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مــروری بــر آثــار منتشرشــده در حــوزة شــهروندی در چنــد دهــة اخیــر نشــاندهندة نقدهایــی اســت کــه عــاوه بــر مفاهیــم
بنیانــی ،میــزان برخــورداری گروههــای اجتماعــی گوناگــون از ایــن حقــوق را بــه چالــش کشــیده اســت .یکــی از گروههایــی
کــه غالبــ ًا ناقــد حقــوق و وظایــف شــهروندی بــوده و آن را زمینهســاز تجربــة نابرابریهــا تلقــی کردهانــد ،پژوهشــگران
و فعــاالن حــوزة جنســیت هســتند ( .)Walby 1994, Orloff 1993محــور نقدهــای ایــن گــروه بیتوجهــی نظریههــای
شــهروندی نســبت بــه تفاوتهــا و تبعیضهــای جنســیتی اســت (.)Fraser and Gordon 1992
امــروزه در بســیاری از جوامــع بــر بهرهمنــدی زنــان و مــردان از حقــوق شــهروندی تأکیــد میشــود ،امــا نبایــد از نظــر دور
داشــت کــه از طرفــی برابریهــای بـه دســت آمــده نســبی اســت و در همــة جوامــع نیــز حاصــل نشــده اســت و چهبســا در
بســیاری از جوامــع زنــان همچنــان از حقــوق شــهروندی مدنــی ،سیاســی و اجتماعــی محــروم باشــند .از طــرف دیگــر ،ضرورت
تأمیــن حقــوق اعطاشــده و پاســخگویی بــه مطالبــات برابریخواهانــة زنــان از حقــوق شــهروندی بــر مســئولیت دولتهــا
در قبــال مــردم ˗ زنــان و مــردان ˗ افــزوده اســت.
در شــرایط کنونــی ،بــا رونــد فزاینــدة مهاجرتهــای اجبــاری از کشــوری بــه کشــور دیگــر بــه دلیــل جنــگ و ناامنــی ،و
مهاجرتهــای داخلــی کشــورها از روســتاها بــه شــهرهای بــزرگ غالبـ ًا بــه دلیــل شــرایط بــد اقتصــادی ،و در شــرایطی کــه
مهاجرتهــای اختیــاری بــا دسترســی بــه اطالعــات واقعــی یــا خیالــی از شــانس زندگــی بهتــر ،انگیــزة حرکــت و جابهجایــی
را بیــش از گذشــته تقویــت کــرده (در حالــی کــه بــه ناچــار گروهــی از ایــن جهــت بــه جمــع حاشیهنشــینها میپیوندنــد)،
دولتهــا بــا معضــل اعطــای حقــوق شــهروندی از یــک ســو و تأمیــن حداقلهــای رفــاه اقتصــادی و اجتماعــی بــرای تــازه از
راه رســیدگان کــه در واقــع بازمانــدگان از دســتیابی بــه حقــوق شــهروندی در نقطــة دیگــری از جهــان هســتند از ســوی دیگــر
مواجــه شــدهاند .ناتوانــی دولتهــا بــه دلیــل حساســیتهای سیاســی و اجتماعــی و محدودیــت منابــع در پاســخگویی بــه
نیازهــای ایــن جمعیــت ،موجــب تشــویق اعضــای جامعــه بــه ایفــای مســئولیتهای شــهروندی و بــر عهــده گرفتــن بخشــی
از وظایــف دولتهــا شــده اســت .انتظــار مشــارکت از مــردم (زنــان و مــردان) بــه عنــوان یــک حــق و در عیــن حــال وظیفــة
شــهروندی بــه طــور اجتنابناپذیــری مــا را بــه طــرف ســازمانهای غیردولتــی میکشــاند .از ایــن رو ،در ادامــه بــه بررســی
* نویسندة مسئول ،کارشناسی ارشد طراحی شهری
** کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری

attaran.mehrnaz@gmail.com
zo1986do@gmail.com

انتظــار مشــارکت از مــردم
(زنــان و مــردان) بــه عنــوان
یــک حــق و در عیــن حــال
وظیفــۀ شــهروندی بــه طــور
اجتنابناپذیــری مــا را بــه
طــرف ســازمانهای غیردولتی
میکشــاند

بیشــتر ســازمانهای غیردولتــی پرداختــه میشــود و در آخــر
ســه نمونــه از ســازمانهای غیردولتــی فعال در حــوزة حقوق
شــهروندی معرفــی میشــوند.

 -۱تعـریف سازمانهای غیردولتـی

)1 - Non-Governmental Organizations (NGOs











خیریههــا :2دارای ســابقهای طوالنــی و شناختهشــده در
ایــران کــه با هــدف کمــک مــادی بــه نیازمنــدان فعالیت
میکننــد.
ســازمانهای غیردولتــی یــا مردمنهــاد  /ســمنها:
جمعي ســازمانيافته و دارای شــخصيت حقوقی مســتقل،
غيرسياســي و غيرانتفاعــي کــه بــا هــدف حــل يكــي از
مشــكالت بشــري همچــون آلودگــی محیــط زیســت،
حمایــت مــادی و معنــوی از نیازمنــدان ،و مــوارد دیگری از
ایــن دســت فعالیــت میکننــد.
3
ســازمانهای اجتماعمحــور /جامعهمــدار  :جمعــي از مردم
یــک محــدوده کــه در قالــب گروههای فعــال در راســتای
بهبــود کیفیــت زندگــی در محــدودة مشــترک میــان خود
فعالیــت میکننــد.
4
ســازمانهای عقیــده /مذهبمحــور  :گروهــی از مــردم
کــه در راســتای ترویــج یــک عقیــده یــا تفکــر و بــا
مراســم مذهبــی خــاص گــرد هــم میآینــد و بــه صــورت
ســازمانیافته فعالیــت میکننــد .نمونــة مشــابه داخلــی
ایــن دســته ســازمانها را بــه نوعــی میتــوان هیئتهــای
مذهبــی دانســت.
5
ســازمانهای غیردولتــی حکومتســاخته  :ســازمانهایی
شــکل گرفتــه بــا اراده و حمایــت دولــت یا حکومــت برای
حــل بخشــی از مشــکالت جامعــه کــه از حیطــة اختیارات
یــا تــوان دولــت و حکومــت خــارج اســت .بــا وجــود
شــکلگیری از بــاال بــه پاییــن ،برخــی از ایــن ســازمانها
بــه مــرور به صــورت مســتقل و مردمــی فعالیــت میکنند
و جــزو نهادهــای مردمــی شــمرده میشــوند.

