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چکیده
از آنجایــیکــه رفــع فقــر و محرومیــت یکــی از مهمتریــن مســائل و دغدغههــای نظــام
حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران و قوانیــن و اســناد باالدســتی میباشــد ،انتخــاب یــک
نظریــه متناســب بــا ایــن نظــام ،جهــت ریش ـهکن نمــودن فقــر ،از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت .بدیــن ترتیــب ،بررســی و تعییــن نســبت میــان نظریــه دولــت رفــاه بــه عنــوان یکــی از
نظریــات فقرزدایــی بــا نظــام حقوقــی حاکــم بــر ج.ا.ا .مســئلهای اســت نیازمنــد تعمــق جــدی
در اهــداف و برنامههــای حاکــم بــر هــر دو ،تــا مشــخص گــردد کــه آیــا نظریــه دولــت رفــاه
قابــل برداشــت از قانــون اساســی ج.ا.ا .میباشــد یــا خیــر؟ و اینکــه آیــا اساسـاً ایــن نظریــه بــا
نظــام حقوقــی ج.ا.ا .همراســتا و هماهنــگ اســت؟ فــرای عــدم توفیــق نظریــه دولــت رفــاه در
فقرزدایــی از کشــورهایی کــه آن را بــه کار بســتهاند ،بــا بررســی قوانیــن و ایدئولــوژی حاکــم
بــر نظــام حقوقــی ج.ا.ا ،.مشــخص میگــردد تناســب حقوقــی الزم میــان نظریــه مذکــور بــا
نظــام فعلــی مــا وجــود نداشــته و اساســاً میتــوان گفــت کــه یکــی از دالیــل عــدم توفیــق
راهکارهــای مبتنــی بــر نظریــه دولــت رفــاه ازجملــه پرداخــت یارانههــا ،مســکن مهــر ،ســبد
کاالهــای اساســی و اقداماتــی اینچنیــن ،در رفــع فقــر از ایــران ،بــه جهــت همیــن ناهماهنگــی
میــان نظریــه دولــت رفــاه و نظــم حقوقــی و دیــدگاه حاکــم بــر نظــام ج.ا.ا .میباشــد
.
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مقدمه
بــدون شــک میتــوان روابــط اجتماعــی و سیاســتهای اقتصــادی را از مهمتریــن و اصلیتریــن
عوامــل ایجــاد پدیــده فقــر دانســت .ایــن سیاس ـتها توســط هــر دولتــی ،مبتنــی بــر هستیشناســی
و ایدئولــوژی خــود ،انتخــاب و اعمــال میگردنــد؛ بــه همیــن جهــت بــه منظــور مقابلــه بــا آن ،هــر
دولتــی راهــکاری مبتنــی بــر آن اصــول و ارزشهــا را در پیــش میگیــرد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه
راهــکار هــر کشــوری متناســب بــا مقتضیــات فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و از همــه مهمتــر حقوقــی
آن کشــور میباشــد و حتــی اگــر کشــوری بتوانــد فقــر را از میــان بــردارد ،نمیتواننــد نســخهای واحــد
بــرای تمامــی جوامــع ارائــه نمایــد؛ بنابرایــن الزم اســت هــر کشــوری بــه منظــور مهــار فقــر ،بــا مدنظــر
قــرار دادن تمامــی شــرایط و مقتضیــات خــود ،در راه از بیــن بــردن فقــر قــدم بــردارد .امــا بهمنظــور
کســب موفقیــت الزم اســت ،همزمــان بــا در نظــر داشــتن اصــول حقوقــی و سیاســی و اقتصــادی حاکــم
بــر جامعــه و حکومــت ،از تجربههــای موفــق کشــورهای دیگــر نیــز اســتفاده نمــود.
فقرزدایــی و تحقــق عدالــت اجتماعــی ،آمــال و مدعــای بســیاری از مکاتــب و نحلههــای حــوزۀ
حقــوق ،اقتصــاد و سیاســت بــوده اســت .در ایــن بیــن ،بیــش از همــه میتــوان بــه دو طیــف عمــده
اندیشــههای حقوقــی لبیرالیســم و سوسیالیســم اشــاره نمــود .در ایــن میــان اندیشــه دولــت رفــاه
برآمــده از اندیشــه لیبرالیســم و بــه منظــور تعدیــل اصــل عــدم مداخلــه حکومــت در اقتصــاد ،واجــد
اهمیــت در حــوزه فقرزدایــی و ارتقــاء ســطح رفــاه در کلیــت جامعــه میباشــد کــه تجربیــات تاریخــی
نشــان از موفقیتهایــی در کنــار شکسـتهایی دیگــر دارد؛ بنابرایــن ضمــن ایــن واقعیــت کــه اندیشــه
دولــت رفــاه ،فقرزدایــی و ایجــاد رفــاه را بهخوبــی مطــرح و در ایــن زمینــه راهکارهــای مهمــی ارائــه
نمــوده اســت ،امــا ادعــای توفیــق کامــل ایــن نظــام در رفــع فقــر امــری اســت کــه میتوانــد درخــور
تأمــل باشــد؛ عــاوه بــرآن ،اعمــال راهبردهــای فقرزدایــی در دولــت رفــاه در مجمــوع نظامهــای
حقوقــی ـ سیاســی امکانپذیــر نیســت.
در نظــام حقوقــی ج.ا.ا ،.راهکارهایــی مبتنــی بــر اندیشــه دولــت رفــاه بهمنظــور فقرزدایــی در پیــش
گرفتــه شــده اســت کــه میتــوان بــا رصــد کمیــت و کیفیــت دو عنصــر فقــر و رفــاه در جامعــه ادعــا
نمــود کــه ایــن راههــا تاکنــون نتوانســتهاند ،موفقیتآمیــز عمــل نماینــد و ابتــدا بــرای بررســی ایــن
موضــوع میبایســت بــا بررســی نظــام حقوقــی موجــود در قانــون اساســی و اصــول اقتصــادی قانــون
اساســی ،امــکان اعمــال و اجــرای نظریــه دولــت رفــاه را در چهارچــوب نظــام حقوقــی ـ سیاســی کشــور
مــورد توجــه قــرار دهیــم.
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ایــن نوشــتار ســعی بــر ایــن دارد کــه بــا بررســی مبانــی اندیشــه دولــت رفــاه از یکســو و نظــام
حقوقــی ج.ا.ا .از ســوی دیگــر ،امــکان اعمــال دولــت رفــاه بــه منظــور فقرزدایــی در جامعهایرانــی و
میــزان موفقیــت آن در ایــن راه را بررســی نمایــد.

گفتــار اول .لــزوم تطبیــق الگــوی فقرزدایــی اتخاذشــده بــا
ارزشهــای موجــود در هــر نظــام حقوقــی
فــرای ایــن واقعیــت کــه فقرزدایــی بهصــورت کلــی در دو رویکــرد حمایتــی و قابلیتــی اعمــال
میگــردد ،امــا بــا بررســی اجــرای همیــن دو رویکــرد در کشــورهای مختلــف دنیــا ،مشــخص میگــردد
کــه نحــوه اجــرای آن ،راهکارهــای اتخــاذ شــده و همچنیــن اولویتبنــدی در اجــرای ایــن راهکارهــا
بــر اســاس هــر رویکــردی ،تــا چــه انــدازه میتوانــد متفــاوت باشــد .ایــن تفاوتهــا ناشــی از نظــام
ارزشــی موجــود در جامعــه و همچنیــن نظــام حقوقــی منتخــب در قانــون اساســی و نگرشهــا و
ایدئولوژیهایــی اســت کــه نظــام حقوقــی مبتنــی بــر آن بنــا نهــاده شــده اســت.
بنابرایــن نمیتــوان بیتوجــه بــه ایــن ارزشهــا و دیدگاههــا ،بــه منظــور فقرزدایــی در جامعــه
الگویــی ارائــه نمــود .نظــام حقوقــی ج.ا.ا .نیــز از ایــن اصــل کلــی و مهــم مســتثنی نبــوده و الزم اســت
بهمنظــور ارائــه راهــکاری جهــت فقرزدایــی در ایــن سیســتم ،ابتــدا بــه بررســی دیدگاههــای موجــود
در قانــون اساســی و نظــام حقوقــی اتخاذشــده در آن پرداخــت تــا بتــوان از اعمالــی کــه نهتنهــا کمکــی
بــه رفــع ایــن پدیــده شــوم نمیکنــد ،بلکــه بــه بیشترشــدن آن دامــن میزنــد ،جلوگیــری نمــود.

گفتار دوم .مناسبات میان دولت رفاه و فقر
نظریــه دولــت رفــاه ،در کشــورهای لیبــرال بــه جهــت جبــران کاســتیهای عــدم ورود دولــت در عرصههــای
اقتصــادی مطــرح گردیــد .درحقیقــت در دهــه  ،1930زمانیکــه در اثــر افــراط و پافشــاری لیرالیســتهای
کالســیک بــر نظریــه خــود (عــدم ورود دولــت در عرصــه اقتصــاد) رکــود بــزرگ اتفــاق افتــاد 1و در مقابلــه بــا
چنیــن شــرایطی ،جامعــه بــه ســمتی رفــت کــه اختیــار و اقتــدار دولــت در اقتصــاد افــزوده شــود تـــا بـــه نوعــی،
حامــی اقتصــادی طبقــۀ زیریــن اقتصــادی جامعــه نســبت بــه بورژواهــا تبدیــل شــود؛ 2بنابرایــن میتــوان گفــت
 .1امانپــور ،ســعید ،ســجادیان ،مهیــار ،)1396( ،لیبرالیســم و شــهر؛ کنکاشــی بــر نســبت لیبرالیســم و
برنامهریــزی شــهری ،فصلنامــه جغرافیــا و برنامهریــزی شــهری چشــمانداز زاگــرس،دوره نهم،شــماره،32
ص .96
2-Hollander,J.H.(2012), Economic Liberalism.Literary Licensing, p.5
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ایــده دولــت رفــاه از ســوی کینــز ،در جوابگـــویی بـــه هـــدف اقتصــاد یعنــی رفــاه اقتصــادی بــرای همــه
1
افــراد جامعــه شــکل گرفــت.
اســتدالل اصلــی کینــز ایـــن بـــود کـــه اقتصـــاد ســـرمایهداری آزاد نمیتوانــد تعــادل عرضــه و
تقاضــا را برقــرار کنــد و ازایـنرو ذاتــاً بـیثبـــات بــوده و تقاضــای مؤثــر ایجــاد نمینمایــد .بــه همیــن
جهــت دخالــت دولــت بهمنظــور ایجــاد تعــادل در اقتصـــاد ضـــرورت مـ ـییابد؛ 2بنابرایــن میتــوان
ایــن واقعیــت را مالحظــه نمــود کــه ایــده دولــت رفــاه در درون نظــام اقتصــاد بــازار آزاد و بــه منظــور
رفــع کاســتیها و معضــات آن ارائــه گردیــد تــا از گرفتارشــدن کشــورها بــه دام نظــام سوسیالیســم
بــه منظــور رهایــی از آســیبهای اقتصــاد آزاد جلوگیــری شــود .بــر مبنــا ایــن فکــر بــود کــه دولــت
رفــاه در اغلــب کشــورهای جهــان حاکــم گردیــد و در اثـــر آن ،دولتهــا بــه ارائــۀ خدمــات عمومــی
3
پرداختنــد و سیاســتهای اقتصــادی تعدیلکننــده را در بــازار اعمـــال مینمودنــد.
دولــت رفــاه بــه معنــی وجــود سیاسـتهـــای ســنجیده و هوشــمندانهای در زمینــه تأمیــن دسـتِکم
حداقــل اســتاندارد زندگــی بــرای همـــه و ارتقـــاء برابـــری در فرصتهای زندگی بــود و در آن هیــچ تردیدی
4
در زمینــه ضــرورت تمرکــز تمــام توجــه همــۀ نهادهای رســـمی بر تأمیــن خدمــات همگانی وجود نداشــت.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت؛ نقشــی کــه دولــت رفــاه عمومــی داشــته اســت از کشــوری بــه کشــور
دیگــر متفـــاوت بـــوده و حتــی در یــک کشــور ،در دورههــای زمانــی مختلــف از نقــش تأمینکننـــده
ـداقل رفـــاه و نقـــش تـأمینکننـــده جامــع تغییــر نمــوده اســت .بــا ایــن وجود هــدف اساســی نظام
حــ ِ
ســرمایهداری مبتنــی بــر دولــت رفــاه برخــورداری همــه از زندگــی آبرومندانـهای اســت کــه نیازهــای
اساســی افــراد جامعــه تأمیــن گردیــده و از مصونیتهــای معینــی در مقابــل حــوادث ،ورشکســتگی،
بیمــاری ،از کارافتادگــی بهرهمنــد شــوند .دســتیابی بــه برابــری و بــرآوردن نیازهــای اساســی همــه
5
اعضــای جامعــه بــه مــدد کارکــرد اساســی دولــت رفــاه یعنــی «مداخلهگــری» محقــق میگــردد.
 .1جعفری صمیمی ،احمد و همکاران ( ،)1395بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمـومی در الگـوی اقتصـادی قـانون
اساسـی جمهوری اسالمی ایران و دولتهای رفاه ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پـژوهشهـای اقتصادی (رشـد و توسـعه
پایدار) ،سـال شانزدهم ،شماره ،1بهار ،ص .51
 .2مهدیزاده ،جواد و همکـاران ( ،)1392برنامـهریـزی راهبـردی توسـعۀ شـهری (تجربیات اخیـر جهـانی و
جایگـاه آن در ایران) ،تهران ،انتشارات آرمانشهر ،ص .7

3-Gutman,A.(1988),Democracy and the welfare state,Princeton University Press. p.3
4-Barr,N.(2011),economic of the welfare state,Oxford University

 .5بادینی ،حسـن ،پشـتدار ،حسین ، )1392( ،نظـام حقـوقی تـأمین اجتماعی؛ گـذار از دولـت رفـاه بـه ایـده
حکمرانـی مطلوب ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی ،دوره شانزدهم ،شماره ،1ص .298
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ایــن مداخلهگــری از طریــق نظامهایــی همچــون تأمیــن اجتماعــی ،نظــام آمــوزش ،نظــام درمــان و
بهداشــت و ...نقشــی توزیعــی بــه دولــت میدهــد کــه موقعیــت نابرابــر شــهروندان را تنظیــم و حمایــت
1
میکنــد.

