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تونميخندي
منميخندم
نقل اس��ت كه مردي براي همسرش يك جفت كفش خريده بود
والغي��ر و زن ه��ر موقع از ق��وت تا پوت از چهار چه��ار تا عيد و
عيدان��ه از اهمني تا بهمني درخواس��تي ميداش��ت مرد حق به
جان��ب ميگفت پيراهن نداري؟ خب نداش��ته ب��اش! كفش كه
خريدهام ،سفره نان ندارد؟ خب نداشته باشد! كفش كه خريدهام،
بچه دارو درمان ندارد؟ خب نداشته باشد! كفش كه خريدهام .زن
خن��ده بر لبانش از اين قياس معالفارق ميآمد و مرد ميگفت تو
نميخندي ،من ميخندم.
ام��روز ح��ال و روز مس��تحقين دارو ب��ه دلي��ل درد بيدرمان،
مستحقين نان ش��ب به دليل جبر زمانه ،مس��تحقين آبِ زمين
كشت به دليل عدم تدبير مشتي سخنور كه فقط داد ميزنند كه
كفش خريدهاند آن ش��ده كه همه ميدانيم .جالب آنكه آن هم
ش��ده تخماق يارمهكوبي كه هي بزن هم بزن تا گندم از پوس��ت
بيرون ش��ود .درگير و دار نوش��تار آنچه هست و نيست بودم كه
مطلبي از جناب رضا خان اميدي به دس��تم رسيد كه بهتر از من
به اين درد دمل چركين نيشتر زده .
خلق خدا به چه روزي افتادهاند از تدبير ما

دیرزمان��ی از رهاک��ردن دو بیم��ار در بیابانهای اط��راف تهران
نمیگذرد .دو س��ال پیش بود که کودک دستفروش��ی در همین
میدان آزادی کنار ترازوی خود از سرما یخ زده بود.
دو س��ال قبلت��ر از آن ،جس��د ک��ودک زبالهگ��ردی در حوالی
بندرعب��اس پی��دا ش��د درحالیک��ه موشها نص��ف صورتش را
خ��ورده بودند .هنوز درد بچهه��ای درودزن التیام نیافته بود که
دانشآموزان ش��ینآبادی ُگر گرفتند و پس از یکس��ال هنوز از
ای��ن نهاد به آن نهاد و از این بیمارس��تان به آن بیمارس��تان در
رفتوآمدند.
همین تازگیها مس��ووالن ش��یراز (احتماال پس از هماندیشی!)
تصمیم گرفتند معتادان خیابانخواب را از سطح شهر جمع کنند
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و پی��ش از آغاز فصل س��رما در اطراف بندرعب��اس رها کنند .در
این میان دو نفر از این افراد جان دادند .چهبسا این مسووالن ته
دلش��ان بیمیل نبودند که راه بر تک��رار این ماجرا ببندند و این
بختبرگشتهها را کمی آنسوتر در دریا تخلیه کنند.
هن��وز یک ماه از فاجعه يك اردوگاه معتادان و مرگ بیش از 50
نفر در اث��ر بیماری در آن نمیگ��ذرد .اردوگاهی که گویا مکانی
ب��وده برای تحقیر آدمهایی که از نگاه دس��تاندرکاران آن ،قابل
بازیافت نبودهاند!
حاال هم خودکش��ی یک دس��تفروش در مت��رو و مرگ دو کارگر
در س��قوط از س��اختمان بهدلیل ضعف عملکرد گ��روه امدادی.
س��ه ن��انآور؛ یک مرد و دو زن .یکی از ای��ن زنها در روز حادثه
برای پیگیری مطالباتش ب��ه کارگاه مراجعه کرده بود .این اولین
باری نیس��ت که کارگاهی در خیابان جمه��وری آتش میگیرد.
این خیابان و ش��هر پر اس��ت از کارگاههای غیراس��تانداردی که
هیچ روزش��ان تعطیل نیس��ت و از کارگران زن و مردی پر است
که با حداقل دس��تمزد و چهبس��ا بدون برخورداری از بیمه بهکار
مشغولند.
فقر اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی و منطقهای وجه مش��ترک
همه این حوادث است .مولفههایی که باید دالیل آن را در ساحت
سیاستورزی و سیاستگذاری جستوجو کرد.
