخی سازمانها ایجاد کند .به
این معنا که اگر بودجه آنها از راههایی که مورد پسند حاکمیت نیست تامین شود ،برایشان دردرس
آفرین خواهد شد.
سوم :اینکه این امکان وجود دارد که فعالیت مالی برخی سازمانها چنان که باید و شاید ،شفاف نباشد
و به همین خاطر امکان انتشار آن وجود نداشته باشد.
چهارم :اینکه احتامل دارد بودجه بعضی سازمانها چنان محدود باشد که انتشار آن باعث دلرسد
شدن و از میان رفنت انگیزه عالقهمندان به فعالیت شود.
طبیعیست که با توجه به وضعیت فرهنگی ،اجتامعی ،اقتصادی و  ...ایران ،ممکن است موارد دیگری
هم وجود داشته باشد که بتوان آنها را به این چهار مورد اضافه کرد.
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انجمن ارزیابی محیط زیست ایران اما تارمنای بهروزی دارد که محل ارتباط آن با مخاطبان فضای
مجازیست .گرچه فعالیتی از این سازمان در شبکههای اجتامعی مثل فیسبوک و توییرت دیده منیشود
که میتواند نقطه ضعفی برای این سازمان باشد.
در رشح این مورد و مقایسه آن با دیگر سمنهای محیط زیست ،باید به این نکته اشاره کرد که تعداد
بسیار معدودی از این سازمانها از ظرفیتهای شبکههای اجتامعی برای گسرتش فعالیتهای خود
استفاده میکنند .مثال "هیلو ،جنبش علفزار کرمانشاه" ،سازمانیست که در فیسبوک هم فعال است و
استقبال خوبی هم از فعالیتهای آن شده است.
در توضیح چرایی استفاده نکردن از شبکههای اجتامعی توسط سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه
محیط زیست میتوان گفت که به نظر میرسد فعاالن این عرصه ،چندان عالقهمند به استفاده از
امکانات موجود در فضای مجازی برای برقراری ارتباط بیشتر با عالقهمندان نیستند .علت این امر هم
ممکن است به امنیتی بودن فضای فعالیتهای مدنی برگردد.
از سوی دیگر رضیب نفوذ اینرتنت در ایران چنان نیست که همه سازمانها را به حضور در فضای
مجازی و شبکههای اجتامعی ترغیب کند .مشکل فیلرتینگ و دسترسی محدود و حتی بسیار محدود
به اینرتنت نیز میتواند توجیه کننده انفعال اغلب سازمانهای مورد نظر در فضای مجازی باشد.
در توضیح اهداف انجمن ارزیابی محیط زیست ایران اما آمده است که این مجموعه به منظور ایجاد زمینه
برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ و حراست سیستامتیک از محیط زیست کشور فعالیت میکند.
پیشتر اشاره شد که اغلب سمنهای فعال محیط زیست چنین اهدافی را برای خود برمیشامرند .به
عبارت دیگر حفظ و حراست از محیط زیست کشور ،به کلیشهای برای توضیح این قبیل فعالیتها
تبدیل شده است.
داشنت  165نفر عضو تنها شاخص آماری از میزان حضور و فعالیت اشخاص و اعضا در این سازمان
مردمنهاد است که با توجه به روشن و مشخص نبودن تعداد اعضای اغلب سازمانها ،امکان ارایه تحلیل
و ارزیابی عمیقی در این مورد وجود ندارد.
از آنجا که خالصهای از فعالیتها و مشخصات سازمانهای مورد اشاره در بانک اطالعاتی موجود
است ،در این گزارش به تکتک آنها پرداخته منیشود اما امکان ارزیابی هر کدام از آنها مطابق منونه
و مقایسه آنها با دیگری وجود دارد.

