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  يردولتیغسازمان 
 چيست؟

    
  

  ، از دانشگاه سيتی، لندن.Peter Willetts پيتر ويلتسی: پرفسور  نوشته
ی؛ يرساختزمنابع پايه و  مسائل مربوط به 1 بخشی؛ از زندگ یبانيپشت یهاستميس :ونسکوينامه  دانش

  .[*]یردولتيغ یها سازمان 1.44.3.7 ماده
  نرجمه: پويش رستگار

  

  توضيحات سايت رفاقت کارگری
ی مناسب  ی شيوه در گفتگويی که با بعضی از دوستان درباره

اين  های غيردولتی داشتيم، به برای تبيين چيستی و چگونگی سازمان
ی رسمی و آکادميک نيز در اين زمينه   نتيجه رسيديم که يک مقاله

تر بيان  جانبه گسترش در ايران را همه ترجمه کنيم تا اين نهاِد روبه
های  ی حاضر ضمن آکادميک بودن، سازمان هکرده باشيم. مقال

المللی  ی بين ی رسمی (يعنی: حقوق پذيرفته شده غيردولتی را از جنبه
المکان  دهد. ضرورت تبيين حتی بورژوايی) نيز توضيح می

های  سازمان« های غيردولتی را (که در ايران به تر سازمان جانبه همه
ی اولين مقاله در  در مقدمهاند)، چند ماه قبل  معروف شده» نهاد مردم

های غيردولتی در  امپرياليسم و سازمانی  اين زمينه (يعنی: مقاله
  جا گفتيم که: بيان کرديم. درآن ]*[*)آمريکای التين

شود که زمان تالش در راستای تشکيل حزب  ريخته شنيده می{{جسته و گ

و امروزِی   لحاظ نظری حاصل بازآفرينِی نقادانه پرولتاريايی (يعنی: حزبی که به

و » های اجتماعی شبکه«جای آن بايد به پايان رسيده و به حزب بلشويک باشد) به

  تکيه کرد}}.» های غيردولتی سازمان«ويژه به به
*****  

  اين مقاله و محوریِ  ی بورژوايی رسميت يافته ،ادميکباور آک
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[*]http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-NTWKS/NGO-ART.HTM#Part12 
[**]http://www.refaghat.org/index.php/political/theoretical-political-study/394-

ngo-south-america 
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سياسی های غيردولتی، استقالل اقتصادی و  ی سازمان درباره
تواند واقع شود و مشروعيت پيدا  ای می هاست که تنها در جامعه آن

... منظر «برخوردار باشد: » تر دموکراسی منظر گسترده«کند که از 
های  طورکلی نقش سازمان تر دموکراسی به گسترده [يعنی: وجوِد]

ً برگزاری انتخابات  غيردولتی را مشروع می داند. دموکراسی صرفا
ای  ی مباحثه بار نيست. دموکراسی فرآيند پيوسته سال يک 5يا  4هر 
ها و جامعه  ی مقننه، احزاب سياسی، رسانه که در آن قوه است

دهند،  ی سياسی قرار می طورکلی سؤاالتی را در دستور جلسه به
کنند و خط مشی  بديل را تنظيم می خط مشیِ  نهادهای مربوط به پيش

  د. براين اساس هر سازماندهن دولت را مورد انتقاد قرار می
ی بخشی  که نماينده غيردولتی، چه بزرگ يا کوچک، و اعم از اين

[در تعيين  هرروی حق مشارکت خاصی از جامعه باشد يا نباشد، به
رنگ آبی از متن  های به قول کليه نقل{»را داردهای دولت]  سياست

  .}همين مقاله است
جامعه «باشد که اگر اساس نظرِی دموکراسی بورژوايی اين 

» ها ی مقننه، احزاب سياسی و رسانه قوه«همراه  به» طورکلی به
مشی   خط«، در تعيين »بار سال يک 5يا  4انتخابات هر «ورای 
 اثرگذارْ » انتقادِ «ی  واسطه های دولت) به (يعنی: سياست» دولت

با وضعيت حاکم درجوامع بورژوايی  هدخالت داشته باشند، در مواجه
پيشرفته نيز هستند، با تناقضی  جوامعی که ملقب به و حتی آن

ها  دولت به» ها رسانه«شويم. چراکه وابستگی  غيرقابل حل مواجه می
ها  های انحصاری (که در واقع اختياردار آن و صاحبان سرمايه

شود که  تر کسی پيدا می هستند)، برهمگان روشن است. امروزه کم
با توسل » ها رسانه«ند که چگونه المللی، ندا امور بين ضمن توجه به

ويژه دولت انگليس و  های غربی و به های دولت پردازی دروغ به
عراق آماده کردند که  ی نظامی به آمريکا افکار عمومی را برای حمله

  حدود يک ميليون کودک معلول بوده است. يکی از نتايج آنْ 
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و » احزاب سياسی «از طرف ديگر، نگاه نه چندان موشکافانه به
ی مجريه) در  چنين قوه (و هم» ی مقننه قوه«انتخاباِت  چگونگی 

دهد که  داری نشان می ی سرمايه آمريکا و ديگر کشورهای پيشرفته
 ،واقع های تبليغاتی (و در رف هزينههای هنگفتی که صَ  بدون پول

جامعه «تا کنند  را پُر می» ها رسانه«ی  کيسهو  شود مغزشويی) می
ی  قوه« يابی به کانال معينی سوق بدهند، امکان راه بهرا » طورکلی به

های هنگفت  پول  توضيح نيست که اين وجود ندارد. نيازی به» مقننه
نيست و اَبزار اِبراز قدرت و رقابت » طورکلی جامعه به«در اختيار 

است. بنابراين، با يکديگر های ريز و درشت  صاحبان سرمايه
يخی که قدرت سياسی را متراف با بر پيوستار و حقيقت تار عالوه

 کند، وضعيت امروزِ  قدرت صاحبان سرمايه تصوير و تبيين می
ی کشورهای جهان نيز نشان از اين دارد که  قدرت سياسی در همه

مشی   خط«در در تعيين » طورکلی جامعه به«آميز »انتقاد«حضور 
ی ، اگر سوِء تفاهم نباشد (که نيست)، يکی از همان شگردهاي»دولت

عراق را  ی نظامی به ی حمله تواند زمينه است که در موقع مقتضی می
يوگوسالوی را درهم خرد کند، » لزوم«فراهم بياورد؛ و در صورت 

نقاب  سورآورِ  بقایِ  و افعانستان و ليبی و سوريه و مانند آن را قربانی
  داری کند. نظام  سرمايه» دمکراتيک«

تر  گسترده وجوِد] [يعنی:... منظر «که اگر  نتيجه اين
شرط مشروعيت و کارکرد حقيقی و دمکراتيک » دموکراسی

برای » دموکراسی«های غيردولتی است، درنبوِد عملِی  سازمان
ً نظری» طورکلی جامعه به« وجود آن، تنها را بقا   و ادعای صرفا

های غيردولتی نوسان بين همين ادعای نظری  برای سازمان
برای » دموکراسی«و نبود » طورکلی جامعه به«برای » دموکراسی«
است. همين نوسان بقابخشنده است که اغلب » طورکلی جامعه به«

که در موقعيت اپوزيسيون تعداد معدودی   آنجز  بهان.جی.اوها را (
کشاند که عينيت  همان روالی می گيرند)، به وضعيت موجود قرار می

تاب اين بازهمين دليل است که  بهکند.  وضعيت موجود حکم می
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 های سازمانخوِد نی ويردمکراتيِک درغپارادوکس را در مناسبات 
توان انتظار داشت. منهای تحقيق در اين زمينه که  نيز می غيردولتی
ی مقاله  آيد؛ اما نويسنده برنمیيک محفل عنوان  ی ما به از عهده

های غيردولتْی  بسياری از سازمان«حاضر خودش اذعان دارد که 
های خودشان  ياتی دمکراتيکی در درون سازمانروندهای عمل

  ».ندارند
های  بيرونی سازمانـ  از ديگرسو، تناقض وجودی و درونی

های  سازمانامپرياليسم و «ی  توان در دو مقاله غيردولتی را می
های غيرانتفاعی  شرکت«و  [*])غيردولتی در آمريکای التين

ی  با ارائه ]*[*»ی امپرياليسم بافته و نيروی محرکه های هم مجتمع
هرروی، دانسته است که  مشاهده کرد. بهفراوان های واقعی  نمونه

های  ، بورژوايی است؛ هريک از کشوری»وضعيت موجود«
های  خودرا دارند؛ و سازمان های مخصوص به بورژوايی ويژگی

طور علنی يا مخفی در مقام  غيردولتی نيز در هرکشوری اگر به
لِی ويژگی نظام پذيرش عم اپوزيسيون قرار نگيرد، ناگزير به

 داری همان کشور است. سرمايه
آيد، نگاه  های غيردولتی پيش می استقالل سازماناز وقتی بحث 

ای دوپهلو  گونه ی حاضر با ترديد و به بورژوايی و ازجمله همين مقاله
دهند، و وابستگی  نشان میعنوان اساس وابستگی  بهدولت را 

صراحت و  بورژوايی را گاه به ـ اماـ  نهادهای غيردولتی به
پذيرند. اما استقالل حقيقِی تشکلی  می  طور ضمنی ها به وقت بعضی 

تعريف  ها های مردم و بهبود زندگی آن دار توده جانبکه خودرا 
اً مستقل ـــزامـــال اجتماعی و  اقتصادی ، سياسیلحاظ  بهکند، نه تنها  می

  است،  از دولت
   خط فاصلی هــــک يابدجا گسترش  مرزهای اين استقالل بايد تا آن بلکه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[*]http://www.refaghat.org/index.php/political/theoretical-political-study/394-ngo-

south-america 
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[**]http://www.refaghat.org/index.php/political/theoretical-political-study/409-
driving-force-imperialism-2 

لحاظ  تشکل مدعِی استقالل با آن نهادها و افرادی بکشد که بهبين 
نحوی  به  چنين در شعور و کنش اجتماعیْ  اجتماعی و هم وجودِ 

زنيم، عمالً  حرف می مردم. زيرا وقتی از آيند حساب می بورژوايی به
ی آن را  کنيم که بخش عمده ی وسيع و درهمی اشاره می توده  به

بيان  دهد. به کشان و فرودستان جامعه تشکيل می کارگران، زحمت
اما  دولتی ـ نهادهای غير ديگر، استقالل از دولت و وابستگی به

نظام موجود ندارد که ذاتاً  ـ معنايی جز وابستگی به بورژوايی
  .ايستد هرشکلی از ادعای استقالل میدرمقابل ردمی است و ضدم

های غيردولتی  استقالل سياسی و اجتماعی سازمانتبيين اگر از 
اين دليل چشم بپوشيم که بررسی و تشخيص آن همواره ويژه است  به

مقدمتاً بايد روی استقالل مالی  پس،گردد؛  و اساساً در عمل ممکن می
تر است. گرچه  که تشخيص آن ساده ان.جی.اوها متمرکز شويم

بافته و نيروی  های هم های غيرانتفاعی مجتمع شرکت«ی  مقاله
  سازمان«ی  چرخهجنبش مردم يا ی  و مقاله [*]»ی امپرياليسم محرکه

ً جامعی از آميختگی [**]»های غيردولتی ها و  توضيح و تحليل نسبتا
دهد؛ اما همين  های مالی و سياسی ان.جی.اوها ارائه می وابستگی

هستی  اش به ی بورژوايی دارانه رغم نگاِه جانب ی حاضر هم علی مقاله
ی ترديدآميز گرچه با بيان نکاتی را ـ فشاِر واقعيتْ  واسطه  به ،اجتماعی
ی  کننده طور نسبی تأييد گويد که به ـ در مورد ان.جی.اوها می و دوپهلو

  باالست: ی برده ی نام مقاله سهنکات مطرح شده در 
های غيردولتی اين  ی استقالل سازمان دشوارترين مسئله درباره«

های منفرد  است که آيا تحت نفوذ دولت هستند يا نه؟ گاه دولت
ها را  های آن اوهايی که سياست جی طريق استقرار انکوشند از  می

 تحت   مشخص ای  در عرصه  اوها را جی جماعت ان د، ـرنـب پيش می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[*]http://www.refaghat.org/index.php/political/theoretical-political-
study/409-driving-force-imperialism-2 
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[**]http://www.refaghat.org/index.php/political/theoretical-political-
study/417-ngo-3 

 GONGOناِم  کاربرد کامالً رايج سری تأثير قرار دهند. اين امر با
اند، شناخته  اوهايی که ازطريق دولتی سازمان يافته شده جی يا ان

در جوامع اوها  جی چنين، اين امکان وجود دارد که ان شود. هم می
ی اقدام مستقل را بسيار تنگ ببينند، و حتی هنگامی  اقتدارگرا عرصه

گران  که مورد تأييد ديگر اقدام  کنند، ممکن است که مستقل عمل می
های غيرمعمول، تعصبی  سياسی قرار نگيرند. ورای اين وضعيت
نظارت دولتی  ی دولتی به گسترده وجود دارد که دريافت بودجه

ی دولتی قابل پذيرش است]،  ين استنباط [که بودجهانجامد. ا می
رساند؛ از  می  يک سازمان غيردولتی آسيب ی حقوق بشر به درعرصه

کمک دولتی مقررات صريحی دارد که » الملل عفو بين«رو،  اين
خط تأکيد از »[پذيرد های معمول خود نمی را برای فعاليت مستقيم

» الملل عفو بين«که برای  توان نتيجه گرفت ، میترتيب بدينماست]. 
اين امکان وجود دارد که از نهادهايی  )ی نظری از جنبه(گرچه هم 

لحاظ ساختار،  کمک دريافت کند که ضمن دولتی نبودن، اما به
  .باشند  بورژايی کردْ  و عمل کايدئولوژي

های  های غيردولتی توسعه و امداد از سوی ديگر، سازمان«
های عملياتی خود را  منابع اساسی نيازمندند تا برنامه به گرايانهْ  انسان

پذيرند.  های رسمی را می ها کمک رو بسياری از آن پيش ببرند، ازاين
ای  اند که بودجه های غيردولتی مايل گونه سازمان که اين درحالی

های اداری خود داشته باشند،  مطمئن و تضمين شده برای هزينه
ً فقط می دولت ها  های ميدانی پروژهاز هزينهخواهند  ها عموما

  ».پشتيبانی کنند
های خود را طراحی  های غيردولتی برنامه هنگامی که سازمان«

ها  چه برنامه نظر برسند؛ اما چنان که مستقل به کنند، ممکن است می
طوری طراحی شده باشد که کمک يا قرارداد دولتی را در آينده 

ی غيرمستقيم واقع  شيوه تواند به مینفوذ دولت گاه  محتمل سازند، آن
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های غيردولتی باتجربه و مطمئن  . از سوی ديگر، سازمانشود
ای برای بودجه اختيار کنند و با اين کار  کردهای تازه توانند روی می

های خود را از نو مورد  موجب شوند مقامات دولتی خط مشی
تِی زيست های غيردول ارزيابی قرار دهند.... ممکن است که سازمان

