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مسوولیت شوراها در قبال سازمانهای مردم نهاد

ل  قبا در  ها  ا ــور ش مسوولیت 
نهاد مردم  نهای  زما ــا س

بیــن جوامــع دموکراتیــک و غیــر دموکراتیــک، ممکــن اســت بشــود ده هــا تفــاوت فاحــش 
کــه ایــن  کــرد ولــی یــک تفــاوت آنهــا بســیار برجســته و دارای آثــار و تبعاتــی اســت  فهرســت 
کیفیــت زندگــی اســت و آن فقــدان یــا ضعــف  کننــده ســطح  کنــد و تعییــن  تمایــز را ملمــوس مــی 

آشــکار ســازمان هــای مــردم نهــاد، در جوامــع غیردموکراتیــک و توســعه نیافتــه اســت.
کــه مشــارکت مــردم در امــور سیاســی، اجتماعــی،  در جوامــع دموکراتیــک و توســعه یافتــه 
فرهنگــی و اقتصــادی در حــد اعلــی اســت، ســازمان های مــردم نهــاد، مهمتریــن نقــش را در 
گیــری نظــارت  ــر دســتگاه های اجرایــی و تصمیــم  ســازمان دادن بــه جامعــه ایفــا می کننــد، ب
نابهنجاری هــای  از  بســیاری  رفــع  بــرای  و  می دهنــد  ســازمان  را  مــردم  مطالبــات  دارنــد، 
اجتماعــی می کوشــند و البتــه از حمایــت قانــون، حکومــت و از آزادی برخوردارنــد. در واقــع بــه 
کــه از آن بهره منــد هســتند، در ردیــف شــهروندان مــدرن بــه حســاب می آینــد.  دلیــل فاعلیتــی 
از همیــن رو جوامــع دموکراتیــک، مــدرن نیــز خوانــده می شــوند، چــون از شــهروندانی مســوول 

ــد. و مــدرن برخوردارن
امــا برخــاف جوامــع دموکراتیــک، در جوامــع غیــر دموکراتیــک یــا شــبه دموکراتیــک مثــل 
ایــران، دولــت متصــدی امــور و شــهروندان، غیــر ســازمان یافتــه و تابــع تصمیم هــای نهــاد 
کمتریــن اثرگــذاری هســتند. فتــح الــه آملــی روزنامــه نــگار، در مقالــه ای در  دولــت، بــدون 
روزنامــه اطاعــات بــا اشــاره بــه تخریــب محیــط زیســت در بی عملــی ســازمانهای مــردم نهــاد 
کشــورهای پیشــرفته از قدرتــی برتــر  مــی نویســد: »تشــکل های مــردم نهــاد، در بســیاری از 
ــه تخریــب  کــه دســت ب ــد و مقامــات جــرأت نمی کننــد  گیــر برخوردارن از قــدرت یــک حــزب فرا
ســرمایه های ملــی و بیــن نســلی بزننــد. اخیــرًا همیــن فشــار افــکار عمومــی و تشــکل های مــردم 
کمپانــی نفتــی را در آمریــکا برچیــد و دکل چنــد میلیــون  نهــاد محیــط زیســتی، بســاط یــک 
کــرد. در آلمــان فعالیــت ایــن انجمن هــا بســیار چشــمگیر و قــدرت و  دالری اش را ســر و تــه 
نفوذشــان بســیار باالســت امــا متأســفانه در ایــران بــه دلیــل نــگاه امنیتــی بــه ایــن تشــکل ها، 
شــاهد آســیب هــای فراوانــی بــه محیــط زیســت بوده ایــم؛ از احــداث ســدهای بــدون توجیــه 
گــذاری عرصه هــای جنگلــی و بهتریــن  گرفتــه تــا حفــر هــزاران حلقــه چــاه عمیــق غیرمجــاز و وا
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گردشــگری بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دولتــی و نیمــه دولتــی و خصوصــی و در  مناطــق 
ــود  ــه خ ــهرداری ب ــهر و ش ــورای ش ــوده و ش ــم ب ک ــواه حا ــت خ ــگاه تمامی ــن ن ــم همی ــهرها ه ش
کســب درآمــد شــهر را و ســرمایه های  کــه خواســت بکنــد و بــرای  کار  اجــازه داده تــا بــا شــهر هــر 

