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به مجرم��ان آموزش میدهن��د تا ب��ا درک لذت کار
داوطلبانه و خی��ر ،بعدها آن را تک��رار و ترویج کنند.
بهخاطر داریم که برلوس��کونی به مدت یکس��ال به
انجام کار در خانه س��المندان محکوم شد .نکته دیگر
این است که سهولت انجام کارهای داوطلبانه در دیگر
کشورها بیشتر است .آنها میتوانند در یک روز تعطیل
به خان��ه س��المندان بروند و کمک کنن��د .ما چنین
چیزهایی در کشورمان نداریم و جالب است که حتی
مسائل قانونی دس��ت و پای افراد را میبندد .این یک
بحث کامال فرهنگی است.
به نظر ش�ما آیا میتوان گفت که مردم ما به
معنایمثبتآن،عملگراهستند؟
خیر ،قطعا نیس��تند .مردم ما عملگرایی به معنای
مثب��ت ندارند ،چون هم��کاری کمی دارن��د .ما خود
مح��وری و فراخ��ود خیلی باالی��ی داری��م .حتی در
سینمای ما هم قهرمانهای فردی بروز و نمود مییابند.
فیلمهای ما درباره قیصر و رضا موتوری و ...اس��ت و در
مقابل ژاپنیها  7سامورایی دارند .برای این امر دالیل
مختلفی ذکر میش��ود .حمالتی که در طول تاریخ به
کشور ما ش��ده و همه آن وقایعی که در حکومتهای
ظالم گذشته بر مردم رفته ،به جای متحد کردن مردم،
تفرقه ایجاد کرده و ما طی زمان به این نتیجه رسیدهایم
که به اصطالح ،هر ش��خصی باید هوای خود را داشته
باشد .اما اتفاقاتی که به تازگی خصوصا در زمینه ورزش
کشورمان به وقوع پیوست ،نش��ان داد در صورتی که
مدیری پیدا شود که همکاری را به افراد آموزش دهد،
میتوان انتظار نتایج بسیار خوبی داشت .در عین حال
باید به این مس��أله هم توجه کنیم ک��ه برخی از افراد،
آموزشپذیری کمتری دارند .چ��ون از لحاظ تربیتی
فردگرا بار آمدهان��د و توانایی قرار گرفت��ن در گروه را
ندارند .نکته دیگر هم ریاکاری اس��ت که متاسفانه در
جامعه ما نهادینه ش��ده و تا ح��دود زیادی به فرهنگ
خاص کشور ما مربوط است .تا جایی که من میدانم در
سایر کشورها اینگونه نیست که روز خاصی را بهعنوان
روز نیکوکاری نامگذاری کنند .ولی ما منتظر میمانیم
تا در یک روز خاص ،به کمک نیازمندان بش��تابیم .ما
مردمی هستیم که همیشه نگران روز مباداییم ،پس با
این تفکر که شاید روزی به درد خودمان بخورد ،آنچه
را که داریم ،برای خود نگه میداریم .سوال اینجاست
که ما که این گونه هستیم ،چرا در شرایط بحرانی همه
به صورت اغراق شده ،جمع میش��ویم؟ از یکسو در
مس��افرتها و تعطیالت ،جنگلها را آلوده میکنیم و
به آتش میکشیم و از طرف دیگر ،دور دریاچه ارومیه
زنجیره انس��انی درس��ت میکنی��م؟ در صورتی که
وظیفه ما بهعنوان یک انس��ان این اس��ت که در طول
س��الیان عمرمان ،ه��ر روز از تع��داد زبالههایی که به
محیطزیست میریزیم ،یک عدد کمتر کنیم .شاید اگر
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این کار را میکردیم ،امروز با بسیاری از فجایع زیست
محیط��ی روبهرو نمیش��دیم .اینها ب��ه مکانیزمهای
دفاعی بازمیگردد که ما به صورت ناخودآگاه یا گاهی
آگاهانه انجام میدهیم .از این ساز و کارها برای تبدیل
تکانههای اضطرابی استفاده میکنیم تا وقایع پیرامونی
برای ما به شکلی قابل پذیرش درآمده و نوعی ارضای
درونی ایجاد کنند .یکی از این مکانیزمها ،نوعدوستی
اس��ت که آگاهانه به فرد دیگری کم��ک میکنیم تا
احس��اس خوبی پیدا کرده و لذت ببریم .حتی ممکن
است این کار را برای عزیزتر ش��دن نزد دیگران ،دیده
ش��دن ،تس��کین عذاب وجدانهای قدیمی یا عقب
نماندن از قافله انجام دهیم.
