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ملی کش��ور قلمداد نمود و برای مهار و کنترل آن به مثابه چالش��ی 
امنیتی چاره اندیشی و برنامه ریزی کرد. از این رو، توجه به مسئله فقر 
در کش��ور و علل و پیامدهای آن یکی از ضروریات و اولویت هایی 
اس��ت که باید مورد توجه پژوهش های مختلف و مورد عنایت ویژه 
دولت از منظر سیاس��ت گذاری  قرار گیرد. این نوش��تار ضمن اشاره 
اجمالی به وضعیت فقر در یک دهه گذش��ته در کش��ور، به بررسی 
عل��ل و زمینه ه��ای رش��د آن و همچنین پیامدهای آن ب��رای امنیت 
اجتماعی و ملی کش��ور خواهد پرداخ��ت و نهایت نیز راهکارهایی 

برای کنترل و بهبود آن ارائه خواهد کرد. 

سيمای فقر در کشور
در ماه های گذش��ته مس��ئوالن دولتی در گزارش ها و اظهارنظرهای 
خود نس��بت به افزای��ش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و رش��د 
فقر در کش��ور هش��دار داده اند. در یکی از آخرین اظهارنظرها علی 
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارش��ی از افزایش 
نگران کننده فقر در ایران سخن گفت. پیش از وی نیز معاون آموزش 
و پژوهش س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی، نتیجه برنامه های توسعه 

روند رو به افزايش فقر در کشور؛ 
علل و پيامدهای آن

گزارش های جدیدی که از س�وی مس�ئوالن ذیربط دولت یازدهم ارائه شده، بیانگر آن است که فقر 
و نابرابری در کشور در طول یک دهه اخیر روند افزایشی تهدیدآفرینی به خود گرفته است. از این 
رو، با توجه به اینکه فقر و نابرابری تأثیر بس�یار تعیین کننده ای بر روی امنیت ملی و اجتماعی دارد، 
نوشتار حاضر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فقر در کشور، به دنبال پاسخگویی به این سوال است 
که علل گسترش فقر و پیامدهای آن در کشور چیست و چه راهبردهایی را می توان برای کنترل و 

مقابله با آن پیشنهاد نمود.

تحلیل

:اشاره

ياسر نورعلی وند*

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

مقدمه
زمانی که فقر از لحاظ مفهومی مورد مطالعه 
ق��رار می گیرد، پدیده ای اس��ت ک��ه با ابعاد 
مختل��ف سیاس��ی، اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی متظاهر می ش��ود و با همه جنبه های 
مختلف زندگی افراد در ارتباط است. با این 
هم��ه، نقطه تمرکز این نوش��تار بر روی بعد 
اقتصادی فقر قرار دارد؛ زیرا این بعد از فقر، 
ملموس ترین و مهمترین سطح فقر است و به 
عنوان عاملی بسترس��از، زمینه را برای برای 

بروز سایر سطوح فقر فراهم می کند.
کش��ور ما همواره در دوره های مختلف 
با چالش فق��ر در ابعاد گوناگون به ویژه بعد 
اقتصادی مواجه بوده است، اما این چالش با 
روند رو به افزایش��ی که از یک دهه گذشته 
به این س��و در پیش گرفته را باید مس��ئله ای 
تهدیدآفرین برای امنیت انسانی، اجتماعی و 
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در کشور را افزایش نابرابری و عدم تعادل منطقه ای عنوان کرد. این 
نگرانی ها و هش��دارها بر پایه رصد و برآورد وضعیت کلی کشور و 
آمارها و پژوهش هایی است که در این زمینه صورت پذیرفته است.  
ب��ر اس��اس آمارها از نظ��ر ش��اخص های اجتماع��ی و فرهنگی 
زمینه س��از فقر درآمدی و فقر قابلیتی )محرومیت از زیرساخت های 
اساس��ی از جنبه های مختلف آموزش، بهداشت، درمان و ...(، دست 
کم بیش از 50 درصد خانوارهای مناطق کشور به ویژه در سیستان و 
بلوچس��تان، کردستان و شمال خراسان مشمول گروه های کم درآمد 
اول تا س��وم هستند. از نظر توزیع جغرافیایی فقر در کشور، مطالعات 
حاکی از آن است که استان های مرزی گرفتار فقر بیشتری بوده و در 
نقاط حاش��یه ای کشور میزان فقر بیشتر و توزیع آن نامتوازن تر است. 
عالوه بر این، آمارهای رس��می از توزیع درآمد و بودجه خانوار نیز 
بیانگر افزایش شکاف درآمدی و نابرابری اقتصادی در کشور است. 
بر پایه آمارهای رس��می، حداقل 26 درصد خانوارهای شهری ایران 
فاقد ش��غل یا منبع درآمدی مشخص هستند. برآوردها همچنین نشان 
می دهد در س��ال 1383 خط فقر ماهانه برای ه��ر نفر 91 هزار تومان 
ب��ود، یعنی یک خانواده 4 نفره، ماهان��ه 364 هزار تومان درآمد نیاز 
داش��ت تا ش��امل افراد زیر خط فقر نشود، اما این رقم در سال 1392 
ماهانه به ازای هر نفر به 714 هزار تومان رس��ید. یعنی همان خانواده 
چهار نفره ای که در سال 83 با 364 هزار تومان زندگی عادی داشت، 
در س��ال 92 به دو میلیون و هش��تصد و پنجاه و شش هزار تومان نیاز 
داشت تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. در نتیجه خط فقر از 
سال 83 تا 92 با رشدی 5/6 درصدی مواجه بوده است. به طور کلی 
مطالعات نمایانگر این امر اس��ت که طی سال های 74 تا 84 کشور با 
روند کاهش��ی فقر روبه رو بوده اما از س��ال 84 به این سو، فقر روند 
افزایش��ی به خود گرفته اس��ت و اگر چه آثار روانی پرداخت یارانه 
نقدی در س��ال 88 به مدت یک سال روندی کاهشی به فقر می دهد، 
ام��ا پس از گس��ترش آثار تورم��ی آن، تا پایان دوره دهم ریاس��ت 
جمهوری یعنی تا س��ال 93 که به واس��طه سیاست های دولت جدید 
با کاهش اندک فقر روبرو هس��تیم، این روند دوباره سیر صعودی به 

