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همبستگی ملی زیر بارش های سیل آسا
گروه اجتماعی /ســیالب هــای اخیر در اســتانهای مختلف کشــور اگرچه
تلفــات و خســارات مالی و معنوی زیادی به پیکر کشــور وارد کــرد اما در این
میان حس همبســتگی و مهربانی و محبت و کمک به یکدیگر هم در مواقع
بحرانی نشان داد که جامعه ایران در سختترین شرایط و حوادث ،یکدیگر
را تنها نمیگذارد .هر فرد به ســهم و بضاعت خودش ســعی کرد تا بخشــی
از آالم و دردهــای مردم خســارت دیده از ســیل را کاهش دهــد .در این میان
مدیر یکی از هتلهای لوکس شیراز با باز کردن درهای هتلش به روی مردم
مهمان نوازی بینظیر اهالی شیراز را به نمایش گذاشت .

آستانه تحمل
در مقابل مردم را باال ببریم

همبستگی اجتماعی یکی از موضوعات بسیار مهم
در زمــان بحــران اســت .البته ایــن موضــوع در جامعه
یادداشت
مــا هــم وجــود دارد و در برهههای مختلــف دیدیم که
مــردم در زمان بحران به میــدان آمدند و به هموطنان
خــود کمک کردنــد .در هیچ کجای دنیا مردمــی را پیدا
نمیکنیــد که این چنین در زمان ســیل ،زلزلــه و بالیای
طبیعی کنارهم باشند .همبستگی مردم یک خصلت
محمودفتوحی
رئیس دانشگاه بسیار خوبی اســت که در فرهنگ ایرانیها وجود دارد و
صنعتی شریف البته آموزههای دینی و اخالقی ما هم این موضوع را به
مایادآوریمیکند.بااینحالروحیهایرانیاننشانداده
که مردم در شرایط بحران همیشه به هم یاری میرسانند ،اتفاقی که در جنگ
تحمیلی افتاد و مردم در آن روزهای سخت پشتوانه بودند .دو سال گذشته ما
زلزله کرمانشــاه را داشــتیم که در آنجا هم مردم پشت هم ایستادند و نمونه
درخشان این همبستگی در سیل امسال نیز خودش را نشان داد .اتفاقی که در
شــیراز افتاد و مردم درهای خانه هایشان را روی مسافران سیل زده باز کردند
این اتفاق در کمتر جایی دیده میشود .با این حال معتقدم این همبستگی در
شهرهای مختلف متفاوت است اما نمیتوان گفت که مردم اتحاد و همدلی
ندارند .این روزها مردم نقاط مختلف کشور درگیر سیل شدند خیلیها خانه و
کاشانه خود را از دست دادند برخیهای دیگر هم داغدارعزیزانشان هستند،
دراینشرایطآنهاییکهدرمنطقههستندبسیارعصبانیوخشمگینهستند
آنها این روزها بســیار بیتابند؛ این موضوع باید مورد توجه تمام مســئوالن و
افرادی که در منطقه در حال خدمترسانی هستند باشد .مردم ممکن است
به خاطر فشــارهای روحی و روانی رفتار نامناســبی با مسئوالن دولتی و حتی
نیروهای داوطلب داشــته باشند اینجا وظیفه ما اســت که شرایط روحی آنها
را درک کنیم و با مردم منطقه با صبوری و حوصله رفتار کنیم چرا که زندگی
آنها ویران شده است ،خودمان را یک دقیقه جای آنها بگذاریم و فکر کنیم که
همه چیزمان را از دست دادهایم و تمام زندگیمان را آب یک شبه برد آن وقت
چطور برخورد میکنیم؟ سیل و زلزله آسیب روحی بسیاری به افراد میزند و
فرد ممکن است که تعادل روحی اش را از دست بدهد و کاری کند ،این وظیفه
امدادگران در منطقه است که امید به زندگی افراد را باال ببرند.

در آن ســوی کشــور کــودک کار و مرد لواشــک فــروش ســبزواری با اندک
بضاعتشــان ،هــر چه در توان داشــتند را تقدیم ســیل زدگان کردند تا تصویر
جدیدی از مهربانی و سخاوت ایرانیها برای دنیا مخابره شود .در این زمینه
برخــی جامعه شناســان و فعــاالن اجتماعی نیــز معتقدند در حادثه ســیل
اخیر بخشی از اعتماد از دست رفته در جامعه ،بویژه در برخی از نقاط کشور
از نــو بازیابــی شــد ،اما این اتفــاق نیازمند آن اســت که با تقویت و بازســازی
ســرمایههای اجتماعی ،اعتماد را دوباره به جامعه باز گردانده و همبستگی
ملی را پررنگتر کنیم.