داشته باشند.  را ی تأمين اعتباری رابطه ی ازمحيطی هر نوع
حالی کمک دولتی را  ـ با خوش احتماالً  های حفاظت و پژوهش ـ گروه

شان را مورد حمايت قرار دهند:  های ورند تا برنامهآ میدست  به
ها،  بعضی نوآورند و بعضی نوآور نيستند. فراسوی اين وضعيت

ی تندرو، ممکن است تمايلی نداشته باشند ويا  ندهکن های کمپين گروه
  [خط تأکيد از ماست].»نتوانند کمک دولتی را جذب کنند

منظور  های غيردولتِی عملياتی بايد به سازمان«که  و باالخره اين
، هدايای مالیصورت  شان منابعی را به های ها و فعاليت بقای برنامه

تواند  ] بسيج کنند. اين فرآيند میکار داوطلبانه يا مواد [الزم برای بقا
ً پيچيده ای که  های خيريه فروشگاهای باشد.  مستلزم سازمان نسبتا

های اسمی  هايی با اجاره کنند و در مکان جا کار می داوطلبان در آن
ً از طريق مستقرند فروش کاالهای اهدا شده منبع مالی برای ، نهايتا

دست آمده از  منابع مالی به ....کنند را فراهم می  ستادهای ملی خود
مستلزم صرف  ها ها، بنيادها يا شرکت ها و قراردادها، از دولت هديه

بندی،  ريزی، تهيه تقاضانامه، بودجه زمان و تخصص برای برنامه
گردآوری کمک  داری و گزارش است. رويدادهای مربوط به حساب

ً نيازمند مهارت و آگهی، روابط رسانه ای و  مالی عمدتا
های غيردولتِی  سان، سازمان کنندگان دارای انگيزه است. بدين حمايت

بايد بوروکراسی ارمندان عملياتی در اين عرصه، بر ک عملياتی عالوه
  از ماست]. هاخط تأکيد»[نيز داشته باشند ستادی کارآمدی

ای...  های خيريه فروشگاه«، »هدايای مالی«که  آخرين سخن اين
ها شکل کمِک ديگر  و ده» کاالهای اهدا شده«، »های اسمی با اجاره
يی نيز اهدا شود (که مؤسسات بورژوابنيادها و تواند از سوی  که می

ً چنين است)، ضمن اين ی تبليغ استقالل مالی از  که زمينه عموما
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فراهم برای ان.جی.اوها ی يک شعار فريبنده  مثابه ها را به دولت
نيز بورژوازی را  حال احتمال وابستگی مالی به د، درعيننکن می
اده نه که تعقل انقالبی چنين پيش رانند. خالصه اين پشت پرده می به

گردآوری کمک «برای » کارآمد ستادیِ  بوروکراسیِ «دارد که 
کرد بورژوايی  کند و عمل فقط درصورتی خودرا بازتوليد نمی» مالی

در ازای  کس هيچباشد و  طور مطلق داوطلبانه بهنخواهد داشت که 
، اين امانداشته باشد.  گونه پاداشی توقع هيچدهد،  کاری که انجام می

که  کند. نيم ديگر حقيقت اين است حقيقت را بيان می حکم فقط نيمی از
دار  نهادهايی که خودرا جانب بهی کمک مالی  تنها کسانی حِق ارائه

نباشند؛ و ستثمارگر انحوی  به ـ اوالً  که دارند ،کنند مردم معرفی می
 ً  های بورژوايی نيز وابستگی نداشته باشند. در ارگان بهـ  دوما

ای از صداقت و مردم  ان.جی.اوها با هراندازهصورت،  غيراين
چه هستند، ناگزير بورژوايی عمل خواهند کرد.  دوستْی براساس آن

گذارد که  جای می گرچه رعايت اين دو شرط از ان.جی.اْو نهادی به
چه در رابطه با  ؛ اما آنندمعنای متداول کالم نيست ديگر ان.جی.او به

سازمان «تواند  میام که احتماالً مردم اهميت دارد، عمل است، نه ن
  .هم باشد» غيردولتی

  
 سازمان غيردولتی چيست؟

 

  نامه واژه
آيش سازمان  هم«سندی است که در   :21ی شماره  دستور جلسه

ی عمل  عنوان برنامه به» ملل در مورد محيط زيست و توسعه
های دولت و جامعه در هرکشور  ی بخش همه ی توسعه پايدارِ  درباره

  تصويب شده است.
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ی  اصطالحی که از سياست در ايالت متحده :(Caucus)ُکِکس 
هاست که برای راهبرد  معنی گروهی از انسان آمريکا آغاز شد و به

آيِش  هم«توان گفت:  عبارتی می آيند. [به سياسی مشترکی ِگردهم می
  »].راهبرد سياسی مشترک

  
:(Community-based organization) CBO  سازمان

  بنياد. جماعت
  

اصطالح پيچيده و مورد  :(Civil society)ی مدنی  جامعه
و   های ی مردم، فعاليت همه ای است که معموالً برای اشاره به مناقشه

چنين  رود. هم کار می شان که بخشی از فرآيند دولت نباشد، به مناسبات
ی فرآيندهايی جز فعاليت اقتصادی و دولتی  که برای همه ممکن است

  کار برود. نيز به
 

ترتيباتی که  :(Consultative status)ای  مشاوره  گاه جای
در » و اقتصادی سازمان ملل  شورای اجتماعی«ی  نامه در سه قطع

جا  که در آن ،مشخص شده 1996و  1968، 1950های  سال
  شورای اجتماعی«توانند حق مشارکت در  های غيردولتی می سازمان

های تحت پوشش آن را  ی هيئت و همه» اقتصادی سازمان ملل و 
شورای «ی  نامه نظام ی جاریِ  نسخه يابی به دست یبراداشته باشند. 

 جا نيا ،31/1996ی  نامه قطع، »اقتصادی سازمان ملل و   اجتماعی

)http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/NGOS/RES31-96.HTM( ديکن کيرا کل.  

  
CSD: »که » ی پايدار ی توسعه کميسيون سازمان ملل درباره

دهد.  گزارش می» اقتصادی سازمان ملل شورای اجتماعی و « به
ی مسائل محيط زيست  دولتی درباره گذاری بين ترين هيئت سياست مهم

 چيه ؛ وهاست دولت استيبر س یرگذاريتأث قياز طر نفوذشاست. 
  از خود ندارد. یا برنامه
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CSO: ی مدنی. جامعه سازمان  

ECOSOC: »شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل :«
ای که در منشور سازمان ملل مشخص شده  های عمده يکی از ارگان

  بخشد. های غيردولتی را اعتبار می است. اين هيئتی است که سازمان
  

INGO: المللی. های غيردولتی بين سازمان  
  

ای که در  مقوله 9يکی از  :(Major Group)عمده   گروه
های غيردولتی مشخص شده  برای سازمان 21ی شماره  دستور جلسه

  است.
  

سازمان  :National NGOسازمان غيردولتی ملی 
گذاری  ای که در يک کشور مستقر است. اين نوعی اسم غيردولتی

تر کشورها چندمليتی هستند؛ اما  مسمی است، چون بيش بی
  توان دوری جست. اصطالح نمیکارگيرِی اين  به از 

  
های غيردولتی يا  اتحادی از سازمان :(Network)شبکه 

گذارند و  اشتراک می اشخاص منفرد که حداقل اطالعات خودرا به
کارگيری اين  کنند. به درنهايت راهبرد سياسی مشترکی را تدبير می

  اصطالح حاکی از مناسبات غيررسمی و منعطف است.
  

گروه بزرگی از  :(Social Movement)جنبش اجتماعی 
گيرند و  چالش می مردم که هنجارهای اجتماعی مستقر را به

های متنوعی، از طريق اقدام اجتماعی  صورت های خودرا به خواسته
  کنند. ای بيان می يا سياسِی توده
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ای که در ورای  هرنوع رابطه :(Transnational)تراملی 
کنندگان  کم يکی از اقدام مرزهای يک کشور باشد که در آن دست

رود،  کار می ها به غيردولتی باشد. اين اصطالح اغلب برای شرکت
ها از تجارت فراتر رفته و دارای شعباتی  که اين شرکت اما هنگامی

ای در بيش از يک  برای نظارت يا نمايندگی يا عوامِل زيرمجموعه
  شوند]. کشور داشته باشند، [تراملی ناميده می

  
های  ای از سازمان اتحاديه :(Unbrella gtoup)گير گروه فرا

تر  ترتيبی ساختارمند و رسمی های مختلف به غيردولتی که در عرصه
  کنند. از يک شبکه فعاليت می

  
UNCED: ی محيط زيست و  آيش سازمان ملل درباره هم

برگزار  ريو دوژانيرودر  1992توسعه. از سوم تا چهاردهم ژوئن 
زمين  ی  عنوان کنفرانس سران کره شد و رايج است که از آن به

  صحبت شود.
   

  خالصه
از  1945در سال  NGOيا » سازمان غيردولتی«اصطالح 

که در منشور خود بين حق  رو رايج شد که سازمان ملل برای اين آن
که برای  دولتی و نهادهايی مشارکت برای نهادهای تخصصِی بين

کردند، تميز قائل شود. در  المللی کار می خصوصی بين های سازمان
توان تحت  های خصوصی را می سازمان ملل عمالً انواع هيئت

رسميت شناخت. اين نهادها تنها بايد از نظارت  اوها به جی عنوان ان
عنوان  ها (چه به چالش گرفتن دولت دولتی مستقل باشند؛ و در پِی به

برحقوق بشر نباشند) و سازمان حزب سياسی يا از طريق تمرکز 
  غيرانتفاعی و غيرجنايی باشند.

توانند با اقتدار مرکزی  اوها بسيار متنوع است؛ می جی ساختار ان
ً نيرومند يا ترتيباتی منعطف تر از فدرال، پايگان جهانی داشته  نسبتا
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ها براساس يک کشور واحد قرار  که آن باشند. راه ديگر اين است
صورت فراملی عمل کنند. با بهبود در وسائل ارتباط  بگيرند و به
های  صورت سازمان اند، و به تر محلی هايی که بيش جمعْی گروه

شود، در سطح  ها ياد می بنياد از آن های جماعت ابتدايی يا سازمان
ای  گونه اند. اين امر به ملی ويا حتی در سطح جهانی فعال شده

ی مختلف غيردولتی صورت ها روزافزون از طريق ادغام سازمان
د نوجود دار ای ِی چترگونهالملل نيب یِ ردولتيغ یها سازمانگيرد.  می
مختلف ارائه  یردولتيغ یها سازمان یبرا یساختار نهاد کيکه 

های  چنين شبکه هم .ستندين یمشترک تيهو یدهند که دارا یم
گذار راهبردِی  های سياست تری برحسب موضوع و گروه منعطف

کنند.  های سازمان ملل اعمال نفوذ می يش آ وجود دارد که در هم اتفاقیْ 
 9شکل  نظيری به صورت کم های محيط زيست به اين امر در سياست

فهرست شده است، رخ  21ی شمار  گروه عمده که در دستور جلسه
  دهد. می

های اجتماعی قرار  های غيردولتی در مقابل جنبش گاه سازمان
ها  اند جنبش های اجتماعی مايل هواداران جنبشکه  چنان گيرند. هم می

تر و پوياتر ببينند، و اين  های غيردولتِی پيشرفته عنوان سازمان را به
دانند.  ها] را کاذب می های غيردولتی و جنبش دوپارگی [بين سازمان

ی مدنی  ای مشابه جامعه گونه اند. به اوها اجزای جنبش اجتماعی جی ان
های اجتماعی  ی فعاليت ای دربرگرفتن همهتر بر مفهومی گسترده

تر مورد  هاست. اين موضوعی بيش ها و جنبش توسط افراد، گروه
های اقتصادی را نيز  ی فعاليت ی مدنی همه که آيا جامعه مناقشه است

بخش عمده ديده  3عنوان  گيرد يا نه. معموالً جامعه به دربرمی
منهای فعاليت ی مدنی  شود: دولت، بخش خصوصی و جامعه می

  اقتصادی.
که  اند  های غيردولتی چنان متنوع و چنان مورد مناقشه سازمان

پذير نيست. ممکن است  ها امکان ی آن ها ويا تقابل با همه حمايت از آن
ها  تر از دولت اند و مشروعيتی بيش ادعا داشته باشند که صدای مردم

خواه  اقتدارگرا و تماميتهای  دارند؛ اما چنين ادعايی را تنها در دولت
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عنوان  ها به هرروی، نقش آن توان قابل توجيه دانست. به می
ادعای نمايندگِی مشروعيت  کنندگان در مباحثات دمکراتيک به شرکت

  ها بستگی ندارد. آن
  

   1.44.3.7ی  ی يونسکو ماده نامه نشدا
  های غيردولتی سازمان 

او پيش از تشکيل  جی غيردولتی يا ان  اصطالح سازمان مقدمه:
سازمان  132که  سازمان ملل رواج عمومی نداشت. هنگامی

 1910ديگر در سال  المللی تصميم گرفتند تا با هم غيردولتی بين
های  کاری داشته باشند، اين کار را تحت عنوان اتحاديه هم
طور رسمی  ی ملل به انجام دادند. جامعه» المللی های بين انجمن«
اشاره داشت، » های خصوصی ا سازمانی خود ب رابطه «به

ها در آن زمان خودرا نهادهای  که بسياری از اين هيئت درحالی
ً سازمان المللی يا اتحاديه بين بين المللی  های بين المللی ويا صرفا
ای  نويس منشور سازمان ملل هيچ اشاره ناميدند. نخستين پيش می
ها  تنوعی از گروهکند.  های خصوصی نمی کاری با هيئت داشتن هم به

ً از اياالت متحده) در هم (به آيش  طور عمده، اما نه صرفا
سازمان ملل تأسيس شد، برای  1945سانفرانسيسکو که در سال 

ها نه تنها موفق شدند که  اصالح اين موضوع تالش کردند. آن
های  ای برای تقويت و رسمی ساختن مناسبات با سازمان تبصره

ی ملل وجود داشت،  بالً توسط توسط جامعهخصوصی ارائه کنند که ق
چنين نقش سازمان ملل در مسائل اجتماعی و اقتصادی و  بلکه هم

را  (ECOSOC)يا » شورای اجتماعی و اقتصادی«ارتقای منزلت 
سازمان ملل ارتقا بخشيدند. برای توضيح » ارگان اصلی« عنوان به

شورای «ای ارائه شد تا مناسبات  شناسی تازه امور، اصطالح
المللی تعريف کنند.  با دو نوع سازمان بين را» اجتماعی و اقتصادی

  ی نامه  عوامل تخصصی ايجاد شده در توافق« 70ی  براساس ماده
، توانستند بدون حق رأی در جلسات مشارکت داشته »دولتی بين
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» های غيردولتی سازمان«، 71ی  که طبق ماده باشند؛ درحالی
سان،  بدين». مناسبی برای مشاوره داشته باشند ترتيبات«توانستند  می
» های غيردولتی سازمان«و  »های تخصصی عوامل [يا آژانس«
اصطالح فنِی سازمان ملل تبديل شدند. برخالف بسياری از  به