2 - charities
)3 - Community-Based Organizations (CBOs
)4 - Faith-Based Organizations (FBOs
5- Governmental Non-Governmental Organizations
)(GNGOs
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در ســالهای اخیــر بــا گســترش فعالیــت ســازمانهای
غیردولتــی 1اصطــاح ســازمانهای مردمنهــاد بــا مخفــف
ســمن بــرای آنها متــداول شــده که با توجــه به ناهمپوشــانی
مفهومــی ،ایــن ســازمانها در ایــن نوشــتار بــا تأکید ســازمان
غیردولتــی نامیــده میشــوند .ارتبــاط ایــن ســازمانها بــا
مردمنهــادی در ادامــه در قالــب دو تعریــف کالســیک و
امــروزی موضــوع ارائــه میشــود.
در تعریــف کالســیک منابــع ایــن حــوزه ،ســازمانهای
غیردولتــی نهادهایــی هســتند کــه از نظــر مدیریــت و منابــع
مالــی مســتقل از دولتهــا عمــل میکننــد و خدمــت اعضــای
آنهــا داوطلبانــه و بــه شــکل غیرانتفاعــی اســت .بنابرایــن ،بــا
بخــش خصوصــی متفــاوت و از بخــش دولتــی کام ـ ً
ا جــدا
هســتند .برخــورداری ایــن ســازمانها از منابــع مالــی دولتــی،
بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه و کــم توســعه یافته،
همــواره مســئلة وابســتگی بــه دولــت و خطــر از دســت دادن
ت در برنامههــا و اقدامــات آنهــا را
اســتقالل و دخالــت دولــ 
بــه وجــود م ـیآورد .بــا ایــن تعریــف ،ســازمانهای خیری ـ ه
ن غیردولتــی هســتند بــا ایــن تفــاوت
نیــز نوعــی ســازما 
اساســی کــه نهادهــای خیری ـ ه غالب ـ ًا بــا هــدف کمکهــای
مــادی بــه نیازمنــدان (زنــان و مــردان) فعالیــت میکننــد.
البتــه بــه دلیــل گســترش بیشــتر فقــر در میــان زنــان ،اکثــراً
ایــن گــروه بــه ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار از خدمــات
آنهــا بهرهمنــد میشــوند .امــا ســازمانهای غیردولتــی بــا
هدفهــای گوناگــون تشــکیل میشــوند و آنهایــی هــم کــه
گروههــای نیازمنــد را دریافتکننــدة خدمــات خــود تعریــف
میکننــد ،غالبـ ًا کمکهــا را بــرای توانمندســازی آنــان (مادی
و غیرمــادی) ارائــه میدهنــد .بــه همیــن دلیــل نیــز امــروزه
وجــود ایــن گونــه ســازمانها را نشــانهای از حرکــت به ســوی
دموکراســی میداننــد.
بــا توجــه بــه همین تفــاوت اهــداف و رویکردهــا ،امــروزه چند
نــوع ســازمان زیــر عنــوان نهادهــای مردمــی قــرار میگیرند:

 انجمنهــا  :1متشــکل از ورزشــکاران ،هنرمنــدان،
متخصصــان و ســایر گروههــا کــه بــر مبنــای موضوعــی
مشــترک در کنــار هــم قــرار گرفتهانــد.

 -۲اهمـیت سازمانهای غیردولتـی در
احیای حقـوق شـهروندی
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هــدف اصلــی ســازمانهای غیردولتــی نهتنهــا تأمیــن منابــع
مالــی ،بلکــه بســیج مــردم در قالــب ســاختارهای متشــکل از
گروههــای داوطلــب بــرای ایفای مســئولیتهای شــهروندی
و دســتیابی بــه اهــداف ســازمان اســت .ســازمانهای
غیردولتــی زاییــدة تفکــر توســعة «مــردم محــور» و
«داوطلبگــرا» هســتند کــه بــا جــذب منابــع بیشــتر (نیروی
انســانی و مالــی) ،تــوان اجتماعــی بــرای خدمــت به مــردم را
تقویــت میکننــد .در واقــع ایــن ســازمانها نقطــة اتصــال
مــردم دارای تــوان کمــک (وقت و پــول) ،گروههــای محروم
و دولتهــا تلقــی میشــوند کــه تــاش دارنــد در برابــر
ســازمانهای دولتــی و رســمی ،صــدای رســایی در دفــاع از
گروههــای محــروم از حقــوق شــهروندی یــا طرح مســئلهای
در جامعــه و حتــی دنیــا باشــند.
ســازمانهای غیردولتــی بــه لحــاظ خاســتگاه ،نحــوة
شــکلگیری ،محتــوای فعالیتهــا و گروههــای هــدف
نیــز بــا یکدیگــر تفاوتهایــی دارنــد .ایــن ســازمانها را
میتــوان بــه توســعهای ،محیــط زیســتی ،انساندوســتانه،
آمــوزش حرفــه ،زنــان ،کــودکان و  ...تقســیم کــرد .امــا ایــن
تقســیمبندیها در عمــل مشــکالتی بــه همــراه دارد زیــرا
در برخــی مــوارد ممکــن اســت یــک ســازمان در گروههــای
متعــددی جــای گیــرد .دســتة بزرگــی از ســازمانهای
غیردولتــی بــرای حمایــت از گروههــای محــروم و بــا هــدف
فراهــم آوردن امــکان برخــورداری آنهــا از حداقلهای حقوق
شــهروندی شــکل میگیرنــد .هــدف ایــن ســازمانها غالب ـ ًا
ارتقــای وضعیــت زندگــی گروههــای خاصــی ماننــد زنــان
سرپرســت خانــوار ،زنــان مصرفکننــدة مــواد ،بیخانمانهــا،
کــودکان بدسرپرســت و نظایــر اینهــا و در واقــع کمــک بــه
گروههــای آســیبپذیر جامعــه اســت.
ســازمانهای غیردولتــی بــا متشــکل کــردن مــردم،
تعییــن موضــوع یــا گروههــای هــدف ،و شــناخت مســائل
1 - associations

و نیازهــای ایــن گروههــا ،از منابــع قابــل دسترســی بــه
صــورت کارآمدتــری نســبت بــه دولتهــا اســتفاده میکننــد.
ســازمانهای غیردولتــی فعــال در حــوزة توســعة توانمنــدی،
برابــری را ترویــج و فقــر را کاهــش میدهنــد و بــا طــرح
مســائل و رســانیدن صــدای بازمانــدگان از حقوق شــهروندی
تــاش میکننــد بــا تأثیرگــذاری بــر سیاسـتها و اقدامــات
دولــت ،اهــداف خــود را پیــش ببرنــد.
گرچــه تــوان و میــزان موفقیــت ســازمانهای غیردولتــی
در تأمیــن نیازهــای همــة گروههــای محــروم از ســویی و
محــول کــردن وظایــف دولتهــا در تأمیــن حداقــل حقــوق
شــهروندی اجتماعــی به مــردم تحــت عنوان مســئولیتهای
شــهروندی آنهــا از ســوی دیگــر مــورد چالــش قــرار گرفتــه
اســت ( ،)Bebbington et al. 2008بــه هرحــال ایــن
ســازمانها هــر روز بیشــتر از گذشــته تــاش میکننــد بــا
روشهــای نوآورانــه و توجــه بــه شــرایط گروههــای هــدف،
بــه نیازهــای آنهــا پاســخ دهنــد .بــه طــور یقیــن نقــش
ســازمانهای غیردولتــی در نشــان دادن مشــکالت جامعــه
و تــاش بــرای کاهــش نابرابریهــا و تأمیــن حداقلهــای
شــهروندی اجتماعــی هرگــز بــه انــدازة امــروز نبــوده اســت.
بــا توجــه بــه عالقــة ذاتــی ســازمانهای غیردولتــی بــه عدم
وابســتگی بــه دولتهــا ،حتــی در شــرایط دشــوار اقتصــادی،
هنــوز انگیزههــای کمــک بــه فراهــم آوردن فرصتهایــی
بــرای بهرهمنــد شــدن گروههــای محــروم از حق شــهروندی
در اغلــب کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه بــه
چشــم میخــورد .ســازمانهای غیردولتــی در تــاش بــرای
بهبــود کیفیــت زندگی محرومــان بــه فعالیتهــای گوناگونی
میپردازنــد کــه «توانمندســازی» شــاید گســتردهترین
مفهومــی باشــد کــه بــرای ایــن فعالیتهــا بــه کار بــرده
میشــود .ایــن مفهــوم دامنــة وســیعی از موضوعــات را در
بــر میگیــرد .موضوعاتــی ماننــد:
 اطالعات سالمتی و بهداشتی
 آموزش مهارتهای ارتباطی
 تشویق به علمآموزی
 آموزش ارزشهای مربوط به حقوق کودکان و زنان
 حق انتخاب و یادگیری روشهای انتخاب درست
 نگرشها و ارزشهای شهروندی

