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  قدمهم
تحقق پيشرفت و توسعه كشورها نيز مستلزم بهره گيري از استعداد و توان و حضور فعاالنه 
مردم و مشاركت آنها در مراحل توسعه است؛ به طوريكه توسعه و مشاركت را اموري در هم 

افزايش مشاركت  دانند كه باد، و فرآيند توسعه وقتي با ثبات و موفقيت همراه ميانتنيده دانسته
ي مختلف وجود ها تشكلدر اين زمينه اگر چه نهادها و و  ).1380زاده،  مردم توأم باشد (مقني

ين و اصلي ترين شيوه بهره گيري از مشاركت فعال و همه جانبه مردم در روند تر مهمولي  ،دارد
در كنار بخش خصوصي (بازار) و  1هستند كه به عنوان بخش سوم غيردولتي هاي مانسازتوسعه، 

   ).1384 ،دولت (عمومي) در اداره جامعه نقش دارند (رضواني
 .گردد مى داوري آن درباره و شود مي خوانده نهاد مردم سازمان ما كشور در اصطالحاً آنچه

 صورت به است ممكن نهاد مردم هاى انسازم انواع ندارد، روشني و دقيق تصوير همگان نزد
 وهيئت هها گرو ها، باشگاه ها، تعاونى ها، مؤسسه بنيادها، نهادها، ،ها سازمان گوناگون، انجمنهاي

 مدون حقوقي ساختار اساسنامه، داراي نهاد مردم هاي سازمان اينكه به توجه با. باشند ها
 و ازمقررات و هستند غيره و وابسته اصلي، از اعم اعضا كننده، اداره مقامات مسئوالن، ومصوب،

 از اى گونه به است ممكن ،اند دهرسي ثبت به كه اى نقطه در ندكن مي تبعيت مشخصي هاى رويه
 دولتي، يا خصوصي ىها سازمان با مقايسه در معموالً .كنند تبعيت هم كشور يك عام الزامات
 شان رسمى سازمان بر چشمگيري يزانم به غيررسمي جنبه و دارند ترى منعطف سازماني رفتار
 ها سازمان اين بودجه. هستند نيز غيرانتفاعى نهاد مردم هاي سازمان از بسيارى .افكند مى سايه

 تأمين مذكور طرق از تركيبى يا دولت خود توسط دولتى، هاي سازمان مردمى، كمكهاى طريق از
 انجام نيز را دولتى كارهاى و فوظاي مستقل، نيمه نهاد مردم هاي سازمان از بعضى. دشو مي
 از برخى كه است حالى در اين ندارند؛ سياست به عالقهاى هيچ ها سازمان اين از برخى. ندده مي
 كه اساسي سوالي .پردازند مى دولت در البيگرى به صرفاً خود اعضاى منافع تأمين منظور به انها
 و خاتمي دوره سياسي مشاركت در دنها مردم هاي سازمان كه، اينست د،شو مي مطرح اينجا در

؟ نويسنده اين فرضيه را راهنماي كار خود قرار داده است داشته تاثيري و روحاني چه نژاد احمدي
 در مدني جامعه و ساالري مردم گفتمان تسلط دليل به خاتمي، دوره در رسد مي نظره ب ،است كه

                                                        
1.  Third Sector  
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 تنوع و تكثر گرفت، قرار مدني نهادهاي فراروي مناسبي هاي فرصت دولت، و ملي سطح
 نژاد، احمدي دوره در محدود نگاه دليل به،اما شد چشمگير پيش از بيش مدرن مدني نهادهاي
 ،اند دهش رو به رو جديديي هاي چالش با شدند، مي تثبيت فاز وارد تدريج به كه مدني نهادهاي

. ندشو مي آنان حيات هادام و رشد مانع عمل در دولتمردان، سخن در نهادها اين پذيرش وجود با
اما در  .هستيم عمومي سپهر در سياسي مشاركت در نهادها اين شدن رانده حاشيه به لذا،شاهد

 نمي تهديد را مردم نهاد يها سازمان و مردمي هاي دوره روحاني نگاه دولت مردان به  تشكل
 در كه است اين بر يازدهم دولت سياست اساس. ندكن مي تلقي فرصت عنوان به حتي و بينند
 مثلث كه  كند واگذار انجمن و ها تشكل مردم، به را وظايف  دتوان مي كه جا آن تا امور همه

پژوهش فوق  براي پژوهش روش .گيرد شكل دولت و غيردولتي ،خصوصي يگذار سرمايه
 تحليلي ـ توصيفي رويكرد با و موجود اسناد طريق از اطالعات استباط و كيفي روش نگارنده از

 و كتابخانه طريق از اطالعات گردآوري موضوع، ماهيت به توجه با  فلذا .ده نموده استاستفا
   .است پذيرفته صورت اينترنت

  
  نظري مباني. 1

  الف. مشاركت سياسي
 زندگي در اجتماعي يها گروه رقابت و مشاركت گسترش« معني به را سياسي توسعة اگر 

 مشاركت آن نيازهاي پيش از يكي شك يب )11: 1388 ،بشيريه( بگيريم نظر در »سياسي
 جلب صدد در كه است پذير تحقق زماني سياسي توسعه كه معني اين به بود؛ خواهد سياسي

 لغوي نظر از مشاركت. باشيم اجتماعي و سياسي حيات اصلي سازندگان عنوان به مردم مشاركت
: 1386 غفاري،( دباش مي »خاص امري انجام براي افراد متقابل و جانبه دو شركت« معناي به

 از توسعه ادبيات در خاطر، همين به. دارد وسيعي گستردگي مفهومي لحاظ از مشاركت) 12
 تعريف در  گوئل و ميلبراث نمونه، عنوان به. است شده ارائه متعددي تعاريف سياسي مشاركت
 يا و زا حمايت انجامش از هدف كه آزاد شهروندان هاي فعاليت« :نويسند مي سياسي مشاركت

 همين در ني و وربا يا .(Milbrathand Goel, 1972: 2) »دباش مي حكومت و سياست بر تاثيرگذاري
 بر ذاريگرـتاثي شـبي و كم آن از دفـه كه آزاد روندانـشه يها فعاليت« :نويسند مي رابطه
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 »ندكن مـي خابـانت هاـآن كه است يـهاي مشي طـخ نيز و يـحكومت دانـكارمن ابـخـانت
(Verba and Nie, 1979: 2). از تعدادي به زير در كه دارد وجود رابطه اين در نيز ديگري تعاريف 

 مستقيم غير يا مستقيم هدفش كه شهروندان هاي فعاليت تمام« :يمكن مي اشاره ها آن
 گرفته سياسي نظام يك مختلف سطوح در كه دباش مي سياسي هاي انتخاب بر تاثيرگذاري

 منظور به شهروندان كه ييها فعاليت«. (Kaase, Max and Alan March, 1979: 42) »دشو مي
 ,.Parry and etc) »دهند مي انجام مردم نمايندگان و اداري كاركنان كه تصميماتي بر تاثيرگذاري
مشاركت سياسي، تركيب وصفي است كه دخالت مردم در امور سياسي يعني در واقع، . 16 :1992)

مشاركت سياسي در پي فرايند اجتماعي شدن انسانها و دخالت در . كند يحكومت داري را معنا م
از قرن  امور مديريت سياسي كشورها وارد ادبيات سياسي نظريه پردازان دنياي سياست شد.

شانزدهم ميالدي و به دنبال فرو پاشي نظام سياسي كليسا و ورود نظريه قرارداد اجتماعي به 
عصر روشنگري بر دخالت مردم در تعيين سرنوشت خود، بحث مباحث سياسي و تأكيد متفكران 

هاي عصر  مشاركت سياسي و جامعه مدني وارد ادبيات سياسي مغرب زمين شد؛ و بر پايه آموزه
روشنگري و نظريه قرارداد اجتماعي مشاركت سياسي به معناي درگير شدن فرد در سطوح 

 (رايش، پيدا كرد يرابطة نزديك مختلف فعاليت در نظام سياسي با اجتماعي شدن سياست
شدن و مشاركت سياسي در نظام سياسي عصر نوين همراه با مدرنيته،  ياجتماع). 123:1377

 بين در اند. الزم و ملزوم يكديگر در امر حاكميت و حكومت در دنياي نوين دانسته شده
ي ها گروه حاكم بر جامعة نوين، مشاركت سياسي دخالت هر چه بيشتر مردم و هاي انديشه

شود. مشاركت سياسي  اجتماعي در مسائل سياسي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم دانسته مي
در اين معنا نوعي اختيار و آزادي عمل فردي است كه بوسيله آن نوعي اعمال اراده و قدرت 

 گذاشتن كنار شود. كند، ديده مي تصميم گيري جمعي كه مشروعيت حكومت را تضمين مي
عي برابري نو كه جمعي فراگردهاي و رفتارها اساس بر فرد كردن عمل و رضايتينا و خشونت

از سياست مربوط به دخالت شركتها و يا كليسا در امور سياسي  يطلبد جدا همگاني را مي
رابطه متقابل و انتظار از يكديگر  ).141:1379 هانتيگتون،(اينر و شود مشاركت سياسي ناميده مي

و نهادهاي  ها سازمانمشاركت سياسي فراهم ساخته كه عملكرد فرد در  براي يا حوزة گسترده
  .دهد جامعه را در گسترة مشاركت سياسي قرار مي
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 مشاركت غيرمستقيم.-2مشاركت مستقيم؛ -1است:  يمشاركت سياسي داراي دو تقسيم بند
ي دادن نظارت بر نظام سياسي حاكم بر خود به صورت رأ دخالت در تعيين سرنوشت وانتخاب و

