گزارش ویژه

اقتـــــصادی

رئیس کمیته امداد در گفت وگو با «ایران»:

امدادیکاورژانساجتماعیاست

مریم جهان پناه  -با پیروزی انقالب شــکوهمند اســامی توجه به رفع مشــکالت فــراوان اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی طبقات محــروم جامعه و پیشبینی برنامههای مورد نیاز برای توانمندســازی و رفع نیازهای اقشــار
محرومموردتوجهویژهدولتمردانقرارگرفتبهگونهایکهلزومحمایتودستگیریازنیازمندانومحرومان
جامعهدرصدربرنامههاینظامتازهتأسیسجمهوریاسالمیایرانقرارگرفتو ۲۲روزپسازپیروزیانقالب
اســامی ،کمیته امداد امــام(ره) با صدور حکمی از ســوی امام خمینــی(ره) برای مدت نامحــدود و به منظور
نتأسیسشد.آغازواستمرارفعالیتکمیته
حمایتورسیدگیبهمحرومانومستضعفانوخودکفاکردنآنا 
امداد امام(ره) با تمرکز بر امدادرســانی و حمایــت از افراد و خانوادههای نیازمند با رعایت کرامت انســانی و
عزتنفسآنان،حمایتهدفمندازایشانوترویجفرهنگکارمیانافرادوخانوادههایتحتپوشش،تالش
برایپیشگیریازتولیدنظامیافتهفقردرکشور،کمکبهبهبودفضایکسبوکارواشتغالپایداراقشارنیازمند،
ارائهخدماتاجتماعیوحمایتیدرجهتتوانمندســازینیازمندانشــاملتوسعهپوششبیمهاجتماعی،
فراگیــر نمــودن بیمه درمــان و ارتقای کــم و کیفی خدمــات حمایتی پایه اعم از مســکن ،آموزش و معیشــت
نیازمندان ،ترویج فرهنگ انفاق و ایثار و نیکوکاری و نشــر سنتهای حسنه اسالمی و در نهایت تالش مستمر
برایمردمیشدنفعالیتهایمربوطبهانجامحمایتهایمادیومعنویازمحرومانصورتگرفتهاست.
حال پس از گذشــت 40سال این نهاد حمایتی همچنان پای کار ایســتاده و به جامعه هدف خود خدمت ارائه
میدهدبا«پرویزفتاحرئیسکمیتهامداد»بهگفتوگونشستهایمکهمیخوانید:
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کمیتــه امداد براســاس یک ســری سیاســتها و
برنامهها و در واقع ماموریتهایی تاســیس شــد
به نظر شــما از ابتدای تاســیس تاکنــون این نهاد
چقدر توانســته اهــداف تعریــف شــده را محقق
کند؟
فتــاح :ببینید کمیته همزاد انقالب اســامی
اســت و در تمــام مراحــل انقــاب متناســب بــا
شرایط نظام و انقالب پیش رفته و خود را با آن
تطبیق داده اســت .مثالً در دوران دفاع مقدس
با کمک امدادگران در جبهه ایفای نقش کرده،
یا در سازندگی و محرومیت زدایی نفش داشته
و...در واقع امداد در همه شــرایط با اســتفاده از
ظرفیــت مردمــی بــه نوعــی کمک حــال مردم
وجامعــه بــوده تــا مشــکالت حــل شــود یعنــی
نهادی اســت که بــا آن ماموریت تعریف شــده
خود فاصله پیدا نکرده اســت حتی سعی کرده
به آن عمق هم ببخشــد .خب شــاید در ابتدای
انقــاب فقــط بحــث معیشــتی مردم بــود ولی
االن میبینید که خدمات امداد خیلی وسیع تر،
فنیتر و علمیتر شده است مثل انواع بیمهها،
ارائه مســکن ،وام دانشــجویی یــا دانش آموزی

و غیره .در واقع امروز یک بســته حمایتی کامل
متناسب با شــرایط روز را ارائه میدهد طوریکه
خانوادهها خودکفا شــده و نیــازی به کمکهای
دولتــی و مردمــی نداشــته باشــند.البته باید به
ایــن نکتــه توجه داشــت که با این حــال ،برخی
به دنبال این هســتند که دســتاوردهای  ۴۰ساله
نظام را به پستو ببرند و مردم را نا امید کنند.
مهمتریــن ماموریتی کــه برای امــداد تعریف
شــد چه بوده و آیا این نهاد توانســته درانجام آن
موفق شود؟
فتــاح :خــب اصــل ماموریــت ما دســتگیری
اســت ایــن دســتگیری در واقــع بــه معنــی این
اســت کــه دســت فــرد نیازمنــد را بگیریــم تــا
خود اتکا شــود وروی پای خود بایســتد .طبیعی
اســت که نیازهای مختلفی وجــود دارد که همه
آنها احصا میشود و ما سعی میکنیم براساس
نیازهــا آنهــا را برطــرف کنیــم تــا نیازمنــدان از
چتــر حمایتــی ما خارج شــوند بــه خاطر همین
ایــن تعدادی کــه مــا االن تحت پوشــش داریم
درطول این چهل ســال نبوده بلکــه بارها صفر
شــده اســت ،یعنی آنهایی که بیست سال قبل

تحــت پوشــش مــا بودنــد االن تحــت پوشــش
نیســتند و از چرخه خارج شــده و افراد جدیدی
وارد چرخه حمایتی ما شــدند در واقع میتوان
گفــت امــداد یــک اورژانس اجتماعی اســت که
در حال خدمت رســانی اســت و اعتمــاد مردم
هم به شــکر خدا روز به روز نســبت به این نهاد
حمایتــی بیشــتر میشــود .البتــه هنــوز افــراد و
گروههایی وجود دارند که ســعی میکنند نظام
را بــه کمکاری در حــوزه رفــع محرومیت متهم
میکننــد ،ولــی بــا قاطعیــت اعــام میکنم که
ســال  ۱۳۷۵جمعیــت مددجویــان مــا بیشــتر
از امــروز بــود .امروز خوشــبختانه در راهســازی،
برقرســانی و آبرسانی به روســتاها در مناطق
صعبالعبــور اقدامــات زیــادی انجــام شــده
اســت .نظــام در ایــن  ۴۰ســال کارهــای زیــادی
انجام داده است و نباید نا امید باشیم.
جامعــه هــدف بــه طبــع انتظاراتــی از ایــن
نهاد داشــته و دارنــد ،به نظر شــما توانســتید آن
انتظارات را برآورده کنید یا هنوز با خواســتههای
جامعه هدف فاصله دارید؟
فتاح :ســعی خودمــان را کردیــم بهطوریکه
امــروز آنهایــی کــه از امــداد خدمــت میگیرند
رضایت نســبی دارند ،البته بنا بر این نیست که
همه مشــکالت برطرف شــود ،چراکه ما نه قادر
هستیم و نه درست است .خودشان باید شرایط
خــود را تغییــر دهنــد و در واقــع همــان بحــث
خودکفایی و اشــتغال اســت که باید مددجویان
بــه آن ســمت حرکت کننــد ولی در آن شــرایط
اورژانســی کــه بــه امــداد مراجعــه میکننــد به
نظــرم توانســتیم وظایــف خــود را بــه درســتی
انجام دهیم.
در خصوص افزایش مستمری مددجویان در
سال آینده چه برنامهای دارید؟
فتاح :خب ســال گذشــته با همت مجلس و
دولــت مســتمری مددجویان بیش از ســه برابر

