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 نهادهای مردمتشکل شناسی وضع موجودترسیم و آسیب
 

 

 

 

 دهیکچ

است که از طریق نهاد مردم هایتشکلو فعالیت  تأسیسموضوع گزارش پیش رو مدخلی برای بررسی 

های تشکل ۀشناسی وضع موجود کشور در حوزدنبال ترسیم و آسیبمطالعات میدانی و اسنادی به

متخصصان، حضور کارشناسی متعدد با های دستاورد جلسههای این گزارش نهاد است. یافتهمردم

های نفعان تشکلگان محترم مجلس شورای اسالمی و ذین دولتی، نمایند، پژوهشگران، مسئوالاستادان

 نهاد در کشور است.مردم

 1۳95نهاد مصوب های مردماجرایی تشکل ۀناماساس آیین وضع موجود را بر ،گزارش حاضر

ور و آثار مترتب بر آن کمذ ۀنامشناسی آیینکند و به آسیبوزیران و آثار مترتب بر آن ترسیم میهیئت

وجه اساسی و  شششناسی آن، برای بررسی وضع موجود و آسیبدر این گزارش،  .پردازدمی در جامعه

 :شودنهاد طرح میمردم هایتشکل ۀدر حوز برانگیزمناقشه

توجه به ماهیت تشکل از ابعاد غیردولتی، غیرانتفاعی  :نهادهای مردمتشکل . تعریف و ماهیت۱

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سوءاستفاده ۀقیود که زمینو غیرسیاسی آن و ابهامات موجود در این 

 .کرده استفراهم را 

مذهبی و  هایمانند هیئت ،های مردمیبرخی از تشکل :نهادهای مردمتشکل شمول ۀ. دامن۲

 شوند.کارکردی، نهادی و قانونی می هایدچار تعارض ،در صورت ورود به این قانون ،های علمیانجمن

 ای واحدرویه در عرصه تفاوت ،گری چندگانهدر حال حاضر تولی :نهادهای مردمکلتش . متولی۳

 را به بار آورده است.نظارت دقیق نبود و 

، نظارت سنتی نهادمردمهای تشکلدلیل تعداد بسیار زیاد به :نهادهای مردمبر تشکل . نظارت۴

 و شفافیت نهادمردمای جهان با الگوهای نظارت که بسیاری از کشوره است؛ در حالیبسیار دشوار ها بر آن

 اند.دست یافته نفعانذی ۀتر و ایجاد سهولت برای همنظارت دقیقبه ، های دولتیو کاستن از نظارت

حقوق و تکالیف آن  ،نهادمردم یهاترین بحث در عملکرد تشکلشاید مهم: . حقوق و تکالیف۵

ضمانت اجرایی در نبود ست. ابهام در این بخش و هاآنهای تفعالی ۀکننده و ضامن حیطتعیینباشد که 

 .آیدبه حساب میها از دیگر مشکالت این عرصه تشکل و تکالیف حقوق ۀحوز

دلیل است که به نهادمردمهای ترین بستر ایجاد فساد در تشکلاین بخش مهم :. تأمین مالی۶

ها توسط فسادهای اقتصادی و ابزارشدن تشکلطور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. به ،اهمیت آن
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 .استاین حوزه در از ابهام و قوانین نادرست برآمده های اقتصادی و سیاسی قدرت

صورت های بعدی بهاجمالی در گزارش ارائه شده است که در گزارشپیشنهادهایی  ،در هر حوزه

های موجود این عرصه، آسیب های حساسدهنده حوزهتری بررسی خواهند شد. جدول زیر نشاندقیق

 بهبود وضعیت است:برای کارشناسان  هایو پیشنهاد ها در آن

 

 هاپیشنهاد های موجودآسیب حوزه ردیف

 و ماهیت تعریف 1

ابهامات موجود در قیود اقتصادی و 

ساز زمینه ،سیاسی و غیرانتفاعی

 انحرافات

تعریف کامل و دقیق قیود با استفاده از 

 علمی جامعمتعاریف مقبول 

 شمول ۀدامن 2
های مختلف تشکل یکسان دیدن

 اجتماعی در یک قانون واحد

و تدوین قانون جامع مشارکت 

در هر نوع تشکل اجتماعی دادن جای

 یک فصل آن

 متولی ۳
 هایرویه اِعمالگری و چندتولی

 در عرصه واحد گوناگون

کردن یک متولی واحد ضمن مشخص

اه حضور کارشناسان تخصصی دستگ

 به آن مربوط

 نظارت ۴
الگوی ناقص نظارت سنتی و ابهام در 

 نهادهای مردمهای تشکلفعالیت

دادن اطالعات ای و قرارنظارت سامانه

صورت برخط های تشکل بهو فعالیت

 در سامانه

 و تکالیف حقوق 5
ها و ابهام در حقوق و تکالیف تشکل

 هابرای آنضمانت اجرایی نبود 

 و جرم اجرایی تخلفتعریف دقیق و 

تخطی از جلوگیری از هرگونه برای 

 حقوق و تکالیف

 شوییپولفسادهای اقتصادی و  تأمین مالی ۶

های مالی تشکل منضبط کردن فعالیت

های در سامانه برخط، اختصاص پروژه

و ها تشکل بندیدولتی بر اساس رتبه

 های بالعوض دولتی.ممنوعیت کمک

 

 مقدمه

ریزی مناسب، به کارآمدی بیشتر حاکمیت ضروری در حکمرانی است که با برنامه اقدامی مشارکت مردمی

و در صورتی که از اقدامات حاکمیت راضی  اندواقع، مردم مخاطب اصلی قوانین و تصمیمات حاکمیت در انجامد.می

یابد. تنزل میشدت ه، موفقیت حاکمیت در حکمرانی، بنداشته باشندهای حاکمیت مشارکت باشند و در برنامهن

 زیرادولتی و خصوصی دارد؛  یهاهای بخشمشارکت مردمی مزایای فراوانی نسبت به فعالیت همچنین،

نگاهی نسبت به بخش خصوصی، و   ترندچابکمردمی  هایگروههای دولتی، در مقایسه با بخش



 

 

۳ 

  (.2۶7-2۶۸: 201۶. 1)ترتاجادا دارند یترتر و انسانیاجتماعی

و در  اجتماعیهای ظرفیتهدررفت نیرو و  ، بهریزی و قواعد مناسبمردمی بدون برنامهمشارکت 

های نهادهای مختلِف یکی از رسالت انجامد.می مواردی به فسادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

ر ت مردم دکویژه مجلس شورای اسالمی، طراحی و ایجاد ساختارهای مناسب برای مشارگیر، بهتصمیم

های مختلف های مردمی، از مردم در برابر قدرتکردن فعالیتبر آسان افزون ساختارهااین حکمرانی است. 

نهاد یا به تعبیر متداول های مردم. تشکلکندمیسیاسی و اقتصادی و فسادهای احتمالی ایشان صیانت 

در تعاریف مرسوم اند که ، یکی از بسترهای مهم تحقق مشارکت اجتماعی2نهادهای مردمآن، سازمان

طور خالصه بر شوند و بهمیشناخته « Non governmental Organization»جهانی با عنوان 

صورت داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با اهدافی اجتماعی د که بهنشوهایی غیردولتی اطالق میتشکل

 پردازند.به فعالیت می
های واسط میان حلقهدر ایفای نقش ها آن چشمگیریی نهاد تواناهای مردمکارکرد اصلی تشکل

به ی ؛ چراکه ارتباط میان بخش متمرکز دولتی و بخِش گسترده و متنوع مردماستمردم و حاکمیت 

حکمرانی،  کارآمدیافزایش بر افزون های میانی عملکرد مناسب این حلقهنیاز دارد. هایی مناسب واسطه

 انجامد.هم میاجتماعی  ۀیبه نشاط اجتماعی و افزایش سرما

بر نقش و جایگاه  ،ترین سند قانونی کشورعنوان مهمقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بهدر 

این سند، مشارکت مردم در حکمرانی  ۀطوری که در مقدمبهبسیار تأکید شده است؛ مشارکت مردمی 

: آوردفراهم میرا مستضعفین  ۀشددادهتحقق حکومت وعده زمینۀ ضرورتی حیاتی دانسته شده است که

بروز  ۀاهلل المصیر( تا زمین الی سوی نظام الهی است )وهدف از حکومت، رشددادن انسان در حرکت به»

منظور تجلی ابعاد خودگونگی انسان فراهم آید )تخلقوا باخالق اهلل( و این جز در و شکوفایی استعدادها به

تواند باشد. با توجه به این صر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتمامی عنا ۀگرو مشارکت فعال و گسترد

ساز های سیاسی و سرنوشتگیریچنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم ۀجهت، قانون اساسی زمین

های مختلف مردمی قانون اساسی گروه 2۶همچنین در اصل . «سازدافراد اجتماع فراهم می ۀبرای هم

 یمقام معظم رهبر اند.، دامنه فعالیت وسیعی یافتهیو صنف یاسیس یها ها، انجمن تی، جمعاحزابمانند 

به تمدن  دنیرس یراهکار عمل اند تا آنجا کهنیز مکررا بر اهمیت نقش مردم در حکمرانی صحه گذاشته

این ، متأسفانهاما . ۳انددانسته ییدانشجو یهامانند تشکل یمردم یانیم یهاحلقه لیرا تشک یاسالم

کمتر  عد اجتماعی،ویژه در بُ، بهگوناگونهای نامهها و آیینهای دولتبرنامه و رویکرد در قوانین میانی

                                                 

1. Tortajada 

« وزیرانهیئت ۱۳۹۵نهاد مصوب سال های مردمتشکل»نامۀ سبک آیینبه« نهادهای مردمتشکل». در این گزارش اصطالح 2

شود، در نهاد؛ چراکه از واژۀ سازمان، بیشتر، نهادهای اداری و دولتی به ذهن متبادر میشود و نه سازمان مردماستفاده می
نهاد های مردمهمچنین تشکل مردمی اعم از تشکل های مردمی بیشتری دارد.یهحالی که واژۀ تشکل در تاریخ معاصر سو

 های جهادی و ... .کند؛ مانند هیئات مذهبی و گروههای داوطلب مردمی با اهداف اجتماعی صدق میبر تمام گروه

 0۱/0۳/۱۳۹8 انیاز دانشجو یجمع داریدر د مقام معظم رهبری اناتیب. ۳
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 . مورد توجه قرار گرفته است

 عیفیض نقش ،(1۳99وبودجه، اسناد مانند سند آمایش سرزمین )سازمان برنامه برخی درچنانکه 

سند، شرکت  برای نمونه، اهمّ نقش مردم در این ؛شده است نظر گرفته های مردمی دربرای مردم و تشکل

 و ی آبهای اجتماعی، تأمین امنیت منطقه و حدود مرزی، مدیریت تقاضادر امور خیریه و رفع آسیب

اری به ایشان و نگاه ابز بخش مردمیای به صیانت از منابع و ذخایر ملی است. چنین رویکرد کارفرمایانه

در ارد. دمغایرت  در حاکمیت با رویکرد کالن قانون اساسی به نقش مردملتی، برای اجرای تکالیف دو

ت و برخی ها نیز نقشی صرفا اجرایی برای مردم ترسیم شده اسهای کشور و وزارتخانهبرخی از برنامه

خش مردمی، ساله ششم توسعه علیرغم درنظر گرفتن بقانون برنامه پنج های کشور ماننداز برنامه دیگر

 ۀصاد در برنامعنوان بخش مردمی اقتها بهسهم تعاونی طور مثالبه اند؛ق اهداف ناکام بودهزمینه تحقدر 

