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 در بستر زندگی فقر
 های مهم نمود فقرمروری بر حوزه

 

های فقر خود را در جامهدر واقع جا با شرایطی ویژه روبرو هستند. در همه ،هرروز هاتجربه نمی کنند. آن فقر را هایشانتنها در خانه فقرا

ی توانند برگزینند، در دسترسپوشاک، در شغلی که می ، در خوراک وکنندای که در آن زندگی میمحلهدر  کند:آشکار می هاآن بر یمختلف

 .به امکانات آموزشی، در شرایط بهداشتی و ... 

ته باشد. پیوستگی را در نظر نداشتواند این به همنمی ،برخیزدبا آن پیوسته است و هر کس بخواهد به مقابله ای به همگویی فقر زنجیره

ه درک ما را ب، هاحوزه یک از اینهر مواجهه با . را توصیف و بررسی کند تا برخی از این ابعادکند در بستر زندگی، تالش می فقرمقاله 

 یمانتوهایی میبرای اصالح بحران فقر و کمک به محرومین از چه راه دهد کهبه ما نشان می اینعالوه بر کند، وضعیت فقرا نزدیک می

، «یلتحص»، «پوشاک»، «مسکن»، «بهداشتتغذیه، سالمت و »های: نگاهی است به فقر در حوزهآید، چه در ادامه میآن .بزنیمدست به عمل 

 . «اعتیاد»و  «یط زیست و وضعیت جغرافیاییمح»، «شغل»

 تغذیه، سالمت و بهداشت. 1
 [1] سوءتغذیه و بیماری

ی مناسب، یعنی دسترسی به آب و غذای سالم و کافی است. سوءتغذیه بدن را ضعیف تغذیه ،ترین نیازها و حقوق انسانیکی از مهم

 وکشیدن  دردمادران را محکوم به  ؛دهدهوشیاری و فکر انسان را در معرض آسیب قرار می ؛رساندهای آن آسیب میو به بافت کندمی

کند و زندگی خانوادگی را بدل به کشمکشی تلخ برای دستیابی می ناتوانی جسمی زندگی را گذراندن یا با و کودکان را محکوم به مرگ

 .سازدبه منابع ضروری می

البته  وکند )سوءتغذیه خود را به وضوح در ظاهر فرد آشکار می که اغلب ما تصور درستی از سوءتغذیه نداریم. تنها در موارد حاد است 

ه دهد کوقتی رخ مییه داشتن سوءتغذیه را نشان ندهد. سوءتغذ ،اما در بسیاری موارد ممکن است ظاهر فرد .این موارد هم کم نیستند(

 در معرض سوءتغذیه کودکان هستند. کودکان کافی نباشد. بیشترین قشر   ،مناسب یا از لحاظ کمیت ،شده از لحاظ کیفیتغذای خورده

 شوند. های جدی و غیرقابل درمان میدهند یا دچار آسیببسیاری به خاطر گرسنگی توأم با بیماری جان می

، خستگی و افت ضعفزنان، شایع است.  و به خصوصخونی، کمبود آهن و کمبود ید در بزرگساالن، مانواعی از سوءتغذیه مانند ک

بعضی  و در پذیرها کودکانی ضعیف و آسیبشود که آنی مادران باعث میهای داشتن سوءتغذیه است. سوءتغذیهتمرکز حواس از نشانه

 .1به دنیا بیاورند یا مرده موارد معلول

ها است. در مقابل عفونت بدن اش افت مقاومتهای سفید خون را کند سازد که نتیجهها و یاختهتواند تولید پادتننامناسب میی تغذیه

                                                           
 بخوانید. در ادامه متن «انواع سوءتغذیه و وضعیت آن در جهان»قسمت توانید در ی سوءتغذیه را میمطالب بیشتر در زمینه ی مسئله 1

 .هستند ، کودکانسوءتغذیه قربانیان بیشترین

 روز 160 تا گاهی سال هر در دارند، نامناسبی یتغذیه که کودکانی

 [2]. گذرانندمی بیماری به -را سال از نیمی حدود یعنی -را
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تا  ها راآن ،حتی اگر سوءتغذیه عامل مستقیم مرگ کودکان نباشد. گیردمی قرار مشکالت بهداشتی در کنارمعموالً  سوءتغذیهبرای فقرا 

ذب مواد ج ،نامطلوبی دارد. بیماری شدیداً  یاثر ،از آن سو بیماری بر تغذیه .سازدمیمستعد  هاتال به انواع بیماریزیادی برای اب سطح

