
مقدمـه
مــروری بــر آثــار منتشر شــده در حــوزۀ شــهروندی در چنــد دهــۀ اخیــر نشــان دهندۀ نقدهایــی اســت کــه عــاوه بــر مفاهیــم 
بنیانــی، میــزان برخــورداری گروه هــای اجتماعــی گوناگــون از ایــن حقــوق را بــه چالــش کشــیده اســت. یکــی از گروه هایــی 
ــگران  ــد، پژوهش ــی کرده ان ــا تلق ــۀ نابرابری ه ــاز تجرب ــوده  و آن را زمینه س ــهروندی ب ــف ش ــوق و وظای ــد حق ــًا ناق ــه غالب ک
ــای  ــی نظریه ه ــروه بی توجه ــن گ ــای ای ــور نقده ــتند )Walby 1994, Orloff 1993(. مح ــیت هس ــوزۀ جنس ــاالن ح و فع

 .)Fraser and Gordon 1992( ــت ــیتی اس ــای جنس ــا و تبعیض ه ــه تفاوت ه ــبت ب ــهروندی نس ش
ــان و مــردان از حقــوق شــهروندی تأکیــد می شــود، امــا نبایــد از نظــر دور  ــر بهره منــدی زن امــروزه در بســیاری از جوامــع ب
داشــت کــه از طرفــی برابری  هــای بــه  دســت آمــده نســبی اســت و در همــۀ جوامــع نیــز حاصــل نشــده اســت و چه بســا در 
بســیاری از جوامــع زنــان همچنــان از حقــوق شــهروندی مدنــی، سیاســی و اجتماعــی محــروم باشــند. از طــرف دیگــر، ضرورت 
ــا  ــر مســئولیت دولت ه ــوق شــهروندی ب ــان از حق ــۀ زن ــات برابری خواهان ــه مطالب ــوق اعطا شــده و پاســخگویی ب ــن حق تأمی

در قبــال مــردم ˗ زنــان و مــردان ˗ افــزوده اســت.
ــی، و  ــگ و ناامن ــل جن ــه دلی ــه کشــور دیگــر ب ــاری از کشــوری ب ــدۀ مهاجرت هــای اجب ــد فزاین ــا رون ــی، ب در شــرایط کنون
مهاجرت هــای داخلــی کشــورها از روســتاها بــه شــهرهای بــزرگ غالبــًا بــه دلیــل شــرایط بــد اقتصــادی، و در شــرایطی کــه 
مهاجرت هــای اختیــاری بــا دسترســی بــه اطاعــات واقعــی یــا خیالــی از شــانس زندگــی بهتــر، انگیــزۀ حرکــت و جابه جایــی 
را بیــش از گذشــته تقویــت کــرده )در حالــی کــه بــه ناچــار گروهــی از ایــن جهــت بــه جمــع حاشیه نشــین ها می پیوندنــد(، 
دولت هــا بــا معضــل اعطــای حقــوق شــهروندی از یــک ســو و تأمیــن حداقل هــای رفــاه اقتصــادی و اجتماعــی بــرای تــازه از 
راه رســیدگان کــه در واقــع بازمانــدگان از دســتیابی بــه حقــوق شــهروندی در نقطــۀ دیگــری از جهــان هســتند از ســوی دیگــر 
ــه  ــع در پاســخگویی ب ــت مناب ــل حساســیت های سیاســی و اجتماعــی و محدودی ــه دلی ــا ب ــی دولت ه مواجــه شــده اند. ناتوان
نیازهــای ایــن جمعیــت، موجــب تشــویق اعضــای جامعــه بــه ایفــای مســئولیت های شــهروندی و بــر عهــده گرفتــن بخشــی 
از وظایــف دولت هــا شــده اســت. انتظــار مشــارکت از مــردم )زنــان و مــردان( بــه عنــوان یــک حــق و در عیــن حــال وظیفــۀ 
شــهروندی بــه طــور اجتناب ناپذیــری مــا را بــه طــرف ســازمان های غیردولتــی می کشــاند. از ایــن رو، در ادامــه بــه بررســی 

شـهروندی اجتماعـی و فعالیت سـازمان های غیردولتـی
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بیشــتر ســازمان های غیردولتــی پرداختــه می شــود و در آخــر 
ســه نمونــه از ســازمان های غیردولتــی فعال در حــوزۀ حقوق 

شــهروندی معرفــی می شــوند.

۱- تعـریف سازمان های غیردولتـی
ــازمان های  ــت س ــترش فعالی ــا گس ــر ب ــال های اخی در س
ــف  ــا مخف ــاد ب ــازمان های مردم نه ــی1 اصطــاح س غیردولت
ســمن بــرای آنها متــداول شــده که با توجــه به ناهمپوشــانی 
مفهومــی، ایــن ســازمان ها در ایــن نوشــتار بــا تأکید ســازمان  
ــا  ــازمان ها ب ــن س ــاط ای ــوند. ارتب ــده می ش ــی نامی غیردولت
ــیک و  ــف کاس ــب دو تعری ــه در قال ــادی در ادام مردم نه

ــه می شــود. ــروزی موضــوع ارائ ام
در تعریــف کاســیک منابــع ایــن حــوزه، ســازمان های 
غیردولتــی نهادهایــی هســتند کــه از نظــر مدیریــت و منابــع 
مالــی مســتقل از دولت هــا عمــل می کننــد و خدمــت اعضــای 
آنهــا داوطلبانــه و بــه شــکل غیرانتفاعــی اســت. بنابرایــن، بــا 
بخــش خصوصــی متفــاوت و از بخــش دولتــی کامــًا جــدا 
هســتند. برخــورداری ایــن ســازمان ها از منابــع مالــی دولتــی، 
بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه و کــم توســعه یافته، 
همــواره مســئلۀ وابســتگی بــه دولــت و خطــر از دســت دادن 
ــا را  ــات آنه ــا و اقدام ــت  در برنامه ه ــت دول ــتقال و دخال اس
ــه   ــف، ســازمان های خیری ــن تعری ــا ای ــه وجــود مــی آورد. ب ب
ــاوت  ــن تف ــا ای ــتند ب ــی هس ــازمان  غیردولت ــی س ــز نوع نی
ــا هــدف کمک هــای  اساســی کــه نهادهــای خیریــه  غالبــاً ب
ــد.  ــت می کنن ــردان( فعالی ــان و م ــدان )زن ــه نیازمن ــادی ب م
البتــه بــه دلیــل گســترش بیشــتر فقــر در میــان زنــان، اکثــراً 
ــات  ــوار از خدم ــت خان ــان سرپرس ــژه زن ــه وی ــروه ب ــن گ ای
ــا  ــی  ب ــازمان های غیردولت ــا س ــوند. ام ــد می ش ــا بهره من آنه
هدف هــای گوناگــون تشــکیل می شــوند و آنهایــی هــم کــه 
ــف  ــود تعری ــات خ ــدۀ خدم ــد را دریافت کنن ــای نیازمن گروه ه
می کننــد، غالبــاً کمک هــا را بــرای توانمندســازی آنــان )مادی 
و غیرمــادی( ارائــه می دهنــد. بــه همیــن دلیــل نیــز امــروزه 
وجــود ایــن گونــه ســازمان ها را نشــانه ای از حرکــت به ســوی 

ــد. ــی می دانن دموکراس
بــا توجــه بــه همین تفــاوت اهــداف و رویکردهــا، امــروزه چند 
نــوع ســازمان زیــر عنــوان نهادهــای مردمــی قــرار می گیرند:

1 - Non-Governmental Organizations (NGOs)

ــده در  ــی و شناخته ش ــابقه ای طوالن ــا2: دارای س خیریه ه  
ایــران کــه با هــدف کمــک مــادی بــه نیازمنــدان فعالیت 

ــد. می کنن
ســازمان های غیردولتــی یــا مردم نهــاد / ســمن ها:   
جمعي ســازمان یافته و دارای شــخصیت حقوقی مســتقل، 
غیرسیاســي و غیرانتفاعــي کــه بــا هــدف حــل یکــي از 
ــط زیســت،  ــی محی مشــکالت بشــري همچــون آلودگ
حمایــت مــادی و معنــوی از نیازمنــدان، و مــوارد دیگری از 

ــد. ــت می کنن ــن دســت فعالی ای
ســازمان های اجتماع محــور/ جامعه مــدار3: جمعــي از مردم   
یــک محــدوده کــه در قالــب گروه های فعــال در راســتای 
بهبــود کیفیــت زندگــی در محــدودۀ مشــترک میــان خود 

