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این کتابچه راهنما با اهداف زیر تهیه و تنظیم شده است:
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی ،صلح ،دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها ،فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر
• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ اقدام های داوطلبانه
• آسان سازی برای دسترسی ،گردش و مبادله آزاد اطالعات
• ایجـاد فضایـی مناسـب بـرای تبـادل نظـر ،گفـت و گـو بیـن فعـاالن جامعـه مدنـی و دیگـر گروههـای
اجتماعی.
سـازمان غیـر دولتـی «عرصـه سـوم» در سـال  ۲۰۱۰ / ۱۳۸۹در آمسـتردام (هلنـد) بنیـان گذاری شده
و به عنوان یک نهاد ناسودبر بــه ثبت رســیده اســت.
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ا یــن نو شــته ،کنــد و کاوی ا ســت در جنبههــای گونا گــون توانمنــد کــردن
جامعــه مد نــی ،از خــال شــوراهای شــهر و رو ســتا .بــرای آن کــه بــه طــر ح
مو ضــوع توانمند ســازی ،شــیو هها و را هکار هــای آن بپرداز یــم ،مــا از جامعــه
مد نــی شــروع کرد ها یــم .ا گــر مــی خواهیــد تصو یــر مشــترکی از جامعــه مدنــی
دا شــته با شــیم میتوانیــد بــه پیو ســت ا یــن نو شــته ســری بزنیــد.
در ا یــن نوشــته ابتــدا مفهــوم تقو یــت و توانمندســازی را رو شــن میکنیــم .ســپس
بــه را هکار هــای آن میپرداز یــم .از ســازمان دادن بــه خــود و خواســتههایمان
شــروع میکنیــم و نشــان میدهیــم کــه چطــور میشــود ا یــن خواســتهها را تنظیــم
کــرد و بــه شــکل یــک دســتور کار درآورد ،چطــور ا یــن د ســتور کار را از ســطح فــردی
و گرو هــی فرا تــر بــرد و بــه دســتور کار اجتماعــی و عمو مــی تبد یــل کــرد؛ و در نهایــت
چطــور و بــا چــه شــیو ههایی بــر کار د ســتگا ههای عمومــی ( بــا تمرکــز بــر شــوراهای
محلــی) نظــارت کــرد تــا آن خوا ســتهها تــا حــد ا مــکان بــرآورده شــوند.
در پایــان از جنب ـهی دیگــری از نظــارت حــرف خواهیــم زد ،نظــارت بــرای جلوگیــری
از فســاد مالــی و اداری در پیکرههــای انتخابــی و اجرایــی ،چــرا کــه ایــن پیکرههــا
بــه دلیــل در اختیــار داشــتن منابــع عمومــی همــواره در معــرض فســاد قــرار دارنــد و
تنهــا نظــارت موثــر میتوانــد ایــن فســاد را تــا حــدی مهــار کنــد.
در بیــن هم ـهی ا یــن مبا حــث پر س ـشهایی را هــم بــرای اندیشــیدن شــما
مطــر ح کرد ها یــم و نیــز موضو عها یــی کــه بهتــر ا ســت دربار هشــان جســتجو
کنیــد یــا آنهــا را تمر یــن کنیــد.
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فهرست:

تقویت
جامعه مدنی

توانمند کردن
جامعه مدنی

توانمند کردن
جامعه مدنی از
خالل شوراها

توانمندسـازی یـک فرآینـد و
یـک جریـان پیوسـته اسـت.
فرآیندیکـه در طـی آن از
نیازهـا و خواسـتههای خـود
آ گاهـی بـه دسـت مـیآورد،
خـود را تجهیـز میکنـد و
در نهایـت بـرای تحقـق آن
از اعتمـاد بـه نفـس الزم
برخـوردار میشـود.

شـوراها بخشـی از پیکـرهی
تصمیمگیریهـای حکومتی
در سـطح محلـی هسـتند،
همـان طـور کـه مجلـس
همیـن نقـش را در سـطح
ملـی ایفـا میکنـد .بـه ایـن
معنـا ،شـوراها واسـطهای
بیـن بخشـی از حکومـت و
جامعـه مدنیانـد.
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تقویـت جامعـه مدنـی ،در
یـک جملـه ،یعنـی تلاش
بـرای آن کـه ماشـین جامعه
مدنـی بهتـر کار کنـد ،موثرتـر
و کارآمدتـر باشـد و سـود
بیشـتری نصیب کل جامعه
کنـد.

۱۴ ۱۲ ۱۰
فهرست
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فهرست:

سازمان دادن
به خواسته ها
مســیری کــه افــراد یک جامعه
بـــرای روی هـــم گذاشـــتن
خواســـتههای فـــردی و
تبدیـــل آن بـــه خواســـتهی
جمعـــی طـــی میکننـــد،
همــان ســازمان دادن بــه خود
و خواس ــتههای خ ــود اس ــت.

تنظیم
خواسته ها
چطور تنظیم کنیم؟
در ابتدا برای گروه خودتان
مشخص کنید.
قـدم بعـدی ایـن اسـت کـه
بـرای حـل مشـکل چـه راه
حلهایـی وجـود دارد.

تبد یــل به
دستور کار
اجتماعــی
از کجـا معلـوم کـه بـرای
دیگـران و بـرای گروههـای
دیگـر ایـن خواسـتهی
شـما همـان قـدر اهمیـت
داشـته باشـد کـه برای شـما
اهمیـت دارد؟

۲۶ ۲۲ ۱۶
فهرست
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فهرست:

نظارت و
پیگیری

نظارت و فساد

سخن پایانی
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ناچاریــم کــه بــر پیکرههــای
تصمیمگیــری (مثــل شــوراها
یــا مجلــس) و پیکرههــای
اجرایــی (مثــل دولــت یــا
شــهرداریها) نظــارت کنیــم
و پیگیــر باشــیم تــا مطمئــن
شــویم کــه رایمــان را
بــه قیمــت مناســبی
فر و ختها یــم .

مـــا بایـــد بـــا فســـاد رو در
رو شـــویم .بایـــد از خـــود
بپرســـیم :فســـاد چیســـت؟
چط ــور ب ــه وج ــود میآی ــد؟
در چـــه شـــکلهایی
اتفـــاق میافتـــد؟ چـــرا
اتفـــاق میافتـــد؟ و چطـــور
میشـــود جلـــوی آن را
گرفـــت یـــا الاقـــل کمتـــرش
کـــرد؟

ایـن نوشـته فقـط کمکـی
اسـت بـه تحریـک ذهنـی
شـما بـرای اندیشـیدن
بـه ایـن ابتـکار عملهـا و
سـوق دادن بـه سـوی عمـل
اجتماعـی بـا دادن درکـی
از نقشـهی جامعـهای کـه
ی میکنیـم و
در آن زندگـ 
سـودای بهتـر شـدنش را در
سـر میپروانیـم.

۴۴ ۳۶ ۳۰
فهرست
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فهرست:

درباره
عرصه  سوم
سـازمان غیـر دولتـی و
ناسـودبر «عرصـه سـوم»
در سـال  ۲۰۱۰ / ۱۳۸۹در
آمسـتردام (هلنـد) بنیـان
نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید.

تعریف جامعه
مدنی از منظر
عرصه سوم
«عرصــه ســوم» ماموریــت
خویــش را بــه عنــوان یــک
ســازمان جامعــه مدنــی
فراهــم ســاختن ابــزار ،منابع
و فرصتهــا بــرای آمــوزش
و همــکاری بــا ســازمانها
بــرای توانمندســازی و
کثــرت گرایــی در داخــل
و خــارج ایــران و جوامــع
مرتبــط میدانــد.

۴۶ ۴۵
فهرست
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تقویت
جامعه مدنی
10

ا گـر نقـش تسـهیلکنندهی جامعـه مدنـی را در نظـر داشـته باشـیم ،خواهیم
دیـد کـه وقتـی از تقویـت جامعـه مدنـی حـرف میزنیـم فقـط از یـک شـعار
قشـنگ حـرف نمیزنیـم ،فقـط از شـعاری کـه در جامعههـای دیگـر مطـر ح
شـده یـا در سـطح جهانـی از آن حـرف زده میشـود ،حـرف نمیزنیـم .از
چیـزی حـرف میزنیـم کـه بـرای جامعـه خودمـان ضـروری اسـت ،چـون
در نهایـت هزینـهی تصمیمگیریهـای عمومـی را کاهـش میدهـد و سـود
همـهی مـا را ،از دولـت گرفتـه تـا مـردم ،بیشـتر میکنـد.
تقویـت  جامعـه مدنـی ،در یـک جملـه ،یعنـی تلاش بـرای آن کـه ماشـین
جامعه مدنی بهتر کار کند ،موثرتر و کارآمدتر باشـد و سـود بیشـتری نصیب
کل جامعـه کنـد.
یکـی از خـط مشـیهای مهـم بـرای تقویـت  جامعـه مدنـی «توانمنـد» کـردن
آن اسـت :یعنـی افزایـش قابلیتهـای آن ،بـا ایـن هـدف کـه نقشهـا و
انتظاراتـی کـه بـر دوش  جامعـه مدنـی و سـازمانهای  جامعـه مدنی اسـت،
بهتـر بـرآورده شـود.