توان مشاركت سياسي مستقيم ناميد، همچون انتخابات مجلس  در چارچوب احزاب فراگير را مي
براي دخالت مردم در  يو رياست جمهوري در ايران؛ اما مشاركت سياسي غيرمستقيم، راهكار

اولويت اول را  يي حزبها فعاليتامور سياسي است به طوري كه در اين سيستم سياسي، 
 انتخاب و مستقيم راي از برآمده آن، بر حاكم دولت و سياسي نظام ين سيستم، داراست. در ا

 در. چين و آمريكا در جمهور رئيس انتخاب مانند باشد، مي مجلس وسيله به كشور سياسي رهبر
يابد و در  ب دو حزب نمود ميقال در سياسي مشاركت حزبي، دو سياسي نظام عنوان به آمريكا

ونيست و انتخاب دبير كل حزب به عنوان رهبر سياسي از ديگر چين فعاليت در حزب كم
در نظام جمهوري اسالمي ايران مشاركت سياسي به معناي  .مصاديق مشاركت سياسي است

ن همي بر. است ديني -هاي سياسي حق دخالت مردم در تعيين سرنوشت خود با توجه به آموزه
نظارت بر آنها با توجه به اصل اول قانون هاي سياسي و  گيري اساس دخالت مردم در امر تصميم

قانوني، مذهبي و عرفي   اساسي به رسميت شناخته شده است اين مشاركت مبتني بر اصول
 حاكم بر روابط اجتماعي مردم ايران، الزمة حفظ و انسجام نظام جمهوري اسالمي ايران است

ه رفتار و عمل فردي توان گفت كه مشاركت سياسي هر گون يم .)20-22:1380(سعيدآبادي،
است كه هدف آن تحت تأثير قرار دادن سياست گذاريهاي عمومي يا انتخاب رهبران سياسي و 

حوزة تصميم گيري و تقاضا در بين مردم و   يا اعمال نظر رهبران بر مردم يا به طور خالصه
   .دولت است

سياسي خاصي كه  در واقع، اصطالح مشاركت سياسي براي افراد متفاوت با توجه به فرهنگ
هاي رفتاري را در بر دارند معناي بسيار متفاوتي دارد، لذا، مضمون مشاركت سياسي انواع الگو

كوشش براي  فعاليت در مبارزات انتخاباتي، فعاليت انتخاباتي شامل راي دادن، -1گيرد:  مي
غيير نتيجه ترغيب ديگران كه به كانديدا يا حزب معيني راي دهند؛و يا به عكس كوشش براي ت

اعمال نفوذ بر مسوالن،به معناي تماس با مقامات دولتي براي تحت تاثير قرار  -2 يك انتخابات؛
ساير  -3 گذارد؛ ه بر تعداد زيادي از مردم اثر ميدادن نگرش و رفتار آنان درباره موضوعاتي ك

بر جوي عمومي كه ي سازماني به غير از اعمال نفوذ بر مسئولين به منظور تاثيرگذاري ها فعاليت
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تماس فردي با مقامات براي بيان شكايات درباره  -4 د؛گير ميدر ان سياست گذاري صورت 
خشونت،به معناي كوشش براي تاثيرگذاري بر تصميمات دولت از -5موضوع مربوط به يك فرد؛

). هر چند بيشتر مطالعات 170-172:1382 (ساعي، ها ريق خسارت زدن به اشخاص و داراييط
اره مشاركت سياسي،بر رفتار راي دهندگان و ديگر اشكال فعاليت انتخاباتي متمركز است ولي درب

بايد توجه داشت كه مقوله هاي ديگر بطور گسترده در همه سيستم هاي سياسي به كار مي 
رود.به هر حال در سيستم هاي سياسي مختلف ممكن است تلفيق دقيق اشكال مشاركت تفاوت 

ند،و شو ميباشند. لذا، مشاركت سياسي مقوله اي است كه افراد در آن وارد  زيادي با هم داشته
قالب آنها در زندگي  نهادهاي سياسي به مثابه زمينه روانشناختي و فرهنگي يي است كه افراد در

  ند.پرداز ميسياسي و ساير عرصه هاي اجتماعي به كنش و واكنش با يكديگر 
  

   مردم نهاد هاي سازمانب. 
غيردولتي تعريف چندان روشني ندارند، و به علت تعدد و تنوع نقش ها و  هاي سازمان

 با ها سازمان اين واقع در ،وجود دارد NGOsند تعاريف متنوعي از گير ميويژگيهايي كه به خود 
ي غيردولتي ها سازماند كه كن مي) اشاره 1992(تدلر  جوديت. ندشو مي تعريف غيردولتي پسوند

سخت، غيرقابل  ،د، بزرگشو ميند. دولتي كه گفته كن ميقابل دولت تعريف اغلب خود را در م
به  ها سازمانانعطاف، بوروكراتيك، سلسله مراتبي و نا توان در رسيدگي به فقيران است. اگر اين 

ند طيف بسيار كن ميعنوان نهادهايي تعريف شوند كه خارج از حيطه و اقتدار دولت فعاليت 
د. شو ميد. معموالً از يك پسوند ديگر هم براي تعريف دقيق تر استفاده نشو ميوسيعي را شامل 

ت بسيج ـب، كه در جهـد داوطلـي هستنـيها سازماندر حقيقت منظور ». بخش غيرانتفاعي«
 دـنكن يـمنيرو و احساسات داوطلبان براي كاهش رنج ها و با هدف توسعه انساني عمل 

)Streeten, 1997, 18(. اي مورد تأكيد در تعريف يكي از ويژگيهNGOs بودن غيرانتفاعي خصيصه 
البته  ،اند دهش قائل ها سازمان بعضي براي را محدوديتهاي تعاريف از بعضي در كه آنهاست
انتفاعي در آنها، بر كسب سود ترجيح مانند تعاوني ها را كه جنبه غير ها سازماناي از اين  دسته
كسب سود  ،داد و بدين ترتيب اگر هدف عمده سازمانيقرار  NGOsدر چهارچوب  توان ميدارد؛ 

). 1381به شمار آورد (سعيدي، غيردولتيآنرا يك سازمان  توان مي ،يا تقسيم آن بين اعضا نباشد
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غيردولتي  هاي سازمان«گراي توليدي را خدمات هاي سازمانتعاوني ها و  توان مياز اين رو 
براي توسعه و جلب  ها سازمانكه وجود اين قبيل  تجربه نشان داده است .اتالق كرد» اقتصادي

  ).1380زاده،  خيريه است (مقني غيردولتيهاي  سازمانحياتي تر از  ،و تعميق مشاركت
  غيردولتيهاي  سازماننقاط قوت ) 1
زينه با بهره گيري از منابع انساني داوطلب و جذب منابع مالي، با ه غيردولتي هاي سازمان -1

 ،از انجام دادن آنها با آن حد هزينه ها سازمانقادر به تحقق اهدافي هستند كه ساير  ،ينيبسيار پا
توانند نيازها و  به علت تخصص ميداني و بومي بهتر مي غيردولتي هاي سازمان -2قاصرند. 

ي واقع ا كمبودهاي واقعي منطقه را تشخيص دهند و خود را به آساني با شرايط و موقعيت منطقه
ي داوطلب ها گروهقادر به جذب و جلب مشاركت  غيردولتي هاي سازمان -3.در آن تطبيق دهند

غيردولتي به دليل  هاي سازمان -4هاي توسعه هستند.  مردمي براي عملي كردن اهداف و برنامه
گاهي به دليل  ها دولتخودجوش بودن، به اصول خود، پاي بندتر و متعهدتر هستند اصولي كه 

 - 5 ).سپارند(مانند حفاظت از محيط زيست و..به فراموشي مي غيرهظ منافع خارجي و يا حف
دولتي صرفاً بر موضوعات محدود وخاصي تكيه  هاي سازمانغيردولتي برخالف  هاي سازمان

غيردولتي  هاي سازمان -6شود.  دارند كه اين موجب تمركز هدف در آنها و عملكرد بهتر آنها مي
با اهداف خيرخواهانه و بشر دوستانه و به صورت خودجوش در اجتماع ايجاد به دليل آنكه 

و مشاركت . شوند قادرند تا اعتماد مردم و اجتماعات محلي را در حد بااليي كسب نمايند مي
اعتبار و شايستگي را به آنها  ،هاي توسعه تسريع نمايند كه نوعي اقتدار مردم را در امر برنامه

غيردولتي به دليل  هاي سازمان -7حس احترام و مقبوليت اجتماعي آنهاست.  دهد كه ناشي از مي
ه ژپرو انعطاف پذيري باال و به دور بودن از بوروكراسي دولتي قادرند سريعتر و با كارايي بيشتر، 

   هاي توسعه را عملي سازند.
  غيردولتيهاي  سازمان نقاط ضعف) 2
 - 2غيردولتي ضعيف است.  يها سازمانها در  كارشناسي مالي و تأمين اعتبار براي برنامه -1

يت مكاني، مالي، اداري و محدود( است محدود -3غيردولتي  هاي سازمانظرفيت عملكرد 
غيردولتي به علت دورشدن آرام از اهداف و كاهش  هاي سازمانحضور و موجوديت  -4 .اجرايي)
به خصوص ها در طول زمان محدود است و داراي نقطه اوج و فرود زود هنگامي هستند ( انگيزه

 ها سازمانترين مشكل در اين  مديريت ضعيف شايد بتوان گفت مهم -5ي جوانان). ها تشكلدر 
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عموماَ به تحويل خدماتي تمايل دارند كه نتايج آن قابل لمس،  غيردولتي هاي سازمان-6 ست.ا
  پايدارند.وژه هاي انجام شده نيز غالباَ ناكمي و كوتاه مدت باشد و بنابراين پر