فعالیــت می کننــد.
ــردم  ــی از م ــده/ مذهب محــور۴: گروه ــازمان های عقی س  
ــا  ــر و ب ــا تفک ــده ی ــک عقی ــج ی ــتای تروی ــه در راس ک
مراســم مذهبــی خــاص گــرد هــم می آینــد و بــه صــورت 
ــی  ــۀ مشــابه داخل ــد. نمون ــت می کنن ســازمان یافته فعالی
ایــن دســته ســازمان ها را بــه نوعــی می تــوان هیئت هــای 

مذهبــی دانســت.
ســازمان های غیردولتــی حکومت ســاخته5: ســازمان هایی   
شــکل گرفتــه بــا اراده و حمایــت دولــت یا حکومــت برای 
حــل بخشــی از مشــکالت جامعــه کــه از حیطــۀ اختیارات 
ــود  ــا وج ــت. ب ــارج اس ــت خ ــت و حکوم ــوان دول ــا ت ی
شــکل گیری از بــاال بــه پاییــن، برخــی از ایــن ســازمان ها 
بــه مــرور به صــورت مســتقل و مردمــی فعالیــت می کنند 

و جــزو نهادهــای مردمــی شــمرده می شــوند.
2 - charities
3 - Community-Based Organizations (CBOs)
4 - Faith-Based Organizations (FBOs)
5-  Governmental Non-Governmental Organizations 
)GNGOs(

انتظــار مشــارکت از مــردم 
ــوان  ــه عن ــردان( ب ــان و م )زن
ــال  ــن ح ــق و در عی ــک ح ی
ــور  ــه ط ــهروندی ب ــة ش وظیف
اجتناب ناپذیــری مــا را بــه 
ــازمان های غیردولتی  ــرف س ط

می کشــاند
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انجمن هــا ۱: متشــکل از ورزشــکاران، هنرمنــدان،   
متخصصــان و ســایر گروه هــا کــه بــر مبنــای موضوعــی 

ــد.  ــرار گرفته ان ــم ق ــار ه ــترک در کن مش

در  غیردولتـی  سازمان های  اهمـیت   -2
شـهروندی حقـوق  احیای 

هــدف اصلــی ســازمان های غیردولتــی نه تنهــا تأمیــن منابــع 
مالــی، بلکــه بســیج مــردم در قالــب ســاختارهای متشــکل از 
گروه هــای داوطلــب بــرای ایفای مســئولیت های شــهروندی 
و دســتیابی بــه اهــداف ســازمان اســت. ســازمان های 
تفکــر توســعۀ »مــردم محــور« و  زاییــدۀ  غیردولتــی 
»داوطلب گــرا« هســتند کــه بــا جــذب منابــع بیشــتر )نیروی 
انســانی و مالــی(، تــوان اجتماعــی بــرای خدمــت به مــردم را 
ــن ســازمان ها نقطــۀ اتصــال  ــع ای ــد. در واق ــت می کنن تقوی
مــردم دارای تــوان کمــک )وقت و پــول(، گروه هــای محروم 
ــر  ــد در براب ــاش دارن ــه ت ــوند ک ــی می ش ــا تلق و دولت ه
ســازمان های دولتــی و رســمی، صــدای رســایی در دفــاع از 
گروه هــای محــروم از حقــوق شــهروندی یــا طرح مســئله ای 

در جامعــه و حتــی دنیــا باشــند.
ســازمان های غیردولتــی بــه لحــاظ خاســتگاه، نحــوۀ 
شــکل گیری، محتــوای فعالیت هــا و گروه هــای هــدف 
ــازمان ها را  ــن س ــد. ای ــی دارن ــر تفاوت های ــا یکدیگ ــز ب نی
ــتانه،  ــتی، انسان دوس ــط زیس ــعه ای، محی ــه توس ــوان ب می ت
آمــوزش حرفــه، زنــان، کــودکان و ... تقســیم کــرد. امــا ایــن 
ــرا  ــراه دارد زی ــه هم ــل مشــکاتی ب تقســیم بندی ها در عم
در برخــی مــوارد ممکــن اســت یــک ســازمان در گروه هــای 
متعــددی جــای گیــرد. دســتۀ بزرگــی از ســازمان های 
غیردولتــی بــرای حمایــت از گروه هــای محــروم و بــا هــدف 
فراهــم آوردن امــکان برخــورداری آنهــا از حداقل های حقوق 
شــهروندی شــکل می گیرنــد. هــدف ایــن ســازمان ها غالبــًا 
ــان  ــد زن ــت زندگــی گروه هــای خاصــی مانن ــای وضعی ارتق
سرپرســت خانــوار، زنــان مصرف کننــدۀ مــواد، بی خانمان هــا، 
کــودکان بدسرپرســت و نظایــر اینهــا و در واقــع کمــک بــه 

ــت.  ــه اس ــیب پذیر جامع ــای آس گروه ه
بــا متشــکل کــردن مــردم،  ســازمان های غیردولتــی 
ــا گروه هــای هــدف، و شــناخت مســائل  ــن موضــوع ی تعیی

1 - associations

ــه  ــی ب ــل دسترس ــع قاب ــا، از مناب ــن گروه ه ــای ای و نیازه
صــورت کارآمدتــری نســبت بــه دولت هــا اســتفاده می کننــد. 
ســازمان های غیردولتــی فعــال در حــوزۀ توســعۀ توانمنــدی، 
ــا طــرح  ــد و ب ــر را کاهــش می دهن ــج و فق ــری را تروی براب
مســائل و رســانیدن صــدای بازمانــدگان از حقوق شــهروندی 
تــاش می کننــد  بــا تأثیرگــذاری بــر سیاســت ها و اقدامــات 

دولــت، اهــداف خــود را پیــش ببرنــد. 
ــی  ــازمان های غیردولت ــت س ــزان موفقی ــوان و می ــه ت گرچ
ــویی و  ــروم از س ــای مح ــۀ گروه ه ــای هم ــن نیازه در تأمی
محــول کــردن وظایــف دولت هــا در تأمیــن حداقــل حقــوق 
شــهروندی اجتماعــی به مــردم تحــت عنوان مســئولیت های 
شــهروندی آنهــا از ســوی دیگــر مــورد چالــش قــرار گرفتــه 
اســت )Bebbington et al. 2008(، بــه هرحــال ایــن 
ــا  ــد ب ســازمان ها هــر روز بیشــتر از گذشــته تــاش می کنن
روش هــای نوآورانــه و توجــه بــه شــرایط گروه هــای هــدف، 
ــش  ــن نق ــور یقی ــه ط ــد. ب ــخ دهن ــا پاس ــای آنه ــه نیازه ب
ــه  ــی در نشــان دادن مشــکات جامع ســازمان های غیردولت
ــرای کاهــش نابرابری هــا و تأمیــن حداقل هــای  و تــاش ب
شــهروندی اجتماعــی هرگــز بــه انــدازۀ امــروز نبــوده اســت.

بــا توجــه بــه عاقــۀ ذاتــی ســازمان های غیردولتــی بــه عدم 
وابســتگی بــه دولت هــا، حتــی در شــرایط دشــوار اقتصــادی، 
ــی  ــم آوردن فرصت های ــه فراه ــای کمــک ب ــوز انگیزه ه هن
بــرای بهره منــد شــدن گروه هــای محــروم از حق شــهروندی 
در اغلــب کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه بــه 
چشــم می خــورد. ســازمان های غیردولتــی در تــاش بــرای 
بهبــود کیفیــت زندگی محرومــان بــه فعالیت هــای گوناگونی 
می پردازنــد کــه »توانمندســازی« شــاید گســترده ترین 
ــرده  ــه کار ب ــا ب ــن فعالیت ه ــرای ای ــه ب ــد ک ــی باش مفهوم
ــات را در  ــۀ وســیعی از موضوع ــوم دامن ــن مفه می شــود. ای

ــد: ــی مانن ــرد. موضوعات ــر می گی ب
اطالعات سالمتی و بهداشتی  
آموزش مهارت های ارتباطی  

تشویق به علم آموزی  
آموزش ارزش های مربوط به حقوق کودکان و زنان  

حق انتخاب و یادگیری روش های انتخاب درست  
نگرش ها و ارزش های شهروندی  
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مسائل خانوادگی و چگونگی رفع آنها  
آمــوزش اعتمــاد بــه نفــس، احتــرام بــه خــود، تــوان بیــان   

