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  چكيده

اقتصادی در دین اسالم  بیالیار موردجوجاله قرارترفتاله     خصوص از منظر  های مختلف آن بهعدالت و جنبه

است. در نظا  مقدس جمهوری اسممی ایران نیز از همان ابتدا عدالت و ایجاد عدل و قیط از اهالدا  مهال    

های اخیالر  انقمب برشمرده شده و همواره جوجه به عدالت در کنار سایر امور مورد جأکید بوده است. در سال

اندرکاران وجالود دارد    رغ  جمش میتمر دست هایی که در زمینه عدالت بهآسیب ه بهدشمنان انقمب با جوج

هالا در االال   اند که به علت اهمیت موضوع  چالشهای اقتصادی برای کشور در این زمینه ایجاد کردهچالش

تفاده از های امنیت ملی هیتند. در این رابطه فقدان یک الگوی مدون کاله بتوانالد بالا اسال    شدن به آسیب جبدیل

شالده منجالر شالود      های این مقوله غلبه کرده و به جحقق اهدا  جعیالین های عدالت اقتصادی بر چالشظرفیت

-کارتیری روش تیری از روش آمیخته با بهبا بهره در این پژوهشعامل پدید آمدن این مخاطرات بوده است. 

ها  ها  چالشای از آسیبا خبرتان  مجموعهای نظریه داده بنیاد و انجا  مصاابه بزمینه –های کیفی  موردی 

های عدالت اقتصادی جمهالوری اسالممی ایالران جهیاله و درنهایالت الگالویی بالرای عالدالت         ها و مؤلفهظرفیت

 شده است. اقتصادی کشور ارائه
   عدالت اقتصادی، اقتصاد ملی، تحریم اقتصادیواژگان کليدی: 
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 behdadfar1390@yahoo.comی مدیریت راهبردی نظامی  دکترآموخته  دانش  3
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 مقدمه
معار  قرآن کری  است و رعایت عدالت و برقرارى قیط در جرین یكى از بنیادی« عدالت»اصل 

هاى اقتصادى  یكى از اهدا  بییار بلند اقتصاد ها  ازجمله فعالیتشئون فردى و اجتماعى انیان

 شود. اسممى محیوب می

که  طوری شود. بهدر نظا  مقدس جمهوری اسممی ایران نیز عدالت از اهدا  مه  محیوب می

ترفته است. اهمیت عدالت در  وی مقا  معظ  رهبری دهه پیشرفت و عدالت نا دهه پیشرو از س

و رهبر معظ  اهلل علیه( )رامه آرمان نظا  جمهوری اسممی جا بدان جا است که اضرت اما  خمینی

بررسی مفهو  عدالت اند. همواره بدان جوصیه نموده العالی()مدظلهایانقمب اضرت اما  خامنه

های مختلف علو  انیانی قرار مفهومی عا  بوده و در ارجباط با اوزهاما  خمینی  اجتماعی مدنظر

جرین کانون جوجه ایشان پیرامون عدالت  به  دهد که مه دارد. اما دقت پیرامون این میئله نشان می

در اغلب موارد مفهو  عدالت  . اما  خمینیهای اقتصادی این مفهو  بوده استکارکردها و شاخصه

اقشار میتمند را جهت  "جأمین نیازهای اساسی"ر کنار میئله فقر و محرومیت مطرح کرده و را د

نمایند. از طرفی نیز بابیان برابری ها قلمداد می خروج آنان از چنین وضعیتی  جزء اقوق آن

ر جرین وجوه عدالت  قوانین و مقررات اسم  را بر مبنای برابری افراد و اقشا عنوان یكی از مه  به

به  اهلل علیه( )رامهجوان عدالت را در اندیشه اما  خمینیکنند. بر این اساس  میطبقات مختلف بیان می

 معنا نمود. "های برابر جهت جأمین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعهایجاد فرصت"

 هبر فرزانه انقمباند. در این رابطه رنیز همواره به برقراری عدالت جوصیه نموده مقا  معظ  رهبری

 اند:فرموده

طور طبیعی عدالت جایگاه ممتازی داشت و  به -که یک ارکت دینی بود  -در انقمب اسممی ما 

های   در تفتمان)رضوان اللَّه علیه(دارد. در شعارهای مردمی  در قانون اساسی  در بیانات اما  راال 