ز کمتر ا غذا همشود و خوراک میکماشتها و بی ،مریض از طرف دیگراما  شود.به غذا زیاد می فرد نیاز در نتیجه وکند می کمغذایی را 

 شود. می بدنش حالت طبیعی جذب

 [3] سوءتغذیه مهم مشکالتبرخی 

ها بیماری از بسیاریی در واقع، شاید بتوان گفت عامل پشت پرده. گیردمی قرار مشکالت بهداشتی در کنارمعموالً  سوءتغذیهبرای فقرا 

 سوءتغذیه و آب آلوده است.  ،کودکان در کشورهای فقیر و میر و مرگ

ی کار کمتر ؛فرد گرسنه یا دچار سوءتغذیه، توان بدنی کمتری داردرساند. های فقیر آسیب میگرسنگی از لحاظ اقتصادی نیز به خانواده

ر و ماندن در فق تر یا نداشتن شغل و در نتیجهمزد پاییندست به معنی ها همهاست. این ترپایین کارش وریو بهره تواند انجام دهدمی

 شتر است. گرسنگی بی

 های شغلیسوء تغذیه دستیابی به بسیاری از موقعیت کند، کمتر برای محرومین مکان یافتن کار مناسب راضعف جسمی ا کهپیش از آن

کند و آموز اخالل جدی ایجاد میاست که در تحصیل دانشعاملی  های غذایی،مشکالت و کمبود کرده است. را برای محرومین محدود

دچار سوءتغذیه بیشتر است.  های ذهنی در کودک احتمال وجود ناتوانی .سازدمحروم می یهای شغلمهارت را از آموختندر نهایت فرد 

ی خود بازده چنین کودکی در ساعات مطالعهاین احتمال که  ،به عالوه

سیاری از آنجا که در ب بدین ترتیب، .چندانی نداشته باشد نیز زیاد است

گره خورده  فرد رآمد با میزان تحصیالتاز کشورهای فقیر سطح د

  ندگی در فقر است.زبه  مجبور یک انسان گرسنه ،است

تا مشکل سوءتغذیه را آمیزد فرهنگ غلط مصرف غذا با فقر درمی

ذایی ی غسبوس برنج از برنامه ،مثالً در بسیاری مناطق ؛تر کندبزرگ

که در حالی ،تر یا طعم آن بهتر شودغذا زیبا حذف شده است تا شکل

ها از مواد مغذی موجود در سبوس کنندهمصرف شوداین کار باعث می

مندان ست بین فقرا و ثروت. البته مشکالتی از این دبهره بمانندبی

ها ی آنچون دسترس ،بینند، ولی آسیب بیشتر را فقرا میاست مشترک

ن شدن مواد از دست رفته کمتر های متنوع برای جایگزیبه خوراک

 ها بهبنابراین یک فرهنگ غذایی غلط ممکن است در بین آن .ستا

را به ای قابل پیشگیری بودند. فقهیچ هزینهنجامد که بیاهایی بیبیماری

برای به دست  -در اثر ناآگاهی- ،بینند و آن اینکه درآمدی را که ممکن بود صرف مواد مغذی و الزم کنندشکل دیگری هم آسیب می

  دهند.هدر می مانند سوسیس و کالباس ی نه چندان الزم و گاهی مضرآوردن مواد غذای

 [2] در جهان گرسنگیانواع سوءتغذیه و وضعیت 

 :وجود دارد سوءتغذیهدو نوع مهم »

 فقدان پروتئین بهیعنی  ،دهدرخ می تغذیه در اثر فقدان کالری و پروتئیناین سوء انرژی است.-تغذیه پروتئینآن، سوءترین اولین و مهم
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ست ا سوءتغذیهکنند. معموالً این نوع از انرژی الزم برای بدن را فراهم میاندازه کافی )از گوشت و دیگر منابع( و سایر مواد غذایی که 

 .است سوءتغذیهترین شکل کُشنده، (PEM)پروتئین انرژی  سوءتغذیه. شوداشاره می به آن که به هنگام بحث گرسنگی در جهان

 .ها و مواد معدنی( استها )ویتامینمهم است، که همان کمبود ریزمغذی نیز بسیار سوءتغذیهنوع دوم از 

 کنند کهاین گروه در آسیا زندگی میهفتاد درصد  ؛دچار سوءتغذیه هستند ،کودکان در کشورهای در حال توسعه درصد 5/32حدود  

زندگی  درصد نیز در آمریکای التین 4و  در آفریقادرصد  26، باشددر کشورهای پیشرفته می تعداد دچار به سوءتغذیهبرابر  5 تعدادشان،

