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مســئولیت اجتماعــی دیگــر واژه ای فانتری 
نیســت و بعنوان تفکر، اصل بقا و ارتقا جامعه در 
نظرگرفته می شود. مسئولیت اجتماعی به بیان 
ساده تعهد اخالقی و نانوشته فردی و تشکیالتی 
است که برای ارتقا رفاه اجتماعی پویا باید به آن 
توجه کرد. افراتد جامعه باید با شناخت و آگاهی از 
موضوعات و مشکالت اجتماعی، خود را نسبت 

به حل آن مشکالت مسئول بدانند.    
در جامعه ای که مســئولیت اجتماعی چه فردی 
و چه گروهی تقویت شود، این جامعه جامعه ای 
هوشمند است. در جامعه هوشــمند مسئولیت 
اجتماعی می تواند برای ما تکیه گاه باشــد. اما 
نکته مورد توجه آنکه مســئولیت اجتماعی باید 
هدفمند و بر اســاس حوزه های تعریف شــده 
مدیریتی باشد و ما باید این موضوع را در جامعه 
مان تقویت کنیم مثال مســئولیت اجتماعی در 

راستای فقرزدایی و احترام متقابل اجرا کنیم. 
متاسفانه هنوز مســئولیت اجتماعی شرکت ها، 
مؤسسات، بنگاه ها و ســازمان های اقتصادی، 
... خیلی در ایران جا نیفتاده و موضوعی با درجه 
اهمیت دوم و برخی مواقع نگاه تشریفاتی است. 
اگر مســئولیت اجتماعی بنگاه ها و شــرکت ها 
و حتی مســئولیت های فردی ما در قبال سایر 
افراد تقویت شــود شــاید ما نیاز به بهزیستی و 

کمیته امداد نداشــته باشــیم.  حتی در عرصه 
های محیط زیســت ما می توانیــم از ظرفیت 
مســئولیت اجتماعی برای ارتقاء شاخص های 
محیط زیست اســتفاده کنیم اگر مدیر شرکتی، 
در مورد کارکنانش احساس مسئولیت کند و در 
خصوص رفاه و آســایش آنها و خانواده هایشان 
تمهیداتی فراهم کند، این کار بدین معنی است 
که او حواسش به اطرافیانش است و سود بنگاه 
را یکطرفه نمــی بیند و نیز اگر فــردی توجه به 
همســایه اش دارد و یا از یک حیوان و طبیعت 
مراقبت می کند او بخوبی مســئولیت اجتماعی 

را درک کرده است. 
 بخش مهم مســئولیت اجتماعی به آموزش بر 
می گردد. این آموزش هــا باید از دوران کودکی 
به ارائه شــود تا مانند دیگر مولفه های اخالقی 
در کودک رشد پیدا کرده و شــکوفا شود. یکی 
دیگر از مواردی که به فرهنگســازی کمک می 
کند اطالع رسانی فعالیت ها در حوزه مسئولیت 
اجتماعی اســت. ســاخت فیلم هایی که بتواند 
)مستقیم یا غیر مستقیم( این موضوع را برجسته 
کند.  از سوی دیگر در سیاستگذاری هایی که در 
حوزه کالن کشــور انجام می شود، این سیاست 
ها باید در راســتای تقویت مسئولیت اجتماعی 
حقوقی و شهروندی باشــد که بتواند مورد توجه 
قرار گیردو به یــک فرهنگ تبدیل شــود . در 
مدارس و منابر و در تشکل های غیردولتی، می 
توان موضوع مسئولیت  اجتماعی را ترویج کرد 
و آنرا جزو موضوعات اخالقی پســندیده معرفی 
کرد. اما الزم اســت کمی دوراندیشانه تر نسبت 
به جامعه مان ایفای مسئولیت کنیم و مسئولیت 
اجتماعی را که بخشــی از تعهد اخالقی اســت 

تجاری یا تشریفاتی  نگاه نکنیم. 
حتی اگــر این موضــوع را تجاری هــم ببینیم 
محصــوالت و خدماتــی مه ســازمانش نقش 
مســئولیت اجتمعی خــود را ایفا 
کرده باشــد، بیشــتر مورد پسند 
مصر کننده اســت و آنــان را به 
مشــتریان وفادار تبدیل خواهد 

کرد.  در این صورت این حــس خوب به جامعه 
منتقل می شود. 

در مقوله آموزش، خانواده و مدرسه خیلی نقش 
تعیین کننــده ای دارد. محیط هــای اجتماعی، 
گروه هــای مرجع دارای نقش هســتند. همین 
حادثه زلزله کرمانشــاه براســاس اعتمادی که 
مردم به گــروه هــای مرجع داشــتند آنها هم 
کارهایی را شــروع کردند و فارغ از نقدهایی که 

به آنها شد؛ وظیفه خود را انجام دادند.
 اینکه چگونه ایــن کار را می کنیم مهم 
نیست؛ مهم این است که این دغدغه 

مشترک را داشته باشیم. 
همه زندگی ما پول نیســت. دیگران را هم باید 
ببینیم و اگر الزم باشد دیگران هم ما را ببینند و 
این می شود مسئولیت متقابل به یکدیگر که سر 

آغاز مسئولیت اجتماعی است. 
از تشــکل های تاثیرگذار  در حوزه مســئولیت 
اجتماعــی بنگاه های اقتصادی هســتند که به 
دلیل بهره منــدی از منابع و امکانــات جامعه، 
باید اقدامات اجرایی موثری بر اســاس فرهنگ 
سازمانی خود داشــته باشــند. این موضوع به 
التفات مثبت جامعه به این بنگاه ها منجر شــده 

که  واکنش مثبت جامعه را نیز در پی دارد.
 ما باید خــود را به اجتماع انجــام دهیم و منتظر 
قانون و بخشــنامه از سوی مســئوالن و دولت 
نباشــیم. اولین گامی که می توانیــم برداریم 
این است که مســئولیت اجتماعی را از خودمان 
شــروع کنیم و ببینیم با چه نــوع فعالیت هایی 
می توانیم مســئولیت اجتماعی را به عنوان یک 
شهروند ایجاد کرده و گسترش دهیم. پس از آن، 
با وقت گذاشتن برای دیگران حتی به اندازه 10 
دقیقه حرف زدن و عمل به یک ســری اقدامت 
اجتماعی که نوعی آموزش محسوب می شود، 
دیگران را درگیر کنیم و به این ترتیب کلونی آدم 
ها را برای فرهنگســازی مسئولیت اجتماعی در 
اختیار خواهیم داشت و بعداز مدتی کوتاه جامعه 
ما مســئولیت اجتماعی را به عنوان یک فعالیت 

اخالقی در خود نهادینه و درک می کند.  

مسئولیت اجتماعی فردی و آموزش فرهنگ
سرمقاله
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در صحبت های مقام معظم رهبری پنج نکته مهم درباره   
بحث مردم ســاالری دینی اســتنباط شده اســت که   به 
عنوان مهم ترین دغدغه  امروز برای ایشان مطرح است.    

مهم ترین نکات را باید در این چند موضوع دید:

تاکید به اصول
اول؛ بحث ناظر به بســترها، زمینه ها، مسایل مختلف و 
ضرورت هایی است که ایشــان احساس کرده اند. در واقع 
متأخر به بسترها و زمینه های سیاسی اجتماعی، تاریخی 
و فرهنگی اســت که اکنون در جامعه و جهان وجود دارد. 
بنابراین وقتــی می گویند که ما روی اصــول باید تأکید 
بکنیــم بعد تأکید می کننــد نباید تحــت تأثیر عقالنیت 
مدرن غربی واقع بشــویم و انعطاف پذیری به این معنا را 
رد می کنند. این مباحث ناظر به این است که مقام معظم 
رهبری در دوره ای بحــث می نمایند که چالش های تفکر 

دینی با تفکر غربی به صورت جدی مطرح است.

پاسخ به نیازها
دوم؛ ایشــان به نیازها و مقتضیاتی که امــروز در ایران و 
کشورهای اسالمی در حال تحول و انقالب و همین طور 
در کل جهان وجود دارد، پاســخ می دهند، یعنی در خالء 
صحبت نمی کنند و بحث صرفًا نظری نیســت بلکه یک 
مقوله ی عینی و واقعی و در جامعه ی امروزی مطرح است 

و پاسخی را به آن می دهند.

تبیین الگو
سوم؛ وقتی وارد بحث نظام ســازی و مردم ساالری دینی 
می شوند در واقع آن الگوی مطلوبی را که در گذشته تحت 
عنوان »مردم ســاالری دینی« مطرح کــرده  بودند و نیز 
الگوی جمهوری اســالمی امام راحل را تبیین می کنند. 
موضوع والیت فقیه ای که ایشان در این دیدار طرح کردند 
نگاهی تبیینی است به آن نظریه ی مردم ساالری دینی که 
در گذشته مطرح شده و هنوز پرونده ی آن باز است؛ یعنی 
یک نظریه را طرح کرده اند مرتب به آن تکمله می زنند و در 

هر بحثی، گوشه ای از آن بحث را تکمیل می کنند. بنابراین 
صحبت های مقام معظم رهبری را باید با توجه به این سه 
نکته تبیین کرد که اول، ناظر به شرایط است. دوم، ناظر به 
نیازها است و ســوم، ناظر به تبیین آن الگویی است که در 

ذهن ایشان وجود دارد.
اما نکات اصلی:

1- در آغاز بحث، ایشــان در مقوله ی نظام ســازی ورود 
پیدا کردند در تأکیــدی که بر اصول و مبانی داشــته اند 
فرمودند که پیشــرفت باید مبتنی بر این اصول باشــد. 
تأکید بر اصول و مبانی به نوعی ناظر به چالش ســنت و 
مدرنیته است، چالش آموزه های دینی با آموزه های غربی 
و به تعبیر امروزی، آموزه هــای تجربی به صورت جدی 
مطرح است. افرادی هســتند که اصرار بر این دارند که ما 
باید از تجربه ی مدرن دنیا اســتفاده کنیم، باید در سیستم 
اقتصادی، بانک داری، مسایل سیاســی، اصل نظام و  از 
تجربه ی بشری استفاده کنیم. از عقالنیت وجود بشر که 
عمدتًا غربی است و از دست آوردهای دنیای امروز استفاده 
کنیم و بسیاری به این ســمت می روند که اگر حتی این 
دست آوردها و عقالنیت بشری امروز با اصول و مبانی هم 
اصطکاک پیدا کرد و تعارض داشــت ما از اصول و مبانی 

دست برداریم.
۲- راجع به نظام سازی،ایشان به دو مسأله اشاره کردند؛ 
یکی را تصریحًا و دیگــری را تلویحًا، ایشــان فرمودند 
نظام سازی، دفعی نیســت، مداوم و جاری است. ممکن 
است تصور شود که وقتی نظامی را می سازیم و انقالبی را 
می کنیم بعد از این، تکلیف ما تمام شده است چرا که نظام 
به وجود آمد، قانون اساسی برایش نوشته شد و تکلیف از 

ما ساقط گردید.
 ایشــان فرمودند ایــن تفکر یــک بــاره ای و دفعی در 
نظام سازی اسالمی مردود است. نظام اسالمی یک چیز 
استدامه ای است یعنی مرتب باید ترمیم، اصالح، تصحیح 
و رفع نواقص بشــود و رو بــه تکامل و رو بــه جلو پیش 
برود؛ انعطاف پذیری داشــته باشــد. این مبانی که نظاِم 
نظام سازی نیاز مداوم به ترمیم دارد، نکته ی بسیار دقیق 

و اساسی و پاسخی است به بسیاری از شبهاتی که در این 
مدت مطرح شده است. نظام ســازی یک مسأله ی دفعی 
نیست که مثاًل اگر تشــکیل دادند بگوییم تمام شد و ۲0 
سال ،۳0 سال و ۴0ســال بعد بگوییم این نظام آن موقع 

تثبیت شده است.
این جا پاســخ یکی از اشــکال های رایج را هم می بینیم. 
همواره از ســوی مخالفان نظام این شبهه مطرح می شود 
که نظامی توسط پدران ما مثاًل بیســت، سی سال پیش 
تأســیس شــده ما می خواهیم یک فکر دیگری را تولید 
کنیم و نظام دیگری تأســیس کنیم. تأکید ایشان بر این 

است که ما این نظام را به طور دایم پرورش دهیم. 
تأسیس نظام یک باره نیســت که بعدها دیگران بگویند 
ما که آن موقع نبوده ایم. این دقیقًا پاســخی است به این 
شبهه، یعنی یک نظام اســالمی، نظامی است که مرتب 
با توجه به نیاز نســل های نو، افکار جدید و نظریات جدید 
خودش را بازســازی می کند و به طور دایم در درون این 
نظام بازشناســی، بازنگری و بازســازی اتفاق می افتد. 
این نظام به طور دایم به روز می شــود تــا تمامی نیازها، 
خواســته ها و مطالباتی که مردم این زمــان می خواهند 
در درون این نظام خودش را نشــان بدهد و به طور دایم 

بازسازی بشود.
۳- این انعطاف پذیری، تکمیــل، و رفع نواقص رو به جلو 
است. یک وقتی اســت که کسی انعطاف به خرج می دهد 
که نوعی قهقرایی است. از بعضی از دیدگاه ها و خواسته ها 
عدول می کند تا خودش را منعطف نشــان دهد. ایشــان 
تأکید کردند ما نباید در مقابل فشــارهای بیرونی انعطاف 
پذیری به این معنا داشته باشیم که از اصول و مبانی دست 
برداریم، این یک سیر قهقرایی اســت. به عنوان مثال در 
بحث قصاص، دیه و فشــارهای بیرونی باعث می شوند 
که گفته شــود که باالخره در عقالنیــت غربی قصاص 
چیز بدی است، دیه چیز بدی اســت و ما بیاییم خودمان 
را منطبق به همان ها کنیم. ایشان فرمودند که تحول رو 

به جلو و تکاملی مد نظر است، نه تحول به سمت غرب.
منبع:  ایمنا

حقوق شهروندی 
در فلسفه ی سیاسی 
رهبر معظم انقالب
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وجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آن ها را در شکل دهی و ترویج حقوق بشر 
روشن می کند، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است، خالق این فطرت 

بهتر و بیشتر از هر مرجع دیگری از آفریده خود اطالع دارد.
بحث در مورد حقوق بشر و شهروند از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است 
که مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است.

توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آن ها را در شکل دهی و ترویج حقوق بشر 
روشن می کند، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است، خالق این فطرت 

بهتر و بیشتر از هر مرجع دیگری از آفریده خود اطالع دارد.
 فطرتی که انسان برای دســتیابی به آن باید از الیه های خودخواهی عبور کند. 
از این رو حقوق اســالمی با دیگر حقوق وضع شده از ســوی انسان ها اختالف 

مبنایی دارد.
امیر مؤمنــان علی)ع( در مدت کوتــاه حکومت خود، با وجود کارشــکنی ها و 
مشکالت فراوان جامعه آن روز به همه انســان ها نشان داد که می توان به حق 

عمل کرد، از زمان و مکان عبور کرد، در راه آن جان داد و جاودانه ماند.

مهمتریــن خاســتگاه حقوقــی در اندیشــه اســامی قــرآن کریــم اســت کــه »تبیــان کّل شــی« اســت و تجــدد را که بشــریت 
ــرای جوامــع  ــه بهتریــن صــورت ب ــدان نیازمنــد اســت، ب در عرصــه ارتباطــات فــردی، اجتماعــی، سیاســی، بین المللــی ب
بشــری بــه ارمغــان آورده کــه ســیره نبــوی و دیگــر معصومــان علیهــم الســام نیــز مطابــق بــا درک درســت مفاهیــم آن 

کتــاب عظیــم اســت.
پیامبــر گرامــی اســام هســته اولیــه امــت وســط و الگــو را پی ریــزی فرمــود، و پــس از انــدک زمانــی بــه یثــرب رفــت، و 
یثــرب را بــه »مدینــه النبــی« تبدیــل کــرد. مدینــه ای کــه در آن حاکمیــت انســان بــر سرنوشــت خویــش بــر اســاس بندگی 
ــدگاه  ــردم از دی ــوق م ــه حق ــوان ب ــی، می ت ــر حکومت ــداف ه ــه اه ــه ب ــا توج ــت. ب ــکل گرف ــق ش ــذاری ح ــدا و قانونگ خ
ــه  ــت. چراک ــردم اس ــوژی م ــگ و ایدئول ــه فرهن ــامی در زمین ــت اس ــدف در حکوم ــتین ه ــرد. نخس ــی ب ــت پ آن حکوم
پاســخگویی بــه نیازهــای فکــری و اعتقــادی مــردم آن زمــان و چــه بســا بشــریت، از مهمتریــن اهــداف رســالت پیامبــر 

اکــرم))ع( بــوده اســت.
َّتــی کانـَـت َعَلیهــم؛ پیامبــری کــه بــار ســنگین را از دوش مــردم بــر مــی دارد و بندهــا و  َو یََضــُع َعنُهــم إِصَرُهــم َو األغــاَل ال
زنجیرهــا را از آنــان بــاز می کنــد )اعــراف، ۱۵۷(. بدیهــی اســت منظــور از بارهــای ســنگین، آداب و رســوم جاهلــی و نیــز 

غــل و زنجیرهــای فکــری و روحــی می باشــد، کــه بــر نیروهــا و اســتعدادهای معنــوی بشــر ســایه افکنــده اســت.

 نخستین حق انسان 
شناخت جایگاه حقیقی خویش است
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حقوقدان و قانون گذار می خواهند جامعه بشری را با تنظیم و تقنین برنامه های 
فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری نمایند، و در پرتو تعیین وظایف افراد و 

تأمین حقوق آنان سعادت جسمی و روانی آن ها را فراهم کنند. 
برای نیل به این هدف، قانون گذار باید دو شــرط اساسی داشــته باشد؛ انسان 
شــناس کاملی باشــد از هر نوع خودخواهی به دور باشد و از ســوی دیگر باید 
ژرف نگر باشد و با وسعت دید همه افراد را مورد توجه قرار دهد که این مهم تنها 
از خداوند کریم بر می آید، چراکه بشــر هرقدر فرانگر باشد و دور اندیش، باز هم 

دارای دید محدود بشری است.
از دیدگاه اسالم بین تمام ذرات جهان هســتی ارتباطی وجود دارد، که به خاطر 
هدفی آفریده شــده اند، و یک نوع شــعور کلی بر نوامیس عالم حکم فرماست. 
اسالم یک سلســله مبانی حقوقی دارد که قوانین خود را بر اساس آن اصول و 
مبانی وضع کرده اســت. باید دید بر طبق اصولی که از قرآن کریم و دستورات 

پیشوایان دین استنباط می شود، مبنای حقوق در اسالم چیست؟.
در قرآن کریم در آیاتی مانند آیه ۹ ســوره مبارکه اعراف و آیه ۳0 سوره مبارکه 
روم، به طور مکرر تصریح شــده است که بر حســب اصل خلقت، مواهب عالم 
برای انسان آفریده شده است، به طوری که خداوند در آیه ۲۹ سوره مبارکه بقره 
می فرماید: »هو الذی خلق لکم ما فی االرض جمیعًا؛ اوســت آن کسی که آنچه 

در زمین است همه را برای شما آفرید«. 
بنابراین قبل از آن که بشــر فعالیتی انجام دهد، و قبل از آن که دستورهای دین 
به وســیله پیامبر اکرم)ص( به مردم اعالم شــود، یک نوع ارتباط بین انسان و 

مواهب آفرینش وجود داشته است. 

دیدگاه اسالم در مورد هدف حقوق 
از دیدگاه اســالم خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستی و مدبر امور آن است، 
بلکه قوانین حاکم بر افراد و جوامع انســانی را هم وضع می کند، انسان مکلف 
است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند. این نکته در قرآن کریم مورد 
تأکید قرار گرفته است، چنان که در آیه ۲1۳ سوره مبارکه بقره آمده است، »کاَن 

الناس أمة واحده فبعث اهلل النبّیین ُمبشــرین و منذرین و أنــزل معهم الکتاب 
بالحق لیحکم بین النــاس فیما اختلفوا فیه؛ مردم امــت واحدی بودند؛ خداوند 
پیامبران را برانگیخت و کتاب خود را همراه ایشــان به حق فرســتاد تا در میان 

مردم در مواردی که اختالف می کنند، حکم کند«.
این آیه به روشنی نشــان می دهد که هدف از فرستادن کتاب آسمانی این است 
که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختالفات داوری نماید. از سوی دیگر بعضی 
از آیات کســانی را که از جانب خــود احکامی را وضع کرده، و بــه جعل قانون 
پرداخته اند، مذمت می کند، مانند آیه 11۶ ســوره مبارکــه نحل که می فرماید: 
»َو التقولوا لِما تَِصُف أَلِســَنتُکم الَکِذب هذا حالل و هذا حــرام لَِتفَتروا َعلی اهلل 

الکذب إنَّ الذین َیفَتروَن َعلــی الکذب ال یفلحون؛ با آنچــه زبان تان توصیف 
می کند به دروغ نگویید که این حالل و آن حرام اســت تا به خدا کذب و افتراء 

ببندید که هرکس بر خداوند دروغ و افتراء بندد، رستگار نمی شود«.
با توجه به آیات قرآن کریم و تعالیم بزرگان دین، در می یابیم که نخســتین حق 
انسان شــناخت جایگاه حقیقی خویش است، و با این شــناخت به وظایف خود 

به عنوان باالترین مخلوق پی می برد. 
از دیدگاه امام سجاد)ع( اولین حق انسان، حق نفس، سپس حق تک تک اعضا 
و پس از آن حقوق اموال و افــراد اجتماع بیان گردیده اســت.بنابراین قوانین 
اسالمی هر دو بُعد فردی و اجتماعی انســان را مورد توجه قرار داده، و در هر دو 

بُعد، هم به نیازهای مادی پاسخ داده است، هم به نیازهای معنوی.
در سیســتم قانون گــذاری الهی کــه قوانین پیــرو مصالح فــردی و جمعی 
اســت بســیاری از احکام عبادی برای پرورش و ســازندگی فرد و روحیات او 
قانون گذاری شده اســت، و بســیاری از احکام دیگر نیز برای اصالح جامعه و 

ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسالمی است. 
همواره مصلحت های فردی و اجتماعی در احکام فقهی مراعات شــده، هرگاه 
این دو مصلحت در یک جا با هم اصطکاک و برخورد پیدا کنند، مصالح عمومی 

بر مصالح فردی ترجیح پیدا کرده است.

حقوق شهروندی در قرآن کریم 
مهم ترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسالمی قرآن کریم است که »تبیان کّل 
شی« است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، 
بین المللی بدان نیازمند اســت، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان 
آورده که ســیره نبوی)ص( و دیگر معصومان)ع(، نیز مطابق با درک درســت 

مفاهیم آن کتاب عظیم است. 
پیامبر اکرم)ص( هسته اولیه امت وسط و الگو را پی ریزی فرمود، و پس از اندک 
زمانی به یثرب رفت، و یثرب را به »مدینه النبــی« تبدیل کرد، مدینه ای که در 
آن حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش براساس بندگی خدا و قانون گذاری حق 

شکل گرفت. با توجه به اهداف هر حکومتی، می توان به حقوق مردم از دیدگاه 
آن حکومت پی برد. 

نخستین هدف در حکومت اسالمی در زمینه فرهنگ و ایدئولوژی مردم است، 
زیرا پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مردم آن زمان و چه بسا بشریت، 

از مهم ترین اهداف رسالت پیامبر اکرم)ص( بوده است. 
خداوند در آیه 1۵۷ ســوره مبارکه اعراف می فرماید: »َو َیَضُع َعنُهم إِصَرُهم َو 
األغالَل الَّتی کانَت َعلَیهم؛ پیامبری که بار ســنگین را از دوش مردم بر می دارد 
و بندها و زنجیرها را از آنان باز می کند«، بدیهی است منظور از بارهای سنگین، 
آداب و رســوم جاهلی و نیز غل و زنجیرهای فکری و روحی است، که بر نیروها 
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و استعدادهای معنوی بشر سایه افکنده.

حق کرامت و احترام انسانی
نخستین حق هر شــهروند و هر انســانی ایجاد 
زمینه های رشــد اوســت. پس از آن باید محیط 
اجتماع فرصت رشــد، توســعه و کمال را به افراد 
بدهد. بنابراین برقراری عدالت و اقامه قســط در 
جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شــهروند است، 
چراکه قسط و عدل مطلوب هر انسان است، و در 
جای جای تعالیم اســالمی به آن امر شده است، 

حتی اگر به ضرر شخصی باشد. 
از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در 
زمینه های مختلف مالی، جانــی، کاری، حقوقی 
و شخصیتی اســت، در آیات متعدد قرآن کریم از 
ظلم و تعدی به هر صورتی که باشــد نهی شــده 
است. اســالم این حق را نه تنها برای شهروندان 
حکومت اســالمی بلکه برای همــه موجودات 
و انســان های دیگر نیز محترم شــمرده اســت. 
در چنین محیط امن و آرامی اســت که انســان 

می تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. 
توجه به منزلــت و کرامت همه انســان ها یکی 
دیگر از مهمترین تعالیم دینی اســت، همانگونه 
که خداونــد در آیه 1۳ ســوره مبارکــه حجرات 
اشــاره دارد، آنچه موجب برتری کسی بر دیگری 
می گردد، تنها تقوا اســت، یعنی چگونگی عمل و 
رفتار است که موجب کســب فضیلتی افزون بر 
دیگری می شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل 
رنگ پوســت، جنســیت، نژاد و... بنابراین همه 

انسان ها از حقوق مساوی برخوردار هستند.
از دیگــر حقوق شــهروندان در یــک حکومت 
اســالمی، زندگــی در محیطی سرشــار از صلح 
و صفاســت. به همین دلیل در آیاتی مانند آیه 1 
ســوره مبارکه انفال و آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء و 

آیاتی دیگر به دوســتی بین افراد اجتماع سفارش 
شده اســت، تا جایی که خداوند در آیه 10  سوره 
مبارکه حجرات می فرماید: »إنّما المؤمنون اخوه 
فاصلحوا بین أخویکــم؛ در حقیقت مؤمنان با هم 
برادرند پس میان برادرانتان را ســازش دهید«، 
بنابراین نه تنهــا مؤمنان برادر یکدیگر شــمرده 
شده اند، بلکه ایجاد صلح و آشــتی هم از وظایف 

همه شهروندان است. 
از دیگــر عوامل ایجــاد محیط ســالم و امن در 
اجتماع، امانتداری اســت؛ چنانچه خداوند در آیه 
۵۷ شــوره مبارکه نســاء به همه فرمان می دهد 
که امانتدار باشــند و امانت ها را بــه صاحبان آن 
برســانند. البته امانتداری جنبه های مختلفی دارد 
که همه مورد توجه هســتند. امانتداری در اموال، 
آبرو، ســخنان و... حتی در مورد اهل کتاب »َمن 
اَوفی بعهــده و اتّقی فــإنَّ اهلل ُیحــّب المّتقین« 
خطاب آیه شــریف عام اســت و وفای به عهد در 

مورد همگان را شامل می شود. 

حق امنیت
اسالم بر حق زیســتن در محیط انســانی تأکید 
دارد، آن را از حقوق معنوی شــهروندان می داند. 
قرآن کریم در این مورد در آیه ۳۲ ســوره مبارکه 
مائده می فرماید: »إنّما جــزاء الذین یحاربون اهلل 
و رسوله و َیَســعون فی االرض فسادا أن یقّتلوا أو 
ّیصلبوا أو تقّطع أیدیهــم و أرجلهم من خالف أو 
ُینفوا من االرض؛ کیفر آنان که با خدا و پیامبرش 
به جنگ بــر می خیزند و اقدام به فســاد در روی 
زمین می کنند ، کشــتن ایشان است بوسیله اعدام 
یا به  دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ 
آن هاســت یا به عکس یا تبعید آنان است« و در 
جای دیگر فتنه انگیزی در اجتماع بزرگ تر از قتل 
و خونریزی شمرده شده اســت؛ گاهی رهایی از 

توطئه های دشمنان داخلی و خارجی تنها با جهاد 
امکان پذیر اســت.  در این صورت چنین جهادی 
مقدس و مورد امر قرآن کریم اســت به طوری که 
در آیه ۷۷ ســوره مبارکــه حــج می فرماید: »َو 

جاهدوا فی اهلل حّق جهاده«.

حق رفاه و آسایش
از دیگر حقوق شــهروندان در حکومت اسالمی 
برخورداری از رفاه و آسایش مادی است. ایشان 
حق دارنــد که در یک محیط امــن و با آرامش از 
مواهب هســتی بهره منــد گردند و بــه طریق 

دلخواه خود به کسب و کار پردازند.
 قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی 
در بهره بــرداری از منابــع طبیعــی تأکید دارد و 
در آیه ۹ ســوره مبارکه اعراف می فرماید: »لقد 
مّکناکم فــی االرض و جعلنا لکــم فیها معایش؛ 
ما تســلط و مالکیت بر زمین را برای شــما قرار 
دادیم و انواع وســایل زندگی را برای شما فراهم 

ساختیم.«
اگر کســی در جامعه اســالمی به گونــه ای به 
اکتســاب بپـــردازد که تجاوز به حقــوق دیگر 
شــهروندان به حســاب آید، حکومت اسالمی با 
او برخورد می کند. مثاًل قــرآن کریم در مورد ربا 
در آیه 1۳0 ســوره مبارکه آل عمران مؤمنان را 
از ربا خواری باز می  دارد.  بنابراین، انتخاب شــغل 
و کســب درآمد از مواهب و آزادی هایی است که 
اســالم برای هر یک از شــهروندان قائل است، 
مگر آن که موجب ضرر به فرد یــا اجتماع گردد. 
کمک به اقشــار محروم هم از حقوق شهروندان 
ضعیف شــمرده شــده اســت و حکومت و افراد 
جامعه اســالمی در قبال آن مســؤولیت دارند. 
قرآن کریم در این مورد آیات بسیار دارد، که آیات 

خمس، نفقات و زکات از این قبیل است.
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بــه عنــوان نخســتین پرســش، ارتبــاط شــهرداری منطقــه 
ــع در  ــا صنای ــت؟ آی ــورت اس ــه ص ــه چ ــع ب ــا صنای 21 ب

انجــام پــروژه هــا حمایــت یــا کمکــی دارنــد؟
نکتــه مثبــت پــروژه هــای اجرایــی منطقــه ۲1 ایــن اســت کــه همگــی 
بــه صــورت مشــارکتی انجــام مــی شــود. بــه ایــن صــورت کــه درصــد 
باالیــی از پــروژه هــای منطقــه در مشــارکت بــا بخــش هــای دیگــر بــه 
ــا در حــال انجــام  ویــژه بخــش خصوصــی و صنعتــی انجــام شــده و ی
اســت. غیــر از پــروژه هــای نگهداشــت ماننــد لکــه گیــری آســفالت و 
جــدول بنــدی هــا و نگهــداری فضاهــای ســبز- کــه آن هــم بخشــی 
ــه صــورت  ــا ب ــات ه ــه عملی در دســت بخــش خصوصــی اســت ـ بقی
BOT-TRIP-    مشــارکتی بــه روش هــای مختلــف ماننــد

BOLT بــا مشــارکت بخــش هــای غیــر از بدنــه شــهرداری اســت. 

البتــه بایــد پــروژه هــم توجیــه بــرای مشــارکتی شــدن داشــته باشــد.

ــه پــروژه هــای مشــارکتی منطقــه  مــی شــود مســتقیم ب
اشــاره کنیــد؟

مــا برخــی از پــروژه هــای مشــارکتی ماننــد بــازار گل و گیــاه لشــگری، 
ــرداری  ــره ب ــه به ــام را ب ــن، بوســتان التی ــاری بهم ــج هکت بوســتان پن
ــع  ــا مشــارکت صنای ــه ب ــر داشــتیم ک ــا  1۳ ، 1۴ معب ــم . م رســانده ای
منطقــه انجــام شــد. در حقیقــت ایــن شــرکت هــا در قالــب مســئولیت 
ــد.  ــی دهن ــای مشــارکتی را انجــام م ــت ه ــن فعالی ــود ای ــی خ اجتماع

ــی شــده اســت.  ــی هــم اجرای ــان و خوارزم ــای میزب بوســتان ه
ــراد  ــوان و تعــداد اف ــزان ت ــه می در حقیقــت مجموعــه هــای صنعتــی ب
مشــغول بــه کار در ایــن مجموعــه هــا، درخــت بــا پــالک مــی کارنــد 

تمامی پروژه های 
منطقه ۲۱ مشارکتی است

در گفت و گوی اختصاصی با شهردار منطقه 21 مطرح شد

ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــن مناطــق تهــران اســت ک ــی تری ــه 21 یکــی از غرب ــو:  منطق ــروه گفــت وگ ــن/ گ دانســتنی آنالی
ــه خــود را دارد. از ایــن منطقــه  قــرار گرفتــن در بافــت صنعتــی ایــن کالنشــهر مشــکالت و معضــالت مخصــوص ب
ســه شــاهراه اتوبــان تهران-کــرج، جــاده شــهید لشــگری و جــاده فتــح از آن گــذر کــرده اســت و بــه نوعــی گــذرگاه 
تهــران نیــز محســوب مــی شــود.  ایــن منطقــه بــا وجــود دارا بــودن صنایــع بــزرگ ماننــد خودورســازی ها از منظــر 
شــهری دارای مشــکالت زیــادی اســت امــا مدیریــت شــهری آن بــا بــه کار گرفتــن همیــن صنایــع در فعالیــت هــای 
شــهری توانســته اســت بخشــی از مشــکالت منطقــه را در قالــب مشــارکت هــای اجتماعــی بــا همیــن صنایــع رفــع 
کنــد.  شــهردار منطقــه 21 کــه 22 مــاه اســت ســکاندار شــهرداری منطقــه اســت مدعــی اســت کــه تمامــی پــروژه 
هــای بــزرگ ســطح منطقــه بــه صــورت مشــارکتی انجــام شــده و مــی شــود. همیــن مســاله هــم بــرگ افتخــاری 

بــرای او محســوب شــده اســت. 
دانستنی آنالین با حسن رحمانی، شهردار منطقه 21 گفت و گویی اختصاصی انجام است که می خوانید:

7
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و مســئولیت نگهــداری و نگــه داشــت آن فضــا بــر عهــده خودشــان اســت 
ــق  ــرای اینکــه حــس تعل ــه ب ــر را دارد. البت ــش ناظ ــط نق و شــهرداری فق
ــام  ــه ن ــتان ب ــا بوس ــروژه ی ــد آن پ ــته باش ــود داش ــروژه وج ــه پ ــتن ب داش
مجموعــه حامــی و مشــارکت کننــده نامگــذاری مــی شــود. در حقیقــت ایــن 
موضــوع مســئولیت اجتماعــی همــان وقــف اســت کــه در فرهنــگ دینــی و 
عرفــی مــا وجــود دارد کــه در حــال حاضــر بــه CSR معــروف شــده اســت.

