سرمقاله

دارد .س��ازمانی که تنها هدفش کس��ب س��ود

است راحتتر میتواند قوانین زیست محیطی

و مس��ائل انس��انی محیط کار را نادیده بگیرد.
از س��وی دیگر ،وقتی نهادی ب��رای نظارت بر
فعالیت س��ازمانها وجود نداش��ته باش��د بازار

بیمسئولیتی بسیار داغتر خواهد شد.

در ای��ن میان اما نکتهای که ش��اید خیل��ی از ما از

هر کسی آن دِ رود عاقبت کار
که کشت

مادر ،کارمند ،کارگر ،مدیر ،کاس��ب ،پزشک ،و )...

میگوین��د وقت��ی دو نفر طی توافق��ی در کنار

است .در هیاهوی پرش��تاب جامعه یک لحظه

به این اعتبار ش��اید بتوان گف��ت که همه ما به

عمل ،و رفتار غیرمسئوالنه و غیراخالقی امروز

ه��م قرار میگیرند س��ازمان به وج��ود میآید.

نوعی یک عضو س��ازمان هستیم ،خواه در یک
خانواده دو نفره باش��یم ،خواه در یک ش��رکت

بزرگ چند ملیتی با صدها ش��عبه .سازمانها در
خ�لاء به حیات خود ادام��ه نمیدهند؛ آنها با

محیط پیرام��ون تعامل دارند و با عملکرد خود
بر آن تأثیر گذاشته و از آن تأثیر میپذیرند .هر
سازمان اختیارات و وظایفی دارد .این اختیارات

و وظایف مس��ئولیتهایی را برای س��ازمان و
اعض��ای آن ایجاد میکنند؛ مس��ئولیتهایی که

بای��د به خاطر آنها در برابر خودش��ان ،محیط

آن غاف��ل میمانیم ،نقش خودم��ان (به عنوان پدر،

در ایج��اد و حفظ یک جامعه مس��ئولیتپذیر
نمیایس��تیم و به این فکر نمیکنیم که تصمیم،
م��ا و بیتفاوت��ی در براب��ر این قبی��ل اعمال و
رفتاره��ای دیگران همانند بومرنگی اس��ت که

ممکن است از همان لحظۀ رهایی پیشانی ما یا
عزیزان ما را نش��انه رفته باشد .ای کاش دست

ِ
هوش
کم وقت��ی ضربه آن را نوش جان کردیم
از س��ر پریده دوباره به ما برگردد تا کمی فراتر

از نوک بینیمان را بنگریم و خیر و صالح آینده
را فدای س��ود و راحتی آنی ام��روز نکنیم .هر

کجا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است.

پیرامون ،و (در جوامع ارزشی و دینی) در برابر
ندای وجدان و خداوند متعال پاسخگو باشند.

می��زان مس��ئولیتپذیری س��ازمانها به عوامل

متعددی از جمله نوع نگاه آنها به فلس��فه کار
و زندگ��ی (ای��ن که اصوالً چ��را کار و زندگی

میکنیم) ،سیس��تمهای نظارتی و س��ؤالکننده،
س��طح فرهنگ و آگاهی جامعه ،و  ...بس��تگی
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