خود گرفت.  
دکتر حس��ین راغف��ر و همکاران��ش در پژوهش��ی، رابطه فقر و 
رش��د اقتصادی را در چهار برنامه توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار 
داده اند. نتایج این پژوهش که در شماره شانزدهم »مطالعات اقتصادی 
کاربردی ایران« منتش��ر شده، نشان می دهد که در پایان برنامه چهارم 

توسعه 30 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر 
بودند. بر پایه یافته های این پژوهش متوسط 
ن��رخ سرش��مار جمعی��ت زیر خ��ط فقر در 
طول برنامه های توس��عه به صورت میانگین 
30 درص��د بوده و س��هم خانواره��ای فقیر 
از درآم��د کل تنها 13 درصد برآورد ش��ده 
اس��ت. این در حالی است که سهم جمعیت 

غیرفقیر از درآمد کل 87 درصد است. 
گزارش ها همچنین از وارونه شدن فقر از 
روستاها به شهرها و شکل گیری پدیده هایی 
همچون »ش��هری ش��دن فقر«، »زنانه ش��دن 
فقر« و »سالمندی ش��دن فقر« حکایت دارد. 
در همین راس��تا، آمارها بیانگر این موضوع 
است که میزان معیش��ت خانوارهای شهری 
در حال فاصله گرفتن بیش از پیش از میزان 
درآمد آنها اس��ت. در ابتدای سال جاری نیز 
گزارش ها نش��ان از فاصله گرفتن دستمزدها 
از نرخ تورم در طول یک دهه اخیر داش��ته 
اس��ت. نتای��ج تحقیقی ک��ه در دی م��اه 94 
توس��ط پژوهش��کده آمار ایران منتشر شد، 
نشان می دهد که حداقل هزینه زندگی یک 
خان��وار پنج نفره در تهران، پنج برابر حداقل 
دس��تمزد مصوب ش��ورای عالی کار است. 
همچنین بر اساس آمارهایی که خانه کارگر 
ارائه داده است در حالی حداقل معیشت در 
ای��ران در دوره زمانی س��ال 1385 تا 1392 
افزایش��ی چهار برابری را تجرب��ه کرده که 
در همین دوره زمانی دس��تمزدها رشد ناچیز 
3/2 درص��دی را دارا بوده اس��ت. تجزیه و 
تحلیل آماری حاکی از آن است که حداقل 
دستمزد تعیین ش��ده حتی کفاف تأمین نیمی 
از هزینه معیشت خانوارها را بر اساس حداقل 
دس��تمزد هم نمی دهد. در حالی که در سال 
1385، حداق��ل دس��تمزد می توانس��ت 41 
درصد حداقل معیشت یک خانوار را تأمین 

روند رو به افزايش فقر در کشور؛ 
علل و پيامدهای آن
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ل
حلی

ت

کند، این رقم در سال 1392 به 33/9 درصد 
کاهش یافت. هر چند این نسبت در سال های 
پی��ش از آغاز دهه 90 رو به بهبود بود، اما به 
واسطه تحریم های بین المللی و اجرایی شدن 
نادرس��ت قانون هدفمن��دی یارانه ها که در 
ادامه به تحلیل آنها خواهیم پرداخت، فاصله 
مزد و معیش��ت مجدداً افزایشی قابل توجه را 
تجربه کرد. افزایش 25 درصدی دستمزد در 
سال 1393 اگرچه سبب بهبود اندک شرایط 
ش��د - به طوری که حداقل مزد می توانست 
35/7 درصد هزینه های یک خانوار را تأمین 
کند-، اما رون��د کلی یک دهه اخیر حاکی 