گفتــار ســوم .عــدم توفیــق دولــت رفــاه در رســیدن بــه غایــت
خویــش
علیرغــم تمامــی تالشهــا و ادعاهایــی کــه دولــت رفــاه در فقرزدایــی داشــت ،امــا در عمــل
میتــوان مشــاهده نمــود کــه ایــن رژیــم چنــدان موفــق هــم نبــوده اســت .بهنحویکــه پــس
از چندیــن دهــه اجــرای آن در نظامهــای لیبرالیســم ،میتــوان امــروزه در نظامهــای حقوقــی و
اقتصــادی موفــق دنیــا در حــوزه فقرزدایــی ،آن را نظری ـهای کنارنهادهشــده دانســت .علــل ایــن عــدم
توفیــق را میتــوان در چنــد مــورد مهــم و اصلــی بررســی نمــود.

بند اول .شکست دولت رفاه با گذر تاریخ به نئولیبرالیسم
از دهــۀ  1970بــا بــروز انقــاب در زمینــۀ فناوریهــای ارتباطــی ،امــکان انتقــال ســریع اطالعــات بــــه
سراســــر جهان ،گســــترش جامعــه جهــانی و ظهــــور شــهروند آگــاه جهانی ،پدیــد آمــــد 2.از طرف
دیگــر ،نظریــه دولــت رفــاه بــه مــرور زمان موجـــب کنـــدی چرخـــۀ اقتصـــاد شــد و با وجــود بحـــرانهای
اقتصـــادی ناشی از آن ،شکســـت خورده تلقی میشـــد 3.درواقـــع ،افزایش ســـطح مطالبات مردمی و حرکت
دولتهــای رفاهی به ســـوی تـــأمین اجتمـــاعی در راســـتای دســـتیابی بـــه عـــدالت اجتماعــی و بازتوزیع
ثــروت ملــی در پــی عقلگرایــی نظــام ســرمایهداری بــرای پذیــرش مســـئولیت اجتمـــاعی در برابــر جامعه،
پــس از چندیــن دهــه دولتهــای فربــه و ناکارآمــدی را بــه وجود آورد که بـــا مشـــکل تـــأمین منـــابع مالی
مواجــه بودنــد 4.ایــن امــر موجــب رکــود اقتصــادی شــدید گشــت و دلیــل اصلــی آغاز تحــول فکری نســـبت
بـــه دخالـــت دولـــت در اقتصــاد شــد کــه دوره نئولیبرالیســم را بــا تفکــر جدید دولــت تنظیمی پدیــد آورد
کــه در آن حفــظ و افزایــش قــدرت خریــد عمومــی و ارتقــاء رفــاه از طریــق آن ،جــای خــود را بــه اهمیـــت
کـــارآیی اقتصــادی ،تشــویق عرضــه و مهــار کــردن تــورم از طریــق دولتهــای تنظیمــی داد.
 .1گرجیازندریانی ،علیاکبر ،)1388(،در تکاپوی حقوق اساسی ،تهران ،انتشارات جنگل ،چاپ دوم ،ص .205
 .2تقوایــی ،مســعود و زهتــاب ســروری ( ،)1384اثــر لیبرالیســم بــر فضــای شــهری ،ماهنامــه اطالعــات سیاســی
ـ اقتصــادی ،شــماره  218ص .158
-.3بــو ،سودرســتن ( ،)1384جهانیشــدن و دولــت رفــاه ،ترجمــۀ هرمــز همایونپــور ،تهــران ،انتشــارات مؤسســۀ
عالــی پژوهــش تـــأمین اجتماعــی ،ص .148
 .4بادینی ،حسـن و حسـین پشـتدار( ،)1392همان ،ص .297
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نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی
جمهوری اسالمی ایران در حوزه فقرزدایی

بند دوم .جای خالی مسئولیت افراد در نگاه دولت رفاه
در ایــده دولــت رفــاه ،دولــت مســئول تأمیــن رفــاه یکایــک اعضــای جامعــه تعییــن گردیــد .درســت
زمانیکــه نیــاز بــه همــکاری و مشــارکت تمامــی اعضــای جامعــه تیــاز اســت .درحقیقــت رفــع فقــر
بــدون ارائــه دیدگاهــی جهــت مســئول نمــودن اعضــای جامعــه امــری اســت محکــوم بــه شکســت؛
عالوهبــر آن ،همانطورکــه بیــان گردیــد ،بــه لحــاظ تاریخــی ،دولتهــای رفاهــی در دل رژیمهــای
سیاســی لیبــرال شــکل گرفتنــد 1.آزادیهــا در اندیشــه لیبرالیســم از اهمیــت و جایــگاه ویــژهای
برخــوردار اســت؛ امــا دیــدگاه اومانیســتی اندیشــه لیبرالیســم ،موجــب گردیــده اســت تــا آزادی را بــه
صــورت حداکثــری و مطلــق در نظــر بگیرنــد .درنظرگرفتــن آزادی بــا ایــن شــیوه و بــدون مســئول
دانســتن افــراد در یــک جامعــه در مقابــل یکدیگــر یــا دولــت در مقابــل مــرد ِم تحــت حکومــت خــود
بــه ســمتی پیــش خواهــد رفــت تــا افــرادی در جامعــه تربیــت گردنــد کــه همــواره بــه ســود خــود
مینگرنــد و بــا در نظــر گرفتــن حداکثــر منفعتطلبــی آرزو دارنــد تــا منفعــت اجتماعــی نیــز تأمیــن
گــردد .در ایــن دیــدگاه فقیــر و اعضــاء ضعیفتــر جامعــه بــه دســت فراموشــی ســپرده خواهنــد شــد.
در کنــار ایــن دیــدگاه از آزادی افــراد ،در دولــت رفــاه بــر دخالــت دولــت در اقتصــاد تأکیــد شــد تــا
نابرابریهــا را از میــان بــردارد ،در حالیکــه مشــکلی بــر مشــکالت پیشــین افــزود و آن جلوگیــری از
مداخلــه افــراد در اقتصــاد و مســئول ندانســتن آنهــا در ایــن حــوزه بــود .همیــن دیــدگاه در لیبرالیســم
بــود کــه بــه ظهــور نظــام سوسیالیســتی و در مقابــل آن نیــز دولــت رفــاه کینــزی منتهــی گردیــد،
همانطورکــه پوالنــی آن را جنبــش مضاعــف میخوانــد .بدینمعناکــه از یکســو جنبشــی بــرای
آفرینــش نظــام خودتنظیمگــر بــازار بهوجــود آمــد و در مقابــل آن ضــد جنبــش اجتماعــی کــه جامعــه
بــه دنبــال حمایــت از خــود در مقابــل تبعــات منفــی و آســیبهایی بــود کــه نظــام بــازار آزاد بــر آنهــا
2
و اقشــار ضعیفتــر جامعــه وارد مینمــود.
امــا مبــادرت بــه مداخلــه در منطــق بــازار خودتنظیمگــر و پافشــاری بــر کنتــرل اجتماعــی بــر روی
اقتصــاد بــه اختــال در شــیوه کار بــازار آزاد انجامیــد .درحقیقــت عــدم شناســایی مســئولیت افــراد در
تمامــی عرصههــا از جملــه اقتصــاد باعــث شــد کل نظــام بــازار اصــا از کار بیافتــد .عیانتریــن جلــوه
ایــن ازکارافتادگــی عبــارت بــود از تــورم شــدید دهــه  1970کــه بــه انصــراف از سیاســت تعهــد بــه
اشــتغال کامــل و جایگزینـیاش بــا سیاســت مهــار تــورم در حکــم هــدف سیاســتی اصلــی انجامیــد کــه
3
در عصــر نئولیبرالــی مقرراتزدایــی و خصوصیســازی آغــاز شــد و هنــوز هــم در حــال انجــام اســت.
 .1بشیریه ،حسین ،)1385( ،جامعهشناسی سیاسی ،تهران ،نشر نی ،چاپ سیزدهم ،ص .329
 .2پوالنــی ،کارل ،)1391( ،دگرگونــی بــزرگ خواســتگاههای سیاســی و اقتصــادی روزگار مــا ،ترجمــه محمــد
مالجــو ،انتشــارات پردیــس دانــش ،چــاپ اول ،تهــران ،ص .2
 .3پوالنی ،کارل ،همان ،ص .7
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بند سوم .خصوصیسازی تأمین اجتماعی
ـن نظــام تأمیــن اجتماعــی توســط دولــت رفاهــی ،موجــب گردیــد هزینههــای دولــت
برعهــده گرفتـ ِ
افزایــش یافتــه و در پــی آن بودجــه و منابــع مالــی دولــت بــا تهدیــد مواجــه شــد؛ از ایــن رو دولــت
1
و متفکــران اجتماعــی و اقتصــادی بــه ســمت «خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی» روی آوردنــد.
ـت دخالـ ِ
پذیــرش لــزوم خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،خــود اعترافــی ضمنــی بــر شکسـ ِ
ـت تمــام
عیــار دولــت در ایــن حــوزه بــه شــمار مــیرود کــه البتــه خــود خصوصیســازی نیــز معایبــی بــه
همــراه دارد ،ازجملــه تأســیس شــرکتهای بیمـهای کــه همــواره بــا خطــر ورشکســتگی مواجــه بــوده
و از ســوی دیگــر ریســک بیمهگــذاران را نیــز افزایــش میدهــد .از دیگــر معایــب خصوصیســازی
میتــوان بــه لطمــه بــه زنــان و اقلیتهــا ،آســیب بــه مزایــای ازکارافتادگــی و بازمانــدگان ،تأمیــن
هزینههــای مربــوط بــه مدیریــت نظــام خصوصــی 2و 3و ...اشــاره نمــود.

