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آیا رشد اقتصادی میتواند کاهنده فقر باشد؟

خسرو اميرحسيني

چن��دی پیش رفته بودم برای یک نشس��ت خبری،
مسیر را بین حمل و نقل شهری تقسیم کردم؛ بخشی
با مترو ،بخشی با اتوبوس یا به قول ما قدیمیها واحد
و بقیه خط یازده .س��اعت بهسرعت پیش می رفت و
عقربه لختی توقف نداشت .به محل نشست رسیدم؛
برجی که هوش از سر می پراند .خود را به طبقه 17
و جمع مخبرین رساندم ،غرق در این فکر که بهراستی
این پول چهها که نمی کند! به یک حساب سرانگشتی
درباره نیروی کار به  200نفر رسیدم و می دانستم که
حقوق و مزایای برج نشین آبدارچی بیش از مهندس
نیروس��ت .برای این مجموعه باش��گاهی روح افزا در
بلندای سعدآباد در نظر گرفته شده بود.
بگذریم ...در بازگش��ت جلو در بهارستان همانی که
عدل مظفر بر س��ر درش نقش می داش��ت چند ده
نفر از کارکنان فوالد را دیدم که ش��ش ماه بود ریالی
باب��ت نان و پنیر نگرفته ،داد ب��ه دادگاه آورده بودند.
از آن نیز بگذشتم ...باالتر از میدان فردوسی چندین
معلم را دیدم در سایهسار ساختمان با دستنوشته ای
که روی آن بنوشته بودند قوتی دهید تا موت نشوم،
من معلم بچههای شما هستم و بابا نان داد تدریس
می کنم ...به تحریریه بازگش��تم ،که یارانه شما قطع
شده ،پرسیدم چرا ،گفتند دو طبقه داریم یا مستکبر
یا مستضعف؛ آنان که یارانه می گیرند مستضعفاند
و آنان که قطع یارانه ش��ده اند مستکبر .ادامه سخن
بود که خبر دادند داروهای قلب عمل کرده شما تمام
ش��ده بروید هالل احمر بخرید ،یادتان نرود داروخانه
 13آبان هم انس��ولین بگیرید که آن هم تمام شده،
داروهای شیمی درمانی و والپرسدیم عیال هم هست
و تا پایان ماه هم  10روزی مانده و حقوق بازنشستگی
کمتر از  11میلیون ریال است.
این بگفتم تا برس��یم به مقوله فقر ...ما که گوش��ت
نتوانیم خرید چون این قل��م در حیات ما  700برابر
قیمت پیدا کرده ،نان هم دانه ای شده  1200تومان،
قیمت مرغ در سوپرهای اروپا و آمریکا  5دالر است و
در فروشگاههای ما  24هزار تومان .از این هم بگذریم...
در پی خبر افزایش تعداد فقرا بر آن شدیم تا به بررسی
مسئله در حد توان و مقدوراتمان بپردازیم.
بررسی یک علت از سه منظر
گسترش نهادهای مدنی ،افزایش تعداد فقرا

«چرا با وجود فعالیت گس��ترده انجیاوها در ایران،
فقر همچنان یکی از مسائل جدی در جامعه ماست؟»
احتماال بارها با این پرس��ش مواجه شده و پاسخهای
مختلفی برای آن تراش��یدهاید ...انبوه کودکان کار در
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چهارراهها ،افزایش تعداد معتادانی که در گوشه و کنار
ت زدن هستند و
بلوارها مش��غول مصرف مواد یا چر 
زبالهجمعکنهایی که برای لحظهای سطلهای بزرگ
زباله را رها نمیکنند ،از یک طرف و صدها انجیاو و
تشکل و گروههای اینترنتی که سعی در بهبود شرایط
اجتماعی کشور دارند ،از سوی دیگر ،گاه حتی ممکن
است سوال کننده را دلسرد کند«:با شعار نمیشود
کاری کرد!» و حتی شاید چیزی تلختر از اینها؛ یعنی
ی دانستن فعالیتهای غیردولتی در حوزههای
نمایش 
اجتماعی.
در دومین نشس��ت طردش��دگان در دانشکده علوم
اجتماعی که از س��وی دفتر رصد فرهنگ و اجتماع
پژوهش��گاه فرهنگ ،هنر و ارتباط��ات و با همکاری
انجمن علمی دانشجویی انسانشناسی دانشگاه تهران
برگزار شد ،یک پژوهشگر حوزه اجتماعی ،یک استاد
دانشگاه رشته اقتصاد و یک مسئول انجیاو از زوایای
مختلف به این سوال کلیدی پاسخ دادند.
رمضان ماه عدل علی اس��ت؛ ی��ادآور آنچه به گفته
مدیر برگزاری دومین نشس��ت طردش��دگان ،یکی
از فراموششدههای امروز ماس��ت« :پس از شهادت
امیرالمومنین(ع) ،اولین گروه��ی که روبهروی نظام
طبقاتی ایس��تادند ،ش��یعیان علی بودن��د که عالوه
بر دین ،عدل را میجس��تند ،»...ش��اید همین چند
جمله برای ورود به موضوع طردش��دگان کافی باشد
اما آنچه از بررس��ی جایگاه این گ��روه از اجتماع در
دومین نشست از سلسل ه نشس��تهای ماه عدل ،در
سخنرانیها ب ه دست آمد ،بیشتر به این سمت رفت که
چرا سازوکارهای انجیاویی در ایران هنوز نتوانستهاند
مانع از بیتوجهی به طردشدگان جامعه شوند.
مفهوم طرد و مسئله کمک