از  شانمسائل ناین  .درصد نیز تجاوز نکرده است 5درصد دانسته شده که این رقم از 25ششم توسعه 

ه مردمی و بر اهمیت و ضرورت ساماندهی عرص داردمردمی در کشور  بخشگذاری ضعف در سیاست

ست که در احاکی از آن  ایرانکند. فرهنگ و تاریخ کشور برای رسیدن به اهداف قانون اساسی تاکید می

شود گذاری صحیح عرصه مردمی، حکمرانی کشور با همراهی مردم کارآمدتر و پویاتر میصورت ریل

 (.1۳۸0)فرهادی، 

زی اداره و قوانین پراکنده و گاهی مواهای مختلف نامهآیین ۀوسیلنهاد تاکنون بههای مردمتشکل

 بی. تصوبروز مشکالت مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است؛ همین مسئله موجب اندشده

نظارتی  اجرایی و ۀهم از پشتوان بکاهد وسردرگمی مردم در این عرصه از تواند میهم  ،قانون جامع

دوین این پیش از تافراد سودجو را از بین ببرد.  ۀهای سوءاستفادتری برخوردار شود و هم زمینهقوی

های اجرایی تشکل ۀنامآیین، یعنی این عرصه ۀنامها و کارآمدی آیینوضعیت فعلی تشکل بررسی ،قانون

های از تشکل یترتصویر دقیق . با این اقدام،تواند راهگشا باشدمیوزیران هیئت 1۳95نهاد مصوب مردم

ها و کمبودهای وضع آسیب ها ورا با توجه به قوت این حوزهتوان و می یدآمیست به دنهاد در ایران مردم

 .سنجیدموجود 

صه کارشناسی با حضور کارشناسان و فعاالن این عر ۀجلس بیش از پنجاه پژوهش حاضر محصول

  کند:را بررسی می زیرموضوع  سهبر این اساس، گزارش حاضر  است.

وزیران هیئت 1۳95نهاد مصوب های مردماجرایی تشکل ۀنامییناساس آ . ترسیم وضع موجود بر1

 نامه؛( و آثار مترتب بر این آیینشودنامه خوانده میآیین متن این گزارش )که در ادامه

  ؛هاد و آثار مترتب بر آن در جامعهنهای مردمتشکل ۀنامشناسی آیین. آسیب2

 نهاد. های مردمتشکل ۀشده در حوزشناساییهای یباجمالی برای جلوگیری از آس هاییپیشنهاد .۳
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 نهادهای مردمتشکلعرصۀ برانگیز مناقشهو ساز سرنوشتهای حوزه

موضوعات عنوان نهاد، شش حوزه بههای مردمتشکلمسائل پیش روی کارشناسی و بررسی های جلسهدر 

این شش حوزه، با توصیف وضع موجود  ضمن برشمردن ،در ادامه .این عرصه شناسایی شد برانگیزچالش

اجمالی برای پیشنهادهایی  ،شناسی این وضعیتنهاد و آسیبهای مردمتشکل ۀنامبه آیینتوجه با و 

 .شودمیمطرح  آندادن سامان

 

 نهادهای مردمماهیت و تعریف تشکل .۱

 وضع موجود  
های غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و نهاد از قیدبرای تعریف تشکِّل مردم هنامآیین 2و  1در مواد 

قید نامه در این آییناجتماعی دانسته شده است.  ،هارویکرد این تشکل و داوطلبانه استفاده شده

دولت و نهادهای حاکمیتی  نکردنبه دولت و نهادهای حاکمیتی، دخالت نداشتن، وابستگی«غیردولتی»

مقامات و مسئوالن و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی  کردننفعالیتنیز اداره و استمرار و  و تأسیسدر 

منظور از قید همچنین  است. تعریف شده عنوان مؤسس یا عضوبا استفاده از جایگاه حقوقی خود، به

مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام  نکردن، برداشت«غیرانتفاعی»

؛ است دانسته شده ضا، مؤسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته به تشکلنفع اعهای تشکل، بهفعالیت

ها ، نداشتن فعالیت سیاسیِ موضوعِ قانون فعالیت احزاب، جمعیت«غیرسیاسی»منظور از قید  و در نهایت

در  1۳۶0 مصوب ،شدههای دینیِ شناختههای اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنو انجمن

 .فته شده استنظر گر
 شناسی وضع موجودآسیب 
ها آن ۀاند، همچنان در تعریف و دامنعلمی پذیرفته شده ۀو جامعگوناگون اینکه این قیود در تعاریف با 

 وجود دارد.  هاییو ابهام هااختالف
نهاد تشکل مردم نداشتنوابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی: نداشتنابهام در قید وابستگیـ 

شخصیت حقوقی در  نداشتنحضور ۀوزیران بر جنبهیئت ۀنامدر آیین .نیست روشنولت و حاکمیت به د

توان از هم تفکیک را نمیکه شخصیت حقیقی و حقوقی فرد  در حالی ؛کید شده استأارکان تشکل ت

و  تعامل مالی دولت ۀنحو ،. همچنینسازدهموار میرانت و فساد را  ۀو حضور مدیران دولتی زمینکرد 

ها در قالب کمک، هبه، اِعمال نیست. آیا کمک به تأمین منابع مالی تشکل روشنها حاکمیت با تشکل

مُعارض قید  ،ایهای سرمایههای اعتبارات تملک داراییترجیحی، معافیت مالیاتی یا واگذاری طرح ۀتعرف

له این است که ئ؟ اهمیت مسجامدانمیها آن وابستگیبه و  ستهابودن تشکلغیردولتی و غیرحاکمیتی



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

۶ 

ها به ویژه در حفظ بُعد مردمی تشکل دارد. هرچه وابستگی تشکل جایگاهینسبت میان دولت و تشکل، 

ها استقالل و اقتصادی در دولت، تشکل ۀدلیل انباشت قدرت سیاسی و سرمایدولت بیشتر باشد، به

های افزون بر این، کمکشوند. تبدیل میلت دهند و به مجری دواز دست میبیشتر بودن خود را مردمی

در بخش تأمین مالی در این  .وجودآمدن فساد و رانت استها از نقاط جدی بهبالعوض دولتی به تشکل

 .داده خواهد شدتوضیح  بیشتر مورد

سنامه ل در اساتصادی مرتبط با موضوع فعالیت تشکامکان فعالیت اق ابهام در قید غیرانتفاعی:ـ 

موضوع  های اقتصادی غیرمرتبط باگذاری یا فعالیتدرآمد از محل سرمایه کسب ؛ امااست دهتصریح ش

 ۀبهانها، بهویژه خیریهها و بهتشکلبسیاری از تکلیف نشده است. نامه تعیینفعالیت تشکل، در آیین

گذاری و هاین سرمای کنند.میگذاری سرمایهسرمایۀ موجود خود را جلوگیری از استهالک سرمایه، 

نظر کارشناسان بهاما  ؛بسیار مطلوب استابتدا ای در های اجتماعی و خیریهاختصاص سود به فعالیت

رّح در اهداف مصجای هزینه در راستای بهآمده، دستشود که سود و درآمِد بهآغاز میجایی مشکل از 

 شود. کارهای اقتصادی  ۀتوسع هزینه ،هاتشکل ۀاساسنام

ت جبران خدمابه توان منابع درآمدی را آیا میگیرد: شکل می دیگری نیزپرسش  بخش در این

ح اجمالی توضی با وجودداد؟  اختصاصمدیره هیئت بازرس و سایر اعضای و مدیریتی و اجرایی مدیرعامل

رضاً جواب اگر ف قدر کافی روشن نیست.پاسخ این پرسش به کار، همچنانممنوعیت این دربارۀ نامه آیین

ه کارکنان بدر صورت شمول حکم گیرد؟ را هم در بر میها کارکنان این تشکلاین حکم، منفی باشد، آیا 

 ،موضوعاین نبودن روشن ،در هر صورتشود. میرو ههای ایشان با مشکل روبها، بسیاری از فعالیتتشکل

 تواند موجب تبعیض میان اعضای فعال در تشکل و فساد مالی شود.می
دلیل قانون مشخص احزاب ابهام کمتری دارد. اساس این قید به در قید غیرسیاسی:ابهام ـ 

شود؛ بلکه حتی این قانون استثنا نمی ۀوسیلبه همن و پیگیری شعارهای انقالب گری از مسئوالمطالبه

تشویش اذهان » مبهم این بخش، ۀآید. اما نقطحساب می مطلوب به ،مشارکت اجتماعی ۀدر حوز

های تشکل برای استفاده از ظرفیت نهاد و در برخی مواردهای مردمگری تشکلدانستن مطالبه «عمومی

هرچند  ست.فعالیت تشکل ا ۀمباحث تخصصی در حوز ۀواسطانتخاباتی به یدایاندکله یا علیه یک  غتبلی

ارتی و ات نظاز اختیارها آن اما تشخیص و تمیز ؛اندسیاسی هافعالیترسد این نظر می به در ابتدا

 ها بسیار دشوار است.گری تشکلمطالبه

 پیشنهاد 
با استفاده از تعاریف معتبر علمی و با توجه به  غیرانتفاعی و غیرسیاسی و رفع ابهام در قیود غیردولتی

به حساب نهاد های مردمتشکل ۀهای هر قانون در حوزاز ضرورت عمل، ۀعرصموجود در های آسیب

نظر  . بهکردحراست خوبی بهها بودن تشکلاز مردمی توانها، میآن یف صحیحدر صورت تعر .آیدمی
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در پیشبرد  دلیل ایجاد تعارض منافع،، بهدولتی نباید از حضور مسئوال «غیردولتی»رسد در قید می

ضوابطی مانند تعیین سقف  کردنبا مشخصهم  «غیرانتفاعی»ها جلوگیری کرد. در قید تشکل

پرداخت  ۀکردن نحوبودن فعالیت اقتصادی با اهداف تشکل و مشخصالزام به متناسبگذاری، سرمایه

قید  ۀدربار ،ها را تضمین کرد. در نهایتماندن تشکلغیرانتفاعیتوان میحقوق به کارمندان تشکل، 

ن تبیین و تصریح شود تا ابهام ایدر قانون ها معیارهای جرائم سیاسی برای تشکلهم باید  «سیاسیغیر»

 نشود. هاآنها یا تضییع حقوق بخش موجب لغزش تشکل

 

 نهادهای مردمشمول تشکل ۀ. دامن۲

 وضع موجود  
 تعریف تطبیقِ با وجود زیر، مندرج در جدول وزارت کشرررور موارد  ۀنامآیین (2) هماد «۳» هدر تبصرررر

 اند:استثنا شدهنهاد های مردمشمول تشکل ۀهای پیشین، از دامنتشکّل با قیود مذکور در بخش
 

 نهادهای مردمتشکل ۀنامهای استثناشده از آیین. تشکل۱جدول 

 نهادهای مردمتشکل ۀنامموارد استثنا از آیین ردیف

 های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کارتشکل 1

2 
صالح ق 1ۀ ماد« ل»واحدهای آموزش عالی و یا مؤسسات پژوهشی موضوع بند  زارت انون تأسیس وقانون ا

 1۳5۳علوم و آموزش عالی مصوب 

  1۳۸۳صوب قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری م 2ۀ ماد« ب»بند  ۸و  7اجزای  ۳

 های علمی آزاد و نیز مدارس غیرانتفاعی موضوع قانون تأسیس مدارس غیردولتیآموزشگاه ۴

  1۳95قانون احزاب مصوب  1 ۀهای سیاسی موضوع مادتشکل 5

 1۳۸7های موضوع مقررات مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ های اسالمی دانشگاهتشکل ۶