ــازار  یکــی از مهمتریــن پــروژه هایــی کــه در منطقــه در حــال اجراســت ب
ــروژه مشــارکتی از  قطعــات اســت کــه خوشــبختانه آخریــن ســقف ایــن پ
نــوع TRIP در حــال انجــام اســت. ایــن پــروژه حــدود دو ســال زمان بنــدی 
ــا  ــد ت ــت کن ــک و حمای ــهری کم ــت ش ــه مدیری ــد مجموع ــرار ش دارد. ق
ــیاری از  ــور بس ــه حض ــه ب ــا توج ــودرو را ب ــات خ ــازار قطع ــم ب ــا بتوانی م
ــم و  ــی کنی ــن منطــق، هــر چــه ســریعتر اجرای ــزرگ در ای خودروســازان ب
کمــک مــی کنــد تــا مجموعــه فروشــندگان قطعــات خــودرو کــه در خیابان 
باســتانی امیرکبیــر تهــران مســتقر شــده و در برخــی مواقــع موجــب تخریب 
ایــن بافــت شــده انــد و بســیاری از منــازل مســکونی را انبــار کاالهــای خود 
کــرده انــد؛ بــه ایــن بــازار قطعــات خــودرو مــی آینــد. بــه ایــن شــکل ایــن 
فضــا کــه بــه نوعــی بافــت تاریخــی تهــران هــم محســوب مــی شــود آزاد 

مــی شــود و شــهرداری مــی توانــد روی آن کار کنــد.

یکــی از پــروژه هــای مهــم در منطقــه 21، تقاطــع ســه راه 
باغســتان اســت؛ راجــع بــه آن توضیــح مــی دهیــد؟

پــروژه ســه راه باغســتان در واقــع تقاطــع باغســتان و بزرگــراه فتــح اســت 
ــی و  ــاب حناچ ــد جن ــتور اکی ــا دس ــت. ب ــردم اس ــت م ــورد درخواس ــه م ک
پیگیــری ایشــان االن آگهــی ایــن پــروژه در روزنامــه اســت و بعــد از زمــان 
10 تــا 1۵ روزه کــه پیمانــکار مشــخص شــود مــی توانیــم پــروژه را آغــاز 
ــی و  ــم راهنمای ــای جرای ــه ه ــارات و هزین ــروژه از اعتب ــن پ ــم . در ای کنی

رانندگــی اســتان و شــهر تهــران تامیــن نقدینگــی مــی شــود.

ــا  ــه اســت و ب ــی فضــای ســبز منطقــه چگون وضعیــت کنون
ــه 21  ــهرداری منطق ــا ش ــود آب، آی ــکل کمب ــه مش ــه ب توج
ــای  ــش فض ــی در بخ ــع آب ــت مناب ــرای مدیری ــه ای ب برنام

ــبز دارد؟ س
منطقــه مــا ۹00 هکتــار فضــای ســبز دارد امــا از منظــر منابــع آبــی بــا توجه 
بــه وضعیــت خشکســالی کــه تمــام کشــور وجــود دارد٬ مشــکل مدیریــت 
منابــع آبــی داشــتیم و آبیــاری ایــن فضــای ســبزها بــه شــیوه ســنتی انجــام 
مــی شــد. یکــی از اقداماتــی کــه در منطقــه در حــال انجــام اســت و شــاید 
زیــاد نمــود عینــی نداشــته باشــد امــا یــک کار زیرســاخت در منطقــه اســت 
بحــث مدیریــت منابــع ابــی منطقــه اســت کــه هفــت مخــزن و ۶۸ کیلومتر 
لولــه گــذاری در برنامــه اســت کــه از ایــن تعــداد٬ ابنیــه پنــج مخــزن بــه 
اتمــام رســیده و در حــال انجــام نصــب پمپــاژ و کارهــای تاسیســاتی اســت 

کــه افتتــاح ایــن مخــازن بــا هــم انجــام مــی شــود.
اگــر از مــن بــه عنــوان یــک مدیــر شــهری بپرســند کــه چنــد کار را بــه 
عنــوان کارهــای مهــم نــام ببــر ایــن کار را بــه عنــوان یکــی از ایــن کارهــا 
معرفــی مــی کنــم کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه شــود؛ چراکــه ســطح آب 
زیرزمینــی در حــال پاییــن رفتــن اســت. ایــن کار شــاید در ظاهــر بــه چشــم 
نیاییــد و تنهــا نصــب یــک مخــزن دیــده شــود امــا اگــر بخواهیــم عــدد 

ریالــی آنــرا بیــان کنیــد حــدود ۶0 میلیــارد تومــان بــرآورد پــروژه اســت.

مشکل فاضالب منطقه به کجا کشید؟
متاســفانه یــک ضعــف بــزرگ منطقــه در شــبکه فاضــالب آن اســت کــه 
هیــچ کاری روی آن انجــام نشــده بــود. جــا دارد از مدیران شــرکت فاضالب 
ــه انجــام  ــه انجــام شــد و تالشــی ک ــی ک ــری های ــا پیگی ــم. ب تشــکر کن
دادیــم حــدود ۲۴۶ کیلومتــر شــبکه فاضــالب داریــم کــه نزدیــک بــه ۳0 
درصــد شــبکه فاضــالب منطقــه اجرایــی شــده اســت. برنامــه مــدون بــرای 
اجــرای شــبکه فاضــالب منطقــه بــا زمــان بنــدی ســه ســاله بــود کــه یــک 
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ســال آن گذشــته و دو ســال دیگــر باقــی مانــده اســت. اگــر شــبکه فاضالب 
کامــل اجرایــی شــود پســآب آن مــی توانــد کمــک کنــد بــه آبیــاری فضــای 

ســبز. از ایــن حیــث ایــن موضــوع بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت.

منطقــه 21 از نظــر جمــع آوری آبهــای ســطحی جــز مناطــق 
کــم برخــوردار اســت تاکنــون چــه فعالیــت هایــی در ایــن 

بــاره انجــام شــده و یــا در دســت اقــدام دایــد؟
یکــی دیگــر از معضــالت منطقــه ۲1 جمــع آوری آبهــای ســطحی اســت. با 
توجــه بــه شــیب و توپوگرافــی تهــران، منطقــه ۲1 و بخشــی از منطقــه ۲۲ 
مشــکالتی در ایــن بخــش دارنــد . در یــک ســال گذشــته اقدامــات خوبــی 
انجــام شــده و بــه تازگــی هــم شــروع عملیــات حفــاری تونــل جمــع آوری 
آب هــای ســطحی منطقــه ۲1 و ۲۲ بــا دســتگاه TBM  بــود کــه شــهردار 
ــروژه یکــی از کارهــای زیرســاختی و  ــن پ تهــران هــم حضــور داشــت. ای

مهــم منطقــه اســت کــه انشــاهلل زودتــر عملیاتــی شــود.

ــف  ــی مختل ــت در نواح ــود عدال ــهروندان از نب ــی از ش برخ
ــود  ــالت وج ــن مح ــی بی ــا تبعیض ــا واقع ــد آی ــکایت دارن ش

دارد؟
ــی از  ــش های ــت. بخ ــکونت اس ــت و س ــق صنع ــه تلفی ــه ۲1 منطق منطق
ــگاه  ــدارد. ن ایــن منطقــه تمامــا صنعتــی اســت و ســکونتی در ان وجــود ن
و شــرایط نواحــی مــا در منطقــه بــا هــم متفــاوت اســت. مــا در مجموعــه 
هــای صنعتــی چــون آنهــا در قالــب مســئولیت اجتماعــی بســیاری از کارهــا 
را انجــام مــی دهنــد و شــهرداری نقــش تســهیلگری دارد. امــا تــالش مــی 
ــد پذیرفــت کــه  ــا هــم کــم کنیــم امــا بای ــه نواحــی را ب کنیــم کــه فاصل
ــل توجهــی از نظــر جمعیتــی و جمعیــت پذیــری  برخــی نواحــی رشــد قاب
داشــتند کــه شــرایط را یــک مقــدار متفــاوت مــی کنــد. در مجمــوع تــالش 
مدیریــت شــهری در یــن اســت کــه فاصلــه بیــن محــالت مناطــق شــهری 

بــه کمتریــن میــزان باشــد.

بــا توجــه بــه صنعتــی بــودن منطقــه، پســاب هــای فاضــالب 
صنایــع موضوعــی مهــم اســت. آیــا مشــکلی در ایــن بــاره 

وجــود داشــته یــا دارد؟
ــاک هســتند.  ــع پ ــا صنای ــد عموم صنایعــی کــه در منطقــه ۲1 وجــود دارن
دو نــگاه در ایــن بیــن وجــود دارد. در راستاســی مســئولیت هــای اجتماعــی 
ــای  ــا بازدیده ــم. م ــرده ای ــاز ک ــی را آغ ــت های ــع فعالی ــی از صنای ــا خیل ب
هفتگــی را از صنایــع داریــم کــه از یکــی دو صنعــت بازدیــد مــی کنیــم و 
موضوعاتــی را دنبــال مــی کنیــم. تفکــر مــن نســبت بــه صنایــع ایــن اســت 
کــه مدیــران و مســئوالن ایــن صنایع افــراد تحصیلکرده ای هســتند. کســی 
کــه تولیــد را انجــام مــی دهــد عشــق و عــرق بــه کشــور دارد و عمومــا هــم 
افــرادی هســتند کــه خیلــی از جاهــای دنیــا را دیــده انــد و بــا دانــش روز 

دنیــا آشــنایی دارنــد.
مــا موضوعــات مختلفــی را بــا ایــن صنایــع دنبــال مــی کنیــم اول اینکــه 
صنایعــی ماننــد داروســازی، آبــی کــه مــوارد پروســه تولیــد مــی شــود دیگــر 
قابلیــت اســتفاده مجــدد را نــدارد امــا آن صنایعــی کــه امــکان بازگشــت و 
تصفیــه پســاب هــای صنعتــی وجــود دارد تــالش کردیــم بــا یــک توافــق 
ســه جانبــه بیــن صاحبــان صنایــع، شــهرداری و آب و فاضــالب، ســاب هــا 

را تصفیــه کــرده و آبیــاری فضــای ســبز عمومــی و حتــی داخــل صنایــع را 
بــا آنهــا انجــام دهیــم. ایــن کار آغــاز شــده و کار را داریــم پیــش مــی بریــم.

در بحــث پســماندها هــم در 100 درصــد مجموعــه هــای صنعتــی کــه رفته 
ایــم توافقنامــه تفکیــک زبالــه از مبــدا را بــه امضــا رســانده ایــم و بر اســاس 
آن راهنمایــی هــا و آمــوزش هــای الزم داده مــی شــود؛ در کنــار آن ســطل 
ــه در اختیــار آنهــا قــرار مــی دهیــم. ارتبــاط بیــن مدیریــت پســماند و  زبال
صنایــع برقــرار مــی شــود کــه بتواننــد ایــن پســماند را جمــع کننــد. پســماند 
بــه عنــوان طــالی کثیــف اســت کــه خیلــی از آنهــا قابــل بازیافــت هســتند. 
عــالوه بــر بحــث هــای اقتصــادی مباحــث زیســت محیطــی هــم بــا ایــن 
ــرای گرفتــن جــواز ســاخت  ــع ب تفکیــک انجــام مــی شــود. تمامــی صنای

بایــد تفاهمنامــه مدیریــت پســماند را ارایــه کننــد.

ــی  ــی و حت ــر عموم ــه در معاب ــود زبال ــردم از وج ــی از م برخ
ــاره  ــن ب ــتند. در ای ــه داش ــا گالی ــوش در راه آب ه ــود م وج

ــد؟ ــی داری ــه توضیح چ
در بحــث پاکســازی و رفــت و روب منطقــه؛ منطقــه بــه زون هــای مختلــف 
تقســیم شــده اســت و هــر زون بــا شــبکه هــای تلفــن همــراه قابل بررســی 
اســت. در تــالش هســتیم بــا هوشمندســازی کیفیــت نظافــت را بــاال ببریم. 
اگــر کیفیــت رفــت و روب بــاال رود و مــردم ایــن تمیــزی را مشــاهده کننــد 
تــالش مــی کننــد محیــط شــهری و محلــه ای خــود را تمیــز نگه دارنــد. در 
ایــن راســتا و بــرای فرهنــگ ســازی بایــد رســانه هــا کمــک کننــد. چراکــه 
هزینــه هــای ایــن موضوعــات از جیــب مــردم اســت و هــر چــه کمتــر در 
ایــن بخــش هــا هزینــه شــود مــی تــوان فعالیــت هــای موثرتــری بــرای 

شــهروندان ایجــاد کــرد.
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ــی  ــی صوت ــر از آلودگ ــدوده تهرانس ــه مح ــت ک ــال هاس س
فــرودگاه مهرآبــاد در عــذاب هســتند. کار فــرودگاه مهرآبــاد و 

مزاحمــت هــای صوتــی آن بــه کجــا کشــیده اســت؟
در خصــوص آلودگــی صوتــی فــرودگاه مهرآبــاد رایزنــی هــا و پیگیــری های 
ــران انجــام شــده  ــت کالن شــهری ته ــه و مدیری ــادی از ســوی منطق زی
اســت. اکنــون هــم بــه جــد دنبــال رفــع ایــن مشــکل هســتیم. در جلســاتی 
کــه بــا نماینــدگان مجلــس داشــتیم. جلســاتی کــه بــا مســئوالن فــرودگاه 
داشــتیم توانســتیم در گام اول غیــر از پروازهــای خــاص و اضطــراری بقیــه 
پروازهــا 1۲ شــب تــا ۵ یــا ۶ صبــح بــه بعــد ممنــوع شــده اســت. در ایــن 
موضــوع مــا تصمیــم گیــر نیســتیم و تنها دغدغــه و مشــکل مــردم را منتقل 
مــی کنیــم. ایــن موضــوع یکــی از مهمتریــن مشــکالت محــدوده تهرانســر 

ــن مشــکل  ــا روش و راهــکار درســت ای ــم ب ــالش کنی ــد ت اســت کــه بای
رفــع شــود.

ــه  ــالت منطق ــی مح ــت برخ ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــای  ــود فض ــا کمب ــا ب ــش ه ــن بخ ــر، ای ــد تهرانس 21 مانن
ــه  ــاره چ ــن ب ــهرداری در ای ــتند. ش ــه هس ــی مواج آموزش

ــد؟  ــد بکن ــی توان ــی م کمک
محــدوده تهرانســر بــا توجــه بــه زمیــن هــای بایــر منطقــه، توســعه قابــل 
توجهــی را داشــته اســت. بــا توســعه محــدوده شــهری برخــی مطالبــات بــا 
ــه حــق هــم هســت. تهرانســر  ــه ب ــد ک ــی ای ــش م ــت پی ــش جمعی افزای
ــتا  ــن راس ــی شــاید نداشــته باشــد. شــهرداری در ای فضــای آموزشــی کاف
ــا  ــد. ام ــی کن ــتفاده م ــویقی اس ــتم تش ــدارد و از سیس ــتقیم ن ــف مس تکلی
ــا اداره مســکن و شهرســازی  ــژه ب ــه در بحــث مســکن وی ــی ک در توافقات

انجــام شــد مقــرر شــد کــه زمیــن توســط شــهرداری تامیــن شــده و آموزش 
پــرورش هــم خیــر را معرفــی کنــد تــا یــک بــاب مدرســه در اینجــا عملیاتی 
ــا  ــد. عمــال نقــش شــهرداری تســهیل کننــده اســت و در هماهنگــی ب کن
اداره کل مســکن و شهرســازی و آمــوزش و پــرورش شــده اســت امیــدوارم 

کــه بتوانیــم کمبــود فضــای آموزشــی منطقــه را مرتفــع کنیــم.

ــه  ــهروندان چگون ــا ش ــهردار ب ــوان ش ــه عن ــما ب ــل ش تعام
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه بررس ــکالت را چگون ــت؟ مش اس

مــا بازدیــد صبحگاهــی از محــالت داریــم کــه دبیــران شــورایاری هــا هــم 
در ایــن بازدیدهــا حضــور دارنــد و مــوارد کــه غفلتــی انجــام شــده رســیدگی 
مــی کنیــم و شــما هــم مــی توانیــد در ایــن موضــوع نظــرات شــهروندان را 

بــه منتقــل کنیــد تــا پیگیــری کــرده و رســیدگی کنیــم.

از مــوارد مــورد بحــث شــهروندان منطقــه 21 حمــل و نقــل 
ــرای  ــه 21 ب ــهردار منطق ــت. ش ــب آن اس ــی نامناس عموم

ــری اندیشــیده اســت؟ ــن موضــوع چــه تدابی ای
یکــی از مشــکالت کــه بــه صــورت ویــژه دنبــال شــده اســت حمــل و نقــل 
عمومــی اســت. مــا تــالش کردیــم موضــوع LRT یــا متــرو را در منطقــه 
راه انــدازی کنیــم. اولیــن خبــری کــه بایــد عــرض کنیــم ایــن اســت کــه 
مطالعــات متــرو در منطقــه انجــام شــده و یــک شــبکه متــرو کــه از منطقــه 
۲۲ آغــاز شــده و پــس از در نوردیــدن منطقــه ۲1 بــه منطقــه 1۸ مــی رود 
طراحــی و بــه شــورای عالــی ترافیــک ارســال شــده اســت. بحــث BRT را 
هــم همزمــان در حــال پیگیــری هســتیم. آقــای پورصادقــی هم بازدیــدی از 
منطقــه داشــتند. در تالشــیم کــه حمــل و نقــل عمومــی منطقــه را بتوانیــم 

هــر چــه ســریعتر حــل کنیــم.
ــن  ــا ای ــم ام ــرو را داری ــان مت ــاالی اتوب ــع شــمال منطقــه و ب ــه در ضل البت
خــط متــرو بایــد داخــل منطقــه هــم بیایــد. در حــال حاضــر پیشــنهاداتی را 
بــه مدیریــت شــهری داده ایــم و منتظــر پاســخ و تاییدیــه آنهــا هســتیم تــا 

انشــاهلل موضــوع عملیاتــی شــود.

بیمارســتان و درمانــگاه بــا جمعیــت منطقــه تناســب نــدارد. 
ــتان  ــا بیمارس ــدارد. تنه ــود ن ــه وج ــتانی در منطق بیمارس
ــه  ــم ب ــه آن ه ــت ک ــر اس ــب کوث ــه صاح ــه خیری ــق ب متعل
دلیــل کمبــود اعتبــار نیمــه کاره رهــا شــده اســت. فکــر نمــی 
ــد؟ ــدا کن ــن موضــوع ورود پی ــه ای ــد ب ــد شــهرداری بای کنی

ــی  ــد مدرســه و بیمارســتان تکلیف ــی مانن ــه موضوعات شــهرداری نســبت ب
نــدارد و بیمارســتان کار وزارت بهداشــت اســت. مدرســه هــم جــزو تکلیــف 
آمــوزش و پــرورش اســت. مــن نــگاه حمایتــی دارم و عــوارض از مدرســه 

نمــی گیــرم.
تنهــا بیمارســتان کــه در محــدوده منطقــه در حــال ســاخت اســت مجموعــه 
خیریــه قوامیــن اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل افزایش نــرخ ارز و مشــکالت 
دیگــر بــه توقــف پــروژه منجــر شــده اســت. مــا هــم در شــهرداری نــگاه 
حمایتــی داشــتیم ماننــد حمایــت هــا در عــوارض و  امــا عمــال شــهرداری 
در ســاخت ایــن بیمارســتان دخیــل نیســت و تکلیــف بــرای ســاخت ایــن 
بیمارســتان نداریــم امــا اگــر بخــش خصوصــی بخواهــد مــا آمادگــی داریــم  
ــش  ــا پی ــگاه پ ــتان و درمان ــاد بیمارس ــرای ایج ــارکتی ب ــورت مش ــه ص ب

بگذاریــم. بحــث درمانــگاه را هــم در حــال پیگیــری هســتیم.
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 بانک رفاه
۱۰ آمبوالنس  به دانشگاه مشهد اهدا کرد

دانســتنی آنالیــن/ مریــم شــقاقی: بانــک رفــاه کارگــران 
ــا هفتــه دولــت و در راســتای ایفــای مســئولیت هــای  همزمــان ب
اجتماعــی در حــوزه ســالمت ، 10 دســتگاه آمبوالنــس بــه منظــور 
ــاوگان بیمارســتانی بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد  توســعه ن

اهــدا کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن بــه نقــل از روابــط 
عمومــی بانــک رفــاه کارگــران، در مراســمی اهــدا ایــن آمبوالنــس 
ــوم  ــگاه عل ــاه و دانش ــک رف ــئوالن بان ــور مس ــا حض ــه ب ــا ک ه
پزشــکی مشــهد، تعــدادی از مشــتریان، پزشــکان و اصحــاب 
ــتان  ــاه اس ــک رف ــعب بان ــر ش ــان مدی ــد، آرم ــزار ش ــانه برگ رس
خراســان رضــوی گفــت: بانــک رفــاه کارگــران، بانــک عامــل در 
حــوزه ســالمت کشــور اســت و در راســتای ایفــای مســئولیت هــای 
اجتماعــی، تاکنــون تعــداد ۳۲ دســتگاه آمبوالنــس بــه دانشــگاه و 
ــه  ــرده اســت ک ــدا ک ــردم شــریف اســتان خراســان رضــوی اه م
امیدواریــم آمبوالنــس هــای اهدایــی ســفیران ســالمت و عافیــت 

ــرای مــردم باشــند. ب
ــات بیشــتر  ــت رســانی و اختصــاص شــرایط و امکان ــه خدم وی ب
بــرای جامعــه پزشــکی کشــور از ســوی بانــک رفــاه اشــاره کــرد 
ــوم  ــگاه عل ــت از دانش ــداران خدم ــم خری ــاد داری ــزود: اعتق و اف
پزشــکی مــردم بزرگــوار اســتان هســتند و ارائــه خدمــات روزآمــد 

ــی ماســت. ــف ســازمانی و اخالق ــردم تکلی ــه م ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــی ریی ــا داراب ــد رض ــه محم در ادام
ــاه  ــک رف ــای بان ــت ه ــی از حمای ــن قدردان ــتان ضم ــن اس ای
کارگــران گفــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــا هفتــاد ســال 
قدمــت بزرگتریــن دانشــگاه شــرق کشــور اســت کــه ارتبــاط بســیار 
خوبــی بــا بانــک رفــاه دارد و ایــن بانــک نیــز بــه خوبــی خدمــات و 

ــه داده اســت. تعهــدات مــورد نظــر را ارائ
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــی و پتانســیل باالی ــاه توانای ــزود: بانــک رف وی اف
خدمــت در حــوزه ســالمت دارد و همیــن امــر باعــث تــداوم 
ــده اســت. ــوم پزشــکی ش ــک و دانشــگاه عل ــای بان ــکاری ه هم
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جوامــع بشــری در تعریــف امــروز مجموعــه ای 
ماننــد  مــادی  ســاختارهای  از  اســت 
نقــل،  و  حمــل  تاسیســات،  ســاختمان ها، 
بــه  اداری  امکانــات رفاهــی و تشــکیالت 
همــراه جمعــی از انســان ها کــه در کنــار 
امکانــات مــادی یــک جامعــه را تشــکیل 

. هنــد می د
ــه  ــب انســان ب ــه بشــری ترکی ــع جامع در واق
اضافــه امکانــات اســت. امــا ســوال ایــن 
ــا از انســان  ــه تنه ــک جامع ــا ی ــه آی اســت ک
و امکانــات تشــکیل شــده یــا اجــزای دیگــری 
نیــز در هویــت بخشــی بــه جامعــه تاثیرگــذار 

اســت؟
شــاید در نگاهــی ســاده تلقــی شــود هــر 
فــردی کــه در شــهر زندگــی مــی کنــد، 
ــه  ــا ب ــود، ام ــی ش ــوب م ــهروند« محس »ش
ــه شهرنشــینان شــهروند محســوب  ــع هم واق
نمی شــوند، کمــا ایــن کــه یــک مهاجــر 

غیرقانونــی کــه از تــرس دســتگیری و اخــراج 
در الیــه هــای پنهــان شــهر زندگــی مــی کنــد 

ــت. ــهروند دانس ــوان ش ــی ت را نم
شــهروندی در رابطــه یــک فــرد بــا یــک دولت 
ــهروند«  ــه »ش ــه ب ــت ک ــف اس ــل تعری قاب

ــت اجتماعــی و سیاســی مــی دهــد.  هوی
شــهروند در تعریــف واقعــی خود، کســی اســت 
ــوردار  ــی برخ ــی و سیاس ــوق مدن ــه از حق ک
ــی را در  ــوق، تکالیف ــن حق ــت و در ازای ای اس

ــرد. ــت متبوعــش مــی پذی ــل دول مقاب
مهاجــر  یــک  بیــن  ای  رابطــه  چنیــن 
غیرقانونــی در یــک کشــور یــا یــک توریســت 
در کشــور خارجــی بــا دولــت آن کشــور هرگــز 
برقــرار نیســت، هرچنــد کــه مهاجــر یــا مســافر 
ــور  ــت آن کش ــل دول ــی در مقاب ــم تکالیف ه
دارد و از حقــوق انســانی مشــخصی نظیــر 
ــه طــور  ــا ب ــت برخــوردار اســت، ام حــق امنی
ــا فــرد متبــوع یــک دولــت مشــخص  کلــی ت

ــد و  ــهروند« نامی ــوان او را »ش ــد، نمی ت نباش
وی را واجــد اســتفاده از »حقــوق شــهروندی« 

ــت. دانس
حقــوق  مظاهــر  تریــن  مهــم  از  یکــی 
و  سرنوشــت  تعییــن  حــق  شــهروندی، 

اســت.  سیاســی  مشــارکت 
ــه  کمــا ایــن کــه از زمــان انقــالب فرانســه ب
ایــن طــرف کــه مفهــوم حقــوق شــهروندی بــا 
شــکل نویــن مطــرح شــده، حقــوق شــهروندی 
ــرد  ــی ف ــی و سیاس ــوق مدن ــا حق ــه ب در رابط

ــه اســت. توســعه یافت

حقوق سیاسی شهروند
ــه  ــی رابط ــوع چگونگ ــی موض ــور کل ــه ط ب
شــهروندی )حقــوق فــرد و تکالیــف او در برابــر 
دولــت( را قانــون اساســی و قوانیــن مدنــی هــر 

کشــور معیــن مــی کنــد.
کســی شــهروند شــمرده مــی شــود کــه 
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تنهــا فرمانبــردار دولــت نباشــد بلکــه از حقــوق فطــری و طبیعــی نیــز 
برخــوردار باشــد و دولــت ایــن حقــوق را رعایــت و از آنهــا حمایــت کند.

ــه  ــت رابط ــت. تابعی ــده اس ــن ش ــت قری ــا تابعی ــهروندی ب ــروزه ش ام
سیاســی و حقوقــی و معنــوی اســت کــه شــخص را بــه دولــت معینــی 
وابســته مــی ســازد. در حقــوق اساســی ایــران، کســانی کــه از پــدر و 
پــدر جــد خــود دارای تابعیــت ایرانــی هســتند، یعنــی ایرانــی اصیــل 
محســوب مــی شــوند، دارای امتیــازات خاصــی هســتند و کســانی کــه 

ــد.  ــرا ندارن ــد آن ــی را اخــذ می کنن ــدا تابعیــت ایران بع
بــرای مثــال کســانی کــه تابعیــت ایرانــی را بعــدا اخــذ مــی کننــد، از 
حــق تصــدی، ریاســت جمهــوری و معاونــان او، عضویــت در شــورای 
نگهبــان و ریاســت قــوه قضائیــه، وزارت و کفالــت وزارت و اســتانداری 
ــت در  ــالمی، عضوی ــورای اس ــس ش ــت در مجل ــداری، عضوی و فرمان
ــور  ــتخدام در وزارت ام ــهر، اس ــتان و ش ــتان و شهرس ــوراهای اس ش
ــت سیاســی، تصــدی  ــه پســت و ماموری ــراز هرگون ــز اح ــه و نی خارج
ــروی  ــپاه و نی ــش و س ــی در ارت ــن رده فرمانده ــی تری ــاوت، عال قض
انتظامــی و تصــدی پســت هــای مهــم اطالعاتــی و امنیتــی محــروم 
ــی  ــل ایران ــهروندان اصی ــه ش ــا ب ــا تنه ــت ه ــن پس ــتند و ای هس

ــاص دارد.  اختص
البتــه ایــن قاعــده کــم و بیــش در اکثــر کشــورهای دنیــا برقرار اســت، 
امــا در برخــی کشــورها ماننــد آمریــکا کــه کشــور مهاجرپذیــری بــوده 
ــدارد، صــرف  ــی در آن وجــود ن ــای واقع ــه معن ــل ب ــی اصی و آمریکای
ــرای  ــی را ب ــازات کامل ــد امتی ــی توان ــرد، م ــدر ف ــودن پ ــهروند ب ش
ــور  ــس جمه ــه رئی ــن ک ــا ای ــد. کم ــته باش ــراه داش ــه هم ــهروند ب ش

ــه یــک آمریکایــی! ــا یــک آفریقایــی اســت ن پیشــین آمریــکا اصالت
ــه دارای قدمــت تاریخــی  ــران ک ــوق ای ــن قاعــده ای در حق ــا چنی ام
اســت و بیشــتر شــهروندان آن ایرانــی اصیــل محســوب مــی شــوند، 

وجــود نــدارد.

ــا  ــی ی ــت اصل ــع تابعی ــه تب ــی ب ــن کــه شــهروندان ایران ــل ای در مقاب
اکتســابی از برخــی حقــوق سیاســی برخوردارنــد، امــا همــه ایرانــی هــا 
ــن  ــه طــور کامــل از حــق تعیی ــی ب ــری شــهروندان ایران ــه تعبی ــا ب ی

ــد. سرنوشــت برخوردارن
ــات هــا، اســتخدام در دســتگاه هــای  حــق شــرکت در تمامــی انتخاب
دولتــی، آزادی انتخــاب شــغل، آزادی انتخــاب مذهــب و آزادی بیــان، 
ــر  ــهروندان در نظ ــرای ش ــه ب ــت ک ــی اس ــوق اساس ــی از حق بخش

گرفتــه مــی شــود.

تکالیف سیاسی شهروندان در برابر دولت ها
ــک  ــا از ی ــت ه ــر دول ــهروندان در براب ــه ش ــن ک ــل ای ــه مقاب در نقط
ــی هســتند  ــز دارای تکالیف ــد، شــهروندان نی ــوق خاصــی برخوردارن حق
کــه شــاید مهــم تریــن تکلیــف را بتــوان مشــارکت در امــور سیاســی 

ــه دانســت. ــک جامع ی
شــهروندان ایــن تکلیــف را دارنــد کــه در امــور مربــوط بــه اداره جامعــه 
خــود مشــارکت جــدی کننــد، ایــن مشــارکت گاهــی کاندیداتــوری بــه 
عنــوان انتخــاب شــوندگان اســت و گاهــی مشــارکت در صحنــه هــای 

مختلــف بــه عنــوان انتخــاب کننــدگان اســت.
ــد  ــات، نیازمن ــان و امکان ــار انس ــا در کن ــه پوی ــک جامع اصــوال اداره ی
مشــارکت جمعــی در صحنــه هــای مختلــف اســت. کســانی بایــد عهــده 
دار پســت هــای مدیریتــی شــوند و در مقابــل اقدامــات خــود پاســخگو 
باشــند، عــده ای هــم بایــد بــا همراهــی خــود، مدیــران و نماینــدگان را 

انتخــاب و بــر رفتــار آنهــا نظــارت کننــد.
ــی از  ــز بخش ــدگان نی ــران و نماین ــال مدی ــر اعم ــی ب ــارت مردم نظ
وظایــف یــک شــهروند در جامعــه سیاســی محســوب مــی شــود کــه 
ــه آن  ــد نســبت ب ــل بهــره منــدی از حقــوق سیاســی، فــرد بای در مقاب

ــد. ــته باش ــف داش احســاس تکلی
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اخالق کار

مرز  نسبی  مسئولیت اجتماعی

ــک  ــاط نزدی ــات ارتب ــزارش: اخالقی ــروه گ ــن /گ دانســتنی آنالی

ــته  ــزاری نگریس ــوان اب ــه عن ــد و ب ــا دارن ــا ارزش ه ــی ب و تنگاتنگ

ــد. ــی کنن ــل م ــل تبدی ــه عم ــا را ب ــه ارزش ه ــوند ک می ش

بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن، اخــالق، یعنــی رعایــت 

اصــول معنــوی و ارزش هایــی کــه بــر رفتــار شــخص یــا گــروه حاکــم 

اســت، مبنــی بــر اینکــه درســت چیســت و نادرســت کــدام اســت؟

اخــالق، مفاهیمــی چــون اعتمــاد، صداقــت، درســتی، وفــای بــه عهــد 

ــهروندی و  ــل ش ــاوات و فضائ ــت و مس ــران، عدال ــه دیگ ــبت ب نس

ــی، تشــخیص  ــرد. اخــالق در معن ــر می گی ــه را در ب ــه جامع خدمــت ب

ــث  ــورد بح ــوع م ــه موض ــد، همیش ــوب از ب ــت و خ ــت از نادرس درس

ــفه، در  ــای فلس ــاخه ه ــی از ش ــوان یک ــه عن ــا ب ــوده، آنه ــفه ب فالس

مــورد آن ســخن گفتــه انــد.  بــه عــالوه بــــرخی، اخــالق را تمدن ســاز 

ــد. ــمار می آورن ــه ش ب

ــه  ــگ نســبت ب ــک فرهن ــی در ی ــد اخالق ــتانداردها و قواع ــتر اس بیش

ــاوت  ــر تف ــا یکدیگ ــف ب ــای مختل ــر و در زمان ه ــای دیگ فرهنگ ه
ــد. دارن

ــود آنچــه  ــث می ش ــی باع ــی اخالق ــبیت گرای ــر، نس ــارت دیگ ــه عب ب

ــگ  ــود در فرهن ــده می ش ــت نامی ــی درس ــه، عمل ــک جامع ــه در ی ک

یــا جامعــه ای دیگــر نادرســت تلقــی شــود و میــزان ابهــام و در 

ــد. برخــی مواقــع تعــارض در ارزش هــا افزایــش یاب

ــه معنــی شــناخت درســت از نادرســت در محیــط کار و  اخــالق کار ب

آنــگاه انجــام درســت و تــرک نادرســت اســت.

ــان  ــت، از زم ــش مدیری ــاخص هایی از دان ــوان ش ــه عن ــالق کار، ب اخ

ــدار  ــه 1۹۶0 پدی ــی در ده ــئولیت اجتماع ــت مس ــدن نهض ــدار ش پدی

شــد. در ایــن دهــه جنبش هــای آگاهــی بخــش اجتماعــی، انتظــارات 

مــردم را از ســازمان ها بــال بــرده، آنهــا را بــه ایــن نتیجــه رســانده اند 

کــه ســازمان ها بایــد از امکانــات وســیع مالــی و نفــوذ اجتماعــی خــود 

ــت از  ــونت، حفاظ ــر، خش ــل فق ــی مث ــکالت اجتماع ــع مش ــرای رف ب

ــود وضــع  ــوق، بهداشــت عمومــی و بهب ــط زیســت، تســاوی حق محی

ــون  ــه چ ــد ک ــاور بودن ــن ب ــردم برای ــد.  م ــتفاده کنن ــالت اس تحصی

شــرکت ها و مؤسســات بــا اســتفاده از منابــع کشــور بــه ســود دســت 

می یابنــد، بــه کشــور بدهــکار و مدیــون هســتند و بایــد بــرای بهبــود 

اوضــاع اجتماعــی تــالش کننــد.

