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حمايت سازمان
بينالمللیکار از زنان
کارآفرين سوريه و اردن

تاميناجتماعی
بحث داغ انتخابات آمريکا
گزارشی از مناظرات انتخاباتی درونحزبی ایاالت متحده

«زنان مصمم» نــام گروهی 9نفره از
زنان اردنی و ســوری است که توسط
ســازمان بینالمللی کار برای ایجاد
کسبوکار آموزش دیدهاند.
ســازمان بینالمللــی کار در ســال
2017میالدی ،با توجــه به اهمیت
اشــتغالزایی و کارآفرینی در این دو
کشــور ،برای بهبود اوضاع معیشتی
آنها پس از پایان یافتن مشــکالت
داخلی ،برنامــهای برای آموزش زنان
کشــورهای یادشــده تــدارک دید
کــه در آن 33زن اردنــی و ســوری
شرکت داشتند .برنامه یادشده شامل
آموزش مشاغلی چون آشپزی ،تولید
صنایعدســتی و شــیوههای تعیین
قیمــت تمامشــده و بازاریابی برای
شرکتکنندگان بود که در نهایت9زن
از میان آموزشدیدگان ،گروهی به نام
«زنان مصمم» تشکیل دادند.
«پاتریــک دارو» ،هماهنگکننــده
سازمان بینالمللی کار در این پروژه
معتقد اســت ،بهطور کلــی جامعه
پناهندگان در سراسر جهان درصورتی
میتواننــد در جامعــه میزبان موفق
باشــند که توان مدیریت معیشــتی
خــود را داشــته باشــند ،از این رو
ســازمان بینالمللــی کار این پروژه
را برای پناهندگان ســوری در خاک
اردن تــدارک دیــد که مشــکالت
خانوادههــا را بــه حداقــل خــود
برساند.
«دارو» همچنیــن تصریح میکند:
«نیمهپنهــان ماجرا اینجاســت که
آموزش این پناهندگان برای سازمان
بینالمللــی هزینه بســیار کمتری
نســبت به پرداخت کمکهزینهها یا
تامین مایحتاج آنها دارد به این دلیل
که وقتی گروههای موردنظر بتوانند
کســب درآمد کنند تقریبا بینیاز از
کمکهای بینالمللی خواهند بود».
وی اظهار میکنــد« :بعد اجتماعی
و کاهــش مشــکالت اجتماعی در
میان پناهنــدگان و جامعه میزبان،
دســتاورد دیگری اســت که در این
برنامه دنبال شده و تاکنون موفق بوده
و سازمان بینالمللی کار در نظر دارد
با همکاری نهادهای دیگر بینالمللی
در ســایر کشــورها چنین پروژهای
را اجرایــی کنــد ».هماهنگکننده
سازمان بینالمللی کار در این پروژه
میگویــد« :برای اینکــه گروههای
آموزشدیده تشویق به ادامه راه شوند،
بازارچههایــی با حمایــت نهادهای
مربوطه در کشور میزبان دایر میشود
تا افرادی که آموزش دیدهاند ،بتوانند
نتیجه فعالیتهایشــان را بهصورت
ملموس تجربه کرده و تشویق به ادامه
راه در بازار آزاد شوند ».تجربه این گروه
از زنان تبدیل به یک الگوی قابل اعتماد
برای سازمانهایی شده که بخشی از
برنامههای خود را به توانمندســازی
گروههــای اقلیــت و آســیبدیده
اختصــاص دادهانــد .کارشناســان
میگویند کمــک به تجاریســازی
ایدههایی از این دست ،بزرگترین کمکی
اســت که میتواند موجب رشد کسب
وکار این گروهها شود.
منبعIOL:

مناظرات کاندیداهای انتخابات 2020ایاالت متحده آمریکا آغاز شده و رقابتهای درونحزبی هر روز نسبت به روز
قبل ،شدیدتر میشود ،اما ظاهرا تفاوت این انتخابات با سایر انتخابات آمریکا این است که مسائل خارجی ،مهاجرت،
بودجههای نظامی و بهطور کلی جنگ به حاشیه رفته و بیشتر موارد معطوف به خدمات اجتماعی خود آمریکایی شده
اســت .در این زمینه میتوان به دو مناظره آخر حزب دموکرات اشاره کرد که هر دو آنها کامال مناظرهای بر مبنای
خدمات اجتماعی بوده و نمیتوان انکار کرد که ظاهرا بهترین بهانه کاندیداها برای جلبنظر رایدهندگان مربوط به
ارائه خدمات تامیناجتماعی و بیمههای درمانی بهتر است .نکته قابلتوجه این است که دموکراتها این بار انگشت
بر میزان هزینههای صرف شده از سوی دولت برای بهداشت و درمانگذاشتهاند و بهدنبال این هستند که هزینههای
مربوط به این بخش را مدیریت کرده و با استفاده از راهکارهایی که ارائه میدهند برنده انتخابات  2020میالدی باشند.

چرا این مسئله مهم است؟
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معتدلبر
این باورند که
رایدهندگان
مستقلبا
پیشنهادیمثل
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فردگرایی
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به حاشیه رانده
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دستاوردی
برای کشور
نداشته باشد

بررســیهای آماری نشــان میدهد اصوال
آمریکاییها باالترین هزینههای مراقبتهای
بهداشــتی را در سراســر جهــان بــه خود
اختصــاص دادهاند و در این کشــور نزدیک
به 28میلیــون نفر تحتپوشــش هیچ نوع
بیمهای نیســتند .بــه همین دلیــل بروز
ی ناگهانی یا مراجعــه یک فرد
یک بیمــار 
آمریکایی به اورژانس بیمارســتان میتواند
از نظر اقتصادی بدهی سنگینی برای وی به
همراه داشته باشد .کارشناسان در این زمینه
بــرآورد کردهاند ،حتــی آمریکاییهایی که
تحتپوشش یکی از انواع بیمههای درمانی
در این کشور هستند نیز هنگام بروز مشکالت
سالمتی برای آنها یکباره اقتصاد خانواده با
چالشــی جدی مواجه میشود و بعضا حتی
خانه و محل اقامتشان را نیز از دست خواهند
داد .به همین دلیل دموکراتها که ســابقه
خوبی از متوسل شــدن به این نوع از رقابت
انتخاباتی دارند باز هم ســراغ موضوع بیمه
رفتهاند.
تجربه دموکراتها در انتخابات مجلس باعث
شــد تا حمایت از بیمه همگانی «اوباماکر»
نزدیک به 40کرســی را در اختیارشان قرار
دهد .این بار هــم امیدوارند با اســتفاده از
جذابیــت موضوع بیمه درمانی و بهداشــت
ت ریاستجمهوری
برای آمریکاییها ،در رقاب 
سال 2020پیروز شوند.

دموکراتها دقیقا درباره چه
چیزی بحث میکنند؟

اگر از بحثهــا و گفتوگوهــای مربوط به
این رقابتها بگذریم و تنهــا بر بیمه تمرکز
داشته باشــیم ،میبینیم دموکراتها اصوال
به دو نکته مهم در این بخش تاکید دارند که
عبارتاند از :بیمه همگانــی ،که در این نوع
بیمه همه اتباع کشور آمریکا میتوانند آزادانه
و بهسادگی تحتپوشش آن که زیر نظر دولت
اداره میشــود قرار گیرند و دومین نکته هم
محدودکردن فعالیت بیمههای خصوصی به
نفع برنامههای دولتی است.
پاشنهآشــیل دموکراتها در ایــن دوره از
رقابتهای انتخاباتی این اســت که اوباما در
رقابتهــای انتخاباتی خود برای بهدســت
آوردن امتیاز بیم ه عمومی توانســت پیروز
میدان باشد ،اما نتوانست فعالیت بیمههای
خصوصــی را به نفــع برنامه خــود متوقف
کند و بهناچار پذیرفت کــه دولت کار خود
را انجــام دهد و بیمههــای خصوصی هم به
فعالیتشان ادامهدهند .طرحی که اوباما برای
متوقفکردن بیمههای خصوصی ارائه کرده
بود بــه «بیمه درمانی برای همه» مشــهور
بود که نســخهای کپی شده از نظام خدمات

بریتانیا شناخته میشد و در آن ،افراد همگی
از پوششهای حداقلی درمانی یا همان بیمه
عمومی برخوردار بودند ،اما درصورت تمایل
میتوانستند خدمات بیمهای خصوصی را هم
برای خود تهیه کنند تا پوششهای بیشتر و
متفاوتتری داشته باشند.