از فقیرتر شدن خانوار های کارگری است. 
وی��ژه  ب��ه  ش��هرها  در  حاشیه نش��ینی 
کالن ش��هرها مس��ئله دیگ��ری اس��ت که به 
سیمای فقر در کشور دامن می زند. شهرهای 
کش��ور چیزی حدود 55 هزار هکتار اسکان 
غیربوم��ی با جمعیتی نزدیک ب��ه 12 میلیون 
نفر س��اکن - که 20 درصد جمعیت شهری 
کش��ور را به خود اختصاص می دهد- را در 
حاش��یه خود جای داده اند. این مسئله زمانی 
نگران کننده تر اس��ت که بدانیم در حاش��یه 
ش��هرهای بزرگی چون مشهد، شیراز، اهواز 
و زاهدان دسترسی به زیرساخت هایی چون 
خانه بهداشت و مدرسه به مراتب از روستاها 
پایین تر اس��ت. در یک جمع بندی کلی باید 
گف��ت آماره��ا و وضعیت عموم��ی جامعه 
از منظر ش��اخص های فق��ر و رفاه اجتماعی، 
نش��ان می دهد که فقر و روند رو به تزاید آن 
در حال تبدیل ش��دن به یک��ی از بزرگترین 

چالش های اجتماعی و امنیتی ایران است. 

علل گسترش فقر در کشور
فقر پدی��ده ای پیچیده و چندبعدی اس��ت و 
آن را بای��د محصول ن��وع روابط اجتماعی، 

ساختار نظام سیاسی و راهبردهای اقتصادی و اجتماعی آن و همچنین 
عملکرد خود افراد بدانیم. از س��وی دیگر، فقر پدیده ای نیس��ت که 
یک ش��به به وجود بیاید، بلکه نتیجه روندی زمان بر و سیاس��ت هایی 
پای��دار اس��ت. در این میان، س��هم نقش دول��ت و تصمیم گیری ها، 
جهت گیری ها و سیاس��ت های آن بیشتر از سایر متغیرهای تأثیرگذار 
اس��ت؛ چرا که قدرت سیاسی متولی اصلی تخصیص دهنده ارزش ها 
و مناب��ع در جامع��ه اس��ت و مهمترین نق��ش را در چگونگی توزیع 
ث��روت و درآمد س��رانه در جامعه ایفا می کند. این دولت ها هس��تند 
که از طریق قدرت قانونی دس��ت به سیاست گذاری می زنند و تعیین 
می کنند که سیاس��ت های حمایتی، توزیع��ی و بازتوزیعی متوجه چه 
گروه ه��ا و طبقاتی از جامعه می ش��ود و چه س��همی و به چه نحوی 
برای گروه های ذینفع در جامعه تخصیص می یابد. نوس��انات آماری 
وضعیت فقر در طول دهه ها و دولت های گذش��ته نش��ان می دهد که 
در کش��ور ما نیز همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش 
دولت بیش از س��ایر متغیرها در وضعیت فقر و رفاه و جابجایی افراد 
و طبق��ات در جامعه اثرگذار بوده اس��ت. به همین س��بب، به منظور 
بررسی علل گس��ترش فقر در کشور در سال های اخیر عالوه بر مهم 
دانس��تن عواملی همچون نوع روابط اجتماع��ی، زمینه های فرهنگی 
فق��ر و تمایالت ف��ردی در ترویج فقر، می بای��د آن را در چارچوب 
سیاست ها و جهت گیری های کلی دولتها دست کم در یک دهه اخیر 

قرار دهیم.
در یک دهه گذش��ته که مصادف با روی کار بودن دولت های 
نه��م و دهم بود، با وجود اینکه ش��عارها و جهت گیری کلی مبتنی 
بر اس��تقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی بود و کش��ور نیز با رش��د 
بی س��ابقه درآمد سرانه به واسطه گران شدن نفت مواجه شد، اما در 
روندی معکوس ش��اهد رشد فقر در کش��ور بوده ایم. در این دوره 
در مجموع 720 میلیارد دالر درآمد نفتی نصیب کشور شد که این 
رقم از مجموع درآمدهای نفتی همه دولت های گذش��ته بیشتر بوده 
اس��ت. کل درآمدهای س��ه دولت قبلی روی هم برابر 432 میلیارد 
دالر بود یعنی شش دولت قبلی روی هم تنها نزدیک به 75 درصد 
دوره های نهم و دهم ریاس��ت جمهوری، درآمدهای نفتی داش��تند. 
با این حس��اب، کل درآمدهای نفتی ایران از س��ال 1360 تا س��ال 
1392 براب��ر هزار و ده میلی��ارد دالر بوده که س��هم درآمد دولت 
هش��ت ساله قبل از این 31 سال، بیش از 57 درصد بوده است. اما با 
وجود رشد فزاینده درآمدهای نفتی آمارهای رفاهی در این دولت 
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تحول چندانی به خود ندید به طوری که اشتغال زایی مطلوبی شکل 
نگرفت و وضعیت فقر و نابرابری نیز سیر صعودی را طی کرد. 

