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 )2(گاهي به وضعيت ايران در گزارش توسعه انساني ن

  بحران اقتصاد و جنسيت

  

 سعيد راعي  

 سال ) Human Development Report( انساني توسعه ، گزارش)UNDP(، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد نوامبر 2چهارشنبه 
بندي شده در اين  كشور رتبه 187 بين گزارش، ايران دربر اساس اين . را در شهر كپنهاگ به صورت رسمي رونمايي كرد 2011

اين متن،  بخش نخستدر  .است كرده را كسب 88 رتبه )Human Development Index( انساني توسعه شاخص نظر گزارش، از
 ،2011عه انساني سال با استناد به آمار مندرج در گزارش توسشد ضمن تعريف مفاهيم مبنايي توسعه انساني و سابقه آن، تالش 

با تمركز بر شود  سعي مي اكنون در اين قسمت،. شودارائه آن و تحليلي از روند توسعه انساني   از نظر شاخصوضعيت ايران 
طرحي كلي از روند توسعه انساني ايران در آينده  برابري جنسي،درآمد و مانند  ،ماعياجت و هاي مربوط به وضعيت اقتصادي شاخص

 . هاي اجتماعي ايران را ارزيابي نماييم تا از اين منظر بتوانيم سياست ترسيم شود

 

  : هاي اقتصادي  درآمد و شاخص

يكي از  ،هاي اقتصادي اقتصادي آن است، شاخص  وابسته به درآمدها و وضعيت ،از آنجا كه بخشي از توسعه انساني هر كشور
سرانه درآمد ، 2011در گزارش سازمان ملل متحد در سال . شود هاي اصلي در سنجش توسعه انساني هر كشور محسوب مي مؤلفه

است، يعني سالي كه ) 1384( 2005دالر اعالم شده است كه اين عدد مربوط به سال  10164 براي هر نفر ناخالص ملي ايران
 2008سال  ،مبناي درآمدكه ، 2010در صورتي كه در گزارش سال . نژاد بر مسند رياست جمهوري ايران نشست محمود احمدي

درآمد ناخالص ملي در ايران  ،دالر بوده است، يعني طي سه سال 11364ان ، سرانه درآمد ناخالص ملي ايراعالم شده بود) 1387(
در توسعه انساني دارد را ايران  اين در حالي است كه درآمد عمان به عنوان كشوري كه رتبه بعد از .ر افزايش داشته استدال 1200
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اين عدد براي تركيه در مدت . دالر رشد داشته است 2812اش  ، درآمد ناخالص مليطي اين سه سال، نفتي استنيز  شو اقتصاد
 12يگر و در شرايطي نسبتاً برابر، اقتصاد كشورهاي با وضعيت مشابه ايران، چيزي حدود به بيان د. دالر بوده است 1113مشابه 

هاي اقتصادي آن  توان نتيجه گرفت كه رشد اقتصادي ايران، بيش از اينكه تابعي از سياست درصد رشد داشته است؛ بنابراين مي
  . باشد، نتيجه رشد جهاني اقتصاد بوده است

اقتصادي ايران تابعي از جريان رشد طبيعي اقتصاد جهاني بوده، در حال حاضر كه اقتصاد جهاني با بحران  اگر بپذيريم كه روند رشد
آمار جديدي در اين ، 2012و بنابراين اگر در سال  كند رشد اقتصادي ايران نيز روندي معكوس را تجربه مي  مواجه شده است،

هاي اقتصادي تأثيري بر رشد  بيني خواهد بود، زيرا سياست الً قابل پيشكام در اين شاخص خصوص ارائه شود، روند نزولي ايران
اقتصادي اي كه بر اقتصاد ايران تحميل شده و بحران اقتصاد جهاني، وضعيت  هاي فزاينده اقتصادي نداشته است و با وجود تحريم

  . سازد روند نزول خود را نمايان ميگيري  ايران نيز به صورت چشم

بهتر است كه وضعيت اقتصادي ساير كشورها نيز به  ،تر وضعيت ايران از نظر سرانه درآمد ناخالص ملي صحيح البته براي درك
درآمد ناخالص ملي را دارد  بيشترين سرانه) جدول 37رتبه (قطر   ،2011به عنوان مثال بر اساس گزارش سال . اجمال بررسي شود

بعد از قطر، امارات متحده . دالر است 107721ر آمريكا، براي هر نفر در سال اساس قدرت خريد استاندارد شده بر اساس دال كه بر
، از آن باالترترين كشور است و دالر فقير 265با درآمد سرانه  "ليبريا"و در قعر اين جدول نيز  دالر قرار دارد 59993با سرانه  عربي

مبناي درآمد   ،بايد توجه داشت كه در گزارش مورد استنادبيان شد، همانطور كه دالر قرار دارد؛ البته  280با درآمد سرانه  "كونگو"
 . اعالم شده است 2005سال 

