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ملی در کسب منافع  »YNGOs«  جوانان تشکل هاي غیر دولتیبررسی نقش 

  جمهوري اسالمی ایران

  1روح اله مدبر

  2مهدي ذاکریان

٨/٦/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ   

  ٢٧/٨/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

هاي مردمی هستند که  غیردولتی، یکی از مصادیق جامعه مدنی در ارتباط با حاکمیت ارزش هايسازمان 

توانند با کمک در اموري  کنند و می زمینه مشارکت بیشتر مردم را در اداره امور مختلف اجتماعی فراهم می

در این مقاله  به . در اداره امور عمومی نقش داشته باشند فعالیت هاسیاستگذاري، اجرا و پیگیري  :چون

این پژوهش با  .در ایران پرداخته شده است) سازمان هاي غیر دولتی جوانان( YNGOs  بررسی وضعیت

روش اسنادي و کتابخانه اي سعی بر آن دارد تا نقش و اهمیت سازمان هاي مردم نهاد جوانان  در کسب 

تالش براي تغییر لزوم این سازمان ها و اهمیت  ومنافع ملی براي جمهوري اسالمی ایران را بررسی نماید 

 با دولتی جوانان غیر سازمان هاي ،امروزه. بازگو نماید را منافع کشور  در جهت هاوضعیت موجود آن

سازمان  این. دازندپر می فعالیت انجام به عمومی خدمات و رفاه جهت در داوطلبانه و انتفاعی غیر فعالیت

 تامین زیست، محیط حفظ و فقرا منافع افزایش و دردها کاهش در ،سازمان ملل متحد تعریف بنابر ها

 غیردولتی در سازمان هاي ی کهیتالش هابا توجه به  .هستند فعال توسعه شاخص هاي  و اجتماعی خدمات

لباس و سایر  مراقبت هاي پزشکی، اقدامات بشردوستانه و کمک رسانی در زمینه مواد غذایی، راستاي

از جمله عوامل طبیعی و یا ط وقوع رخدادهایی که موجب خسارت به جوامع بشري در شرای نیازمندي ها

این ، به این نتیجه رسیدیم که می شود صورت می دهند ي افراطیگروه هاجنگ و اقدامات تروریستی 

به صورت  کهجوانان در سایر کشورهاي جهان  تشکل هاي غیر دولتی توسط به ویژهاقدامات عام المنفعه 

 بشردوستانه و المنفعه عام هاي برنامه از مشترك فهم ایجاد خارجی، مخاطبان بر نفوذ مسیر اعمال طبیعی در

 دغدغه که هایی عرصه با ورود به  ها برداشت سوء تصحیح ،دیگر عبارتی به و  دیگران براي خود کشور
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با ، در پایان .اردبا کسب منافع ملی براي کشور خود رابطه مستقیم د می گردد ،جامعه بشري است مشترك

  .در حوزه جوانان پرداخته شود تشکل هامشکالت و موانع توسعه این  به ارائه پیشنهاداتی سعی می شود که

  و دیپلماسی عمومی منافع ملی ،سازمان هاي غیر دولتی، سازمان هاي غیر دولتی جوانان: واژگان کلیدي
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  مقدمه

 دست خود يازهاین رفع جهت ها انسان هشد موجب ،یجمع یزندگ و اتاجتماع توسعه و تمدن گسترش

بدین . ندینما کوشش مشترك يها خواسته به دنیرس ریمس در گریکدی ياریهم با و دهند هم دست به

 يا دهیپد ه است؛شد ها سازمان شیدایپ موجب و هگرفت شکلدر گذر زمان  یگروه تیفعال ترتیب،

 یمبان سلسله کی اساس بر یاهداف ای هدف تحقق يبرا واست  شده ماهنگه آگاهانه طور به که یاجتماع

دوران کار به شیوه انفرادي و مجزا از سایر نهادها دیگر به پایان رسیده  ، امروزه .کند یم تیفعال یدائم

 ، دیگر امکان ارائه همه کاالها و خدمات بهدولت هازیرا با افزایش فزاینده مطالبات شهروندان از  ،است

در ارائه خدمات  دولت هاهاي اخیر در اثر شکست  به همین دلیل در سال. تنهایی توسط دولت میسر نیست

در اکثر  ،بر این اساس. غیردولتی افزایش یافته است سازمان هايکافی و مناسب، حمایت و عالقه به 

اي و  ي توسعهتالش هاگونه نهادهاي مدنی به منظور تکمیل  یافته و در حال توسعه، این کشورهاي توسعه

  .شوند تأسیس می دولت هاخدماتی 

غیردولتی با فعالیت غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی  سازمان هايدر دنیاي کنونی 

این سازمان ها شامل جمعیت ها، گروه ها و نهادهاي انسانی و خودجوش و . پردازندبه انجام فعالیت  می

این سازمان ها . ترین شاخصه خود را در استقالل از دولت تبیین می نمایندتند که مهمبرآمده از مردمی هس

در کاهش دردها و افزایش منافع فقرا و حفظ محیط زیست، تأمین خدمات  ،بنا بر تعریف بانک جهانی

  .ندنمایمی المللی فعالیت هاي ملی و بیندر تمام عرصه و اجتماعی و توسعه اجتماع ملی فعال هستند

هاي مردمی هستند که  ش غیردولتی، یکی از مصادیق جامعه مدنی در ارتباط با حاکمیت ارز سازمان هاي

توانند با کمک در اموري  کنند و می زمینه مشارکت بیشتر مردم را در اداره امور مختلف اجتماعی فراهم می

سازمان  بدون .قش داشته باشنددر اداره امور عمومی ن فعالیت هاگیري  گذاري، اجرا و پی سیاست :چون

در چنین  و ندارد ،جامعه رخ می دهد پایین حوسط در وقوع حال در آنچه از درکی دولت غیردولتی، يها

 به گیري تصمیم براي رهبري باالي سطح هاي ارگان. بود خواهد برداشت از نیازهاي جامعه مبهم ،شرایطی

 .یافت خواهند دشوار را گرایی ذهنیت از اجتناب لذا و بود خواهند وابسته نادرست و یکطرفه اطالعات

سیون بین المللی یکم فدراسیون بین المللی حقوق بشر، بین الملل، عفو ،)1839(انجمن ضد بردگی 

سازمان پزشکان بدون  هالل احمر و نهضت جهانی صلیب سرخ، سازمان دفاع از کودکان جهان، ،حقوقدانان
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که واسطه اي امین براي  هاي فعال در عرصه بشردوستانه می باشند NGOsمرز و پزشکان جهانی  نمونه 

انتقال آالم بشري به رهبران سیاسی بوده اند و همواره در کنار مردم جهت حمایت از آنان در وقوع شرایط 

  .سخت طبیعی یا جنگ و خشونت هاي نژادي اقدام نموده اند

 ،شودمی شناخته» نهاد مردم سازمان« عنوان با کشورمان در بتازگی که آنگونه یا یتحکوم غیر سازمان

 تاریخچه جستجوي امکان البته -یافت آن براي جامعی و دقیق خاص، تعریف توانمی که است مفهومی

 هر اجتماعی، و اقتصادي شوراي E/31/1996 شماره قطعنامه براساس .داردن وجود آن ایجاد زمان از معینی

 محسوب غیردولتی باشند، نداده تشکیل الدولی بین هاي نامه موافقت یا و دولتی هاي ارگان که سازمانی

 گونه این که صورتی در پذیرند، می خود عضویت به را دولتی اعضاي که ییسازمان ها ،همچنین. گردد می

  .گردد می محسوب غیردولتی ،نیاورد وارد خللی سازمان عقاید و بیان آزادي به ها عضویت

 سطح در که شودمی اطالق اي داوطلبانه و حکومتی غیر سازمان هر به  NGOs ،با جمع بندي موارد فوق

 انسان خدمات .کنند می اداره را آن مشترك عالیق با افرادي و دارد فعالیت المللیبین یا ملی محلی،

 مشارکت به تشویق و دولت سوي از شده اتخاذ هاي سیاست بر نظارت اعمال به مردم دادن توجه دوستانه،

سال از  29تا  15شرط سنی رعایت در حوزه جوانان نیز . دارد قرار سازمان این فعالیت شمار در اسیسی

مطابق با  مقرارت کلی تشکل هاي غیر  ،می باشد و در سایر شرایط NGOsتشکیل و فعالیت الزمه هاي 

  .دولتی است

  اهداف پژوهش

و کاهش تصدي گري دولتی  NGOsحرکت به سمت واگذاري امور به دست  ،هدف نهایی این پژوهش

  .است

شکالت فراروي آنان در شرایط بررسی وضعیت تشکل هاي غیر دولتی جوانان و م  ،این پژوهشهدف کلی 

معرفی جایگاه جوانان در ترویج گفتمان بشردوستانه در نظام داخلی و بین الملل با محوریت و  فعلی

  .جهانی است مدیریت چهره کشور نزد افکار عمومی در NGOsمشارکت 

براي نخبگان و امکان استفاده از این توان براي حرکت   NGOsهدف ویژه و کاربردي نیز معرفی ظرفیت  

جایگاه نوع دوستی ایرانیان نزد افکار عمومی  يدر کسب منافع ملی با محوریت جوانان ایرانی و ارتقا
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صورت  و نوین ریق دیپلماسی عمومیاین ظرفیت می تواند در مسیر منافع ملی و از ط. جهانیان می باشد