ــه  ــی و ب ــت مســائل اخالق ــه رعای ــزه و توجــه شــرکت ب اگرچــه انگی

بنیانگــذار شــرکت مبلمــان و اثاثیــه  برمــی گــردد  ســازمانهای رســمی 

بــدون عنصــر اخالقــی عمــل کننــد.

14
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ــود را  ــوذ خ ــد نف ــی کن ــل نم ــی عم ــول اخالق ــه اص ــه ب ــری ک رهب
و   آورد  بــرای مــدت طوالنــی دوام  نمی توانــد  و  از دســت می دهــد 
ــن  ــر  ای ــرادی ب ــد. اف ــرار می گیرن ــته ق ــالق کار در دو دس ــداران اخ طرف
ــه ســهام داران  ــزودن ارزش ب ــت اخــالق کار، باعــث اف ــه رعای ــد ک باورن
ــود اســت. ــردن س ــینه ک ــدف بیش ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــزاری ب ــده، اب ش

دیــدگاه اخالقیــات ابــزاری اســمیت، دیــدگاه غیــر ابــزاری داشــته و بــاور 
دارنــد کــه ســازمان بایســتی گذشــته از مالحظــات مالــی، اخــالق کار، بــه 
دلیــل آنکـــه ماهیــت این کـــار درســت اســت، بایــــد آن را رعـــایت کند.

نظریه های اخالق و مسئولیت اجتماعی
همانگونــه کــه گفتــه شــد، از مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان اخالقیــات 
فــرا ســازمانی یــاد مــی شــود کــه مفهــوم مســئولیت اجتماعــی را می تــوان 

از بیشــتر نظریــه هــای اخــالق اســتنباط و اســتخراج کــرد.
ــای اخــالق  ــه اختصــار نظریه ه ــدا ب ــب ابت ــرای روشــن شــدن بهترمطل ب
ــا را از  ــدی ه ــته بن ــن دس ــی از کامل تری ــمر یک ــود. هس ــریح می ش تش

ــد: ــه می کن ــه ارائ ــالق اینگون ــای اخ تئوری ه

قانــون جاویــدان: ایــن دیــدگاه کــه بــه قانــون طالیــی نیــز مشــهور 
ــار  ــه رفت ــا دیگــران آن گون ــه خالصــه می شــود کــه »ب اســت بدیــن گون

کــن کــه دوســت داری دیگــران بــا تــو رفتــار کننــد.«

ــدگاه  ــن دی ــی: ای ــام گرای ــوری فرج ــا تئ ــی ی ــت گرای منفع
ــر  ــم متفک ــی بنت ــه توســط جرم ــی از اخــالق اســت ک ــا تعریف ــق ب منطب

بریتانیایــی ارائــه شــده و بــر نتایــج و فرضیــات فــردی متمرکــز اســت. 
بــر ایــن اســاس، اخالقــی بــودن یــک رفتــار، براســاس میــزان مطلوبیــت 
آن بیــان می شــود؛ یعنــی وقتــی منافــع یــک عمــل بــرای جامعــه بیشــتر 

ــی اســت از ضررهــای آن باشــد، آن عمــل اخالق

وظیفــه گرایــی یــا آغازگرایــی: آغازگرایــی دربرابــر فرضیــه فرجــام 
ــت  ــل کان ــط ایمانوئ ــه توس ــدگاه ک ــن دی ــاس ای ــر اس ــت. ب ــی اس گرای
ارائــه شــد، هــر عمــل بــه نتیجــه آن بســتگی نداشــته، بــه نیــت شــخص 

ــده بســتگی دارد. ــم گیرن تصمی

ــز پیشــنهاد  ــت توزیعــی: در ایــن تئــوری کــه توســط جــان راول عدال
شــده، یــک عمــل را در صورتــی کــه منجــر بـــه افزایــش همــکاری بیــن 
اعضــای جامعــه شــود، می تــوان درســت و عادالنــه و مناســب و بنابرایــن 
اخالقــی نامیــد و عملــی را کــه در جهــت مخالــف ایــن هــدف عمــل کنــد 
ــد.  ــه و نامناســب و بنابرایــن غیراخالقــی نامی ــوان نادرســت، ناعادالن می ت
اجتماعــی و  اجتماعــی، اســاس منافــع  ایــن دیــدگاه، همــکاری  در 
اقتصــادی را فراهــم مــی آورد و تــالش فــردی کــم اهمیــت و در مــواردی 

نادیــده گرفتــه می شــود.

ــک  ــرت نوزی ــه توســط راب ــدگاه ک ــن دی ــر اســاس ای ــردی: ب آزادی ف
پیشــنهاد شــد؛ آزادی، نخســتین نیــاز جامعــه اســت.  بنابرایــن هــر عملــی 
کــه آزادی فــردی را نقــض کنــد، غیراخالقــی اســت؛ حتــی اگــر منافــع و 

ــرای دیگــران ایجــاد کنــد.                                   ــاه بیشــتری ب رف
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دانســتنی آنالین:یکی از نمادهای اصلی حیات در جهان آفرینش حیوانات 
می باشــند، که با توجه به اهمیت زنجیــره حیوانی و ضــرورت بقای این 
مخلوقات، بنابراین وابســتگی شــدید زندگی انســان آنها ، امروزه حقوق 

مربوط به آنها می شود.
هر موجود دیگری توجه فعاالن محیط زیســت و حتی فعاالن سایر عرصه 
ها را به دلیل نزدیک شــدن تدریجــی قلمرو حیات انســان و حیوان ورود 
روزافزون این جانداران به حریم زندگی انسان به خود معطوف کرده است و 
این سوال توجه جوامع انســانی را به خود جلب کرده است که آیا تنها انسان 
است که از حقوق متخلف برخوردار اســت؟ می توان گفت که نخستین متن 
مســتند که ارتباط میان رژیم غذایی گیاهی و احترام بــه حقوق جانوران را 
مطرح می کنند نوشته های پلوتارک است که این پرسش را مطرح می کند 
که چرا و چگونه نخستین انسان و گوشــت خون آلود یک جانور را در دهان 

گذاشت ؟
بی توجهی به حتی جهل آشکار نســبت به حقوق طبیعی باعث آسیب جدی 
به طبیعت و منجر به ارتکاب جنایت علیه حیوانات شــده اســت و باید گفت 
که هم زیســتی گونه ها در جهان مســتلزم شناســایی حقوق سایرحیوانی 
توسط انسان اســت که درباره حقوق حیوانات قانون اساسی ایران ،حفاظت 
از محیط زیســت را یک وظیفه همگانی می داند همچنین مواد ۶۷۹-۶۸۰ 

قانون مجازات اسالمی به حفاظت از گونه های جانوری پرداخته است. 
 از ســوی دیگرباب ششــم قانون مدنی مصوب ۱۳۰۴ به شکار اختصاص 
یافته اســت و همچنین قانون به اتمام قانون جدید صید و شــکار در ســال 

۱۳۴۶ به تصویب رسیده است که در ۱۳۵۰و۱۳۵۳الحاقات و اصالحات در 
آن صورت گرفته است که در آن به مسائل از جمله موارد زیر پرداخته است:

* تعیین نوع وسایل شکار و ممنوعیت های موجود در آن
* حفظ و نگهداری شکارگاه ها و فضاهای حیاتی جانوران

* نقش جانوران وحشــی حیوانات حفاظت شده و در معرض 
انقراض و جانوران زیان کار

* تنظیم و اجرای برنامه های آموزشــی به منظور برانگیختن 
حس حیوان  دوســتی و حفاظت از منابع طبیعــی و تجهیز و 

تجویز افکار عمومی

 در این زمینه به طور کامل جرایم علیه محیط زیست و حیوانات به اقداماتی 
اطالق می شــود که تحت شــرایطی خاص به آلودگی محیط زیست منجر 
می شود و اهمیت پیشــگیری از این جرایم از آن جهت است که با سالمتی 
با ســالمتی انســان ها به صورت مســتقیم ارتباط پیدا میکند که هرانسان 
اندیشــمندی درک این تهدیدات پی خواهد برد که پاره فقط یک چیز است 
و آن پیشــگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست موجودات زنده 
است زیرا حیوانات مهم ترین زیست بوم هایی هستند که حقوق آنها بیش از 
هر موجود دیگری توجه مدافعان زیست محیطی را به خود جلب کرده است 
و درعرصه ی حقوق بین الملل نیز اســنادی متعهــد در زمینه ی حفاظت از 
محیط زیست وحمایت از حقوق حیوانات  منعقد شده است ونهضت حمایت 
از محیط زیســت  در عرصه ی بین المللی به نیم قرن قبل باز می گردد و به 
تبع حمایت از حقوق حیوانات  در عرصه بین المللی دارای اهمیت زیاد است 
تا جایی که نهادهای قضایی غیر دولتی در حمایت از محیط زیست خواستار 
مجوز برای رســیدگی چند معاهدات چند جانبه و مســائل زیست محیطی 

نگذاریم حیوانات 
آرزوی انقراض انسان را بکنند 

 دکرت مینا قلیچ خان

 دکرتای حقوق بین امللل عمومی 
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شــده اند که در این راســتا می توان به کنوانســیون های از جمله موارد زیر 
اشاره کرد:

* کنوانسیون 1۹۷1 رامسرحفاظت از تاالب های و زیستگاه 
پرندگان آبزی

اعالمیه  1۹۷۲استکلوم
* کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان1۹۷۲

* کنوانسیون  زیستی سازمان ملل 1۹۹۲

شایان ذکر اســت که اعالمیه جهانی حقوق حیوانات برای شناسایی جهانی 
برخی حقوق برای حیوانات با تالش یونســکو در پاریس منعقد شد که در آن 
بحث های مهمی از جمله بیان وضعیت فلســفی و حقوقی و روابطی که باید 
در حال حاضر میان گونه های انسانی و سایر گونه های جانوری برقرار باشد 
می پردازد ۱۱ ســال بعد از این اعالمیه توســط اتحادیه بین المللی حقوق 
حیوانات اصالح شد و ســال ۱۹۹۰ توسط یونسکو منتشــر شد که برخی از 

موارد آن عبارت است از:
ماده ۱ : همه حیوانات بــرای زندگی در یک چهارچــوب بیولوژی متعادل 

دارند  و این برابری باید تنوع و افراد انسان را مهم می کند
ماده ۸:  هرگونه فعلی که منجر به خطرافتادن گونه های وحشی گردد  و هر 
قسم تصمیم که منجر به چنین افعالی شــود نسل کشی است و جنایت علیه 
گونه ها تلقی می شــود کشتار حیوانات وحشــی آلودگی تخریب یوتیوب ها 

)محدوده طبیعی زندگی حیوانات( نسل کشی تلقی می گردد
ماده۹:باید نمایندگانی در نهادهای دولتی بــرای دفاع و حمایت از حیوانات 

وجود داشته باشد
 در اسالم نیز پیامبر و امامان ما روایت هایی در خصوص نوع رفتار با حیوانات 
دارند به عنوان مثال حضــرت محمد می فرمایند: چهــار پایان در صاحبان 

شان چه حق دارند
۱- چون به منزل رسیدم از همکاری بلوف های او را بدهد
۲- وچون برام می گذرد آن را عرضه کنند و آزادش کنند

۳- در صورت کودک نزند که تسبیح و ستایش خدای خود مشغول است
۴-و جز در راه خدا مربوط به حیوان در نکند

۵- بیش از تواناییش بر او بار ننهد
۶- و بیش از اندازه با او راه پیمایی نکند

نزدیک شــدن در ادیان و اســناد مختلف به حمایت از حیوانــات پرداخته 
شــده و امروز روش های حمایتــی را نیز به مــردم پیشــنهاد کردند که به 
عنوان مثال می توان مــوارد زیر را ذکر کرد کــه داوطلبانه در باغ وحش آن 
کسب اطالع از کارشناســان متخصصان حیوانات کمک رسانی خودداری 
از خرید کاالهایی که ســاخته شــده از اجرای بدن حیوانات اســت عالوه 
بر سکو روش های بســیار ســاده تری برای کمک و حمایت از حقوق آنان 
وجود دارد مثاًل اقالم پالســتیکی را در دو طبیعت رها نکنید چون بیشــتر 
موجودات این اقالم شیمیایی را با مواد غذایی اشتباه می گیرند و وارد چرخه 
خوراکی خود می کنند یا حفاظت از النه های پرنــدگان زیرا النه های آنان 
زیستگاهی متداول و ســاالنه برایشان است و ســال بعد دوباره به آن خانه 
یارانه بازمی گردند یا نمونه دیگر صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی است 

که این امر به مرور زمان می تواند مانع  از تغییرات آب و هوایی شود.
... و در انتها نگذاریم آرزوی حیوانات انقراض انسان ها باشد
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ــن  ــا در ای ــماعیلی: »م ــاد اس ــن/ فره ــتنی آنالی دانس
ــو  ــا رادی ــت ه ــا و معذوری ــت ه ــه محدودی ــه ب ــا توج ــو ب رادی
ــی  ــود کــه ب ــدازی کردیــم. هــدف مــا ایــن ب اینترنتــی را راه ان
واســطه بــا شــهروندان ارتبــاط برقــرار کنیــم، بــا آنهــا بــه گفــت 
ــت شــهری  ــوزه مدیری ــان را در ح ــو بنشــینیم و نظــرات آن و گ

ــنویم.  بش
ــه  ــهرداری منطق ــی ش ــط عموم ــر رواب ــیان، مدی ــا خامس علیرض
ــهری  ــه ش ــی در مجموع ــو اینترنت ــدع رادی ــه مب ــران ک ۲۲ ته
اســت، بــا بیــان مطلــب بــاال افــزود: البتــه نمونــه ایــن 
ــا  ــت ام ــده اس ــی ش ــم اجرای ــر ه ــای دیگ ــت در نهاده فعالی
ــه فعالیــت  ــه صــورت روزان ــه عصرگاهــی و ب ــب مجل ــا در قال م
داریــم. همچنیــن ایــن برنامــه بــه صــورت دانلــودی در پورتــال 
ــانه ای  ــر رس ــای دیگ ــی و فضاه ــای اجتماع ــبکه ه ــه، ش منطق

ــود. ــی ش ــر م ــه منتش منطق
ــه اینکــه در طــول فعالیــت رســانه ای همیشــه  ــا اشــاره ب وی ب

ــنیداری  ــا ش ــداری و ی ــانه دی ــک رس ــق ی ــه خل ــد ب عالقه من
بــه صــورت شــخصی و یــا خصوصــی بــودم، افــزود: در دنیــای 
ــه  ــی ک ــم و از زمان ــته ای ــه را شکس ــی از کلیش ــات خیل ارتباط
وارد شــهرداری شــدم احســاس کــردم کــه شــهرداری فرصتــی 
آرزو. چــرا کــه  ایــن  بــه  بــرای رســیدن  فرصتــی اســت 
شــهرداری نهــادی خدمــت رســان اســت و ذینفعــان آن مــردم 
ــرای عملیاتــی شــدن  هســتند و ایــن مــکان بهتریــن فرصــت ب

ــده اســت. ــن ای ای
ــه ۲۲،  ــی منطق ــو اینترنت ــه رادی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیان ب خامس
تنهــا فعالیــت هــای مثبــت شــهرداری و حــوزه شــهری را 
ــر ذره  ــا را زی ــت ه ــا فعالی ــه داد: م ــد، ادام ــی ده ــش نم پوش
ــدی پیــش در  ــا چن ــم. اتفاق ــرار داده و بررســی مــی کنی ــن ق بی
ــه  ــی از اعضــا ک ــم و یک ــا بودی ــورایاری ه ــت اعضــای ش خدم
ــا  ــم. م ــد را دعــوت کردی ــه دارن ــان نقادان ــا بســیار هــم زب اتفاق
ــه ۲۲ خــال صــدا و ســیما  ــی منطق ــو اینترنت ــت در رادی در حقیق

18

گپ و گفت دوستانه با مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲: 

رادیو اینترنتی ۲۲ 
تحقق مطالبه شهروندی 
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ــم. ــر کردی را پ
ــاره  ــهری درب ــی ش ــو اینترنت ــدع رادی مب
ــز  ــانه نی ــن رس ــه ای ــای برنام ســرفصل ه
ــار  ــم اخب ــو اه ــن رادی ــا در ای ــت: م گف
شــهری و منطقــه، اخبــار نهادهــای مدنــی 
ــا  ــت م ــم. در حقیق ــی دهی ــش م را پوش
ــتیم  ــی هس ــای مدن ــردم و نهاده ــان م زب
ــا  ــی ب ــی نزدیک ــه همراه ــیم ک و در تالش

ــیم. ــته باش ــی داش ــای مدن نهاده
خامســیان همچنیــن اضافــه کرد: از ســوی 
دیگــر فعالیــت هــای شــهرداری و منطقــه 
را نیــز منعکــس مــی کنیــم. بــا توجــه بــه 
اینکــه ایجــاد و گســترش نشــاط اجتماعــی 
شــهروندان بــرای مــا مهــم اســت و یکــی 
از محورهــای اصلــی فعالیــت مدیریــت 

شــهری ایــن موضــوع اســت.
طــی  پیــش  چنــدی  داد:  ادامــه  وی 
فراخوانــی از شــهروندان خواســتیم کــه 
فعالیــت  ســال  دومیــن  مناســبت  بــه 
ــن  ــرد ای ــهری عملک ــد ش ــت جدی مدیری
ــی  ــی م ــش بکشــند. حت ــه چال ــوزه را ب ح
ــب  ــن مطال ــت ای ــب پادکس ــد در قال توانن

ــد.  ــه کنن را ارای
عمومــی  روابــط  مدیــر  گفتــه  بــه 
شــهرداری منطقــه ۲۲،  هــر روز یــک 
موســیقی پیشــنهادی داریــم کــه مــی 
ــد. ــهروندان باش ــت ش ــه درخواس ــد ب توان

ــه  ــان برنام ــدت زم ــاره م ــیان درب خامس
نیــز گفــت: نــام برنامــه مجلــه عصرگاهــی 

اســت و بیــن ۵ تــا 10 دقیقــه زمــان 
ــت. ــش آن اس پخ

از  یکــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــال  ــی دنب ــط عموم ــه رواب ــی ک فعالیت های
ــه  ــت. ب ــی اس ــا محله گرای ــد احی ــی کن م
ــرای  ــی ب ــان محل ــه خیاب ــا ک ــن معن ای

ــه  ــردد، اضاف ــا ت ــه صرف ــت ن ــی اس زندگ
ــک  ــی در ی ــرح خیابان ــن ط ــرد: در ای ک
ــهروندان در آن  ــده و ش ــته ش ــه بس محل
ــی  ــنتی م ــای س ــازی ه ــح و ب ــه تفری ب
پردازنــد. خانــم هــا نیــز دســتاوردهای 
مــا  کننــد.  مــی  عرضــه  را  خودشــان 
ــاط  ــم کــه ایــن گسســت ارتب اعتقــاد داری
انســانی فرجــام خوبــی نــدارد. مــا تــالش 
ــت  ــن گسس ــوی ای ــه جل ــم ک ــی کنی م
را بگیریــم و جشــنواره خیابــان محلــی 

ــت. ــت اس ــن دس ــی از ای ــرای زندگ ب
خامســیان در ادامــه گفــت: تمامــی فعالیــت 
هــای رادیــو اینترنتــی بــا نیــروی انســانی 
توانمنــد مجموعــه روابــط عمومــی انجــام 
ــزه  ــه ممی ــن موضــوع وج ــود و ای ــی ش م
ایــن کار اســت. تمامــی ایــن فعالیــت هــا 
ــه  ــهرداری منطق ــاختمان ش ــل س در داخ

۲۲ ضبــط و پخــش مــی شــود.
ایــن  در  شــهروندان  نقــش  دربــاره  او 
رســانه نیــز بیــان کــرد: مــا از شــهروندان 
ــدا  ــور پی ــتودیو حض ــه در اس ــتیم ک خواس
ــت  ــود پادکس ــی خ ــا گوش ــا ب ــد و ی کنن
ــد  ــال کنن ــا ارس ــرای م ــرده و ب ــه ک تهی
ــد  ــا بای ــود. ام ــش ش ــه پخ ــا در برنام ت
ضوابــط اخالقــی و قانونــی در آن رعایــت 
ــوب  ــک چارچ ــانه در ی ــه رس ــود چراک ش
ــن  ــد و ای ــت کن ــد صحب ــی توان ــاص م خ
ذینفعــان  ســوی  از  بایــد  اســتانداردها 

ــود. ــه ش پذیرفت
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بانــک پاســارگاد، همــواره »مســئولیت های اجتماعــی« را بــه عنــوان رویکــردی متعالــی بــه کســب و کار مدنظــر قــرار داده و بــه جهــت 
بررســی برنامه هــای متنــوع مرتبــط بــا مســئولیت های اجتماعــی، کمــی نمــودن هزینه هــا، ارایــه پیشــنهادهای اولیــه منطقــی، ارتبــاط 
میــان ایــن برنامه هــا بــا فعالیت هــای راســتایی اهــداف بانکــی و اطمینــان از هــم و برنامه هــای مزبــور بــا برنامــه کســب و کار بانــک، 
بــه طراحــی و تدویــن ســاختاری شــده بــا رویکــردی هدفمنــد و بخشــبندی راهبــردی بــه مســئولیت های اجتماعــی بانــک پرداختــه 
اســت. بــر ایــن اســاس، ایجــاد رویکــردی راهبــردی بــه عنــوان نقشــه راه بررســی فعالیت هــای مســئولیت اجتماعــی در دســتور کار 

قــرار گرفتــه اســت: 

توسعه پایدار
ــرآورده  ــه گــزارش براندتلنــد، توســعه پایــدار ب ــر گــزارش کمیســیون جهانــی محیــط زیســت و توســعه)WCED (موســوم ب منطبــق ب
ــرآورده کــردن نیازهــای خودشــان مــی  ــرای ب ــدون نقــض کــردن توانایــی نســل هــای آینــده ب کــردن نیازهــای ذینفعــان فعلــی، ب
باشــد. ســازمان ملــل متحــد بــرای تعییــن مســیری بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار اهدافــی را درســه بعــد اقتصــادی، اجتماعــی و 
زیســت محیطــی در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه توســعه پایــدار چشــم انــداز دســتیابی بــه 
پایــداری در ســه جنبــه اقتصادی،اجتماعــی و زیســت محیطــی میباشــد. بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال چهــار ســطح یــا حــوزه اصلــی 

ــف شــده اســت: ــک پاســارگاد تعری ــرای مســئولیت های اجتماعــی بان ب

شش حوزه اصلی برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 
سالمت  -
تحصیل  -

محافظت اجتماعی  -
امنیت غذایی و کشاورزی پایدار  -

زیرســاخت هــا) دسترســی بــه انــرژی و زیــر ســاخت هــای انرژی بــا کربــن پاییــن، آب و بهداشــت،   -
ــات راه دور(  ــل و ارتباط ــل و نق حم

-  خدمات مرتبط با زیست بوم و تنوع زیستی

 ماموریت
بــا توجــه بــه آنچــه در زمینــه توســعه پایــدار گفتــه شــد ماموریــت بانــک پاســارگاد در راســتای مســئولیت های اجتماعــی، خلــق ارزش 
بــرای همــه ذی نفعــان و پایــداری بلندمــدت بانــک و ایجــاد یکپارچگــی و همبســتگی بیــن دغدغه هــای اجتماعــی، محیطزیســتی و 

اقتصــادی ســازمان بــا ارزش هــا، فرهنــگ، فرآیندهــا و تصمیمــات ســازمان در تمــام ســطوح اســت.               

نظام جامع مدیریت برند 
برنــد نشــانی از تعهــد همــه  جانبــه و پایــدار یــک ســازمان و توصیــف گــر چهــره آن بــه ذینفعــان اســت. بانــک پاســارگاد قصــد دارد 

بــا اجــرای مســئولیت هــای اجتماعــی، هویتــی متمایــز بــرای خــود در مقابــل آحــاد ذینفعــان ایجــاد کنــد. 
ایــن درحالــی اســت کــه بانــک عالــوه بــر ایجــاد تمایــز بــرای ذینفعــان، ارزش هــا و نگــرش هــای موجــود در ســازمان و محصوالــت 
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 Strength(  آن را بــه ایشــان منتقــل مــی ســازد. بــر اســاس مفاهیــم مدیریــت برنــد، اجــرای مســئولیتهای اجتماعــی بانــک بــر شــاخص قــدرت برنــد
Brand (اثــر مثبــت گذاشــته و ســبب افزایــش ارزش برنــد)Value Brand (بانــک خواهــد شــد. انــدازه  گیــری شــاخص قــدرت برنــد از طریــق ســه 

مولفــه »ســرمایه برنــد«، »دارایــی برنــد« و »عملکــرد برنــد« انجــام مــی پذیــرد. 

اهداف کالن مسئولیتهای اجتماعی
 بــر اســاس حــوزه هــای تعییــن شــده از ســوی ســازمان ملــل متحــد بــرای دســت یابــی بــه اهــداف توســعه پایــدار، اهــداف کالــن بانــک پاســارگاد 

در زمینــه مســئولیتهای اجتماعــی مشــخص شــده انــد: 

تحقق شعار مشتری ذات بانک است    -
توجه ویژه به سرمایه های انسانی و خانواده ایشان  -

توجه به جامعه و ایفای نقش به عنوان یک شهروند شرکتی مسئول  -
خلق منافع مشترک و پایدار با شرکای تجاری و تامینکنندگان  -

گسترش بانکداری سبز و خدمات بانکداری دیجیتال   -
رعایت اصول کسب و کار منصفانه و سودآوری  -

براساس اهداف کالن و بخش بندی ذینفعان اهداف به تفکیک ذینفعان به شرح زیر تدوین شده است: 
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متولــی مســئولیت اجتماعــی در کشــور کیســت؟ و آیــا برنامــه 
مدونــی در کشــور دربــاره مســئولیت اجتماعــی وجــود دارد؟

ــم  ــی کنی ــران را بررس ــی در ای ــئولیت اجتماع ــای مس ــابقه فعالیت ه ــر س اگ
متأســفانه ســابقه زیــادی دربــاره آن نداریــم . در کشــورهای پیشــرفته قدمــت 
۸0 ، ۹0 ســاله در ایــن حــوزه دارنــد و برنامــه ریــزی و حتــی اســتراتژی های 
کالن را  بــر اســاس مســئولیت اجتماعــی تدویــن مــی کننــد، امــا در ایــران 
ــجویان  ــق دانش ــگاه از طری ــه در دانش ــی ک ــی از مطالعات ــئولیت اجتماع مس
ارشــد و دکتــری انجــام مــی شــود بــه تدریــج وارد ادبیــات مدیریتــی و بدنــه 

ــد.  ــازمان ها ش س
ــه  ــدام ب ــی اق ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــال در ح ــه قب ــی ک ــی از نهادهای یک
برگــزاری جایــزه مســئولیت اجتماعــی مدیریــت کــرد صنعــت نفــت بــود کــه 
ــم  ــراً ه ــتند. اخی ــف داش ــی توق ــد و مدت ــزار ش ــزه برگ ــن جای ــد دوره ای چن

ــزار شــود. ــرار اســت برگ ــاره ق ــه دوب شــنیده ام ک
نهادهــای دیگــر اگــر بــوده شــاید بــه صــورت مقطعــی برگــزار شــده و ادامــه 

پیــدا نکــرده اســت. 
برخــی از مباحــث آن قــدر ضــرورت و اهمیــت باالیــی دارد کــه بایــد همــه 
ــم از  ــی ه ــئولیت اجتماع ــد؛ مس ــدا کنن ــی در آن ورود پی ــتگاه های اجرای دس

همیــن دســت مســائل اســت. 
ــن کار را از چهــار ســال پیــش  ــران ضــرورت ای ــت ای ــا در انجمــن مدیری م
ــه  ــت ک ــوزه ای اس ــی ح ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــه ح ــم ک ــاس کردی احس

نمی تــوان آن را نادیــده گرفــت.
ــع  ــانی، مناب ــرمایه های انس ــد س ــه مانن ــی را از جامع ــر منابع ــگاه اگ ــک بن ی
معدنــی، انــرژی و ... دریافــت می کنــد، بایــد منافعــی را متقابــاًل بــه جامعــه 
ــه دوســویه اســت. ســازمان  ــک معادل ــن ی ــم ای ــد. همیشــه می گوی بازگردان
ــل آن  ــا در مقاب ــرد، آی ــی ب ــی را م ــرد و منافع ــی گی ــه م ــی را از جامع منابع
ــان  ــرای ذی نفع ــع ب ــن مناب ــا ای ــد؟ ی ــاز مــی گردان ــه ب ــه جامع منابعــی را ب
خــاص ماننــد ســهام داران، کارکنــان ومشــتریان مخصــوص ســازمان اســت؟ 
ــی  ــون معرف ــه فورچ ــه در مجل ــا ک ــر دنی ــرکت برت ــدی ۵00 ش ــه بن در رتب

مسئولیت اجتماعی 
بنگاه ها را متحول می کند

دانســتنی آنالین/فرهــاد اســماعیلی: در کشــورهای پیشــرفته قدمــت 80 ،90 ســاله در ایــن حــوزه دارنــد و برنامــه ریــزی 
در ایــن موضــوع دارنــد و حتــی اســتراتژی های کالن کشــور را بــر اســاس مســئولیت اجتماعــی تدویــن مــی کننــد امــا 
در ایــران مســئولیت اجتماعــی از مطالعاتــی کــه در دانشــگاه از طریــق دانشــجویان ارشــد و دکتــری انجــام مــی شــود به 

تدریــج وارد ادبیــات مدیریتــی و بدنــه ســازمان هــا شــد. 
ــان کــرد کــه معتقــد  ــی بی ــه مدیریــت در حال ــان، رئیــس شــورای سیاســگذاری مجل ــر آذر صائمی ایــن جمــالت را دکت
اســت اگــر مــدل مســئولیت اجتماعــی در ســازمان هــا و نهادهــا اجرایــی شــود در کمتــر از ســه ســال بــه تحــول اساســی 

مــی رســد. در ادامــه گفــت و گــو مــا را بــا وی مــی خوانیــم:   

دبیر علمی چهارمین جایزه مسئولیت اجتامعی مدیریت: 
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ــی  ــئولیت اجتماع ــوع مس ــه روی موض ــتند ک ــرکت هایی هس ــوند، ش ــی ش م
ــئولیت  ــر مس ــی ب ــود را مبتن ــتراتژی های خ ــتند و اس ــد هس ــدت پایبن ــه ش ب

ــد.  ــت اســتوار کــرده ان اجتماعــی مدیری
وقتــی ســازمان هایی بــا ایــن رویکــرد ایجــاد شــود شــما دیگــر ســازمان هایی 

بــا عمــر فعالیــت کوتــاه نمــی بینید. 
ــع کلیــدی جامعــه  ــدازی شــود، از مناب ــاه مــدت راه ان اینکــه شــرکتی در کوت
بهــره گیــرد و درآمدهــای نجومــی کســب کنــد و پــس از پنــج ســال، دیگــر از 
آن شــرکت اســم و اثــری نباشــد، پســندیده نیســت. در حالــی کــه اگــر منافــع 

آن ســازمان بــا جامعــه پیونــد خــورده باشــد، پایــداری اتفــاق مــی افتــد.

مــدل فعالیــت هــای انجمــن مدیریــت ایــران در حــوزه 
مســئولیت اجتماعــی چگونــه اســت؟ 

امســال چهارمیــن ســال برگــزاری »جایــزه مســئولیت اجتماعــی مدیریــت« در 
انجمــن مدیریــت ایــران اســت و مدلــی کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه ایــم هــر 
ســال بازنگــری و بهبــود مــی یابــد، چراکــه هــر ســال ســازمان ها بــه بلــوغ 
در ایــن حــوزه نزدیک تــر می شــوند. ســال اول کــه موضــوع برگــزاری جایــزه 
ــی  ــد، برخ ــح داده ش ــرکت ها توضی ــرای ش ــت ب ــی مدیری ــئولیت اجتماع مس
از آنهــا اطــالع دقیقــی از محتــوای علمــی و کاربــردی مســئولیت اجتماعــی 
نداشــتند. امــا اکنــون تعــدادی از شــرکت های پیشــرو در فرآینــد ارزیابــی جایزه 

نشــان دادنــد کــه بــه بلــوغ ســازمانی در ایــن حــوزه دســت یافتنــد.
مدلــی کــه انجمــن مدیریــت ایــران بــرای مســئولیت اجتماعــی در نظــر گرفته 
اســت یــک مــدل بین المللــی اســت کــه پــس از مقایســه بــا 1۵ مــدل مطــرح 
ــزار می شــد، انتخــاب شــد و  ــی هــم برگ ــن الملل ــز بی کــه روی آن هــا جوای
ــرد  آن الگویــی اســت کــه می توانســت در بنگاه هــای مــا پاســخگویی و کارب

مناســب را داشــته باشــد. 
هــر ســال هــم معیارهــا بــا ایــن نتایــج ارزیابــی هــای علمــی توســعه پیــدا می 

کنــد و بــه نظــر مــی رســد کــه پیشــرفت خوبــی در ایــن حــوزه داشــته ایــم. 