بر . وضعيت اقتصادي ايران زماني به خوبي قابل درك است كه عالوه بر مقايسه آن با آمار باال، به آمار فقر در ايران نيز توجه كنيم
 1110000به بيان ديگر حدود . دالر در روز دارند 1,25ان درآمدي كمتر از ، يك و نيم درصد افراد در اير2011اساس گزارش سال 

 ؛دارند) هاي نقدي است ؛ يعني رقمي كه معادل يارانههزار تومان 48حدود (دالر  36نفر در ايران هستند كه در ماه، درآمد كمتر از 
آمار مربوط به شاخص چند بعدي فقر براي ايران در  اسي بسته و غير دموكراتيك دارند،همچون ساير كشورهايي كه نظام سيالبته 

در گزارش ذكر نشده تواند شناخت بهتري از روند فقر در ايران را به دست دهد  كه ميدسترس نيست و به همين دليل ساير موارد 
كه يك ( ريب جينيتوان استناد كرد، زيرا اصالعات مربوط به ض همچنين به شاخص نابرابري گزارش توسعه انساني نيز نمي .است

است و  2011تا  2000مربوط به آخرين اطالعات موجود در بازه زماني سال ) شاخص قوي براي سنجش نابرابري اقتصادي است
مشخص نيست كه اطالعات اين بخش براي هر  ، چندان قابل استناد نيست؛ زيرا دقيقاً)ستا 38,3ن كه براي ايرا(ابراين، عدد آن بن

ها به سادگي اثبات كرد كه  توان با استناد به تعداد افراد زير خط فقر و فاصله دهك ضمن اينكه مي .كشور مربوط به چه سالي است
وقتي همراه با افزايش پايين بودن ضريب جيني در ايران نسبت به بسياري از كشورها، الزاماً بار مثبت ندارد، زيرا كاهش اين ضريب، 

  . صرفاً به معني برابري در فقر است  فقر و عدم رشد فزاينده درآمدها باشد،

هاي  ق كاهش فاصله دهكاز طري ،يكي :توان ضريب جيني را كاهش داد و به برابري اقتصادي دامن زد از دو طريق ميبه بيان ديگر 
كاهش درآمد اقشار مرفه؛ آمار و مستندات هاي درآمدي با  هش فاصله دهكبا كا ،و ديگري ؛درآمد اقشار فقيردرآمدي با افزايش 

المللي مانند  ضمن اينكه رجوع به آمار ساير نهادهاي بين. دهد كه اين امر در ايران از طريق سياست دوم محقق شده است نشان مي
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كه اين امر حاكي از افزايش نسبي  بوده است 43در ايران حدود  2011دهد كه ضريب جيني در سال  بانك جهاني، نشان مي
 . هاي آتي سازمان ملل مشهود خواهد بود كه اين امر در گزارش سال استهاي اخير  نابرابري در سال

 

 )سال 19تا  15دختران بين  باروري نرخ(

  : هاي مربوط به زنان جنسيت و شاخص

 شاخصشود،  كشورها به آن پرداخته مي انساني توسعههاي ساالنه سازمان ملل متحد درباره  گزارشهايي كه در  يكي از شاخص
 1 تا 0 از ارقاميجنسي در واقع  نابرابري شاخص .است شده اعالم 0,485 رقم  2011جنسي است كه براي ايران در سال  نابرابري

 . است كشور يك در زن و مرد ميان بيشتر نابرابريحاكي از  باشد بيشتر رقم اين چه هر كهشود  شامل مي  را

 كشورهايي از باالتر نظر اين از و است كرده كسب را جنسيتي نابرابري شاخص نظر از 92 رتبه جهان كشور 187 ميان در ايران 
 .است گرفته قرار 115 رتبه با پاكستان و ،129 رتبه با هند ،100 رتبه با اندونزي ،111 رتبه با قطر ،135 رتبه با عربستان مثل
 دانمارك و دوم جايگاه در 0,052 نمره با هلند و است كرده كسب 0,049 نمره با سوئد را جنسي رابريب نظر از جهان نخست رتبه

 .است گرفته جاي سوم رتبه در 0,060 نمره با

اين شاخص در ايران بهبود يافته است  ،دهد كه به صورت نسبي هاي مختلف نشان مي طي سال ،نگاهي اجمالي به روند اين شاخص
جنسي،  توجه به اين نكته است كه شاخص نابرابري ،و شكاف جنسي كمتر شده است؛ اما نكته حائز اهميت درباره اين شاخص

