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Abstract
Theories of success, justice and satisfaction in the field of efficiency are the most
important and significant scientific ideas in determining the relation between the two
terms "Economic Justice" and "Efficiency". The relationship between economic
justice and the efficiency of the system in the studies of the theoretical foundations
of the Constitution Law of the Islamic Republic of Iran can be characterized by three
approaches of neutrality, opposition and coordination, mainly based on the
coordination approach. Despite existing coherence between economic justice and
efficiency in theoretical studies, in terms of executive deviations in the realization of
justice in practice, the improvement of the efficiency of the system also faces serious
challenges. In addition, according to the Constitution Law and detailed negotiation
of parliamentary, the final review of that law, economic justice is coordinated and
aligned with economic efficiency such as "Efficiency" that can together bring the
sustainability of a political system. In terms of economic studies in the field of
ordinary laws such as tax laws, the contradiction between economic justice and the
sub-elements of economic efficiency is considered. It is therefore, necessary, that in
view of the existing coordination between economic justice and economic efficiency
in the supranational documents, at lower legislative and executive levels, the
greatest effort is made to strike a balance between some of the components which
are in contradiction.
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چکیده
نظریات توفیق ،عدالتجویی و رضایت در حوزۀ کارامدی ،مهمترین و شاایا توجا تارین نظریاات
علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصاالح «عادالت اتتصاادی» و «کارامادی» هساتدد
رابالۀ عدالت اتتصادی و کارامدی نظام در مالالعات مربوط ب مبانی نظری تانو اساسی جمهاوری
اسحمی ایرا از میا س رویکرد بیطرفی ،تقابل و هماهدگی اغلب بار مبداای رویکارد همااهدگی
تابل توصیف است اما با وجود هماهدگی موجود باین عادالت اتتصاادی و کارامادی در مالالعاات
نظری ،ب لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل ،ارتقای کارامدی نظام نیا
از این رهگذر با چالشهای جدی مواج است ب عحوه ب موجب تانو اساسی و مشرو ماذاکرات
مجلس بررسی نهایی آ تانو  ،عدالت اتتصادی با عداصر مقوم کارامدی اتتصاد مانداد «کاارایی»
هماهدگ و همراستا لحاظ شدهاند ک میتواندد در کدار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسای را رتام
ب ندد با وجود این ب لحاظ مالالعات اتتصادی در حوزۀ توانین عادی ماندد توانین مالیاتی ،تقابال و
تضاد میا عدالت اتتصادی و عداصر زیرمجموعۀ کارامدی اتتصاادی مححظا مایشاود؛ بداابراین
ضرورت دارد با توج ب هماهدگی موجود فیمابین عدالت اتتصادی و کارامدی اتتصاادی در اساداد
فرادستی ،در سالو نازلتر تانونگذاری و اجرایی نی بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین
مؤلف های بعضا در تضاد بایکدیگر ،صورت پذیرد

کلیدواژگان
عدالت اتتصادی ،عدالت اجتماعی ،تانو اساسی ،کارامدی نظام ،کارایی
 1استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا .
Email: kadkhoda@ut.ac.ir

 2دانش آموختۀ دکتری حقوق عمومی دانشکدۀ حقاوق ،دانشاگاه تهارا دپاردیس فاارابی ،،تام ،ایارا
دنویسدد ۀ مسئول،
تاریخ دریافت ،1901/90/90 :تاریخ پذیرش1901/90/90 :

Email: mahboobeh.abbasian1@gmail.com

 2فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،50شمارۀ  ،1بهار 1933

مقدمه
عدالت در ادبیات اتتصادی ب معدای مراعات حقوق اتتصادی در حوزۀ رفتارها و روابط اتتصادی
است دحاتمی و رحمانی،290 :1901 ،
در زمیدۀ کارامدی نظام نی اندیشمددا این حوزه رویکردهای گوناگونی را ارائ کردهاند ک
تحت عداوین ذیل تابل تلخیصاند:
نظریۀ توفیق ک براساس آ هر نهاد یا سازمانی بارای بررسای کارامادی خاود «توفیقااتنهایی» آ را ارزیابی کدد مدظور از توفیقات نهایی ،رسید ب «اهداف» است درضوانی:1901 ،
،101-100
نظریۀ نظاموار ک طبق این نظری برخحف نظریۀ «توفیق» ،کارامدی مبتدیبر تدرت تهیاۀ
ورودی ،چگونگی سازماندهی خروجی و حفظ استقرار در تعاادل نظاام اسات درضاوانی:1901 ،
،101-100
نظریۀ رضایت ک بر این اساس یک حکومت را در صورتی میتوا کارامد دانست ک عداصر
مؤثر در بقای خود راب خوبی راضی کدد درضوانی،101-100 :1901 ،
نظریۀ نسبیت ک براساس این نظری مبدای واحد و اصایلی بارای مفهاوم و میا ا کارامادی
وجود ندارد و بسیاری از ارزیابیها در می ا کارامدی ،بیا دیدگاه «ارزیاب» است ازاینرو کارامدی
یک مسئل «ارزشی» است ک محاسبۀ آ چددا آسا نیست درضوانی،101-100 :1901 ،
– نظریۀ انجام تکلیف
– نظریۀ می ا اثرگذاری در روند امور
– نظریۀ عدالتجویی
– نظریۀ ذاتیعملی ک مالابق این نظری در واتع هر عاملی ک افعال درستتر دمعقولتار،
از او صادر شود ،کارامدتر است 1
کارامدی در حقیقت بیانگر تابلیت و تواناایی ادارۀ هار کشاور توساط مادیرا و کاارگ ارا
شایستۀ آ است و ایفای بهیدۀ کارویژههای دولت و کسب حداکثر رضایتمددی مردم را در پی
دارد داخوا کاظمی،11 :1901 ،
همراستا با مالالعۀ عدالت اتتصادی ،کارایی اتتصادی نی ک ب تحقق کارامدی نظاام مدجار
میشود و زمید های تأمین عدالت اتتصادی را فاراهم مایآورد و با رشاد و توساعۀ اتتصاادی
میانجامد نی در چارچوب موضوع مالروح بررسی میشود
مدظور از کارایی می ا ارتباط بین ورودیها و خروجیهای سازما اسات ،با طاوریکا از
حداتل ورودی حداکثر خروجی ب دست آیاد دورناو  ،129 :1900 ،شاایا ذکار اسات بارای
 1ر ک  :تاسمی1900 ،
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بر تراری عدالت اتتصادی الزم است رفع نیازهای اساسی مردم و تحقق سالحی از رفاه و در عین
حال کارایی اتتصادی مدنظر ترار گیرد د،Ovehanson , 2004: 362;, DION, 2007:329
همچدین شاید بتوا گفت اتتصادی ک نتواند ب رشد معقولی دست یابد ،از برآورد دیگار
محکهای تفوق اتتصادی ،همچو امدیت ،ثبات ،توزیع مدصفان  ،اشاتاال کامال ،افا ایش رفااه
اجتماعی و نی ناتوا است درنانی،02 :1900 ،
سؤال اصلی پژوهش حاضر بدین شر تابل طر است کا در مباانی نظاری موجاد تاانو
اساسی جمهوری اسحمی ایرا عدالت اتتصادی و کارامدی نظام از میا س نسابت بایطرفای،
تقابل و هماهدگی چ موضعی نسبت ب یکدیگر اتخاذ میکددد؟ ازاینرو فرضیۀ اصلی مقال نیا
بدین ترتیب تابل تلخیص است ک در مبانی نظری موجد تانو اساسی جمهوری اسحمی ایارا
عدالت اتتصادی و کارامدی نظام نسبت هماهدگ و فعال نسبت ب یکدیگر دو تابال تالبیاق بار
نظریات ارائ شده در حوزۀ کارامدی ،اتخاذ میکددد
بحث حاضر ب شیوۀ کتابخان ای و روش اکتشافی و تا حدودی توصیفی و با استفاده از اباراز
تحلیل محتوا در چارچوب تانو اساسی جمهوری اساحمی ایارا و تاوانین و مقاررات اجرایای
مرتبط ب بررسی و تحلیل موضوع مالروح میپردازد