ــح  ــن را توضی ــی انجم ــئولیت اجتماع ــدل مس ــای م محوره
می دهیــد؟ 

مــدل مســئولیت اجتماعــی مدیریــت از ۵ معیــار اصلــی و ۲0 زیرمعیــار تشــکیل 
ــئولیت های  ــت،  مس ــئولیت های مدیری ــی مس ــای اصل ــت. معیاره ــده اس ش
مالــی و اقتصــادی، مســئولیت های قانونــی، مســئولیت های اخالقــی و 

ــتند.  ــتانه هس ــه و بشردوس ــئولیت های داوطلبان مس
یکــی از محورهــای اصلــی ایــن مــدل مســئولیت هــای مدیریــت اســت. 
اســتقرار مطلــوب مســئولیت اجتماعــی در یــک شــرکت مســتلزم درک کامــل 

مدیــر آن، تعهــد و پــای بنــدی بــه الزامــات مســئولیت اجتماعــی اســت. 
در ایــن محــور بایــد پاســخ دهیــم مدیــران مــا در ســازمان چقــدر مســئولیت در 
قبــال مدیریــت منابــع اعــم منابــع فیزیکــی ماننــد تجهیــزات و ماشــین آالت، 

تــا منابــع مالــی و حتــی منابــع ســرمایه دانشــی دارنــد؟ 
آیــا منابــع دانشــی کــه در حقیقــت اندیشــه ها و دانش هــای همــکاران 
ســازمانی اســت را ارزش گــذاری کرده ایــم تــا بتوانیــم بــرای حفــظ و توســعه 

آن برنامه ریــزی کنیــم؟
ــی از  ــد. برخ ــی گنج ــی م ــئولیت اجتماع ــت مس ــوزه  مدیری ــا در ح این ه
ــئولیت های  ــه مس ــردی ب ــگاه راهب ــش ن ــن بخ ــدی در ای ــای کلی معیاره
مدیریــت، ایجــاد زیربنــای مســئولیت هــای مدیریــت و حصــول از اطمینــان 

ــت.  ــی اس ــئولیت اجتماع ــای مس ــه ه ــت برنام ــداوم کیفی ت
ــه  ــا ک ــیاری از چالش ه ــت. بس ــادی اس ــئولیت اقتص ــدی مس ــوزه بع ح
ــتند، در  ــر آن هس ــی درگی ــای اجرای ــازمان ها و بخش ه ــا، س ــا، نهاده بنگاه ه

ایــن بخــش اســت. 
مســئولیت اولیــه هــر بنــگاه حفــظ پایــداری مالــی بــه منظــور بقــا و منفعــت 
ــه  ــن زمین ــت. در ای ــگاه اس ــی بن ــی و خارج ــان داخل ــه ذی نفع ــاندن ب رس
ــرای حصــول اطمینــان از بهبــود کیفیــت و بهــره وری، بهبــود  برنامه ریــزی ب
ــه  ــادی و ب ــعه اقتص ــع و توس ــه مناف ــه ب ــادی، توج ــی و اقتص ــرد مال عملک
کارگیــری مســئوالنه نــوآوری، فنــاوری و دانــش در راســتای تقویــت اقتصادی 

ــی اســت.  ــدار از موضوعــات اصل و توســعه پای
دیگــر مباحــث مســئولیت اقتصــادی در حــوزه ســالمت و اداری، شــفافیت مالی 

و توجــه بــه منافــع ذی نفعان اســت. 
مدتــی اســت کــه در تلویزیــون یــک برنامــه بســیار خــوب بــه نــام »شــفافیت 
معجــزه مــی کنــد« پخــش مــی شــود کــه بــه نظــرم جالــب اســت. در ایــن 
برنامــه نکاتــی را مطــرح مــی شــود کــه مســئولیت اجتماعــی در آن نمــود دارد. 
ــه ســفر کاری مــی رود بایــد  ــه در اســکاتلند اگــر مدیــری ب ــه عنــوان نمون ب
هزینه هــای ســفر شــامل بلیــط هواپیمــا، هتــل و ... را در ســایتی کــه بــه منظور 
شــفافیت مالــی راه انــدازی شــده و مــردم هــم بــه این ســایت دسترســی دارند، 
قــرار دهــد. ایــن جــا مطالبه گــری اتفــاق می افتــد کــه ماحصــل ایــن ســفر و 
دســتاوردهای آن چــه بــوده اســت و چقــدر در هــر ســفر یــک مدیــر هزینــه 

کــرده اســت کــه نتایــج آن بســیار جالــب و درخــور تأمــل اســت.  
ــی و زیســت محیطــی اســت. اینکــه  حــوزه بعــدی مســئولیت قانون
شــرکت پــس از تشــکیل چقــدر پایبنــد بــه مســائل قانونــی اســت؟ در بحــث 
ــط  ــه توس ــی ک ــه قوانین ــا ب ــت؟ آی ــد اس ــا متعه ــی آی ــکام قانون ــت اح رعای
ــط  ــظ محی ــا در حف ــد دارد؟ آی ــده تعه ــن ش ــالح تدوی ــتگاه های ذیص دس
زیســت و اســتفاده مســئوالنه از منابــع طبیعــی برنامه هایــی را تدویــن و اجــرا 
می کنــد ؟ میــزان مســئولیت پذیــری در قابــل محصــوالت و خدمــات شــرکت 
در چارچــوب الزامــات قانونــی چگونــه اســت؟ و آیــا مدیریــت شــرایط ایمنــی و 

بهداشــتی در محیــط کار لحــاظ مــی شــود؟ 
یکــی دیگــر از محورهــا، مســئولیت اخالقــی اســت. ایــن محــور بســیار 
مهــم اســت و حتــی می توانــد کل معیارهــای مســئولیت اقتصــادی را تحــت 

تاثیــر قــرار دهــد. 
مســئولیت اخالقــی دربرگیرنــده ارزش هــای و هنجارهایــی اســت کــه جامعــه 
ــج و اشــاعه  ــه تروی ــذا توجــه ب ــگاه دارد. ل ــه همــت بن انتظــار تأمیــن آن را ب
فضائــل اخالقــی و رعایــت اخــالق حرفــه ای در ایــن حیطــه قــرار دارد.  یــک 
مدیــر و یــا کارکنــان ســازمان چقــدر بــه موازیــن و مســئولیت اخالقــی پایبنــد 
ــه  ــل و  هــر آنچــه کــه ب ــرام متقاب هســتند. صداقــت، انعطــاف، رازداری، احت
اخــالق مرتبــط اســت در مســئولیت اخالقــی ســازمان می گنجــد.  در حقیقــت 
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عوامــل پیــش برنــده اخالقــی و یــا بازدارنــده اخالقــی همــه در ایــن بخــش 
قــرار دارد.

ــا مطــرح شــده  ــی اســت در ســازمان ه ــز مدت ــی نی ــک ســرفصل مدیریت ی
ــان،  ــکان، مهندس ــه پزش ــه در جامع ــه ای ک ــالق حرف ــام اخ ــه ن ــت ب اس

ــود.  ــف می ش ــت تعری ــه مدیری ــاوران و حرف مش
ــتانه  ــه و بشردوس ــای داوطلبان ــئولیت ه ــم مس ــور ه ــن مح آخری
ــه و  ــر مشــارکت هــای داوطلبان ــدازه ب ــا چــه ان ــن کــه ســازمان ت اســت. ای
ــای  ــه، بالی ــیل، زلزل ــد س ــران مانن ــوارد بح ــد دارد و در م ــتانه تاکی بشردوس

ــک دارد.  ــی کم ــدر آمادگ ــی چق طبیع
همچنیــن توســعه و ترویــج فرهنگ ســالمت و آمــوزش شــهروندی اجتماعی، 
حمایــت از زیرســاخت هــا و رفــع یــا کاهــش مشــکالت منطقــه ای و کمــک 
بــه ایجــاد رفــاه اجتماعــی و کیفیــت و ... از دیگــر موضوعــات مــورد توجــه در 

ایــن بخــش   مــی باشــد. 
مــا بایــد حتمــاً تعریــف صحیحــی از مســئولیت اجتماعــی در جامعــه داشــته 
ــی کــه مــدرک  ــن مدیران ــم در بی ــی انجــام دادی ــا یــک کار میدان باشــیم. م
ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــاره اینک ــتند، درب ــر داش ــد و باالت ــی ارش کارشناس
ــرا،  ــه فق ــک ب ــه کم ــد ک ــخ دادن ــان پاس ــد آن ــا ۸0 درص ــت، تقریب چیس
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی، کمــک بــه زلزلــه زدگان، کاهــش اعتیــاد، 
ــوار و از ایــن دســت فعالیــت هــا مســئولیت  حمایــت از زنــان سرپرســت خان
اجتماعــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا مطالعــه مدل هــای بین المللــی 
ــی و ...  ــی، قانون ــادی، مدیریت ــئولیت اقتص ــا مس ــر بنگاه ه ــه اگ ــد ک می بینی
ــت اجتماعــی حاصــل می شــود و در  ــد، عدال ــی انجــام دهن ــه خوب خــود را ب
ــای  ــتانه  دردل برنامه ه ــات بشردوس ــه و اقدام ــئولیت های داوطلبان ــع مس واق
اقتصــادی، مدیریتــی و قانونــی جــای خــود را دارد. لــذا معمــوال در مدل هــای 
مســئولیت اجتماعــی امتیــاز اقدامــات بشردوســتانه بســیار انــدک اســت.  رتبــه 
 CAF ــاد ــزارش بنی ــق گ ــال ۲01۸ طب ــران در س ــتانه ای ــر دوس ــات بش اقدام
رتبــه ۷0 اســت، در حالــی کــه ایــن رتبــه بــرای آلمــان ۹ اســت. عجیــب بــه 
ــس از بررســی مدل هــای  ــا پ ــه اســت ام ــن گون نظــر می رســد کــه چــرا ای
مســئولیت اجتماعــی بــه ایــن نکتــه می رســیم کــه در کشــور آلمــان چــون 
مســئولیت اقتصــادی بــه خوبــی انجــام می شــود، عدالــت اقتصــادی حاصــل 
شــده اســت و بنــگاه هــا مســئولیت خــود را در قبــال جامعــه از طریــق برنامــه 

ریــزی هــای اجتماعــی و اقتصــادی انجــام مــی دهنــد. 

ــف  تعریــف واژه مســئولیت اجتماعــی در ســازمان هــای مختل
متفــاوت اســت و هــر تشــکلی کــه مدعــی مســئولیت اجتماعی 
اســت ماننــد کمیتــه امــداد و بهزیســتی یــک تعریــف خــاص 

خــود دارد و مــا بــه آن تعریــف واحــد در مســئولیت اجتماعــی 
نرســیدیم.

ــان اســتفاده  ــال خودت ــم از مث ــن مفاهی ــرای ســاده ســازی ای ــد ب اجــازه دهی
ــه  ــداد و بهزیســتی هــر دو وظیف ــه ام ــد کمیت ــی زدی ــال خوب ــم، شــما مث کن
اصلــی تعریــف شــده در حــوزه اقــدام بشردوســتانه دارنــد. یعنــی شــما منابعــی 
ــدام  ــرف اق ــد ص ــه بای ــد ک ــتی داری ــازمان بهزیس ــداد و س ــه ام را در کمیت

بشردوســتانه شــود.
ــن ســازمان ها ســاختار، اهــداف  ــا ای ــم آی ــه بپردازی ــن نکت ــه ای ــد ب حــال بای
ــد کــه  ــن کرده ان ــی را در ســازمان خــود تدوی ــردی، روش هــا و رویه های راهب

ابعــاد اصلــی مســئولیت اجتماعــی را در فرآیندهایشــان جــاری کننــد؟ 
ــر  ــی ب ــاختار مبتن ــا دارای س ــازمان ه ــن س ــود ای ــا خ ــر آی ــارت دیگ ــه عب ب
مســئولیت اقتصــادی، مســئولیت قانونــی و ... هســتند و برنامــه هــای راهبردی 

شــان نشــان دهنــده بلــوغ ســازمانی در ایــن حــوزه اســت؟ 
اگــر در ماهیــت فعالیــت بنــگاه و هــم در وظایــف و ســاختار ســازمانی، ابعــاد 
و مولفه هــای مســئولیت اجتماعــی وجــود داشــته باشــد، ایــن بهتریــن حالــت 

پایــداری بــرای یــک بنــگاه اســت. 
ــا یــک زمــان همــان  ــدام بشردوســتانه اســت ام ــه ســازمان اق ــی وظیف زمان
ــام ارکان و  ــت تم ــتانه اس ــدام بشردوس ــی آن اق ــت اصل ــه فعالی ــازمانی ک س
ــفاف  ــی ش ــئولیت اجتماع ــاس مس ــر اس ــز ب ــود را نی ــازمانی خ ــاختار س س
ــوزه  ــازمان در ح ــک س ــم ی ــم بگویی ــی توانی ــال م ــد. ح ــی می کن و عملیات

ــرد. ــش می ب ــی پی ــه خوب ــود را ب ــای خ ــت ه ــی فعالی ــئولیت اجتماع مس

مرز بین مسئولیت اجتماعی و امور خیریه کجاست؟ 
هــر بنــگاه در هــر انــدازه و ســاختاری بایــد بــرای تمــام محورهــای مســئولیت 

اجتماعــی اســتراتژی تعریــف کرده باشــد.
در مســئولیت اجتماعــی بنــگاه هــا موظــف بــه رعایــت مجموعــه ای از اقدامات 
و برنامه هــای راهبــردی هســتند کــه منافــع کلیــه ذینفعــان داخلــی و خارجــی 
ــی در  ــد، ول ــن نماین ــاال تامی ــا کیفیــت ب ــن شــرایط و ب ــگاه را در بهینه تری بن
اقــدام بشردوســتانه بنــگاه صرفــاً خــود را متعهــد بــه کمک هــای خیریــه بــه 

ــد و در ســاختار خــود تغییــری  نمی دهــد.  ــدان می دان نیازمن
بنابرایــن مــرز ایــن دو موضــوع کامــال مشــخص اســت. اگــر اقــدام 
بشردوســتانه در بهتریــن حالــت در ســازمان رعایــت شــود 10 درصــد نمــره 
ارزیابــی را می گیــرد و۹0 درصــد بقیــه تعهــد و پایبنــدی ســازمان در رعایــت 

ــت. ــی اس ــادی و مدیریت ــی، اقتص ــی، اخالق ــوارد قانون م

دخالت های حاکمیتی در این مسئله چگونه است؟  
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دســتگاه حاکمیتــی بایــد زمینه هــای تحقــق توســعه پایــدار را در ســازمان ها 
تســهیل کننــد. 

ــه  ــد ب ــته باش ــود داش ــذار وج ــرمایه گ ــدار در س ــعه پای ــه توس ــاد ب ــر اعتق اگ
جــای ســرمایه گــذاری در یــک فعالیــت زود بــازده بــه ســراغ ســرمایه گــذاری 
ــد و  ــدار بمان ــز پای ــس از او نی ــه پ ــی رود ک ــدت م ــد م ــت بلن ــک فعالی در ی
ــوآوری در محصــول و خدمــات در فضــای رقابتــی  ــر اســاس خالقیــت و ن ب

فعاالنــه حضــور داشــته باشــد. 
دســتگاه هــای اجرایــی بایــد بتواننــد جلــوی آســیب هــای جــدی را بگیرنــد. 
شــاید راه بــرون رفــت از مشــکالت کنونــی اقتصــادی را هــم بتــوان در ایــن 
حــوزه جســتجو کــرد. امنیــت ســرمایه گــذاری جــزو الزامــات بنــگاه هاســت 
کــه شــرایط ایــن امنیــت اقتصــادی بایــد از ســوی دســتگاه حاکمیتــی مهیــا 
ــوزه  ــات ح ــه اقدام ــد ک ــالش کنن ــد ت ــا بای ــگاه ه ــر بن شــود. از ســوی دیگ
مســئولیت اجتماعــی خــود را در یــک برنامــه میــان مــدت پنجســاله اجرایــی 
ــه  ــه در جامع ــامانی های اقتصــادی ک ــیاری از نابس ــب بس ــن ترتی ــد. بدی کنن
وجــود دارد، کاهــش پیــدا می کنــد. در ایــن مســیر دســتگاه های اجرایــی نیــز 
بایــد بــا حمایــت خــود از بنگاه هــا زمینــه توســعه و ترویــج مســئولیت اجتماعی 
ــوزه  ــرمایه گذاری در ح ــه س ــه ای ب ــرمایه گذار عالق ــرا س ــد. چ ــم کنن را فراه
ــا در  ــازده دارد ت ــه ســرمایه گذاری زودب ــه ب ــدارد و عالق ــی ن ــدازی صنعت راه ان
ــن  ــی از ای ــون برخ ــردد؟ چ ــاز گ ــرمایه او ب ــال س ــک س ــر از ی ــرض کمت ع
ــا ایجــاد  ــد. دولــت ب ــه انجــام اقدامــات پایــدار ندارن ســرمایه گذاران عــادت ب

ــد در ایــن زمینــه کمــک جــدی کنــد.  فضــای امــن اقتصــادی می توان

ــئولیت  ــه در مس ــزو 26000 ک ــد ای ــتانداردی مانن ــا اس ــا م آی
ــورد  ــه م ــی ک ــدل بوم ــورت م ــه ص ــود دارد، ب ــی وج اجتماع
ــی و  ــم از دولت ــا اع ــازمان ه ــا و س ــگاه ه ــه بن ــد هم تایی

ــم؟  ــد، داری ــی باش خصوص
در حــال حاضــر گروهــی در حــال مطالعــه و پژوهــش در ایــن حــوزه هســتند 
کــه جلســاتی هــم بــا انجمــن مدیریــت ایــران داشــتند. امیــدوارم بتوانیــم در 
مراســم جایــزه مســئولیت اجتماعــی مدیریــت کــه هــم زمــان بــا کنفرانــس 
ــدل را  ــن م ــود، ای ــزار می ش ــن برگ ــازمانی در اول و دوم بهم ــگ س فرهن
رونمایــی کنیــم.  الزم اســت اضافــه کنــم کــه اســتانداردها همیشــه حداقل هــا 

ــد. ــا می دهن ــه م و بایدهــا و نبایدهــا را ب
برخــی از شــرکت های بــزرگ دنیــا دنبــال اســتقرار اســتانداردهای بین المللــی 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــه خــود را دارن نیســتند و اســتانداردهای کیفــی مخصــوص ب
ــطحی  ــه س ــودش دارد ک ــژه خ ــتانداردهایی وی ــس اس ــرکت زیمن ــال ش مث

ــتانداردهایی  ــال اس ــوان مث ــه عن ــی دارد. ب ــتانداردهای بین الملل ــر از اس باالت
کــه حداقــل خطــا درکارهــا اتفــاق افتــد و کمتــر درگیــر ضایعــات مــواد اولیــه 

باشــند.
ــون  ــک در میلی ــر از ی ــی کمت ــرکت های ژاپن ــای ش ــد خطاه ــون درص اکن
اســت در حالیکــه در برخــی اســتانداردها بــه دلیــل پذیــرش حداقــل خطــا، باز 
هــم تعــداد خطــا زیــاد اســت و یــا در شــرکت های هواپیمایــی پذیــرش حتــی 
یــک خطــا جایــز نیســت چراکــه هــر خطــا بــه قیمــت جــان مســافران تمــام 
ــرای بهینــه ســازی  ــه همیــن دلیــل برنامــه بهبــود مســتمر ب مــی شــود. ب
ــا  ــار فرآینده ــک ب ــاه ی ــه م ــر س ــد ه ــود دارد و بای ــه وج ــا همیش فرآینده

بازنگــری شــود و معیارهــای انــدازه گیــری نیــز ارتقــا یابــد.
 

ــته  ــری داش ــور اندازه گی ــک فاکت ــد ی ــا بای ــال م ــر ح ــه ه ب
ــدی  ــم و رتبه بن ــام دهی ــه انج ــم مقایس ــه بتوانی ــیم ک باش

ــم.  کنی
ــی  ــی ابزارهای ــای بین الملل ــه مدل ه ــد. هم ــی را فرمودی ــه خوب ــیار نکت بس

ــد.  ــود دارن ــای خ ــری معیاره ــنجش و اندازه گی ــرای س ب
ــا آن  در مــدل جایــزه مســئولیت اجتماعــی نیــز ابزارهایــی وجــود دارد کــه ب

ــم.  ــرآورده کنی ــازمان ها ب ــا را در س ــق معیاره ــزان تحق ــم می می توانی
ــن  ــا در انجم ــه م ــن اســت ک ــم ای ــرح کن ــد مط ــه بای ــری ک موضــوع دیگ
مدیریــت ایــران هــم زمــان بــا برگــزاری جایــزه مســئولیت اجتماعــی مدیریت، 
کنفرانــس فرهنــگ ســازمانی را برگــزار می کنیــم. چنــدی پیــش بخشــنامه ای 
از ســوی ســازمان امــور اداری و اســتخدامی بــه تمامــی دســتگاه های اجرایــی 
ابــالغ شــد کــه در ایــن بخشــنامه  عنــوان شــده تمامــی ســازمان های دولتــی 
و زیــر مجموعه هــای آنــان، بایــد در حــوزه فرهنــگ ســازمانی و بــرای پیــاده 
ســازی فرهنــگ ســازمانی برنامه مشــخص اجرایــی و عملیاتی داشــته باشــند. 
ــی اســت. در  ــک موضــوع انتزاع ــازمانی ی ــگ س ــد فرهن ــی رس ــه نظــر م ب
ــبختانه  ــیاری دارد. خوش ــری بس ــدازه گی ــل ان ــای قاب ــه معیاره ــی ک حال
مذاکــرات هــم بــا انجمــن مدیریــت شــده اســت تــا در ایــن بــاره بــا ســازمان 

ــیم. ــته باش ــی داش ــتخدامی همکاری های ــور اس ام
برخــی وزارتخانه هــا در ساختارهایشــان فرهنــگ ســازمانی را پیــاده کــرده انــد 
امــا برخــی دیگــر بــه دالیلــی فرصــت تفکــر بــرای ایجــاد و ارتقــا فرهنــگ 
ــا  ــی اســت ت ــیار مغتنم ــنامه فرصــت بس ــن بخش ــد. ای ــته ان ــازمانی نداش س
ــد.  موضــوع  ــت کنن ســازمان ها روی حــوزه فرهنــگ ســازمانی بیشــتر فعالی
فرهنــگ ســازمانی بســیار مهــم اســت، ممکــن اســت بهتریــن تکنولــوژی را 
بــه یــک ســازمان بدهنــد امــا چــون فرهنــگ اســتفاده از آن در ســازمان وجود 

ــد و حتــی از بیــن مــی رود. ــوژی بــال اســتفاده می مان ــدارد، آن تکنول ن
بــرای نمونــه چنــد ســال پیــش بــرای بازدیــد بــه یــک بانــک رفتیــم، در یــک 
ــد  اتــاق بــزرگ کــه درب آن قفــل بــود مین فریم هــای بــزرگ گذاشــته بودن
و روی آن پارچــه کشــیده بودنــد. وقتــی پرســیدیم چــرا روی آن ها را پوشــانده 
ایــد و اســتفاده  نمی کنیــد، گفتنــد فعــاًل قابــل اســتفاده نیســت، چــون دانــش 
الزم را کســب نکردیــم و بعــد از چنــد ســال هــم آن هــا از رده خــارج شــدند. 
مدیریــت ایــن منابــع نیازمنــد فرهنــگ ســازی اســت. مدیریــت منابــع بحــث 
فرهنــگ اســت. فرهنــگ هــم از آن مــوارد مهــم اســت. شــما کســی را پیــدا 
ــری  ــار اندازه گی ــی معی ــا وقت ــتم، م ــگ هس ــد بی فرهن ــه بگوی ــد ک نمی کنی
می گذاریــم مشــخص می شــود کــه تــا چــه انــدازه در یــک برنامــه پیشــرفت 

اتفــاق افتــاده اســت. 
تدویــن  و  برنامه ریــزی  بــا  ایرانــی  امیــدوارم ســازمان های  در خاتمــه 
راهبردهــای چابــک بتواننــد در مســیر توســعه پایــدار گام بردارنــد و در مســیر 
تحقــق اهــداف عالیــه مســئولیت های اجتماعــی نیــز بیــش از پیــش از تمــام 
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ویژگی های شهروندی در فضای سایبری

ــود:   ــر می ش ــازی تعبی ــای مج ــه فض ــران از آن ب ــه در ای ــایبر ک ــای س فض
ــد. ــه ای در آن رخ می ده ــات رایان ــه ارتباط ــت ک ــوری اس ــای تئ فض

 امــروزه شــبکه های اجتماعــی جــزو عناصــر مهــم زندگــی اجتماعــی هســتند 
و در مســیر توســعه خــواه ناخــواه تأثیــر می گذارنــد. شــبکه های اجتماعــی و 
فضــای مجــازی چــون تجربه هــای تــازه ای هســتند ممکــن اســت بــا برخــی 
بی مهارتی هــا باعــث بــروز مشــکالت بویــژه بــرای گروه هــای ســنی 

خــاص بشــود.
صــرف اینکــه فکــر کنیــم یــک ابــزار یــا رســانه بــه دلیــل مشــکالتی کــه 
ــک  ــرد و آن را ی ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــود آورد نبای ــه وج ــد ب می توان
ــای  ــی از راه ه ــت یک ــوان گف ــول اســت، می ت ــیار نامعق ــد دانســت بس تهدی
ــدرت  ــت ق ــواع و اقســام سوء اســتفاده از موقعی ــت و ان ــا فســاد، ران ــارزه ب مب
ــن شــبکه ها  ــم ای ــر بتوانی ــد باشــد. اگ ــن شــبکه های اجتماعــی می توان همی
را بــه صــورت درســت نظــارت کنیــم می تــوان گفــت ابــزار مناســبی بــرای 
کنتــرل قــدرت خواهــد بــود چــرا کــه در فضــای مجــازی اخبــار و اطالعــات 
ــداران  ــال زمام ــر اعم ــد ب ــهروندان می توانن ــوند و ش ــر می ش بســرعت منتش
نظــارت داشــته باشــند. ماده۳۳منشــور حقــوق شــهروندی، اختصــاص بــه حق 
ــاط و کســب  ــراری ارتب ــدون تبعیــض در جهــت دسترســی و برق ــه و ب آزادان

اطالعــات و دانــش در فضــای مجــازی دارد.
ــح در خصــوص  ــران به طــور صری ــون اساســی جمهــوری اســالمی ای در قان
حــق دسترســی بــه فضــای مجــازی ســخنی بــه میــان نیامــده اســت امــا بــا 
عنایــت بــه مقدمــه قانــون اساســی و برخــی از اصــول ایــن قانــون می توانــد 

تضمیــن گــر ایــن حــق باشــد.
ــده»قانون  ــه ش ــران گفت ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــه قان در مقدم
ــالمی  ــای اس ــر جنبش ه ــا دیگ ــی ب ــط بین الملل ــترش رواب ــی در گس اساس
ــد و  ــی را همــوار کن ــا راه تشــکیل امــت واحــد جهان و مردمــی می کوشــد ت
ــارزه در نجــات ملــل محــروم و تحــت ســتم در تمامــی جهــان  اســتمرار مب

ــد.« قــوام یاب
بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم بایــد لــوازم آن نیــز فراهــم شــود اگــر بخواهیم 
امتــی واحــد در جهــان ایجــاد کنیــم الزمــه آن وجــود روابط گســترده و آســان 
بــا ســایر مــردم در کشــورهای دیگــر اســت تــا بتوانیــم بــه تبــادل نظرهــا و 
اطالع رســانی آســان دسترســی داشــته باشــیم.این امــر را می شــود از طریــق 

فضــای مجــازی و اینترنــت بــه نحــو آســانتری انجــام داد.
همچنیــن بــرای اینکــه قانــون اساســی بتوانــد راه اســتبداد فکــری و 

ــوص  ــهروندان درخص ــرای ش ــب ب ــتری مناس ــد و بس ــد کن ــی را س اجتماع
آگاه ســازی فراهــم کنــد می تــوان گفــت فضــای مجــازی مناســب و 

پرســرعت می توانــد بــر آگاه ســازی شــهروندان کمــک کنــد.
امــر آگاه ســازی در نظام هــای مــردم ســاالر یــک مقولــه بســیار مهــم اســت 
ــع  ــود مطل ــوق خ ــه شــهروندان از حق ــه آگاهــی باعــث می شــود ک ــرا ک چ
ــت  ــرار می دهــد و دول ــت ق ــر دوش دول ــن اطــالع تکالیفــی را ب شــوند و ای
ــه  ــی ک ــای اصل ــرای ذی حق ه ــترهای الزم را ب ــه بس ــود ک ــف می ش موظ

همــان شــهروندان هســتند مهیــا کنــد.
ــر  ــور غی ــه ط ــز ب ــی نی ــون اساس ــول قان ــی اص ــه، برخ ــر مقدم ــالوه ب ع
مســتقیم وجــود ایــن حــق را الزم می داننــد از جملــه ایــن اصــول می تــوان 
ــت و  ــل بیس ــای 1و۲، اص ــوم بنده ــل س ــمت»ب«، اص ــل دوم قس ــه اص ب

ــد ۷ اشــاره کــرد. چهــارم و اصــل چهــل و ســوم بن
حــق دسترســی بــه فضــای مجــازی از مصادیــق جدیــد آزادی بیان محســوب 
ــران عضــو  ــه ای ــی ک ــناد بین الملل ــا اس ــن حــق را ب ــوان ای می شــود و می ت
آنهــا اســت بررســی کــرد، زیــرا یکــی از ویژگی هــای دولت هــای قانونمــدار 
ــود، از  ــت ش ــا رعای ــور آنه ــن کش ــر در قوانی ــوق بش ــه حق ــت ک ــن اس ای
ــه اعالمیــه حقــوق بشــر، میثــاق  ــوان ب ــه ایــن اســناد بین المللــی می ت جمل
بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و میثــاق بین المللــی حقــوق اقتصــادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره کــرد. 
مــاده1۹، ۲۹ اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر، ماده1۹بند۲و۳میثــاق بین المللــی 
ــوق اقتصــادی،  ــی حق ــاق بین الملل ــاده 1۵میث ــی و سیاســی و م ــوق مدن حق

اجتماعــی و فرهنگــی بــه ایــن امــر اشــاره دارنــد.
ناگفتــه نمانــد یکــی از دشــمنان نظام هــای مــردم ســاالر آزادی هــای مطلــق 
ــود و  ــه می ش ــرج در جامع ــرج و م ــث ه ــق باع ــرا آزادی مطل ــتند، زی هس
مســأله تزاحــم حق هــا بــه وجــود خواهــد آمــد بنابرایــن یکــی از پایه هــای 
وجــودی نظام هــای مــردم ســاالر وجــود نظــارت درســت و صحیــح 
ــریفات  ــی تش ــون و ط ــق قان ــد طب ــا بای ــن نظارت ه ــت ای ــا اس برآزادی ه

ــرد. خاصــی صــورت گی
ــانی  ــفافیت اطالع رس ــه ش ــه ب ــد ک ــارت کن ــه ای نظ ــه گون ــد ب ــت بای دول
فضــای مجــازی آســیبی نرســاند و آزادی هــا حفــظ شــود و از طرفــی دیگــر 
ــی  ــع نظارت ــاید مجم ــر ش ــن خاط ــه همی ــد ب ــر نیفت ــی در خط ــم عموم فه
ــم را  ــن مه ــد ای ــی بتوان ــه مدن ــدگان جامع ــان و نماین ــکل از کارشناس متش

ــرآورده ســازد. ب



تابستان  98

ــن  ــیدن ای ــت و رس ــا تربی ــوند، طبیعت ــداد می ش ــواده قلم ــر خان ــی ه ــای اصل ــه دغدغه ه ــودکان از جمل ــان و ک نوجوان
نونهــاالن بــه جایــگاه مطلــوب ایــده آل هــر خانــواده ای اســت، گاهــی اوقــات واکنــش آنهــا بــه حــوادث خانوادگــی یــا 
اجتماعــی ممکــن اســت مشــکالتی را بــرای خانواده هــا ایجــاد کنــد، در همیــن راســتا شــناخت روحیــات نوجوانــان بــه 
منظــور کمــک بــه آنهــا ضــرورت دارد، چراکــه ایــن شــناخت ســبب تربیــت نســلی مطلوب تــر بــرای جامعــه آتــی مــا 
خواهــد شــد.  شــاید اکثــر خانواده هــا بــا ایــن مشــکل مواجــه شــده اند کــه نوجوانشــان در برخــورد بــا حــوادث متعــدد، 
ــن  ــت، در همی ــکل اس ــه مش ــن زمین ــواده در ای ــرای خان ــرل او ب ــد و کنت ــان می ده ــود نش ــی از خ ــای هیجان واکنش ه
ــته  ــا داش ــرای م ــی را ب ــات مطلوب ــد اطالع ــان می توان ــوص نوجوان ــواده در خص ــاور خان ــک مش ــا ی ــو ب ــتا گفت وگ راس

باشــد.
ــواده  گفــت : توجــه بــه محیــط زیســت و کمــک بــه همنوعــان نمونه هایــی از احســاس مســئولیت اجتماعــی اســت،  محســن صفایــی، مشــاور خان
مادامــی کــه جهت دهــی تربیتــی والدیــن بــه ســمت منفعــت طلبــی شــخصی باشــد، احســاس مســئولیت اجتماعــی رشــد پیــدا نمی کنــد، نوجوانــان 

بایــد جامعــه را بــه عنــوان یــک قایــق در نظــر بگیرنــد کــه اقــدام ناصحیــح یــک نفــر می توانــد همــگان را غــرق کنــد.
وی افــزود: ایجــاد احســاس مســئولیت اجتماعــی در نوجوانــان ضــرورت دارد، نوجوانــان بایــد بداننــد کــه جامعــه متعلــق بــه آنهاســت و وارد کــردن 

هرگونــه آســیب بــه پیکــره جامعــه تبعاتــی بــرای آنــان در بــردارد.
وی بــا بیــان اینکــه نوجوانــان بیشــترین ســرعت واکنــش را بــه تحــوالت خانوادگــی و اجتماعــی نشــان می دهنــد، افــزود: بــه طــور کلــی نوجوانــان 
دارای چهــار ویژگــی خــاص هســتند و همیــن ویژگی هــا ســبب  ایجــاد مشــکالتی بــرای ایــن گــروه ســنی می شــود، معمــوال ایــن گــروه ســنی در 

برابــر تحــوالت عاطفــی در محیــط خانــواده و تحــوالت اجتماعــی در جامعــه بیشــترین و ســریعترین واکنــش را دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نوجوانــان تاثیرپذیــری باالتــری نســبت بــه بقیــه دارنــد، ادامــه داد: خطرجویــی یکــی از ویژگی هــای  نوجوانــان اســت کــه 
ــته و  ــت، گذش ــوع تربی ــه ن ــری اســت ک ــی دیگ ــی ویژگ ــد. هیجان طلب ــام دهن ــات، کاری را انج ــن تبع ــر گرفت ــدون در نظ ــا ب ــود آنه ــبب می ش س
تجــارب کودکــی در ایــن امــر ســهم بســزایی دارد، تجــارب کودکــی ممکــن اســت تجــارب تربیتــی، رســانه ای یــا بازی هــا کامپیوتــری باشــد کــه 

ــرد. ــاال می ب همگــی آنهــا هیجــان طلبــی کــودک را بشــدت ب

منفعت طلبی شخصی 
مانع رشد 

اجتماعی مسئولیت 
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صفایــی تصریــح کــرد: کنجــکاوی نســبت بــه خــود و محیــط اطــراف 
و اســتقالل طلبــی از جملــه ویژگی هــای دیگــر نوجوانــان اســت، ایــن 
گــروه ســنی بــه خاطــر بدســت آوردن هویــت فــردی و اجتماعــی بــه 
نمایــش قــدرت می پردازنــد و معمــوال در  تحــوالت خانوادگــی و 
ــا  ــد و طبع ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــایرین ب ــتر از س ــی بیش اجتماع

ــا منفــی باشــد. ایــن ایفــای نقــش ممکــن اســت مثبــت ی

نوجوانان مسئله محورند یا هیجان محور
ــی  ــائل زندگ ــا مس ــه ب ــوان در مواجه ــک نوج ــرد: ی ــح ک وی تصری
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــئله محور باش ــا مس ــور ی ــت هیجان مح ــن اس ممک

نیــز بســتگی بــه شــخصیت، تعلیــم و تربیــت او دارد، بــه عنــوان مثــال 
ــکل  ــک مش ــا ی ــدن ب ــه ش ــس از مواج ــئله محور پ ــوان مس ــک نوج ی
ــن  ــه همی ــا چنانچ ــی رود، ام ــوع م ــی موض ــت و چرای ــمت عل ــه س ب
ــه  ــش ب ــک چال ــا ی ــه شــدن ب ــد در مواج شــخص، هیجان محــور باش
دنبــال کاهــش هیجانــات خــود مــی رود، او می خواهــد بــه هــر نحــوی 
غــم حاصــل از ایــن چالــش را بــه حداقــل برســاند، چنیــن فــردی حتــی 
ــه ســمت اســتعمال  ــدوه خــود ب ــه منظــور کاهــش ان ممکــن اســت ب

ــدا کنــد. ســیگار گرایــش پی
ــه نکته هــا و معیارهــای مهــم  ــح کــرد: از جمل ــواده تصری مشــاوره خان
ــی  ــل اتفاقات ــان در مقاب ــان، چگونگــی ســازگاری آن ــاری در نوجوان رفت
اســت کــه شکســت یــا خوشــحالی بــرای آنــان بــه دنبــال دارد، اینکــه 
ــد  ــود را آرام می کن ــا خ ــا چالش ه ــورد ب ــور در برخ ــوان چط ــک نوج ی
ــی از  ــه واکنش ــرد چ ــرار می گی ــی ق ــو اجتماع ــک ج ــی در ی ــا وقت ی
خــود نشــان می دهنــد، نمونه هــای رفتــاری اســت کــه بایســتی مــورد 

ــرد. ــرار گی ــا ق ــه خانواده ه توج

دوستان نوجوانان، پادشاهان خیالی آنها هستند
وی بیــان کــرد: بــه طــور کلــی دوســتان نوجوانــان، پادشــاهان خیالــی 
آنهــا هســتند، آنهــا هنگامــی کــه در جمــع دوســتان یــا در گروهــی کــه 
ــی  ــری باالی ــد تبعیت پذی ــرار می گیرن ــد، ق ــو آن می دانن ــود را عض خ
پیــدا می کننــد، تفکــر و اندیشــه های یــک گــروه ممکــن اســت 
ــرار  ــض ق ــه مح ــوان ب ــه نوج ــد ک ــه باش ــا تخریب گران ــازگارانه ی س

ــد. ــت می کن ــی تبعی ــن خط مش ــروه، از ای ــن در آن گ گرفت
صفایــی اظهــار کــرد: خودکنترلــی بــه منزلــه وجــود معیارهایــی بــرای 
ــی در  ــان وقت ــوال نوجوان ــت، معم ــردی اس ــرون ف ــات درون و ب ارتباط
گــروه قــرار می گیــرد، خودکنترلــی آنهــا در رفتارهــای اجتماعــی پائیــن 
ــرد،  ــرار می گی ــی ق ــی در گروه ــوان وقت ــک نوج ــی ی ــد، یعن می آی
ــه  ــد ک ــام ده ــی را انج ــت کارهای ــن اس ــروه ممک ــر آن گ ــت تاثی تح
ــازگاری،  ــی، س ــی داد، خودکنترل ــام نم ــوارد را انج ــن م ــی ای ــه تنهای ب
ــواردی  ــر م ــی از دیگ ــئولیت و تکلیف گرای ــاس مس ــی، احس خوداتکای
اســت کــه در واکنــش نوجوانــان در محیــط اجتماعــی نقــش عمــده ای 
را ایفــا می کنــد و خانواده هــا بایــد در ایــن زمینه هــا بــه نقــش تربیتــی 

ــد. ــژه ای دهن ــت وی ــان اهمی ــاری نوجوان و  رفت
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شهروند
نزدیکترین واژه 

به  رعیت عربی

 شــهروندی  همــان گونــه کــه از کلمه آن روشــن اســت از مشــتقات 
شــهر  اســت کــه بــه علــت تازگــی ایــن واژه و کثــرت اســتعمال آن 

معانــی متعــددی از آن ارائــه شــده اســت.
شــهروندی  همــان گونــه کــه از کلمــه آن روشــن اســت از مشــتقات 
شــهر  اســت کــه بــه علــت تازگــی ایــن واژه و کثــرت اســتعمال آن 
معانــی متعــددی از آن ارائــه شــده اســت. شــهر در لغــت بــه معنــای 
)آبــادی بــزرگ کــه دارای خیابانهــا ، کوچــه هــا ، خانــه هــا و دکان 
ــه مــی شــود. و  ــده( گفت ــد، بل ــد بل هــا و ســکنه بســیار باشــد )مانن
شــهری بــه کســی گفتــه مــی شــود ( کــه از مــردم شــهر اســت و 

منســوب بــه شــهر اســت و اهــل شــهر اســت.