اگــر ســازمانهای غیردولتــی زنــان بــا ایــن ویژگــی بــارز
کــه «از فوایــد اقدامــات و برنامههــای آنهــا زنــان برخــوردار
میشــوند» مشــخص شــوند ،در ایــن صــورت شــواهد نشــان
میدهــد کــه تشــکیل ســازمانهای غیردولتــی زنــان در
ایــران ســابقهای طوالنــی دارد .حداقــل حــدود هشــتاد
ســال از تشــکیل انجمــن خانمهــای دوســتدار کلیســا (ســال
 )1320میگــذرد و انجمــن زنــان زرتشــتی در ســال 1329
تأســیس شــده اســت (شــادی طلــب . )159-158 :1376
امــا در دهههــای اخیــر ،بــا رشــد انگیــزة مــردم و مشــارکت
(زنــان و مــردان) و حمایــت دولتهــا ،تعــداد ســازمانهای
غیردولتــی بــه خصــوص در زمینــة حقــوق شــهروندی زنــان
افزایــش چشــمگیری داشــته اســت .متأخرتریــن ســندی کــه
در حــوزة حقــوق شــهروندی در ایــران در دســترس همــگان
قــرار گرفتــه منشــور حقــوق شــهروندی اســت کــه از ســوی
دولــت یازدهــم در ســال  1395منتشــر شــد .در بندهایــی
چنــد از ایــن منشــور ،زنــان و حقوقشــان بــه طــور مســتقیم
مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد ،از جملــه:
 مــادة  2بنــد الــف (حق حیات ،ســامت و کیفیــت زندگی)
بــه حــق زنــان در برخــورداری از برنامههــا و تســهیالت
بهداشــتی و درمانــی مناســب و آمــوزش و مشــاورههای
مناســب بــه ویــژه در دوران بــارداری ،زایمــان ،پــس از
زایمــان ،بیمــاری ،فقــر و معلولیــت اشــاره دارد.
 مــادة  11بنــد ب (کرامــت و برابری انســانی) تأکید میکند
کــه زنــان حــق دارنــد در سیاس ـتگذاری ،قانونگــذاری،
مدیریــت ،اجــرا و نظــارت ،مشــارکت فعــال و تأثیرگــذار
داشــته باشــند و براســاس موازین اســامی از فرصتهای
اجتماعــی برابــر برخوردار شــوند.
 مــادة  54بنــد ر (حــق تشــکیل و برخــورداری از خانــواده)
حــق زنــان در مصونیــت از خشــونت رفتاری و گفتــاری ،و
در صــورت رخ دادن هــر گونــه خشــونت ،حــق آنهــا برای
دسترســی بــه مــکان امــن و نهادهــای امــدادی ،درمانی و
قضایــی را بــه رســمیت میشناســد.
 مــادة  83بنــد ص (حــق اشــتغال و کار شایســته) حــق
برخــورداری از فرصــت کاری مناســب و حقــوق و مزایــای
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 مسائل خانوادگی و چگونگی رفع آنها
 آمــوزش اعتمــاد بــه نفــس ،احتــرام بــه خــود ،تــوان بیــان
نظــرات
 آموزش تصمیمگیری مشارکتی
 تجربة مشارکت از طریق فعالیتهای روزانه
 ارائة خدمات مشاورهای
 آمــوزش مســائل محیــط زیســتی و اقــدام بــرای کاهــش
مشــکالت
بــا توجــه بــه تفــاوت شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی شــهرها
و حتــی محــات یــک شــهر براســاس خاســتگاه اجتماعــی
افــرادی کــه در آنهــا زندگــی میکننــد ،ســازمانهای
غیردولتــی محلــی و داوطلبــان بومــی اهمیــت بیشــتری
مییابنــد .ایــن نوشــتار خالصــهای از فعالیتهــای دو
ســازمان غیردولتــی محلــی و یــک ســازمان غیردولتــی
فرامحلــی فعــال در حــوزة زنــان را گــزارش میکنــد و ســعی
دارد نشــان دهــد کــه ســازمانهای غیردولتــی چگونــه بــا
نــوآوری بــر مبنــای نیازهــای گــروه هــدف و محلــه تــاش
میکننــد پیامدهــای محرومیــت از حقــوق شــهروندی
اجتماعــی (حــق آمــوزش ،حــق ســامت ،حــق یادگیــری
مهــارت و  )...را بــرای گروههایــی از کــودکان ،نوجوانــان
و زنــان جبــران کننــد .گرچــه هیچیــک از ســازمانهای
غیردولتــی معرفــی شــده در ایــن نوشــتار ،موضــوع فعالیتها
و آموزشهــای ارائــه شــده بــه گروه هــدف را «شــهروندی»
یــا «احقــاق حقــوق شــهروندی» عنــوان نکردهانــد ،بــا توجه
بــه محتــوای فعالیتهــای آنهــا از نظــر تدوینکننــدگان ایــن
مقالــه ،میتــوان پیامدهــای قابــل انتظــار و بلندمــدت ایــن
فعالیتهــا را دســتیابی بــه «حقــوق شــهروندی اجتماعــی»
نــام نهــاد .ایــن ســازمانها فعالیتهــای خــود را صرف ـ ًا در
جهــت توانمندســازی و فراهــم آوردن فرصتهایــی بــرای
ارتقــای کیفیــت زندگــی گروههــای هــدف دانســتهاند ،امــا
نقــش بســیار شایســته و مهــم ســازمانهای غیردولتــی
را در حمایــت از کــودکان ،نوجوانــان و زنــان بــرای آنکــه
کنشگــری اجتماعــی بیاموزنــد ،ارتبــاط بــا دیگــران را یــاد
بگیرنــد و همــکاری و کار مشــترک را تجربــه کننــد و بــه
طــور کلــی نتایــج مثبــت آموزشهــای غیررســمی آنهــا را
بــرای گروهــی کــه غالبـ ًا از آموزشهــای رســمی بازماندهاند
نمیتــوان انــکار کــرد.

 -۳سازمانهای غیردولتـی زنان در راسـتای
شـهروندی اجتماعـی

برابــر بــا مــردان را برای زنــان قائل
شــده اســت.
در مجموع ،فـارغ از اوضاع عینی
 مــادة  89بنــد ض (حــق رفــاه جامعـۀ ایـران ،حـق سلامت و
و تأمیــن اجتماعــی) حــق زنــان امنیت ،حق مشـارکت سیاسی،
بــرای برخــورداری از امکانــات حـق فعالیتهـای اقتصـادی،
ورزشــی ،آموزشــی و تفریحــی و اجتماعی و فرهنگی سه نوع کلی
همچنین حضــور در عرصة ورزش از حقوقـی اسـت که در منشـور
ملــی و جهانــی را مــورد توجــه قرار شـهروندی دولت یازدهـم برای
میدهــد.
زنان در نظر گرفته شـده اسـت
 مــادة  90بنــد ض دسترســی بــه
تغذیــة ســالم و مراقبتهــای
بهداشــتی در دوران بــارداری و
برخوردارشــوندگان
زایمــان را بــرای زنــان الزم میشــمرد.
 مــادة  103بنــد ط (حــق دسترســی و مشــارکت فرهنگی)
حــق زنــان بــرای حضــور و مشــارکت در فضاهــا ،مراکــز
و ســازمانهای اجتماعــی ،فرهنگــی و هنــری را مطــرح
میکنــد (پایــگاه اطالعرســانی دولــت .)1395
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در مجمــوع ،فــارغ از اوضــاع عینــی جامعــۀ ایــران ،حــق
ســامت و امنیــت ،حــق مشــارکت سیاســی ،و حــق
فعالیتهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ســه نــوع
کلــی از حقوقــی اســت کــه در منشــور حقــوق شــهروندی
دولــت یازدهــم بــرای زنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
یکــی از راههــای واســطی کــه بــه ایــن حقــوق مکتــوب
جنبــة عملــی میبخشــد و میتوانــد شــرایط عینــی
جامعــه را بــه اهــداف منشــورها و مصوباتــی از ایــن دســت
نزدیــک کنــد وجــود ســازمانهای غیردولتــی اســت .تحقق
حقــوق شــهروندی در گام اول مســتلزم حضــور و مشــارکت
شــهروندان در تأمیــن ایــن حقــوق اســت و ایــن مشــارکت
بــا حــرف و انــدرز و دعــوت محقــق نمیشــود (پیــران
 ،)1376بلکــه نیازمنــد بســتری مناســب اســت و ایــن بســتر
بــا تقویــت جامعــة مدنــی و نهادهــا و اجــزا و فرایندهــای
وابســته بــه آن فراهــم میشــود .چنــان کــه هــم اکنــون
در ســطح بینالمللــی نیــز بــر وجــود ایــن نهادهــا ،بــه ویــژه
در ســطح محلــی ،بــرای تقویــت حقــوق شــهروندی زنــان
و برابــری جنســیتی تأکیــد زیــادی میشــود و تجــارب
خوبــی هــم بــه دســت آمــده اســت کــه از میــان آنهــا