به نظر می رس��د در ریشه یابی این مس��ئله، علل این روند متناقض 
و معکوس را باید در سیاس��ت های نادرس��ت توزیع��ی و بازتوزیعی، 
سیاست خارجی تهاجمی و در نتیجه وضع تحریم علیه کشور، شوک 
ارزی، نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها و تورم افسارگس��یخته جستجو 
نمود. تجربه کش��ورهای مختلف نشان می دهد سیاست های توزیعی یا 
بازتوزیعی به ویژه در کش��ورهای درحال توس��عه سیاست های موفقی 
نبوده ان��د، به این دلیل که این سیاس��ت ها منابع درخ��ور توجهی را از 
فرایندهای خلق ش��غل و ثروت بیرون می کشند. عموماً در کشورهای 
در حال توسعه، در اجرای سیاست های توزیعی و بازتوزیعی و همچنین 
سیاس��ت های حمایتی منابعی که می تواند صرف سرمایه گذاری شود، 
صرف ب��رآوردن نیازه��ای گروه های خاصی در کش��ور می ش��وند. 
متأس��فانه در کشور ما نیز در دولت های نهم و دهم ضمن نقض موارد 
قانونی از س��وی دولت در م��وارد متعدد، ارقام بس��یار قابل توجهی به 
اف��راد و گروه های خ��اص تخصیص پیدا کرد. در همین راس��تا، بنا به 
گفت��ه ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 90 درصد تس��هیالت 
وامی تنه��ا در اختیار پنج درصد مردم قرار گرفته اس��ت و 52 درصد 
خانواده های ایرانی هیچ تس��هیالت وام��ی نگرفتند. این آمار به خوبی 
گویای این امر است که جهت گیری سیاست های حمایتی به چه میزان 

عموم مردم را مورد توجه قرار داده است. 
عالوه بر این، مطالعات فقر در کشور واقعیت های غیرقابل انکار و 
حائز اهمیتی را پیش روی ما قرار می دهد. آمارها نشان می دهد که در 
ایران فقر درآمدی بیش��تر از فقر قابلیتی است. به این معنا که دولت ها 
موفق شده اند که در بسیاری از نقاط کشور زیرساخت های ضروری را 
ایجاد کنند، اما این زیرساخت ها منجر به درآمدزایی نشده است. البته 
در مناطقی چون سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، کردستان، 
ایالم و لرس��تان هنوز هم فقر قابلیتی یا فقر چند بعدی باالس��ت. اما به 
طور کلی باال بودن فقر درآمدی نس��بت به فقر قابلیتی از این واقعیت 
حکایت دارد که مردم نتوانس��ته اند از طریق زیرس��اخت های موجود 
کس��ب درآمد نمایند و همین امر روند مهاجرت از روس��تا به شهر و 
ش��هری شدن فقر و گسترش حاشیه نش��ینی در اطراف کالن شهرها را 
موجب شده است. بنابراین، اگرچه یکی از شیوه های توزیع ثروت در 
کشور ایجاد زیرساخت ها و قابلیت ها در مناطق مختلف است که البته 
این امر نیز خود با چالش توس��عه ناموزون در مناطق مختلف کش��ور 

مواجه بوده اس��ت، با این همه، صرف وجود 
زیرس��اخت ها، اگرچه شرطی الزم است، اما 
کافی نیس��ت. در کنار تقویت زیرساخت ها 
آن هم به ش��کلی مت��وازن، اختصاص منابع 
مال��ی و س��رمایه به اش��کال مختل��ف برای 
بهره برداری از این زیرس��اخت ها و قابلیت ها 
یک ض��رورت راهبردی اس��ت ک��ه به نظر 
می رس��د این اختصاص در کالن شهرها و در 

میان گروه های خاص متمرکز بوده است. 
دولت ه��ا با بهان��ه فقدان مناب��ع مالی و 
البته به این دلیل که همیش��ه منافع گروه های 
حاکم در سیاس��ت های بخش عمومی نقش 
اصلی را ایفا کرده اس��ت، منابع درآمدی را 
به نفع گروه های خاصی به کار گرفته اند. به 
هر حال ظرفیت های اقتصادی کشور به ویژه 
در حوزه منابع درآمدی نفت طی این سال ها 
نش��ان می دهد که فقدان یک نظام مناس��ب 
و کارآمد توزیع درآمد، منابع و س��رمایه ها 
در کن��ار اولویت دهی ب��ه گروه های خاص 
در توزی��ع این درآمدها دلیل رش��د فقر در 
کش��ور بوده اس��ت، نه فق��دان ظرفیت های 
کس��ب درآمد. عالوه بر این، در این سال ها 
س��لطه س��رمایه های مال��ی و تج��اری مثل 
درآمده��ای بانکی یا درآمدهای ناش��ی از 
فعالیت ه��ای غیرمولدی مثل خرید و فروش 
زمین و مس��کن که خلق ثروت نمی کنند یا 
واردات کااله��ای مصرفی و لوکس که در 
دولت های نهم و دهم به ش��کل اسفباری به 
زیان هزینه های بخ��ش عمومی افزایش پیدا 
کرد، شکاف طبقاتی و فقر را گسترش داد. 
مس��ئله بعدی که باید آن را در گسترش 
بح��ث  فق��ر در کش��ور دخی��ل دانس��ت، 
هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای نادرس��ت 
آن اس��ت. یارانه هایی که پیش از هدفمندی 
ارائه می شد، غیرعادالنه بود. به عنوان مثال، 
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اس��تفاده گروه های پردرآمد از یارانه بنزین 
60 برابر و مصرف این گروه ها از یارانه دارو 
سه برابر بیشتر از گروه های کم درآمد بوده 
اس��ت. نحوه صحیح هدفمند کردن یارانه ها 
در گ��رو ای��ن جهت گی��ری بود ک��ه یارانه 
گروه های درآمد متوس��ط و ب��اال حذف و 
به ش��کل پرداخت نقدی و ارائ��ه اجناس و 
کااله��ای ضروری صرف��اً به اف��راد نیازمند 
در گروه های کم درآم��د اختصاص یابد. با 
ای��ن حال، در دولت ده��م جهت گیری این 
قانون ک��ه تقویت قدرت خری��د گروه های 
کم درآم��د بود به س��وی حق م��ردم از پول 
نف��ت تغییر ک��رد و کاری موقت��ی که جنبه 
حمایت��ی داش��ت به حقی همگانی از س��هم 
نفت تغییر یافت. ش��دت ای��ن حق خواهی و 
سهم خواهی به اندازه ای بود که زمانی که در 
دولت یازدهم از مردم خواسته شد داوطلبانه 
انص��راف دهن��د، همه مردم به س��بب اینکه 
حق س��هم نفت خود را طلب می کردند، از 
پذیرش این درخواست امتناع کردند و حتی 
جمع��ی از هنرمندان نیز آن را منوط به هزینه 
کردن در ساخت مدرسه و سایر فعالیت های 

