نقش تشکلهای غیردولتی در حفاظت محیطزیست

مدرس :سام خسرویفرد
ژانویه ۲۰۱۶
دیماه ۱۳۹۴

سازمانهای مردمنهاد (سمن)

در یک مفهوم کلی ،سازمانهایی گفته میشود که از دولت/حاکمیت جدا هستند .اما
نقش مهمی هم بر نظارت فعالیتهای دولت/حاکمیت دارند و هم در مواردی به آن

مختلف کمک میکنند .غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن و نیز فعالیت داوطلبانه از
ویژگیهای این نهادهاست.

تشکلهایهای مدنی و سازمانهای غیردولتی نیز نامیده میشوند که در واقع کنار

احزاب و انجمنهای صنفی ،بخشی از نهادهای مدنی به حساب میآیند.

سازمانهای شبه مردمنهاد ()QUANGOs

Quasi-Autonomous Non-Governmental Organisation
سازمانهای مردمنهاد نیمه مستقل هستند .سازمانهایی که با کمک مستقیم دولتها

ساخته میشوند تا در کارهای دولتی یاریرسان باشند.
در انگلستان و ایرلند این سازمانها در تنظیم قوانین و مقررات مربوط به بازرگانی و

خدمات همکاری داشتهاند؛ نظیر مقررات مربوط به خدمات بهرهبرداری از آب .از
معروفترین سازمانهای شبه مردم نهاد در انگلستان میتوان به گالریها و موزههای

ملی ،کمیسیون جنگل و بر اساس برخی منابع به  BBCاشاره کرد.

در ایران

شاید بتوان به محلهسرا که

زیرمجموعهای از شهرداریهای محلی
هستند را در این گروه قرار داد.

نگاهی به گذشته تشکلها
چنان اطالعات دقیقی از سابقه سازمانهای مردمنهاد وجود ندارد که چه زمان اولین آنها به وجود آمد .آنچه در
دنیای مدرن و معاصر ثبت شده به ایجاد صلیب سرخ جهانی در سال  ۱۸۶۳اشاره دارد.
عبارت سازمانهای غیردولتی بعد از تشکیل سازمان ملل در سال  ۱۹۴۵مورد توجه قرار گرفت و به نقش آنها در
بهبود وضعیت موجود جوامع پرداخته شد.

مراحل تکاملی سازمانهای مردمنهاد

 -۱پاسخ به نیازهای روزانه مردم شهروندان مثل تامین غذا و سرپناه برای نیازمندان
 -۲توجه به نیازهای محلی مانند کمک به احداث درمانگاه یا مدرسه

 -۳توسعه نظامهای پایدار

اهداف

اهداف گوناگونی را دنبال میکنند از جمله رسیدن به وضعیت
بهتر محیطزیست ،فقرزدایی بهبود وضعیت حقوق بشری از

منظر سیاسی ،ساماندهی و بهبود شرایط زیستی کودکان کار

فعالیتها
مانند اهداف ،فعالیتها و روشها نیز
متفاوت است.
اقدامات اجرایی ،برگزاری کمپین ،روابط

عمومی ،آموزش و البیگری برای رسیدن به
اهداف از جمله فعالیتها و روشهای
تشکلهاست.

کارکردها و اقدامهای سازمانهای مردمنهاد

 اقدامهای اجرایی (نظیر عضوگیری ،برنامهریزی وامورحمایتی ،درآمدزایی ،نظارت و حمایت از منابع)

 پل ارتباطی رابطه بین دولتها و مردم -پیگیری مطالبات مردمی

 بسیج منابع انسانی و مالی -نظارت بر کارها و فعالیتهای دولتی

 فرهنگسازی و اطالعرسانی و آموزش (برگزاری کنفرانس،تربیت نیروی مختصص ،مشاوره ،نیازسنجی)

پرسش و پاسخ

تاریخچه (انگلستان)
اطالعات دقیق و درستی از این که اولین تشکلهای مردمنهاد درحوزه محیطزیست کی و کجا به وجود آمد در
دسترس نیست .بسیاری از منابع به تشکلهایی اشاره میکنند که اواخر قرن  ۱۹در آمریکا به وجود آمده است .اما
میتوان شواهدی پیدا کرد که پیش از آمریکاییها ،گروههای مردمی منسجمی در اروپا برای بهبود وضعیت جانوران

و گیاهان فعالیتهای سازمانیافتهای را آغاز کرده بودند.
پیمان پالمیج ( )Plumage Leagueدر  ۱۸۶۹را خانم امیلی ویلیامسون در خانهاش در منچستر تاسیس کرد .هدف او
و همکارانش حفاظت از پرندگانی بود که پرهای آنها به صورت انبود در صنعت پوشاک مورد استفاه قرار میگرفت.
آنان توانستند با جذب افراد ذینفوذ به خصوص زنان طبقه مرفه اثرگذار باشند .این موسسه یکی از مهمترین
تشکلهای غیردولتی در زمینه مطالعه و حفاظت پرندگان در انگلستان است که بعدها به «انجمن سلطنتی برای
حمایت از پرندگان» تغییر نام داد.