عدددالت اقتصددادی در پرتددو کارامدددی در قددانون اساسددی جمهددوری
اسالمی ایران
در راستای تشریح موضوع مالروح در تانو اساسی جمهوری اساحمی ایارا در پرتاو مشارو
مذاکرات مجلس بررسی نهایی تانو اساسای ،اصال  2تاانو اساسای یکای از پایا هاای نظاام
اسحمی را نفی هر گون ستمگری و ستمکشی و سلال پاذیری و تحقاق تساط و عادل دانسات
است مالابق با مشرو مذاکرات این اصل "یک پایۀ دیگر ک پای ای اتتصادی و اجتماعی اسات
«تسط و عدل اجتماعی و اتتصادی و نفی کامل هرگون ستمگری و ستمکشی» میباشاد یعدای
در نظام اسحمی تسط و عدل اجتماعی و اتتصادی در تمام شئو برترار است و ما مایخاواهیم
این نظام را بیاوریم برای ایدک تسط و عدل در سراسر جامع حکمفرما شود و انسا ها زیار باار
ستمگری و ستمکشی نروند «ال تظلماو و ال تظلماو »"دصاورت مشارو ماذاکرات مجلاس
بررسی نهایی تانو اساسی جمهوری اسحمی ایرا  ،1901 ،ج ،290 :1
دولت جمهوری اسحمی ایرا مالابق بدد  0اصل  9تانو اساسی موظف است ب مدظور نیال
ب هدف رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالن بارای هما  ،در تماام زمیدا هاای ماادی و
معدوی همۀ امکانات خود را ب کار برد همچدین ب موجب بدد  12این اصل دولت باید پیری ی
اتتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسحمی ب مدظور ایجااد رفااه و رفاع فقار و برطارف
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ساختن هر نوع محرومیت در زمید های تاذی و مسکن و کار و بهداشات و تعمایم بیما را در
سرلوحۀ اعمال خود ترار دهد رسید ب خودکفایی در علاوم و فداو و صادعت و کشااورزی و
امور نظامی و ماندد ایدها نی در بدد  19اصل مذکور از جمل تکالیف دولات احصاا شاده اسات
بدینترتیب این اصل تانو اساسی ب خوبی روشن میسازد ک هدف دولت رفع فقر و پایریا ی
اتتصادی صحیح و عادالن است و هم ما دولت باید ب دنبال تأمین خودکفایی و ایجاد رفاه کا
از مسیر کارامدی اتتصادی محقق میشوند ،باشد
بررسی اصل  19تانو اساسی نی ک ضوابط اتتصادی حاکم بر راهبردهای کاح اتتصاادی
جمهوری اسحمی ایرا را رتم میزند ،بیانگر درهمتدیدگی عدالت اتتصادی و کارامدی در تانو
اساسی است در اصل مذکور بر تاأمین اساتقحل اتتصاادی جامعا و ریشا کان کارد فقار و
محرومیت و نی تأمین نیازهای اساسی انسا ماندد مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشات ،درماا ،
آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای هم تأکید و تصریح شده اسات در
این زمید خبرگا تانو اساسی نی اذعا دارند ک « :نیاز جامع ب مساکن یاک نیااز طبیعای
است ک دولت باید رفع کدد ،یا ب عدوا واگذاری و ب عدوا ملک یا ب عدوا اسکا ک این یک
حق طبیعی است و دولت موظف است برای آرام کرد مردم در نظام اجتماعی خودش این حق
را ب مردم بدهد» دصورت مشرو ماذاکرات مجلاس بررسای نهاایی تاانو اساسای جمهاوری
اسحمی ایرا  ،1901 ،ج  ،401 :1ازایانرو تاأمین نیازهاای طبیعای مانداد مساکن در جامعا
راهکاری ب مدظور آرامسازی مردم در نظام اجتماعی تلقای مایشاود کا با رفاع بحارا هاای
کارامدی میانجامد این مسئل میتواند اف ایش رضایت مردم و دستیابی نظام ب اهداف خاود را
در چارچوب نظریات رضایت و توفیق تسهیل کدد و اجرای عدالت را در جامع ب ارماا آورد
چدانک مححظ می شود ،خبرگا تانو اساسی در بدو تدوین ایان تاانو نیا زمیدا هاای
مدجر ب کارامدسازی اتتصاد و تأمین عدالت اتتصادی را مورد توج ترار دادهاند:
«ما موظفیم تانو اساسی را طوری تدظیم کدیم کا اوال باا کلیاۀ ماوازین شارعی مدالباق
باشد ،ثانیا رافع نیازهای جامع هم باشد و موجب رشد هم جانبۀ اتتصاد بشود و ب عبارت کلای
یک اصل یا اصول مترتی از برای پیشرفت ملت بوده باشد» دصورت مشارو ماذاکرات مجلاس
بررسی نهایی تانو اساسی جمهوری اسحمی ایرا  ،1901 ،ج  ،1110 :9این امکا وجود دارد
ک در برخی مکاتب اتتصادی یا نظامهاای حکاومتی عادالت با عداوا مبداایی جهات تادوین
سیاست ها تلقی نشود ،اما در نظام ایرا تسط و عدل اجتماعی ب عدوا مبدایی در کداار مباانی
دیگر لحاظ شده است؛ چدانک خبرگا تانو اساسی نی در این زمید مقرر داشت اند:
«مکتب ب تسط و عدل اجتماعی ب عدوا یک پایۀ مهم نگاه میکدد یعدی ب عدوا مبداایی
در کدار مبانی دیگر نگاه میکدد و یک وتت است این مقدار را اهمیت و بها نمایدهاد در ایدجاا
خواست ایم در نظام جمهوری اسحمی این بعد ب عدوا یک مبدا برای نظم نظاامهاای گونااگو
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داده شود» دصورت مشرو مذاکرات مجلس بررسای نهاایی تاانو اساسای جمهاوری اساحمی
ایرا  ،1901 ،ج  ،212 :1ازاینرو عدالت در کدار اهادافی مانداد کارامادی اتتصاادی ،برتاراری
امدیت و لحاظ خواهد شد و این امر ناشی از رویکرد مکتبی نظام است
در ادبیات معاصر ماندد ادبیات «اتتصاددانا اسحمی» ب صاورت بسایار گساتردهای آشاکار شاده
است ک ادعایی ک مکررا صورت گرفت  ،این است ک نظام اتتصاد اسحمی ب درجۀ باالتری از عادالت
اتتصادی نسبت ب سیستمهای کاپیتالیست یا سوسیالیست دست مییابد د،Kuran, 1989: 171
باید توج داشت ک رابالۀ بین عدالت باا امدیات و اساتقحل اتتصاادی ،رابالا ای مثبات و
مستقیم است؛ یعدی تحکایم و تقویات عادالت موجاب افا ایش ضاریب امدیات فاردی و رفااه
اجتماعی و در نتیج تحقق استقحل است دسرآبادانی ،09 :1900 ،در واتع عادالت بارای یاک
اتتصاد با سازماندهی خوب اساسی است د،clark, 2006: 3
در جامع ای فقیر و عقب ماناده باروز اغتشاشاات سیاسای ،اجتمااعی ،اتتصاادی و اماری
اجتدابناپذیر است و ضریب رشد ناهدجاریهای اجتماعی دیار یاا زود دولات را با مداخلا در
تأمین نیازهای اساسی مردم ناگ یر خواهد ساخت
یکی از بحرا هایی ک کشورها در مسیر توسع یابی باید با موفقیت آ را پشت سر بگذارند،
ناشی از توزیع ناعادالنۀ مدابع اتتصادی ،فی یکی ،انسانی و است در جامعا ای کا سرشاار از
تدوع طبقاتی و شکاف های مختلف است ،اگر نظامی خدمات خاود را عادالنا باین هماۀ ماردم
توزیع نکدد ،ب بحرا توزیع دچار خواهاد شاد داخاوا کااظمی ،40 :1909 ،همچداین بارای
پایداری نظامهای اتتصادی در کدار حکومت مردمساالر ب چارچوب توزیع عادالن نی نیاز اسات
ددادگر و رحمانی ،90 :1901 ،در این زمید مشرو مذاکرات خبرگا تانو اساسی جمهاوری
اسحمی ایرا مقرر میدارد« :همینطور ما امروز می خواهیم یک تعدیل ثروتی بین مردم بشاود
یعدی برای ثروتمددا یک محدودیتهایی ب نفاع مستضاعفا ایجااد شاود» دصاورت مشارو
مذاکرات مجلس بررسی نهایی تانو اساسی جمهوری اسحمی ایرا  ،1901 ،ج  ،000 :2از فراز
یادشده ب خصوص عبارت «تعدیل ثروت» عدالت توزیعی تابل برداشت است
چدانک میدانیم توزیع ناعادالن ۀ درآمد عامال کمباود مصارف اسات کا با ایجااد بحارا
اتتصادی مدتهی میشود دنمازی ،141 :1909 ،مشرو مذاکرات اصل  19تانو اساسی نی با
این نکت اشاره کرده است ک « :در ایدجا س ضابال سبب شده اسات کا ایان بدادهای پاایین
تدظیم شود یکی استقحل اتتصادی است و یکای ریشا کان کارد فقار اسات ،ساوم بارآورد
نیازهای انسا است» دصورت مشرو مذاکرات مجلس بررسی نهایی تاانو اساسای جمهاوری
اسحمی ایرا  ،1901 ،ج  ،1110 :9س ضابالۀ مذکور بیانگر ل وم تحقق حداتلهاای اتتصاادی
است ک عدالت اتتصادی و کارامدی نظام را در کدار یکدیگر تأمین میکددد
براساس مشرو مذاکرات تانو اساسای « اگار تاانو عادل اتتصاادی اساحم اجارا بشاود،
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هیچکس در جامعۀ ما فقیر و تهیدست نخواهد بود هم استقحل پیدا میکددد و هما درحاال
رفاه میباشدد» دصورت مشرو مذاکرات مجلس بررسی نهایی تانو اساسی جمهوری اساحمی
ایرا  ،1901 ،ج  ،1199 :9فقر ،سازما های ضعیف و حکومات فقیار با مشاکحت تروریا م،
بیماری ،داروها ،مهاجرت ،بیثباتی و درگیری مدتهی میشود د،Mawdsley, 2007: 491
دولتها ب دو دلیل در اتتصاد مداخل می کددد :افا ایش کاارایی و بهباود عادالت دمدکیاو،
 ،0 :1900در تانو اساسی جمهوری اسحمی ایرا و سایر توانین و مقررات موضوع در مباحثی
ماندد تأمین اجتماعی ،عدالت توزیعی و امکا چدین مداخحتی ب دولت اعالا شده ک کارامدی
نظام نی حاصل برتراری مؤلف هایی نظیر عدالت و کارایی است در واتع میتوا ادعا کرد مباحث
پیشین حاصل این ماللب است ک سازگاری روا شداختی در میا مردم جامع «کاالی عمومی»
محسوب میشود ک موجب صمیمیت و شادمانی واحساس تعلق و احترام متقابال میاا ماردم
جامع میشود این کاالی عمومی با ایجاد سحمت روحی و گسترش حس همکاری ،بسایاری از
ه ید های اجتماعی را میکاهد و بر کارایی کل جامع میاف اید در جامعۀ بسایار ناابرابر ،تدهاا
مقدار اندکی از این کاالی عمومی ،تولید میشود درنانی ،01 :1900 ،بدابراین چدانک ادعا شده،
جامعۀ مدنی و عدالت اجتماعی ب یکدیگر وابست اند د،Hodgespersell, 1997:150
مشرو مذاکرات مجلس شاورای اساحمی در رماورد تدظایم نسابت عادالت و مؤلفا هاای
کارامدی اتتصادی ک در تانو اساسی درکدار یکدیگر و همراستا لحاظ شدهاند ،اذعا میدارد:
« در واتع اتدامات ماالی دولات بایاد چداا تدظایم شاود کا اتتصااد ملای در نقالاۀ
مداسب تری از حیث کارایی و عدالت ب تعادل برسد» دصاورت مشارو ماذاکرات مجلاس
شورای اسحمی :1900 ،جلسۀ ،144
درحقیقت ،وجود سیستم عدالت سالم ک تحت یک فرایدد با احترام ب خود عمل مایکداد،
کارایی را اف ایش میدهد د ،Lorizio & Gurrieri, 2014: 107تاعدۀ اتتصادی تابل ارائ ب مدظور
حصول هماهدگی مذکور در سالو اجرایی در این چارچوب تلخیص میشود ک یک اصل بالقوه
پارتو دیا کارایی کلدور-هیکس ،اجازه میدهد تاییرات ایجاد شود ،چراک پس از ارتقای کارایی،
الزم است برندگا تادر باشدد نسبت ب بازندگا جبرا کددد د.،Michelbach, 2011: 26