 1۳۸0 مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ ۀنامهای اسالمی دانشگاهیان موضوع آیینتشکل ۀاتحادی 7

 1۳۸2مشمول نظام صنفی کشور مصوب  یهاتشکل ۸

9 
سات س ضوع بندهای  مؤ سات مو س شی از م 2۶ۀ ماد 12تا  1تجاری و انتفاعی و مؤ قررات قانون تنظیمِ بخ

 1۳۸0مالی دولت مصوب 

 مراکز ترک اعتیاد 10

 های ورزشیباشگاه 11

 های مذهبیهیئت 12

 هنری و ادبی و مؤسسات فرهنگی و های علمیانجمن 1۳

 ایهای حرفهسازمان و اهتعاونی و های اقتصادیها و تشکلاتاق 1۴

15 
صو سات غیردولتی عمومی م س ست نهادها و مؤ شمول قانون فهر سات عمومی غیردولتی م س ب نهادها و مؤ

 و اصالحات بعدی آن 1۳72
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 شناسی وضع موجودآسیب 
در اینجا  .هم روشن نیستها آن شمول ۀنهاد، دامنهای مردمدلیل وجود ابهام در قیود و تعریف تشکلبه

 یدگاه وجود دارد:دو د

ها بر آندهی و باید در یک قانون جامع سامان اجتماعیهای تشکل همۀمعتقدند  کارشناسان برخی

فاعی فعالیت صورت غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتبهو  اندسنخ اجتماعیاز ها آن همۀنظارت شود؛ چراکه 

 ،عملکرد یکسان وهایی با ماهیت تشکلبرای  تنوع قوانین بر این باورند کهبر این، ایشان افزون کنند. می

 نقض عدالت است.

ز قواعد امعتقدند حذف تنوع و تکثر  نهادهای مردمتشکل ۀاز کارشناسان عرص برخیاز سوی دیگر، 

ض دارد. تعار تنوع موجود در جوامعسازد و این با های مردمی، آزادی عمل مردم را محدود میمشارکت

و چابکی و آورد را به همراه میها فرمالیسم افراطی در این عرصه ویه در تشکلبر این، وحدتِ رافزون 

سیاری ب ،کند. همچنینرو میهای جهادی را با خطر روبهمانند گروه، هابودن بسیاری از تشکلخودجوش

 ین دستهاهمپوشانی بسیار کمی دارند. کم، تدسیا  نیستند سنخهماز نظر ماهیت، از نهادهای مردمی 

ها، صنفی، خیریه هایها، نظاممیزان تمایِز ماهُویِ احزاب، تعاونیبر این باورند که نظران از صاحب

 ممکن نیست.ها آنبرای است که تدوین قانون واحد قدری بهها هیئتهای جهادی و گروه

هاد فعال نهای مردمهای متولی بر تشکلباره، ظرفیت اجرایی نظارت دستگاهدراین بسیار مهم ۀنکت

ست. بر شور ا سئوال در ک ساس اظهارنظر م س نا شور در جل های مجلس، تا مرکز پژوهش هایهوزارت ک

شکل از این وزارتخانه و حدود 7 حدود 1۳9۸سال  سایر نهادها مجوز50هزار ت شکل از  فعالیت  هزار ت

 روست.روبه فراوان اجراییبا مشکالت ها آندهی و سامانها های این تشکلبر فعالیتاند و نظارت گرفته

 هایفعالیتهای مردمی باشررریم، رسررریدگی به گروه ۀگذاری همحال اگر قائل به وحدت رویه در قانون

اجد، های جهادی، مراکز ترک اعتیاد، مسررمذهبی، گروه هایهیئت ،نهادمردم هزار تشررکل100بیش از 

 ۀتوسع و دهیممکن است و امکان سامانهای دانشگاهی و بقاع متبرکه در هر دستگاهی عمالً ناانجمن

 .در یک نهاد متمرکز مقدور نیستها آنو نظارت بر ها این فعالیت

های اجتماعی یک ایراد ها و تشکلگروه ۀبر این، در طراحی قانون و بستر واحد برای هم افزون

انقالب فرهنگی، با استناد به مصوبات نهادهای انقالبی و شورای عالی  .حقوقی جدی نیز وجود دارد

به ایشان واگذار شده های علمی دانشگاهی مذهبی و انجمن هایتمانند هیئ ،هامسئولیت برخی تشکل

مقننه با ابهامات و  ۀاز جانب قو به آن یا نسخ قوانین مربوط زمینه در اینگیری و هرگونه تصمیم است

های های فرهنگی و انجمنها و انجمنانونک ها،مؤسسهمراکز،  ،نمونه برایروست. وانی روبهامعضالت فر

 ،همچنین 1.کنندموجب قوانین صادره از شورای عالی انقالب فرهنگی فعالیت میعلمی و ادبی و هنری به

                                                 
و  2۷/۶/۱۳۷۵ها مصوب آن تیو نظارت بر فعال یفرهنگ یهاها و انجمنسسات، کانونؤمراکز، م سیسأضوابط و مقررات ت. ۱

 شورای عالی انقالب فرهنگی. 2۹/۵/۱۳۷0 ی مصوبو هنر یو ادب یعلم یهاانجمن سیسأتمصوبه 



 

 

9 

سازمان تبلیغات اسالمی مصوب  ۀاساسنام 1۶ۀ اساس ماد برهم های فرهنگی و تبلیغی و قرآنی کانون

دارد. نیاز گذار به مجوز مقام معظم رهبری صالح آن توسط قانونذیل این سازمان قرار دارند و ا 1۳۸7

در جای باید کند و های مذکور را نفی نمیدهی و شفافیت سایر گروهالبته این مسائل ضرورت سامان

 شود.تصویب ها آنخود و با مشارکت نهادهای دیگر، قانونی مناسب برای 

 پیشنهاد 
دالیل به ماعی، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی یکسان،ماهیت اجتبا وجود های اجتماعی تشکل

؛ ندارندرا به های کارکردی و نهادهای متولی، امکان برخورداری از قانون مشااز جمله تفاوتگوناگونی، 

نهاد و های مردمبرای تشکلفقط ؛ اما تدوین قانون بردمیتکثر امر اجتماعی و سالیق را از بین  کهچرا

پیشنهاد  ،رو از همین بسیاری را در پی دارد.مفاسد  ،های اجتماعیمصادیق این تشکل سایر وانهادن

های لتشک، اعم از مشارکت در دستور کار مجلس قرار گیرد که هر نوع تشکل شود یک قانون جامعمی

گاه توان دریک فصل از این قانون جامع باشد. حتی می ،های جهادیمذهبی، گروه هایتنهاد، هیئمردم

 هد.بکاکه از تکثر بیش از حد این عرصه  کردها طراحی این تشکلۀ واحدی برای ثبت اطالعات هم

 

 نهادهای مردم. متولی تشکل۳

 وضع موجود  
های الیتیا بر فع کردهرا صرررادر ها آن دارند که مجوز فعالیتگوناگونی متولیان  نهادی مردمهاتشرررکل

  :؛ از جملهکنندمینظارت ها آن

 هاوزارت کشور و استانداری ر
 کشور سازمان بهزیستیر 
 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرانر 
 وزارت ورزش و جوانانر 
 سازمان اوقاف و امور خیریهر 
 امام خمینی )ره( کمیته امدادر 
 شناسی وضع موجودآسیب 

گری و نظارت تولیامل اصلی عها، بر آننظارت و نهاد های مردمتشکلاز نبود قانونی جامع برای حمایت 

وحدت نبود عمال سلیقه و اِ ست.فسادزا ،ای واحدچندگانه در این عرصه است. تنوع مدیریت بر عرصه

به بار نهاد های مردمتشکل ۀها، نابسامانی و ناهماهنگی در حوزها با تشکلدستگاهاین در برخورد ه روی

نهاد را های مردمشناخت جامع و هدفمند از تشکل ،گرییبر این، پراکندگی این تولآورده است. افزون 

همچنین، . استمحروم کرده  اطلس آمار و اطالعاتمندی از بهرهاز را  کشوررو کرده و هروب هاییبا دشواری

 ،نهاد و موضوع فعالیتشانهای مردمثر از تشکلؤشناخت مدلیل نبود بهاست موجب شده  مسئلهاین 
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 .شودتوجهی بی رسیدگی و کمکبه نیازمند  موضوعاتبه  یارد صورت گیکاری موازی

سبب ور، بهمعتقدند برای رفع این مشکالت باید وزارت کش کارشناسان موافق با نظارت کامل دولتی

خی از بردر طرف مقابل،  شود. نهادهای مردمبودن، متولی اصلی تشکلگستردگی تشکیالتی و فرابخشی

دانند. البته حضور سازمان وزارتخانه را سیاسی و نه اجتماعی می غالب بر این ردرویک نهادهای مردمتشکل

به حساب صه تولیت این عرگرفتن برعهده برایامور اجتماعی کشور در وزارت کشور مزیت این وزارتخانه 

این منظر  از ،بخشد. همچنینبتواند جایگاه خود را بهبود که با تقویت رویکردهای اجتماعی می آیدمی

انتظامی  خیریه توسط نهادهای هایهنهاد مانند مؤسسهای مردمصدور مجوز برخی تشکلها، گروه از تشکل

 ،ر واقعداجتماعی است، نه انتظامی و سیاسی.  ه،خیری هایهچراکه فعالیت این مؤسس ؛محل تردید است

های ها به فعالیتدادن تشکلی سوقورود نهادهای سیاسی به این عرصه، زمینه را برابر این باورند که ایشان 

ده کرد و تولیت نظام پزشکی استفاتوان از الگوی سازمان و می سازدهموار میها آن سیاسی و سوءاستفاده از

سازمان  گری مانندخودتنظیم ؛ البته الگوینهاد سپردهای مردمو حتی نظارت این عرصه را به خود تشکل

 اسان به دلیل بروز تعارض منافع مخدوش است.پزشکی در نگاه اکثر کارشننظام

 پیشنهاد 

 .اجتماعی باشد که از دانش اجتماعی برخوردار است واحد و نهاد باید نهادیهای مردممتولی تشکل

کارشناسی  ۀتقویت بدنبه البته نیازمند ؛ ن و جایگاه را داردأسازمان امور اجتماعی در وزارت کشور این ش

دلیل بروز تعارض منافع در ها توسط خودشان، بهور مجوز و نظارت بر تشکلصد ،بر اینافزون است. 