عام المنفعه کردند. 
توزی��ع یارانه ه��ا در س��ال 88 درآم��د 
م��ردم را افزایش داد، ام��ا پیامدهای تورمی 
آن منجر به افزایش فقر ش��د؛ به طوری که 
ش��وک ارزی و افزایش تورم در س��ال 89 
اث��ر یارانه های نقدی و ق��درت خرید مردم 
را کاه��ش داد. بنابراین، سیاس��ت پرداخت 
یارانه مستقیم به ش��کلی که در دولت دهم 
پی گرفته شد، نه تنها منجر به رفع فقر نشد، 
بلکه همانطوری که بس��یاری از کارشناسان 
هش��دار می دادند، اجرای این سیاست بسیار 
تورم زا ش��د و در نهایت پ��س از مدتی فقرا 
را قربانی اصلی خود کرد. چرا که عموماً از 

تورم به عنوان یک سازوکار بازتوزیعی یاد می شود که این سازوکار 
به نفع گروه های برخوردار و آنها که صاحب دارایی هایی هس��تند و 
به زیان گروه ها یا کس��انی که فاقد دارایی هستند، عمل می کند. در 
شرایطی که تورم روند صعودی می گیرد، فقرا بیشتر آسیب می بینند 
و ارزش دارایی های ثابت قش��ر س��رمایه دار و مرف��ه جامعه بیش از 
پیش می ش��ود. این اتفاق در کنار کاهش قدرت خرید اکثریت قشر 
متوسط و فقیر جامعه شکاف موجود را بیشتر می کند. درباره تجربه 
ایران همانطور که مشاهده شد نرخ ارز در دی ماه 1390 و در نتیجه 
تورم��ی که دولت زمینه ه��ای آن را فراهم کرده بود دو برابر ش��د. 
قربانیان این اتفاق کسانی بودند که از حداقل دارایی ها بهره داشتند. 
برای مثال، در پی باال رفتن قیمت ارز و با این استدالل که ارز گران 
ش��ده است، قیمت خودرو به یکباره س��ه برابر شد. بنابراین، کسانی 
که دارایی هایی داش��تند با تورم ثروتش��ان افزایش پیدا کرد و اقشار 
و طبقات نابرخوردار با تورم، فاصله و شکافش��ان با طبقه برخوردار 
جامعه بیش از پیش ش��د. با این ویژگی تورم زا، در حالی ساالنه 43 
هزار میلیارد تومان هزینه یارانه ها می شود که اختصاص بودجه برای 
کارهای عمرانی و زیربنایی در سال 1392، 1393 و 1394 به ترتیب 
14 هزار میلیارد، 23 هزار میلیارد و 32 هزار میلیارد تومان بوده است. 
البته مس��ئله افزایش تورم تنها به هدفمندی یارانه ها مربوط نمی شود، 
بلکه باید نقش اعمال تحریم های بین المللی علیه کشور را نیز در نظر 
گرفت. اعمال تحریم های نفتی و بانکی نه تنها منجر به افزایش نرخ 
دالر و کاهش ارزش پول ملی و کاهش درآمدهای س��رانه کش��ور 
شد، بلکه با جلوگیری از ورود اقالمی همچون دارو، تورم شدیدی 

در این حوزه و سایر حوزه های تحریمی ایجاد کرد.  
اگرچه ما به عملکرد خود افراد جامعه به عنوان یکی از متغیرهای 
تأثیرگذار در گسترش فقر اشاره نمودیم، اما در اینجا نیز می توان نقش 
سیاست های دولت ها را در عملکرد متغیر فرد مشاهده کرد. به عنوان 
مثال، یکی از آثار منفی انجام سیاست های دولت رفاه در اروپا بروز 
پدیده مخاطرات اخالقی1 یا پدیده سواری مجانی است. به این معنی 
که اف��راد از فرصت های مربوط به بیمه های بیکاری یا سیاس��ت های 
حمایتی جامعه سوء اس��تفاده می کنند و بخش قابل توجهی از جامعه 
بدون اس��تحقاق اس��تفاده از مزایای حمایتی یا بیمه ای از آن بهره مند 
می شوند که عالوه بر بروز بی اخالقی در جامعه، موجب تن پروری و 
کاهش فرهنگ کار می ش��ود. این دقیقاً همان چیزی است که دولت 