تاریخچه (آمریکا)
بزرگترین تشکل محیطزیستی در سانفرانسیسکو پایه گذاری شد به نام سیرا کالب که
همچنان هم با همین اسم مشغول فعالیت است .بنیانگذار آن جان مایر ،طبیعیدان و
نویسنده مشهور آمریکایی است که در این راه یک روزنامه به نام رابرت آندروود جانسون

به او کمک کرد .آنان ابتدا یک کارزار در  ۱۸۹۰راه انداختند و تالش کردند دولت را
متقاعد کنند که منطقهای را در کالیفرنیا حفاظت کند.
منطقه یوسیمیتی در نهایت پارک ملی شد .سپس جانسون توانست مایر را متقاعد کند
که انجمنی را برای حفاظت از کوهستان نوادا (به نام سیرا) تاسیس کند .این انجمن در
سال  ۱۸۹۲ثبت شد و امروز دو میلیون و  ۴۰۰هزار نفر عضو و حامی دارد و در تصویب
قوانین بسیاری در ارتباط با حفظ محیط زیست در آمریکا تالش کرده است.

جان مایر ()John Muir

نویسنده
زمین
طبیعیدان
فیلسوف محیطزیست
تعدادی از کتابهایش عبارتند از:

-

مطالعات در سیرا

-

کوههای کالیفرنیا

-

(منطقه) یوسیمیتی

-

نامههایی به یک دوست

-

هزار مایل پیادهروی تا خلیج

تشکلهای محیط زیستی در جهان امروز

بعد از جنگ ویتنام درسال  ۱۹۷۰حضور میلیونی آمریکاییها در خیابانها به
مناسبت روز زمین پاک فصلی جدید در نگاه بهرهبردارانه از طبیعت ایجاد شد.
دو کتاب بهار* خاموش نوشته راشل کارسن ( )۱۹۶۲و بمب جمعیت نوشته پاول
ارلیش ( )۱۹۶۸باعث بیداری جامعه آمریکا شده بود.
در کنفرانس استکهلم در  ۱۹۷۲که به محیطزیست انسانی اختصاص داشت و
سازمان ملل برگزار کرد ،نقش تشکلهای مردمی در حفاظت محیطزیست مورد توجه
جدی قرار گرفت و برخورداری از محیط زیست سالم جزو حقوق بشر تلقی شد.

نماینده ایران در سازمان ملل ،فریدون هویدا ،کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲

پس از این کنفرانس شمار سازمان های مردم نهاد در سراسر دنیا افزایش یافت .به
طوری که در کنفرانس بعدی  ۱۹۹۲در ریودوژانیرو برزیل وقتی دستورالعمل ۲۱

نوشته میشد فصلی به این سازمان ها اختصاص یافت.

* این کتاب از سوی موسسه توانا ترجمه شده است.

تشکلهای محیط زیستی در جهان امروز
این تشکلها نقش کلیدی در مقابله با تخریبها ایفا کردهاند .فعالیتهای صلح سبز نمونهای

از این فعالیتهاست.
سازمانهای مردمنهادی که به دنبال یک حادثه ایجاد شده اند دوام و بقای کمتری داردند.
بقای سازمان باید یکی از اهداف اصلی تشکلها باشد و برای آن برنامهریزی داشت.
روند فعلی نابودی طبیعیت بیش از این ادامه نخواهد یافت به این دلیل که شکل دیگری از
حکومت و روابط اقتصادی با ظهور و تشکلهای مردمنهاد به وجود آمده است.

منبع :سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی در جهان سیاست :ارتباط محلی و جهانی
نویسندگان :توماس پرینستن و متیوس فینگر

تاریخچه (ایران)
نخستین تشکلهای زیستمحیطی در ایران دقیقا معلوم نیست کی تاسیس شد و کدام

است.
جبهه سبز ،آوای سبز و جمعیت زنان مبارزه با آلودگیهای محیطزیست میانه دهه

 ۱۳۷۰کار خود را آغاز کردند .این تشکلها در ابتدای فعالیتهای اثرگذاری به نمایش
گذاشتند .از جمله مخالفت با ساخت آزاد راه تهران -شمال در سالهای میانی دهه ،۷۰

آموزش چهره به چهره چند منطقه مختلف شهرداری تهران برای تکفیک زباله از مبدا،
مخالفت جدی با آلودگی رودخانه کارون به دلیل عدم مالحظات زیست محیطی

شرکتهای کشت و صنعت خوزستان و رسانهای کردن موضوع ،مخالفت با
جنگلتراشیهای گسترده با حضور در مناطق جنگلی.