دشواری فعالیتها ،از ابتدا تا انتها

برای ثبت یک سازمان مردمنهاد در ایران ،وجود هیات موسس رضوریست .در بررسی پیش رو ،بر
اساس اطالعات منترش شده میتوان گفت که متام سازمانهای زیست محیطی ،با داشنت یک یا چند نفر
به عنوان تاسیس کننده یا تاسیس کنندگان ،به ثبت قانونی رسیدهاند ،هر چند در متام موارد ،اطالعات
الزم و کافی در مورد تاسیس کنندگان و سوابق آنها منترش نشده است .علت این ماجرا میتواند
عملکرد غیر حرفهای و بیتوجه بودن به رضورت انتشار جزییات مشخصات افراد باشد .همچنین
ممکن است بعضی از تاسیسکنندگان سازمانها به هر دلیلی عالقهمند به انتشار مشخصات هویتی
خود نبوده باشند .اهمیت گمنام ماندن نیز در برخی از سازمانها فرضیهای قابل طرح است.
بیشتر سازمانهای فعال در حوزه محیط زیست اساسنامه ،اهداف ،برنامهها و پروژههای انجام شده
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خود را در تارمناهایشان منترش کردهاند .با این همه در این بخشها معموال اختالف چشمگیری میان
نهادهای حرفهایتر و مجموعههای کمتر حرفهای مشاهده میشود .آنها که به انتشار اطالعات خود
اهمیت بیشتری میدهند ،اغلب گزارشهای مفصلتری منترش کردهاند .در عین حال به نظر میرسد
دستاندرکاران بعضی از سازمانها نیازی به انتشار جزییات بیشتر منیبینند .ارائه آموزشهای الزم
در این زمینه به فعاالن و دستاندرکاران این سازمانها ،میتواند به عنوان راهی برای حل این مشکل
مورد توجه قرار بگیرد
بیشتر سمنهای حافظ محیط زیست ،کمیتههای مختلفی برای اجرای پروژههای خود دارند .بعضی
سازمانها از این کمیتهها نام بردهاند و بعضی دیگر هیچ اطالعاتی درباره نام و نحوه عملکرد این
کمیتهها منترش نکردهاند.
هامنطور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره شد ،مشکالت و محدودیتهای سازمانهای مردمنهاد
در حوزههای مختلف ،بسیار متعدد و متنوع است .طرح ناظر بر فعالیتهای سمنهاپس از چند سال
بحث و بررسی در مجلس ایران ،مسکوت ماند و هنوز به تصویب نرسیده است .تردیدی نیست که
تصویب یک طرح مردمساالرانه بر اساس اصول بیناملللی میتواند در شکوفا شدن و رشد کیفیو کمی
نهادهای مردمیبسیار موثر باشد.

84

اما عالوه بر مشکالت قانونی ،سازمانهای مردمنهاد با مشکالت دیگری از جمله حرفهای نبودن
اعضا ،نداشنت تشکیالت منسجم ،تعداد داوطلبان ناکافی ،محدودیتهای مالی و  ...نیز روبهرو هستند.
مسایلی مثل نداشنت اجازه فعالیت ،بهرهمند نشدن از حامیت و همکاری سازمانهای دولتی و ...
هم اغلب دردرسساز میشود .مجموعه این موارد باعث میشود که عموم مردم برای پیوسنت به
فعالیتهای داوطلبانه عالقه کمتری نشان بدهند.

امید است با ایجاد تغییر در این وضعیت ،امکان اثرگذاری بیشتر و
مطلوبتر سازمانهای مردمنهاد در حوزههای مختلف فراهم شود
و اهداف مورد نظر عموم این سازمانها بیش از پیش تامین شود.
گرچه با توجه به وضعیت فعلی ایران ،این امید بیشتر به آرزویی
محال میماند.
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پیامن مجیدزاده

پریسا کاکائی

پیامن مجيدزاده فعالیت های حرفه ای خود را پس از زلزله
مهیب بم در سال  ۱۳۸۲بعنوان مرتجم داوطلب آغاز کرد.
وی سپس به همکاری با سازمان های مردم نهاد داخلی
و بین املللی ،و سازمان ملل در ایران در بخش مدیریت
بحران و سوانح طبیعی پرداخت .پس از سه سال فعالیت در
بم ،به یونیسف تهران رفته و فعالیت های خود را متمرکز
بر حقوق زنان و کودکان در بخش آموزش و توسعه منود.
همکاری  ۴ساله پیامن با یونیسف و مشارکت در پروژه
حامیت از کودکان و زنان پناهنده ،وی را بیش از پیش با
ساز و کار نهادهای مدنی و نهادهای دولتی دست اندرکار
در این حیطه آشنا ساخت.

