
 

 

دهد؛ ایلنا گزارش می   

  داری است دولت به دنبال تقویِت نهادهای سرمایه/ افسار پاره کرده « فقر»

فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبی سرکش افسار پاره کرده است و خانوارها را زیر پای خود 

  .کند لگدمال و آینده را پیش چشمان آنها تیره و تار می

نسبت به  ۷۹در تابستان که در بهترین حالت درآمدهای خانوارها  درحالی»به گزارش خبرنگار ایلنا، 

هزار  ۰۳۳نفره در شهرستان تهران  ۴ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار  ۷۹بهار 

های مجلس با موضوع  این قسمتی از جدیدترین پژوهش مرکز پژوهش« .تومان افزایش یافته است

 .است« ۷۹ماهه نخست سال  ۶برآورد خط فقر »

های  هایی که خط فقر در آنها به نسبت استان ها حتی در استان ه استانبر پایه این گزارش، فقر در هم

شاید اگر فقر مطلق و مخاطرات اجتماعی برخواسته از آن تا این . دیگر پایین هست، افزایش یافته است

دید؛   ای نمی های دوره های مجلس خود را ملزم به ارائه گزارش گرفت، مرکز پژوهش حد شدت نمی

تواند رهنمون مناسبی برای نمایندگان محترم  نتایج این مطالعه می»: مه آورده استچنانکه در مقد

 «.های حمایتی و فقر زدایی باشد مجلس شورای اسالمی و دولت در سیاست
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های فعلی فقر زدایی  های مجلس شورای اسالمی به این نتیجه رسیده است که سیاست مرکز پژوهش

تومانی، چند دور توزیع سبد کاال و پرداخت سوبسید به حوزه  ۴۳۳هزار و  ۴۴مانند پرداخت یارانه 

 .انداخت کند و باید طرحی نو در ها کفایت نمی برای پایین آوردن برخی از هزینه انرژی

در خوشه . اند خوشه تقسیم شده ۴در این پژوهش مناطق شهری به چهار خوشه و مناطق روستایی به 

 ۰۰۱میلیون  ۱هزار تومان، خوشه دوم  ۴۸۷میلیون و  ۱لق ، خط فقر مط۷۹اول شهری در تابستان 

هزار تومان و خوشه چهارم که استان تهران در آن قرار  ۸۱۳میلیون و  ۱هزار تومان، خوشه سوم 

 .هزار تومان است ۹۲۸میلیون و  ۲دهد، 

ان، هزار توم ۰۱۲میلیون و  ۱، خط فقر مطلق در خوشه اول ۷۹در حالی است که در بهار سال  این

هزار تومان و در خوشه  ۶۱۸میلیون  ۱هزار تومان، در خوشه سوم  ۱۸۳میلیون  ۱در خوشه دوم 

 .هزار تومان است ۴۴۳میلیون و  ۲چهارم 

هزار تومان برای یک خانوار  ۸۷۲: تنها در خوشه چهارم خط فقر بیشترین افزایش را داشته است

هزار تومان و در خوشه سوم خط  ۶۵۶دوم هزار تومان، در خوشه  ۶۲۱در خوشه اول . چهار نفره

 .دهد هزار تومان را نشان می ۶۹۸فقر افزایش 

 ۱در خوشه اول  ۷۹خط فقر در تابستان . اما این اعداد در پنج خوشه روستایی به کل متفاوت است

هزار تومان، خوشه  ۸۲۲هزار تومان، خوشه سوم  ۸۹۷هزار تومان، خوشه دوم  ۴۹۸میلیون و 

 .هزار تومان است ۹۸۱هزار تومان و خوشه پنجم  ۰۷یون و میل ۱چهارم 

هزار تومان، در  ۰۸۶میلیون و  ۱نفره در خوشه اول  ۴، خط فقر برای یک خانوار ۷۹در بهار سال 