، انیت، عصبقراریدچار اختالل رفتاری، از جمله بی باشند. این کودکاند وزنی و رشد قدی دچار اختالل میاین کودکان از نظر رش .کنندمی

 .ددهسوءتغذیه رخ می در اثرسال  5میلیون مرگ در کودکان زیر  9/1۰ز درصد ا 5۰تقریباً . هیجان و عدم توجه کافی هستند

 نفر در کشورهای در حال توسعه دچار کمبود ویتامین و مواد معدنی است )با توجه به آمار سازمان بهداشت جهانی(.   3یک نفر از  

 :ثیر بر سالمتی برای مردم فقیر در کشورهای در حال توسعه، عبارتند ازها از لحاظ تأترین مواد معدنی و ویتامینمهم

ود این ویتامین در کودکان دهد. کمبمقاومت بدن را به بیماری کاهش میتواند باعث شب کوری شود و می A: کمبود ویتامین  Aویتامین 

 هستند.  Aمیلیون کودک در جهان دچار کمبود ویتامین  14۰و  1۰۰ماندگی رشد شود. بین عقبتواند باعث نیز می

هستند، که عمدتاً  خونیکمدرصد از جمعیت جهان دچار  3۰خونی است. دو میلیارد نفر، یعنی بیش از کمبود آهن علت اصلی کم آهن:

 (wormهای ماالریا و عفونت های کرمییخونی غالبا با بیماربه دلیل کمبود آهن است. در کشورهای در حال توسعه، وضعیت کم

infectionsخونی برای کودکان، عبارت است از: تولد زودرس، وزن کم هنگام تولد، عفونت و شود. پیامد های بهداشتی کم( بدتر می

. کندک در مدرسه، کاهش پیدا میشود و در نتیجه عملکرد کودفیزیکی و شناختی دچار اختالل می افزایش خطر مرگ. ضمناً، رشد

 شود. درصد از تمام مرگ و میر زنان باردار می 2۰منجر به  خونیکم

اندازد. کمبود ید شدید در تمام طول زندگیشان به خطر می (، بهداشت روانی کودکان را اغلبIDDاختالالت ناشی از کمبود ید ) ید:

ترین شایعهای مادرزادی مانند کرتینیسم، بیماری گریوز )از ایی، سقط جنین و ناهنجاریزن بارداری ممکن است منجر به مردهمادر در دورا

ی کم توجه و یقراربیها عبارتند از: ذهنی غیر قابل برگشت شود. عالئم و نتایج این بیماری ماندگیعقبو  (پرکاری تیروئید هایبیماری

دیر  و بودن فعالیت و تحرک(بزرگی زبان، هیپوتونی )کم ،ذهنی و جسمی )کوتاهی قد( ماندگیعقبهای مغزی، سیبآ شدید کودک،

آلودگی، مشکالت یادگیری، پوست خشک، در کودکی، خستگی و خواب 3متابولیسم پایهها و کاهش ، تحلیل استخوان2بسته شدن مالج سر

                                                           

سته بماهگی  18تا  9مالج جلوی سر گویند و معموال بین  یکی درقسمت جلو سر که آن را .هستندناحیه سر نوزاد دو فرورفتگی حس می شود که بسیار نرم در  2 

 .وسفت می شود و دیگری در پشت سر که آن رامالج پس سر می نامند و اغلب تا چهارماهگی بسته می شود

دستگاه  کار انرژی ساخت ترکیبات مورد نیاز، گردش خون، های پایه خود همچون تنفس،سوزاند تا صرف فعالیتت که بدن روزانه میاس ایانرژی متابولیسم پایه، 3 

 

 سعهدر کشورهای در حال تو سوءتغذیهسازمان بهداشت جهانی تعداد کودکان مبتال به 

 .[8] میلیون نفر گزارش کرده است 100 را بیش از که زیر وزن طبیعی خود هستند

 

شوند و نابینا می Aک به خاطر کمبود ویتامین کود 500،000تا  250،000در هر سال حدود 

 .[2] میرندماه بعد از از دست دادن بینایی خود می 12ها در عرض نیمی از آن
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 . و اضافه وزن (میزان ضربان قلب )کاهش برادیکاردیخشن و سرد، 

ت گذارد. کمبود ید موجب اختالالزیادی میکنند، تاثیر ناطقی از آفریقا و آسیا زندگی میکمبود ید در جهان، به ویژه بر مادرانی که در م

درصد  13میلیون نفر، یعنی حدود  74۰دهد. بیش از های ذهنی افراد در خانه، مدرسه، و محل کار را کاهش میشود که قابلیتروانی می

روانی ناشی از کمبود ید  هایاز جمعیت جهان دچار اختالالت ناشی از کمبود ید هستند و پنجاه میلیون نفر از این جمعیت به اختالل

 « دچار هستند.