اما تمام مواردی که اشاره کردید ،حول محور
فردمیچرخد.
دقیقا ،حتی کارهای خیر ما نی��ز حول محور خود
و ارضای ش��خصی اس��ت .بارها این جمل��ه را از افراد
شنیدهایم که کار خیر انجام دهیم ،شاید روزی برای
خودمان هم اتفاق افتاد .در صورتی که قرار نیست ما
کار خیر را بهعنوان نوعی داد و ستد انجام دهیم .اینجا
نقطهای اس��ت که نیت و پاکی آن کار خیر زیر سوال
میرود .اما همانطور که گفتم حتی به این نیت هم،
اگر نتیجه مثبت باشد ،اش��کالی ندارد ،به شرطی که
مدیریتی از باال اعمال ش��ود و بتواند اف��راد را در قالب
گروههایی هماهنگ کند .متاس��فانه در اغلب موارد،
مدیریت موفقی هم وجود ن��دارد .همه اینها را اضافه
کنید به این مسأله که در کشور ما نوعی بیاعتمادی
به کار خیر وجود دارد .ضربالمثلی داریم که میگوید
هیچ گربهای در راه رض��ای خدا موش نمیگیرد .این
امر ریشه تاریخی و کهن دارد .همچنین فکر میکنم
افراط و تفریطی که در کش��ور ما وج��ود دارد ،کار را
خراب میکند .گاهی به دلیل مسائل پیش پا افتاده،
حاضریم بدترین کاره��ا و عکسالعملها را در مقابل

یکدیگر داش��ته باش��یم و زمانی حاضریم برای هم از
جان مایه بگذاریم .آنچه که به زندگی اجتماعی معنا
میدهد ،تعادل است .وقتی کشور ما نهادهای پزشکی
و بهداشتی دارد ،من پزش��ک نباید بدون هماهنگی
ای��ن نهادها وارد کار داوطلبانه ش��وم .اگر قرار اس��ت
افراد ،مشارکتی داشته باشند ،باید زیر لوای بهزیستی
و س��ازمان هاللاحم��ر و در راس��تای جهتدهی و
هدایتهایمسئوالنآنهاباشد.
آیاعملگراییاکتسابیاست؟
بخش زیادی از عملگرایی ،ژنتیکی است و همانطور
که اشاره کردم ،فرد عملگرا باید ریسکپذیری باالیی
داش��ته باش��د اما در جایی که بحث تع��ادل مطرح
میش��ود ،بدین معنا که چه عملی را انجام دهیم و از
چه کاری دوری کنیم ،عملگرایی ،اکتسابی میشود.
ما معموال فرزندان خود را طوری پرورش میدهیم که
در کارها س��ود ش��خصی خود را در نظر بگیرند و این
یعنی عملگرایی انتخابی .چرا رفتار عدهای از مردم ما
در خارج از کشور کامال عوض میشود؟ چرا آدمهای
بهتری میشوند؟ ما اغلب ،حرف انجام کار را میزنیم.
برای عملگرایی باید الگو داشته باشیم .وقتی مسئوالن
نقطه مقاب��ل عملگرایی یعنی ش��عار دادن را تقویت
میکنند و کار به آن ش��کل که باید ،انجام نمیگیرد،
شهروندان هم همانگونه میشوند .گاهی ما حاضریم
یکی از کلیههای خود را به فردی اهدا کنیم ،اما حاضر

نیستیم اعضای بدن فرزندمان را که از دست رفته ،به
بیماراننیازمندببخشیم.اینهاهمهتناقضاست.