هزار تومان و  ۸۷۰هزار تومان، خوشه چهارم  ۹۱۲هزار تومان، در خوشه سوم  ۹۶۴خوشه دوم 

 ۱۱۴هزار تومان، در خوشه دوم  ۱۷۲در خوشه اول  خط فقر. هزار تومان است ۶۹۶خوشه پنجم 



 ۱۴۶هزار تومان و در خوشه پنجم  ۱۱۴هزار تومان، خوشه چهارم  ۱۱۳هزار تومان، در خوشه سوم 

 .هزار تومان افزایش یافته است

در کل فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبی سرکش افسار پاره کرده است و خانوارها را زیر پای 

برای تکمیل پازل فقر باید در کنار . کند دمال کرده و آینده را پیش چشمان آنها تیره و تار میخود لگ

 .افزایش ویرانگر خط فقر به تورم فقرا هم بپردازیم

را برای خوشه اول  ۷۹تا تابستان  ۷۶های مجلس نرخ تورم کل فقرای شهری از تابستان  مرکز پژوهش

. درصد است ۲۲۶۰درصد و خوشه چهارم  ۲۴وشه سوم درصد، خ ۲۹۶۷درصد، خوشه دوم  ۲۶۶۰

درصد،  ۱۳۶۴، برای خوشه اول ۷۹تا بهار  ۷۶این در حالی است که نرخ تورم کل فقرا از بهار 

 .درصد است ۱۱۶۱درصد و خوشه چهارم  ۱۳۶۴درصد، خوشه سوم  ۱۳۶۸خوشه دوم 

 ۲۴۶۷درصد، خوشه دوم  ۲۲، برای خوشه اول ۷۹تا تابستان  ۷۶نرخ تورم کل فقرا از تابستان 

با این . درصد است ۲۷۶۶درصد و خوشه پنجم  ۲۹۶۸درصد، خوشه چهارم  ۲۶۶۹درصد، خوشه سوم 

 ۲۴۶۷درصد، خوشه دوم  ۱۳۶۶برای خوشه اول  ۷۹تا بهار  ۷۶حال نرخ تورم کل فقر از بهار 

ین زده درصد تخم ۲۷۶۶درصد و خوشه پنجم  ۲۹۶۸درصد، خوشه چهارم  ۲۶۶۸درصد، خوشه سوم 

 .شده است

افزایش تورم فقر در مدتی کوتاه نشان از آن دارد که دولت آنگونه که مدعی است نتوانسته با فقر 

 ۰۳باالی  ۹۷شود که متوسط نرخ تورم در سال  ارزیابی می. مبارزه کند و آن را به گوشه رینگ ببرد

 .د اعالم کرده بوددرص ۰.۴۵مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه آبان را . درصد باشد

کند به رخ  رحم اقتصاد ایران را که معموال دولت در پستو پنهان می هاِی بی در اینجا اعداد، واقعیت

ای که تورم بر صورت فقرا  ها پژواِک صداِی سیلی گویی که پس از خواندن این گزارش. کشند می

های حمایتی که در  و بسته ۷۹ر سال در این میان دو سیاست ترمیم مزد د. شنویم نوازد را رساتر می می



تواند، برای کارگران و بازنشستگان  قرار دارد می... آن اقالم مصرفی مثل برنج، گوشت، روغن و

کند؛ هرچند در  کنند کمکی نمی راهگشا باشد؛ هرچند به کاهش تعداِد افرادی که زیر خط فقر زندگی می

میخ و سرآخر هم برخالف تعهدات خود در قانون  زند و یکی به همین مورد هم دولت یکی به نعل می

اعتبار  ارزش و بی های ته جیب آنها را با ایجاد شوِک تورمی بی از یک طرف لایر. کند اساسی عمل می

گذارد و اجازه بازنگری در  کوبد و پا را از این فراتر می کند و از یک طرف دائم بر طبل نداری می می

 .دهد  دستمزد کارگران را نمی

مند در  های بهره تبدیل شده است که حمایت از اقلیت" سیاست"تحمیل فقیر به مردم در شرایطی به 

گوید اگر یارانه سه دهک  دولت می. ای پررنگ است ها در لوایح بودجه  این حمایت. دستور کار است