  
 نهاد مردم ىها سازمان يخچه. تار3

  نهاد در جهان مردم ىها سازمان الف. سابقه
  هـاي  سـازمان اما  .اند تهداش وجود  تاريخ سراسر در شهروندان داوطلبانه هاي انجمن  اگر چه
 قـرن  دو در  .ميشـوند  ديـده  الملـل  بين سطح در  ويژه به  امروز منوال همان به  اغلب غيردولتي

 در كـه  اسـت  جهـاني  سـرخ  صـليب   چنيني اين هاي سازمان اولين از يكي .ندا تهياف توسعه  اخير
  مان ملل متحدساز  تاسيس با  دولتي غيره سازمان در ديگر عبارت به  شد. تاسيس 1863 سال
 .آمـد  وجـود  بـه  ،است آمده ملل سازمان منشور 10 فصل 71 ماده در آن مفاد كه 1945 سال در

امكـان حـل    شـد.  نهاد مردم هاي سازمان  يافتن اهميت موجب  20 قرن در سازي جهاني فرايند
ـ  بـين خيلي از مشكالت داخل يـك كشـور وجـود نداشـت و معاهـدات         هـاي  سـازمان  و  يالملل

 متمـر   بـزرگ  مالي  موسسات  منافع بر  حد از بيش جهاني تجارت  سازمان قبيل از  يالملل بين
  مسـائل  بـر   تاكيـد  بـا   غيردولتي هاي سازمان،درون اين  كردن متعادل  براي اقدامي در .بود كز
اجتمـاعي   اجـالس  آن بارز نمونه كه  س شدندتاسي پايدار توسعه و توسعه به كمك دوستانه بشر

 اقتصـاد   اجـالس  رقيـب  و  دشـو  مـي  برگـزار   اووس در  ژانويه ماه در ساله هر كه  جهان است
  شـد  برگزار  برزيل توآلگر پور در  جهان اجتماعي  اجالس پنجمين و  د.شو مي محسوب جهاني

كردنـد.از انجـا كـه اصـطالح      شـركت  آن در  دولتـي  غيـره   سازمان 1000 از بيش نمايندگان و
 سـازمان  اصـطالح  از ندده مي ترجيح  ها سازمانسازمان مردم نهاد بسيار كلي است،خيلي از اين 

 سـازمان  توسـط  شـده  تهيه گزارش .كنند استفاده خصوصى توسعه سازمان يا  خصوصى داوطلبانه
 29000 بـه  قريـب  زمـان  آن در كه مي داد نشان حكومت جهانى خصوص در 1995 سال در ملل

 از حتـى  كشـورها  داخلى نهاد مردم سازمان تعداد .است وجود داشته بين المللى نهاد مردم سازمان
 نـد كن مـي  فعاليت دهمتح اياالت در غيردولتى سازمان ميليون 2حدود بوده است؛ باالتر نيز رقم اين
در  .دارد نهـاد  مـردم  سـازمان  4000 نيـز  روسيه .اند دهش تشكيل گذشته سال 30 در بيشتر آنها كه

 ايجـاد  هـا  سـازمان  ايـن  از مـورد  چندين دارند.روزانه وجود نهاد مردم سازمان ميليون 2 هندوستان
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 (ويكـي پـديا،   دشو مي يستأس سال هر در نهاد مردم سازمان 240 به قريب كنيا، در تنها .ندشو مي
2014.(  
  

   ايران در نهاد مردم ىها سازمان و مشاركتي نهادهاي تأسيس و پيدايش ب. سابقه
 از طوالني تاريخي كشور، اين و نيست ما سرزمين در جديدي تجربه مشاركتي زندگي

 هب،مذ از برخاسته امري عنوان به مشاركت. است داشته بشردوستانه و خيرخواهانه ىها فعاليت
 و دفاعي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ههاى عرص همه در اجتماعي سنن و آداب مدنيت،
 و حساس مقاطع شاهد جهان از نقطه اين تاريخ. است داشته پررنگ حضور كشور سياسي
 در. است بوده غيرممكن داوطلبانه، حركت و مشاركت با جزء آن از گذر كه است سازى سرنوش
 سنتي تشكلهاى آن، الگوهاي از يكي. است اجتماعي مشاركت از سرشار كشورمان گذشته، ايران
 خدمات ارائه و اقتصادي نيازهاي رفع براي مردم همكاري بطن از كه باشد مى نذر و وقف: مانند

 از دولت كه هايى شكاف كردن وپر ناگوار حوادث با مقابله در ها تشكل اين. اند دهش ظاهر اساسي
 چنين. اند دهكر ايجاد محروم طبقات  براي را اجتماعي اطمينان بكهش آيد، نمى بر آن عهده
 و خواهي آزادي روحيه سرزمين، اين مردمان بشردوستانه سابقه و فرهنگ در ريشه هايى تشكل

 و تنگناها وجود با و اند دهآور تاب زماني مختلف شرايط در آنها. دارد آنان ديني شهاى ارز
 و اقليمي شرايط امنيت، فقدان.ندده مي ادامه خود ياتح به هنوز مختلف تهاى محدودي
 و ارزشي ههاى خميرماي و نذر و وقف سنت: مانند ديني ههاى آموز اقتصادي، فقر جغرافيايي،
 و تعاون متعدد انواع و قالب در مشاركتي فرهنگ بقاي و استمرار موجب سرزمين اين فرهنگي
 ،اند هشد مي اداره نذر و وقف راه از كه خيريه تمؤسسا ها، دارااليتام وجود .است شده همكاري

 تا دور هاى گذشته از كشور در موجود مشاركتي الگوهاي مصاديق از وغيره، سنتي يهاى تعاون
 توسط ايران در خيرخواهانه و امدادي ىها فعاليت بيشتر حاضر حال در. است بوده حال به

 جهاد شهيد، بنياد امام، امداد كميته: نظير گيرد؛ مى صورت غيردولتي دولتي نوع از يىها سازمان
 صورت به عمدتاً تشكيل بدو در بهداشت،كه داوطلب زنان جامعه مسكن، بنياد سازندگى،
 آن اعضاي تعداد باالبودن و روزافزون گسترش دليل به تدريج به و بوده مردم بين از و داوطلبانه

 سعيدي،( است درآمده دولتي صورت به و شده نهادينه نها درا مديريت بخش وسيع، سطح در
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 عرص در ضروري و تخصصي فعاليت براي نهادهايي و انجمنها اخير، ىها سال در. )1382
 مخدر، مواد مصرف به اعتياد معضل با مبارزه: مانند اجتماعي و فرهنگي مختلف ههاى

 كه فيصن و هاى حرف انجمنهاي كنار در كه اند دهآم وجود به زيست محيط و كودكان،زنان
 اين در همچنين ند؛كن مي فعاليت گردد برمي قبل دهه چند به ها آن فعاليت و تشكيل سابقه
 آنها كنار در نيز جوان و نفس تازه نيروي خيريه، غيردولتي يها فعاليت تر سنتى اشكال راستا
 كشور در فراواني غيردولتي هاي سازمان اخير سال چند طي). 1382 ابرندآبادى، دارند( نجفي قرار

 حدود را ايراني غيردولتي هاي سازمان شمار منابع برخي. اند دهش مشغول فعاليت به و گرفته شكل
 انجمن حال اين با. باشد ق آميز اغرا قدري رسد مى نظر به كه زنند مى تخمين هزار پانزده
 از يآمارگير و فهرست تهيه به اقدام است غيردولتي سازمان يك خود كه ايران خانواده تنظيم
 نموده عنوان با كتاب يك قالب در كشور غيردولتي هاي سازمان هاي سازمان اطالعاتي بانك
 خورد مي چشم به ايراني غيردولتي سازمان هزار دو از بيش مشخصات آن در كه است

 ،فرهنگي حوزه در ها سازمان اين يها فعاليت عمده ترين آمار اين طبق بر . )255 :1380نمازي،(
 هزينه تامين منبع ترين عمده. است بوده الحسنه قرض و خيريه و حمايتي ورام آموزشي،
 اين كه است دولتي اعتبارات و تسهيالت و مردمي كمكهاي درايران غيردولتي هاي سازمان

 ضروري بنابراين تشكل هاست اين تقويت و حمايت در مردم و دولت پررنگ نقش نشاندهنده
 و حمايت مورد تشكيل، ابتداي در هستند ونوپا جوان عمدتاَ كه مردمي يها تشكل اين است
 اين مالي ضعف نقطه از گروهي يا فرد استفاده سوء بدون تا شوند، گرفته قرار دولت بيشتر توجه

 ارتباط كانال دولت، هوشمند يار و شريك عنوان به بتوانند مردمي نهادهاي اين ،ها سازمان
 صداي« مثابه به و داده انتقال آنها به را مردم واقعي يخواسته ها و باشند، مردم با آنها دهنده
 اجراي و ها گيري تصميم در را ها دولت جامعه، مستضعف و محروم يها گروه بويژه  »مردم
 نهادي غيردولتي، هاي سازمان حقيقت، در). 1378 اميني،( نمايند ياري كشور توسعه يها برنامه
 مطرح با گذشته زمانهاى از و دارد بشر گذشته اريخت در ريشه كه است جديد مفهومي با قديمي
 بر عالوه اجتماعي نهادهاي اين. است نهاده  وجود عرصه به پا بشري اجتماعات مديريت شدن
 كه  الفضول حلف پيمان. هستند اسالمي مكتب در ديرينه هاى سابق داراي تاريخي، هاى ريشه
 جوانان از اى ه عد با پيامبري، به شدن ثمبعو از قبل(ص)  محمد حضرت اسالم گرامي پيامبر
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 بر دليلي نمايند دفاع مكه شهر در غريب افراد از حقوق آن اساس بر كه نمودند، منعقد قريش
 در مردمي هاي سازمان و ها تشكل كه است اين است مسلم كه آنچه حال هر به .مدعاست اين