ی  ويژه از اوائل دهه او به جی اصطالحاِت سازمان ملل، اصطالح ان
  کرد.پسند و رايجی پيدا  بعد کاربرد مردم به 1970

او  جی ها تحت عنوان ان امروزه انواع بسيار گوناگونی از هيئت
ی  شوند. هيچ تعريف مورد توافق همگان درباره توصيف می

های غيردولتی وجود ندارد و اين اصطالح مضامين مختلفی  سازمان
های  دهد. باوجود اين، مشخصه را در شرايط مختلف انتقال می

های غيردولتی بايد  که سازمان است بنيادين معينی وجود دارد. روشن
ی کلِی  مشخصه 3عالوه،  مستقل از نظارت مستقيم هردولتی باشند. به

ها را از اين مالحظه  پذيرفته وجود دارد که انواع خاصی از هيئت
 یاسيحزب س کيعنوان  به یردولتيسازمان غ کيکند.  حذف می

گروه  کتواند ي نمی است، یانتفاعريغنهاد  نيا ؛شود ینم ليتشک
ها در  اين مشخصه .است زيآم خشونتريغ ژهيو بهو ، باشد کارتيجنا

ها  رسميت شناختن آن کاربرد همگانی رايج است، زيرا با شرايط به
شود:  ها گاهی مبهم می خوانی دارد. مرزبندی توسط سازمان ملل هم

 سان دانسته های غيردولتی درعمل با حزب سياسی هم بعضی سازمان
های  های غيردولتی از طريق فعاليت شوند؛ بسياری از سازمان می

طور مشخص قراردادهای مشاوره يا فروش نشريات،  تجاری، به
های غيردولتی ممکن  کنند؛ و تعداد کمی از سازمان درآمد توليد می

بار مرتبط باشند. باوجود اين،  است با اعتراضات سياسی خشونت
عنوان بوروکراسی دولتی، يک  گاه به های غيردولتی هيچ سازمان

حزب، شرکت تجاری، سازمان جنايی ويا گروه چريکی تأسيس 
های غيردولتی را انجمن  سان، اين مقاله سازمان شوند. بدين نمی

ديگر و  همراه يک کند که به داوطلب مستقلی از مردم تعريف می
يابی  براساسی پايدار و پيوسته برای هدفی مشترک، سوای دست
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های غيرقانونی تأسيس شده باشد.  مقام دولتی، کسب پول ويا فعاليت هب
  شود. تر پرداخت و تعديل می کرد اساسی در ذيل بيش اين روی

  

  های ذينفع، های غيردولتی، گروه مانساز
  وها  های فشار، البی گروه

  های داوطلِب خصوصی سازمان 
و در بحث سياست در درون کشورها، اغلب بين گروه ذينفع 

که اين هردو نوع گروه  شوند، اما مسلم است گروه فشار تميز قائل می
گذاری دولت تأثير دارد. اصطالح گروه ذينفع  خصوصی برسياست

کار رفته  ها به ها يا اتحاديه هايی مانند شرکت گروه تر با توجه به بيش
بخش نيست، زيرا  است. استفاده از اصطالح گروه ذينفع رضايت

خِط مشی  هايی است که تنها به گروه اشاره به اين اصطالح   گرايش
اقتصادی توجه دارند و برای نگاهبانی از موضع اقتصادی خود اقدام 

های با منابع  اين گرايش دارد که] تنها گروه چنين به کنند، و [هم می
کدام از  هيچها تأثير داشته باشند.  توانند برسياست اقتصادی اساسی می

کنندگان اقتصادی نيز متوجه  ی اقدام اين قضايا معتبر نيست. عمده
ها  که برای آن اند. حداقل اين هايی فراسوی انباشت ثروات ارزش

سالمت و امنيت،  که  امنيت و منزلت نيز حائز اهميت است. نهايت اين
زيست برای   های محيط چنين رفاه اجتماعی و ارزش و هم

تری دارد. اصطالح گروه  مسئوليت گسترده ان اقتصادیْ کنندگ اقدام
گيرد. کاربرد  ها را دربرمی تری از گروه ی گسترده فشار دامنه

های  هايی (مانند گروه اصطالح گروه فشار برای پوشش آن گروه
هايی را دنبال  های حقوق بشری) است که هدف محيط زيستی و گروه

ً از آن سو می برند. تأکيد اصطالح  د نمیکنند که خودشان مستقيما
حمايت از  ها از طريق آنْ  که گروه گروه فشار بر فرآيندهايی است

انگيزند. تقابل بين گروه  های سياسی خود را برمی ارتقای ارزش
های عينی و  توان برای تقابل بين هدف ذينفع و گروه فشار را می
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که گروه  روست اين کار برد؛ و از های ذهنی اين دو نوع گروه به هدف
های محيط زيستی و  های اقتصادی را بر ارزش گيری بازده ذينفع پی

  داند. های انتزاعی ديگر ممتاز می ارزش
ای، البته نيرومندتر، اما با مضامين  در آمريکا تميز مشابه

 البیْ  رسد که اشاره به نظر می رود. به کار می هنجاری متفاوت به
ای پنهان باشد،  شيوه هکارگيری نامشروع ثروت ب حاکی از به

های ذينفع عمومی  های داوطلب خصوصی يا گروه که سازمان درحالی
کنند. در تمايز بين عضويت در يک البی که  تصويری مثبت ارائه می

ای منطقی وجود دارد. اين  هم خصوصی و هم داوطلبانه است، مسئله
بخش نيستند، چون دو اصطالح اخير  چنين رضايت اصطالحات هم

هايی را که  سادگی گروه ی از فعاليت خيرخواهانه است، اما بهحاک
هايی را که مانند  کنند ويا آن برای ارتقای يک موضوع مبارزه می

ذهن  مسائل جهانی توجه دارند، به به» الملل عفو بين«يا » صلح سبز«
ای عينی  شيوه رسد که به نظر می به» منافع همگانی«کنند.  متبادر نمی

» همگانی«که  جهت اين دهد، اما هم به را پوشش میخير همگان 
ً مورد »نفع مشترک«تعيين  چيست و هم باتوجه به ، مفهومی اساسا

تواند توسط  ی نفع همگانی می مناقشه است. نظر يک شخص درباره
گرِی  های غيرقابل قبول، افراطی عنوان بيان ارزش شخصی ديگر به

  ايدئولوژيک يا تقاضاهايی خاص باشد.
ها و  های فشار يا بين البی های ذينفع و گروه تميز بين گروه

ی  های داوطلِب خصوصی ارزش تحليلی ندارد. همه سازمان
های داوطلْب منافعی دارند که از آن  های فشار يا سازمان گروه

شان، افزايش حاميان فعال  کنند، حتی اگر تنها بقای حيثيت حفاظت می
باشد.  ثرؤارتباط م یبرقرار یبرا یکاف شانکسب درآمدويا 

کنند تا  دوستانه از مناسبات عمومی پيچيده استفاده می های نوع خيريه
گری پذيرفته هنگامی  ی خودرا افزايش دهند، و از فنون البی بودجه

تأثير   ها که سياست مالياتی دولت بردرآمد آن کنند  استفاده می
ً از  و البی های ذينفع ی گروه سان، همه همين گذارد. به می ها، دقيقا
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دادهای سياسی و اجتماعی تأثيرگذار  ها بر برون رو که فشار آن اين
ً به است، دارای اهميت سياسی ای پنهانی در  شيوه اند. [گرچه] لزوما

کنند، [اما] گاه در پِی بسيج حمايت  کريدورهای قدرْت عمل نمی
ی  هاند. هنگامی که نمايندگان يک شرکت درگير مبارز همگانی

ای استدالل  های انتزاعِی عمومی شوند، اغلب برای ارزش سياسی می
ها  ی خودشان است. شرکت کنند که فراتر از منافع مشخِص ويژه می

ً می   تر عقايد همگانی ای دقيق گونه يا به  توانند نفع عمومی را ــ صرفا
 نيز و یتجار یها ارزشخطر انداختن حيثيت عمومی،  راــ با به

چه را که  ها آن چالش بکشند. بسياری از شرکت به خودشانْ  درآمد
دهند.  تر ارتقا می ای مثبت شيوه شود، به اغلب نفع همگانی ديده می

ای اهدا  های خيريه فعاليت ها سود خود را به ممکن است که شرکت
هويت مشترک  های زيست محيطیْ  طور مستقيم با ارزش کنند، و به

 یبرا یحتمند شوند، ويا  گرايی سبز بهره احساس کنند تا از  مصرف
 را کاهش دهند. هيو مواد اول یمصرف انرژ هاْ  نهيکاهش هز

های  ای از ارزش ی گسترده های کارگری برای تأييد دامنه اتحاديه
چنين  ها هم روند. آن ها می ـ بسيار فراتر از شرکت معموالً  سياسی ـ

صورت  به  ای مستقل و هم شيوه هم به   پول، پرسنل و ديگر منابع را ـ
ها و مبارزات جمعی اختصاص  ـ برای کمپين های فشار اتحاد با گروه

  دهند. می
های داخلی کشورها  که در گفتمان سياست نظر از اين صرف

های  اين اصطالحات چه فکری داشته باشيم، [اما] در سياست نسبت به
اند ادعا کنند که از  ها مايل جاکه ديپلمات جهانی کاربردی ندارند. ازآن

کنند، تصديق نخواهند کرد که  ی متحد پيروی می جامعه» نفع ملی«
رو]  های فشار دارند، [از اين های ذينفع يا گروه ای با گروه رابطه

دهند.  های غيردولتی را ترجيح می آيندی مانند سازمان عنوان خوش
از های نفع همگانی وجود دارد،  تفکری که در پِس مفهوِم گروه

های غيردولتی انتقال يافته است. تمايلی  سازمان طريق نگرِش مردم به
های  نظام سازمان ملل برای سازمان برای محدوديت دسترسی به
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معنی  ها به ی اين وجود دارد، اما همه» صحيح و شايسته«غيردولتِی 
شوند،  هايی که توسط شخص [خاصی] حمايت می که گروه آن است

ها حذف شوند.  ملل باشند و ساير گروهبايد مشمول سازمان 
اصطالحات ديگر (مانند گروه ذينفع، گروه فشار، البی و سازمان 

ای مشروع برای  شيوه توانند به ی خصوصی) همگی می داوطلبانه
تر  هرروی، در بيش کار برود. به های غيردولتی به اغلب سازمان

ود دارد فرآيندهای سياسی در سطح جهانی نوعی اغماض متقابل وج
» های غيردولتی سازمان«و فراگيِر   که در پِس اصطالح بدون مناقشه

پردازيم، گرايش  آن می شود. تنها استثنای مهم که در ذيل به پنهان می
ی  المللی برای سخن گفتن درباره در سياسِت محيِط زيستِی بين

رسد،  نظر می تر مثبت به است. اين اصطالح بيش» های عمده گروه«
نوز اصطالحی مبهم است و از هرگونه ارتباط مستقيم با اما ه

  گذاری تهی است. مشارکت در سياست
های غيردولتی و سازمان  در منطِق زبان هيچ تفاوتی بين سازمان

بازهم مضامين  NGOی خصوصی وجود ندارد، اما  داوطلبانه
گران سياسی  ی متنوعی از بازی کند و برای دامنه خنثايی را حمل می

[سازمان  PVOکه  تری دارد؛ درحالی قابليت اجرايی بيش
ی محدودتری از  تر حاکی از تأييد دامنه ی خصوصی] بيش داوطلبانه

که بر روی  هاست. در عمل غيرممکن است اخالق برای گروه
های ارزشمند  کدام از اين اصطالحات همگانی برای تميز گروه هيچ

است داخلی و چه سياست چه در سي های غيرقابل قبول ــ از گروه
ــ توافق وجود داشته باشد؛ زيرا چنين تمايزی انتخابی ذهنی  جهانی

  گر است. ها و ترجيحات شخص مشاهده براساس ارزش
  

  اقدام کنندگان تراملی
 »تراملی«اصطالح  ،المللی بين روابط یِ در بررسی دانشگاه

که در  ،مرزهای کشوری اختيار شده ای در رابطه هرگونه  اشاره به
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کنندگان دولت نباشد. اين اصطالح برای  کم يکی از اقدام ِآن دست
الملل همان روابط بين  اختيار شد که روابط بينگمان اين انکار 
دولتی است. اين اصطالح در  تر روابط بين ای دقيق گونه ها يا به دولت

ل محيط زيستی و اقتصادی که ئی مسا نتيجهعنوان  به 1970ی  دهه
رسميت شناخته  بهبرای مباحث جهانی ن اولويت باالتری عنوا به

آشکار است که مفهوم دانشگاهی  بالفاصله .گرديداختيار ، شدند
 متفاوت است.غيردولتی گر تراملی با مفهوم سياسی سازمان  اقدام

های  ی فعاليت اين اصطالح همهاين دليل که]  [به ،نخست
کنار ، دنشو محدود میک کشور واحد ي را که به هايیاو جی ان
 یدولتی ديگررگران غي ی اقدام همه اين دليل که] ، [بهدوم گذارد. می

های غيردولتی تعريف  که بيرون از دنيای سازمان گردد را شامل می
 ،جنايات تراملی به ،های تراملی شرکت بهاشاره  د.نشو می
امری عادی و  های تراملی تروريست به ياهای تراملی و چريک به
ای  ندرت اشاره جهانی به های در سياست[اما]  پا افتاده است. شپي
که اين دليل  ، احتماالً بهگيرد تراملی صورت می یوهاا جی ان به

ها را  خود آن طور خودبه ، بهست جهانیادر سي هاوا جی درگيری ان
  کند. می ملی ترا

  

  وغيردولتی های  سازمان
  ها دولت ها از استقالل آن

اين  غيردولتیهای  ی استقالل سازمان مسئله دربارهدشوارترين 
های منفرد  ؟ گاه دولتنهيا  هستند است که آيا تحت نفوذ دولت

را  ها های آن وهايی که سياستا جی کوشند از طريق استقرار ان می
ای مشخص تحت  را در عرصه هاوا جی جماعت انبرند،  پيش می

 گنگونام  سریرايج  کامالً ثير قرار دهند. اين امر با کاربرد أت
GONGO اند وهايی که ازطريق دولتی سازمان يافته شدها جی يا ان، 
در  وهاا جی ان، اين امکان وجود دارد که چنين . همشود شناخته می
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ی اقدام مستقل را بسيار تنگ ببينند، و حتی  عرصهجوامع اقتدارگرا 
أييد ديگر که مورد ت  ، ممکن استدنکن هنگامی که مستقل عمل می

 ،ولمهای غيرمع ورای اين وضعيتگران سياسی قرار نگيرند.  اقدام
نظارت  ی دولتی به بودجه دريافت تعصبی گسترده وجود دارد که

ی دولتی قابل پذيرش است]،  اين استنباط [که بودجه .انجامد دولتی می
از  رساند؛ می  آسيب غيردولتیيک سازمان  ی حقوق بشر به درعرصه