تا با  کنندمیعمال حاکمیت خود را اِ ،دولت و نهادهای نظارتیکشورهای جهان مردود است و  بیشتر

 ،که در بسیاری از کشورهای جهان؛ چنان1نشوندرو هروب ،وحدت مجری و ناظر، یعنی تعارض منافع ۀمسئل

 دهی و نظارت این عرصه نقشی فعال بریه در سامانئقضا ۀو انگلستان، دولت و قو سوئدفرانسه، مانند 

 (1۳9۳ .)راعی عهده دارند

 

 نهادهای مردم. نظارت بر تشکل۴

 وضع موجود  
جع انتظامی یند نظارت از طریق متولیان صدور مجوز و بخشی دیگر توسط مراابخشی از فر ،در حال حاضر

 گیرد:صورت میپیشینی و پسینی  ۀها در دو مرحلشود. این نظارتام میو امنیتی انج

طی  مرحلهسه ها و فعالیت تشکل تأسیسصدور مجوزهای  ۀدر مرحل :نظارت پیشینینخست، 

گیرد. تصمیم میتشکل  تأسیسامکان دربارۀ  ،مجوز با بررسی اساسنامه ۀدستگاه صادرکنند. 1 شود:می

                                                 
های ، مرکز پژوهش۱۵۹۴0، به شماره مسلسل ۱۳۹۷گری، امامیان، سیدمحمد صادق و همکاران، گزارش نظام ملی تنظیم. ۱

 .مجلس شورای اسالمی
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مراجع امنیتی . ۳ کند.تشکل را بررسی می ۀمدیرهیئت اعضای ۀپیشیننیروی انتظامی سوء. 2

 کنند.مدیره را بررسی میهیئت های عمومی اعضایصالحیت

ای امنیتی مجوز و سایر نهاده ۀنهادهای صادرکنندپس از شروع فعالیت تشکل، : نظارت پسینیدوم، 

، مجوز شدهگفتهمراحل پس از و سال یک بار هر د. 1 کنند:نظارت میها آنهای بر فعالیتو نظارتی 

ها آن نداشتنها و انحرافطور پیوسته عملکرد تشکلمجوز به ۀهای صادرکننددستگاه. 2 شود.فعالیت تمدید می

ها را ارزیابی مالی تشکل هایمجوز گزارش ۀهای صادرکننددستگاه. ۳ کنند.از اساسنامه را بررسی می

نیروی انتظامی . 5کنند. امنیتی بر موافقت رفتار تشکل با منافع امنیت ملی نظارت میمراجع . ۴کنند. می

 را زیر نظر دارد.سن اجرای قوانین و مقررات عمومی حُ

 شناسی وضع موجودآسیب 
د، اما و انقالب اسالمی، مشارکت مردمی نقشی جدی و گسترده در حکمرانی دارهای اسالم آموزهدر 

 این عرصه،در  تخلف انواعبروز در پی آن، ناقص و رویکردهای تقنینی و نظارتی جمله  مختلفی ازیل دالبه

ها شکلتکه متخلفین این عرصه درصد کمی از  ؛ در حالیاندشده حساسنهادهای نظارتی به این حوزه 

ین اعامل اصلی برخی سودجویان، نقص سیستم نظارت سنتی و فساد  ضعف قانون وو شوندرا شامل می

اما . است نهاد افشاگری و مقابله با فسادهای مردموگرنه یکی از کارکردهای مهم تشکل ؛فات استتخل

 .انددههایی جدی وارد کرآسیبنهاد های مردماجتماعی تشکل ۀسرمای بههای متخلف تشکلمعدود همین 

ادی و اقتص و های اجتماعیها و فرصت، بخش عظیمی از ظرفیتدر صورت کاهش اعتماد مردم

های که آسیبگیرند میها و اینفلوئنسرهای مجازی را سلبریتیها آن و جایرود میسیاسی کشور از بین 

کاهش  زارش،های میدانیِ نگارندگان این گتحلیلها و یافتهاساس  بر کسی پوشیده نیست. بر وضعیتاین 

ها هستند ن آنها، از مهمتریخیریه ها، به ویژهدارد که تخلفات مالی تشکل اعتماد مذکور دالیل متعددی

 ها دارد. نظارت بر تشکل ضعیفو این مساله ریشه در وضعیت 

بخشی از مشکالت نظارت  نهاد وجود دارد.های مردمنظارت بر تشکل ۀعمده دربار ۀمسئلچند در واقع 

نظارت سنتی بر انی ناتوبخشی دیگر به  و گرددهای گوناگون بازمیعمال سلیقهچندگانه و اِ گریتولیبه 

ند. اهای مالی و تمدید مجوز به فعالیت مشغولصورت ۀها بدون ارائکه برخی تشکلپهناور؛ چنان ۀاین عرص

نهاد و های مردمآیا آمار و اطالعات دقیقی از تشکل آید:های متعددی پیش میپرسش جادر این

در دنیای جدید  ،استعالم و گزارش، یعنی هایشان در دسترس است؟ آیا سیستم نظارت سنتیفعالیت

 برای افزایشمندشدن اطالعات از شفافیت و سامانهمسئوالن ؟ چرا شودو فساد  تواند مانع از تخلفمی

عنوان یکی از به ،نظارت مردمیمسئوالن به ؟ چرا کنندنمیپیشگیری از جرم و نظارت عمومی استفاده 

؟ آیا راهکار مناسبی برای اصالح فرایند دشوار ثبت و اخذ اندقدر کافی توجه نکردهبه ،ارکان مهم نظارتی

های ملی که های محلی با شبکهیند صدور مجوز و نظارت بر تشکلامجوز وجود ندارد؟ آیا نباید میان فر

های پیشینی نظارت ۀمقام مشورتی دارند، تمایز وجود داشته باشد؟ آیا شیوهم گاهی در سازمان ملل متحد 
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منجر های امروز کشور عنوان یکی از ضرورتاجتماعی به به ترغیب مردم به مشارکتموجود و پسینی 

ه ضعف اساسی الگوی نظارتی موجود کپاسخ دیگری هم در این زمینه وجود دارد های بیپرسششود؟ می

های تشکلنظارت بر  ۀهای حوز. در ادامه، برخی از کاستیدهدرا نشان میهای اجتماعی تشکلدر عرصۀ 

 .شودمیرا بررسی اجتماعی 

 شفافیت اطالعاتی و عملکردیفقدان  .۱

؛ نهاد استهای مردمنظارت بر تشکل ۀعرص اصلیمسائل شفافیت اطالعاتی و عملکردی یکی از  فقدان

 است. ...اعتمادی مردم وفسادهای مالی، بی ،بسیاری از مشکالت نظارتی زیرا عامل

ریزان و ناظران نامهبر برها آن فعالیت ۀنهاد و حوزهای مردمتعداد تشکلیعنی موضوع، ترین ساده

ی کمّ آماری و صورتبهاند و فقط متناقض و مبهم همآمارهای موجود  اندک حتی ؛استپوشیده 

های مالی و بر این، صورتافزون روشن نیست. ها کیفیت عمل تشکلدر این آمار، و  اندآوری شدهجمع

در ها آن از آماریموضوعات مهم دیگری هستند که پوشش و... گرفته و افراد تحتصورتهای فعالیت

این زمینه  انگاری نهادهای ناظر درو سهل تمدید پروانهبرای ها برخی تشکل نکردناقدام دسترس نیست.

داشت ن انتظار توانمیاین زمینه، ترین اطالعات در ابتدایینبود در ها افزوده است. هم بر این ابهام

 ۀعمناسبی برای توس هایهیا برنامگرفته شود  دهی و رفع مشکالتسامانهای درستی برای تصمیم

  تدوین و اجرا شود.های اجتماعی مشارکت

 های هنگفتیکمک برای پیشبرد اهدافشاناند های متخاصم مدعی شدهدولتها زمینهفراتر از این، در برخی 

 همو سیستم نظارت سنتی  اندمنکر دریافت این مبالغ هاتشکلاما  1؛انددر ایران کرده نهادهای مردمبه تشکل

خواستار  ی نظارتیهادستگاههم ها و تشکلهم  ،روینا از .را رهگیری کندموضوع این  صورت کاملبهاست  نتوانسته

 .را نگیرد ی قانونمندهاتشکلامن کم ددست هاهای مالی هستند تا این اتهامو تراکنش هافعالیت ایجاد شفافیت

 هابرای نظارت بر تشکلهای اجرایی ضعف و کاستی .۲
 1۳9۸های مجلس، تا پایان سال مرکز پژوهش هایجلسهن وزارت کشور در اساس اظهارنظر مسئوال بر

 سسیأت 1۳9۸پس از که هایی تشکلاند که با احتساب نهاد فعال بودههزار تشکل مردم50بیش از 

نهاد در کشور مردم تعداد بسیار زیادی تشکلپیوندند، می هانآهای جدیدی به اند و هنوز هم تشکلهشد

هرم  های مردمی وزارت کشور وبا توجه به ساختار کوچک شورای توسعه و حمایت مشارکت اند.فعال

 ،رو ینا ؛ ازود نداردوج نهادمردم هایتشکلانسانی نهادهای نظارتی، امکان نظارت سنتی بر این حجم از 

تشدید  ها به دلیل ضعف اطالعاتیسختگیری یارود میتخلفات از توجهی به برخی سمت بینظارت یا به

دگی به باید با تنظیم نظارتی شفاف و سیستماتیک، ضمن رسی ،الگوهای موفق جهانبر اساس  شود.می

 .ساختها را هموار های نظارتی، مسیر فعالیت تشکلدغدغه

                                                 

1. .https://www.niacouncil.org/news/iranian-ngos-to-u-s-dont-send-us-money/?locale=en 



 

 

1۳ 

 ها تشکل ۀمصادیق مجرمانزیاد تفسیرپذیری  .۳
که از دید یک اند تفسیرپذیر و کیفی قدریبهنهاد های مردمتشکل ۀهای حوزمصادیق مجرمانه و جرم

 از عمل یک تشکل جرم و همان عملممکن است یا  ؛نهجرم باشد و از دید دیگری  ممکن استناظر 

ها وارد کلاین ایراد چند آسیب اساسی به تش شود.ی نمیجرم تلق ،سوی تشکلی دیگر یا در زمانی دیگر

گری خود های نظارتی و مطالبهاز ایفای نقش نهادمردمهای عامل تشکل انمدیرکرده است. بسیاری از 

ن کمم ،یلو به همین دلروشن نیست نمایی گری با سیاهواهمه دارند؛ چراکه مرز میان نظارت و مطالبه

تشکیل  ،رو ینا شوند. ازبسیاری خود دچار مشکالت  های اساسی تشکلام نقشاست در مسیر انج

قانون  1۶۸مانند دادگاه جرائم سیاسی موضوع اصل  منصفه،جلسات دادگاه این جرائم با حضور هیئت

 دانان در این زمینه است. های پیشنهادی حقوقکاریکی از راه اساسی،

های های اصلی تشکلازمنکر که از رسالتگری و نهیمطالبه اً باید در نظر داشت که اساس ،همچنین

نمایی نیست؛ بلکه در سیاه ضرورتاًکار، و این سازد خوبی آشکار میبهنهاد است، مشکالت کشور را مردم

همان طور . کندمیمشکالت و ارتقای کشور کمک کردن برطرفبه  مطالبه،دقیق و درست صورت طرح 

دارد خدا دوست نمی؛ 1«حِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ اْلقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُِلمَیلَا »ز آمده است: در قرآن کریم نی که

ساس این آیه، ابر مگر آنکه ظلمی به او رسیده باشد.  ؛کسی به گفتار زشت )به عیب خلق( صدا بلند کند

 ناپسند نیست. ، نزد خداوندبدزبانیگری مظلوم حتی با گفتار تند و مطالبه

 عدی نظارتیبُالگوی تک .۴

نظارتِ موازی نهادهای رقیب و  .2؛ مراتبی در یک مجموعهنظارتِ سلسله. 1دارد:  گوناگونیسطوح  نظارت

نظارِت عمومی  .۴؛ های تخصصی دولتینظارِت حاکمیتی مراجع انتظامی و امنیتی و دستگاه. ۳ ؛شریک

ها نهادهای حاکمیتی بر تشکلفقط فعلیِ کشور، وضعیت در  .ودکنترلیخ. 5 ؛هاو رسانه 2های فشارگروه

ها با شفافیت و ثبت فعالیت تشکل ،مثال؛ برای شوداستفاده نمیو از سایر ابزارهای نظارتی کنند مینظارت 

