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چکیده
نظریات توفیق ،عدالت جویی و رضایت در حوزۀ کارامدی ،مهمترین و شایان توجهترین نظریاات
علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطالح «عدالت اقتصادی» و «کارامادی» هساتدد
رابطۀ عدالت اقتصادی و کارامدی نظاا در مطالعاات مرباوه باه مباانی نظاری قاانون اساسای
جمهوری اسالمی ایران از میان سه رویکرد بی طرفی ،تقابل و هماهدگی اغلب بر مبدای رویکارد
هماهدگی قابل توصیف است اما با وجود هماهدگی موجود بین عدالت اقتصاادی و کارامادی در
مطالعات نظری ،به لحاظ انحرافات اجرایای موجاود در تحقاق عادالت در مقاا عمال ،ارتقاای
کارامدی نظا نیز از این رهگذر با چالشهای جدی مواجاه اسات باهعاالو باه موجاب قاانون
اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قاانون ،عادالت اقتصاادی باا عداصار مقاو
کارامدی اقتصاد ماندد «کارایی» هماهدگ و همراستا لحااظ شاد اناد کاه مایتوانداد در کداار
یکدیگر پایداری یک نظا سیاسی را رقم بزندد با وجود ایان باه لحااظ مطالعاات اقتصاادی در
حوزۀ قاوانین عاادی مانداد قاوانین مالیااتی ،تقابال و تاااد میاان عادالت اقتصاادی و عداصار
زیرمجموعۀ کارامدی اقتصادی مالحظه میشود؛ بدابراین ضرورت دارد باا توجاه باه همااهدگی
موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اساداد فرادساتی ،در ساطوح نااز تار
قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعاد بین مؤلفههای بعاا در تااد
بایکدیگر ،صورت پذیرد
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مقدمه
عدالت در ادبیات اقتصادی به معدای مراعات حقوق اقتصادی در حوزۀ رفتارها و روابط اقتصادی
است (حاتمی و رحمانی)290 :1901 ،
در زمیدۀ کارامدی نظا نیز اندیشمددان این حوز رویکردهای گوناگونی را ارائه کرد اند که
تحت عداوین ذیل قابل تلخیصاند:
 نظریۀ توفیق که براساس آن هر نهاد یا سازمانی برای بررسای کارامادی خاود «توفیقااتنهایی» آن را ارزیابی کدد مدظور از توفیقات نهایی ،رسیدن به «اهداف» است (رضوانی:1901 ،
)101-100
 نظریۀ نظا وار که طبق این نظریه برخالف نظریۀ «توفیق» ،کارامدی مبتدیبر قدرت تهیۀورودی ،چگونگی سازماندهی خروجی و حفظ استقرار در تعااد نظاا اسات (رضاوانی:1901 ،
)101-100
 نظریۀ رضایت که بر این اساس یک حکومت را در صورتی مایتاوان کاراماد دانسات کاهعداصر مؤثر در بقای خود رابهخوبی راضی کدد (رضوانی)101-100 :1901 ،
 نظریۀ نسبیت که براساس این نظریه مبدای واحد و اصیلی بارای مفهاو و میازان کارامادیوجود ندارد و بسیاری از ارزیابیها در میزان کارامدی ،بیان دیدگا «ارزیاب» است ازاینرو کارامدی
یک مسئله «ارزشی» است که محاسبۀ آن چددان آسان نیست (رضوانی)101-100 :1901 ،
 نظریۀ انجا تکلیف– نظریۀ میزان اثرگذاری در روند امور
 نظریۀ عدالتجویی– نظریۀ ذاتیعملی که مطابق این نظریه در واقع هر عاملی که افعا درستتر (معقو تر) از
او صادر شود ،کارامدتر است 1
کارامدی در حقیقت بیانگر قابلیت و تواناایی ادارۀ هار کشاور توساط مادیران و کاارگزاران
شایستۀ آن است و ایفای بهیدۀ کارویژ های دولت و کسب حداکثر رضایتمددی مرد را در پی
دارد (اخوان کاظمی)11 :1901 ،
همراستا با مطالعۀ عدالت اقتصادی ،کارایی اقتصادی نیز که به تحقق کارامدی نظاا مدجار
میشود و زمیدههای تأمین عدالت اقتصادی را فاراهم مایآورد و باه رشاد و توساعۀ اقتصاادی
میانجامد نیز در چارچوب موضوع مطروحه بررسی میشود
مدظور از کارایی میزان ارتباه بین ورودیها و خروجیهای سازمان اسات ،باهطاوریکاه از
 1فرجاهلل قاسمی" ،کارامدی نظا جمهوری اسالمی ایران ،شاخصهها و مکانیسمها از مدظر اما خمیدی" ،فصلنامه
مطالعات انقالب اسالمی ،1900 ،شمار 22
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حداقل ورودی حداکثر خروجی بهدست آیاد (ورناون )129 :1900 ،شاایان ذکار اسات بارای
برقراری عدالت اقتصادی الز است رفع نیازهای اساسی مرد و تحقق سطحی از رفا و در عین
حا کارایی اقتصادی مدنظر قرار گیرد ()Ovehanson , 2004: 362;, DION, 2007:329
همچدین شاید بتوان گفت اقتصادی که نتواند به رشد معقولی دست یابد ،از برآوردن دیگار
مالک های تفوق اقتصادی ،همچون امدیت ،ثبات ،توزیع مدصفانه ،اشاتاا کامال ،افازایش رفاا
اجتماعی و نیز ناتوان است (رنانی)02 :1900 ،
سؤا اصلی پژوهش حاضر بدین شرح قابل طرح است کاه در مباانی نظاری موجاد قاانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران عدالت اقتصادی و کارامدی نظا از میان سه نسابت بایطرفای،
تقابل و هماهدگی چه موضعی نسبت به یکدیگر اتخاذ میکددد؟ ازاینرو فرضیۀ اصلی مقاله نیاز
بدین ترتیب قابل تلخیص است که در مبانی نظری موجد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران
عدالت اقتصادی و کارامدی نظا نسبت هماهدگ و فعا نسبت به یکدیگر (و قابال تطبیاق بار
نظریات ارائهشد در حوزۀ کارامدی) اتخاذ میکددد
بحث حاضر به شیوۀ کتابخانهای و روش اکتشافی و تا حدودی توصیفی و با استفاد از اباراز
تحلیل محتوا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران و قاوانین و مقاررات اجرایای
مرتبط به بررسی و تحلیل موضوع مطروحه میپردازد

عدددالت اقتصددادی در پرتددو کارامدددی در قددانون اساسددی جمهددوری
اسالمی ایران
در راستای تشریح موضوع مطروحه در قانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران در پرتاو مشاروح
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسای ،اصال  2قاانون اساسای یکای از پایاههاای نظاا
اسالمی را نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهپاذیری و تحقاق قساط و عاد دانساته
است مطابق با مشروح مذاکرات این اصل "یک پایۀ دیگر که پایهای اقتصادی و اجتماعی اسات
«قسط و عد اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هرگونه ستمگری و ستمکشی» میباشاد یعدای
در نظا اسالمی قسط و عد اجتماعی و اقتصادی در تما شئون برقرار است و ما مایخاواهیم
این نظا را بیاوریم برای ایدکه قسط و عد در سراسر جامعه حکمفرما شود و انسانها زیار باار
ستمگری و ستمکشی نروند «ال تظلماون و ال تظلماون»"(صاورت مشاروح ماذاکرات مجلاس
بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،1901 ،ج )290 :1