اولین سخنران این برنامه دکتر رضا امیدی ،پژوهشگر
سیاستگذاری اجتماعی بود که در سخنرانی خود با
عنوان «سیاستگذاری اجتماعی؛ ضرورت یک پروژه
اجتماع��ی -سیاس��ی» ،پیش از هر چی��ز از قدمت
گروهی در جامعه س��خن گفت که ام��روز ب ه عنوان
طردشدگان شناخته میشوند« :در مفهوم نظری طرد
باید به دهه  ٧٠میالدی برگردیم ،وقتی اولینبار در
این دهه موضوع «طرد اجتماعی» مطرح شد ،یک نقد
جدی به این مفهوم وارد شد .مسئله این بود که مطرح
کنندگان این بحث در ادبیات اقتصادی و اجتماعی ،به
دنبال این هستند که با مفهوم «طرد» ،زشتی و خشن
بودن فقر را پنهان کنند اما مطالعات بعدی نشان داد
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طرد اجتماعی میتواند چهرهای بهمراتب خش��نتر
داشته باشد ».چه چهرهای میتواند حتی خشنتر از
فقر باشد؟ امیدی در این بخش از سخنانش «طرد»
را از «فق��ر» جدا کرد و ب��ه آن صفتی اجتماعی داد:
«فقر ناش��ی از مکانیس��م توزیع اس��ت اما طرد یک
مقوله اجتماعی است که در آن ارتباطات دچار اخالل
میشود .از این منظر ،فقر یکی از عوامل تشدیدکننده
طرد است و طرد اجتماعی زمانی بهوجود میآید که
روابط در ساختار اجتماعی دچار گسستهای اساسی
میش��ود و ب ه همین دلیل میتوان در حوزه طرد ،از
مذهب ،جنس��یت ،مهاجرت و ...هم بهعنوان سطوح
مختلف مسئله نام برد».
آیا رشد اقتصادی میتواند کاهنده فقر باشد؟

امیدی س��پس به ذکر یک مثال پرداخت« :براساس
مطالعات انجامشده ،استان سیستانو بلوچستان یکی
از نواحی طردش��ده در مناسبات اقتصادی و توسعه
کشور است .به عبارت دیگر ،طرد میتواند در سطوح
مختلف قابل بررس��ی باش��د ».او پس از این مثال به
مبحث طرد اجتماعی بازگشت و فعالیتهای دولت
را در س��الهای اولیه انقالب مورد بررس��ی قرار داد:
«دولتها تا دهه  ٨٠ب ه عنوان مهمترین و اصلیترین
منبع مخاطرات اجتماعی عمل کردهاند؛ در حوزههای
فقر و آسیبهای اجتماعی هیچ مسئل ه اجتماعی را
نمیتوان پیدا کرد که ردپای سیاستهای دولتها در
آن نباشد ».در ادامه چند آمار مرتبط با مسئله فقر و
طرد اجتماعی ضمیمه بحث شد« :وقتی در جامعهای
١٦درصد جیدیپی ف��رار مالیاتی صورت میگیرد،
نباید از همبستگی اجتماعی برای حل مسائل سخن
گف��ت .آخری��ن آمارهای دولت نش��ان میدهد یک
میلیون و  ٤٠٠هزار نفر در س��طح ملی زیر خط فقر
قرار دارند که از اینها٤٠ ،درصد در جامعه روس��تایی
و ٣٠درصد در جامعه شهری هستند که درآمدشان
کفاف سیر کردن شکمشان را نمیدهد».
ای��ن مقدمه برای امیدی ،حکم ورود به بحثی تازه را
داش��ت« :فعالیتهای انجیاوها تا چه حد میتواند
به طردش��دگان جامع��ه کمک کن��د؟» او پیش از
ورود به این بحث ،از بهزیستی به خاطر برونسپاری
٩٥درصدی فعالیتهایش انتقاد کرد و گفت که چرا
دولت به جای هدایت درآمدها به س��مت بخشهای
عمرانی ،به ح��وزه اجتماعی کمک نمیکند و افزود:
«ن��گاه کالس��یک حکم میکن��د رش��د اقتصادی
ازبینبرنده فقر خواهد بود؛ در حالی که بانک جهانی