ی ن درونانظارت بازرس ،ها باشند. همچنینتوانند بهترین ناظر فعالیت تشکلای برخط، مردم میدر سامانه

 .شوندبازخواست هرگونه کوتاهی در این زمینه، مقصران  و در صورت بهبود یابد ها باید تشکل

 بندیفقدان نظام رتبه .۵

 ۀبروز فساد و رانت و کاهش سرمای عللیکی از هم نهاد های مردمبندی میان تشکلفقدان نظام رتبه

منابع  ،غیرمجازغیرفعال و حتی های کلها و تشاز خیریه برخیو باعث شده است  ستهااجتماعی تشکل

های فعال و کارآمد برای مردم در صورتی که تشکل کنند.وءاستفاده ساز آن جذب و مالی مردم و دولت را 

وضعیت، در این  .دانند برای حل مشکالت جامعه باید به کدام تشکل رجوع کنندمشخص نباشند، مردم نمی

                                                 

 .۱۴8نساء، . ۱

که با تحت فشار قرار دادن  ییهاسازمان ایاز افراد  ی( شامل گروهadvocacy group: یسی)به انگل نفوذیگروه ذ. 2

 .کنندیکسب منافع خود مبارزه م یگوناگون برا ریها با اتخاذ تداباز آن یبخش ای یمقامات حکومت
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بسا برخی و چه انتخاب درستی انجام دهدتواند نمی به بخش مردمی های خوددولت نیز برای سپردن پروژه

المال و بر تضییع بیتافزون و تأسیس کنند صوری  یهایتشکل ،سودجویان برای جذب بودجه و امکانات

 .آورندوارد نهاد های مردماعتماد مردم به نظام و تشکلناپذیری به های جبرانضربهاموال مردم، 

کیفی دقیق و  و یهای کمّهای مجاز با تعیین شاخصبندی، عملکرد و جایگاه تشکلدر نظام رتبه

مردم شود و در اختیار بندی میارزیابی و رتبهصورت مداوم به، با روشی منطقی و علمی برانگیزاعتماد

بندی این رتبهز ا، هابا آن های خودو همکاری های خود به تشکلهاتوانند در کمکمردم می .گیردقرار می

مومی دولت عتقویت اعتماد . 1، دستاوردهای بسیاری دارد: کیفیتاین بندی با نظام رتبهکمک بگیرند. 

اعتبار یش افزا .۴؛ نشان )برندِ( تشکل ۀتوسع .۳؛ اجتماعی تشکل ۀرشد سرمای .2؛ هاو مردم به تشکل

 .المللیناز نهادهای ملی و بیگوناگون های پروژه جذب. افزایش 5؛ المللیدر سطوح ملی و بینتشکل 

ی جایگاه خود ها در رقابتی سالم، برای ارتقابندی شفاف، تشکلبا تشکیل این نظام رتبه ،بر اینافزون 

سب با این ها باید متناحقوق تشکلهمچنین،  .بخشندرا بهبود می خودبندی، عملکرد در این نظام رتبه

تحقق ی براکه کرد های این عرصه کاهش یابد. البته باید توجه تا آسیبشود  تعیینبندی نظام رتبه

از امکانات خود،  ای باید بتواند متناسب با تواناییتمرکزگرایی، هر تشکل در هر اندازهدوری از عدالت و 

 ببرد. ها بهرهو طرح

 نوع تشکلبا  نظارتنداشتن تناسب .۶
نامیم، در مقیاس جغرافیایی و های محلی میرا تشکلها آن ،هکه در ادام 1محوراجتماعهای تشکل

در ابعاد ها آن کنند و قدرت تأثیرمیمشارکت اجتماعی اقدامات در  ،اجتماعی بسیار محدودی

بخشداری و فرمانداری  و نیز نظارت و اجرا محدود به حدود اختیارات شورای محله و شهر و گیریتصمیم

المللی تواند در سطح ملی و بینهای ملی میو شبکه نهادمردمهای عمل تشکل ۀوزو شهرداری است؛ اما ح

ها، تنظیم قواعد نظارتی پیشینی و پسینی واحد برای اختیارات تشکل ۀباشد. با توجه به تفاوت در حیط

 است. تعارضدر اجتماعی و جلب مشارکت مردمی  حکمرانیعدالت و  با ها انواع تشکل

 پیشنهاد 

ای ایجاد شود تا نهاد تارنمای کارآمد و یکپارچههای مردمرسد اگر در دستگاه متولی تشکلنظر می به

 یهاشخصی خود در آن تارنما اساسنامه، اعضا و ارکان، گزارش ۀنهاد در صفحهای مردمتمامی تشکل

ها و برنامه و های رسمیحساب رسمی تشکل، صفحات مجازی و رسانه ۀعملکردی و مالی، شمار

برطرف از مشکالت مذکور  یصورت برخط در اختیار عموم قرار دهند، بسیارخود را به هایتصمیم

ها برای سطوح میزان این اطالعات و نظارت، ذکر آن رفتشناسی که در بخش آسیبالبته چنانشود. می

هم ها های مختلف به تشکلموزشآ باید متفاوت باشد. نهادی مردمهاالمللی تشکلمحلی تا بینگوناگون 

                                                 

1. Community Based Organizations (CBO's) 
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ها را در مسیر و تشکلبکاهد های مذکور آسیباز صورت برخط صورت پذیرد تا تواند در این سامانه بهمی

 توانمندی و انضباط مالی و آماری قرار دهد.

جمله مراجع قضایی و  ها، ازاین تشکل ۀهای اجرایی مرتبط با تأسیس و اداردستگاهباید  ،همچنین

 همۀتقنینی، نهادهای امنیتی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، شهرداری و شوراهای شهر و روستا، 

. به اشتراک بگذارنددر این تارنما را های اجتماعی تشکل دربارۀ مصوبات و اقدامات و تعامالت رسمی خود

صورت ها را بهلی تشکلهای ماتراکنش همۀ یزکمر کو بان و دارایی وزارت اقتصادهمچنین، الزم است 

این اقدامات را به  پیگیری و های مرتبط امکان مشاهدهها و دستگاهتشکل و برخط نمایش دهد تا مردم

تواند سامانه میاین  افزون بر این،کنند. شکایت ها از آن یااعتراض ها دست آورند و بتوانند به تشکل

وضعیت . در این کندبندی تخصصی خود رتبه ۀمدی در حوزها را بر اساس پایبندی به قوانین و کارآتشکل

سوی نهادهای حاکمیتی  و حتی از نهادمردمهای شفاف، فرصت بروز تخلف و رانت از جانب تشکل

به این ابزار کارآمد تاکنون  نهادمردمهای دهی تشکلمتولیان سامان ،متأسفانهیابد. میشدت کاهش به

دهی سامان ۀدر حالی که در بسیاری از کشورهای موفق جهان در زمین ؛اندکردهنتوجه کافی قدر بهنظارتی 

های نظارتی های برخط در منظر مردم و دستگاهسامانهدر های ایشان فعالیتهمۀ های اجتماعی، تشکل

اطالعات  کههاست یکی از این سامانه 1انگلستان و ولز ۀبرخط کمیسیون خیری ۀ. سامانگیردمیقرار 

دهد: مروری ن و مردم قرار میاین کشور را در اختیار مسئوال ۀهای خیریهای تشکلاز فعالیتگونی گونا

ها، ساختار ها، مکان انجام فعالیتخیریه، ماهیت تشکل، افراد مرتبط، چگونگی انجام فعالیت ۀکلی دربار

انه، اسناد یها و بازده سال، حسابهاها و بدهیمالی، دارایی ۀکنندگان خیریه، تاریخچاداری، مدیران و اداره

 کنیم.میبررسی این سامانه را اجمال به ،در پیوست .های متصل و اطالعات تماساداری، خیریه

 . حقوق و تکالیف ۵

 وضع موجود 
ی کل ۀکه در سه دست ندوزیران از حقوقی برخوردارتئهی ۀنامنهاد بر اساس آیینهای مردمتشکل

د که رعایت تکالیفی هستن انجامها موظف به تشکل ،در مقابلگیرد. جای میجرا نظارت و ا و گریمطالبه

فعلی به  ۀنامها در آیینحقوق و تکالیف تشکلبرخی هاست. ترین آنقوانین و اخذ مجوز فعالیت از مهم

  :شرح استاین 
  

                                                 

1. https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission  
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 یفعل ۀنامنییها در آلکف تشیالکحقوق و تبرخی . ۲جدول 
 تکالیف حقوق

 یت حقوقیشخصداشتن  ر

 هایی متناسب با اهداف اساسنامهتیحق انجام فعال ر

سازی برای ترویجی، تشویقی و فرهنگ هایمشارکت در تعیین سیاست ر

 کردن مشارکت اجتماعی مردمتعمیق، ارتقا و نهادینه

 ربطهای اجرایی ذیاعتراض به عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه ر

 هاپایدار استان ۀیند توسعارمشارکت در ف ر

 هاواگذاری استاناختیارگرفتن امور اجتماعی قابلبه ر

 عضویت در شوراهای استانی و شهرستانی ر

ناسب با های اجرایی متراهکارها به دستگاه ۀاظهارنظر و ارائ و مشاوره ر

 تخصص و موضوع فعالیت تشکل

خصصی فعالیت ت ۀای جامعه در زمینهبانی و نظارت بر عملکرد سایر بخشدیده ر

 خود

 فعالیت ۀخدمات اجتماعی حسب تخصص و حوز ۀر ارائ
ها در جهت تحقق اهداف تشکل پس ر برگزاری اجتماعات و راهپیمایی

 از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط
و استفاده  خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتی ۀئر ارا

هشی آموزشی و پژو و رسانی و محصوالت فرهنگیارهای اطالعاز سایر ابز

 با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ایر سر دادخواهی در مراجع قضایی، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و 

 قوانین مربوط

 اعتراض به تصمیم شورای شهرستان نزدِ شورای استان و به تصمیم ر

 شورای استان نزدِ شورای ملی

یا  دفاعیات در زمان رسیدگی به گزارش تخلف ۀدر جلسه و ارائحضور  ر

 نفعشکایت از تشکل ذی

 یگرفتن مجوز از مراجع نظارت ر
 نیر قوانینامه و سانییحُسن اجرای آ ر
ره، یمدتئیان سازمان )داشتن هکمعرفی ار ر

 (یبازرس، مجمع عموم

های تشکل در تعیین منابع تأمین هزینه ر

 نامهایت ضوابط آییناساسنامه با رع

دریافت و پرداخت مالی از طریق حساب  ر

بانکی و ثبت عملکرد مالی تشکل در دفاتر 

 مالی

نکردن اموال و مازاد درآمد تشکل سیمقت ر

اعضا و مدیران قبل از  و در میان مؤسسان

 انحالل

ساختن امکان دسترسی بازرسان فراهم ر

سناد ربط به اطالعات و اشورای ذی ۀدبیرخان

تشکل و صرفاً در  ۀتشکل در حضور نمایند

 محل دفتر تشکل

 از اعمال مجرمانه یدور ر

 

 شناسی وضع موجودآسیب  
شارکت مها جذاب و مشوق ایشان برای نهاد برای این تشکلهای مردمتشکل ۀنامحقوق مصرَّح در آیین

حاد مردم را ه این فهرست افزود تا آدیگری را بحقوق توان البته همچنان می ؛استاجتماعی  کارهایدر 

راجع حضور در م ؛ برای مثال،کندیافته در مدیریت جامعه بیش از پیش ترغیب برای مشارکِت تشکل

های دی دستگاهاخذ مقام مشورتی در ارکان تقنینی کشور و استفاده از مستحدَثات و منابع کالب و قضایی

