
از سازمان های غیردورلتی ضورری است؟پرسشگری چرا 

پریسا نصآربادی

یت از نامزدهممای مسممتقل بممرایا: در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا زمممزمه ی حمممتوضیح مقدماتی
عیافرستادن آرنان به شورای شهر و نیز امیدبست به آرنان برای آرن که حسممب تجربیممات و مهارت هایشممان منشممأ تغییممرات اجتممم

ملموسی در جامعه باشند، بیش از هر زمان دیگری به گوش می رسد. برخممی از ایممن نامزدهممای مسممتقل کسممانی هسممتند کممه به 
اا بممه عنمواناان.جی.او ها (عنوان کنش گران اجتمعی سال ها در قالب  سازمان های غیردولتی/مردم نهاد) فعالیت کرده اند، و ظاهر

از مفماهیمی نظیمر ججهی پیمدا کرده انمد. در ایمن یادداشمت مختص مرجعی در خصوص برخی آرسیب های اجتمعی اعتبار قابل تو
سازمان های غیردولتی یا سازما ن های مردم نهاد آرشنایی زدایی می کنم؛ مفاهیمی که بممه سممبب درک رایجممی کممه نسممبت بممه آرن همما
جصه ای بممس پممر اشممک و آره اا ق اا طنین امیدبخش و مثبتی در گوش دارند. حال آرن که ماجرای این سازمان ها عمدت وجود دارد، غالب

است.

مایه ی اجتممم عی انباشممته وا بحث حضور برخی چهره ها به مثابه ی کاندیداهای شوراهای شهری که از فعالیت اجتمعی خود س
جیممت «کممار اجتممم جساسممیتابه پشتوانه ی آرن در این انتخابات حضور پیدا کرده اند، به واسطه ی اهم عی» و «فعممالیت از پممایین» ح

اف این فعالیت ها در نسممبت بمما دولممت چگممونه ویژه ای دارد. قصدم این است که با پرداخت به مسائلی نظیر این که ماهیت ظر
جلقممی عممومی نسممبت صصلب و ناشکننده اش، چه تأثیری بر درک و ت است، و حضور این افراد در جایگاه قدرت، با آرن ساختارهای 
به فعالیت اجتمعی می گذارد، یادآرور شوم کممه مممواجهه بمما عمل کممرد و مواضممع افممرادی از ایممن دسممت، نی بایسممت به هیچ وجممه

غیرانتقادی و سهل انگارانه باشد.
* * *

اا رواج بیشتی دارد، سازمان های مردم نهاد (سمممن)، سممازمان هایی اان.جی.او ها، یا سازمان های غیردولتی (سغد) یا چنان که اخیر
هستند که با پدید آرمدن نظم نوین جهانی و استقرار تدریجی نئولیبالیزم، به عنوان ظرف فعالیت های اجتمعی و سیاسی خارج
از دولت ها در اقصی نقاط جهان رواج پیدا کردند. این سازمان ها، در دورانی که نئولیممبالیزم بمما شممعار «هیممچ آرلتنمماتیوی وجممود
ندارد» سودای درنوردیدن تام مرزها را داشت، به عنوان مهم ترین جایگزین بممرای جنبش هممای سیاسممی رادیکممال و سممازمان های
دین دا کردنمد. ب وب» کمارکردی دوگمانه پی ورهای «جن اک علیه وضع موجود پا به عرصه نهادند و به ویمژه در کش سیاسی کلسی
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اا در پروسمه ای خمونین سکوب و از صمحنه سیاسمت صورت که از یک سو، در شایط حذف/فقدان سازمان های سیاسی که غالبم
ای نوپا یا لرزان این کشورها پدیدار شدند و در کنار فعالیت های رانده شدند، به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه ی جامعه ی مدن
مدنی و اجتمعی خود کارکرد سیاسی پیدا کردند؛ و از سوی دیگر، به واسطه ی وابسممتگی های مممالی بممه بنیادهمما و سممازمان های