تقویت جامعه مدنی

توانمندسازی جامعه مدنی ،چراییها و چگونگیها

تقویـت  جامعـه
مدنـی ،در یـک
جملـه ،یعنـی تلاش
بـرای آن کـه ماشـین
جامعـه مدنـی بهتـر
کار کنـد ،موثرتـر و
کارآمدتر باشـد و سـود
بیشـتری نصیـب کل
جامعـه کنـد.
تقویت جامعه مدنی
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توانمنـدکـردن  
جامعـه مدنـی
12

پیـش از ایـن جامعـه مدنـی و سـازمانهایش را بـه یـک ماشـین تشـبیه
کردیم .حاال باید به این فکر کنیم که این ماشین که طرز کارش را میدانیم
چطـور بهتـر کار خواهـد کـرد و بـرای بهتـر کارکردنـش چطـور میتوانیـم تـوان
آن را افزایـش دهیـم« .توانمندسـازی» از دل همیـن فکـر بیـرون میآیـد .بـر
ایـن اسـاس میتـوان بـه طـور کلـی بـرای  تالشهایی کـه بـرای کارآمد کردن
ماشـین جامعـه مدنـی صـورت میگیـرد ،عنـوان «توانمندسـازی» را اطلاق
کرد.
• توانمنـد سـازی یـک فرآینـد اسـت .یـک جریـان پیوسـته اسـت .فرآینـدی
اسـت کـه در طـی آن:
• فرد یا جامعه از نیازها و خواستههای خود آ گاهی به دست میآورد؛
• فـرد یـا جامعـه خـود را بـرای برطـرف کـردن آن نیازهـا و خواسـتهها تجهیـز
میکنـد؛ و در نهایـت
• بـرای برطـرف کـردن آن نیازهـا یـا تحقـق آن خواسـتهها از اعتمـاد بـه نفس
الزم برخـوردار میشـود.

توانمند کردن جامعه مدنی

توانمندسازی جامعه مدنی ،چراییها و چگونگیها

توانمند ســازی یک فرآیند
و  یک جریان پیوســته است   .
فرآیندی که در طی آن
از نیازها و خواســته های
خود آگاهی به دست
می آورد،خــود را تجهیز
می کنــدو  در نهایت برای
تحقق آن از اعتمــاد به نفس
الزم برخوردار می شود.
توانمند کردن جامعه مدنی
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توانمنـد کـردن
جامعـه مدنـی
از خالل شوراها
همـان طـور کـه گفتـه شـد ،توانمنـد کـردن جامعـه مدنـی یعنـی بهتـر کـردن
کارکـرد آن .فـرض جامعههـای بـزرگ امـروزی ایـن اسـت کـه دولـت ،وکیـل یـا
نماینـدهی کل مـردم یـک کشـور اسـت بـرای آن کـه خواسـتهها و نیازهـای
آنـان را بـرآورده کنـد .شـهرداریها هـم در سـطح شـهرها همیـن نقـش را
دارنـد .امـا هیـچ فکـر کردهایـد کـه دولـت در سـطح ملـی و شـهرداریها در
سـطح شـهرها چطـور بایـد از خواسـتههای مـا بـا خبـر شـوند.
بـرای آن کـه دولـت در سـطح کشـوری و ملـی از خواسـتههای مـردم
بـه صـورت روشـمند باخبـر شـود ،پیکـرهای بـه عنـوان مجلـس شـورای
اسلامی تاسـیس شـده اسـت .و برای آن که در سـطح محلی شـهرداریها
و دهداریهـا از خواسـته هـا و نیازهـای مـردم باخبـر شـوند ،پیکـرهی

توانمند کردن جامعه مدنی از خالل شوراها

توانمندسازی جامعه مدنی ،چراییها و چگونگیها

شـوراهای شـهر و روسـتا پیشبینی شـده اسـت .در واقع ،شـوراها بخشـی
از پیکـرهی تصمیمگیریهـای حکومتـی در سـطح محلـی هسـتند همـان
طـور کـه مجلـس همیـن نقـش را در سـطح ملـی ایفـا میکنـد .بـه ایـن معنـا،
شـوراها واسـطهای بیـن بخشـی از حکومـت و  جامعـه مدنیانـد.
ا گـر قـرار اسـت شـوراها ایـن ماموریـت را بـه درسـتی انجـام دهنـد ،پرسـش
ایـن خواهـد بـود کـه مـا بـه عنـوان شـهروند ،عضـو سـازمانهای جامعـه
مدنـی ،کسـی کـه در حرکتهـای مدنـی مشـارکت میکنـد یـا در رویدادهای
مدنـی سـهیم میشـود بـرای بهبـود و کارآمد کـردن این نقش چـه میتوانیم
بکنیـم و چطـور میتوانیـم جامعـه مدنـی خـود را به شـکلی توانمنـد کنیم که
شـوراها را هـم در راه رسـیده بـه آن هدفهـا یـاری دهیـم.
15
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سازمان دادن
به خواسته ها
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شـاید یکـی از خواسـتههای شـما ایـن باشـد کـه مدرسـهای کـه فرزنـد یـا بـرادر و خواهـر شـما بـه آن
میرونـد کیفیـت رفاهـی یـا کمـک آموزشـی بهتـری داشـته باشـد .امـا مـی دانیـد کـه بهتـر شـدن
کیفیـت رفاهـی یـا کمـک آموزشـی مدرسـه مسـتلزم بودجه بیشـتر و بهبود کارآیی آن اسـت .اما شـما
(ا گـر فـرد خیلـی متمولـی نیسـتید) چطـور میتوانیـد بـه صـورت فـردی بودجـه مدرسـه را افزایـش
ً
دهیـد؟ تقریبـا هیـچ جـور .ایـن جاسـت کـه شـما و کسـانی کـه مثـل شـما فکـر میکننـد و همیـن
خواسـته را دارنـد بایـد بتواننـد خواسـتهی خـود را دنبـال کننـد و مثلا آن را در دسـتور کار ادارهی
آمـوزش و پـرورش محـل بگذارنـد و آنهـا آن را بـه سـطوح تصمیمگیـری باال تـر برسـانند و در نهایت با
افزایـش امکانـات مـدارس ،شـما هـم بـه خواسـتهی خودتـان برسـید.
مسـیری کـه افـراد یـک جامعـه بـرای روی هـم گذاشـتن خواسـتههای فـردی و تبدیـل آن بـه
خواسـتهی جمعـی طـی میکننـد ،همـان سـازمان دادن بـه خـود و خواسـتههای خـود اسـت.
سـازمان دادن نیـاز دارد کـه مـا در قالـب گروهـی از مـردم کـه نیازهـا ،خواسـتهها یـا منافـع مشـترک
داریـم ،جمـع شـویم.

سازمان دادن به خواستهها

توانمندسازی جامعه مدنی ،چراییها و چگونگیها

• به نظر شـما مردم چطور میتوانند برای خواستههاشـان در سـطح شـهر
و روسـتا به خود سـازمان بدهند؟

ﺭﻭﺳﺘﺎ
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﯽ
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شـکلهای گـرد هـم آمـدن مـردم در قالـب یـک سـازمان اجتماعـی متفـاوت اسـت .بگذاریـد برخی از
ایـن اشـکال سـازماندهی را در قالـب مشـکالت روزمـره مـروری کنیم:
میدانیـم کـه برخـی از مـردم در وضعیـت اقتصـادی بدی زندگی میکنند .به قول معروف دستشـان
بـه دهانشـان نمیرسـد .آنهـا غیـر از ایـن کـه پـول کافـی ندارنـد ،از بهداشـت و تحصیلات هـم کمتر
بهرهمنـد میشـوند .ا گـر شـما و جمعـی دیگـر از مـردم در قالـب یـک انجمـن خیریـه بـه دنبـال ایـن
باشـید کـه بـه ایـن افـراد کمـک کنیـد شـما یکـی از سـازمانهای جامعـه مدنـی را شـکل دادهایـد.
امـا ا گـر همیـن خیریـه فقـط بـه دنبـال ایـن باشـد کـه نیازهـای ایـن مـردم فقیـر را بـرآورده کنـد ،شـاید
نتواند به قدر کافی در حل مشـکل جلو برود .شـاید بهتر باشـد به دنبال راه حلهایی باشـد که این
مـردم هـم تواناییهـای بیشـتری بـه دسـت بیاورنـد و روی پـای خـود بایسـتند هـم از افزایـش تعـداد
افـرادی کـه ممکـن اسـت فـردا بـه ایـن مـردم فقیـر اضافه شـوند ،جلوگیـری کنیم.
این جا شـما وارد مرحلهی دیگری از سـازماندهی میشـوید .مهم نیسـت که شـما کما کان در قالب
یـک انجمـن خیریـه بـه کارتـان ادامـه میدهیـد یـا شـکل و عنـوان سـازمانتان را عـوض میکنیـد.
مهـم ایـن اسـت کـه شـما در ایـن مرحلـه بـه دنبـال ایـن خواهیـد رفـت کـه بتوانیـد سیاسـتهایی را
بـه شـورای محـل خـود ارائـه بدهیـد کـه بـا دنبـال کردنش ،شـما به هدفهـای خیرخواهانـهی خود
بـرای کمـک بـه مـردم فقیـر دسـت بیابید.