عدددالت اقتصددادی در پرتددو کارامدددی در قددوانیم مویددوع جمهددوری
اسالمی ایران
توانین عادی از جمل مبدایی ترین تفاسیر اجرایی تانو اساسی پاس از مشارو ماذاکرات تاوۀ
مؤسس محسوب میشوند ،چراک اصول متعدد تانو اساسی نی تفصیل آ اصال را با تاانو
عادی مصوب مجلس شورای اسحمی محول کردهاند مالالعۀ مباانی نظاری عادالت اتتصاادی و
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کارامدی در تانو اساسی جمهوری اسحمی ایرا ما را با دو دست از مؤلف ها مواج مایساازد:
مؤلف های عدالت اتتصادی و مؤلف های عدالت اجتماعی
عدالت در مفهوم اجتماعی ب معدای سهیم شاد در مداافع اجتمااعی اسات و بار مبداای
عادالن ای وضع میشود د ،،Bagheri, 2014: 117درحالیک مؤلف های عدالت اتتصادی ب آنچ
فرد دریافت میدارد ،معالوف است مؤلف های عدالت اجتماعی در صورت محقاق شاد عادالت
اتتصادی را نی با خود ب ارماا خواهدد آورد؛ عدالت اجتماعی در اولین نگاه مشتمل بر مدابعی
چو فرصتها ی آموزشی ،مشاغل ،تأمین اجتماعی و اسات کا از بعاد امکاا دسترسای در
بیشتر موارد محل توج هستدد مؤلف های عدالت اجتمااعی و عادالت اتتصاادی کا برتاراری
عدالت اتتصادی را محقق میسازند ،ب مد لۀ راههاای برتاراری عادالت اتتصاادی تاأمینکددادۀ
کارامدی نظام هستدد؛ این مؤلف ها ب صورت هم ما با عوامل تضمینکددده کارامدی اتتصاادی
نی وارد واکدش میشوند و نتایج کارکردی ایجااد مایکدداد و در برخای مواتاع حادود و ثااور
برتراری عدالت تحت تأثیر لوازم برترارکدددۀ کارامدی اتتصادی ترار گرفت است

 .1عدالت توزیعی در پرتو کارامدی
از جمل مؤلف های عدالت اتتصادی ،عدالت توزیعی است ک اصل کامل عدالت تاوزیعی مایگویاد
توزیعی عادالن است ک هر کاس مساتحق ساهمی کا با موجاب توزیاع دارا مایشاود ،باشاد
د .،Konow, 2001: 138در جامعۀ امروزی ،فهم ویژهای از عدالت توزیعی توسع یافت ک متضامن
این است ک عدالت اجتماعی باید ب وسیلۀ توۀ تهریۀ حکومت توزیع شود د.،Reber, 2010: 1
توزیع مجدد درآمد و اعمال سیاستهای بازتوزیعی صرفنظر از عدالت اتتصادی ،میتواندد کارایی
و بهرهوری را نی ارتقا دهدد؛ چدانک آدام اسمیت و پیگوولیبشتاین از جمل اتتصاددانانی هساتدد کا
معتقدند ک با توزیع مجدد درآمد ،بازدهی تولید در اتتصاد باال میرود دتلیچ،191 :1900 ،
ب عحوه باید ب این نکت نی توج داشت ک نابرابریها ال اما بد درنظر گرفت نمایشاوند ،زیارا
انگی ههایی در افراد برای سخت کار کرد ایجاد میکددد د ،،Hodgespersell, 1997: 750بداابراین
در اعمال سیاستهای بازتوزیعی صرفا رسید ب برابری محض مدنظر ترار نخواهد گرفت
مادۀ  109تانو برنامۀ پدجساالۀ پادجم توساع مقارر مایدارد« :در راساتای تحقاق اصال
چهلوهشتم  10تانو اساسی ،سیاستهای کلی و جهت حصول ب اهداف چشمانداز تبعایض و
ارتقاء سالح مداطق کمتر توسع یافت و تحقق پیشرفت و عدالت ،دولت مکلف است در توزیاع
مدابع عمومی و یارانۀ سود تسهیحت ب نحاوهای عمال نمایاد کا فاصالۀ شااخص برخاورداری
شهرستا های با کمتر از سالح متوسط کشاور در پایاا برنامهاۀ چهاارم در بخاش اتتصاادی،
اجتماعی ،فرهدگی ،زیربدایی و امدیتی در هر ساال برناما حاداتل ده درصاد د ،%19با ساالح
یادشده ن دیک شود» از عمدهترین اتدامات دولت ب مدظور برتاراری عادالت تاوزیعی در ایارا
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میتوا ب توزیع سهام عدالت اشاره کرد کا مباانی تاانونی آ ماواد  01و  191تاانو برناماۀ
چهارم توسع است
از جمل مهمترین سیاستهاای پرداختای انتقاالی مایتاوا با یارانا هاا اشااره کارد کا
پرداختهای انتقالی ب مدظو ر رفع فقر ،برتراری عدالت اتتصادی و نیل ب مراتب باالتر کارامادی
مؤثرند مبتدیبر تانو برنامۀ چهارم توسع بدد  2مادۀ  ،01سیاستهای کلی برنامۀ پدجم ک در
چارچوب سدد چشمانداز بیستسال ابحغ شده است ،طر تحول اتتصادی ،تانو هدفمدد کرد
یاران ها مصوب  1900ب تصویب توۀ مقدد رسید ب موجب مادۀ  4این تانو دولت مجاز است
حداکثر تا  19درصد وجوه حاصل از اجرای این تاانو را در تالاب بدادهایی کا از جملاۀ آنهاا
پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانۀ سرپرست خانوار است و همچدین برنام های تاأمین اجتمااعی،
اشااتاال ،مسااکن و توانمددسااازی اختصاااص دهااد هی اأت وزیارا در راسااتای اجاارای تااانو
هدفمددسازی یاران ها و ب استداد تبصرۀ  21تانو بودجۀ ساال  1901کال کشاور ،آیاینناماۀ
تبصرۀ یادشده را ب تصویب رسانید بر این اساس دولت مدابع حاصل از اصح تیمات کاالهاا و
خدماتی را ک در تانو هدفمددی یاران ها آمده است ،با استفاده از روشهای پرداخت نقادی و
غیرنقدی و خدمات بیم ای بین خانوارهای هدف توزیع و باا اولویات بخاش تولیاد ،آ را اجارا
میکدد بر مبدای این آییننام  ،سرپرستا خانوارهای نیازمدد متقاضی صارفا باا تباول شارایط
مددرج در فرمی ک ب وسیلۀ آ و از طریق سامان ثبتنام کردهاند ،میتواندد یاران دریافت کددد
و عدم ثبتنام در سامانۀ مذکور ب مد لۀ انصراف از دریافت یاران برای اشخاص متمکن ب صورت
اختیاری و در مرحلۀ دوم امکا حذف اجباری این افراد از جامعۀ هدف پرداخت یاران ها ممکان
است انصراف اختیاری افراد متمکن در اولین مرحل و مداخلۀ دولت در رفع ایارادات کاارکردی
اجرای طر ماندد مهار تورم گامهایی در جهت تثبیت کارامدی نظام محسوب میشوند
پیگو از توزیع مجدد درآمد ب عدوا اب اری برای اف ایش داد رفاه کل اتتصادی جامع یااد
میکدد دعیوضلو ،100 :1901 ،همچدین مردم اغلب توزیاع مجادد توساط دولات را با مد لاۀ
استفادۀ تابل پذیرش از تدرت تلقی میکددد در یک دولت رفاه دموکراتیک این تحمیل داجبار،
ب عدوا تجلی مشروعیت صورت میگیرد د (williams,1996:188ازاینرو درصورتیک یاران باا
هدف کاهش فاصلۀ طبقاتی اعالا شود ،میتواند ب تحقق کارامدی نظاام مدجار شاود و از دیگار
سو خود ب پذیرش مردمی ،نمودار کارامدی نظام است همچدین اعالای یاران ها با ارتقای رفااه
کل جامع و سالح کارایی در طبقاات هادف طار با تحقاق اهاداف ماوردنظر طار ماذکور
میانجامد و براساس نظریۀ توفیق ،کارامدی نظام را ارتقا میدهد