 در تاريخي پژوهشهاي چه اگر ارندبرخورد نيرومندي فرهنگي پشتوانه و تاريخي قدمت از ايران
 اساس بر كه ايران در ياريگري فرهنگ كه گفت توان مي ولي ،است اندك بسيار زمينه اين

 مذهبي هاي هيات تكايا، مساجد،). 1374 ازكيا،( دارد طوالني اي سابقه ،است مردمي يها تشكل
 قرض هاي صندوق آناز وپس دانند مي قديمي سنتي غيردولتي نهادهاي را ها خانه قهوه و

 سپس و بعدتر دوران در التحصيلي فارغ هاي دوره وحتي اسالمي هاي انجمن ها، خيريه الحسنه،
 مدني نهادهاي جديدتر هاي شكل غيره، و ومهندسي صنفي هاي نظام و اصناف ها، اتحاديه
 قوانين و ها تشكل. شوند خارج دولتي نيمه مديران ازدست بايست مي رفته رفته البته كه هستند
 روزهاي درآخرين 29/3/84 مورخه غيردولتي هاي سازمان فعاليت و تاسيس نامه آيين مربوطه
 138 اصل استناد به و اطالعات وزارت 8/5/83 مورخه پيشنهاد به بنا خاتمي، محمد سيد دولت
 ،»مركز« ،»كانون« ،»انجمن« ،»جمعيت« چون عناويني. شد اجرايي و تصويب اساسي قانون

 غيردولتي يها تشكل و »سازمان« واژه بجاي توانند مي »موسسه« ،»خانه« ،»مجمع« ،»گروه«
 نامه آيين رعايت با مشترك اهداف و فعاليت موضوع با توانند مي ها تشكل. شوند گرفته بكار

 حتي يا ها شبكه. درآيند يالملل بين هاي سازمان عضويت به يا و درآيند شبكه صورت مذكوربه
 اعتباروصالحيت به بسته -خود اعضاي مشروع هاي خواسته تحقق راستاي در لفعا يها تشكل

 قانوني هاي قابليت -)ها تشكل جمعي كار( ها تشكلديگر با آنها تعامل و فعاليت خودوگسترش
 در مشاركت و سازي تصميم تا گردهمايي و تجمع برگزاري و نشريه انتشار از ؛دارند بسيار

 اصالح تقاضاي حتي و مجلس يا دولت به لوايح و طرح اعطاي وحتي دولتي هاي گيري تصميم
 Non Governmental« شده كوتاه NGOs امروز رايج اصطالح در. كشور موضوعه قوانين در

Organizations «،و ها كانون،ها انجمن ها، تشكل به كه ؛غيردولتي يها سازمان معناي به است 
 ها جهت گيري و ها رويكرد سازي بومي جهت  يراَاخ  ايران در و دشو مي گفته مردمي نهادهاي

 سمن،. اند دهنمو NGO جايگزين را سمن واژه ايران، شرايط با متناسب ها سازمان اين در تحول و
   .)1388:10همائي،( است» نهاد مردم يها سازمان« شده كوتاه
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سيدمحمد نهاد در سه دوران رياست جمهوري  ي مردمها سازمان. بررسي نقش 4
  روحانيحسن نژاد و  احمديمحمود مي، خات

   نهاد در مشاركت سياسي ي مردمها سازمانالف. گفتمان دوران سيدمحمد خاتمي و نقش 
  سيدمحمد خاتميمحور  سياست گرايي توسعه ) گفتمان1

 خرداد دوم در  خاتمي محمد سيد آمدن كار روي محور، با سياست گرايي توسعه گفتمان
 نوعي گفتمان اين واقع در .گرفت شكل خارجي و داخلي سياست صهعر در نويني گفتمان 1376

 و برتر دال يك مثابه به را اسالم دهد، مي ارائه را اسالم از واسازانه و شكنانه شالوده قرائتي از
 مطرح سياسي -اجتماعي مباحث و مسائل و قلمرو و عرصه در كانوني و اي گره نقطه
 ديانت و سياست و مدرن و سنت قانون، و دين و آزادي بر هك خاتمي سياسي آراء و افكار.دكن مي
 جامعه پاي بر و گرايي قانون ضرورت بر داخلي جنبه از و ورزد مي تاكيد دموكراسي و دين و

 دنبال را سياستي نوع آن خارجي روابط بعد در و اجتماعي و سياسي هاي آزادي تحقق و مدني
 و مفاهمه و االذهاني بين يگفتگو بر و است باطيارت اخالق و عقالنيت بر مبتني كه دكن مي
 سياست واقع در ).190:1389 ازغندي،(ورزدد  مي تاكيد ها انسان اجباري غير و آزاد انتخاب حق
 براي و بود متقابل احترام و آميز مسالمت همزيستي يي،زدا تنش دوره،سياست اين در ايران جديد
 به و محور صلح نظريه يك عنوان به ها تمدن گفتگوي جهانيان،نظريه نزد در اصول اين اثبات
 و عزت،حكمت اصل سه كنار در اصول، اين .گرديد عنوان جهان به. ا.ا.ج نگرش نوع عنوان

 و شده خارج محور اقتصاد جنبه از .ا.ا.ج خارجي زمان،سياست اين در.كردند مي عمل مصلحت
 عرصه دارد،در داخلي كاربرد بيشتر كه جنبه اين بر افزون .يافت اساسي جنبه سياسي توسعه
 فرهنگي ارتباطات است،و قطبي تك نظام با مخالفت آن مفهوم كه جهاني پلوراليسم،نيز خارجي

 مدني، جامعه شعارهاي طرح، واقع در) 27: 1382 فيروزآبادي،  و تاجيك(ياقتند  محوريت
 نوعي و رفسنجاني ميهاش اكبر خارجي سياست به بود اعتراضي ها تمدن گفتگوي و زدايي تنش

 سياست ي عرصه در سياسي گفتمان در تحول. گرديد مي تلقي مسلط سياسي گفتمان جابجايي
 و ملي سطح دو در آن پيامدهاي و خارجي سياست بازبيني جهت شرايطي و امكانات نيز خارجي

 تجربه به اجعر تازه فهم و تفسير اي گونه ارائه با ها تمدن يگفتگو لذا .آورد فراهم يالملل بين
 و ها فرصت از يالملل بين جامعه قواعد و هنجارها پذيرش با دكن مي سعي غربي مدرنيته تاريخي

 سياست اصول كل در. شود مند بهره يالملل بين اعتبار كسب و ملي منافع تامين براي امكاناتش
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 -1: كرد خالصه زير موارد در توان مي را فرهنگي– سياسي گراي عمل دوره در ايران خارجي
 گفتگو بر تاكيد -2 ي؛الملل بين و اي منطقه سطح در سازي اعتماد جهت در كوشش و ييزدا تنش

 خارجي؛ سياست سطح در مطرح مشكالت و مسائل فصل و حل جهت ها فرهنگ بين مفاهمه
 در اصولي مواضع اعالم طريق ايراني،از ضد هاي سياست سازي خنثي جهت در تالش -3

 براي كوشش -4 ،الملل بين نظام سطح در پرستيژ كسب جهت يالملل بين امعمج و ها كنفرانس
 ؛الملل بين روابط در و و گفت و صلح،عدالت خواهان تمدني عنوان به اسالمي تمدن شناساندن

 شعار با كشور از خار مقيم ايرانيان هاي توانائي و ها پتانسيل از استفاده و جذب در سعي -5
. يالملل بين محذورات و مقدورات به توجه با خارجي سياستگذاري -6؛ايرانيان همه براي ايران

 -3) ها شركت بر ماليات اصالح( ها ماليات نظام -2 ساختارها اصالح -1:عمده سياستهاي
 هاي بانك ايجاد -5 خارجي يگذار سرمايه قانون اجراي و تصويب -4 ارز نرخ ساي يكسان

 قانون -7 خصوصي هاي بيمه ايجاد -6) رسيانپا نوين،سامان،كارآفرين، اقتصاد( خصوصي
 در ثبات ايجاد منظور به خام نفت درآمد از حاصل ارزي ذخيره حساب ايجاد -8 عوارض تجميع

 توليدي امور در يگذار سرمايه منظور به ريالي ذخيره حساب همينطور و ريالي و ارزي درآمدهاي
 واحد چند رساندن برداري بهره به -10 الحسنه قرض هاي صندوق كنترل جهت در تالش -9
 بودجه كسر -2 سازي خصوصي كند روند -1:  دوره اين مشكالت. جنوبي پارس گازي ميدان از

 يارانه پرداخت ادامه -4 ناتمام هاي طرح -3) نفت قيمت شديد كاهش دليل به عمدتا( دولت
 بازار و قاچاق بازار رواج-6 زدايي مقررات زمينه در نبودن موفق -5 انرژي هاي بخش به سنگين

  ).17: 1388 رضايي،(  تورم نرخ بودن باال -7 ارز رسمي غير
 در فراگير اقتصادي ركود با دوم برنامه نيمه در خاتمي آقاي جمهوري رياست حقيقت،آغاز در