دولت جمهوری اسالمی ایران مطابق بدد  0اصل  9قانون اساسی موظف است بهمدظور نیال
به هدف رفع تبعیاات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه بارای هماه ،در تماا زمیداههاای ماادی و
معدوی همۀ امکانات خود را بهکار برد همچدین به موجب بدد  12این اصل دولت باید پیریزی
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اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی بهمدظور ایجااد رفاا و رفاع فقار و برطارف
ساختن هر نوع محرومیت در زمیده های تاذیه و مسکن و کار و بهداشات و تعمایم بیماه را در
سرلوحۀ اعما خود قرار دهد رسیدن به خودکفایی در علاو و فداون و صادعت و کشااورزی و
امور نظامی و ماندد ایدها نیز در بدد  19اصل مذکور از جمله تکالیف دولات احصاا شاد اسات
بدینترتیب این اصل قانون اساسی بهخوبی روشن میسازد که هدف دولت رفع فقر و پایریازی
اقتصادی صحیح و عادالنه است و همزمان دولت باید بهدنبا تأمین خودکفایی و ایجاد رفا کاه
از مسیر کارامدی اقتصادی محقق میشوند ،باشد
بررسی اصل  19قانون اساسی نیز که ضوابط اقتصادی حاکم بر راهبردهای کاالن اقتصاادی
جمهوری اسالمی ایران را رقم میزند ،بیانگر درهمتدیدگی عدالت اقتصادی و کارامدی در قانون
اساسی است در اصل مذکور بر تاأمین اساتقال اقتصاادی جامعاه و ریشاهکان کاردن فقار و
محرومیت و نیز تأمین نیازهای اساسی انسان ماندد مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشات ،درماان،
آموزش و پرورش و امکانات الز برای تشکیل خانواد برای همه تأکید و تصریح شد اسات در
این زمیده خبرگان قانون اساسی نیز اذعان دارند که« :نیاز جامعه به مساکن یاک نیااز طبیعای
است که دولت باید رفع کدد ،یا بهعدوان واگذاری و بهعدوان ملک یا بهعدوان اسکان که این یک
حق طبیعی است و دولت موظف است برای آرا کردن مرد در نظا اجتماعی خودش این حق
را به مرد بدهد» (صورت مشروح ماذاکرات مجلاس بررسای نهاایی قاانون اساسای جمهاوری
اسالمی ایران ،1901 ،ج  )401 :1ازایانرو تاأمین نیازهاای طبیعای مانداد مساکن در جامعاه
راهکاری بهمدظور آرا سازی مرد در نظا اجتماعی تلقای مایشاود کاه باه رفاع بحارانهاای
کارامدی میانجامد این مسئله میتواند افزایش رضایت مرد و دستیابی نظا به اهداف خاود را
در چارچوب نظریات رضایت و توفیق تسهیل کدد و اجرای عدالت را در جامعه به ارماان آورد
چدانکه مالحظه می شود ،خبرگان قانون اساسی در بدو تدوین ایان قاانون نیاز زمیداههاای
مدجر به کارامدسازی اقتصاد و تأمین عدالت اقتصادی را مورد توجه قرار داد اند:
«ما موظفیم قانون اساسی را طوری تدظیم کدیم کاه اوالا باا کلیاۀ ماوازین شارعی مدطباق
باشد ،ثانیاا رافع نیازهای جامعه هم باشد و موجب رشد همهجانبۀ اقتصاد بشود و بهعبارت کلای
یک اصل یا اصو مترقی از برای پیشرفت ملت بود باشد» (صورت مشاروح ماذاکرات مجلاس
بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،1901 ،ج  )1110 :9این امکان وجود دارد
که در برخی مکاتب اقتصادی یا نظا هاای حکاومتی عادالت باهعداوان مبداایی جهات تادوین
سیاست ها تلقی نشود ،اما در نظا ایران قسط و عد اجتماعی بهعدوان مبدایی در کداار مباانی
دیگر لحاظ شد است؛ چدانکه خبرگان قانون اساسی نیز در این زمیده مقرر داشتهاند:
«مکتب به قسط و عد اجتماعی بهعدوان یک پایۀ مهم نگا میکدد یعدی بهعدوان مبداایی
در کدار مبانی دیگر نگا میکدد و یک وقت است این مقدار را اهمیت و بها نمایدهاد در ایدجاا
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خواسته ایم در نظا جمهوری اسالمی این بعد بهعدوان یک مبدا برای نظم نظاا هاای گونااگون
داد شود» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسای نهاایی قاانون اساسای جمهاوری اساالمی
ایران ،1901 ،ج  )212 :1ازاینرو عدالت در کدار اهادافی مانداد کارامادی اقتصاادی ،برقاراری
امدیت و لحاظ خواهد شد و این امر ناشی از رویکرد مکتبی نظا است
در ادبیات معاصر ماندد ادبیات «اقتصاددانان اسالمی» بهصاورت بسایار گساترد ای آشاکار شاد
است که ادعایی که مکرراا صورت گرفته ،این است که نظا اقتصاد اسالمی به درجۀ باالتری از عادالت
اقتصادی نسبت به سیستمهای کاپیتالیست یا سوسیالیست دست مییابد ()Kuran, 1989: 171
باید توجه داشت که رابطۀ بین عدالت باا امدیات و اساتقال اقتصاادی ،رابطاهای مثبات و
مستقیم است؛ یعدی تحکایم و تقویات عادالت موجاب افازایش ضاریب امدیات فاردی و رفاا
اجتماعی و در نتیجه تحقق استقال است (سرآبادانی )09 :1900 ،در واقع عادالت بارای یاک
اقتصاد با سازماندهی خوب اساسی است ()clark, 2006: 3
در جامعهای فقیر و عقب ماناد باروز اغتشاشاات سیاسای ،اجتمااعی ،اقتصاادی و اماری
اجتدابناپذیر است و ضریب رشد ناهدجاریهای اجتماعی دیار یاا زود دولات را باه مداخلاه در
تأمین نیازهای اساسی مرد ناگزیر خواهد ساخت
یکی از بحران هایی که کشورها در مسیر توسعهیابی باید با موفقیت آن را پشت سر بگذارند،
ناشی از توزیع ناعادالنۀ مدابع اقتصادی ،فیزیکی ،انسانی و است در جامعاهای کاه سرشاار از
تدوع طبقاتی و شکاف های مختلف است ،اگر نظامی خدمات خاود را عادالناه باین هماۀ مارد
توزیع نکدد ،به بحران توزیع دچار خواهاد شاد (اخاوان کااظمی )40 :1909 ،همچداین بارای
پایداری نظا های اقتصادی در کدار حکومت مرد ساالر به چارچوب توزیع عادالنه نیز نیاز اسات
(دادگر و رحمانی )90 :1901 ،در این زمیده مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی جمهاوری
اسالمی ایران مقرر میدارد« :همینطور ما امروز میخواهیم یک تعدیل ثروتی بین مرد بشاود
یعدی برای ثروتمددان یک محدودیتهایی به نفاع مستااعفان ایجااد شاود» (صاورت مشاروح
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،1901 ،ج  )000 :2از فراز
یادشد بهخصوص عبارت «تعدیل ثروت» عدالت توزیعی قابل برداشت است
چدانکه میدانیم ت وزیع ناعادالنۀ درآمد عامال کمباود مصارف اسات کاه باه ایجااد بحاران
اقتصادی مدتهی میشود (نمازی )141 :1909 ،مشروح مذاکرات اصل  19قانون اساسی نیز باه
این نکته اشار کرد است که« :در ایدجا سه ضابطه سبب شد اسات کاه ایان بدادهای پاایین
تدظیم شود یکی استقال اقتصادی است و یکای ریشاهکان کاردن فقار اسات ،ساو بارآوردن
نیازهای انسان است» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قاانون اساسای جمهاوری