نظــرات 
آموزش تصمیم گیری مشارکتی  

تجربۀ مشارکت از طریق فعالیت های روزانه  
ارائۀ خدمات مشاوره ای  

آمــوزش مســائل محیــط زیســتی و اقــدام بــرای کاهــش   
مشــکالت

بــا توجــه بــه تفــاوت شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی شــهرها 
و حتــی محــات یــک شــهر بر اســاس خاســتگاه اجتماعــی 
افــرادی کــه در آنهــا زندگــی می کننــد، ســازمان های 
ــتری  ــت بیش ــی اهمی ــان بوم ــی و داوطلب ــی محل غیردولت
از فعالیت هــای دو  ایــن نوشــتار خاصــه ای  می یابنــد. 
ــی  ــازمان غیردولت ــک س ــی و ی ــی محل ــازمان غیردولت س
فرامحلــی فعــال در حــوزۀ زنــان را گــزارش می کنــد و ســعی 
ــا  ــه ب ــی چگون دارد نشــان دهــد کــه ســازمان های غیردولت
نــوآوری بــر مبنــای نیازهــای گــروه هــدف و محلــه تــاش 
می کننــد پیامدهــای محرومیــت از حقــوق شــهروندی 
ــری  ــوزش، حــق ســامت، حــق یادگی ــی )حــق آم اجتماع
ــان  ــودکان، نوجوان ــی از ک ــرای گروه های ــارت و ...( را ب مه
ــازمان های  ــک از س ــه هیچ ی ــد. گرچ ــران کنن ــان جب و زن
غیردولتــی معرفــی شــده در ایــن نوشــتار، موضــوع فعالیت ها 
و آموزش هــای ارائــه شــده بــه گروه هــدف را »شــهروندی« 
یــا »احقــاق حقــوق شــهروندی« عنــوان نکرده انــد، بــا توجه 
بــه محتــوای فعالیت هــای آنهــا از نظــر تدوین کننــدگان ایــن 
مقالــه، می تــوان پیامدهــای قابــل انتظــار و بلندمــدت ایــن 
فعالیت هــا را دســتیابی بــه »حقــوق شــهروندی اجتماعــی« 
ــًا در  ــن ســازمان ها فعالیت هــای خــود را صرف ــام نهــاد. ای ن
ــرای  ــی ب ــم آوردن فرصت های ــازی و فراه ــت توانمندس جه
ارتقــای کیفیــت زندگــی گروه هــای هــدف دانســته اند، امــا 
ــی  ــازمان های غیردولت ــم س ــته و مه ــیار شایس ــش بس نق
ــه  ــرای آنک ــان ب ــان و زن ــودکان، نوجوان ــت از ک را در حمای
کنش گــری اجتماعــی بیاموزنــد، ارتبــاط بــا دیگــران را یــاد 
ــه  ــد و ب ــه کنن ــد و همــکاری و کار مشــترک را تجرب بگیرن
ــج مثبــت آموزش هــای غیررســمی آنهــا را  ــی نتای طــور کل
بــرای گروهــی کــه غالبــًا از آموزش هــای رســمی بازمانده اند 

ــرد. ــکار ک ــوان ان نمی ت

۳- سازمان های غیردولتـی زنان در راسـتای 
شـهروندی اجتماعـی

ــارز  ــن ویژگــی ب ــا ای ــان ب ــی زن ــر ســازمان های غیردولت اگ
کــه »از فوایــد اقدامــات و برنامه هــای آنهــا زنــان برخــوردار 
می شــوند« مشــخص شــوند، در ایــن صــورت شــواهد نشــان 
ــان در  ــی زن ــازمان های غیردولت ــکیل س ــه تش ــد ک می ده
ــتاد  ــدود  هش ــل ح ــی دارد. حداق ــابقه ای طوالن ــران س ای
ســال از تشــکیل انجمــن خانم هــای دوســتدار کلیســا )ســال 
ــان زرتشــتی در ســال 1329  1320( می گــذرد و انجمــن زن
ــب 1376: 159-158( .  ــادی طل ــت )ش ــده اس ــیس ش تأس
امــا در دهه هــای اخیــر، بــا رشــد انگیــزۀ مــردم و مشــارکت 
ــداد ســازمان های  ــت دولت هــا، تع ــان و مــردان( و حمای )زن
غیردولتــی بــه خصــوص در زمینــۀ حقــوق شــهروندی زنــان 
افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. متأخرتریــن ســندی کــه 
در حــوزۀ حقــوق شــهروندی در ایــران در دســترس همــگان 
قــرار گرفتــه منشــور حقــوق شــهروندی اســت کــه از ســوی 
ــی  ــد. در بندهای ــر ش ــال 1395 منتش ــم در س ــت یازده دول
چنــد از ایــن منشــور، زنــان و حقوقشــان بــه طــور مســتقیم 

ــه:  ــد، از جمل ــرار گرفته ان مــورد توجــه ق
مــادۀ 2 بنــد الــف )حق حیات، ســالمت و کیفیــت زندگی(   
بــه حــق زنــان در برخــورداری از برنامه هــا و تســهیالت 
ــی مناســب و آمــوزش و مشــاوره های  بهداشــتی و درمان
ــس از  ــان، پ ــارداری، زایم ــژه در دوران ب ــه وی ــب ب مناس

زایمــان، بیمــاری، فقــر و معلولیــت اشــاره دارد.
مــادۀ ۱۱ بنــد ب )کرامــت و برابری انســانی( تأکید می کند   
کــه زنــان حــق دارنــد در سیاســت گذاری، قانون گــذاری، 
مدیریــت، اجــرا و نظــارت، مشــارکت فعــال و تأثیرگــذار 
داشــته باشــند و بر اســاس موازین اســالمی از فرصت های 

اجتماعــی برابــر برخوردار شــوند.
مــادۀ 5۴  بنــد 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 می شناســد.
مــادۀ 83  بنــد ص )حــق اشــتغال و کار شایســته( حــق   
برخــورداری از فرصــت کاری مناســب و حقــوق و مزایــای 
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برابــر بــا مــردان را برای زنــان قائل 
شــده اســت.

مــادۀ 8۹ بنــد ض )حــق رفــاه   
ــان  ــق زن ــی( ح ــن اجتماع و تأمی
بــرای برخــورداری از امکانــات 
ــی و  ــی و تفریح ــی، آموزش ورزش
همچنین حضــور در عرصۀ  ورزش 
ملــی و جهانــی را مــورد توجــه قرار 

می دهــد.
ــه  ــد ض دسترســی ب ــادۀ ۹۰ بن م  
تغذیــۀ ســالم و مراقبت هــای 
بهداشــتی در دوران بــارداری و 

زایمــان را بــرای زنــان الزم می شــمرد.
مــادۀ ۱۰3 بنــد ط )حــق دسترســی و مشــارکت فرهنگی(   
حــق زنــان بــرای حضــور و مشــارکت در فضاهــا، مراکــز 
و ســازمان های اجتماعــی، فرهنگــی و هنــری را مطــرح 

ــت ۱3۹5(. ــانی دول ــگاه اطالع رس ــد )پای می کن

ــران، حــق  ــۀ ای ــی جامع ــارغ از اوضــاع عین در مجمــوع، ف
ســامت و امنیــت، حــق مشــارکت سیاســی، و حــق 
ــوع  ــه ن ــی س ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص فعالیت ه
کلــی از حقوقــی اســت کــه در منشــور حقــوق شــهروندی 
دولــت یازدهــم بــرای زنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــوب  ــن حقــوق مکت ــه ای یکــی از راه هــای واســطی کــه ب
عینــی  و می توانــد شــرایط  جنبــۀ عملــی می بخشــد 
جامعــه را بــه اهــداف منشــورها و مصوباتــی از ایــن دســت 
نزدیــک کنــد وجــود ســازمان های غیردولتــی اســت. تحقق 
حقــوق شــهروندی در گام اول مســتلزم حضــور و مشــارکت 
شــهروندان در تأمیــن ایــن حقــوق اســت و ایــن مشــارکت 
ــران  ــود )پی ــق نمی ش ــوت محق ــدرز و دع ــرف و ان ــا ح ب
1376(، بلکــه نیازمنــد بســتری مناســب اســت و ایــن بســتر 
ــا تقویــت جامعــۀ مدنــی و نهادهــا و اجــزا و فرایندهــای  ب
ــون  ــان کــه هــم اکن ــه آن فراهــم می شــود. چن وابســته ب
در ســطح بین المللــی نیــز بــر وجــود ایــن نهادهــا، بــه ویــژه 
در ســطح محلــی، بــرای تقویــت حقــوق شــهروندی زنــان 
ــارب  ــود و تج ــادی می ش ــد زی ــیتی تأکی ــری جنس و براب
ــا  ــان آنه ــه از می ــت ک ــده اس ــت آم ــه دس ــم ب ــی ه خوب