حس ، در تقویت پذیرد و عالوه بر ترغیب جوانان ایرانی براي ورود به امور مشارکت جویانه کشور

بین المللی مرتبط و جذب حمایت افکار عمومی جامعه  سازمان هاينزدیکی به  برايمسئولیت پذیري آنان 

  . ایفا نمایدجهانی نقش ویژه اي 

ارتباط بین  .شرفت یک جامعه دموکراتیک بستگی به ظهور و توسعه جامعه مدنی داردپیکه شکی نیست  

سازمان یا  NGOsغیرحکومتی  سازمان هايیعنی  سازمان هاوظیفه نوع خاصی از  اقتصاد و بازار ، دولت،

کفی مقام با حقوق م کارمندان حرفه اي عالی ،در واقع، اعضاي این گونه سازمان ها .داوطلبانه است هاي

، این اصل در دنیاي کنونی. کار می کنندبلکه بیشتر به صورت افتخاري و با اهداف متعالی انسانی  نیستند،

می توان با استفاده از ظرفیت تشکل هاي غیر دولتی به بسیاري از تعهدات بین المللی و پذیرفته شده که 

          جامعه بین المللی در کل بشر امروزي به مفهوم. دست یافتاصول ذکر شده در منشور ملل متحد 

به  -مرزهاي بین المللی که روزگاري پس از عهدنامه وستفالی از جایگاه ویژه اي برخوردار بود. می اندیشد

امروزه تحت الشعاع  - طوري که در منشور ملل متحد نیز به صالحیت ملی و انحصاري تأکید شده بود

اکنون بر پایه همین پارامترها ، نقش  .ت قرار گرفته استو محیط زیس سعهتو مباحثی مانند حقوق بشر،

در بالیاي به خصوص  ؛سازمان هاي غیرحکومتی در ترویج مفاهیم بشردوستی بر کسی پوشیده نیست

و آنها را  ندنداشت سازمان هابسیاري از کشورها که چندان توجهی به اینگونه  ،طبیعی و موارد اضطراري

اهمیت تشکل هاي غیردولتی نه تنها پس از بروز . ه اهمیت آنها اذعان می کننداکنون ب ،بیگانه می شمردند

  .و شعور بشري است که گسترش می یابد و توسعه پیدا می کند بلکه همان نطق ،فاجعه نمایان می شود

ها  غیر دولتی بسیار بیشتر از تریبون سازمان هايبا توجه به اینکه در دنیا اثر گذاري رسانه هاي خصوصی و 

. کنند ایفامی توانند نقش موثري در این مهم ) ي غیردولتیتشکل ها( NGOs، و بلندگوهاي دولتی است 

، ترویج اقدامات از توصیه هاي دین مبین اسالم که در کتاب آسمانی قرآن کریم به آن اشاره شده است

 را نیز فراهم خواهد نمود نیکوکارانه و همنوع دوستی است که انجام آن موجبات آرامش انسانبشردوستانه، 

جوان ایرانی با نگاه به آینده و ظرفیت بالقوه فکر و نیروي خود بدیهی است که  ).89سوره مبارکه نمل،آیه (

  .می تواند در مسیر توسعه گفتمان بشردوستی نقشی موثر در  معرفی دیپلماسی صلح طلبانه ایران بردارد

  



6 
 

  چارچوب نظري

    آنها آیا اینکه و ایران در NGOs گسترش و رشدمرتبط با  مسائلاي از  عمده بخش اینکه به توجه با 

 پژوهش این ،وابسته است ها مجموعه این به دولت نگاه نوع به سهیم باشند، ملی منافع کسب در توانند می

 ن هايسازما به توجه و کارگزاران هنجاري نگاه بی تردید، .نمود عملیاتی انگاري سازه نظریه با توان می را

 تاکید اجتماعی ساخت بر انگاري سازه نگرش در .دارد  شدن اجرایی قابلت نظریه این با المللی بین

 این و کند می پیدا معنا و گیرد می شکل اجتماعی فضایی در انسانی هاي کنش همه که شود؛ به طوري می

 نقش فرهنگ و هنجارها ها، هویت تئوري، این در. دهد می شکل جهانی واقعیات به که است سازي معنا

 فرهنگ و تعامالت هنجارها، توسط ها دولت منافع و ها هویت. کنند می ایفا جهانی هاي سیاست در  مهمی

 امر این به انگاري سازه .نماید می تعیین را ها دولت تعامل موضوع که است "فرایند" این و شود می ایجاد ها

 یابد گسترش آنها میان نهادینه روابط با توانند می مردم اعیاجتم هنجارهاي و ها هویت چگونه که پردازد می

پس از  )915: 1382هادیان،.(قائل اند یکدیگر براي آنها که است معنایی اساس بر ها دولت میان روابط و

روي کار آمدن دولت یازدهم در ایران به ریاست دکتر حسن روحانی  دستگاه دیپلماسی ایران در مسیر 

 مل سازنده با نظام بین الملل به عنوان کلیدي براي حل مشکالت سیاسی و اقتصاديسیاست خارجی تعا

آنچه امروز در نظام بین الملل به عنوان یک امر پذیرفته نزد  )138:1392حاجی یوسفی،(. حرکت نمود

 .آن است که برداشت از واقعیت حداقل به اندازه خود واقعیت داراي اهمیت است می باشد،نخبگان مطرح 

در این  .حداقل به اندازه واقعیت داراي اهمیت است تصویري که سایرین از یک کشور دارند، ،به عبارتی

  راستا همانگونه که سازه انگاران می گویند کشورها بر اساس برداشتی که از هم دارند، همدیگر را درك 

ارائه چهره و  ،بنابراین )1388:38ترابی.(سیاست می پردازندمی کنند و بر اساس همین برداشت به اتخاذ 

     تصویري مثبت از کشور و تعریف آن به عنوان کشوري مسئول و تابع قواعد و رژیم هاي بین المللی،

می تواند باعث گسترش تعامالت و پذیرش آن کشور به عنوان کشوري مسئول در عرصه بین المللی و در 

ارائه تصویري مثبت از  ،در این راستا. جی گرددگذاري خار ورود گسترده تکنولوژي ها و سرمایه ،نتیجه

لذا )  Fritz, 2006; 15.(کشور موجب می شود که توسعه آن براي سایرین تهدید در نظر گرفته نشود

غیر دولتی در مسیر اعتماد سازي به نسل جوان و استفاده از ظرفیت آنان  سازمان هاينگاه مثبت به توسعه 

تسهیل در روند تغیر چهره کشور در نظام بین الملل می تواند مورد استفاده برد، براي  -موجب مشارکتی برد

    هاي جوانان ایران می توانند در ارائه تصویر صلح طلبانه کشور در نظامNGOs  نقشی که . قرار گیرد
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 ،از جمله کشتار مسلمانان عراقو یا  در محکومیت اقدامات نقض حقوق بشري متعدد  ایفا کنندبین الملل 

دولت و دستگاه   ،انجام دهند ضد بشريو یا سایر موارد جنایات ... یمن بحرین، فلسطین، ،پاکستان

  .دیپلماسی با اتالف هزینه هاي هنگفت به آن خواهند رسید

 در توانند می اینکه بر عالوه خودانگیخته و مستقل نهادي عنوان به "غیردولتی يسازمان ها" ،میان این در

همزمان  ،نمایند عمل "تسهیلگر " یا "واسطه" عنوان به "دولت ـ مردم " یا و "مردم دم ـمر" رابطه دوگانه

 ارزیابی و سنجش موردو   اعتال را جامعه مدنی شخصیت و مدنی رفتار کارایی و تأثیر میزان توانند می نیز

 نهدیده می شوند   ـ" ظرفیت بالقوه " عنوان به آنان  جوامعی که نقش جوانان فعال باشد، در .دهند قرار

 مانند هاي متعددي در نقش ها و مسئولیت جامعه، هاي دغدغه و ها ضرورت اساس بر و ـ معضل و لمشک

تکالیف  حوزه درورود می نمایند و  نیکوکار یا مددکار امدادگر،  رسان، اطالع رسان، خدمت یا رسان کمک

در مسیر کسب منافع این نقش   عموماً که فعال شرکت دارند  "تسهیلگري" یا "گري واسطه" همانند ملی

  .ملی می باشد

 هاي حلقه و زنجیره "کفا خود"و "خودساز" اجتماعی هاي شبکه در غیردولتی جوانان هاي سازمان 

 سازي شفاف و  رسانی اطالع ابزار به نظرشان مورد وظایف و اهداف مسیر در و دهند می تشکیل را ارتباطی

نظام بین الملل به مجموعه   .هستند ها دولت عملکرد بر منتقد و ناظر همیار، یا همکار عنوان به یا و تبدیل

اي از دولت ها اشاره دارد که در تماس با یکدیگرند و تعامل آنها با یکدیگر به حدي است که هر یک از 

یم و از این تعامالت می توانند مستقیم و غیرمستق. آنها در محاسبات خود رفتار دیگر را مدنظر قرار دهد

در شرایطی وجود  دولت هاجامعه بین الملل یا جامعه مرکب از  ،بلدر مقا. یک طرف ثالث باشند سوي