اسالمی ایران ،1901 ،ج  )1110 :9سه ضابطۀ مذکور بیانگر لزو تحقق حداقلهاای اقتصاادی
است که عدالت اقتصادی و کارامدی نظا را در کدار یکدیگر تأمین میکددد
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براساس مشروح مذاکرات قانون اساسای « اگار قاانون عاد اقتصاادی اساال اجارا بشاود،
هیچکس در جامعۀ ما فقیر و تهیدست نخواهد بود همه استقال پیدا میکددد و هماه درحاا
رفا میباشدد» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اساالمی
ایران ،1901 ،ج  )1199 :9فقر ،سازمانهای ضعیف و حکومات فقیار باه مشاکالت تروریاز ،
بیماری ،داروها ،مهاجرت ،بیثباتی و درگیری مدتهی میشود ()Mawdsley, 2007: 491
دولتها به دو دلیل در اقتصاد مداخله می کددد :افازایش کاارایی و بهباود عادالت (مدکیاو،
 )0 :1900در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه در مباحثی
ماندد تأمین اجتماعی ،عدالت توزیعی و امکان چدین مداخالتی به دولت اعطا شد که کارامدی
نظا نیز حاصل برقراری مؤلفههایی نظیر عدالت و کارایی است در واقع میتوان ادعا کرد مباحث
پیشین حاصل این مطلب است که سازگاری روانشداختی در میان مرد جامعه «کاالی عمومی»
محسوب میشود که موجب صمیمیت و شادمانی واحساس تعلق و احترا متقابال میاان مارد
جامعه میشود این کاالی عمومی با ایجاد سالمت روحی و گسترش حس همکاری ،بسایاری از
هزیدههای اجتماعی را میکاهد و بر کارایی کل جامعه میافزاید در جامعۀ بسایار ناابرابر ،تدهاا
مقدار اندکی از این کاالی عمومی ،تولید میشود (رنانی )01 :1900 ،بدابراین چدانکه ادعا شد ،
جامعۀ مدنی و عدالت اجتماعی به یکدیگر وابستهاند ()Hodgespersell, 1997:150
مشروح مذاکرات مجلس شاورای اساالمی در رماورد تدظایم نسابت عادالت و مؤلفاههاای
کارامدی اقتصادی که در قانون اساسی درکدار یکدیگر و همراستا لحاظ شد اند ،اذعان میدارد:
« در واقع اقدامات ماالی دولات بایاد چداان تدظایم شاود کاه اقتصااد ملای در نقطاۀ
مداسب تری از حیث کارایی و عدالت به تعاد برسد» (صاورت مشاروح ماذاکرات مجلاس
شورای اسالمی :1900 ،جلسۀ )144
درحقیقت ،وجود سیستم عدالت سالم که تحت یک فرایدد با احترا به خود عمل مایکداد،
کارایی را افزایش میدهد ( )Lorizio & Gurrieri, 2014: 107قاعدۀ اقتصادی قابل ارائه بهمدظور
حصو هماهدگی مذکور در سطوح اجرایی در این چارچوب تلخیص میشود که یک اصل بالقو
پارتو (یا کارایی کلدور-هیکس) اجاز میدهد تاییرات ایجاد شود ،چراکه پس از ارتقای کارایی،
الز است برندگان قادر باشدد نسبت به بازندگان جبران کددد (.)Michelbach, 2011: 26

عدددالت اقتصددادی در پرتددو کارامدددی در قددوانیم مویددوع جمهددوری
اسالمی ایران
قوانین عادی از جمله مبدایی ترین تفاسیر اجرایی قانون اساسی پاس از مشاروح ماذاکرات قاوۀ
مؤسس محسوب میشوند ،چراکه اصو متعدد قانون اساسی نیز تفصیل آن اصال را باه قاانون
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عادی مصوب مجلس شورای اسالمی محو کرد اند مطالعۀ مباانی نظاری عادالت اقتصاادی و
کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ما را با دو دسته از مؤلفهها مواجه مایساازد:
مؤلفههای عدالت اقتصادی و مؤلفههای عدالت اجتماعی
عدالت در مفهو اجتماعی به معدای سهیم شادن در مداافع اجتمااعی اسات و بار مبداای
عادالنهای وضع میشود ( ،)Bagheri, 2014: 117درحالیکه مؤلفههای عدالت اقتصادی به آنچه
فرد دریافت میدارد ،معطوف است مؤلفههای عدالت اجتماعی در صورت محقاق شادن عادالت
اقتصادی را نیز با خود به ارماان خواهدد آورد؛ عدالت اجتماعی در اولین نگا مشتمل بر مدابعی
چون فرصتهای آموزشی ،مشاغل ،تأمین اجتماعی و اسات کاه از بعاد امکاان دسترسای در
بیشتر موارد محل توجه هستدد مؤلفههای عدالت اجتمااعی و عادالت اقتصاادی کاه برقاراری
عدالت اقتصادی را محقق میسازند ،بهمدزلۀ را هاای برقاراری عادالت اقتصاادی تاأمینکددادۀ
کارامدی نظا هستدد؛ این مؤلفهها بهصورت همزمان با عوامل تامینکددد کارامدی اقتصاادی
نیز وارد واکدش میشوند و نتایج کارکردی ایجااد مایکدداد و در برخای مواقاع حادود و ثااور
برقراری عدالت تحت تأثیر لواز برقرارکدددۀ کارامدی اقتصادی قرار گرفته است

 .1عدالت توزیعی در پرتو کارامدی
از جمله مؤلفههای عدالت اقتصادی ،عدالت توزیعی است که اصل کامل عدالت تاوزیعی مایگویاد
توزیعی عادالنه است که هر کاس مساتحق ساهمی کاه باه موجاب توزیاع دارا مایشاود ،باشاد
( .)Konow, 2001: 138در جامعۀ امروزی ،فهم ویژ ای از عدالت توزیعی توسعه یافته که متاامن
این است که عدالت اجتماعی باید بهوسیلۀ قوۀ قهریۀ حکومت توزیع شود (.)Reber, 2010: 1
توزیع مجدد درآمد و اعما سیاستهای بازتوزیعی صرفنظر از عدالت اقتصادی ،میتواندد کارایی
و بهر وری را نیز ارتقا دهدد؛ چدانکه آدا اسمیت و پیگوولیبشتاین از جمله اقتصاددانانی هساتدد کاه
معتقدند که با توزیع مجدد درآمد ،بازدهی تولید در اقتصاد باال میرود (قلیچ)191 :1900 ،
بهعالو باید به این نکته نیز توجه داشت که نابرابریها الزاماا بد درنظر گرفته نمایشاوند ،زیارا
انگیز هایی در افراد برای سخت کار کردن ایجاد میکددد ( ،)Hodgespersell, 1997: 750بداابراین
در اعما سیاستهای بازتوزیعی صرفاا رسیدن به برابری محض مدنظر قرار نخواهد گرفت
مادۀ  109قانون برنامۀ پدجساالۀ پادجم توساعه مقارر مایدارد« :در راساتای تحقاق اصال
چهلوهشتم  10قانون اساسی ،سیاستهای کلی و جهت حصو به اهداف چشمانداز تبعایض و
ارتقاء سطح مداطق کمتر توسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت ،دولت مکلف است در توزیاع
مدابع عمومی و یارانۀ سود تسهیالت بهنحاو ای عمال نمایاد کاه فاصالۀ شااخص برخاورداری
شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشاور در پایاان برنامهاۀ چهاار در بخاش اقتصاادی،
اجتماعی ،فرهدگی ،زیربدایی و امدیتی در هر ساا برناماه حاداقل د درصاد ( )%19باه ساطح
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یادشد نزدیک شود» از عمد ترین اقدامات دولت به مدظور برقاراری عادالت تاوزیعی در ایاران
میتوان به توزیع سها عدالت اشار کرد کاه مباانی قاانونی آن ماواد  01و  191قاانون برناماۀ
چهار توسعه است