سازمان دادن به خواستهها

توانمندسازی جامعه مدنی ،چراییها و چگونگیها

• با افراد متخصص مشورت کنید ،نوشتههایی را که در این زمینه وجود دارد،
بررسی کنید ،سری به اینترنت بزنید و ببینید در جامع ههای مختلف برای کمک
به  این قبیل  افراد چه سیاستهایی در  سطح محلی در پیش گرفتهاند.
• ببینید کدام یک از این سیاستها در سطح محلی برای   جامعه ما
کاربرد دارد.
ً
•اگرمشکل-غیراز سطحمحلی  -نیازمنداقداماتیدر سطحملیاست(مثالاز
طریقمجلسیادولت)ببینیداز چهمسیریتاآنجابایدپیشرفت؟
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شـما ممکـن اسـت بـا شـورای شـهر و از آن طریـق بـا شـهرداری وارد گفـت و گـو شـوید و آنـان را قانـع
کنیـد تا:
• برای تحصیل فرزندان این خانوادهها تسهیالتی در نظر بگیرند؛
• بیمههای تکمیلی در اختیار آنان قرار دهند؛
ً
• اصال صندوقی برای پشتیبانی از این خانودهها درست کنند؛
ً
• بـرای مردمـی کـه بـه ایـن صنـدوق کمـک میکننـد معافیتهایـی (مثلا در مـورد عـوارض شـهری)
در نظـر بگیرنـد؛
• از انجمنهایی که به این خانوادهها کمکهای داوطلبانه میکنند ،حمایت عملی کنند؛
•و...
فهرسـت ایـن اقدامـات پایـان ناپذیـر اسـت .بـه علاوه ،روشـن اسـت که مشـکالت اجتماعـی فقط به
فقـر گروهـی از مـردم محـدود نمیشـود .ا گـر بـه سـایر مشـکالتی کـه در محـل زندگی شـما وجـود دارد
توجـه کنیـد ،مـوارد زیـادی پیـدا خواهیـد کـرد ،از آلودگـی هـوا تـا مشـکالت خانوادگـی ،از کمبـود آب
تـا تصادفـات جـادهای ،از خشـونت خانگـی تـا نبـودن کار ،از مزاحمتهـای خیابانـی بـرای زنـان تـا
زیـادهروی مـردم در غـذای خانههـای خـود یـا در رسـتورانها و مراسـم گونا گـون.

سازمان دادن به خواستهها

توانمندسازی جامعه مدنی ،چراییها و چگونگیها

ا گـر شـما فکـر میکنیـد کـه کمک به سـازماندهی مدنی برای حل مشـکالت
مفیـد اسـت ،آیـا بـه این هـم فکـر کردهاید که:
• ا گـر در انتخابـات شـورای محـل خـود بـه نامـزدی رای بدهیـد کـه
حمایـت از ایـن سـازمانها را در دسـتور کار خـود قـرار داده ،یـک قـدم بـه
خواسـتههاتان نزدیکتـر شـدهاید؟
• ا گـر بخواهیـد بـه عنـوان نامـزد شـوراها وارد فعالیـت شـوید ،موضـوع
حمایـت از ایـن قبیـل سـازمانها مـی توانـد یکـی از برنامههـای تبلیغاتـی و
دسـتور کار بعـدی شـما در صـورت موفقیـت باشـد؟
21
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تنظیم
خواسـته ها
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ً
ا گـر شـما بـه فکـر انجمنـی باشـید کـه مثلا میخواهـد بـرای کاهـش تصادفـات جـادهای و کاهـش
تلفـات و معلولیتهـای ایـن تصادفـات کاری بکنـد ،شـما خـود را بـرای حـل یکـی از مشـکالتی کـه
بـا آن روبـرو هسـتید سـازماندهی کردهایـد .ایـن جـا ممکـن اسـت سـر و کار شـما بـا عوامـل گونا گونـی
باشـد کـه در ایـن وضعیـت سـهیماند .از کارخانـه خودروسـازی تـا وزرات راه و ترابـری ،از اداره
راهنمایـی و رانندگـی تـا رانندههـا و عابـران ،از مدارسـی کـه میتواننـد آمـوزش مناسـب بدهنـد تـا
رسـانههای گروهـی کـه میتواننـد اطالعرسـانی کننـد .حـال از کجـا بایـد شـروع کـرد؟

چطور تنظیـم کنیم؟
وقتـی شـما بـه صـورت یـک گـروه بـا هـدف مشـخص گردهـم آمدهایـد ،در نخسـتین قـدم الزم اسـت
ً
کـه ببینیـد خواسـتهای کـه داریـد را چطـور میتوانیـد بـه قالـب یـک خواسـت مشـخص بریزیـد .مثلا
فـرض کنیـد کـه شـما تشـخیص دادهایـد کـه خشـونت خانگـی در منطقـهی زندگی شـما زیاد اسـت و
ً
زنـان بـه طـور خـاص از ایـن خشـونت خانگـی رنـج میبرنـد .ضمنـا متوجـه شـدهاید کـه ترتیباتـی هم
بـرای حمایـت از ایـن زنـان وجـود نـدارد .ا گـر بـه ابـزاری بـه عنـوان شـورای محـل فکـر کنیـد ممکـن
اسـت اولیـن قدمهـا را هـم بـرای تنظیـم خواسـتههای خـود برداشـته باشـید.
تنظیم خواستهها

توانمندسازی جامعه مدنی ،چراییها و چگونگیها
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 1برای گروه خودتان مشـخص کنید:
• زنـان بیشـتر از چـه خشـونتی در خانـواده رنـج میبرنـد؟ خودشـان چطـور آن را بیـان میکننـد؟ چه
راه حلهایـی را امتحـان کردهانـد؟ از چـه راه حلهایـی نگـران میشـوند؟ چـه موانعـی را بـرای حـل
مشـکل جلـوی خـود میبینند؟
بـرای فهمیـدن پاسـخ ایـن پرسـشها هـم میتوانیـد بـا خـود ایـن زنـان گفتوگـو کنیـد هـم از
متخصصـان بـرای تجزیـه و تحلیـل حرفهـای آنـان اسـتفاده کنیـد.
 ۲قدم بعدی این اسـت که برای حل مشـکل چـه را ه حلهایی وجود دارد.
بـرای ایـن کار هـم بـا اهـل فـن مشـورت کنیـد هـم جسـتجو کنیـد و ببینیـد در جاهـای دیگـر ،اعـم از
کشـور خودمـان یـا در کشـورهای دیگـر ،بـرای ایـن مشـکل چـه ابتـکار عملهایـی پیشـنهاد یـا اجـرا
کردهانـد .مشـخص کنیـد کـه:
• ایـن ابتـکار عملهـا چقـدر بـر توانمنـد کـردن فـرد تکیـه دارنـد و چقـدر بـر توانمنـد کـرد جامعـه؟ ا گـر
از حمایتهـای اجتماعـی بـرای حـل ایـن مشـکل اسـتفاده شـده ،ایـن حمایتهـا چـه شـکلهایی
ً
داشـتهاند؟ (مثلا ایجـاد خانههـای امـن ،اقدامـات حقوقـی بـرای حمایـت از قربانـی خشـونت،
آمـوزش مواجهـه بـا خشـونت) از میـان ایـن اقدامـات ،کدامهـا بایـد از جانـب شـورای محل شـما یا با
ً
حمایـت شـهرداری و دهـداری منطقـهی شـما اجرایـی شـود یـا مورد حمایـت قرار گیرد؟ (مثلا ایجاد
ً
م گیری به ثمر برسـد؟ (مثال
خانههـای امـن) کـدام یـک از ایـن اقدامـات باید در سـطوح باال تـر تصمی 
تنظیـم قوانیـن حمایتـی)
ً
• بـرای هـر کـدام از ایـن مـوارد طرحـی بنویسـید .مشـخص کنیـد کـه دقیقـا چـه چیـز را از چـه مقـام یا
ارگانـی در چـه زمانـی ،بـه چـه شـکلی ،و بـرای رسـیدن بـه چـه دسـتاوردی بخواهید.
• همـه اینهـا را در یـک جـدول مشـخص کنیـد .و بعـد ببینیـد بـرای پیگیـری آنهـا بـه چـه
ً
حمایتهـای جانبـی (مثلا از طـرف رسـانهها ) نیـاز داریـد.
همـهی ایـن کارهـا را کـه انجـام دهیـد ،در پایـان یـک دسـتور کار مشـخص داریـد ،دسـتور کاری
کـه بـه شـما میگویـد گروهتـان چـه میخواهـد ،چـرا میخواهـد ،بـه چـه شـکلی میخواهـد ،از چـه
کسـی میخواهـد و بـرای آن میخواهـد چـه کار کنـد .بـه ایـن ترتیـب دسـتور کار گروهـی شـما ا کنـون
مشـخص شـده اسـت.
تنظیم خواستهها