 .2عدالت مالیاتی در پرتو کارامدی
عدالت مالیاتی ب عدوا مؤلفۀ عدالت اتتصادی تابل شداسایی است و میتوا ادعا کرد ک دولت
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با وضع مالیاتها و تدظیم مخارج ،وسیلۀ انتقال و توزیع مجدد درآماد را امکاا پاذیر مایساازد
دپورمقیم ،14:1901 ،ازاینرو مالیاتها تالعاا و مساتقیما توزیاع درآماد را تحات تاأثیر تارار
میدهدد دپژویا  ،00 :1901 ،صرفنظار از امکاا اعماال سیاساتهاای باازتوزیعی از طریاق
مالیاتها ب تحقق نظریات توفیق ،رضایت و عدالت جویی مدجر می شود همچدین مالیااتهاا از
طریق اهداف تثبیتی خود میتواندد امکا محقق شد نظریۀ نظاموار کارامدی را فراهم سازند
دولت میتواند از برخی مالیاتها ،ب ویژه مالیاتهای مستقیم ،ب عدوا اب اری برای حاامیپاروری
و کاهش مخالفتهای سیاسی استفاده کدد ،ب این نحو ک با اعالای معافیت یا چشمپوشی از مالیاات
افراد ،از ه ید های سیاسی این نوع مالیاتها اجتداب ورزد دنادرا و امیری،141 :1904 ،
مالیاتها میتواندد عدالت اتتصادی را رتم ب ندد ،در عین ایدک کارایی طبقات پایین جامعا
میتواند با اب ارهایی ماندد مالیات مدفی تقویت شود در خصاوص سیاساتهاای مالیااتساتانی
امکا تضاد عدالت و کارایی در برخی نقاط ماندد سیاستهای ذیل مححظ میشود:
 اگرچ مالیات بر کاالهای کمکشش از دیدگاه کارایی ،زیا کمی همراه دارند ،چو اغلاباوتات ،کاالهای ضروری ،هما کاالهای کمکشش هستدد ،مالیات بر اینگون کاالها ،با توج با
ایدک افراد کمدرآمد ،بیشتر درآمد خود را صرف خرید آنها میکدداد ،عادالنا نیسات دجعفاری
صمیمی،194 :1904 ،
 مالیات ن ولی و تداسبی ب ترتیب اولویت در جهات تحقاق هادف کاارایی اتتصاادی تارارمیگیرند ،اگرچ این دو نوع مالیات از دیدگاه عدالت مالیاتی ،ب هیچوج عادالن نیستدد 1
 مالیات بر یک کاالی معین و مالیات غیرمستقیم ،از دیدگاه کارایی ،ماللاوب نیسات ،زیاراب زیا یک کاال و ب نفع کاالی دیگر عمل میکدد ،اما از نظر عدالت بستگی با ناوع کااال دارد
دجعفری صمیمی،194 :1904 ،
 مالیاتهای مستقیم ب سبب ایدک متداسب با تاوا پرداخات ماؤدی و وضاعیت وی اخاذمیگردد ،عادالن تر از مالیات غیرمستقیم است دموسیزاده،41 :1901 ،
مواد  192تا  110تانو مالیاتهای مستقیم موارد مشمول معافیت مالیاتی را ک میتوانداد
ب تحقق عدالت اتتصادی و در برخی موارد اف ایش کارایی مدجار شاوند و در نهایات کارامادی
نظام را ارتقا دهدد ،برشمرده است
اصل  04متمم تانو اساسی مشروطیت بیا میداشت« :در ماوارد مالیااتی هایچ تفااوت و
امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد» در تانو اساسی جمهوری اسحمی ایرا اصال
عدالت ب عدوا اصل حاکم بر نظام مالیاتستانی ب صراحت ذکر نشده است ،اما از بدد  0اصل 9
و اصل  29و همچدین اصل  1تانو اساسی میتوا بر این مؤلف حکم کرد اصول دیگار حااکم
 1ر ک :جعفری صمیمی194 :1904 ،
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بر نظام مالیاتستانی نی همچو اصل انعالافپذیری ،ضامانت اجرایای ،اصال کاارایی ،تواناایی
پرداخت ،شخصی ساختن مالیات ،تانونی بود مالیات و اصل صرف جویی در وصول مالیاتهاا و
برتراری مالیات نی میتواندد ب تحقق اهداف پیشگفت بیدجامدد عدالت مالیااتی و رعایات آ
ب تصریح در مادۀ  211تانو مالیاتهای مستقیم ک امکا تجدید رسیدگی را براساس ادعاای
غیرعادالن بود مالیات مستدد ب مدارک و دالیل فراهم میکدد ،مالر شده است
در نهایت در تشخیص سیستم مالیاتی ماللوب ،سیستم مالیاتی ماللوب ،سیستمی است ک
ترکیبی از مالیاتهای مختلف را معرفی کدد و با کارایی اتتصادی ،بار اضافی را ب حداتل رسااند
و عدالت مالیاتی را تا حد ممکن رعایت کدد دجعفری صمیمی،190 :1904 ،

