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 به نام خدا

 مدنی نهادهای هایدغدغه و هاچالش

 هادام مدني هايفعاليت به بتوانند تا كشندمي دوش به را زيادي مشكالت روز هر ايران در نهاد مردم هايسازمان 

 ما وركش در كه چالشي دارد؛ «مالي منابع تامين» عنوان تحت چالشي به بستگي هاسازمان اين تمام حيات. دهند

 ايهسازمان از است گفته ايران خصوصي نهادهاي از يكي تازگيبه. است كرده تهديد را نهادها اين كار ادامه همواره

 به مختلف هايكمك با خواهدمي خود تازه برنامه در اسالمي بشر حقوق كميسيون. كندمي حمايت نهاد مردم

 كنند، كار خود فعاليت حوزه در بهتر هاسازمان اين تا كند كمك آنها كارهاي و هابرنامه به نهاد مردم هايسازمان

. كندمي حمايت نهادمردم هايسازمان از خصوصي نهاد يك كه است دفعاتي معدود جزو اين گفت توانمي

 وسيلهبه تا شد ابالغ كشور وزارت توسط جاري سال ماه آبان اواخر در نهاد مردم هايسازمان اليحه نويسپيش

 وييس از هاسازمان اين مشكل بيشترين حاضر حال در. كنند پيدا بهتري وضعيت نهاد مردم هايسازمان اليحه اين

 عدم رديگ سويي از و كنند دريافت كمك نهادي يا سازمان هر از توانندنمي آنها كه شودمي مالي مسائل به مربوط

 .هاستسازمان اين از مسووالن پشتيباني و حمايت

 

 است نشده برطرف هنوز مشكالت

 

 كامبيز. هستند آنها حيات ادامه نگران همچنان اما كارشناسان نهادها اين مالي مشكالت رفع هايزمزمه وجود با

: گويدمي «اعتماد» به نويسپيش اين به توجه با نهادها اين توسط مالي هايكمك دريافت درباره حقوقدان نوروزي،

 نهادها اين امروز تا اما است شده مطرح مدني نهادهاي قانون به مربوط هايبحث سمت اين به 08 دهه اوايل از»

 اهنگ دولت ساختار و مجلس خاصي داليل به كه است اين مساله اين دليل اند،نرسيده بساماني وضعيت به

 مردم يهاسازمان. هستند نگران آنها فعاليت و هاسازمان اين به نسبت كامال و ندارند نهادها اين به ييخوشبينانه

 هايسازمان از بخواهند اگر و هستند زيادي هايمحدوديت داراي مالي هايكمك جذب براي ايران در نهاد

 تحت آنها و دافتنمي اتفاق كار اين راحتيبه و باشد مشخص كمك اين ساختار كامال بايد بگيرند كمك الملليبين

 «.گيردمي قرار حسابرسي مورد هاكمك اين آخر در و كنند دريافت را هاكمك اين توانندمي خاصي شرايط

 همچنان نهادمردم هايسازمان اساسنامه: »گفت نهاد مردم هايسازمان اليحه نويسپيش درباره ادامه در نوروزي،

 املك صورتبه اساسنامه اين در مدني نهادهاي مشكالت و است مدني نهادهاي با دولت ميان اعتمادعدم بر مبتني
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 هايسازمان واقع در. كنند فعاليت دولت با تعامل در و دولت كنار در بايد مدني نهادهاي. است نشده برطرف هنوز

 مدني نهادهاي و كارگري نهادهاي و كار شوراهاي صنفي، هايانجمن صنفي، نهادهاي به توانمي را نهاد مردم

 حيطم حفظ راستاي در مثال كنند،مي فعاليت داوطلبانه كامال صورت به نهادها اين از برخي اما. كرد بنديدسته

 و مقررات كل كه دارد اين به بستگي مدني نهادهاي سطح ارتقاي. كنندمي هاييبرنامه اجراي به اقدام زيست

 د،كن حمايت آنها از دور از دولت و باشد متحد و يكپارچه مدني نهادهاي و صنفي هاينظام اين به مربوط قوانين