مقررات صريحی دارد که کمک دولتی  »الملل عفو بين« ،رو اين
 ،پذيرد. از سوی ديگر نمی خود ولمای معه مستقيم را برای فعاليت

منابع  به نهگرايا انسانهای  امدادتوسعه و های غيردولتی  سازمان
رو  ازاين ،برندبهای عملياتی خود را پيش  نيازمندند تا برنامهاساسی 

 گونه که اين درحالی. پذيرند رسمی را می های ها کمک بسياری از آن
ای مطمئن و تضمين شده  ند که بودجها مايل غيردولتیهای  سازمان

ً  دولت ،های اداری خود داشته باشند برای هزينه فقط  ها عموما
  کنند. یبانيها پشت پروژه یدانيم یهانهياز هزخواهند  می

طراحی  های خود را غيردولتی برنامه های هنگامی که سازمان
 ها برنامهچه  چناناما  نظر برسند؛ بهمستقل که  ، ممکن استندنک می

که کمک يا قرارداد دولتی را در آينده  باشدطوری طراحی شده 
واقع  ی غيرمستقيم شيوه تواند به نفوذ دولت میگاه  ، آندنمحتمل ساز

ن ئباتجربه و مطم غيردولتیهای  سازمان ،از سوی ديگر شود.
ای برای بودجه اختيار کنند و با اين کار  کردهای تازه رویتوانند  می

های خود را از نو مورد  شیموجب شوند مقامات دولتی خط م
ای است که در  بهترين مثال برای اين امر شيوه رزيابی قرار دهند.ا

الملی پدران و  فدراسيون بين«ويژه  به غيردولتی،های  آن سازمان
بدون  ند.داشت های جمعيتی وا برنامهرش پذي  ها را به دولت ،»مادران
هيچ ، دولتو  غيردولتیی يک سازمان  رابطه لی نسبت بهيصدانش تف

ممکن  .اين نفوذ وجود ندارد جهتروش آشکاری برای  شناسايی 
ی  رابطه ی اززيست محيطی هر نوع غيردولتیِ های  سازمانکه است 

ـ  احتماالً ـ  پژوهشهای حفاظت و  د. گروهنداشته باشرا  یمين اعتبارأت



21 
 

شان را  یها تا برنامه ورندآ میدست  بهحالی کمک دولتی را  ا خوشب
مورد حمايت قرار دهند: بعضی نوآورند و بعضی نوآور نيستند. 

ممکن است ، ی تندرو کننده های کمپين گروه ،ها فراسوی اين وضعيت
  يا نتوانند کمک دولتی را جذب کنند.وتمايلی نداشته باشند 

  

  های غيردولتی، احزاب سياسی مانساز
  های قومی و اقليت

و  شود گرفته نمیاو در نظر  جی که حزب سياسْی ان درحالی
ی از دتواند در سازمان ملل رسميت پيدا کند، تعداد معدو نمی

شورای «با ی  در رابطهاحزاب سياسی  های تراملیِ  گروه
ای  گاه مشاوره جای ECOSOC »اجتماعی سازمان مللـ  اقتصادی

[در داران پارلمانتاريسم  هايی از طرف چنين گروه اند. هم يافته
ای  گاه مشاوره جای»] اجتماعی سازمان مللـ  شورای اقتصادی«

ای پيش نيامده است؛  ها مسئله يک از اين گروه دارند. در مورد هيچ
ل در تن سازمان ملخدرگير سااند تا از  تالش کردهها با دقت  زيرا آن

حقوق  های غيردولتیِ  . سازمانکننداجتناب  »ها امور داخلی دولت«
يکی از مقاصد شورای که  رغم اين علی که اند متأسفاز اين بشر 

ارتقای احترام برای حقوق بشر و «اجتماعی سازمان ملل ـ  اقتصادی
ً مشاورههمين اصل ، [اما] »رعايت آن است در مورد ای]  [صرفا

شورای  1967رود. در ماه می سال  میکار  ها نيز به آن
را ارائه کرد که  1296ی  نامه قطع اجتماعی سازمان مللـ  اقتصادی

نبايد عالئق «های غيردولتی  گويد: سازمان طور مشخص می به
منافع گروه  ی يک موضوع داشته باشند و به المللِی کلی درباره بين

» واحدخاصی از اشخاص يا مليت واحد يا وضعيتی در دولتی 
ی جوالی  محدود شوند. درحالی که اين تبصره از متن تجديدنظر شده

آن  حذف گرديد، [اما] درعمل هنوز هم کاربرد دارد و به 1996
سازمان جهانی «تواند  شود. براين اساس، دولت هند می استناد می
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الملِل  بين«را از رسميت يافتن در سازمان ملل بازدارد. » ها سيخ
، 1999ای خودرا در اکتبر   گاه مشاوره نيز جای» بستگی مسيحی هم

) John Garang گجان گرانکه ازيک  رهبِر چريکی ( پس از اين
ها در کميسيون حقوق  حمايت کرد و اجازه داد که او از طرف آن

  همين معضل دچار شد. بشر صحبت کند، به
ی پيچيده است که در  رسميت شناختن حقوق اقليْت چنان مسئله به

شود. هم در  های مختلف با آن برخورد می شيوه کشورهای مختلف به
های اقليتی که  آمريکای شمالی جماعتدر آمريکای جنوبی و هم 

بازماندگان و اخالف ساکنان اوليه پيش از ورود امواج بزرگ 
» مردمان بومی«ممتاِز  وانمهاجران اروپايی بودند، از عن

برخوردارند. اين اصطالح در استراليا، نيوزيلند و چند کشور ديگر 
ها در  نيز اختيار شده و مورد استفاده است. از سوی ديگر، دولت

کشورهايی با اقوام مختلف، مايل نيستند که هيچ رسميت خاصی 
که  ی مورد] سازش اين است ها قائل شوند. [مسئله برای اين اقليت

، حقوق هستند یکه دارا یعنوان افراد بهی افراد بوم بهسازمان ملل 
اين سازش از . کند ی، اشاره معنوان جمع) مردمان بومی (به نه به

حق  رسميت شناختن هويت جمعی يا هرگونه ادعايی نسبت به به
 1296نامه  هايی که از قطع کند. محدوديت خودگردانی اجتناب می

ای  گاه مشاوره هايی با جای شود، بدان معنی است که سازمان ناشی می
ً ائتالف اند. با وجود  های قومی ای يا جهانی اقليت های منطقه عمدتا

و » کميسيون حقوق بشر«ای در هردو  روندهای ويژهاين، 
ی  اتخاذ شده است که مشارکِت دامنه» ی پايدار کميسيون توسعه«

داند. عالوه براين، در  های بومی را مجاز می تری از سازمان گسترده
 اجتماعی سازمان مللـ  شورای اقتصادی 2000ماه ژوئيه سال 

 16ی  ساخت که دربردارندهگاه دائمی برای مسائل بومی مستقر  جای
های بومی نامزد  ها را سازمان کارشناس مستقل است که نيمی از آن

های غيردولتی را، از طريق تنوعی از  کنند. اين سازمان می
ويژه در  توان در سياست محيط زيست، به پيوندهای مسائل پيچيده، می
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  های بارانی، دارای اهميت دانست. درحالی که اين بقای جنگل
های غيردولتی در دستگاه سازمان ملل تحت نظارت ترتيباتی  سازمان

های غيردولتی حضور دارند، [اما] مردم بومی اغلب  برای سازمان
نظيری برخوردارند که سوای  گاه بی عالقمندند ادعا کنند که از جای

ها برتری دارند.  آن های غيردولتی است و نسبت به نمايندگان سازمان
ای هموار   شيوه ف با هواداران محيط زيست هميشه بهدرنتيجه، ائتال

  رود. پيش نمی
  

  های غيردولتی  سازمان
  های با فعاليت ها و روابط  آن

  اقتصادی و تجاری
شرکتی  دانند که به دولتی مجاز می چند سازمان اقتصادی بين

شرايطی دسترسی  منفرد اجازه دهند تا براساس مقررات خود به
های غيردولتی وجود دارد؛ اما اين تنها  برای سازمانداشته باشند که 

های تصادفی و منعطفی وجود دارد و هيچ  در مواردی است که روال
که در  چنان ی رسمی دربين نيست. باوجود اين، هم ترتيبات نهادينه

های غيرانتفاعی  مورد احزاب سياسی نيز چنين است، فدراسيون
اند و  صنعتی استقرار يافتهی  کاری گسترده ها که برای هم شرکت

عنوان البی اقدام کنند، پذيرشی گسترده دارند. از  که به برای اين
المللی  اطاق بين«هايی مانند  هيئت آغازين روزهای سازمان مللْ 

های مشابهی  و سازمان» المللی کارفرمايان سازمان بين«، »تجارت
تی قرار های غيردول های اقتصادی خاص در ميان سازمان برای بخش

چندان اهميتی در خوِد سازمان  1990ی  اند. اين نهادها تا دهه گرفته
ی  های تخصصی مهم بودند. مسئله ملل نداشتند، اما هميشه در عامليت

سازی در  که هرچه فرآيند تصميم تر در اين بحث، اين است فنی
ها استفاده  تر هم از تخصص آن تر باشد، بيش گذاری بيش سياست

  کنند. می
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 ريوی زمين در  کنفرانس سران کره 1992دادهای  يکی از برون
بود که » آيش سازمان ملل در مورد محيط زيست و توسعه هم«

کشاند، و از  های محيط زيست جهانی می سياست ها را به شرکت
اجتماعی سازمان ملل مرتبط ـ  کار شورای اقتصادی تر به رو بيش اين
ونقل در دستور کار  انرژی يا حملشدند. هنگامی که مسائلی چون  می

يابند.  ای می بخش اهميت برجسته های [متعلق] به است، هيئت
ترين  اند. برجسته بنياد تشکيل شده بندهای تجاری مسئله عالوه، گروه به

» ی پايدار شورای تجارت جهانی برای توسعه«ها  بندی گروه  اين
رانس سران های متنوعی است که بر کنف است که از اخالف البی

  های اقتصادی سازگار با محيطِ  ی زمين متمرکز بود تا فعاليت کره
ها  های نفتی در بعضی از اين فروم زيست را ارتقا دهد. شرکت

 .ستين گونهنيموارد ا رياما در سااعتبار محيط زيستی دارند، 
در کاهش   OCIMF »ینفت یها شرکت يیايدر یالمللنيب فروم«

» ائتالف جهانی اقليمی«اما دارد،  یديسهم مف اينفت در در یآلودگ
GCC فروم دريايِی «کند.  با کاهش مصرف نفت مخالفت می

» المللی سازمان دريايی بين«توسط » های نفتی المللی شرکت بين
» ائتالف جهانی اقليمی«و  رسيده،ثبت  بهعنوان سازمان غيردولتی  به

چارچوب ميثاق «در  »آيش احزاب هم«عنوان ناظر برجلسات  بهنيز 
  .پذيرفته شده است »تغيير اقليمی

 1999در ژانويه  »داووسفروم جهانی اقتصادی در «در 
ها خواست  صراحت از شرکت ، بهکوفی عناندبيرکل سازمان ملل، 

 یها تيبا سازمان ملل، مسئول »یجهان مانيپ« کي بهتا با ورود 
 9کنند،  میهايی که چنين  شرکت خود را گسترش دهند. یاجتماع

ای از  شمارند که برای ارتقای مجموعه اصل را محترم می
ی حقوق بشر، استاندارهای کار و   های محوری در عرصه ارزش

حفاظت محيط زيست [حائز اهميت] است. کمی پس از آن، 
کنفدراسيون «های تجارت جهانی، چندصد شرکت و نيز  سازمان

نش پاسخ مثبت نشان دادند؛ واک» های کارگری آزاد المللی اتحاديه بين
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ی] حقوق  [در عرصه های غيردولتی سازماناما تنها معدودی از 
در ميان  یچنين کردند. سوِءظن عميقو توسعه  محيط زيست ،بشر

ها  که شرکت ی اين امکان های غيردولتی درباره بسياری از سازمان
، وجود تعهدات خود کنند به عملليت اجتماعی ؤمسی  در عرصه

  دارد.
های  تجارت، بعضی سازمان نسبت بهرغم سوِءظن  علی

ً در تتا اند  غيردولتی تصميم گرفته کاری برای  هم مهيداتمستقيما
شرکت کنند. اين امر هم  یهای اخالق تجار تدوين و پايش بيانه

. های منفرد انجام شده است براساس صنعت گسترده و هم شرکت
 هيتا ژوئ عتيطب یصندوق جهان (معروف به WWFبرای مثال، 

 ،»ها نظارت بر جنگل یشورا« ليدر تشک 1993در سال ، )2000
را  یرهبر »يیايمباشرت در یشورا«در تشکيل  1996 و در

های پايدار را با  کند تا روال هر شورايی تالش می برعهده گرفت.
توسط  يش ها و از تأييد فرآورده ،کننده ارتقا دهد مشارکتهای  شرکت

ای  گونه گيرد. بهبمحيط زيسْت بهره دار  طرفهای غيردولتی  سازمان
اجتماعی ويا محيط زيستی  های بازرسی مختلفیهای  شرکت ،مشابه
  دار شدند. عهده ، شود یمستقل انجام م هایابيساالنه توسط ارزرا که 
  

  های غيردولتی سازمان
  سياسی از خشونت ی و استفاده

هيچ سازشی با اين انديشه وجود نداشته است در دستگاه سياسی 
بخِش نرمال فرآيند سياسی نيست. رفتار  که کاربرد خشونتْ 

يک] سازمان  گرانه در سازمان ملل از سوی افراِد [وابسته به پرخاش
ای آن را  گاه مشاوره ی تعليق جای کافی است تا مسئله غيردولتیْ 

چريکی تمايل دارد ادعا مطرح سازد. در شرايط استثنايی که گروه 
عنوان بخشی از مبارزه برضد  ها از خشونت به ی آن کند که استفاده

قابل قبول است، اين گروه خود را سازمان غيردولتی  گرْ  رژيم ستم
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بخش ملی  ها را جنبش رهايی ها آن اين گروه  داران نامد. طرف نمی
وانند. خ ها را تروريست می شان، آن نامند، درصورتی مخالفان می

دولتی بپيوندند،  های بين سازمان شوند تا به ها مجاز می گاهی اين گروه
ها  اند. اين گروه ها دولِت کشورهای رسميت يافته که گويی آن چنان
بندی  عنوان سازمان غيردولتی طبقه گاه در سازمان ملل به هيچ
و  مجمع عمومیعنوان ناظر در  ها به اند؛ اما معدودی از آن نشده

اند. در  گاه متفاوتی يافته جای های سازمان مللْ  آيش چنين در هم هم
های نادری از کاربرد خشونت  ای] از کشورهای منفرد نمونه  [پاره

عنوان  ها به آن هايی که معموالً به عنوان تاکتيِک عمدی توسط گروه به
شود، وجود دارد. مثال روشن آن،  سازمان غيردولتی اشاره می

ها از سوی دولت، از  در بريتانياست. آن» حيواناتی رهايی  جبهه«
ها  چنين از سوی [افراد] بسياری که از اهداف آن سوی مردم و هم

ً به حمايت می شوند. تعهد  عنوان جانی درنظر گرفته می کنند، صرفا
های غيردولتی  ترين اصل در تعريف سازمان عدم خشونت محترم به

  است.
  