 

 

 

 

 

 

 [6]وضعیت گرسنگی در جهان 

  در زندگی محرومین بهداشت و سالمت

طول عمرشان، با انواع خطرات بهداشتی دست و پنجه نرم کنند. به طور خالصه، ها در شود که آندست باعث میالگوی زندگی افراد تنگ

کنند ناسالم است؛ عدم دسترسی به ای که در آن زندگی میدسترسی به آب و غذای سالم برای ایشان محدود است؛ آلونک، خانه و محله

این  شود تاهای الزم بهداشتی نیز مزید بر علت میهیکند و نداشتن آگاتر میمواد شوینده و لوازم بهداشتی حفظ سالمت را مشکل

که فرد دچار بیماری شود، به علت جهل یا عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی آسان به مشکالت حادتر شوند. از طرف دیگر، در صورتی

ن د و البته در زندگی محرومیشوتوجهی به بیماری موجب تشدید آن میگیرد. بیخدمات درمانی، پیگیری درمان به خوبی صورت نمی

 نظر کند تا بتواند به درمان بیماریتوجهی وجود دارد؛ مثالً یک کارگر روزمزد باید از درآمد یک روز خود صرفدالیل کافی برای این بی

 -بسیار دارد یانکه گاهی هم ز-دهد بیماری را به حال خود رها کند یا به خود درمانیخود یا فرزندش بپردازد. از این رو ترجیح می

کنند و حضور افراد زیاد در فضایی کوچک، نیز کمک ها زندگی میهای بسیار کوچک یا زاغهدست معموال در خانهبپردازد. اقشار تنگ

                                                           

 .کندبغیره  و حفظ دمای بدن ،عصبی

 

 میلیون نفر در جهان امروز ما گرسنه هستند 868

 [6]. کنندها در آسیا زندگی میمیلیون نفر آن 542که 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 کند. ها ایفا میریای در گسترش بیمادر این میان آب آلوده نقش عمده های ایجاد شده به سرعت پخش شوند.ریکند تا بیمامی

یژه شود. به وبر است و موجب تشدید فقر میدیگر بیماری نیز هزینهها دانست، اما از طرف توان عاملی برای ایجاد بیماریفقر را می

ری بیماری شود که پیگیشود، و فقر  بیشتر باعث میبار است. بیماری موجب کاهش کارآیی و درآمد میبیماری سرپرست خانواده، فالکت

مصرف آب ناسالم و سوءتغذیه نیز در آن وارد بیماری، که البته عناصر دیگری مثل -ی مداوم فقربه خوبی صورت نگیرد. این چرخه

 کشانند.سوی ناتوانی و مرگ میشوند، افراد تنگدست را به سرعت بهمی

 ی بهداشت و سالمتآموزش در زمینه

ت اشترین کارهایی است که باید به آن پرداخت. کودکان نیاز دارند که رعایت بهدهای محروم در حوزه سالمت، از مهمآموزش به خانواده

سالمتی برای زنان و مادران )در -های بهداشتیچنین آموزشها آموزش داده شود. همدر محیط خانه و مدرسه و در کوچه و خیابان به آن

موضوعات بلوغ، بارداری، میانسالی و سالمت جسمی( بسیار الزم و مفید است. اگر یک مادر باردار، رژیم غذایی مناسبی داشته باشد، هم 

افتادگی ذهنی نوزاد، مرده به دنیا آمدن نوزاد، مرگ خونی مادر، عقبهای جدی جسمی )مانند بیماری کمفرزندش از آسیب خودش و هم

شان مانند و همان طور که پیش از این گفتیم، داشتن سالمت جسمی برای محرومین به تغییر مسیر زندگیمادر هنگام زایمان( مصون می

 گذراند. بهتر می بسیارال کودکی که ذهن و جسمی سالم و فعال دارد، دوران تحصیلش را کند؛ مثبه سویی بهتر کمک می

ارج از شان نیز خکه شرایط ایمنی محیط کار برای بسیاری از محرومین شاغل بسیار نامناسب است و میزان کار جسمیبا توجه به این

سالمت مربوط به محیط کار نیز بسیار ضروری و -های بهداشتآموزشباشد، می -به ویژه در طوالنی مدت–طاقت جسم یک انسان 