از جمله مهمترین سیاستهاای پرداختای انتقاالی مایتاوان باه یاراناههاا اشاار کارد کاه
پرداختهای انتقالی به مدظور رفع فقر ،برقراری عدالت اقتصادی و نیل به مراتب باالتر کارامادی
مؤثرند مبتدیبر قانون برنامۀ چهار توسعه بدد  2مادۀ  ،01سیاستهای کلی برنامۀ پدجم که در
چارچوب سدد چشمانداز بیستساله ابالغ شد است ،طرح تحو اقتصادی ،قانون هدفمدد کردن
یارانهها مصوب  1900به تصویب قوۀ مقدده رسید به موجب مادۀ  4این قانون دولت مجاز است
حداکثر تا  19درصد وجو حاصل از اجرای این قاانون را در قالاب بدادهایی کاه از جملاۀ آنهاا
پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانۀ سرپرست خانوار است و همچدین برنامههای تاأمین اجتمااعی،
اشااتاا  ،مسااکن و توانمددسااازی اختصاااص دهااد هی اأت وزیاران در راسااتای اجاارای قااانون
هدفمددسازی یارانهها و به استداد تبصرۀ  21قانون بودجۀ ساا  1901کال کشاور ،آیاینناماۀ
تبصرۀ یادشد را به تصویب رسانید بر این اساس دولت مدابع حاصل از اصالح قیمات کاالهاا و
خدماتی را که در قانون هدفمددی یارانهها آمد است ،با استفاد از روشهای پرداخت نقادی و
غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف توزیع و باا اولویات بخاش تولیاد ،آن را اجارا
میکدد بر مبدای این آییننامه ،سرپرستان خانوارهای نیازمدد متقاضی صارفاا باا قباو شارایط
مددرج در فرمی که بهوسیلۀ آن و از طریق سامانه ثبتنا کرد اند ،میتواندد یارانه دریافت کددد
و عد ثبتنا در سامانۀ مذکور بهمدزلۀ انصراف از دریافت یارانه برای اشخاص متمکن بهصورت
اختیاری و در مرحلۀ دو امکان حذف اجباری این افراد از جامعۀ هدف پرداخت یارانهها ممکان
است انصراف اختیاری افراد متمکن در اولین مرحله و مداخلۀ دولت در رفع ایارادات کاارکردی
اجرای طرح ماندد مهار تور گا هایی در جهت تثبیت کارامدی نظا محسوب میشوند
پیگو از توزیع مجدد درآمد بهعدوان ابزاری برای افزایش دادن رفا کل اقتصادی جامعه یااد
میکدد (عیوضلو )100 :1901 ،همچدین مرد اغلب توزیاع مجادد توساط دولات را باهمدزلاۀ
استفادۀ قابل پذیرش از قدرت تلقی میکددد در یک دولت رفا دموکراتیک این تحمیل (اجبار)
بهعدوان تجلی مشروعیت صورت میگیرد ( (williams,1996:188ازاینرو درصورتیکه یارانه باا
هدف کاهش فاصلۀ طبقاتی اعطا شود ،میتواند به تحقق کارامدی نظاا مدجار شاود و از دیگار
سو خود به پذیرش مردمی ،نمودار کارامدی نظا است همچدین اعطای یارانهها با ارتقای رفاا
کل جامعه و سطح کارایی در طبقاات هادف طارح باه تحقاق اهاداف ماوردنظر طارح ماذکور
میانجامد و براساس نظریۀ توفیق ،کارامدی نظا را ارتقا میدهد
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 .2عدالت مالیاتی در پرتو کارامدی
عدالت مالیاتی بهعدوان مؤلفۀ عدالت اقتصادی قابل شداسایی است و میتوان ادعا کرد که دولت
با وضع مالیاتها و تدظیم مخارج ،وسیلۀ انتقا و توزیع مجدد درآماد را امکاانپاذیر مایساازد
(پورمقیم )14:1901 ،ازاینرو مالیاتها قطعااا و مساتقیماا توزیاع درآماد را تحات تاأثیر قارار
میدهدد (پژویان )00 :1901 ،صرفنظار از امکاان اعماا سیاساتهاای باازتوزیعی از طریاق
مالیاتها به تحقق نظریات توفیق ،رضایت و عدالت جویی مدجر می شود همچدین مالیااتهاا از
طریق اهداف تثبیتی خود میتواندد امکان محقق شدن نظریۀ نظا وار کارامدی را فراهم سازند
دولت میتواند از برخی مالیاتها ،باهویاژ مالیااتهاای مساتقیم ،باهعداوان ابازاری بارای
حامیپروری و کاهش مخالفت های سیاسی استفاد کدد ،به این نحو که باا اعطاای معافیات یاا
چشمپوشی از مالیات افراد ،از هزیدههای سیاسی ایان ناوع مالیااتهاا اجتدااب ورزد (ناادران و
امیری)141 :1904 ،
مالیاتها میتواندد عدالت اقتصادی را رقم بزندد ،در عین ایدکه کارایی طبقات پایین جامعاه
میتواند با ابزارهایی ماندد مالیات مدفی تقویت شود در خصاوص سیاساتهاای مالیااتساتانی
امکان تااد عدالت و کارایی در برخی نقاه ماندد سیاستهای ذیل مالحظه میشود:
 اگرچه مالیات بر کاالهای کمکشش از دیدگا کارایی ،زیان کمی همرا دارند ،چون اغلاباوقات ،کاالهای ضروری ،همان کاالهای کمکشش هستدد ،مالیات بر اینگونه کاالها ،با توجه باه
ایدکه افراد کمدرآمد ،بیشتر درآمد خود را صرف خرید آنها میکدداد ،عادالناه نیسات (جعفاری
صمیمی)194 :1904 ،
 مالیات نزولی و تداسبی بهترتیب اولویت در جهات تحقاق هادف کاارایی اقتصاادی قارارمیگیرند ،اگرچه این دو نوع مالیات از دیدگا عدالت مالیاتی ،بههیچوجه عادالنه نیستدد 1
 مالیات بر یک کاالی معین و مالیات غیرمستقیم ،از دیدگا کارایی ،مطلاوب نیسات ،زیارابه زیان یک کاال و به نفع کاالی دیگر عمل میکدد ،اما از نظر عدالت بستگی باه ناوع کااال دارد
(جعفری صمیمی)194 :1904 ،
 مالیاتهای مستقیم بهسبب ایدکه متداسب با تاوان پرداخات ماؤدی و وضاعیت وی اخاذمیگردد ،عادالنهتر از مالیات غیرمستقیم است (موسیزاد )41 :1901 ،
مواد  192تا  110قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمو معافیت مالیاتی را که میتوانداد
به تحقق عدالت اقتصادی و در برخی موارد افزایش کارایی مدجار شاوند و در نهایات کارامادی
نظا را ارتقا دهدد ،برشمرد است
اصل  04متمم قانون اساسی مشروطیت بیان میداشت« :در ماوارد مالیااتی هایچ تفااوت و
 1ر ک :جعفری صمیمی194 :1904 ،
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امتیازی فیمابین افراد ملت گذارد نخواهد شد» در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصال
عدالت بهعدوان اصل حاکم بر نظا مالیاتستانی بهصراحت ذکر نشد است ،اما از بدد  0اصل 9
و اصل  29و همچدین اصل  1قانون اساسی میتوان بر این مؤلفه حکم کرد اصو دیگار حااکم
بر نظا مالیاتستانی نیز همچون اصل انعطافپذیری ،ضامانت اجرایای ،اصال کاارایی ،تواناایی
پرداخت ،شخصی ساختن مالیات ،قانونی بودن مالیات و اصل صرفهجویی در وصو مالیاتهاا و
برقراری مالیات نیز میتواندد به تحقق اهداف پیشگفته بیدجامدد عدالت مالیااتی و رعایات آن
به تصریح در مادۀ  211قانون مالیاتهای مستقیم که امکان تجدید رسیدگی را براساس ادعاای
غیرعادالنه بودن مالیات مستدد به مدارک و دالیل فراهم میکدد ،مطرح شد است
در نهایت در تشخیص سیستم مالیاتی مطلوب ،سیستم مالیاتی مطلوب ،سیستمی است که
ترکیبی از مالیاتهای مختلف را معرفی کدد و با کارایی اقتصادی ،بار اضافی را به حداقل رسااند