میتــوان بــه نمونــهای همچــون
1
شــبکة بینالمللــی مراکــز مــادر
اشــاره کــرد.
بــا تکیــه بــر لــزوم وجــود نهادهــای
مدنــی بــرای تحقــق شــهروندی
اجتماعــی ،در ایــن نوشــتار ســه
نمونــه از ســازمانهای غیردولتــی
زنــان معرفــی میشــود .بــرای
آشــنایی بــا فعالیــت ایــن
ســازمانها در شــهر تهــران از
روش مشــاهده و گفتوگــوی آزاد
بــا مدیــران ،نیروهــای داوطلــب و
از خدمــات اســتفاده شــده اســت.

 -۱-۳بنیاد امـید مهـر

بنیــاد امیــد مهــر 2در ســال  1383بــا هــدف مهارتآمــوزی
بــه دختــران و زنــان جــوان در شــرایط ســخت اجتماعــی ـ
اقتصــادی ،در تهــران تأســیس شــده و مخاطبــان خــود را
از طریــق معرفــی در سرتاســر تهــران پوشــش میدهــد.
بنیــاد دارای دو بخــش داخلــی و خارجــی اســت کــه بخــش
داخلــی شــامل واحدهــای آمــوزش ،مــددکاری ،روانشناســی
و اداری اســت و بخــش خارجــی امــور داوطلبیــن و کاریابــی
را شــامل میشــود .در ادامــه ،بنیــاد بــا اســتفاده از محتــوای
گفتوگوهــای انجــام شــده معرفــی میشــود.
1 - Mother Centers International Network for Empow)erment (MINE

شبکة بینالمللی مراکز مادر در آلمان بنیان نهاده شد و در دو دهۀ گذشته
در پانزده کشور دیگر گسترش یافت .در سال  2002این شبکه به انتخاب
هبیتات برندة جایزة بینالمللی دبی برای «بهترین شیوۀ اقدام برای بهبود
محیط زندگی» شد .ایدة اصلی شبکة مادر این است که وجود والدین
برای بزرگ کردن بچه کافی نیست ،بلکه این امر نیازمند محیط محلی
حمایتگر و انطباقپذیر است .در واقع این نهاد به دنبال آوردن زنان از حوزة
خصوصی به حوزة عمومی و ادغام وظایف آنها ˗ به ویژه دربارة کودکان
˗ در فرهنگ عمومی است و قصد دارد به وظایف مادری و خانهداری ،که
بهخصوص پس از انقالب صنعتی یک فعالیت غیرمولد و حاشیهای تلقی
شد و تسلط مردان را بر زنان بیشتر کرد ،اهمیت ببخشد.
 - 2مصاحبه با مدیران بخشها و تعدادی از مددجویان این بنیاد در تاریخ
 30بهمن  1395انجام شده است.

 چارچـوب آموزشـی
ســطوح آموزشــی در بنیــاد شــامل دو ســطح مقدماتــی و
پیشــرفته اســت .فعالیــت در بخــش آمــوزش با رونــد متداول
برنامههــای آموزشــی طبــق مراحــل زیــر پیــش م ـیرود:
 تدوین محتوا برنامهریزی آموزش انتخاب موضوعات آموزشی زمانبندی کالسها اجرای کالسهاکالسهــای مختلفــی در بنیــاد برگــزار میشــود ،ماننــد
کامپیوتــر ،زبــان ،هنــر و کالسهــای پرورشــی کــه خــود
شــامل بهداشــت ،توســعة ســامت ،و آمــوزش مرتبــط بــا
جنســیت (حقــوق زنــان و رشــد زنــان) میشــود .براســاس
اصــول مــد نظــر در تمــام آموزشهــا ،هــر مهارتجــو بــا
خــودش مقایســه میشــود و نــه بــا کــس دیگــر؛ ســعی
میشــود تبعیضــی بیــن مهارتجوهــا ایجــاد نشــود و
مهارتجــوی موفــق در کالس شــاخص نمیشــود؛ ایجــاد
انگیــزه در مهارتجوهــا اهمیــت دارد و مهارتجــوی
گوشـهگیر فراخوانــده میشــود؛ بــه تشــویق توجــه میشــود
و نــه تنبیــه؛ بــه مهارتجویــان آمــوزش داده میشــود کــه
از بیــان ذهنیــت خــود نترســند تــا بــه ارزشهــای خــود پــی
ببرنــد و از ناامیــدی دور شــوند؛ معلمــان و کادر آموزشــی هم
بــه طــور مســتمر آمــوزش میبیننــد؛ و همــکاری میــان
واحدهــای مختلــف بنیــاد از ضرورتهــا اســت تــا ابعــاد
مختلــف در مهارتجوهــا همزمــان رشــد کنــد .بدیــن ترتیب،
مهارتجویــان بــه مــرور بــه حقــوق فــردی و اجتماعــی خود
آگاه میشــوند.