توانمندسازی جامعه مدنی ،چراییها و چگونگیها

���� ��دن
ا��اف
�����
و
�����

����د��
��
ا��اف

25

راه ��
�����

����� ��ا�����
تنظیم خواستهها

توانمندسازی جامعه مدنی ،چراییها و چگونگیها

تبدیـل 
بـه
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حـاال شـما ممکـن اسـت یـک دسـتور کار گروهی داشـته باشـید .اما از کجـا معلوم که بـرای دیگران و
بـرای گروههـای دیگـر ایـن خواسـتهی شـما همـان قـدر اهمیت داشـته باشـد کـه برای شـما اهمیت
دارد؟ از کجـا معلـوم کـه مـردم حاضـر باشـند از خواسـت شـما پشـتیبانی کننـد؟ از کجـا معلـوم کـه
اعضـای شـورا یـا مقامـات محلـی حاضـر باشـند بـه خواسـتههای شـما ترتیـب اثـر بدهنـد؟ ممکـن
ً
اسـت اصلا خشـونت خانگـی را مسـالهی مهمـی نداننـد؟ آنهـا ممکـن اسـت بـا صدها مشـکل دیگر
دسـت بـه گریبـان باشـند و بـه نظرشـان برسـد کـه خشـونت خانگـی اولویتـی نـدارد .ممکـن اسـت
بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه منابـع الزم را بـرای حمایـت از خواسـته شـما ندارنـد .حـاال از ایـن هـم
ً
صرفنظـر کنیـم کـه شـاید اصلا بـه شـما برچسـبهایی بزننـد تـا شـما را از ایـن کار بـاز دارنـد .امـا
راسـتش را بخواهیـد همـهی اینهـا تـا حـد زیـادی طبیعـی اسـت و در اغلـب جامعههـا  -کـم یـا
بیـش  -در شـکلهای مختلـف وجـود دارد .دلیلـش هـم خیلـی روشـن اسـت .مـردم گاهـی از وجـود
ً
یـک مسـاله آ گاهـی ندارنـد ،معمـوال دیدگاههـای مختلفـی دارنـد ،بـه چیزهـای متفاوتـی اهمیـت
ً
میدهنـد ،منافـع متفـاوت و بعضـا متضـادی دارنـد .همـهی اینهـا میتوانـد باعث شـود آن دسـتور
کاری کـه شـما بـرای حـل مشـکل خشـونت خانگـی تهیـ ه کردهایـد از داخـل گـروه شـما قدمـی هـم
جلوتـر نـرود.
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چطـور د سـتور کار ر ا
اجتماعـی کنیـم؟
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وقتـی شـما میخواهیـد کاری کنیـد کـه بقیـهی مـردم و مقامـات هـم بـه اهمیـت مسـالهای که شـما در
پـی حلـش هسـتید پـی ببرنـد ،بایـد بتوانید عدهای را قانـع کنید ،با خود همراه کنید ،پشـتیبانی آنها
را بـه دسـت بیاوریـد ،مقاومتهـا را کاهـش دهیـد ،و در نهایـت از فشـار اجتماعـی حاصـل بـرای جلـو
بـردن دسـتور کاری کـه فکـر میکنیـد درسـت اسـت ،اسـتفاده کنیـد.
ً
برای این که مردم بیشتری قانع بشوند که مثال خشونت خانگی مسالهی مهمی است ،شما باید
بتوانید یک نوع فضای گفت و گوی عمومیتر در مورد این مساله ایجاد کنید .این همان است که
میشود از آن به عنوان «گفتمان سازی» نام برد .یعنی این که مردم بیشتری در این باره حرف بزنند،
اهمیت آن را دریابند ،برایش واژههایی بسازند یا با واژههای ساخته شدهاش آشنا باشند ،بدانند
شما و دیگرانی که این مساله را مهم میدانید از چه چیز و چرا حرف میزنید.
بـرای سـاختن ایـن گفتمانهـا در سـطح خـرد هـم شـما مـی توانیـد از گفتمانهـای عمومیتـری کـه
در سـطح جامعـه وجـود دارد کمـک بگیریـد .در ایـن مـورد هـم رسـانههای همگانـی نقـش دارنـد،
هـم رسـانههای اجتماعـی هـم رسـانههای سـنتی و آدمهـای متنفـذ محلـی از منبـر و هیئـت گرفتـه تـا
جلسـات محفلـی .ا گـر معلـم ،اسـتاد ،روحانـی یـا شـخصیت معتبـری در منطقـه شـما وجـود دارد کـه
میتوانـد از ایـن مسـاله حـرف بزنـد در قانـع کـردن او تردید نکنید .پای او را از همین جهت به رسـانهها
بـاز کنیـد .در محافـل از ایـن موضـوع حـرف بزنیـد ،ایـن افـراد را بـرای سـخنرانی یـا شـرکت در جلسـات
دعـوت کنیـد ،کارگاه بگذاریـد ،آموزش بدهید ،جزوهی آموزشـی یا کاربردی تولید کنید ،از رسـانههای
اجتماعـی اسـتفاده کنیـد ،از همـکاری هنرمنـدان بـرای تولیـد کارهـای صوتی و بصری اسـتفاده کنید،
محصـوالت موجـود را نمایـش دهیـد ،و در هـر حـال سـعی کنیـد فضایـی بسـازید کـه توجـه بـه ایـن
موضـوع جلـب شـود.
بـا نماینـدگان شـورای خـود حـرف بزنیـد .آنهـا در ایـن مرحلـه بایـد بـا موضـوع آشـنا شـده باشـند.
ا کنون زمان آن اسـت که از آنها خواسـتار پشـتیبانی شـوید .از آنها بخواهید دسـتور کار شـما را  -در
بخشهایـی کـه بـه حمایـت عملـی یـا قانونـی شـورا نیـاز دارد  -دنبـال کننـد .از آنهـا حمایـت بخواهید
و بـه آنهـا حمایـت بدهیـد .ایـن یـک داد و سـتد آشـکار سیاسـی اسـت.
ا گـر خـود شـما یـا یکـی از گـروه شـما هـم بخواهـد نامـزد انتخابـات بشـود همیـن سـازوکارها بـه کمکـش
خواهـد آمـد .ا گـر شـما توجـه مـردم را بـه دسـتور کار خـود جلـب کـرده باشـید یعنـی حمایـت گروهـی از
مـردم را بـرای حـل ایـن مشـکل خواهیـد داشـت .ا گـر مـردم احسـاس کننـد ایـن مسـاله برایشـان مهـم
اسـت ،کسـی هـم کـه بـرای حـل ایـن مسـاله طـرح و تدبیـری دارد ،مهـم خواهـد شـد .اما به یاد داشـته
باشـید کـه ایـن موضـوع فقـط یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه مـردم ممکـن اسـت بـه آن توجـه کـرده
باشـند .ا گـر موضـوع مبـارزه انتخاباتـی در میـان باشـد ،سـبد موضوعاتـی کـه باعـث جلـب توجـه مـردم
میشـود باید از این مقدار پر و پیمان تر باشـد .این فقط یکی از اقالم سـبد مبارزات انتخاباتی اسـت.
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• مـا در ایـن جـا از خشـونت خانگـی تنهـا بـه عنـوان یـک مثـال اسـتفاده
کردیـم تـا نشـان دهیـم کـه چطـور بایـد آن را از سـطح گروهـی بـه سـطح
اجتماعـی بـرد و آن را بـه دسـتور کار جامعـه بـرای حـل یـک مشـکل بـدل
کـرد.
• حـاال شـما مسـالهی دیگـری را کـه در محـل زندگـی شـما مهـم اسـت و
میتواند در سـطح محلی و با اسـتفاده از ابزارهایی مانند شـوراهای محلی
بهبـود یابـد در نظـر بگیریـد و مشـابه آن چه در مورد خشـونت خانگی گفته
شـد را بـه صـورت فرضـی در مـورد آن پیـاده کنیـد.
• نقشـهی مسـالهها ،راهحلها ،موانع ،امکانات ،حمایتها ،مخالفتها
و ماننـد آن را ترسـیم کنیـد و سـناریوهای گونا گـون را بـرای تبدیـل آن بـه
دسـتور کار اجتماعـی بررسـی کنیـد.
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شـما بـه خـود و خواسـتههایتان شـکل دادهایـد ،بـا دیگران همراه شـدهاید ،خواسـتههای خود را به
قالـب فعالیـت گروهـی و سـازمانیافته ریختهایـد ،ایـن خواسـتهها را تنظیـم کردهاید و به دسـتور کار
گروهـی مشـخصی بـدل کردهایـد ،بـا تلاش و کوشـش و بسـیج دیگـران آن را بـه دسـتور کار اجتماعـی
ً
معینـی تبدیـل کردهایـد و بـه سـطح تصمیمگیـری عمومـی (یـا همـان سیاسـی)  -مثلا در سـطح
شـورای شـهر یـا روسـتا  -رسـاندهاید ،بـه عبـارت دیگـر آن را بـه دسـتور کار سیاسـی یـا عمومـی بـدل
کردهایـد.
اما ا گر فکر میکنید کار شما به پایان رسیده است ،اشتباه میکنید!
مرحلـهی دیگـری از کار شـما تـازه آغـاز شـده اسـت :از کجـا معلـوم کـه مقامـات تصمیمگیرنـده در
سـطح عمومی یا سیاسـی دنبال دسـتور کار شـما را بگیرند؟ از کجا معلوم که آنها دسـتور کار شـما
را چنـان تغییـر ندهنـد کـه از هدفهایـش دور شـود؟ از کجا معلوم کـه برایش اعتبار الزم را تخصیص
ً
دهند؟ از کجا معلوم که پس از تصمیمگیری در سـطح سیاسـی (مثال از جانب نمایندگان شـورا) در
سـطح اجرایی دسـتور کار پیشـنهادی شـما به درسـتی پیاده شـود؟
بـرای هیـچ کـدام از ایـن مـوارد تضمینـی در کار نیسـت .مـا خـواه بـه عنـوان شـهروندان عـادی خـواه
در قالـب شـهروندانی کـه بـه صـورت گـروه خـود را سـازمان دادهایـم ،ناچاریـم کـه بـر پیکرههـای
تصمیمگیـری (مثـل شـوراها یـا مجلـس ) و پیکرههـای اجرایـی (مثـل دولـت یـا شـهرداریها) نظـارت
کنیـم و پیگیـر باشـیم تـا مطمئـن شـویم کـه رایمـان را بـه قیمـت مناسـبی فروختهایـم .امـا چگونه؟
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چطور نظـارت کنیم؟