بند چهارم .نگاه منفعتطلبانه سیاستمداران در تمامی عرصهها
علیرغــم ادعایــی کــه دولــت رفــاه جهــت حمایــت از فقــرای جامعــه داشــت ،تجربــه نشــان داده کــه ورود
دولــت و دولتمــردان در هــر عرصــه بــا بهدس ـتآوردن ســود و منفعــت همــراه بــوده اســت .ایــن مســئله در
شــکلگیری و نضــج نظریــه انتخــاب عمومــی توســط ویکســل ،داونــز ،جیمــز بوکانــان و تالــوک نیــز مشــاهده
میشــود .درحقیقــت برخــاف رویــه ســابق در علــم اقتصــاد ،مکتــب انتخــاب عمومــی ،گرایش شــدیدی برای
اثبـ ِ
ـات در پیــش گرفتــن نفــع شــخصی در عملکــرد دولتمــردان دارد .حتــی زمانیکــه به نفــع عمومی تصمیم
گرفتــه و عمــل مینماینــد نیــز در پــی کســب منفعتــی هســتند بــه نــام انتخــاب مجــدد و بهدسـتآوردن
مجــدد قــدرت یــا فــرض اینکــه بروکراســی دولــت تــاش دارد سیاسـتهایی را اعمــال کنــد کــه از دیــدگاه
افــراد مافــوق ،مناســب بــوده ،بــه ایــن خاطــر کــه از طریــق افزایــش پرداختهــای آنهــا و دیگــر منافــع
مطلوبشــان تضمیــن میشــود؛ 4امــا پیــش از ایــن نظریــه ،دولــت همــواره خیرخــواه دانســته میشــد کــه در
5
زمــان شکســت بــازار بهعنــوان تنهــا ناجــی و برطرفکننــده تمامــی مســائل وارد عمــل میگــردد.
 .1پیالهفــروش ،میثــم )1382( ،خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،مجلــه اندیشــه صــادق ،شــماره  11و  ،12ص
.114
 .2ماتســویی ،بــاب ، )1383( ،شــش مشــکل در خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،ترجمــه هرمــز همایــون پــور،
فصلنامــه تأمیــن اجتماعــی ،شــماره  ،13صــص .24-12
3-Williamson, John,(1997) should women support the privatization of social security? , challeng,
.vol.40, pp.97-108
4-Tullock, Gordon,) 2008( s.v. public choice, in: Durlauf, Steven N./Blume, Lawrence E. (Hrsg), The new
.palgrave Dictionary of Economics , Bd. Vl,2 . Aufl, Palgrave Macmillan, Basingstoke u.a, , pp.722-727
 .5رضایــی ،محمدجــواد ،موحــدی بــک نظــر ،مهــدی ، )1396( ،تبییــن و ارزیابــی نظریــه انتخــاب عمومــی ،مجلــه
اقتصــاد تطبیقــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،ســال چهــارم ،شــماره اول ،بهــار و تابســتان ،ص .91
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البتــه هــر دو نظریــۀ دولــت خیرخــواه و انتخــاب عمومــی را میتــوان بــه نوعــی جــرح و تعدیــل
نمــود .بدیــن توضیــح کــه درســت اســت کــه سیاسـتمداران و دولتمــردان بــه بهانــۀ حفــظ منفعــت
عمومــی همــواره بــرای خــود اختیــارات و بــه ظاهــر مســئولیتهایی را بــه وجــود میآورنــد کــه
نهتنهــا انجــام آن توســط بخــش خصوصــی بهتــر و کارآمدتــر صــورت خواهــد گرفــت ،بلکــه بــه
فربهشــدن هرچــه بیشــتر دولــت نیــز منجــر شــده کــه بــه غیــر از بودجــه و هزینــه بیشــتر بــر دولــت
و بیتالمــال ،منفعــت دیگــری بــرای جامعــه در پــی نخواهــد داشــت ،امــا خــارج دانســتن دولــت از
تمامــی عرصههــا نیــز نمیتوانــد راهحــل درســتی باشــد؛ بنابرایــن علیرغــم ایــن واقعیــت کــه در
ورود دولــت در عرصــه فقرزدایــی ،مهمتریــن هــدف آن جلــب رضایــت عمومــی بــه منظــور در دســت
داشــتن
گرفتــن مجــدد قــدرت در نظامهــای دموکراتیــک اســت و همیــن تمایــل بــه در دســت نگه
ِ
قــدرت سیاســی ،میتوانــد بــه نمایشهــای پوپولیســتی جهــت اقنــاع افــکار عمومــی بــه عملکــرد
صحیــح دولــت و کشــیدن روبنایــی بــر فقــر درونــی جامعــه و از میــان بــردن ظواهــر فقــر در جامعــه،
بــدون ریش ـهکن نمــودن آن خواهــد بــود؛ امــا از ســوی دیگــر ،خــارج دانســتن دولــت از حوزههایــی
همچــون آمــوزش و بهداشــت را نیــز نمیتــوان بــه نفــع عمــوم جامعــه دانســت .بــه همیــن جهــت
اســت کــه میتــوان بــرای دولــت بــدون ورود مســتقیم بــه حــوزه اجرایــی ،نقــش ناظــر قائــل بــود.
اجــرای وظایفــی کــه بــه فقرزدایــی در جامعــه منتهــی میگــردد توســط نهادهــای متخصصــی کــه
در خصــوص اجــرای آنهــا دانــش ،مهــارت و انگیــزه الزم را داشــته و همچنیــن نهادهــای مدنــی و
ســازمانهای مردمنهــاد بهتــر و مؤثرتــر خواهــد بــود و البتــه بــدون نظــارت دولــت نیــز ممکــن اســت
ایــن نهادهــا بــه بنگاههایــی بــرای کســب منفعــت شــخصی تبدیــل گــردد؛ بنابرایــن حضــور دولــت بــه
عنــوان ناظــر بســیار منطقیتــر و کارآمدتــر خواهــد بــود.
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه نظریــه دولــت رفــاه ،اگرچــه در خصــوص فقرزدایــی راهکارهــای
درخــور توجهــی ارائــه نمــوده اســت ،امــا نمیتــوان آن را بــا هــر نظــام حقوقــی ســازگار دانســت؛ ایــن
مســئله در کنــار واقعیتــی کــه بیــان م ـیدارد ایــن نظریــه اکنــون بــه عنــوان یــک راهحــل متــروک
جهــت ارتقــاء ســطح رفــاه در جوامــع بــه حســاب میآیــد؛ بنابرایــن الزم اســت در کنــا ِر در نظــر داشــتن
ایــن واقعیــت ،بررســی نمــود کــه آیــا نظریــه دولــت رفــاه ،قانــون اساســی ج.ا.ا .برمیخیــزد و بــا پاســخ
بــه ایــن ســوال ،مشــخص میگــردد بــه چــه علــت ایــن نظریــه تــا امــروز نتوانســته اســت معضــات
فقــر در نظــام ج.ا.ا .را از میــان بــردارد.
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گفتــار چهــارم .امکانســنجی نظریــه دولــت رفــاه در قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران
از نــگاه برخــی از اندیشــمندان ،نظریــه دولــت رفــاه در قانــون اساســی ج.ا.ا .قابــل برداشــت اســت
و گــواه آنــان نیــز اصولــی همچــون بنــد  2و  12از اصــل ســوم قانــون اساســی اســت کــه درخصــوص
آمــوزش و پــرورش رایــگان ،پیریــزی اقتصــاد صحیــح و عادالنــه از طریــق ضوابــط اساســی بــرای
ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف کــردن هــر نــوع محرومیــت در زمینههــای تغذیــه ،مســکن ،کار،
بهداشــت ،تعمیــم بیمــه را از وظایــف دولــت دانســته و بنــد یــک و دو از اصــل  43کــه تأمیــن نیازهــای
اساســی ماننــد مســکن ،خــوراک ،پوشــاک ...و تأمیــن شــرایط و امکانــات کار بــرای همــه را از اصــول
اقتصــادی ج.ا.ا .دانســته اســت و همچنیــن اصــول  21 ،20 ،12و  29کــه بــه بحــث تأمیــن اجتماعــی
پرداختــه اســت.
قانــون اساســی جهــت و چهارچــوب حرکــت بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
جامعــه و دولــت را مشــخص میکنــد .در نــگارش قانــون اساســی ج.ا.ا ،.هرچنــد از قوانیــن اساســی
مــدرن نیــز الگــو گرفتــه شــده ،امــا بنــای آن بــر احــکام و آموزههــای اســامی مبتنــی اســت و مدعــی
اســت کــه در صــورت اجــرا و تحقــق کامــل آن عــاوه بــر تحقــق ســعادت اخــروی ،رفــاه و ســعادت
دنیــوی را نیــز بــه همــراه دارد و میتوانــد هماهنگــی و تعــادل را در همــه بخشهــا ازجملــه اقتصــاد،
بــه وجــود آورد .در همیــن راســتا فقرزدایــی ،عدالــت و برابــری از مهمتریــن مســائل اقتصــادی اســت
1
کــه در قانــون اساســی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
در قانــون اساســی اصولــی دررابطــه بــا لــزوم مبــارزه بــا فقــر و نابرابــری آمــده کــه نشــان از
نگــرش خــاص ایــن قانــون بــه مســئله فقرزدایــی دارد .در فصــل اول از قانــون اساســی دو اصــل بــه
صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه مســئله فقــر و نابرابــری پرداختــه اســت .بــر اســاس بندهــای
4و  6اصــل دوم« :جمهــوری اســامی ،نظامــی اســت بــر پایــه ایمــان بــه ...عــدل خــدا در خلقــت و
تشــریع و کرامــت و ارزش واالی انســان و آزادی تــوأم بــا مســئولیت او در برابــر خــدا کــه از راه نفــی
هرگونــه ســتمگری و ستمکشــی و ســلطهگری و ســلطهپذیری ،قســط و عــدل و اســتقالل سیاســی و
اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی و همبســتگی ملــی را تأمیــن میکنــد .در ایــن اصــل رعایــت قســط
و عــدل را میتــوان در راســتای مقابلــه بــا فقــر تفســیر و تعبیــر کــرد 2.اصــل ســوم نیــز ذیــل وظایــف
 .1جعفــری ،فاطمــه ،)1388( ،فقرزدایــی در نظــام بینالملــل و حقــوق ایــران ،پایاننامــه جهــت اخــذ درجــه
کارشناســی ارشــد ،دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی ،تهــران ،ص .147
 .2بهمنــی ،محمدامیــن ،)1393( ،قانــون اساســی ایــران از مشــروطه تــا امــروز ،تهــران ،مجمــع علمــی و فرهنگــی
مجــد ،چــاپ اول ،ص .75
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دولــت ج.ا.ا .بیــان م ـیدارد« :دولــت ج.ا.ا .موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در اصــل دوم،
همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه کار بــرد :رفــع تبعیضــات نــاورا ،ایجــاد امکانــات عادالنــه
بــرای همــه ،در تمــام زمینههــای مــادی و معنــوی ،پیریــزی اقتصــادی اقتصــادی صحیــح و عادالنــه
بــر طبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرومیــت در
زمینههــای تعذیــه و مســکن و کار و بهداشــت و تعمیــم بیمــه» .میتــوان محــور ایــن بخــش از قانــون
اساســی را از میــان بــردن فقــر و ایجــاد رفــاه دانســت کــه عقـ ً
ا و شــرعاً مــورد پذیــرش اســت .در فصــل
ســوم نیــز ،طــی ســه اصــل  29 ،28و  31بــا اشــاره بــه لــزوم فراهـم آوردن اشــتغال برابــر ،توجــه بــه
خدمــات اجتماعــی و مســکن بــه اقدامــات ضــروری و ابتدایــی در مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری میپــردازد.
فصــل چهــارم کــه محــور امــور اقتصــادی اســت ضمــن بیــان ویژگیهــای کلــی نظــام اقتصــادی
ج.ا.ا .طــی دو اصــل ،بــه صــورت مســتقیم فقرزدایــی را از وظایــف ج.ا.ا .بیــان میکنــد .اصــل  43در
ایــن مقــام اشــعار مــیدارد« :بــرای تأمیــن اســتقالل اقتصــادی جامعــه و ریشــهکن کــردن فقــر و
محرومیــت و بــرآوردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد بــا حفــظ آزادی او ،اقتصــاد ج.ا.ا .بــر اســاس
ضوابــط زیــر اســتوار میشــود:
الــف ـ تأمیــن نیازهــای اساســی :مســکن ،خــوراک ،پوشــاک ،بهداشــت ،درمــان ،آمــوزش و پــرورش
و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده بــرای همــه؛
ب ـ تأمیــن شــرایط و امکانــات کار بــرای همــه بــه منظــور رســیدن بــه اشــتغال کامــل و قــرار دادن
وســایل کار در اختیــار همــه کســانی کــه قــادر بــه کارنــد ولــی وســایل کار ندارنــد ».در ایــن اصــل،
تمرکززدایــی و نــام بــردن از افــراد و تعاونیهــا در کنــار دولــت بــه عنــوان بزرگتریــن کارفرمــای
اقتصــادی ،یکــی از راههــای مقابلــه بــا نابرابــری و تمرکــز ثــروت اســت و طبــق تعریــف ارائهشــده از
نابرابــری ناشــی از رانــت میتــوان گفــت کــه تمرکــز ثــروت در یــک نقطــه میتوانــد تولیــد رانــت و
1
باعــث نابرابــری منفــی شــود.
اصــل  48قانــون اساســی در بیــان اســتفاده از منابــع طبیعــی اشــعار م ـیدارد« :در بهرهبــرداری
از منابــع طبیعــی و اســتفاده از درآمدهــای ملــی در ســطح اســتانها و توزیــع فعالیتهــای اقتصــادی
میــان اســتانها و مناطــق مختلــف کشــور بایــد تبعیــض در کار نباشــد .بهطوریکــه هــر منطقــه بــه
فراخــور نیازهــا و اســتعداد رشــد خــود ،ســرمایه و امکانــات الزم در دســترس داشــته باشــد.

 .1مهدویــان ،علیرضــا ،)1396( ،جایــگاه مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری در قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران ،مجلــه رهآورد سیاســی ،شــماره  ،20ص.40
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درخصــوص نظریــه فقرزدایــی مبتنــی بــر قانــون اساســی برخــی معتقدنــد قانــون اساســی بــا الگــو
گرفتــن از اقتصــا ِد مختلــط و الگــوی دولــت رفــاه کــه در دوره بعــد جنــگ جهانــی دوم درکشــورهای
صنعتــی پاگرفــت تنظیــم شــده اســت 1.درواقــع قانــون اساســی ج.ا.ا .زمانــی بــه تصویــب رســید کــه
ایــده دولــت رفــاه در کشــورهای غربــی بــا چالــش جــدی مواجــه شــده بــود و محافظ ـهکاران ،ایــده
2
دولــت کوچــک و حداقلــی را ســر داده بودنــد.
بــا در نظــر گرفتــن اصــول مذکــور و همچنیــن دیدگاههــای بنیانگــذار ج.ا.ا ،میتــوان گفــت یکــی
از دغدغههــای اصلــی و جــدی در نظــام حقوقــی ج.ا.ا .رفــع فقــر ،محرومیــت و تبعیــض اســت کــه
دولــت یکــی از مهمتریــن متولیــان آن در قانــون اساســی ج.ا.ا .دانســته شــده اســت .امــا پرســش اصلــی
اینســت کــه آیــا رفــع فقــر و محرومیــت در نظــام حقوقــی ج.ا.ا .مبتنــی بــر نظریــه دولــت رفــاه اســت
بــه صــرف اینکــه بــرای دولــت وظایفــی در ایــن خصــوص تبییــن گردیــده اســت یــا میتــوان ایــن
وظایــف دولــت را برآمــده از نظریـهای دیگــر دانســت؟
در اســتدالل غیرقابــل برداش ـتبودن نظریــه دولــت رفــاه از قانــون اساســی ج.ا.ا ،.میتــوان مــوارد
ذیــل را برشــمرد:

بنــد اول .تفــاوت مبنایــی در اندیشــه اســامی و دولــت رفــاه در ارائــه
راهکارهــای فقرزدایــی
قانــون اساســی ج.ا.ا .بــا محوریــت دیــن اســام بــه تدویــن حقــوق اقتصــادی اهتمــام ورزیــده اســت
.در ایــن نگــرش ،هــدف کلــی نظــام اقتصــادی قانــون اساســی ،تعالــی معنــوی افــراد اســت ،درحالیکــه
دولــت رفــاه یــک گرایــش مبتنــی بــر مکاتــب مــادی بــوده و هــدف آن افزایــش بهرهمنــدی افــراد
در معیشــت دنیــوی بــا تأکیــد بــر ارزشهــای موجــود در ســرمایهداری ازجملــه اصالــت لــذت و نفــع
شــخصی اســت؛ هرچنــد از الگوهــای هنجــاری اخالقــی نیــز بهــره بــرده باشــد.
درحقیقــت تفــاوت اصلــی در ایــن میــان ،مربــوط بــه نظــام معرفتــی و نگــرش مکتبــی دو الگــو
اســت .درحالیکــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،برابــری را جــز بــه معنــای برخــورداری
افــراد ناتــوان و محــروم از حداقــل مزایــای طبیعــی زندگــی نمیپذیــرد ،دولتهــای رفــاه ،برابــری را در
 .1هادی زنوز ،بهروز ،)1384( ،فقر و نابرابری درآمد در ایران ،رفاه اجتماعی ،تابستان ،شماره  ،17ص 185
2-Mishra, Ramesh, (1990) The Welfare State in Capitalist Society: policies of retrenchment and mainte.nance in Europe, North America and Australia / Ramesh Mishra., Harvester Wheat Sbear, London, p. 83
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قالبهــای نظامهــای توزیعــی و نوعــی تعدیــل اقتصــادی دنبــال میکننــد کــه در آن از قواعــد بــازار
آزاد و اصــول رقابــت و کارآیــی فاصلــه گرفتهانــد .مفهــوم آزادی اقتصــادی نیــز صورتــی کامـ ً
ا متفــاوت
در دو الگــو دارد .درحالیکــه مبنــای مکتبــی آزادی در الگــوی اقتصــادی قانــون اساســی ،تابــع قواعــد
آزادگــی و مســئولیتپذیری فــرد در قبــال خداونــد و بــه تبــع آن ،در قبــال جامعــه اســت ،مفهــوم
1
آزادی اقتصــادی در دولتهــای رفــاه ،تابــع برابــری در مقابــل قانــون اســت.
در مقدمــه قانــون اساســی ،نهادهــا و بنیادهــای سیاســی و اقتصــادی مبتنــی بــر نظــام مکتبــی و
اســامی میباشــد کــه بــا نگــرش دولــت رفــاه مطــروح در نظــام لیبرالیســم در تضادنــد .بــه نحویکــه
هــدف از حکومـت ،رشــددادن انســان در حرکــت بــه ســوینظــامالهــی اســت (و الــی اللــه مصیــر) تــا
زمینــه بــروز و شــکوفاییاســتعدادها بــه منظــور تجلــی ابعــاد خداگونگــی انســان فراهــم آیــد (تخلقــوا
باخــاق اللــه) .ایــن هــدف جــز در گــر ِو مشــارکت فعــال و گســترده تمامــی عناصــر اجتمــاع در رونــد
تحــول جامعــه نمیتوانــد باشــد.
باتوجــه بــه ایــن جهــت ،قانــون اساســی زمینــه چنیــن مشــارکتی را در تمــام مراحــل
تصمیمگیریهــای سیاســی و سرنوشتســاز بــرای همــه افــراد اجتمــاع فراهــم میســازد تــا در مســیر
تکامــل انســان هــر فــردی خــود ،دس ـتاندرکار و مســئول رشــد و ارتقــاء و رهبــری گــردد کــه ایــن
همــانتحقــق حکومــت مســتضعفین در زمیــن خواهــد بــود( .و نریــد ان نمــن علــی الذیــن اســتضعفوا
فــی االرض و نجعلهــم ائمــه و نجعلهــم الوارثیــن).

بنــد دوم .عــدم تطبیــق هیچیــک از نظریههــای دولــت رفــاه بــا قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران
مطالعــه تطبیقــی دولتهــای رفــاه در طــول تاریــخ نشــان میدهــد کــه کشــورهای اروپایــی در
دوران نظــام حقوقــی خــود ،دولتهــای رفاهــی گوناگونــی را اعمــال نمودهانــد .یکــی از مهمتریــن
نظریهپــردازان در بــاب اندیشــه دولــت رفــاه و اقســام مختلــف آن در نظامهــای اروپایــی کــه تجربــه
دولــت رفــاه را در کارنامــه خــود داشــتهاند ،اندرســون اســت کــه کتــاب ســه دولــت رفــاه او کــه در
ســال  1990تألیــف شــده ،در اواخــر قــرن  20و اوایــل قــرن  21یکــی از تأثیرگذارتریــن آثــار تحقیقــی
دولــت رفــاه بهشــمار میرفــت.
 .1جعفــری صمیمــی ،احمــد؛ زریــن اقبــال ،حســن؛ زیبائــی ،محمدرضــا؛ درخشــانی درآبــی ،کاوه ،بررســی تطبیقــی
اقتصــاد بخــش عمومــی در الگــوی اقتصــادی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و دولتهــای رفــاه،
صــص . 68-67
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گوســتا اســپینگ اندرســون ،جامعهشــناس دانمارکــی در مطالعــات کالســیک خــود بــا عنــوان
«ســه جهــان ســرمایهداری رفاهــی» انــواع دولــت رفــاه را در ســه دســته کلــی طبقــه بنــدی نمــوده
اســت:
1ـ لیبرال :بر مبنای آزادی فردی ،فردگرایی و سلطه بازار است؛
2ـ محافظهکار :اقتصاد آزاد و جبران نابرابریها از طریق تأمین اجتماعی؛
3ـ سوســیالدموکرات :بــر مبنــای حقــوق اجتماعــی بــاال و مزایــای فراگیــر و همگانــی بــر اســاس
1
برابــری اجتماعــی.
بــا بررســی ایــن نظامهــا و تطبیــق نظــام حقــوق اقتصــادی ج.ا.ا ،.وضعیــت نظــام حقوقــی و
وضعیــت اجرایــی بــا هیچیــک از ســه تقســیمبندی تطابــق نــدارد .دو نظــام اول کــه بــا اقتصــاد بــازار
آزاد همــراه اســت و ســومین مــورد نیــز برمبنــای برابــری اجتماعــی اســت کــه بهصــورت فراگیــر
و همگانــی اجــرا میگــردد .درحالیکــه در نظــام حقوقــی ج.ا.ا .اگرچــه بــر مبنــای قانــون اساســی
نگاشــته میشــود کــه در آن برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی بــرای همــگان از وظایــف دولــت دانســته
شــده اســت ،امــا در قوانیــن عــادی کــه مبنــای اجــرا میباشــند ،چنیــن همگانــی و تعمیمــی مشــاهده
نمیشــود.

بند سوم .عدم تطبیق تکافل اجتماعی با نظریه دولت رفاه
بــه جهــت وجــود ایــن واقعیــت کــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،نظامــی را مبتنــی
بــر موازیــن اســامی پدیــد آورده ،میبایســت تمامــی نظریههــای قابــل برداشــت از قانــون اساســی را
بــا معیارهــای اســامی تطبیــق داد .بــا بررســی راهکارهــای فقرزدایــی در نظــام اســامی و بــا معیارهــای
مبتنــی بــر آموزههــای اســامی ،میتــوان بــه نظری ـهای بــا عنــوان نظریــه تکافــل اجتماعــی رســید.
تکافــل اجتماعــی در جوامــع ســنتی از جملــه ایــران و البتــه در نــگاه اســام از جایگاهــی ویــژه
برخــوردار اســت .بدیــن توضیــح کــه بــه دلیــل شــکافی کــه معمــوالً میــان دولــت و مــردم وجــود
دارد ،ممکــن اســت دولــت نتوانــد بــا ســرعت و بهصــورت دقیــق از نیازهــای قشــر فقیــر مطلــع شــود.
همیــن امــر موجــب میشــود الیههــای پنهانــی از فقــر بهوجــود آیــد کــه در جامعــه ظهــور نیابنــد،
امــا همچنــان وجــود داشــته باشــند .تکافــل و نهادهــای ســنتی و اصیــل موجــود در جوامــع اســامی
کــه وراء شــکاف متعــارف میــان مــردم و دولــت قــرار میگیرنــد ،میتواننــد بــه نحــو مطلوبــی بــه
 .1امیــری ،جعفرتــاش ،)1394( ،گونهشناســی نظــام رفاهــی جمهــوری اســامی ایــران ،براســاس مــدل ســه
دولــت رفــاه گوســتا اندرســون ،مجلــه سیاس ـتنامه علــم و فنــاوری ،بهــار  ،شــماره  ،10ص .7
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کاهــش فقــر در جامعــه کمــک کننــد .نهادهــای موضــوع تکافــل ،ازجملــه خانــواده ،خویشــاوندان،
عشــیره ،همســایه ،بــرادری دینــی کــه بهمثابــۀ الیههــای حمایتــی و تأمینــی پیــش از دولــت عمــل
1
میکننــد ،بــه نحــوی مؤثــر میتواننــد در تحقــق جامعــهای فقرزداییشــد،ه یاریرســان باشــند.
ازای ـنرو سیاس ـتگذاریهای جایگزینــی ماننــد اســتفاده از نهادهــای ســنتی بــرای رفــع محرومیــت
نیــز میتوانــد بــه راهــکاری مناســب بــرای کاهــش فاصلــه طبقاتــی فراگیــر در کشــورهای توســعهیافته
بــدل شــود.
بــه منظــور یافتــن مصادیــق تکافــل اجتماعــی در قوانیــن نظــام ج.ا.ا .و بــا بررســی قوانیــن مشــخص
میگــردد کــه مســئولیت افــراد بــه فقرزدایــی از فقــرا و جامعــه ،بــه موجــب مــاده  266قانــون مدنــی،
بهعنــوان یــک دِیــن طبیعــی شــناخته میشــود .در ایــن مــاده آمــده اســت« :در مــورد تعهداتــی کــه
بــرای متعهدلــه ،قانونـاً حــق مطالبــه نمیباشــد ،اگــر متعهــد بــه میــل خــود آن را ایفــا نمایــد ،دعــوای
اســترداد از او پذیرفتــه نمیشــود» .حقوقدانــان ایــن حــق را از مصادیــق دیــون طبیعــی دانســته کــه
قانــون افــراد را ملــزم بــه ایفــای ایــن تعهــدات نمیدانــد ،ولــی از منظــر اخــاق و وجــدان اجتماعــی
دیــن برعهــده فــرد قــرار گرفتــه اســت .از مصادیــق ایــن دیــون طبیعــی ،تعهداتــی اســت کــه بــه دلیــل
مــرور زمــان از عهــده فــرد ســاقط شــده یــا تعهــدات ناقصــی اســت کــه قانــون حــق اقامــه دعــوا را
بهجهــت عــدم طــی تشــریفات حقوقــی ،ممکــن نمیدانــد؛ بنابرایــن اعطــای کمکهــای مالــی بــه فقــرا،
در راســتای دیونــی اســت کــه برعهــده افــراد مســتقر گردیــده ،ولــی بهجهــت حقوقــی ،نمیتــوان دعــوای
مطالبــه آن را در دادگاههــا اقامــه نمــود .بــه همیــن ترتیــب در مــاده  807قانــون مدنــی نیــز آمــده اســت:
«اگــر کســی مالــی را بهعنــوان صدقــه بــه دیگــری بدهــد ،حــق رجــوع نــدارد»؛ بنابرایــن بــه موجــب
قوانیــن دیگــر ج.ا.ا ،.دادن صدقــه و کمکهــای مالــی بــه فقــرا ،از مصادیــق مــاده  266و  807قانــون
2
مدنــی بــوده و ادای یــک مســئولیت وجدانــی اســت نــه بخشــش و بــه همیــن دلیــل قابــل رجوع نیســت.
تکافــل اجتماعــی از نــگاه اســام محــدود بــه حداقلهــای معیشــتی نیســت ،بلکــه برخــورداری از
ســطحی از رفــاه نســبی را میطلبــد و علــت ایــن امــر را بهوجــود آمــدن تــوازن اقتصــادی میدانــد.
بدینمعناکــه برخــورداری عــدهای قلیــل از جامعــه از امکانــات معیشــتی در ســطح رفاهــی بســیار
بــاال و عــدم برخــورداری عــدهای کثیــر از تنهــا حداقلهــای معیشــتی موجــب برهــم خــوردن ایــن
تعــادل و تــوازن اقتصــادی میگــردد کــه نشــان از عــدم اجــرای صحیــح قوانیــن اقتصــادی و الزامــات و
 .1آرام ،محمدرضــا و کاووس ســیدامامی ،)1395(،سیاســتهای فقرزدایــی بــا محوریــت تکافــل اجتماعــی،
دوفصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی دانــش سیاســی ،شــماره  ،24ســال دوازدهــم ،پاییــز و زمســتان.ص.163
 .2کاتوزیــان ،ناصــر ،)1388( ،قانــون مدنــی در نظــم حقوقــی کنونــی ،تهــران ،نشــر میــزان ،چــاپ بیســت و دوم،
ص.236
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دســتورهای الهــی اســت .امــام علــی (ع) در بخشــی از ســخنان خــود بــه ایــن مســئله اشــاره میکننــد
کــه بخشــی از امــوال و دارایــی ثروتمنــدان و دولــت اســامی ،به عمــوم مــردم اختصــاص دارد؛ «بنابراین
بایســتی ثــروت و درآمــد در بیــن همــه گروههــای جامعــه توزیــع گــردد ،زیــرا تــوازن اقتصــادی و در
1
پرتــو آن عدالــت اقتصــادی از میــان خواهــد رفــت».
پــس اســام نهتنهــا بــه تأمیــن حداقلهــای معیشــتی افــراد توجــه داشــته ،بلکــه همــواره بــر
بهبــود معیشــت آنهــا نیــز تأکیــد کــرده و آن را بهعنــوان هدفــی میانمــدت و ابــزاری جهــت نیــل بــه
2
اهــداف متعالــی و نــه یــک هــدف نهایــی ،در چهارچــوب برنامههــا و وظایــف خــود قــرار داده اســت.
ایــن نــگاه نظــام اســامی بــه رفــع فقــر از جامعــه بــا نــگاه دولــت رفــاه تفاوتــی مهــم و اساســی
دارد و آن هــم اینســت کــه در نظریــه دولــت رفــاه بــه جهــت آزادی بــازار ،ممکــن اســت بخشــی از
جامعــه بــه جهــت نظــام اقتصــاد آزاد ،فقیرتــر از بخشــی دیگــر بماننــد .درکنــار ایــن نقــص ،دولــت وارد
میــدان شــده و بــا ارائــه برخــی حمایتهــا از فقــرا ،ســعی در دسترســی آنهــا بــه برخــی حداقلهــا
مینمایــد؛ امــا در بحــث تکافــل اجتماعــی پیــش از ورود دولــت ،جامعــه موظــف اســت نــه فقــط در
جهــت جبــران کاســتیهای ناشــی از نابرابــری در جامعــه ،بلکــه در راســتای ایجــاد تــوازن اقتصــادی
بــه جهــت نیــل بــه عدالــت اقتصــادی ،تمامــی اعضــای جامعــه موظفنــد تــاش نماینــد تــا فقــرا نــه
فقــط بــه حداقلهــا ،بلکــه بــه ســطح مطلــوب زندگــی برســد.