  نانواع مختلف ساختارها در ميا
  های غيردولتی سازمان

های  هايی وجود دارد که سازمان ای از شيوه تنوع گسترده
عضويِت سازمانی در  اند. الگوی کالسيک آنْ  غيردولتی ساختار يافته

آهنگ باشد.  ای جغرافيايی هم شيوه يک پايگان تعريف شده است که به
 ها کنند که در استان ای کار می های محلی اشخاص منفرد در گروه

ها هم ستادی در شهِر پايتخِت کشور  آن  شوند، و کليت آهنگ می هم
غيردولتِی ملی   های های کشوری را سازمان گونه سازمان دارند. اين

غيردولتی   سازمانمکرراً در  ها غيردولتی ملی سازماناند.  ناميده
های  تواند شامل گروه شوند که می ترکيب می INGOيا  المللی بين

اِی کشورهای مختلف باشد و هيئتی جهانی آن را پوشش بدهد.  منطقه
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ً وجود ندارد. بسياری  چنين چيزی در تمام سطوح پايگان لزوما
هستند که ساختار استانی داشته باشند.  اين   تر از آن کوچک کشورهاْ 

تر،  ولتِی تخصصِی کوچکغيرد  های سازمانامکان وجود دارد که 
عنوان  سادگی افراد را به که شعبات محلی داشته باشند، به بدون آن

شوند. از  نام می المللی ثبت نام کنند. گاه افراد در سطح بين عضو ثبت
اغلب نسبتاً دور المللی،  های بزرگ در سطح بين سوی ديگر، سازمان

های  سازمانتوجه اعضای خوِد اين حتی و  ،دنرس ینظر م به
گروهی که يک . ندنک یمنخود جلب  بهغيردولتی را نيز چندان 

تنطيم «کند، لزوماً از کار  ی محلی را اداره می کلينيک تنظيم خانواده
المللی تنظيم پدر  فدراسيون بين«و  (IPPF)» المللی پدر و مادری بين

آيش جهانی سازمان ملل زنان در پکن خبر ندارد.  در هم» و مادری
های جهانی با عضويتی که در ابعاد ميليونی  گونه سازمان عهذا اينم

که  کنند. درحالی گذاری دموکراتيک را حفظ می دارند، فرآيند سياست
های کليدی در  ها ممکن است که برای پست بعضی از سازمان

سطحی ملی انتخابات مستقيم برگزار کنند، مسؤليت برای عضويت 
المللی  از طريق يکی از شوراهای بيندر سطح جهانی غيرمستقيم و 

  يا مجمع نمايندگان ملی است.
  ی اصطالح سازمان بايد توجه داشت که يکی از ابهامات در باره

ای يا  هيئتی محلی، استانی، ملی، منطقه که آيا به غيردولتی اين است
ها،  در دانشگاه 1990ی  جهانی اشاره دارد. اين موضوع تا اوائل دهه

 بيقر تياکثرهای خبری يا سياسی صراحت کلی داشت.  و در رسانه
تيفعال ريهرگز درگ یو استان یلغيردولتِی م یها اتفاق سازمان به
خودی خود  غيردولتی به  سان، سازمان بدين شدند. نمی یفرامل یها

ای يا  های منطقه غيردولتِی ملی بود و هيئت  معنی سازمان معموالً به
  شدند. سازمان ناميده می المللی غيردولتی بين  سازمانجهانی 

دوستانه  های انسان ی تراملی و فعاليت غيردولتی ملی در توسعه
خودی خود حق  مشارکت داشتند، اما با استثنائات معدودی، به

خواستند  که می المللی را نداشتند. هنگامی مشارکت در ديپلماسی بين
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، اين کار را از طريق در سطح جهانی اِعمال نفوذ سياسی کنند
 1990ی  دادند. در دهه المللِی مناسبی انجام می غيردولتی بين  سازمان
های محلی وجود داشت تا در سطح جهانی  بزرگی در سازمان  خيزش

دليل کنفرانس  ی مسائل محيط زيست (به ويژه درباره فعال شوند؛ به
ئل ی مسا ) و درباره1992ی زمين در ريو در ژوئن  سران کره

موجب کنفرانس سران اجتماعی کپنهاگ در مارس  اجتماعی (به
1995 .(  

» المللی غيردولتی بين  سازمان«از آن زمان تاکنون اصطالح 
هم » غيردولتی  سازمان«کار نرفته و خوِد [عبارت]  قدر به آن

غيردولتی ملی را پوشش   المللی و هم سازمان غيردولتی بين  سازمان
اصطالحات گوناگونی رايج  عنوان بيان سياست جديدْ  داده است. به

، »بنياد های جماعت سازمان  «هايی مانند]  شده است. [عبارت
ی  های جامعه سازمان«و  (CBOs)» محور های محله سازمان«

اند. هنوز در اين باره ابهام وجود دارد که آيا اين  رايج شده» مدنی
هايی را که تنها در سطح محلی عمل  سازمان ترْ  طالحات تازهاص
های ملی هم  های محلی سازمان دهد يا شامل شاخه کنند پوشش می می
روشنی تنها  به محور محلهو  بنياد های جماعت سازمانشود.  می
در درون يک کشور،  ی مدنی جامعهسطح محلی اشاره دارند، اما  به

دارد. در واقع کامالً همگانی  در هرسطحی مظامين [متعددی]
  ی مدنِی جهانی اشاره کنيم. جامعه که به است  شده 

نوعی  در فضای حقوقِی سازمان ملل به  شناسانه کاربرد زبان
متفاوت بود. هنگامی که سازمان ملل تشکيل شد، هرگونه درگيری 

های خصوصی در کار سازمان ملل  افراِد خصوصی يا گروه
» ها دولت«شد که در انحصار  ديپلماسی محسوب میانحرافی از نُرم 

منشور  71ی  که در ماده چنان سان، سازمان ملی (هم بود. بدين
غيردولتی اطالق   هر سازمان سازمان ملل تعريف شده است)، به

شد که در يک کشور واحد وجود دارد. هيچ تمايزی بين سازمانی  می
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داد و سازمانی  که يک کشور گسترده يا سراسر کشور را پوشش می
ً جماعتی محلی يا بخش کوچکی از جمعيت را پوشش  که صرفا

شدند. فقدان هرگونه تميز اهميتی نداشت، چون  داد، قائل نمی می
های غيردولتی ملی  ن سراسِر کشوری يا سازمانعنوا مشارکت به

مشارکت در محدودتر، در نهادهای سازمان ملل بسيار نادر بود. 
سازمان ملل  یها در کنفرانس 1970 ی کوچک در دهه یاسيمق
شورای اقتصادی هنگامی که قواعد  آغاز شد. تک موردیصورت  به

رای تغيير کرد تا ب 1996در سال  اجتماعی سازمان ملل و 
عنوان امری  ای به گاه مشاوره جای» های غيردولتی ملی سازمان«

رايج قائل شوند، اين فرض پيش آمد که سازمان ملی، سازمانی با 
های محلی ويا نوعی  عضويت سراسرِی کشوری يا فدراسيون گروه
ای که در  غيردولتی  گروه فراگير است؛ يعنی: ائتالفی از سازمان

چنان که در سازمان ملل رايج  داشتند. هم های مختلف فعاليت عرصه
های  منسجم نبوده است: معدودی سازمان کردْ  است، اين عمل

غيردولتِی ملی پذيرفته شدند و   عنوان سازمان غيردولتی محلی به
وجود  نيز اصطالح ديگری را به ريوآيش  گاه مشورتی يافتند. هم جای

آورد که در سياست محيط زيست در سازمان ملل مورد استفاده قرار 
های  بندِی سازمان دستگاه طبقه ، به»های عمده گروه«گيرد.  می

منظور مشارکت در فرآيندهای  ی سطوح و به غيردولتی از همه
د بعد، کاربر گذاری سازمان ملل، اشاره دارد. از اين به سياست
که شامل  ی سطوحی است  حاکی از همه تنهايیْ  به غيردولتی  سازمان

ی] محلی، ملی يا  شوند، درحالی که استفاده از [کلمه [اين عبارت] می
سطح [خاصی، مانند محلی،  گيرد که به هنگامی صورت می جهانیْ 

های  سازمان«ملی يا جهانی] محدود باشد. اصطالحاتی مانند 
نيز در بستر سياسی مناسب مورد » های عمده هگرو«و » بنياد جماعت

  گيرند. استفاده قرار می
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   شناسی ييرات در اصطالحغت
  غيردولتیهای  سازمان

  

 بعدهب 1990 یاز اوايل دهه
ی  تا اوايل دهه 1945ز ا

1990 
 سطح سازمان

سازمان  ، يابنياد سازمان جماعت
  مدنی يا ی عهماج

 محلی غيردولتی سازمان 

ملی در  غيردولتیسازمان 
  سازمان ملل

(در جايی ديگر مورد بحث قرار 
 نگرفته)

 محلی

  مدنی يا سازمان  ی سازمان جامعه
 یحلم يردولتیغ

ملی در غيردولتی سازمان 
  سازمان ملل

(در جايی ديگر مورد بحث قرار 
 نگرفته)

ـ  مريکاآ(در استان
 ايالتی)

  ملی يا سازمان  غيردولتیسازمان 
 ی مدنی امعهج

ملی در غيردولتی سازمان 
  سازمان ملل

 ، خارج ازیردولتيغ یها سازمان
 سازمان ملل

 ملی

  يا سازمان غيردولتیسازمان 
 مدنی ی جامعه

 ای منطقه المللی بين غيردولتیسازمان 

يا گروه عمده يا  غيردولتیسازمان 
  سازمان

 ی مدنی جامعه
 جهانی المللی بين غيردولتیسازمان 

 

 های غيردولتی الگوی پايگانی دموکراتيکِ  سازماناقليتی از 
تواند عضو شود. يک  ها هرشخص می که در آناند  را پذيرفتهجهانی 

است که اعضا يا حاميانی داشته  آنمتغير برای سازمان غيردولتی 
و  نمايندخبرنامه دريافت  ،دنکن  باشد که برايش درآمد ايجاد 

گونه نظارت دموکراتيک بر  چاما هي ؛دنده های اقدام پاسخ  راخوانف به
در  [شيوه] اين نداشته باشند.های خط مشی سازمان  هزينه يا اولويت
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ارتقای رفاه اجتماعی و  کهدوستانه  عهای غيردولتی نو ميان سازمان
های  نيز در ميان سازمانکنند، و  گيری می را پیفقر کاهش 

وضعيت ر ديگمتغيير  است. یمر رايجا غيردولتی محيط زيستی
شرط  که الزمه و پيش است ويژه يا مشارکت در نوعی فعاليت

ً  اتحاديه ،سان عضويت است. بدين برای کسانی  های کارگری صرفا
که گاهی مشاغلی ( ؛باز است که در مشاغل معينی استخدام شده باشند

 ،های فنی هيئت ،ای مشابه گونه به. شود) بسيار گسترده تعريف می
ً ای  علمی و حرفه  ]مدارک يا[روی اشخاصی باز است که  به صرفا

چنين  ،در اين صورت های مربوطه را داشته باشند. الحيتص
امللی  که تشکيل فدراسيون ملی و يا بين هايی را پيش از آن سازمان

ً ها،  آن  توان براساس نقش می ،دنبده [وضعيت] اساس رب نه صرفا
  بندی کرد.  گروهشان  جغرافيايی

 [الزاماً] اگر نه حرف،کم در  کارگری (دستِ های  اتحاديه
 ،هرروی گيری دموکراتيک دارند. به ساختارهای تصميم درعمل)

ای دارند که بر  هنجارهای حرفهآورانه   ای، علمی و فن نهادهای حرفه
خاطر  اعضا به که آيد و ممکن است های دموکراتيک فائق می هنجار

ی سوم  گونه شوند. ای از سازمان اخراج های حرفه نقض هنجار
از جماعت ايمانی محلی تا (سازمان دينی است. اديان عمده همگی 

 .ای دارند مراتب پيچيده ها و سلسله پايگان) جهانی روحانیِ  داراقت
ها ادعای دموکراتيک بودن ندارند: اقتدار  يک از اين سازمان هيچ
يعت رشسنت يا  د وکاريزمای افرا ،مقدس ونمت، براساس ايمانها  آن

های  ی اتحاديه آور است که درباره . برای برخی تعجباست  پايگانی
های دينی چنان بحث کنند  سازمان ياای و های حرفه هيئت ،کارگری

هر اين رهبران  ،در واقع .ندا های غيردولتی ها سازمان که گويی اين
انکار  خودراسازمان غيردولتی بودن  سازماْن معموالً  عسه نو

ها در دستگاه  ی اتحاديه گاه ويژه استثنای جای به ،با وجود اين .دنکن می
با اين ، برخورد (ILO)المللی کار  سازمان بين ی جنبه سهمديريتی 
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که با  استبرهمان اساسی  ها در دستگاه سازمان ملل سازمان
  شود. برخورد می های غيردولتی مانزسا

  

  سازی در ميان  تالفئا
  های غيردولتی سازمان

  های غيردولتی تصميم بگيرند که بر خط هنگامی که سازمان
ويژه برای اين  ای را به های گسترده تالفئا ،باشند ثرؤمشی همگانی م

معنی آن است که تعداد زيادی  . اين بهدهند می  مقصود سازمان
الگوی  های غيردولتی وجود دارند که هيچ شباهتی به سازمان

است که متحد ندارند. ممکن  های پايگانی تالفئکالسيک در ا
ويا  ،صورت سازمان غيردولتی فراگير را داشته باشند ها  تالفئا

. در ی شکل بگيرندهای تدوين راهبرد يا گروه ای صورت شبکه به
گرفت و  ی ارتباط از طريق پست صورت می عمدهدورانی که شکل 

 ها آنو استفاده از قيمت  المللی يا فراملی گران بين حتی مکالمات تلفنیِ 
ساختارهای معموالً شکل های چندمليتی  تالفئا بود، گير وقت نيز

 ،المللی زنان های بين بسياری از سازمان .گرفتند خود می را به هنهادين
 حفاظتی  اتحاديه«و  »داوطلبهای  آژانسالمللی  شورای بين«

اين  به .هايی از آن زمان برای اين دوران است نمونه »جهانی
شان شود تا حضور های فراگير اشاره می عنوان سازمان ها به سازمان

د نن دهاهای غيردولتی مختلْف نش تحت پوشش واحدی از سازمان را
 مستقيمِ تلفنِی  گيریِ  شماره 1960ی  که هويت مشترکی ندارند. در دهه

ی کافی  اندازه فراملی استقرار يافت و سفرهای هوايی برای افراد به
 ،پس از آن .ديگر را مالقات کنند ای اوقات يک در پاره تاارزان شد 

ای  تدريج از ارتباطات ماهواره های خبری به رسانه 1970ی  هدر ده
صورت تصاوير  جا به ها در يک ای که رويداد گونه به ،استفاده کردند

