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فقـر، نابرابـری و رفـاه اجتماعـی از مهم تریـن مسـائلی هسـتند کـه افـراد یـک جامعـه نسـبت بـه آن حساسـیت 
باالیـی دارنـد. ازایـن رو دولت هـا همـواره در تـاش هسـتند تـا شـاخص های مرتبط با ایـن موضـوع را در وضعیت 
مسـاعدی حفـظ کننـد؛ امـا علیرغـم ارتقـای مسـئولیت رفـاه اجتماعـی دولت هـا، مخالفانـی هسـتند کـه معتقدند 
هزینه هـای مربـوط بـه کاهـش فقر بیش ازحد اسـت و به درسـتی نظارت نمی شـوند. ایـن موضوع یکـی از انتقادات 
مطرح شـده به نظـام رفـاه اجتماعـی در جامعه ی آمریکاسـت. در این کشـور علیرغم ثـروت عظیم، تقریبـًا ۴۷ میلیون 
نفـر یـا حـدود ٪۱۵ از جمعیـت در فقـر زندگـی می کنند. در کشـوری بـا ۳۲۰ میلیـون نفر، ایـن بدان معناسـت که از 
هـر ۸ آمریکایـی یـک نفر به عنـوان فقیر تعریف شـده و تقریبـًا ۱۳ میلیون کودک در فقر بزرگ می شـوند. در مقایسـه 
بـا سـایر دموکراسـی های صنعتـی پیشـرفته، علیرغم برنامه هـای متعـدد، آمریکا در کاهـش فقر موفق نبوده اسـت.

مقدمه
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بـر اسـاس محاسـبات صورت گرفتـه در سـال ۲۰۱۴، خط 
فقـر بـرای یـک خانـواده ۴ نفـره در سـال، ۲۴۳۰۰ دالر 
تعیین شـده اسـت. در بسـیاری از مـوارد، ایـن خانـواده 
چهـار نفـره توسـط یـک زن مجـرد اداره می شـود کـه 
احتمـااًل یک آفریقایی-آمریکایی یا اسـپانیایی تبار اسـت 
کـه در یـک منطقـه روسـتایی )از هر هفت نفـر یک نفر( 
یـا یـک مرکـز شـهری )از هـر نـه نفـر سـاکن یـک نفـر( 
زندگـی می کنـد. تأمیـن هزینه هـای زندگی بـرای برخی 
از خانواده هـای آمریکایـی به قـدری سـخت بـوده کـه 
حتـی آن دسـته از آمریکایی هایی که اغلـب کار می کنند، 
دولتـی  دریافـت کمک هـای  واجـد شـرایط  می تواننـد 
باشـد. عمومـًا ایـن بخـش از جامعـه کارگران بـا حداقل 
رفـاه  نازل تـر، سیسـتم  دسـتمزد هسـتند. در سـطحی 
اجتماعـی وجـود دارد کـه بـرای رسـیدگی بـه مشـکات 
اقتصـادی ناشـی از فقـر یـا ناتوانی طراحی شـده اسـت. 
ایـن برنامه هـا معمـواًل شـامل پرداخـت مسـتقیم بـه 
والدیـن مجـرد دارای فرزنـد، کوپـن غـذا، یارانه مسـکن 
یـا محـل اقامت عمومـی، آموزش شـغلی و مراقبت های 

پزشـکی رایـگان یا ارزان هسـتند.

مهم تریـن گروه هـای مرتبـط بـا قشـر فقیـر در جامعه ی 
گروه هـای  و  مهاجریـن  رنگین پوسـتان،  آمریـکا، 
حاشـیه ای هسـتند کـه بـه هـر نحـو در تأمیـن نیازهای 
اولیـه ناتوان انـد. در بررسـی های صورت گرفتـه در میان 
افـراد فقیـر جامعـه، ۱۰ درصـد سفیدپوسـتان، ۲۶ درصد 
اسـپانیایی ها،  درصـد   ۲۴ سیاه پوسـت،  آمریکایی هـای 
آمریکایـی  بومیـان  ۱۲ درصـد آسـیایی ها و ۲۶ درصـد 