شهروند
شــهروند یعنــی انســانی مدنــی ، کــه توانســته معیارهــا و مالک هــای 
یــک شــهروند را بــه طــور کامــل در خــود نهادینــه کــرده و بــه همــه 

وظایــف و اختیاراتــی کــه یــک شــهروند بایــد داشــته باشــد آگاهــی 
ــهر  ــه در ش ــر چ ــد اگ ــا بدان ــت آنه ــه رعای ــزم ب ــود را مل دارد، و خ

هــم ســاکن نباشــد.

حقوق شهروندی
مســئولیت های  و  وظایــف  از  ای  آمیختــه  شــهروندی  حقــوق 
ــم و  ــوای حاک ــا ق ــت ی ــر، شــهر و دول ــال یکدیگ شــهروندان در قب
ــر  ــی کــه وظیفــه تأمیــن آن حقــوق ب مملکــت، و حقــوق و امتیازات
عهــده مدیــران شــهری -شــهرداری- دولــت و یــا بــه طــور کلــی 
ــئولیت ها  ــوق و مس ــن حق ــه ای ــه مجموع ــت؛ ب ــم اس ــوای حاک ق

ــود. ــی ش ــالع م ــهروندی اط ــوق ش حق
ــگ  ــه در فرهن ــال آنک ــت. ح ــی اس ــهروند واژه ای واردات ــه ش البت
اســالمی واژه هایــی همچــون امــت، ملــت، مــردم و رعیــت داریــم 
کــه هــر یــک از ایــن واژه هــا دارای معانــی متفاوتــی اســت. حــال 
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ــم؛  ــی اندازی ــن کلمــات م ــای ای ــه معن نگاهــی ب

امــت: امــت یعنــی گروهــی کــه عواملــی ماننــد دیــن ، زمــان و 
ــان را دور هــم جمــع کــرده باشــد. مــکان آن

ملــت : یعنــی اکثریتــی از یــک جمــع ، از نژادهــای مختلــف و یــا 
یــک نــژاد واحــد ، دارای یــک زبــان و یــا زیانهــای متفــاوت کــه 
ــم  ــا ه ــی ب ــالهای طوالن ــس از س ــد و پ کشــوری را تشــکیل دهن
ــزد و  ــم آمی ــان در ه ــا و آؤزوهایش ــته ه ــوند و خواس ــگ ش هماهن
ــک  ــه ی ــوند، البت ــد ش ــان واح ــنن و زب ــوم و س دارای آداب و رس
ــت  ــد مل ــد مانن ــد کشــور را تشــکیل دهن ــن اســت چن ــت ممک مل

ــلمان. مس

ــم از  ــی اع ــت و معنای ــع اس ــم جم ــردم اس ــاس( : م ــردم )ن م
ــدون  ــانها ب ــی از انس ــه گروه ــردم ب ــت دارد. م ــت و مل ــای ام معن
ــوان  ــه عن ــند و ب ــته باش ــی داش ــات، وحدت ــی از جه ــه در جهت آنک
ــه کلمــه  یــک واحــد مطــرح باشــند اطــالق مــی شــود. امــروزه ب

ــود. ــه می ش ــهروند گفت ــی، ش ــا آدم ــر ی ــا بش ــردم و ی م

ــت.  ــه اس ــکار رفت ــی ب ــون دین ــتر در مت ــن واژه بیش ــت: ای رعی
ــدن  ــای چرانی ــه معن ــی ب ــت و الراع ــی« اس ــاده »رع ــت از م رعی
ــد. راغــب  ــان را راعــی و گوســفندان را رعیــت می نامن اســت، چوپ
ــا  ــه ب ــوان ک ــداری از حی ــای نگه ــه معن ــت را ب ــردات، رعی در مف
ــا  ــود معن ــق می ش ــمن محق ــر دش ــاع از آن در براب ــذا دادن و دف غ
کــرده اســت. راعــی و رعیــت ، بــه تناســب همیــن معنــا در عرصــه 
ــی و  ــردن از وال ــام ب ــد و ن ــی باش ــرح م ــی مط ــی و سیاس اجتماع
ــن روســت  ــت ، از ای ــه رعی ــردم ب ــه م ــی و از عام ــه راع ــم ب حاک
کــه حاکــم وظیفــه نگهبانــی و حراســت از حقــوق مــردم و هدایــت 

ــر عهــده دارد. ــان را ب آن

در قــرآن کریــم ، ایــن واژه هــم در معنــای لغــوی اســتعمال شــده 
و هــم در معنــای اصطالحــی، آنجــا کــه فرمــوده اســت :

» کلــوا و ارعــوا انعامکــم ان فــی ذلــک آلیــات ألولــی 
النهــی«

ــان را در آن  ــم چهارپایانت ــد و ه ــان بخوری ــم خودت )ه
ــنی  ــای روش ــانه ه ــن نش ــه در ای ــد! ک ــرا بری ــه چ ب

ــت( ــدان اس ــرای خردمن ب
ــکار  و در ســوره دیگــر ، ایــن مــاده در معنــای اصطالحــی خــود ب

رفتــه اســت.
»و الذین هم ألماناتهم و عهدهم راعون«

و آنهــا که امانتها و عهد خود را مراعات می کنند.

اطــالق واژه )راعیــه( بــر )همســر( انســان نیــز بــه همیــن معناســت؛ 
ــت از  ــه و مســئولیت نگهــداری و مراقب ــرا همســر انســان وظیف زی
ــر عهــده دارد. بنابرایــن معنــای اصطالحــی راعــی و  ــدان را ب فرزن
رعیــت ، در فرهنــگ اســالمی ، نــه تنهــا بــار منفــی نــدارد، بلکــه 
نــکات قابــل توجهــی در اطــالق ایــن واژه بــر )حاکــم( و )مــردم( 

وجــود دارد :

ــوق  ــت از حق ــی و مراقب ــه نگاهبان ــم وظیف اوالً ، حاک
ــده دارد. ــر عه ــهروندان را ب ــردم و ش م

ــت.  ــئول اس ــهروندان مس ــر ش ــم در براب ــاً ، حاک ثانی
بــر خــالف کســانی کــه گمــان مــی کننــد در نظامهــای 
ــر  ــا در براب ــم تنه ــی، حاک ــت اله ــر حاکمی ــی ب مبتن
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ــر مــی آیــد کــه  مــردم ذی حــق اســت از ایــن واژه ب
ــئولیت دارد. ــردم مس ــر م ــم در براب حاک

ــت  ــوزه سیاس ــن واژه در ح ــردن ای ــکار  ب ــاً ، از ب ثالث
ــه در  ــد ک ــی آی ــر م ــت، ب ــا حکوم ــردم ب ــه م و رابط
ــت،  ــردم و حکوم ــل م ــف متقاب ــان وظای ــنجش می س
وظایــف حکومــت و حاکــم اســالمی بیشــتر از وظایــف 

ــت. ــردم اس م
محقــق نائینــی ، دربــاره حقیقــت حکومــت و ســلطنت در شــریعت بــا 
اســتفاده از اســتعمال همیــن واژه مــی گویــد: » از اینکــه ســلطنت 
مجعولــه در هــر شــریعت ، بلکــه نــزد هــر عاقــل ، فــی الحقیقــه ، 
از قبیــل تولیــت بعضــی موقــوف علیهــم در نظــم و حفــظ موقوفــه 
مشــترک و تســویه فیمابیــن اربــاب حقــوق و ایصــال هــر ذی حقــی 
ــالم ،  ــای اس ــه و علم ــان ائم ــذا در لس ــت، ل ــود اوس ــق خ ــه ح ب
ــت« را  ــی« و »مل ــی« و »راع ــی « و »وال ــه »ول ــلطان« را ب »س
بــه »رعیــت« تعبیــر نمــوده انــد. از همیــن مبنــا و اســاس، حقیقــت 
ســلطنت، عبــارت از والیــت بــر حفــظ و نظــم و بــه منزلــه شــبانی 

گلــه اســت.
شــهید مطهــری نیــز در همیــن زمینــه می گویــد : » در نهــج 
البالغــه ، تعبیــر »والــی« و »رعیــت« هــم آمــده اســت کــه ظاهــراً 
، ناظــر بــه جنبــه حفــظ و رعایــت اســت. دســتگاه حکومــت، از آن 
جهــت ، »حکومــت« نامیــده مــی شــود کــه حافــظ امنیــت داخلــی 
و خارجــی اســت و مجــری قانــون اســت و از آن جهــت ، »امامــت« 
نامیــده مــی شــود کــه مشــتمل بــر رهبــری اســت و نیروهــا را بــه 
حرکــت در مــی آورد و بســیج مــی کنــد و ســازمان مــی بخشــد و 

اســتعدادها را شــکوفا مــی کنــد.
بــا وجــود چنیــن معنایــی مثبــت از راعــی و رعیــت در زبــان عربــی 
ــن  ــان ای ــط می ــی و خل ــان فارس ــت در زب ــور و رعی ــای منف ، معن
ــردم در  ــر م ــت« ب ــالق »رعی ــه از اط ــده ک ــب ش ــا موج دو معن
ــد. رعیــت  ــه ذهــن آی ــی منفــی ب نظامهــای سیاســی امــروز، معنای
ــند و  ــی باش ــت م ــه دارای سرپرس ــی ک ــی گروه ــان فارس را در زب

بــه کشــاورزانی کــه بــرای مالــک زراعــت مــی کننــد و بــه اتبــاع 
ــردن ایــن  ــکار ب ــد.   ب ــا کــرده ان پادشــاه و تبعــه یــک کشــور معن
ــر شــهروندان در  ــم در براب ــای حاک ــاد نظامه ــه ی واژه شــنونده را ب
ــود  ــا خ ــان تنه ــوده و حاکم ــرح نب ــا مط ــی اروپ ــای سیاس نظامه
ــت و  ــز اطاع ــردم ج ــرای م ــتند و ب ــی پنداش ــق م ــب ح را صاح

ــد. ــد نبودن ــزی معتق ــه چی ــری ب فرمانب
ــای ســلطنتی  ــی ، از نظــر پیشــینه اســتبدادی نظامه ــع اروپای جوام
واژه رعیــت را بــه کســی اطــالق مــی کردنــد کــه فقــط از قانــون 
ــالق  ــی اط ــه کس ــهروند ب ــی ش ــد. ول ــل کن ــت و آن را تحم اطاع
مــی شــود کــه بــه شــکلی از اشــکال، در تــدارک و تنظیــم قانــون 
ــم ،  ــوء فه ــن س ــل ای ــر از عوام ــی دیگ ــد.   یک ــی جوی ــرکت م ش
ترجمــه نادرســتی اســت کــه اروپائیــان از واژه رعیــت کــرده انــد و 
برخــی نویســندگان نیــز همــان ترجمــه نادرســت را از آنــان اقتبــاس 

کــرده انــد.
ــی نویســد : در عصــر  ــاره م ــن ب یکــی از نویســندگان عــرب در ای
جدیــد ، لغــت رعیــت را بــه معنــای )تابــع در دول اســتعماری( بــه 
کار بــرده انــد و الجزایری هــا آن را بــه »رعیــت و تابــع فرانســوی« 
ترجمــه کردنــد و گفتــه انــد و همیــن منشــا اشــتباه و خلــط شــده ، 

اثــر نامطلوبــی از واژه رعیــت بــه جــا نهــاده اســت.
متاســفانه بــرای واژه رعیــت در زبــان فارســی نیــز معــادل مناســب 

و دقیقــی وجــود نــدارد.
کلمــه شــهروند هــر چنــد ترجمــه فارســی از واژه ای التیــن اســت، 
امــا از نظــر مفهــوم و بــار سیاســی ، نزدیکتریــن واژه بــه رعیــت در 

زبــان عربــی و متــون دینــی اســت.
ــا  ــب ب ــاص متناس ــوم خ ــود مفه ــا وج ــن واژه ب ــال ای ــر ح ــه ه ب
ــبترین واژه  ــر مناس ــال حاض ــرا، در ح ــرد گ ــی ف ــای سیاس نظام ه
در زبــان فارســی بــه جــای واژه رعیــت در منابــع دینــی ماســت، از 
ایــن رو مــا در ایــن تحقیــق و پایــان نامــه ایــن واژه را بــر گزیدیــم 
چــرا کــه در زمــان حــال واژه متعــارف و پــر رونــق در بــاب مــردم 

و حقــوق آنهــا اســت.
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شهروندی، مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ 
هر جامعه گره خورده و از آنجــا که فرهنگ هر 
مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیت های 
اجتماعی، فضای سیاســی و وضعیت اقتصادی 

آن جامعه است.
شهروندی، مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ 
هر جامعه گره خورده و از آنجــا که فرهنگ هر 
مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیت های 
اجتماعی، فضای سیاســی و وضعیت اقتصادی 
آن جامعه اســت، فرهنگ هــر جامعه ای کامال 
منحصر به فرد اســت و هر فرهنگی نیز شهروند 

ویژه خود را می طلبد.
در تعریف شهروند می توان گفت؛ شهروند کسی 
است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد 
و از آن ها دفاع می کند، قانون را می شناســد و به 
آن عمل می کند و از طریــق آن مطالبه می کند، 
از حقوق معینی برخوردار اســت، می داند که فرد 
دیگری هم حضــور دارد و دفاع از حقوق او یعنی 
دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شــهر 

مشارکت دارد.
پس شــهروندی نه تنهــا به معنای ســکونت 
در یک شــهر به مدت مشــخص، که به معنای 
مجموعــه ای از آگاهی های حقوقــی، فردی و 

اجتماعی است.
در  جامعــه ای مدنی حقــوق یک فــرد عبارتند 
از  حقوق اساســی به معنــای حقــوق بنیادی 
شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای 
حق مشــارکت در فرایندهای سیاســی، حقوق 
اجتماعی کــه در برگیرنده حقــوق اقتصادی و 
نیز حداقل اســتانداردهای زندگی در تسهیالت 

اجتماعی است.
از جمله ویژگی های شــهروند موثر می توان به 
اینکه از حوادث و مشکالت جاری جامعه آگاهی 
داشته باشد، در مســائل، مشکالت و امور جامعه 
ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد، در قبال 
وظایف و نقش های تفویض شده مسئولیت پذیر 
باشــد، نگران و دل مشــغول رفاه و آســایش 
دیگران باشــد، رفتار و عملکــرد وی مبتنی بر 

اصول اخالقی باشــد، در برابر قدرت افرادی که 
موقعیت مدیریتی و نظارتی دارند، اشاره کرد.

همچنین مواردی مانند پذیرش داشــته باشــد، 
توانایی بررســی و انتقــاد از عقایــد و ایده ها را 
داشته باشــد، توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را 
دارا باشــد، درباره حکومت و دولت خودآگاهی 
و دانــش کافــی داشــته باشــد، دارای حس 
وطن پرستی باشد، در برابر مسئولیت های خاص 
دارای قدرت پذیرش    باشــد، از جامعه جهانی و 
مسائل و روندهای آن آگاهی داشــته باشد و به 
وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشــد٬ 

از دیگر خصیصه های شهروند موثر است.
به هر روی زندگی شــهری یک زندگی جمعی 
اســت و برای موفقیت در این نــوع زندگی باید 
فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شود و 
اخالق جمعی رواج یابد. شهروند کسی است که 
هم   منافع خویش را بنگــرد و هم منافع دیگران 
را در نظر آورد و در ســایه همکاری و همراهی با 
دیگران و پذیرش مســئولیت ها موقعیت بهتری 
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را برای خود و دیگران فراهم کند.
در این میان شوراهای اســالمی شهر و شورایاران 
جایگاه مناســبی برای تمرکز فعالیت ها و ابتکارات 
مردمی برای حل مســائل شهری و دســتیابی به 

سطح باالتری از رفاه به شمار می آیند.
مسئولیت شهروندی

دموکراسی های ســالم مستلزم شهروندان مسئول 
هستند، اما مســئولیت های یک شهروند چیست؟ 
مسئولیت را می توان وظیفه یا الزام به انجام کاری 
تعریف کرد. این واژه همچنین به این معناست که 
ما توانایی انتخــاب اعمال خود، مانند مشــارکت 
در یک جامعــه دموکراتیک را داریــم. تصمیم به 
مشارکت گرفتن نخســتین گام در اعمال حق خود 
در یک دموکراسی اســت. در جوامع دموکراتیک، 
هر شــهروندی مســئول رفتار فردی خود است، 
شهروندان باید با خدمت به جامعه خود و محافظت 
از محیط زیســت نمونه های خوبی برای دیگران 

باشند.
شهروند مســئول بودن یعنی مشارکت در سه چیز؛ 
از جملــه احترام بــرای ضوابط و قوانیــن جامعه، 
آگاهی از مسائل و دیدگاه های دیگران و مشارکت 
از طریــق رأی دادن و گفتگــو با دیگــران  درباره 

مسائل گوناگون.
دموکراســی های موفق به آگاهی شهروندان خود 
نیــاز دارند. مردم فقــط وقتی می توانند مســئول 
باشــند که از حقوق خود بر اســاس قانون اساسی 
آگاهی داشته باشــند و آن ها را درک کنند. آگاهی 
از چگونگــی عمل نهادهــای دولتی نیــز دارای 
اهمیت اســت. این بدان معناست که شهروندان بر 
چگونگی اعمال قانون واقفند تــا بتوانند از حقوق 
خود محافظت کنند. شــهروندان، مسئول هستند 
از راه مطالعــه مســائل محلی، ملــی  و بین المللی 
دانش خود را افزایش دهند و در گفتگوهای محلی 

شرکت کنند.
تصمیم های سیاســی، زندگی افراد را مســتقیما 
یا به طور غیر مســتقیم تحت تأثیر قــرار می دهند. 
شــهروندان بــا آگاهــی و احتــرام می توانند با 
مشــارکت، جوامع خود را تغییر دهنــد. فرد برای 
مشارکت نیازی به شــرکت در مبارزات انتخاباتی 
برای مقامات دولتی ندارد. شــهروندان می توانند 
رأی دهند، عریضه امضا کنند، در جلســات محلی 
شــرکت کنند  و برای ابراز نظرات خــود با مقامات 

محلی تماس بگیرند.
ایــن دســتورالعمل از ســوی اداره برنامه هــای 

اطالعــات بین المللی وزارت امــور خارجه ایاالت 
متحده تهیه و تولید شــده اســت. پیوندهای ارائه 
شــده به تارنماهای دیگــر نباید به منزلــه تأیید 

مطالب و نظرات آن ها تلقی شود.
آموزش شهروندی

آموزش شــهروندی در واقع به  طور غیر رسمی در 
خانه یا محل کار یــا کارگاه های آموزشــی ، یا به  
طور رســمی به  صورت سرفصل درســی مجزا در 
مدارس و حتی مدارس ابتدایی   یا به  صورت رشته 
تحصیلی دانشگاهی به شــهروندان می آموزد که 
چگونه یک شــهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر 

باشند.
در واقــع مبنــای ایــن آموزش ها پــرورش یک 
شــهروند نمونه یا شــهروند خوب یــا ارائه یک 
الگوی شهروندی نیســت؛ بلکه به آنان می آموزد 
کــه چگونــه تصمیمــات خــود را با توجــه به 
مسئولیت هایشــان در قبال اجتماع و زندگی فردی 

خود اتخاذ کنند.

تربیت شــهروندی، یکی از فروع شهروندی است 
که با توجه به تحوالت ســریع اجتماعی، فناوری 
و سیاســی دوران معاصــر  از دل مشــغولی های 
برنامه ریــزان و سیاســت گذاران تعلیــم و تربیت 

کشورهای جهان به شمار می آید.
در کشورهای توســعه یافته مفاهیم شهروندی از 
دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می شــود و 
دولت نیز آموزش هــای الزم را در اختیار والدین و 

معلمان قرار می دهد.
در کشــور انگلســتان از ســال ۲00۲ میالدی، 
آموزش شهروندی و آشــنایی با آن به طور رسمی 
در برنامه درســی مــدارس از 11 تا 1۶ ســالگی 
قرار گرفت. اهداف این آموزش ها عمومًا شــامل 
آشــنایی با حقوق و مســئولیت های شهروندی، 
بحث و بررســی درباره ســرفصل ها و موضوعات 
مهم شــهروند، فهم و شــناخت جامعه و آشنایی با 
فعالیت های اجتماعی و همچنین مشــارکت فعال 

در یک برنامه اجتماعی یا گروهی است.
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»ایران خودرو«

حامی فعالیت های اجتماعی توان افزا

دانســتنی آنالین/ جمشــیدی: همایش »توانمندســازی کارکنان دارای کودک با تاخیر«، به میزبانی واحد مــددکاری اجتماعی و 
روان شناسی مدیریت مســئولیت پذیری اجتماعی ایران خودرو در سالن همایش های ساپکو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانســتنی آنالین،  در ابتدای این همایش که جمعی از کارکنان دارای کودک کم توان و نمایندگان 
و کودکان توان یاب موسســات رعد الغدیر، رعد تهران و مجتمع توانبخشی امام علی)ع( حضور داشــتند،  محمدرضا اسدی، رییس 
گروه بیماران روانی مزمن سازمان بهزیســتی کل، با بیان اینکه رابطه فقر و معلولیت بســیار تنگاتنگ است، گفت: بر اساس اعالم 
سازمان جهانی بهداشت٬ 1۵ درصد از جمعیت هر کشور به نوع و شدتی از معلولیت دچار هســتند. اگر به این جمعیت تعداد اعضای 
خانواده را نیز بیافزاییم، دیگر نمی توان گفت که  این قشــر اقلیت جامعه محســوب می شــوند، بلکه این افــراد عضوی از بزرگترین 

گروه جامعه هستند که کمترین توجه را دریافت می کنند.
او با اشــاره به اینکه ۳۷۹ میلیون معلول در جهان زندگی می کنند،  افزود: از این تعداد ۸0 درصد در کشــورهای کم برخوردار،  جهان 
سوم و فقیر و تنها ۲0 درصد در کشورهای برخوردار ساکن هستند. این درحالی اســت که ۹۹درصد خدمات به ۲0 درصد فرد معلول 
در کشــورهای برخوردار و تنها یک درصد از این خدمات به ۸0 درصد جمعیت معلول در کشــورهای کم برخــوردار اختصاص یافته 

است.
معاون سابق توانبخشی بهزیستی اســتان تهران با اشــاره به لزوم توانمندســازی افراد دارای معلولیت، ادامه داد: توانمندسازی بر 
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چهار پایه اســتوار اســت که آموزش اولین مرحله تلقی می شود و باید 
از بدو تولد تا پایان عمر اســتمرار یابد. امرار معاش در مرحله دوم قرار 
دارد.  مرحله سوم سالمت عمومی و توان بخشــی و مرحله چهارم نیز 
مســائل اجتماعی شــامل بیمه های اجتماعی، ازدواج و مسکن است. 
اگر این چهار رکن کنار هم وجود داشته باشــند به طور حتم توانمدی 

ایجاد می شود.
در ادامه این همایش، حاضران ســواالت تخصصــی درباره کودکان 
با تاخیر مطرح شــد. ســواالتی مانند اســتفاده از بوتاکس جهت رفع 
اسپاســم عضالت در کودکان دارای معلولیت، کشــت ســلول های 
بنیــادی در کــودکان CP  ،  اطــالع از حقوق کــودکان کم  توان و 

امکاناتی که سازمان بهزیستی در اختیار آنها قرار می دهد.
 اسدی نیز پس از پاسخ به پرسش های حاضران،  شماره ۶۶۷0۷0۹0 
را در اختیار آنان گذاشــت تــا در صورت بــروز هر گونه مشــکل با 
کارشناســان معاونت توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشورتماس 

گرفته و مشاوره های الزم را دریافت کنند.

به همت کارکنان ایران خودرو، 3 ویلچر تهیه شد
در حاشیه این مراســم نیز نادره  رضایی٬ مدیر مســئولیت اجتماعی 
ایران خودرو، با اشاره به اینکه سال هاســت دنیا از کلمه توانمندسازی 
عبور کــرده و به کلمه »تاب آوری« رســیده اســت، گفت: تاب آوری 
بهتریــن کلمه بــرای توصیــف فضایی اســت کــه شــما والدین 

کودکان کم تــوان درگیر آن هســتید. تاب آور یعنی فــردی که همه 
توانمندی هایــش را به کار می گیــرد و در جهــت توان افزایی خود و 

اطرافیانش تالش می کند و سپس شرایط موجود را تاب می آورد.
وی با اشــاره به اینکه تنها راه حل برون رفت از مشــکالتی که جامعه 
برای افراد کم تــوان ایجاد کرده٬ مشــارکت و یاری هرچه بیشــتر 
والدین این کــودکان و جامعــه با ســازمان های مردم نهاد اســت، 
افزود: اگر دســت به دســت هم دهیم، با تالش و همدلــی یکدیگر و 
با داشــته های مجموعه هایی ماننــد بهزیســتی، آموزش و پرورش، 
حوزه های اجتماعــی و برخی وزارتخانه ها و نهادهای سیاســت گذار، 

می توانیم زیست بهتری را فراهم کرده و فضا را بهبود بخشیم.
رضایی با ابراز خوشحالی از اینکه حاصل مشــارکت کارکنان شرکت 
در جمع آوری درب بطری های پالســتیکی، به خریــد ۳ ویلچر منجر 
شــد٬ تصریح کرد: ایران خودرو مجموعه ای بالغ و دارای کارمندان و 
کارگرانی شریف اســت که اگر نمی توانند از جیبشــان هزینه مستقیم 
کنند، با مشارکت جمعی شــان برای فردی که توان ندارد ویلچر تهیه 

می کنند؛ این نقطه قوت و زیبایی کار ماست.
او ادامه داد: ویلچرهــا از کارگاهی به نام»صنایع توانبخشــی تک نو 
پویش افزا« خریداری شده اســت که تمامی کارکنان آن افراد دارای 

معلولیت هستند.
در پایان این همایش نیز ســه ویلچر به نمایندگان موسســات خیریه 

رعد الغدیر، رعد تهران و مجتمع توانبخشی امام علی)ع( اهدا شد.

35



تابستان  98

 

مسئولیت اجتماعی
شرکت ها و رفاه عمومی جامعه

حــوزه مربــوط بــه روش یا رویــه کســب و کار در 
برگیرنــده یکــی از پویاتریــن و چالــش پذیرتریــن 
موضــوع هایــی اســت کــه امــروز مدیــران 
شــرکت هــا بــا آن روبــرو هســتند هر وجهـــی از 
کســب و کار دارای یــک بعــد اجتمــــاعی اســت 
ــع  ــا در واق ــرکت ه ــاعی ش ــئولیت اجتمــ و مس
روش هایــی اســت کــه مبتنــی بــر ارزش هــای 
اخالقــی و احتــرام بــه کارکنان،جامعــه و محیــط 

زیســت اســت. 
نظریــه ذینفعــان از ایــن اســتدالل اســتفاده مــی 
ــرکت  ــه در ش ــانی ک ــر کس ــالوه ب ــه ع ــد ک کن
مفــــــروض سهـــــم مالکـــــــانه دارنــد، 
ــز در  ــر نی ــای دیگ ــراد و گروه ه ــیاری از اف بس
ــرکت  ــار ش ــد و رفت ــی دارن ــرکت عالئق آن ش
ــر  ــان اث ــق ایش ــر عالئ ــری آن، ب ــوه راهب و نح

ــق  ــوق و عالئ ــد حق ــن بای ــذارد و بنابرای ــی گ م
ایــن طیــف گســترده از ذینفعــــان ، در سیاســت 
ــف  ــود. در طی ــده ش ــرکت دی ــار ش ــا و رفت ه
گروه هــای  بنگاه هــا،  ذینفــــع  گروه هــای 
کارکنــان،  مدیــران،  ســهامداران،  مالــکان، 
ــدگان،  ــع کنن ــدگان، توزی ــن کنن مشــتریان، تامی
ــن،  ــر حســن اجــرای قوانی دســتگاه های ناظــر ب
ــردم،  ــت، م ــط زیس ــدار محی ــازمان های پاس س
ــی،  ــه های مال ــا و موسس ــا، بانک ه ــت ، رقب دول
رســانه ها و جامعــه علمــی را می تــوان مشــاهده 

ــرد. ک

)CSR( مسئولیت اجتماعی شرکت ها
بنگاه هــا  در  اجتماعــی  مســئولیت 
 )CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(

کــه بــه اختصــار CSR نامیــده می شــود موضــوع 
ــوده  ــان ب ــر در ســطح جه داغ در ســال های اخی
اســت تــا آنجــا کــه ســازمان های جهانــی 
ــن  ــل در ای ــازمان مل ــژه س ــی بوی ــه اروپای جامع

ــد. ــرده ان ــت ک ــه فعالی ــه فعاالن زمین
ــد  ــک بع ــب و کار دارای ی ــی از کس ــر وجهـ ه
اجتمــــاعی  مســئولیت  اســت.  اجتمــــاعی 
ــت  ــی اس ــع روش های ــرکت ها )CSR ( در واق ش
ــرام  ــی و احت ــای اخالق ــر ارزش ه ــی ب ــه مبتن ک
ــط زیســت اســت.   ــه و محی ــان، جامع ــه کارکن ب
ایــن مســئولیت ها بــه ایــن منظــور برنامــه 
ــه طــور  ــه و ب ــرای جامع ــزی می شــود کــه ب ری
ــدار  ــل ارزش پای ــهامداران حام ــرای س ــی ب کل

ــد .  باش
حــوزه مربــوط بــه روش یا رویــه کســب و کار در 
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برگیرنــده یکــی از پویاتریــن و چالــش پذیرتریــن 
مدیــران  امــروز  کــه  اســت  موضوع هایــی 
شــرکت ها بــا آن روبــرو هســتند؛ بــرای مدیــران 
امــروز دیگــر کافــی نیســت کــه وظایفــی چــون 
برنامه ریــزی، ســازماندهی و کنتــرل را انجــام 
ــش  ــر بخ ــود را اث ــاس خ ــن اس ــر ای ــد و ب دهن
ــه  ــه نیازهــای جامع ــد بلکــه، پاســخگویی ب بنامن
و خواســت شــهروندان و مشــتریان داخلــی و 
ــا  ــف ب ــره وظای ــان از زم ــی سازمان هایش خارج

ــود. ــوب می ش ــان محس ــر آن اهمیت تـــــ
شــرایط امــروز جهــان و فضاهــای جدیــد کســب 
ــازمان ها  ــران س ــا مدی ــد ت ــاب می کن و کار ایج
بازارهــای  در  کــه  بــزرگ  شــرکت های  و 
جهانـــــــی یــا بازارهــای در حــال جهانی شــدن 
نقــش فعــال و موثــر دارنــد، تمــام تــالش خــود 
ــان  ــی ذینفع ــرای تمام ــاد ارزش ب ــه ایج را متوج
ــای  ــان بخش ه ــادل می ــی تع ــد و نوع ــود کنن خ
اجتماعــــــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی 

ــد.  ــاد کنن ــان ایج ــب و کارش کس
ــرکت ها  ــی شـ ــئولیت اجتماع ــی مس ــور کل بط
ــه  ــردازد ک ــی پ ــی م ــه روش های ــه ارائ )CSR( ب
ــه  ــود ب ــب و کار خ ــای کس ــازمان ها در فضاه س
ــه،  ــات جامع ــخگوی توقع ــد و پاس ــل کنن آن عم
انتظــارات تجــاری، قانونــی و اخالقــی اجتماعــی 
ــئولیت های  ــازمان ها، مس ــه س ــد چراک ــان باش آن
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  زمینــه  در  بزرگـــی 
محیطــی در قبــال کارکنـــــان، ســهامداران، 
ــایر  ــدگان و س ــن کنن ــت، تامیـ ــتریان، دول مش

ــد. ــده دارن ــر عه ــود ب ــان خ ذینفع

رویکردی متعالی به کسب و کار
ــن از  ــر رفت ــازمان، فرات ــی س ــئولیت اجتماع مس
ــه  ــت ک ــی اس ــات قانون ــل الزام ــوب حداق چارچ

ســازمان در آن فعالیــت دارد. 
ــف شــرکت ها از نقــش  ــن تعری براســـــــاس ای
پرداخــت  ســود،  کســب  کــه  تاریخی شــان 
مالیــات، اســتخدام کارکنــان و تبعیــت از قوانیــن 
ــای  ــق هدف ه ــد و در تحق ــر می رون ــت فرات اس
ــد  ــاعی گســترده تر نقــش بســزایی خواهن اجتمــ

داشــت.
مســئولیت اجتماعــی بــه طــور اعــم بــه مجموعــه 
فعالیت هایــی اطــالق می شــود کــه صاحبــان 
ســرمایه و بنگاه هــای اقتصــادی بــه صــورت 
داوطلبانــه بــه عنــوان یــک عضــو موثــر و مفیــد 

در جامعــه انجــام می دهنــد.
شــرکت ها  اجتماعــی  مســئولیت  واقــع  در 
ــه کســب و کار اســت کــه  ــی ب رویکــردی متعال
ــر جامعــه چــه  ــر اجتماعــی یــک ســازمان ب تاثی

داخلــی و چــه خارجــی را مدنظــر قــرار می دهــد 
و هــدف اصلــی آن گــرد هــم آوردن تمامــی 
ــر  ــی و دیگ ــی، خصوص ــم از دولت ــا اع بخش ه
داوطلبــان جهــت همــکاری بــا یکدیگــر اســت تــا 
از یــک ســو موجــب همســویی منافــع اقتصــادی 
ــبب  ــر س ــویی دیگ ــت و از س ــط زیس ــا محی ب
ــود.  ــب و کار ش ــداری کس ــد و پای ــق ، رش توفی
ــد توجــه داشــت کــه وابســتگی کســب و کار  بای
بــه مســئولیت اجتماعــی متناســب بــا نــوع کار و 
انــدازه واحــد اقتصــادی اســت، لیکــن بــه لحــاظ 
منافــع و ارزشــی کــه مســئولیت پذیری اجتماعــی 
بــرای هــر کســب و کار سازمـــان ایجــاد می کند، 
مختلــف  اندازه هــای  در  را  آن  از  بهره گیــری 

ــازد.  ــروری می س ــادی ض ــد اقتص واح
شــرکت ها  اجتماعــی  مســئولیت  بنابرایــن 
و  بــزرگ  کارهــای  و  کســب  بــه  مختــص 
ســودآورتر شــدن آنهــا نیســت بلکــه رفتــار 
ــازمان ها را  ــرکت ها و س ــی ش ــانی تمام سازمـــ

می گیــرد.  بــر  در 

ــزرگ  ــرکت های ب ــه ش ــر چ ــتا ه ــن راس در ای
ــی و زیســت محیطــی  ــه اصــول اخالق نســبت ب
ــرکت های  ــوند. ش ــر ش ــاس تر و آگاه ت ــود حس خ
کوچــک نیــز در مــراوده و تبعیــت از آنهــا مصرتــر 
خواهنــد شــد کــه از ایــن طریــق موجبــات جلــب 

اعتمــاد مشــتریان و جامعــه را فراهــم ســازند.