 چارچوب امور داوطلبین
امــور داوطلبیــن بــه عنــوان حــوزة اصلــی فعالیــت بنیــاد دو
بخــش عمــده دارد .بخــش نخســت بــه جــذب نیروهــای
داوطلــب خــارج از بنیــاد شــامل افــراد عالقهمنــد بــه
تدریــس داوطلبانــه در بنیــاد اختصــاص دارد کــه بــا دریافــت
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 اهـداف و سازوکار کلـی
اهــداف بنیــاد عبــارت اســت از ارتقــای ســطح دانــش و
مهارتهــای فــردی ،اجتماعــی و ارتباطــی ،کشــف
اســتعدادهای مهارتجوهــا و پــرورش اســتعدادها و
تغییــر نگرشهــا .مأموریــت بنیــاد امیــد مهر«تقویــت
شایســتگیهای اجتماعــی ،احساســی و اقتصــادی زنــان
جــوان و ارائــة فرصتهایــی بــرای تجربــة طیــف کاملــی از
گزینههــای زندگــی از طریــق مهارتآمــوزی و آمــوزش و
نیــز پــرورش حــس خودارزشــی در آنهــا» اســت.
شــرایط عمومــی ورود دختــران بــه بنیــاد داشــتن  ۱۵تــا ۲۵
ســال ســن و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ پایــان دورة راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
اســت .دختــران بــا بررســی و تأییــد تیــم حرفهای مــددکاری
وارد بنیــاد میشــوند .آنــان پــس از ورود تســت روانشناســی
میشــوند تــا امــکان قرارگیــری آنهــا در ســاختار کالســیک
بنیــاد ســنجیده شــود .ایــن دختران توســط نهادهــای مختلف
دولتــی و غیردولتــی یــا دوستانشــان کــه در بنیــاد آمــوزش
میبیننــد معرفــی میشــوند .بیشــترین فراوانــی ســنی متعلق
بــه دختــران  18تــا  21ســال اســت.
ایــن بنیــاد هــر ســال دو نوبــت (پاییــز و بهــار) از دختــران
واجــد شــرایط ثبتنــام میکنــد .تمامــی خدمــات بنیــاد
رایــگان اســت .دختــران مهارتجــو پــس از دو ســال و نیــم
آمــوزش و پرورش شــامل آمــوزش زبان انگلیســی ،کامپیوتر،
مهارتهــای زندگــی و دورههــای هنــری وارد دورة تخصصی
میشــوند .دورة تخصصی معــادل کار داوطلبانــه در نهادهایی
غیــر از بنیــاد اســت ،یعنــی در مؤسســات خیریــه و بــه طــور
کلــی مراکــزی کــه بــه بنیــاد امیــد مهــر شــباهت دارنــد .بــا
هــدف توزیــع عادالنــة منابــع در جهــت حمایــت از تحصیــل
تعــداد هرچــه بیشــتری از دختــران نیازمند ،از دختران مســتعد
تحصیــل تــا ســقف لیســانس حمایــت میشــود و ادامــة
تحصیــل در مقاطــع باالتــر تنهــا در صورتــی میســر میشــود
خیــری مســتقیم ًا دختــر را حمایــت کنــد .یکــی از اصول
کــه ّ
مهــم بنیــاد حفــظ شــأن و منزلــت دختــران اســت .بــا اتــکا
بــر چنیــن نگاهــی ،همــة انــواع حقوقــی کــه دختــران بایــد
بــا آنهــا آشــنایی پیــدا کننــد تــا مــورد آزار قــرار نگیرنــد،
شــخصیت خــود را بهتــر بشناســند و اعتمــاد بــه نفــس پیــدا
کننــد بــه آنــان آمــوزش داده میشــود.

 فعالـیتهای جـاری
فعالیتهــای جــاری بنیــاد شــامل ســه بخــش آمــوزش،
ســاماندهی فعالیتهــای داوطلبــی و کاریابــی اســت کــه
در ادامــه بــه آنهــا پرداختــه میشــود.
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بیشــتری داشــته باشــند ،خوشاخــاق شــوند ،اعتمــاد بــه
ســوابق تحصیلــی و تجربــی داوطلبــان و بررســی آن صورت
نفسشــان افزایــش یابــد ،مســئولیتپذیرتر شــوند ،و احتــرام
میگیــرد .همچنیــن شناســایی فرصتهــای شــغلی بــرای
گذاشــتن و کمــک کــردن بــه دیگــران را بیاموزنــد .برخــی
دختــران کــه بتواننــد پــس از آمــوزش ،جــذب ســازمانها
دســتاوردهای بااهمیــت خدماتگیرنــدگان و مشــکالت
و شــرکتها شــوند در ایــن بخــش متمرکــز اســت .بخــش
دختــران از زبــان آنــان چنیــن اســت:
دوم بــه امــور مربــوط بــه کار داوطلبانــة دختــران در خــارج
رشــتههای بنیــاد محــدود نیســت .در بنیــاد ،اول اســتعدادیابی
از بنیــاد بــه صــورت داوطلبانــه و بــه عنــوان دورة تخصصــی
اســت و بعــد ورود بــه رشــتهای کــه مــا را زنــده میکنــد.
میپــردازد.
بنیــاد مدرســه نیســت کــه خشــن باشــد .بنیــاد تابــع بچههــا
عــاوه بــر فعالیتهــای دو بخــش فــوق ،برگــزاری
اســت در حالــی کــه در مدرســه
نمایشــگاههای آثــار هنــری دختــران
بچههــا بایــد تابــع مدرســه باشــند.
داخــل و خــارج بنیــاد در گالریهــای باید به انسـانیت بـدون توجه به
در مدرســه صــدا شــنیده نمیشــد و
مختلــف و همچنیــن ورزش قومیـت ،ملیت و  ...نـگاه کنیم و
فقــط وقــت و انــرژی تلــف میشــد.
(کوهنــوردی ،دو ،بهکاپ/گلــف ایرانی) حقـوق دیگـران را ضایع نکنیم.
در بنیــاد بــه کــودکان اعتماد میشــود
در امــور داوطلبیــن پیگیــری میشــود .به انسـانیت باید احترام گذاشت
و مــا میآموزیــم از هــر چیــزی راحت
 چارچـوب کاریابـی
نگذریــم ،خشــممان را کنتــرل کنیــم
بخــش کاریابــی دو بخش اصلــی دارد:
و روابــط مؤثــر و برخــورد مناســب بــا
 )1کارورزی /کارآموزی )2 ،استخدامی/
دیگــران داشــته باشــیم.
دســتمزدی .بعــد از اتمــام دورة تخصصــی و کار داوطلبانــه و
مــن در گذشــته از یادگیــری خیلــی از موضوعــات مــورد
آموزشهــای الزم ،دختــران وارد دورة کارورزی میشــوند.
عالقـهام بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی محــروم بــودم کــه
بنیــاد تأکیــد دارد کــه ایــن دوره بیــش از  3ماه طول نکشــد.
در بنیــاد بــه آنهــا رســیدم .در خانــوادهام یــاد گرفتــه بــودم
در بخــش اســتخدامی ،شــرایط حقوقــی کار ،رفتــار کارفرمــا
کــه زن بایــد کمتوقــع باشــد و همیشــه کوتــاه بیایــد ،امــا در
و مــوارد دیگــر از طریــق بازدیــد محــل کار ،رایزنــی بــا
بنیــاد آموختــم کــه همــه انســانیم و بایــد بــه انســانیت بدون
کارفرمــا و مشــاوره بــه مــدت  6مــاه پایــش میشــود و اگــر
توجــه بــه قومیــت و ملیــت و غیــره نــگاه کنیــم و حقــوق
ـب دختــر تشــخیص داده نشــود ،کوشــش میشــود
کار مناسـ ِ
دیگــران را ضایــع نکنیــم .به انســانیت بایــد احترام گذاشــت.
کــه یــا مشــکالت کار حــل شــود یــا کار تغییــر پیــدا کنــد.
در خانــودهام ،پــدرم حامــی اســت و حتــی خــودش عالقهمند
در ایــن چارچــوب ،رفتــار ســازمانی و ویژگیهــای محیــط
بــه اطــاع از حقــوق زنــان شــده اســت ،امــا بــرای مــادرم
کار نیــز بــه دختــران آمــوزش داده میشــود .در بســیاری از
ایــن مســائل تابوســت و ایــن تغییــرات را چنــدان نمیپذیــرد.
مواقــع ،خــو ِد دختــران کار مناســب خــود را پیــدا میکننــد
مــن از  5ســالگی کار کــردن را بــا دستفروشــی شــروع
و پیشــنهاد میدهنــد.
کــردم .اول راهنمایــی ،چــون نمیتوانســتم هــم کار کنــم و
 دسـتاوردها و مشـکالت
هــم درس بخوانــم ،تــرک تحصیــل کــردم .در  17ســالگی
خدماتگیرنــدگان آموختههــای خــود در بنیــاد را در
از درس نخوانــدن و اینکــه میدیــدم حقوقــم از مــن گرفتــه
شــاخههایی همچــون تهرانشناســی ،کامپیوتــر ،اینترنــت،
شــده ،مثــل حــق تحصیــل در کنــار همســنهای خــودم،
ورزش (ایروبیــک و کوهنــوردی) ،موســیقی ،نقاشــی ،زبــان،
کالفــه بــودم و باالخــره کار را ول کــردم .در بنیــاد حــس
تئاتــر ،دفــاع شــخصی (راهــی مناســب بــرای مقابلــه بــا آزار
برابــری دارم .حــس انســان بــودن دارم و نــه مهاجــر بــودن!
جنســی) ،مستندســازی و کســب مهارت رفتــار در جامعه ذکر
هزینههــا همیشــه مانــع بــه دســت آوردن آموزشهــای
میکننــد .همچنیــن معتقدنــد کــه بنیــاد باعــث شــده اســت
بیرونــی بــود ،امــا در بنیــاد کافــی اســت درخواســت چیــزی
درسشــان را تمــام کننــد و مشــغول بــه کار شــوند ،دوســتان