یایی، های شیمها و ادارات کار می کنند، به علت تماس مداوم با شویندهکار در خانهمفید است. به عنوان مثال زنانی که به عنوان تنظیف

 شوند.دچار مشکالت پوستی و تنفسی جدی می

 نمسک. 2
حفاظت در مقابل گرما و سرما و  ،سرپناه اصلیاست. کارآیی  یشهرزندگی ، به ویژه در در هرجا زندگی یاهضرورت زسرپناه مناسب ا

الوه ع ،خانمانی یا داشتن سرپناه نامناسبباد و باران است. اما بی

گری نیز دی تبعات حفاظ گذاشتن افراد در مقابل گرما و سرما،بر بی

جایی که بتوانند )زیر پل،  ها را در هرخانمان شبدارد. کودکان بی

ها از کنند. بسیاری از این مکان( سر میغیرهها و ی پارکگوشه

د. نآورای برای ایشان به وجود میلحاظ بهداشتی مشکالت عدیده

های دیگر نیز به خانماننشینی با بیها فرصت همدر این مکان

ها به کودکان منتقل آید و از این طریق فرهنگ خاص آنوجود می

ی آنان را معین شغل آیندهی زندگی و شود. این فرهنگ، شیوهمی

 
 . [4]میلیون نفر در جهان به آب سالم دسترسی ندارند  783

مامی تقریباً تمیرند که میلیون نفر در جهان در اثر آلودگی آب می 4/3ساالنه 

 .[5]کنند درصد( در کشورهای در حال توسعه زندگی می 99این افراد )
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ی وه. این شیگرددیمامری معمول  تبدیل به خانمانبه این ترتیب دزدی و انواع دیگر بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان بی .کندمی

ها همچنین در زیادی بجنگند. آن« دشمنان»خود با جان این کودکان مجبورند برای حفظ  .زندگی معموالً توأم با انواع خشونت است

وی سسرپناهی فشار زیادی به بی، انآنمشکالت خاص خود را دارند. در مورد نیز خانمان ها قرار دارند. زنان بیمعرض انواع سوءاستفاده

  نیز فکر کرد. سرپناهبی ی سالمندان و معلوالنتوان به مشکالت ویژهکند. به همین ترتیب میایجاد می فروشیتن

ها شود که فرد به هر سرپناهی راضی شود. اما مسکن نامناسب نیز مشکالت خود را دارد. این خانهخانمانی معموالً به این منجر میبی

هایی ر محلهددر ضمن  نورگیری مناسب هستند. بسیاری از اوقات سرویس بهداشتی و یا حمام ندارند. فاقدر و بسیار کوچک، دلگی معموالً

 ،دزدی ،مشکالتی مانند خشونت جادر آن که اندواقع شده

. از این رو هستند ری شایعوام فروشی و فروش مواد مخدرتن

طرهای ها، به ویژه کودکان و زنان، در معرض خساکنان این محله

 مختلفی قرار دارند. 

ها کامالً شایع است و زمینه را در این محلهنیز مشکالت بهداشتی 

ها معموالً های این محلهکند. در خانهها فراهم میبرای انواع بیماری

به  این موضوعکنند. چند خانواده با امکاناتی مشترک زندگی می

ها، ی اینزند. جدای از همهمعضالت فرهنگی و بهداشتی دامن می

ترین قشر در مقابل حوادث طبیعی همچون پذیرها آسیباز این رو ساکنان این محله. بندی شده هستندهایی سرهمخانه ها معموالًاین خانه

  زلزله هستند.

 پوشاک .3
نسان در حفظ ا ،های پوشاککارآیی یکی ازبه دست آوردن پوشاک مناسب است.  ند،هستفقیر با آن درگیر افراد یکی از مشکالتی که 

ممکن  ،دسترسی به پوشاک نامناسب و تمیز. عدماستشود( تر میمقابل سرما و باد و باران )که در صورت داشتن مسکن نامناسب جدی

 لهأ. مسشوددر نظر گرفته میای از منزلت اجتماعی نیز ن نشانهبه عنوا معموالً نجامد. به عالوه، پوشاکااست به مشکالت بهداشتی نیز بی

 .نمایدخوش فشار و چالش میرا دستهای فقیر نوجوانان و جوانان خانوادهعزت نفس  به ویژه نداشتن پوشاک نامناسب،

 تحصیل .4
فقر خود آید، خود به هیچ عنوان سهمی در است. کودکی که در فقر به دنیا می های فقرآموزش، یکی از ظالمانه ترین جلوهتبعیض در 