پریسا کاکائی که در ایران در رشته روان شناسی بالینی،
در مقطع لیسانس تحصیل کرده است ،همکاری داوطلبانه
خود با سازمان های غیردولتی فعال در زمینه “کودکان بی
رسپرست”“ ،کودکان کار و خیابان” و “حقوق زنان” را از
هامن ابتدای دوران تحصیل آغاز کرد .او عالوه بر فعالیت
های میدانی ،برای برخی وب سایت ها ،روزنامه ها و
مجالت ایرانی ،مقاالت و گزارش هایی را نیز در زمینه های
مربوطه ،به عنوان فعال جامعه مدنی به نگارش درآورد.
همچنین وی در سال های بین  2007تا  2009در زمینه
یکی از پروژه های مربوط به حقوق کودکان ،با سازمان بین
املللی یونیسف در ایران همکاری کرد.

پیامن در حال حارض مشغول به تحصیل در مقطع دکرتا
در رشته سیاست و حقوق برش مرکز مطالعات پیرشفته
سانتانا (ایتالیا) می باشد .وی در پروژه تحقیقاتی خود به
تاثیر تحریم ها بر جوامع مدنی می پردازد .منونه موردی
این تحقیق ،بررسی قانومنندی و اثربخشی تحریم های همه
جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین امللل ،و اثرات آن بر
مردم عادی و نهادهای مدنی است.

او در سال  2010ایران را ترک کرد و در سال  2013تحصیل
خود را در مقطع فوق لیسانس رشته “مطالعات کودکی
و حقوق کودک” در دانشگاه آزاد برلین به پایان رساند.
وی در حال حارض در زمینه مورد مطالعه خود ،زنان و
کودکان ،به طور مستقل ،با برخی وب سایت های ایرانی
همکاری می کند.
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نعیمه دوستدار

محمد رضا رسداري

نعیمه دوستدار ،متولد  1356در تهران ،مدرک کارشناسی
خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
گرفته و کارشناس ارشد همین رشته از پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی است .روزنامهنگاری را
از نوجوانی آغاز کرده و بیش از  15سال است که
روزنامهنگاری و نویسندگی شغل اصلی اوست .او در
نرشیات مکتوب و آنالین بسیاری در داخل و خارج از
ایران قلم زده و برنامهسازی رادیویی نیز بخش دیگری
از فعالیتهای او بوده است .حوزه اصلی کار او فرهنگ
و ادبیات بوده اما به مرور مسائل اجتامعی ،زنان ،حقوق
برش و سیاست زمینه اصلی کار او شدهاند .در کنار تدریس
و روزنامهنگاری ،در ایران یک مجموعه داستان و یک
مجموعه شعر برای بزرگساالن و دو مجموعه داستان برای
نوجوانان منترش کرده است.

محمد رضا رسداري روزنامه نگار آزاد و پژوهشگر حقوق
برش مقیم هلند است .وی با وب سایتهای خربی جرس،
روزآنالین ،تهران ریویو و رادیو فردا در زمینه تهیه
یادداشتهای سیاسی و گزارش همکاری دارد .پیش از اقامت
وی در هلند ،وی شاغل در وزارت کشور بود و در روزنامه
ها و وب سایتهای خربی متعددی از سال  1375فعالیت
داشت و در زمینه هایی چون احزاب سیاسی ،انتخابات،
سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای بین املللی حقوق برشی
نظیر کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان بین املللی
مهاجرت در وزارت کشور تجربه کارشناسی کسب کرده
است .وی همچنین در سالهای  1380تا  1384رییس اداره
احزاب و گروههای سیاسی وزارت کشور بود .وی همچنین
فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی و
همچنین فارغ التحصیل رشته حقوق بین امللل در مقطع
کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسالمی تهران است.