ای امپریالیستی، به عنوان بازوی این نهادها در بسیاری از کشورهای پیرامونی عمل نودند. فرادولت

نن کارویژه هممای متفمماوتی1چنان که پتاس جقت شحر می دهد، این سازمان ها در کشممورهای مختلممف و در دوره هممای گونمماگو  به د
ان دوره ی مارکوس یا کره ی تحت دیکتاتوری پممارک، ایممن سممازمان ها بممه ایممن ای دوران پینوشه، فیلیپی داشته اند. برای مثال در شیل
جلد شدند که در صورت وقوع تغییر رژیم و کودتاهای بمما پشممتوانه دولت هممای غربممی، چنیممن سممازمان هایی بلفاصممله منظور متو
ای پسا پینوشه، نیکاراگوئه، السالوادور، هند، تایلند و اندونزی، این سازمان ها زیر نقمماب عهده دار کنتل وضعیت شوند. یا در شیل
سازندگی و با بهر ه گرفت از گفتار چپ، که تنها به یک رتوریک برابری خواهانه و عدالت جویانه تقلیل یافته بود، با شعار «قدرت

 و نظایر این ها زاده شده و همچون سیستم اطفاء حریممق بممرای2«رهبی از پایین»مردمی»، «توسعه ی پایدار»، «توانندسازی»، 
جرکات فقرا در درون این کشورها تعبیه گردیدند. مقابله با خطر شورش های شهری تهیدستان و خنثی کردن تح

به  ویژه در کشورهایی که نئولیبالیزاسیون اقتصادی و اجرای نسخه ها و دستورالعمل های صندوق بین الللی پول و بانک جهممانی
ان جممامعه و افزایممش فزاینممده ی شممکاف ام این کشورها به هرچممه قطممبی تر شممد و تحمیل ریاضت و فقر جا ن فرسا به اکثیت مرد
نی وظیفه ی مهارکردن خشم طبقاتی منجر می شد، حضور این سازمان ها لزم بود تا همچون دستان توانند دولت در جامعه مدن

عمومی و پایین کشیدن فتیله ی اعتاضات و اعتصابات را برعهده بگیرند. 

ببع منطمق سمایه در عصم بت صبعمد اقتصمادی آرن کمه بما رونمدها و مکانیزم همای کنمتلی چمون برون سمپاریربه   و3 نئولیمبالیزم در 
ابی4خصوصی سازی ا را ردی صبعد سیاسی و ایدئولوژیک نیز می توان این الگوواره ه  در عرصه ی تولید و توزیع تداعی می شود، در 

کرد. به این معنی که سازمان های غیردولتی در برخی از کشورهای جنمموب، در امریکممای لتیممن، افریقمما و نیممز آرسممیا بممه مثممابه ی
ه تی و به ویمژه ایمالت متحمد ب ت خمارجی کشمورهای امپریالیس د ه دار سیاس د و عه بازوهای نهادهای امپریالیستی عمل نودن
اا در کشورهایی رخ داده است که سمماختارهای سیاسممی شممبه  - شیوه ی برون سپاری در کشورهای پیرامونی شدند. این اتفاق عمدت
جتحاد جمهیر شمموروی و از بیممن جلی ضعیف/وابسته ای داشته اند و یا در کشورهایی که با فروپاشی ا دموکراتیک و یا دولت های م
صپر-رنگ جریانات و سازمان های پرو-غرب و آرنممتی-کمونیسممت در آرن همما، رشممد قممارچ گونه ی رفت بلوک شق، به واسطه ی حضور 

اان.جی.او ها در آرن با مانعی مواجه نشده است.