1. Moral hazard
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در نحوه نادرس��ت سیاس��ت اعطای یارانه ها در ایران به آن دامن زد. 
جان کنت گالبرایت در کتاب خود »ماهیت فقر عمومی« بزرگ ترین 
عام��ل فقر را، س��ازگاری و تطابق فقرا با فقر خود می داند. او نش��ان 
می ده��د که وقتی در یک جامعه فقیر، اوض��اع کمی به طور موقت 
بهبود می یابد، نیروهایی وجود دارند که تعادل فقر را نگه می دارند و 

باعث می شوند فقر بتواند به دوام خود ادامه دهد.  

بنابراین، در یک دهه گذش��ته با اینکه کشور از لحاظ درآمدی 
یکی از بهترین دوره های خود را سپری کرد، اما دستاورد مطلوبی در 
زمینه فقرزدایی و کاهش نابرابری ها نداش��ت. پژوهش های مختلف 
نش��ان داده است که رشد اقتصادی به خودی خود منجر به فقرزدایی 
نمی شود. ویلیام ایسترلی از دانشگاه نیویورک در سال 1990 میالدی 
مقاله ای منتشر کرد و در آن با استفاده از اطالعاتی که از سال 1960 
تا 1990 جمع شده بود به بررسی این موضوع پرداخت که رابطه میان 
رش��د اقتصادی و 81 ش��اخص دیگر رفاه و کیفیت زندگی چیست. 
او در این مقاله عنوان می کند رش��د اقتصادی فقط با 32 ش��اخص از 
این 81 ش��اخص رابطه تناظری دارد؛ یعنی با افزایش رشد اقتصادی 
تنها 32 ش��اخص از 81 ش��اخص کیفیت زندگی رش��د می کند. به 
عنوان مثال، نتایج تحقیقات کارشناسان نشان می دهد رشد اقتصادی 

در بزری��ل نق��ش کوچک��ی در کاهش فقر 
در س��ال های 1985 تا 2004 داش��ته اس��ت. 
مطالعات دیگ��ری که بین س��ال های 1985 
تا 2004 صورت گرفته حاکی از آن اس��ت 
که با وجود رش��د اقتصادی و وقوع انقالب 
تکنول��وژی اطالعات در کش��ورهای منطقه 
مدیترانه آس��یا، پدیده فقر در مناطق مختلف 
ای��ن منطقه در ح��ال افزایش اس��ت. تجربه 
دولت های نهم و دهم ب��ا وجود درآمدهای 
نفت��ی باال را نیز باید ب��ه عنوان موردی دیگر 
در صدق گ��زاره فوق به حس��اب آورد. از 
این رو، عالوه بر رش��د اقتصادی، کش��ورها 
نیازمند یک نظام عادالن��ه و کارآمد توزیع 
درآمد و سرمایه هستند؛ چرا که تجربه نشان 
داده است که اولی بدون دومی حاصلی جز 
افزایش شکاف طبقاتی و فقر نخواهد داشت.

پيامدهای فقر  
امروزه جوامع با تهدیدهایی مواجه هس��تند 
که اتخ��اذ یک اس��تراتژی فراگیر با کمک 
همه ظرفیت های موجود ملی را می طلبد. فقر 
به عنوان یک تهدید اقتصادی و اجتماعی و 
حتی سیاس��ی در زمره این تهدیدات اس��ت. 
ای��ن معضل چال��ش نوظهور عص��ر کنونی 
اس��ت به گونه ای ک��ه تقریبا نیم��ی از مردم 
جهان از آن رنج می برند. فقر به طور مستقیم 
و غیرمس��تقیم امنیت مل��ی را تهدید می کند 
و ب��ه عن��وان یک��ی از مهمتری��ن نمودهای 
تهدیدهای اقتص��ادی و اجتماعی جزو یکی 
از شش دس��ته تهدیدهای عمده ای است که 
در کنار تروریسم، سالح های کشتار جمعی 
و... امنیت ملی و بین المللی کشورها و جامعه 
بین الملل��ی را تهدید می کن��د. این در حالی 
اس��ت که با توجه به نقش نیروی انس��انی و 
س��رمایه اجتماعی در توسعه جوامع، امروزه 

 مهمترین راهبرد دولت یازدهم برای مقابله 
با رشد و گسترش فقر و نابرابری در کشور 

می باید مبتنی بر دو اصل محوری باشد: 
نخست، تمرکز بر رشد و توسعه اقتصادی 

مداوم و پایدار و دوم و مهمتر از اصل 
نخست، طراحی و تدوین یک نظام عادالنه 
و متوازن در توزیع درآمدها و سرمایه ها هم 