ق مبارزه کنم اما گذارم تا اینگونه با فقر مطل ثروتمند جامعه را حذف کردم آن را روی یارانه فقرا می

های امروز و قبل از زمان روی کار آمدن خود همواره چنین ادعاهایی را مطرح  کیست که نداند دولت

کن کردن آن تا  ای ندارد و ریشه از قرار معلوم دولت برای مبارزه با فقر مطلق برنامه. اند و بس کرده

 .بیشتر یک ادعاست ۱۴۳۳سال 

 داری است سرمایهدولت به دنبال تقویِت نهادهای 

در این مورد که چرا دولت برای مبارزه  فعال کارگری و کارشناس اقتصاد سیاسی« کاظم فرج الهی»

تفاوت دارد، به  ۷۶   با سال  ین اندازهتا ا ۷۹ای ندارد و اینکه چرا خط فقر در سال  با فقر مطلق برنامه

لنگد اما کوتاهی خود را بر  ها بدجور می های کالن دولت در زمینه کنترل قیمت سیاست: گوید ایلنا می

 .اندازد گردن خروج آمریکا از برجام می

مولِد  البته نه نهادهای. داری است مشکل این است که دولت به دنبال تقویِت نهادهای سرمایه: وی افزود

دیدیم که چگونه دولت با تمام توان وارد شد تا . ها داری مولد که نهادهای نامولد؛ مثل بانک سرمایه



ها را در  اندازد تا توزیع رانت های خصوصی و موسسات اعتباری را در دهه هشتاد راه بی بانک

 .ر مدیریت آن فاجعه آفریدندها و ناتوانی د های آینده مدیریت کنند اما با جذب بیش از اندازه سپرده دهه

های مردم به بهانه پرداخت سود  دارای با جذب سپرده این فعال کارگری با بیان اینکه نهادهای سرمایه

دولت در مقابل تامین مالی : های نامولد تسریع کردند، افزود ها را به بخش بیشتر، تزریق سرمایه

ها و سود  ی که خلق کرده توان پرداخت سپردههای نامولد سکوت کرد و زمانی که دید هیوالهای بخش

اینگونه تالش کرد تا مردم ! گذران را پرداخت کند ها را ندارند به میدان آمد تا مطالبات سپرده سپرده

 .ها روانه شده بودند، آرام کند ناراضی را که به خیابان

برد؛  داری را پیش می های نولبیرالیستی سرمایه تا زمانی که دولت سیاست: فرج الهی تصریح کرد

شود؛  زاییده می  های که مورد انتقاد ما هست و از پیش هم نتایج آن سنجیده شده است، بحران سیاست

این را جهت نمونه عرض کردم تا این نکته مهم را . است  داری در گرو خلق بحران  چراکه بقای سرمایه

کند به بحرانی دیگر منجر  ن تجویز میداری برای گریز از بحرا هایی که سرمایه نسخه: تبیین کنم

 .داری برپاست، بدترین اشکال فقر هم هستند از این رو تا نظام سرمایه. شوند می

تواند سرکوب مزدی را  این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه دولت برای مبارزه با فقر مطلق نمی

نیروی کار راه مبارزه با فقر مطلق سازی  ارزان: در دستور کار خود قرار دهد و تعمیق دهد، گفت

ها راه   ظاهرسازی برای کنترل قیمت. مقرر زادیی از روابط کار راه مبارزه با فقر مطلق نیست. نیست

های مبارزه  واقعی کردن مزد و فروش کاالهای اساسی با قیمت مناسب راه. مبارزه با فقر مطلق نیست

یابد، اداره  طلبی هویت می با قواعد بازار که با منفعت در برخی از همین کشورهایی که. با فقر هستند

کنند؟  چرا این کار را می. رسانند های نازل به فروش می شوند؛ کاالهایی مانند لبنیات را با قیمت می

 .چون سالمت جامعه و سالمت نیروی کار برایشان مهم است



کنند و دولت هم  و دست نیافتنی می با این حال در ایران شیر را برای فقرا کاالیی گران: وی افزود

