
 

علوم اجتماعی دانشگاه  یشناسی ایران در دانشکدهآذر به همت گروه صلح انجمن جامعه ۱۳دوشنبه 

با حضور فرشاد مومنی، حسین راغفر و حسین « های فقرصلح، اقتصاد و چالش»شست علمی ن ،تهران

 عبده تبریزی استادان دانشگاه برگزار شد

 خالصه مطالب حسین عبده تبریزی

 

  زیادی از آن به گوش  خوش هایخبر د وقرار داروضعیت بسیار دشوار اقتصادی متاسفانه ایران در

 ۴۰برای نخستین بار در  ،خبرهای ناخوش اقتصادی بر خبرهای خوشی به دلیل غلبه .رسدنمی

ام. خبرهایی که داریم اخبار ننوشتهدر مطبوعات چیزی که روز است  ۹۰سال اخیر بیش از 

دهم ناامیدی را در جامعه توانند بر ناامیدی بیفزایند و ترجیح مینیست و میای کنندهخوشحال

صلح در سطح جهانی در شرایط فعلی بسیار دور از دسترس ماست و در ایران هم با ترویج نکنم. 

رایط ایران با ش .هایی وجود دارددر آینده نگرانی شنویم، برای صلح و امنیتمجموع اخباری که می

االن نظام  ،شود. به طور مثالضریب امنیت ملی منجر می اهششواری مواجه است که به کد

تواند و می اقتصاد ایران بدل شدهضعف بنیادین  هاینقطهبه واقعا  ، بودجه و بازنشستگیبانکی

 .امنیت ملی را با آسیب جدی مواجه کند

 مهاجرت نیروی انسانی»است:  ساز شدهموضوع دیگر مشکلاخیرا دو  ،در مسائل مربوط به صلح »

هستیم. پدیده این دو در کشور ما شاهد اند و صلح را به خطر انداختهکه هر دو « گریافراطی»و 

-یگر از دالیل گستردهد گری یکیرشد افراطیابعاد مربوط به مهاجرت گسترده و ترسناک است. 

گسترش پیدا نکند.بیشتر است که امیدواریم این پدیده در ایران گسترش مترشدن فقر در کشور

ی اقتصادی و غیراقتصادی )بویژه فرهنگی( نظام هاسیاستی مجموعه ینتیجهر دو پدیده ه

   .است



 

  صحبت از توسعه در کشورهایی که درگیر مناقشات و ستیز هستند، عمدتاً بر روی رشد اقتصادی

شناسان در حالی که جامعهتمرکز دارد. های خاصی از قبیل سالمت، آموزش و رفاه اجتماعی بخش

زیست را در توسعه نقش حکومت قانون، عدالت، انسجام اجتماعی، پایداری اقتصادی و محیط

های اقتصادی تعادلعدم . در ایران هم بیشتر گفتمان توسعه از نوع اول بوده است.دهندتوضیح می

در ایران در  است. در چارچوب اقتصاد سیاسی ایرانهایی در مسیر توسعه در ایران حاصل تعادل

مسائل  که در آنشویم می یشاهد وضعیتداوم به طور مگفتمان توسعه صورت تغییرندادن 

 حاکم فعلی هایسیاست یادامه شود.توزیع ثروت بهتر نمینابع طبیعی و زیستی، ممحیط

 تهیدست دهک پنج روزگار االن. زد خواهد دامن ایران در ی فقرتوسعه به کشور برسرنوشت

گفتمان  شوند، فقیر بیشتر هایدهک این که از جلوگیری برای باید و است انگیرغم بسیار جامعه

 داد.حاکم را تغییر ی توسعه

 و نه این که مثال شخص بدشانس بوده حاصل مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است،  فقر

افراد تحت تکفل خود و  نیازها و مایحتاجتامین  بهفرد و توانایی  آزادیفقر به معنای عدماست. 