  .وارد هستنداز جمله این م اجرایی و نهادهای حاکمیتی

ها آن ها و میزان نظارت براز حقوق را متناسب با تکالیف تشکل گستردهنهادهای نظارتی این حجم 

فساد و  سبب ،این میزان از اختیارات بدون مسئولیت و نظارِت مناسببر این باورند که دانند و نمی

ضمانت  ،نامهشده در آیینصریحها نیز معتقدند حقوق تسوی دیگر، تشکل . ازخواهد شدسوءاستفاده 
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تاکنون این  ،نتیجه انگاری نشده است؛ درهای دولتی جرماجرایی مناسبی ندارند و برای تخلفات دستگاه

ست ا و ضروریاست این حقوق بازخواست نشده نشدن محققاند و هیچ مسئولی بابت حقوق محقق نشده

 . گرفته شودظر در نهایی مجازات ،برای حل این مشکل برای متخلفان

ری برای مانند تعریف تخلف ادا ،هابر ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای تحقق حقوق تشکل افزون

های تشکل گوناگون و البته متناظر با انواعها آن ها متناسب با حقوقمتخلفان از قانون، باید تکالیف تشکل

حلی میک تشکل  ،تعیین شود. در حال حاضر المللیسطح محلی، استانی، ملی و بین، یعنی نهادمردم

است. این  المللی از آن برخوردارخُرد همان حقوق و تکالیفی را دارد که یک تشکل ملی با کرسی بین

لحاظ کارکردی و بلکه به ،عدالتی استتنها بیها، نهدلیل تفاوت جدی میان سطوح تشکلتساوی به

 .شده استکند که پیش از این نیز بدان اشاره می رونظارتی نیز ما را با مشکالت جدی روبه

  پیشنهاد 

مشخص شود  روشنیبه حق و تکلیفمجری و ناظرِ هر باید حقوق و تکالیف، تر برای ضمانت هرچه قوی

ها و لتا مدیران تشکشود انگاری جرمحق یا تکلیف و هرگونه ترکِ فعل و عملکرد نامناسب در آن 

 های احتمالی آگاه باشند.ها و ناکارآمدیکوتاهی ایاز پیامدهمسئوالن دولتی 

قوق حسن اجرای قوانین و پایش صحت عملکرد دولت و حاکمیت، از رواضح است که نظارت بر حُپُ

ویژه دستگاه قضایی مردم در جمهوری اسالمی ایران است. تحقق این نظارت با حمایت حاکمیت و به ۀحقّ

 نهادمردمهای اگر تشکلرخ دهد. مبارکی برای کشور  اتفاقکند و  تواند به جلوگیری از فساد کمکمی

 لبه کنند و تخلفاتهای حاکمیتی مطارا از دستگاه و قانونمداری ، رعایت حقوق عامهقانونیحمایت با بتوانند 

اعی اجتم ۀرمایو سافزایش یافته قضاوت بکشانند، پیوند دولت و ملت  ۀرا افشا و متخلفین را به عرصها آن

 یابد. میبهبود طرز چشمگیری بهنظام 

نقش، از  ردممفعلی، وضعیت نهایت، باید به جایگاه مردم در بخش حقوق و تکالیف نیز توجه کرد. در  در

ها تشکل ها و حتی خودرسانه و د. حاکمیتندارکمی نهاد آگاهی های مردمجایگاه، حقوق و تکالیف تشکل

 .ازندسهای مشارکت اجتماعی آگاه ظرفیتاز و مردم را  ت ببخشندمیباید این دانش را در جامعه عمو

 . تأمین مالی۶

 وضع موجود  
. 1 توانند تأمین مالی شوند:می ی گوناگونیمسیرها ها از، تشکلنهادهای مردمتشکل ۀناممطابق آیین

وجوه . 2؛ تیاشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردول ۀاعانه و هب و هدیه

. ۴؛ حق عضویت در سازمان. ۳؛ سازمان ۀارچوب قانون و اساسنامهشده در چهای انجامحاصل از فعالیت

های حمایتی برای سیاست. 5؛ هاواگذارِی دولت به تشکلهای قابلگریواگذاری امور اجتماعی و تصدی

هایی ها و فرصتسایر قوانین نیز مشوق درها، . افزون بر اینهاکیفی تشکل و یکمّ ۀافزایی و توسعتوان

ها و معافیت گمرکی برخی های مالی به خیریه، مانند معافیت مالیاتی کمکنهادهای مردمبرای تشکل
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 خیریه دیده شده است: هایهبا تأکید بر مؤسس اقالم ضروری و...،

 

 اساس قوانین موجود مین مالی برأ. نحوه ت۳جدول 

 کمحُ قانون

 (۱۳۹) هماد

قانون 

های مالیات

 ۱۳۶۶مستقیم 

ت اسالمی، آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغا (ح

ن، بنا و وتربیت، بهداشت و درمااختراعات، اکتشافات، تعلیم تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،

های مدارس و دانشگاه لمیه و مدارس علوم اسالمی وهای عتعمیر و نگهداری مساجد و مصالها و حوزه

وام تحصیلی  دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا

دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، کمک به مستضعفان و آسیب آموزان و دانشجویان،دانش

های مزبور به تأیید مشروط بر اینکه درآمد و هزینه ،ر برسددیگ ۀسوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبآتش

 .سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است

اند، یدهالمنفعه که به ثبت رسها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عامکمک (ط

مان امور این ماده شود و ساز «ح»مذکور در بند  صرف امورها آن ۀموجب اساسناممشروط بر آنکه به

 .از پرداخت مالیات معاف است نظارت کند،ها آن ۀمالیاتی کشور بر درآمد و هزین
ای، احزاب مجامع حرفه یها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاکمک (ی

ب قانون موجربط باشند و وجوهی که بهراجع ذیمجوز از م های غیردولتی که دارایها و تشکلو انجمن

شود، از میکسر و به حساب مجامع مزبور واریز ها آن یاعضا ۀالزحمو مقررات مربوط از درآمد یا حق

 .پرداخت مالیات معاف است

  (۱۱۹) هماد

قانون امور 

 ۱۳۹۰گمرکی 

صادرات  ی قانون مقرراتیه اجرانامآیین ۀگمرکی ضمیم ۀهای مذکور در جدول تعرفعالوه بر معافیت

ها و قراردادهای مصوب نامهموافقت و هانامهموجب قوانین، تصویبهای دیگری که بهو واردات و معافیت

 :استمجلس شورای اسالمی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف 
المنفعه با ی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عامدارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورداحتیاج درمان (ذ

 .گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
زیر امور ودرمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد  ،فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت ر تبصره

 .رسدوزیران میهیئت اقتصادی و دارایی به تصویب
مداد و نجات ا ۀروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژجمله آمبوالنس، خود از ،وسائط نقلیه (ر

غذایی، پوشاک،  سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مواد یاستثنابه

منظور کمک به ساخته یا سایر کاالهای امداد و نجات موردنیاز که بههای پیشپتو، چادر، خانه

شده در های تصریحالیای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریتدیدگان از بآسیب

شود د میاحمر جمهوری اسالمی ایران وارنام هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران که بههالل ۀاساسنام

 .با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی
ها و سوانح انی به هنگام وقوع بحریتی و اهداتشریفات گمرکی و ترخیص کاالها و اقالم واردا ر تبصره

 آید.عمل می ای در کمترین زمان ممکن بهملی و منطقه ۀو حوادث غیرمترقب
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 کمحُ قانون

 (۱۷۲) هماد

قانون 

های مالیات

 ۱۳۶۶مستقیم 

آن  منظور بازسازی یا کمک و نظایرشده از طرف دولت بههای تعییندرصد وجوهی که به حساب صد

های غیرنقدی وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک ،شود و همچنینوض پرداخت میصورت بالعبه

ها، دانشگاه بالعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،

هزیستی ها و مراکز بهای تربیتی و آسایشگاهمراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه

دولتی( طبق احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری )خمینی)ره( و جمعیت هاللامداد امام ۀو کمیت

موزش وپرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آهای آموزشضوابطی که توسط وزارتخانه

خت منبعی کرد سال پردااز درآمد مشمول مالیات عمل ،شودپزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می

 باشد.کسر میقابل ،که مؤدی انتخاب خواهد کرد

قانون  (۳۰) ه ماد

رفع موانع تولید 

پذیر و رقابت

ارتقای نظام 

مالی کشور 

۱۳۹۴ 

های تولیدی را در در گردش بنگاه ۀنقدی برای تأمین مالی پروژه ر طرح و سرمای ۀاشخاصی که آورد

رای پول ایند، معادل حداقل سود موردانتظار عقود مشارکتی مصوب شوقالب عقود مشارکتی فراهم نم

د پرداختی سود، معادل سو ۀکنندشوند و برای پرداختو اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می

 شود.قبول مالیاتی تلقی میقابل ۀعنوان هزینمذکور به
ز بنگاه تولیدی انقدی را  ۀتواند آوردا دو سال نمیکننده از معافیت موضوع این ماده تاستفاده ر1ۀ تبصر

ال خروج شده، مالیات سمیزان ارزش روز معافیت استفادهنقدی، به ۀخارج کند. در صورت کاهش آورد

 شود.نقدی، اضافه می ۀآورد

 ۱۱» بند

های سیاست

کلی سالمت 

 ۱۳۹۳مصوب 

در  جامعه وخانواده و  فرد ۀفعاالنو  تارمندساخپذیری، توانمندی و مشارکت افزایش آگاهی، مسئولیت

ی و آموزشرر و های فرهنگیسررالمت با اسررتفاده از ظرفیت نهادها و سررازمان یحفظ و ارتقا و تأمین

 .نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیای کشور تحترسانه

و  «۷» بندهای

 (۱) هماد «۱۰»

قانون تشکیالت 

و وظایف وزارت 

بهداشت مصوب 

۶۷۱۳ 

 از: اندعبارتوظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
انات از نمودن تسهیالت الزم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکفراهم ر1بند 

مؤسسات ی و استفاده از همکارها آن بهبود استاندارد طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و

 .های درمانییز انواع بیمهو بخش خصوصی و ن خیریه
در  و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان رافراد خیّ تشویق و ترغیب  ر 10بند 

ذهنی  و سمیجسرپرست و نیازمند و معلولین افراد بی ها وسنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده

نظارت بر ضروری توسط مؤسسات دولتی و  این خدمات در موارد ۀتوانبخشی و ارائو اجتماعی غیرقابل

 .این اقدامات

 هماد« ث»بند 

قانون  (۶۵)

ششم  ۀبرنام

توسعه مصوب 

۱۳۹۵ 

ریزی نماید تا سهم ای برنامهگونهدولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به

 .ش یابدپژوهشی و فناوری افزای ها و مؤسسات آموزش عالی ومالی دانشگاه وقف و خیریه از تأمین
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 کمحُ قانون

 (۹) هماد

دستورالعمل 

 تأسیساجرایی 

مراکز  ۀو ادار

خدمات 

بهزیستی )مثبت 

 زندگی(

 ارائه در مراکز مثبت زندگی: بهزیستی استان موظف استهای قابلخدمات و فعالیتر 9ۀ ماد

)خرید  ذار نمایدبت زندگی واگفعالیت جداگانه به مراکز مث ۀهای ذیل را بدون نیاز به صدور پروانفعالیت

 ها(:خدمت از تشکل

ویی به تشکیل پرونده و پاسخگ ثبت درخواست/ ،اولیه ۀثبت درخواست فرزندخواندگی و تشکیل پروند