ای غیروابسممته بممه دولت هممای امپریالیسممتی جق دیگر قضیه در کشورهایی رخ داده است که دارای ساختار سیاسممی اسممتبداد اما ش
تی ای دولمتی یما فمرا-دول ه نهاده ای وابسمته ب ال فرصمت جمولن دادن بمه سمازمان های غیردولمت بود ه اند و دولت همای حماکم عم

برای اطلع دقیق تر در این باره به این مقالت مهم از جیمز پتاس مراجعه کنید:1
 NGOs: In the Service of Imperialism Imperialism and NGOs in Latin America
2   "Popular power", "Empowerment", "Sustainable development", "Bottom up leadership".
3 Outsourcing
4 Privatization
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جلیت های امپریالیستی نداده اند. در چنین وضعیتی، غالب سازمان هایی از این دست، در قالب سازمان های حقوق بشی، زنان، اق
جنسی، قومی و مذهبی، رسانه ها و نیز گروه ها و سازمان های سیاسی در خارج از مرزهای کشورهای فوق الذکر شممکل گرفتممه و
اان.جی. او همما در درون ایممن از جانب نهادهای دولتی و فرا-دولتی فو ق الذکر تأمین مالی شده اند. اما این بدین معنا نیست که 
کشورها به وجود نیامد ه اند. در این وضعیت، سازمان های غیردولتی تحت کنتل دولت و با نظارت نهادهای دولتی تشکیل شده
جنی را در حوزه های مختلف کنش گری مدنی در دستور کار خود قرار داده اند، زیممرا پممول و و فعالیت های مدنی و اجتمعی معی
اان.جممی.او همما در کشممورهای دیگر امکانات مالی در دسممتان دولممت متمرکممز اسمت. بمه علوه، اگرچمه نقطممه ثقممل تشممکیل ایممن 
ار اان.جی.او ها وارد شممده باشممند و ایممدئولوژی و گفتمما ای  اا عناص سخت افزار فوق الذکر دولت ها بوده اند، اما چنین نبوده که صف

اا به فضای «جامعه مدنی» در این کشورها راه یافته است. جهانی حاکم بر این سازمان ها نیز به همراه ساختار مربوطه جب

بدین ترتیب، فرایند خصوصی سازی آرسیب های اجتمعی زیر نظر دولت برای جهت دهی به روند فعالیت های اجتمعی و مدنی
اا مستقل از دولت عمل می کنند کلید می خورد. مهممم تریممن نممتیجه ی ایممن رونممد، ظهممور انممواع تممازه تری از اان.جی.او ها که ظاهر

نن انحصممار فعممالیت اجتممم جی ال با جهت گیری های سیاسی مع ان خممود می کننممد و بممهاخیریه هاست که عم ای قممانونی را از آر عی/مممدن
مثابه ی پیمنکاران خصوصی دولت در عرصه ی جامعه حوزه هایی نظیر فقر، برابری جنسیتی، آرسیب های اجتمعی و غیره را بممه

میدان خودنایی خود بدل می کنند.

جق دوم ماجرا در آرن اتفاق افتاده است. به دلیل سیاسی روشن، یعنی فضممای سیاسممی بسممته ایران از جمله کشورهایی ست که ش
بول اروپمایی پممس از انقلب  صد ای غربممی نظیممر ایممالت متحممد و  ،57در داخممل و روابط تنش آرلود بما عمممده دولت هممای امپریالیسمت

اان.جی.او هما (سمغدها و سمممن ها) در داخممل کشممور امکان پممذیر نبموده و زایممش ایمن برون سممپاری سیاست های امپریالیستی به 
سازمان های غیردولتی در درون چارچوب های قانونی موجود و تهید قوانین تکمیلی تحت نظارت دولت اتفاق افتاده است.