 .3عدالت در مالکیت در پرتو کارامدی
سومین مؤلفۀ تابل شداسایی برای عدالت اتتصادی در تانو اساسای جمهاوری اساحمی ایارا
عدالت در مالکیت است مالکیت عمومی و دولتی مالابق اصل  11تاانو اساسای مایتوانداد از
طریق اب ارهای بازتوزیع ی و تاوزیعی با برتاراری عادالت اتتصاادی و تاأمین رشاد و کاارایی و
درنهایت کارامدی یاری رساندد
از اب ارهای تعادل اتتصاد توزیع حقوق مالکیات پاول و سارمای اسات )(gorga, 2009: 53
می توا نشا داد ک هرچ دولت وظیفۀ تعریف و تضمین حقوق مالکیت را کاملتر انجام دهد-
و بدابراین ه یدۀ مبادلا را کااهش دهاد -بارآورد هم ماا ماحک کاارایی و ماحک عادالت،
امکا پذیرتر میشود درنانی ،204 :1900 ،لذا اصاول  14و  10تاانو اساسای با صاراحت با
تعریف و تضمین مالکیت پرداخت اند مقام معظم رهبری براساس تجاارب اجرایای اصال  11در
سالهای متمادی ب ابحغ سیاست های کلی این اصل پرداخت ک این مسئل ب تصویب «الیحۀ
تانونی اصح موادی از تانو برنامۀ چهارم توساعۀ اتتصاادی ،اجتمااعی و فرهدگای جمهاوری
اسحمی ایرا و اجرای سیاستهای کلی اصل  11تانو اساسی» مدجر شد
خصوصی سازی مبتدیبر سیاستهای ابحغی موجبات اف ایش کارایی اتتصاد و بسط عادالت
اجتماعی را نشان رفت است و در آ تقویت محیط رتابتی همراه با بهباود محایط کسابوکاار،
اف ایش کارایی در بدگاههای واگذارشده و اف ایش کارامدی دولت در ایفای وظایف اصلی خاویش
توأما در کدار انتقال ترجیحی مالکیت ساهامی با طبقاات مستضاعف جامعا و شارکتهاای
تعاونی عام همراه با مصرف مدابع برای طبقات و مداطق محروم اسات؛ چیا ی کا در پرتاو آ
اف ایش ثروت ملی در کدار توزیع مداسب آ محقق میگردد دمشرو مذاکرات مجلاس شاورای
اسحمی :1900 ،جلسۀ  ،910تانو اصح موادی از برنامۀ چهارم دو مؤلفۀ توزیع سهام عادالت
و سیاست های توسعۀ بخش تعاو را ک سهمی عمده در برتاراری عادالت اتتصاادی در کشاور
دارند ،مورداشاره ترار داده است مبانی تانونی توزیع سهام عدالت تاانو برناماۀ چهاارم توساع

مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی11 ...

مصوب  1909است مالابق مادۀ  191این تانو ج ء دوم برتراری عدالت و تاأمین اجتمااعی و
بازتوزیع درآمد ج ء امور حاکمیتی تلقی شده است ک از وظایف دولت ب شمار میرود
مادۀ  01ایان تاانو نیا دولات را با مدظاور اساتقرار عادالت و ثباات اجتمااعی ،کااهش
نابرابری های اجتماعی و اتتصادی ،کاهش فاصلۀ دهک های درآمدی و توزیع عادالناۀ درآماد در
کشور و نی کاهش فقر و محرومیت و توانمددسازی فقرا ،از طریق تخصایص کاراماد و هدفمداد
مدابع تأمین اجتماعی و یارانۀ پرداختی ،مکلف ب تهی و اجرای برناما هاای جاامع فقرزدایای و
عدالت اجتماعی کرده است همچدین مالابق بدد «ج» این ماده دولت موظف ب اف ایش تادرت
خرید طبقات پایین است اهداف و تأثیرات کلی اجرای چدین طرحی شامل موارد زیر اسات1 :
توزیع متعادل ثروت و درآمد کشور؛  2اف ایش ثروت و ایجااد درآماد دائمای بارای خانوارهاای
نیازمدد؛  9استفاده از روشهای سالمتر و شفافتر شرکتهای دولتی؛  1متکی ب خاود کارد
خانوارهای نیازمدد و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی؛  1گسترش سهم کاراتر
بدگاههای دولتی و کارامد کرد دولت در عرصۀ وظایف حاکمیتی دمعرفای طار توزیاع ساهام
عدالت ،11 :1901 ،در بیشتر کشورهایی ک روشهای متداول خصوصیسازی بارای واگاذاری
سهام بدگاههای دولتی استفاده می شوند ،اغلب این تفکر میا مردم ایجاد مایشاود کا ثاروت
جامع ب عدۀ کمی از افراد ذینفوذ و ثروتمدد واگذار میگردد در ایان شارایط اجارای برناماۀ
توزیع کوپن سهام می تواند پوشش سیاسی مداسبی برای پیش بارد اصاححات الزم در بخاش
شرکتهای دولتی باشد دکابلیزاده ،00-04 :1901 ،ب مدظاور اثربخشای هرچا بیشاتر طار
خرید و فروش سهام عدالت در خارج از چارچوب تعااونیهاای اساتانی ،تاا تأدیاۀ  29درصاد از
تیمت سهام دتقریبا تا  1سال ،ممدوع است و علت آ ایجاد مانع برای فاروش ساهام عادالت و
عدم برخورداری فقرا از درآمد آ اعحم شده بود دحقیقی ،بایتاا ،111 :با موجاب اساسادامۀ
شرکت کارگ اری سهام عدالت هدف این شرکت گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خادماتی
در بین اتشار کمدرآمد ،کاهش خالرهای ناشی از تمرک مالکیات دولات ،تجهیا سارمای هاای
کوچک و تشویق مردم ب سرمای گذاری و بهبود توزیع ثروت و درآمد است

 .1 .3تعاون
از جمل نقشهای اجتماعی تعاونیها جلوگیری از اف ایش شکافهای عمیاق و اخاتحف شادید
بین اتشار مختلف جامع دفقیر و غدی ،ب عبارتی ایجاد عدالت اجتماعی نسابی و توزیاع بهتار و
مداسب تر ثروت در جامع است دنظام شهیدی و علی اده اتدم ،01 :1940 ،در اصاول  11و 19
تانو اساسی بر این مهم از طریق ایجاد بخش تعاو در اتتصاد جمهوری اسحمی ایرا تصاریح
شده است مادۀ  1تانو بخش تعاونی اتتصاد جمهوری اسحمی ایرا نی اهداف بخش تعاونی را
شامل موارد زیر برشمرده است -1« :ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار بارای هما با مدظاور
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رسید ب اشتاال کامل؛  -2ترار داد وسایل کار در اختیار کساانی کا تاادر با کارناد ولای
وسایل کار ندارند؛  -9پیشگیری از تمرک و تداول ثروت در دست افراد گروههای خااص جهات
تحقق عدالت اجتماعی؛  -1جلوگیری از کارفرمای ماللق شد دولت؛  -1ترار گرفتن مدیریت و
سرمای و مدافع حاصل در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کاار خاود؛
-0پیشگیری از انحصار ،احتکار ،تورم و اضرار با غیار؛  -4توساع و تحکایم مشاارکت و تعااو
عمومی بین همۀ مردم»
تعاونی ها با ایجاد اشتاال ،تأمین نیازهای اساسی ،کاهش مصرف از طریق جذب سرمای های
کوچک و سرمای گذاری ،اف ایش تولید و عرض  ،حذف واسال های غیرضروری در فرایدد تولید و
تربیت نیروی انسانی مفید رشد اتتصادی را تسریع ،عدالت را برترار میکدداد و میا ا رضاایت
عمومی را از حکومت اف ایش میدهدد
استقرار اتتصاد تعاونی بسیاری از بحرا های اتتصادی ناشی از نظام سارمای داری را از باین بارده
هدگام بروز بحرا ها حتیالمقدور از اف ایش تیمتها جلوگیری میکدد دزارع و گدجی،120 :1900 ،
اصول حاکم بر تعاونیها از جمل اصول زیر ب تحقق عدالت اتتصادی میانجامد:
 1اصل پرداخت سود محدود ب سهام افراد ،ک سبب میشود همۀ سود ب سرمای تعلق نگیرد؛
 2اصل پرداخت و توزیع مازاد برگشتی ،تا اعضای با سرمایۀ کمتر نی از سود فعالیت تعاونی
بهرهای ببرند؛
 9اصل ادغام کار و سرمای و تولید و مصرف یاا با عباارت دیگار حاذف فاصالۀ باین کاار،
سرمای  ،تولید و مصرف ک موجب بهرهمددی همۀ اعضا از ثمرۀ فعالیتهای اتتصاادی و کااهش
ه ید های خرید شده و مشارکت بین مردم حتی اتشار کمدرآمد در پیشابرد اهاداف اتتصاادی
جامع میشود دسرآبادانی،219 :1900 ،
بدابراین تعاونیها صرفنظر از تحقق عدالت ،میتواندد ب اف ایش رضاایت عماومی و توفیاق
حکومت در دستیابی ب اهداف خود نی نایل شوند همچدین از این طریق کارامدی نظام محقق
میشود ،چراک وتتی حکومت ب انجام وظایف حکومتی خود تادر میشود و کارکردهاای ماورد
انتظاری از خود بروز میدهد ،مشروعیت مییابد دصدیعی مدفرد،29 :1909 ،
در تانو اصح موادی از برنامۀ چهارم توسع و اجرای سیاستهای کلی اصل  11در جهت
اجرای سیاست خصوصی سازی در ایرا نقش مهمی برای مشارکت تعاونیها در رشاد و توساعۀ
اتتصادی کشور در کدار تحقق عدالت اجتماعی و اتتصادی مدنظر تانونگذار بوده اسات؛ چدانکا
بر این مهم در مادۀ  21تانو بخش تعاونی اتتصاد جمهوری اسحمی ایرا تصریح شده است