بـرای نظـارت بـر دسـتگاههای مختلـف ،سـازمانهای رسـمی وجـود دارنـد .امـا امـروزه بـا گسـترده و
پیچیـده شـدن فعالیتهـا ،نظارتهـای رسـمی همـه گاه مفیـد یـا کافـی نیسـت .بـه همیـن دلیـل
ابزارهـای نظـارت عمومـی نیـز بـه آن ابزارهـای رسـمی اضافـه شـده اسـت .بـد نیسـت برخـی از ایـن
ابزارهـا را کـه میتوانیـم بـرای نظـارت خـود بـه کار بگیریـم از نظـر بگذرانیـم:
32

• پیگیـری :قـرار نیسـت مـا نمایندههـا را بـه حـال خـود رهـا کنیـم .آنـان بایـد احسـاس کننـد کـه
رهـا نشـدهاند و مـا مثـل روزهـای انتخابـات مراقـب حرفهـا و حرکتهـای آنهـا هسـتیم .ا گـر مـا
خبرهـا را دنبـال کنیـم ،اولیـن قـدم را در ایـن راه برداشـتهایم.
• حضـور :قـدم دیگـر ایـن اسـت کـه مـا بـه صـورت فـردی یـا سـازمان یافتـه در جلسـات شـوراها
بـه عنـوان تماشـا گر حضـور پیـدا کنیـم ،ا گـر مجالـی بـرای ایـن کار بـاز نگذاشـتهاند ،فشـار بیاوریـم که
حضـور مـردم را بـه عنـوان تماشـا گر بپذیرنـد .در کنار جلسـات شـورا بـا نمایندگان در مـورد حرفها و
کارهاشـان و انتظـارات خودمـان حـرف بزنیـم.
• مالقـات :بـا آنـان قـرار مالقـات و جلسـه بگذاریـم .در ایـن مـوارد سـماجت داشـته باشـیم .آنـان
بایـد بداننـد کـه هنـوز هسـتیم و بـه خانـه برنگشـتهایم .آنـان بایـد حواسشـان را جمـع کننـد چون ما
نشـان میدهیـم کـه حواسـمان بـه کار آنهـا جمـع اسـت.
• رسـانههای همگانـی :امـروزه رسـانههای همگانـی یکـی از ابزارهـای مهـم نظارتی شـدهاند .با
ظهـور رسـانههای اجتماعـی ایـن نظـارت رسـانهای گسـتردهتر شـده اسـت .ا گـر در جلسـات شـوراها
جایـی بـرای تماشـا گران نیسـت ،از رسـانههای محلـی بخواهیـم جزئیـات بیشـتری از حرفهـا،
مواضـع ،حرکتهـا و تصمیمـات شـوراها را منعکـس کننـد .همیـن اتفـاق در مـورد سـازمانهای
رسـمی دیگـر هـم ،از شـهرداری تـا آمـوزش و پـروش و اداره بهداشـت الزم اسـت.
• رسـانههای اجتماعـی :ا گـر رسـانههای همگانـی در ایـن زمینـه فعـال نیسـتند ،حـاال هـر
شـهروندی بـه رسـانههای اجتماعـی و ابزارهـای اطالعرسـانی دسترسـی دارد .از شـبکههای
اجتماعـی گرفتـه تـا ابزارهـای موبایلـی ،از اینسـتا گرام تـا تلگـرام ،راههـای زیـادی بـرای نشـان دادن
نظـارت وجـود دارد.
نظارت و پیگیری
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ً
• شـما احتمـاال مشـتری رسـانههای اجتماعـی و ابزارهـای موبایلـی
هسـتید .بـه نظرتـان چطـور میشـود از این رسـانهها و ابزارها بـرای نظارت
بـر کار شـوراها و شـهرداریها و ماننـد آنهـا اسـتفاده کـرد.
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• انجمنهـای تخصصـی :انجمنهـای تخصصـی زیـادی وجـود دارنـد کـه همیشـه جزئـی از
سـازمانهای جامعـه مدنـی بـه حسـاب میآمدهانـد ،از حسـابداران قسـم خـورده تـا کارشناسـان
رسـمی دادگسـتری ،از کانـون وکال تـا انجمنهـای حامـی محیـط زیسـت یـا میـراث فرهنگـی .ایـن
سـازمانها در اسـاس بـرای ایفـای نقـش نظارتـی بـه وجـود نیامدهانـد .امـا اسـتفاده از تواناییهـای
تخصصـی ایـن انجمنهـا بـرای نظـارت بـر کار نماینـدگان و دسـتگاههای اجرایـی میتوانـد شـکل
فعالتـر و مفیدتـری بگیـرد ا گـر مـا آنهـا را بـه ایـن سـمت سـوق بدهیـم.
• انجمنهـای ابتـکاری :تشـکیل انجمنهـای مختلـف منـع قانونـی نـدارد .چـرا مـا بایـد خـود
را بـه انجمنهـای موجـود محـدود کنیـم .شـاید سـالها قبـل گروههایـی بـرای حمایـت از سـگها
و گربههـای ولگـرد وجـود نداشـت .امـا بـه ضـرورت تحـول در طـرز زندگـی و طـرز فکـر مـردم ،شـاهد
ظهـور ایـن گروههـا هـم هسـتیم ،کمـا ایـن کـه آلودگـی آب و هـوا و زمیـن امـروزه خیلیهـا را بـه سـوی
فعالیتهـای مدنـی داوطلبانـه کشـیده کـه سـابق بـر ایـن از آنهـا خبـری نبـود .موضـوع نظـارت هم
از همیـن قـرار اسـت .البتـه ا گـر فکـر میکنیـد اسـم نظـارت بـرای یـک گروه ممکـن اسـت فعالیتهای
آن را با محدودیت مواجه کند در بند اسـم نباشـید ،مهم این اسـت که رسـم نظارت را به جا آورید
ً
حتـی ا گـر مثلا نـام انجمنتـان چیـزی مثـل انجمـن حامیـان یـا یاران شـورای شـهر باشـد.
• تهیـه کارنامـه :نمایندگانـی کـه شـما (در ایـن مـورد در سـطح محلـی) انتخـاب کردهایـد یـا
سـازمانهای اجرایـی در منطقـهی شـما بیـش و کـم بـرای خـود گـزارش عملکردهایـی دارنـد .الزم
اسـت مـا هـم بـرای آنـان کارنامههایی از جانب خود تهیه کنیم و بـه فعالیتهای آنان نمره بدهیم.
ایـن کار میتوانـد در قالـب گروهـی و بـا اسـتفاده از ارزیابیهای همـان انجمنهای تخصصی صورت
بگیـرد .رسـانههای همگانـی محلـی و رسـانههای اجتماعـی نیـز راه انتشـار ایـن کارنامههـا را همـوار
کردهاند.
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• با افراد واردتر مشورت کنید .روزنام هها و مجالت و وبسایتها را جستجو
کنیـد ،رسـانههای اجتماعـی را مـرور کنید ،در گوگل و دیگر ابزارهای جسـتجو،
کاوش کنید و ببینید به چه ابتکار عملهایی برای نظارت بر میخورید.
• ببینیـد هـر کـدام از ایـن ابتـکارات را چگونـه میتوانیـد بـا جـر ح و تعدیل در
محیـط زندگـی خود بـه کار بگیرید.
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ما تا به حال از نظارت به عنوان ابزاری حرف زدهایم که به ما کمک میکند دغدغهها ،خواسـتهها
و نیازهـای فـردی خـود را بـه عنوان شـهروندانی سـاده دنبال کنیم یا دسـتور کارهـای گروهی خود را
بـه عنـوان شـهروندانی سـازمانیافته پیگـری کنیـم و بر قـول و قرارها و تعهدات نهادهـای نمایندگی
و اجرایی نظارت داشـته باشیم.
امـا درسـت کار کـردن ایـن نهادهـا بـه همیـن جـا ختـم نمیشـود .پیکرههـای تصمیمگیـری (مثـل
شـوراها یـا مجلـس) و پیکرههـای اجرایـی (مثـل دولـت یـا شـهرداریها) در هر حال بیـش از هر یک از
مـا بـه منابـع عظیمـی دسترسـی دارنـد .ایـن منابـع عظیم همیشـه در معرض سـوء اسـتفاده هم قرار
دارنـد .ایـن سـوء اسـتفاده میتوانـد در قالـب حقوقهـای نجومـی باشـد ،یـا در قالب املا ک نجومی
کـه بـه دوسـت و آشـنا وا گـذار میشـود ،میتوانـد در قالـب پارتی بازی برای اسـتخدام دوسـت و آشـنا
در دسـتگاههای عمومـی باشـد یـا در قالـب دادن اطالعـات مربـوط بـه طر حهـای عمـران شـهری
بـه نزدیـکان تـا آنهـا کـه از منافعـش سـود ببرنـد .همـهی ایـن نـوع از سـوء اسـتفادهها را امـروزه در
اصطلاح «فسـاد» مینامنـد .بنابرایـن،نظـارت بـرای کنتـرل فسـاد هـم ضرورتـی تـام و تمـام دارد.
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امـروزه همـهی مـا بـا اخبـار فسـاد بـه صـورت روزمـره سـروکار داریـم .گذشـته از فسـاد نسـبتا شـایع
اتهـام فسـاد بودهانـد .در تصـور
در دسـتگاههای مختلـف ،شـهرداریها از قدیـم همـواره در مظـان
ِ
مـردم شـهرداری یکـی از سـازمانهایی اسـت کـه در آن فسـاد زیـادی وجـود دارد .در سـالهای اخیر
بـا اسـتقرار و تـداوم شـوراهای شـهر و روسـتا در کشـور ،آنهـا هـم بـا وجـود انتخابـی بـودن و دورهای
بـودن در مظـان اتهـام فسـاد قـرار گرفتهانـد .از آنجـا کـه شـوراها یکـی از ابزارهای مهم برای پیشـبرد
مطالبـات جامعـه مدنـی بـه شـمار میرونـد ،در معـرض فسـاد قـرار گرفتنشـان میتوانـد بـه تضعیف
جامعـه مدنـی هـم منجر شـود.
بـا ایـن حسـاب ،مـا شـهروندی معمولـی باشـیم یـا یکـی از آنهـا کـه بـرای مناصـب عمومـی ،ماننـد
عضویت در شـوراها ،فعالیت میکنیم ،باید و باید نسـبت به فسـاد حسـاس باشـیم .ما باید با فسـاد
رو در رو شـویم .بایـد از خـود بپرسـیم :فسـاد چیسـت؟ چطـور بـه وجـود میآید؟ در چه شـکلهایی
اتفـاق میافتـد؟ چـرا اتفـاق میافتـد؟ و چطـور میشـود جلـوی آن را گرفـت یـا الاقـل کمتـرش کـرد؟
برای این منظور شاید بد نباشد به این ترتیب پیش بروید:
 ۱جسـتجوی اکتشافی
مـوارد فسـادی را کـه تـا بـه حـال در ارتبـاط با شـورای محل سـکونت شـما یـا شـهرداری و دهداری
اتفـاق افتاده اسـت فهرسـت کنید.
• برای این کار ممکن است اخبار نشریات محلی یا حتی ملی به کمک شما بیاید.
• ا گر از مردم مواردی را میشنوید سعی کنید ته توی آن را دربیاورید و به فهرست خود اضافه کنید.
• ببینید این فسادها بیشتر در چه دستگاههایی رخ میدهد.
ً
• دریابید کهآیااینفسادهابیشتردر چهشکلیرخمیدهد(مثالاختالس،تبانی،پارتیبازی،رشوهو)...
 ۲علتیا بی
ببینید در هر مورد چه عاملهایی باعث بروز فساد شده است.
هـم در داخـل خبرهـا میتوانیـد ایـن عاملهـا را پیـدا کنیـد هـم از طریـق گفـت و گـو بـا افـرادی کـه
اطالعـات دقیقتـری در ایـن مـورد دارنـد.
این عوامل ممکن است ناشی از:
• نقص قوانین،
• ابهام در قوانین،
• شفاف نبودن رویهها،
• عدم امکان نظارت عمومی،
• نبودن نظارت کافی در داخل خود دستگاه،
• اختیارات بیش از اندازهی متصدیان،
• عدم رسیدگی قضایی به موارد قبلی
و مانند آنها باشد.
نظارت و فساد
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 ۳را هحلها