ام��ا چرا چنین ماجراهایی هر بار که اتفاق میافتد مدت کوتاهی
حساس��یتی را برمیانگیزد و پس از مدتی به فراموش��ی س��پرده
میشود و سپس چهبسا در شکلی خشنتر تکرارشود؟ به نظر دو
مولفه در این باره دارای اهمیت است .1 :فقدان سخنگوی مسائل
اجتماعی در دولت و  .2فقدان پاسخگو.
در سال  1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در
راستای احیای اصول معطلمانده سوم ،بیستونهم و چهلوسوم
قانون اساس��ی به تصویب رس��ید .بهموجب این قانون ،وزیر رفاه
عالوهبر آنکه عضوی از دولت است ،نمایندگی مردم در نظارت بر
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سایر سیاستگذاریهای دولت را نیز برعهده دارد و از این منظر
س��خنگوی س��احت اجتماعی در کابینه است .اما در سال 1390
وزارت رف��اه و تامین اجتماعی بهلحاظ ش��کلی ب��ا دو وزارتخانه
تعاون و کار ادغام ،اما در عمل منحل ش��د و پیرو آن قانون نظام
جامع نیز بایگانی شد.
یک��ی از ارکان اصل��ی ای��ن قانون ،ش��ورایعالی رف��اه و تامین
اجتماعی اس��ت که اهمیت آن حتی باید از ش��ورایعالی امنیت
ملی هم باالتر باش��د و چنین امری ب��ا تعریفی که رئیسجمهور
محترم از امنیت ملی دارد نیز س��ازگار اس��ت .این در حالی است
ک��ه این رکن اساس��ی از ابتدا کمتر مورد توجه قرار داش��ته و از
زمان تاس��یس (س��ال  )1383تاکنون تنها  6جلسه آن تشکیل
شده اس��ت .هماهنگی سیاس��تهای اجتماعی ،تعامل با شوراي
اقتصاد و س��اير شوراهاي فرابخش��ي براي حل مسائل اجتماعي،
بررس��ي ،اصالح و تاييد سياس��تهاي رف��اه و تامين اجتماعي و
بررس��ي ،اصالح و تاييد بودجه س��االنه رفاه و تامين اجتماعي از
وظایف این ش��ورا است .ریاست این ش��ورا برعهده رئیسجمهور
اس��ت و عالوهبر رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی و سه نفر
از نماین��دگان مجلس ،وزرای تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی ،دفاع،
اقتصاد ،بهداشت ،مس��کن ،آموزش و پرورش و کشور در ترکیب
آن عضویت دارند .ترکیب شورا عالوهبر اهمیت جایگاه آن ،دامنه
گس��ترده سیاستگذاری اجتماعی را نیز نشان میدهد .این شورا
میتوان��د در ایج��اد نگاهی فراگیر به توس��عه و رفاه ،تاثیر جدی
داشته باشد و به رفع تناقضهای درونی و ماهوی بین بخشهای
اقتص��ادی و اجتماعی کمک کند .در ح��ال حاضر صدایی که از
درون هیات دولت ش��نیده میشود با تعریف جامع از امنیت ملی
همآوا نیس��ت و این مس��اله اهمیت ش��ورایعالی رفاه و ضرورت
وجود س��خنگو برای ح��وزه اجتماع��ی در کابین��ه را دوچندان
میکند .مس��اله دیگر فقدان نهاد و دستگاه متولی و پاسخگو در
حوزه اجتماعی اس��ت .اگر «مسوولیت» را بهمعنای «مورد سوال
قرار گرفتن» در نظر بگیریم ،اینگونه شاهد مسابقه برخیها برای
در اختیار گرفتن پس��تهای مختلف ستادی و اجرایی نخواهیم
بود .وقتی مسوولیت ،هیچگونه پاسخگویی در پی ندارد و تنها به
منبعی برای دسترس��ی به منابع و امتیازات ویژه تبدیل میشود،
تک��رار چنین فجایعی دور از انتظار نیس��ت .مس��وول مربوطه در
حادثه آتشس��وزی کارگاه خیابان جمهوری ،باز نشدن نردبان را
ناشی از مشیت خداوندی میداند .جدای از اینکه او سعی میکند
از ای��ن طریق بیکفایتی خود را «دیناندود» کند اساس��ا معنای
مسوولیت و مدیریت را درک نکرده است.