رداد  ی دوم خ ته، یعن امعه76مقطع پیدایش سازمان های غیردولتی در داخل ایران به دو دهه گذش ویت ج ار تق ور گفت  و ظه
اان.جی.او در حوزه های کودکان کار و خیابمان، جوانمان، آرسمیب دیدگان اجتممم عی، محیممطامدنی، باز می گردد. آرغاز به کار صدها 

نر خممود را بممه عنمموان سممازمان های زیست و حمیت از حقوق حیوانات، به علوه ی شمر کثیری از هیئت های مذهبی که به مرو
 و می بایسمت ذیممل تلش همای جنمماحر رفرمیسممتمرد م نهاد به ثبت رسمماندند، بممه ایممن دوران و سمال های متعمماقب آرن برمی گممردد

جمهوری اسلمی برای متعارف کردن ساخت سیاسی این حکومت، به موازات نئولیبالیزه کردن ساخت اقتصادی، مورد نظممر قممرار
بگیرد.

ای سیاسمی و ازمان ها و جنبش ه وعیت قمانونی فعمالیت احمزاب، س پ رادیکمال، و ممن در شایط سکوب خمونین نیروهمای چ
جکل های مسممتقل دانشممجویی، زنممان و جکل های مسممتقل کممارگری، تشمم ای حامل گفتار عدالت خواهی، فقدان سندیکاها و تش اجتمع

جیت سیاسممی-اجتممم اان.جی.او ها به محملی برای فعال جعممالن سیاسممی و کنش گممرانانظایر این ها، معدودی از  ان برخممی ف عی توأممما
عی و رویکممرد خیمریه ای بمه معضمملت وااجتمعی بدل شدند، کسانی که تلش  می کردند روند سیاسمت زدایی از معضمملت اجتمم



واره ا هم ن تلش ه ازمان ها را براندازنمد. امما ای آرسیب های اجتمعی را به نقد بکشند و طرحر دیگری از فعالیت در قالب این س
5بسیار محدود بوده و به طور متناوب با موانعی از سوی دستگاه های قضایی/امنیتی/انتظامی مواجه بوده است.

یب های اجتم وزه ی آرس ه به ویمژه در ح ایی ک د را فاقمدااما چند نکته موجب می شود که غالب سغد/سمن ه ی کنن ار م عی ک
جقی و قابل دفاع در مسیر بهبود وضعیت ستمدیدگان جامعه ارزیابی کنیم: رویکردی مت

ند• اس پشممت فعالیت هممای خیرخواهممانه ی خممو ال بنگاه هممای نیکوکمماری هسممتند کممه در پمم شمری از ایممن سممازمان ها عم
پروژه های اقتصادی کلن و زدوبندهای نامرتبط بممه فعممالیت خیریه ای شممان را پنهممان کرده انممد. بخممش قدرتنممدتر ایممن
سازمان ها، آرن هایی هسممتند کممه در واقممع جممز موسسممات پول شممویی نی تمموان نممامی بممر آرن همما نامیممد و فعالیت هممای
خیرخواهانه تنها ویتینی برای فراهم آروردن امکان پنهان کاری فساد در پستوی این سازمان هاست. گرچه نی توان تممام
جلم این است که کممارویژه ی اصمملی تممام خیریه همما بل- خیریه ها را یکس بنگاه معاملتی و پول شویی نامید، اما قدر مس
استثناء برداشت بار مسئولیت تأمین مایحتاج اولیه ی حیات شهروندان از دوش دولت ها و بدل سمماخت عرصممه نیازهممای

جیران بوده است. اه لطف و گشاده دستی خ بنیادین فرودستان به جلوه گا

جلت عرضممه می کننممد و در توضمیح• نر معلول را به مثابه ی ع این سازمان ها با تأکید بر خودیاری و فردی سازی مسأله ی فق
عی و عواممملا به ایمن اعتبمار، هرگممز در پممی ریشممه کن کردن معضمملت اجتممم6معضلت اجتمع، از سطح فراتر نی روند.