بنابراین میتوان نتیج�ه گرفت که در بحث
داوطلب�ی ،نخس�تین کار ایج�اد ی�ک بینش
قوی و مس�تحکم درباره نفس کار داوطلبانه و
عملگرایانهاست؟
بله و این کار را چه کسی باید انجام دهد؟ روزنامهای
مانند شهروند که به مجموعه هاللاحمر تعلق دارد.
و پ�س از ایج�اد بین�ش ،آم�وزش اهمیت
مییابد .اما در جای�ی از بحث گفتید که برخی
از افراد ،آموزشپذیری کمتری دارند .لطفا در
این زمینه کمی بیشتر توضیح دهید.
افراد براساس شخصیت خود ،توانایی انجام برخی
کارها را دارند و برخی کارها را نمیتوانند انجام دهند.
ما نمیتوانیم از اف��راد با خصوصیات متفاوت روانی و
جس��مانی ،توقع انجام همه نوع کار را داشته باشیم.
مثال نوعی شخصیت هس��ت به نام ضد اجتماعی که
در تم��ام جوامع وجود دارد و جزو گروه ش��خصیتی
 Bردهبندی میش��ود .برای این افراد ،دیگران اصال
اهمیت ندارند .اینان به دلیل نوع ویژگیهای ژنتیکی
شخصیتی ،اساس��ا آموزشناپذیرند .اما عده دیگری
که زیر عنوان پارانویید یا خود ش��یفته دستهبندی
میشوند ،در مقایس��ه با دیگر افراد ،آموزشپذیری
کمتری دارند .پارانوییدها بدبینند و به سیستمهای
خیری��ه و کاره��ای داوطلبانه اصال اعتم��اد ندارند.
خودش��یفتهها خود را باالتر از ح��دی میدانند که
کسی به آنها آموزش دهد و بگوید که چه کاری انجام
دهند .اگر هم زمانی در کار داوطلبانهای مش��ارکت
کنند ،برای به رخ کش��یدن قدرتشان است .وظیفه
یک مدیر باالدستی آگاه این است که این افراد را در
گروه داوطلب ،طوری مدیریت کند تا خللی در انجام
کارها پیش نیاید.
به یافتن حس خوب و احساس قدرتمندی
بهعنوان دستاوردهای مثبت عملگرایی در بعد
فردی اشاره داش�تید .از نظر شما نتایج خوب
عملگرایی در قلمروی اجتماعی چیست؟
مهمترین دس��تاورد ،تس��ری از فردی به فرد دیگر
اس��ت .همان حالتی که در ش��کل اغراقآمیز به زبان
عامیان��ه «جو زدگ��ی» نامیده میش��ود .عملگرایی
میتواند به صورت یک موضوع مس��تمر و پیوسته در
تمام روزهایس��ال در جامعه جریان داشته باشد .از
نظر من عملگرایی مثبت هم س��ود ف��ردی دارد ،هم
سود اجتماعی و هم سود معنوی .عملگرایی مثبت و
معتدل بر دیگران اثر میگذارد و آنان را به این نتیجه
میرساند که میتوان ایدههای مثبت و سازنده موجود
در ذهن را به عمل مبدل کرد ،به شرطی که به زندگی
خود فرد ،لطمه نزند .این همه در س��ایه اعتماد افراد
به هم محقق میش��ود .اگر اعتماد نباشد ،عملگرایی
نیز نوعی ظاهرسازی تلقی میش��ود .چیزی که از ما
در جامعه دیده میش��ود ،عمل ما است .نیت و تفکر
افراد دیده نمیش��ود و به دلیل اینک��ه در جامعه ما
عملگرایی وجود ندارد ،یا اگر هس��ت معموال با آنچه
که در ذهن ف��رد میگذرد ،مناف��ات دارد ،دید منفی
و بیاعتمادی نس��بت به یکدیگر روز ب��ه روز درحال
افزایش اس��ت .اغلب ما تصور میکنیم که اگر کسی
کار خیری انجام میدهد ،زیرکاسه نیمکاسهاي است.