شدن تحصیالت به پول و کاهش خدمات وابستهدر صورت شود. عدالتی در آموزش، ظلمی است که از طرف دیگران بر او میبی و ندارد

لمان و معحروم در بسیاری از مدارس مناطق مگیرند. میقرار  بد تحصیلیدر شرایط  از جهات مختلف رایگان آموزشی، کودکان بسیاری

ر میان کادر و د شناختی آشکار در محیط مدرسه از طرف، خشونت فیزیکی و روانهستند تجربهعالقه و بیبی یا سوادکادر آموزشی کم

  .شودبسیار دیده میهای آموزشی محیطاین کار در های خالفنفوذ باند ووجود دارد خود دانش آموزان 
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ز شرایط سیاری ابو یا سکوت در برابر با قبول تر جامعه اقشار مرفه

آمدن سن تالش برای ورود به دانشگاه از تحصیلی مثل پایین

ت های باال برای تحصیالپرداخت هزینهدبیرستان به دبستان، یا 

 ، چوب حراج بهآموزشیهای کنکور و کتب کمکو کالس ابتدایی

و یا موافقت اقشار اند. نتیجه این سکوت عدالت آموزشی زده

ر ین از تحصیل د، محرومیت بسیاری از محرومتر جامعهمرفه

ها از نظر طبقه اجتماعی، دست شدن دانشگاهمراحل مختلف و یک

هرچه بیشتر مشاغل به مدرک تحصیلی و در نتیجه عدم  ابستگیو

  به شرایط شغلی مناسب است. فقرا دستیابی

ام آموزشی حمایتی مضاعف از محرومین در مساله آموزش داشته باشد. چرا که محرومین نظ رودحالی است که انتظار میها همه در این

خانواده محرومند و از مسئله جهل و ناآگاهی آسیب زیادی  اگیری در محیطای از فردیگر اقشار جامعه، به طور گستردهدر مقایسه با 

  بینند.می

 

 شغل. 5
ه و این خود ب ب مدارک تحصیلی را ندارندهای شغلی و کسدست معموالً آگاهی و امکانات کافی برای دسترسی به مهارتافراد تنگ

 ی، پشوانهآیدبه دنیا می فقیرای کسی که در خانواده است. مناسبهای شغلی با امنیت کاری بیشتر و درآمد ماندن از موقعیتمعنی محروم

کنمکالس درسم را توصیف می  

تواند د نمیگفت که تقصیر اوست، هر چنآموزگارم می هاست.ی کالسترین همهرویم و هر سال کالس ما زشتما هر سال به کالس دیگری می

 .گوید، او هیچ رازی ندارد و برایمان گفت که چرا تقصیر اوستکاری کند. او همیشه همه چیز را برای ما می

ترین و نوترین قشنگ شود. هر کدامشوند، میان آموزگاران قیامتی برپا میهای درس تقسیم میبه ما گفت که اول سال تحصیلی، وقتی کالس
عقیده دارد که  فرستند. آموزگارمکنند و به در و دیوار لعنت میهای مسن. بعد جر و بحث و دعوا میخواهند، بیش از همه خانم معلمها را میکالس

الو است )از این د که او هکننگوید، فکر میبینند که او هیچ نمیها میکند. و وقتی آنها همه حیوان به تمام هستند و خودش را قاطی نمیآن
بخاری هیچ  آید، در کالس دومدهند. در کالس اول خیلی کوچک بودم و به یادم نمیترین کالس را به او میخواهم( و همیشه گُهاصطالح عذر می
ر کالس شدیم و هیچ وقت آرامش نداشتیم، دطور جا به جا میآید کالس سوم همینکردیم، یادم میشد، و ما از زور سرما ُکپ میوقت گرم نمی

ها. کالس درس ن نوع آنتریهایی داریم از کوچکآمد. در کالس پنجم، که امسال باشد، صندلیچهچهارم گنجه پوسیده بود و از آن سوسک بیرون می
 امورایی )مافیای(کشود. سرایدارها همه شود، سطل کاغذ هیچ وقت خالی نمیشود، هیچ وقت تمیز نمیمن همیشه کثیف است. هیچ وقت جارو نمی

خواهد به رد که میکنند. آموزگار حق داهای ماشینش را سوراخ میها الستیککشد و آنخواهند هیچ کاری بکنند. مدیر سرشان داد میو نمی هستند

  .روم تا قطب شمالشمال برود، وقتی بزرگ شوم حتی می
 ۱۳۸۰، انتشارات نقش خورشید، بهار «حمید زرگرباشی»، ترجمه «مارچلو د اورتا»تألیف ، «در آفریقا همیشه مرداد است»