 و گذاشته تاثير نفتي غير صادرات و نفت تقاضاي بر كه بود همراه آسيا شرقي جنوب كشورهاي
 و داشت بسيار منفي تاثير كشور اقتصاد بر جهاني بازار در نفت قيمت شديد شكاه با 77 سال در

 1378 سال در كه بود طوري تورمي شرايط اين. ساخت حاكم ايران بر را تورمي ركود شرايط
 به كه گرديد تدوين شرايطي در سوم برنامه.بود رسيده درصد 1/20 تورم و 6/1 به اقتصادي رشد
 نوع و نبوده حاكم زيري برنامه فرآيند بر مشخصي راهبرد ريزي برنامه سابقه سال 50 رغم

 در. نداشت مشخصي تفصيل حد و عمق بخشي، -اي منطقه هاي نگرش جامعيت نظر از ها برنامه
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 در. اند تهپنداش ساله پنج هاي بودجه تخصيص مثابه به را ريزي برنامه مفهوم اخير، يها دهه
 انبوه اجزاي بين سازگاري حفظ و درآمده ارقام و اعداد از انبوهي صورت به برنامه هر نتيجه

 نظر مورد كميات عملي تحقق كه آن ضمن. است بوده ممكنغير حتي و دشوار بسيار اطالعات
 عدم علت به كه است برنامه هاي سال طي در شده بيني پيش منابع تحقق گرو در برنامه
 معمول طور به نفت جهاني هاي قيمت از بودن متاثر و كشور مالي منابع حصول در قطعيت
 هاي ويژگي ينتر مهم از. آمد مي بوجود آن عملكرد با برنامه اهداف بين زيادي فاصله
 در. است بوده برنامه كلي هاي سياست و رهنمودها و عملياتي يها برنامه فقدان قبل، يها برنامه
 كلي هاي سياست با اي شده حساب و دقيق ارتباط ها برنامه اين در منابع تخصيص نتيجه
 مي خاتمه ريزي برنامه نظام فعاليت برنامه هر تصويب و تدوين از پس عالوه به نداشتند ها برنامه
 پذير امكان برنامه در الزم تغييرات اعمال بيني پيش قابل غير اقتصادي تحوالت رغم به و يافت
 بتواند مجلس اوال كه شد طراحي اي گونه به سوم برنامه ريزي برنامه نظام رو اين از. است نبوده

 را خود نظارت برنامه، اصلي هاي سياست و ها گيري جهت ها، هدف تصويب و بررسي طريق از
 داشته وجود برنامه اصالح براي كافي پذيري انعطاف ثانيا ،كند اعمال مجريه، قوه عملكرد بر

  . باشد
 براي سازي نهاد و يابي مشكل بر برنامه اين در كه است اين سوم برنامه ويژگي ينتر مهم

 مشي خط يافتن دنبال به عمدتا سوم برنامه طراحان لذا. است شده تاكيد كشور مشكالت حل
 سياست از اي مجموعه سوم برنامه بنابراين. كنند متحول را جامعه كل بتوانند كه اند دهبو هايي
 سوم دهه در ايران عهجام كه دپرداز مي مهمي مشكالت به برنامه اين. هاست حل راه و ها

 رشد و گرفته قرار اولويت در اجتماعي عدالت تحقق برنامه اين در. است مواجه آن با انقالب
. است شده شمرده بر مقصود اين به نيل راههاي از تورم مهار و اشتغالزايي اقتصادي، سريع
 تامين هاي كهشب ايجاد مديران، كارايي افزايش اقتصادي، ساختار اساسي اصالح همچون اموري

 خصوصي مورد در. است تاكيد مورد نفتي درآمدهاي به وابستگي كاهش و كارآمد اجتماعي
 و اساسي قانون سوم و چهل اصل طبق اسالمي شوراي مجلس 76 در مصوبه طبق نيز سازي
 جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه دوم برنامه قانون) 45( و) 41( هاي تبصره
 تعاوني هاي بخش يگذار سرمايه تشويق و دولت تصدي حجم كاهش منظور به و ايران اسالمي



  
 

      
 ◊ ...هاي در دوران ياسيمردم نهاد در مشاركت س يها سازمان گاهينقش و جا  

  

١٣٩ ◊                   
 

 مجلس به كشور كل 1378 سال بودجه اليحه تقديم از قبل تا شد موظف دولت خصوصي، و
 و ها شركت جمله از دولتي بخش هاي شركت كليه تكليف تعيين به نسبت اسالمي، شوراي
 سهام فروش و واگذاري انحالل، طريق از قانون ينا 2 تبصره) و( بند موضع دولتي يها سازمان

 و چهل اصل اجراي در كه هايي شركت از دسته آن كند اقدام تعاوني و خصوصي هاي بخش به
. هستند مستثني تبصره اين شمول از باشند دولت اختيار در بايستي الزاما اساسي قانون چهارم
 .است دولت به متعلق ها آن سهام هك هايي شركت انحالل و واگذاري فروش، از حاصل وجوه
 شركت انحالل و واگذاري و فروش از حاصل وجوه شد مي واريز عمومي درآمد حساب به بايد

 دولت به وابسته انتفاعي يها سازمان و دولتي هاي شركت به متعلق ها آن سهام كه هايي
 بايستي وطهمرب شركت علمكرد بر ماليات وضع از پس) آنها به متعلق سهام نسبت به(است
 پرداخت اي سرمايه هاي هزينه مصرف به ذيربط شركت مصوبه بوده چهارچوب در مورد حسب
 در 1351 سال مصوبه بودجه و برنامه قانون 32 ماده موضوع دولتي هاي شركت هاي بدهي
 با و جمهور رييس رياست به اي كميته تبصره اين مفاد اجراي منظور به. گيرد قرار اولويت
 مركزي بانك كل رييس بودجه و برنامه سازمان رييس دارايي و اقتصادي امور روزي عضويت
 قانون طبق. دشو مي تشكيل مورد حسب ذيربط اجرايي دستگاه رييس و ايران اسالمي جمهوري

 به اسالمي، شوراي مجلس 1379 مصوب فرهنگي و اجتماعي،اقتصادي توسعه سوم برنامه
 در دولت كردن كارآمد و كشور انساني و مادي منابع وري هبهر افزايش و كارايي ارتقاي منظور
 هاي شركت سهام تعاوني، و خصوصي هاي بخش توانمندي توسعه و گذاري سياست عرصه
 ضروري غير دولتي بخش در ها آن فعاليت ادامه كه هايي شركت در دولتي بخش واگذاري قابل
 و تعاوني هاي بخش به مساوي رايطش در ايثارگران اولويت با قانون اين مقررات طبق است،

   .)190-191:1389 ازغندي،( ،)توسعه سوم برنامه قانون( شد مي فروخته خصوصي
  خاتميدر دوره سيدمحمد  سياسي مشاركت نهاد در مردم هاي سازمان) نقش 2

 دولت، و ملي سطح در مدني جامعه و ساالري مردم گفتمان تسلط دليل به دوران اين در
 بيش مدرن مدني نهادهاي تنوع و تكثر گرفت، قرار مدني نهادهاي فراروي بيمناس هاي فرصت

 به يي تازه خون ،جوان داوطلب كنشگران نيروهاي حضور دوران اين در. شد چشمگير پيش از
 ايجاد و نسلي بين فاصله كاهش نويدبخش خود اين كه كرد جاري ايران مدني جامعه هاي رگ

 مسووليت پذيرش و اجتماعي خدمات سوي به جوانان معظي سرمايه سياسي مشاركت فرصت
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 به مدني نهادهاي حضور از و كرده باور بيشتر را مردم سياسي مشاركت نيز دولتمردان. شد مدني
 شكل. كردند استقبال خصوصي بخش و دولت كنار در اجتماعي عرصه بازيگران از يكي عنوان
 هر جايگاه از مشخص تعريفي ترديد بدون مدني، جامعه و خصوصي بخش دولت، مثلث گيري
 شعار بودن غالب. طلبيد مي را كشور توسعه در فعال و موثر نقش ايفاي براي بازيگران اين از يك

 قابل خألهاي جمله از نهادها اين پايداري براي مدون ريزي برنامه نبود و گفتارها در مدني جامعه
 تحوالت و زماني ضرورت دوران، اين در ديگر اهميت حائز نكته .است زماني مقطع اين در توجه
 به كشور عمومي عرصه در پديده اين تقويت براي مناسبي زمينه كه بود، مدني جهاني جامعه
 سياست جمله از دولت كردن كوچك و امور در مردم سياسي مشاركت بحث زيرا آورد وجود
 كانون وجود با. آمد مي همفرا اتفاق اين براي زمينه بايد بنابراين. شد مي دنبال كه بود هايي
. گرفت شكل ملت و دولت بين مناسبات و مدني نهادهاي از جديدي نوع كم كم مقاومت، هاي
 و موضوعات كردن عمومي در كليدي، مسائل از را مذاكره و ترويج بحث نهادها مرحله اين در

 آزادي بحث ادهانه اين از برخي در بعضاً. كردند مي دنبال مردم و مسووالن سطح در آن اشاعه
 دستور در دولتي نهادهاي عملكرد از انتقاد مواردي در حتي قوانين تغيير و فردي و اجتماعي هاي
 عرصه وارد فراگير و موضوعي هاي شبكه تدريج به آمده دست به تجربيات با. گرفت قرار كار

 دوران اين در. داشتند توجهي قابل تاثيرگذاري موارد برخي در كه شدند مدني هاي فعاليت
 هاي NGO و نهادها ديگر و UN،UNICEF، UNESCO، UNHCR چون يالملل بين هاي آژانس
 آغاز را هايي همكاري غيردولتي يها سازمان با پروژه اجراي قالب در و شده فعال يالملل بين