تزریق مهربانی
برای تقویت سرمایه اجتماعی

یکــی از مؤلفههــای بنیادیــن در گروههــای انســانی
همبستگی اجتماعی است و این مفهوم در بحرانهای
یادداشت
اجتماعی و انســانی بیشــتر خود را نشــان میدهد .لذا
شباهتها ،تجربیات یا درد مشترک یکی از متغیرهایی
است که میتواند به همبستگی اجتماعی کمک کند .به
عبارت دیگر همدردی و تزریق حس محبت و مهربانی
نسبت به هموطنان آسیب دیده از سیل اخیر راهکاری
مصطفی آب روشن
جامعه شناس مناسب برای تقویت سرمایه اجتماعی به شمار میآید.
متأسفانه حجم و گستردگی جغرافیایی این حادثه
به حدی است که هیچ نهاد دولتی به تنهایی نمیتواند از پیامدهای انسانی
و اقتصادی آن بخصوص در روزها و ساعات اولیه بکاهد لذا مهمترین نقش
در وضعیت اولیه بحران ،حمایتهایی اســت که از سوی خود مردم انجام
میشــود .در واقع نقش همبستگی اجتماعی در این شرایط پر رنگ خواهد
بود .متأســفانه رسانهها و مسئوالن نهادها به جای اینکه در روزهای اولیه بر
همدلی و همبستگی اجتماعی تأکید کنند تا حمایتهای ثانویه انجام گیرد
آنچنان بر سرعت عمل دولت در پرداخت وام و کمکهای بالعوض و ...آن
هم در کوتاه ترین زمان تأکید کردهاند که در برخی از شــهرها و روســتاها این
انتظارات غیر واقع بینانه به این نتیجه منجر شده که همبستگی اجتماعی
بشدت پایین بیاید.
زیــرا همگــی منتظــر حضــور فیزیکــی مســئوالن در مناطــق ســیل زده
شــدهاند تا بر اساس وعدههای داده شده یک شبه همه معضالت بر طرف
شــود .گفتنی اســت که اگر بخشی از یک منطقه گرفتار ســیل یا حادثه شود،
مشــاهده میکنیم که اهالی دیگر محالت یا کسانی که از حادثه دور بودهاند
به کمک حادثه دیدگان میشــتابند اما در برخی از نقاط صددرصد منطقه
به زیر آب رفته یا تخریب شــده به طــوری که همه اعضای خانوادهها درگیر
حل پیامدهای ناشــی از سیل میشوند که به آنان تحمیل شده است لذا در
شرایط یاد شده و در شرایطی که افراد درگیر مسائل زیستی خودشان هستند
احتمــال اینکه بــه دیگری بپردازند کمتر میشــود از اینرو به نظر میرســد
همبستگی اجتماعی در این گونه مناطق نسبت به روستاهایی که بخشی از
منطقه آسیب دیده است کمتر باشد.

از داوری عجوالنه پرهیز کنیم
در روزهــای اخیــر و در جریــان
حادثــه ســیل برخــی فیلمهــا از
یادداشت حاشیههای امدادرسانی در مناطقی
از کشــور منتشــر شــده کــه گویــی
همبســتگی اجتماعــی مــردم کــم
شــده اســت .بنده تصور نمیکنم که
میزان همبســتگی اجتماعــی مردم
عباسعبدی در نقــاط مختلــف ،خیلــی متفــاوت
تحلیلگر مسائل
اجتماعی بــوده باشــد .بــه خاطــر دارم آقــای
کیانیــان یادداشــتی در ایــن زمینه در
مورد شــیراز نوشتند و نکات خوبی را درباره واکنش مردم
به ســیلزدگان آنجا مطرح کردند ولی در نتیجهگیری آن
باید قدری تأمل میشــد .اکنون و در جریان سیل گسترده
شــمال و جنــوب در مواردی شــاهد رفتارهایــی بودیم که
حکایــت از بیتوجهــی مــردم بــه دیگــران میکــرد و در
نتیجــه برخی تصور کردند که در این مناطق همبســتگی
و همدلــی در آن ســطحی کــه باید باشــد ،وجود نــدارد یا
دیده نشــده اســت .همه ما اخبار مختلف وقوع ســیل در
اســتانهای گلســتان ،لرســتان و خوزســتان را شــنیدهایم
ولــی تصــور نمیکنم ابعــاد و ماهیت حادثه شــیراز قابل
مقایســه بــا ابعاد خســارات وارده در این اســتانها باشــد
به این علت که در شــیراز تعداد بســیار محدودی از افراد
تحت تأثیر عوارض سیل قرار گرفتند و تعداد بسیار زیادی
هیچ صدمهای ندیدند و دچار بحرانی نشــدند شاید تنها
بــه تعداد یکصــد خانوار دچار مشــکالت مهمی شــدند،
ایــن در حالــی اســت که یک میلیــون نفر جمعیــت یا به
تعبیــری صدها هزار خانــوار در کنار این تعــداد بودند که