چرا تأمین بیمه درمانی از طریق
دولت بحثبرانگیز است؟

بهطور کلــی دموکراتهای معتــدل بر این
باورند که رایدهندگان مستقل با پیشنهادی
مثل «مدیکــر» برای همــه ،مخالف بوده و
بــه آن رای نمیدهند ،چــون فکر میکنند
جمهوریخواهان با استفاده از ایده ،مداخله
دولــت سوسیالیســت آن را بــه حاشــیه
میرانند .این در حالی است که گروه دیگری
از دموکراتهــا ،بر این باورنــد که ایدههای
بزرگ امروز مثل «مدیکر» قطعا به پیروزی
خواهد رســید و اصالحات سیاسی تنها راه
ترمیم و اصالح سیاستهای شکستخورده
مراقبتهای بهداشتی در گذشته خواهد بود.

واقعیت قانون بیمه برای همه

کارگــران آمریکایــی هــر آنچــه از طریق
کارفرمایانشــان بهعنوان بیمــه دریافت
میکنند را پذیرفتهاند و به آن عادت کردهاند،
بنابراین اگر احتمال اینکه این افراد بیمههایی
که در اختیــار دارند را فرامــوش کرده و به
طرحی که هنوز امتحان خود را بهخوبی پس
نداده اتکا کنند شاید چندان زیاد نباشد.
نکتهای که اقتصاددانها به آن تکیه دارند ،این
است که براســاس طرح «بیمه درمانی برای
همه» اگرچــه آمریکاییها نیازی به پرداخت
هزینه بیمه خصوصی ندارنــد ،اما در مقابل،
باید مالیات بیشــتری به دولت بدهند .دقیقا
مانند آنچه در انگلستان انجام میشود و اتباع
این کشــور برای بیمه عمومی هیچ هزینهای
ندارند ،اما درصدی از ســطوح مالیاتی آنها
مربوط به تامین هزینههای این نوع بیمه است.
این کارشناسان برآورد کردهاند ،یک خانواده
چهارنفره انگلیسی که ساالنه نزدیک به 50هزار
دالر درآمد دارد طی این دوره ،متوسط 7450
دالر بهعنوان مالیات که بخشــی از آن مربوط
بــه خدمات بیم ه ســامت اســت ،پرداخت
میکند .این ســطح مالیاتی در بســیاری از
موارد ،موردقبول کارگران قرار نخواهد گرفت،
چون نمیدانند در مقابل مالیاتی که دریافت
میکنند چه چیزی بهدســت خواهند آورد.
تجربه انتخاباتی گذشــته که باعث روی کار
آمدن ترامپ در ایاالت متحده آمریکا شد دقیقا
به همین موضوع اشاره میکند.
منابع:واشنگتنپست،وکس،گاردين،سیانبیسی

قمار دموکراتها
رویبيـــمههمگـــانی

جمهوریخواهان طرح دموکراتها را خودکشی سیاسی میدانند ،اما...