بنــد چهــارم .برداشــت رویکــرد تلفیقــی بــا غلبــه توانمندســازی از قانون
اساســی جمهــوری اســامی ایران
امــا دلیــل دیگــری کــه در عــدم تطابــق قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــا نظریــه
دولــت رفــاه وجــود دارد و آن نــگاه قانــون اساســی بــه مقولــه فقرزدایــی اســت کــه میتــوان آن را
رویکــرد تلفیقــی از حمایتــی -قابلیتــی و البتــه بــا غلبــه رویکــرد توانمندســازی دانســت ،ایــن رویکــرد
را میتــوان از اصــول متعــدد قانــون اساســی برداشــت نمــود.

 .1صادقیرشــاد ،علیاکبــر ،)۱۳۸۷( ،دانشــنامه امــام علــی (ع) ،ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه
اســامی ،تهــران ،ج ،7ص.84
 .2جعفرپیشــه ،مصطفــی ،)1379( ،حکومــت علــوی و اهتمــام بــه اصالحــات اجتماعــی ـ اقتصــادی؛ توســعه و
رفــاه ،فصلنامــه حکومــت اســامی ،شــماره  ،18زمســتان ،ص.58
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رویکــرد رفــاه اجتماعــی بهتنهایــی بــر راهکارهــای حمایتــی تأکیــد دارد کــه در آن ،ابعــاد مختلفــی
از فقــر ازجملــه تبعیضــات و شــرایط خــاص زمانــی ،مکانــی ،اجتماعــی و فرهنگــی مغفــول میمانــد.
از ســوی دیگــر شــاهد اقشــار فقیــری در جامعــه هســتیم کــه بــدون حمایــت دولــت قــادر بــه تأمیــن
و حفــظ حداقلهــای حیــات خــود نیســتند .همچنیــن اگــر بــر واگــذاری امــور بــه جوامــع محلــی
و تمرکززدایــی بیشازانــدازه تأکیــد شــود ،ممکــن اســت نابرابریهــا افزایــش یافتــه و افــرادی کــه
قــادر بــه ارتقــاء توانمندیهــای خــود نیســتند یــا اقشــار ضعیفتــر و ناتوانتــر در فقــر خــود بیــش
از پیــش گرفتــار گردنــد .افــرادی از جملــه ســالمندان ،معلــوالن و کــودکان نیــز همــواره نیازمنــد
حمایتهــای دولــت میباشــند؛ بنابرایــن راهکارهــای تلفیقــی از ســوی برخــی دانشــمندان جهــت
فقرزدایــی ارائــه گردیــده اســت؛ از جملــه میجلــی کــه در مقابــل رویکــرد رایــج رفــاه اجتماعــی،
مفهــوم دیــدگاه توســعهای در رفــاه اجتماعــی 1را مطــرح میکنــد .مهمتریــن ویژگــی ایــن دیــدگاه،
یکپارچگــی توســعه اجتماعــی و اقتصــادی و مشــارکت دولــت و جامعــه در برنامهریــزی و ارائــه خدمــات
2
رفــاه اجتماعــی میباشــد.
مهمتریــن راهــکاری کــه در رویکــرد توانمندســازی بــدان پرداختــه میشــود ،مســئله توســعه
اجتماعــی و انســانی اســت .درحقیقــت مؤلفههــای توســعه اجتماعــی و انســانی بــه فقرزدایــی از حیــث
شــاخصها ،اهــداف ،تمرکــز ،روش ،مقاصــد ،ســنجههای موفقیــت و عاملیــن اجــرا ،بــا رویکردهــای
3
رایــج در رفــاه و تأمیــن اجتماعــی تفــاوت دارد.
مفهــوم توســعه مبتنــی بــر دانایــی ،تفویــض اختیــارات دولــت بــه ســطوح پایینتــر و گســترش
سیاســتهای تمرکزدایــی و تأکیــد بــر توســعه محلــی بــوده کــه موجــب شــکلگیری روشهــای
جدیــد مبتنــی بــر توانمندســازی جهــت فقرزدایــی میباشــد .گرایشهــای محلیگرایــی و توجــه
بــه اجتماعــات انســانی و حمایــت از تکثــر فرهنگهــا و هویتهــا نیــز در ایــن دیــدگاه بســیار مــورد
توجــه میباشــد .در ایــن مفهــوم مشــارکت تمامــی افــراد از جملــه فقــرا مطــرح میگــردد؛ درنتیجــه
سیاس ـتهای فقرزدایــی بــا مشــارکت مــردم بــه نتیجــه خواهــد رســید.
تمامــی ایــن راهکارهــا بــه نقــش همزمــان مــردم بهعنــوان بازیگــران اجتماعــی کــه بایــد
در
ِ
بهوســیلۀ ارتقــاء توانمندیهــای خــود و کمــک بــه کشــف و ارتقــای توانمندیهــای دیگــر اعضــای
1-Developmental Perspective in Social Welfare
2-Midgley, J.,) 1995( «Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare», London,
Sage Publication, , p . 48
 .3قانع ـیراد ،امیــن )1384( ،رویکــرد توســعه اجتماعــی بــه برنامههــای فقرزدایــی در ایــران ،فصلنامــه رفــاه
اجتماعــی ،ســال پنجــم ،شــماره  ،18ص.335
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جامعــه دنبــال رفــع فقــر و محرومیــت از خــود و جامعهشــان باشــند و نیــز نقــش دولــت بــه همــان
صــورت دوگانــه اشــاره میشــود کــه هــم نقــش حمایتگــر را بــازی میکنــد و هــم نقــش ارائهدهنــده
خدمــات مترقــی ســامت و آمــوزش و همچنیــن تشــویق افــراد بــه ســرمایهگذاریهای اجتماعــی کــه
همگــی بــه بهبــود وضعیــت رفاهــی در اجتمــاع منتهــی خواهــد شــد؛ بنابرایــن میتــوان رویکــرد قانــون
اساســی بــه فقرزدایــی را نوعــی خــاص و تلفیقــی از دو رویکــرد مذکــور دانســت کــه بــا راهکارهــای
مبتنــی بــر دولــت رفــاه متفــاوت اســت.

گفتــار پنجــم .اجــرای دولــت رفــاه در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی
ایــران؛ توفیــق یــا شکســت؟
علیرغــم ایــن حقیقــت کــه نمیتــوان نظریــه دولــت رفــاه را از قانــون اساســی برداشــت نمــود
و بــا نظــام حقوقــی ج.ا.ا .ســازگاری نــدارد ،دولتهــای مختلــف از زمــان قبــل از پیــروزی انقــاب
تاکنــون ،تالشهــای بســیاری در جهــت رفــع فقــر و محرومیــت در جامعــه تحــت عنــوان برنامههــای
رفاهــی برآمــده از نظریــه دولــت رفــاه بــه انجــام رســاندهاند کــه میتــوان گفــت بــه جهــت عــدم
ســازگاری ایــن راهکارهــا بــا نظــام حقوقــی و ســاختار حاکــم بــر ج.ا.ا ،.تمامــی آنهــا کمابیــش بــا
شکســت مواجــه بودهانــد .تالشهایــی تحــت عنــوان برنامههــای تعدیــل ســاختاری در اوایــل انقــاب
تــا طــرح هدفمنــدی یارانههــا و مســکن مهــر و ارائــه ســبد کاالهــای اساســی و ،...هیچکــدام نــه
تنهــا منجــر بــه بهبــود رفــاه نگردیدنــد ،بلکــه پیامدهــای منفــی را بــه دنبــال آوردنــد کــه پیامــد آن
گســترش تــورم ،بیــکاری و نهایتـاً آســیب بیشــتر اقشــار بــا درآمــد پاییــن و آســیبپذیر جامعــه بــود.
از دلیــل ایــن شکس ـتها میتــوان سیاس ـتهای نادرســت و حتــی اجــرای ناقــص و ناصحیــح همیــن
سیاس ـتها دانســت 1،امــا مهمتریــن دلیــل تضــاد و تناقضــی اســت کــه برنامههــای اتخــاذ شــده بــا
دیگــر اصــول قانــون اساســی داشــتهاند .درحقیقــت اجــرای برنامههــای رفاهــی مبتنیبــر اندیشــه
دولــت رفــاه بــا اصــول قانــون اساســی مخالفتهایــی دارد کــه اجــرای آنهــا را بــا عــدم توفیــق همــراه
ســاخته اســت؛ مهمتریــن ایــن تضادهــا را میتــوان بدیــن شــرح دانســت:

بند اول .اجرای دولت رفاه در کنار اقتصاد دولتی
کشــورهای پیشــرو در پیادهکــردن الگــوی دولــت رفــاه ،کشــورهای بــا گرایــش لیبرالیســم
اقتصــادی در مقابــل بلــوک اقتصــاد چــپ میباشــند ،هرچنــد در آن ،سیاســتهای توزیعــی بهبــود
 .1وصالــی ،سیدســعید؛ بســاطیان ،ســیدمحمد؛ ( ،)1391بررســی جایــگاه دولــت فعــال در ایــران دربــاب تطبیــق
تابــع رفــاه دولتــی بــا تابــع رفــاه اجتماعــی در ایــران؛ فصلنامــه برنامهریــزی رفــاه و توســعه اجتماعــی ،تابســتان،
شــماره  ،11ص .71
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ســطح عمومــی برخوردارهــا را هــدف قــرار داده باشــد 1.بــه بیــان دیگــر نظریــه دولــت رفــاه درون
نظــام ســرمایهداری شــکل گرفــت .همانطورکــه پیشــتر توضیــح داده شــد ،در دهــه  ،1930در اثــر
افــراط و پافشــاری کالســیکها بــر نظریــه خــود ،رکــود بــزرگ اتفــاق افتــاد کــه در ایــن شــرایط
«کینــز» نظریــه دولــت رفــاه خــود را ارائــه نمــود .درواقــع ایــن نظریــه مــورد دفــاع لیبرالهــای
برابریطلــب اســت کــه بــا طــرح آزادیهــای مدنــی همــراه بــا حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی معینــی
شــامل حــق رفــاه ،آمــوزش و پــرورش و بهداشــت و مراقبــت ،خواهــان تشــکیل دولــت رفاهگســتر
هســتند 2.درنتیجــه طــرح ایــن نظریــه در قانــون اساســی ج.ا.ا .نیازمنــد تشــکیل اقتصــاد لیبــرال اســت.
البتــه از جهاتــی در اقتصــاد دولتــی مشــکل ایجــاد میکنــد کــه درادامــه بیــان میشــود؛ بنابرایــن در
ابتــدا بایــد دیــد نظــام اقتصــاد ج.ا.ا .بــه الگوهــای لیبرالیســم اقتصــادی نزدیکتــر اســت یــا میتــوان
آن را گون ـهای از اقتصــاد دولتــی دانســت؟
بــه موجــب اصــل  44قانــون اساســی «نظــام اقتصــادی ج.ا.ا .برپایــه ســهبخــش دولتـی ،تعاونــی و
خصوصــی بــا برنامهریــزی منظــم و صحیــحاســتوار اسـت .بخــش دولتــی شــامل کلیــه صنایــع بــزرگ،
صنایــع مــادر ،بازرگانیخارج ـی ،معــادن بــزرگ ،بانکــداری ،بیم ـه ،تأمیــن نیــرو ،ســدها وشــبکههای
بــزرگ آبرســانی ،رادیــو و تلویزیــون ،پســت و تلگــراف و تلفـن ،هواپیمایـی ،کشــتیرانی ،راه و راهآهــن و
ماننــد اینهــا اســت کــه بــهصــورت مالکیــت عمومــی و در اختیــار دولــت اسـت .بخــش تعاونــی شــامل
شــرکتها و مؤسســات تعاونــی تولیــد و توزیــعاســت کــه در شــهر و روســتا برطبــق ضوابــط اســامی
تشــکیل میشــود .بخــش خصوصــی شــامل آن قســمت از کشــاورزی ،دامــداری ،صنعت،تجــارت و
خدمــات میشــود کــه مکمــل فعالیتهــای اقتصــادی دولتــی و تعاونــی اسـت »...بــا بررســی ایــن اصــل
قانــون اساســی و دیگــر قوانیــن تصویبشــده برمبنــای ایــن اصــل ،میتــوان گفــت اقتصــاد نظــام ج.ا.ا.
یــک اقتصــاد دولتــی اســت یــا حداقــل ادعایــی کــه میتــوان کــرد اینســت کــه قطع ـاً نظــام اقتصــاد
ایــران نهتنهــا لیبرالیســم نیســت ،بلکــه هیچگونــه قرابــت بــا نظــام اقتصــاد لیبــرال کــه شــائبه ایجــاد
نظــام دولــت رفــاه را فراهــم کنــد نیــز نــدارد.
بنابرایــن ،ادعــای برداشــت نظریــه دولــت رفــاه از قانــون اساســی ج.ا.ا ،.ایــن آســیب را بــه دنبــال
خواهــد داشــت کــه همزمــان بــا اجــرای اقتصــاد دولتــی ،اختیــارات و وظایــف بســیار گســتردهای
بــه دولــت اعطــا میکنــد کــه نتیجــه آن چیــزی جــز فربهشــدن بیشازانــدازه دولــت و افزایــش
هزینههــای عمومــی نخواهــد بــود.
1-Gilbert, N.,( 1983) Capitalism and the Welfare State, new haven, London, Yale University Press,
p.42
 .2سندل ،مایکل ، )1374( ،لیبرالیسم و منتقدان آن ،ترجمه احمد تدین ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ اول ،ص .11
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بنــد دوم .اصــاح اقتصــاد دولتــی بــا خصوصیســازی و شکســت
برنامههــا یآن
بــه جهــت مشــکالتی کــه در اجــرای همزمــان اندیشــه دولــت رفــاه و دولتــی بــودن اقتصــاد در
کشــور بهوجــود آورد ،کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا حجیمشــدن دولــت و تبعــات منفــی ناشــی از آن
میباشــد ،تمایــات اقتصــادی بــه ســمت خصوصیســازی بخشــی از اقتصــاد بــود کــه متأســفانه بــه
جهــت نبــود مطالعــات زیربنایــی در خصــوص نحــوه اجــرای آن و راهیافتــن رانتهــای اقتصــادی در
ایــن فرآینــد ،نهتنهــا بــه هــدف موردنظــر دســت نیافــت ،بلکــه زمینههــای بــروز فســاد اقتصــادی را
چندبرابــر کــرد.
بنــد «الــف» از سیاس ـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی ،در ارتبــاط بــا افزایــش فعالیتهــای
بخــش غیردولتــی و جلوگیــری از بزرگشــدن بخــش دولتــی اســت کــه میتــوان آن را آزادســازی
اقتصــادی نــام گذاشــت .بــر ایــن اســاس دولــت حــق فعالیــت اقتصــادی جدیــد خــارج از مــوارد صــدر
اصــل  44قانــون اساســی را نــدارد و موظــف اســت هرگونــه فعالیــت را کــه مشــمول عناویــن صــدر
اصــل  44نباشــد را حداکثــر تــا پایــان برنامــه چهــارم به بخــش تعاونــی ،خصوصــی و عمومــی غیردولتی
واگــذار کنــد .امــری کــه البتــه بــه درســتی محقــق نشــد امــا ،همــان صــورت ناقــص نیــز آســیبهایی
بــه همــراه داشــت.
آزادســازی اقتصــادی و مقرراتزدایــی در هــر عرصــهای از اقتصــاد ،غالبــاً بــا افزایــش نرخهــا
همــراه اســت .ازیــن رو آزادســازی اقتصــادی آثــار تورمــی از خــود بــه جــای گذاشــت .از ســوی دیگــر
بــر طبــق نظریــه منحنــی فیلیپــس در اقتصــاد کالن کــه بــه وجــود رابطــه معکــوس میــان نــرخ
بیــکاری و تــورم اشــاره دارد 1،بــا رشــد اقتصــادی و رونــق گرفتــن فعالیتهــا کــه درنتیجــۀ آزادســازی
اقتصــادی بهوجــود میآیــد ،اشــتغال نیــز افزایــش خواهــد یافــت؛ 2امــا ایــن امــر ،در آزادســازی
اقتصــادی در ایــران اتفــاق نیفتــاد و نــرخ بیــکاری همچنــان بــاال باقــی مانــد.
درواقــع اگــر خصوصیســازی بــدون زیرســاختهای الزم (بازارهــای رقابتــی و نهادهــای تخصصــی
نظارتــی) انجــام شــود ،نتیجــه بــا توســعه کارآمــدی بــازار مغایــرت پیــدا کــرده و منجــر بــه افزایــش
 .1استودن و دیگران ، )1383( ،راهنمای نوین اقتصاد کالن ،ترجمه منصور خلیل عراقی و علی سوری ،انتشارات برادران،
ص .134
 .2مهربانی ،وحید، )1387( ،آثار اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها ،دفتر
مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل  ،7987صص .20-19
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تــورم خواهــد شــد 1.بیــکاری و تــورم را بــه عنــوان نتایــج خصوصیســازی در ایــران میتــوان اینگونــه
تحلیــل نمــود کــه تعدیــل نیــروی کار توســط بخــش خصوصــی کــه شــرکتها را تملــک نمــود منجــر
بــه تســویه حســاب بــا بســیاری از کارگــران گردیــد .ایــن تعدیــل نیــرو بــه ســبب افزایــش بهــرهوری
صــورت گرفــت کــه موجــب شــد افــرادی بــا تحصیــات کمتــر یــا بهــرهوری پایینتــر در معــرض
محرومشــدن از ادامــه فعالیــت شــغلی بشــوند ،کــه اغلــب ایــن افــراد از اقشــار فقیــر و محــروم جامعــه
بودنــد؛ لــذا خصوصیســازی منجــر بــه افزایــش بیــکاری باالخــص درمیــان فقــرا و کمدرآمدهــا در
کوتاهمــدت شــد و نابرابــری را افزایــش داد.
مســئله دیگــری کــه در ایــن بیــن وجــود دارد اینســت کــه بیشــتر صنایــع دولتــی بــا انحصــار
مواجهانــد کــه در برخــورد بــا آنهــا بــه دو شــیوه میتــوان عمــل نمــود :اول ،اســتمرار فعالیتهــای
ســابق در حفــظ مالکیــت و مدیریــت ایــن صنایــع از طریــق دولــت؛ دوم ،انتقــال ایــن صنایــع بــه بخــش
خصوصــی و اعمــال مقــررات تنظیمــی .تجربــه چندیــن ســال تصــدی دولــت گــواه ایــن موضــوع اســت
کــه گزینــه اول ازنظــر اجرایــی بــا ناکارآمــدی بســیاری روبهروســت امــا ،انتقــال ایــن صنایــع بــه بخــش
خصوصــی بــه همــراه مقــررات تنظیمــی تــوأم بــا کارآیــی خواهــد بــود .ایــن کارآیــی بــا تأکیــد بــر
2
وجــود رقابــت موفــق خواهــد بــود.
همچنیــن خصوصیســازی بــه تــورم دامــن زد ،زیــرا بخــش خصوصــی انگیــزهای بــرای کنتــرل تورم
نــدارد حتــی در کوتاهمــدت ،تــورم بــه نفــع بخــش خصوصــی هــم هســت .چــون بخــش خصوصــی بــه
دنبــال حداکثرنمــودن ســود خــود اســت؛ بنابرایــن دولــت میبایســت درخصــوص کنتــرل تــورم و
بیــکاری راهحلــی میاندیشــید ولــی متأســفانه اقــدام مهــم و کارســازی در اینخصــوص از ســوی
3
دولــت انجــام نشــد.
روند خصوصیسازی در سالهای اولیه اجرای آن عبارت بود از:
1ـ فروش سهام بنگاههای دولتی به مردم؛
2ـ فروش سهام به مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی؛
3ـ عرضــه ســهام بنگاههــای دولتــی بــه گروههــای خاصــی از مــردم .کــه البتــه روش اخیــر در
حــد بســیار محــدودی انجــام شــد .بایــد اذعــان نمــود کــه ایــن خصوصیســازی موفــق نبــود .دلیــل
 .1حشمتی موالیی ،حسین؛ ( ،)1386سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی؛ روشهای دستیابی به اهداف
سیاستی اصل  44قانون اساسی ،مجلس و راهبرد ،بهار ،شماره  ،54ص .14
 .2حسینی ،سیدشمسالدین؛ شفیعی ،افسانه؛ ( ،)1386تعامل دولت و بازار و رویکرد تنظیم در اقتصاد ایران؛ تأملی
در سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،مجله پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،پاییز ،شماره  ،43ص .56
 .3مهربانی ،وحید ،)1387( ،همان ،ص .13
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ایــن امــر را میتــوان در سیاســت اســتفاده از درآمدهــای حاصــل از واگــذاری ســهام در مصوبــه مــورخ
 1370/2/4و  1370/2/15هیئتوزیــران مبنــی بــر واگــذاری ســهام شــرکتهای دولتــی و عمومــی
بــه بخــش خصوصــی جســتجو کــرد .مــوارد مصــرف درآمدهــای حاصــل از واگــذاری اشــاره شــده بــه
قــرار زیــر بــوده اســت:
الــف .بازپرداخــت بدهیهــا؛ ب .بازپرداخــت بدهیهــای گذشــته شــرکت در قالــب طرحهــای
عمرانــی؛ ج .تأمیــن کمبــود منابــع مالــی شــرکتهایی کــه براســاس پژوهشهــای انجامشــده قابــل
واگــذاری نیســتند؛ د .اتمــام طرحهــای تولیــدی در دســت اجــرا بــه منظــور ایجــاد شــرایط مناســب
بــرای واگــذاری آنهــا؛ هـ  .اجــرای طرحهــای تولیــدی موردنیــاز کشــور کــه بخــش دولتــی بــرای انجــام
آنهــا آمادگــی نــدارد یــا قابلواگــذاری نیســتن؛ و .واریــز بــه خزانــه کل کشــور بــرای بهرهبــرداری از
آنهــا در مصــارف بودجــه کل کشــور .بدیــن ترتیــب مالحظــه میشــود هــدف دولــت از خصوصیســازی
1
بیشــتر کســب درآمــد بــود و نــه ارتقــاء کارآیــی فعالیتهــای اقتصــادی.

بنــد ســوم .فربهشــدن دولــت و تحمیــل بــار مالــی فــراوان در صــورت
اجــرای دولــت رفــاه
همانطورکــه بیــان گردیــد بعــد از انقــاب ،نظــام اقتصــادی کشــور در قانــون اساســی بــه صــورت
ترکیبــی از ســه بخــش دولتــی ،خصوصــی و تعاونــی تعریــف شــده بــود .تصــور ایــن بــود کــه بــا دولتــی
کــردن اقتصــاد ،رشــد اقتصــادی تســریع خواهــد شــد .امــا تصــدی فعالیتهــای گســترده اقتصــادی
توســط دولــت ،بــا بهکارگمــاردن مدیــران بیتجربــه و پیگیــری ایجــاد فرصتهــای شــغلی در بخــش
عمومــی و نیــز رکــود اقتصــادی زمــان جنــگ بــه اتــاف منابــع انجامیــد؛ 2بنابرایــن دو بخــش خصوصــی
و تعاونــی آنطورکــه انتظــار میرفــت در اقتصــاد مشــارکت داده نشــدند و اگــر هــم میخواســتند یــا
میتوانســتند بــه عرصههــای بــزرگ اقتصــادی وارد شــوند ،میبایســت از فیلترهــای دولتــی عبــور
کننــد و در بــازاری بــه رقابــت بپردازنــد کــه اصــول آن را دولــت نوشــته ،خــود اجــرا میکنــد و خــود
دولــت نیــز نظــارت میکنــد؛ بنابرایــن حضــور دولــت در عرصــه اقتصــادی بــه صورتــی بســیار گســترده
شــد کــه عرصــه رقابــت را از ســایر شــرکتهای بــزرگ اقتصــادی گرفــت.
حــال اگــر درچنیــن نظــام اقتصــادی کــه دولــت در آن تقریب ـاً هم ـهکاره اســت ،بخواهیــم نظریــه
دولــت رفــاه را نیــز وارد کنیــم بــا ایــن فرضیــه کــه نظریــه دولــت رفــاه را درخصــوص فقرزدایــی نظریــه
برآمــده از قانــون اساســی بدانیــم ،بــا ایــن مشــکل نیــز مواجــه خواهیــم شــد کــه دولــت بســیار فربــه
 .1مهربانی ،وحید ،)1387( ،همان ،ص .12
 .2هادی زنوز ،بهروز ،)1384( ،همان ،صص .188-187
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بــا مســئولیتهای متعــدد را ســاختهایم کــه در مســائل اقتصــادی کشــور مداخــات زیــادی دارد و
همچنیــن متولــی امــر فقرزدایــی بــه صــورت حمایتهــای مــادی و اجتماعــی و رفاهــی نیــز میباشــد.
ایــن مســئله هــم بــه تــورم دولــت منتهــی میگــردد و هــم هزینههــای فراوانــی را بــر دوش دولــت
خواهــد گــذارد.

بنــد چهــارم .نادیدهگرفتهشــدن بخــش خصوصــی در فعالیتهــای
فقرزدایــی در صــورت اجــرای اندیشــه دولــت رفــاه
چالــش بعــدی کــه بهکارگیــری نظریــه دولــت رفــاه در نظــام حقوقــی ج.ا.ا .بــا آن مواجــه اســت را
میتــوان در نظریــه عدالــت منــدرج در اصــل  43قانــون اساســی و نیــز تنظیــم نظــام اقتصــادی منبعــث
از آن در اصــل  44قانــون اساســی جســتجو نمــود .قانــون اساســی تحــت تأثیــر نظریــه اقتصــاد دولتــی
تدویــن شــده و بــر همیــن اســاس ،دولــت بیشــترین نقــش را در مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری اقتصــادی
ایفــاء میکنــد درحالیکــه میتوانســت حداقــل بــا توجــه دادن بــه بخشهــای خصوصــی و تعاونــی،
موفقیــت بیشــتری در مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری کســب کنــد .بــه نظــر میرســد حجــم انبــوه توقعــات
و کارویژههــای اجرایــی ســبب میشــود تــا دولتهــا بــه تنهایــی در اجــرای سیاس ـتهای مقابلــه بــا
1
فقــر و نابرابــری چنــدان موفــق نباشــند.
ـردن فضــای رقابتــی در بــازاری کــه دولــت تمــام عرصههــای آن را در اختیــار خــود گرفته
از میــانبـ ِ
و از طریــق ایجــاد نظــام انحصــار دولتــی ضمــن آنکــه بــه تضعیــف بخــش خصوصــی کــه میتوانــد بــا
رقابــت تبدیــل بــه مبتکرانــی شــود کــه رشــد و ارتقــاء ســطح بــازار را بــه وجــود میآورنــد ،میانجامــد،
منجــر خواهــد شــد زمینــه بــرای ارتــکاب جرائــم کالن اقتصــادی ،اختالسهــای گســترده بــا مبالــغ
هنگفــت و درنهایــت حیــف و میــل منابــع عمومــی فراهــم مینمایــد .درحقیقــت بخــش خصوصــی
بــه خاطــر باالبــردن ســود خــود از بــازار هــم کــه شــده در حفــظ امــوال خــود دقــت و نظــارت کافــی
بــه خــرج میدهــد و در صنایعــی ســرمایهگذاری میکنــد کــه بازدهــی را باالتــر ببــرد .امــا تجربــه
ثابــت کــرده اســت کــه نظــام اقتصــاد دولتــی در ایــن اقدامــات دلســوزانه برخــورد نمیکننــد و بــه
ســود شــخصی خــود کــه از ســود و منفعــت ملــی فاصلــه دارد میاندیشــند و در تصمیمگیریهــای
اقتصــادی ،آن را در نظــر میگیرنــد.