درس��ت اس��ت که تکتک ما باید کارهای��ی را انجام
دهیم ،اما وقتی مس��ئوالن رده باال عملگرا باشند و به
حرفهای خود چه در کارهای خی��ر و چه در حیطه
وظایفش��ان ،جامه عم��ل بپوش��انند ،ای��ن انگیزه و
آرامش به افراد داده میشود که با تأسی به مسئوالن،
عملگرای��ی را تجربه کنند .در این زمینه ،اس��تیضاح
وزیر علوم را بهعنوان مثال مطرح میکنم .این مسأله
که نمایندگان مجلس برای استیضاح اقدام کنند و از
سوال کردن نترس��ند ،خیلی خوب است اما وقتی در
نطق نمایندگان میش��نویم که دلیل ای��ن کار ،دفاع
یک نماینده از خود در برابر ظن اس��تفاده از بورسیه
غیرقانونی بوده ،کس��انی که به او رأی دادهاند ،به این
نتیجه میرسند که این فرد ،عملگرایی گزینشی دارد
و به دنبال نفع ش��خصی است .اس��تیضاح یک عمل
درست و قانونی اس��ت اما اتفاقی که افتاد ،نفس این
عمل را زیر سوال برد.
درب�اره انگیزهه�ا با هم گفتوگ�و کردیم.
با توج�ه به م�واردی ک�ه برش�مردید ،غالب
انگیزهها در راس�تای ارض�ای نیازهای درونی
فرد انجامدهنده کار داوطلبانه ،دس�تهبندی
میش�وند .در ای�ن صورت ،این س�وال مطرح
میش�ود که کارهای دگرخواهانه در کجا قرار
میگیرند؟ آی�ا در جامعه ما چنی�ن انگیزهای
وجود دارد که کس�انی -بهعنوان مثال -فقط
به دلی�ل نجات جان فرد دیگری ب�ه انجام کار
داوطلبانه مبادرت کنند و خود و نیازهای خود
را هر چند برای مدتی کوتاه ،نادیده انگارند؟
خیل��ی بیانصافی اس��ت اگر بگویی��م که چنین
حالتی وجود ندارد؛ اما من میگویم کمرنگ اس��ت.
به دلیل اینکه در شرایط جامعه ما هرکسی مواظب
اس��ت که به اصط�لاح ،کاله خ��ودش را ب��اد نبرد.
واقعیت این است که در دوران جنگ خیلی از افراد
جان خ��ود را در راه نجات این مرز و بوم و هموطنان
خود گذاش��تند .مکانیزم دفاعی نوعدوس��تی دقیقا
همین اس��ت .یعنی افراد بدون اینک��ه نیاز مالی یا
معنوی داشته باش��ند ،به انجام کار داوطلبانه اقدام
میکنند .البته مس��أله پاداش هم مطرح میش��ود،
درس��ت اس��ت که در تعالیم دینی ،پاداش اخروی
مطرح میش��ود ،ام��ا ارضای درونی ه��م مهمترین
عام��ل انج��ام کار داوطلبانه خیر به ش��مار میآید.
عامل مسبب اصلی در جامعه ما که ارضای نیازهای
فردی را بهعن��وان عامل مقوم کاره��ای داوطلبانه
مطرح میکند ،آین��ده مبهم افراد اس��ت .توجه
داشته باش��یم که گذشت و فداکاری پیش
نی��از کاره��ای داوطلبانه هس��تند.
وقتی آینده مبهم اس��ت ،چرا باید
امکانات خود را در اختیار دیگران
قرار دهیم؟ در چنین شرایطی،
عوامل فردی قدرت میگیرند و
نیت کارهای دگرخواهانه ،تغییر
مییابد.
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بحران سفيد
| رضا اصالحي | عضو سازمان جهاني| NFPA
حضور آتشنش��انان در مح��ل حادثه كه يك
اگر خوانن��دگان محترم ،بخ��ش اول و دوم
انب��ار به مس��احت ح��دود  5ه��زار مترمربع
مطالب تلفيق اس��تراتژي پدافند غيرعامل و
بود خاطرنش��ان كرد :در اين م��كان بيش از
مديريت بحران را مطالعه كرده باش��ند ،بايد
30سيلندر  800ليتري گاز كلر وجود داشت
به اين جمعبندی رس��يده باشند كه موضوع
پدافند غيرعام��ل و مديريت بح��ران بهرغم
كه  2سيلندر نش��ت كرده و گاز كلر فضا را پر
فاصلههاي زيادي كه ب��ا يكديگر دارند ،ليكن
كرده بود.
