یک دهه فراز و فرود سازمانهای مردم نهاد
ترانه بنی یعقوب
خبر نگار

حتماًشــماهمایــنجملهمعــروفرابارهاشــنیدهاید«،ایرانیهاکار
جمعی بلد نیســتند» یا اینکــه « 3ایرانــی اگر یک جا باشــند 5حزب
درســتمیکننــد».ازکارکردنباهمدیگرزودخســتهمیشــوند.کار
راهمیاندازنــد،امانیمهکارهرهایشمیکننــد؛نمونهاشهمهمین
دیوارهای مهربانــی که وقتی جهانی شــد ،نیمــه کاره رهایش کردیم.
این یکطرف ماجراســتو طرف دیگرهموسعت و گستردگی نهاد
دولتوفرهنگیکهتوقعداردهرکاریرادولتانجامدهد.
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اســناد و قوانیــن باالدســتی میگویــد دولتهــا بایــد بــه ســمت
کاهــش تصدیگــری برونــد و کارهــا را بــه بخــش خصوصــی و
انجمنهــای مردمنهــاد واگــذار کننــد .ایــن موضــوع هــم از اتمیزه
شــدن جامعــه پیشــگیری میکنــد و حــس مشــارکت در همــه
مســائل ملــی را بــاال میبــرد هــم دولــت را در جایــگاه واقعــی خود
کــه نظــارت اســت مینشــاند و هــم موانــع نظــام بوروکراتیــک
و دیوانســاالری و کاغــذ بــازی بیهــوده را از میــان برمــیداد.
آمارهــای رســمی میگویــد دولــت اصالحــات در ســال 84بیــش از
 4هزار انجمن مردم نهاد را به دولت مهرورزی تحویل داد اما حذف
سیســتماتیک ،پیچیده کردن پروسه ثبت و نیز ایجاد فضای سنگین
امنیتی باعث شــد تعــداد این انجمنهــا و ســازمانهای مردمی به
 50ســازمان نیمــه فعال تقلیــل پیدا کنــد .در این میــان خیریههای
ِســر در بروند.
بزرگــی که نــام و آوازهای فراملی داشــتند ،توانســتند ق ِ
دولــت یازدهــم در پی تقویــت جامعه مدنی و تقویت ســازمانهای
مردمی توانست در دو سال نخست تعداد این نهادها را از 50نهادبه
 550ســازمان ارتقا دهد .قضیه به همین ســادگی اســت؛ چند جوان
دورهــم جمع شــدهاند و درخت میکارند ،تعــدادی دیگر در بطری
جمــع میکنند و بــا درآمدش ویلچر میخرند .چنــد جوان دیگرهم
برای توانمند شــدن گروههای درحاشــیه کار میکنند .تعدادی دیگر
هم شــبهای تعطیل بیــن کارتن خوابها و فقــرا غذا پخش میکنند
و ...میگوینــد بهتــر از دســت روی دســت گذاشــتن اســت ،هــم نفع
فــردی دارد وهم جمعی .اما واقعیت این اســت کــه جامعه ما هنوز
در حال تمرین اســت .تمرین کار در ســازمانهای بزرگی که روی پای
خود میایســتد ،کمکی از دولت نمیگیرد کــه هیچ بلکه باری از روی
دوش آن برمــیدارد و ...یکی از آســیبهایی کــه در کمین انجمنها
نشســته ،همان چیزی اســت که ابتدای گزارش یادآور شــدیم؛ هر 3
ایرانی 5حزب میسازند .حاال بحث از گروههای کوچکی است که تن
به سازمانهای بزرگ نمیدهند و خود درحال اتمیزه شدن هستند.
عدمشفافیتمالیانجمنهاوناامیدیازکارگروهی
قاســمدریابــاری ،عضــو انجمــن «یاریگــران خورشــید» اســت.
انجمنــی که بــرای آموزش کــودکان کار ،فعالیت میکنــد .آن هم به

طــور تخصصــی در منطقه محمــود آباد شــهرری که پــر از کورههای
آجر پزی اســت« :این روزها ضعف نهاد جامعه مدنی خیلیها را به
ســمت کارهای اتمی و کوچک برده .متأسفانه خیلی از این فعالیتها
بیهــدف و بــر پایه اطالعات غلط اســت و بــه همین دلیــل معموالً
خیلــی زود متوقــف میشــود .گاهــی اشــتباههای همیــن گروهها که
ناشی از بیتجربگی و نشناختن ساز و کارهای فعالیت است ،به ضرر
خیلیهاتماممیشودونتیجهعکسمیدهد».
او مثالــی میزنــد از گروهــی که بــرای پایــان پدیده کارتــن خوابی
فعالیتمیکنند«:کمکبیشازحدبهکارتنخوابهایمحدودههای
خارج از شــهر ،موجب شــده آنها کامــاً از خانه و زندگیشــان فاصله
بگیرندواگرقبالًماهییکبارهمبهخانوادهشانسرمیزدند،همان
را هــم قطــع کنند .مــن نمیگویم گــروه حامی ،قصد بدی داشــته اما
کمــک بدون فکر ،اســتراتژی و تجربه ،گاهــی میتواند چنین تبعاتی
داشــته باشــد .ســؤال دیگر هم اینکه ما چقــدر با فعالیتهــای اتمی
ط زیســت
و ذرهای میتوانیــم مثــاً بــه کاهش فقر یا مشــکالت محی 
کمک کنیم؟ ما باید ســاز و کارهای پیوند افــراد به یکدیگر را پیدا کنیم
و نگرش درســتی به فعالیتهای اجتماعی داشــته باشــیم تا خودمان
و مــردم را خســته و فرســوده
نکنیــم ».او همچنیــن یکــی
از دالیــل بیعالقگــی مردم
شرایطثبت
بــه فعالیتهــای جمعــی
وکارسازمانهای
در انجمنهــای غیــر دولتی
مردمیتسهیلشده
را نبــود شــفافیت مالــی این
وفعالیتهایآنهابه
انجمنهــا عنــوان میکنــد:
شکلیروزانهدررسانهها
«برخی فکر میکنند ان.جی
منتشرمیشود.این
او تأســیس میکننــد و بــرای
میتواندفرصتیبرای
خود ،خانواده و دوستانشان
منبــع درآمــد درســت
تمرینمشارکتمدنی
میکنند .نبــود گزارشدهی
وکاهشتصدیگری
دقیــق مالــی و ایــن رفتارها،
دولتباشد.خواستی
آدمها را از کار جمعی ناامید
کهبهصورتیک
میکند .دلیل دیگر هم آنکه
مطالبهعمومیمطرح
ما ایرانیها وقتی مسئولیتی
استودولتبعدی
به عهــده میگیریــم مغرور
میشــویم و از مشــورت و کار
نیزبایددراینزمینه
گروهــی فاصلــه میگیریــم.
فعالباشد
بنابرایــن افــراد وارد گروههــا
میشــوند امــا وقتــی جــدی
گرفته نمیشــوند و این نبود شــفافیتها را میبینند ســرخورده از آن
خارج میشــوند ».در انجمن آنها یک جمع  15نفره درباره رویدادها
تصمیــم میگیرد حتــی اگر این رویــداد برگزاری یــک بازارچه خیریه
باشــد« :تجربه کار جمعی نشان میدهد باید به آدمها در گروه نقش
مشخصداد،ایننقشدادنبهمسئولیتپذیریمیانجامد».