که جمهوری اسممی مطرح کرده  این های مختلف موضعی و در زمانهای مختلف و به مناسبت

 شود. ...جایگاهِ ممتاز دیده می

 28/2/1330 –های راهبردی بیانات  در دومین نشیت اندیشه – العالی( )مدظلهایاما  خامنه

عنوان  در قانون اساسی نظا  جمهوری اسممی ایران بحث عدالت جایگاه خاصی بین اصول دارد. به

 اند. به جبیین جزییات ابزار و وسایل جحقق این هد  پرداخته 31  30  23  27نمونه اصول 
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 منابع از باشد. آنچهبرپایی قیط و عدالت در مقوله اجتماعی و اقتصادی بییار اائز اهمیت می

 و رشد عدالت  از کرد  عبارجند استنباط جوانمی اسم   اقتصادی میانی اهدا  عنوان به اسممی

 بر اساس است که روابطی و رفتار عادالنه  روابط و (. رفتار22: 1378)یوسفی   اقتصادی امنیت

 روابط و رفتارها در اوزه اقتصادی اقوق مراعات یعنی اقتصادی  عدالت بنابراین  باشد. اق

(. از منظر اسم  عدالت از جایگاه و اهمیت باالیی برخوردار است و همواره 27اقتصادی)همان: 

شده است. در نظا  مقدس جمهوری اسممی ایران از همان ابتدای  یهبرپایی و جوجه به آن جوص

الخصوص در بارزجرین وجه آن یعنی  ظهور این نظا   جحقق و برقراری عدالت در انواع خود علی

جرین اهدا  نظا  برشمرده شده است. در این میان انقمب اسممی ایران که عدالت اقتصادی از مه 

های اخیر با موج نواع فشارها را از جانب استكبار متحمل شده و در سالهای اولیه ااز همان سال

اقتصاد مواجه تردیده است جما  جمش خود را  ویژه اوزهها بهجدیدی از فشارها در جمامی اوزه

اندرکاران   های میتمر دسترغ  جمشبهبرای جحقق عدالت همگانی به کار بیته است اما متأسفانه 

ای در مقوله عدالت  نظا  انقمبی هنوز نتوانیته اهدا  اساسی خود در عوامل ریشهبه دلیل وجود 

ویژه عدالت اقتصادی جحقق بخشیده و انتظارات واقعی جامعه و مرد  را برآورده نماید. این زمینه به

جوجهی  ناخواسته آب به آسیاب دشمن هوشیار ریخته جا با با بیهمین موارد سبب شده است جا 

ها را جشدید پذیریآسیب های اقتصادی آمده و تیترش دامنه جحری  بردن از فرصت پیشبهره

 نموده و در برخی موارد جا مرز جهدیدات علیه امنیت ملی در مقوله عدالت اقتصادی پیش برد.

یابی به اهدا  اساسی ناپذیر برای دستکارهای اصولی و اجتناببدیهی است که یكی از راه

1عدالت و پیشرفت"جحقق انقمب و 
و مقابله با فشارهای اقتصادی استكبار  ال میائل اساسی و  "

های عدالت اقتصادی است. از الزامات جحقق این امر  وجود یک الگوی عدالت پذیریرفع آسیب

اقتصادی است که بتواند در شرایط چالش عمل نماید و از اهدا  اساسی انقمب در زمینه عدالت 

های پذیریر  نگردد. الگویی که ضمن رعایت مماظات امنیت ملی و رفع آسیباقتصادی منح

امور عدالت اقتصادی کشور در  اقتصاد ملی در رابطه با عدالت اقتصادی  مدیریت اصولی و مدبرانه

هایی مانند جنها چالش دست ترفته و قادر باشد نهجما  سطوح راهبردی  عملیاجی و اجرایی را به

ها را به های اقتصاد ملی سعی دارد آنپذیریکه با جحریک آسیب -اقتصادی استكبار های جحری 

معضل و مانعی بزرگ در مییر ارکت کشور به سمت اهدا  عالیه انقمب )پیشرفت و عدالت 

                                                           
 تذاری تردیده است. عنوان دهه پیشرفت و عدالت نا  دهه چهار  انقمب از سوی مقا  معظ  رهبری به  1
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عنوان فرصتی  ها بهتونه چالش را مدیریت و ک  اثر نماید  بلكه ازاین –اجتماعی( جبدیل نماید 