زاینده ی آرسیب های اجتمعی نیستند؛ چرا که در این صورت می بایست نسبت به نابرابری ها، فقممدان ها و تبعیض هممای
اا چنین نی کنند. آرنممان جلد نابرابری و بی عدالتی بایستند، حال آرن که ابد ساختاری معتضر شوند و در مقابل روندهای مو
ال بالقوگی اعتاضر و شورش در میان تهیدستان و مطرودان جامعه را در نطفه خفممه می کننممد ان این رویکرد، عم در ضم
ال مطلموب دولممت اسممت و سکوب و  پروژه ی سیاست زدایی از مسائل اجتمعی را عملیاتی می کنند. پروژه ای کممه کممام

جقتی است7مستقیم را نیز به تعویق می اندازد. جدت و مو اان.جی.اویی همواره در پی راه حل های کوتاه م جکر   از این رو تف
جکمر جده ی بیش تمری وخیمم و اضمطراری می شمود، ممدافعان ایمن تف و از آرن جایی که شایط زندگی به طور مداوم برای ع
ان تغییرات بنیادین اسممت. جقت بهت از انتظار کشید پاسخی کلیشه ای در آرستین دارند که همین پاسخ های حداقلی و مو

جوز این سازمان بوده است.5 نونه اخیر آرن، پلمپ شدن جمعیت دفاع از کودکان کار به بهانه عدم تدید مج
goo.gl/jqhZNi اطلعیه: «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» پلمپ گردید!

http://praxies.org/?p=5490 در نقد موج جدید فعالیت های خیریه ایبرای اطلع بیش تر به این مقاله از محمد غزنویان مراجعه کنید: 6
جرات طمرحر شمده اسممت، برخمی کارشناسمان عضمو7 برای مثال، در بحث عقیم سازی به شط اختیار زنان کارتن خواب کمه در چنمد مماه اخیمر بمه ک

جدر اعتیاد دارند و یا اقدام به تن فروشی می کنند، می بایست سازمان های «مردم نهاد» چنین استدلل کرده اند که زنان کارتن خوابی که به مواد مخ
ای ا بیمری ه اد ی ه اعتی ان مبتل ب ا آروردن کودک ا از بمه دنی د ت انه برگزینن نی عقیم سازی (توبکتومی) را به طور داوطلب در یک پروژه ی قانع ساز
خن گفت از شایط دون س دن ب دن/نش م ش اب» عقی آرمیزشی جلوگیری کنند. روشن است که صحبت از حق آرزادی زنان کارتن خواب برای «انتخا
ان این حق و آرزادی را نشان می دهد. چنین موضع گیری هایی به وضوحر حذف مطرودان از سطح جامعه را جدی منجر به این انتخاب، موهوم بود ما
جشمس است. این نونه  بسیار تیپیک و خصلت ناست، چرا کممه به وضمموحر ممموارد ان آرن اظهرمن ال در چشم انداز خود قرار می دهند و غیرانسانی بود
راهم آروردن وچک ترین اشماره ای بمه ف ازی فقمرا بمدون آرن کمه ک ا عقیم س ال پاک کردن صورت مسأله ی فقر ب جددی را در خود جای می دهد؛ او متع

یب دیدگان اجتمم اا بیمش از آرس د؛ ثانیم ارتن خواب ارائمه کن ان ک ایط زیسمت زن عی خمود را نسمبت بمهاامکان هایی برای تغییر سبک زندگی و ش
اا نمماتوان از فهممم سلسممله مراتب طبقمماتی-اجتممم عیاسبک کردن بار دولت و کاهش مسئولیت های آرن در قبال بی خانان ها مسئول می بیند؛ و ثالثمم

ال به فرادسممتان، کارشناسممان، دولممت، طبقممات اس این اقدام نهفته و تصمیم گیری در قبال انسانی ترین وجوه حیات فرودستان را عم است که در پ
بالی ناراضی از نا-زیبا بودن شهر و... می سپارد.
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ه رای چنگ زدن ب م اندازی ب امه و چش اا برن حال آرن که این استدلل تنها در شایطی می تواند قابل قبول باشد که اساس
ار این سازمان ها باشد، که به وضوحر نیست. همه ی جقتی در دستور کا ریشه ها و اقدام برای راه حل های بلندمدت/غیرمو
جدت درد را کمماهش جکنی اسممت کممه فقممط بمرای چنممد ثمانیه شمم صمسمم اان.جی.اویی یافت  ی شممود،  آرن چه که در نسخه های 

می دهد، و درمانی در افق آرن قابل رؤیت نیست.