 -۲-۳مؤسـسة آوای مانـدگار

مؤسســة آوای مانــدگار 1در ســال  13٨۶بــه منظــور
توانمندســازی زنــان محلــة دروازه غــار تأســیس شــد تــا
مــادران بتواننــد بــه کمــک کــودکان خــود بیاینــد و بدیــن
طریــق از کار کــودکان کاســته شــود .بنابرایــن مخاطبــان
اصلــی مؤسســه مــادران هســتند.
 - 1مصاحبه با مدیران و مسئوالن و تعدادی از مددجویان این مؤسسه در
تاریخ  9اسفند  1395انجام شده است.

 فعالـیتهای جـاری
فعالیتهای مؤسسـه در طی سالهای فعالیت آن در فرایندی
تکاملـی پیـش رفتـه و همـواره تالش شـده شـرایط جامعه و
نیازهـای گـروه هـدف مبنـای آموزشهـا و تولیـدات باشـد.
بدیـن ترتیـب ،چهار نـوع فعالیت کلی در مؤسسـه جریان دارد
که سـوادآموزی اولین آنها است ،سـپس مهارتآموزی (اجتماعی و
حرفهای) و در آخر اشـتغال و تولید اسـت.
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را بدهیــم تــا آن چیــز باشــد.
در خانــوده ،پــدر و برادرانــم مانــع تحصیــل و فعالیتهــای
مــن هســتند .آنهــا معتقدنــد زن فقــط بایــد بــه خانــواده
ســرویس بدهــد .مــن هنــوز هــم پارهوقــت کار میکنــم تــا
بتوانــم پولــی بــه آنهــا بدهــم .بازیگــری در تئاتــر را از آنهــا
پنهــان میکنــم امــا تــاش میکنــم تــا موفــق بشــوم و
بــه دختــران شــبیه خــودم کمک کنــم .مــن خــودم را قربانی
طــرز فکــر غلــط خانــوادهام نمیکنــم.
ـش روی بنیــاد و فعالیتهــای آن در دو بخــش
مشــکالت پیـ ِ
محدودیتهــای قانونــی و خانوادگــی دختــران میگنجــد .از
نظــر قانونــی ،دختــران مهاجــر امکان اشــتغال رســمی ندارند
و ایــن مســئله باعــث گرایــش آنــان بــه شــغلهای خانگــی
یــا غیرمعتبــر میشــود و ســرانجام گاه فعالیتهــای بنیــاد
را منحــرف میســازد .از نظــر خانوادگــی ،بــه دلیــل فقــر
توأمــان فرهنگــی و اقتصــادی ،اغلــب دختــران قربانــی طــرز
فکــر نادرســت خانوادههــای خــود میشــوند کــه آنــان را
بــا محدودیتهــای جــدی بــرای حضــور در فضــای آمــوزش
و ســپس اشــتغال متناســب روب ـهرو میکننــد.
در جمعبنــدی فعالیتهــای بنیــاد در  13ســال گذشــته ،بــه
نظــر میرســد بــا وجــود تمــام فــراز و نشــیبها توانســته
جریانــی از خودبــاوری را در میــان دختــران دچــار شــرایط
ســخت ایجــاد کنــد و بخشــی از حقــوق از دســت رفتــة
دختــران در معــرض آســیب را بــه آنــان بازگردانــد.

 اهـداف و سازوکار کلـی
هــدف کالن مؤسســه کمــک بــه رهایــی کــودکان از کار و
شــرایط ســخت از طریــق توانمندســازی مــادران و آمــوزش
بــه کــودکان اســت .راهبــرد مؤسســه بــرای تــداوم توســعة
توانمنــدی مــادران و کــودکان و پایــداری فعالیتهــای خــود
بومیپــروری اســت .منظــور از بومیپروری آمــوزش و تربیت
زنــان بومــی دروازه غار در جهت پایدارســازی و الگوســازی و
بــه گونـهای اســت کــه بتواننــد گردانندگان مؤسســه شــوند و
پــس از آمــوزش دیــدن آموختههــای خــود را به زنان مشــابه
خــود منتقــل کننــد و از تجــارب یکدیگــر بهرهمنــد شــوند.
همــة زنــان عالقهمنــد بــه آمــوزش و تغییــر بــا اولویــت
مــادران ،فــارغ از ملیــت و قومیــت ،میتواننــد در دورههــای
آموزشــی مؤسســه شــرکت کننــد .بــا توجــه بــه محــدودة
فعالیــت مؤسســه ،بیشــتر ایــن زنــان از حقوق زیــادی محروم
شــدهاند ،ماننــد حریــم خصوصــی ،امنیــت ،آمــوزش (بــه
دالیــل مالــی و فرهنگــی) ،و دائــم مــورد خشــونت قــرار
میگیرنــد .مؤسســه فضایــی را بــرای احیــای تمامــی ایــن
حقــوق فرامــوش شــده فراهــمآورده و مــادران میتواننــد
بــر مبنــای عالقهشــان (و نــه اســتعداد) ،وارد کالسهــای
آموزشــی شــوند و بــه راحتــی و بــدون آنکــه حاشــیهای
برایشــان ایجــاد شــود ،حــرف بزننــد و دیــده شــوند .بــا توجه
بــه اینکــه بســیاری از زنــان محلــه حتــی بــا وجــود درآمــد
بیشــتر حاضــر بــه اشــتغال در محلــهای دورتــر نیســتند و
وابســتگی شــدیدی بــه خانــواده بــا تأکیــد بــر کــودکان
دارنــد و از طــرف دیگــر از جامعــه نیــز تــرس دارنــد ،ایجــاد
اشــتغال در درون محلــه از اولویتهــای مؤسســه اســت.
بنابرایــن ســعی میشــود تــا آنجــا کــه ممکــن اســت
افــراد آموزشدیــده در خــود مؤسســه بــه عنــوان مربــی یــا
تولیدکننــده مشــغول بــه کار شــوند.