او به دنبال وقایع پس از انتخابات  1388در ایران ،دستگیر
و سپس مجبور به ترک کشور شد و اکنون به عنوان نویسنده
مهامن در شهر ماملوی سوئد زندگی میکند.
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رضا حاجی حسینی ،متولد سال 1359خورشیدیست .او
فارغالتحصیل کارشناسی تئاتر با گرایش ادبیات منایشی از
دانشگاه آزاد اسالمی و دانشجوی انرصافی کارشناسی ارشد
ادبیات منایشیست .تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را
تا زمان گذراندن پایاننامه دنبال کرد اما به دلیل تغییر و
تحوالتی که در ایران اتفاق افتاد ،امکان دفاع از پایاننامه
برایش فراهم نشد .موضوع پایاننامه او "تاثیر انتخابات دوم
خرداد و اصالحات بر ادبیات منایشی ایران" بود.
پس از ورود به دانشگاه در جشنوارههای مختلف
تئاتری(حرفهای و دانشجویی) در مقام بازیگر ،مشاور،
دستیار کارگردان و کارگردان کسب تجربه کرده است.
با آغاز تحصیل در مقطع فوق لیسانس ،فعالیت حرفهای
در شبکه رادیویی "فرهنگ" ایران را آغاز کرد .پس از
چند سال کار در شبکه فرهنگ و نویسندگی ،کارشناسی،
رسدبیری و اجرای برنامههای مختلف ،در جشنواره داخلی
شبکه فرهنگ به عنوان "رسدبیر برگزیده" معرفی شد و
سپس فعالیت در دیگر شبکههای رادیویی را آزمود .آخرین
همکای او با رادیو همکاری با شبکه رادیو-اینرتنتی «ایران
صدا" بود که تا پیش از خروج او از ایران ادامه داشت.

در کنار کار در رادیو ،از هامن سالهای تحصیل در دوره
کارشناسی ارشد ،وارد مطبوعات شد و پس از همکاری
با رسویس علمی روزنامه "جامجم" به عنوان مرتجم ،با
رسویس اجتامعی و فرهنگی این روزنامه نیز همکاری کرد.
مرداد ماه سال  1390به عنوان رسدبیر همشهری محله
منطقه 14تهران مشغول فعالیت شد .تجربه حضور 6ساله
در مجموعه همشهری با سمتهای مختلف (خربنگار،
معاون رسدبیر و رسدبیر) دستاوردهای بسیاری در زمینه
مدیریت مطبوعاتی ،کار گروهی و … برای او به همراه
آورد .ضمن اینکه در متام این مدت با نهادها ،سازمانها
و مراکز فرهنگی -هرنی همکاری داشته و برای نرشیات و
سایتهای مختلف داخلی از جمله "خربآنالین" ،یادداشت،
مقاله و گزارش نوشته است.
رضا حاجیحسینی پس از خروج از ایران نیز با سایتهای
خربی و تحلیلی "عرصه سوم" و "رادیو کوچه" همکاری کرده
است و همکاری او با عرصهسوم همچنان ادامه دارد.
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جامعه مدنی کانون مقاومت ،تحدید قدرت سیاسی و عرصه قدرتیابی
شهروندان است .جامعه مدنی مرکز بروز خالقیتها ،ابتکارات جدید
اجتامعی و مدرسه آموزش و مترین دموکراسی ،تساهل ،مدارا ،شهامت
و اخالق مدنی است .جامعه مدنی کانون تولید ،انباشت رسمایه
اجتامعی و عرصه آزادی ،رهایی و برابری است.

در سی سال اخیر با بازگشت جامعه مدنی به عرصه آکادمیک و سپهر عمومی ،نقش آن در اقصی نقاط
جهان به طور چشمگیری رشد و گسرتش یافته است به همین دلیل عدهای از پژوهشگران جامعه مدنی
را بزرگترین پروژه هزاره جدید مینامند.
جامعه مدنی به مثابه عرصه سوم در فرایند توسعه ،صلح و دموکراتیک سازی بدلیل برخورداری از
قابلیتها یی چون :منایندگی گروههای اجتامعی ،ارتباط نزدیکتر و گسرتدهتر با جوامع محلی ،مفصل
بندی و پیگیری مطالبات آنان ،منعکس کردن صدای مردم و گروههای به حاشیه رانده شده ،فراهم
ساخنت ابزارها و فرصتهای الزم برای ارائه و بیان دیدگاههای شهروندان ،قدرمتند ساخنت شهروندان
برای پیکار و تغییر سیاستهای عمومی و ساخنت جهان دیگر و… از سایر بازیگران توسعه (دولت و
بخش خصوصی) متامیز میشوند.