 .1هاشمی ،سیدمحمد ،)1388( ،حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر از تئوری تا عمل ،از کتاب حقوقبشر در جهان
معاصر (دغدغهها و دیدگاههای حقوقدانان و فقهای ایرانی) ،قم ،انتشارات آیین احمد ،ص .149
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امــا ارتبــاط ایــن مســئله بــا مطرحشــدن دولــت رفــاه در اقتصــاد دولتــی ایــن مشــکل را پدیــد
مــیآورد کــه در اقتصــاد بــازار آزاد ،ایجــاد دولــت رفاهــی کــه بــه حمایتهــای مالــی از مــردم از
طریــق ایجــاد نظــام تأمیــن اجتماعــی و برعهدهگرفتــن مســکن ،تغذیــه ،بهداشــت و ســامت ،آمــوزش
و پــرورش و دیگــر امــور رفاهــی مــردم ،ســعی در ازمیانبــردن فقــر دارد ،بــا اموالــی کــه مــردم بــه
عنــوان مالیــات بــه دولــت میپردازنــد صــورت میگیــرد کــه درنهایــت بــه پاســخگو نمــودن دولــت
در نحــوه دسترســی عمــوم مــردم باالخــص فقــرا بــه امکانــات رفاهــی میانجامــد .امــا در نظــام اقتصــاد
دولتــی کــه منابــع مالــی دولــت از طریــق دردســت داشــتن انحصــاری اقتصــاد بدســت آورده اســت و
مالیــات در آن جایــگاه زیــادی نــدارد ،درنتیجــه دولــت نیــز خــود را در تأمیــن امکانــات رفاهــی جامعــه
ـل مــردم پاســخگو ندانســته و نهایت ـاً اهــداف نظــام دولــت رفــاه در اینگونــه اقتصــاد هرگــز
در مقابـ ِ
تأمیــن نخواهــد شــد.

بنــد پنجــم .ناکارآمــدی دولــت در تأمیــن منابــع مالــی تأمیــن اجتماعــی
در دولــت رفــاه
نظریــه دولــت رفــاه در دولتهایــی بــا اقتصــاد صنعتــی و توســعهیافته مطــرح گردیــد .بــا ایــن
حــال ایــن نظریــه درحــال حاضــر از ســوی بســیاری از ایــن کشــورها بــا وجــود داشــتن اقتصــاد
صنعتــی کنــار گذاشــته شــده اســت .بــا ایــن وضعیــت ،ایــران را کــه میتــوان کشــوری در حــال
گــذار دانســت بهمراتــب بیشــتر بــا مشــکالت اجرایــی ایــن اندیشــه مواجــه خواهــد شــد .درواقــع،
افزایــش ســطح مطالبــات مردمــی و حرکــت دولتهــای رفاهــی بــه ســوی تأمیــن اجتماعــی درراســتای
دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی و بازتوزیــع ثــروت ملــی در پــی عقلگرایــی نظــام ســرمایهداری بــرای
پذیــرش مســئولیت اجتماعــی در برابــر جامعــه ،پــس از چندیــن دهــه دولتهــای فربــه و ناکارآمــدی
1
را بــه وجــود آورد کــه بــا مشــکل تأمیــن منابــع مالــی مواجــه شــدند.
ایــن امــر موجــب رکــود اقتصــادی شــدید گشــت و دلیــل اصلــی آغــاز تحــول فکــری نســبت بــه
دخالــت دولــت در اقتصــاد شــد کــه دوره نئولیبرالیســم را بــا تفکــر جدیــد دولــت تنظیمــی پدیــد آورد
کــه در آن تأکیــد اقتصــاد رفاهــی بــر حفــظ تقاضــای مؤثــر و افزایــش قــدرت خریــد عمومــی ،جــای
خــود را در اقتصــاد نئولیبرالــی بــه اهمیــت کارآیــی اقتصــادی ،تشــویق عرضــه و مهــار کــردن تــورم
داد؛ همچنیــن الگــوی اقتصــادی دولــت رفــاه از حیــث تطابــق بــا اقتصــاد بخــش عمومــی از هماهنگــی
بســیار باالیــی برخــوردار بــوده ،امــا در حــوزه عمــل بــه عــدم تــوازن در اقتصــاد دامــن زده اســت.
 .1ادینی ،حسـن و حسـین پشـتدار( ،)1392همان ،ص .297
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دولتهــای رفــاه چنــدان در بهرهگیــری از ســایر ظرفیتهــای اقتصــادی ماننــد ظرفیتهــای موجــود
1
در نهادهــای بخــش غیــر دولتــی ،موفــق عمــل نکردهانــد.

بنــد ششــم .کمرنــگ بــودن مشــارکت فقــرا و توانمندســازی آنــان در
نظریــه دولــت رفــاه
بهکارگیــری نظریــه دولــت رفــاه در نظــام حقوقــی ج.ا.ا .موجــب میگــردد کــه وظایــف دولــت
درخصــوص فقرزدایــی بیشــتر شــده و درنتیجــه مشــارکت مــردم و از همــه مهمتــر فقــرا در پروســه
فقرزدایــی بــه فراموشــی ســپرده شــود .ایــن موضــوع البتــه بــا رویکــرد حمایتــی نظریــه دولــت رفــاه
ســازگار اســت ،امــا بــا رویکــرد توانمندســازی فقــرا کــه در اصــول متعــدد قانــون اساســی شــاهد ایــن
رویکــرد هســتیم و درواقــع بایــد گفــت ،راهــکار مناســب جهــت فقرزدایــی نیــز همیــن اســت در تضــاد
قــرار میگیــرد .بــه موجــب اصولــی از قانــون اساســی شــاهد مشــارکت دادن مــردم در راهبــری جامعــه
هســتیم کــه بــه رســمیت شــناخته شــده و ایــن درســت همــان چیــزی اســت کــه امــروزه تحــت
عنــوان مشــارکت مــردم در تصمیماتــی کــه در مــورد آنهــا اتخــاذ میشــود و در رویکــر قابلیتــی نیــز
2
وجــود دارد ،مطــرح اســت.