می تــوان بــه نمونــه ای همچــون 
بین المللــی مراکــز مــادر1  شــبکۀ 

اشــاره کــرد. 
بــا تکیــه بــر لــزوم وجــود نهادهــای 
مدنــی بــرای تحقــق شــهروندی 
نوشــتار ســه  ایــن  در  اجتماعــی، 
نمونــه از ســازمان های غیردولتــی 
بــرای  می شــود.  معرفــی  زنــان 
ایــن  فعالیــت  بــا  آشــنایی 
از  تهــران  شــهر  در  ســازمان ها 
آزاد  و گفت وگــوی  روش مشــاهده 
ــب و  ــای داوطل ــران، نیروه ــا مدی ب
اســت. اســتفاده شــده  از خدمــات  برخوردارشــوندگان 

۳-۱- بنیاد امـید مهـر 
بنیــاد امیــد مهــر2 در ســال 1383 بــا هــدف مهارت آمــوزی 
بــه دختــران و زنــان جــوان در شــرایط ســخت اجتماعــی ـ 
ــود را  ــان خ ــده و مخاطب ــران تأســیس ش اقتصــادی، در ته
ــد.  ــش می ده ــران پوش ــر ته ــی در سرتاس ــق معرف از طری
بنیــاد دارای دو بخــش داخلــی و خارجــی اســت کــه بخــش 
داخلــی شــامل واحدهــای آمــوزش، مــددکاری، روان شناســی 
و اداری اســت و بخــش خارجــی امــور داوطلبیــن و کاریابــی 
را شــامل می شــود. در ادامــه، بنیــاد بــا اســتفاده از محتــوای 

ــود.  ــی می ش ــده معرف ــام ش ــای انج گفت وگو ه

1 - Mother Centers International Network for Empow-
erment (MINE)

شبکۀ بین المللی مراکز مادر در آلمان بنیان نهاده شد و در دو دهۀ گذشته 
در پانزده کشور دیگر گسترش یافت. در سال 2۰۰2 این شبکه به انتخاب 
هبیتات  برندۀ جایزۀ بین المللی دبی برای »بهترین شیوۀ اقدام برای بهبود 
والدین  وجود  که  است  این  مادر  شبکۀ  اصلی  شد. ایدۀ  زندگی«  محیط 
برای بزرگ کردن بچه  کافی نیست، بلکه این امر نیازمند محیط محلی 
حمایتگر و انطباق پذیر است. در واقع این نهاد به دنبال آوردن زنان از حوزۀ 
خصوصی به حوزۀ عمومی و ادغام وظایف آن ها ˗ به ویژه دربارۀ کودکان 
˗ در فرهنگ عمومی است و قصد دارد به  وظایف مادری و خانه داری، که 
به خصوص پس از انقالب صنعتی یک فعالیت غیر مولد و حاشیه ای تلقی 

شد و تسلط مردان را بر زنان بیشتر کرد، اهمیت ببخشد.
2 - مصاحبه با مدیران بخش ها و تعدادی از مددجویان این بنیاد در تاریخ 

3۰ بهمن ۱3۹5 انجام شده است.

در مجموع، فـارغ از اوضاع عینی 
جامعـة ایـران، حـق سـالمت و 
امنیت، حق مشـارکت سیاسی، 
حـق فعالیت هـای اقتصـادی، 
اجتماعی و فرهنگی سه نوع کلی 
از حقوقـی اسـت که در منشـور 
شـهروندی دولت یازدهـم برای 
زنان در نظر گرفته شـده اسـت
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اهـداف و سازوکار کلـی   
ــش و  ــطح دان ــای س ــت از ارتق ــارت اس ــاد عب ــداف بنی اه
کشــف  ارتباطــی،  و  اجتماعــی  فــردی،  مهارت هــای 
و  اســتعدادها  پــرورش  و  مهارت جوهــا  اســتعدادهای 
تغییــر نگرش هــا. مأموریــت بنیــاد امیــد مهر»تقویــت 
ــان  ــادی زن ــی و اقتص ــی، احساس ــتگی های اجتماع شایس
جــوان و ارائــۀ فرصت هایــی بــرای تجربــۀ طیــف کاملــی از 
ــوزش و  ــوزی و آم ــق مهارت آم ــی از طری ــای زندگ گزینه ه

ــت. ــا« اس ــی در آنه ــس خودارزش ــرورش ح ــز پ نی
شــرایط عمومــی ورود دختــران بــه بنیــاد داشــتن 15 تــا 25 
ــان دورۀ راهنمایي  ــن و حداقل مدرک تحصیلي پای ــال س س
اســت. دختــران بــا بررســی و تأییــد تیــم حرفه ای مــددکاری 
وارد بنیــاد می شــوند. آنــان پــس از ورود تســت روان شناســی  
می شــوند تــا امــکان قرارگیــری آنهــا در ســاختار کاســیک 
بنیــاد ســنجیده شــود. ایــن دختران توســط نهادهــای مختلف 
دولتــی و غیردولتــی یــا دوستانشــان کــه در بنیــاد آمــوزش 
می بیننــد معرفــی می شــوند. بیشــترین فراوانــی ســنی متعلق 

بــه دختــران 18 تــا 21 ســال اســت.
ایــن بنیــاد هــر ســال دو نوبــت )پاییــز و بهــار( از دختــران 
ــاد  ــات بنی ــی خدم ــد. تمام ــام می کن ــرایط ثبت ن ــد ش واج
رایــگان اســت. دختــران مهارت جــو پــس از دو ســال و نیــم 
آمــوزش و پرورش شــامل آمــوزش زبان انگلیســی، کامپیوتر، 
مهارت هــای زندگــی و دوره هــای هنــری وارد دورۀ تخصصی 
می شــوند. دورۀ 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 عادالنــۀ منابــع در جهــت حمایــت از تحصیــل 
تعــداد هرچــه بیشــتری از دختــران نیازمند، از دختران مســتعد 
ــۀ  ــود و ادام ــت می ش ــانس حمای ــقف لیس ــا س ــل ت تحصی
تحصیــل در مقاطــع باالتــر تنهــا در صورتــی میســر می شــود 
کــه خّیــری مســتقیمًا دختــر را حمایــت کنــد. یکــی از اصول 
مهــم بنیــاد حفــظ شــأن و منزلــت دختــران اســت. بــا اتــکا 
بــر چنیــن نگاهــی، همــۀ انــواع حقوقــی کــه دختــران بایــد 
ــد،  ــرار نگیرن ــورد آزار ق ــا م ــد ت ــدا کنن ــنایی پی ــا آش ــا آنه ب
شــخصیت خــود را بهتــر بشناســند و اعتمــاد بــه نفــس پیــدا 

کننــد بــه آنــان آمــوزش داده می شــود. 

فعالـیت های جـاری   
ــوزش،  ــش آم ــه بخ ــامل س ــاد ش ــاری بنی ــای ج فعالیت ه
ــه  ــت ک ــی اس ــی و کاریاب ــای داوطلب ــامان دهی فعالیت ه س

ــود. ــه می ش ــا پرداخت ــه آنه ــه ب در ادام

چارچـوب آموزشـی     
ــی و  ــطح مقدمات ــامل دو س ــاد ش ــی در بنی ــطوح آموزش س
پیشــرفته اســت. فعالیــت در بخــش آمــوزش با رونــد متداول 