جامعه مدنی تالش میکند در پارادایم جدید توسعه وفرایند دموکراتیک سازی ،الگوی جدیدی از کارآیی و
کارآمدی ،پاسخگویی ،شفافیت ،نهادینه ساخنت تنوع و تکرث و نظم انجمنی در جامعه ارائه دهد.
در چند دهه اخیر جامعه ایرانی نیز با پایان جنگ تحمیلی عراق و ایران ،فروکش کردن هیجانهای
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انقالبی ،افول پوپولیسم ،غیرایدئولوژیک شدن جامعه و مسلط شدن گفتامن توسعه ،همگام با تحوالت
جامعه جهانی وموج سوم دموکراسی ،شاهد بازگشت اما آرام جامعه مدنی بوده است در این سالها
جامعه مدنی ایرانی بهرغم محدودیتها و تنگناها و وجود کانونهای مقاومت ،از رشد ،تنوع و پویایی
نسبتا چشمگیر برخوردار بوده است.
اما با انتخابات ریاست جمهوری در سال  ۱۳۸۴با به قدرت رسیدن یک طبق ٔه جدید سیاسی ،شکلگیری
دولت پادگانی ،ورود نظامیان به عرص ٔه سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و جامع ٔه مجازی و مسلط شدن
گفتامنهای دموکراسیستیز و جامع ٔه مدنیهراسی بر جامع ٔه ایرانی ،جامع ٔه مدنی با تهدیدات و
تنگناهای جدی مواجه شده است.
در رشایط پر مخاطره کنونی برای جلوگیری از جوامنرگی و بسط جامعه مدنی ،قدرت یابی شهروندان،
دفاع از آزادی انجمنها و حقوق شهروندان و توانا سازی محیط سیاسی و اجتامعی و… مهمترین
دغدغه و هدف اسرتاتژیک فعاالن و اصحاب جامعه مدنی است.

از این رو جمعی از فعاالن مدنی به منظور:

> ترویج و بسط اندیشههای مدنی ،صلح ،دموکراسی و جقوق برش،
> ظرفیت سازی سازمانها ،فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق برش،
> ترویج و گسرتش اخالق مدنی و فرهنگ اقدامهای داوطلبانه
> تسهیل در دسرتسی ،گردش و مبادله آزاد اطالعات،
> ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر ،گفتگو بین فعاالن جامعه مدنی و دیگر گروههای اجتامعی…
اقدام به تاسیس موسسه عرصه سوم در عرصه جامعه مدنی ایرانی کردهاند .موسسه عرصه سوم که
نام آن به نقش جامعه مدنی اشاره دارد ،سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که سال  ۱۳۸۹در
آمسرتدام هلند تاسیس و به ثبت رسیده است.
عرصه سوم سازمانی غیر سیاسی و مستقل مدنی است که بر حقوق برش ،صلح و دموکراسی برسه
معضل گرهی جامعه ایرانی تاکید دارد.
عرصه سوم ارتقاء دهنده حقوق همه احاد جامعه ،گروهها و نیروهای اجتامعی با هر نوع اعتقادی
از هر جنس ،قوم و تعلقهای سیاسی غیر خشونتآمیز است .ازآنجا که برای گذار به یک جامعه
دمکراتیک ،بررسی موانع فرهنگی ،اجتامعی و سیاسی ،اجرای اعالمیه جهانی حقوق برشدرآنجامعه
اهمیت دارد ،عرصه سوم درتحقق تالشهای جنبش حقوق مدنی – سیاسی در ایران و برای ظرفیت
سازی و تامین نیازهای آتی و توسعه جامعه مدنی دموکراتیک و توسعه گرا ،با رهربان و فعاالن جامعه
مدنی ایرانی همکاری میکند.
عرصه سوم همچنین برای جهت دادن به نگرش روشنفکران ،دانشگاهیانٰ ،روزنامه نگاران و بالگرها،
فعاالن مدنی – سیاسی و عموم مردم ،تولید و ترویج ادبیات جامعه مدنی ،حقوق برش ،صلح و
دموکراسی ،ارتقای دانش تئوریک ،ظرفیت سازی سازمانها و فعاالن مدنی ،مبادله دانش ،اطالعات و
انتقال تجربیات ،اطالع رسانی شفاف و...در کانون فعالیتها و برنامههای خود قرار داده است.
عرصه سوم  -سال  ۲۰۱۲به راستی سالی پربار برای عرصه سوم بود .هم به دلیل برگزاری کارگاه های آموزشی و افزایش تعداد خوانندگان سایت و هم
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انتشارات عرصه سوم
تهاجم به جامعه مدنی 2011
عرصه سوم  -توری ایگرمن ،سهراب رزاقی ،کامران اشرتی :سال هاست که حقوق
افراد در جمهوری اسالمی ایران بطور نظام مند نقض میشود ،اما در نگاه واقع بینانه
تری میتوان این حقیقت را دریافت که هدف اصلی جمهوری اسالمی ایران از بین
بردن جامعه مدنی است .هامنگونه که بدرفتاری و شکنجه افراد بازداشت شده پس
از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸و بازداشتهای خودرسانه مدافعان حقوق
برش حقیقت دارد ،این موضوع نیز که جمهوری اسالمی ایران در صدد از بین
بردن جامعه مدنی است ،حقیقت کتامن ناشدنی است .این رفتارها برای به سکوت
کشاندن مخالفان و دگراندیشان و برای کنرتل مردم آزادیخواهی طراحی شده که
هر روز به تعداد آنها اضافه میشود.
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این گزارش از نظر زمانی از سال ۱۳۸۴به بعد را پوشش میدهد؛ یعنی از زمانی
که محمود احمدینژاد بعنوان رئیس جمهور قدرت را در دست گرفت .قبل از
به قدرت رسیدن احمدی نژاد ،جامعه مدنی در ایران اولین طعم آزادی نسبی را
چشیده بود که حاصل باز شدن موقتی جامعه در دو دوره ریاست جمهوری محمد
خامتی ( )۱۳۸۴ ۱۳۷۶-بود....