میتواننــد به آن تعداد محدود کمک کنند .این وســعت
کــم را نمیتــوان با منطقــهای مقایســه کرد که کامــاً زیر
آب رفتــه و تمام خانوارها نیازمند کمک هســتند و کمک
کنندگان بســیار اندک هســتند .در برخی مناطق شــرایط
به حــدی وخیم بود که مــردم و حتی خبرنــگاران حاضر
در آنجا که برای چند روز در منطقه ســیل زده و در حالت
بحرانی فعالیت داشتند ،فقط مقداری شکالت برای رفع
گرسنگی به همراه داشــتند و به گفته آنها در روزهای اول
سعی میکردند با مقدار اندکی آب روز را به شب برسانند
تا مشکلی برای بدنشان به وجود نیاید .چنین وضعیتی را
نمیتوانیم با شیراز مقایســه کنیم که تعداد اندکی دچار
بحران شدند .در وضعیت فراگیری سیل همه افراد دچار
کمبود مواد اولیه زندگی هســتند و در بحران شدید به سر
میبرنــد و امکاناتی که به این افراد میرســد بســیار کم و
محدود است و بسیار عصبانی و پرتنش هستند .بنابراین
اگــر با وضعیتی مواجه میشــویم کــه در آن عدهای برای
دریافــت کمکها ولع دارند ،باید ابتدا به شــرایط موجود
در آن بحران نیز دقت داشــته باشــیم .بر این اساس بنده
نمیپذیرم که بر اساس این شواهد نتیجه بگیرم که میزان
همدلــی مــردم در یک منطقه خاص از دیگری بیشــتر یا
کمتر است چون شرایط به هیچ عنوان برابر نبوده است و
قابل مقایسه نیست چه بسا اگر سیلی به وسعت پلدختر
بــه شــیراز بیایــد و مردم شــیراز بــا آن حجم از مشــکالت
مواجــه شــوند ،ممکن اســت رفتارهــای متفاوت تــری از
مــردم شــیراز ببینیم در عیــن حال هم ایــن امر ،طبیعی
اســت .اما تصور نمیکنم همبستگی اجتماعی ،در میان
مردم کشــور مــا آنقدرها که ادعا شــده ضعیف باشــد در

لرستان هم میبینیم مردم از فاصلههای زیاد و بعضاً با
پای پیاده به شهرهای حادثه دیده آمده و کمک میکنند؛
تنها چیــزی که در حال حاضر به صورت مشــکلی عمده
وجــود دارد و بایــد بــه آن توجه ویژه شــود ،مســأله توزیع
کمکها است که در این خصوص تاحدودی بیاعتمادی
و تــرس از آینــده در بیــن مــردم وجــود دارد و رفتارهــای
آنــان نیــز محصــول همین نگرانی اســت .بــه اعتقاد من
سازمانهایی مانند هالل احمر و وزارت کشور با همکاری
صاحبنظــران و متخصصــان بعد از عبور از بحران ســیل
باید ایدهای را پیریزی کنند که توسط آن بتوانند بفهمند
کــه چگونه میتــوان امدادهــا و کمکهای مختلــف را در
مناطــق بحــران زده کــه دچار ســیل یــا زلزله شــدهاند به
صــورت اصولــی تقســیم کننــد تــا در نتیجــه آن کمترین
مشکل ایجاد شود .بنابراین باید گفت درست است که در
برخی مناطق پس از وقوع بحران سیل فراگیر برخی افراد
رفتارهایی از خود نشــان میدهند که شایسته نیست ولی
نباید رفتار این دسته از افراد را به کل منطقه تعمیم داد.
ضمــن این که باید خودمــان را هم به جای پــدر و مادری
بگذاریم که خودشــان و کودکشــان برای ســاعتهای زیاد
دسترســی به آب و نان نداشــتهاند و همه مال و منالشان
هم خسارت دیده .امروز در جلسهای همین بحث مطرح
شــد گفتم باید خودمان را جای آنها بگذاریم بعد ببینیم
چگونه رفتار خواهیم کرد ،یکی از همکاران که چند روز در
ســیل گرفتار شــده بود گفت برای گرفتن آب چنان تالش
کردم که هنوز هم اســتخوانهای ســینهام درد میکند .ما
نباید با دیدن یک فیلم یک دقیقهای به داوری رفتار مردم
بپردازیم .این نوع داوریهای عجوالنه به زیان همه است.

