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درباره ی تاثیر تورم و افزایش فقر بر گسترش آسیب های 
اجتماعی بحث زیاد می شود. موضوعی که در سیرجان به 
خاطر توزیع نابرابر ثروت و امکانات، بسیار محسوس است 
از  را  سیرجان  تورِم  که  شاهدیم  همچنین  آن  کنار  در  و 
به  تبدیل  را  ما  شهر  و  برده  باالتر  کشوری  تورِم  میانگین 
به  شده  موجب  که  موضوعی  است.  کرده  گران  شهر  یک 
زندگی  مخارج  و  خرج  فرودست،  و  متوسط  طبقات  مردم 
امکانات  همشهریان  مقابل،  در  اما  تحمیل شود  تهران  در 

شهرهای محروم را داشته باشند.
به همین بهانه به سراغ حسین فتحی زاده دکترای اقتصاد 
رفتیم تا به این همشهری درباره این موضوع به گفت و گو 

بنشینیم.
 سوال اولم این است که چگونه  فقر و گسترش آن منجر 

به افزایش آسیب ها و بزهکاری در جامعه می شود؟
امام اول شیعیان می فرمایند از دری که فقر وارد شود از در 

دیگر، ایمان خارج می شود.
گری،  تکدی  خیابانی،  دعواهای  اجتماعی،  های  ناامنی 
فساد، فحشا، اختالس و ... نمونه هایی از اثرات تورم است. 
تورم بنیادهای اجتماعی را فرو می پاشد. فقر یکی از مسایل 
مهم در دنیای امروز است. فقر زاییده ی مناسبات اقتصادی و 
اجتماعی نابرابر است که به توزیع نابرابر درآمدها و ثروت ها 

و حق و حقوق  و مسوولیت های اجتماعی می انجامد.
مناسبات اجتماعی دربرگیرنده منابعی است که در جامعه 
وجود دارد و فقرا معموال از دسترسی به منابع و مالکیت آن 
محرومند. به ناچار وابسته به مناسباتی می شوند که امنیت 

جامعه، خانواده و فرد را تحت الشعاع قرار می دهند.
  اولین پیامد گسترش فقر از بین رفتن طبقه ی متوسط 
باعث  بتدریج  در یک جامعه است. حذف طبقه ی متوسط 

بروز چه تغییراتی می شود؟
زیر  به  کردن  سقوط  اضطراب  لحظه  هر  متوسط  قشر 
خط فقر و فاصله گرفتن از پیش از خط افقی فقر را دارد. 
معمولی ترین غذاها، ساده ترین موبایل ها و بی کیفیت ترین 
خودروها و سطح پایین ترین خانه ها حاال دیگر الکچری 

تا  اند  داده  هم  دست  به  دست  گرانی  و  تورم  اند   شده 
آرزوهای خود محروم  ترین  از دم دست  را  طبقه متوسط 
تاثیر  اقتصادی  از مشکالت  کنند. این الکچری شدن جدا 
مستقیمی بر روی مسایل اجتماعی و فرهنگی می گذارد 

که اولین آن فاصله طبقاتی اقتصادی و اجتماعی است.
است.  مشاهده  قابل  وضوح  به  امروز  که  طبقاتی  فاصله 
ای هیچ  و عده  نمیدانند چه کنند  دارند که  آنقدر  برخی 
زندگی  شدن  الکچری  این  کنند.  چه  نمیدانند  و  ندارند 
می  جامعه  در  بزهکاری  افزایش  باعث  که  است  معمولی 
آرزوهای  به  نتوانند  عادی  صورت  به  وقتی  برخی  و  شود 
خود برسند از روش های غیر معمولی برای این کار استفاده 
می کنند. دوست دارند فالن وسیله خوب را داشته باشند، 

دزدی می کنند. 
برای  شاید  یا  و  کنند  قاچاق می  کنند.  کالهبرداری می 
همین  به  شوند.  مرتکب  هم  قتل  آرزویشان  به  رسیدن 
سادگی با درست مدیریت نکردن اقتصاد و کشور و جامعه 
را از نیکی به سمت بدی هل می دهیم و از خود سوال می 

کنیم به کوجا چنین شتابان؟!
  تورم سال هزار و چهارصد چند درصد بیشتر از سال 
مثل  شهری  اجتماعی  فضای  شما  نظر  به  آیا  و  بود  پیش 

سیرجان از نظر معضل، آسیب و بزه متفاوت بود؟
تورم سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ درصد است و سهم بیشتر این 
نیز  تورم سال ۱۴۰۱  و  اساسی است  تورم کاالهای  تورم؛ 

باالی ۴۰ درصد پیشبینی می گردد.
و  مس  و  آهن  معادن  سیرجان  در 
پایگاه دریایی وجود  و  باغ های پسته 