و عدالت مالیاتی را تا حد ممکن رعایت کدد (جعفری صمیمی)190 :1904 ،

 .3عدالت در مالکیت در پرتو کارامدی
سومین مؤلفۀ قابل شداسایی برای عدالت اقتصادی در قانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران
عدالت در مالکیت است مالکیت عمومی و دولتی مطابق اصل  11قاانون اساسای مایتوانداد از
طریق ابزارهای بازتوزیع ی و تاوزیعی باه برقاراری عادالت اقتصاادی و تاأمین رشاد و کاارایی و
درنهایت کارامدی یاری رساندد
از ابزارهای تعاد اقتصاد توزیع حقوق مالکیات پاو و سارمایه اسات )(gorga, 2009: 53
می توان نشان داد که هرچه دولت وظیفۀ تعریف و تامین حقوق مالکیت را کاملتر انجا دهد-
و بدابراین هزیدۀ مبادلاه را کااهش دهاد -بارآوردن همزماان ماالک کاارایی و ماالک عادالت،
امکانپذیرتر میشود (رنانی )204 :1900 ،لذا اصاو  14و  10قاانون اساسای باهصاراحت باه
تعریف و تامین مالکیت پرداختهاند مقا معظم رهبری براساس تجاارب اجرایای اصال  11در
سا های متمادی به ابالغ سیاست های کلی این اصل پرداخته که این مسئله به تصویب «الیحۀ
قانونی اصالح موادی از قانون برنامۀ چهار توساعۀ اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهدگای جمهاوری
اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل  11قانون اساسی» مدجر شد
خصوصی سازی مبتدیبر سیاستهای ابالغی موجبات افزایش کارایی اقتصاد و بسط عادالت
اجتماعی را نشانه رفته است و در آن تقویت محیط رقابتی همرا با بهباود محایط کسابوکاار،
افزایش کارایی در بدگا های واگذارشد و افزایش کارامدی دولت در ایفای وظایف اصلی خاویش
توأمان در کدار انتقا ترجیحی مالکیت ساهامی باه طبقاات مستااعف جامعاه و شارکتهاای
تعاونی عا همرا با مصرف مدابع برای طبقات و مداطق محرو اسات؛ چیازی کاه در پرتاو آن
افزایش ثروت ملی در کدار توزیع مداسب آن محقق میگردد (مشروح مذاکرات مجلاس شاورای
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اسالمی :1900 ،جلسۀ  )910قانون اصالح موادی از برنامۀ چهار دو مؤلفۀ توزیع سها عادالت
و سیاست های توسعۀ بخش تعاون را که سهمی عمد در برقاراری عادالت اقتصاادی در کشاور
دارند ،مورداشار قرار داد است مبانی قانونی توزیع سها عدالت قاانون برناماۀ چهاار توساعه
مصوب  1909است مطابق مادۀ  191این قانون جزء دو برقراری عدالت و تاأمین اجتمااعی و
بازتوزیع درآمد جزء امور حاکمیتی تلقی شد است که از وظایف دولت بهشمار میرود
مادۀ  01ایان قاانون نیاز دولات را باهمدظاور اساتقرار عادالت و ثباات اجتمااعی ،کااهش
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ،کاهش فاصلۀ دهک های درآمدی و توزیع عادالناۀ درآماد در
کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمددسازی فقرا ،از طریق تخصایص کاراماد و هدفمداد
مدابع تأمین اجتماعی و یارانۀ پرداختی ،مکلف به تهیه و اجرای برناماههاای جاامع فقرزدایای و
عدالت اجتماعی کرد است همچدین مطابق بدد «ج» این ماد دولت موظف به افزایش قادرت
خرید طبقات پایین است اهداف و تأثیرات کلی اجرای چدین طرحی شامل موارد زیر اسات1 :
توزیع متعاد ثروت و درآمد کشور؛  2افزایش ثروت و ایجااد درآماد دائمای بارای خانوارهاای
نیازمدد؛  9استفاد از روشهای سالمتر و شفافتر شرکتهای دولتی؛  1متکی به خاود کاردن
خانوارهای نیازمدد و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی؛  1گسترش سهم کاراتر
بدگا های دولتی و کارامد کردن دولت در عرصۀ وظایف حاکمیتی (معرفای طارح توزیاع ساها
عدالت )11 :1901 ،در بیشتر کشورهایی که روشهای متداو خصوصیسازی بارای واگاذاری
سها بدگا های دولتی استفاد می شوند ،اغلب این تفکر میان مرد ایجاد مایشاود کاه ثاروت
جامعه به عدۀ کمی از افراد ذینفوذ و ثروتمدد واگذار میگردد در ایان شارایط اجارای برناماۀ
توزیع کوپن سها می تواند پوشش سیاسی مداسبی برای پیش باردن اصاالحات الز در بخاش
شرکتهای دولتی باشد (کابلیزاد  )00-04 :1901 ،به مدظاور اثربخشای هرچاه بیشاتر طارح
خرید و فروش سها عدالت در خارج از چارچوب تعااونیهاای اساتانی ،تاا تأدیاۀ  29درصاد از
قیمت سها (تقریباا تا  1سا ) ممدوع است و علت آن ایجاد مانع برای فاروش ساها عادالت و
عد برخورداری فقرا از درآمد آن اعال شد بود (حقیقی ،بایتاا )111 :باه موجاب اساسادامۀ
شرکت کارگزاری سها عدالت هدف این شرکت گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خادماتی
در بین اقشار کمدرآمد ،کاهش خطرهای ناشی از تمرکز مالکیات دولات ،تجهیاز سارمایههاای
کوچک و تشویق مرد به سرمایهگذاری و بهبود توزیع ثروت و درآمد است

 .1 .3تعاون
از جمله نقشهای اجتماعی تعاونیها جلوگیری از افزایش شکافهای عمیاق و اخاتالف شادید
بین اقشار مختلف جامعه (فقیر و غدی) بهعبارتی ایجاد عدالت اجتماعی نسابی و توزیاع بهتار و
مداسب تر ثروت در جامعه است (نظا شهیدی و علیزاد اقد  )01 :1940 ،در اصاو  11و 19
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قانون اساسی بر این مهم از طریق ایجاد بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران تصاریح
شد است مادۀ  1قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران نیز اهداف بخش تعاونی را
شامل موارد زیر برشمرد است -1« :ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار بارای هماه باهمدظاور
رسیدن به اشتاا کامل؛  -2قرار دادن وسایل کار در اختیار کساانی کاه قاادر باه کارناد ولای
وسایل کار ندارند؛  -9پیشگیری از تمرکز و تداو ثروت در دست افراد گرو های خااص جهات
تحقق عدالت اجتماعی؛  -1جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت؛  -1قرار گرفتن مدیریت و
سرمایه و مدافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهر برداری مستقیم از حاصل کاار خاود؛
-0پیشگیری از انحصار ،احتکار ،تور و اضرار باهغیار؛  -4توساعه و تحکایم مشاارکت و تعااون
عمومی بین همۀ مرد »
تعاونی ها با ایجاد اشتاا  ،تأمین نیازهای اساسی ،کاهش مصرف از طریق جذب سرمایههای
کوچک و سرمایه گذاری ،افزایش تولید و عرضه ،حذف واسطههای غیرضروری در فرایدد تولید و
تربیت نیروی انسانی مفید رشد اقتصادی را تسریع ،عدالت را برقرار میکدداد و میازان رضاایت
عمومی را از حکومت افزایش میدهدد