ــر پیــش مــی رود: برنامه  هــای آموزشــی طبــق مراحــل زی
تدوین محتوا   -

برنامه ریزی آموزش  -
انتخاب موضوعات آموزشی  -

زمان بندی کاس ها  -
اجرای کاس ها  -

ــد  ــود، مانن ــزار می ش ــاد برگ ــی در بنی ــای مختلف کاس ه
ــود  ــه خ ــای پرورشــی ک ــر و کاس ه ــان، هن ــر، زب کامپیوت
ــا  ــط ب ــوزش مرتب شــامل بهداشــت، توســعۀ ســامت، و آم
ــان( می شــود. براســاس  ــان و رشــد زن جنســیت )حقــوق زن
ــا  ــو ب ــر مهارت ج ــا، ه ــام آموزش ه ــد نظــر در تم اصــول م
ــعی  ــر؛ س ــس دیگ ــا ک ــه ب ــود و ن ــه می ش ــودش مقایس خ
می شــود تبعیضــی بیــن مهارت جو هــا ایجــاد نشــود و 
ــاد  ــود؛ ایج ــاخص نمی ش ــق در کاس ش ــوی موف مهارت ج
دارد و مهارت جــوی  اهمیــت  انگیــزه در مهارت جوهــا 
گوشــه گیر فراخوانــده می شــود؛ بــه تشــویق توجــه می شــود 
و نــه تنبیــه؛ بــه مهارت جویــان آمــوزش داده می شــود کــه 
از بیــان ذهنیــت خــود نترســند تــا بــه ارزش هــای خــود پــی 
ببرنــد و از ناامیــدی دور شــوند؛ معلمــان و کادر آموزشــی هم 
ــان  ــکاری می ــد؛ و هم ــوزش می بینن ــتمر آم ــور مس ــه ط ب
ــاد  ــا ابع ــت ت ــا اس ــاد از ضرورت ه ــف بنی ــای مختل واحده
مختلــف در مهارت جوهــا همزمــان رشــد کنــد. بدیــن ترتیب، 
مهارت جویــان بــه مــرور بــه حقــوق فــردی و اجتماعــی خود 

آگاه می شــوند. 

چارچوب امور داوطلبین  
امــور داوطلبیــن بــه عنــوان حــوزۀ اصلــی فعالیــت بنیــاد دو 
ــای  ــذب نیروه ــه ج ــده دارد. بخــش نخســت ب بخــش عم
داوطلــب خــارج از بنیــاد شــامل افــراد عاقه منــد بــه 
تدریــس داوطلبانــه در بنیــاد اختصــاص دارد کــه بــا دریافــت 
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ســوابق تحصیلــی و تجربــی داوطلبــان و بررســی آن صورت 
ــرای  ــغلی ب ــای ش ــایی فرصت ه ــن شناس ــرد. همچنی می گی
ــازمان ها  ــوزش، جــذب س ــس از آم ــد پ ــه بتوانن ــران ک دخت
و شــرکت ها شــوند در ایــن بخــش متمرکــز اســت. بخــش 
دوم بــه امــور مربــوط بــه کار داوطلبانــۀ دختــران در خــارج 
از بنیــاد بــه صــورت داوطلبانــه و بــه عنــوان دورۀ تخصصــی  

می پــردازد.
برگــزاری  فعالیت هــای دو بخــش فــوق،  بــر  عــاوه 

ــران  ــری دخت ــار هن ــگاه های آث نمایش
ــای  ــاد در گالری ه ــارج بنی ــل و خ داخ
ورزش  همچنیــن  و  مختلــف 
)کوهنــوردی، دو، بهکاپ/گلــف ایرانی( 
در امــور داوطلبیــن پیگیــری می شــود.

چارچـوب کاریابـی   
بخــش کاریابــی دو بخش اصلــی دارد: 
1( کارورزی/ کارآموزی، 2( استخدامی/ 

دســتمزدی. بعــد از اتمــام دورۀ تخصصــی و کار داوطلبانــه و 
ــوند.  ــران وارد دورۀ کارورزی می ش ــای الزم، دخت آموزش  ه
بنیــاد تأکیــد دارد کــه ایــن دوره بیــش از 3 ماه طول نکشــد.

در بخــش اســتخدامی، شــرایط حقوقــی کار، رفتــار کارفرمــا 
ــا  ــی ب ــل کار، رایزن ــد مح ــق بازدی ــر از طری ــوارد دیگ و م
کارفرمــا و مشــاوره بــه مــدت 6 مــاه پایــش می شــود و اگــر 
کار مناســِب دختــر تشــخیص داده نشــود، کوشــش می شــود 
کــه یــا مشــکات کار حــل شــود یــا کار تغییــر پیــدا کنــد. 
ــط  ــای محی ــازمانی و ویژگی ه ــار س ــوب، رفت ــن چارچ در ای
کار نیــز بــه دختــران آمــوزش داده می شــود. در بســیاری از 
ــد  ــدا می کنن ــران کار مناســب خــود را پی ــع، خــوِد دخت مواق

ــد. ــنهاد می دهن و پیش

دسـتاوردها و مشـکالت  
در  را  بنیــاد  در  خــود  آموخته هــای  خدمات گیرنــدگان 
ــت،  ــر، اینترن ــی، کامپیوت ــون تهران شناس ــاخه هایی همچ ش
ــان،  ورزش )ایروبیــک و کوه نــوردی(، موســیقی، نقاشــی، زب
تئاتــر، دفــاع شــخصی )راهــی مناســب بــرای مقابلــه بــا آزار 
جنســی(، مستندســازی و کســب مهارت رفتــار در جامعه ذکر 
می کننــد. همچنیــن معتقدنــد کــه بنیــاد باعــث شــده اســت 
درسشــان را تمــام کننــد و مشــغول بــه کار شــوند، دوســتان 

ــه  ــاد ب بیشــتری داشــته باشــند، خوش اخــاق شــوند، اعتم
نفسشــان افزایــش یابــد، مســئولیت پذیرتر شــوند، و احتــرام 
گذاشــتن و کمــک کــردن بــه دیگــران را بیاموزنــد. برخــی 
بااهمیــت خدمات گیرنــدگان و مشــکات  دســتاوردهای 

دختــران از زبــان آنــان چنیــن اســت:
رشــته های بنیــاد محــدود نیســت. در بنیــاد، اول اســتعدادیابی 
ــد.  ــده می کن ــا را زن ــه رشــته ای کــه م ــد ورود ب اســت و بع
بنیــاد مدرســه نیســت کــه خشــن باشــد. بنیــاد تابــع بچه هــا 
اســت در حالــی کــه در مدرســه 
ــند.  ــه باش ــع مدرس ــد تاب ــا بای بچه ه
ــد و  ــنیده نمی ش ــدا ش ــه ص در مدرس
ــف می شــد.  ــرژی تل فقــط وقــت و ان
در بنیــاد بــه کــودکان اعتماد می شــود 
و مــا می آموزیــم از هــر چیــزی راحت 
نگذریــم، خشــممان را کنتــرل کنیــم 
و روابــط مؤثــر و برخــورد مناســب بــا 

دیگــران داشــته باشــیم.
ــورد  ــات م ــی از موضوع ــری خیل ــته از یادگی ــن در گذش م
عاقــه ام بــه دلیــل مشــکات اقتصــادی محــروم بــودم کــه 
در بنیــاد بــه آنهــا رســیدم. در خانــواده ام یــاد گرفتــه بــودم 
کــه زن بایــد کم توقــع باشــد و همیشــه کوتــاه بیایــد، امــا در 
بنیــاد آموختــم کــه همــه انســانیم و بایــد بــه انســانیت بدون 
ــگاه کنیــم و حقــوق  ــه قومیــت و ملیــت و غیــره ن توجــه ب
دیگــران را ضایــع نکنیــم. به انســانیت بایــد احترام گذاشــت. 
در خانــوده ام، پــدرم حامــی اســت و حتــی خــودش عاقه مند 
بــه اطــاع از حقــوق زنــان شــده اســت، امــا بــرای مــادرم 
ایــن مســائل تابوســت و ایــن تغییــرات را چنــدان نمی پذیــرد.