هم به این موضوع اعت��راف کرده که نمیتوان حتی
با چهار برابر کردن رشد اقتصادی ،شاهد کاهش فقر
در جهان بود .بنابراین باید پرسید فارغ از نگاه دولتی
در ای��ن حوزه ،چرا انجیاوها نتوانس��تهاند در حوزه
طرد اجتماعی موفق باشند؟» پیشنهاد این پژوهشگر
حوزه اجتماعی ،متمرکز کردن انجیاوها و حرکت به
سمت سیاس��تگذاری کالن برای عزم ملی و کاهش
مش��کالت طرد اجتماعی در ایران بود؛ موضوعی که
موسس و مدیر جمعیت امامعلی(ع) ب ه عنوان نماینده
انجیاوی حاضر در این نشست ،چندان با آن موافق
بهنظر نمیرسید.
طرد ،واژه مناسبی نیست یا هست؟

واژه طرد ،ی��ک پیشزمینه ذهنی برای مخاطبانش
دارد؛ خداون��د ش��یطان را از بهش��ت طرد ک��رد .آیا
میتوان مط��رودان جامعه را با صفت طرد تفس��یر
کرد؟ شارمین میمندینژاد ،موسس و مدیر جمعیت
خیری��ه امامعلی(ع) ،به این نشس��ت آم��ده بود تا از
دریچه دیگری به این موضوع نگاه کند« :طردشدگی
واژه گستردهای است که ریش��ه در باورهای ما دارد،
ما فقیر را آدم بیاس��تعداد و بیهنری میبینیم که
نتوانس��ته خودش را در ساختار اجتماعی باال بکشد.
کسانی که در مقابل آدمهای کارآفرین ،نتوانستهاند
فعالیتی ایجاد کنند ،بیش��تر به حاشیه رانده شدهاند
و از آنها با عنوانهای نادرس��تی چون انگل اجتماع و
آدمهای بیعرضه یاد میش��ود؛ حال آنکه وقتی این
افراد جدی گرفته نمیشوند ،طبیعی است که به فساد
نیز آغشته شوند ».او هم با مرور تاریخ پس از انقالب
به جایگاه طرد اش��اره کرد و گفت« :در انقالب ،شعار
حذف طبقات جامعه یکی از ش��عارهای کلیدی بود؛
در حالی که امروز فاصله طبقاتی به شکل جدیتری
احساس میشود زیرا ما مانیفست اجتماعی نداشتهایم
و نمیدانی��م درنهایت جامعه باید در مقابل این افراد
چه واکنشی نشان دهد ».او در پاسخ به سوال کلیدی
نشست که سمنها چطور باید به یک راهکار درست در
مقابل موضوع طردشدگان برسند نیز گفت« :بسیاری
معتقدند سمنها باید سیاست کالن جامعه را تغییر
دهند که این امکانپذیر نیس��ت چون این حاکمیت
هم از دل همین اجتماع پدید آمده است؛ تغییر باید
در کف اجتماع ب��هوجود بیاید تا در راس نمود پیدا
کند ».اما چطور؟ «اگر میگویند انجیاوها نمیتوانند
سیاستگذاریهای حاضر و حاکم در جامعه را تغییر
دهند ،به این دلیل اس��ت که هنوز مفهوم درس��تی
از انجیاو مطرح نش��ده یا مطرح شده و متوجه آن
نمیش��وند .باید تغییر از کف جامعه صورت گیرد و
انجیاوها مهمترین بازوی این تغییر هستند ،پس از
آن میتوانیم شاهد تغییر در سطوح باالتر هم باشیم».
میمندینژاد نیز بحث خود را با یک اس��تفهام منفی
به پایان رساند« :آیا مشکالت طبقه نادیده گرفتهشده
آنقدر ساده است که تنها با طرح کردنشان بتوان آنها
را حل کرد؟ آیا چنین نگاهی به طردش��دگان باعث
نمیش��ود که دیگر مش��کالت آنها را در بخشهای
مختل��ف نادیده بینگاریم و تنها ب��ه بحث اقتصادی
بپردازیم؟»
نئولیبرالیسم یا وقتی که به فردگرایی میرسیم