. هستند

مهاجران و اقلیت های فقیر در آمریکاکمک های دولتی و انواع آن
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موضـوع فقـر در بیـن زنـان آمریکایـی معضلـی جـدی 
اسـت. بخـش عمـده ی جمعیـت فقیـر در آمریـکا زنـان 
جـوان و مجرد هسـتند. بر اسـاس داده های سرشـماری 
آمریـکا در سـال ۲۰۱۳، نـرخ فقـر در میـان مـردان مجرد 
سرپرسـت خانـوار ۱۵ درصـد بـود درحالی کـه نـرخ فقـر 
در میـان زنـان مجـرد سرپرسـت خانـوار ۳۹٫۸ درصـد 
بـوده اسـت. اگرچـه تأکید زیـادی بـر »زنانه کـردن« فقر 
در آمریـکا شـده اسـت، امـا فقیـر بـودن در ایـن کشـور 
می توانـد تقریبـًا همـه ی گروه هـا را تحـت تأثیـر قـرار 
دهـد. طـاق مهم تریـن چالشـی اسـت کـه فقـر را برای 
زنـان در پـی دارد. مطالعات نشـان داده اسـت که وقتی 
زنـی بـا فرزنـدان خردسـال طـاق می گیـرد، اسـتاندارد 
درحالی کـه  می یابـد،  کاهـش  درصـد   ۷۳ او  زندگـی 
اسـتاندارد زندگـی مـرد بعـد از طاق ۴۲ درصـد افزایش 

می یابـد.

در مـورد منطقـه جغرافیایـی بـا بیشـترین درصـد افـراد 
فقیـر، بر اسـاس داده های سرشـماری جمع آوری شـده در 
سـال ۲۰۰۳، ایالت هـای جنوبـی ۱۴ درصـد از جمعیـت 
فقیـر را دارنـد. غـرب و میانـه بـا ۱۰٫۷ درصـد کمتریـن 
سـطح فقـر را دارد. ایالت هایـی کـه بیشـترین میـزان 
فقـر رادارنـد نیومکزیکـو ، می سی سـی پی  و لوئیزیانـا  
هسـتند. ایالت هایـی کـه کمتریـن میـزان فقـر را دارنـد 

مریلنـد  و نیوهمشـایر  هسـتند

پراکندگی شاخص فقر در ایالت های  زنان فقیر
آمریکا
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برنامه های دولتی و رویکردهای آن ها 
برای مقابله با فقر

 بااین حـال، حامیـان مداخلـه دولـت در کاهـش فقـر بر 
ماهیـت بشردوسـتانه برنامه هـای کاهـش فقـر و تعهد 
دولت هـا بـرای حمایت از آسـیب پذیرترین افـراد تأکید 
ناکامی هـای  دولـت،  کنشـگری  گـروه  ایـن  می کننـد. 
سیسـتم بـازار در رفـع فقـر، نابرابـری درآمـد و ناتوانـی 
سـازمان های مذهبـی، اجتماعی و خیریه در پاسـخگویی 
کامـل به سـطح فزاینـده فقر در کشـور را ازجملـه عوامل 
تشـدید معضـل فقـر در آمریـکا می دانند. عـاوه بر این، 
حامیـان برنامه هـای کاهـش فقـر دولـت معتقدنـد کـه 
برنامه های رفاهی بسـیاری وجود داشـته اسـت که تأثیر 
مثبتی بر فقرا داشـته اسـت، مانند برنامه »هد اسـتارت « 
کـه به کـودکان را در محیط های پیش دبسـتانی خدمات 
آموزشـی رایـگان ارائـه می دهـد. در ادامه می تـوان ادعا 
آموزشـی- شـغلی تحـت  برنامه هـای  از  بسـیاری  کـرد 
حمایـت دولـت بـا ارائه مهارت هـای الزم برای اسـتقال 
مالـی بـه رهایـی فقـرا از فقر کمـک کرده اسـت. جنبش 
اصاحـات رفاهـی در ویسکانسـین درنهایـت بـه بحـث 
ملـی در مـورد مشـارکت فـدرال در کاهـش فقـر، یکی از 
نمونه هـای موفـق برنامه هـای ایالت هـا در کاهـش فقر 

بود.
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در ایـن بخش چالـش اصلی و دوقطبی ایجاد شـده بین 
دو گفتمـان، کمـک بـه فقرا و یـا رفع فقر اسـت. همواره 
چالـش عمـده ی دولت هـا ایـن موضـوع بـوده کـه بـه 
چـه صـورت هزینـه ای نیازمنـدان را تأمیـن کنـد و ایـن 
کمـک باید چقدر باشـد. آیـا دولت در همه سـطوح باید 
بـه افـراد نیازمنـد کمـک کنـد یا باید بیشـتر بـر حمایت 
خصوصی تکیه کند و مسـئولیت شـخصی افـراد جامعه 
و فقرزدایـی را در مرکـز توجـه قـرار دهد. دونالـد ترامپ 
رئیس جمهـور  از  مرتبـًا  انتخاباتـی  مبـارزات  طـول  در 
اوبامـا بـه دلیل سـطح بـاالی فقر در طول هشـت سـال 
ریاسـت جمهـوری اش انتقـاد می کـرد. ترامپ قـول داد 
از ایجـاد شـغل به عنـوان کلیـد پایـان دادن بـه فقـر در 

آمریـکا اسـتفاده کند

جمع بندی
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ضمایم و منابع

-  New Mexico

-  Mississippi

-  Louisiana

-  Maryland

-  New Hampshire

-  Head Start
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