 .4عدالت آموزشی در پرتو کارامدی
از جمل مؤلف ها ی عدالت اجتماعی مؤثر در تحقق عدالت اتتصادی در تانو اساسای جمهاوری
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اسحمی ایرا  ،عدالت آموزشی است ک در اصاول  9و  99تاانو اساسای تصاریح شاده اسات
براساس بدد  1بدد «و» مادۀ  10تانو برنامۀ پدجسالۀ پدجم توسع  ،دولات موظاف شاده اسات
برای ارتقای کمی و کیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاالی براسااس عددالت مموششدی و
اولویتهای سدد چشمانداز با رعایت سایر احکام این ماده ،با مدظاور دساتیابی با جایگااه دوم
علمی و فداوری در مدالق و تثبیت آ تا پایا برنامۀ پدجم اتدام کدد
مهم ترین کارکردهای آموزش و پرورش عبارتاند از 1 :اجتماعی شد و رشد شخصیت؛ 2
انتقال فرهدگ؛  9همبستگی و انسجام اجتماعی؛  1پرورش نیروی متخصص؛  1ایجااد فرصات
اشتاال؛  0نوآوری و تاییر؛  4تحرک اجتمااعی و ایجااد پایگااه؛  0آماوزش و رشاد و توساعۀ
اتتصادی دباالزاده،21 :1904 ،
سرمای گذاری در زمیدۀ آموزش ب رشد و توسعۀ اتتصادی مدجر میشود؛ این ماللب ب سبب
توانمددسازی افراد ،ارتقای سالح علمی ،فدی و تکدولوژیکی و اف ایش خحتیتهای علمی ب وتوع
میپیوندد از دیگر سو سرمای گذاری در زمیدۀ سرمایۀ انسانی با ایجاد زمید های اف ایش درآمد و
ارتقای طبقاتی در افراد سیاستی مؤثر در جهت فقرزدایی و توزیع عادالن تر درآمادها محساوب
میشود ازاینرو عدالت اتتصادی میتواند حاصل فرایدد آموزش تلقی شاود و در عاین حاال در
جریا آموزش اعم از ورود ،ادام و خاتم باید رعایت شود بدابراین آموزش میتواناد با عداوا
اب ار توانمددسازی ب اف ایش رشد و بهره وری بیدجامد می ا دسترسی ب آموزش نی از جملا
شاخص های برتراری عدالت آموزشی تلمداد میشود ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای اتشار
فقیر در کدار افراد مرف جامع  ،باید از اهداف دولتهاای مختلاف باشاد ،چراکا سیاساتهاای
بازتوزیعی ب تدهایی تکافوی رفع فقر را ندارد؛ برای مثال میتوا با آموزش رایگاا یاا پرداخات
وامهای دانشجویی از طریق صددوقهای رفاه دانشجویی ب این مهم اتدام کرد
مادۀ  10تانو برنامۀ پدجسال ۀ پدجم توسع ارتقای کیفای در سا حاوزۀ داناش ،مهاارت و
تربیت اسحمی را ب صورت هم ما مدنظر تارار داده کا ایان امار مایتواناد اهاداف عادالت و
کارامدی نظام را ب شیوهای متعالیتر محقق سازد بدد «د» مادۀ  10تانو م بور وزارت آموزش
و پرورش را موظف ب آموزش از راه دور و رساان ای و تاأمین ه یدا هاای تاذیا  ،رفاتوآماد،
بهداشت و سایر امور مربوط ب مدارس شبان روزی ب مدظور تضمین دسترسای با فرصاتهاای
عادالنۀ آموزش ب تداسب جدسیت و نیاز مداطق ب ویژه در مدااطق کمتار توساع یافتا و رفاع
محرومیت آموزشی ،کرده است
ارتقای شاخص توسعۀ انسانی براساس آموزش از اهداف مادۀ  21تانو برناماۀ پادجم اسات
ک سدد راهبردی ارتقای سالح شاخص توسعۀ انسانی پاس از تصاویب هیاأت وزیارا در ایان
خصوص تابلیت اجرایی دارد در راستای تأمین عدالت آموزشی «تانو برتراری عدالت آموزشای
در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیحت تکمیلای و تخصصای» در ساال  1900با تصاویب
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مجلس رسیده است؛ ک این تانو هار گونا ساهمی بدادی در پاذیرش دانشاجو در دورههاای
تحصیحت تکمیلی و تخصصی داعم از رشت های پ شکی و غیرپ شکی ،در کلیاۀ دانشاگاههاای
دولتی و غیردولتی را ب ج مواردی ک در ذیل این مادهواحده آمده ،ممدوع اعحم کرده است
مالابق نظریۀ فیلتر ک از جمل تئوریهای مالروح در خصاوص کاارکرد و نقاش آماوزش
است ،افراد ب سبب حضور طوالنی در نظام آموزش فضایل و صفات فردی خود را بروز میدهداد
بروز صفات شخصی موجب ایجاد بیدش ،نگرش و دانش در کسانی میشود ک باا فارد ساروکار
دارند و میخواهدد مسئولیتهایی را ب او واگذار کددد آموزش از طریق برگ اری انواع آزمو هاا
و امتحانات موجاب جادایی و تمییا ساره از ناسارههاای انساانی مایشاود دمعاد دارآرانای و
سرکارآرانی ،49 :1900 ،از نظریۀ مذکور میتوا ب صورت گستردهای ب همراه تدظیم محتاوای
آموزشها ،در راستای ارتقای کارامدی و عدالت بهره جست
با توج ب ایدک عدل ،شاخص ماندگاری و پایداری نظامهای مختلاف اسات و کاربسات آ
معیار کارامدی دستگاهها و اثربخشی فراوردههای آنهاست؛ راهبرد توسعۀ عدالت از دو مدظار در
نظام آموزش و پرورش مورد عدایت خواهد بود؛ مدظر نخسات ،توساعۀ مهاارتهاای شاداختی،
عاطفی و روانی – حرکتی دانشآموزا و فراگیرندگا ب گونا ای کا داناشپژوهاا آماوزش و
پرورش در هر پای و دورۀ تحصیلی ک حضور دارند ،ضمن آگاهی در خصوص معدا و مفهوم این
اصل ارزشمدد الهی ،عحت و تمایل ایشا ب این مفهوم متعالی گساترش یافتا و بادین طریاق
خلقوخوی عادالتطلبای در جامعاۀ داناشآماوزی فراگیار گشات و خصالت سالال پاذیری و
سلال طلبی را زدوده کدد مدظر دوم ،دستیابی ب عادالت در گساترۀ مادیریت نظاام آماوزش و
پرورش است دمشرو مذاکرات مجلس شورای اسحمی :1901 ،جلسۀ ،190
می توا ادعا کرد ک طبقاتی بود نظام آموزش و پرورش امروز ایرا ک بر این اساس توا
رتابت مدارس دولتی در تیاس با مدارس غیرانتفااعی نااچی اسات و هماین مسائل در ساالح
آموزش عالی نی در اشکال دیگر مححظ میشود ،از جمل تدگداهای پایشروی تحقاق عادالت
اتتصادی و کارامدی از دریچۀ آموزش ب شمار میرود

