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خبر تحلیل

روزبه آقاجری
روزنامهنگار

ر وایت تبعید به
خط فقر مطلق
گزارشی از پژوهش «برآورد خط فقر ششماهه نخست سال »۱۳۹۷
وضع برخورداری و نابرخورداری در استانها و شهرستانهای گوناگون کشور چگونه است؟ وضع
فقر در سالهای مختلف چه تغییری کرده است؟ اینها پرسشهایی هستند که مرکز پژوهشهای
مجلس درباره «برآورد خط فقر در ششماهه نخست سال  »۱۳۹۷کوشیده به آنها پاسخ دهد.
در زیر چکیدهای از یافتههای آن را میخوانید.

اگر در اروپا و
آمریکا تعیین
خط فقر همواره
شفاف و شفافتر
شد ،در ایران جز
در پژوهشهای
دانشگاهی یا برخی
گمانهزنیهای
کارشناسانه
هیچگاه خط فقر
تعیین نشده است
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داستان به اوایل قرن بیستم برمیگردد که «چارلز بوث» پژوهشگر
خالق بریتانیایی میخواست بفهمد که چقدر باید به فقرا کمک کرد
تا نیازهای اساسیشان رفع شــود .پس ایدهای را که هیاترییسه
مدرسه لندن طرح کرده بود ،گرفت و گسترش داد :خط فقر .او خط
فقر را  ۱۰تا  ۲۰شیلینگ در هفته برای یک خانواده  ۴یا  ۵نفره در
نظر میگیرد .جالب اینکه کمی بعد «بنجامین صباحم رونتری»
پژوهشگر و جامعهشناس بریتانیا ،مصلح اجتماعی و کارخانهدار و از
خانوادهای ثروتمند در نیویورک خط فقر را از لحاظ پولی ،حداقل
مبلغ «ضروریای دانست که خانوادهها را قادر میسازد ضروریات
زندگیای سالم را تامین کنند» که شامل سوخت ،نور ،اجاره ،غذا،
لباس ،وسایل خانگی و شخصی است .بر اساس دادههای متخصصان
تغذیه آن دوران ،او ارزانترین قیمت را برای کمترین مصرف کالری و
تعادل غذایی در نظر گرفت و بر اساس آن ،خط فقر را محاسبه کرد و
نتیجه گرفت که نزدیک به  ۲۸درصد از مردمان اروپا زیر این خط فقر
زندگی میکنند .این پژوهشهای اولیه راه را هم برای پژوهشهای
بیشتر در اینباره و هم طرح نقدهایی جدی مربوط به منطقینبودن
اعالم یک خط فقر معین برای همه بخشهای صنعت و همه مناطق
جغرافیایی و تمایزات مفهومی مانند خط فقر خشن ،خط فقر مطلق
یا خط فقر نسبی گشود.
در ایران اما داستان شکلی دیگر داشت .اگر در اروپا و آمریکا تعیین
خط فقر همواره شفاف و شفافتر شد ،در ایران جز در پژوهشهای
دانشــگاهی یا برخی گمانهزنیهای کارشناسانه هیچگاه خط فقر
تعیین نشده اســت .از این لحاظ تالش مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی که نهادی تا حدی رسمی تلقی میشود و در چند
ســال اخیر تالش کرده خط فقر را ب ه شکلی علمی مشخص کند،
ستودنی و بسیار مهم است .مرکز پژوهشهای مجلس تقریبا هرچند
ماه یکبار گزارشی را با عنوان «برآورد خط فقر» تهیه میکند که
مرزهای فقر مطلق و نســبی را در ابعادی ملی نشان میدهد و این
ویژگی مهم آن است .در این نوشته گزارشی خالصهوار از آن را ارائه
میدهیم .این ،خالصهای از گزارش «برآورد خط فقر شــشماهه
نخست سال  »۱۳۹۷است:
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نحوه محاسب ه چگونه است؟

هرچند خط فقر مفهومی روشــن و بیابهام به نظر میرســد اما
هزارویک نظر و هزارویک راه برای محاسب ه آن وجود دارد و از همه
ف آن است .اینکه خط فقر را حداقل الزم برای تامین مثال
مهمتر تعری 
چه میزان کالری برای هر نفر در نظر میگیریم ،اینکه صرفا خوراک
را لحاظ میکنیم یا مسکن را هم در نظر میگیریم ،اینکه تا چه اندازه
باید جغرافیا و حتی میزان مالحظات فرهنگی را در میزان دریافت
کالری روزانه در نظر گرفت ،تعیین خط فقر را به موضوعی پیچیده
بدل میکند .مرکز پژوهشها معیار را میزان ۲هزار و ۱۰۰کیلوکالری
روزانه برای هر نفر در نظر گرفته و آن را با روشی با عنوان «حداقل
نیازهای اساسی (با تکرار)» 1محاسبه کرده است .این محاسبات در
اینجا نیاز به بازگویی ندارد بلکه موضوع دیگری است که باید به آن
اشارهای کرد.
گزارش تماما بر فقر مطلق متمرکز است و مینویسد در جایی که
فقر مطلق وجود داشته باشد «یعني بخشي از جامعه هنوز امكان
دســتيابي به حداقلهای زندگي را ندارند ،بررســي فقر نسبي در
مقایسه با فقر مطلق چندان اهميتي ندارد» .این نکته مهمی است؛
چراکه مساله در سطحی بسیار مخاطرهآمیزتر طرح میشود .موضوع
این است بخشی از جامعه که طی خواندن گزارش خواهیم دید که
جمعیتی پرشمار را هم شامل میشود ،حتی نمیتواند حداقلهای
تغذیهای مورد نیاز برای بقای زیستی و انسانی خود را تامین کند.
این چیزی اســت که گزارش مرکز پژوهشها بر آن متمرکز است:
خط فقر مطلق.
مرکز پژوهشها در گزارش خود تمایزی مهم میان شهر و روستا برای
مقایسه خط فقر لحاظ کرده و البته استانها را در چند خوشه متمایز
(خوشه یک تا  4برای مناطق شهری و خوشه یک تا  5برای مناطق
روستایی) قرار داده و تقسیمبندی کرده بر این اساس که «بردارهای
قيمتي آنها در دو گروه مســكن و خوراکي به یكدیگر شــباهت
دارند» .در مناطق شــهری ،در هر خوشه مجموعهای از استانها و
شهرستانهای کشــور قرار دارند .اما به جز خوشه چهارم که صرفا
به شهرستان تهران متعلق است ،باقی استان تهران در خوشه سوم