 «.شوند ضعيف بسيار نهاد مردم هايسازمان ايران در تا شده باعث هاسازمان اين از حمايتي نگاه وجود عدم

 خود دوباره احياي براي نهاد مردم هايسازمان اميدهاي 29 خرداد در روحاني حسن دولت كارآمدن روي از پس

 ينا از را هاسازمان اين مجلس به مناسب اليحه يك ارايه با تا كنندمي تالش سال دو اين طول در آنها و شد زنده

 .شودنمي ديده آنها براي خوبي شرايط نويسپيش اين در همچنان اما. دهند نجات وضعيت

 آينده رد تواندمي حمايتي نگاه اين كه دارد نهاد مردم هايسازمان به بهتري نگاه گذشته به نسبت روحاني چند هر

 وزارت در كه نهادمردم هايسازمان همايش در جمهوررييس روحاني، حسن راستاهمين در. بيايد آنها كمك به

 همچون يگوناگون وظايف كه بودند مردم اين تاريخ طول در مقاطع از بسياري در اينكه به اشاره با شد، برگزار كشور

 عهده بر را بيگانه هجوم از جلوگيري و جامعه امنيت از حفاظت براي مسلح نيروي يك ايجاد و داريحكومت

 يك و بازار مسجد، كنار در دارالحكومه گذشته هايقرن در و شدمي اداره مردم توسط امور تمام: »گفت داشتند،

 عهده بر را مختلف هايمسووليت و يافتند توسعه هادولت مدرن دوران در. شدمي تشكيل نظامي و سپاه مركز

 نروش زمان گذر طول در اما گرفت عهده بر خود دولت را وظايف همه تقريبا سوسياليستي هايدولت در گرفتند،

 براي هاييبنديتقسيم رو اين از بگيرد عهده بر است آن نيازمند كشور يك كه را امور همه نيست قادر دولت شد

 يا هاNGO  ما كه نيست اين معناي به اين البته گرفت صورت غيرمردمي هايسازمان و دولت بين وظايف تقسيم

 در كه داشتند غيردولتي نهادهاي و هاسازمان ديرباز از ايران و اسالمي جوامع آموختيم؛ غرب تمدن از را هاسمن

 «.بودند فعال هازمينه از بسياري

 دنيا در نهاد مردم هايسازمان وضعيت

 وسطت اكثرا هاسازمان اين كه رسيد نتيجه اين به توانمي هاسازمان اين درآمد كسب جهاني هايتجربه بررسي با

 فعاليت مستقل صورت به و دارند كامل آزادي خود كارهاي انجام در اما شوندمي حمايت دولت با موازي نهادهاي

 انجمن بودجه مثال، عنوان به دارند، دالري ميليون چند ساالنه هايبودجه بزرگ نهادمردم هايسازمان. كنندمي

 ،988۲ سال در بشر حقوق ديدبان مصرفي بودجه. بود دالر ميليون ۰۴8 باالي ۹222 سال در امريكا بازنشستگان

 آن ممستلز كالني هايبودجه چنين تامين. شد اهدا سازمان اين به رقم اين كل كه دبو امريكا دالر ميليون ۷/9۹

 از بزرگي بخش. دهند نشان خود از كمك آوريجمع درخصوص فراواني تالش نهادمردم هايسازمان كه است
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 هايكمك خدمات، و كاال( تجاري) محصوالت فروش سازمان، در عضويت حق محل از نهادمردم هايسازمان بودجه

 زا هاسازمان اين بودجه. شودمي تامين مردمي هايكمك و هادولت يا الملليبين موسسات توسط شده اعطا مالي

 .شودمي تامين مذكور طرق از تركيبي يا دولت خود توسط دولتي، هايسازمان مردمي، هايكمك طريق

 

 توسعه حال در كشور يك در تجربه يك

 

 امينت و نهاد مردم هايسازمان فعاليت درباره داشته را هند در زندگي تجربه كه نگاريروزنامه زاده، حسين محبوبه