روش های تحقق و تقویت مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها

* تدوین بیانیه اصول اخالقی و ستورالعمل ها.
بــرای شــفافیت و  * برقــراری سیســتم هایی 

تعهــد ســهامداران.
یــا  کارکنــان  بســیج  شــیوه های  تــدارک   *
ــان در اقدامــات ابتــکاری مربــوط  پشــتیبانی از آن

ــه. ــه جامع ب
ــی کــه  ــری معیارهــای اصل ــف و اندازه گی * تعری
ــی  ــرد اجتماع ــا عملک ــن معیاره ــریق ای از طــ
گــزارش  و  اندازه گیــری  محیطــی  زیســت  و 

می شــود.

بهار 98 
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* برقــراری خــط مشــی و سیســتم نظــارت بــرای 
ــی  ــئولیت اجتماع ــم مس ــه مفاهی ــره عرض زنجی

شــرکت ها.
اعــم  ارتباطــی  فعالیت هــای  گســترش   *
بــه  نســبت  کــه  خارجــی  یــا  و  داخلــی  از 
ــی  ــئولیت پذیری اجتماع ــای مس فعالیت هـــــــ

می کنــد. آگاهــــــی  ایجــاد 
ــردی  ــی، کارب ــی و اجرای ــاندن علم ــاری رس * ی
بــرای تطبیــق مــدل CSR در بخــش اقتصــادی 
ایــران و هموارکــردن راه توســعه و پیشــرفت آن.

ــرای  ــی، اج ــای آموزش ــایی کارگاه ه * برپـــــ
ــرا و  ــاندن در اج ــاری رس ــابه و ی ــای مش دوره ه
.CSR ــه ــادی در زمین ــای اقتص ــزی بنگاه ه ممی

ــرای موفقیــت در برنامــه مســئولیت اجتماعــی،  ب
شــکل  بنگاه هــا  درون  از  بایــد  طــرح  ایــن 
بگیــرد و بــه بیــرون ارائــه شــود. از طرفــی همــه 
بنگاه هــا بایــد براســاس توانائی هــا و شــرایط 
ــه  ــزی در زمین ــه برنامه ری ــدام ب ــود اق ــژه خ وی

ــد.  ــی کنن ــئولیت اجتماع مس
ــزاری  ــوان اب ــه عن ــد ب ــی بای ــئولیت اجتماع مس
قــوی در جهــت توانمندکــردن رقابــت بنگاه هــای 
ــق  ــن طری ــرد و از ای ــرار گی اقتصــادی مدنظــر ق
رابطــه برنــده - برنــده بیــن کارکنــان، مشــتریان، 

جامعــه و دیگــر ذینفعــان برقــرار شــود.  
ــه ای  ــوان برنام ــه عن ــد ب ــری بای ــئولیت پذی مس
بــرای توســعه و رشــد پایــدار در زمینــه اقتصــادی 
و محیــط زیســت و نیــز ابــزاری بــرای مبــارزه بــا 
فســاد در اشــکال مختلــف آن در جامعــه در نظــر 

گرفتــه شــود.
ــامل  ــت و ش ــرزی اس ــی فرام ــئولیت اجتماع مس
فعالیت هـــــا در ســازمان ملــل، ســازمان جهانــی 
کار می شــود و بایــد از طریــق نهادهــای مدنــی و 
انجمن هــا در سراســر جهــان توســعه پیــدا کنــد. 

اندازه گیــری  و  پایــش  روش هــای 
شــرکت ها پذیــری  مســئولیت 

ــه  ــتم ک ــک سیس ــه ی ــوان ب ــاره می ت ــن ب در ای
همــان سیســتم »کارت امتیــازی متــوازن« اشــاره 

کــرد. 
ــرد  ــه کل عملک ــور یکپارچ ــه ط ــتم ب ــن سیس ای
یــک ســازمان را هــم پایــش و هــم انــدازه گیــری 

ــد.  ــود می بخش ــد و بهب ــی کن م
در ایــن سیســتم در وجــه مالــی، تامیــن رضایــت 
ــازار،  ــتری و ب ــه مش ــهامداران، در وج ــل س کام
تامیــن رضایــت کامــل مشــتریان، در وجــه 
ــتم و در  ــا و سیس ــود فراینده ــب و کار، بهب کس
وجــه یادگیــری و رشــد بــه ارتقــای قابلیت هــای 

ــود. ــه می ش ــان توج ــانی و کارکن ــروی انس نی

امــا ذینفعــان دیگــری مثــل دولــت، انجمن هــا و 
ــد کــه ایــن سیســتم  ــز وجــود دارن اتحادیه هــا نی
از پایــش و اندازه گیــری مســئولیت هایی کــه 
ــد عاجــز و ناقــص  ــال آنهــا دارن شــرکت ها در قب
ــا نــام  اســت؛ بــه همیــن علــت وجــه جدیــدی ب
»وجــه تامیــن رضایــت ذینفعــان بیرونــی و 
محیطــی غیرمســتقیم«به چهــار وجــه دیگــر ایــن 

ــد.  ــتم افزوده ان سیس
ــوازن را  ــازی مت ــم، کارت امتی ــه پنج ــن وج ای
ــی را  ــی و خارج ــان داخل ــی ذینفع ــل و تمام کام

عادالنــه و دقیــق مدنظــر می گیــرد.
اجتماعــی  پذیــری  مســئولیت  اندازه گیــری 
شــرکت ها را می تــوان در ســه زمینــه منافــع 
ــردم  ــه و م ــع جامع ــان، مناف ســهامداران و کارکن

ــام داد.  ــی انج ــت محیط ــات زیس و مالحظ
در زمینــه منافــع ســهامداران و کارکنــان، ارتقــای 
ــی،  ــای عملیات ــش هزینه ه ــی، کاه ــرد مال عملک
اعتــالی نــام و نشــان شــرکت، افزایــش فــروش 
ــت  ــاد مشــتری، بهــره وری بیشــتر و کیفی و اعتم
مقــررات  وضــع  بــه  نیــاز  کاهــش  باالتــر، 
ــی  ــای ایمن ــرمایه، ارتق ــه س ــی ب ــن، دسترس نوی
ــای  ــن ه ــه تضمی ــاز ب محصــوالت و کاهــش نی

ــد.  ــرار می گیرن ــل ق ــالک عم ــد م جدی
در بعــد منافــع جامعــه و مــردم نیــز مشــارکت در 
امــور عــام المنفعــه ، ارائــه طرح هــای داوطلبانــه 
کارکنــان، مشــارکت همــگان در تحصیــالت 
ــه هــای کمــک  ــال و برنام عمومــی، اشتغــــــ
بــه بــی خانمــان هــا، و ایمنــی و کیفیــت 

محصــول مدنظــر قــرار می گیرنــد. 
در زمینــه مالحظــات زیســت محیطــی، بازیافــت 
هرچــه بیشــتر مــواد، کارکــرد و دوام بیشــتر 
ــد  ــع تجدی ــتر از مناب ــاده بیش محصــوالت، استفـ
شــدنی و بــه کـــارگیری ابزارهــای مدیریــت 

زیســـت محیطــی در طرح هــای کســب و کار 
هزینه هــا  و  حیــات  چرخــه  ارزیابــی  شــامل 
محیطــی  زیســت  مدیریــت  اســتانداردهای  و 
مســئولیت پذیری  شــاخص های  عنــوان  بــه 
ــر  ــد. ب ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــرکت ها م ش
ــا  ــرکت ها ب ــد ش ــران ارش ــاس مدی ــن اس همی
مشــارکت در کنفرانس هــا و ســمینارهای مربــوط 
بــه مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها و نیــز از 
طریــق مذاکــره و رســیدن بــه نتایــج مشــترک بــا 
ــازمان های  ــل س ــی مث ــه مدن ــر ارکان جامع دیگ
ــی  ــای محل ــل و دولت ه ــازمان مل ــی، س غیردولت
در  را  مهمــی  نقــش  می تواننــد  منطقــه ای  و 
اجتماعــی  مســئولیت  اســتراتژی های  اجــرای 

ــد.   ــا کنن ــازمانها ایف س

قواعد جدید کسب و کار
ایــن یــک عــادت انســانی اســت وقتــی کــه بــه 
ــد.  ــی می طلب ــذارد، چراغ ــی گ ــدم م ــی ق تاریک
مســئولیت های  بــه  عمــل  و  پذیــرش  پــس 
ــی  ــوری، آن چراغ ــای مح ــی و ارزش ه اجتماع
ــرکت ها و  ــرآمدی ش ــتر ســـــ ــه بس ــت ک اس

توســعه ملــی را فراهــم می ســازد. 
ــان  ــی در میـــ ــا مفهوم ــرد ی ــک رویک ــی ی وقت
کشــورهای پیشــرفته مطــرح می شــود و تصمیــم 
می گیرنــد تــا آن رویکــرد و مفهــوم بــه کار بــرده 

ــد: ــی را مدنظــر می گیرن ــه کل شــود دو مرحل

مرحلــه اول: رویکــرد یــا مفهــوم جدیــد بــدون 
آنکــه بــه عمــق آن وارد شــوند مطــرح می شــود 
ــا آن را  ــط ب ــوضوعات مرتب ــی مـــــــ و تمام
ــات  ــه جزئی ــن مرحل ــد. در ای ــرح می سازنـــ مط
مطــرح نمی شــود بلکــه ســعی می شــود مفاهیــم 
بــه شــکل ســاده و قابــل فهــم بیــان شــود، امــا 
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تمــام تــالش ایــن اســت تــا بســتری مهیــا شــود 
ــر و  ــرد موردنظ ــازی رویک ــاده س ــه پی ــه ادام ک
تکامــل مفاهیــم مرتبــط بــا آن تحقــق پیــدا 

می کنــد. 
ــه  ــازی توج ــر بسترس ــتر ب ــه بیش ــن مرحل در ای
می کنــد تــا پرداختــن بــه جزئیــات کــه اگــر ایــن 
بســتر فراهــم نشــود، مفاهیــم موردنظــر عقیــم و 

ــوند. ــازا می ش ن

ــتر و  ــی بس ــه وقت ــن مرحل ــه دوم: در ای مرحل
موضوعــات مرتبــط بــا رویکــرد موردنظــر در یــک 
ــد،  ــعی می کنن ــد، س ــا ش ــم مهی ــل فه ســطح قاب
بــه شناســایی  وارد عمــق موضــوع شــوند و 

ــد. ــرد بپردازن ــات رویک جزئی
ــده  ــا ش ــتر مهی ــرد در بس ــه، رویک ــن مرحل در ای
صیقــل داده مــــی شود تــا ایــن رویکــرد از یــک 
سو وضعیـــت اقتصـــادی و شرایط کســـــب و کار 
ــتای  ــر در راس ــوی دیگ ــد و از س ــود بخش را بهب
تحقــق آرزوهــای انســانی و نهادینــه کــردن 
ارزش هــای محــوری انســانی- اجتماعــی بــه کار 

ــه شــود. گرفت
بــه ایــن دلیــل در برخــورد بــا هــر رویکــرد، یــک 
ــدگاه ســنتی  ــام دی ــه ن ــا پیشــین ب ــی ی ــگاه قبل ن
ــو  ــه جل ــد و روب ــگاه جدی ــک ن ــود دارد و ی وج
ــا  ــت. ب ــروف اس ــر مع ــدگاه آینده نگ ــه دی ــه ب ک
ــی  ــئولیت های اجتماع ــه مس ــف مقول ــن توصی ای
شــرکتها )CSR( هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 
نیســت. از نــگاه پیشــین یــا رویکــرد ســنتی، 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت تنهــا و تنهــا افزایش 
ــوب  ــط در چارچ ــه فق ــی ک ــا جای ــت ت ــود اس س
ــه  ــی ک ــا جای ــا ت ــد؛ و ی ــی بمان ــازی باق ــد ب قواع
ــدون کالهبــرداری و فریــب  درگیــر رقابــت آزاد ب

ــد. کاری باش
امــا طرفــداران دیــدگاه آینــده نگــر معتقدنــد 
کــه »مــا همانطــور کــه اســتراتژی هایمان را 
ــئولیتی  ــم، مس ــال می کنی ــان دنب ــر جه در سراس
ــن  ــم. ای ــز می پذیری ــی را نی ــی و محیط اجتماع
ــدار  ــاد پای ــک اقتص ــج ی ــامل تروی ــئولیت ش مس

ــا،  ــال اقتصاده ــت در قب ــخگویی ماس و درک پاس
ــان  ــا در سراســر جه ــه م ــی ک ــا و جوامع محیط ه

ــغولیم«.  ــب و کار مش ــه کس ــا ب در آنه
شــاید بتــوان نتیجــه گرفــت کــه برخــالف 
ــازمان ها  ــرکت ها و س ــه ش ــنتی، وظیف ــدگاه س دی
تنهــا کســب ســود و ســود رســانی نیســت بلکــه 
ــال محیــط و  تمــام شــرکت ها و ســازمان ها در قب
فضــای کســب و کار خــود چــه در منطقــه و چــه 
ــد ســعی  ــا بای ــد. آنه جهــان، مســئولیت هایی دارن
کننــد تــا بــه توســعه همــه جانبــه اقتصــادی بــرای 
خــود، کشورشــان و توســعه پایــدار جهانــی دســت 

یابنــد.

مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا از 
روانشناســی  دیــدگاه 

اجتماعــی شــرکت ها  موضــوع مســئولیت های 
ــترده  ــیار گس ــت بس ــی اس ــازمان ها، موضوع و س
کــه دالیــل رعایــت یــا عــدم رعایــت آن، ریشــه 
در مســایل گوناگــون دارد. مســایلی چــون اقتصــاد، 
ــات و ... . ــی، ارتباط ــای مدیریت ــون، آموزش ه قان

از نــگاه روانشناســی بهــره وری، پیوســته ایــن 
پرســش مطــرح اســت کــه چــرا برخــی ســازمان ها 
ــه حقــوق مشــتریان خــود از نظــر  ــد ب ســعی دارن
ــایل  ــات و مس ــول، خدم ــت محص ــت کیفی رعای
ــئولیت  ــد و مس ــه کنن ــی« توج ــت محیط »زیس
ــی  ــه خوب ــه ب ــال جامع ــود را در قب ــی خ اجتماع
ــد . امــا بســیاری دیگــر از ســازمان ها  انجــام دهن
ــا حقــوق مصــرف کننــدگان و مســئولیت هــای  ب

ــتند. ــب هس ــود غری خ
ریشــه چنیــن غفلــت هایــی در چیســت؟ آیــا بــه 
ــا  ــه شــرایط محیطــی ی ــا ب ــوط اســت ی فــرد مرب
ســاختار اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه 
ــه ایــن پرســش  ــط دارد؟  پیــش از پرداختــن ب رب
ــم  ــیم کنی ــازمان ترس ــی از س ــری کل ــد تصوی بای
و دربــاره نقــش هــا و وظایــف آن ســخن بگویــم.

 در تعریــف ســازمان گفتــه شــده اســت ســازمان 
ــدادی  ــای تع ــول فعالیت ه ــی معق ــی هماهنگ یعن
ــا  ــدف ی ــک ه ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ــراد ب از اف
منظــور مشــترک از طریــق تقســیم کار و وظایــف 
و از مجــرای سلســله مراتــب اختیــار و مســئولیت 

ــی. هــای قانون
ــه  ــت ک ــی توان گف ــف ، مـ ــن تعری ــاس ای براس
بهره بــرداری موثــر از کار و تــالش انســان ها 
ــه  ــر ب ــه منج ــود ک ــاماندهی ش ــوری س ــد ط بای

ــود. ــت ش ــا کیفی ــات ب ــد کاال و خدم تولی
هــر ســازمان دارای گروه هــای بســیاری اســت و 
هــر گــروه در مــورد رفتارهــای صحیــح و مناســب، 
ــن  ــی آورد و ای ــود م ــه وج ــی را ب ــود هنجارهای خ
ــت  ــه الزم اس ــوع کاری ک ــاس ن ــا براس هنجاره

ــد. ــعه می یاب ــرد، توس ــام گی انج
ــی  ــت تمام ــادر نیس ــی ق ــه تنهای ــرد ب ــه ف چراک

ــود  ــای خ ــات و آرزوه احتیاج
ــرای  ــازد و ب ــرآورده س را ب

ایــن  بــه  دســتیابی 
هــدف، فاقــد تــــوانایی، 

39
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قــدرت، زمــان و مقاومــت کافــی اســت بنابرایــن، 
ناگزیــر اســت نیازهــای خــود را بــه کمــک 
ــازد. ــرآورده سـ ــا ب ــه آنه ــکا ب ــا ات ــران و ب دیگ

وقتــی چنــد نفــر تالش هــای خــود را بــا یکدیگــر 
هماهنــگ می کننــد، متوجــه می شونـــــد قادرنــد 
کارهایــی را انجــــــام دهنــد که از عهــده هریک 

از آنــان بــه تنهایــی بــر نمی آیــد. 
ــق  ــز از طری ــع نی ــا جوام ــازمانها ی ــن س بزرگتری
ــیاری  ــای بس ــان فعالیت ه ــی می ــاد هماهنگ ایج
ــد. ــت می یابن ــان دس ــه اهدافش ــود ب ــراد خ از اف

ــا  ــاعث می شــود ت ــراد بــــ ــالش هماهنــگ اف ت
اهــداف هریــک از اعضــای آنهــا نیــز محقق شــود. 
زیــرا هــدف، قصــد یــا اعتقــاد اصلــی و زیربنایــی 
ــراد  ــالش اف ــن ت مفهــوم ســازمان، هماهنگــی بی

در جهــت ارضــای نیــاز جامعــه اســت.
ــت  ــرده اس ــر ک ــازمان ها تغیی ــاختار س ــروزه س ام
ــازمان های  ــل س ــود در داخ ــز خ ــازمان ها نی و س
ــازمان  ــر س ــی ه ــه عبارت ــد. ب ــرار دارن ــر ق دیگ

ــت.  ــر اس ــازمان دیگ ــک س ــی از ی جزی
جامعــه نیــز کــه بزرگتریــن واحــد زندگــی بشــری 
اســت، در درون خــود ســازمانها و موسســات 
تولیــدی،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
ــت.   ــای داده اس ــیاری را ج ــی بس ــی و دولت سیاس
ــه ســازمانها  ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــن می ت بنابرای
ــرای  ــردم و ب ــی م ــش زندگ ــه اثربخ ــرای ادام ب
ــد. ــه ان ــکل گرفت ــان ها ش ــای انس ــای نیازه ارض

ــدی و  ــیم بن ــا را تقس ــن نیازه ــوان ای ــه می ت البت
ــرد. ــدی ک ــه بن ــب طبق براســاس سلســله مرات

ــن  ــت: ای ــده اس ــه ش ــدی گفت ــه بن ــک طبق در ی
ــا شــامل نیازهــای فیزیولوژیکــی، نیازهــای  نیازه
امنیتــی، احتــرام بــه خــود، عشــق و تعلــق و نیــاز 

ــه خــود شــکوفایی اســت.  ب
ــازمان ها  ــات س ــه حی ــث ادام ــه باع ــی ک از عوامل
می شــود، مســئولیت پذیــری آنهــا در مقابــل 
دیگــر انســان ها، افــراد و گروه هــای داخــل و 
خــارج از ســازمان اســت. عوامــل بســیار دیگــری 
در حیــات سازمـــــان ها دخالــت دارد. ازجملــه 

مســئولیت پذیری آنهــا در مقابــل:
- سازمان های تولیدی و خدماتی.

- جامعه ای که سازمان در آن فعالیت دارد.

ــازمان ها  ــئولیت های س ــی، مس ــور کل ــه طـــــ ب
ــدی  ــر طبقه بن ــوارد زی ــه م ــبت ب ــوان نس را می ت

کــرد:

* نســبت بــه افزایــش ســطح بهداشــت جســمانی، 
روانشــناختی افــراد در درون ســازمان.

ــای  ــّو و فض ــان ج ــاد آن چن ــه ایج ــبت ب * نس
ــد. ــالم باش ــاط آور و س ــه نش کاری ک

* نســبت بــه حفــظ محیــط زیســت در محــدوده 
فعالیــت و محیــط فیزیکــی خــود.

ــاع و  ــتریان، اجتم ــان، مش ــه کارکن ــبت ب * نس
ــه. ــر، جامع ــی ت کل

مسئولیت های زیست محیطی
حفــظ محیــط زیســت و حفاظــت از محیــط 
جدیــد،  فناوری هــای  گســترش  بــا  طبیعــی 
ــی  ــا چالش های ــی را ب ــز صنعت ــازمان ها و مراک س
آلودگی هــای  امــروزه  اســت.  کــرده  مواجــه 
گوناگــون زیســت محیطــی رشــد فزاینــده ای 
واحدهــای  اجتماعــی  و مســئولیت های  یافتــه 
بــزرگ صنعتــی و تولیــدی را بســیار پیچیــده 

ــت. ــرده اس ک
ــت  ــب رضای ــه موج ــئولیت هایی ک ــته از مس گذش
ــات  ــه خدم ــت و ارائ ــر کیفی ــده از نظ مصرف کنن
می شــود، مســئولیت بزرگتــری متوجــه واحدهــای 
صنعتــی و تولیــدی اســت و آن توجــه بــه مســایل 
ایمنــی و مســایل زیســت محیطــی اســت کــه بــه 

ــد. نظــر می رســد ایــن دو بســیار مهــم ترن
اگرچــه مســاله زیباشــناختی در تولیــد از اصــول بــا 
اهمیــت اســت، امــا پرداختــن بــه مســایلی چــون 
ــره  ــگان از آن به ــه هم ــی ک ــط طبیع ــظ محی حف
ــول در  ــت محص ــه امنی ــن ب ــا پرداخت ــد ی می برن
ــد.  ــدا می کن ــط پی ــات انســان ها رب ــه حی ــد، ب تولی
ــن  ــئول، ای ــده مس ــک تولیدکنن ــال ی ــر ح در ه
ــی کــه تولیــــــد  ــه می اندیشــد هــر محصول گون
ــود  ــه می شــــ ــه جامع ــت روان ــود، در نهای می ش
ــرد)  ــرار می گی ــان ها ق ــی انس ــه زندگ و در چرخ
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ــد  ــر کنن ــد فک ــدگان نمی توانن ــن تولیدکنن بنابرای
ــر  ــوالت را ب ــد محص ــئولیت تولی ــط مس ــه فق ک
عهــده دارنــد بلکــه آنهــا تــا زمانــی کــه محصــول 
ــور  ــی حض ــه زندگ ــه و چرخ ــان در جامع تولیدیش

ــتند. ــئول هس ــه آن مس ــبت ب دارد، نس
بــه عبارتــی ایــن مســئولیت از طراحــی تــا 
ــول  ــک محص ــه ی ــرا ک ــه دارد. چ ــت ادام بازیاف
ــا  ــد ی ــاد کن ــی ایج ــی آلودگ ــت نوع ــن اس ممک
ــا  ــد. ی ــرف نمای ــد مص ــش از ح ــا را بی انرژی ه
ــا را  ــا آبه ــود و ی ــراق ش ــب احت ــن کار موج حی
ــا  ــه آی ــت ک ــوم نیس ــتی معل ــازد، بدرس ــوده س آل
ــاز  ــت ب ــه طبیع ــت ب ــوالت در نهای ــام محص تم

ــر.  ــا خی ــد ی ــی گردن م
بــه همیــن خاطــر اســت کــه تولیدکننــدگان بایــد 
ــال  ــود در قب ــی خ ــای اجتماع ــئولیت ه ــا مس ب

مشــتریان از نظــر کیفیــت و تبعــات حضــور 
محصــول در چرخــه زندگــی انســان ها آشــنا بــوده 
و نســبت بــه رعایــت مســئولیت های خــود پایبنــد 

ــند. باش

مسئولیت اجتماعی از دیدگاه دانشمندان
یکــی از مشــکالت اساســی علــوم اجتماعــی ایــن 
ــوص  ــم در خص ــن عل ــمندان ای ــه دانش ــت ک اس
ــود  ــدی از خ ــف واح ــی، تعری ــای اجتماع پدیده ه
ــن امــر، خــود از یــک طــرف  ــد. ای ــه نمی کنن ارائ
ــا  ــه آنه ــورد مطالع ــر م ــی عنص ــی از پیچیدگ ناش
ــت های  ــی از برداش ــر ناش ــرف دیگ ــوده و از ط ب

متفاوتــی اســت کــه
ــی  ــده اجتماع ــک پدی ــمندان از ی ــک از دانش هری

ــد. دارن
ــی  ــئولیت اجتماع ــا مس ــه ب ــون« در رابط »رابینس
ــف  ــی از وظای ــئولیت اجتماعی یک ــد: »مس می گوی
ــاختن  ــع س ــت منتف ــازمان در جه ــدات س و تعه
جامعــه اســت بــه نحــوی کــه هــدف اولیــه 
ســازمان یعنــی حداکثــر کــردن ســود را صورتــی 

ــد«. ــی ببخش متعال
»کیــث دیویــس« معتقــد اســت »مســئولیت 
ــران  اجتماعــی یعنــی نوعــی احســاس تعهــد مدی
ــت  ــی اس ــش خصوص ــاری بخ ــازمان های تج س
کــه بــر اســاس برنامــه و تصمیــم آنهــا، در کنــار 
ــاه کل  ــطح رف ــه، س ــرای موسس ــود ب ــب س کس

ــد«.  ــود یاب ــز بهب ــه نی جامع
در تعاریــف دیگــری از مســئولیت اجتماعــی آمــده 

اســت:
- »مســئولیت اجتماعــی از تعهــدات مدیریــت 
ــع  ــظ و گســترش مناف ــر حف اســت کــه عــالوه ب
ــز  ــه نی ــی جامع ــاه عموم ــت رف ــازمان، در جه س

ــرد«. ــی گی ــام م انج
- »مؤسســات بازرگانــی در جامعــه ای کار می کنند 
کــه آن جامعــه بــرای آنهــا فرصت هــای مختلفــی 
را ایجــاد کــرده اســت کــه آنهــا بــه کســب ســود 
 بپردازنــد. در مقابــل ایــن ســازمان ها بایــد متعهــد 
باشــند کــه نیازهــا و خواســته های جامعــه را 
بــرآورده کننــد. ایــن تعهــد را مســئولیت اجتماعــی 

می نامیــم.«
پاســخگویی  مدیریــت،  اخــالق  بیــن  البتــه 
مســئولیت  بــا  اجتماعــی  تعهــد  و  اجتماعــی 

دارد.  وجــود  تفــاوت  اجتماعــی 
در ایــن خصــــــوص »اندرســن« در کتــاب خــود 
ــالق  ــالح اخ ــر دو اصط ــد: »ه ــی نویس ــن م چنی
ــا  ــه ب ــی در رابط ــئولیت اجتماع ــت و مس مدیری
ــی  ــا و اصــول اخالق ــا و هنجاره ــت ارزش ه رعای
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ــوی  ــازمان از س ــای س ــن هدف ه ــه و تامی جامع
مدیــران هســتند؛ بــا ایــن تفــاوت کــه مســئولیت 
ــازمان  ــائل کالن س ــا مس ــاط ب ــی در ارتب اجتماع
ــران و  ــردی مدی ــار ف ــا رفت ــاط ب و اخــالق در ارتب

ــان اســت«. کارکن
ــاره می نویســد:  ــن ب ــز در ای ــز« نی »اســتیفن رابین
»اگــر مفهــوم مســئولیت اجتماعــی را بــا مفاهیــم 
تعهــد اجتماعــی و پاســخگویی اجتماعــی مقایســه 
مســئولیت  کــه  می شــویم  متوجــه  کنیــم، 
اجتماعــی در میانــه ســیر تکامــل مشــارکت 
ــا  ــی ت ــد اجتماع ــت. )از تعه ــاعی اس اجتمـــــ

پاســخگویی اجتماعــی(«

اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی
ــر روی موضــوع مســئولیت  ــه و پژوهــش ب مطالع
مختلــف  دیدگاه هــای  از  مدیــران  اجتماعــی 
گیری هــای  تصمیــم  اســت:  اهمیــت  دارای 
ــگرفی  ــق و ش ــرات عمی ــد تاثی ــران می توان مدی
ــی  ــود باق ــه از خ ــف جامع ــای مختل در بخش ه
ــه  ــزان توج ــه روی می ــن مطالع ــذارد. بنابرای بگ
مدیــران بــه مســئولیت های اجتماعی شــان در 
ــت  ــد از اهمی ــم می توان ــک تصمی ــان اتخــاذ ی زم
ــم  ــک تصمی ــه ی ــد. چراک ــوردار باش ــادی برخ زی
بــه  توجــه  بــدون  و  غیرمنطقــی  و  نادرســت 
ــران  ــارات جب ــد خس ــی می توان ــرات اجتماع تاثی

ــد. ــل کن ــه تحمی ــه جامع ــری ب ناپذی
بــدون شــک چنانچــه افــراد، گروه هــا، ســازمان ها 
ــه  و موسســات مختلــف جامعــه خــود را نســبت ب
مختلــف  بحران هــای  و  اتفاقــات  رویدادهــا، 
مســئول دانســته و هریــک در حــدود مســئولیت و 
ــالش  ــا ت ــش در حــل بحران ه حیطــه کاری خوی
ــل  ــی ح ــدک زمان ــا در ان ــیاری از آنه ــد، بس کنن
شــده و جامعــه ای ســالم و آرام بــه وجــود می آیــد. 
در همیــن زمینــه، یکــی از صاحــب نظــران علــم 
مدیریــت بــه نــام »پیتــر دراکــر« می گویــد: 
حفــظ  بــرای  خصوصــی  »ســازمان های 
ــوان  ــه عن ــدن ب ــی مان ــل و باق ــروعیت کام مش
یــک موسســه خصوصــی بایــد قبــول کننــد کــه 
نقــش و وظیفــه عمومــی و اجتماعــی نیــز دارنــد.«

ــع بشــری، رفتارهــای گروهــی و  اصــواًل در جوام
حتــی رفتارهــای فــردی، روی افــراد و گروه هــای 
ــرد  ــه ف ــذارد و هرچ ــر می گ ــه تاثی ــف جامع مختل
یــا گــروه از توانایــی و قــدرت بیشــتری برخــوردار 
تاثیــر آن روی جامعــه بیشــتر  باشــد، دامنــه 
خواهدبــود.  بــه عبــارت دیگــر، ســازمان بــه هــر 
نحــوی کــه عمــل کنــد، عملکــردش روی جامعــه 
تاثیــر می گــذارد، و ایــن تاثیــر، چــه خــوب و چــه 

ــذا  ــود؛ ل ــس می ش ــازمان منعک ــود س ــه خ ــد، ب ب
ــود  ــث آن می ش ــران باع ــردن مدی ــل ک ــد عم ب

ــد بگیــرد. کــه  ســازمان نتیجــه ب

دیدگاه های مسئولیت اجتماعی
ــئولیت  ــه مس ــوط ب ــات مرب ــا و نظری ــرش ه نگ
اجتماعــی ســازمان، ســابقه چندانــی ندارنــد. قبــل 
از ســالهای حــدود 1۸00، هنجارهــا و نگرشــهای 
اجتماعــی، اثــر بســیار کمــی بــر اعمــال مدیریــت 

داشــته اســت. 
در دهــه آخــر قــرن نوزدهــم، در زمانــی کــه 
شــرکتهای بــزرگ و عظیــم در حــال شــکل 
گیــری بودنــد و صنایـــع بــزرگ، روز بــه روز 
قویتــر مــــــی شدند، توجــه جامعــه بــه ضــرورت 
مســئولیت اجتماعــی ســازمان هــا بیشــتر معطــوف 

ــد.  ش
در ابتــدای قــرن حاضــر، بســیاری از صاحــب 
نظــران، نیــاز بــه مســئولیت اجتماعــی ســازمان ها 
در  باالخــره  و  دادنــد  قــرار  تاکیــد  مــورد  را 
ســال 1۹1۹ محققــان رشــته بازرگانــی بــرای 
ــای  ــر بنگاهه ــه اگ ــد ک ــدار دادن ــار هش ــن ب اولی
مســئولیت  انجــام  خصــوص  در  اقتصــادی 
اجتماعــی خــود اهمــال کاری کننــد، جامعــه 
ــارات آنهــا را در  ــه هــر نحــو ممکــن اختی ــد ب بای
ــلب  ــان س ــادی ش ــای اقتص ــوص فعالیت ه خص
ــل  ــرد. از اوای ــا را دردســت گی ــرل آنه ــد و کنت کن
ــت در نوشــته  ــان مدیری دهــه 1۹۲0 ســایر محقق
ــای  ــی بنگاه ه ــه مســئولیت اجتماع ــود ب ــای خ ه

اقتصــادی تاکیــد کرده انــد. 