های نیاز یتتحلیل، تشخیص و تعیین اولو ،بازدید منزل ،اخذ و بررسی مدارک ،اولیه ۀمصاحب ،مراجعین

ر/ غیرمستمر( اعم از مالی )مستم ،هدف ۀهای جامعارجاع درخواست ،مکیک ۀپیشنهاد برنام ۀمددجو و ارائ

نیازسنجی و  ،هاهارجاع به مراکز سطح باالتر و سایر دستگا ،پیگیری امور مددکاری خانوار ،نامهو معرفی

ررسی و ب و شناسایی ،طلبیشناسایی داوطلبین، خیرین و معتمدین محلی و حمایت ،سنجی محلیداشته

ناسایی ش ،محورو اقدامات اجتماع CBOگری و تشکیل تیم محله/ تسهیل ،وضعیت اجتماعی محله تحلیل

یشگیری پهای زندگی و های مهارتآموزش ،های تشکیل و تحکیم خانوادهآموزش ۀارائ ،هدف ۀفعال جامع

ز اری غربالگری سطح یک پیشگی ،هاسازی برای پیشگیری از معلولیتآگاه ،های اجتماعیاز آسیب

انجام  ،...ها، ارجاع و پیگیری شامل غربالگری بینایی، شنوایی، اختالالت ژنتیک، اتیسم و.معلولیت

فعالیت،  ۀ، پروانتأسیس ۀهای موردنیاز جهت صدور و تمدید موافقت اصولی، پرواناستعالمات و پیگیری

بخشی تنظیم قانون 2۶ۀ ماد ۀنگاهای سیزدهسسات غیردولتی مندرج در بندؤمسئول فنی مراکز و م ۀپروان

های ها و برنامههمکاری در اجرای طرح ،رسانی و معرفی خدمات سازماناطالع ،از مقررات مالی دولت

 .های مردمی اعم از نقدی و غیرنقدیجلب مشارکت و جدید سازمان

تبصره « ح»بند 

قانون « ۱۷»

بودجه سال 

۱۳۹۹ 

ستگاه هیکل ضوع ماده ) یهاد سعه ازجمله نهادها( قانون 29مو شم تو ش و  یلتردویغ یعموم یبرنامه 

 یهاو کمک هاتیحما یمکلفند تمام کنند،یم تیحما ریپذبیکه به هر شررکل از اقشررار آسرر ادهایبن

رفاه  ور در سرررامانه وزارت تعاون، کا ت،یحما کنندهافتیفرد در یشرررماره )کد( مل کیخود را به تفک

سا. بهندینماثبت یاجتماع ساز یماندهمنظور  ستیس یو کارآمد سامان ،یتیحما یهاا ه در اطالعات 

 .ردیگیفوق قرار م یهادستگاه یتمام اریاخت

ستحق یاز ثبت اطالعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع پس ستعالم ا ست امکان ا  یسنجاقمکلف ا

 قرار دهد. کنندهتیحما ینهادها اریرا در اخت تیحما کنندهافتیافراد در

تنها در صورت  شودیکه به اشخاص پرداخت م یخصوص هیریمؤسسات خ یهانهیآن بخش از هز. 1

 .شوندیبرخوردار م یاتیمال یهاتیثبت در سامانه مذکور از معاف

شده را به الحسنه پرداخت قرض التیمکلفند تسه یو دولت یخصوص یها و مؤسسات اعتبار. بانک2

 .ندیذکور ثبت نمادر سامانه م یشماره )کد( مل کیتفک

شرررده و  انجام یهاتیمکلف اسرررت امکان ثبت اطالعات حما ی. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع۳

 .دیفراهم نما زینهاد نمردم هیریمؤسسات خ یافراد را برا یسنجاستعالم استحقاق نیهمچن
 

 شناسی وضع موجودآسیب  
رود نظری و حقوقی، انتظار می گوناگون هایتعریفدر  ادنهمردمهای بودن تشکلبا توجه به قید غیرانتفاعی

افراد ثروتمندی هستند که تمایل  ،اول ۀهای اجتماعی فعالیت کنند. دستسه گروه از مردم در قالب تشکل

افرادی  ،دومه خیر عمومی و رفع مشکالت اجتماعی کشور هزینه کنند. دستبرای دارند از منابع مالی خود 

ارتباطی قدرتمند و معتبری برخوردارند و توان بسیج امکانات و  ۀاجتماعی و شبک ۀمایهستند که از سر

 ی، امااجتماعی زیاد ۀافرادی هستند که نه ثروت مالی زیادی دارند و نه سرمای ،سوم ۀمنابع را دارند. دست
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ه در اختیار صورت داوطلبانبخشی از توان و زمان خود را بهخواهند میهای اجتماعی دارند و دغدغه

مردمی در کنار یکدیگر جمع  تشکیالتدهند. زمانی که این سه گروه در یک  های اجتماعی قرارتشکل

تنها به نهاد نهتشکل مردموضعیت، گیرد. در این می شکلنهاد شوند، بهترین حالتِ یک تشکل مردم

 دارد.میبرندارد، بلکه باری از دوش دولت نیازی های نقدی و غیرنقدی دولت کمک

ویژه در هب ،دفتر اداری رسمی ۀها در آغازِ فعالیت خود نیازمند بیشترین حمایت هستند. تهیتشکل

ترین مسائل اصلی ،های سربار و عملیاتیو پرداخت هزینهالزم شهرها، خرید امکانات و تجهیزات کالن

از  فقط ها در بخش مالی وین حمایتبیشتر مشکالت،این با وجود اطالع از اند. تأسیسهای تازهتشکل

ودکنترلِی خدلیل ضعف نظارت در نهادهای حاکمیتی و بهها آن شود که هرکدام ازانجام میزیر سه طریق 

 .نیز به دنبال دارند مسائل و مشکالتیها تشکل

 حاکمیتی-های نقدی و غیرنقدی دولتیکمک. ۱
گیرد. در یقی توسط نهادهای عمومی در این گروه قرار ماز هر طری... پرداخت پول، زمین، تجهیزات و

ان از سوی نزدیکممکن است ، حتی هایی صوری، تشکلموجود یندهای نظارتیاناکارآمدی فروضعیت 

 خواریت و ویژهرانبنابراین، شوند؛  تأسیسها برای سوءاستفاده از منابع مالی دستگاه ن،برخی از مسئوال

اخص شکاهش  المال،که عالوه بر تضییع بیت آیددر این عرصه به وجود می است که مسائلییکی از 

  را هم در پی دارد. هااجتماعی تشکل ۀعدالت اجتماعی و سرمای
 های ترجیحیبخشودگی عوارض گمرکی و تعرفه و معافیت مالیاتی .۲

هان است. جاد در کشور و نههای مردمترین راهکارهای حمایت از تشکلهای مالیاتی یکی از رایجمعافیت

نهاد شفاف نباشد، مردم یهاتشکل یهانهیو هز یمال یهاصورت هیکه کل یدر صورتاین شیوه از حمایت 

رفع  ۀبهانهای اقتصادی تشکلی را بهبسیاری از بنگاه به دنبال خواهد داشت. یاقتصاد یفسادها

های مالیاتی و تا از مشوقکنند میت و داللی تجار ،آنبا نام رسانند و های اجتماعی به ثبت میآسیب

دی و های بزرگ اقتصاهولدینگها آن که ذیلهستند هایی در کشور گمرکی سوءاستفاده کنند. خیریه

همین  ۀواسطبهها اینهایی از تخلفات و گزارش کنندمیای فعالیت شدههای خصوصی شناختهشرکت

ین نوع ابسیار بزرگ آفت  ،فرار مالیاتیبر این اساس، ارد. وجود د های نظارتیدر دستگاه امکانات

 نهاد است.های مردمهای دولتی از تشکلحمایت
 ایهای سرمایههای تملک داراییخرید خدمت و واگذاری وظایف تصدیگری دولت و طرح. ۳

های ت از تشکلهای حمایتی دولای یکی دیگر از روشهای سرمایههای تملک داراییخرید خدمت و طرح

اما طی  ؛گرایش فراوانی دارندها آن کردن وظایف خود بهها برای کمدولت ،نهاد است که از قضامردم

 های اجتماعی عمالً به تشکل هاییحاکمیتی با اعطای چنین امتیازهای دولتیدستگاه ،سالیان گذشته

های دستگاه برگری و نظارت اختیار مطالبهصورت غیررسمی و به اندرا کارگزار و مرئوس خود کردهها آن

 نهادمردمهای های دولتی از تشکلحمایت بیشترِالبته این مشکل برای  ند.اگرفتهها آن اجرایی دولتی را از
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از یک دستگاه دولتی که عامل بقای  هارواضح است که یک تشکل برای اخذ حداقل امتیازوجود دارد. پُ

معنای و این بهزند نمیآن دستگاه دست  هایبه نقد ایشان و افشای تخلف ،شودقلمداد می همآن تشکل 

انجام شود، صورت هبه و بالعوض های دولتی بهکه کمکوضعیتی در  نهاد است.مرگ هویتی تشکل مردم

هرگونه کمک بالعوض بر این باورند که برخی کارشناسان  ،؛ از همین رویابدشدت افزایش میبهمشکالت 

 نهاد باید قطع شود.های مردمتشکلبه 

 درمانند طرح مثبت زندگی  ،های اجتماعیدر طرح ویژهبه، فعلی بر این، الگوی خرید خدمت افزون

 .انجامیده استداری سوی بنگاههای اجتماعی بهبه انحراف تشکل در مواردی ،سازمان بهزیستی کشور

های اجتماعی و دنبال رفع آسیبستانه و غیرانتفاعی بهدوانسان و صورت داوطلبانههایی که بهتشکل

 هاییکنشگری اجتماعی برای حمایت از حقوق ملت ایجاد شده بودند، در مراکز مثبت زندگی به شرکت

جلب نظر و مساعدت در پی بیشتر  ۀالزحمند که برای کسب درآمد و دریافت حقاهتبدیل شد خصوصی

بودن کمدلیل جه به مشاهدات میدانی کارشناسان، این مراکز به. با تو1سازمان بهزیستی هستند

در این  و انددر حال ورشکستگی ،جاری و سربار زیادهای دهند و هزینهخدماتی که ارائه می ۀالزحمحق

شدت افزایش بهاداری و مالی  هایسازی و سایر تخلفهای کاذب و دادهایجاد پروندهاحتمال وضعیت، 

های اقتصادی نامناسب به بنگاه ۀگذاری و برنامهای اجتماعی با سیاستتشکل ،صورتبه این  یابد.می

 . شوندمیاز ماهیت خود خارج تبدیل و 

ها و نذورات های مالی نهادهای حاکمیتی از کمکحمایتتوانند افزون بر میهای اجتماعی تشکل

آمد بر فضای حاضر که نظارتی حداقلی و ناکارضعیت و. در کنندبرای تأمین مالی خود استفاده  هم مردم

 در ها حاکم است، دو آسیب جدی در این زمینه وجود دارد که موجب فساد اقتصادی وموجود تشکل

 .و تطهیر پول شویی. پول2. اختالس و کالهبرداری؛ 1 :شودمیاعتمادی اجتماعی نتیجه، بی

 اختالس و کالهبرداری. ۱
نهاد، های مردمتشکل بسیاری ازاذعان از نهادهای نظارتی و حتی به آمدهدستهبهای اساس گزارش بر

را های مردمی رسمی یا حتی غیررسمی کمک ایهها، برخی از افراد سودجو در پوشش خیریویژه خیریهبه