ســوادآموزی پیشنیــاز شــرکت در کالسهــای حرفهآمــوزی
اســت .یادگیــری مهارتهــای حرفـهای انگیــزة اصلــی اغلب
مــادران در ورود بــه مؤسســه اســت .ایــن مهارتهــا شــامل
خیاطــی ،ســوزندوزی ،گلــدوزی ،بافندگــی ،چــرمدوزی،
هویـهکاری و ماننــد آنهــا اســت .همــان طــور کــه گفته شــد،
کالسهــا متناســب بــا نیــاز روز در حــال تغییــر اســت ،مانند
حــذف کالس لحــافدوزی و افزودن کالسهــای چرمدوزی
و هویـهکاری .بــرای تقویــت مهارتهــای اجتماعــی همزمان
بــا یادگیــری مهارتهــای حرفـهای ،بــا توجــه بــه مســائل و
مشــکالت بیشــتر مــادران ،دورههــای مهارتهــای زندگــی
و مشــاوره گذاشــته میشــود .در مرحلــة آخــر کــه اشــتغال
و تولیــد اســت ،برخــی مــادران آموزشدیــده بــرای تــداوم
آمــوزش و تولیــد در مؤسســه باقــی میماننــد و ســایرین
جــذب تولیدیهــا میشــوند .تاکنــون مؤسســه حــدود 200
نفــر نیــروی تربیتشــدة شــاغل داشــته اســت.
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 -3-3مؤسـسة نوای مهـرتاک

مؤسســة توانمندســازی و کارآفرینــی نــوای مهرتــاک 1از
شــهریور  1394در محلــة دروازه غــار به منظور توانمندســازی
زنــان و فرزنــدان آنهــا تــا آمادگــی بــرای اشــتغال شــروع
بــه کار کــرده اســت .بنابرایــن مخاطبــان مؤسســه مــادران
و فرزنــدان هســتند.
 اهداف و سازوکار کلی
بــا توجــه بــه پاییــن بــودن خودبــاوری در زنــان در محلـهای
همچــون دروازه غــار ،ایــن مؤسســه تــاش دارد بــه مصداق
اینکــه «زنــان معمــاران جامعــة خــود هســتند» آنــان را از
خانههــا بیــرون بیــاورد و کمــک کنــد تــا ایــن نــگاه را کــه
کاری از دستشــان برنمیآیــد کنــار بگذارنــد و بــاور کننــد
کــه میتواننــد رویــهای غیــر از مــادران خــود در زندگــی
داشــته باشــند و از ایــن طریــق کــودکان دیگــری تربیــت
 - 1مصاحبه با مدیران و مسئوالن و تعدادی از مددجویان این مؤسسه در
تاریخ  9اسفند  1395انجام شده است.

کننــد و نســلی متفــاوت را رقــم بزننــد .راهبــرد مانــدگاری
ایــن اقدامــات ،همچــون مؤسســة آوای مانــدگار دروازه غــار،
بومیپــروری اســت تــا فعالیتهــای مؤسســه بــه پایــداری
برســد.
همــة مــادران غیــر از مــادران درگیــر اعتیــاد در مؤسســه
پذیرفتــه میشــوند ،حتــی کارگــران جنســی .تنهــا شــرط
پذیــرش مخاطبان داشــتن ســواد اســت .مبنــای ورود مادران
و فرزنــدان بــه دورههــای مهارتآمــوزی ،جــدا از عالقــه،
اســتعداد اســت و تــاش میشــود بــه افــراد بــر مبنــای
تواناییهایــی کــه دارنــد مهــارت آمــوزش داده شــود .پــس
از آمــوزش نیــز افــراد یــا بــه عنــوان مربــی در مؤسســه
مشــغول یــا جــذب بــازار کار میشــوند .گفتنــی اســت بــا
وجــود هدفگیــری مــادران و کــودکان ،تعــدادی از پــدران
خانوادههــا نیــز بــا مشــاهدة تغییــر خانــوادة خــود ،جــذب
فعالیتهــای آموزشــی مهارتهــای اجتماعــی شــدهاند.
در ایــن گونــه محــات ،والدین هیــچ ارتباطی با کودکانشــان
ندارنــد چــون بــه دلیــل کار زیــاد همیشــه خســتهاند یــا
برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا کــودکان خــود را یــاد نگرفتهانــد.
ایــن موضــوع از دالیــل اصلی تــداوم چرخة زندگی پرآســیب
اســت .بدیــن ترتیــب ،بســیاری از کــودکان از حــق نــوازش
دیــدن از والدیــن محــروم و بــه تبــع آن از جامعــه طــرد
میشــوند .ایــن کــودکان حتــی از حــق مطالبهگــری در
برابــر والدیــن و حــق آمــوزش نیــز محرومانــد.
 فعالـیتهای جـاری
بــرای خدمــات گیرنــدگان مؤسســه ،پرونــدهای تشــکیل
میشــود مشــتمل بــر ملیــت ،سرپرســت ،وضعیــت مســکن،
امکانــات ،و شــرایط روحــی و جســمی کــه مبنــای فعالیتهــا
میشــود .فعالیتهــای جــاری مؤسســه بــر ســه نــوع کلــی
اســت :ســوادآموزی ،مهارتآمــوزی (اجتماعــی و حرفـهای)،
و خدمــات پشــتیبان همچــون مشــاورة حقوقــی و خدمــات
پزشــکی .تمامــی ایــن فعالیتهــا بــرای مــادران و فرزنــدان
در جریــان اســت بجــز ســوادآموزی کــودکان که بــا توجه به
فعالیــت مؤسســة دیگــری در محلــه کــه بــه طــور تخصصی
روی موضــوع ســوادآموزی کار میکنــد ،ایــن بخــش بــه
آنهــا ســپرده شــده اســت و تنهــا بــرای دورههــای آموزشــی
جبرانــی (ریاضی ،فیزیک و  ،)...زبان انگلیســی ،اســتعدادیابی