 

 
سال بود،  19تا  7سنشان بین  1390کودک و نوجوانی که در سال میلیون  15از میان حدود 

 [7] .ان دبیرستان ترک تحصیل کرده بودندها پیش از تمام کردن دورمیلیونِ آن5/2بیش از 
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تواند و نمیامشاغل به تحصیالت یا سرمایه اولیه،  را تمام کند. به خاطر وابستگیمالی ندارد و در بسیاری از مواقع نمی تواند تحصیل خود 

تر نگت فقراآید که عرصه را هر روز بر ی به وجود میابه این ترتیب چرخهوارد کاری مناسب شود و این به معنای بازتولید فقر است. 

 کند. می

رایط . این شبپذیرند گیردها قرار میه در مقابل آنک را ایناعادالنه شرایط کاریدهد تا ها را تحت فشار قرار میآنافراد فقیر  مالی نیاز

کافی وجود  درآمدند: امعموالً همراه با ظلم و اجحاف

 در نظر گرفتهافراد شاغل برای آینده  مالی تأمین ؛ندارد

امنیت شغلی پایین  ای در کار نیست؛بیمه ؛است نشده

، هادر کنار همه این. غیره است وپرخطر شرایط کار  است؛

از  گرهای حمایتو نبود اتحادیه از قوانین نداشتن آگاهی

توانایی پیگیری  تا آن هاشود موجب میچنین کسانی، 

 حقوق ابتدایی خود را نیز نداشته باشند.

 محرومین را مجبور بهفقر مفرط و نداشتن درآمد کافی 

دستان درگیری همیشگی تنگ. نداشتن تغذیه مناسب و شودمی هاجسمی آن موجب ناتوانیبه مرور ایام خود  این کند.میکار کردن  بیشتر

با  رابطهد مشکالت فرد در شوباعث می هابیماریبا 

 کارش بیشتر شود.

 ها در صورتی است که فرد بتواند شغلیی اینهمه

شرایط بد دالیلی مانند پیدا کند.  برای خود

 جسمی ماننداعی، مشکالت اجتم-اقتصادی

ساختارهای گزینش  و سالخوردگی یا  معلولیت

شغلی مبتنی بر روابط شخصی در ادارات دولتی یا 

ممکن است باعث شود که فرد نتواند هیچ  خصوصی

ه افراد را ب یت،شغل و منبع درآمدی بیابد. این وضع

 .هددسوق می مشاغل کاذب و یا خالف سمت انواع

 ل،اغتشا ت مربوط به فقر، از جملهدر بررسی مشکال

 د.ای داردر نظر گرفتن مسایل فرهنگی اهمیت ویژه

های اجتماعی و تمرکز منابع، امکانات و فرصت

های شهرنشینی و جذابیتاقتصادی در شهرها، 

جویی فرهنگی موجود در و برتری زندگی مصرفی

هتر ن کار و زندگی بمهاجرت روستاییان به شهرها به امید یافت سازسبب همه،زنند( به آن دامن می یغاتلبو ت هانشینان )که رسانهشهر

بنابراین، در بعضی موارد  زند.نیز به این موضوع دامن می 4ها در روستاهاکی و رعیتی و شرایط سخت کار رعیت. ساختار مَّلادگردمی

                                                           

 ن کار معموال در نظر روستاییان دریک رعیت باید بر روی زمین یک مالک کار کند که برای این کار دستمزدی بسیار کمتر از سود مالک دریافت می کند و ای4 

 پدرت را توصیف کن 
ا با روم، مآورد، گاهی با او میرود و مقوا میها میکند، شبپدرم کارتن جمع می

دانم پدرم چندساله است، اما خیلی پیر نیست، حتی یک کمی نمی .رویمخه میچرسه
ی گردد خانه، کمکند. و بعداز ظهرها برمیها کار دیگری میهم جوان است! صبح

ندارد،  رود. پدرم سنیها به خاطر کارتن بیرون میخورد، بعد شبخوابد، غذا میمی
 .است عین کدواما دیگر آنچنان با نشاط نیست، سرش طاس 

های برد و ما را خیلی دوست دارد. ما توی میدان با بچهها مارا به بازار مییکشنبه
پدرم خیلی فقیر است،  .خردکنیم، بعد او یک پاکت نان شیرینی میدیگر بازی می

 .دهد، بنابراین همیشه با مادرم جنگ و دعوا داردمقواها کفاف نمی
رایش آورد، اما همیشه دلمان ببریدن به خانه می ای برای سرشود برهپاک می عید
بخشیمش به دیگران. و این طور باز سر آن با مادرم دعوا سوزد و سر آخر میمی
 فند را هرترین آدم دنیا نبودی این گوسچیزهمهاگر بی»گوید: کند که به پدرم میمی