های عدالت جویانه انقمب  یدن به روند پیشرفت اقتصادی کشور و جحقق آرمانبرای سرعت بخش

اقتصادی در زمینه  برداری نماید. بدین رو در این پژوهش بنا بر آن است جا الگوی یكپارچهبهره

 "های اقتصادی الگوی عدالت اقتصادی ج.ا.ایران در شرایط جحری "عدالت اقتصادی جحت عنوان 

 تردد.طراای و ارائه 

عدالت محقق سازی جرین اهدا  اقتصاد ملی  یكی از مه اهمیت انجا  این پژوهش آن است که 

اقتصادی هیت. در این میان عد  وجود یک الگوی مدون برای عدالت اقتصادی سبب شده جا در 

این زمینه نتوان اهدا  موردنظر را محقق ساخت. بدین رو طراای یک الگو برای بحث عدالت 

شود. پژوهش در رابطه با عدالت اقتصادی به دالیل زیر از ی از اه  موارد محیوب میاقتصاد

 اهمیت برخوردار است:

 ضمن تشودن اقتصادی های بحث عدالتها و شاخصاقتصاد کمن با جعیین مؤلفه این جحقیق در اوزه -

ی در زمینه عدالت تیری الگوی های جدید جحقیقاجی  چهارچوبی کلی برای شكلسوی افق ای بهپنجره

 سازد.اقتصادی را فراه  می

ها و معیارهایی برای مدیریت عدالت اقتصادی کشور در راستای با جبیین این الگو قادر به ارائه شاخص -

 های صحیح اقتصادی در این راستا خواهی  بود.تذاریسیاست

ای و اجخاذ جصمیمات جزیرهافزایی مدیریت عدالت اقتصادی کشور و جلوتیری از جبیین الگو سبب ه  -

 اثر ناشی از سمیق شخصی خواهد شد.های ک تذاریسیاست

عد  جوجه به مقوله عدالت اقتصادی و عد  مدون سازی الگویی  ضرورت انجا  این پژوهش آن است که

سازد که ای محقق  تونه جواند زمینه را بههای مه  مقوله عدالت اقتصادی باشد  میها و شاخصکه شامل مؤلفه

 دشمنان بتوانند از آن برای لطمه زدن به کشور استفاده نمایند. بدین رو ضرورت انجا  پژوهش بدین شرح است:

عنوان یک مرجع جنبه عدالت اقتصادی در نظر ترفته باشد  فقدان یک الگوی مدون  رسمی و علمی به -

 ای است که انجا  این جحقیق را ضروری ساخته است. میئله

های الگوی عدالت اقتصادی شناخت ابعاد و مؤلفه"تفته در این جحقیق به دنبال  میت و ضرورت پیشناظر بر اه

عنوان هد   و متناظر با آن به دنبال پاسخ به این سؤال  به  "های مختلف محیط داخلی اقتصاد ج.ا.ایراندر بخش

  باشی .می "داخلی چییت؟های محیط الگوی عدالت اقتصادی جمهوری اسممی ایران در بخش "اساسی که

  



 الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسممی ایران  208 

 مبانی نظری

  :شناسی پيشينه  -الف

 که است پذیرفته صورت مقاومتی اقتصادی و ملی اقتصاد الگوی باب در هاییپژوهش جاکنون

 عدالت مقوله به ویژه و خاص طور به که پژوهشی اما است اقتصادی عدالت بحث دربردارنده

-زمینه در شده انجا  هایپژوهش مجموعه از برخی. است نشد مشاهده باشد  داشته جوجه اقتصادی

 :باشندمی شرح بدین شده عنوان های

 معظال   مقالا   دیالدتاه  بالر  مبتنالی ) ایالران  اسالممی  جمهوری مقاومتی اقتصاد پیشنهادی الگویمقاله: 

 پالنج    سالال  امنیالت   آفالاق  پژوهشالی  – علمی فصلنامه) 1331در  سیف مراد اله نویینده (رهبری

 شالده  اسالتخراج  رهبالری  معظ  مقا  بیانات از که هایی مؤلفه اساس بر پژوهش این درکه (12 شماره

 عالدالت  اقتصادی  رشد مؤلفه چهار شامل ایران اسممی جمهوری مقاومتی اقتصاد برای الگوی یک