عکس:پایگاه کامینیوتی آلیسون

وقتی که فردها«جمع» میشوند

فعالیتپایداروصبوریرمزموفقیتگروههایکوچک
فائزهدرخشــانی از گروه «دست تا دست» اســت گروهی که برای
توانافزاییتولیدکنندههافعالیتمیکند،تولیدکنندههایکوچکی
مانند زنان سرپرست خانوار و گروههایی از این دست .جمع آنها یک
جمع 10نفره کوچک است .از همانها که برخی فعالیتشان را ذرهای
میدانند« :من قبول دارم که گاهی فعالیتهای ذرهای اصالً فایدهای
نــدارد .مثالً در مقابله با فقر اگــر به آدمها فقط لباس وغذا بدهیم در
واقع کاری نتوانستهایم برایشان انجام دهیم اما این طور نیست که
بخواهیم ناامید شویم .میتوانیم برای همین فعالیتهای کوچک
تعریفــی پایــدار داشــته باشــیم .کارهــای مــا یــک روز و دو روز جواب
نمیدهد و شاید زمانبر باشد اما تأثیر گذاشتن بر زندگی  10نفر بهتر
از حرکــت نکردن اســت .بــا این همه قبــول دارم که ایــن فعالیتهای
کوچک برای مبارزه با فقر مؤثر نیست چون فقر با بخشیدن تنها حل
یشود».
نم 
اوهــم معتقــد اســت مــا ایرانیهــا در فعالیت جمعــی ضعیف
هســتیم و مهارتهای ارتباطی را هنوز بخوبــی نیاموختهایم« :نه در
مدرســه و نه دانشــگاه درباره مهارتهای ارتباطی و کار جمعی به ما
آموزش ندادهاند و این ضعف بــزرگ را در انجمنها هم میبینیم.
مــا در گروه خودمان ســعی میکنیم شــیوههای ارتباطی با یکدیگررا
تمریــن کنیم و با جلســات منظم یــاد بگیریم که چگونــه گروهی کار
کنیمتااگرتصمیمگرفتیمروزیجمعیبزرگتربسازیم،همانگروه
کوچکمانازهمنپاشد».
احمــدعالیــی هــم روی فقــر کار میکنــد او و دوســتانش گــروه
کوچکــی برای مبارزه با فقــر و کارتنخوابــی راه انداختهاند و دنبال
ثبــت ایدهشــان هســتند« :اگر انتقــادی بــه فعالیتهــای کوچک
هســت ،مطمئناً به نهادهــای مدنیمــان برمیگــردد ،نهادهایی
کــه آنقدر دنبال ســودجویی هســتند کــه آدمهــا را نســبت به خود
بیاعتماد کردهاند .من ســالها با یکی از این سازمانهای مردمی
همکاری کــردم و تنها چیزی که دیدم بیارزش کــردن آدمها بود.
بــرای همیــن چــون نمیخواســتم آدم منفعلی باشــم و حــاال کار
گروهی را با گروه کوچکمان تمرین میکنیم و امیدواریم در آینده
بزرگشویم».
شــرایط ثبــت و کار ســازمانهای مردمــی تســهیل شــده و
فعالیتهــای آنها به شــکلی روزانه در رســانهها منتشــر میشــود؛ از
ســازمانهای محیطزیســتی و انجمنهای حامی حقــوق حیوانات
گرفتــه تا آنهایــی که در زمینــه فقرزدایــی و کمک به حاشیهنشــینان
کارمیکننــد .در ایــن میــان گروههــای کوچکــی شــکل میگیرنــد که
نمیخواهنــد بــه قواعد ســازمانی تــن دهند یــا ســازمانهایی از هم
میپاشند و از دل آنها گروهها یا سازمانهای دیگری متولد میشوند.
هرچه هســت همه اینهــا میتواند فرصتی برای تمرین مشــارکت
مدنی و کاهش تصدیگری دولت باشــد .خواســتی که به صورت یک
مطالبــه عمومی مطرح اســت و دولت بعدی نیز بایــد در این زمینه
فعالباشد.