دو نکته دیگر در این زمینه قابل بحث اس��ت :اول آنکه بس��یاری
از مسووالن سطوح مختلف کش��ور هرچند بهشعار مدام مردم را
ولی نعمت خود معرفی میکنند ،اما در عمل ،انجام وظایف خود

را نوع��ی لطف و مرحمت در حق مردم میدانند .بهعبارت دیگر،
حقوق حق��ه اجتماعی مردم نظیر برخورداری از اس��تانداردهای
زندگی را بهرس��میت نمیشناس��ند .بر همین اس��اس است که
فالن مس��وول مثال در افتتاح یک مدرس��ه آنرا هدیه دولت به
مردم آن منطقه میداند .چنین دیدگاهی اساس��ا صورت مس��اله
را نادرس��ت میبیند و بهجای پایبندی به قوانین و احقاق حقوق
اجتماعی ،تصور میکند میتوان از س��ر عطوفت و سخاوتمندی
مش��کلی از مشکالت اجتماعی را حل کند .تا زمانی که در رابطه
دولت-م��ردم ،حقوق انس��انی و قانونی مصرح در قانون اساس��ی
بهرسمیت ش��ناخته نشود نه س��خنگویی معنا پیدا میکند و نه
پاسخگویی .موضوع دیگر اینکه بسیاری از این حوادث و رخدادها
دقیق��ا در میان گروههایی از جمعیت رخ میدهد که صدایش��ان
بهجای��ی نمیرس��د .طبقاتی از آدمه��ا که گویا در مناس��بات و
سیاس��تورزیهای ما گم هستند .طی س��الهای اخیر شکلی از
نابرابری حقوقی در جامعه پدیدار ش��ده اس��ت ک��ه در آن گروه
اقلیت��ی با نزدیکش��دن به نظام سیاس��ی ،فضای��ی را برای خود
تعری��ف میکنند که در ذیل آن به خود اختیار میدهند هرگونه
که میخواهند عمل کنند بیآنکه الزم بدانند به جایی پاس��خگو
باش��ند و گوی��ا از مصونیتی آهنین برخوردارن��د .اقلیتی که گویا
کشور را بهمثابه کلوپی خصوصی میبیند و همه امکانات و منابع
آن را متعلق به خود میداند .در مقابل گروه دیگری هس��تند که
اساس��ا از دایره قوانین به بیرون پرتاب ش��دهاند و از حداقلهای
حمایت اجتماعی در حد قوانین رس��می نیز برخوردار نیس��تند.
بدیهی اس��ت که همی��ن گروههای جاافتاده و فراموشش��ده ،در
حوادث طبیعی و غیرطبیعی بیشترین آسیب را میبینند .ما باید
بپذیریم اگر گروههایی در جامعه بیپناه هستند از بیکفایتی نظام
تدبیر و سیاستگذاری ما است .خالصه اینکه باتوجه به ساختار
جمعیتی و ترکیب طبقاتی ،رشد روزافزون آسیبهای اجتماعی،
ش��کاف ش��دید نابرابریهای اقتص��ادی و اجتماعی ،گس��ترش
شکلهای مختلف فقر درآمدی ،تغذیهای ،آموزشی ،بهداشتی و...
باید با بهرسمیتش��ناختن جایگاه قانون ساختار نظام جامع رفاه
و تامی��ن اجتماعی و توجه به جایگاه ارکان آن ،رابطه میان دیگر
وزارتخانهها را ذیل چارچوب سیاس��تگذاری اجتماعی بازتعریف
کرد .سیاس��تگذاری اجتماعی نهتنها برای مواجهه با پیامدهای
منفی سیاس��تهای اقتصادی بلکه در معن��ای مجموعه تدابیر و
اقداماتی مبتنی بر نیازمندیابی فعال همراه با فراگیری ،جامعیت
و کفایت طراحی و اجرای سیاستهای اجتماعی جامع و حرکت
بهس��مت ش��کلی از دولت رفاه میتواند حوزههای رانتخواری و
رانتجویی را نیز محدود کند .با تامین حقوق اجتماعی و رفاهی،
میتوان امید داش��ت که دریچهای بهسوی دیگر ابعاد توسعه نیز
گشوده شود.
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