گروهی از دولت ها با آگاهی از برخی منافع مشترك و ارزش هاي مشترك به یک جامعه شکل «دارد که 

و  ترك از قواعد تصور کنندوعه اي مشخود را مقید به مجم ،به این معنا که در روابطشان با یکدیگر ؛دهند

  .»مشترك سهیم باشند در کارکرد نهادهاي

الملل محروم  نیجامعه ب یاسیس يکارکردها يشان در اجرا یدولت ها را از نقش اصل ،یالملل نیب ينهادها

 انیم يعنصر همکار یآنها تجل. ندینما یعمل نم زیدر نظام ن يکنند و به عنوان مرجع اقتدار مرکز ینم

 ي هاي چندجانبهاربه همک دنیتداوم بخش يبرا يحال ابزار نیو در ع یاسیس ي، کارکردهادولت ها
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 قیدولت ها از طر .کنند که از اهداف مشترك خود غافل نمانند یدولت ها را متوجه آن م نهادها، .هستند

 .ندینما یاز قواعد عمل م تیو حما اراج جاد،یدر جهت ا یالملل نیب ينهادها

یاسی به برخی از حوزه هاي فعالیت سازمان هاي مردم نهاد، ارتباط میان دولت به طور عام و نگاه س ،البته

به طور خاص با این سازمان ها و تشکل ها را از یک رابطه تعاملی به یک رابطه  سازمان هانهاد ناظر بر این 

با یکدیگر درباره اهداف مشترك به جاي آن که این دو، با موقعیتی برابر  ،به بیان بهتر.  کندستیزي تبدیل می

گفتگو کنند و به دنبال توسعه کشور و ارائه راهکارهایی براي حل مشکالت و کسب منافع ملی باشند، 

گونه همکاري و با سوء تفاهم بین دولت و سازمان هاي غیردولتی، هیچ می کنندارتباطی خصمانه با هم پیدا 

این رویکردهاي سیاسی در کشور ما نسبت به  ،متاسفانه. سدرو همیاري مشترکی بین این دو به ظهور نمی

معاونت مطالعات و تحقیقات، سازمان ملی جوانان .( وجود دارد تشکل هابرخی از حوزه هاي فعالیت 

1386(  

  هاي پژوهشپرسش  

  ؟غیر دولتی جوانان چه نقشی در تامین منافع ملی جمهوري اسالمی ایران دارند سازمان هاي .1

2. NGOs یی انجام می دهند؟فعالیت هادر ایران و نظام بین الملل چه  انانجو يها  

: الیلی چوند به کشورمان در) حاکمیتی یا دولتی( اجتماعی ـ فرهنگی مدیریت حوزه در رسد می نظر به

 برداشت از ناصحیح تحلیل موجود، وضعیت و شرایط از صحیح درك عدم مسائل، درك در انگاري سهل

 به آن پلکانی تبدیل و مسائل به نگري سطحی یا بنایی زیر کافی شناخت عدم  القایی، و مقطعی  ذهنی، هاي

 مهمتر، همه از و نامطلوب شرایط از رفت برون و مؤثر اقدام در تأخیر  بحران،  و التهاب مشکل،  معضل،

  توان می تیغیردول هاي سازمان پذیرش و اعتماد با آنکه حال باالست، بسیار ها هزینه اشتباهات، تکرار 

 و مالی منابع به لحاظ چه را ها هزینه و کرد پر را مدیریتی نظام در موجود خألهاي و ها بخشی از حفره

  . داد کاهش یزمان از نظر چهو  انسانی

 یا دهند پوشش را روابط این ضعف نقاط توانند می که ستا اي گونه به غیردولتی هاي سازمان جنس

 البته .دهند سوق اثرگذار و فعال جوانانی سمت به و کنند خارج ایستایی حالت از را جوانان ،نمایند ترمیم

 که آنهاست، به دولت رویکرد تغییر و NGOs بازشناسی محوریت با دولت سوي از فرآیند این نخست گام
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 بپذیریم اگر .در پی خواهد داشتمردم  و دولتبیشتري براي  منفعت شود، برداشته زودتر گام این چه هر

 گام هستند، اي حرفه تسهیلگرانی و ارزشمند اي واسطه مردم و و  دولت فاصل حد  غیردولتی، هاي ازمانس

  .بود خواهد روشن آن هم نتایج و شود می تواند برداشته غیردولتی تشکل ها  توسط اعتماد این بعدي هاي

  ضرورت انجام پژوهش

ي که طوربه ؛ زندگی بشري تبدیل شده اند به بازیگران مهمی در سطوح مختلف NGOs در دو دهه اخیر،

 بروز داوطلبانه غیر دولتی می تواند موجب سازمان هايمی توان به طور منطقی استدالل کرد که ظهور این 

را به انقالبی NGOs ظهور  ،)1997(فیشر. و جوامع در سراسر جهان شود دولت هاتغییراتی در روابط بین 

با طرح نیز  برخی . ظهور دولت مدرن در قرن نوزده تشبیه کرده است بی سر و صدا با اهمیتی همسان با

     را ارضاي تقاضاهاي برآورده نشده خیر عمومی در جامعهNGOs علت وجودي ) خیر عمومی(نظریه 

معموال خیر عمومی را فقط در سطحی فراهم می سازند که رأي  دولت هامعتقدند  ،به عبارتی. می دانند

یک نوع خیر عمومی یا سطحی خاص از خیر  ،در حالی که یک اقلیت مهم ،ارضا می کند دهندگان میانی را

 .عمومی را درخواست می کند که فاقد حمایت اکثریت است و دولت نمی تواند در این زمینه کمکی کند

هاي جامعه  بعضی از بخش. در این زمینه  و جهت پر کردن این شکاف گام بر می دارند NGOs، لذا 

آنها می توانند با . است به خیر عمومی بیشتري از آنچه دولت مایل است ارائه دهد نیاز داشته باشندممکن 

اي خود را تأمین ، ملی و حتی بین المللی نیازهردولتی محلیسازماندهی خود و بسیج نیروهاي مردمی غی

از نظر فرهنگی به سمت هر چه جامعه اي داراي انسجام و همگنی بیشتري باشد و  به عبارت دیگر،.نمایند

بیشتر مستعد ظهور این نوع  ،ي غیردولتی آزادانه سوق داده شده باشدفعالیت هادموکراسی و نگاه به 

  .داوطلبانه است سازمان هاي

NGOs  سازمان هايجوانان نقش موتور محرك را بر عهده دارند، اما آنچه حائز اهمیت است ورود این 

جمهوري اسالمی ایران می تواند از ، به عبارتی. در ایران است به خصوصغیردولتی به مباحت بشردوستانه 

  . بشردوستانه جوانان در زمینه هاي مختلف بهره هایی در راستاي منافع ملی بردارد NGOsظرفیت

 جایگاه از ایران غیردولتی يسازمان ها ،حاضر حال در که است این آید برمی شده انجام تحقیقات از آنچه

 .سیر نزولی داشته است 1392)تا  1384(روند رشد آنان طی هشت سال  ؛ چنان کهنیستند ورداربرخ مناسبی

  ) 2و 1 و نمودار 1 جدول(.روند توسعه تشکل هاي غیر دولتی مجددا آغاز شده است ،در دولت جدید اما
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جدول صدور مجوز به سازمان هاي مردم نهاد جوانان :1جدول  

دیفر  درصد تعداد سال صدور 

1 1379 119 62/2  

2 1380 174 83/3  

3 1381 251 52/5  

4 1382 322 08/7  

5 1383 460 12/10  

6 1384 184 05/4  

7 1385 357 85/7  

8 1386 813 88/17  

9 1387 718 79/15  

10 1388 567 47/12  

11 1389 373 20/8  

12 1390 0 00/0  

13 1391 5 11/0  

14 1392 204 49/4  

00/100 4547 جمع کل  
 

 

 دولتی غیر هاي تشکل تاسیس درصدي توزیع: 1نمودار 

  ایران

١٣۵١٣ ٨۶١٣- ٨۵٩  ١٣٧۵ -١٣۶٩  ١٣٨۴ -١٣٧۶  
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٧١٨

۵۶٧

٣٧٣

٠ ۵

٢٠۴

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

۵٠٠

۶٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٩٠٠

١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢

نمودار مقایسه اي تعداد سازمان هاي مردم نهاد جوانان به تفکیک سال صدور: 2نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

  21:1393گزارش معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان،               

 يمان هاساز درون در چه و خارج در چه  – افراد از کمی درصد داده نشان تحقیقات که همانطور

 متکی است دولتی »الك« نظر مورد دولت .کشور هستند در ها سازمان این تأثیرگذاري به معتقد  –غیردولتی

 و بدانند باطل را داد قرار که دهد می حق مردم به تعدي و تجاوز گونه هر ،بنابراین. مردم رضایت بر

ي غیر دولتی از ملزومات تشکل هاتوسعه  لذا همانطور که اشاره شد .بگیرند پس ،اند داده که را اختیاراتی

استفاده از ظرفیت این . سی کشورها را نیز فراهم می نمایدجامعه مدنی است و موجبات رشد و توسعه سیا

انجام برنامه هاي برون مرزي ندارند می تواند در راستاي منافع ملی  برايکه هیچ محدودیتی  تشکل ها