میان اقشار و طبقات مختلف جامعه و هم 
میان مناطق جغرافیایی مختلف کشور.
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اندیش��ه امنیت انس��انی اهمیت زیادی یافته 
اس��ت. بر پایه همین اندیش��ه امنیت انس��انی 
اس��ت که می توان گف��ت مس��ائلی همانند 
فقر، تهدیدی علیه امنی��ت ملی و بین المللی 
ب��ه حس��اب می آی��د و می توان��د پیامدهای 

فاجعه باری داشته باشد. 
فق��ر در ی��ک رابط��ه  متقاب��ل ب��ا دیگر 
تهدیده��ای امنیت ملی ق��رار دارد و جدای 
از اینکه خود به عنوان یک تهدید مس��تقیم 
امنیت انسانی مطرح اس��ت، زمینه ساز دیگر 
تهدیدهایی است که بخشی از آن دامن نظام 
اقتصادی و نظام  سیاسی کشورها را نیز خواهد 
گرفت. در بعد امنی��ت اقتصادی باید گفت 
که عدم مش��ارکت اجتماعی افراد فقیر، در 
یک فرایند چرخشی قدرت اقتصادی را، هم 
در سطح کالن و هم در سطح خرد، تضعیف 
می کند به گون��ه ای که این اف��راد به عنوان 
بخشی از نیروی انس��انی نه تنها در امر رشد 
و توس��عه اقتصادی به کار گرفته نمی شوند، 
بلکه به واسطه حمایت هایی که دولت ها باید 
از آنها انج��ام دهند، هزینه ه��ای عمومی را 
افزایش داده و به نوعی سربار اقتصاد کشور 
می شوند که این مس��ئله در مواقعی همچون 
بحران ه��ای اقتص��ادی ک��ه دولت ه��ا توان 
پرداخت ای��ن هزینه ها را ندارند، به ش��کل 
ش��ورش و اعتصابات عمومی بروز و ظهور 
می یاب��د. همچنین در بعد سیاس��ی، ماحصل 
افزایش فقر و نابرابری در جامعه، فعال شدن 
ش��کاف های متراکم طبقاتی و قومی اس��ت 
که به طور مس��تقیم امنیت نظام سیاسی را به 
مخاطره می اندازد. توزیع نامتوازن درآمد در 
جامع��ه، طبقات ضعیف و فقی��ر را در مقابل 
نظام سیاس��ی قرار می دهد. از س��وی دیگر، 
توس��عه نامتوازن مناطق س��بب تشدید حس 
محرومی��ت در میان مناط��ق مبتنی بر هویت 

قومی شده و آنها را در مقابل مرکز قرار می دهد که در هر دوی این 
موارد ممکن اس��ت به شکل ش��ورش و عصیان علیه حاکمیت نمود 
پیدا کند. از سوی دیگر، فقر با رشد افراطی گری هم در سطح جامعه 
و هم در س��طح عالی سیاسی پیوند دارد. گسترش فقر می تواند زمینه 
را برای طرح ش��عارهای پوپولیستی فراهم کند. فقر گسترده زمینه ای 
را فراهم می کند که افراد فقیر، قربانیان هرگونه ش��عاردهی سیاس��ی 
می شوند و ظرفیتی برای دولت های عوام گرا ایجاد می کند که بتوانند 
روی این افراد، س��رمایه گذاری کرده و به قدرت برس��ند. بنابراین، 
مجموع��ه موارد فوق، این نکته را گوش��زد می کند که می باید برای 
مهار این چالش تهدیدزا، حساس��یتی ویژه به خرج داد و برنامه ریزی 

دقیق و کارآمدی به کار گرفت.

راهبردهای کاهش فقر
با ابتنا بر آنچه در بخش های پیشین از نظر گذشت، مهمترین راهبرد 
دولت یازدهم برای مقابله با رشد و گسترش فقر و نابرابری در کشور 
می باید مبتنی بر دو اصل محوری باش��د: نخس��ت، تمرکز بر رشد و 
توس��عه اقتصادی م��داوم و پایدار و دوم و مهمتر از اصل نخس��ت، 
طراحی و تدوین یک نظام عادالن��ه و متوازن در توزیع درآمدها و 
سرمایه ها هم میان اقش��ار و طبقات مختلف جامعه و هم میان مناطق 
جغرافیایی مختلف کش��ور. این دو اصل تاکنون در برنامه ریزی های 
مرتبط با فقرزدایی کشور به صورت مکمل و همزمان به کار گرفته 
نش��ده اند؛ لذا توصیه می ش��ود دولت یازدهم به اتخاذ سیاست هایی 
بپردازد که به طور همزمان هم رش��د اقتص��ادی و هم توزیع مجدد 
را مدنظر قرار دهد. پیاده سازی این دو اصل خود نیازمند زمینه هایی 
همچون از میان برداش��تن تحریم ه��ای بین المللی، مهار تورم، مقابله 
ب��ا رکود و اصالح هدفمندی یارانه هاس��ت که گام های مفید دولت 
در این حوزه ها نش��ان از جهت گیری درس��ت آن دارد. با این همه، 
رک��ودی که امروزه گریبان گیر کش��ور ش��ده، رش��د اقتصادی را 
متوقف کرده است و در چنین حالتی، رکود خود زاینده آسیب های 
اجتماعی، فقر و نابرابری و نبود تعادل های توس��عه در مناطق کشور 
اس��ت. در این میان، یکی از مس��ائلی که دولت یازدهم کمتر به آن 
توج��ه نم��وده و یا هنوز فرص��ت نکرده که به آن بپردازد، مش��کل 
دیرپای توس��عه و تعادل منطقه ای در کشور است. در واقع، بر اساس 
این اصل که توس��عه ملی محص��ول کنش و واکنش پازل توس��عه 
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مناطق اس��ت. دولت باید برای تعادل بخش��ی و استفاده از ظرفیت ها 
و مزیت های نس��بی مناطق مختلف برنامه و اقدام عملیاتی روش��نی 
داش��ته باش��د. در این صورت اس��ت که برنامه رفاه اجتماعی ایران 
شامل گروه های اجتماعی حاشیه ش��هر و اسکان غیررسمی اطراف 