  .كردند
  

  نهاد در مشاركت سياسي ي مردمها سازماننژاد و نقش  ب. گفتمان دوران محمود احمدي
  نژاد  محور محمود احمدي اصول گرايي آرمان گفتمان) 1

 نهمين در خود خاص اخالقي هاي ويژگي و اجتماعي منشا با نژاد احمدي محمود پيروزي
 خارجي گرانتحليل براي هم و داخلي ناظران براي هم 1384 جمهوري رياست انتخابات دوره

 مباحث به بيشتر خود انتخاباتي زاتمبار جريان در كه وي.بود مترقبه غير كامالت سياسي مسائل
 نمود،پس مي توجه كمتر خارجي سياست به و پرداخته كشور اقتصادي اوضاع و داخلي سياست
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 اعمال ضرورت از الملل بين نظام ماهيت و ساختار دادن قرار سوال مورد با رسيدن قدرت از
 برجسته با تا كرد يسع تاكتيكي لحاظ به و آورد ميان به سخن غرب قبال در تهاجمي سياست
 يك از را ايران موقعيت غربي، كشورهاي خارجي سياست هاي نارسايي و ضعف نقاط كردن
 ساختن ايدئولوژيك درصدد نژاد احمدي محمود حقيقت در. دهد تغيير شاكي به متهم كشور
 در گرايانه ايدئولوژي لذا،رويكرد.است شمول جهان دين يك به عنوان اسالم مركزيت به سنت

). 125-149: 1389 ،ازغندي( است اسالمي انقالب هاي آرمان از متاثر خارجي ياستس
 سياست مباني مثابه به دولت اين گرايي اصول نژاد، احمدي محمود هاي گفته بنابراين،براساس

 د،بلكهشو مي تكرار مكرر گفتار در تنها نه كه گرا،اصولي عمل نه و است گرا مصلحت نه خارجي
 اعالم و وي آمدن كار روي با. است نمايان خوبي به نيز حكومتي كارگزاران كردار و رفتار در

 تشديد ايران، ضد بر عملي و اي هسته آپارتايد پيگيري به غرب ساختن متهم قبيل از مواضعي
 از و صهيونيستي ضد اظهارات و آمريكا گرايي جانبه يك و گستر جهان هاي سياست با ضديت

 يها سال گرايي عمل كه دارد آن از نشان اورانيوم سازي غني به مربوط يها فعاليت گيري سر
 هم گرايي مصلحت و ندارد اولويت ايران خارجي سياست در رفسنجاني هاشمي جمهوري رياست

 اسالمي جمهوري كه شده،چرا سپرده فراموشي به گرايي آرمان بلند هاي موج با مواجهه مقام در
 مشخص سنت و كتاب را آن كارويژه و اهداف ايشان تعبير به كه است حداكثري دولت ايران
 در ايران خارجي سياست اصول كل در). 80-85: 1384، فيرروزآبادي( .مصلحت نه و ندكن مي
 و محوري عدالت بر تاكيد -1:كرد خالصه زير موارد در توان مي را نژاد احمدي محمود دوره
 محسوب جهان در پايدار صلح و نظم ايجاد هاي پايه تنها معنويت و عدالت اينكه به اعتقاد
 مخالف كه دكن مي توصيف ثروتمندي بلوك عنوان به را غرب نژاد احمدي محمود -2.دشو مي

 به نسبت حتي ستيزي اسرائيل -3.است اسالم جهان سياسي استقالل و علمي هاي پيشرفت
 امريكا با او كه چرا.دارد قرار اسالمي جمهوري خارجي سياست اول اولويت در ستيزي غرب
 .ورزد مي تاكيد جغرافيا نقشه از اسرائيل محو و نابودي بر ولي هست، معامله و مذاكره به حاضر

 سرلوحه الملل بين نظام سطح در بلكه داخل در فقط نه را گستري عدالت و محوري ارزش -4
 و اقتدارگرايي روحيه نفي ضمن اسالمي جمهوري -5 .است داده قرار خويش عمل و انديشه

 كشورهاي گرايي جانبه يك و افزاري سخت هاي روش با مخالفت و جهان بر حاكم حصارطلبيان
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 و معنويت گسترش به آن هاي دستاورد صدور و اسالمي انقالب از حفاظت با دكن مي غربي،سعي
 -2 .عدالت سهام طرح -1: عمده هاي سياست. نمايد كمك جهاني صحنه در عدالت پايي بر

 بودجه در تغيير -4  .بنزين بندي سهميه -3 . ريزي برنامه و مديريت مانساز ساختار در تغيير
 تورم مركزي بانك هاي دارايي افزايش اثر بر كه مالي انبساطي هاي سياست -5  .ساالنه ريزي

  . اقتصادي تحول طرح -6 داد.  افزايش را
 كشور توسعه ازاند چشم آرماني جامعه تحقق مرحله مهمترين كه توسعه چهارم برنامه اليحه
 بهتر مديريت هاي فرصت كه است رشدي بسترهاي و مباني تحكيم پي در. دشو مي محسوب

. آورد خواهد فراهم را ايران اي توسعه جديد مباني ايجاد براي نياز مورد احكام و فردا ايران
 كشور تمد بلند انداز چشم چهارچوب در برنامه اين تنظيم و تهيه چهارم برنامه ويژگي ينتر مهم
 با آينده از تصويري،كالن هاي متغير گذشته روندهاي اساس بر انداز چشم تدوين در است؛
 و اجتماعي اقتصادي، هاي واقعيت به توجه با سپس. شد ترسيم موجود روند ادامه فرض

 مربوط مطالعات. شد ارايه مطلوب آينده از تصويري ها، محدوديت و امكانات و جامعه فرهنگي
 تدوين در. است بوده انداز چشم تنظيم در استفاده مورد هاي پايه ديگر از رزمينس آمايش به

 براي آمد در و مولد اشتغال ايجاد است، شده گرفته نظر در مهم بسيار هدف دو انداز چشم
 كشورهاي با كشور فاصله كردن كم و پايدار توسعه و رشد جريان استقرار طريق از جوان جمعيت
 اهداف.آورد دست به منطقه در را اول جايگاه انداز چشم افق تا كه اي گونه به صنعتي نوخاسته

 در و محور عدالت پايه دانش توسعه: نمود بيان صورت اين به توان مي را چهارم برنامه كلي
 فرهنگ و هويت از صيانت جانبه، همه بازدارندگي و ملي امنيت مطمئن تامين جهان با تعامل

 مشكالت تمام تقريبا كه شده ادعا شايسته، دوت استقرار و موثر حاكميت ايراني، -اسالمي
 براي و شده شناسايي زيادي حدود تا سياسي و اجتماعي ،اقتصادي ابعاد در كشور فراروي
 شده بيني پيش كمي اهداف ارتباط اين در. است شده داده اساسي حل راه مشكالت از بسياري

 درصد 2/4 رشد سال، در درصد 9/9 تورم نرخ ،سال در ددرص 8 بيكاري نرخ از عبارتند برنامه در
 رشد و درصد 2/12 يگذار سرمايه ساالنه رشد درصد8 ساالنه اقتصادي رشد شاغل، جمعيت
  .)146-148: 1389 ازغندي،(، )توسعه چهارم برنامه قانون( درصد 5/2 وري بهره ساالنه
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   نژاد محمود احمدي سياسي در دوره در مشاركت نهاد مردم هاي سازمان) نقش 2
 مي تثبيت فاز وارد تدريج به كه مدني نهادهاي دولت، محدود نگاه دليل به دوران اين در
 دولتمردان، سخن در نهادها اين پذيرش وجود با ،اند دهش رو به رو جديدي هاي چالش با شدند،

 محورانه عدالت شعارهاي وجود با دوران اين در. ندشو مي آنان حيات ادامه و رشد مانع عمل در
 نه كه دارد ملزوماتي به نياز حركت اين زيرا د،شو مين احساس اجتماعي عدالت سوي به حركت
 به مدني نهادهاي ماه چند گذشت از پس كه است نشده تعريف آن براي روشني انداز چشم تنها

 يافتدر نرم، براندازي چون متعددي اتهامات با محور مردم هاي حركت از كوچكي نماد عنوان
 به شاهد ترتيب بدين شدند، مواجه غيره و دشمن ابزار جاسوسي، خارجي، كشورهاي از پول

 همواره مدت اين در. هستيم عمومي سپهر در سياسي مشاركت در نهادها اين شدن رانده حاشيه
  . است رفته نشانه مدني نهادهاي طرف به مسووالن اتهام انگشت
  

  نهاد در مشاركت سياسي ي مردمها سازمان پ. گفتمان دوران حسن روحاني و نقش
   حسن روحاني محور تعامل خردگرايي ) گفتمان1

 غالب گرديد،گفتمان روحاني آقاي جمهوري رياست به منجر كه 1392 سال انتخابات از بعد
 .گرديد مستقر كاري محافظه و زدايي تنش ،جهان با تعامل ي برپايه اسالمي جمهوري سياست در
 از متفاوت رويكردي اسالمي، جمهوري رياست به روحاني حسن سالماال حجت انتخاب با

 مذاكرات از جديدي دور غازآ .شد پديدار خارجي سياست حوزه در ايشان دولت سوي از گذشته
 جذب افزايش راستاي در تالش ها، تحريم شدن برداشته راستاي در تالش اي، هسته
 موجود، هاي تنش كاهش راستاي در مذاكره و گفتگو به اعتقاد خارجي، هاي يگذار سرمايه
 عرصه در مناسبات از جديدي فصل آغاز از نويد همه... و همسايگان با روابط سازي عادي