بابت بروز  ،دشونها را شامل میتشکلبیشترِ های سالم که تشکلکنند. میکالهبرداری ها از آنو آوری جمع

های نظارتی و نزد مردم و دستگاهبینند ناپذیری میجبرانهای ها، آسیبچنین مفاسدی و نشر اخبار آن

  سازد.میدشوارتر ها آن ها را محدود و تأمین منابع را برایفعالیت تشکل ۀعرص ،این اتفاقشوند. میبدنام 

 و تطهیر پول شوییپول. ۲
شود، برخی درستی رصد نمیبه نهادمردمهای ورود و خروج منابع مالی تشکلدر حال حاضر از آنجا که 

ها، تطهیر خیریهویژه بهنهاد، های مردمن اقتصادی و سیاسی منابع مالی خود را از طریق تشکلااز مفسد

                                                 

1.https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1674786 
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منابع  بخشی ازها آنشوند. می شانمالی هایفسادآشکارشدن مانع از  ،شوییپولاصطالح با کنند و بهمی

راستای در  کاذبدهند و مابقی آن را با چند گردش مالی را به امور حمایتی و توزیعی تخصیص می

 کنند.خود مصرف میفاسد اهداف 

 پیشنهاد 
وجود ممشکالت  ،مبتنی بر ابزارهای شفافیت ،نظارت هوشمند و مردمیکردن با تدوین قانون و مشخص

سیاری از ب ،. در واقعیابدتا حد بسیار زیادی کاهش می بر آن ها و مفاسد مترتبمین مالی تشکلأدر ت

دهد که با ها رخ میشفافیت مالی تشکلنبود دلیل و فرار مالیاتی به شوییپولمشکالت مالی مانند 

های مالیاتی را منوط توان مشوقهمچنین می رود.از بین میها، این مشکل مندشدن فعالیت تشکلسامانه

انون بودجه ق« ۱۷»تبصره « ح»بند های مالی تشکل کرد؛ چنانکه این رویکرد در رائه صورتبه شفافیت و ا

ها به بندی تشکلها باید بر اساس رتبههای دولتی به تشکلدر ضمن اختصاص پروژه .اتخاذ شد ۱۳۹۹سال 

در  کشور و احتمال فسادوضعیت با توجه به  ،در نهایت های کارآمد و منضبط صورت پذیرد.تشکل

خصیص بیشتر از ت مین مالیأتاز  نحوهرسد فواید ممنوعیت این نظر می بالعوض دولتی، به هایکمک

 .باشد آن

 

 هاو پیشنهاد بندیجمع

نقش  اهمیت به مقام معظم رهبری ،، امام خمینی)ره(قانون اساسی ،انقالب اسالمی ۀتوجه ویژ با وجود

مردمی نسبت به  بخشجایگاه واقعیت میدان عمل،  کشور ومردم در حکمرانی، در گفتمان غالب 

ها در اقتصاد ایران، اکتفا به نقش جایگاه پایین تعاونی. نیازمند ارتقاء استهای خصوصی و دولتی بخش

ها گیری مردمی در اسناد و برنامهگری، نظارت و تصمیمهای مطالبهاجرایی مردم و کمرنگ بودن نقش

ریزی برای ارتقای بخش مردمی کشور دارند. چنانکه در مهمترین برنامه نشان از ضرورت سیاستگذاری و

هدف از حکومت، رشد دادن »اسناد باالدستی کشور مانند قانون اساسی به این مهم توجه شده است: 

منظور بروز و شکوفایی استعدادها به ۀاهلل المصیر( تا زمین الی انسان در حرکت به سوی نظام الهی است )و

 ۀابعاد خودگونگی انسان فراهم آید )تخلقوا باخالق اهلل( و این جز در گرو مشارکت فعال و گستردتجلی 

 ۀتواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینتمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی

فراد اجتماع ا ۀساز برای همهای سیاسی و سرنوشتگیریچنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم

 «.سازدفراهم می

سوی دیگر،  افزایش در کشور ازهای اجتماعیِ روبهسو و آسیبهای مردمی در ایران از یکگستردگی فعالیت

طور که در گزارش حاضر بدان اشاره شود. هماننهاد را متذکر میهای مردمتشکل حوزۀدهی ضرورت سامان

نهاد، زمینه را برای ناکارآمدی های مردمقانونی جامع برای تشکلد نبووحدت رویه در این عرصه و نداشتن شد، 
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های تعریف تشکلماهیت و  ۀحوز شش در و آسیب این وضعیت موجب ابهام ،واقع کرده است. درفراهم و فساد 

تأمین ه ها و نحوها، حقوق و تکالیف تشکلتشکل ها، نظارت برتشکل ، متولیهاتشکلشمول  ۀدامن نهاد،مردم

رسد تدوین قانونی جامع برای تضمین حقوق به نظر می ،طبق تحلیل گزارش حاضر شده است.ها آن مالی

  های ایشان، به ارتقای نقش مردم در حکمرانی خواهد انجامید.نهاد و قانونمندکردن فعالیتهای مردمتشکل

نهاد است ی مردمهاتدوین قانونی جامع در خصوص تشکل ،پیشنهاد اصلی برای حل مشکالت موجود

ر حکمرانی دهای روز، این عرصه را ساماندهی کند و جایگاه مردم گیری از دانش و تکنولوژیکه ضمن بهره

 :رسدنظر میهتوجه به چند نکته ضروری بقانون  تدویندر  ،مطابق پیشنهادهای این گزارش را ارتقا بخشد.

 قبول جوامع علمی؛مبا استفاده از تعاریف  نهادهای مردمشکلبه کار رفته در تعریف ت . تعریف کامل و دقیق قیود1
 های مردمی که هر نوع تشکل اجتماعی یک فصل آن باشد؛. تدوین قانون جامع مشارکت2
 ،ضمن حضور کارشناسان تخصصی دستگاه مربوط ،نهادمردم یهاتشکل یبرا کردن متولی واحد. مشخص۳

 در مرکز متولی؛
 صورت برخط در سامانه؛های تشکل بهقراردادن اطالعات و فعالیت ای و. نظارت سامانه۴
 نهاد؛های مردمبرای تخطی از حقوق و تکالیف تشکل . تعریف دقیق و اجرایی تخلف و جرم5
 بندیبههای دولتی بر اساس رتهای مالی تشکل در سامانه برخط، اختصاص پروژهمنضبط کردن فعالیت. ۶

 .های بالعوض دولتیو ممنوعیت کمکها تشکل
 

 

 و مآخذ منابع

 .قرآن کریم .1

 وزیران.هیئت 1۳95نهاد مصوب های مردماجرایی تشکل ۀنامآیین .2

های دینی های اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنها و انجمنقانون فعالیت احزاب، جمعیت .۳

 .1۳۶0مصوب  ،شدهشناخته

مصوب  ،هاهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها و انجمنکانونمراکز، مؤسسات،  تأسیسضوابط و مقررات  .۴

 شورای عالی انقالب فرهنگی. 27/۶/1۳75

شورای عالی انقالب  29/5/1۳70های علمی و ادبی و هنری مصوب انجمن تأسیسواحده در رابطه با ماده .5

 فرهنگی.

 .1۳۸7مصوب  ،سازمان تبلیغات اسالمی ۀاساسنام .۶

 .1۳۶۶قیم، مصوب های مستقانون مالیات .7

 .1۳90قانون امور گمرکی، مصوب  .۸

 .1۳0۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت .9

 .1۳9۳های کلی سالمت، مصوب سیاست .10
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 .1۳۶7قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، مصوب  .11

 .1۳95ششم توسعه، مصوب  ۀقانون برنام .12

 مراکز خدمات بهزیستی )مثبت زندگی(. ۀدارو ا تأسیسدستورالعمل اجرایی  .1۳

 .1۳99سند آمایش سرزمینی، سازمان برنامه و بودجه،  .1۴

و  یاسنشردمه مب یددرآم ران،یه در اانن و زنهک یتنس یاونعت یوعواره: ن. 1۳۸0فرهادی، مرتضی.  .15

 ی.اورزشاد کهت جران: وزارهت ،یردمت مارکشاون و معت یاسنشهعامج

. 159۴0گری. به شماره مسلسل . گزارش نظام ملی تنظیم1۳97امامیان، سیدمحمد صادق و همکاران.  .1۶

 .های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش

فرانسه  یران،ال سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی الاستق. مقاله 1۳9۳راعی، مسعود و عطریان، فرامرز.  .17

 .2. شماره 5لعات حقوق تطبیقی. دوره . نشریه مطاو سوئیس

18. Tortajada, Cecilia. 2016. Asia and the pacific policy studies. Vol3. No2. Pp266-274 
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 انگلستان و ولز ۀبرخط کمیسیون خیری ۀآشنایی با سامان - پیوست

و اخبار ایشان ایجاد  هاها و اعالم فعالیتثبت خیریه برایانگلستان و ولز  ۀبرخط کمیسیون خیری ۀسامان

های این اطالعات مفصل و دقیقی وجود داردکه سرفصل ،هر تشکل ۀشده است. در این سایت دربار

 اطالعات عبارتند از:

 ، خیریه ۀ. مروری کلی دربار1

ها، مکان . ماهیت تشکل، افراد مرتبط، چگونگی انجام فعالیت2

 هاانجام فعالیت

 . ساختار اداری۳

 کنندگان خیریهداره. مدیران و ا۴

 مالی ۀ. تاریخچ5

 هاها و بدهی. دارایی۶

 انهیها و بازده سال. حساب7

 . اسناد اداری۸

 های متصل. خیریه9

 . اطالعات تماس10

ن ادرواقع هریک از این عناوین درگاهی هستند که اطالعات تشکل در آن زمینه را در اختیار مخاطب

شویم که رو میمالی، با اطالعات و تصویر زیر روبه ۀبا انتخاب تاریخچدهد. برای نمونه و ناظران قرار می

کل، درآمد ناشی از قراردادهای دولتی، درآمد حاصل  ۀهایی مانند مجموع درآمد ناخالص، هزینبا شاخص

 های یک تشکل است:درآمدها و خرج ۀدهندنشان ،های دولتی، هدایا و...از کمک
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  ۀنهاد در سامانمردم یخرج تشکلوای از نمودار دخل. نمونه۱تصویر 

 .انگلستان و ولز ۀبرخط کمیسیون خیری

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 ۱۷8۹۲مسلسل:  هشمار  گزارش هشناسنام

 نهادمردم یهاتشکل شناسی وضع موجودترسیم و آسیب عنوان گزارش:

 

 

 

 مطالعات اجتماعی  :دفترنام 

  پورآبادیحسام عزت ،سینا شیخی :نندگانکنیه و تدویته

 ینیبهمن مشک و محسن ردادیزاده، علی دهقان بنادکی، سمیه خزائی، محمد عبدالحسین همکاران:

صل خیراله خیری اظهارنظرکنندگان: فرد، یسیدمهدی اعتمادعلیرضا قادری،  نژاد،، معصومه پاپیا

 هرییاسین طا و اهلل نصرتی محمدمهدی یوسفی، ریحانه صارمی، مریم احمدی گیوی، روح

 سامان یوسفوند و کمیل قیدرلو، سیدسجاد پادام، مریم جانقربان :یناظران علم

 مرضیه نصیری ویراستار ادبی:

 

 

 

 ها: کلیدواژه

 نهادهای مردمتشکل. 1

 مشارکت مردمی. 2

 خیریه. ۳

 شناسیآسیب. ۴

 نهادهای مردمتشکله نامآیین. 5
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