شهرها نیز خواهد شد.
اش��تغال زایی محور برنامه های توس��عه و فقرزدایی است. اتخاذ 
سیاس��ت هایی که به بهبود فضای کس��ب درآم��د و ارتقاء کیفیت 
مش��اغل و خلق ش��غل پایدار بیانجامند به خروج فقرا از فقر ش��تاب 
می بخش��ند. عالوه بر ای��ن، تأمین خدمات پایه ب��رای فقرا در زمینه 
آموزش و بهداش��ت و گس��ترش پوش��ش تأمین اجتماع��ی و چتر 
حمایت��ی برای آنها از میزان آس��یب پذیری فق��را در مقابل خطرات 
مختل��ف اقتص��ادی و اجتماع��ی خواهد کاس��ت. همچنین، دولت 
تدبیر و امید در زمینه سیاس��ت های حمایتی باید نقش عمده ای برای 
نهادها و سازمان های مردمی قائل باشد. برای مثال، در انگلستان نهاد 
مردمی »آکس��فام« نقش اصلی را در حمای��ت از گروه های محروم 
ایفا می کند. در ایران ولی با تردید با نهادهای مردمی به ویژه آنهایی 
که در زمینه های حمایتی فعال هس��تند نگریسته می شود. دولت باید 
برنامه ویژه ای برای جلب مش��ارکت مردم در حل مس��ائل اقتصادی 
و اجتماعی تدوی��ن نماید. همچنین به نظر می رس��د دولت یازدهم 
هنوز به اقتصاد اجتماعی توجه خاصی نداش��ته اس��ت. ضمن اینکه 
یکی از عملی ترین شیوه های اقتصاد مقاومتی توجه به همین ظرفیت 
س��رمایه اجتماع��ی و اقتصاد اجتماعی اس��ت. وج��ود جامعه مدنی 
برای فقرزدایی بس��یار مهم اس��ت و مش��ارکت آنها با بخش دولتی 
می تواند به امحای فقر کمک ش��ایانی کند. در واقع، س��ازمان های 
جامعه مدنی امکان مش��ارکت افراد فقیر را در جامعه فراهم می کنند 
و تسهیل کننده فرایندهای تحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سطح 

گروه ها و افراد جامعه هستند.

نتيجه گيری
به ط��ور کلی، در کن��ار همه عل��ل روزآمد و مقطع��ی مختص به 
سیاس��ت ها و نگرش دولت های مختلف، مس��ئله گس��ترش فقر در 
ای��ران در دهه های گذش��ته ب��ه دو عامل عمده مرتبط بوده اس��ت: 
نخس��ت، عدم رش��د اقتصادی مطل��وب و پای��دار و در نتیجه عدم 
بهب��ود ش��اخص های کالن اقتصادی و دوم، عدم توزیع مناس��ب و 
متوازن ثروت و س��رمایه در کش��ور. به هر حال دولت های گذشته 

یا با رش��د اقتص��ادی مواج��ه نبوده اند و یا 
اگر هم مواج��ه بوده اند برای توزیع درآمد 
یا برنامه مش��خص و مدونی نداش��ته و یا از 
آن به نفع گروه های خاص و به ضرر عموم 
نتیجه اینکه،  جامعه بهره برداری کرده ان��د. 
اقدامات دولت های نهم و دهم در یک دهه 
گذش��ته به جای اینکه طبقه فقیر و متوسط 
را از لحاظ شاخص های رفاهی به طبقه باال 
و مرفه نزدیک س��ازد، طبقه فقیر را فقیرتر 
و طبقه متوس��ط را به طبق��ه فقیر نزدیک تر 
ساخته و سبب ریزش هر چه بیشتر این طبقه 
به سوی طبقه فقیر شده است. گسترش فقر 
و نابراب��ری در جامعه می باید به عنوان یک 
اولوی��ت ملی مورد توجه ق��رار گیرد؛ چرا 
ک��ه فقر از یک س��و زاینده طیف وس��یعی 
از آس��یب های اجتماعی و از س��وی دیگر 
بسترس��از ظرفیتی برای عصیان و ش��ورش  
عمومی اس��ت. بنابرای��ن، بی توجهی به آن 
امنی��ت اجتماعی و امنیت ملی کش��ور را به 

شدت تهدید می کند.

روند رو به افزايش فقر در کشور؛ 
علل و پيامدهای آن