ــروع  ــی ش ــا دست فروش ــردن را ب ــالگی کار ک ــن از 5 س م
کــردم. اول راهنمایــی، چــون نمی توانســتم هــم کار کنــم و 
هــم درس بخوانــم، تــرک تحصیــل کــردم. در 17 ســالگی 
از درس نخوانــدن و اینکــه می دیــدم حقوقــم از مــن گرفتــه 
ــودم،  ــار هم ســن های خ ــل در کن ــق تحصی ــل ح ــده، مث ش
ــاد حــس  ــردم. در بنی ــره کار را ول ک ــودم و باالخ ــه ب کاف
برابــری دارم. حــس انســان بــودن دارم و نــه مهاجــر بــودن! 
ــای  ــت آوردن آموزش ه ــه دس ــع ب ــه مان ــا همیش هزینه ه
بیرونــی بــود، امــا در بنیــاد کافــی اســت درخواســت چیــزی 

باید به انسـانیت بـدون توجه به 
قومیـت ،ملیت و ... نـگاه کنیم و 
حقـوق دیگـران را ضایع نکنیم. 
به انسـانیت باید احترام گذاشت 
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را بدهیــم تــا آن چیــز باشــد.
ــل و فعالیت هــای  ــع تحصی ــم مان ــدر و برادران ــوده ، پ در خان
ــواده  ــه خان ــد ب ــط بای ــد زن فق ــا معتقدن ــتند. آنه ــن هس م
ســرویس بدهــد. مــن هنــوز هــم پاره وقــت کار می کنــم تــا 
بتوانــم پولــی بــه آنهــا بدهــم. بازیگــری در تئاتــر را از آنهــا 
ــوم و  ــق بش ــا موف ــم ت ــاش می کن ــا ت ــم ام ــان می کن پنه
بــه دختــران شــبیه خــودم کمک کنــم. مــن خــودم را قربانی 

ــم.    ــواده ام نمی کن ــط خان طــرز فکــر غل
مشــکات پیــِش  روی بنیــاد و فعالیت هــای آن در دو بخــش 
محدودیت هــای قانونــی و خانوادگــی دختــران می گنجــد. از 
نظــر قانونــی، دختــران مهاجــر امکان اشــتغال رســمی ندارند 
و ایــن مســئله باعــث گرایــش آنــان بــه شــغل های خانگــی 
ــاد  ــای بنی ــرانجام گاه فعالیت ه ــود و س ــر می ش ــا غیرمعتب ی
ــر  ــل فق ــه دلی ــی، ب ــر خانوادگ ــازد. از نظ ــرف می س را منح
توأمــان فرهنگــی و اقتصــادی، اغلــب دختــران قربانــی طــرز 
ــان را  ــه آن ــوند ک ــود می ش ــای خ ــت خانواده ه ــر نادرس فک
بــا محدودیت هــای جــدی بــرای حضــور در فضــای آمــوزش 

و ســپس اشــتغال متناســب روبــه رو می کننــد.  
در جمع بنــدی فعالیت هــای بنیــاد در 13 ســال گذشــته، بــه 
ــراز و نشــیب ها توانســته  ــام ف ــود تم ــا وج ــد ب نظــر می رس
ــار شــرایط  ــران دچ ــان دخت ــاوری را در می ــی از خودب جریان
ــۀ  ــت رفت ــوق از دس ــی از حق ــد و بخش ــاد کن ــخت ایج س

ــد.   ــان بازگردان ــه آن دختــران در معــرض آســیب را ب

۳-2- مؤسـسة آوای مانـدگار 
بــه منظــور  مانــدگار1 در ســال 1386  آوای  مؤسســۀ 
ــا  ــد ت ــیس ش ــار تأس ــۀ دروازه غ ــان محل ــازی زن توانمندس
مــادران بتواننــد بــه کمــک کــودکان خــود بیاینــد و بدیــن 
ــان  ــن مخاطب ــود. بنابرای ــته ش ــودکان کاس ــق از کار ک طری

ــتند. ــادران هس ــه م ــی مؤسس اصل

۱ - مصاحبه با مدیران و مسئوالن و تعدادی از مددجویان این مؤسسه در 
تاریخ ۹ اسفند ۱3۹5 انجام شده است.

اهـداف و سازوکار کلـی   
هــدف کان مؤسســه کمــک بــه رهایــی کــودکان از کار و 
شــرایط ســخت از طریــق توانمندســازی مــادران و آمــوزش 
بــه کــودکان اســت. راهبــرد مؤسســه بــرای تــداوم توســعۀ 
توانمنــدی مــادران و کــودکان و پایــداری فعالیت هــای خــود 
بومی پــروری اســت. منظــور از بومی پروری آمــوزش و تربیت 
زنــان بومــی دروازه غار در جهت پایدارســازی و الگوســازی و 
بــه گونــه ای اســت کــه بتواننــد گردانندگان مؤسســه شــوند و 
پــس از آمــوزش دیــدن آموخته هــای خــود را به زنان مشــابه 
خــود منتقــل کننــد و از تجــارب یکدیگــر بهره منــد شــوند. 

ــت  ــا اولوی ــر ب ــوزش و تغیی ــه آم ــد ب ــان عاقه من ــۀ زن هم
مــادران، فــارغ از ملیــت و قومیــت، می تواننــد در دوره هــای 
ــه محــدودۀ  ــا توجــه ب ــد. ب آموزشــی مؤسســه شــرکت کنن
فعالیــت مؤسســه، بیشــتر ایــن زنــان از حقوق زیــادی محروم 
ــه  ــوزش )ب ــت، آم ــی، امنی ــم خصوص ــد حری ــده اند، مانن ش
ــرار  ــونت ق ــورد خش ــم م ــی(، و دائ ــی و فرهنگ ــل مال دالی
ــرای احیــای تمامــی ایــن  ــد. مؤسســه فضایــی را ب می گیرن
ــد  ــادران می توانن ــم  آورده و م ــده فراه ــوش ش ــوق فرام حق
ــای  ــتعداد(، وارد کاس ه ــه اس ــای عاقه شــان )و ن ــر مبن ب
ــیه ای  ــه حاش ــدون آنک ــی و ب ــه راحت ــوند و ب ــی ش آموزش
برایشــان ایجــاد شــود، حــرف بزننــد و دیــده شــوند. بــا توجه 
بــه اینکــه بســیاری از زنــان محلــه حتــی بــا وجــود درآمــد 
ــتند و  ــر نیس ــه ای دورت ــتغال در محل ــه اش ــر ب ــتر حاض بیش
ــودکان  ــر ک ــد ب ــا تأکی ــواده ب ــه خان ــدیدی ب ــتگی ش وابس
دارنــد و از طــرف دیگــر از جامعــه نیــز تــرس دارنــد، ایجــاد 
ــت.  ــه اس ــای مؤسس ــه از اولویت ه ــتغال در درون محل اش
ــت  ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آنج ــود ت ــعی می ش ــن س بنابرای
افــراد آموزش دیــده در خــود مؤسســه بــه عنــوان مربــی یــا 

ــه کار شــوند.    ــده مشــغول ب تولیدکنن

فعالـیت های جـاری   
فعالیت های مؤسسـه در طی سال های فعالیت آن در فرایندی 
تکاملـی پیـش رفتـه و همـواره تاش شـده شـرایط جامعه و 
نیازهـای گـروه هـدف مبنـای آموزش هـا و تولیـدات باشـد. 
بدیـن ترتیـب، چهار نـوع فعالیت کلی در مؤسسـه جریان دارد 
که سـوادآموزی اولین آنها است، سـپس مهارت آموزی )اجتماعی و 

حرفه ای( و در آخر اشـتغال و تولید اسـت.
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ســوادآموزی پیش نیــاز شــرکت در کاس هــای حرفه آمــوزی 
اســت. یادگیــری مهارت هــای حرفــه ای انگیــزۀ اصلــی اغلب 
مــادران در ورود بــه مؤسســه اســت. ایــن مهارت هــا شــامل 
ــرم دوزی،  ــی، چ ــدوزی، بافندگ ــوزن دوزی، گل ــی، س خیاط
هویــه کاری و ماننــد آنهــا اســت. همــان طــور کــه گفته شــد، 
کاس هــا متناســب بــا نیــاز روز در حــال تغییــر اســت، مانند 
حــذف کاس لحــاف دوزی و افزودن کاس هــای چرم دوزی 
و هویــه کاری. بــرای تقویــت مهارت هــای اجتماعــی همزمان 
بــا یادگیــری مهارت هــای حرفــه ای، بــا توجــه بــه مســائل و 
مشــکات بیشــتر مــادران، دوره هــای مهارت هــای زندگــی 
ــۀ آخــر کــه اشــتغال  و مشــاوره گذاشــته می شــود. در مرحل
ــداوم  ــرای ت ــده ب ــادران آموزش دی ــد اســت، برخــی م و تولی
ــایرین  ــد و س ــی می مانن ــه باق ــد در مؤسس ــوزش و تولی آم
جــذب تولیدی هــا می شــوند. تاکنــون مؤسســه حــدود 200 

نفــر نیــروی تربیت شــدۀ شــاغل داشــته اســت.

۳-۳- مؤسـسة نوای مهـرتاک
ــاک1 از  ــوای مهرت ــی ن ــازی و کارآفرین ــۀ توانمندس مؤسس
شــهریور 1394 در محلــۀ دروازه غــار به منظور توانمندســازی 
ــرای اشــتغال شــروع  ــا آمادگــی ب ــا ت ــدان آنه ــان و فرزن زن
بــه کار کــرده اســت. بنابرایــن مخاطبــان مؤسســه مــادران 

و فرزنــدان هســتند. 