  .شود مفید واقعکشورها و دیپلماسی عمومی 

  پیشینهو ادبیات 

با شاخص جهانی فاصله  ،در ایران صورت پذیرفته  NGOs پیرامونآنچه در حوزه پژوهش  ،متاسفانه

اهمیت تشکل  ازعدم اعتماد و شناخت نخبگان سیاسی کشور  ،شاید یکی از دالیل عمده آن. زیادي دارد

رم و دستاوردهاي عمده بین المللی هاي غیر دولتی در توسعه دیپلماسی عمومی و حرکت در مسیر قدرت ن

 ، اماکه همواره در شعار نخبگان کشور به این امر اشاره می شودبا وجودي   -با رویکرد منافع ملی باشد

  .گرددهاي سخت بروکراسی متوقف می  بن بست بادر بدنه اجرایی تحقق آن 
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نزد  NGOsایگاه ویژه ج  هاي کاربردي در این حوزه نیز خود گویاي مغفول بودن کمبود پژوهش 

 این که است آن مبین ایران حقوقی نظام در غیردولتی تشکل ها سالۀ یکصد قدمت. پژوهشگران ایرانی است

 خصوصی مؤسسات سایر مانند ها تشکل این. اند شده شناخته رسمیت به کشور حقوقی نظام در ها تشکل

 باشند، می سیاسی و مالی حقوق از اريبرخورد اهلیت داراي ها تشکل این. هستند حقوقی شخصیت داراي

، به مرور نمونه اي از اهم پژوهش در ادامه. ندا محروم حقوقی اشخاص سایر  مانند غیرمالی حقوق از اما

  :هاي تجربی موجود در این زمینه می پردازیم

 ،شدهانجام  1390در سال  توسط طالبی   »رانیدر ا NGOs يموانع ناکارآمد«در پژوهشی که با عنوان 

 :ي از جملهخود به موارد پژوهشوي در . است گردیده یبررس یحقوق دیاز دتشکل هاي غیر دولتی  مسئله

 يها یینارسا نیاز مهم تر یکی را  اشاره نموده و آن ،رانیا یسازمان ها در نظام حقوق نیمتزلزل ا گاهیجا

نامناسب سازمان  گاهیبه جا با اشاره   او. دانسته است ،یدولت ریغ يسازمان ها نهیدر زم ایرانکشور  یحقوق

  .دانسته استدر این زمینه  یکاف یحقوق تیفقدان امن را دلیل آن ،رانیا نیدر قوان یدولت ریغ يها

نهاد  مردم سازمان هاي يگذار استیدر س یتیو امن یاسینقش عوامل س یبررس«پژوهش دیگري با عنوان 

 را ازنهاد  مردم سازمان هاي ۀو توسع سیتأس وي .ده استانجام ش 1392ي در سال دیمج توسط » یرانیا

بر  آنها  دانسته و معتقد است  یالملل نیو ب یمل ،یمشارکت مردم در سطوح محل يجمله سازوکارها

 نیاز ا یکی آورده است که پژوهش  وي در این. دنگذار یم ریتأث یجوامع انسان یگوناگون زندگ يها عرصه

 سازمان هاي ةدر حوز يگذار استیس يبرا. کشورهاست یمل تیامن حاصله براي نافعم ر،یپذ ریتأث يها حوزه

برآن است  پژوهش نیا. است يضرور یتیو امن یاسیشناخت عوامل متفاوت و از جمله عوامل س شده، ادی

 کشور را یمل تیامن حاصل بر آنها بر ابعاد منافع يگذار ریتأث یو چگونگ زانیعوامل، م نیتا با شناخت ا

 یعمق ۀمصاحب و یاسناد و مدارك علم ،یشیمایپ قیتحق يها پژوهش که با روش نیحاصل ا. ابدی در

 رانیا یاسالم يجمهور یمل تیبر سه بعد منافع امن شده ادیکه عوامل  دهد یاست، نشان م رفتهیصورت پذ

 نیا ریتأث نیشتریب ،بنام نیبر ا. دارند میمستق ریتاث دولت يماد گاهیو پا دولت يدولت، نهادها ةدیا شامل

  .دولت است ةدیعوامل بر بعد ا

توسط سعیدي در سال  » غیردولتی در ایران سازمان هايرشد و گسترش  موانع«با عنوان  پژوهش دیگري 

 کورن هازر، رابرت تدگار، جیمز دیویس، نیل اسملسر، گوستاو لوبون، يبرسی آرامحوریت  با   1381
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تجزیه و تحلیل علل  بارهدر رفتارشناسی منظر جامعه شناسی و از ... یس ورالف ترنرولوئ هربرت بلومر،

وي معتقد است رویکرد نهادگرایی در ایران که بیشتر ریشه  .است انجام شدهدر ایران  NGOsعدم توسعه 

را با رویکردي اقتصادي مورد   NGOsموجب شده برخی افراد  در تجزیه و تحلیل اقتصادي دارد

  .ر دهنداستفاده قراسوء

توسط بقائی » دارین در توسعه پاآو نقش  یردولتیغ يسازمان ها یبررس« هاي مرتبط، از دیگر پژوهش

توسعه و معتقد است  وي . گردیده استتبدیل صورت پذیرفته و به کتاب نیز  1391است که در سال 

جوامع انسانی با همه توسعه یافتگی در همه ابعاد از مهمترین موضوعات مطرح در دهه هاي اخیر بوده و 

هاي توسعه یافتگی توسعه  امکانات و تدابیر خود می خواهند به این هدف نایل شوند و از جمله شاخص

تسهیل گر  ياز جمله نهادها. و نهادهاي مختلفی در این عرصه فعالیت می کنند سازمان هافرهنگی است که 

 هستند NGOsغیر دولتی موسوم به  ردم نهادي مسازمان ها ،در فرایند توسعه جوامع در عصر جهانی شدن

  .روي رسیدن به توسعه فرهنگی را حل کنند پیش مسائلکه توانسته اند خیلی از 

صورت پذیرفته  1384عنوان پژوهشی است که توسط صادقی در سال » یمدن  از جامعه ییزدا استیس«

نویسنده مقاله  .بررسی قرار داده استرا مورد اصالحات   در دوره یردولتیغ سازمان هاي  تجربه وي .است

برنامه هاي توسعه سیاسی و تبین جامعه مدنی می داند و  دردر دولت اصالحات را  NGOsدالیل توسعه 

بدون به افزایش کمی آنها  توجهد سازي این تشکل ها و نعدم توانمموجود،  ضعفکه علت معتقد است 

  .می باشد یفیرویکرد افزایش ک

توسط دوما، که   " "Analysing the results of NGO peace practicesبا عنواندر پژوهشی دیگر 

، با رویکرد بشر دوستانه به  NGOsبه بررسی شیوه هاي استفاده از ظرفیت  ،صورت پذیرفته 2010در سال 

  .شده است صورت موردي در جنایات و نقض حقوق بشردوستانه صورت گرفته در کنگو پرداخته

در داخل و خارج از کشور صورت  تشکل هاي غیر دولتی هایی که در حوزه فعالیت شبا بررسی پژوه

ایرادات  ،هاي کلی مأموریت: به مباحث مختلف از جمله  زمینهگرفته به این نتیجه می رسیم که در این 

موانع رشد تشکل هاي  ،NGOsجهانی شدن و نقش  حقوقی در خصوص اساسنامه و مراحل کسب مجوز،

هیچ پژوهش ، اما متاسفانه ان به جایگاه تشکل هاي غیر دولتی و غیره پرداخته شدهنگاه نخبگ ،غیر دولتی

در ایران انجام  ه ویژهب تشکل هاها و اقداماتی که این  و ماموریت تشکل هاي غیر دولتینقش جدي درباره 
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کل هاي غیر دولتی تشرشد از شرایطی که در برخی دوره ها مانع  ،همچنین. صورت نگرفته است ،می دهند

در  را در پی داشته، 1390تا  1384هاي  طی سال براي آنهاسیر نزولی صدور مجوز  شده ودر کشور 

جوانان در  تشکل هاي غیر دولتیاستفاده از ظرفیت بشردوستانه . مورد بررسی قرار نگرفته است پژوهش ها

و  افزایش قدرت نرم کشور از ویژگی توسعه دیپلماسی نوین و دیپلماسی جوانان  جهت کسب  منافع ملی 

  . هایی است که در این پژوهش براي نخستین بار به آن پرداخته شده است

 نرم قدرت شیافزا در جوانان نهاد مردم سازمان هاي يظرفیت ها ،صاحبنظران علوم سیاسی بیشتر اعتقاد به

 ملی شخصیت و روحیه اراده، از اي توجه قابل میزان مشروعیت رانیا یاسالم يجمهور یمل منافع کسب و

 از مردم تصور و کارآمد رهبري قدرت. دهد می شکل را امنیتی مدیریت سطوح همۀ و کند می معین را

 یا دولت که شود می ناشی مشروعیتی میزان از فرهنگی و اجتماعی یکپارچگی و ملی استراتژي بودن مناسب

 توجه نکته بدین مشروعیت ،تر ساده تعریفی در اما(buzan ,1995: 48) .است مند بهره آن از حاکم رژیم

 داشتن نه؟ یا وفادارند آن به نسبت و دانسته حاکمان حق را حکومت کشور، یک مردم آیا که دارد