ً
نچـه در مـوارد بـاال اشـاره کردیـم  -مشـخصا چـه اقدامـی
ببینیـد بـرای هـر یـک از علتهـا  -ماننـد آ 
بایـد کرد:

الف) اقدا مها:
ً
• مثال رفع نواقص یا ابهام در قوانین نیازمند تجدیدنظر در قوانین موجود است.
• بـرای شـفاف کـردن رویههـا شـاید الزم باشـد تمـام اسـتخدامها یـا مناقصههـا و مزایدههـا و
صورتهـای مالـی روی وبسـایتی اعلام شـود کـه هـر کـس بـه طـور همزمـان بـه آن دسترسـی داشـته
باشـد.
• بـرای رفـع مشـکل نظـارت عمومـی و نیـز افزایـش شـفافیت ،شـاید الزم باشـد کـه ضبـط و یـا حتـی
پخـش جلسـات شـورا یـا کمیسـیونهای آن ضـروری باشـد.
• ا گـر در خـود شـهرداری یـا شـورای شـهر و روسـتای شـما بـر فعالیتهایـی کـه در آنهـا امـکان فسـاد
وجـود دارد نظارتـی نیسـت بایـد دیـد کـه آیـا بـرای ایـن نظـارت مقـررات موجود کافی اسـت یـا نیاز به
مقـررات جدید وجـود دارد.
• گاهـی خـود قوانیـن ممکـن اسـت راه را بـرای فسـاد بـاز کننـد .مقرراتزدایـی راهـی اسـت بـرای
کاهش فسـاد چون زیاد شـدن و پیچیده شـدن قوانین خودش یکی از راههای پنهان شـدن فسـاد
در لـوای مقـررات ظاهـری اسـت.
ً
• ا گـر مثلا بـه مـوارد قبلـی فسـاد رسـیدگی نشـده ایـن موضـوع ناشـی از بنـد و بسـت بیـن اعضـای
دسـتگاه قضایـی محـل بـا شـهرداری ،دهـداری و شـوراهای محلـی اسـت یـا مشـکل از جـای دیگری
ناشـی میشـود.
نظارت و فساد
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ب) سطح اقدا مها:
مشـخص کنیـد کـه ایـن اقـدام در چـه سـطحی باید صورت بگیـرد .برخی از اقدامها در سـطح محلی
اسـت برخی در سـطح ملی.
• برای رفع نواقص یا ابهامات قانونی شاید نیاز به تغییر قوانین توسط مجلس باشد.
• بـرای شـفاف کـردن رویههـای مالـی و اداری شـاید نیـاز باشـد شـورای محلی را وادار کـرد که در این
زمینـه مقـررات و آییننامههایـی وضـع کند.
• ا گـر ضبـط یـا پخـش مذا کـرات داخـل جلسـات شـورا از رادیـوی محلـی نیاز بـه قانون در سـطح ملی
دارد ،پـس بـاز هـم پـای مجلـس و نمایندگانـش به میـان میآید.
• ا گـر تـا آن موقـع ،راه دیگـری نیسـت شـاید در سـطح نشـریات محلـی بتـوان جریـان مذا کـرات و
تصمیمـات را بـه شـکل موثرتـری بـرای مـردم گـزارش کـرد
• ا گـر در قوانیـن شـهرداری یـا شـوراها مقـررات و آییننامههـای مناسـبی بـرای نظـارت در درون ایـن
دسـتگاهها نیسـت پـس بـاز هـم پـای قانـون در میان اسـت.
• ا گـر قوانیـن یـا مقرراتـی وجـود دارد کـه بایـد کنـار گذاشـته شـود ،سـطح اقـدام شـاید مجلـس و یـا
وزارت کشـور باشـد یـا حتـی خـود شـهرداری و دهـداری یـا شـورای محـل.
ج) اقدام شما:
شـما چـه میتوانیـد بکنیـد؟ ا گـر شـما شـهروندی عـادی هسـتید راههـای مختلفـی میتوانیـد در
پیـش بگیریـد .ا گـر شـما خودتـان قـرار اسـت نمایندهی شـورا بشـوید از هما کنون میتوانیـد در قالب
یـک شـهروند عـادی برخـی از ایـن اقدامـات را در پیـش بگیریـد .ا گـر در آینـده خودتـان عضـو شـورا
شـدید هـم ایـن تجربههـا بـه درد شـما میخـورد هـم مـی دانیـد در داخـل شـورا چه رویـهای در پیش
بگیریـد کـه امـکان فسـاد کاهـش بیابـد.
• درسـطح فـردی شـما میتوانیـد در جلسـات شـورا حضـور پیـدا کنیـد .نماینـدگان شـوراها وقتـی
ببینـد مـردم در جلساتشـان حضـور دارنـد عملا بـر رفتـار و گفتـار خـود تـا حـدی مهـار میزننـد.
• اخبـار فسـاد را بـا حساسـیت دنبـال کنیـد .زیـاد شـدن اخبـار فسـاد نبایـد شـما را بیتفـاوت کنـد.
بیتفاوتـی شـما فسـاد را کمتـر نمیکنـد ،بلکـه راحتتـر و در نتیجـه بیشـتر میکنـد.
• ا گـر بـه نماینـدهی شـهر خـود دسترسـی داریـد بـا او مالقـات کنیـد .مـوارد فسـاد ،علتهـا و راههـای
جلوگیـری را بـا او در میـان بگذاریـد .فرامـوش نکنیـد کـه موضـوع را از او پیگیـری کنیـد .بـرای موثـر
بودن گفت و گوها میتوانید مسـوولیت او را با توجه به آ گاه شـدنش از موضوع فسـاد گوشـزد کنید
تـا احسـاس کنـد بـا او اتمـام حجـت میکنید.
• از رسـانههای محلـی بـرای انتشـار مـوارد فسـاد ،پیگیـری دالیـل آن و طـرح بحثهـای مربـوط بـه
راههـای جلوگیـری از آن کمـک بگیریـد.
• ا گـر خودتـان میخواهیـد بـرای نمایندگـی شـوراها تلاش کنیـد ،مبـارزه بـا فسـاد را در دسـتور کار
خـود و شـعارهای تبلیغاتـی خـود بگنجانیـد .بـرای ایـن که مردم باور کنند شـما هم قرار نیسـت یکی
از همانهـا باشـید کـه بعدهـا بـه فسـاد آلـوده میشـوند ،بایـد بتوانیـد آنهـا را در صداقـت و جدیـت
خـود در مبـارزه بـا فسـاد قانـع کنیـد .در ایـن جاسـت کـه دانسـتن مـوارد ،شـیوهها ،دالیـل ،و نتایـج
فسـاد و راههـای جلوگیـری از آن بـه کار شـما میآیـد .ایـن طـور مـردم بهتـر قانـع میشـوند کـه شـما
فقـط شـعار نمیدهیـد .بلکـه مسـالهی فسـاد را میشناسـید و مـی دانیـد چطـور میشـود آن را حـل