در دومین مناظره انتخاباتی ایاالت متحده آمریکا
اغلب مواردی که مطرح شــد مربوط به سیستم
بهداشتی و بیمههای درمانی در این کشور بود تا
جایی که مجری برنامه از نمایندگان پرسید این
موضوع«سیاستینادرست»استیااینکهمیتوان
از آن بهعنوان «خودکشی سیاسی» یاد کرد؟
این ســوال بهگونهای مطرح شــد کــه طرفین
جمهوریخواهــان و دموکراتهــا -را وادار بهمطرحکردنمواردیکردکهاطالعازآنهامیتواند
واقعیاتیازآنچهدرسیستمبهداشتودرمانآمریکا
میگذرد را نمایان کند .نکته قابلتوجه این است
که ظاهرا مشکالت و معضالت سیستم بهداشت و
درمان در ایاالت متحده آمریکا به اندازهای است
که همواره در طول انتخابات به اصلیترین موضوع
در رقابتهای انتخاباتی تبدیل شــده و نمودارها
نمایانگر این نکته اســت که در این رقابتها هم
بیشــترین وقتی که کاندیداها در سخنان خود
استفاده کردهاند مربوط به سیستم مراقبتهای
بهداشــتی بوده اســت .در آخرین مناظرهای که
تاکنون برگزار شــده ،دو رقیب انتخاباتی «برنی
سندرز» و «الیزابت وارن» حضور داشتند و اغلب
سخنانآنهامربوطبهبرنامهبهداشتعمومیبود.
ســناتور «برنی ســندرز» درباره این سیاســت
تاکید میکند« :اصوال ارائه خدمات بهداشتی به
آمریکاییها به شیوه فعلی مناسب نیست و باعث
بروز چالش در بســیاری از مقاطع شــده و باید با
استفاده از دســتاوردهای اوباماکر ،سیاستهای
نوینــی را بــرای همگانیکردن بیمــه درمانی
اتخاذ کرده ،به ایــن دلیل که این نوع بیمه صرفه
اقتصادی داشته و میتواند امتیازات مناسبی برای
جامعه به ارمغان آورد ».تحلیلگران این رقابتها
تاکید دارند :دموکراتها خوب میدانند مســئله
مراقبتهای بهداشتی ،موضوعی قابلتوجه برای
آمریکاییهاســت و میتوان با استفاده از همین
جایگاه،امتیازاتورایهایموافقبسیاریبهدست
آورد ،اما نکته اینجاست که جمهوریخواهان نیز
دقیقا برآورد کردهاند اگر قرار اســت ضربهای به
دموکراتها بزنند دقیقا همین موضوع میتواند
بهتریــن گزینه باشــد« .تیم رایان» بــا انتقاد از
سیاستهای خدمات درمانی حال حاضر ،تصریح
میکند« :امــروز کارفرمایان بــه کارگران خود
بیمههای مشــخصی ارائه میکنند که براساس
منافع اقتصادی خودشان بوده و امتیازات بیشتری
از شــرکت ارائهدهنده بیمهای برای خود دریافت
میکنند تا اینکه به فکر کارگران باشند ،به همین
دلیل به کارگران میگویند بیمه همین اســت و
انتخابدیگریندارید».رایانمعتقداست،درطرح
ارائه شده از سوی دموکراتها ،قرار است به کارگران
بگوییــم به حقوقی که دریافــت میکنید کاری
نداریم ،چون واشنگتن برای شما بیمهای مناسب
تدارکدیده و اگر تمایل دارید خودتان میتوانید از
میان شرکتهای ارائهدهنده بیمه خصوصی هم با
پرداختحقبیمهخدماتدریافتکنید.درهمین
حال ،جناح مقابل با تمســخر مطالب ارائهشده،
میگویند ،موضــوع درباره انتخاب افــراد برای
بیمههای درمانی نیست ،بلکه موضوع درباره ارائه
خدماتی است که قرار است به آمریکاییها بدهیم.
بهعنوان مثال ،اگر به کارگران بگوییم بیمه عمومی
میخواهید یا داروهای ارزان و باکیفیت و خدمات
پزشکی مناسب ،به نظر شما پاسخشان چیست؟
جمهوریخواهانتاکیددارند،اینروی هدموکراتها
درواقع یک خودکشــی سیاسی برای آنهاست،