 آن به مربوط وسایل و ملی اهداف درباره راحتی به تا کند می کمک حاکم رژیم به باال مشروعیت

 ضعیف مشروعیت. کند استخدام اهداف آن تحقق براي را سبمتنا خارجی و داخلی منابع و گیري تصمیم

 در نیز را خارجی تهدیدات داخلی، هاي پذیري آسیب تشدید و حکومت ـ جامعه بین شکاف ایجاد ضمن

 را خود قدرت هاي پایه همواره که نامشروع هاي حکومت. زند می دامن ثباتی بی و تشتت به و آورد می پی

 کنترل صدد در همواره و دیده توطئه نوعی را حرکتی هر و امنیتی را عادي التتحو همه بینند، می متزلزل

 سیاسی، رویدادهاي ظاهري شکل نکردن باور یا اعتقاد نداشتن را توطئه تئوري آبراهامیان .آیند برمی توطئه

 توهم« :است آورده  توطئه توهم تعریف در نیز اشرف) 1382:11آبراهامیان،(.داند می اقتصادي و اجتماعی

 »پارانویا« را کس همه و چیز همه به سوءظن فردي بیماري. است جمعی و فردي روانی بیماري نوعی ،توطئه

 تمام مبتالست، آن اخیر مفهوم در »توطئه توهم« به که کسی. نامند می توطئه تئوري را جمعی بیماري و

 و بیگانه سیاست قدرتمند و انپنه دست در را تاریخی وقایع مشی و حوادث سیر و سیاسی  عمده وقایع

  )1374:7رمضان زاده،(.پندارد می سیاست آن به وابسته مذهبی حتی و اقتصادي و سیاسی يسازمان ها

 خارجی عوامل به حوادث انتساب آن بارزترین که است بنیادي ویژگی سه داراي معموال تبیین نوع این 

 دیگر ویژگی. رقیب هاي جناح و احزاب از کیی یا باشد بیگانه قدرت یک خارجی عامل این خواه است؛

 از. است مذهبی و فرهنگی حتی و اجتماعی و سیاسی حوادث همه به نسبت آن فراگیري ،تئوري این
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 و سیاسی هاي وابستگی و ها ماندگی عقب ها، جنگ ها، شورش ها، انقالب همه ،تئوري این طرفداران دیدگاه

 دیگر ویژگی. کند می کارگردانی بیگانه پنهان دست را... و تصادياق کمبودهاي و سیاسی ترورهاي اقتصادي،

 حوادث تحلیل به اساس این بر که کسانی همه. است آن در علمی تحلیل و استدالل فقدان ،تئوري این

 دیگران توطئه به حادثه علل کشف و  علمی هاي کاوش بدون را اجتماعی وقایع از بسیاري ،پردازند می

 عنوان به. باشد داشته دیگري علل تواند نمی توطئه از غیر به عالم حوادث گویا که طوري به ؛دهند می نسبت

 دلیرانه قیام به را انقالب ،اند جسته سود آن از که کسانی یا انقالب هوادران ها انقالب علی تبیین در ،نمونه

 را انقالب علت اغلب سیاسی کاران محافظه و ها انقالب مخالفان ولی ،دهند می نسبت مردم ناراضی هاي توده

 و جاسوس يدستگاه ها، نفتی هاي کارتل، ها فراماسون و دهند می نسبت بیگانه گر توطئه و پنهان دست به

  . دانند می انقالب وقوع عامل را آنان از ترکیبی یا ها ابرقدرت

 به که نیروهایی به فقط و دنزن می دامن جامعه در اعتمادي بی به عمل در و عمد به هایی، حکومت چنین 

 و مردم رأیی هم گفت توان می بنابراین. دهند می امتیاز هستند، وفادار عینی و عملیاتی فوري، صورت

 ساکنان از اي عمده بخش نزد کشور حکومت نسبی پذیرش همچنین دولت، هاي سیاست با ایشان همراهی

در این سبک  .دهد می قرار کشور یک دولتمردان اختیار در را قدرت منابع پایین ترین از یکی آن،

ي فعالیت هاي اجتماعی نیز کاسته می شود و مشارکت هااز توسعه  ،حکومتداري با نگاه امنیتی به مسائل

شکلی  ،در این رویکرد. ي نظارتی و امنیتی صورت می پذیرددستگاه هامردمی تحت  نظر و ذره بین شدید 

  .ست مالحظه نمی شوداز جامعه مدنی که باعث رشد سرمایه اجتماعی ا

 دولت نرم اقتدار بر مؤثر عامل ترین مهم ،اما بنا به نظر پژوهشگران عرصه مطالعات اجتماعی و علوم سیاسی

افزایش مشارکت هاي اجتماعی توسط تشکل ها و مجمو عه هاي غیر  ،داخلی و خارجی سیاست صحنه در

 و خارجی سیاست تصمیمات هاي پایه درت،ق از وجه این معتقدند که چرا )2000:28کالرك،( دولتی است

 انظار در را خارجی روابط در متخذه هاي سیاست براي الزم مشروعیت ساخته، محکم را کشور داخلی

آورد و می توان با استفاده از این توان در مسیر کمک به دیپلماسی عمومی گام  می فراهم دیگر، يدولت ها

 کشور مردم میان در را سونگري هم و وحدت از اي درجه خود، بطن در امر این دیگر، سوي از .برداشت

 از مناسبی سرمایه مذهبی، و قومی اختالفات و ها درگیري امکان از کاستن با خود نوبۀ به که شود می موجب

اجتماعی که الزمه آن مشارکت  سرمایه پوتنام معتقد است  .دهد می قرار حکومت اختیار در را نرم قدرت

 هاي شبکه و هنجار اعتماد، مثل مفاهیم از اي مجموعه ،ي غیر دولتی می باشدتشکل هاسعه اجتماعی و تو
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چرا که افراد در محیطی  ،موجب افزایش امنیت جامعه خواهد شد است که اجتماع یک افراد میان ارتباطی

ریان مستقیم دولت در ج ،تم حاکم را اعالم می کنند و به این واسطهسساختارمند حتی اعتراضات خود به سی

به صورت زیرزمین و محرمانه که منجر به آشوب یا  مسائلنقدها و اشتباهات احتمالی خود قرار می گیرد و 

 در اجتماعی و سیاسی توسعه به رسیدن براي اي وسیله این توسعه .نافرمانی مدنی شود پیگیري نخواهد شد

 اعتماد او نظر از. کند می زیادي تأکید اعتماد بر پوتنام  )1997:76 پوتنام،( .است سیاسی مختلف هاي سیستم

 .است موجود جامعه ياعضا هاي کنش در که هستند منابعی ،اجتماعی هاي شبکه در متقابل ارتباط و

 عبارت اند رود می کار به مشروعیت و مصادیق جامعه مدنی سنجش براي متعارف طور به که هایی شاخص

 گردش آزادي صالحه، دادگاه به مراجعه حق همگانی، رأي حق شدن، انتخاب و کردن انتخاب آزادي: از

 برابري سیاسی و تشکل هاي غیر دولتی، حزب تشکیل و قانونی تجمع حق مالی، و فکري هاي سرمایه

  )Edwards, 1999: 58( .قدرت آمیز مسالمت گردش و شهروندان

 زمینۀ در خصوص به جوامع در سانیان و فیزیکی سرمایه از تر مهم بسیار نقشی اجتماعی، سرمایه امروزه

 سایر اجتماعی، سرمایه غیاب در. کند می ایفا نرم قدرت افزایش و سیاسی مشروعیت تقویت حکومتی، امور

 تکامل و توسعه هاي راه پیمودن اجتماعی، سرمایه بدون و دهند می دست از را خود اثربخشی ها سرمایه

  .شوند می دشوار و ناهموار اقتصادي و فرهنگی

 ترین حساس از بعضی زمینه برنامه هاي بین الملی دیپلماسی جوانان در ،ملل سازمان دبیرکل گزارش به بنا

 پیشگام ایدز به مبتالیان از حمایت و بشر حقوق ارتقاي و ترویج مخدر، مواد از پیشگیري مانند موضوعات

 و ها حمایت براي ناسبم الگوهاي ایجاد در غیردولتی جوانان يسازمان ها ،همچنین .است بوده

  )16: 2013ملل، سازمان اطالعات مرکز( .اند کرده گیري چشم هاي مساعدت اجتماعی هاي مراقبت

 به عالقمندان و کرده طی تشکیل در را خود طبیعی روند، برخاسته جامعه متن از سازمان ها از آنجا که این

 که گردد می باعث شانوجود ،ها آن قوي دهیسازمان دلیل به همچنین و اند وردهآ هم گردرا  خاصی موضوع

 … و زیست محیط زنان، سیاست، هنر، فرهنگ، :همچون پایدار توسعه کارهاي و ساز و جمعی فرایندهاي

  .یابد جریان کامل شفافیت با خود خاص کانال در
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اي دولتی ه گیري و در تصمیم غیردولتی به ساختار حکومت وابستگی ندارند يسازمان هااین دلیل که   به

 دولت هااي از وضعیت به عمل آورند و آن را به  طرفانه قادر خواهند بود تا ارزیابی بی ،ذینفع نیستند

 .منعکس سازند

هاي غیرفسیلی در بسیاري  مسئله استفاده از سوخت ،1973پس از بروز بحران نفت در سال  ،به عنوان مثال