کـرد یـا دسـت کـم کاهـش داد.
نظارت و فساد
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د) اقدامات دیگر:
ً
فسـاد مسـالهای جهانـی و احتمـاال پایـان ناپذیـر اسـت .فسـاد همـه جـا هسـت .بعضـی جاهـا کمتـر
بعضـی جاهـا بیشـتر .مقایسـههای جهانـی نشـان مـی دهـد در جامعههایـی کـه آزادی بیـان و
آزادی دسترسـی بـه اطالعـات بیشـتر اسـت فسـاد هـم کمتـر اسـت .چـون آزادی بیان و دسترسـی به
اطالعـات باعـث شـفافیت ادارهی امـور توسـط دسـت انـدرکاران میشـود .همیـن شـفافیت خـودش
بـه صـورت یـک عنصـر نظارتـی بـرای فسـاد جنبـهی پیشـگیرانه و محـدود کننـده دارد.
ا گـر شـفافیت را یکـی از عناصـر مهـم مهـار فسـاد فـرض کنیـم ،آن وقـت خواهیـد دیـد ابتـکار عملهـا
بـرای کنتـرل فسـاد منحصـر بـه چیزهایـی کـه در بـاال گفتـه شـد نیسـت .شـما میتوانیـد بـا در نظـر
گرفتـن اوضـاع و احـوال منطقـهای کـه در آن زندگـی میکنیـد ،بافـت اجتماعـی و فرهنگـی آن ،میـزان
بـاز و بسـته بـودن آن از نظـر فعالیتهـای اجتماعـی ابتـکار عملهـای دیگـری در پیـش بگیرید .مهم
ایـن اسـت کـه هیـچ اقدامـی را دسـت کـم نگیریـد و بـه فسـاد بیتفـاوت نشـوید .هـر اقدامـی  -در
صورتـی کـه بـه درسـتی سـنجیده شـده باشـد  -میتوانـد قدمـی در راه مهـار فسـاد باشـد ،فسـادی
کـه ا گـر جلـوی آن گرفتـه نشـود ،رفتـن بـه شـورا و رای دادن بـه آن در انتظـار نتیجـه بـودن ،چنـدان
هـم ثمربخـش نیسـت :تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه فسـاد یکـی از موانـع توسـعه و پیشـرفت
کشورهاسـت .آن را جدیتـر از همیشـه بگیریـم و بـرای جلوگیـری از آن جـدی باشـیم و ابتـکار عمـل
بـه خـرج دهیـم.
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• سـری بـه گـوگل بزنیـد وببینـد سـازمانهای بینالمللـی بـرای مبـارزه بـا
فسـاد بـر چـه نکاتـی انگشـت میگذارنـد .همچنیـن ببنیـد در جامعههـای
دیگـر چـه ابتکاراتـی بـرای مبـارزه بـا فسـاد بـه خـر ج دادهانـد.
• ایـن ابتـکارات میتوانـد الهـام بخـش شـما بـرای یافتن راههایی متناسـب
بـا   جامعـهای باشـد کـه در آن زندگـی میکنیـد.
��ز��ن��ی ���ا�����
43

��ر�� ��ا�� د���

نظارت و فساد

توانمندسازی جامعه مدنی ،چراییها و چگونگیها

سخن پایانی
44

ایـن نوشـته بـا ایـن قصـد فراهـم آمـده اسـت تـا شـما را بـا خطـوط کلـی توانمنـد کـردن جامعـه مدنـی
آشـنا کنـد .ایـن جـا پایـان ایـن نوشـته اسـت امـا خـط پایـان فکـر کـردن بـه راههـای توانمندسـازی
جامعـه مدنـی نیسـت .ا گـر توانمنـد کـردن جامعـه مدنـی را بخشـی از توانمندسـازی شـخصی بـرای
بهبـود زندگـی فـردی و بهبـود اوضـاع جامعـهای بـه حسـاب بیاوریـم کـه در آن زندگـی میکنیـم،
آنگاه بـاز هـم بـه فکـر راههـای بیشـتر و بهتـری بـرای تقویت جامعـه مدنی و در نهایـت بهبود کیفیت
زندگـی خـود خواهیـم بـود .راه ابتـکار عملهـای دیگـر همـواره بـاز اسـت .ایـن نوشـته فقـط کمکـی
اسـت بـه تحریـک ذهنـی شـما بـرای اندیشـیدن بـه ایـن ابتـکار عملها و سـوق دادن به سـوی عمل
اجتماعـی بـا دادن درکـی از نقشـهی جامعـهای کـه در آن زندگـی میکنیـم و سـودای بهتـر شـدنش را
در سـر میپروانیـم.
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درباره عرصه سوم
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر «عرصـه سـوم» در سـال  ۲۰۱۰ / ۱۳۸۹در آمسـتردام (هلنـد) بنیـان
نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید .ایـن سـازمان بـه کوشـش گروهـی از کنشگـران مدنـی و شـخصیتهای
علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل گرفتهاسـت:
• ترویج و گسترش اندیشههای مدنی ،صلحآمیز ،دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیتسازی سازمانها ،کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر
• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسانسازی دسترسی ،گردش و مبادله آزاد اطالعات
شگـران جامعـه مدنـی و دیگـر
• و ایجـاد فضایـی مناسـب بـرای تبـادل نظـر ،گفتوگـو بیـن کن 
گروههـای اجتماعـی
از دیـدگاه پایهگـذاران «عرصـه سـوم» ،جامعـه مدنـی کانـون مقاومـت ،تهدیـد قـدرت سیاسـی و
عرصـه قدرتیابـی شـهروندان اسـت .جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیتهـا ،ابتکارات تـازه اجتماعی و
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی ،تسـاهل ،مـدارا ،شـهامت و اخالق مدنی اسـت .جامعه مدنی
همچنیـن کانـون تولیـد ،انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی ،رهایـی و برابـری اسـت.
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تعریـف جامعـه مدنـی از
منظـر عرصه سـوم
46