جامعهی مدنی ایرانی گذار به کدام سو؟2011
عرصه سوم  -سهراب رزاقی :جامع ٔه مدنی ایرانی در رشایط محیطی پر مخاطرهای
قرار دارد و اقتدارگرایان تهاجم گسرتدهای علیه آن طراحی و ساماندادهاند .در
دهههای اخیر سازمانهای جامع ٔه مدنی با وجود محدودیتها و تنگناهای سازمانی
و محیطی از رشد به نسبت چشمگیری برخوردار بودهاند ،اما در چند سال گذشته با
به قدرت رسیدن یک طبق ٔه جدید سیاسی ،شکلگیری دولت پادگانی ،ورود نظامیان
به عرص ٔه سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و جامع ٔه مجازی و مسلط شدن گفتامنهای
دموکراسیستیز و جامع ٔه مدنیهراسی بر جامع ٔه ایرانی ،جامع ٔه مدنی با تهدیدات و
تنگناهای جدی مواجه شده است.
از این رو در صورت عدم درک رشایط محیطی پر مخاطره ،فقدان مدیریت تغییرات
سازمانی برای پاسخگویی به نیازهای جدید و مدیریت برای ایجاد تغییرات و
دگرگونیهای سیاسی ،اجتامعی و برخورد محافظهکارانه و منفعالنه از سوی فعاالن
و سازمانهای جامع ٔه مدنی ایرانی و سکوت و مسامح ٔه جامعه مدنی جهانی،
دورمنای روشن ،شفاف و مثبتی برای آن قابل ترسیم نیست و در نهایت در صورت
تداوم رشایط کنونی «جامع ٔه مدنی کاغذی» جایگزین جامع ٔه مدنی واقعی خواهد
شد.....
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گزارش ساالنه فعالیت های بنیاد عرصه سوم و نامه رئیس هیت مدیره 2010
عرصه سوم  -هدف اولیه بنیاد عرصه سوم کمک به پایه گذاری یک جامعه مدنی
سامل ورسزنده درایران است .متامی فعالیتهای ما نیز در راستای هدف فوق خالصه
می شود .یکی ازنقاط متایزجوامع شاداب این واقعیت است که آنها فضای حرکت
و امکان شنیده شدن صداها را نه تنها برای خود بلکه برای مردم جوامع دیگر
نیزفراهم میآورند.
نام "عرصه سوم" ترجمه فارسی ترکیب " "third sphereاست که به مجموعه
فعالیت ها درچهارچوب جامعه مدنی اشاره دارد .این سازمان با هدف پاسخگویی
به نیازهای نقش آفریننان عرصه جامعه مدنی ایجاد شد .پس از انتخابات جنجالی
ریاست جمهوری سال  ۲۰۰۹در ایران ،بسیاری از دست اندرکاران جامعه مدنی با
فشارهای فزایندهای روبرو شدهاند...
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گزارش ساالنه فعالیت های بنیاد عرصه سوم و نامه رئیس هیت مدیره 2011
داشنت یک جامعه مدنی پویا وجویا به چه معناست؟
عرصه سوم  -خوانندگان عزیز ،برای ما درعرصه سوم ،جامعه مدنی به این معنا
است که اقلیتهای قومی ،زنان و مردم به حاشیه رانده شده درجامعه “صدای”
خود را داشته باشند .اینکه با سازماندهی همسایگان تابلوی توقفی را که به آن
نیازاست ،در گوشه خطرناکی از خیابان محله تان نصب کنید ،یعنی اینکه برای
حامیت از دبستان محل زندگی تان کلوچه بفروشید.
داشنت جامعه مدنی یعنی آنکه برای احقاق حقوق زندانیان تالش قانونی انجام
دهید ،کوشش کنید تا رشایط کاری بهرتی داشته باشید ،برای پایان دادن به کار
کودکان فعالیت کنید و بکوشید آنها را به پشت میز مدارس بازگردانید...
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انتشارات عرصه سوم
گزارش ساالنه فعالیت های بنیاد عرصه سوم و نامه رئیس هیت مدیره 2012
به خاطر سنجش و ارزیابی فعالیتهای سه ساله این بنیاد که توسط محققی مستقل
انجام و سبب دلگرمی و اعتامدی شد که الزمه ادامه فعالیت این نهاد می باشد.
سخنان دلگرم کننده یکی از افراد رشکت کننده دریکی از کارگاه ها شنیدنی بود ،او
عرصه سوم را «بنیاد منونه برای مترین دموکراسی» نامید....
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"یکی از وظایف سازمان های مردمی درمتام دنیا اجرای با درایت سیاستی باز و
شفاف است .بنیاد عرصه سوم با اعتقاد به اصل شفافیت هرچه بیشرت و با درنظر
گرفنت امنیت الزم درپرتو اجرای آن اصل گزارش ساالنه فعالیتهایش را درسال
 ۲۰۱۲برای مطالعه عموم منترش می کند.گزارش فعالیت های سال گذشته رئوس
مطالب اقدامات ما درعرصه جامعه مدنی درایران را دربرمی گیرد .افزون برآن
گزارشی است از چگونگی برخورد بنیاد عرصه سوم با بررسی مسائل دراین حوزه از
طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و ترویج گری".
آانتشارات :بنیاد عرصه سوم ،اردیبهشت  ،۱۳۹2آمسرتدام  -هلند.
www.arsehsevom.net