مهلقا مالح مشهور به مادر محیط زیست ایران  ۹۶سال سن دارد ،زندگی خود را
وقف محیط زیست ایران کرده و بیش از نیم قرن است که زبالهی " َتر" از خانهاش
بیرون نگذاشته است؛ این زائدات را در گودالی در حیاط منزلش جمع میکند تا
تبدیل به کود شود و پای درختان بریزد.
مهلقا در سال  ،۱۲۹۶در میان سفر پدر و مادرش ،در کاروانسرایی در راه مشهد به
دنیا آمد .مادرش خدیجه افضل وزیری (فعال حقوق زنان و روزنامهنگار ایرانی) و
مادربزرگش بیبیخانم استرآبادی (از نویسندگان دوران مشروطه و مشهور به اولین
زن طنزنویس) از زنان پیشگام عصر خود بودند.
او لیسانس خود را در رشته فلسفه و فوق لیسانس خود را در علوم اجتماعی از
دانشگاه تهران گرفت و برای اخذ مدرک دکترا به دانشگاه سوربن در فرانسه رفت.
بعد از بازگشت در کتابخانه دانشگاه تهران مشغول به کار و مدتی بعد عهدهدار
ریاست کتابخانه موسسه تحقیقات روانشناسی شد .خانم مالح استاد دانشگاه
تهران نیز بوده است.
مهلقا در سال  ۱۳۷۳با مشارکت همسرش و چند استاد دانشگاه عالقهمند به
محیطزیست ،سازمان غیردولتی زیستمحیطی «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی
محیطزیست» را بنیان گذاشت.

پرسش و پاسخ

برخی از تذکرات وزارت کشور
 -۱شما میتوانید تاسیس سازمانی مردم نهاد در گستره فعالیت ملی ،استانی ،شهرستانی را درخواست نمایید.

نحوه ثبت

-

ثبت

در

وزارت

کشور

سوی حداقل  ۹نفر ارائه گردد تا پس از طی مراحل اداری و به هنگام تعیین مدیران نیاز به صرف زمان مجدد برای استعالم

)استانداری)
-

ثبت در سازمان محیط زیست

-

ثبت در سازمان ثبت شرکتها به
عنوان

موسسه

 -۲پیشنهاد می شود به منظور كاهش زمان ارائه درخواست تاسیس تا مرحله معرفی به ثبت شركتها ،درخواست تاسیس از

غیرتجاری-

درباره افراد معرفی شده جدید نبوده و تمامی استعالم ها به یك باره در بدو امر انجام پذیرد.
 -۳تقاضاهای مرتبط با انجمن های مقیم مانند شیرازیهای مقیم مركز یا مشابه آن قابل طرح در هیات نظارت كشور
نیست و حسب تصمیم مؤسسین باید گزینه مناسب در فرم الكترونیكی درخواست متناسب با گستره جغرافیایی فعالیت
و مرجع رسیدگی مشخص شود.

غیرانتفاعی
 -۴تقاضاهای تأسیس مؤسسات خیریه ملی و استانی نیازمند حضور حداقل دو نفر از خیرین ملی ویا استانی می باشد كه

برای احراز صالحیت الزم است مدارك در بخش «نام كامل موسسین با ذكر آخرین مدرك و رشته تحصیلی» به هنگام
تكمیل فرم درخواست صدور پروانه اجماال پس از نام افراد مورد نظر ،ذكر شده و به هنگام ارائه مدارك ،اصل مدارك
ارائه شود.

کمیت تشکلهای زیست محیطی در ایران
بنا بر آمار سازمان محیطزیست  ۷۶۴تشکل زیستمحیطی تا کنون ثبت شده است.

این تشکلها در حوزههای مختلف فعالیت دارند و دامنه فعالیتشان از شهری ،استانی و کشوری
متفاوت است.

از مطالعات روی گونههای خاص گرفته تا آموزش و حفاظت گونههای جانوری و گیاهی ،پاکسازی
طبیعت و فرهنگسازی ،مطالعات علمی دامنه فعالیت این تشکلها را در برمیگیرد.