 مصالحه نوعي از  نيز روحاني دولت استراتژي.داشت اسالمي داخلي و خارجي جمهوري سياست
 مستلزم ايران اسالمي جمهوري دولت منطق. دارد حكايت  وي سياست در ييزدا تنش و

 خارجي سياست در گرايي آرمان كننده ايجاب اسالمي انقالب منطق و بيني واقع و ييگرا واقع
 سياست در اعتدال گفتمان شاخص مهمترين رو، اين از. گردد برقرار توازن آنها بين بايد كه است

 كه اي گونه به. كرد تعريف و تلقي اساسي عنصر دو اين بين توازن و تعادل توان مي را خارجي
 و عام طور به اعتدال گفتمان تبيين در خود سخنان و اظهارات نخستين در منتخب جمهور رئيس
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 آرمان...بدون اعتدال: «دكن مي تصريح ويژگي و شاخص اين به خاص طور به خارجي سياست
 جاي در) روحانيون از جمعي با ديدار در روحاني( »نيست پذير امكان ...ييگرا واقع كنار در گرايي
 در: «گويد مي ايران اسالمي جمهوري خارجي سياست در اعتدال گفتمان توضيح در ديگر

 آرمان و ها ارزش به توجه با اما است، اصل يك بيني واقع خارجي، سياست در اعتدال گفتمان
 برقرار را الزم توازن خواهي، آرمان و بيني واقع بين اعتدال بايد و ايران؛ اسالمي جمهوري هاي
   خارجي و داخلي سياست در گرايي واقع تقويت دليل مهمترين  .) 1392 رسانه افق ايشهم(»كند

 »اعتدال« اميد و تدبير دولت گفتمان. گردد مي باز دولت اين گفتمان ماهيت به يازدهم؛ دولت
 اگر چون. است گرايي واقع و بيني واقع  نيز اعتدال گفتمان كانوني دقايق و عناصر از يكي. است
 تعريف تفريط و افراط حد دو ميانه باشد، آن معناي در شايد كه نظري اختالف همه با  را لاعتدا
 يا نشناختن نتيجه هيجاني تندروي و گرايي افراط. است بيني واقع مستلزم و متضمن كنيم،
 و نادرست درك معلول نيز تفريط ديگر، سوي از. آنهاست نادرست درك يا ها  واقعيت نديدن
 تقويت نيز خارجي و داخلي هاي  واقعيت  .)1392 ،آباديفيروز ( هاست  واقعيت از برداشت سوء
 پيشينه،.  سازد مي ضروري را يازدهم دولت خارجي  و داخلي سياست در بيني واقع و گرايي واقع

 و بين واقع شخصيتي وي كه دهد مي نشان خوبي به روحاني جمهور رئيس رفتار و گفتار تجربه،
. كند مي پيگيري امكانات و ها  واقعيت شناخت مبناي بر را انقالب هاي  آرمان كه دارد  واهخ آرمان
 دولت خارجي سياست در گرايي واقع عنصر تقويت در اي كننده تعيين نقش ،روحاني بيني واقع

 انديشه و شخصيت كه  شده ثابت تجربه به ايران اسالمي جمهوري در چون ،داشته است يازدهم
 هاي  گفتمان كه اي گونه به است، دولت آن سياست گفتمان بخش قوام حتي هورجم رئيس

 .يابند مي تداوم و شده تدوين و تعريف جمهور رئيس تفكر و انديشه پيرامون خارجي سياست
 بايستي  داخلي و خارجي سياست اساس كه است باور اين بر روحاني حسن .)1392 فيروزآبادي،(
 منافع تأمين بود قادر  خارجي سياست اگر و باشد ايران ملي امنيت و ملي منافع تأمين راستاي در

 را ها هزينه تر ساده سخن به و دهد قرار گسترش و توسعه راه در را كشور و تضمين را ملي
 برمبناي بنابراين. بود خواهد مطلوب خارجي سياست اين دهد، افزايش را سودها و كاهش
. داد افزايش را ها فايده و كم را ها هزينه بايد دارد، كشور كه شرايطي و كنوني دنياي هاي حقيقت
 به اينكه براي ما« بود گفته جمهوري رياست انتخابات به ورودش هدف درباره روحاني حسن
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 اينكه براي و دهيم نجات ظالمانه تحريم از را كشور اينكه براي و كنيم پيدا دست ملي اهداف
دركل .ايم كرده ورود عرصه اين در كنيم بنيانگذاري سازنده تعامل اساسبر دنيا با را روابطمان

 قرار اولويت -1: كرد خالصه زير موارد در توان مي را محور تعامل گرايي خرد گفتمان اصول
 ايران اي هسته پرونده خروج براي تـالش -2 .همسايگان همه با نزديك و دوستانه روابط دادن

 تنش افزايش از جلوگيري ها، تحريم حذف -3اي هسته فناوري كميلت كنار در امنيت شوراي از
 خواهي آرمان ـ 5 .سوريه مردم خود وسيله به سوريه بحران حل ـ 4آمريكا.  و ايران رابطه بين
 موازنه ـ 8 .المللي بين نظم با تعامل ـ 7گرانه. محاسبه المللي بين جويي قدرت ـ 6 .گرايانه واقع

 فايده. -هزينه رويكرد و همسايگان با ويژه به زدايي تنش ـ9 عتدال. ا مفهوم اساس بر قدرت
 و تدبير ـ 10آن.  هاي نقشه شناخت و دشمن مقابل در راندن سخن درشت از خودداري ـ10

 سهم براي مجلس و دولت بين واحد نظر به رسيدن ـ 11دشمن.  هاي نقشه برابر در مديريت
 و تقابل انديشه برشمردن خطا ـ 12امور.  در سهولت منظور به جهاني مسائل و داخلي مشكالت

  . سياسي هاي بد اخالقي به دادن پايان ـ13 سازنده.  تعامل مسير پيمودن و دنيا با تسليم
  حسن روحاني در دوران سياسي مشاركت در نهاد مردم هاي سازمان) نقش 2

 دليل اين دوره به ه دربعد از مطالعات صورت گرفته،  نويسنده به اين نتيجه رسيده است ك 
 آن و جامعه هاي نيازمندي و امور همه نيست قادر خرد گرايي تعامل محور دولت گفتمان تسلط
 هاي سازمان و دولت وظايف براي هايي بندي تقسيم لذا و بگيرد برعهده را دارد نياز كشور چه

 يها ازمانس و مردمي هاي دولت روحاني اعتقاد داشت كه تشكل . گرفت صورت غيردولتي
 بر يازدهم دولت سياست اساس .دكن مي تلقي فرصت عنوان به حتي و بيند نمي تهديد را مردمي

 واگذار انجمن و ها تشكل مردم، به را وظايف د توان مي كه جا آن تا امور همه در كه است اين
 بر بنا فرارو، گزارش به .شكل گيرد دولت و غيردولتي ،خصوصي، ي گذار سرمايهمثلث  كه كند 
 گويند يازدهم مي دولت مسئوالن. ندارند مناسبي وضعيت ايران در نهاد مردم هاي سازمان آمار،
 فعاليت كشور در سمن هزار 4 از بيش 84 سال. شدند ضعيف بسيار دهم و نهم دولت در ها سمن
 هبنابرگفت .رسيد سمن 54 به و كرد پيدا تقليل شدت به 92 تا 84 سال از تعداد اين كرد مي

 البته مسئوالن. است رسيده 550 به ها سمن تعداد جديد دولت فعاليت دوسال طي در مسئوالن،
 معاون. شوند بيشتر مراتب به ها سمن بايد معتقدند ها آن. دانند نمي كننده راضي را تعداد اين

 96 سال پايان تا كه كرده تاكيد جوانان دولت يازدهم  و ورزش وزارت جوانان امور ساماندهي
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 وزارت اجتماعي هاي مشاركت كل مدير . باشيم داشته NGO يك جوان هزار 5 هر ازاي به بايد
  :اند دهرا اين طور بيان نمو نهاد مردم هاي سازمان ضعف داليل وجوانان دولت يازدهم  ورزش
 بايد طبيعي شكل در دولت است:  دولتي مديران ضمير بر دولتي تفكر استيالي وجود  -1 

  . شود واگذار مردم خود به بايد مردم كار. متصدي نه و اشدب سياستگذار
 امنيتي نگاهي گذشته سال ده هاست: در سمن به نسبت امنيتي نگاه داشتن و بدبيني  -2
 پيدا فعاليت اجازه نهادها اين تا شده مي سبب نگاه اين است، داشته وجود هاNGO به نسبت
 زير صورت به نكردند دريافت مجوز هاآن از اديزي بخش كه جايي آن از راستا همين در. نكنند
  . دادند ادامه فعاليتشان به زميني
 اما بگيرد، درنظر ها جوان كردن توانمند براي را مناسبي منابع بايد دولت :  منابع كمبود  -3
 بودجه كه است حالي در اين ايم.  كرده هزينه تومان 200 تنها ايران در جوان هر ازاي به حاال
پايگاه است ( بيشتر بسيار ها جوان توامندسازي براي ما مشابه توسعه درحال كشورهاي در دولت

 دولت. است بوده متفاوت فعلي دولت و پيش دولت در ها سمن با برخورد .)1394 ،خبري فرارو
 فعلي دولت كه حالي در. كرد تضعيف شدت به را آن هاNGO به بدبينانه و امنيتي نگاهي با قبل
 براي را جوانان تا دارد تالش گرفته؛  نام اميد و تدبير كه جايي آن از و داده تغيير را اهنگ اين