ي غیردولتی با سازمان ها این بحث را. ح گردیدطور جدي مطره از کشورهاي مصرف کننده اصلی نفت ب

یی که مخالف استفاده از زغال سنگ گروه هااي و یا توسط  دفاع از کاربرد انرژي باد و بر علیه انرژي هسته

اثر مستقیمی بر  ،ها و مباحث این فعالیت. اندبودند دنبال کرده   اي کاربرد انرژي هسته  و مدافع

نتیجه این کار قطع  ،در دانمارك.اند گذاري بسیاري از کشورها گذاشته ونهاي مجالس قان گیري تصمیم

خصوص در جوامع توسعه به  ي غیردولتیسازمان ها)1392:55میرآقایی،. (اي بود استفاده از انرژي هسته

کنند و  هاي اجتماعی آماده می ها را براي ورود به عرصۀ فعالیت ي مختلف آنگروه هابا حمایت از  یافته

سرپرست و یا  یی که از زنان بیسازمان ها ،به عنوان مثال. آورند نه پذیرش اجتماعی آنان را فراهم میزمی

هاي مادي و  از طرق مختلف و با ارائه کمک سازمان هااین . کنند کودکان یتیم و یا خیابانی حمایت می

مثال روشن  .ا برعهده گیرندکنند تا در جامعه نقشی مفید و سازنده ر ي مزبور را مهیا میگروه هامعنوي 

 سازمان هااین . کنند یی هستند که از کارگران مهاجر و پناهندگان حمایت میسازمان ها ،دیگر در این زمینه

هاي  خواهند به عنوان یک اقلیت مورد شناسایی قرار گیرند و زمانی که سیاست می گروه هازمانی که این 

ي غیردولتی در جهت سازمان ها .باشند، بسیار مفید هستند یها در جامعه جدید م موجود مانع ادغام آن

  .اي را برعهده دارند دي نقش ویژهبه توسعه اقتصا  دستیابی کشور

یی که کمتر مورد توجه گروه هاي مختلف افراد بویژه گروه هاي غیردولتی در حمایت از حقوق سازمان ها

گردد تا توجه افکار  موجب می سازمان هاهاي این  لیتبعالوه فعا. اي را برعهده دارند قرار دارند نقش عمده

 .عمومی نسبت به موارد ناشناخته و غیرمشهور نیز جلب گردد

هاي پزشکی و  دفاع از حقوق معلوالن، ارائه کمکغیر دولتی جوانان ایران نیز در زمینه  سازمان هايالبته 

ات ، اقدامها در اجتماع ادغام آن اجتماعی به اشخاص ناتوان جسمی و روحی و نیز کمک به پذیرش و

برنامه هاي بین المللی در خصوص خسارات حاصل بر ایران طی دوران جنگ  ،خیریه اي براي محرومان

تشکیل مراکز . کنند می  فعالیتاستفاده ارتش بعث از سالح هاي شیمیایی به ویژه تحمیلی هشت ساله 
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توسط تشکل هاي غیر دولتی  گر اقدامات انجام شدههاي تولیدي براي معلوالن از دی بازتوانی و کارگاه

 )1382:330آشوري،.(جوانان ایران می باشد

به و ها روز به روز در حال افزایش است  که جمعیت آن - مبتالیان به ایدزدیدگاه نادرست جامعه نسبت به 

ن نگاه دارند که این ها بیماري خود را پنها تا آن شدهباعث   -گردند طور نامناسب از صحنه اجتماع طرد می

هاي  این رانده شدگی موجب بروز عالمت ،به عالوه. دهد جامعه را در معرض خطرهاي جدي قرار می ،امر

جوانان و برنامه  ي غیردولتیسازمان هاتوجه . گردد جویانه در این افراد می ضد اجتماعی و رفتارهاي انتقام

از دیگر اقدامات تشکل هاي غیردولتی جوانان ایران  مسئلهگاه سازي جامعه از این آهاي ویژه در خصوص 

 .است

بیکاري روزافزون جوانان و عدم موفقیت آنها در کسب یک هویت اجتماعی مشخص موجب گرایش 

ورود مواد مخدر مصنوعی به بازار ایران و افزایش استفاده از . روزافزون جوانان به مواد مخدر شده است

توانند  می جوانان ي غیردولتیسازمان ها که طلبد وجه جدي جامعه مدنی را میتنیز این مواد در میان جوانان 

 .در این حوزه نقش مؤثري را ایفا نمایند

المللی بر عهده  اي را در زمینه تدوین و توسعۀ حقوق بشر در سطح بین ي غیردولتی نقش عمدهسازمان ها

بر اثر . ن منشور ملل متحد حضوري فعال داشتنددر کنفرانس سانفرانسیسکو و تدوی سازمان هااین . اند داشته

ي سازمان هامنشور ملل متحد در مورد اعطاي نظام مشورتی به  71بود که ماده  سازمان هاي این تالش ها

  )1379:50مرکز اطالعات سازمان ملل متحد،.( غیردولتی به تصویب رسید

، قبوالندن اصل جهانی بودن »حقوق بشرکمیسرعالی «ي غیردولتی در جهت ایجاد سمت سازمان ها ،بعالوه 

ي زیادي را به عمل تالش هاالمللی در یوگسالوي و رواندا  حقوق بشر در سطح جهان و ایجاد محاکم بین

  )همان.(آوردند

ها  آن   اند که از میان ي غیردولتی مشارکت فعالی داشتهسازمان هاالمللی نیز  هاي بین در سایر کنفرانس 

و کنفرانس ) 1995(، کنفرانس جهانی زنان پکن )1993(س جهانی حقوق بشر وین توان به کنفران می

ي غیردولتی ضمن مشارکت در مباحث سازمان هاها  در این کنفرانس. اشاره کرد) 2002(ژوهانسبورگ 

هاي عکس، نقاشی، کتاب و  اقدام به برپایی نمایشگاه ،نویس سند نهایی کنفرانس و امور مربوط به تهیۀ پیش

  .هاي تحت پوشش خود و یا تبلیغ گروه خود نمودند ر خصوص موارد نقض حقوق بشر در حوزهد …
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کنند تا با ارائه راهکارهاي اجرایی و یا نظري در زمینه  ي غیردولتی تالش میسازمان هادر سطح داخلی نیز  

. ستین فعالیت هاذاري ملی از جمله اارائه طرح به مراجع اجرایی و قانون گ. حقوق بشر معیارسازي کنند

 .طرح اولیۀ الیحۀ منع کودك آزاري را انجمن حمایت از حقوق کودکان تهیه کرده بود ،به عنوان مثال

. المللی قرار دارند ي غیردولتی به دلیل ساختار و خصوصیات خاص خود مورد وثوق مراجع بینسازمان ها

 .دارددخالت کمتري  سازمان هاهاي این  گیري مالحظات سیاسی در موضع

وسعت سرزمین و وجود تنوع . ي غیردولتی در ایران، محیط زیست استسازمان هابارزترین حوزه فعالیت 

محیطی، تاکید و توجه مذهب، تاریخ، فرهنگ و ادب ایرانی به حفاظت از محیط  - جغرافیایی و زیست

ظت از محیط زیست، عدم حساسیت دولت در این زمینه و نیاز دولت به مشارکت مردمی در جهت حفا

باعث شده  …زیست، تاکید جامعۀ جهانی بر مقوله حفاظت از محیط زیست و طرح مفهوم توسعۀ پایدار و 

این . ي غیردولتی در این حوزه از گسترش و مقبولیت زیادي برخوردار گرددسازمان هااست تا فعالیت 

گروه فاظت از محیط زیست، تشکیل هاي تحقیقاتی و انجام مطالعاتی در زمینه ح به انجام پروژه سازمان ها

هاي آموزشی، علمی و فنی در زمینه محیط  ي حفاظت از طبیعت و پاکسازي محیط زیست، انجام برنامهها

  .نمایند ها مبادرت می و انتشار نتایج حاصل از این فعالیت …زیست و 

  پژوهششناسی روش 

 سازمان هاي براي بررسی نقش. شده استآوري داده ها ابداع انواع روش ها در علوم اجتماعی براي گرد

آوري اطالعات به ، از تکنیک گردایران اسالمی جمهوري ملی منافع تامین در) NGOs( جوانان  دولتی غیر

کمک ) خارجی/ و بانک اطالعاتی داخلی هاي معتبرعلمی وبگاه ،هاي تخصصی کتاب(ايروش کتابخانه 

ه از اسناد و متون استفاد، یگر متمایز می کندهاي د آنچه این روش را از روش. گرفته می شود

ها و کردارهاي  فهم محتواي پیام به منظور تحلیل کیفی و ...)برنامه هاي تلویزیونی و روزنامه، (موجود

  .گفتمانی موجود در متون مختلف است

  نتیجه گیري 

 سازمان هاجه گرفت این غیردولتی در اقدامات بشردوستانه می توان نتی سازمان هايي تالش هابا توجه به 

هاي انسانی در نقاط گوناگون داشته اند و تسریع روند بین ه نقش موثري در کمک رسانی به افراد و گرو
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سازمان ملل متحد مانند  به خصوصبین المللی  سازمان هايالمللی در شناسایی این تشکیالت توسط 

به مناطق درگیري  سازمان هازه ورود این شوراي امنیت مبنی بر امکان و اجا 688مندرجات در قطعنامه 