اهداف و سازوکار کلی   
بــا توجــه بــه پاییــن بــودن خودبــاوری در زنــان در محلــه ای 
همچــون دروازه غــار، ایــن مؤسســه تــاش دارد بــه مصداق 
ــان را از  ــۀ خــود هســتند« آن ــاران جامع ــان معم اینکــه »زن
خانه هــا بیــرون بیــاورد و کمــک کنــد تــا ایــن نــگاه را کــه 
ــد  ــاور کنن ــد و ب ــار بگذارن ــد کن ــان برنمی آی کاری از دستش
ــی  ــود در زندگ ــادران خ ــر از م ــه ای غی ــد روی ــه می توانن ک
ــت  ــودکان دیگــری تربی ــق ک ــن طری داشــته باشــند و از ای

۱ - مصاحبه با مدیران و مسئوالن و تعدادی از مددجویان این مؤسسه در 
تاریخ ۹ اسفند ۱3۹5 انجام شده است.

ــدگاری  کننــد و نســلی متفــاوت را رقــم بزننــد. راهبــرد مان
ایــن اقدامــات، همچــون مؤسســۀ آوای مانــدگار دروازه غــار، 
ــداری  ــه پای ــا فعالیت هــای مؤسســه ب ــروری اســت ت بومی پ

برســد. 
ــه  ــاد در مؤسس ــر اعتی ــادران درگی ــر از م ــادران غی ــۀ م هم
ــرط  ــا ش ــی. تنه ــران جنس ــی کارگ ــوند، حت ــه می ش پذیرفت
پذیــرش مخاطبان داشــتن ســواد اســت. مبنــای ورود مادران 
ــه،  ــدا از عاق ــوزی، ج ــای مهارت آم ــه دوره ه ــدان ب و فرزن
ــای  ــر مبن ــراد ب ــه اف ــود ب ــاش می ش ــت و ت ــتعداد اس اس
توانایی هایــی کــه دارنــد مهــارت آمــوزش داده شــود. پــس 
ــه  ــی در مؤسس ــوان مرب ــه عن ــا ب ــراد ی ــز اف ــوزش نی از آم
ــا  ــی اســت ب ــازار کار می شــوند. گفتن ــا جــذب ب مشــغول ی
ــدران  وجــود هدف گیــری مــادران و کــودکان، تعــدادی از پ
ــذب  ــود، ج ــوادۀ خ ــر خان ــاهدۀ تغیی ــا مش ــز ب ــا نی خانواده ه
فعالیت هــای آموزشــی مهارت هــای اجتماعــی شــده اند.

در ایــن گونــه محــات، والدین هیــچ ارتباطی با کودکانشــان 
ــا  ــته اند ی ــه خس ــاد همیش ــل کار زی ــه دلی ــون ب ــد چ ندارن
برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا کــودکان خــود را یــاد نگرفته انــد. 
ایــن موضــوع از دالیــل اصلی تــداوم چرخۀ زندگی پرآســیب 
اســت. بدیــن ترتیــب، بســیاری از کــودکان از حــق نــوازش 
ــرد  ــه ط ــع آن از جامع ــه تب ــروم و ب ــن مح ــدن از والدی دی
ــری در  ــق مطالبه گ ــی از ح ــودکان حت ــن ک ــوند. ای می ش

ــد.  ــر والدیــن و حــق آمــوزش نیــز محروم ان براب

فعالـیت های جـاری   
ــکیل  ــده ای تش ــه، پرون ــدگان مؤسس ــات گیرن ــرای خدم ب
می شــود مشــتمل بــر ملیــت، سرپرســت، وضعیــت مســکن، 
امکانــات، و شــرایط روحــی و جســمی کــه مبنــای فعالیت هــا 
می شــود. فعالیت هــای جــاری مؤسســه بــر ســه نــوع کلــی 
اســت: ســوادآموزی، مهارت آمــوزی )اجتماعــی و حرفــه ای(، 
و خدمــات پشــتیبان همچــون مشــاورۀ حقوقــی و خدمــات 
پزشــکی. تمامــی ایــن فعالیت هــا بــرای مــادران و فرزنــدان 
در جریــان اســت بجــز ســوادآموزی کــودکان که بــا توجه به 
فعالیــت مؤسســۀ دیگــری در محلــه کــه بــه طــور تخصصی 
ــه  ــش ب ــن بخ ــد، ای ــوادآموزی کار می کن ــوع س روی موض
آنهــا ســپرده شــده اســت و تنهــا بــرای دوره هــای آموزشــی 
جبرانــی )ریاضی، فیزیک و ...(، زبان انگلیســی، اســتعدادیابی 
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و خاقیــت در مؤسســه بــرای کودکان 
ــای  ــود. کاس ه ــزار می ش کاس برگ
ســوادآموزی مــادران در دو ســطح زیــر 
نظــر نهضــت ســوادآموزی بــه عنــوان 
پیش نیــاز کاس هــای حرفه آمــوزی 

ــود.  ــزار می ش برگ
در زمینــۀ مهارت آمــوزی، کاس هــای 
مهارت هــای حرفــه ای ماننــد خیاطــی، 
ــرای  ــی ب نقاشــی، موســیقی و گلیم باف
آرایشــگری  و  مــادران و کــودکان 
ویــژۀ مــادران دایــر اســت. دوره هــای 

زندگــی،  اجتماعــی شــامل مهارت هــای  مهارت هــای 
بهداشــت جســمی و روانی، جلســات مشــاوره و روان شناســی 
فــردی و گروهــی و جلســات آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی 
بــرای مــادران و کــودکان برگــزار می شــود. نمــودی از رشــد 
مطالبه گــری در بیــن کــودکان و تقویــت مهارت هــای 
ــان  پیگیــری مکــرر و موفقیت آمیــز اخیرشــان  اجتماعــی آن
ــای  ــت یکــی از جوی ه ــرای اصــاح وضعی از شــهرداری ب

محلــه اســت کــه بــوی تعفــن شــدیدی داشــت.
ــان  ــۀ زن ــای اولی ــن نیازه ــامل تأمی ــتیبان ش ــات پش خدم
و کــودکان بی بضاعــت، حمایــت دارویــی و درمانــی1، 
ــود.  ــت می ش ــن دس ــواردی از ای ــی و م ــاوره های حقوق مش
تمامــی ایــن امــور بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ عــزت نفــس 
از گداپــروری صــورت  خدمات گیرنــدگان و جلوگیــری 

می گیــرد.
در حــال حاضر حدود 150 کــودک و 200 مادر از کاس های 
مؤسســه اســتفاده می کننــد. اکثــر نیروهــا داوطلــب هســتند 

و تعــداد نیروهــای موظــف فعال در مؤسســه اندک اســت.

   دستاوردها و مشکالت
بــا توجــه بــه یکســانی بســیاری از اعضــا و خدمات گیرندگان 
این دو مؤسســه، دســتاوردها و مشــکات مشــابهی برای این 
دو وجــود دارد. فعــاالن دو مؤسســه اذعــان دارنــد خشــونت 
ــت و  ــب نیس ــار عجی ــۀ دروازه غ ــان محل ــرای زن ــدن ب دی
آن را بــه عنــوان بخشــی از زندگــی پذیرفته انــد. زنــان 

۱ - خدمات پزشکی از طریق حامیانی ارائه می شود که با بیمارستان سوم 
شعبان و یک داروخانه در ارتباط هستند. همچنین دندانپزشکان داوطلب از 

دانشگاه شهید بهشتی کودکان را پوشش می دهند. 