يندها آاين فر .شد مشارکت گذاشته می تلويزيونی در سراسر جهان به
های  تری را برای سازمان بنياد منعطف مسئلهی  بندی شبکه صورت
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مايت و حی اطالعات و بسيج  مبادله کرد تا به غيردولتی تشويق می
چنان  ها هم شبکه ،در اين مرحله د.نهنگ شده بپردازآ کارهای هم راه
بتوانند  تامنابع کافی احتياج داشتند و  رسمی دهیسازمان بهای  اندازهتا 

ی  شبکه« .را فراهم کنند اداریهای  هزينهحقوق مديريت شبکه و 
های  ای است که شبکه ی اوليه نمونه »المللی اقدام خوراک کودک بين

ات تغيير ،های بارانی لجنگسموم دفع آفات،  مورد مشابهی در
ظهور پست الکترونيک و دنبال داشت.  بهو ديگر مسائل  وهوا آب

ی  ی اداره هزينهمعنا بود که  ناي به 1990ی  در دهه ی وب شبکه
 توانايی نيز کاهش يافت و اشخاص منفرد گيری چشمطور  شبکه به

تعداد  پيدا کردند.ی فوری را  مشارکت در ارتباطات جهانی پيچيده
ار تساخ به یگيری افزايش يافت و ديگر نياز طرز چشم ها به شبکه

 و راهبر فردی برجسته يا حتی . هنگامی که سازماننبودرسمی 
تالفی ئا بدهد،را ارائه [خاصی] های ارتباطی سياسی و فنی  مهارت

سرعت تشکيل داد و  توان به از هزاران سازمان غيردولتی را می
 المللیِ  . کمپين بينساختهای مشخصی متمرکز  ثيرشان را بر هدفأت
 و» جنايی المللی بين دادگاهف برای التئا« ،»های زمينی منع مين«
 هاست. گونه ائتالف اينهای مهم  نمونهاز » 2000داشت سال  بزرگ«

ثرترين ؤآوری نبايد مبالغه کرد. م ثير تغيير فنأدر ت ،با وجود اين
ای ه سازمان  تالفئرا از ا پذيری خودثيرأت هنوز همهای مدرن  شبکه

در حال اگرچه دهند.  نشان میخوبی سازمان يافته  به غيردولتیِ 
داشتن  است، [اما] ميزان رسيدهترين  کم ی ارتباط بهها هزينهحاضر 

 شبکهخوِد  اعضای ی ازکاين منبع ياگر  یحت( منابع کافی در مرکز
خدماِت  بهرا يا بخشی از وقتش   همه هک کسیکم  ِبرای دست، هم باشد)

  چنان اساسی است. دهد، هم شبکه اختصاص می
  جهانی است. اين کار گروه تدوين راه ی جهانیْ  ای از شبکه گونه

های  دهد که گروهی از سازمان [شکل از شبکه] هنگامی رخ می
شوند تا در مورد رويدادی ديپلماتيک و  جمع می غيردولتی 

آيش تعيين دستور جلسه در سازمان  المللی (مانند هم حال بين درعين
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ی تدوين يا اجرای يک  ملل يا بحث سازمان ملل برای مذاکره درباره
خرج  تمرکز بسياری به کارْ  تدويِن راهگروه کنند.   معاهده) البی

دست بياورد.  ی مشخص به دهد تا از يک جريان ديپلماتيک نتيجه می
کاری، گروهی  گونه گروِه تدوين راه شود که اين اين برداشت ايجاد می

بار برای هميشه است که صرفاً طی دو يا سه هفته در  تصادفی يا يک
ايد اين برداشت صحيح جلسات ديپلماتيک مربوطه وجود دارد. ش

های غيردولتی با قصد سياسی  باشد که تلفيق خاصی از سازمان
گروه تدوين مشخص هرگز بار ديگر گرد هم نيايند. با وجود اين، 

ای را با  خوبی آماده خواهد شد و چنين وظيفه به موفقْ  کارِ  راه
های  ُخبرگی، دانش اساسی، وضعيت سياسی [مناسب] و نيز تماس

ی  جلسه برد، و با کسب موفقيت از يک جلسه به ک پيش میديپلماتي
ها يا افراد  رود تا مسائل مشابهی را مطرح کند. سازمان بعدی می

های زنان و  شوند. سازمان کليدی موجب تداوم اين امر می
ها در اين  ترين نمونه ـ موفق ازجمله داران حفظ محيط زيست ـ طرف
 اند. زمينه

گروه تدوين مانند (زی گذرا و غيرمنسجم ی چي که درباره هنگامی
معهذا  .گوييم، شايد سازمان ناميدن آن مناسب نباشد سخن می )کار راه

 کار های تدوين راه گروهها و  های فراگيِر ساختارمند، شبکه ائتالف
شوند.  ها درنظر گرفته می ای مشابه از سوی حکومت شيوه همگی به

ران فراملی بايد برچسب گ ی بازی در دستگاه سازمان ملل همه
را بپذيرند تا بتوانند در آن مشارکت کنند. اين » غيردولتی  سازمان«

ی آن،  دهنده امکان وجود دارد که با برچسب ائتالف يا عناصر تشکيل
های غيردولتِی  ويا از طريق هردو راه حضور يابند. سازمان

عموالً فهرست ها م ای دارند و شبکه گاه مشاوره المللِی فراگير جای بين
لحاظ رسمی شناخته  ندرت به به کار های تدوين راه گروهشوند، اما  می
دادهای سياست در  هايی که بر برون اند. ائتالف و رسميت يافته  شده

شوند،  دولتی مشخصی متمرکز می کشوری خاص يا سازمان بين
هايی  خود بگيرند. ائتالف گرايش دارند که صورت سازمان فراگير به
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شوند، گرايش دارند که صورت شبکه  روی جستارها متمرکز میکه 
خود بگيرند: با اعضای متفاوتی که در  به کار گروه تدوين راهيا 

  اند.  ی خط مشی فعال جلسات مختلف بحث درباره
های تدوين  گروهای از  در سياست جهانی محيط زيست مجموعه

اصطالح ». های عمده گروه«دستگاه  :نظير وجود دارد بی کار راه
اتخاذ  ی زمين اجالس سران کرهتوسط » های عمده گروه«دستگاه 

، يکی از چهار بخش 21ی  ی شماره که دستور جلسه شد، هنگامی
ی اين  اختصاص داد. مقدمه» های عمده تقويت نقش گروه «خودرا به

برای  های بنيادين يکی از الزمه«کند که  دستور جلسه استدالل می
ی پايدار مشارکت همگانی گسترده در  توسعه يابی به دست

» مشارکت اجتماعی«عنوان  ؛ و اين بايد به»سازی است تصميم
انجام شود.  هدف اين بود که » ها ها و سازمان افراد، گروه«واقعی با 

های  سازمان فراسوی  دو طريق، از اتکای سنتی به  سازمان ملل به
افراد در سطوح  ته برود. ارتباط بايد بهغيردولتی استقرارياف

ای که برای  های خاصی از جامعه های محلی برسد و بخش جماعت
اند، بسيج شوند. اين بخش چند فصل را به  محيط زيست حائز اهميت

 های زير اختصاص داد. با عنوان» گروه عمده« 9
  ی پايدار و برابر. سمت توسعه ـ اقدام جهانی برای زنان به

  ی پايدار. ان و جوانان در توسعهـ کودک
  شان. های ـ شناسايی و تقويت نقش مردمان بومی و جماعت

ی  مثابه] شرکای توسعه های غيردولتی: [به ـ تقويت نقش سازمان
  پايدار.

دستور ـ [برانگيختن] ابتکارهای مقامات محلی در حمايت از 
  .21ی  ی شماره جلسه

  ها. نهای آ ـ تقويت نقش کارگران و اتحاديه
  ـ تقويت نقش تجارت و صنعت.
  آور. ـ [تقويت] جماعت علمی و فن

  ـ تقويت نقش کشاورزان.
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، و ترجيح فردی صورت بهداوری و گروه  9انتخاب اين 
ی  آيش سازمان ملل درباره هم«ی مذاکرات غيرمنسجم در  نتيجه

های شخصِی  بود. اين امر تحت تأثير نگرانی» محيط زيست و توسعه
گری  و نيز با البی Maurice Strongموريس استرانگ 

آيش اعتبار  ای انجام گرفت که در اين هم های غيردولتی سازمان
  داشتند.
امری قراردادی که زنان را مشخص کنند ـ اما نه مردان را؛  

های ديگر  جوانان ـ اما نه سالمندان را؛ مردمان بومی ـ اما نه اقليت
وکار و صنعت ـ  ای را؛ کسب های حرفه انجمن ها ـ اما نه را؛ اتحاديه

اما نه تجارت، امور مالی و خدمات را؛ دانشمندان طبيعی ـ اما نه 
دانشمندان علوم اجتماعی؛ و کشاورزان ـ اما نه جوامع صياد و 

که يک سطح از  گير را. معمول نيست، اما قابل درک است ماهی
گيرند، درحالی که  حکومت ([يعنی] مقامات محلی) مورد تأکيد قرار

ها  ی اين مسئوليت دارند. از همه» های عمده گروه«ی  ها برای همه آن
داشته باشيم   ای های غيردولتی گذشته، نامنسجم است که سازمان

گروه ديگر  8 ی همه، هنگامی که »گروه عمده«عنوان يک  به
شورای » ترتيباتی که«های مقامات محلی) از طريق  (ازجمله انجمن

های  با سازمان  برای مشاوره«اجتماعی سازمان ملل  و   اقتصادی
، در دستگاه سازمان ملل نمايندگی دارند. »دهد ارائه می  غيردولتی

های  شود که بسياری که در گروه جا ناشی می اين عدم انسجام از آن
ی ديگر [قرار دارند]، مايل نيستند که برچسب [ُکلِی]  دهعم

ً بايد رده آن به  های غيردولتی سازمان ی  ها بخورد و الزاما
 محيط  ِهای غيردولتی ای] را درنظر گرفت که سازمان [جداگانه

  زيست و توسعه را دربربگيرد.
برپا » گروه سران«که پس از » ی پايدار کميسيون توسعه«در 
های جديد  ی گروه ای ارائه گرديد تا مشارکت همه بات ويژهشد، ترتي

با سازمان ملل درگير شده بودند،  ريوبار در  را که برای نخستين
ای که برای [حضور] در   غيردولتی  پذير سازند. هر سازمان امکان
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شد،  معتبر دانسته می» ی سازمان ملل آيش محيط زيست و توسعه هم«
تواند  ای که می وقعيِت سازمان غيردولتیمجاز بود تا برای کسب م

شرکت کند، درخواست بدهد؛ » ی پايدار کميسيون توسعه«در جلسات 
  شورای عالی اقتصادی گاه کامل در و بعداً برای کسب جای

 ی پايدار کميسيون توسعهمسير سريعی را طی کند. گرچه  اجتماعی و 
ای عالی ی هيئت شور ی پذيرفته لحاظ ساختاری زيرمجموعه به

های  اجتماعی است، [اما] برای ارتباط با سازمان اقتصادی و 
روندهای خاص خودرا ارائه کرده است. ترجيح اين   ْغيردولتی

بکوشد تا حق مشارکت خودرا جداگانه   غيردولتی  که هر سازمان است
» ی گروه عمده« 9در   های غيردولتی اِعمال کند؛ [چراکه] سازمان

ها هم  بندی اند. اين گروه سازماندهی شده 21ره ی شما دستور جلسه
کارشان و هم  های تدوين راه در گروه  های غيردولتی توسط سازمان

ی  کميسيون توسعهروند. عالوه براين،  کار می در جلسات رسمی به
ای معمول فراتر رفته تا انواع مختلف  از ترتيبات مشاوره پايدار

رسمی را برگزار کند. قابل سمينارها، و ميزگردهای رسمی و غير
» ی های عمده گروه«که هريک از جلسات ساالنه با  توجه است

ی  ويژه را درباره» گفتگوی ذينفعان«شود که  متناسبی آغاز می
عبارت  دهند. به دستورکارهای اساسِی متفاوِت آن سال ارائه می

 عنوان را به  های غيردولتی که سازمان کاربردی، غيرمنطقی بودن اين
در نظر بگيريم که نقش   ای  های غيردولتی گروه سازمان 9يکی از 

سازد که هرسازمان  پذير می کنند، اين امر را امکان سودمندی ايفا می
از نظر گروه بدانيم.  9نامناسب برای جای ديگر را نيز شامل اين 

مردم نهاد  یها سازمان وجود [و نيز پذيرِش] بودنِ  یمنطقري، غیعمل
 یديکرد مف عمل مردم نهادْ  یها گروه سازمان 9از  یکيعنوان  به

،  نباشد گير] ی [جایگريد یکه در جا یهر سازمان رايدارد، ز
» های عمده گروه«اين دستگاه . گنجانده شود جا] [در اين تواند یم

و نيز در فرآيندهای ديگری که از  ی پايدار کميسيون توسعهصرفاً در 
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گيرند،  نشأت می محيط زيست و توسعه ی آيش سازمان ملل درباره هم
  اند. عمل کرده

  

  گسترش جغرافيايی 
  های غيردولتی ازمانس

ای در اين باره وجود داشت که  در گذشته بحث گسترده
ً از مشخصه سازمان اند. اين  های جوامع غربی های غيردولتی عمدتا

های غربِی  فرض ای از نادانی، پيش حکِم دروغين حاصل آميخته
ای بود  گرايانه ها در جنگ سرد، و نيز ادبيات ملی بر برتری آن مبنی

ی جوامع در روزگار  شود]. همه های اقتدارگرا [توليد می در رژيم  که
کم در سطح محلی  های غيردولتی، دستِ  مدرن تعداد زيادی سازمان

ترين  ها يا در کشورهايی که کم ترين رژيم اند. تحت اقتدارگرايانه داشته
هايی [با  های تعاونی خودياری، انجمن اند، بازهم گروه ا يافتهتوسعه ر

ای،  های علمی و حرفه های دينی، انجمن هدفمندی] رفاه جامعه، گروه
ها وجود دارد. حتی  های ورزشی و تفريحی، و مانند اين هئيت

ـ ميزبان  هم ی ديکتاتوری رئيس جمهور چائوشسکو ـ رومانی در دوره
بود. وجود يا عدم وجود  های زنبورداران انجمن المللی فدراسيون بين

فرهنگ سياسی دمکراتيک يکی از عوامل متغييِر عمده در تعيين 
های غيردولتی است؛ اما بزرگی يا کوچکی کشور،  تعداد سازمان

وضعيت قومی، تنوع فرهنگی و دينی، پيچيدگی اقتصاد و کيفيت 
اهميت بسياری  ـ [در اين رابطه] از نيز های ارتباطی ـ زيرساخت

غيردولتی در کشورهايی   ها هزار سازمان سان، ده برخوردارند. بدين
ها در  که تعداد آن مثل بنگالدش  و هندوستان وجود دارد، درحالی

 کشور آيسلند يا فنالند نسبتاً محدود هستند.
ی [چيستی و چگونگی ان.جی.اوها] اين  منبع خاص برای مناقشه