استقرار اقتصاد تعاونی بسیاری از بحرانهای اقتصادی ناشی از نظا سارمایهداری را از باین بارد
هدگا بروز بحرانها حتیالمقدور از افزایش قیمتها جلوگیری میکدد (زارع و گدجی)120 :1900 ،
اصو حاکم بر تعاونیها از جمله اصو زیر به تحقق عدالت اقتصادی میانجامد:
 1اصل پرداخت سود محدود به سها افراد ،که سبب میشود همۀ سود به سرمایه تعلق نگیرد؛
 2اصل پرداخت و توزیع مازاد برگشتی ،تا اعاای با سرمایۀ کمتر نیز از سود فعالیت تعاونی
بهر ای ببرند؛
 9اصل ادغا کار و سرمایه و تولید و مصرف یاا باهعباارت دیگار حاذف فاصالۀ باین کاار،
سرمایه ،تولید و مصرف که موجب بهر مددی همۀ اعاا از ثمرۀ فعالیتهای اقتصاادی و کااهش
هزیدههای خرید شد و مشارکت بین مرد حتی اقشار کمدرآمد در پیشابرد اهاداف اقتصاادی
جامعه میشود (سرآبادانی)219 :1900 ،
بدابراین تعاونیها صرفنظر از تحقق عدالت ،میتواندد به افزایش رضاایت عماومی و توفیاق
حکومت در دستیابی به اهداف خود نیز نایل شوند همچدین از این طریق کارامدی نظا محقق
میشود ،چراکه وقتی حکومت به انجا وظایف حکومتی خود قادر میشود و کارکردهاای ماورد
انتظاری از خود بروز میدهد ،مشروعیت مییابد (صدیعی مدفرد)29 :1909 ،
در قانون اصالح موادی از برنامۀ چهار توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل  11در جهت
اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران نقش مهمی برای مشارکت تعاونیها در رشاد و توساعۀ
اقتصادی کشور در کدار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی مدنظر قانونگذار بود اسات؛ چدانکاه
بر این مهم در مادۀ  21قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران تصریح شد است
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 .4عدالت آموزشی در پرتو کارامدی
از جمله مؤلفهها ی عدالت اجتماعی مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی در قانون اساسای جمهاوری
اسالمی ایران ،عدالت آموزشی است که در اصاو  9و  99قاانون اساسای تصاریح شاد اسات
براساس بدد  1بدد «و» مادۀ  10قانون برنامۀ پدجسالۀ پدجم توسعه ،دولات موظاف شاد اسات
برای ارتقای کمی و کیفی دانشگا ها و مؤسسات آموزش عاالی براسااس عددالت مموششدی و
اولویتهای سدد چشمانداز با رعایت سایر احکا این ماد  ،باهمدظاور دساتیابی باه جایگاا دو
علمی و فداوری در مدطقه و تثبیت آن تا پایان برنامۀ پدجم اقدا کدد
مهم ترین کارکردهای آموزش و پرورش عبارتاند از 1 :اجتماعی شدن و رشد شخصیت؛ 2
انتقا فرهدگ؛  9همبستگی و انسجا اجتماعی؛  1پرورش نیروی متخصص؛  1ایجااد فرصات
اشتاا ؛  0نوآوری و تاییر؛  4تحرک اجتمااعی و ایجااد پایگاا ؛  0آماوزش و رشاد و توساعۀ
اقتصادی (باالزاد )21 :1904 ،
سرمایهگذاری در زمیدۀ آموزش به رشد و توسعۀ اقتصادی مدجر میشود؛ این مطلب بهسبب
توانمددسازی افراد ،ارتقای سطح علمی ،فدی و تکدولوژیکی و افزایش خالقیتهای علمی بهوقوع
میپیوندد از دیگر سو سرمایهگذاری در زمیدۀ سرمایۀ انسانی با ایجاد زمیدههای افزایش درآمد و
ارتقای طبقاتی در افراد سیاستی مؤثر در جهت فقرزدایی و توزیع عادالنهتر درآمادها محساوب
میشود ازاینرو عدالت اقتصادی میتواند حاصل فرایدد آموزش تلقی شاود و در عاین حاا در
جریان آموزش اعم از ورود ،ادامه و خاتمه باید رعایت شود بدابراین آموزش میتواناد باهعداوان
ابزار توانمددسازی به افزایش رشد و بهر وری بیدجامد میزان دسترسی به آموزش نیز از جملاه
شاخصههای برقراری عدالت آموزشی قلمداد میشود ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای اقشار
فقیر در کدار افراد مرفه جامعه ،باید از اهداف دولتهاای مختلاف باشاد ،چراکاه سیاساتهاای
بازتوزیعی بهتدهایی تکافوی رفع فقر را ندارد؛ برای مثا میتوان با آموزش رایگاان یاا پرداخات
وا های دانشجویی از طریق صددوقهای رفا دانشجویی به این مهم اقدا کرد
مادۀ  10قانون برنامۀ پدجسال ۀ پدجم توسعه ارتقای کیفای در ساه حاوزۀ داناش ،مهاارت و
تربیت اسالمی را بهصورت همزمان مدنظر قارار داد کاه ایان امار مایتواناد اهاداف عادالت و
کارامدی نظا را به شیو ای متعالیتر محقق سازد بدد «د» مادۀ  10قانون مزبور وزارت آموزش
و پرورش را موظف به آموزش از را دور و رساانهای و تاأمین هزیداههاای تاذیاه ،رفاتوآماد،
بهداشت و سایر امور مربوه به مدارس شبانهروزی بهمدظور تامین دسترسای باه فرصاتهاای
عادالنۀ آموزش به تداسب جدسیت و نیاز مداطق بهویژ در مدااطق کمتار توساعهیافتاه و رفاع
محرومیت آموزشی ،کرد است
ارتقای شاخص توسعۀ انسانی براساس آموزش از اهداف مادۀ  21قانون برناماۀ پادجم اسات
که سدد راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعۀ انسانی پاس از تصاویب هیاأت وزیاران در ایان
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خصوص قابلیت اجرایی دارد در راستای تأمین عدالت آموزشی «قانون برقراری عدالت آموزشای
در پذیرش دانشجو در دور های تحصیالت تکمیلای و تخصصای» در ساا  1900باه تصاویب
مجلس رسید است؛ که این قانون هار گوناه ساهمیهبدادی در پاذیرش دانشاجو در دور هاای
تحصیالت تکمیلی و تخصصی (اعم از رشتههای پزشکی و غیرپزشکی) در کلیاۀ دانشاگا هاای
دولتی و غیردولتی را بهجز مواردی که در ذیل این ماد واحد آمد  ،ممدوع اعال کرد است
مطابق نظریۀ فیلتر که از جمله تئوریهای مطروحه در خصاوص کاارکرد و نقاش آماوزش
است ،افراد بهسبب حاور طوالنی در نظا آموزش فاایل و صفات فردی خود را بروز میدهداد
بروز صفات شخصی موجب ایجاد بیدش ،نگرش و دانش در کسانی میشود که باا فارد ساروکار
دارند و میخواهدد مسئولیتهایی را به او واگذار کددد آموزش از طریق برگزاری انواع آزمونهاا
و امتحانات موجاب جادایی و تمییاز سار از ناسار هاای انساانی مایشاود (معادندارآرانای و
سرکارآرانی )49 :1900 ،از نظریۀ مذکور میتوان بهصورت گسترد ای بههمرا تدظیم محتاوای
آموزشها ،در راستای ارتقای کارامدی و عدالت بهر جست
با توجه به ایدکه عد  ،شاخص ماندگاری و پایداری نظا های مختلاف اسات و کاربسات آن
معیار کارامدی دستگا ها و اثربخشی فراورد های آنهاست؛ راهبرد توسعۀ عدالت از دو مدظار در
نظا آموزش و پرورش مورد عدایت خواهد بود؛ مدظر نخسات ،توساعۀ مهاارتهاای شاداختی،
عاطفی و روانی – حرکتی دانشآموزان و فراگیرندگان بهگوناهای کاه داناشپژوهاان آماوزش و