در تاري��خ  5 1393/03/28كارگ��ر هنگام
در بس��ياري از وجوه ب��ا يكديگر اش��تراكات
كار در يك گاراژ اسقاط لوازم فلزي در منطقه
مهمي دارند .اما اينكه چرا در كشورمان بارها
خال زيل ،چهارراه ش��قايق
شاهد تالقي نادرستي از دو
بر اث��ر استنش��اق گاز كلر
مقوله مذكور بودهايم جاي
ازآلودگيهاي
بحث دارد.
كه از يك س��يلندر نش��ت
زيستمحيطيكارخانجات
در اي��ن سلس��له از
ميكرد ،مسموم شدند .در
توليديوشيمياييدراطراف
مق��االت تصمي��م دارم
تاري��خ دوش��نبه 17خرداد
شهرهايبزرگكهبگذريم،
ت��ا عالوه ب��ر م��ورد توجه
 1389نشت گاز كلر از منبع
خاطرنشانميكنمگاز
ق��رار دادن خوانن��دگان
800ليت��ري آب حكيميه
دسالقبلو
خردلكهازص 
محترم به اشتراكات هردو
تهران موج��ب مصدوميت
درجنگهاياخيربهصورت
مقوله ،هر ج��زء تخصصي
 14نفر شد .بر اثر اين حادثه
وسيعازآناستفادهشدهاست
مديريت بح��ران و پدافند
 8نفر از كاركنان س��ازمان
برپايهگازكلروگوگرد(سولفور
غيرعام��ل را ني��ز به طبع
آب و فاضالب2 ،آتشنشان
موستارد)تشكيلشدهكهتنها
قل��م درآورده و نهايت��ا
و 4نف��ر از عاب��ران مصدوم
شركتآبفاي(آبوفاضالب)
مدي��ران و كارشناس��ان و
شدند.
تهرانبالغبر146هزارو449
خوانندگان مطال��ب را به
همانگون��ه ك��ه اش��اره
كيلوگرمازپايهاصليآنيعني
همگرايي سيستمي سوق
ش��د ،برخي از بحرانها در
گازكلرراتنهادريكسال
داده تا انشاءاهلل منشأ ايجاد
مواق��ع عادي يا س��فيد كه
توليدميکند
س��تاد مديري��ت واحد در
هيچ تعرضي ني��ز از طرف
كشور شود.
بيگانگان و دشمن خارجي
در اين بخش با اش��اره كوتاهي به برخي از
وجود ندارد ،بهطور غافلگيرانه ،عالوه بر ايجاد
خس��ارات مادي ،باعث ايجاد خسارات جاني
حوادث ناگوار در دنيا و ازجمله در كشورمان،
هم ميشود.
بحران سفيد يا بحران در مواقع عادي را مورد
هرچند جاي شكر دارد كه حوادثي همانند
بررسي قرار مي دهيم.