بنابراين ممكن است جمع جبري اين  ؛شود را شامل مي اجتماعي و سياسي ،هاي آموزشي، بهداشتي مؤلفهشاخصي تركيبي بوده كه 
اين دقيقاً اتفاقي است كه . دو يا چند مؤلفه با روندي نزولي مواجه باشيماما همچنان در   هاي گذشته باشد، ها بيشتر از سال مؤلفه
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داشته است؛  ها كه به مسائل آموزشي و بهداشتي مربوط است روند صعودي و مطلوبي در ايران رخ داده است؛ يعني بخشي از مؤلفه
با اين وصف چون رشد مسائل  .د، رو به وخامت نهاده استوش ربوط به حقوق اجتماعي و سياسي ميها كه م مؤلفهاما آن بخش از 

آموزشي و بهداشتي، بيشتر از كاهش مسائل مربوط به حقوق اجتماعي و سياسي بوده، عدد شاخص و رتبه ايران در مجموع بهبود 
  :دو طريق تحليل و اثبات كردتوان از  را مياين مسأله  ؛داشته است

دانيم زنان در آن كشورها از  كه مي  بهتر است نگاهي به رتبه و شاخص كشورهاي حوزه خليج فارس بيندازيم، نخست اينكه )الف
كليدي مربوط برخوردار نيستند تا دريابيم كه اين شاخص تركيبي نسبت به بسياري از مسائل حاد و  الزم و متعارفحقوق انساني 

به عنوان مثال در اين . نيستهاي اجتماعي و سياسي، حساس  سياسي، حضور در عرصه -به زنان از جمله امكان مشاركت مدني
 رتبه ،37 كويت رتبه. را به خود اختصاص داده است 38 رتبه، 0,234متحده عربي با ارزش شاخص  اماراتچون  كشورهاي ،گزارش
اين امر به اين دليل رخ  .و ارزش شاخص بهتري نسبت به ايران دارند  كه همگي رتبه است شده اعالم 83 اردن رتبه و ،44 بحرين
هاي بهداشتي و آموزشي درباره كل جامعه و به تبع آن  كه به دليل وضعيت مالي و اقتصادي بهتر اين كشورها، سياستاست داده 

ه نابرابري جنسي بهبود يابد؛ اما همچنان زنان از حقوق مدني و ب زنان بهبود يافته و اين امر موجب شده كه عدد شاخص مربوط
 . باشندسياسي برخوردار ن

  
 )مجلس هاي صندلي از زنان سهم(

 ،2011سال  گزارش اساس بر. هاي مختلف نگاه كنيم است كه به اعداد و ارقام مرتبط با ايران در گزارش سال دوم اينكه، بهتر) ب
بوده است كه اين عدد  براي  )سال 19 تا 15بين (زن  1000 هر ازاي به تولد 29,5سال حدود  19تا  15دختران بين  باروري نرخ

تا  15دختران بين  باروري عددي نرخافزايش . بوده است )سال 19 تا 15بين (زن  1000 هر ازاي به تولد 18,3، حدود 2008سال 
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هاي جامعه سنتي و مردساالر است در ايران  سال، به معناي آن است كه سن ازدواج و بارداري زنان نوجوان كه يكي از شاخص 19
  . درصدي داشته است 60افزايش 

. بوده است 32,5اعالم شده است كه اين رقم در سال قبل  درصد 31,9 كار نيروي در زنان شاركتسهم م ،2011همچنين در سال 
درصد  0,5شود كه ريسك بيكاري براي زنان  مشخص مي كنيم،  اين ارقام را با مشاركت مردان طي اين دو سال مقايسه ميوقتي 
؛ اين درحالي است كه است شده اعالم درصد 2,8حدود  ،2011 سال درنيز مجلس  هاي صندلي از زنان سهم. از مردان است بيشتر

يك و نيم درصد كاهش را نشان  ،طي شش سالدرصد بوده است كه در واقع  4,3 حدود ،)1384( 2005اين سهم در سال 
  . دهد مي

شش سال سياسي زنان طي  -مشاركت اجتماعي و مدني از يك سو توان به خوبي مشاهده كرد كه مي ،با توجه به اين آمار و اعداد
صورت نسبي بر زنان چيره شده است و فرهنگ هاي مردساالر در عرصه اجتماعي به  اخير كاهش يافته است و سوي ديگر سنت

  .تقويت شده استنسبتاً نامحسوس طي جرياني  ،سنتي

مربوط به هاي  ها و مؤلفه خود را در روند توسعه انساني ايران نشان خواهد داد كه در ميان مدت، شاخصها، زماني  بحراناين 
هاي بهداشتي  آنگاه ديگر حتي سياست  درآمدي و مالي قرار گيرد، هاي ناشي از نابرابري اقتصادي و وضعيت بحراندر كنار جنسيت، 

 .هايي چون نابرابري جنسي و اقتصادي نخواهد بود و آموزشي قوي نيز پوششي بر نابرابري