Promoting Vibrant Civil Society

پرونده انتخابات ,مجموعه مقاالت 1392 -
این كتابچه راهنام با هدف تحلیل مفاهیم حقوقی و سیاسی انتخابات و همچنین
بررسی مسائل انتخابات از زاویه جامعه مدنی تهیه و تدوین شده است .انتخابات
به عنوان یکی از موضوعات اصلی جامعه مدنی نقش تعیین کننده ای در پیدایش
و دوام جامعه مدنی ایفا می کند .از این رو برگزاری یک انتخابات آزاد و سامل و
مطابق استانداردهای بین املللی یکی از رشوط الزم تحکیم پایه نهادهای مدنی است.
بنابراین شناخت عوامل و مسائل تاثیر گذار بر سالمت و آزادی انتخابات می تواند
یکی از دغدغه های جدی جامعه مدنی بشامر رود .عرصه سوم بر این امید است
تا با انتشار این کتابچه ،ضمن تقویت دانش حقوقی و سیاسی در خصوص انتخابات
زمینه را برای ترویج فرهنگ انتخابات سامل و آزاد فراهم سازد.
آآمسرتدام ،هلند  .۱۳۹2چاپ اول ،خرداد
نویسندگان :کامیار بهرنگ ،مرتضی کاظمیان ،حسین نورانی نژاد ،محمدرضا
آرسداری ،حمید مافی
انتشارات :عرصه سوم ،خرداد  ،۱۳۹۲آمسرتدام  -هلند.
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پیرامون جهانشمولی ابهامآمیز حقوقبرش :اعالمیه کوروش بزرگ به عنوان
چالشی در برابر انحصار دمکراسی آتنی بر گفتامن حقوقبرش
این كتابچه راهنما با بررسی مفاهیم حقوق بشر گنجانده شده در اعالمیه
سال  ۵٣٨پیش از میالد کوروش بزرگ در چارچوب دوران باستان
(تاريخ یهود ،يونان و روم) و حقوق بین الملل معاصر (حقوق بشر و
حقوق بشردوستانه) ،بر این امید است که نشان دهد حقوق بشر در
انحصار گنجینه تمدنی «دمکراسی آتنی» و باورهای متعاقب ميراث
بران آن نيست ،بلکه به معنای تمام کلمه جهانی است .تنها در آن صورت
است که ابهام مربوط به جهان شمول بودن حقوق برش می تواند از میان برداشته
شود.
ISBN: 978-90-9027419-5
آنویسنده :هیراد ابطحی .ترجمه :شیرین ارشادی
آانتشارات :بنیاد عرصه سوم ،اردیبهشت  ،۱۳۹2آمسرتدام  -هلند.
www.arsehsevom.net
چاپ :نرش پگاه ،تورنتو ،کانادا
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مجموعه پیش رو حاصل تحقیق و گزارش همکاران پروژه بانک اطالعاتی سازمانهای
مردم نهاد در ایران است .در این گزارشها ،هر یک از کارشناسان ،مشاهدات،
مشکالت ،روش تحقیق و ارزیابی خود را از عمکلرد این سازمانها در ایران تحلیل
کرده است .این مجموعه می کوشد تا با گردآوری کلیه گزارشهای تحلیلی در
خصوص راه اندازی بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد ،تصویری کلی نسبت به