چون دستاوردهای نامناسب این برنامه میتواند
آرای گستردهای را از آنها بگیرد و دموکراتها را
بهحاشیهبراند،بنابراینبهتراستبهجایچانهزنی
در این زمینه به فکر جایگاه سیاسی خود باشند و
ارادهای برای ارائه خدمات واقعی داشته باشند.
جمهوریخواهــان میگویند ،ســندرز اگرچه
پیشــنهاد بیمه همگانــی را داده ،اما آیــا درباره
هزینههای احتمالی آن به خزانه نیز برنامهای دارد
یا اینکه صرفا برای رسیدن به آرای بیشتر مردم،
چنین برنامهای را ارائه کرده که قطعا دستاوردی
برای مردم نــدارد و تنها به اقتصاد هزینه تحمیل
میکند .از سوی دیگر« ،الیزابت وارن» که از برنامه
بیمه همگانی حمایت میکند ،معتقد اســت ،به
هیچعنوان بهدنبال گرفتن اختیار خرید بیمهنامه
کارگران و کارمندان نیســتیم ،بلکه میخواهیم
به همــه ،انتخابی مشــابه بدهیم ،ولــی ظاهرا
جمهوریخواهان به این فکر کردهاند و میخواهند
گروهی را از داشتن بیمه درمانی منع کنند.
«وارن» معتقد است ،دریافت مالیات از جامعه برای
ارائه خدمات بیم ه همگانی ،اعمال فشار به جامعه
نیســت ،بلکه میتواند رفاه اجتماعی را به جامعه
هدیه دهد و بایــد از آن حمایت کنیم نه اینکه در
مقابل آن ،مقاومت داشته باشیم.
البته اشــاره «وارن» به دریافت مالیات از اقشــار
متوسط باعث اعتراض گسترده جمهوریخواهان
شده و آنها به این نکته اشاره میکنند که اصوال
نباید گروهی برای رفاه و بهداشت دیگران هزینه
بپردازد ،بلکه هر فرد در مقابل پرداختهایی که به
بیمهها دارد باید متناسب آن ،خدمت دریافت کند
که اکنون هم چنین اتفاقی افتاده و نباید برای بیمه
همگانی با سایر اقشار جامعه فشار اقتصادی وارد
کنیم .جمهوریخواهان مخالف برنامه «سناتور
ســندرز» تاکید میکنند ،امروز سناتور سندرز
اعالم کرده ،چهاردرصــد مالیات از خانوادههایی
که بیشتر از 29هزار دالر در ســال درآمد دارند،
برای تامین بودجه ارائه خدمات بهداشتی عمومی
درنظر گرفته شده ،اما نکته این است که با دریافت
این مالیات ،قرار است چنددرصد را درگیر کنیم و
به چه تعداد آمریکایی خدمات همسان ارائه دهیم.
«وارن» در پاسخ به این ادعای جمهوریخواهان،
میگوید« :همین امــروز 28میلیون آمریکایی
هیچگونهبیمهایندارندودولتوبرخیبخشهای
مردمی هزینههای این گروه را میپردازند و نکته
اینجاست که دولت هم این مبلغ را از مالیات همه
آمریکاییها تامین میکند ،اما اگر تنها چهاردرصد
مالیات به همه آمریکاییها اضافه شود ،میبینیم
کشوری یکپارچه از نظر خدمات بیمهای خواهیم
داشت».دراینمیانتحلیلگرانبهداشتوسالمت
آمریکابااشارهبهگفتههایطرفین،معتقدند،اتخاذ
سیاستهای ســندرز درباره ارائه بیمه همگانی
ســامت اگرچه میتواند نوعی از بیمه سالمت را
در اختیار جامعه قرار دهد ،اما نباید فراموش کنیم
دریافت مالیات و ارائه خدمات یکسان و همگانی
میتواند نوسانهایی در ارائه خدمات و نرخ دارو و
هزینههای درمانی ایجاد کند که بعضا قابلکنترل
نیست« .لری لویت» ،معاون اجرایی سیاستهای
بهداشت در بنیاد خانواده در این زمینه میگوید:
«شاید این طرح بهظاهر مناسب است ،اما دریافت
مالیات برای ارائه خدمات بهداشتی بدون اشاره به
میزان صرفهجویی ایجاد شــده در بودجه دولت،
کارآمد نیست و نمیتواند امتیازاتی برای اقتصاد
آمریکا ایجاد کند».
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