دیدگاه های موافق و مخالف
مدیــران در خصــوص پذیــرش و انجــام مســئولیت 
اجتماعــی خــود دیدگاه هــای مختلفــی ارائــه 
ــی را اعــالم  ــا رد آن دالیل ــول ی ــد و در قب می کنن

می دارنــد. 
دالیــل موافقــت نســبت بــه مســئولیت اجتماعــی 
شــرکت ها و ســازمان ها، از مزایــای بالقــوه ای 
کــــه نصیــب ســازمان و جامعــه می شــود، ناشــی 

ــود. می ش
یکــی از ایــن دالیــل آن اســت کــه انجــام 
مســئولیت اجتماعــی باعــث می شــود تــا ســازمان 
در بلندمــدت بــه منافــع خــود دســت پیــدا کننــد. 
ــث  ــی باع ــای اجتماع ــر فعالیت ه ــوی دیگ از س
می شــود کــه دولــت دخالــت کمتــری در مســائل 
داشــته باشــد کــه ایــن نیــز در بلنــد مــدت بــه نفع 
ســازمان اســت. اهــم دالیــل موافقــت نســبت بــه 
مشــارکت و مســئولیت های اجتماعــی عبارتنــد از:

* التزام اخالقی
* محیط اجتماعی بهتر

و  قوانیــن  گســترش  از  ممانعــت   *
دولتــی مقــررات 

* وابستگی های متقابل نظام مند
* کمک در حل مشکالت اجتماعی

* بهبود چهره عمومی
* جلب منابع ارزشمند سازمان ها.

و دالیــل مخالفــت بــا انجــام مســئولیت های 
ــت: ــر اس ــرار زی ــه ق ــرکت ها ب ــی ش اجتماع

* لزوم کسب حداکثر سود.
* تعدد هدف های سازمان.

* هزینه مشارکت اجتماعی.
* تضعیف تراز پرداخت های بین المللی.

* فقدان مهارتهای اجتماعی.
* عدم حساب پس دهی.

* ناتوانی سازمان در انتخاب گزینه های 
اخالقی.

41
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در حال حاضر معاونت امــور فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری منطقه ۲1 فعالیتهای خود را در حوزه 
مسئولیت اجتماعی آغاز کرده و پروژه هایی را هم به 
سرانجام رسانده است؛ عباس معینی، معاون امور 

فرهنگی و اجتماعی منطقه ۲1 شهرداری با اشاره به 
اینکه مسئولیت اجتماعی یک مفهوم کلی است به 
خبرنگار دانستنی آنالین می گوید: وقتی صحبت از 
مسئولیت اجتماعی می شــود باید ببینیم بر اساس 

چه شاخص ها و معیارهایی آنرا تعریف می کنیم. 
وی با اشــاره به اینکــه مســئولیت اجتماعی با 
مشــارکت اجتماعی تفاوت دارد، می افزاید: اینکه 
برخی فعالیت های داوطلبانه از ســوی شهروندان 

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 21 اعالم کرد: 

تغییر رویکرد شهرداری  
از مسئولیت اجتماعی به شراکت اجتماعی

فرهاد اسماعیلی: مســئولیت اجتماعی از جمله مواردی است که به تازگی وارد فرهنگ ســازمانی و ارتباطاتی جامعه ما شده است 
و قدمت این موضوع در ایران خیلی زیاد نیســت اما این موضوع را در قالب فعالیت های مشــارکتی و خیریه از قدیم االیام در ایران 
مرسوم بوده است.  در بحث مســئولیت اجتماعی شهری هم وضع به این صورت است و ســابقه طوالنی در ایران ندارد اما با توجه  
به اینکه حوزه های شهری امکان  معاونت اجتماعی و مســئولیت پذیری باالی دارد درگیری بیشتری از سوی سازمان ها و شرکت 
ها مشــاهده  می شــود. در این بین شــهرداری منطقه 21 به دلیل موقعیت خود و نوع بافت داخلی آن یکی از مناطق شهری است 
که پتانسیل مشــارکت و معاونت صنعت در فعالیت های شهری در آن بسیار باالست.  مسئوالن شــهرداری این منطقه هم از این 
پتانسیل نهایت استفاده را کرده و در تالشــند تا بتوانند با تعریف پروژه های شهروند محور که شــهروندان و به عبارت درست تر 
جامعه از آن بهره مند شــوند، نقش مدنی خود را ایفا کنند. اینکه تا چه حد موفق بوده اند بخشــی از طریــق آمار و گزارش ها قابل 

بررسی است و بخش دیگر هم ازمیزان رضاتمندی مردم از فعالیت های که در گزارش ها بیان می شود.
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را به مسئولیت اجتماعی تعبیر کنیم درست نیست اما همین موارد مسئولیت 
اجتماعی تعبیر می شــود. خوشبختانه مشــارکت اجتماعی مردم در بخش 
شهری بسیار باالست و ما همیشه شــاهد حضور انان در برنامه های شهری 

بوده ایم.

بازگرداندن بخشی از انتفاع به جامعه 
معینی در ادامه به مســئولیت اجتماعی شرکتی اشــاره کرده و می گوید: هر 
شرکتی که فعالیتی در بخش مســئولیت اجتماعی انجام می دهد در حقیقت 
وظیفه خود را نسبت به جامعه انجام داده است و بخشی از انتفاعی که از جامعه 
دریافت کرده است را به مردم بازگرداننده است. ما در شهرداری منطقه ۲1 هم 
به دنبال چنین فعالیت هایی هستیم تا به جامعه نفعی را برسانیم که جمعی از 

آن منتفع بشوند.
او با تاکید بــر فعالیت های شــهرداری منطقه در این حوزه بیــان می کند: 
شهرداری منطقه در این بخش دو کار مهم را سر لوحه فعالیت خود قرار داده 
است نخست تســهیلگری این نوع فعالیت هاست. دوم هم امکاناتی که را به 
صورت فیزیکال داشت در اختیار شرکت ها قرار داد تا با استفاده از این امکانات 
بتوانند نقش مســئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند. برای نمونه برخی فعالیت 
های فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری شادســتان ها از این دسته فعالیت 

هاست که با همکاری بنگاه های اقتصادی انجام شده و می شود. 
معاون اجتماعی شــهرداری منطقه ۲1 در ادامه با عبور از نقش مســئولیت 
اجتماعی در جهــان کنونی خبر داده و مــی گوید: در حــال حاضر جهان از 
مسئولیت اجتماعی عبور کرده و نقش شراکت اجتماعی پررنگ شده است به 
اینصورت که مشارکت در بنگاه ها شریک فعالیت های اجتماعی شده و خود را 

به عنوان یک شریک در آنها درگیر می کنند که بسیار پررنگ است.

ایجاد مدرسه CSR در منطقه
او همچنین به ایجاد مدرســه CSR در منطقه ۲1 شهری اشاره کرده و می 
افزاید: این مدرســه مراحل کارشناســی خود را می گذراند و به زودی طرح 
اجرایی آن در اختیــار معاونت اجتماعی قرار می گیرد تا با مشــارکت بخش 
خصوصی آنرا اجرایی کند. همچنین  بررســی هایی در زمینه ایجاد شهروند 
شرکتی انجام شده است تا بتوانیم مفهوم شهروندی را به عنوان رکن اصلی 

شهر فرهنگسازی کنیم. 
معینی با اشاره به اینکه شهرداری منطقه ۲1، پیشگام اخذ استاندارد مسئولیت 
اجتماعی، ایزو ۲۶000 بوده است، اضافه می کند: این مدرک اولین گواهینامه 
در ســطح مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران اســت که توسط شهردار تهران 

رونمایی شد.
وی همچنین با بیان اینکه در دوره جدید شهرداری تهران مشکالت زیادی 
وجود داشــته و دارد، ادامه می دهد: در دوره ی جدید مدیریت شهری با توجه 
به بدهی های انباشته شده شــهرداری، پرهیز از شهرفروشی )جلوگیری از 
فروش بی رویه ی تراکم( و کمبود منابع مالی پایدار شــهری بیم آن می رفت 
که وقفه ای در  ارائه خدمات شهری به عموم شــهروندان رخ دهد. بر همین 
اساس، شناسایی راه های نوین جهت ارائه  خدمات شهری ضرورت پیدا کرد و 
اینجا بود که توجه به  مسئولیت اجتماعی شرکتی و شهروندی برای اداره بهتر 

شهر با حداقل هزینه اهمیت یافت.
او می افزاید: در این مدل شهرداری با ایفای نقش تسهیلگرایانه  شرکت ها را 
در تحقق مسئولیت اجتماعی کمک کند تا بخشی از خدمات  را در اختیار شهر 
و شهروندان قرار دهد. باید در نظر داشــت که برای تحقق مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکتی، باید عالقه و انگیزه شرکت برای انجام مسئولیت اجتماعی 
شرکتی شناسایی شود. شــهرداری هم تســهیگری کند تا بستر و امکانات 
محیطی فراهم شــود؛ چرا که شــهرداری ابزار و اهرم الزام آور قانونی برای 
تحقق مسئولیت اجتماعی شــرکتی در اختیار ندارد بنابراین، با ایجاد انگیزه 

برای شرکت ها، مسئولیت اجتماعی شرکتی را محقق می کند.
وی در ادامه با ذکر مثالی می گوید: به عنوان مثال برای طرح استقبال از نوروز 
۹۷، در تعامل و رایزنی با مجموعه اپارک بیان شد که اگرچه این مجموعه در 
منطقه ۲۲ واقع شده اســت ولی منطقه ۲1 منطقه ورودی تهران است برای 
همین اگر آن شــرکت در ورودی تهران مسئولیت اجتماعی شرکتی را انجام 
دهد، به دلیل بازخورد باالی آن بین شهروندانی که وارد تهران می شود، اعتبار 
ویژه ای برای آن مجموعه دارد. همچنین به مناسبت روز درختکاری و بنا به 
پیشنهاد شهرداری منطقه، زمینی در اختیار مجموعه ی اُپارک قرار گرفت تا 
به تعداد تمامی افراد پرســنل و به نام تمامی آنان، ۳۷0 نهال درخت کاشــته 

شود. 
معینی با اشاره به فعالیت های مختلف منطقه در حوزه مسئولیت اجتماعی با 
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بنگاه های اقتصادی واقع در منطقه ۲1 می افزاید: یکی از مواردی که ما برای 
انجام پروژه های مسئولیت اجتماعی انجام دادیم، تعامل مستقیم و نیازسنجی 
از شرکت هایی بود که قرار به همکاری داشتیم و این مهم باعث شد پروژه ها به 
راحتی به سرانجام رسیده و مثلث سه گانه شهروند، شهرداری و بنگاه مسئولیت 

پذیر رضایت داشته باشند.
وی در ادامه به پروژه هایی که در حیطه مسئولیت اجتماعی در محدوده منطقه 
۲1 انجام شد اشــاره کرده و به صورت تیتر وار آنها را بیان کرده است که در زیر 

می خوانید: 

- شرکت بهمن خودر: واگذاری حدود ۵ هکتار بوستان جنگلی 
- شرکت داروسازی التیام: واگذاری حدود 1 هکتار بوستان 

- شرکت داروسازی خوارزمی: واگذاری حدود 1۵ هزار متر مربع زمین 
برای احداث بوستان

- شرکت میزبان: واگذاری حدود ۸۵00 متر مربع  بوستان 

- شرکت فرش داتیس ایرانیان)شــهر فرش() هزینه انجام 
کار250 میلیون ریال (  

- در اختیار گذاشتن مکان برگزاری 
-پرداخت هزینه های سخت افزاری ) میز و صندلی- استیج- سیستم صوت- 

پذیرایی( 
-برگزاری  ۵ شب برنامه به مناسبت  والدت امام رضا )ع( دهه کرامت ۹۸ 

- مجموعه فرهنگی اُپارک  Opark   )هزینه های انجام شده 20 
میلیون ریال  ( 

- حمایت از اجرای برنامه استقبال از نوروز به مدت 1۵ روز 
- احداث سازه ها 

- چاپ بنر های تبلیغاتی 

- شرکت بهنوش ایران)هزینه انجام کار   100 میلیون ریال(  
-مشارکت در برنامه ایستگاه های نوروزی 

- پذیرائی روزانه ۳000 نفر و توزیع محصوالت بهنوش 

- شرکت عظیم خودر)هزینه مشارکت 100 میلیون ریال(   
- مشارکت در برنامه های گردشگری منطقه ۲1 

- احداث سازه های استقرار خودروهای قدیمی و کالسیک 

- مجموعه گردشــگری و توریســتی هودین و هورام)هزینه 
مشارکت در کار 150 میلیون ریال( 

- احداث ایستگاه های فرهنگ اقوام و برپایی سیاه چادر به مدت 10 روز
- اجرای موسیقی سنتی ،رقصهای محلی  نقاط مختلف کشور 

- سرو چای و دمنوش های گیاهی 

- شرکت مگا موتور)هزینه مشارکت 300 میلیون ریال (  
- مشارکت در برگزاری جشن ۴0 سالگی انقالب 

- در اختیار گذاشتن فضای شرکت 
- برپایی استیج- سیستم صوت- احداث غرفه های فرهنگی به مدت دو روز 

دیگر فعالیتهای منطقه با شرکت های واقع در محدوده منطقه ۲1 عبارتند از: 
-همکاری و تفاهم نامه شرکت رایتل 

-همکاری با شــرکت ایران خودرو در راه اندازی ۲ ایستگاه دوچرخه در بهمن 
ماه ۹۷ 

-استفاده از پساب شهرکها و مراکز نظامی و صنایع)شرکت بهنوش ۶00 متر 
مکعب، شرکت پارس خودرو 1۵00 متر مکعب، شهرک هواپیمایی آسمان ۷00 

متر مکعب شرکت پارس مینو 100 متر مکعب و  ...( 
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ــئولیت  ــی از مس ــوان الگوی ــه عن ــی را ب ــای مصرف ــرکت کااله او ش
ــد؟ ــات کن ــود را اثب ــد الگــوی خ ــی توان ــا او م ــرد. آی اصــالح ک

کارخانــه یونیلــوور در خــارج از لیورپــول انگلیــس بــا آن خــط مونتــاژ 
ــت  ــت اس ــک کالک در حرک ــدای کلی ــا ص ــه آن ب ــمه نقال ــه تس ک
 Comfot ــارک ــده پارچــه م ــرم کنن ــد ن ــای جدی و روی بطــری ه
توضیــح داده شــده کــه ایــن محصــول جدیــد بــرای ۳۸ نــوع شستشــو 
مناســب اســت یــک ئیــام را روی محصــوالت خــود بــه یــدک مــی 

ــتریان  ــت: »مش ــح اس ــیار واض ــام بس ــن ئی ــد و ای کش
ــن  ــا ارزش تری ــی از ب ــی در یک ــه جوی ــد در صرف بای

ــد.« ــی آب، کمــک کنن ــن یعن ــع زمی مناب
شــرکت انگلیســی هلنــدی یونیلــوور کــه یکــی از 
جهــان  در  تولیدکننــده  هــای  شــرکت  بزرگتریــن 
ــماری  ــای بی ش ــت، ترفنده ــمندانه اس ــی هوش بازاریاب
ــود در  ــه خ ــتری در ۳00 کارخان ــذب مش ــرای ج را ب
ــورت  ــن ص ــه ای ــه و ب ــه کار گرفت ــان ب ــر جه سرتاس
بیــش از ۴00 محصــول را بــرای ۲.۵ میلیــارد مشــتری 
ــه کــرده اســت یعنــی از هــر ســه  خــود در جهــان ارائ
ــتفاده  ــن شــرکت اس ــر از محصــوالت ای ــک نف ــر ی نف
مــی کنــد. پیــام ایــن شــرکت بــرای ســرمایه گــذاران 
و شــرکت هــای زیــر مجموعــه در جهــان ایــن اســت: 
»شــرکت هــای بــزرگ بایــد بــه ســرعت شــیوه 
ــود را  ــا ســرعت خ ــد و ی ــر بدهن ــود را تغیی تجــارت خ

ــوند.«  ــا ش ــد و فن ــم کنن ک
یونیلــوور در ســال 1۸۸0 فعالیــت خــود را در یــک 
ــدر  ــام »بن ــه ن ــول ب ــی لیورپ ــا در نزدیک ــتای زیب روس
نورالیــت« آغــاز کــرد و بــه عنــوان نخســتین شــرکت 
کــه صابــون بســته بنــدی مــارک دار تولیــد مــی کنــد، 
وارد عرصــه تولیــد شــد. ایــن شــرکت بــرای حــل یــک 
بحــران متولــد شــد و بــا تــالش بــرای متوقــف کــردن 
همه گیری هــای بیماری هــا و جلوگیــری از مــرگ و 
میــر کــودکان در فقــر شــدید آن دوره انگلســتان ادامــه 
داد. هنــوز هــم بعــد از 1۳0 ســال فعالیــت، گرداننــدگان 
ایــن شــرکت اعتقــاد دارنــد کــه  جهــان نیــاز بــه تغییــر 
ــرکت  ــن ش ــتریان ای ــرای مش ــا ب ــالح دارد.  ام و اص
ه محصــوالت خــود ماننــد بســتنی بــن و جــری ، 
صابــون کبوتــر ، چــای لیپتــون ، مایونــز هلمــن و ســایر 
محصــوالت یونیلــوور را از ســوپرمارکت ها مــی خرنــد، 

وضعیــت جهــان آخریــن مــوردی اســت کــه مــی تواننــد بــه آن فکــر 
ــای زیســت محیطــی ممکــن اســت روزی  کننــد. تصــور اینکــه بالی
منجــر بــه ناپدیــد شــدن مــواردی از قفســه شــود، بــرای آنهــا دشــوار 
ــده،  ــد ش ــران متول ــل بح ــرای ح ــه ب ــوور ک ــرای یونیل ــا ب ــت. ام اس
پتانســیل مصیبــت زیســت محیطــی بــه انــدازه کافــی واقعــی اســت. 
کســی کــه بیشــترین حساســیت را در بحــث مســئولیت اجتماعــی بــه 
ویــژه زیســت محیطــی دارد، پــل پولمــن ۶0 ســاله هلنــدی بــا قــدی 
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بلنــد و صــدای نــرم اســت کــه در هشــت ســال گذشــته مدیرعامــل 
ایــن شــرکت بــوده اســت. بیــش از ۲00 مایلــی جنــوب لیورپــول کــه 
ــرار دارد ، در  ــز ق ــه تیم ــدن در رودخان ــزی شــرکت لن ــر مرک در دفت
صندلــی صندلــی قــرار دارد ، پولمــن آمــار و ارقامــی را کــه معمــواًل 
در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد شــنیده مــی شــود ، نســبت 
ــع  ــروش ، جم ــارد دالر ف ــا ۵۸ میلی ــرکت ب ــک ش ــه، ی ــه مجموع ب
مــی کنــد. در حقیقــت ، در مــاه نوامبــر گذشــته ، دولــت فرانســه نــه 
ــارزات  ــه دلیــل مب ــه خاطــر توانایــی خــود در ســودآوری ، بلکــه ب ب
جهانــی فریبنــده خــود بــرای تقویــت تغییــرات آب و هوایــی ، یــک 

شــوالیه را بــه او گــره زد.
پــل پولمــن از ایــن موضــوع کــه در ســال ۲01۷ میــالدی ۵.۷ میلیــارد 
دالر ســود خالــص ایــن شــرکت بــوده اســت ســخن بــه میــان مــی 
ــانی  ــای انس ــا و نیروه ــرکت ه ــد: ش ــی گوی ــاره م ــن ب آورد و در ای
پتانســیل بیشــتری دارنــد و قطعــا مــی تواننــد بــه راحتــی ایــن ســود 

را افزایــش دهنــد. 
او از نــوع رفتــار انســانی در جهــان نیــز بســیار نگــران اســت و ادامــه 
ــه  مــی دهــد: بیــش از 1۶0 میلیــون کــودک در جهــان از ســوء تغذی
رنــج مــی برنــد و هــر ســال هشــت میلیــون نفــر در جهــان بــر اثــر 
ــد در حالیکــه کشــورهای  ــی دهن ــود را از دســت م ــان خ ــی ج آلودگ
ثروتمنــد جهــان کــه جمعیــت انهــا بــه یــک میلیــارد هــم نمــی رســد 
۷۵ درصــد منافــع طبیعــی را مصــرف مــی کننــد. همچنیــن مــا در این 
دنیــا ۳0 تــا ۴0 درصــد مــواد غذایــی را هــدر مــی دهیــم ، در حالیکــه 
میلیــون هــا نفــر گرســنه مــی خوابنــد. امــا ایــن مشــکل بــزرگ اســت 

کــه چــرا مــا شــجاعت اخالقــی حملــه بــه ایــن مــوارد را نداریــم. 

پولمــن یــک ســند را بــرای خوانــدن بــه مــن مــی دهــد: گزارشــی 
از کمیســیون توســعه تجــارت و پایــدار ، گروهــی از مدیــران عامــل 
ــعه  ــداف توس ــتفاده از اه ــا اس ــه ب ــاد ک ــردم نه ــای م ــازمان ه و س
ســازمان ملــل از رشــد تجــارت حمایــت مــی کننــد. در ســال ۲01۲، 
بــان کــی مــون، دبیــر کل آن زمــان ســازمان ملــل ، پولمــن را بــه 
عنــوان یکــی از ۲۶ نفــر انتخــاب کــرد تــا 1۷ هــدف توســعه جهــان 
را تدویــن کننــد. تنهــا مدیــر اجرایــی ایــن گــروه نیــز او بــود. اهــداف 
توســعه پایــدار ســازمان ملــل یــا SDG در ســال ۲01۵ معرفــی شــده 
ــی از پولمــن  ــری جنســیتی. وقت ــر و نابراب ــع فق ــه شــامل رف ــد ک ان
ــوارد و  ــن م ــر ای ــرکتی را صف ــرمایه ش ــت و س ــدر وق ــیدم چق پرس
ــا ســازمان هــای  ــی ی ــا سیاســتمداران، روســای ایالت ــی گــری ب الب
مــردم نهــاد، مجمــع جهانــی اقتصــاد و .. مــی کنــد، در جــواب گفــت 
ــم فعالیــت هــای  ــا بتوان ــرای همیــن در اینجــا هســتم ت کــه مــن ب
درســت در جهــان انجــام دهــم . ایــن بخــش جدایــی نائذیــر از مــن 
ــئولیت  ــه مس ــن ب ــارت م ــه تج ــت چراک ــوور هس ــرکت یونیل و ش

اجتماعــی مــن مرتبــط اســت. 
وقتــی مارجــن دکــرز رئیــس هیــات مدیــره شــرکت یونیلــوور شــد، 
ســرمایه گــذاران فــک کردنــد نخســتین کار او ئیــدا کــردن جانشــین 
بــرای پولمــن باشــد. امــا پولمــن بــه عنــوان مدیرعامــل تنهــا بــه این 
نکتــه فکــر مــی کــرد کــه جهــان مشــکل دارد و قــرن حاضــر شــاهد 
شــتاب روندهــای گرمایــش جهانــی و گســترش عمیــق شــکاف بیــن 
ثروتمنــدان و فقــرا در جهــان هســتیم. امــا مشــخص نیســت کــه این 
مدیــر الیــق آیــا مــی توانــد در متقاعــد کــردن مدیــران تجارت هــای 
بــزرگ جهــان در ایــن زمینــه موفــق باشــد. ایــن موضوعــی اســت 
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کــه از نظــر مدیرعامــل یونیلــوور انــکار نائذیــر اســت. 
ــش از  ــر بخ ــرای ه ــًا ب ــر تقریب ــی و فق ــرات محیط ــر او، خط از نظ
فعالیتهــای تجــاری مشــکل آفریــن اســت از ذخیــره ســازی داده هــا 
تــا تولیــد مــواد شــوینده لباسشــویی و چــای. بــه اعتقــاد وی، مشــاغلی 
کــه برابــری جنســیتی و حفــظ محیــط زیســت را در دســتور کار خــود 
دارنــد، ســود بیشــتری کســب مــی کننــد. او اعتقــاد دارد کــه شــرکت 
یونیلــوور مــی توانــد بــا پیشــرو بــودن در ایــن مــوارد، بــه عنــوان یــک 
الگــو بــرای دیگــر شــرکت هــای بــزرگ تجــاری باشــد و در ایــن بــاره 
مــی گویــد: ایــن یــک موسســه خیریــه نیســت کــه مــا در مــورد آن 

صحبــت مــی کنیم.بلکــه مــا در حــال تجــارت هســتیم. 
یونیلــوور کــه ســال ۲01۷ درآمــدی ۵۸ میلیــارد دالر کــه ســود خالــص 
آن ۵.۷ میلیــارد دالر بــود را کســب کــرد، 1۶۹ هــزار کارمنــد در ســطح 
جهــان دارد. او در رده بنــدی شــرکت هــای برتــر اقتصــادی رتبــه ۳۸ 

را از آن خــود کــرد. در حالیکــه در ســال ۲01۶ رتبــه آن ۴1 بــود.
ــه کــرد  ــدار را ارائ در ســال ۲010 میــالدی ئولمــن طــرح زندگــی پای
ــر اســاس آن ۵0 هــدف  ــی کــرد کــه ب ــرا اجرای و در همــان ســال آن
بــرای یونیلــوور در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه از آن جملــه توقــف 
تولیــد زبالــه هــای خطرنــاک و دفــن آنهــا در بیــن زبالــه هــای غیــر 
خطرنــاک در کشــورهای دیگــر، آمــوزش بــرای کاهــش ۵0 درصــدی 
هــدر رفــت آب در کارخانــه هــای خــود اســت. پولمــن معتقــد اســت 
ــه دارم و و در  ــی عالق ــعه جهان ــه توس ــارت ب ــش از تج ــن بی ــه م ک
ایــن راه هیــچ راهــی بهتــر از اســتفاده از شــرکت هــای بــزرگ ماننــد 
ــی از  ــدارد. او حت ــود ن ــعه وج ــط توس ــاد و بس ــرای ایج ــوور ب یونیل
ــاره بیــان  افزایــش حقــوق ســاالنه خــود جلوگیــری کــرد و در ایــن ب
کــرده اســت کــه مــن هرگــز نخواســته ام مدیرعامــل باشــم و بــه آن 

اصــال اهمیــت نمــی دهــد. 

یکــی از مهمتریــن مســایل بــرای پولمــن بحــث تغییــرات آب و هوایــی 
جهــان اســت. او در ســال ۲01۵ در کنفرانــس تغییــرات و آب و هوایــی 
ئاریــس خطــاب بــه رهبــران جهــان گفتــه بــود کــه بقــای شــرکت هــا 
بــه جلوگیــری از فاجعــه زیســت محیطــی بــه ویــژه تغییــرات و گــرم 

شــدن زمیــن بســتگی دارد. 
امــا کارشناســان عتقدنــد کــه ایــن ســخن پولمــن کــه مشــاغل کنونــی 
بــه محیــط زیســت بســتگی دارد در بــاور بســیاری از مدیــران تجــاری 

جهــان نمــی گنجــد و نیــاز بــه تغییــر ذهنیــت آنــان دارد. 
بــه طــور معمــول، بیشــتر شــرکت هایــی کــه محیــط زیســت و فقــر 
ــرار داده  ــرکت )CSR( ق ــی ش ــئولیت اجتماع ــای مس ــه ه را در برنام
ــن  ــر پولم ــا از نظ ــد ام ــرده ان ــدا ک ــدزا ج ــارت درآم ــرا از تج ــد، آن ان
تمایــز بــی معنــی اســت. در ســال ۲00۹، هنگامــی کــه او بــه عنــوان 
مدیــر عامــل شــرکت یونیلــور از رقیــب سوئیســی خــود Nestlé در زمان 
بحــران اقتصــادی عقــب افتــاد، دفتــر CSR را تعطیــل کــرد و بــه 1۶۹ 
ــی  ــدات گســترده اجتماع ــه تعه ــتور داد ک ــور دس ــد یونیل ــزار کارمن ه
ــتراتژی در  ــن اس ــد. ای ــود وارد کنن ــاری خ ــداف تج ــرکت را در اه ش
سراســر کشــور بــه ٬هــر مــارک ، هــر بــازاری٬ شــهرت پیــدا کــرد و 
کیــت ویــد کــه رئیــس برنامــه پایــداری یونیلــور اســت، آن را در یــک 

پســت لینکدیــن شــرح داد.
ایــن بخشــی از آرایــش جســورانه پولمــن در شــرکت بــود. پولمــن در 
ــه  ــد از ۴0 ب ــردن درآم ــر ک ــدف وی دو براب ــه ه ــت ک ــدو ورود گف ب
ــه اســیب های زیســت محیطــی  ــی ک ــارد دالر اســت، در حال ۸0 میلی

شــرکت را نیــز نصــف مــی کنــد. 
در ایــن بــاره کارکنــان یونیلــوور مــی گوینــد کــه از زمــان ورود پولمــن 
اهــداف تهاجمــی بــه القــای ذهنیــت رشــد در شــرکت کمــک کــرده 
اســت و اگرچــه درآمــد دو برابــر نشــده اســت  امــا بیــش از 10 میلیــارد 
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یــورو درآمــد افزایــش یافتــه اســت کــه فقــط ۴ میلیــارد دالر آن بــه 
دلیــل نوســانات شــدید ارز بــوده اســت. 

ــرکت،  ــداری ش ــه پای ــج برنام ــه نتای ــد ک ــرعت فهمی ــه س ــن ب پولم
USLP ، ســال هــا طــول مــی کشــد تــا بهبــار بنشــیند کــه برخــی از 
اهــداف بــه دلیــل زمــان مــی توانــد مانــع رشــد باشــد. پولمــن خطــاب 
ــی پرســید  ــه م ــد: ســوالی ک ــی گوی ــذاران شــرکت م ــه ســرمایه گ ب
ایــن اســت کــه آیــا ایــن کارهــا بــرای جامعــه انجــام مــی شــود یــا 
ــدف  ــه ه ــه همیش ــت ک ــر داش ــه را در نظ ــن نکت ــد ای ــا بای ــه؟ ام ن
واقعــی تجــارت یافتــن راه حــل هایــی بــرای جامعــه اســت؛ راه حــل 

ــه بهتــر شــدن جامعــه کمــک مــی کنــد.  هایــی کــه ب
یونیلــور حــدود ۷۶ هــزار تامیــن کننــده دارد و در 1۹0 کشــور جهــان 
ــه ۶0 درصــد از گــردش  ــک ب ــد و مــی فروشــد. نزدی ــد مــی کن تولی
مالــی ایــن شــرکت از بازارهــای نوظهــور در آســیا، آمریــکای التیــن 
ــداد  ــن مناطــق تع ــن اســت کــه ای ــت ان هــم ای ــا اســت. عل و آفریق
زیــادی از خریــداران طبقــه متوســط را در خــود جــای داده انــد و ایــن 

ــور اســت. نشــانگر بخــش بزرگــی از پتانســیل رشــد یونیل
بالفاصلــه پــس از شــروع فعالیــت پولمــن در یونیلــور، Oxfam  تحقیــق 
در مــورد شــرایط کار در کارخانــه هــای ایــن شــرکت را آغــاز کــرد و 
ویتنــام بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــد. ایــن کارخانــه از ســال 1۹۹۵ 
در ایــن کشــور فعالیــت دارد و 1۵ هــزار کارگــر در ایــن کارخانــه بــه 

ــرو مشــغولند .  ــای آب ن ــون و گرانول ه ــد صاب تولی
ــد  ــد تولی ــن واح ــه ای ــد ک ــخص ش ــزارش Oxfam  ۲01۳، مش در گ
ــت نکــرده  ــه را رعای ــر دســتمزد عادالن ــی ب دســتورالعمل پولمــن مبن
اســت و اگــر چــه کــه حقــوق پرداختــی باالتــر از حداقــل حقــوق ان 

کشــور بــوده اســت امــا بــا هزینــه کــرد زندگــی تناســب نداشــته اســت 
ــن شــغل دو م و ســوم مــی شــوند.  ــه گرفت ــور ب و کارگــران مجب

ــا هدایــت پولمــن، اولیــن گــزارش حقــوق بشــر در مــورد  ــوور ب یونیل
ــه کــه  عملکــرد خــود را در ســال ۲01۵ منتشــر کــرد دقیقــًا همانگون
وزارت امــور خارجــه ایــاالت متحــده هــر ســال انجــام مــی دهــد. ایــن 
ــدم  ــورد از ع ــا م ــد صده ــود در هن ــکاران خ ــان پیمان ــرکت در می ش
رعایــت شــرایط بهداشــتی و ایمنــی در کارخانــه هــا و عــدم پرداخــت 
حقــوق کارگــران را مشــاهده کــرد کــه تاکنــون تنهــا 1۳ درصــد ایــن 

مــوارد برطــرف شــده اســت. 
در ویتنــام بــا وجــود ۹0 میلیــون نفــر و یــک طبقــه متوســط کــه بــه 
ــه دلیــل شــرایط نامســاعد  ــور ب ســرعت در حــال رشــد اســت ، یونیل
کاری مــی دانســت کــه راه انــدازی کارخانــه در آن کشــور مــی توانــد 
ــذب  ــه ج ــدازی کارخان ــل راه ان ــا دلی ــد ام ــاد کن ــکالتی را ایج مش
ــود.  ــازار نوظهــوری ماننــد ویتنــام ب میلیــون هــا مشــتری جدیــد در ب
ــا همــکاری دولــت برنامــه ای را در ویتنــام  در ســال ۲01۴ یونیلــور ب
ــر در  ــال حاض ــرد و در ح ــرا ک ــی« اج ــای عال ــده ه ــام »دهک ــه ن ب
ــق  ــوالت را از طری ــک محص ــتایی ، این ــاع روس ــدود 1000 اجتم ح
ــه عنــوان  ــه بهداشــت دریافــت مــی کننــد. ب برنامــه هــای مربــوط ب
مثــال  بــا تهیــه بســته هــای رایــگان بــه مــدارس کــه شــامل پــاک 
کننــده توالــت و خمیردنــدان بــود بــه رشــد بهداشــت در مناطــق کــم 
ــوور در  ــد. معــاون توســعه مشــتری یونیل برخــوردار کمــک مــی کردن
ــوذ  ــر بیشــتری از نظــر نف ــد تاثی ــی توانی ــد: شــما م ــی گوی ــام م ویتن
مــارک هــای مــا را در زندگــی مــردم ویتنــام ببینیــد. چراکه روســتاهای 
عالــی نســبت بــه بازارهــای یونیلــور در ســایر مناطــق کشــور بســیار 
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ســریعتر رشــد کــرده انــد. بــه عنــوان مثــال در مــدارس مــا بــه آنهــا 
ــودکان  ــد و ک ــوور اســتفاده کنن ــم از محصــوالت یونیل ــی دهی ــاد م ی

ــد. ــا مادرانشــان در مــورد آن صحبــت مــی کنن ــز ب نی
سیاســت یونیلــوور در دو ســال گذشــته تغییــر کــرده اســت و از تولیدات 
بــزرگ و هماهنــگ بــه ســمت ماکــر هــای محلــی و کوچکتــر روی 
ــداد  ــا تع ــود ب ــی ش ــامل م ــتری را ش ــاری بیش ــه تج ــت ک اورده اس

مشــتریان بیشــتر. 
ــق و  ــرای تحقی ــارد دالری ب ــک میلی ــاالنه ی ــه س ــود بودج ــا وج ب
ــا در  ــن انه ــه بزرگتری ــی ک ــز تحقیقات ــش مرک ــه در ش ــعه - ک توس
ــا  ــد ب ــی جدی ــوان محصول ــه ســادگی نمیت ــدر خورشــید اســت- ب بن
ــه  ــل پولمــن ب ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــد ک ــروش متناســب تولی رشــد ف
ــوور ۵.1  ــته یونیل ــال گذش ــرد. در دو س ــت ک ــت حرک ــمت مالکی س
ــتر  ــک و بیش ــای کوچ ــارک ه ــد م ــود را از تولی ــدی خ ــروش نق ف
 Murad محلــی بــه دســت اورده اســت. در ســال ۲01۵ ایــن شــرکت
ــا  و Dermalogica ، یــک جفــت شــرکت مراقبــت از پوســت کالیفرنی
ــی  ــد دو رقم ــته رش ــال گذش ــر دو در س ــه ه ــرد ک ــداری ک را خری
 Dollar ــد ــرای خری ــارد دالر ب ــه یــک میلی ــد. در مــاه ژوئی داشــته ان
Shave Club در ونیــز و کالیفرنیــا، هزینــه کــرد. بنــا بــه گفتــه یکــی 
ــا  ــواد شــوینده ســازگار ب ــد م ــرای تولی ــا ب ــوور، آنه ــران یونیل از مدی
ــا ۷00  محیــط زیســت و محصــوالت تمیزکننــده مشــتق آن، ۶00 ت

ــد.  ــه کردن ــون دالر هزین میلی
ایــن شــرکت امیــدوار اســت کــه امســال یــک میلیــارد دالر هزینــه را 
کاهــش دهــد. پولمــن دربــاره کاهــش رشــد درامــدی شــرکت مــی 
گویــد: رأی  Brexit  باعــث شــد پونــد انگلیــس ۲0 درصــد در برابــر 

یــورو و دالر کاهــش پیــدا کنــد. 
در مــاه ژانویــه ، Oxfam گــزارش داد کــه هشــت ثروتمنــد بــزرگ دنیــا 
بــه انــدازه نیمــی از جمعیــت جهــان ثــروت مشــترک دارنــد. بــه نظــر 

پولمــن ، ایــن سیســتم محکــوم بــه فنــا اســت و در ایــن بــاره می گویــد: 
آنچــه الزم اســت شــکل بهتــری از ســرمایه داری اســت.