ً ه انديشه است که سازمان اند. بسياری  »شمالی«ای غيردولتی عمدتا
ها  اند که سازمان ی اين تعصب ذهنی چنان تحت سيطره اشخاص هم
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بايد در فضای جغرافيايی جای بگيرند. احتمال دارد که لزوِم عمل 
المللی ايجاب کند که ستاد خود  های غيردولتی بين برای يک سازمان

اين دفتر در آمريکای  را در ساختمان خاصی داشته باشند؛ اما محل
غيردولتی جهانی را   شمالی يا شهری اروپايی، اين سازمان

ترتيب، منشاِء   همين کند. به سازمان غيردولتی شمالی تبديل نمی به
معنای آن نيست که  تاريخی تشکيل يک سازمان در کشوری خاص به

تر شمالی باشد تا سازمانی جهانی. معيارهای  درحال حاضر بيش
که آيا سازمانی جهانی است [يا نه]، محل  صحيح برای ارزيابی اين

چنين محل کارکنانش در دفتر مرکزی آن، منابع مالی  عضويت و هم
بخش  56با  المللنيعفو بمانند  یسازماناند.  هايش نامهو محتوای بر

 یرخانهيدبوجود ، مختلفکشور  40در حدود  يیها گروهداشتن ، یمل
اگر در  یحت يی ــقايکل آفرريکشور و دب 50از  شيبدر  یالمللنيب

ــ  آن در لندن باشد یو دفتر مرکز کردهکار  شروع بههم  سيانگل
موجب گسترش  به است. یجهانغيردولتی سازمان  کي چنان هم

های غيردولتی  بسياری از سازمان دمکراسی و بهبود ارتباطاتْ 
المللی که در کشورهايی جداگانه [کار خود را] آغاز کردند، در  بين

  صورت جهانی درآمدند. ی بيستم به پايان سده
  

  های غيردولتی های سازمان انواع فعاليت
تمايل داشته باشند تا از طريق تعريف گران  هرقدرهم که مشاهده

تری کسب کنند،  های غيردولتی فهم بيش های مختلف سازمان گونه
های مختلفی را  توان فعاليت پذير نيست. می [اما] چنين چيزی امکان

های غيردولتِی خاص اغلب تعادل و توازن  تميز داد، اما سازمان
 نيترجيراسازند.  گير آن هستند، دگرگون می هايی را که پی فعاليت

توان  می است. ی و مبارزتیاتيعمل یدولتريغ یها سازمان نيب زيتما
عنوان انتخابی بين تغيير در مقياس کوچک که  اين تمايز را به

آيد، و تغيير در مقياس بزرگ  دست می ها به مستقيماً از طريق برنامه
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طور غيرمستقيم از طريق نفوذ بردستگاه سياسی  تفسير کرد که به
  کند.  ارتقا پيدا می
ها و  رنامهمنظور بقای ب های غيردولتِی عملياتی بايد به سازمان

صورت هدايای مالی، کار داوطلبانه يا  شان منابعی را به های فعاليت
تواند مستلزم سازمان  مواد [الزم برای بقا] بسيج کنند. اين فرآيند می

ً پيچيده جا  ای که داوطلبان در آن های خيريه ای باشد. فروشگاه نسبتا
ً از های اسمی مستقرن هايی با اجاره کنند و در مکان کار می د، نهايتا

  طريق فروش کاالهای اهدا شده منبع مالی برای ستادهای ملی خود
هنگام  يا به  آموزان در تعطيالت جويان و دانش کنند. دانش را فراهم می

ها محسوب  کار برای [اجرای] پروژه های تحصيلی، نيروی استراحت
 ها و قراردادها، از دست آمده از هديه شوند. منابع مالی به می

ها مستلزم صرف زمان و تخصص برای  ها، بنيادها يا شرکت دولت
داری و گزارش  بندی، حساب ريزی، تهيه تقاضانامه، بودجه برنامه

ً نيازمند  است. رويدادهای مربوط به گردآوری کمک مالی عمدتا
کنندگان دارای انگيزه  ای و حمايت مهارت و آگهی، روابط رسانه

بر کارمندان  عالوه یاتيعمل یِ ردولتيغ یها ، سازمانسان است. بدين
داشته  ی نيزکارآمد یستاد یبوروکراس دي، باعرصه نيدر ا یاتيعمل

ها   بسياری از همين وظيفه های غيردولتِی مبارزاتیْ  سازمان باشند.
شود.  ها برقرار می برند، اما با تعادلی متفاوت که بين آن پيش می را 

چنان ضروری است، اما در مقياسی  آوری کمک مالی هم جمع
کردهای نمادين برای تقويت اهداکنندگاِن  تواند با عمل تر و می کوچک

ه وقت خودرا ک با انگيزه اجرايی شود. متقاعد کردن مردم برای اين
بر شمار معدودی از اشخاص که  اهدا کنند، ضروری است؛ اما عالوه
دهند، بازهم الزم است که بتوان  وقت بسيار زيادی را اختصاص می

های کوتاه بسيج کرد. شايد  تری را برای دوران شمار بزرگ
 دي، اما هنوز هم بافرسايی نباشد اهداکنندگان بيرونی باِر اداری طاقت

هدف رويدادهای شود. اطالعات ارائه  ها آن  منظم و مؤثر بهطور  هب
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رسانی همگانی مساعد است تا گردآوری  تر اطالع عمده جذب بيش
  منابع مالی.

هايی که بين اين دو سازمان وجود  رغم تفاوت بنابراين، علی
های  های غيردولتی عملياتی و هم سازمان دارد، هم سازمان
 کارِ  جيبودجه، بس یآور جمع نهيزم در ديبا غيردولتی مبارزاتی

های و ستاد ای  رسانه پرورش، ژهيو یها برنامه ی، سازماندهانيحام
اجرای  کننده (مانند  های تعريف تنها فعاليت کنند. تيفعال اداری
ها تمايز قائل  کنند تا بين آن ) کمک می های خيابانی ها يا نمايش برنامه

ها  قطعی نيستند که اين برچسب چنان شويم. در واقعيت، تمايزات آن
های غيردولتِی عملياتی اغلب  کنند. سازمان نهاد می ها] پيش [و عنوان

ها  که برنامه آيند، هنگامی های مبارزاتی درمی صورت سازمان به
ها  شوند و تأثير برنامه طور منظم با مشکالت مشابه روبرو می به

های غيردولتِی  ی سازمان رسند. امروزه همه نظر می ناکافی به
نوعی ستاد مبارزاتی منظم،   عملياتی توسعه محيط زيستِی عمده

کنند.  های مبارزاتی، برپا می کم برای حمايت از شبکه دستِ 
ای مشابه، احساس  گونه های غيردولتی مبارزاتی نيز به سازمان

ی  توانند مسائل عملی آنِی مردم را در عرصه کنند که نمی می
های غيردولتی حقوق بشر و  ديده بگيرند. سازمانشان نا  های سياست
قربانيان تبعيض و  برای ياری به های غيردولتی زنان  سازمان

  کنند. های [خاصی] را اختيار می عدالتی برنامه بی
عنوان  توان به های غيردولتی را می انواع گوناگون ديگر سازمان

اين دو  های اوليه برد دگرگونی با متغييرهايی براساس نقش پيش
های  توصيف کرد. نهادهای پژوهشی اشکال خاصی از برنامه

ها در  آنها افزايش دانش و فهم است.  عملياتی دارند که هدف آن
 و یدانشگاه ريکه تصو یاز افراد ،قرار دارند ای گسترده فيط
اهداف  یکه اطالعات را برا یبخشند تا افراد یرا ارتقا م یاسيسريغ

های کارگری،  ای، اتحاديه نهادهای حرفه کنند. یجمع ممبارزاتی 
های  ها فعاليت های مرتبط با شرکت های تفريحی و انجمن گروه



42 
 

شان الزم است؛ اما   آوردند که برای اعضای ای را فراهم می برنامه
 تيو وضع یمنافع اقتصاد یارتقا یبرا ها ممکن است که آن

های  ز سازماناين گروه [امبارزه کنند.  نيز شان یها سازمان
های متنوع ديگر نيز برای گفتمان روزانه ارزش  غيردولتی] و گروه

های  بندی تحليلی سازمان عملی دارند، اما اساسی برای طبقه
  دهند. غيردولتی ارائه نمی

های غيردولتی  مؤثرترين شيوه برای تمايز بين سازمان
متغييرهای ی  ی دامنه های دقيق درباره دست آوردن داده [مختلف]، به

ی  وقت، تعداد اعضا و بودجه هاست. تعداد کارکنان تمام مختلف آن
ای را  غيردولتی  کنند که هر سازمان ساالنه معيارهايی ارائه می

بررسی عقايد برای  های مربوط به ها سنجيد. داده توان با آن می
هايش،  های غيردولتی يا هدف شناسايی و حمايت از يک سازمان

آن،  های خبری به های اشارات مثبت در رسانه آوریهمراه ياد به
چنين  دهند. هم معيارهايی را برای قدرت سياسی آن سازمان ارائه می

ی  ای، دانش و تجربه تری (مانند مهارت حرفه متغييرهای ذهنِی بيش
کارکنان) نيز وجود دارد که هم برای اهداف مبارزاتی و هم برای 

  اهداف عملياتی مهم است.
  

  غيردولتی،های  انسازم
  ی مدنی جامعه های اجتماعی و جنبش

و ها  در ميان کوشندگان سياسی گرايشی وجود دارد که سازمان
 .گر ببينند تمکار يا س عنوان محافظه های پايگانی را به ويژه سازمان به

عنوان  های غيردولتی به سازماناين احتمال وجود دارد که درنتيجه 
واقع  اين منظر با اين امرِ  ديده شود.  تثبيت شدهبخشی از نظام 

برجسته  های غيردولتی تواند تشديد شود که ممکن است سازمان می
 ای ادبياتی فنی و رهبری ،ساختاری پيچيده ،ای طوالنی تاريخچه

های جهانی درگير است تا اعضا يا  تر با سياست داشته باشند که بيش
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در برابر  غيردولتی های گاهی سازمان گاه ،سان اميان خود. بدينح
توان  میها را  جنبش  اين .گيرند قرار می »های اجتماعی نوين جنبش«
ی  نوآور و غيرپايگانی تصوير کرد. انديشه ،عنوان امری پويا هب

ثير أانگيزد: ت متفاوت را برمی تصوردو  زمان، طور هم بهجنبش 
و نقش هر شخص  ،ای با شمار بسيار زياد مردم سياسی اقدام توده

 ،ترين مثال که صدای او شنيده شود يا نه. قديمی مستقل از اين ،منفرد
ی  از دهه .گردد ی نوزدهم باز می دهس جنبش کارگری است که به

مانند (های نوين اجتماعی  جنبش بهارجاعاتی ی بيستم  دهس شصتِ 
) محيط زيست و ضدنژادپرستی ،توسعه ،حقوق زنان ،جنبش صلح

زيرا  آمدند، حساب می به »جديد«تاحدودی  ها جنبش  اين .شده است
اين  هم بهای  و تا اندازه شکل نگرفته بودند،براساس تقسيمات طبقاتی 

 .شده بودپذير  ای امکان های نوين بسيج توده که روشدليل 
 یتالفئا تصور تجمع به ی ازسطح باالتر 1999در دسامبر سال 

 . اينسازی شناخته شد ضدجهانیعنوان جنبش  به ،نامنسجم و آشفته
[عضو] يش وزيران آ هم ،ها توده های خيابانیِ  که نمايش بود هنگامی

تقابل بين  ،در عملمختل کرد.  را در سياتل سازمان تجارت جهانی
و  های غيردولتی بين سازمان ]يا بنيادگرا[کار و تندرو  محافظه

 های غيردولتی ان. هم سازمد پايدار بماندتوان های اجتماعی نمی جنبش
 عقايد سياسیراديکال، و هم  های غيردولتیِ  هم سازمان ،کار محافظه

بعضی نويسندگان  وجود دارد. در راستای اين طيف بسيار متنوعی
 ورقی تم«های اجتماعی  جنبش به )دانشگاهینويسندگان ازجمله (

 های اجتماعی پيشرو ی جنبش همه گويا ،کنند اشاره می »پيشرو
 ،های اجتماعی ارتجاعی ناديده گرفتن جنبش معنی امر به اين .هستند

ها از ديگر  آن  تمايزکه  ست،ها تسمانند نژادپرستان و نئوفاشي
  پذير نيست. عينی امکانبا معيارهای های اجتماعی  جنبش
های  را نبايد در تقابل با جنبش های غيردولتی سازمان ،عالوه به

اجزا و  های غيردولتی نزيرا سازما ،اجتماعی در نظر گرفت
دست  هببرای ای  اگر انديشه .اند های اجتماعی جنبش اساسیهای  لفهؤم

بايد توسط رهبرانی از طريق  ،آوردن تصور و تجسم مردم باشد
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. اگر قرار است گرددديدارْی بيان  ها يا تصاويرِ  جزوه ها، سخنرانی
تعداد زيادی از مردم برسد، بايد منابعی را بسيج کرد و  اين انديشه به

آن اختصاص داد. اگر قرار است تظاهرات  را به  يندهای ارتباطیآفر
را سازماندهی کرد. اگر قرار است جنبشی   بايد آن ،اتفاق بيافتد

يين عرا ت ها را بايد انتخاب کرد و هدف ها اولويت ،دگرگونی ايجاد کند
جنبش تبديل  به ،درازا بکشد روز به بيش از چند . اگر اعتراضینمود
 را های نوين اسکلت آن های موجود يا سازمان سازمان ؛ وشود می
هيئتی نيرومند  شکل را به ی بی فراهم خواهند کرد که توده ای] گونه [به

های اجتماعی  معنی نيست که جنبش  بدان ها اينی  همهکند.  میتبديل 
هر جنبش اجتماعی از  .اند شکيل شدهت غيردولتیهای  تنها از سازمان

شود که برای هدف مشترکی  هايی تشکيل می ای از سازمان دامنه
ی کافی برای ايجاد مفهوم هويت جمعی  اندازه د که بهنکن کاری می هم

گيرد  ی صورتی میمردمآن ی  همه همراه به؛ اين امر آور است الزام
ی جمع یتيمشترک و هو یهدافبا ا ها درون و بيرون سازمان درکه 

تالف ئجنبش اجتماعی بيش از ا ،سان بدينشوند.  مشخص می
  است. تر از کل جامعه و کم های غيردولتی سازمان

کيد أت به ،تغييری  کننده تقويت يند متقابالً آچهار فر 1990ی  در دهه
انفجاری در تسهيالت ارتباطی  .يدی مدنی انجام بر مفهوم جامعه

از  ،های خصوصی ای از انجمن های تازه صورت گرديد؛واقع جهانی 
رسميت  کار به های تدوين راه های تراملی تا شبکه و گروه جماعت

های کمونيستی در اروپای شرقی و  سقوط رژيم ند؛شناخته شد
های  های نظامی در کشورهای درحال توسعه مشارکت در نظام رژيم

ی سازمان ملل  های عمده يشآ و هم ؛دموکراتيک تازه را ارتقا بخشيد
از درگيری همگانی جهانی را با رويدادهای  ای سابقه ميزان بی