 پالژوهش  ایالن  نتایج اساس بر همچنین. است شده ارائه  اقتصادی فنریت و اقتصادی ثبات اقتصادی 

 سازی  خنثی راهبردهای بازدارندتی  راهبردهای چهارتانه موارد شامل اقتصادی فنریت راهبردهای

 ایالن  نتالایج  اسالاس  بالر  همچنالین . اسالت  جضعیف و پخش راهبردهای و جرمی  و جذب راهبردهای

 چهارتاناله  راهبردهالای  هماله  از  ای مجموعه ایران اقتصاد در که است آمده بدست نكته این مطالعه

 .شود ترفته کار به مختلف موارد با متناسب و زمان ه  باید

 اهلل آیالت  اضرت اندیشه در ایران اسممی جمهوری مقاومتی اقتصاد های مؤلفه و ابعاد بررسیمقاله: 

 – نیالب  سالمیعی  مصالطفی  سجادیه  علیرضا سید جهرمی  زاده جراب محمدصادقجوسط  ای خامنه

 نتالایج  اساس بر (32 شماره ده   سال اسممی  انقمب مطالعات پژوهشی – علمی فصلنامه) 1332

 باله  موضالوعات  هماله  البتاله . اسالت  تیالترده  بیالیار  مقالاومتی  اقتصاد موضوعاجی اوزه پژوهش این

 کاربردی میائل و راهبردی موضوعات بنیادی  میائل سطح سه در اداقل و بود نخواهد میزان یک

 اقتصالاد  مهندسالی  نقشاله  جالدوین  بالرای  جمشالی  پالژوهش  ایالن  اساس بر. شود¬می طرح روبنایی و

 .است شده ارائه زمینه این در الگویی و ترفته صورت اسممی انقمب معظ  رهبر منظر از مقاومتی

 1377 – مهالر  آرمالان  محمدرضا دادتر  یدالهجوسط  رالز اقتصادی عدالت معیار نقد و بررسیمقاله: 

 رویكالرد  بالا  پالژوهش  ایالن  در (نه  سال  32 شماره اقتصادی  علو  پژوهشی – علمی پژوهشنامه)

 و ای کتابخاناله  روش عمالومی   بخالش  اقتصالاد  هالای  جئوری و عدالت های جئوری کمک با و جحلیلی
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 بر همچنین. است داده قرار بررسی و نقد مورد را رالز عدالت شناسی روش و جایگاه محتوا  جحلیل

 .است شده ارائه رالز عدالت مبانی برای مشكل پنج پژوهش این نتایج اساس

 (صدر شهید نظریه انتقادی بررسی) اسم  منظر از اقتصادی عدالت معیارهایمقاله: 

 شالماره  هشالت    سال اسممی  اقتصاد پژوهشی – علمی فصلنامه) 1378 – ایینی رضا سیدجوسط 

 عالدالت  معیارهالای  بالا  رابطاله  در صدر شهید های دیدتاه و نظریات بررسی به پژوهش این در  (32

 معیالار  دو اوالً کاله  کند می جأکید دیدتاه این بر ااضر مقاله. است پرداخته اسم  دیدتاه از اقتصادی

 باله  فقالط  انالد   کرده معرفی عدالت ارکان جایگاه در صدر شهید که اجتماعی جأمین و عمومی جوازن

 در عالدالت  جحقق به جوجه بدون ها آن جحقق و است ناظر نتیجه مراله در عادالنه وضعیت ارزیابی

 مرالاله  در جوزیعی عدالت ثانیاً و بود نخواهد اقتصادی عدالت جحقق نشانگر فرآیند  و مبدأ مراله

 ارزیالابی  قابل اجتماعی جأمین وااد معیار به اجكاء با آور  الزا  و اقوقی اصل یک صورت به نتیجه 

 اقتصالادی  عالدالت  دو  معیالار  صورت به که جامعه مصر  سطوح در جوازن در معیار بنابراین. است

 اصالل  یالک  صالورت  باله  عدالت به ناظر یا دانیت نخیت معیار از دیگری بیان باید یا را شده مطرح

 .کرد جلقی اخمقی

 مفهوم شناسی - ب

 :  باشندمی شرح بدین پژوهش این در موردنظر متغیرهای مفاهی 

 بومی و علمی الگوی مقاومتی  اقتصاد الگوی رهبری معظ  مقا  بیانات اساس بر :مقاومتی اقتصاد الگوی