وی ادامــه می دهــد: حکومــت جهانــی خــراب اســت. امــا مــا از زمــان 
بحــران مالــی ، ۶۳ تریلیــون دالر بــه اقتصــاد جهانــی وارد کرده ایــم و 

ایــن نشــان می دهــد کــه رشــد زرد را دوبــاره بــه دســت آورده ایــم.
ــه  ــه برنام ــان دارد ک ــت. او اطمین ــن اس ــوش بی ــده خ ــه آین ــن ب پولم
پایــداری یونیلــور - از جملــه ابتــکار عمــل در مــورد حقــوق کار و انتشــار 

ــه رشــد کســب و کار منجــر می شــود.  ــه ناچــار ب ــن صفــر - ب کرب
ــا قیمــت  ــی را ب ــور محصول ــد: یونیل ــر Oxfam  مــی گوی ویلشــاو مدی
بســیار مناســب در زمــان تحویــل مناســب می خواهــد و اســتانداردهای 
بهتــری را بــرای کارگــران خــود مــی خواهــد. امــا ایــن دو بــه طــور 

مرتــب بــا یکدیگــر مناســب نیســتند.
ویلشــاو معتقــد اســت کــه قبــل از تــرک پولمــن از یونیلــور بایــد ســعی 
کنــد تــا تأمیــن کننــده هایــی را کــه اســتانداردهای کار را بهبــود مــی 
بخشــند پــاداش دهــد - چیــزی کــه ممکــن اســت تأثیــر چشــمگیری 
ــن شــرکت در  ــه ای ــد دارد ک ــود ، او تردی ــن وج ــا ای ــد. ب ــته باش داش
نهایــت مــی توانــد آنچــه را کــه پولمــن »نوعــی بهتــر ســرمایه داری« 

مــی نامــد ، تحویــل دهــد.
ــاره تأکیــد مــی کنــد کــه  ــان یافتــن مکالمــه مــا، پولمــن دوب ــا پای ب
اهــداف توســعه اقتصــادی وی مطمئنــًا باعــث افزایــش ثــروت یونیلــور 
ــه دسترســی  ــات ایــن شــرکت ب ــه خصــوص کــه حی خواهــد شــد، ب
ــی  ــالم اصل ــد اق ــرای خری ــی ب ــول کاف ــه پ ــر ب ــون نف ــا میلی صده
بســتگی دارد. وی مــی گویــد: اگــر ۸00 میلیــون نفــر دیگــر گرســنه 
نشــوند ، ایــن یــک فرصــت بــزرگ بــرای فــروش مــواد غذایــی مــا 
اســت. اگــر مــا بــرای آنهــا بجنگیــم و ایــن کار را بــه خوبــی انجــام 
دهیــم ، ســهامداران مــا بــه خوبــی عمــل خواهنــد کــرد.٬ حتــی اگــر 

ایــن امــر ســالها ســال بیشــتر طــول بکشــد.
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ــی  ــه از آرمانگرای ــه گــری ک در تعریفــی ســاده، مطالب
ــرد، احســاس مســئولیت  ذاتــی بشــر نشــأت مــی گی
نســبت بــه پیرامــون و پیگیــری آن بــه وســیله مطالبــه 
ــت.  ــوب اس ــه ای مطل ــول نتیج ــا حص ــت ت از حاکمی
مطالبــه گــر بــه تشــخیص، رصــد و پیگیــری مســائل و 
احــواالت آن می پــردازد. مطالبــه گــری باعــث تخدیــر 
مســئولین از کوتاهــی هــای احتمالی اســت، بــه صورتی 
کــه ایشــان احســاس کننــد فعالیــت هایشــان توســط 
شــهروندان مطالبــه گــر رصــد و پاالیــش مــی شــود. 
قانــون احتــرام بــه آرزوهــای مشــروع و حفــظ حقــوق 

شــهروندی یــا بخشــنامه حقــوق شــهروندی، در 
ــه تصویــب نماینــدگان  پانزدهــم اردیبهشــت 1383 ب
ــیده  ــان رس ــورای نگهب ــد ش ــالمی و تایی ــورای اس ش
ــل  ــق متقاب ــوص ح ــی )ع( در خص ــام عل ــت. ام اس
ــد  ــل دارن ــل تأم ــیار قاب ــی بس ــردم عبارت ــم و م حاک
بــه ایــن مضمــون کــه مــی فرمایــد: مــن را بــر شــما 
ــق  ــت، ح ــی اس ــن حق ــر م ــما را ب ــت و ش ــی اس حق
ــد و  ــت کنی ــن اطاع ــما از م ــه ش ــت ک ــن اس ــن ای م
ــر مــن ایــن اســت کــه مــرا در نهــان و  حــق شــما ب

ــد. آشــکار نصیحــت کنی

شهروند مطالبه گر
 شهر را می سازد

ــه گــر در  ــی کــه واژه شــهروند مطالب از زمان
ــت  ــه اس ــه رواج یافت ــی جامع ــپهر گفتمان س
نظریــات و تفاســیر متفاوتــی در بــاب چرایــی 
و چگونگــی پاســخگو کــردن مدیــران و 
مســئوالن مطــرح شــده اســت امــا بــه روی 
ــا شــهروند پرسشــگر  دیگــر ســکه کــه همان

ــم. ــه ای ــر پرداخت اســت کمت
ــد  ــر بای ــه گ ــا مطالب ــگر ی ــهروند پرسش ش

اصــول و قواعــد مطالبــه گــری را نیــک 
ــه  ــر آین ــد. ه ــل کن ــه ای عم ــد و حرف بدان
ــاس  ــان احس ــران و مجری ــئوالن و مدی مس
ایشــان  اعمــال  و  کارکــرد  کــه  کننــد 
راکســانی نظــارت مــی کننــد کــه بــا قوانیــن 
ــی  ــه گران ــد و مطالب ــنایی دارن ــول آش و اص
ــار و کــردار  ــم هســتند در رفت خــردورز و عال

ــد. ــی کنن ــتری م ــر بیش ــت نظ ــود دق خ

ــا  ــر ب ــه گ ــهروندان مطالب ــدرت ش ــًا ق یقین
ارائــه دیــدگاه هــای علمــی و تخصصــی 
و  اجتماعــی  فشــار  ایجــاد  بــا  تــوأم 
پرسشــگری عالمانــه، از هــر ابــزار و قــوه ی 

دارد. بهتــری  کارآیــی  ای  قهریــه 
بــی شــک شــهروندان مطالبــه گــر آگاه 
ــخگو را  ــران پاس ــن، مدی ــوق و قوانی ــه حق ب
ــر  ــه گ ــهروند مطالب ــد. ش ــی آورن ــود م بوج
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ــه  ــه ن ــاق حــق و مطالب ــد راه احق ــد بدان بای
از مســیر خشــونت اســت و نــه کوتــاه آمــدن 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــه بای ــه، بلک از مطالب
ــود  ــه خ ــق و مطالب ــاع از ح ــود و دف مقص
ــفافیت  ــت و ش ــا صراح ــد و ب ــردی کن پایم
ــران  ــوق دیگ ــه حق ــه طوریک ــد ب ــل کن عم

ــود. ــت ش ــز رعای نی
ــات  ــا و مطالب ــته ه ــق خواس ــرایط تحق ش
ــه دارد.  ــگ جامع ــزان فرهن ــه می بســتگی ب
ــاط  ــل و ارتب ــر در تعام ــه گ ــهروند مطالب ش
ــی  ــش دارد و نم ــش نق ــط پیرامون ــا محی ب
تــوان او را نادیــده انگاشــت چــون اگــر 
حقــی از او غضــب شــود وارد میــدان شــده 
و بــا آگاهــی و اطالعــات دقیــق ابــراز 

ــرد. ــد ک ــود خواه وج
در تحقــق مطالبــه گــری شــهروندی نقــش 
حاکمیــت، مجریــان و مدیــران جایــگاه 
ــد  ــان بای ــئولین و متولی ــژه ای دارد. مس وی
مــردم را یــاور و ناظــر راســتین خــود بداننــد 
ــند  ــل باش ــم در تعام ــا ه ــی ب ــه عبارت و ب
ــت و  ــگاه دول ــم. ن ــل و تخاص ــه در تقاب ن
ــی و  ــران اجتماع ــه گ ــه مطالب ــئولین ب مس
مدنــی و ســازمان هــای مــردم نهــاد نبایــد 
ــد  ــی باشــد بلکــه بای ــاال و تخریب ــگاه از ب ن
ــتای  ــا در راس ــیل آن ه ــت و پتانس از ظرفی
پیشــرفت امــور و اجــرای بهتــر برنامــه هــا 
و خدمــات خــود بــه شــهروندان بهــره منــد 

ــوند. ش
ایجــاد  حاکمــان  وظایــف  مهمتریــن  از 

ــرای  ــت ب ــایش و عدال ــاه، آس ــت، رف امنی
مــردم اســت کــه الزمــه تحقــق ایــن مهــم 
ــی٬  ــه منطق ــت ک ــهروندانی اس ــود ش وج
آگاه بــه حقــوق قانونــی خویــش، مســئولیت 
ــا شــیوه نظــارت و مطالبــه گــری  پذیــر و ب

ــند. ــنا باش آش
تاثیــر رعایــت حقــوق شــهروندی در تأمیــن 
ــی  ــت روان ــاد بهداش ــی و ایج ــت روان امنی

ــم اســت. شــهروندان بســیار مه
مطالبــه گــری نیــاز جامعــه اســت و رابطــه 
اش بــا جامعــه بســان خــون اســت درکالبــد 
ــده  ــون زن ــدون خ ــانی ب ــچ انس ــان. هی انس
نمــی مانــد و هیــچ جامعــه ای بــدون 
شــهروند مطالبــه گــر و بانشــاط و پویــا 

ــت. ــده نیس زن
ــکلی  ــل و مش ــن خل ــه کمتری ــه ک همانگون
ــای  ــاری ه ــار بیم ــون بیم ــتم خ در سیس
عدیــده ای را در پــی خواهــد داشــت جامعــه 
نیــز چنیــن اســت. وقتــی روح مطالبــه 
گــری در کالبــد جامعــه نباشــد و یــا اینکــه 
ــد  ــردد بای ــی گ ــالل روان ــار اخت ــه دچ جامع
ــی شــماری در  ــت هــای ب ــروز آف منتظــر ب

ــیم. ــه باش ــن جامع بط
مطالبــه گــری بــه دو شــیوه فــردی و 
ــمی  ــه و رس ــاختار یافت ــمی و س ــر رس غی
ــه  ــری ب ــه گ ــرد. مطالب ــی گی ــورت م ص
ــرد.  ــه جایــی نخواهــد ب شــیوه فــردی راه ب
ــر  ــه گ ــهروندان مطالب ــش ش ــه نق در نتیج
ســاختار یافتــه و هدفمنــد در توســعه و 

ورزشــی،  فرهنگــی،  اقتصــادی،  رونــق 
بهداشــتی و ٬ در مقایســه بــا ســایر عوامــل 
ــتر  ــر بیش ــارات اگ ــه و اعتب ــون بودج همچ
ــه  ــا اینک ــت. کم ــم نیس ــر ه ــد کمت نباش
ــرمایه  ــارات و س ــادی اعتب ــالیان متم در س
ــران  ــعه و عم ــرای توس ــی ب ــای هنگفت ه
ــل  ــا در عم ــد ام ــق ش ــص  و محق تخصی
انــداز  و چشــم  اهــداف  تحقــق  شــاهد 
ــود  ــدم وج ــی آن ع ــل اصل ــم و دلی نبودی
ــر  ــه گ ــر، مطالب ــئولیت پذی ــهروندان مس ش

ــت. ــوده اس ــر ب و ناظ
وقتــی مــردم در تعییــن سرنوشــت خویــش 
ســهیم باشــند مانــع از بــروز کاســتی هــا و 
بــی کفایتــی هــا در نهادهــای تصمیــم ســاز 

و اجرایــی مــی شــوند.
اگــر مدیــران شــهری بداننــد د رقبــال 
خــود،  وظایــف  ارایــه  و  مســئولیت 
ــه  ــر و آگاه ب ــه گ ــر، مطالب ــهروندانی ناظ ش
ــه خــود  ــز ب ــد هرگ ــوق شــهروندی دارن حق
ــکنی و  ــخگویی و کارش ــدم پاس ــرأت ع ج
ــد داد  ــون را نخواهن ــه قان ــن ب ــدم تمکی ع
چــرا کــه مجموعــه خــود را بــا شــهروندانی 
ــا را رصــد  ــه آن ه ــد ک ــد دی ــرو خواهن روب
ــر اعمــال آن هــا هســتند. کــرده و ناظــر ب

در  هــا  رســانه  نقــش  نبایــد  همچنیــن 
ــت.  ــده گرف ــردم را نادی ــری م ــه گ مطالب
گــر  مطالبــه  شــهروندان  و  هــا  رســانه 
ــه  ــی ک ــتند و مادام ــر هس ــل همدیگ مکم
ــازند  ــود س ــری پیشــه خ ــه گ ــر دو مطالب ه
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جامعــه ای آرمانــی و ایــده آل خواهیــم داشــت.
رســانه هــا ضمــن ایفــای نقــش فرهنگســازی و آمــوزش شــهروندی 
بایــد زبــان گویــای شــهروندان مطالبــه گــر باشــند. صــدای مطالبــه 
ــم از  ــا اع ــانه ه ــه، رس ــن گزین ــود و بهتری ــنیده ش ــد ش ــران بای گ
ــی و صــدا و  ــری، ســایت هــای محل ــگاه هــای خب مطبوعــات، پای

ســیما هســتند. 
ــه  ــی و موضوع ــن مدن ــایر قوانی ــی و س ــون اساس ــاس قان ــر اس ب
ــر  ــر ب ــند. ناظ ــر باش ــه گ ــد. مطالب ــئوال کنن ــد س ــق دارن ــردم ح م
ــاد  ــند. انتق ــود باش ــب خ ــت منتخ ــرد دول ــار و عملک ــار و گفت رفت
ــم داشــته  ــان و قل ــد. آزادی بی ــد. مشــارکت کنن ــد. تجمــع کنن کنن
باشــند و در مقابــل نیــز نهــاد حکومــت موظــف اســت کــه راه هــا 
ــاز  ــای ب ــاد فض ــا ایج ــد را ب ــن فرآین ــت ای ــای تقوی ــزم ه و مکانی
ــرای  ــه را ب ــد و زمین ــت کن ــت و حمای ــی تقوی ــی و اجتماع سیاس
رشــد نهادهــای مدنــی، اجتماعــی و احــزاب سیاســی فراهــم کنــد.

شهر و شهروندی
ــرای آنکــه  شــهرها در تمــام طــول تاریــخ و در همــه ســرزمین ها، ب
ــه  ــترکی از جمل ــای مش ــد از ویژگی ه ــوند بای ــوب ش ــهر محس ش
تنــوع شــغلی، تقســیم کار، نظــم هندســی بیشــتر و ســازمان یافتــه-

 تــر، پیشــرو بــودن در فرهنــگ، داشــتن فرهنگــی مکتــوب، جایــگاه 
ــهر در  ــه ش ــند. مطالع ــوردار باش ــودن و برخ ــدرت ب ــت و ق حاکمی
ــای  ــی از ویژگی  ه ــه یک ــازد ک ــخص می  س ــف مش ــای مختل تمدن ه
 )citizen( ــهروند ــوم ش ــهر، مفه ــر ش ــهر از غی ــی ش ــز کننده  متمای

اســت.
از جملــه کلیدهــای راهنمــای ارســطو در رابطــه بــا ماهیــت 

شــهروندی یونانــی می  تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
1- شــهروندان، همــه کســانی بــه حســاب می  آینــد کــه در زندگــی 

ــم  ــد در حک ــی می  توانن ــی و نوبت ــور چرخش ــهری، بط ــی و ش مدن
رانــدن و اطاعــت کــردن شــریک و ســهیم باشــند؛

ــه ای آن  ــی در جامع ــی و نوبت ــی چرخش ــام حکومت ــن نظ ۲- چنی
ــه  ــدازه کوچــک مفــروض اســت کــه تمامــی شــهروندان قــادر ب ان

ــند. ــر باش ــای یکدیگ ــدن از ویژگی  ه آگاه ش
ــدن و  ــع ش ــرف جم ــه ص ــود و ب ــودی خ ــه خ ــهروند ب ــوم ش مفه
ــن  ــه ای ــود بلک ــل نمی ش ــر حاص ــار یکدیگ ــراد در کن ــع اف تجم
ــرد. ــکل می گی ــی ش ــه مدن ــروی جامع ــوب و قلم ــوم در چارچ مفه

بــه بــاور برخــی از صاحــب نظــران شهرنشــین ها هنگامــی کــه بــه 
حقــوق و مســئولیت های خویــش در قبــال شــهر و اجتمــاع آگاهــی 
یافتــه، بــه آن عمــل کــرده و بــه حقــوق یکدیگــر احتــرام بگذارنــد 
ــز  ــر نی ــهروند موث ــه ش ــا اینک ــد، کم ــاء می یابن ــهروند ارتق ــه ش ب
بایــد واجــد ویژگی  هایــی از جملــه آگاهــی از حــوادث و مشــکالت 
جــاری جامعــه، مشــارکت فعــال در مســائل، نگــران و دل مشــغول 
ــار و  ــودن رفت ــاه و آســایش دیگــران، مبتنــی ب ــودن در مــورد رف ب
عملکــرد وی بــر اصــول اخالقــی، دارا بــودن حــس وطــن پرســتی 
ــه را  ــات آگاهان ــاذ تصمیم ــت اتخ ــتن جه ــی داش ــا توانای و نهایت

باشــد.
اصــواًل »حقــوق شــهروندی« را می تــوان مجموعــه قواعــدی کــه 
ــف  ــت دارد، تعری ــهری حاکمی ــه ش ــخاص در جامع ــط اش ــر رواب ب
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــه حقوق ــامل مجموع ــوق ش ــن حق ــود. ای نم
ــوق  ــد حق ــی مانن ــات عموم ــا مؤسس ــه ب ــور در رابط ــاع کش اتب
اساســی، حــق اســتخدام شــدن، حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب 
شــدن، حــق گواهــی دادن در مراجــع رســمی، حــق داوری و 

ــی  رود. ــکار م ــدن ب ــع ش ــدق واق مص
ــراد و  ــن اف ــی بی ــط حقوق ــود رواب ــتلزم وج ــی مس ــی اجتماع زندگ
ــی  ــط اجتماع ــن رواب ــد و ای ــه می باش ــف جامع ــای مختل گروه ه
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بایــد  تحــت نظــم و قاعــده ای درآیــد. چــه آنکــه، در صــورت عــدم 
وجــود نظــم و ضوابــط در جامعــه، زور، اجحــاف و تزویــر بــر روابــط 
ــرج و  ــن موضــوع موجــب ایجــاد ه ــم شــده و ای ــراد حاک ــن اف بی

مــرج و نابســامانی خواهــد شــد.
ــداوم  ــوت م ــدرز و دع ــرف و ان ــا ح ــا ب ــی صرف ــارکت اجتماع مش
ــب  ــتری مناس ــد بس ــی نیازمن ــارکت اجتماع ــد، مش ــق نمی  یاب تحق
ــرای  ــب ب ــتر مناس ــد، بس ــدا نمی کن ــان پی ــدون آن جری ــت و ب اس
ــا،  ــی، نهاده ــه مدن ــت جامع ــد تقوی ــردم، می توان ــال م مشــارکت فع

ــه آن باشــد. ــای وابســته ب ــزا و فرآینده اج
ــه  ــودن روحی ــه دارا ب ــعه یافت ــورهای توس ــه کش ــاس تجرب براس
ــادی در  ــر زی ــو و ناظــر توانســته تاثی ــری، مشــارکت ج ــه گ مطالب
رشــد و توســعه و رفــع کمبودهــا داشــته باشــد و بالعکــس ضعــف و 
سســتی در ایــن زمینــه ســبب ایجــاد کاســتی  ها، فقــر، محرومیــت 
ــه طــوری کــه اگــر اهمیــت  ــوده اســت، ب و تبعیــض در سیســتم ب
آن را در توســعه و ابادانــی جامعــه در مقایســه بــا عواملــی همچــون 
ــر هــم نخواهــد  ــم کمت ــارات، بیشــتر در نظــر نگیری بودجــه و اعتب

بــود.
مارکــت شــهروندان در مدیریــت شــهری می توانــد در تأمیــن 
ــجام  ــش انس ــات، افزای ــه خدم ــش هزین ــادی، کاه ــع اقتص مناب
زندگــی  از  ناشــی  و تنش هــای  آســیب ها  اجتماعــی، کاهــش 

ــد. ــر باش ــهروندان مؤث ــت ش ــهری و رضای ش
ــرش  ــی نگ ــردم و بررس ــائل م ــا و مس ــی از نیازه ــن آگاه همچنی
آنــان در میــزان نقشــی کــه می تواننــد در رفــع مشــکالت شــهری 
ــاط منطقــی  ــرای برقــراری ارتب داشــته باشــند، زمینــه مســاعدی ب
ــود  ــهروندان و خ ــه ش ــان ب ــت رس ــاد خدم ــان نه ــح می و صحی
ــان شــهروندان و مدیریــت  شــهروندان فراهــم ســاخته، اعتمــاد می

ــه  ــبت ب ــهروندان نس ــه ش ــی ک ــد. هنگام ــرار می کن ــهری را برق ش
محیــط اجتماعــی خــود احســاس تعلــق نماینــد، شــرایط الزم بــرای 
ــش  ــا افزای ــی فراهــم می شــود و ب ــری اجتماعــی اخالق شــکل گی
ــد. در  ــش می یاب ــز افزای ــی نی ــارکت اجتماع ــی، مش ــق اجتماع تعل
ــی  ــزان توانای ــان می ــی داری می ــاط معن ــوان گفــت ارتب ــع می ت واق
شــهروندان بــرای کنش هــای مشــارکتی در امــور شــهری و میــزان 

مشــارکت آنهــا وجــود دارد.

ــرای  ــری ب ــوی ت ــدر شــهروندان احســاس ق ــن اســاس هرق ــر ای ب
ــبت  ــان نس ــه هم ــند ب ــته باش ــود داش ــارکتی خ ــای مش فعالیت ه
ــان  ــن می ــد. در ای ــد ش ــزوده خواه ــا اف ــارکت آنه ــزان مش ــر می ب
زنــان،  از  بیشــتر  مــردان  نشــان می دهــد  آمارهــای جهانــی 
ــال  ــا ۵۵ س ــنین ۳۵ ت ــراد س ــتائیان، اف ــش از روس ــینان بی شهرنش
بیــش از جوانترهــا، متأهلیــن بیــش از مجردیــن و ســاکنین قدیمــی 

ــد.  ــارکت دارن ــن، مش ــازه واردی ــش از ت ــه بی محل
ــر وفــاق  شــهر شــهروندمدار محصــول جامعــه ای اســت اســتوار ب
اجتماعــی کــه در آن جامعــه مدنــی تولــد و تکامــل یافتــه و 

ــت. ــده اس ــد ش نیرومن
ــول آحــاد  ــه شــده و مــورد قب ــون نهادین در چنیــن جامعــه ای، قان
ــوان شــهروند  ــراد کــه عن ــردم اســت. در شــهر شــهروندمدار، اف م
ــدک می  کشــند در هــر عرصــه صاحــب حقــوق و مســئولیت- را ی

 هــای مدنــی مشــخص، تعریــف شــده و نهادینــه انــد. ایرانیــان کــه 
در عرصــه هــای خصوصــی و مذهبــی، ایلــی، عشــیره ای و قبیلــه 
ــای  ــد، در عرصه  ه ــواه ان ــر خ ــو و دیگ ــارکت ج ــخت مش ای س
ــی کــه شــهر یکــی از آنهاســت نامشــارکت جــو و  عمومــی و مدن

خودخــواه هســتند. 
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and more responsible in general. 

The Development And Institutionali-
zation Of CSR
 In the 1990s and 2000s, governments in
several countries around the world start-
ed putting in place regulations that cre-
 ated the foundations for modern CSR. In
 France, NRE laws were the first to force
companies to communicate their perfor-
mance in terms of sustainable develop-
 ment. These laws were then followed by
 various regulations such as the Grenelle
Laws or the Laws of Vigilance. 
 Afterward, companies started being
 aware of the need of starting to invest in
 CSR so that they didn’t stay behind their
 competitors. At this point, CSR started
to be seen and used as a tool for man-
 agement, communication, and business

development. CSR also became essen-
 tial in improving corporate image among
consumers, in enhancing internal com-
 munication and productivity and also in
 reducing costs by turning organizations

more efficient when it comes to manag-
ing energy and resources. 
 Today, it’s hard to find medium/big size
companies that don’t have a CSR re-
 port, a CSR department, or at least a
 communication strategy dedicated to
CSR. 

 The Path Of CSR And The CSR Tools
Used Today
Many tools are being developed to en-
 able companies to better quantify their
 performance and actions in terms of
 sustainable development. For example,
companies now use LCA (Life Cycle As-
 sessment) to quantify their greenhouse
 gas emissions and their impacts on the
environment and make CSR or sustain-
 ability reports to assess and share their
 positive and negative contributions to

 the environment and society. Some do
 it because it’s mandatory (for instance,
 by the EU, if they’re big companies) or
because they want to improve their rep-
 utation and employer branding. 
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 which we can act in a sustainable way –
 from technology to food, transportation,
 fashion, housing, and others. Find out
more about it by following in our sustain-
ability article. 

 CSR: History And Origin Of CSR
 The idea that companies must do CSR
and play an active role in the sustain-
 able development fight has its roots in
 the work of some American managers
 in the 1950s. What was their idea? They
 thought that if companies no longer
 focus only on their profits but also on
 the impact they have on society and the
 environment, they will have other kinds
 of benefits. For example, if a company
 pays its employees better, it may spend
 more on paying salaries but on the other
 hand, their workers purchasing power
 increases and so do the chances that

 they buy the company’s products. As
 well, if a company better manages its
 impact on the environment, it will save
 money in the short term by avoiding
 fines and in the long term by bypassing
the necessity to manage natural disas-
 ters. In 1953, Howard Bowen published
a book entitled “The Social Responsi-
 bility of the Businessman” in which he
explains why companies have an inter-
est in being more socially and environ-
 mentally accountable and gave the first
“recognized” definition of CSR. 
 With the development of environmental
 concerns in addition to economic and
 social issues in the second half of the
20th century, corporate responsibility be-
 came a growing issue. More and more
 consumers started becoming critical of
 companies and wanted them to be more
 respectful of the laws, the environment,

55
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 tations of stakeholders; complies with
current laws and is consistent with inter-
 national standards of behavior; and  is
 integrated throughout the organization
 and implemented in its
relations. l

 CSR Definition And ESG Definition:
What’s The Difference?  l
 Although CSR and ESG are often used
 as if they were the same, they’re not.
 Yes, both follow the principles that profit
isn’t all that matters and that corpora-
tions must protect society and the en-
 vironment, contributing to sustainable
 development. However, their approach
 and target are not the same. CSR is all

 about a company’s engagement with
 its stakeholders and its commitment to
 socially and environmentally responsible
 practices. On the other hand, ESG is a
 capital market term used by investors
that represents the environmental, so-
 cial and governance criteria under which

 they’ll assess a company’s responsible
 .practices

 CSR And Sustainability: What’s
The Connection? a
CSR is definitely based on a sustaina-
 bility mindset. Yet, it is based on what
companies can do to help reach a sus-
 tainable development path. However,
 there are other circumstances under
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 European Union’s Official Definition
Of CSR

 The European Union, in an attempt to
offer a framework for companies wish-
ing to invest in sustainable develop-
 ment, published in 2001 a Green Paper
 on Corporate Social Responsibility
defining CSR as: The voluntary integra-
 tion of companies’ social and ecological
 concerns into their business activities
and their relationships with their stake-
 holders. Being socially responsible
means not only fully satisfying the ap-
 plicable legal obligations but also going
 beyond and investing ‘more’ in human
capital, the environment, and stakehold-

er relations. l

ISO 2600 Official Definition Of CSR
 The International Organization for
Standardization (ISO) is an internation-
al standard-setting body that also ad-
 dressed the definition of CSR through
 its ISO 26000 standards on Corporate
Social Responsibility. In these guide-
lines, ISO defines CSR as: The respon-
 sibility of an organization for the impacts
 of its decisions and activities on society
and the environment, resulting in eth-
 ical behavior and transparency which
 contributes to sustainable development,
 including the health and well-being of
society; takes into account the expec-

CSR
History and Evolution  
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 The World Guide to CSR: A Country by Country Analysis of
Corporate Sustainability and Responsibility

This is the first book to provide comparable nation-
al profiles that describe the evolution and prac-
 tice of Corporate Sustainability and Responsibility
 (CSR) for 58 countries and 5 global regions. Each
regional and national profile includes key informa-
tion about the relevant CSR history, country-spe-
cific issues, trends, research and leading organisa-
 tions. The purpose of the book is to give CSR and
 sustainability professionals a quick reference guide
 to CSR in different regional and national contexts.
The book is an edited volume, with expert contribu-
tors from around the world

The Poetry of Business: A CEO’s Quest for Meaning

 It was time to leave. A bitter-sweet time. The CEO felt
sadness, but also contentment. The business he had con-
 ceived and birthed and nurtured was mature enough to
stand on its own feet now; to live out its own life. Ironical-
 ly, the way he saw it, the company was not the legacy he
 was leaving at all. The real value was in the way in which
the business lived and breathed and kept its people en-
 gaged and passionate. That was the real gift he had given
 them. And that was why he was leaving behind his scruffy
 notebooks in the boardroom cabinet – those dog-eared,
 tea-stained pages on which, over the years, he had jotted
 down his ideas. Scrawled untidily were the lessons he had
 learned along the way: about how to make a business ‘fit
‘for human beings
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 The Quest for Sustainable Business: An Epic Journey in
Search of Corporate Responsibility

 In 2010, Dr Wayne Visser set off on a 20-country
 “quest” to talk to entrepreneurs, business leaders and
 innovators and learn about how companies in all parts
 of the world can and are helping to tackle the world’s
 most pressing social and environmental problems. The
 result is this treasure trove of a book, full of stories,
 ideas, extracts from more than 100 interviews, best
 practices and tools for making sustainable business
 work in a myriad of different contexts, cultures and
 settings. Besides sharing insights from his 2010 “CSR
Quest World Tour”, the author captures his profession-
al experiences and the evolution of sustainable busi-
ness over the past 20 years

The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business

 Traditional corporate social responsibility (CSR) approaches
 have failed, leaving business stuck in the Ages of Greed,
 Philanthropy, Marketing and Management. Using Web 2.0
as a metaphor, Visser shows how business needs to radi-
cally transform if we are to ever reach a true Age of Respon-
 sibility. The required systemic approach is dubbed CSR 2.0
and characterised by five key principles: creativity, scalabil-
 ity, responsiveness, glocality and circularity. Citing more than
 300 cases to illustrate ‘the good, the bad and the ugly’, the
 book describes how the new DNA of business is fast being
 decoded in the areas of value creation, good governance,
 societal contribution and environmental integrity. Having set
 out a compelling vision of the future, Visser describes how to
 get there by exploring change at the societal, organisational
and individual level
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 Introducing the book on Social
responsibility

The Little Book of Quotations on Sustainable Business
             This unique collection of  100 quotations on
 sustainable business by Dr Wayne Visser is designed
 to challenge and question, as much as to inspire and
inform. The quotes – taken from the extensive writ-
 ings of Dr Visser – range from the role of business in
 tackling our global sustainability challenges to why
 our efforts on sustainability have so far failed to make
 a meaningful difference. The key message is that, for
 sustainability to be achieved, we need to change the
 way we perceive business: its purpose, its methods
and its impacts

CSR 2.0: Transforming Corporate Sustainability and Responsibility
The book examines the evolution and current state of corporate so-
cial responsibility (CSR), using a five-stage maturity model: defen-
sive, charitable, promotional, strategic (all CSR 1.0) and transform-
 ative CSR (CSR 2.0). Reasons are given why CSR 1.0 approaches
 have failed to have any significant impact on the most serious global
 social, environmental and ethical challenges. The emergent CSR
 2.0 is explored in detail by elaborating on five principles underlying
 the new approach, including: creativity, scalability, responsiveness,
 glocality and circularity. A four-part DNA Model is also introduced,
 covering value creation, good governance, societal contribution
and ecological integrity, which provides the basis for defin-
 ing and measuring CSR 2.0. Finally, a 70-question CSR 2.0
 self-assessment diagnostic tool developed by the author is
 presented, with sample data to show how the tool can be used
.for future research and practitioner application
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