این . بینم های نابخردانه نمی اندازی را برای این سیاست من به هر شکل چشم. کند سکوت می

های مدنی بیشتر شود تا  تشکل  کنند مگر اینکه فشار از ناحیه  ها تنها فقر مطلق را تشدید می سیاست

 .نشینی کند ها عقب دولت در برخی از زمینه

ل کارگری درباره راهکاری همچون افزایش مزد در برخی از مناطق کشور و عدم افزایش مزد این فعا

در : های مجلس به آن پرداخته شده است، گفت در برخی از مناطق دیگر که در گزارش مرکز پژوهش

. توان چنین سیاستی را اعمال کرد های مردمی بر آن حاکم است می یک اقتصاد کامال سالم که نظارت

منظورم از کاال تمام اقالم . کنند چنین اقتصادی مردم کاالها را در مناطق مختلف قیمتگذاری می در

ها نیست؛ بلکه  اسم این کار سرکوب قیمت. خوراکی، مسکن، بهداشت و کلیه خدمات عمومی است

 .گذاری است ها و برانداختن سیستم رانتی قیمت عقالنی کردن قیمت

های مردم  های مدنی، سازمان تشکل. ستلزم وجود نهادهای دموکراتیک استاما این م: فرج الهی افزود

های مصرف و توزیع در اجرای این سیاست نقش  نهاد واقعی و نه دولت ساخته و غیرمردمی، تعاونی

توانند با پایان دادن به بوروکراسی فاسد  اگر اینها وجود داشته باشند که ندارند، می. پررنگی دارند

های اصالح ناپذیر است و  دولت اما در خدمت بوروکراسی. ها بپردازند سازی قیمت عادلموجود به مت

های  ای که مرکز پژوهش دهد پس در این شرایط اجرای مزد منطقه تنها به حفظ موجود اهمیت می

در کل ما هیچ . مجلس هم در گزارش خود به عنوان یک راهکار از آن یاد کرده است، عملی نیست

 .ای نداریم ها به صورت منطقه د نظارتی برای تعیین قیمتنظام کارآم

تواند ساز و کاری را  با این وصف پرسش این است که آیا دولت می: کند این فعال کارگری تصریح می

ای ایجاد کند؟ ساز و کاری که بتواند قیمت اقالم مصرفی در جایی که  های منطقه برای قیمتگذاری

تواند قیمت نان و  تر تعیین کند؟ آیا دولت می ر آن ریشه دوانده، ارزانمحرومیت بیش از سایر نقاط د



ای تعیین کند؟ دولت باید پاسخ این  ای کند تا متعاقب آن دستمزد نیروی کار را هم منطقه گوشت را منطقه

تاکید دارم تنها و تنها نهادهای دموکراتیک مردمی ! البته اگر پاسخی داشته باشد. ها را بدهد پرسش

 .توانند چنین نقشی را ایفا کنند یم

 تر در انتظار ماست تابستانی داغ

های سیاستی گزارش مذکور تاکید کرده است که افزایش  های مجلس در قسمت توصیه مرکز پژوهش

های سبد مصرفی فقرا افزایش  باعث شده تا خط فقر و همچنین هزینه ۷۹قابل توجه نرخ تورم در سال 

دود در مناطق مختلف کشور بین ح ۷۶نسبت به بهار سال  ۷۹بر این اساس خط فقر در بهار سال . یابد

 .برابر رشد داشته است ۱۱تا  ۷

های این پژوهش  یافته. است ۷۶برابر خط فقر در تابستان  ۲۴تا  ۲۲، ۷۹همچنین خط فقر در تابستان 

از این . اش بیش از اندازه سوزان بود دهد که تابستان امسال تابستانی داغی بود و اتفاقا داغی نشان می

  .د تابستان خوش را دادتوان با دست روی دست گذاشتن نوی رو نمی

  پیام عابدی: گزارش

 سایت چشم انداز کارگری: گردآوری از خبرگزاری ایلنا

 