ناتوانی اوست. در این معنا فقر به معنای ناتوانی در تامین حداقل سطح زندگی است، به معنای 

دهد، و به معنای در هایی است که عناصر متشکله رفاه را تشکیل میدر برخورداری از ویژگی

شکاف طبقاتی که به  نبودن منابعی است که فرد بتواند شرایط خود را بهبود بخشد.دسترس

کشور  نزدیک به پنج دهک ، باعث آن است کهتشدید شدهدر ایران های اخیر خصوص در سال

برای حل برای تغییر این وضعیت، تعییر گفتمان توسعه ضرورت دارد؛  شوند. فقر نزدیکبه خط 

ت رصواساسی نظام باید اصالحاتی  یدر مجموعهاقدام حکومتی نیاز است؛ یعنی  مشکل توسعه

 .گیرد

   کنیم،دنبال می را سازی در بازار سرمایهبحث شفافاگر افرادی چون بنده در حوزه تخصص خود 

 پولشویی مباحثو  کنیم،پیگیری میها شرکت خوب را در استانداردهای حسابداری و گزارشگری

 اهمیت دارند.توسعه  کنیم، به خاطر آن است که اینها در فرایندمی مطرحمالی  یدر عرصه را

 ر شناس دایران هستند. آقای دکتر امیدوارِ جامعه قیمت ارز در اقتصادنگران  اقتصاددانان امروز

ها به هستند و این افزایش ای که در جلسه خواندند گفتند که نگران افزایش قیمت ارزبیانیه



کنند و آن حوزه را دنبال می مسئلهتخصص خود ی زند. ایشان از حوزهامنیت کشور آسیب می

 یهمهنگرند، و معتقدند از می مسئلهاقتصاددانان از زوایای دیگری به  بینند.اصلی میی مسئله را

 .درست بوده استارزی گذاری فاقد سیاست های گذشتهدر سال کشور زوایا باید موضوع را دید و

شدت صدمه به طبقات ضعیف بهحفظ ارزش پول ملی، ثبات را از بین برده و که عدم ضمن این

داشتن نگاه بودن نرخ هم مشکالت خودش را دارد. صادرکنندگان مخالف پایینزند، پایینمی

 ،شده است افراد با درآمد پایین زیاد به نظر من در شرایط فعلی که تعدادقیمت ارز هستند. 

به دلیل تقاضا، چرا که  از طرف هزینه است و نه سمتاز تواند تورم را تشدید کند، می هچآن

از ندارند،  خریدافرادی که توانایی ی ، عمدهرودباال میها هر وقت قیمتی پایین خانوارها، بودجه

ها . تقاضای کل ضعیف بدان معناست که با باالرفتن قیمت ارز، هزینهکنندنظر میمصرف صرف

گیرد. چنین است که دولت نگران و مخالف افزایش قیمت ارز افزایش یافته و تورم شتاب می

 دهدهزار سکه دادو ستد شود و این نشان می ۳۵۰تاکنون سابقه نداشته که دریک روز است. 

اما از کند. نقدینگی به بازارهای دیگر کوچ می ،یابندمیکاهش  بناچارها وقتی نرخ سود بانک

 همیلیارد ب ۴۸ ،درآمد ارزی ایران دالر میلیارد ۸۵از  دهدسال گذشته نشان می آمار طرف دیگر

به نظر  ،میلیارد دالر فرض کنیم ۲۰را  و ارز مسافری واردات اختصاص یافته و اگر ارزش قاچاق

. ترجیح من آن است که ارز ارزان ایممیلیارد دالر خروج سرمایه داشته پانزده بین ده تا رسد می

 مصرف خروج و فرار سرمایه نشود، و اگر کسی خروج سرمایه دارد با نرخ باال این کار انجام شود.