بنــد هفتــم .افزایــش فســاد در پــی فربهشــدن بیــش از انــدازه دولــت
در دولــت رفــاه
نــگاه حداكثــری بــه دولــت و محوریــت آن در قانــون اساســی از دیگــر عوامــل فســاد در جامعــه
اســت ،بــه گون ـهای كــه تمركــز ثــروت پیــرو تمركــز قــدرت بــه دولــت واگــذار شــده و ایــن امــر ،در
عملكردهــای دولــت ،ازقبیــل نظــارت صحیــح و اشــراف بــر فعالیتهــای كارگــزاران آن ،تأثیــر ســلبی
و ایجابــی متفاوتــی ایجــاد میكنــد .همانگونهكــه در اســناد بینالمللــی حقوقبشــری و قانــون
اساســی تصریــح شــده ،دولــت بایــد نقــش حمایتگــر را در بحــث شــاخصهای عدالــت اجتماعــی ایفــا
کــرده و در عیــن حــال جهــت پویایــی اقتصــادی كــه منجــر بــه ارتقــاء ســطح رفــاه مــردم میشــود،
مداخــات خــود را در جزئیــات مســائل مربــوط بــه وضعیــت اقتصــادی بكاهــد و از قــوه قاهــره و
غالبــه ،بــه قــوۀ نظارتكننــده و ارشــادكننده تغییــر جایــگاه دهــد .شــیوهای کــه پیشــتر در بحــث
خصوصیســازی نیــز بررســی گردیــد.
 .1جعفری صمیمی ،احمد؛ زرین اقبال ،حسن؛زیبائی ،محمد رضا؛درخشانی درآبی ،کاوه ،بررسی تطبیقی اقتصاد بخش
عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و دولتهای رفاه ،ص .67
 .2هادی زنوز ،بهروز ،)1384( ،همان ،صص 186-185
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نتیجه
مهمتریــن مســئله در بــاب اجــرای نظریــه دولــت رفــاه در طــرح ایــن پرســش اســت کــه آیــا
رفــع فقــر در جامعــه بــا دخالــت مســتقیم دولــت در تأمیــن امکانــات رفاهــی بــرای تمامــی افــراد
ازجملــه افــراد کمبضاعــت بهتــر تأمیــن میگــردد یــا بــا تــاش و خواســت خــود اعضــای جامعــه؟
بــه بیــان دیگــر میتــوان اینگونــه پرســش را مطــرح نمــود کــه آیــا فقــر بــا اعطــاء کمکهــای
مالــی ریش ـهکن خواهــد شــد یــا بــا ارتقــاء تواناییهــای افــراد از طریــق کمــک بــه توســعه انســانی
و اجتماعــی؟
بــه منظــور پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت افــراد در جامعــه یــا بــه صــورت انفــرادی یــا بــه
صــورت جمعــی در حــال تــاش بــرای دســتیابی بــه پیشــرفت و توســعه هســتند .در میــان تالشهــای
دســتهجمعی میتــوان بــه تشــکیل ســازمانهای مردمنهــاد ،احــزاب و تشــکالت سیاســی ،انجمنهــا
و تشــکالت اجتماعــی و ...اشــاره نمــود کــه در آن تواناییهــای اعضــای آنهــا در حــال افزایــش و ارتقــا
میباشــد .بــه منظــور کارکــرد بهتــر ایــن تشــکیالت و انجمنهــای مدنــی ،سیاســی و اجتماعــی،
مطمئنتریــن راهــکار افزایــش هرچــه بیشــتر و تأمیــن همهجانبــه آزادی فعالیــت آنهــا توســط قانــون
و از ســوی دولــت اســت.
امــا نحــوه ایــن آزادیســازی نیــز اهمیــت بســیاری دارد .بــه عنــوان مثــال شــواهد فــراوان وجــود
داشــت کــه آزادســازی اقتصــادی باعــث تحمیــل ریســکهای بیشــمار بــه کشــور شــده و ایــن
ریســکها بهطــور نامتناســبی بــر دوش فقــرا میافتــد .تجــارت آزاد بینالمللــی عمدتــاً تهدیــدی
بــود بــرای بزرگتریــن صنعــت وابســته بــه زمیــن یعنــی کشــاورزی اســت 1.از ســوی دیگــر بــه یــک
کشــور اجــازه میدهــد تــا از امتیــاز مزیــت نســبی بهرهمنــد شــده و متوســط درآمــد را بــاال ببــرد
ولــو اینکــه بــا از دســت رفتــن برخــی مشــاغل بــه گروهــی زیــان برســاند .امــا در کشــورهای در حــال
توســعه کــه بیــکاری باالیــی دارنــد ،نابــودی مشــاغل ناشــی از آزادســازی تجــاری احتمــاال آشــکارتر
از ایجــاد مشــاغل جدیــد بــوده و ایــن مســئله بهویــژه در مــورد برنامههــای «اصالحــات» صنــدوق
بینالمللــی پــول کــه آزادســازی تجــاری را بــا نرخهــای بهــره بــاال ترکیــب کــرده ،ایجــاد مشــاغل
و خلــق کســب و کار را اساســا ناممکــن میســازد .هیچکــس نبایــد ادعــا کنــد حرکــت کارگــران از
2
مشــاغل بــا بهــرهوری پاییــن بــه بیــکاری باعــث کاهــش فقــر یــا افزایــش درآمــد ملــی میشــود.
 .1پوالنی ،کارل ،)1391( ،همان ،ص .306
 .2استیگلیتز ،جوزف ،نقد لیبرالیسم بازار از نگاه کارل پوالنی ،خوانش استیگلیتز از کتاب دگرگونی بزرگ ،ترجمه:
جعفر خیرخواهان ،کتاب ماه علوم اجتماعی ،آبان و آذر  - 1383شماره  85و  ، 86ص .38
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هرچنــد محیــط عمومــی کســبوکار بــرای ســرمایهگذاری اهمیــت دارد ،امــا بنگاههــای خــرد
و کوچــک بــا محدودیتهــا و محرومیتهایــی روبــهرو هســتند کــه بــه صــورت خــودکار از طریــق
اصــاح محیــط کالن ســرمایهگذاری اصــاح نمیشــوند .در چنیــن جاهایــی بــه آزادســازی اقتصــاد
از ســطوح پاییــن نیــاز اســت .بــه منظــور تغییــر آگاهانــه سیاســتهایی کــه از توســعه اقتصــادی
حمایــت میکننــد و باعــث افزایــش بهــرهوری ،امنیــت و توانمندســازی میشــوند ،درک و شــناخت
ســرمایهگذاری محیــط کســبوکار بــرای کشــاورزان ،کارآفرینــان خــرد و کســبوکارهای کوچــک و
متوســط و همچنیــن بنگاههــای بــزرگ از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت 1.ایــن مســئله بــه وجــو ِد
مســئولیت در کنــار آزادســازی اقتصــاد توجــه دارد کــه میبایســت در برنامههــای فقرزدایــی حتمــاً
در نظــر گرفتــه شــود.
بنابرایــن اجــرای هــر نظریــهای در هــر ســطحی از اقتصــاد ،نظــام حقوقــی و نظــام اجتماعــی
نیازمنــد وجــود پیششــرطهایی اســت کــه بــدون توجــه بــه آنهــا ،نهتنهــا مســائل و مشــکالت حــل
نمیگــردد ،بلکــه پیچیدهتــر هــم میشــوند .اجــرای اندیشــه دولــت رفــاه در نظــام حقوقــی ج.ا.ا،.
بــه جهــت ناســازگاری ایــن نظریــه بــا کلیــت قانــون اساســی و نظــام فکــری حاکــم بــر آن موجــب
میگــردد ،نهتنهــا فقرزدایــی بــا شکســت مواجــه گــردد ،بلکــه مشــکالتی را پدیــد آورده اســت کــه از
میــان بــردن آثــار آن ،ســالها زمــان ،انــرژی و اتــاف منابــع را در پــی آورده اســت.
بنابرایــن الزم اســت بــه جهــت رفــع فقــر در جامعهایــران ،نظری ـهای ارائــه گــردد کــه بــا مبانــی
نظــام حقوقــی ج.ا.ا .مذکــور در اصــول قانــون اساســی و دیگــر قوانیــن و اســناد باالدســتی همراســتا
و هماهنــگ باشــد و اهــداف مــورد نظــر در ایــن نظــام را دنبــال نمایــد .چنیــن الگویــی میتوانــد از
تجربیــات موفــق کشــورها و نظامهــای دیگــر بهــره بــرد و درواقــع میتــوان گفــت بایــد بهرهمنــد
گــردد ،امــا اجــرای یــک نظریــه بــه صــورت کامــل بــدون در نظــر داشــتن شــرایط و ویژگیهــای
فرهنگــی ،اجتماعــی و حقوقــی ایــن نظــام اشــتباهی بــزرگ اســت کــه میتوانــد آســیبهای فراوانــی
را بــه جــای از میــان بــردن مســائل و مشــکالت بهوجــود آورد.
بــه کار بــردن نظریــه دولــت رفــاه جهــت مبــارزه بــا فقــر در ایــران ،اشــتباهی اســت از ایــن دســت
کــه بســیاری از اصــول و واقعیــات موجــود در قانــون اساســی و اهــداف مذکــور در ایــن قانــون را کــه
مبتنــی بــر نظــام مکتبــی اســامی اســت را نادیــده گرفتــه و نهایتـاً موفــق نخواهــد بــود .امــری کــه تــا
بــه امــروز نیــز شــاهدش بودهایــم.
 .1بانک جهانی ،1394 ،صص .91-90
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الف .کتابها
 .1اســتودن و دیگــران ،راهنمــای نویــن اقتصــاد کالن ،ترجمــه منصــور خلیــل عراقــی و علــی
ســوری ،انتشــارات بــرادران.1383 ،
 .2بشیریه ،حسین ،جامعه شناسی سیاسی ،تهران ،نشر نی ،چاپ سیزدهم.1385 ،
 .3بهمنــی ،محمدامیــن ،قانــون اساســی ایــران از مشــروطه تــا امــروز ،تهــران ،مجمــع
علمــی و فرهنگــی مجــد ،چــاپ اول.1393 ،
 .4بــو ،سودرســتن ،جهانیشــدن و دولــت رفــاه ،ترجمــۀ هرمــز همایونپــور ،تهــران ،انتشــارات
مؤسســۀ عالی پژوهش تـــأمین اجتماعــی.1384 ،
 .5پوالنــی ،کارل ،دگرگونــی بــزرگ خواســتگاههای سیاســی و اقتصــادی روزگار مــا،
ترجمــه محمــد مالجــو ،انتشــارات پردیــس دانــش ،چــاپ اول ،تهــران.1391 ،
 .6دانشــنامه امــام علــی (ع) ،زیرنظــر علیاکبــر صادقیرشــاد ،ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه
فرهنــگ و اندیشــه اســامی ،تهــران ،۱۳۸۷ ،ج. 7
 .7ســندل ،مایــکل ،لیبرالیســم و منتقــدان آن ،ترجمــه احمــد تدیــن ،انتشــارات علمــی و
فرهنگــی ،چــاپ اول.1374 ،
 .8کاتوزیــان ،ناصــر ،قانــون مدنــی در نظــم حقوقــی کنونــی ،تهــران ،نشــر میــزان ،چــاپ
بیســت و دوم.1388 ،
 .9گرجــی ازندریانــی ،علــی اکبــر ،در تکاپــوی حقــوق اساســی ،تهــران ،انتشــارات جنــگل،
چــاپ دوم.1388 ،
 .10مهدیــزاده ،جــواد و همکـــاران ،برنامـهریـــزی راهبـــردی توســـعۀ شـــهری (تجربیات
اخیـــر جهـــانی و جایگـــاه آن در ایــران) ،تهــران ،انتشــارات آرمانشــهر.1392 ،
 .11مهربانــی ،وحیــد ،آثــار اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی بــر
فقــر و نابرابــری درآمدهــا ،دفتــر مطالعــات اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی ،شــماره مسلســل
.1387 ،7987
 .12هاشــمی ،ســیدمحمد ،حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی بشــر از تئــوری تــا عمــل ،از
کتــاب حقوقبشــر در جهــان معاصــر (دغدغههــا و دیدگاههــای حقوقدانــان و فقهــای ایرانــی) ،قــم،
انتشــارات آییــن احمــد.1388 ،
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ب .مقالهها
 .13آرام ،محمدرضــا و کاووس ســیدامامی ،سیاســتهای فقرزدایــی بــا محوریــت تکافــل
اجتماعــی ،دوفصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی دانــش سیاســی ،شــماره  ،24ســال دوازدهــم ،پاییــز و
زمســتان .1395
 .14اســتیگلیتز ،جــوزف ،نقــد لیبرالیســم بــازار از نــگاه کارل پوالنــی ،خوانــش اســتیگلیتز
از کتــاب دگرگونــی بــزرگ ،ترجمــه :جعفــر خیرخواهــان ،کتــاب مــاه علــوم اجتماعــی ،شــماره  85و
 ، 86آبــان و آذر .1383
 .15امیــری ،جعفرتــاش ،گونهشناســی نظــام رفاهــی ج.ا.ا ،.براســاس مــدل ســه دولــت
رفــاه گوســتا اندرســون ،مجلــه سیاســتنامه علــم و فنــاوری ،شــماره  ،10بهــار .1394
 .16بادینی ،حســـن ،پشـــتدار ،حسین ،)1392( ،نظـــام حقـوقی تـــأمین اجتماعی؛ گـذار از
دولـــت رفـاه بـــه ایـــده حکمرانـــی مطلوب ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی ،دوره
شــانزدهم ،شــماره ،1بهــار.1392
 .17پیالهفــروش ،میثــم ،خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،مجلــه اندیشــه صــادق ،شــماره
 11و .1382 ،12
 .18تقوایــی ،مســعود و زهتــاب ســروری ،اثــر لیبرالیســم بــر فضــای شــهری ،ماهنامــه
اطالعــات سیاســی ـ اقتصادی،شــماره .1384 ،218
 .19جعفرپیشــه ،مصطفــی ،حکومــت علــوی و اهتمــام بــه اصالحــات اجتماعــی ـ
اقتصــادی؛ توســعه و رفــاه ،فصلنامــه حکومــت اســامی ،شــماره  ،18زمســتان .1379
 .20جعفــری صمیمــی ،احمــد و همــکاران ،بررســی تطبیقــی اقتصــاد بخــش عمـــومی در
الگـــوی اقتصـــادی قـــانون اساســـی جمهوری اســامی ایــران و دولتهای رفــاه ،فصلنامۀ
علمــی -پژوهشــی پـژوهشهـــای اقتصــادی (رشـــد و توســـعه پایدار) ،ســـال شــانزدهم ،شــماره ،1بهار
.1395
 .21حســینی ،ســید شــمسالدین؛ شــفیعی ،افســانه؛ تعامــل دولــت و بــازار و رویکــرد
تنظیــم در اقتصــاد ایــران؛ تأملــی در سیاسـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی ،مجلــه
پژوهشهــا و سیاســتهای اقتصــادی ،شــماره  ، 43پاییــز .1386
 .22حشــمتی موالیــی ،حســین؛ سیاسـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی؛ روشهــای
دســتیابی بــه اهــداف سیاســتی اصــل  44قانــون اساســی ،مجلــس و راهبــرد ،شــماره ،54
بهــار .1386
 .23رضایــی ،محمدجــواد ،موحــدی بــک نظــر ،مهــدی ،تبییــن و ارزیابــی نظریــه انتخــاب
عمومــی ،مجلــه اقتصــاد تطبیقــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،ســال چهــارم،
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شــماره اول ،بهــار و تابســتان .1396
 .24ســعید امانپــور ،مهیــار ســجادیان ،لیبرالیســم و شــهر؛ کنکاشــی بر نســبت لیبرالیســم
و برنامهریــزی شــهری ،فصلنامــه جغرافیــا و برنامهریــزی شــهری چش ـمانداز زاگــرس ،دوره نهــم،
شماره ،32تابســتان.1396
 .25قانع ـیراد ،امیــن ،رویکــرد توســعه اجتماعــی بــه برنامههــای فقرزدایــی در ایــران،
فصلنامــه رفــاه اجتماعــی ،ســال پنجــم ،شــماره .1384 ،18
 .26ماتســویی ،بــاب ،شــش مشــکل در خصوصیســازی تأمیــن اجتماعــی ،ترجمــه هرمــز
همایــون پــور ،فصلنامــه تأمیــن اجتماعــی ،شــماره .1383 ،13
 .27مهدویــان ،علیرضــا ،جایــگاه مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری در قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران ،مجلــه رهآورد سیاســی ،شــماره .1396 ،20
 .28هــادی زنــوز ،بهــروز ،فقــر و نابرابــری درآمــد در ایــران ،فصلنامــه رفــاه اجتماعــی ،شــماره
 ،17تابستان .1384
 .29وصالــی ،سیدســعید؛ بســاطیان ،ســیدمحمد؛ بررســی جایــگاه دولــت فعــال در ایــران
دربــاب تطبیــق تابــع رفــاه دولتــی بــا تابــع رفــاه اجتماعــی در ایــران ،فصلنامــه برنامهریــزی
رفــاه و توســعه اجتماعــی ،شــماره  ،11تابســتان .1391
ج .پایاننامه
 .30جعفــری ،فاطمــه ،)1388( ،فقرزدایــی در نظــام بیــن الملــل و حقــوق ایــران ،پایــان
نامــه جهــت اخــذ درجــه کارشناســی ارشــد ،دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی ،تهــران ،ص
147
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در خصــوص داوری در قراردادهــای اداری بایــد گفــت کــه در اصطــاح ،ارجــاع اختالفــات ناشــی از
قراردادهــای اداری بــه داوری را داوری گوینــد.
در آغــاز قانوننویســی ایــران ،بــه جــای کلمــه داوری از واژه حکمیــت اســتفادهشــده اســت 1.تــا
اینکــه در ســال  1317بــرای اولینبــار در بنــد  5مــاده  2قانــون اصــاح قانــون مالیــات بــر درآمــد
از کلمــه داوری اســتفاده شــد 2.در قوانیــن کنونــی نیــز واژه داوری رایجتــر اســت کــه بــرای نمونــه
میتــوان بــه قانــون آییــن دادرســی مدنــی  ،1379قانــون داوری تجــاری بینالمللــی مصــوب 1376
و ...اشــاره کــرد.

گفتــار دوم .داوری و انــواع آن بــر اســاس اصــل  139قانــون
اساســی و قوانیــن حاکــم
نهــاد داوری کــه فنــی بــرای حــل و فصــل اختالفــات بــه توســط یــک یــا چنــد شــخص بــه نــام
داور یــا داوران اســت ،طریقــی غیرقضایــی بــوده و از لحــاظ تاریخــی ســابقه طوالنــی دارد؛ ایــن طریقــه
حــل و فصــل دعــاوی در حــوزه روابــط بازرگانــی بینالمللــی و داخلــی بــه جهــت ســرعت ،ســهولت و
توافــق موجــب شــده کــه داوری را یکــی از منابــع مهــم حقــوق تجــارت داخلــی و بینالمللــی بداننــد
یــا دس ـتِکم بــه طــور بالقــوه بــرای آن چنیــن قابلیتــی قائــل شــوند 3.برخــی انگیــزه اصلــی گرایــش
بــه داوری در حــوزه روابــط بازرگانــی را خصوصیبــودن داوری ،انتخابیبــودن آن ،رســمی و تشــریفاتی
4
نبــودن رســیدگیها ،ســرعت و کارآیــی و هزینــه کمتــر دانســتهاند.
توســل اجتنابناپذیــر بــه داوری در روابــط بینالمللــی نتیجــۀ فقــدان حکومــت جهانــی و تعــدد
ّ
حاکمیتهــا و تعــدد قوانیــن اســت .درنتیجــه از هیــچ شــخص و دولتــی نمیتــوان توقــع داشــت کــه
نســبت بــه حـ ّ
ـل و فصــل عادالنــۀ اختــاف از طریــق دادگاه کشــور متبــوع طــرف اختــاف ،خوشبیــن
باشــد .الجــرم توافــق بــر مرجــع حــل اختــاف و قانــون مبنــای حــل اختــاف ،روش طبیعــی و منطقــی
در رفــع نگرانــی طرفیــن اســت کــه متعاقبـاً بــه ایــن موضــوع پرداختــه خواهــد شــد.
 .1ماده  367قانون تشکیل ایاالت و والیات و نیز م 757 .مجموعه قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون
قوانین عدلیه مصوب  1329ه .ق.
 .2البته قانونگذار پیش از این نیز از واژه مذکور به صورت ترکیبی استفاده کرده است .برای نمونه در قوانین قبلی از ترکیب
دیوان داوری بینالمللی بارها استفاده شده است.
 . 3ویرالی،میشل («،)1364تفکری بر تئوری حقوق فراملی» ،ترجمه ناصر صبحخیز ،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی
بین المللی جمهوری اسالمی ایران ،دوره  ،3شماره سوم،صص  89ـ .110
4-Brenet F, L`Arbitrage Et Contrat Administratif: L`Incompetence Toute Relative Du Juge Administratif,
Vol.7,DROIT ADMINISTRATIF 2003 :343
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