بوپ��ال هند تاكن��ون در كش��ورمان به وجود
ابتدا بحران سفيد ناشي از مسموميت انواع
گازهاي شيميايي:
نيامده است ،ليكن با اش��اره به آمار توليد گاز
در تاريخ  1363/09/08گاز س��مي بس��يار
كلر در كارخانه ش��يميايي آبفاي شهر تهران
(آم��ار تولي��دس��ال  ،)1390احتم��ال بروز
خطرناك��ي از كارخان��ه حشرهكشس��ازي
حادث��هاي س��نگين هيچوقت نباي��د از ذهن
ش��ركت آمريكايي يونايت��د كار بايد در بوپال
دور باش��د .از آلودگيه��اي زيس��تمحيطي
هند نشت كرد و ابر مسموم ناشي از نشت گاز
كارخانج��ات توليدي و ش��يميايي در اطراف
سمي دفع آفات متيلايزوسيانات ،وخيمترين
ش��هرهاي بزرگ ك��ه بگذريم ،خاطرنش��ان
حادثه صنعت��ي جهان را رق��م زد .اين فاجعه
چندين هزار كشته و بيش از 300هزار بيمار
ميكن��م گاز خردل ك��ه از صد س��ال قبل و
در جنگهاي اخي��ر به صورت وس��يع از آن
برجاي گذاش��ت كه بس��ياري از آنه��ا كامال
اس��تفاده شده اس��ت بر پايه گاز كلر و گوگرد
معلولن��د و در ش��رايط دش��واري زندگي مي
(س��ولفور موس��تارد) تشكيل ش��ده كه تنها
كنند .در تاري��خ  1391/06/04با اعالم حادثه
ش��ركت آبفاي (آب و فاضالب) تهران بالغ بر
نش��ت گاز كلر از سوي س��ازمان آتشنشاني
146ه��زار و  449كيلوگ��رم از پايه اصلي آن
تهران به مركز كنت��رل و هماهنگي آب تهران
در اتوبان همت و هنگام اوج
يعن��ي گاز كل��ر را تنها در
يكس��ال توليد ميکند و
تردد مردم در ساعت 9:30
در تاريخ5 1393/03/28
جالب است كه بدانيم تنها
صبح ،گ��روه اطف��اي گاز
گاراژ
كارگرهنگامكاردريك
200mg-min/m3
كلر اين ش��ركت سريعا به
اسقاطلوازمفلزيدرمنطقه
از اين گاز قادر اس��ت جان
محل حادث��ه اعزام و ضمن
خالزيل،چهارراهشقايقبر
انج��ام اقدامات اوليه جهت
تعداد زيادي از افراد را مورد
اثراستنشاقگازكلركهازيك
خطر جدي قرار دهد.
پيشگيري از آسيبديدگي
مسموم
سيلندرنشتميكرد،
در ادامه سلس��له مطالب
و گازگرفتگ��ی م��ردم
شدند.درتاريخدوشنبه
آتي ،به موضوعات س��يل،
بهخصوص عابران و پرسنل
17خرداد 1389نشتگازكلر
آتشس��وزي ،زلزل��ه و
آتشنش��اني با اس��تفاده از
ازمنبع800ليتريآبحكيميه
تشعش��عات هس��تهاي
تجهيزات موردنياز ،نش��ت
تهرانموجبمصدوميت14
در بح��ران س��فيد خواهم
گاز كلر را مح��دود کردند
نفرشد.براثراينحادثه 8نفراز
پرداخ��ت و امي��دوارم اين
و سيلندر آس��يبديده گاز
كاركنانسازمانآبوفاضالب،
سلس��له مطال��ب ك��ه از
كل��ر را در محفظ��ه نجات
2آتشنشانو4نفرازعابران
نظ��ر خوانن��دگان محترم
مخزن گاز كلر ق��رارداده و
مصدومشدند
بهخصوص كارشناس��ان و
به تصفيهخان��ه تهرانپارس
منتقل كردند.
متخصصان حوزه مديريت
در تاريخ 1391/06/05
بحران و پدافن��د غيرعامل
مدي��ر حوزه عمليات آتشنش��اني مش��هد از
ميگذرد ،مبناي ايجاد يك سيستم منسجم،
استاندارد و هماهنگ ،بهمنظور برنامهريزي،
مس��موميت 30دانشآموز دختر بر اثر نشت
سازماندهي و انجام سلسله اقدامات خاص قرار
گاز كلر در يك استخر خبر داد.
گيرد تا بتوان��د از نگرانيهاي موجود و آتي در
در تاريخ  1392/02/24سخنگوي سازمان
سطح جامعه كاسته و با تمهيدات پيشگيرانه،
آتشنش��اني و خدماتايمن��ي ش��هرداري
درصورت بروز هرگونه حادث��ه ،اقدامات الزم
تهران از مهار نش��ت گاز كل��ر در انباري واقع
بهعمل آيد.
در جاده انديش��ه خب��ر داد .وي با اش��اره به