 رهبران موكدات جزو همواره جامعه در جوانان مشاركت و حضور. كند اميدوار اجتماعي مشاركت
 اين. ندا كرده تاكيد ها جوان به اعتماد بر همواره انقالب رهبر و) ره( خميني امام. است بوده ايراني
 همه در كه است اين بر يازدهم دولت سياست اساس. شود فراگير نيز ما مسئولين در بايد نگاه
 در و كند واگذار ها تشكل و ها انجمن مردم، به را وظايف دارد امكان و شود مي كه آنجايي تا امور
 دولت را پايه يك و نهاد مردم يها تشكل را پايه يك خصوصي، هاي سازمان را پايه يك واقع

 كشور توسعه براي است معتقد دولت .داند نمي تهديد را نهاد مردم يها تشكل دولت .دهد تشكيل
 هر و است مردم بيشتر مشاركت به نيازمند قدرتمند جامعه و بوده قدرتمند جامعه يك نيازمند
 ياه سازمان نقش .شود مي قدرتمندتر و تر قوي دولت و جامعه شود تسهيل مردم مشاركت چقدر
 امروز سياسي مردم در دولت يازدهم به اين صورت است كه ما مشاركت در نهاد مردم
 در جز. كند كم را خود هاي تصدي بايد دولت و داريم ديني ساالري مردم نداريم، ساالري دولت
 و ملي امنيت بخش در مثال. گيرد برعهده را آن مسئوليت بايد ناچار به دولت كه مسائل برخي
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 آموزش و درمان و بهداشت در حتي و موارد بقيه در. است دولت دوش بر بار يخارج سياست
 و هدايت و نظارت البته كه شود واگذار غيردولتي بخش و مردم به امور بايد جامعه فرزندان
 امور برخي در ها سازمان اين نكند، حمايت دولت اگر كه چرا بود، خواهد همواره دولت حمايت

مردم نهاد از دولت  هاي سازمانبرخي از خوسته هاي نمايندگان  .شتدا خواهند را مشكالتي
 نهاد مردم هاي سازمان نمايندگان حضور براي كرسي تدبير و اميد بدين صورت است:  اختصاص

 در خصوصه زنان، ب شدن توانمند براي حمايتي كارهاي و ساز ايجاد -مشورتي هاي حوزه در
 وضعيت رصد مركز اندازي راه -زنان حوزه در تخصصي فكر اتاق تشكيل -اقتصاد زمينه

 تخصيص و ها استان تخصصي شوراهاي در شهرستاني هاي سمن عضويت  -جامعه اجتماعي
 سوي از كه بود اييهپيشنهاد جمله از غيردولتي هاي خيريه براي مالي تسهيالت و منابع

  .گرديد مطرح نهاد مردم هاي سازمان نمايندگان
  
  گيري نتيجه

ست را در كانون توجه خود هاي غيردولتي، يك گروه خاص يا محيط زي ي سازمانكل به طور
هاي فوري و اقدامات بشردوستانه  موضوعات مختلفي ازجمله مذهب، كمكدهند. آنها به  قرار مي

هاي داوطلبانه  ي حمايت مردمي و كمكها سازمانآوري  به جمع ها سازمانند. اين پرداز مي
ند، روابط قوي و كن ميهاي مردمي و كمك هاي داوطلبانه را جمع آوري  ند. آنها حمايتپرداز مي

ي اجتماعي كشورهاي در حال توسعه دارند و در مناطقي كه امكان ارسال ها گروهمستحكمي با 
مانند بخشي از مجموعه روابط  واقع ند و درشو ميكمك هاي دولتي وجود ندارد، وارد عمل 

ايران نيز مساجد، تكايا، هيات هاي مذهبي، صندوق هاي قرض . در اند دهالملل پذيرفته ش بين
ند كه به شو ميالحسنه، خيريه ها، اتحاديه ها، اصناف مختلف و... جزو نهادهاي مردمي محسوب 

به دليل تسلط گفتمان مردم  در حقيقت در دوره خاتمي، .تدريج رو به پيشرفت و افزايش هستند
دولت، فرصت هاي مناسبي فراروي نهادهاي مدني قرار ساالري و جامعه مدني در سطح ملي و 

گرفت، تكثر و تنوع نهادهاي مدني مدرن بيش از پيش چشمگير شد. در اين دوران حضور 
هاي جامعه مدني ايران جاري كرد كه اين  ي به رگا ن داوطلب جوان خون تازهنيروهاي كنشگرا

سرمايه عظيم جوانان سياسي  تخود نويدبخش كاهش فاصله بين نسلي و ايجاد فرصت مشارك
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مردم  سياسي دولتمردان نيز مشاركت .به سوي خدمات اجتماعي و پذيرش مسووليت مدني شد
را بيشتر باور كرده و از حضور نهادهاي مدني به عنوان يكي از بازيگران عرصه اجتماعي در كنار 

كي از مصاديق جامعه غيردولتي سمبل ي هاي سازمان. لذا،دولت و بخش خصوصي استقبال كردند
مدني در ارتباط با دموكراسي و حاكميت ارزشهاي مردمي،زمينه هاي مشاركت سياسي بيشتر را 
در اداره امور فراهم آورد و توانست به عنوان عوامل اثرگذار بر سياستگذاري،اجرا و پيگيري آنها 

كمكهاي مردمي،ملي و با جلب اعتماد و  ها سازماندر اداره امور عمومي صاحب نقش باشند.اين 
ي به رفع معضالت اجتماعي پرداختند و بار سنگيني را از دوش دولت برداشتند. از طرف الملل بين

ديگر موجب ارتقاء سطح توانمنديها در ارتباط شناخت مسايل و مشكالت و ارائه راهكارهاي 
گروهي و  كار اه سازمانمنطقي و ايجاد اشتغال تماتم وقت و نيمه وقت شدند، افراد در اين 

دليل نگاه مديريت مشاركت سياسي را با اعتماد به يكديگر و همدلي تجربه كردند. همچنين، به 
هاي  وارد فاز تثبيت مي شدند، با چالش، نهادهاي مدني كه به تدريج دوره احمدي نژادمحدود در 

عمل مانع رشد و ، با وجود پذيرش اين نهادها در سخن دولتمردان، در اند دهجدي يي رو به رو ش
در در مشاركت سياسي شاهد به حاشيه رانده شدن اين نهادها لذا، ند.شو ميادامه حيات آنان 

در اين مدت همواره انگشت اتهام مسووالن به طرف نهادهاي مدني  .سپهر عمومي هستيم
عنا ند، بدين مكن ميبدين ترتيب در حال حاضر نهادهاي مدني دوران تمهيد را سپري  .نشانه رفت

كه چگونه خود را در حاشيه امن حفظ كنند تا اين موج عبور كند. لذا نيروهاي فعال مردمي كه 
ي قبل بازمي گردد، در سند چشم انداز بيست ساله و ها دههسبقه حضور مدني آنان به 

ي مختلف توسعه اقـتصادي، اجتـماعي و فرهنـگي كشـوري خصـوصاً برنـامه چـهارم ها برنامه
با خالصه كردن آنان در مساجد، تكايا و در خوش بينانه ترين  توان مي، ناند دهديده شتــوسعـه 

 .حالت نيروي بسيج، پاسخي درخور براي نيازهاي مدني جامعه در حال گذار ايران محسوب كرد
 دولت. است بوده متفاوت دولت دهم و يازدهم  ) درها سمنمردم نهاد ( هاي سازمانبا  برخورد
 دولت كه حالي در. كرد تضعيف شدت به را آن هاNGO به بدبينانه و امنيتي اهينگ دهم با

 را جوانان تا دارد تالش گرفته؛  نام اميد و تدبير كه جايي آن از و داده تغيير را نگاه اين يازدهم 
 موكدات جزو همواره جامعه در جوانان مشاركت و حضور. كند اميدوار اجتماعي مشاركت براي

 تاكيد ها جوان به اعتماد بر همواره انقالب رهبر و) ره( خميني امام. است بوده رانياي رهبران
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 بر يازدهم دولت سياست اساس .بايستي در همه ي گفتمانها فراگير شود بايد نگاه اين. اند كرده
 و ها انجمن مردم، به را وظايف دارد امكان و شود مي كه آنجايي تا امور همه در كه است اين

 يها تشكل را پايه يك خصوصي، هاي سازمان را پايه يك واقع در و كند واگذار ها تشكل
در مورد مشاركت  گفتمان خرد گرايي تعامل محوردهد.   تشكيل دولت را پايه يك و نهاد مردم

ساالري ديني  ساالري نداريم، مردم معتقد است كه ما امروز دولتمردم نهاد  هاي سازمانسياسي 
هاي خود را كم كند. جز در برخي مسائل كه دولت به ناچار بايد  بايد تصديداريم و دولت 

مسئوليت آن را برعهده گيرد. مثال در بخش امنيت ملي و سياست خارجي بار بر دوش دولت 
ها و اجتماعات  ها، هيئت است.در فرهنگ ديني زماني كه كار به دست مردم داده شد، حسينيه

توان نتايج مفيدي را  ها نيز مي ا انجام دهند و قطعا در بقيه زمينهتوانستند كار تبليغات ديني ر
و هم اهداف بلند و در اين بين نيازمند توسعه فرهنگي  ،ما هم معضالت بزرگ داريم ،كسب كرد

ي بيشتري داشته ها فعاليتتوانند  نهاد مي مردم هاي سازمانو اجتماعي هستيم و در اين زمينه 
  باشند.
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