به سود  ،داریم اهان نگاگر دالر را ارز ،خروج سرمایه درایران روند فزاینده دارد از این منظر چون

  .ایمثروتمندان و به زیان تهیدستان عمل کرده

 برای ایران اقتصاد  پولی در متاسفانه با فرار سرمایهیم. یاز داربرای توسعه به تشکیل سرمایه ن

در چنین . شودگذاری منجر میکه امیدوار باشیم به رشد مثبت سرمایهماند توسعه باقی نمی

شود و ایرانیان فقیرتر رشدپایین مواجه میهای نرخمعلوم است که اقتصاد ایران با  شرایطی

های فرهنگی، سیاسی و ای اقتصادی نیست، و حتما جنبه. این فرار سرمایه صرفا پدیدهشوندمی

ماند شناسید. خالصه ته دخل اقتصاد چیزی نمیاجتماعی دارد که شما آن وجوه را بهتر از من می

 شرایطی چنین درشکیل سرمایه بینجامد و نرخ رشد موجودی سرمایه منفی شده است. که به ت

  شوند.می فقیرتر ایرانیان و شودمی مواجه پایین رشدهای با ایران اقتصاد که است معلوم



 چنین به نیروی انسانی کارآمد نیاز داریم. وقتی از ده هزار نفر اول کنکور که برای توسعه هم

باید از جمله رهبران سیاسی، اقتصادی، علمی، ورزشی و ...  آینده کشور باشند، به االصول علی

تفاوت بود. مهاجرت کنند، نباید بیحداقل پنجاه درصد کشور را ترک می ،ی شخصی منتجربه

 اطالعاتسطوح متخصصان کشیده است.  یی همهایرانیان حاال از نخبگان فراتر رفته و به حیطه

درصف مهاجرت اند یا مهاجرت کردهمیلیون ایرانی  ۱.۵های اخیر که در سال استی از آن حاو

د ترسناکی است. خروج نیروهای اعدا هااین اند.ایستادهاسترالیا و کانادا  کشورهایی چون

شدن ایرانیان زند و یکی از دالیل تهیدستکارشناسی و نیروهای ورزیده به اقتصاد ملی آسیب می

 . نخبه است مهاجرت نیروهای

  پذیران که برند و قیمتگذاران از آن سود میفقر در ایران است، چرا که قیمتتورم یکی از دالیل

 گیر کردهای است که دولت دوازدهم در آن تله تورمی مسئلهد. یننباند از آن زیان میعامه مردم

 و مشکالت بسیار اساسی داشت ،به ارث رسیداز دولت دهم ای که که نظام بانکیچرا است، 

بخشی از . هم در دولت یازدهم تکرار شد که وضعیت را تشدید کرداشتباهات متاسفانه بخشی از 

سال گذشته  دهنظام بانکی ایران در طول  گردد.برمیها بانک به وضع امنیت ملی در کشور،عدم

درصد وضعیت نظام بانکی امروز را  ۱۰اگر  .استآن سودها را کسب نکرده که  هسودهایی داد

ی موهومی است که جهت سودها بهدرصد دیگر آن  ۹۰بدانیم، و بخش ساختمان ناشی از فساد 

درستی به کاهش دستوری نرخ سود بانکی ، بانک مرکزی بهمسئلهبرای حل  .استپرداخته 

اندازی پسابزار های عمده منجر شد که به سمت پرداخت، و این به تصمیم جدید صاحبان سپرده

در این مورد قیمت ارز را باال برده است. تعبیر تله از این رو  ؛ این حرکتبدیل و از جمله ارز بروند

 خود را دارد.خاص مشکالت  برود،هر طرف دولت صحیح است که 

 را در ایران ها های اقتصادی دولتدر پاسخ به داوری دو سخنران دیگر این میزگرد که سیاست

ها اغراق های اقتصادی دولتسیاستی نباید درباره نم کهتاکید ک دانندمیعامل گسترش فقر 

 دستگاه قضایی نیز باعثسیاست خارجی و  های اجتماعی،یاستگذاری، س. نظام قانونکرد

الید دولت درایران نهادی نیست که مبسوط اند.شدهدرایران و نرخ رشد پایین گسترش نابرابری 

سرپل ذهاب دیدیم که دولت  اخیری اختیارات را داشته باشد. در همین زلزلهی مهباشد و ه

. دولت از اده کندفخود استاختیارات از نتوانست  ،که برایش برنامه داشتای دراجرای کار ساده