جامعـه مدنـی دارای تعاریـف گونا گونـی اسـت .در میـان ایـن تعاریـف« ،عرصـه سـوم» تعریـف زیـر را
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:
از نـگاه «عرصـه سـوم» ،جامعـه مدنـی مجموعـهای از سـازمانهای رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت کـه
پایههـا و رویههایـی چـون دمکراسـی ،همـکاری ،حقـوق ،کثرتگرایـی ،صلـح و عدالـت را در سـطح
داخلـی ،منطقـهای و بیـن المللـی پشـتیبانی و توانمنـد میکننـد.
ایـن سـازمانها خـارج از نفـوذ و اراده دولتهـا قـرار دارنـد و پیگیرانـه از راه گفتگو و فشـار بر نهادهای
دولتـی ،مسـئولیت دولتهـا را در برابـر حقـوق شـهروندی یـادآور و خواسـتههای شـهروندان را
مطالبـه میکننـد.
بـر پایـه ایـن تعریـف« ،عرصـه سـوم» ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم
سـاختن ابـزار ،منابـع و فرصتهـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمانها بـرای توانمندسـازی و
کثـرت گرایـی در داخـل و خـارج ایـران و جوامـع مرتبـط میدانـد.
«عرصـه سـوم» بـر ایـن بـاور اسـت کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی ،سـه معضل
اصلـی جامعـه ایـران اسـت .از ایـن رو میکوشـد تـا ارتقـاء دهنـدهی حقـوق همـه گروههـای جامعـه
سیاسـی غیـر خشـونتآمیز باشـد .بـرای
و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس ،مذهـب ،قـوم و گرایـش
ِ
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حرکـت بـه سـوی یـک جامعـه دمکراتیـک ،بررسـی موانـع فرهنگـی ،اجتماعـی و سیاسـی اجـرای
اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر در آن جامعـه اهمیـت دارد« .عرصـه سـوم» در تحقـق تالشهـای
جنبـش حقـوق مدنـی ،سیاسـی در ایـران ،بـرای ظرفیتسـازی ،تامیـن نیازهـای آینـده و گسـترش
جامعـه مدنـی دموکراتیـک ،بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری میکنـد.
در سـی سـال اخیـر بـا بازگشـت جامعـه مدنـی بـه عرصـه دانشـگاهی و سـپهر عمومـی ،نقـش آن
در گوشـه و کنـار بـه شـکل چشـمگیری رشـد و گسـترش یافتـه اسـت .بـه همیـن دلیـل عـدهای از
پژوهشـگران ،جامعـه مدنـی را بزرگتریـن پـروژه هـزاره نـو مینامنـد.
بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد گسـترش صلـح و دموکراتیکسـازی ،بهدلیـل
برخـورداری از تواناییهایـی چـون :نمایندگـی گروههـای اجتماعـی ،پیونـد نزدیکتـر و گسـتردهتر
بـا جوامـع محلـی ،پیگیـری خواسـتههای آنـان ،بازتـابدادن صـدای مـردم و گروههـای بـه حاشـیه
رانـده شـده ،فراهـم سـاختن ابزارهـا و فرصتهـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاههـای شـهروندان،
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـتهای عمومـی ،سـاختن جهانـی دیگـر و از
دیگـر بازیگـران توسـعه (دولتـی و خصوصـی) متمایـز میشـوند.
جامعـه مدنـی تلاش میکنـد در الگـوی تـازه توسـعه و فراینـد دموکراتیـک سـازی ،الگـوی جدیـدی از
کارآیـی و کارآمـدی ،پاسـخگویی ،شـفافیت ،نهادینـه سـاختن تنـوع و نظـم انجمنـی در جامعـه ارائـه
دهد.
در چنـد دهـه اخیـر ،جامعـه ایرانـی نیـز بـا پایـان جنـگ ایران-عـراق ،فروکـش کـردن هیجانهـای
انقالبـی ،افـول پوپولیسـم ،غیرایدئولوژیـک شـدن جامعـه و مسـلط شـدن گفتمـان توسـعه ،همـگام
بـا دگرگونیهـای جامعـه جهانی و موج سـوم دموکراسـی ،شـاهد بازگشـت اما آرام جامعـه مدنی بوده
است.
در ایـن سـالها جامعـه مدنـی ایرانـی بهرغـم محدودیتهـا و تنگناهـا و وجـود کانونهـای مقاومت،
از رشـد ،تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:
در یـک دهـه اخیـر و پـس از تغییـرات گسـتردهای کـه در صحنـه فعالیتهـای سیاسـی و مدنـی
در ایـران رخ داده بـه نظـر میرسـد تلاش بـرای گسـترش جامعـه مدنـی ،قـدرت یابـی شـهروندان،
دفـاع از آزادی انجمنهـا و حقـوق شـهروندی ،تلاش بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت و تواناسـازی
محیطهـای سیاسـی و اجتماعـی ،از مهمتریـن دغدغههـا و اهـداف اسـتراتژیک کنشگـران جامعـه
مدنـی اسـت.
پایهگـذاران «عرصـه سـوم» در همراهـی بـا ایـن دگرگونیهـای گسـترده ،امیدوارنـد بتواننـد در راه
پویایـی و توانمنـد سـازی جامعـه مدنـی ایـران در این مقطع زمانی گامی مثبت برداشـته و به شـکل
گیـری هـر چـه بهتـر جامعـه مدنـی در ایـران کمـک کننـد.
از ایـن رو هیـات مدیـره ،مشـاوران و همـکاران «عرصـه سـوم» نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از
گـون کارشناسـان و فعـاالن
ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت .در سـازمان از تخصصهـای گونا ِ
مدنـی کـه هـر یـک پژوهشهـا و تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه ایـران داشـتهاند اسـتفاده شـده
اسـت .ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل «عرصـه سـوم» نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
تعریف جامعه مدنی از منظر عرصه سوم
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ایــن نوشــته ،کنــد و کاوی اســت در جنب ههــای مختلف توانمند کردن جامعه مدنــی ،از خالل
شــوراهای شــهر و روســتا .بــرای آن کــه بــه طــرح موضــوع توانمندســازی ،شــیوهها و راهکارهای
آن بپردازیــم ،مــا از جامعــه مدنــی شــروع کردهایــم .ا گــر مــی خواهید تصویر مشــترکی از جامعه
مدنی داشــته باشــید میتوانید به پیوســت این نوشــته ســری بزنید.
در ایــن نوشــته ابتــدا مفهــوم تقویــت و توانمندســازی را روشــن میکنیــم .ســپس بــه
راهکارهــای آن میپرداز یــم .از ســازمان دادن بــه خــود و خواســتههایمان شــروع
یشــود ایــن خواســتهها را تنظیــم کــرد و بــه
میکنیــم و نشــان میدهیــم کــه چطــور م 
شــکل یــک دســتور کار درآورد ،چطــور ایــن دســتور کار را از ســطح فــردی و گروهــی فراتــر
بــرد و بــه دســتور کار اجتماعــی و عمومــی تبدیــل کــرد .و در نهایــت چطــور و بــا چــه
شــیوههایی بــر کار دســتگاههای عمومــی (بــا تمرکــز بــر شــوراهای محلــی) نظــارت کــرد تــا
آن خواســتهها تــا حــد امــکان بــرآورده شــوند.
در پایــان از جنب ـهی دیگــری از نظــارت حــرف خواهیــم زد ،نظــارت بــرای جلوگیــری از
فســاد مالــی و اداری در پیکر ههــای انتخابــی و اجرایــی ،چــرا کــه ایــن پیکرههــا بــه دلیــل
در اختیــار داشــتن منابــع عمومــی همــواره در معــرض فســاد قــرار دانــد و تنهــا نظــارت
موثــر میتوانــد ایــن فســاد را تــا حــدی مهــار کنــد.
در بیــن همـهی ایــن مباحــث پرسـشهایی را هــم بــرای اندیشــیدن شــما مطــرح کردهایم و
نیــز چیزهــای کــه بهتــر اســت در بــارهاش جســتجو کنیــد یــا آن را تمرین کنید.
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