چهره دیگر فقر را میتوان در آن س��وی دیوار واژهها

سراغ گرفت؛ واژههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی.
در پستوی هر جامعهای ،طردشدگان قرار دارند ،آنها
به پس��تو رانده شدهاند تا تجسم فراموشی ما باشند.
وقتی در س��ال  ،٩٢مدیران ش��هری شیراز معتادان
را س��وار ماش��ینهای ب��اری ک��رده و در بیابانهای
بندرعباس رها کردند ،وقتی سرنوشت اردوگاه شفق
که قرار بود مکانی باشد برای ترک اجباری معتادان،
به مرگ تعدادی معتاد ختم شد و ...همه نمونههایی
عینی از طردشدگی اس��ت .اینها موضوعاتی بود که
دکتر حسین راغفر ،استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا قصد
داشت درباره آنها سخن بگوید ،اگرچه کمی قبل از او،
دکتر امیدی مثالهایی از آن به میان آورده بود« :فقر
محصول نظام اجتماع��ی و عامل نوع خاصی از طرد
اجتماعی است و شاید بشود ریشه طرد اجتماعی را در
دو عامل اصلی اشتغال و تحصیالت جست».
ط مشی
این اس��تاد دانشگاه طردشدگی را نتیجه خ 
اقتصادیخاصیدانستکهازآنب هعنواننئولیبرالیسم
یاد میشود« :تفاوت نئولیبرالیسم با لیبرالیسم در این
است که در نئولیبرالیسم هیچ حوزهای از حیات بشر
نیست که نشود آن را با عرضه و تقاضا توضیح داد و
تبیین کرد؛ آمریکا بهعنوان الگوی نئولیبرالیسم
جهان هم از آسیبهای این نظام اقتصادی در
امان نمانده است .طی این روند در آمریکا
جمعیت زندانی��ان از  ١٩٨٠تا ،٢٠١٢
پنج برابر شده اس��ت ».اما فقط در
آمریکا نیست که تعداد زندانیان
بر اث��ر چنی��ن تغییراتی در
نظام اقتصادی گستردهتر
میش��ود .راغفر در ادامه
گف��ت« :در ایران بالغ
بر ١٦میلیون پرونده
کیف��ری در دادگاهها
داریم که محص��ول همین رویکرد
نئولیبرالیستیاست».
چرا عامالن فسادهایمیلیاردی،
اس��م مس��تعار
دارند؟
اما چ��را جامعه
نمیتوان��د از
سختی بار مشکالت
طردشدگان کم کند؟ راغفر
در بخش دوم سخنان خود به
فردگرایی حاکم در جامعه ما
ی دادن را
اشاره کرد که توان یار 
از بسیاری گرفته است« :اینکه
در جامع��ه ما ،امروز فردگرایی
افزایش یافته اس��ت ،به دلیل
ق��درت و تئوریهای مبتذلی
اس��ت ک��ه از س��وی برخ��ی
بهاصطالح محقق��ان اجتماعی
ارائه میش��ود اما ای��ن فرهنگ،
محص��ول نژاد ایرانی نیس��ت؛ این
محصول ش��رایطی اس��ت که فقر را
تولید و از آن برای استمرار خود استفاده
میکند ».در این شرایط آیا میتوان با اصالح
نظام اقتصادی ،به حل مش��کالت اجتماعی کمک
کرد و اگر چنین باش��د آیا این اتفاق تکذیب سخن

گروهی نیست که میگویند رشد اقتصادی به کاهش
فقر نمیانجامد؟ راغفر پاسخ میانهای دارد که بیشتر
بر اعتراض به نظام اقتصادی حاکم بر جامعه متمرکز
است ،آنجایی که فس��اد اقتصادی ،کالهبرداریهای
میلی��اردی و اختالسها به ای��ن دوگانگی طبقاتی
افزوده میشود« :هزارها میلیارد تومان برده میشود
و عامالن آن با اس��م مس��تعار خوانده میشوند؛ در
حال��یکه جوانانی که بر اثر همین رفتارها مجبور به
دزدی و خفتگیری شدهاند ،ظرف یک هفته دستگیر
شده و خیلی راحت در تلویزیون به نمایش گذاشته
میشوند ».او در پایان ،شکلگیری گروهی که عنوان
طردشدگان اجتماعی را بر آنها نهادهاند ،زاییده عوامل
مختلف توصیف کرد و به صورت فهرستوار از «قطبی
ش��دن تبعیض»« ،فقر» و «ناتوانی در دسترس��ی به
کاالهای اجتماعی» ،به عنوان بخش��ی از آنها نام برد
و شرکتکنندگان در نشست هم حواسشان بود که
میان این کاالهای اجتماعی که مطرودان نمیتوانند
به آنها دسترسی پیدا کنند« ،شغل» و «تحصیل» در
اولویت است.
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