 :فرمایندمی ایشان. است مقاومتی اقتصاد همان که اسممی و انقمبی فرهنگ از برآمده

 و متنوع و غنی منابع و ذخایر و مادی و معنوی سرشار استعدادهای با اسممی ایران"

 دارای و کارآمد و متعهد انیانی نیروی از برخورداری همه  از جر مه  و تیترده های زیرساخت

 و انقمبی فرهنگ از برآمده علمی و بومی اقتصادی الگوی از اتر پیشرفت  برای راسخ عز 

 آید می فائق اقتصادی مشكمت همه بر جنها نه کند پیروی است  مقاومتی اقتصاد همان که اسممی

 کرده  آرایی صف بزرگ ملت این برابر در عیار جما  اقتصادی جنگ یک جحمیل با که را دشمن و

 بی و مخاطرات که جهانی در جوانیت خواهد بلكه دارد  می وا نشینی عقب و شكیت به

 در...  و سیاسی اقتصادی  مالی  های بحران مانند اختیار  از خارج جحوالت از ناشی های اطمینانی

 و پیشرفت جداو  و مختلف های زمینه در کشور دستاوردهای افظ با است  افزایش به رو آن
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 و دانش به متكی اقتصاد  ساله بییت انداز چش  سند و اساسی قانون اصول و ها آرمان جحقق

 از بخش الها  الگویی و سازد محقق را پیشرو و پویا ترا  برون و زا درون بنیان  عدالت فناوری 

 ".بخشد عینیت را اسم  اقتصادی نظا 

 اذ  با الگو یا مدل در. است واقعیت شده ساده چارچوب الگو یا مدل از منظور :3اقتصادی الگوی

 ندارند مهمی نقش جحلیل کلی تیرینتیجه در شودمی اایاس که واقعی دنیای جزئیات و متغیرها کردن

 تیری می نادیده و کنی می اذ  را چیزهایی آن واقعیت سازی ساده در. پردازدمی واقعیت سازی ساده به

 (.2: 1373 رامانی ) تذارد نمی بجا ما تیرینتیجه در داری معنی جأثیری ها آن ترفتن نادیده که

 دو. دارد وجود مختلفی نظری جعاریف اقتصادی ادبیات در عدالت با رابطه در : اقتصادی عدالت

 :از عبارجیت زمینه این در رایج جعاریف

 "مشخص و ثابت سطح یک به مرد  عمو  همه زندتی و رفاه سطح رساندن"

 "ثابت نیبت یا مقدار یک به مرد  جما  زندتی سطح افزایش"

  میان در واقعی جعادلی ایجاد و وجه بی امتیازات اذ  از عبارجیت عدالت رالز دیدتاه از

 ساختار از جا به نا هایخواسته و امتیازات صورت این به جا ها انیان متعارض هایخواسته

 .(3: 1377 مهر  آرمان و دادتر) شود ااصل اجتماعی ساختار در جعادل و اجتماعی

 جوزیع از منظور. "است جولید عوامل و ثروت اكیمانه جوزیع" عدالت از منظور پژوهش این در

 اینكه یا و یابد اختصاص جولید به ثروت موجود رویدادهای و شرایط به بیته که آن یعنی اكیمانه

 .شود جوزیع عدالت به مرد  میان شرایط به بیته

 اقتصادی عدالت به مربوط میائل کالبدشكافی در  :اقتصادی عدالت به مربوط مسائل کالبدشکافی

 :باشدمی مطرح زیر موارد

 که کشور اقتصاد در موجود هایآسیب دالیل از برخی کشور: اقتصادی عدالت به مربوط هایآسيب .1

 .نمود عنوان شرح بدین جوانمی را باشندمی مؤثر اقتصادی عدالت بر

 اطمعات  صااب تروه یا نهاد یا فرد یک آن طی که است فرآیندی رانت:جویی رانت و رانت( الف

 هایسرمایه به هافرصت این جصااب با و اند بهره بی آن از دیگران که شود امتیازهایی و ها فرصت

 نوعی رانت  از مفهو  این در .یابد دست اجتماعی و فرهنگی سیاسی  ممتاز هایموقعیت و مالی

 از میاوی شرایط در دیگران که ویژه امتیازات از آتاهانه استفاده این و است نهفته فیاد به ارجكاب