ملــی و بیــن نســلی آن را بفروشــد.«
گیــری جنبــش اصاحــات، بــرای  کار آمــدن دولــت ســید محمــد خاتمــی و شــکل  بــا روی 
اولیــن بــار هیــات دولــت بــا تصویــب بخشــنامه مربــوط بــه تشــکیل ســازمان های مــردم نهــاد، 
ــی بــه دلیــل  ــرای تشــکیل و تقویــت ســازمان هــای مــردم نهــاد برداشــت ول گام را ب نخســتین 
فقــدان قوانیــن حمایتــی، و اعمــال نــگاه امنیتــی بــه ســازمانهای مردمــی و ضعــف فرهنــگ 
ــه فرجــام مــورد نظــر نرســید و  ــت اصاحــات ب ــی، تــاش دول عمومــی در حــوزه مشــارکت مدن
کار آمــدن دولــت احمــدی نــژاد، نــگاه امنیتــی بــه اینگونــه نهادهــا تشــدید و انســداد  بــا روی 

کــم، بــه انــزوای بیشــتر ایــن تشــکل هــا منجــر شــد. سیاســی حا
تقویــت  در  را  مســوولیت  بیشــترین  کــه  اســت  ارگان هایــی  از  یکــی  قانــون  طبــق  »شــورا« 
ســازمان های مــردم نهــاد برعهــده دارد. قانــون اهــداف، تشــکیات و انتخابــات شــوراهای 
کــردن زمینــه مشــارکت و جلــب همــکاری  اســامی شــهر و روســتا در بنــد ل مــاده 6۸، فراهــم 
کــرده  مــردم در جهــت ایجــاد و توســعه نهادهــای مدنــی، را از جملــه وظایــف شــوراها عنــوان 
کــه از طریــق شــورای عالــی اســتان ها، الیحــه تاســیس  اســت. اولیــن انتظــار از شــوراها ایــن بــود 
شــهروندان  تــا  بــردارد  موجــود،  قانونــی  خــاء  جبــران  بــرای  را  نهــاد  مــردم  ســازمان های 
مســوول و صاحــب حــق بتواننــد بــا تشــکیل و تاســیس ســازمان های غیــر دولتــی، در پیشــبرد 
کوتاهــی شــورای عالــی اســتان ها،  کننــد. امــا  برنامه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و … مشــارکت 

ــه طرحــی، ایــن خــاء را پرکننــد. ــا ارائ ــا ب ــر  آن داشــت ت نماینــدگان مجلــس را ب
ح  ح در ایــن حــوزه بــود، امــا نــگاه امنیتــی غالــب در طــر مجلــس هشــتم، طــراح اولیــن طــر
کــه هیــات رئیســه مجلــس وقــت را بــرآن داشــت تــا تصویــب  تدویــن شــده، چنــان پررنــگ بــود 
کمیســیون اجتماعــی بــرای اعمــال اصاحــات برگردانــد.  کار رهــا و آن را بــه  ح را نیمــه  ایــن طــر
ح را بــه جریــان انداخــت ولــی تــاش آنهــا نیــز منجــر بــه تصویــب  مجلــس نهــم نیــز ایــن طــر
ــی  ــتند طرح ــز نتوانس ــا نی ــه آنه ک ــد چرا ــاد نش ــردم نه ــازمان های م ــیس س ــر تاس ــر ب ح ناظ ــر ط
کننــد، به طــوری  رافــع مشــکات و مشــوق مــردم بــه تاســیس ســازمان های مدنــی، تصویــب 
ح آنهــا،  بــا اعتــراض مرکــز پژوهش هــای مجلــس مواجــه شــد. مرکــز پژوهش هــای  کــه حتــی طــر
ح را مغایــر بــا اهــداف تشــکیل ســازمان های مــردم نهــاد  گزارشــی ایــن طــر مجلــس بــا ارائــه 
کمیســیون اجتماعــی بــه جــای  کــم بــر متــن مصوبــه  کــرده اســت: » روح حا دانســته و تصریــح 
آنکــه رفــع مشــکات ســازمان های مــردم نهــاد و تســهیل بســتر الزم بــرای مشــارکت آنهــا در 
توســعه و پیشــرفت جامعــه باشــد، در صــدد ایجــاد محدودیــت و فراهــم نمــودن دخالت هــای 
فعالیــت  نفــس  واقــع  در  اســت.  نهــاد  مــردم  ســازمان های  در  دولتــی  نهادهــای  گســترده 
گــذاری امــور بــه مــردم  کاهــش مســوولیت در برخــی از عرصه هــا و وا ســازمان های مــردم نهــاد، 
گرفتــه،  ــه در متــن پیشــنهادی مجلــس شــورای اســامی صــورت  ک ــی  ــا اصاحات اســت. امــا ب