پرورش در هر پایه و دورۀ تحصیلی که حاور دارند ،ضمن آگاهی در خصوص معدا و مفهو این
اصل ارزشمدد الهی ،عالقه و تمایل ایشان به این مفهو متعالی گساترش یافتاه و بادین طریاق
خلقوخوی عادالتطلبای در جامعاۀ داناشآماوزی فراگیار گشاته و خصالت سالطهپاذیری و
سلطهطلبی را زدود کدد مدظر دو  ،دستیابی به عادالت در گساترۀ مادیریت نظاا آماوزش و
پرورش است (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی :1901 ،جلسۀ )190
می توان ادعا کرد که طبقاتی بودن نظا آموزش و پرورش امروز ایران که بر این اساس توان
رقابت مدارس دولتی در قیاس با مدارس غیرانتفااعی نااچیز اسات و هماین مسائله در ساطح
آموزش عالی نیز در اشکا دیگر مالحظه میشود ،از جمله تدگداهای پایشروی تحقاق عادالت
اقتصادی و کارامدی از دریچۀ آموزش بهشمار میرود

 .5عدالت شغلی در پرتو کارامدی
مؤلفۀ دیگر عدالت اجتماعی در قانون اساسی ،عدالت شالی است که این مؤلفه به ایان سابب کاه
رابطۀ میان کارگر و کارفرما رابطهای نابرابر است ،حمایت ایجابی دولت را از این قشر اقتاا میکدد
نتایج حاصل از نارضایتی کارگران از سویی شاخصهای عدالت اقتصادی و کارایی را با افت مواجاه
میسازد و از دیگر سو با ایجاد ناآرامیهای اجتماعی ،کارامدی نظا را نیز دچار بحران میسازد
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اغلب دولتها به تعیین حداقلهایی بهمدظور دستیابی کارگران به حقوق خود میپردازند که
این امر در مادۀ  01قانون کار تأکید شد است مفهو کار شایسته دربردارندۀ مااامیدی مانداد
فرصتهای برابر کار ،کار مداسب و مولد ،توسعۀ انسانی و افزایش سطح رفا است کاه مایتواناد
پشتوانۀ تأمین عدالت اقتصادی و کارامدی قرار گیرد در سیاستهای کلی اشتاا که در راستای
اجرای اصل  119قانون از سوی مقا معظم رهبری ابالغ شد اند ،ترویج و تقویت فرهداگ کاار،
تولید ،کارآفریدی ،استفاد از تولیدات داخلی ،آموزش نیروی انسانی متخصص ،ایجاد فرصتهای
شالی پایدار ،استفاد از توسعۀ فداوری و اقتصاد دانشبدیان ،ایجاد نظا جامع اطالعات ،بازار کار،
بهبود محیط کسبوکار ،حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از را اصاالح قاوانین،
جذب فداوری ،سرمایه و مدابع مالی ،پرداخت یاراناههاا در حمایات از سارمایهگاذاری ،تولیاد و
اشتاا مولد ،تدظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری تاوأ باا ارتقاای بهار وری
عوامل تولید و افزایش تولید ،برقراری حمایتهای مؤثر از بیکاران ،توجه به کاهش نرخ بیکااری،
تداسب بین افزایش دستمزدها و بهر وری و از جمله سیاستهای الز الرعایه عدوان شد اند که
به ارتقای شاخصهای عدالت اقتصادی و کارامدی خواهدد انجامید اصو  20و  19قانون اساسی
و مواد 10،90و 0قانون کار به تدوین اصو عدالت شالی در حقوق ایران پرداختاهاناد کاه اهام
موازین عدالت قابل برداشت از اصو و مواد مذکور بهشرح ذیل است:
الف) آزادی انتخاب شال برای همه؛ ب) برقراری تساوی و عادالت در احاراز مشااغل؛ ج) تاأمین
امکانات و شرایط کار برای همه؛ د) جلوگیری از بهر کشی از کار دیگری؛ ) عدالت در تخصیص مزد
مواد  14و  12قانون کار تامینکدددۀ امدیت شاالی کاارگر محساوب مایشاوند کاه ایان
تامین خود به برقراری عدالت در سطح حداقلی و ارتقای کارامدی نظا مدتهای مایشاود باه
موجب مادۀ  11قانون کار شورای عالی کار همهساله موظف است میزان حداقل مزد کاارگران را
برای نقاه مختلف کشور یا صدایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کدد 1 :حداقل مزد
کارگران با توجه به درصد تورمی کاه از طارف باناک مرکازی جمهاوری اساالمی ایاران اعاال
میشود؛  2حداقل مزد بدون آنکه مشخصاات جسامی و روحای کاارگران و ویژگایهاای کاار
محو شد را مورد توجه قرار دهد ،باید به انداز ای باشد تا زنادگی یاک خاانواد را کاه تعاداد
متوسط آن توسط مراجع رسمی اعال میشود ،تأمین کدد
همچدین اجرای طرحهای بیمۀ بیکاری برای کارگران کاه در تبصارۀ ماادۀ  99قاانون کاار
پیشبیدی شد است ،سیاستی مداسب بهمدظور ارتقای عدالت و رفع بحاران کارامادی ناشای از
وضعیت بیکاری یا فقر قشر کارگر جامعه محسوب میشود
در این زمیده اصل  9قانون اساسی در بدد  12برطرف ساختن هر نوع محرومیات در زمیداۀ
کار را از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران تلقی کرد است
در تدظیم سیاستهای اشتاا و سایر سیاستهای اقتصادی جامعاه در مرحلاۀ تاااد باین
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حداقل های حقوق کارگر با مراعات وضعیت کارفرما باید توجه داشت که نابرابری اگار در ساطح
باالیی قرار گیرد ،خود میتواند موجب کاهش کارایی و بهر وری شود ،چراکاه اماروز بیشاتر از
پیش ،اقتصاددانان استدال میکددد که نابرابری ممکن است تأثیرات محرکۀ مدفی داشته باشد
نابرابری باال ،ممکن است به سطوح پایین تالش کااری مدجار شاود )(zweimuller, 2000: 92
همچدین درصورتیکه کارگر از حداقلهای حقوق خاود محارو شاود ،مایتواناد نااآرامیهاای
اجتماعی را نیز در پی داشته باشد و به بحران کارامدی مدتهی شود
از دیگر سو حتی در صورت ایجاد زمیدۀ اقامۀ دعوا تقلیل دادن نرخ دادخاواهیهاا از طریاق
سیاستهای مداسب وسیلۀ افزایش کارامدی عدالت مدنی تلقی میشود ()OECD,2013:1

 .6تأمیم اجتماعی در پرتو کارامدی
مؤلفۀ دیگر عدالت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تأمین اجتماعی اسات کاه
در اصل  20قانون اساسی تصریح شد است در سا 1001در اجالس سازمان باینالمللای کاار
در فیالدلفیا ،توجه به امور تأمین اجتماعی چدین مورد توجاه قارار گرفات« :عادالت اجتمااعی
شره الز برای یک صلح پایدار پس از جدگ شداخته میشود و جهت عادالت اجتمااعی راهای
جز بسط تأمین اجتماعی نیست» (همایونپور )10 :1900 ،ازایانرو تاأمین اجتمااعی در عاین
برآوردن هدف اولیۀ عدالت اجتماعی ،زمیدههای الز برای صالح پایادار را کاه موجاب کاراماد
شدن نظا و از نتایج آن است نیز فراهم میسازد
نظریههای تأمین اجتماعی را میتوان به دو دسته نظریههای سیاسی و نظریاههاای کاارایی
طبقهبددی کرد اولین گرو  ،تأمین اجتماعی را بهعدوان توزیع مجددی در نظر میگیارد کاه در
نتیجۀ کشمکشهای سیاسی ایجاد میشود؛ اما نظریههای کارایی ،باه شکسات مکانیسام باازار
توجه دارند (عباسیان و نسریندوست)901 :1901 ،