تان• تمدیدگان و فرودس اش س ت ه-گس ات رو-ب اان.جی.اویی این واقعیت را انکار کرده یا نادیده می گیرد که جمعی جکر  تف
ات) جلم ای (اگممر نممه تنهمما ع نر عامممل اصممل محصممول رونممدها و پروژه هممای سیاسممی-اقتصممادی دولممت هسممتند. آرنممان کممه فقمم
آرسممیب دیدگی و مصممیبت زدگی شممان اسممت، به طممور تصممادفی بممه ایممن وضممعیت مبتل نشممده اند، بلکممه فقیرسممازی 
جلی است، انبوه بمه حاشممیه رانده شممدگان را خلممق کممرده جلی و فرام سیستمتیکی که ماحصل سیاست گذاری ها در ابعاد م
جلممغّ گفتمماری ایممدئولوژیک می شممود اان.جی.اویی اما تنها به این نادیده انگاری بسنده نی کند؛ از یک سو، مب جکر  است. تف
جل معضلت اجتمعی میان «جامعه مدنی» و «دولت» شکل گرفتممه و از ام کاری طبیعی و عقلنی برای ح که گویا تقسی
دئولوژیک در امتمداد ار ای ن گفت ت. ای ته اس تاک گذاش ه اش این رو دولت وظائف خود را با سازمان های غیردولتی ب

جعممالن اجتممم ایامنطقممی خممود زمینه سمماز فراینممد ادغممامی می شممود کممه ف عی و سیاسممی را بممه درون پروژه هممای دولممت
جقادی/کنش گری را با دولت به تدریج محو می کند. از سمموی برون سپاری شده می کشد و به این ترتیب مرزهای ساحت ن

نر عرصه ای را که می بایست میدان همبستگی اجتم جک هادیگر این تف رای ب امعه ب تمدیدگان ج تان و س عی میان فرودس
ه در آرن چالش کشیدن دولت، طبقات فرادست و سیاست فرادستان باشد، به زمینی بایر و بی حاصمل بمدل می سمازد ک

 دولممت و دیگممردستادسممتفقرا اتیزه و راکد می شوند و هرگونه بالقوگی شورش گری را از دست می دهند. این یعنممی 
ای هرچه بیش تر امن کردن؛ زیرا برای فرادستان مطلوب گروه های فرادستان پیش رفت و فضا را برای بهره کشی و ستمگر

ان بی عدالتی هرگز ندانند قربانی شده اند. این است که قربانیا

ال تمأمین اجتمم• ت در قب ایف دول نی وظ ابه ی پیمنکماران خصوصم ه مث ازمان ها ب هروندان را از دوش آرنااین س عی ش
 از کمک همای مردممی و نیمز دریمافت بودجه همایی بمهنبر می دارند و در مقیاسی بسیار محدود و اندک، بما بهره گرفتم

اان.جممی.او جمه ی دولت است، خدمات اجتمعی را عرضه می کنند. این چنین است که  اا بر ذ مراتب نا زل تر از آرن چه واقع
عی» بمدل می شموند و دولمت را دراها به مجریان ایده ی نئولیبالی «مسئولیت خصوصممی نسممبت بمه مشمکلت اجتممم