ــوان مســتقل  ــارت و ت ــه مه ــه ن محل
بــودن را دارنــد و نــه درآمــد الزم 
را. کارهــای موجــود بــرای آنــان 
ــاد  ــاعات زی ــا س ــی ب ــب کارخانگ اغل
ــران  و درآمــد کــم اســت. ازدواج دخت
بســیار زود اســت و گاه کودکان دارای 
فرزنــد نیز هســتند. وقتی مــادران وارد 
ــه خــود  مؤسســات می شــوند راجــع ب
ــد  ــزی نمی دانن ــان چی و توانایی هایش
و کمبــود اعتمــاد بــه نفــس شــدیدی 
دارنــد چــون جامعــۀ مخاطبشــان 
هیــچ گاه تغییــری نکــرده اســت و دســتیابی بــه ایــن تغییرات 
بلندمــدت اســت. در چنیــن شــرایطی و بــا فعالیــت در بیــن 
ایــن گروه هــا، مــوارد زیــر مــورد تأکید این مؤسســات اســت:

ــه  ــادی ک ــخص و نه ــر  ش ــه ه ــد ب ــودک بای ــوق ک حق  -
ــا کــودکان ســروکار دارد، به خصــوص نهــاد آمــوزش و  ب
پــرورش، آمــوزش داده شــود. سیاســت های غلــط آموزش 
و پــرورش ســهم عمــده ای در بــروز آســیب های اجتماعــی 
دارد و مــدارس را بــرای کــودکان تبدیــل بــه زنــدان کرده 

اســت. 
ــتمرار دارد.  ــه اس ــاز ب ــت و نی ــبی اس ــات نس ــۀ اقدام هم  -
ــای  ــود و فعالیت ه ــق می ش ــتمرار محق ــا اس ــری ب یادگی

ــد مســتمر باشــد. مؤسســه بای
ــۀ دوم  ــه را خان ــش مؤسس ــت پوش ــای تح ــام گروه ه تم  -

ــد. ــش دارن ــًا آرام ــد و در آن کام ــود می دانن خ
می تــوان گفــت کــه هیچ یــک از مــادران از حقــوق خــود   -
آگاه نیســتند. تــا مطالبــات شــناخته نشــود، احقــاق حــق 
ــن اســت کــه  ــر ای ــرد. بنابرایــن ســعی ب صــورت نمی گی
ــد  ــال بدانن ــرای مث ــوق خــود آگاه شــوند و ب ــان از حق زن
کــه حــق طــاق از مــرد معتــاد مبتــا بــه ایــدز را دارنــد.

ــال  ــه در ح ــه ک ــر دو مؤسس ــدگان ه ــی از خدمات گیرن یک
حاضــر خــود یــک معلم اســت، با اشــاره بــه وجود مشــکاتی 
در محلــه همچــون مردســاالری و ممانعــت پــدران و برادران 
ــن  ــود را چنی ــتاوردهای خ ــران، دس ــل دخت از کار و تحصی
ــکل  ــه مش ــه، ن ــا مؤسس ــنایی ب ــد از آش ــمرد: »بع برمی ش
ــاد و  ــدر معت ــواده ام )پ ــه خان ــن برطــرف شــده و ن ــی م مال

در این گونه محالت، والدین هیچ 
ارتباطـی بـا کودکانشـان ندارند 
چون بـه دلیل کار زیاد همیشـه 
خسـته اند و نحوۀ ارتباط مؤثر با 
کودکان خـود را یـاد نگرفته اند. 
این موضوع از دالیل اصلی تداوم 

چرخة زندگی پرآسـیب است 
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مــادر بیمــار( بهتــر شــده اند، امــا حــال 
خــودم خوب شــده اســت. خاطــر من و 
ــن  ــم آســوده اســت کــه در ای بچه های
محلــه کســی را داریــم. اینجــا فضــای 
امنــی بــرای مــادران و کودکان اســت. 
در ایــن منطقــه، دختــران و زنــان 
ــی  ــکات اند. خیل ــر مش ــادی درگی زی
از بچه هــای محلــه کــه بــه دلیــل فقــر 

مالــی از آمــوزش  محــروم بودنــد، دارنــد در مؤسســه آمــوزش 
می بیننــد.« 

ــائلی  ــول مس ــتر ح ــات بیش ــِش  روی مؤسس ــکات پی مش
ــده،  ــه ش ــا نهادین ــه و خانواده ه ــطح محل ــه در س ــت ک اس
ــان  ــه زن ــل خشــونت علی ــه عام ــادی ک ــر اعتی ــد ب ــا تأکی ب
شــده اســت، و همچنیــن فقــر فرهنگــی و تــرس زنــان کــه 
مانــع پیوســتن آنــان بــه زندگــی اجتماعــی فراتــر از ســطح 
محله شــان می شــود. تمــام ایــن مــوارد، مقاومتــی را در زنــان 
ــۀ  ــرار چرخ ــر و تک ــدم تغیی ــش ع ــه حاصل ــزد ک برمی انگی
آســیب اســت کــه کــودکان را بــه شــدت متأثــر می ســازد و 

ــداوم و غنــای بیشــتر. ــی را نیازمنــد ت محــرک بیرون
ــن دو  ــای ای ــه فعالیت ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــوع، ب در مجم
مؤسســه در توانمندســازی اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
ــته  ــی توانس ــوده و گاه حت ــذار ب ــدان تأثیرگ ــادران و فرزن م
اســت خانواده هــا را درگیــر خواســت های اجتماعــی و ارتقــای 

کیفــی زندگــی کنــد. 

4- سـخن پایانـی
مهم تریـن تفاوتـی کـه میـان بنیـاد امیـد مهـر از یک سـو و 
مؤسسـات نوای مهرتاک و آوای ماندگار از سـوی دیگر وجود 
دارد در گروه هـای هـدف ایـن نهادهـا اسـت. بنیـاد امید مهر 
توانمندسـازی دختـران جـوان را مد نظـر قرار داده، مؤسسـۀ 
آوای مانـدگار بیشـتر بر مـادران تمرکز دارد، و مؤسسـۀ نوای 
مهرتـاک مـادران را در همراهـی بـا کودکانشـان مـورد توجه 
و رسـیدگی قـرار می دهـد. امـا نقطـۀ مشـترک ایـن نهادهـا 
آن اسـت کـه اواًل هـر سـه بـه مهارت آمـوزی و در نتیجـه 
توانمندسـازی زنـان و دختـران می پردازنـد و ثانیـًا تقویـت 
خودبـاوری و عـزت نفـس آنـان را بـه عنـوان هـدف غایـی 

انتخـاب کرده انـد. فعالیت هایشـان 

شـباهت ها،  و  تفاوت هـا  از  گذشـته 
نکتـۀ مهـم در برنامه ها و اهـداف این 
سـه نهاد آن اسـت که ضمـن از میان 
برداشـتن تبعیض جنسـیتی، تاششان 
عمدتـًا معطوف بـه تفاوت هایی اسـت 
کـه مقولـۀ فقـر، چـه اقتصـادی و چه 
فرهنگـی، در میـان زنـان و بـه تعبیـر 
کلی تـر در میـان انسـان ها ایجاد کرده 
اسـت. ایـن وضعیـت نشـان از آن دارد که در جامعـه ای مانند 
ایـران، با وجود آنکه قوانین و مصوبات موجود حقوقی را برای 
زنان به رسـمیت شـناخته اند، عمًا همۀ زنـان در برخورداری 
از ایـن حقـوق با یکدیگر برابر نیسـتند و ریشـۀ ایـن نابرابری 
بـه فقـر بازمی گـردد؛ و این مقولـه جـدا از نابرابری های میان 

زنـان و مـردان در این جامعه اسـت. 

منابع:

پایگاه اطالع رسانی دولت. )۱3۹5(. بازیابی در:  -
 http://dolat.ir/detail/286714

پیــران، پرویز. )۱3۷۶(. »شــهر شــهروندمدار 3«. اطالعات سیاســی   -
ــادی ۱2۶-۱25. ـ اقتص

ــی در  ــاب تالش هــای بین الملل ــه. )۱3۷۶(. »بازت شــادی طلب، ژال  -
جامعۀ روســتایی ایــران«. وزارت کشــاورزی، معاونــت برنامه ریزی و 
پشــتیبانی، مؤسســۀ پژوهش هــای برنامه ریــزی و اقتصــاد کشــاورزی.

Bebbington, A.J., S. Hickey, and D. Mitlin. (2008). Can 
NGOs make a difference? The challenge of develop-
ment alternatives. London: Zed Books.
Fraser, N., and L. Gordon. (1992). “Contract versus char-
ity”. Socialist Review 22 (3): 45-67.
Orloff, A.S. (1993). “Gender and the social rights of citi-
zenship: The comparative analysis of gender relations 
and welfare states”. American Sociological Review 58 
(3): 303-328.
Walby, S. (1994). “Is citizenship gendered?”. Sociolo-
gy 28 (2): 379-395. 

خشـونت دیدن بـرای زنـان در 
این محلـه عجیب نیسـت و آن 
را بـه عنـوان بخشـی از زندگی 

پذیرفته انـد 

57
-5

ه 8
مار

ش

2۴8