نقــش دولــت چنــد برابــر شــده و ایــن بــه نوعــی نقــض غــرض اســت.«
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کــه بــا تدویــن منشــور حقــوق شــهروندی، خــود را مســوول تقویــت  دولــت حســن روحانــی 
کنــون از ارائــه الیحــه حمایــت از تاســیس ســازمان های  کــرده نیــز تا نهادهــای مردمــی، معرفــی 
کمیســیون امنیتــی  کــرده اســت هرچنــد ایــن الیحــه را در  مــردم نهــاد بــه مجلــس خــودداری 
اجتماعــی جوانــان  رضــا حجتــی، مدیــرکل مشــارکت های  دارد.  بررســی  دولــت در دســت 
ــه رســمیت شــناختن  ــع ب ــا بیــان اینکــه نگــرش مســلط دولتــی مان ــان، ب وزارت ورزش و جوان
گویــد: »الیحــه نیمــه ســال ۹۳ درباره تشــکل های  ســازمان های مردم نهــاد جوانــان شــده، مــی 
کشــور آمــاده و بــه دولــت ارایــه شــد  ــا محوریــت وزارت  اجتماعــی و ســازمان های مردم نهــاد ب
کــه ایــن مقــام  کمیســیون امنیــت ملــی دولــت در حــال بررســی اســت.« در حالــی  کنــون در  و ا
دولتــی، خــرداد مــاه ســال جــاری از ارائــه ایــن الیحــه بــه مجلــس در نیمــه هــای ســال خبــر داده 

بــود ولــی تــا امــروز ایــن الیحــه بــه مجلــس تقدیــم نشــده اســت.
بودجــه  چشــمگیر  افزایــش  بــا  توســعه،  ششــم  برنامــه  الیحــه  در  البتــه  مجلــس  و  دولــت 
گام مهمــی در جهــت تقویــت ایــن ســازمانها در پنــج ســال آینــده  ســازمانهای مــردم نهــاد، 
برداشــتند، آنهــا ۲۰ درصــد درآمــد مالیاتــی دولــت از قبــل مصرف مــواد دخانی را به ســازمانهای 
ــه ایــن  ــت ب گــذاری دول ــا عهــده دار مســوولیت هــای قابــل وا ــد ت مــردم نهــاد اختصــاص دادن
گام مشــروط، رافــع مشــکات حقوقــی تشــکیل و  ســازمانها در حــوزه جوانــان شــوند، ولــی ایــن 

ــران نیســت. فعالیــت ســازمانهای مــردم نهــاد در ای
کاندیداهای  دوره چهارم شــوراها و دوره ریاســت جمهوری حســن روحانی رو به پایان اســت، 
بــرای  را  کمپینــی خــود  بــه زودی فعالیــت  ریاســت جمهــوری  انتخابــات شــوراها و  هــر دو 
کلیــد خواهنــد زد. تبدیــل تقویــت ســازمانهای مــردم نهــاد، تامیــن  پیــروزی در انتخابــات 
آزادی فعالیــت ایــن ســازمانها و تصویــب قانــون مربوطــه بــرای جبــران خــاء هــای قانونــی 
کنــد. نــگاه امنیتــی  کاندیداهــا را بــه پاســخگویی وادار  موجــود بــه مطالبــه ای ملــی، مــی توانــد 
گــر ایــن مهــم را از شــوراها مطالبــه  دولــت مانــع از ســازمان یابــی مــردم شــده و مــی شــود ولــی ا

کنیــم، دیــر یــا زود دولــت نیــز وادار بــه تمکیــن در برابــر ایــن خواســت ملــی خواهــد شــد.
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