شد سیاست دادن  اما ناچار ،عمل کند بهترتوانست درس گرفته بود و می گذشتههای زلزله



 یم نتیجه بگیریممجبوردولت نبود.  و انتخاب خود زدگان را بپذیرد که سیاستبه زلزلهکانکس 

ناظر و  اتبه دستگاه قضایی، مقامباید که بخشی از مشکالت از جمله گستردگی فساد را 

 یادامهشک با دوستان موافقم که بی .دولتبه نه صرفاً و  ای از عوامل ارتباط دهیممجموعه

فقر در ایران دامن خواهد زد. االن روزگار ی برسرنوشت کشور به توسعههای فعلی حاکم سیاست

 های فقیرکه دهک انگیراست و باید برای جلوگیری از ایندهک تهیدست جامعه بسیار غم پنج

گردد و نه فقط به های نظام برمیها به کل سیاستحلاما راه .کرداساسی  یفکر ،بیشتر شوند

 دولت.

  گردد. در جمهوری اسالمی برمی« زمین»در جامعه به نقش فقر و نابرابری  شکافمهم یک عامل

است. بوده ای گستردهنابرابری منبع  ،شودنقش زمین به عنوان محلی که ثروت در آن انباشته می

ها شهرداری با زدوبندسوداگران زمین با بوده است. و سوداگری زمین از جمله عامل اصلی فساد 

کسب کردند. نظام زمین  ، سودهای زیادی ازنهم و دهم هایدولتطول عمر در بویژه  هاو بانک

ها به نظام مالیاتی مربوط تعادلبخشی از این فسادها و عدم مالیاتی جلودار این حرکت نشد.

 شود که از سود بادآورده مالیات نگرفت.می

  های مولد دیگر شده به بخشکندشدن جریان گردش سرمایه سوداگری در بخش امالک باعث

سرمایه در بخش دالر  میلیارد ۱۷۰خالی، یعنی توقف میلیون واحد مسکونی  ۲.۵وجود است. 

را فسادی  د؟کراین بخش هموار غیرمولد به  یسرمایهورود برای  ها راه را. کدام سیاستغیرمولد

در شهرهای بزرگ با و نهادهای مدیریت شهری رخ داد و سوداگران شهری که در داستان میان 

های خانه مردم بود کهاقتصادی کدام سیاست اقتضای کرد.  دنبالرا باید فروشی همراه شد  تراکم

های شش خانه ،طبقهیا چهارسه  های خانهآن به جای  کنند ورا تخریب خود سال ده با عمر 

 تشویق کردند؟ را اجازه داده و حتیچرا شوراهای شهری چنین اقدامی  ؟بسازندیا برج طبقه 

 ،که سودهای بزرگ از بخش مسکن بردند سوداگرانی که سازمان مالیاتی نتوانست از شدچگونه 

مدفون شده، برای توسعه بخش مسکن  درشرایطی که ایران به هردالری که در ؟مالیات بگیرد

 فت. در ایران گسترش یااز این مجرا هم و فقر مند است، این اتفاقات افتاد نیاز

   وری در ایران نسبت به چهل وری است. نرخ بهرهدیگر توسعه در ایران نرخ پایین بهرهمشکل

تر است. در گذشته این وضع را با افزودن سرمایه به کیک تولید حل سال پیش هم بسیار پایین

ایم. حاال که پولی وری را با پول نفت راست و ریست کردهها در نرخ بهرهی کاستیایم. همهکرده



مشکالت خود ی ای است که مداوم بخواهد با پول همهایم. این مثل وضع خانوادهیم گیر کردهندار

را حل کند. با بردن مبلمان، با طال و جواهر، با تزریق نقدینگی، با خرید خانه و اتومبیل جدید، 

اندیشیدن یاد با ...؛ اما باالخره روزی والدین باید به این خانه اخالق و سواد ببرند، فکرکردن و 

خواهد که در دسترس اجتماعی است؛ فضایی می یوری در گرو سرمایهبهره فرزندان بدهند.

 گردد.کردن آن از اختیارات دولت خارج است و به تصمیمات نظام برمیفضایی که فراهم نیست.