اا از این همکاری استقبال می کند، چممرا کممه خصوصی سازی مصائب و رنج های انسانی یاری می رسانند. دولت نیز قاعدت
ای خممود چنممد قمدم در اجممرای حممذف یارانه هما، بیمه هما و تممأمین در راستای اعمل سیاست های اقتصمادی نئولیبالیسمت
اجتمعی جلو می افتد و  به تدریج این مسأله در اذهان عمومی کم رنگ می شود که این دولت است که در قبال تأمین
جدت و غذا، مسکن، بهداشت اولیه و تأمین شغل شهروندان مسئول اسمت. اتفمماقی کمه در سمال های اخیمر در ایمران شم
ان رخ داده، ه ی جه اا در تام قلمروهای تحت سیطر ه ی نئولیبالیزم در گوشه گوش سعت بیشتی پیدا کرده است، تقریب
جل پرسمش منتقمدان قمرار گرفتمه اسمت. خصوصی سمازی زنممدان ها، گرمخانه هما و اما کمت مورد تردید واقع شده یما محم



 و8خانه های امن، سپردن نظارت بر عملکرد مراکز درمان اعتیاد به بخش خصوصی، «برون سممپاری» خممدمات بهزیسممتی
جص خصوصی سازی فقر و رنج اند.  نظایر این ها همگی نام های خا

«مردم نهاد» یا «غیردولتی» بودن نام این سازمان ها این تردید را زائل کرده است که این سازمان ها چندان هم مسممتقل•
نیستند. در واقع، این سازمان ها حیاط خلوت دولت برای شانه خالی کردن از زیر مسئولیت های اجتمعی/سیاسی خود
هستند، در حالی که این سازمان ها به طور حداکثی به دولت خدمات ارائه می کنند. از جمله این که بممدل بممه فیلممتی
می شوند که برخی تصمیم  گیری های دولت، ابتدا از منظر کارشناسانه ی آرنان عبممور می کنممد و بعممد بممه شممکل طممرحر یمما
جیممن و بسممته بممه جوباتی لز م الجرا درمی آرید. به علوه، در هنگامه ی انتخابات، این سازمان ها بمما جهت گیری هممای مع مص
جحه جنممی صمم ای خود می توانند به عملکردهای دولت مشوعیت ببخشند یمما بممر نامزدهممای معی میزان توان رسانه ای-تبلیغ
بگذارند. به این ترتیب، علی رغم این که جامعه مدنی به طور واقعی تقویت نشممده، خممبی از احممزاب و سممازمان های
جکل های مسممتقل کممارگران، زنممان، دانشممجویان و غیممره سیاسی غیرفرمایشی نیست، اثری از سندیکاهای کممارگری و تشمم
نیست، و ابتدایی ترین حقوق شهروندان در استفاده از آرزادی های سیاسی/اجتمعی شان به رسمیت شناخته نی شممود،

این سازمان ها فضای کاذبی برای القاء حضور نیروهای مستقل از دولت در جامعه برمی سازند. 

بنا بر آرن چه گفته شد، حضور و تاثیرگذاری برخی تحت عنوان «مستقل»ها کممه سممابقه ی فعممالیت در سممازمان های «غیردولممتی»
 که به ویژه در دوران های ملتهبی چون روزهای منتهی بهمناقشه برانگیزاعتباری اجتمعی برای شان به همراه داشته، امری ست 

اا به کارزار تبلیغاتی-نایشی نامزدها و تسویه حساب های سیاسی گروه های ذی نفع بدل می شود، بایممد بیممش از جنت انتخابات که س
جقادی قرار بگیرد. جساسیت را در ما برانگیزد و مورد پرسش و ن هر زمان دیگری ح
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اي سازمان بهزيستي کشور  اعلم کرده8  هم زمان با نوشت این یادداشت خبی منتش شد مبنی بر این که مديرکل دفت امور آرسيب ديدگان اجتمع
. امن» در دستور کار بهزيستي است  ی   «خانه ها  ی  برون سپاراست که 
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