وضعیت این سازمانها در جامعه مدنی ایران به مخاطب ارائه کند .مخاطبانی که می
آتوانند محققان ،فعاالن و کنشگرای عرصه مدنی در ایران و خارج از ایران باشند.
امروزه وجود یک مرکز ثابت برای دسرتسی به اطالعات نهادهای جامعه مدنی در
کشورهای توسعه یافته امری عادی و رضوری است و از آن می توان به عنوان یک شاخص
توسعه یاد کرد .عرصه سوم با نیل به این هدف می کوشد تا به جامعه مدنی در ایران را به
سمت شفافیت بیشرت سوق دهد
نویسندگان :کامیار بهرنگ ،مرتضی کاظمیان ،حسین نورانی نژاد ،محمدرضا
آرسداری ،حمید مافی
انتشارات :عرصه سوم ،خرداد  ،۱۳۹۲آمسرتدام  -هلند.
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عرصه سوم سازمانی غیر سیاسی و مستقل مدنی است که بر حقوق برش ،صلح و
دموکراسی برسه معضل گرهی جامعه ایرانی تاکید دارد.
عرصه سوم ارتقاء دهنده حقوق همه احاد جامعه ،گروهها و نیروهای اجتامعی با هر
نوع اعتقادی از هر جنس ،قوم و تعلقهای سیاسی غیر خشونتآمیز است .ازآنجا که برای
گذار به یک جامعه دمکراتیک ،بررسی موانع فرهنگی ،اجتامعی و سیاسی ،اجرای اعالمیه
جهانی حقوق برشدرآنجامعه اهمیت دارد ،عرصه سوم درتحقق تالشهای جنبش حقوق
مدنی – سیاسی در ایران و برای ظرفیت سازی و تامین نیازهای آتی و توسعه جامعه
مدنی دموکراتیک و توسعه گرا ،با رهربان و فعاالن جامعه مدنی ایرانی همکاری میکند.
مجموعه پیش رو حاصل تحقیق و گزارش همکاران پروژه بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد در ایران
است .در این گزارشها ،هر یک از کارشناسان ،مشاهدات ،مشکالت ،روش تحقیق و ارزیابی خود را از
عمکلرد این سازمانها در ایران تحلیل کرده است .این مجموعه می کوشد تا با گردآوری کلیه گزارشهای
تحلیلی در خصوص راه اندازی بانک اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد ،تصویری کلی نسبت به وضعیت این
سازمانها در جامعه مدنی ایران به مخاطب ارائه کند .مخاطبانی که می توانند محققان ،فعاالن و کنشگرای
عرصه مدنی در ایران و خارج از ایران باشند.
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امروزه وجود یک مرکز ثابت برای دسرتسی به اطالعات نهادهای جامعه مدنی در کشورهای توسعه یافته امری
عادی و رضوری است و از آن می توان به عنوان یک شاخص توسعه یاد کرد .عرصه سوم با نیل به این هدف
می کوشد تا به جامعه مدنی در ایران را به سمت شفافیت بیشرت سوق دهد.
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