سبب  ،انجام می دهند UNIDOبراي کمک به نیازمندان و همچنین همکاري هایی که این تشکل ها با 

 .این تشکل ها در نزد افکار عمومی جهان و در راستاي بشر دوستی شده است ی مثبت از جایگاهترسیم 

 سیل، :ها و آالمی که از بالیاي طبیعی همچون عه و رنجانسان قرن بیست و یکم با توجه به قواعد موضو

تلخی که در همین دهه  رواج تروریسم می برد و تجربیاتو  جنگ هاي قومی و مذهبی آتشفشان، زلزله،

رخ ... افغانستان و یوگسالوي، رواندا، هائیتی، عراق، سوریه، :اخیر بر سر بشریت در کشورهایی همچون

فارغ از  .ه استفاده از تشکل هاي بشردوست بی طرف را دو چندان نموده استنیاز جامعه بشري ب، داده

با محوریت جونان عالوه  به خصوصغیر حکومتی  سازمان هايوجود و گسترش  ، دولت هاسیاست هاي 

بر کمک به جامعه بشري در بهبود چهره کشور در بین اذهان عمومی با انجام اقدامات عام المنفعه و 

 يدر ارتقا)) بسیار به بسیار((بازنمایی و ترویج تصویر مثبت با راهبرد . ابطه مستقیم داردبشردوستانه، ر

جذب قلوب و اذهان . باالیی است خوشنامی کشور در جامعه جهانی و کمک به منافع ملی داراي اهمیت 

نقش ور در مدیریت چهره کش  ،نیز که حاصل این اقدامات می باشد سایر جوانان کشورهاي مختلف دنیا

  .کلیدي بازي می کند

 يمدیریت تصویر از طریق مدیریت درك مخاطبان هدف با القا ، اندیشمند پسا تجدد گرا ،رطبق نظر بودریا

... تفریح و مسابقه، سمینار، فیلم، موسقی، شعر، :اطبان با ابزارهاي مختلف از جملههایی در ذهن مخ پیام

با  ،کنجکاوي و تغییر همراه است نشاط، شور، با اصالح گري، از آنجا که رویه جوانی ، اماصورت می گیرد

استفاده از نیروي جوان آموزش دیده و وفادار به منافع ملی کشور می توان دقیق تر به هدف مدیریت درك 

  .دست یافتبا اقدامات بشر دوستانه بین المللی  به ویژه مخاطبان هدف 

  ندر ایرا غیردولتی يسازمان ها روي پیش موانع

 ساختاري موانع

 فرهنگی مانع: الف



21 
 

به  و گروهی و جمعی هاي فعالیت انجام زمینه در ایرانیان تاریخی، و مذهبی مناسب هاي زمینه وجود با

 ،ایران سیاسی فرهنگ، اما اند بوده برخوردار مناسبی فرهنگی شرایط از غیرانتفاعی هاي فعالیت خصوص

 علیرغم ایران در )1358:43بازرگان،(.است نبوده ها تحکوم عملکرد به نسبت حساس و پویا فرهنگی

 سنت و نگرفته صورت بنیادینی تغییر ،سیاسی ساختار به نسبت مردم نگرش در اقتصادي و سیاسی تحوالت

 از حکومت و مردم میان فاصله وجود احساس ،فرهنگی چنین در. است یافته تداوم خودکامه حکومت

 قدرت محور حول که سیاسی فرهنگ این. گردد می ترس و گانگیبی موجب که هاست ویژگی ترین عمده

 – کند می ایجاد انسانی روابط در عمیق اعتمادي بی، پذیري جامعه اولیه مراحل در سو یک از ،زند می دور

 فرد از بعدي مراحل در ،دیگر سوي از و -پرورد می که یطلب فرصت و طلب اقتدار شخصیت نوع دلیله ب

 اطاعت و ایمان ،سیاسی نهادهاي و حکام به نسبت فردي امنیت تأمین و طلبی فرصت کمح به که خواهد می

 و آمریت رابطه بر مبتنی خود شوند پیدا تشکیالتی و سازمان ها اگر ،اعتمادي بی شرایط در لذا. دهد نشان

 مدنت تاریخ چهارراه عنوان به که ایران خاص جغرافیایی وضعیت همچنین،. بود خواهند محض اطاعت

 پیشگی زراعت و کشاورزي سنت انضمام به است، داشته قرار دیگران تهاجم و تجارت مسیر در و بوده

 . است کرده ایجاد آنان در را سازگاري  روحیۀ نوعی ، ایرانیان

 قانونی مانع: ب

 با دولت روابط است؛ گرفته شکل ها انجمن و اجتماعات به نسبت بدبینی براساس قانونی سیستم ایران در

 در غیردولتی يسازمان ها فعالیت به مربوط قوانین و است نشده تعریف واضح طور به داوطلبانه نهادهاي

 اند، شده وضع گذشته دهه سه در که پردردسري و پیچیده قانونی هاي رویه و قوانین .نیستند شفاف ایران

 را داوطلبانه کار روحیه و اند ساخته مشکل را اجتماعی اي ریشه اقدامات و ابتکاري کارهاي دادن انجام

 توانستند نمی غیردولتی يسازمان ها ،فوق مشکالت دلیل به )1390:28نمازي،(.اند کرده سرکوب و تضعیف

 را خود سازمان ایده همان با، گرفتند می نظر در خود براي که اهدافی و اجرایی روش و مرامنامه به توجه با

 مراحل ولی ،کنند معرفی دیگري اهداف داراي را خود يسازمان ها که بودند مجبور آنها. برسانند ثبت به

 .دنبال کنند دیگري شکل بهرا  آن قانونی ثبت

 اعالم رسمی مراجع در ها آن ثبت به منوط را غیردولتی يسازمان ها فعالیت یایران قانونگذار ،دیگر سوي از

 جاري هاي رویه تعدد. است تاکید کرده تأسیس زمان از حتی سازمان ها براین کامل نظارت به و نماید می
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 يسازمان ها از بسیاري فوق، هاي پیچیدگی دلیله ب. است دیگري مشکل سازمان ها این ثبت خصوص در

 تعداد. اند نبوده دولتی نهادهاي نزد خود هاي انجمن و جوامع ثبت به قادر اجتماعی يسازمان ها و غیردولتی

 شوند می روبرو جدي موانع با ها آن از بسیاري. کنند می فعالیت ،باشند شده ثبت اینکه بدون ها آن از زیادي

  )1391:59نمازي،(.اند نگرفته قرار شناسایی مورد رسماً که چرا

 اقتصادي مانع: ج

 روحیه یتحاکم کنار در مردم اقتصادي مشکالت افزایش و بیکاري نرخ بودن باال کشور، جوان جمعیت

 اقتصادي هاي فعالیت در اجتماعی هاي فعالیت عمده بخش تا است دهش باعث جامعه در گرایی تجمل

 .سطحی و کاذب هاي فعالیت بلکه ،مدت بلند و اي ریشه هاي فعالیت نه هم آن ؛گردد متمرکز سودآور

 تا است شده باعث  -ینفت درآمد از ناشی دولت اقتدار دلیل به -دولت به ایران جامعه وابستگی ،بعالوه

 يسازمان ها دالیل، این به. نکنند ایفا اقتصادي هاي فعالیت عرصه در را مهمی نقش وصیخص بخش و مردم

 از غیردولتی يسازمان ها و مدنی جامعه تشکیل براي یضرورت و ندارند مردمی جایگاه ایران در غیردولتی

 )1388:68محمدي ،(.است نشده احساس هنوز ما جامعه مردم طرف

 تغییر به توجه با که اند بوده محلی یا اجتماعی يسازمان ها ،است گرفته نشأت ایرانی فرهنگ از که آنچه    

 این بر حاکم شرایط از برخی ،حال این با. باشند نمی نوین نیازهاي به پاسخگویی به قادر اجتماعی شرایط

 بروز موجب امر این و اند کرده رخنهنیز  غیردولتی يسازمان ها درون به محلی و اجتماعی يسازمان ها

 . است داده تنزل را ها آن بخشی اثر و کارایی و شده غیردولتی يسازمان ها جدي مشکالتی

  :شود می اشاره مشکالت این ترین عمده از برخی به ادامه، در

 وظایفو  اهداف بودن مبهم و بودن کلی ـ1

 ایران در ردولتیغی يسازمان ها بیشتر اساسنامه در که است مسائلی از یکی ،وظایف و اهداف بودن کلی

 به بتوان غیردولتی هاي سازمان اساسنامه در مندرج اهداف بررسی با رسد می نظر به. است مشاهده قابل

 برخی در چند هر. یافت دست ها فعالیت انجام به نسبت یسازمان تعهد میزان ارزیابی براي مطمئن معیاري

 اعطاي در دولتی نهادهاي هاي گیري سخت از احتراز براي کلی صورت به وظایف و اهداف بیان ،موارد از
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 تعهد ظاهراً ،باشند داشته بیشتري شعاري جنبه وظایف و اهداف که چقدر هر ، اماپذیرد می صورت مجوز

  .است کمتر مؤثر و عملی هاي فعالیت دادن انجام به نسبت مربوطه سازمان

 مدیریت ضعف ـ2

 به مختلف يسازمان ها در مشکل این. برند می رنج مدیریت ضعف از غیردولتی يسازمان ها از بسیاري