 .5عدالت شغلی در پرتو کارامدی
مؤلفۀ دیگر عدالت اجتماعی در تانو اساسی ،عدالت شالی است ک این مؤلف ب ایان سابب کا
رابالۀ میا کارگر و کارفرما رابال ای نابرابر است ،حمایت ایجابی دولت را از این تشر اتتضا میکدد
نتایج حاصل از نارضایتی کارگرا از سویی شاخصهای عدالت اتتصادی و کارایی را با افت مواجا
میسازد و از دیگر سو با ایجاد ناآرامیهای اجتماعی ،کارامدی نظام را نی دچار بحرا میسازد
اغلب دولتها ب تعیین حداتلهایی ب مدظور دستیابی کارگرا ب حقوق خود میپردازند ک
این امر در مادۀ  01تانو کار تأکید شده است مفهوم کار شایست دربردارندۀ مضاامیدی مانداد
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فرصتهای برابر کار ،کار مداسب و مولد ،توسعۀ انسانی و اف ایش سالح رفاه است کا مایتواناد
پشتوانۀ تأمین عدالت اتتصادی و کارامدی ترار گیرد در سیاستهای کلی اشتاال ک در راستای
اجرای اصل  119تانو از سوی مقام معظم رهبری ابحغ شدهاند ،ترویج و تقویت فرهداگ کاار،
تولید ،کارآفریدی ،استفاده از تولیدات داخلی ،آموزش نیروی انسانی متخصص ،ایجاد فرصتهای
شالی پایدار ،استفاده از توسعۀ فداوری و اتتصاد دانشبدیا  ،ایجاد نظام جامع اطحعات ،بازار کار،
بهبود محیط کسبوکار ،حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رتابت از راه اصاح تاوانین،
جذب فداوری ،سرمای و مدابع مالی ،پرداخت یارانا هاا در حمایات از سارمای گاذاری ،تولیاد و
اشتاال مولد ،تدظیم بازارهای اتتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری تاوأم باا ارتقاای بهارهوری
عوامل تولید و اف ایش تولید ،برتراری حمایتهای مؤثر از بیکارا  ،توج ب کاهش نرخ بیکااری،
تداسب بین اف ایش دستم دها و بهرهوری و از جمل سیاستهای الزمالرعای عدوا شدهاند ک
ب ارتقای شاخصهای عدالت اتتصادی و کارامدی خواهدد انجامید اصول  20و  19تانو اساسی
و مواد 10،90و 0تانو کار ب تدوین اصول عدالت شالی در حقوق ایرا پرداختا اناد کا اهام
موازین عدالت تابل برداشت از اصول و مواد مذکور ب شر ذیل است:
الف ،آزادی انتخاب شال برای هم ؛ ب ،برتراری تساوی و عادالت در احاراز مشااغل؛ ج ،تاأمین
امکانات و شرایط کار برای هم ؛ د ،جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری؛ ه ،عدالت در تخصیص م د
مواد  14و  12تانو کار تضمینکدددۀ امدیت شاالی کاارگر محساوب مایشاوند کا ایان
تضمین خود ب برتراری عدالت در سالح حداتلی و ارتقای کارامدی نظام مدتهای مایشاود با
موجب مادۀ  11تانو کار شورای عالی کار هم سال موظف است می ا حداتل م د کاارگرا را
برای نقاط مختلف کشور یا صدایع مختلف با توج ب معیارهای ذیل تعیین کدد 1 :حداتل م د
کارگرا با توج ب درصد تورمی کا از طارف باناک مرکا ی جمهاوری اساحمی ایارا اعاحم
میشود؛  2حداتل م د بدو آنک مشخصاات جسامی و روحای کاارگرا و ویژگایهاای کاار
محولشده را مورد توج ترار دهد ،باید ب اندازه ای باشد تا زنادگی یاک خاانواده را کا تعاداد
متوسط آ توسط مراجع رسمی اعحم میشود ،تأمین کدد
همچدین اجرای طر های بیمۀ بیکاری برای کارگرا کا در تبصارۀ ماادۀ  99تاانو کاار
پیشبیدی شده است ،سیاستی مداسب ب مدظور ارتقای عدالت و رفع بحارا کارامادی ناشای از
وضعیت بیکاری یا فقر تشر کارگر جامع محسوب میشود
در این زمید اصل  9تانو اساسی در بدد  12برطرف ساختن هر نوع محرومیات در زمیداۀ
کار را از وظایف دولت جمهوری اسحمی ایرا تلقی کرده است
در تدظیم سیاستهای اشتاال و سایر سیاستهای اتتصادی جامعا در مرحلاۀ تضااد باین
حداتل های حقوق کارگر با مراعات وضعیت کارفرما باید توج داشت ک نابرابری اگار در ساالح
باالیی ترار گیرد ،خود میتواند موجب کاهش کارایی و بهرهوری شود ،چراکا اماروزه بیشاتر از
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پیش ،اتتصاددانا استدالل میکددد ک نابرابری ممکن است تأثیرات محرکۀ مدفی داشت باشد
نابرابری باال ،ممکن است ب سالو پایین تحش کااری مدجار شاود )(zweimuller, 2000: 92
همچدین درصورتیک کارگر از حداتلهای حقوق خاود محاروم شاود ،مایتواناد نااآرامیهاای
اجتماعی را نی در پی داشت باشد و ب بحرا کارامدی مدتهی شود
از دیگر سو حتی در صورت ایجاد زمیدۀ اتامۀ دعوا تقلیل داد نرخ دادخاواهیهاا از طریاق
سیاستهای مداسب وسیلۀ اف ایش کارامدی عدالت مدنی تلقی میشود د،OECD,2013:1

 .6تأمیم اجتماعی در پرتو کارامدی
مؤلفۀ دیگر عدالت اجتماعی در تانو اساسی جمهوری اسحمی ایرا تأمین اجتماعی اسات کا
در اصل  20تانو اساسی تصریح شده است در سال 1001در اجحس سازما باینالمللای کاار
در فیحدلفیا ،توج ب امور تأمین اجتماعی چدین مورد توجا تارار گرفات« :عادالت اجتمااعی
شرط الزم برای یک صلح پایدار پس از جدگ شداخت میشود و جهت عادالت اجتمااعی راهای
ج بسط تأمین اجتماعی نیست» دهمایو پور ،10 :1900 ،ازایانرو تاأمین اجتمااعی در عاین
برآورد هدف اولیۀ عدالت اجتماعی ،زمید های الزم برای صالح پایادار را کا موجاب کاراماد
شد نظام و از نتایج آ است نی فراهم میسازد
نظری های تأمین اجتماعی را میتوا ب دو دست نظری های سیاسی و نظریا هاای کاارایی
طبق بددی کرد اولین گروه ،تأمین اجتماعی را ب عدوا توزیع مجددی در نظر میگیارد کا در
نتیجۀ کشمکشهای سیاسی ایجاد میشود؛ اما نظری های کارایی ،با شکسات مکانیسام باازار
توج دارند دعباسیا و نسریندوست،901 :1901 ،
تانو برنامۀ چهارم توسع در بدد «الف» مادۀ  01خود دولت را مکلف ب گسترش و تعمیق
نظام جامع تأمین اجتماعی ،در ابعاد جامعیت ،فراگیری و اثربخشی کرده است بدد «الف» ماادۀ
 00این تانو نی دولت را مکلف ب اف ایش پوشاش بیما هاای اجتمااعی باا توجا خااص با
روستاییا و عشایر و شاغح شهری ک تاکدو تحت پوشش نباودهاناد ،با نحاوی کا برناماۀ
بیم های اجتماعی روستاییا و عشایر با مشارکت دولت و روساتاییا و عشاایر پاس از تهیا و
تصویب دولت از سال دوم برنامۀ چهارم ب اجرا گذاشت شود ،کرده است همچدین تانو ساختار
نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب  1909در بدد «د» مادۀ  9بار تشاکیل صاددوقهاای
بیمۀ مورد نیاز ماندد بیمۀ روستاییا و عشایر تصریح کرده است همچدین در تبصرۀ  2ماادۀ 9
دولت مکلف شده ظرف دو سال از تاریخ ابحغ این تانو  ،امکا زیرپوشاش تارار گارفتن اتشاار
مختلف جامع از جمل روستاییا و عشایر و را فراهم سازد
در نهایت آییننامۀ بیمۀ اجتماعی روستاییا و عشاایر مصاوب  1901هیاأت وزیارا باوده
است ک در راستا ی تحقق توانین و مقررات مذکور صددوق بیمۀ اجتماعی روساتاییا و عشاایر
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را برای اجرای طر بیم در بین روستاییا و عشایر تأسیس کرده است ک گامی مداسب بارای
برتراری عدالت اتتصادی محسوب میشود
مادۀ  9تانو تاأمین اجتمااعی مصاوب  1911حاواد و بیمااریهاا ،باارداری ،دساتم د،
ازکارافتادگی ،بازنشستگی ،مرگ و مقرری بیمۀ بیکاری را ک شامل دامدۀ وسیعی از حمایاتهاا
میشوند ،مشمول تأمین اجتماعی میداند
بیکاری ،حواد گوناگو ک امکا از دست رفتن وضاعیت شاالی افاراد را با هماراه دارد،
تاییر وضعیت اتتصادی جامع مانداد خصوصای ساازی و  ،باروز حاواد غیرمترتبا و ساایر
رویدادهایی ک امکا سقوط وضعیت رفاهی افراد را درپی دارند ،میتواندد از طریق نظام تاأمین
اجتماعی تحت پوشش ترار گیرند این امر تأمین رفاه حداتلی در سالح جامع  ،تضامین امدیات
روانی و اتتصادی-اجتماعی برای شهروندا  ،برتاراری عادالت ،ارتقاای وضاعیت ساحمت افاراد،
ارتقای بهره وری و رشد و توسعۀ اتتصادی و در نهایت تحقق و اف ایش شاخص کارامدی نظام را
ب همراه خواهد داشت برای دستیابی ب ایان مهام ضارورت دارد امکاا برخاورداری از تاأمین
اجتماعی بدو تبعیض در اختیار تمام افراد جامع ترار گیرد و توانایی ماالی و اساتالاعت افاراد
نی در پرداخت حق بیم ها مدنظر ترار گیرد
بحثی ک در دنیا مالر شده این است ک میگویدد باید شورای سیاستگذاری وجود داشات
باشد تا مقولۀ تأمین اجتماعی را با مسکن ،بهداشت ،درما  ،امدیت و اماور اتتصاادی هماهداگ
کدد باید دستگاه متولی باشد ک هماهدگکددده ،برناما ریا و سیاساتگذار باشاد کشاور ایان
دستگاه را ندارد از مهمترین حلق هایی ک موجبات غیرکارامدی این مدابع را باعاث شاده ایان
است ک این حلق وجود ندارد دمشرو مذاکرات مجلس شورای اسحمی :1902 ،جلسۀ،929