 اين در. دارد تفاوت ايران با نهاد مردم هايسازمان سازوكار هند در: »گفت «اعتماد» به هاسازمان اين مالي منابع

 دولتي هايسمت داراي كه كساني عمال و ندارد هاسازمان اين هايبرنامه اجراي در نقشي گونههيچ دولت كشور

. شديم اندازيراه اجتماعي فعاالن توسط معموال هاسازمان اين. كنند فعاليت هاسازمان اين در توانستندنمي بودند

 يا مردم طريق از هاكمك اين كه شدمي انجام مختلفي هايروش به مدني نهادهاي اين درآمد كسب شيوه

 ناي با هم دولت و نداشتند جامعه در فعاليت محدوديت هايسازمان اين. گرفتمي صورت الملليبين هايسازمان

 هايتجربه درباره ادامه در وي.« داشتند كامل آزادي خودشان هايبرنامه اجراي در و نداشت كاري نهادها

 حوزه در سال ۲8 تا 98 كاري تجربه با هاسازمان اين: »گفت ايران با مقايسه در هند در نهادمردم هايسازمان

 زنان و كودكان حقوق حوزه در مثال هند در هاسازمان اين. هستند جلوتر ايران در نهاد مردم هايسازمان از جامعه

 تا. دآممي وجود به دولت و جامعه ميان سياسي مشاركت اين و كنند پيگيري را مردم مطالبه تا كردندمي تالش

 مردم هايسازمان هايپروژه در دولت دخالت بدون و آزادانه سازوكار شود، برطرف زودتر هرچه مردم مشكالت

 «.است ايران با هندوستان هايتفاوت ترينعمده از نهاد

 

 پيشرفت براي راهي

 

 همان به اغلب غيردولتي هايسازمان اند،داشته وجود تاريخ سراسر در شهروندان داوطلبانه هايانجمن اگرچه

 ننخستي از يكي. انديافتهتوسعه اخير قرن دو در شوند،مي ديده المللبين سطح در ويژه به امروزه، كه منوال

 با «غيردولتي هايسازمان» عبارت. شد تاسيس ۹0۸۲ سال در كه است جهاني سرخ صليب مدني، هايسازمان

 به است، آمده ملل سازمان منشور ۹8 فصل از ۷۹ ماده در آن مفاد كه ۹2۴۰ سال در متحد ملل سازمان تاسيس
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 گذشته سال ۲8 در آنها بيشتر كه كنندمي فعاليت متحده اياالت در غيردولتي سازمان ميليون دو حدود. آمد وجود

. دارند وجود نهادمردم سازمان ميليون دو هندوستان در. دارد نهادمردم سازمان ۴888 نيز روسيه. اندشده تشكيل

 سال هر در نهادمردم سازمان 9۴8 به قريب كنيا، در تنها. شوندمي ايجاد هاسازمان اين از مورد چندين روزانه

 يبررس گونهاين توانمي ديگر كشورهاي در نهاد مردم هايسازمان اساسنامه به كوتاه نگاهي با. شودمي تاسيس

 نيوزلند در «تريژاري» سازمان اساسنامه. زندمي را اول حرف هاسازمان اين هايفعاليت در عمل آزادي كه كرد

 هب كارمند عنوان به كه نهادمردم سازمان اين در شخصي هر عضويت براي كه هاستنمونه اين ترينجالب از يكي

 تهداش را مختلف هايدستگاه با ارتباط و مالي منابع جذب توان بايد آنها همه و دارد خاصي قوانين آيدمي حساب

 هايسازمان از معنوي حمايت. دهد ادامه خود مسير به و نشود متوقف مالي مشكالت دليل به سازمان اين تا باشند

 ينا تا شود انجام كشور در بايد كه است اقداماتي ترينمهم از مالي منابع كسب توان آوردن وجود به و نهاد مردم

  .بياورند وجود به اجتماعي معضالت رفع براي مردم و دولت ميان بيشتري تعامل بتوانند هاسازمان

 

 سراييان سهيل: نويسنده 