فعه دیگه سر د .کشیدی اینجا و حتی جربزه نداشته باشی سرش را ببریسال نمی
 «ی!برم. گفتم که بدونخودت را می

، «اشیحمید زرگرب»، ترجمه «مارچلو د اورتا»تألیف ، «در آفریقا همیشه مرداد است»

 ۱۳۸۰انتشارات نقش خورشید، بهار 

http://www.ayat.ir/2009-02-04-15-01-37/2009-07-07-12-25-20/113-2009-07-07-12-21-13
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شغلی منظم و مفید داشته  ستتوانکه میحالیدر  ،های کاذب و غیرقانونی روزگار بگذراندممکن است فرد ترجیح دهد با انواع شغل

 باشد.

 وضعیت جغرافیایی محیط زیست و.  6
ها به فقر، وضعیت جغرافیایی منطقه دچار شدن انسان لیکی از عل

نوان است. به ع اقلیم زندگی یمسئله یا به عبارت دیگر،شان زندگی

های مناسب برای کشاورزی به سختی مثال در مناطق کویری، زمین

توانند موجب ها خود میاین بارد.یشوند و باران کم میافت می

بیکاری، کمبود مواد غذایی و کمبود سایر امکانات الزم برای زندگی 

خیز بسیار محتمل است که افراد، خیز یا زلزلهدر مناطق سیل بشوند.

خانه خود را بر اثر سیل یا زلزله از دست بدهند و کل مردم یک شهر 

یا روستا دچار مشکالت متعدد مانند نداشتن مدرسه و بیمارستان 

 شوند.

د. مسایلی مانند کمبود آب، انباری به محیط زیست وارد کردههای جدی و فاجعهها، آسیبطی صدسال اخیر انسان، از طرف دیگر

های زراعی در اثر کشاورزی زیاد و خارج از زمین استفاده شدن ضعیف و گاه غیرقابلها، زیرزمینی، گسترش بیابان هایشدن آبآلوده

ان ها در خطر بیفتد. در این میباعث شده تا زندگی بسیاری از انسان هاافزایش صدمات ناشی از سیل به خاطر قطع جنگل و ینطاقت زم

حل زندگی خود م توانند آب پاکیزه داشته باشند؛میها به خاطر فقر و نداشتن قدرت و امکانات، نبینند. آنبیشتری می به ویژه فقرا، آسیب

  5تر زندگی کنند.های با استحکام بیشتر بسازند یا در مناطق امنخانه ییر دهند؛را تغ

 اعتیاد  .7
د خانواده صرف خرید مواد مخدر چرا که اغلب درآم، است مواد مخدر و الکلاعتیاد افراد به  ،شودیکی از مسایلی که موجب فقر می

مناسب  ای منبع درآمدوقتی خانواده شود.مانند اعتیاد در میان محرومین میمشکلی  بروز، گستردگی باعث . از طرف دیگر فقر خودشودمی

 بفروشی مواد مخدر سبدر حال حاضر خردهمواد مخدر است. فروشی های رایج به اعضای خانواده، خردهنداشته باشند، یکی از پیشنهاد

 خیز شده است.های آسیبترویج اعتیاد در محله

از  و یدهراه خروجی پیش روی خود ندکند و در برابر مشکالت خود را تنها احساس می که فرد زندگی در شرایط سخت و دشوار گاهی

زم های ال، نبود آموزشمحل زندگی دسترسی آسان به مواد مخدر در. کندرا انتخاب می به اعتیادروی آوردن ، شودمیتالش کردن ناامید 

دوستی و نبود فضاهای مناسب جهت گذران اوقات فراغت نیز  هایهای اجتماعی، بهنجار بودن مصرف مواد در گروهدر زمینه آسیب

 را به باقی اعضانیز ممکن است خانواده  در یک فرد معتاد حضورد. ندهان محروم را به سمت اعتیاد سوق نوجوانان و جوان توانندمی

    .بکشاند سمت اعتیاد

                                                           

 مقابل کار اداری شهرنشینان سخت و بیهوده و زندگی کارمندی مرفهانه و بی دردسر به نظر می رسد.

 اول.  پاره، پال هریسون، ترجمه شهریار آژغ، نشر اختران، «اندرون جهان سوم: »کتاب برای دسترسی به مطالب بیشتردر این زمینه رجوع کنید به 5
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