شعبان و یک داروخانه در ارتباط هستند .همچنین دندانپزشکان داوطلب از
دانشگاه شهید بهشتی کودکان را پوشش میدهند.
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محلــه نــه مهــارت و تــوان مســتقل
و خالقیــت در مؤسســه بــرای کودکان
بــودن را دارنــد و نــه درآمــد الزم
کالس برگــزار میشــود .کالسهــای
در این گونه محالت ،والدین هیچ
را .کارهــای موجــود بــرای آنــان
ســوادآموزی مــادران در دو ســطح زیــر
ارتباطـی بـا کودکانشـان ندارند
اغلــب کارخانگــی بــا ســاعات زیــاد
نظــر نهضــت ســوادآموزی بــه عنــوان
چون بـه دلیل کار زیاد همیشـه
و درآمــد کــم اســت .ازدواج دختــران
پیشنیــاز کالسهــای حرفهآمــوزی
خسـتهاند و نحوة ارتباط مؤثر با
بســیار زود اســت و گاه کودکان دارای
برگــزار میشــود.
کودکان خـود را یـاد نگرفتهاند.
فرزنــد نیز هســتند .وقتی مــادران وارد
در زمینــة مهارتآمــوزی ،کالسهــای
این موضوع از دالیل اصلی تداوم
مؤسســات میشــوند راجــع بــه خــود
مهارتهــای حرفـهای ماننــد خیاطــی،
چرخۀ زندگی پرآسـیب است
و تواناییهایشــان چیــزی نمیداننــد
نقاشــی ،موســیقی و گلیمبافــی بــرای
و کمبــود اعتمــاد بــه نفــس شــدیدی
مــادران و کــودکان و آرایشــگری
دارنــد چــون جامعــة مخاطبشــان
ویــژة مــادران دایــر اســت .دورههــای
هیـچگاه تغییــری نکــرده اســت و دســتیابی بــه ایــن تغییرات
مهارتهــای اجتماعــی شــامل مهارتهــای زندگــی،
بلندمــدت اســت .در چنیــن شــرایطی و بــا فعالیــت در بیــن
بهداشــت جســمی و روانی ،جلســات مشــاوره و روانشناســی
ایــن گروههــا ،مــوارد زیــر مــورد تأکید این مؤسســات اســت:
فــردی و گروهــی و جلســات آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی
 حقــوق کــودک بایــد بــه هــ ر شــخص و نهــادی کــهبــرای مــادران و کــودکان برگــزار میشــود .نمــودی از رشــد
بــا کــودکان ســروکار دارد ،بهخصــوص نهــاد آمــوزش و
مطالبهگــری در بیــن کــودکان و تقویــت مهارتهــای
پــرورش ،آمــوزش داده شــود .سیاسـتهای غلــط آموزش
اجتماعــی آنــان پیگیــری مکــرر و موفقیتآمیــز اخیرشــان
و پــرورش ســهم عمــدهای در بــروز آســیبهای اجتماعــی
از شــهرداری بــرای اصــاح وضعیــت یکــی از جویهــای
دارد و مــدارس را بــرای کــودکان تبدیــل بــه زنــدان کرده
محلــه اســت کــه بــوی تعفــن شــدیدی داشــت.
اســت.
خدمــات پشــتیبان شــامل تأمیــن نیازهــای اولیــة زنــان
 همــة اقدامــات نســبی اســت و نیــاز بــه اســتمرار دارد.و کــودکان بیبضاعــت ،حمایــت دارویــی و درمانــی،1
یادگیــری بــا اســتمرار محقــق میشــود و فعالیتهــای
مشــاورههای حقوقــی و مــواردی از ایــن دســت میشــود.
مؤسســه بایــد مســتمر باشــد.
تمامــی ایــن امــور بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ عــزت نفــس
 تمــام گروههــای تحــت پوشــش مؤسســه را خانــة دومخدماتگیرنــدگان و جلوگیــری از گداپــروری صــورت
خــود میداننــد و در آن کامــ ً
ا آرامــش دارنــد.
میگیــرد.
 میتــوان گفــت کــه هیچیــک از مــادران از حقــوق خــوددر حــال حاضر حدود  150کــودک و  200مادر از کالسهای
آگاه نیســتند .تــا مطالبــات شــناخته نشــود ،احقــاق حــق
مؤسســه اســتفاده میکننــد .اکثــر نیروهــا داوطلــب هســتند
صــورت نمیگیــرد .بنابرایــن ســعی بــر ایــن اســت کــه
و تعــداد نیروهــای موظــف فعال در مؤسســه اندک اســت.
زنــان از حقــوق خــود آگاه شــوند و بــرای مثــال بداننــد
 دستاوردها و مشکالت
کــه حــق طــاق از مــرد معتــاد مبتــا بــه ایــدز را دارنــد.
بــا توجــه بــه یکســانی بســیاری از اعضــا و خدماتگیرندگان
یکــی از خدماتگیرنــدگان هــر دو مؤسســه کــه در حــال
این دو مؤسســه ،دســتاوردها و مشــکالت مشــابهی برای این
حاضــر خــود یــک معلم اســت ،با اشــاره بــه وجود مشــکالتی
دو وجــود دارد .فعــاالن دو مؤسســه اذعــان دارنــد خشــونت
در محلــه همچــون مردســاالری و ممانعــت پــدران و برادران
دیــدن بــرای زنــان محلــة دروازه غــار عجیــب نیســت و
از کار و تحصیــل دختــران ،دســتاوردهای خــود را چنیــن
آن را بــه عنــوان بخشــی از زندگــی پذیرفتهانــد .زنــان
برمیشــمرد« :بعــد از آشــنایی بــا مؤسســه ،نــه مشــکل
 - 1خدمات پزشکی از طریق حامیانی ارائه میشود که با بیمارستان سوم
مالــی مــن برطــرف شــده و نــه خانــوادهام (پــدر معتــاد و
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گذشـته از تفاوتهـا و شـباهتها،
مــادر بیمــار) بهتــر شــدهاند ،امــا حــال
نکتـة مهـم در برنامهها و اهـداف این
خــودم خوب شــده اســت .خاطــر من و
در
زنـان
بـرای
دیدن
خشـونت
سـه نهاد آن اسـت که ضمـن از میان
بچههایــم آســوده اســت کــه در ایــن
محلــه کســی را داریــم .اینجــا فضــای این محلـه عجیب نیسـت و آن برداشـتن تبعیض جنسـیتی ،تالششان
امنــی بــرای مــادران و کودکان اســت .را بـه عنـوان بخشـی از زندگی عمدتـ ًا معطوف بـه تفاوتهایی اسـت
در ایــن منطقــه ،دختــران و زنــان پذیرفتهانـد
کـه مقولـۀ فقـر ،چـه اقتصـادی و چه
فرهنگـی ،در میـان زنـان و بـه تعبیـر
زیــادی درگیــر مشــکالتاند .خیلــی
کلیتـر در میـان انسـانها ایجاد کرده
از بچههــای محلــه کــه بــه دلیــل فقــر
اسـت .ایـن وضعیـت نشـان از آن دارد که در جامعـهای مانند
ش محــروم بودنــد ،دارنــد در مؤسســه آمــوزش
مالــی از آمــوز 
ایـران ،با وجود آنکه قوانین و مصوبات موجود حقوقی را برای
میبیننــد».
زنان به رسـمیت شـناختهاند ،عم ً
ال همة زنـان در برخورداری
پیــش روی مؤسســات بیشــتر حــول مســائلی
ِ
مشــکالت
از ایـن حقـوق با یکدیگر برابر نیسـتند و ریشـة ایـن نابرابری
اســت کــه در ســطح محلــه و خانوادههــا نهادینــه شــده،
بـه فقـر بازمیگـردد؛ و این مقولـه جـدا از نابرابریهای میان
بــا تأکیــد بــر اعتیــادی کــه عامــل خشــونت علیــه زنــان
زنـان و مـردان در این جامعه اسـت.
شــده اســت ،و همچنیــن فقــر فرهنگــی و تــرس زنــان کــه
مانــع پیوســتن آنــان بــه زندگــی اجتماعــی فراتــر از ســطح
منابع:
محلهشــان میشــود .تمــام ایــن مــوارد ،مقاومتــی را در زنــان
برمیانگیــزد کــه حاصلــش عــدم تغییــر و تکــرار چرخــة
 پایگاه اطالعرسانی دولت .)1395( .بازیابی در:http://dolat.ir/detail/286714
آســیب اســت کــه کــودکان را بــه شــدت متأثــر میســازد و
محــرک بیرونــی را نیازمنــد تــداوم و غنــای بیشــتر.
 پیـران ،پرویز« .)1376( .شــهر شــهروندمدار  .»3اطالعات سیاســیدر مجمــوع ،بــه نظــر میرســد کــه فعالیتهــای ایــن دو
ـ اقتصــادی .126-125
مؤسســه در توانمندســازی اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
 شــادیطلب ،ژالــه« .)1376( .بازتــاب تالشهــای بینالمللــی درمــادران و فرزنــدان تأثیرگــذار بــوده و گاه حتــی توانســته
جامعة روســتایی ایـران» .وزارت کشــاورزی ،معاونــت برنامهریزی و
اســت خانوادههــا را درگیــر خواسـتهای اجتماعــی و ارتقــای
پشــتیبانی،مؤسســةپژوهشهــایبرنامهریــزیواقتصــادکشــاورزی.
کیفــی زندگــی کنــد.

 -۴سـخن پایانـی

مهمتریـن تفاوتـی کـه میـان بنیـاد امیـد مهـر از یک سـو و
مؤسسـات نوای مهرتاک و آوای ماندگار از سـوی دیگر وجود
دارد در گروههـای هـدف ایـن نهادهـا اسـت .بنیـاد امید مهر
توانمندسـازی دختـران جـوان را مد نظـر قرار داده ،مؤسسـة
آوای مانـدگار بیشـتر بر مـادران تمرکز دارد ،و مؤسسـة نوای
مهرتـاک مـادران را در همراهـی بـا کودکانشـان مـورد توجه
و رسـیدگی قـرار میدهـد .امـا نقطـة مشـترک ایـن نهادهـا
آن اسـت کـه او ًال هـر سـه بـه مهارتآمـوزی و در نتیجـه
توانمندسـازی زنـان و دختـران میپردازنـد و ثانیـ ًا تقویـت
خودبـاوری و عـزت نفـس آنـان را بـه عنـوان هـدف غایـی
فعالیتهایشـان انتخـاب کردهانـد.
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