جای خالی سازمانهای مردم نهاد در همبستگی اجتماعی
بهطور طبیعی انســانها نسبت
بــه یکدیگراحســاس همدلــی دارند
یادداشت کــه آرام آرام بــه ســمت همــدردی
مــیرود ،هرچقــدر ایــن همــدردی
بیشــتر شــود ،ابعــاد انســانی روابــط
اجتماعی قویتر و پررنگتر میشود.
به عبارتی به هر میزان روحیه انسانی
احمدبخارایی
جامعه شناس و جوامع افزایش یابد ،حس همدردی
دانشیار دانشگاه نیز باالتر مــیرود .در جوامع امروزی
تــاش به ســمت تقویــت همدردی
اســت ،چراکه بهطور غریــزی حس همدلی وجــود دارد.
برآیند من این اســت که حس همدردی مردم در جریان
سیل اخیر شکل عادی داشت .البته ما باید در سه سطح
به این موضوع نگاه کنیم .در سطح خرد ،آنچه در جامعه

و حتی گپهای دوستانه قابل مشاهده بود ،نشان میداد
که این حس زیاد تقویت نشده است ،چراکه اغلب مردم
بویــژه در تهــران به زندگــی روزمره مشــغول بودند و جز
آه و افســوس کار شــاخص دیگــری انجــام نمیدادند .در
سطح میانه ،آنطور که انتظار میرفت ،سازمانهای مردم
نهــاد و ســمنها وارد صحنــه نشــدند و دچار خــأ بودند.
درحالیکه باید از قبل ،تدابیری برای تقویت ســازمانهای
مردمنهاداتخاذمیشد.اینسازمانهامیتوانستندحس
همــدردی پراکنده مردم را به ســمت واقعه ســازماندهی
کنند .متأسفانه سازمانهای مردم نهاد کم رمق و بیجان
هستند و مشــکالت نظاممندی بر ســر تقویت آنها وجود
دارد .درحالیکــه در همــه دنیــا ،ایــن ســازمانها هنــگام
وقــوع رخدادها و فجایع با خارج از کشــور ارتبــاط دارند و
کمکهای مردمی را بدســت آسیب دیدگان میرسانند.

در ســطح کالن نیــز متأســفانه همبســتگی اجتماعــی
معناداری وجود ندارد .پایه این همبســتگی البته اعتماد
اجتماعیاستوبایداینسؤالراپرسیدکهمیانکنشگران
اجتماعی و نظام سیاسی تاچه اندازه اعتماد وجود دارد؟
به نظر میرســد در ســطح نظام سیاســی هم این اعتماد
پایین است و اغلب شعارهای کلی داده میشود .من فکر
میکنــم اغلــب کمکها از ســوی مردم درگیــر در مناطق
آســیب دیده صــورت گرفــت و ایــن همدردی محســوب
نمیشــود و درواقــع تنــازع بقا و تــاش برای زنــده ماندن
تعبیر میشود .در اغلب جوامع انسانی همدلی وجود دارد
امابهصورتنظاممندوسیستماتیکنیست.ازطرفیاین
کمکرسانیها یک روند طبیعی و حداقلی را طی کرده و
نباید از آن ذوق زده شویم .چراکه متأسفانه ما با ابر بحران
بی اعتمادی در جامعه مواجهیم.