بانک اطالعاتی تشکلهای زیستمحیطی بر روی پورتال سازمان محیطزیست در دسترس است

 ۸۸تشکل در سال  ۱۳۹۳در ایران تعطیل
شدند

فعالیتهای تشکلهای زیستمحیطی

-

محدود شدن به زباله جمع کردن و فعالیتهای نمادین

-

اعتراض سازمانیافته به مصادیق بارز حیوانآزاری

-

انجام کارهای پژوهشی و مطالعات علمی

-

فعالیتهای آموزشی

-

اعتراض به نابودی محیطزیست

جمع آوری زباله در کوهستان و ساحل
اعتراض به استقرار سیرک در پارک پردیسان ۱۳۸۶
مطالعه گونههای جانوری نظیر پلنگ یا یوزپلنگ
مطالعه گونههای جانوری نظیر پلنگ یا یوزپلنگ
تجمع زاینده رود  ۱۳۸۲و زنجیره انسانی کارون ۱۳۹۲

اعتراض به نابودی دریاچه ارومیه ۱۳۸۹

برخورد نیروهای امنیتی و نظامی

آفتهای بزرگ

 -۱شبه تشکلها
 -۲شبکه ملی سازمانهای مردمنهاد
 -۳وابستگی مالی

ایرنا -مدیر کل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیطزیست :در
نخستین نشست هسته مشورتی پیرامون فعالیت سمن های (سازمان های مردم
نهاد ) محیط زیستی کشور با اشاره به اصالح ماده  ۶۶آیین نامه دادرسی گفت:

یک نگاه بدبینانه درباره تعطیلی و رخوت برخی تشکلها این است که شماری از

قوه قضاییه از سازمان حفاظت محیط زیست خواسته است تا نماینده تشکل های

آنها به دلیل جذب پروژه و دریافت منابع مالی به خصوص از دفتر عمران سازمان

مردم نهاد را معرفی کنند و بر اساس این ماده تشکل های مردم نهاد می توانند بر

ملل در تهران (و برنامه  )GEFایجاد شده و بعد از مدتی شماری به دلیل عدم

علیه مخربان غیر قابل جبران طبیعت اعالم نظر کنند ۳۱ .نفر به عنوان نماینده

موفقیت تعطیل شدهاند.

سمن ها در این شبکه ملی حضور دارند و پل ارتباطی میان تشکل های کشور
خواهند بود.

اولین ماهنامه سراسری
سازمانهای مردمنهاد کشور

چرا تشکلها برای دولتهای مخرب

محیطزیست ترسناک هستند؟

پرسش و پاسخ

چرا تشکلها ترسناک هستند؟
فعالیتهای گروهی میتواند سطح مطالبات را به صورت جدی افزایش دهد .افزایش سطح مطالبات به معنی تغییرپذیری است .هر

گاه که مردم به صورت دسته جمعی و منسجم نسبت به وضعیت موجود محیطزیست اعتراض کردهاند ،حاکمیت واکنشهایی
نشان داده است .مثال آن توقف معدن کاوی در منطقه حفاظت شده شاهکوه کرمان است .اما چون این مطالبات دائمی نیست و با
گذر زمان به دست فراموشی سپرده میشود و از طرف دیگرتنگناهای اقتصادی فرصتی برای تمرکز مداوم روی موضوعاتی از این
دست باقی نمیگذارد ،پس از فروکش کردن اعتراضها همان شیوههای مخرب دنبال میشود.
اعتراض به ساخت آزادراه تهران شمال که توسط انجمن زنان مبارزه با آلودگیهای محیطزیست شکل گرفت به خشونت کشیده شد
والبته بعد از اندکی سکوت مخربان کار خود را آغاز کردند.

یکی از روشهای برای به حاشیه کشاندن فعالیتهای مردمی در ارتباط با نجات محیطزیست ،فروکاستن موضوعات جدی نابود کننده
طبیعت (افزایش جمعیت ،سدسازی بیرویه و توسعه ناپایدار در یک کالم) به موضوعاتی است که توجه عموم را جلب کرده و احساسات
عامه را جریحهدار میکند؛ مثل پرداختن مفرط به موضوع شکار چه نوع قانونی و چه غیرقانونی آن!

نجات طبیعت ایران در قالب فعالیتهای
مشارکتی و پرداخت هزینههای آن

پرسش و پاسخ

حقوق معنوی
• اختصاص :این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان E-Collaborative
 for Civic Educationاختصاص دارد و استفاده از آن میبایست با ذکر
نام سازمان تهیهکننده انجام شود.
• غیر تجاري :این مطلب برای استفادههای غیر تجاری است و برای
هیچگونه منفعتی بهرهبرداری نخواهد شد.
• اشتراک :اگر میخواهید هرگونه تغییری در مطلب وارد کنید ،شما
میتوانید حاصل کار را تنها تحت مجوز Civic E-Collaborative for
Educationمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی اطالعت ،این تغییرات
را باید با  E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک بگذارید.