های سازمان ملل و ديگر  دبيرخانه ،عالوه به ايجاد کرد.دولتی  بين
هايی که با  بر بحرانکردند که  تالش میدولتی  های بين سازمان

د، فائق بو های دولتی اياالت متحده ايجاد شده گرايی کابينه جانبه يک
ی  ارائه در کنگره چنين درتالش بودند تا بر عدم موفقيت همو  آيند؛
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عنوان  جهانی به ی مدنیِ  جامعه ل بهسايف مالی اياالت متحده با توظو
  غلبه کنند.المللی  های بين کاری منبعی برای مشروعيت برای هم

داده  »ی مدنی جامعه «که به یمشترکبسيار ساده و معنای 
بش نسازمان يا ج ،های مردمی توسط هر فرد فعاليت ی همه ،شود می
[و در جهت تصميات] که در ظرفيت است جز کارکنان دولتی  به

ی  همه  »ی مدنی جامعه«، ترين معنا در گسترده .کنند دولت اقدام می
گيرد، اما تأکيد  مناسبات فرهنگی و سياسی و اجتماعی را دربرمی

ی  جامعه«سان،  سبات است. بدينهای سياسی اين منا معموالً برجنبه
هرسطح محلی تا تمامی يک  توان برای ارجاع به را می» مدنی

کار برد.  های جهانی نيز به کشور، ويا حتی در رابطه با واکنش
های غيردولتی  روشنی فراتر از سازمان چنين به هم » ی مدنی جامعه«

کار و  های تدوين راه های شبکه، گروه ی صورت سنتی رفته تا همه
عنوان ابزار  به» ی مدنی جامعه«ها را دربربگيرد. درنتيجه،  جنبش

 یِ اسيخواهند سطح مشارکت س یکه م کند یخدمت م یکسان سياسی به
  کنند. جيترو ی راترقيتر و عم ، گستردهیابتکار

تناقضات و معانی  ی مدنی آلوده به متأسفانه [مفهوم] جامعه
ی مدنی در  های اندِک جامعه مباحثه برانگيز است. در تقابل با فعاليت

شود که  طور ضمنی گفته می های اقتدارگرای گذشته، گاه به رژيم
هرروی،  ی مدنی در تقابل با دولت قرار دارد. به جامعه

را اختيار  هابرماس» يه انتقادینظر«کرد  که روی دانشگاهيانی
عنوان چيزی  ی مدنی را به ها جامعه اند، نظری مخالف دارند. آن کرده
بسته با دولت در حفظ هژمونی بورژوايی در جوامع  پارچه و هم يک

کردی از محافل غيردانشگاهی  بينند. چنين روی داری می سرمايه
ً ناشناخته است.  مدنی  ی آيا جامعهآشفتگی ديگر اين است که تقريبا

نزد  شود. را شامل نمی آن يااست های اقتصادی  دربرگيرنده فعاليت
 ،گيرد دربرمیرا چيز جز دولت  مدنی همه ی بعضی اشخاص جامعه

 ً جامعه  جداگانه وجود دارد: دولت، اما نزد ديگران سه قلمرو نسبتا
سازمان ملل اصطالح  ،براساس فرض پيشين .مدنی و اقتصاد

ها و  تقويت مناسباتش با شرکت دنی را برای بيان تمايلش بهم ی جامعه
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آگين از  نتيجه اعتراضی خشم .برد میکار  به های غيردولتی سازمان
خاطر  را به ها بود که شرکت ای غيردولتیهای  سازمان آن سوی

ها  آن ند.کن مالمت می محيط زيستفروسايی فقر و  ،مار اجتماعیثاست
را  هايی لينکسازمان ملل  تيسا وب کهخشمگين بودند  نياز ا ژهيو به

 یها سازمان هم با و یتجارهای]  [شرکتبا هم روابط خود  یبرا
(اعتراضات، رد. ک یم جاديا یجامعه مدن پيج وبتنها از  غيردولتی

 ً که  ردانتخاب ک ای بندی اين انجاميد که سازمان ملل واژه به نهايتا
چنان  هم ،سرانجام. سازد) میفعاليت تجاری را از جامعه مدنی جدا 

بعضی  ،که با اصطالحات متعدد ديگری نيز اين مشکل وجود دارد
مدنی را تنها در پرتو مثبت ببينند و  ی اشخاص مايلند جامعه

نه تنها  .از آن حذف کنند ،ييدشان نيستأبازيگرانی را که مورد ت
 یردولتيغ یها سازمانگاه مواد مخدر، بلکه  و فروشندگان ها جانی

م اين غر علی شوند. یخوانده م »مدنیريغ ی جامعه« نيز» یارتجاع«
سودمندی برای فرارفتن از  ی مدنی شيوه ی جامعه ،مسائل گوناگون

بسيج  های راه تمامیِ  به مراجعهسنتی و  های غيردولتی سازمان
ست که ا ضروری ،اين با وجوداست. گران غيردولتی گوناگون  بازی

تصريح  ه،گران اقتصادی را شامل بشود يا ن ی اين که آيا بازی درباره
  .شود

  

   نتيجه
اوها حاکی از اين است  جی رسد که بحِث ان نظر می جا به تا اين

اند. آشکار  لحاظ سياسی فعال های غيردولتی به ی سازمان که همه
مورد بررسی، چنين نظر از وضعيت سياسی يا مسائل  که صرف است

ی مشخصی از زمان، اين  چيزی مورد نظر نيست. در هرنقطه
های غيردولتی تماس اندکی  امکان وجود دارد که هريک از سازمان

ها نيستند. از سوی ديگر، تغيير در  با کسانی داشته باشد که عضو آن
نگری را در  تواند نوعی درون است، می  گروه آرام جامعه که نسبت به

ان غيردولتی برانگيزد تا در اقدام سياسِی پايدار درگير شود. سازم
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ً درست نيست که همه های غيردولتی را فعال در  ی سازمان مطمئنا
ی سياست جهانی بدانيم. حتی [اين تصور] هم صحيح نيست  عرصه
کوشند تا در سياست در سطح  های غيردولتی می ی سازمان که همه

چه درگيری مستقيم در بحث کشوری (چه در معنای محدود، و 
هرروی، سياست را  ی خط مشی همگانی) تأثير بگذارند. به درباره

ای از اشخاص از طريق آن  عنوان فرآيندی که مجموعه توان به می
بدان معناست که  نيا تر ديد. رسند، گسترده تصميم جمعی می به

 یرفتارها رييتغ ،افراد جيبس یبرا یردولتيسازمان غ کي یها تالش
 هياتحاد اي یگروه مذهب کياز  ها آن تيجلب حمای يا شخص

 ، همه اشکالیخبر یها در رسانه شان یها ارزش انيب او ي، کارگری
 های امکان دارد که دستگاه .آيند حساب می به یاسياقدام سمختلف 

فجايع فقر، رفع تسکين مانند  یاهداف یپول برا یآور جمع یحقوق
 یبند طبقه یاسيسريعنوان غ به را ستيز طيحفظ مح ايو طبيعی 

 شهيهم یاسيو س ایهيريخ یهاتيفعال نيب یحقوق زيکنند، اما تما
 استياز س زيو بحث برانگ یمنطقريخودسرانه، غ فيبراساس تعر

های غيردولتی خودرا درگير مستقيِم  بسياری از سازمان است.بوده 
هميشه بيان شان  های  بينند، اما فعاليت خط سياست همگانی نمی

های  رو، بسيار محتمل است که سازمان هاست. از اين اجتماعی ارزش
 تأثيرگذاری بر گفتمان اجتماعیْ  ترين معناِی  گسترده غيردولتی به

معنای محدود  به سياسی باشند، و اغلب بتوانند تأثير غيرمستقيمی ـ
  مشی همگانی داشته باشند. ـ در سياست و در شکل دادن خط  کلمه

که  شناسی، تأکيد برآن است ی اصطالح ی اين بحث درباره هنکت
های غيرسياسِی بدون مناقشه و  های غيردولتی هميشه گروه سازمان

های  خيرخواه نيستند. عالوه براين، هيچ تفاوتی بين نقش سازمان
در هر دو  ها غيردولتی در سياست محلی يا جهانی وجود ندارد. آن

ی سياسی نيز  ، و از اهميت عمدهسطح، متنوع و بحث برانگيزند
تواند در طول  برخوردارند. تأثير هرسازمان غيردولتِی مشخص می

ی ديگر تغيير کند؛ اما  زمان و مکان، و از يک مسئله تا مسئله
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ـ پويايی دگرگونی سياسی را ايجاد  در مجموع های غيردولتی ـ سازمان
که سازمان  ايم که اغلب فرضی وجود دارد کنند. مشاهده کرده می

ها  کنند، يا حتی آن غيردولتی برای خيِر همگانی عمل می
های  هايی که سازمان هرروی، ارزش هستند. به» خواه ترقی«

کنند، چنان متنوع هستند  داری می ها طرف غيردولتی متفاوت از آن
دهد؛ و عالوه براين،  ديگر قرار می ها را در برابر يک که حتی آن

شوند. بسياری از  ها نيز می ا و جمعيته دولت موجب فشار به
ی  های غيردولتی دينی درباره های غيردولتی زنان با سازمان سازمان

کنند.  توليِد مثل مخالفت می مسائل جنسی و رفتار مربوط به
های  گروه های صيادی مخالفْ  داران و جماعت شکارگران، مزرعه

توسعه و  های غيردولتی دار حقوق حيوانات هستند. سازمان طرف
ی پايدار دارند.  ی توسعه محيط زيست منظرهای متفاوتی درباره

های  های غيردولتی راديکال دشمن سازمان بسياری از سازمان
اند که دگرگونی افزايشی [و تدريجی] را  طلب غيردولتی اصالح

پذير نيست که از  کس امکان طور منطقی برای هيچ پذيرند. به می
ی  لتی حمايت کند يا در واقع با همههای غيردو ی سازمان همه

   های غيردولتی دشمن باشد. سازمان
بسياری از رهبران دولتی، حتی در بعضی جوامع دمکراتيک، 

ً دشمن نگرش های غيردولتی  سازمان ای را نسبت به خويانه های نسبتا
جاکه اين احساس کلی است، نامعقول است. عوامل  کنند. تاآن ابراز می

دهند. اوالًـ  دارد که اين نامعقول بودن را توضيح میمشخصی وجود 
ها  های غيردولتی در ميان کسانی که از آن ی سازمان تأثير فزاينده

شود. دوماًـ اين ادعای بعضی  کنند، باعث ايجاد خشم می انتقاد می
رو  هستند، و از اين» صدای مردم«ها  های غيردولتی که آن سازمان

ها دارند، برای مقامات دولتی عميقاً  تری از دولت مشروعيت بيش
اشاره  مقامات دولتی طور که همانبار است.  برخورنده و اهانت

سوماًـ خشونت و انقالبی  است. ای مسخره یدعاا ني، اکنند می
همراه بعضی  گرايانه به های هيچ افراطی بودن و نگرش
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های  چنين نمايش ای از تظاهرات و هم گان در رشته کنند مشارکت
در سياتل آغاز شد،  1999سازی که در سال  خيابانی ضدجهانی

های خيابانی ازبين  های غيردولتی را در نمايش گاه ديگر سازمان جای
نيويورک و واشينگتن در سپتامبر  برد. پس از حمالت تروريستی به

ی  ای درباره يافته ، حتی در بعضی محافل تأثير منفی تعميم2001
ی رهبران  وجود آمد. معهذا در عمل همه ههای غيردولتی ب سازمان
ـ و ازجمله  هم در سياست محلی و هم در سياست جهانی دولتی ـ

اند، هنگامی که انتظار دارند که  کسانی که دشمنی خودرا ابراز کرده
های غيردولتی در حمايت از اهداف سياسی جاری  ترين سازمان فعال

  کنند.  های غيردولتی کار می ها متحد باشند، با سازمان آن
های  های غيردولتی در فرآيند ی نقش سازمان اغلب درباره
[نوعی] آشفتگی وجود دارد. انکار مشروعيت  سياسِی دمکراتيک

حق  شود که دموکراسی صرفاً به ها هنگامی مطرح می دمکراتيک آن
که  گيری دولتی کاهش يافته باشد. روشن است مشارکت در تصميم

توانند ادعای  های غيردولتی نمی اِس محدود، سازمانبراين اس
های منتخب داشته باشند. بسياری از  تری از دولت مشروعيت بيش

روندهای عملياتی دمکراتيکی در درون  های غيردولتیْ  سازمان
ی اقليت  های خودشان ندارند، و بسياری هم تنها نماينده سازمان

ای غيردولتی که ه اند. حتی اقليت سازمان کوچکی از مردم
گيری  هايی برای تصميم آيش کنند، هم شان را انتخاب می رهبران
ها عضو نيز  شان دارند و دارای ميليون های ی خِط مشی درباره

گيری از  هستند، بازهم هيچ پايه و بنيانی برای ادعای حق تصميم
و  1970های   ها در دهه طورکلی ندارند. اين استدالل سوی جامعه به

طور  های غيردولتی به هنگامی که بسياری از سازمان ،1980
آلوده  خود را گسترش دادند، ابهام  های گيری عضويت و فعاليت چشم

که  تری اقتدارگرا بودند تا اين ها در اين دوره بيش بود. دولت
تر [از  های غيردولتی که بيش دمکراتيک باشند. اين ادعای سازمان

های کمونيستی،  هستند، تحت رژيمی کل جامعه  ها] نماينده دولت
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های فاسد،  يا اليگارشی  فئودالی، فاشيستی، ديکتاتوری نظامی
ها پس  هايی در دنيای دمکراسی تواند منطقی باشد؛ اما چنين رژيم می

  شوند. استثنا محسوب می 1990ی  از دهه
طورکلی نقش  تر دموکراسی به هرروی، منظر گسترده به

داند. دموکراسی صرفاً  مشروع می های غيردولتی را سازمان
بار نيست. دموکراسی فرآيند  سال يک 5يا  4برگزاری انتخابات هر 

ی مقننه، احزاب سياسی،  که در آن قوه ای است ی مباحثه پيوسته
ی سياسی  طورکلی سؤاالتی را در دستور جلسه ها و جامعه به رسانه

کنند  را تنظيم میخط مشی بديل  نهادهای مربوط به دهند، پيش قرار می
دهند. براين اساس هر  و خط مشی دولت را مورد انتقاد قرار می

ی  که نماينده غيردولتی، چه بزرگ يا کوچک، و اعم از اين  سازمان
هرروی حق مشارکت [در  بخشی خاصی از جامعه باشد يا نباشد، به

سازی در  های دولت] را دارد. در واقع، تصميم تعيين سياست
های محلی را بدون  چنين در سياست  جهانی و همهای  سياست

توان دموکراتيک دانست.  های غيردولتی نمی مشارکت فعال سازمان
ی مدنی  عنوان حفاظت از جامعه ها به باوجود اين، نقش مشروع آن

 ها را ازبين ببرند. دهد که نقش دولت ها نمی آن مستقل، اين حق را به
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