 يسازمان ها به کارانه کاسب نگاه یک موسسات مدیران از بسیاري. کند می پیدا بروز متعددي اشکال

 باعث مدت کوتاه در نگاه نوع این. ندارند ياعتقاد گروهی کار به و )1388:71محمدي،(دارند غیردولتی

 تعیین خود براي که گردد می اهدافی از سازمان انحراف موجب تمد بلند در و سازمان عملکرد ضعف

 و تماس برقراري و نیستند دسترس در سازمان مؤسسان و مدیران ،سازمان ها از بسیاري در. است کرده

 نخبه دچار سازمان ها از خیلی که دهیم قرار توجه مورد نیز را مسئله این اگر. است مشکل ها آن با ارتباط

 .گردد می تر روشن فوق موضوع اهمیت ،باشد می شخصبه  قائم آنها هاي فعالیت و هستند گرایی

 اجتماعی پایگاه نداشتن و اعتبار فقدان ـ3

 تعیین خود براي که هایی حوزه در فعالیت انجام براي کافی اعتبار از دولتی غیر هاي سازمان از برخی

 پایگاه نداشتن ،بعالوه. ندارد چندانی تناسب مانساز توان با شعارها نوع و نیستند برخوردار ،اند کرده

 سازمان ها این کارایی افت نتیجه در و سازمان فعالیت از استقبال عدم موجب مردم میان در اجتماعی

 از محرومان و فقرا بویژه خود هدف جوامع با غیردولتی يسازمان ها از بسیاري ،دیگر سوي از .گردد می

 و هدف جوامع با سازمان بیگانگی موجب سو یک از ،امر این. نیستند رداربرخو کافی وابستگی و ارتباط

 عدم ،نتیجه در و نظر مورد سازمان با مذکور جوامع بیگانگی موجب ،دیگر سوي از و مربوطه نیارهاي

 .گردد می سازمان هاي فعالیت از کافی استقبال

  NGOsتوانمند سازي  و تخصص فقدان ـ4

 کار انجام یا و خود نظر مورد هاي حوزه در فعالیت براي کافی تخصص از ردولتیغی يسازمان ها از بسیاري

 ،پذیرد نمی انجام مناسب طور به جدید علوم از گیري بهره ؛ چنان کهنیستند برخوردار  یسازمان و گروهی

سازمان  نیستند یا برخوردار اینترنتی سایت از سازمان ها از بسیاري حتی -است محدود اینترنت از استفاده

 این ارتباطات ،آورند نمی عمل به آن امکانات از مناسب و کافی استفاده ،هستند سایت داراي که هم ییها
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 وجود سازمان ها این در کارجمعی دانش ،پذیرد می صورت سنتی هاي روش از استفاده با هنوز سازمان ها

 و دهی گزارش هاي روش و شوند می انجام خطا و آزمون و تجربه براساس ها فعالیت از بسیاري و ندارد

 از بودجه جذب تا شود می موجب امر این که است ضعیف سازمان ها این میان در رایج نویسی گزارش

 است ضعیف سازمان ها این عمومی روابط همچنین، )1388:51شعبانی،(.باشد مشکل المللی بین هاي پروژه

 برقراري و خود معرفی در یسازمان ضعف باعث ئلهمس این. پذیرد می انجام سنتی هاي روش بر تکیه با و

را  سازمان رسالت از انحراف و هدف جوامع در تأثیرگذاري کاهش ،خود نوبه به و گردد می جامعه با ارتباط

 .در پی دارد

  جامعه در خود جایگاه و نقش به نسبت سازمان ها این آگاهی عدم ـ 5 

 هاي ش ارز و فرهنگ تغییر و اجتماعی ساختار به دهی شکل در که نقشی از، غیردولتی يسازمان هابیشتر 

 و مردم میان واسطه که خود اصلی مأموریت و رسالت از ها آن. ندارند آگاهی ند،برخوردار جامعه بر حاکم

 هاي توانمندي از و است پایین سازمان ها این در باوري خود میزان .ندارند مناسبی درك ،باشند می دولت ها

 نوبه به امر این. کنند نمی تقاضا دولت از ،باشند داشته توانند می که را مطالباتی ،نتیجه در .ندا غافل خود

 هاآن حضور و نگیرد نظر در سازمان ها این براي مناسب جایگاهی و نقش نیز دولت تا شود می موجب خود

  .نشناسد رسمیت به عمومی هاي فعالیت و ها ریزي برنامه و ها گذاري سیاست در را

 دولت با همسویی ـ 6

 سازمان با بیننده اگر که خورد می چشم به عباراتی ،غیردولتی يسازمان ها از برخی شده اعالم هاي برنامه در

 سوي از .روست روبه دولت رسمی ارکان از یکی با که کرد خواهد تصور باشد نداشته آشنایی مربوطه

 هاي برنامه اجراي جاي به تا ساخته مجبور را یردولتیغ يسازمان ها از برخی ،مالی منابع محدودیت ،دیگر

 مند بهره دولت هاي کمک از تا بروند دولت هاي برنامه اجراي دنبال به ،خویش اهداف راستاي در و مستقل

 خودآنها درون در و جامعه در غیردولتی يسازمان ها جایگاه و تعریف از مناسب درکی وجود عدم. گردند

 به خود نوبه به نیز مسئله این و بروند دولتی الگوهاي از تقلید دنبال به سازمان ها این تا است گردیده باعث

  . زندب صدمه مشخص اجتماعی پایگاه کسب جهت در مربوطه سازمان تالش

 عضوپذیري ضعف ـ 7
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 به رسیدن در را آن موقعیت و غیردولتی سازمان یک بقاي که باشد عاملی ترین مهم اعضا جذب شاید

 چه بهو  هایی انگیزه چه با افراد که است این ،مسئله این از تر مهم اما. کند می تضمین شده مشخص اهداف

گروه  معرفی با بیشتر غیردولتی يسازمان ها در افراد عضویت ،ایران در. آیند درمی سازمان عضویت به دلیل

 شده مشاهده کمتر. پذیرد می صورت خویشاوندان و خانواده ها، همکالسی دوستان، قبیل از تأثیرگذار يها

 .بکشاند آن سمت به را افراد ی،سازمان شده اعالم هاي برنامه و اهداف که است

 در فعالیتی هیچ و دارند عضویت کارت فقط که برخوردارند اعضایی از غیردولتی يسازمان ها از بسیاري

 اعضا فعالیت براي مناسب هاي فرصت که باشد این امر این دلیل است ممکن. رسانند نمی انجام به سازمان

 که باشد این است ممکن دیگر دلیل. شوند می زده کنار سازمان از ،عضویت از پس افراد و ندارد وجود

 در. پذیرد می صورت نامشخص هاي انگیزه با و نیست همراه فعالیت واقعی انگیزه با سازمان در عضویت

. ه می گیرندکنار سازمان از ،ها نوآوري و خالقیت به انسازم ندادن بها دلیل به افراد سازمان ها از برخی

 سازمان در فعالیت از ،سازمان قبلی اعضاي غیردوستانه و سرد برخورد با مواجهه دلیله ب افراد نیز گاهی

 . شوند می ناامید

 المللی بین هاي عرصه در فعال حضور عدم ـ 8

 براي موجود امکانات از ها آن از بسیاري . است دمحدو ایران غیردولتی يسازمان ها المللی بین ارتباطات

 نهادهاي و دولت سوي از ها زمینه این در مناسبی رسانی اطالع و نیستند آگاه المللی بین عرصۀ در فعالیت

 و ها فعالیت مورد در سازمان ها این رسانی اطالع ضعف دلیل به ،دیگر سوي از .پذیرد نمی صورت دولتی

 و کسب فرصت و گیرند نمی قرار المللی بین يسازمان ها توجه مورد عموماً ان هاسازم این خود اقدامات

 يسازمان ها سایر با سازمان ها این میان مستمر ارتباط .دهند می دست از را المللی بین هاي طرح دادن انجام

 ،موارد از يبسیار در تا شده موجب مسئله این و ندارد وجود کشور از خارج و داخل در غیردولتی و دولتی

  .باشد محدود یکدیگر هاي توانایی و ها قابلیت از سازمان ها این آگاهی
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NGOs are one of the manifestations of civil society with the rule of democratic 

values that most people's participation in various social affairs which can help 

with issues such as policy making, implementation and follow-up activities 

involved in the conduct of public affairs YNGOs situation. In this paper, (youth 

NGOs) in Iran are studied in documentation and library methods. we try to 

express  the role and importance of youth NGOs in the national interests. 

YNGOs are non-profit and voluntary youth activities in terms of welfare and 

public services. By the definition of the United Nations, NGOs are  

organizations to reduce pain and enhance the interests of the poor and protecting 

the environment, providing social services and development indicators. Due to 

the efforts of NGOs in humanitarian and food aid, medical care, clothing and 

other necessities in case of events that cause damage to natural factors and 

human societies, including war and acts of terrorism or extremist groups, it 

should be said that they are of great important. Therefore, the public measures, 

particularly by youth NGOs in other countries of the world for natural influence 

foreign audiences, will share the understanding of the country's philanthropic 

programs for others. 

Key words: Non-Governmental Organizations, Youth NGOs, National Security 

and Public Diplomacy 

 