نتیجهگیری
بدابر نتایج علمی حاصل از پژوهش حاضر عدالت اتتصاادی و کارامادی نظاام در مباانی نظاری
تانو اساسی در یک راستا و هماهدگ با یکدیگر لحاظ شدهاند ب موجاب ایان مباانی تساط و
عدل اجتماعی ب عدوا مبدایی در کدار سایر مباانی نظاام همراساتا باا اهادافی مانداد امدیات،
کارایی ،رشد ،توسع و برای نظم نظامهای گوناگو در نظر گرفت شاده اسات مسائلۀ حاضار
ناشی از رویکرد اسحمی تانو اساسی جمهوری اسحمی ایرا اسات ،ازایانرو عادالت اتتصاادی
مؤلف ای تابل اغماض و حذف در شرایط جاری و معمول اجرایی نیست این مبداا مایتواناد باا
توج ب نتایج کارکردی خود ،اغلب از طریق نظریات گوناگو کارامدی ماندد توفیق ،رضاایت و
عدالتجویی توصیف و مححظ شود توصیف براساس نظریات مذکور بیشتر با مدظاور انالبااق
نتایج حاصل بر طبق بددی علمی نظریات حوزۀ کارامدی مالر شده است

 18فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،50شمارۀ  ،1بهار 1933

همچدین عدالت اتتصادی با توج ب مبانی نظری تانو اساسای جمهاوری اساحمی ایارا
ماندد سدد تانو اساسی و مشرو مذاکرات مجلس بررسی نهایی تانو اساسی در همااهدگی و
همگامی با عداصر مقوم کارامدی اتتصادی از جمل کارایی ترار مایگیارد؛ مضاافا ایدکا هار دو
مؤلفۀ مذکور یعدی عدالت اتتصادی و کاارایی تضامینکددادۀ پایاداری و کارامادی یاک نظاام
سیاسی محسوب میشوند البت ب لحاظ مالالعاات علمای و آکادمیاک اتتصاادی ذیال تاوانین
عادی ماندد توانین مالیاتی تضاد مؤلف های عدالت اتتصادی و کارایی در برخی بسترهای اجرایی
امکا پذیر است نظر ب هماهدگی مؤلف های عدالت اتتصاادی و کاارایی باا کارامادی نظاام در
سالح اسداد فرادستی ،ضرورت دارد در سالو پاایینتار تانونگاذاری و اجرایای تعاادل باین دو
مؤلفۀ عدالت اتتصادی و کاارایی با خصاوص در نقااط تضااد و رتابات دو مؤلفا برتارار شاود
همچدین در مرحلۀ نظری پردازی های موجد تاانو اساسای جمهاوری اساحمی ایارا تقادم و
تأخری نسبت ب اجرای مؤلف های عدالت و کارامدی اتتصادی مححظ نمیشود با وجاود ایان
تأکید زیادی بر اجرای عدالت با توج ب اسحمی بود محتاوای تاانو اساسای و ساایر اساداد
مربوط صورت گرفت است از دیگر سو ب لحاظ انحرافات کاارکردی در مرحلاۀ اجارای تاانو
اساسی و توانین مرتبط در سیستم اجرایی ماندد طبقاتی بود نظاام آماوزش و پارورش ،نباود
دستگاه متولی فعال در خصوص حمایتهای تأمین اجتماعی و نظام در تحقاق اصال عادالت
دچار آسیبهایی است بدابراین دستگاه اجرایای کشاور در تضامین و تاأمین نتاایج حاصال از
اجرای مؤلفۀ عدالت اتتصادی ماندد ارتقای کارامادی نظاام از رهگاذر مؤلفاۀ ماذکور ،با سابب
آسیبهای مورد اشاره با چالشهای اجرایی بسیاری مواج است
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اخوا کاظمی ،بهرام د ،1909درآمدی بر کارامدی در نظاام سیاسای اساحم ،چ اول ،تهارا :
مؤسسۀ فرهدگی دانش و اندیشۀ معاصر
باالزاده ،محمدحسین د ،1904اتتصاد آموزش و پرورش ،چ دوم ،تهرا  :طراوت
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مالالعات فرهدگی و اجتماعی
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 4دادگر ،یداهلل؛ رحمانی ،تیمور د ،1901مبانی و اصول علم اتتصاد ،چ سای دهم ،تام :بوساتا
کتاب تم
 0رنانی ،محسن د ،1900بازار یاا ناباازار ،چ ساوم ،تهارا  :مؤسساۀ عاالی آماوزش و پاژوهش
مدیریت و برنام ری ی
 0زارع ،محمدمهدی؛ گدجی ،محسن د ،1900اصل 11؛ انقحب اتتصادی ،چ اول ،تهرا  :امیرکبیر
 19سرآبادانی ،غحمرضا د ،1900دولت و تاورم ،چ اول ،تهارا  :ساازما انتشاارات پژوهشاگاه
فرهدگ و اندیشۀ اسحمی
 11صورت مشرو مذاکرات مجلاس بررسای نهاایی تاانو اساسای جمهاوری اساحمی ایارا
د ،1901چ اول ،تهرا  :ادارۀ کل امور فرهدگی و روابط عمومی مجلس شورای اسحمی
 12عیوضلو ،حسین د ،1901عدالت و کارایی در تالبیق با نظام اتتصادی اسحم ،چ اول ،تهرا :
دانشگاه امام صادق دع،
 19کابلیزاده ،احمد د ،1901خصوصیسازی مردمی کارایی هماراه باا عادالت ،چ اول ،تهارا :
مرک پژوهشهای مجلس شورای اسحمی
 11معد دارآران ی ،عباس؛ سرکارآرانی ،محمدرضا د ،1900آموزش و توسع  ،چ اول ،تهارا :
نشر نی
 11معرفی طر توزیع سهام عدالت د ،1901چ اول ،تهرا  :وزارت اماور اتتصاادی و دارایای و
سازما خصوصیسازی
 10مدکیو ،گریگوری د ،1900نظریۀ اتتصاد خرد ،ترجمۀ دکتر حمیدرضا ارباب ،چ دوم ،تهرا :
نشر نی
 14موسیزاده ،رضا د ،1901مالیۀ عمومی ،چ اول ،تهرا  :می ا
 10نظامشهیدی ،مهراندخت؛ علی ادهاتدم ،رسول د ،،1940اصاول مادیریت تعااونیهاا ،چ اول،
تهرا  :الد
 10نمازی ،حسین د ،1909نظامهای اتتصادی ،چ دوم ،تهرا  :شرکت سهامی انتشار
 29ورنو  ،مارک د ،1900مفاهیم کلیدی کسبوکار ،ترجمۀ ساید علای کوشاازاده و حساین
اصلیپور ،چ اول ،تهرا  :دانشگاه امام صادقدع،
 21همایو پور ،هرم د ،1900تأمین اجتماعی در ایرا و جها  ،چ اول ،تهرا  :مؤسساۀ عاالی
پژوهش تأمین اجتماعی

ب) مقاالت
 22اخوا کاظمی ،بهارام د« ،1901جمهاوری اساحمی ایارا و چاالش کارامادی» ،فصالدامۀ
تخصصی مالالعات انقحب ،ش  ،1ص 19-10

1933  بهار،1  شمارۀ،50  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی20

 ص،0  ش، ساال دوم، راهبرد،»،1 «تحلیلی بر طر واگذاری سهام عدالت د،  ایما، حقیقی29
110-100
 «کارامادی حکومات اساحمی در اندیشاۀ سیاسای اماامخمیدای،1901 محسن د، رضوانی21
109-210  ص،1 ش، فصلدامۀ تخصصی مالالعات انقحب اسحمی،»،دتدس
،» «تأملی بر نحوۀ تحلیال نهاادی در مالیااتساتانی،1904 هادی د، الیاس؛ امیری،  نادرا21
110-100  ص،0  ش، سال پدجم،دوفصلدامۀ علمی–پژوهشی جستارهای اتتصادی
 شاخص هاا و مکانیسامهاا از،  «کارامدی نظام جمهوری اسحمی ایرا،1900 فرجاهلل تاسمی د20
114-102  ص،22  ش، فصلدامۀ مالالعات انقحب اسحمی،»مدظر امامخمیدی

ج) منابع اینترنتی
24
 صورت مشرو مذاکرات مجلس شورای اسحمی20
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