دارد.
از  کشور  شهر  دومین  ما  شهر 
باربری  سنگین  های  ماشین  نظر 
ویژه  جغرافیایی  موقعیت  است. 
پذیرش  پتانسیل  و  شهرستان  این 
مهاجران مختلفی از همه نقاط کشور 
افغانستان  مهاجران  طور  همین  و 
شده  ها  فرهنگ  خرده  وجود  سبب 

است.
گاهی این خرده فرهنگ ها یکدیگر را تقویت می کنند و 
گاهی در تقابل  با یکدیگر هستند. و این تضاد فرهنگی می 

تواند به ایجاد بزه منجر شود.
  به نظرتان چه میزان از بزهکاری های سیرجان که توسط 
جوانان اتفاق می افتند، ناشی از  فاصله ی طبقاتی زیاد بین 

فقیر و غنی در سیرجان هست؟

برخی  و  باال  درآمد  سطح  از  مشاغل  برخی  سیرجان  در 
بدون درآمد معیشتی مکفی هستند.

با توجه به گران بودن امکانات زندگی در این شهرستان 
نسبت به زندگی در شهرهای مجاور و هم سطح، زمینه بروز 
فاصله طبقاتی اقتصادی و اجتماعی منجر به بروز ناهنجاری 

اجتماعی می گردد.
نمی کنند،  عمل  موفق  فقر  کاهش  در  دولت ها  وقتی   
وظیفه ی نهادهای مدنی در قبال جامعه چه هست تا بتواند 

از گسترش آسیب های اجتماعی جلوگیری کند؟
در جامعه ایران به جای اهمیت دادن به آموزش و فرهنگ 
سازی در راستای حقوق برابر انسانی و جلوگیری از کودک 
همسری  و تشکیل نهادهای حمایتی حقوق زنان و کودکان،

افزایش جمعیت  برای  ها  خانواده  تشویق  حال  در  دولت 
و  فالکت  و  فقر  قیمت  به  و  قیمتی که شده  هر  به  است. 
آسیب های اجتماعی و به قیمت معلول زایی و به قیمت 
اعتیاد و قتل های ناموسی به قیمت شکستن کرامتی انسانی 

در جامعه و به قیمت فروپاشی نهاد خانواده و جامعه. در 
چنین شرایطی الزم است که نهادهای مدنی فعالیت های 

دو چندان داشته باشند
برای  دولت  اجازه  نیازمند  نیز  نهادها  متاسفانه همین  اما 
برای فعالیت هستند و یا اینکه منابع مالی الزم 
صورت  به  و  ندارند  گسترده  فعالیت  برای  را 

مقطعی و محلی و منطقه ای فعال هستند.
 شما چقدر با جمله ی زنانه شدن فقر موافق 
تبعاتی  چه  و  هست  چی  آ  مصادیق  هستید؟ 

برای جامعه دارد؟
تله  از  کردن  گیر  و  فقر  از  تنها  نه  زنان   
طریق  از  فقر  بلکه  برند.  می  رنج  محرومیت 
مولفه های فرهنگی شامل بی تفاوتی اجتماعی 
نابسامانی های خانوادگی و نا امیدی به ایجاد و 

افزایش در این  زمان شده است. 
 بخش کثیری از افرادی که فقیر  هستند را زنان تشکیل 

می دهند
از علت های آن را می توان  در چرخه آموزش و   یکی 
تحصیل دید زیرا اولین کسانی که از این چرخه حذف می 

شوند، زنان هستند.
 نبود امکانات آموزشی و دسترسی نداشتن به این امکانات 

ناشی از کمبود درآمد و نبود درآمد  است.
 قابل انتظار است که در کنار فقر اقتصادی و فرهنگی نرخ 
آسیب های اجتماعی در بین زنان بیشتر از مردان باشد و 
سبب می شود که  اعتیاد خود کشی در مواردی تن فروشی 
از آسیب های اجتماعی که زنان را درگیر  می کند و دوباره 
همین آسیب ها موجب گیر افتادن زنان در تله محرومیت 

می گردد.
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  فاصلـه طبقاتـی کـه امـروز به وضـوح قابل مشـاهده اسـت. برخـی آنقدر 
دارنـد کـه نمیدانند چه کننـد و عده ای هیـچ ندارند و نمیدانند چـه کنند. این 
الکچـری شـدن زندگی معمولی اسـت کـه باعث افزایـش بزهـکاری در جامعه 
مـی شـود و برخی وقتـی به صورت عـادی نتوانند بـه آرزوهای خود برسـند از 
روش هـای غیـر معمولی برای این کار اسـتفاده مـی کنند. دوسـت دارند فالن 

وسـیله خوب را داشـته باشـند، دزدی می کنند. 