قانون برنامۀ چهار توسعه در بدد «الف» مادۀ  01خود دولت را مکلف به گسترش و تعمیق
نظا جامع تأمین اجتماعی ،در ابعاد جامعیت ،فراگیری و اثربخشی کرد است بدد «الف» ماادۀ
 00این قانون نیز دولت را مکلف به افزایش پوشاش بیماههاای اجتمااعی باا توجاه خااص باه
روستاییان و عشایر و شاغالن شهری که تاکدون تحت پوشش نباود اناد ،باهنحاوی کاه برناماۀ
بیمههای اجتماعی روستاییان و عشایر با مشارکت دولت و روساتاییان و عشاایر پاس از تهیاه و
تصویب دولت از سا دو برنامۀ چهار بهاجرا گذاشته شود ،کرد است همچدین قانون ساختار
نظا جامع رفا و تأمین اجتماعی مصوب  1909در بدد «د» مادۀ  9بار تشاکیل صاددوقهاای
بیمۀ مورد نیاز ماندد بیمۀ روستاییان و عشایر تصریح کرد است همچدین در تبصرۀ  2ماادۀ 9
دولت مکلف شد ظرف دو سا از تاریخ ابالغ این قانون ،امکان زیرپوشاش قارار گارفتن اقشاار
مختلف جامعه از جمله روستاییان و عشایر و را فراهم سازد
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در نهایت آییننامۀ بیمۀ اجتماعی روستاییان و عشاایر مصاوب  1901هیاأت وزیاران باود
است که در راستا ی تحقق قوانین و مقررات مذکور صددوق بیمۀ اجتماعی روساتاییان و عشاایر
را برای اجرای طرح بیمه در بین روستاییان و عشایر تأسیس کرد است که گامی مداسب بارای
برقراری عدالت اقتصادی محسوب میشود
مادۀ  9قانون تاأمین اجتمااعی مصاوب  1911حاواد و بیمااریهاا ،باارداری ،دساتمزد،
ازکارافتادگی ،بازنشستگی ،مرگ و مقرری بیمۀ بیکاری را که شامل دامدۀ وسیعی از حمایاتهاا
میشوند ،مشمو تأمین اجتماعی میداند
بیکاری ،حواد گوناگون که امکان از دست رفتن وضاعیت شاالی افاراد را باههمارا دارد،
تاییر وضعیت اقتصادی جامعه مانداد خصوصای ساازی و  ،باروز حاواد غیرمترقباه و ساایر
رویدادهایی که امکان سقوه وضعیت رفاهی افراد را درپی دارند ،میتواندد از طریق نظا تاأمین
اجتماعی تحت پوشش قرار گیرند این امر تأمین رفا حداقلی در سطح جامعه ،تاامین امدیات
روانی و اقتصادی-اجتماعی برای شهروندان ،برقاراری عادالت ،ارتقاای وضاعیت ساالمت افاراد،
ارتقای بهر وری و رشد و توسعۀ اقتصادی و در نهایت تحقق و افزایش شاخص کارامدی نظا را
بههمرا خواهد داشت برای دستیابی به ایان مهام ضارورت دارد امکاان برخاورداری از تاأمین
اجتماعی بدون تبعیض در اختیار تما افراد جامعه قرار گیرد و توانایی ماالی و اساتطاعت افاراد
نیز در پرداخت حق بیمهها مدنظر قرار گیرد
بحثی که در دنیا مطرح شد این است که میگویدد باید شورای سیاستگذاری وجود داشاته
باشد تا مقولۀ تأمین اجتماعی را با مسکن ،بهداشت ،درمان ،امدیت و اماور اقتصاادی هماهداگ
کدد باید دستگا متولی باشد که هماهدگکددد  ،برناماهریاز و سیاساتگذار باشاد کشاور ایان
دستگا را ندارد از مهمترین حلقههایی که موجبات غیرکارامدی این مدابع را باعاث شاد ایان
است که این حلقه وجود ندارد (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی :1902 ،جلسۀ)929

نتیجهگیری
بدابر نتایج علمی حاصل از پژوهش حاضر عدالت اقتصاادی و کارامادی نظاا در مباانی نظاری
قانون اساسی در یک راستا و هماهدگ با یکدیگر لحاظ شد اند به موجاب ایان مباانی قساط و
عد اجتماعی بهعدوان مبدایی در کدار سایر مباانی نظاا همراساتا باا اهادافی مانداد امدیات،
کارایی ،رشد ،توسعه و برای نظم نظا های گوناگون در نظر گرفته شاد اسات مسائلۀ حاضار
ناشی از رویکرد اسالمی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اسات ،ازایانرو عادالت اقتصاادی
مؤلفه ای قابل اغماض و حذف در شرایط جاری و معمو اجرایی نیست این مبداا مایتواناد باا
توجه به نتایج کارکردی خود ،اغلب از طریق نظریات گوناگون کارامدی ماندد توفیق ،رضاایت و
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عدالتجویی توصیف و مالحظه شود توصیف براساس نظریات مذکور بیشتر باهمدظاور انطبااق
نتایج حاصله بر طبقهبددی علمی نظریات حوزۀ کارامدی مطرح شد است
همچدین عدالت اقتصادی با توجه به مبانی نظری قانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران
ماندد سدد قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در همااهدگی و
همگامی با عداصر مقو کارامدی اقتصادی از جمله کارایی قرار مایگیارد؛ مااافاا ایدکاه هار دو
مؤلفۀ مذکور یعدی عدالت اقتصادی و کاارایی تاامینکددادۀ پایاداری و کارامادی یاک نظاا
سیاسی محسوب میشوند البته به لحاظ مطالعاات علمای و آکادمیاک اقتصاادی ذیال قاوانین
عادی ماندد قوانین مالیاتی تااد مؤلفههای عدالت اقتصادی و کارایی در برخی بسترهای اجرایی
امکانپذیر است نظر به هماهدگی مؤلفه های عدالت اقتصاادی و کاارایی باا کارامادی نظاا در
سطح اسداد فرادستی ،ضرورت دارد در سطوح پاایینتار قانونگاذاری و اجرایای تعااد باین دو
مؤلفۀ عدالت اقتصادی و کاارایی باه خصاوص در نقااه تاااد و رقابات دو مؤلفاه برقارار شاود
همچدین در مرحلۀ نظریه پردازی های موجد قاانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران تقاد و
تأخری نسبت به اجرای مؤلفه های عدالت و کارامدی اقتصادی مالحظه نمیشود با وجاود ایان
تأکید زیادی بر اجرای عدالت با توجه به اسالمی بودن محتاوای قاانون اساسای و ساایر اساداد
مربوطه صورت گرفته است از دیگر سو به لحاظ انحرافات کاارکردی در مرحلاۀ اجارای قاانون
اساسی و قوانین مرتبط در سیستم اجرایی ماندد طبقاتی بودن نظاا آماوزش و پارورش ،نباود
دستگا متولی فعا در خصوص حمایتهای تأمین اجتماعی و نظا در تحقاق اصال عادالت
دچار آسیبهایی است بدابراین دستگا اجرایای کشاور در تاامین و تاأمین نتاایج حاصال از
اجرای مؤلفۀ عدالت اقتصادی ماندد ارتقای کارامادی نظاا از رهگاذر مؤلفاۀ ماذکور ،باهسابب
آسیبهای مورد اشار با چالشهای اجرایی بسیاری مواجه است
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امیرکبیر
 19سرآبادانی ،غالمرضا ( )1900دولت و تاور  ،چ او  ،تهاران :ساازمان انتشاارات پژوهشاگا
فرهدگ و اندیشۀ اسالمی
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 19کابلیزاد  ،احمد ( )1901خصوصیسازی مردمی کارایی همارا باا عادالت ،چ او  ،تهاران:
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
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