                                                           
1 Economic Model 
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 بعضی از ناشی عمده طور به اقتصادی هایرانت. است انحصار زاییده اغلب ندارند  ایبهره آن

 ها قیمت کنترل امایتی  هایسیاست بازرتانی  هایمحدودیت طبیعی  منابع: مانند اقتصادی عوامل

 باشند می دولتی اعتبارات و بودجه جوزیع نحوه و ارزی هایسهمیه جخصیص ارز  نرخ چندتانگی

 : از عبارجند ایران اقتصاد در هارانت منشأ(. 2: 1377خانی )

  ؛خا  نفت صدور از ااصل ارزی درآمدهای ایران اقتصاد در رانت منبع جرین مه  -1

 ؛بازار در پولی بهره نرخ و بانكی اعتبارات نرخ جفاوت از ناشی رانت -2

 ها آن سازی اختصاصی درواقع و دولتی هایشرکت و صنایع سازی خصوصی از ناشی هایرانت -3

  ؛سازیخصوصی جای به

 جأثیر جحت که تمرکی عوارض پرداخت بدون اتی الورود ممنوع کاالهای غیرقانونی واردات -2

 قاچاق امر شدن نهادینه به منجر طوالنی دوره طی مجوزها بر مبتنی نظا  و ارزی هایسیاست اعمال

 .است تردیده کشور در کاالها

  غیرمیتقی ؛ طور به هایارانه هدفمند غیر جوزیع از ااصل رانت -2

 شرایط در معامله هرتونه انجا  و خارجی و داخلی قراردادهای در پورسانت و رشوه پرداخت -2

 ؛رسمی مزایده و اراج مناقصه  برتزاری بدون و غیررقابتی

  ؛افراد از برخی برای اطمعاجی رانت -8

 ؛شهری مناطق در ویژه به زمین رانت -7

 مطرح نیاز و جرس از رهایی برای سازوکاری عنوان به اجتماعی جأمین  :اجتماعی تأمین شرایط( ب

 و محدوده جعیین برای قانونی میتند اساسی قانون 23 اصل ااضر اال در ما کشور در. شد

 ازنظر اجتماعی جأمین از برخورداری مذکور اصل مطابق. هیت اجتماعی جأمین مفهومی چارچوب

 به نیاز و سوانح و اوادث ماندتی  درراه سرپرستی بی ازکارافتادتی  پیری  بیكاری  بازنشیتگی 

. است همگانی اقی غیره و بیمه صورت به پزشكی هایمراقبت و درمانی و بهداشتی خدمات

 مرد   مشارکت از ااصل درآمدهای و عمومی درآمدهای محل از قوانین طیف است موظف دولت

 نظا  در هابیمه نقش .کند جأمین کشور افراد یک یک برای را فوق مالی هایامایت و خدمات

 اقشاری در اجتماعی عدالت از برخورداری سه  نخیت: است موردنظر منظر دو از اجتماعی جأمین

خدمات  ؛اجتماعی عدالت جحقق در بازرتانی هایبیمه سه  دو . دارند سروکار تران بیمه با که

 نقش درستی به جواندمی وقتی ایران در بیمه. است ناشناخته مرد  نزد بیمه مؤسیات و هاشرکت
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 سپس و شود معرفی مرد  به عمل مجرای در ابتدا که نماید ایفاء اجتماعی عدالت جحقق در را خود

 رشنوادی) .نماید جمش تذاربیمه با روابط کردن استوار و ایبیمه بنیادهای بهیازی برای

 (. 22: 1378ودهنوی 

 جلقالی  اقتصادی بازیگر جریناصلی عنوان به دولت که شرایطی در  :اقتصادی و مالی مفاسد شرایط( ج

 امالر  ایالن  کاله  یابالد مالی  افزایش دولتی نیروهای سوی از اقتصادی زدایی ضابطه امكان طبعاً شودمی

 کارتزاران که تیردمی شكل شرایطی در اقتصادی فیاد طورکلی به. ترددمی اقتصادی فیاد به منجر

 جرجیح عمومی منافع بر را خود منافع و ترفته نادیده را قانونی شده پذیرفته ضوابط  واداری اجرایی

-خصوصالی  رونالد  یالا  و شده تذارده اجرا مراله به اقتصادی جوسعه هایبرنامه که زمانی. دهندمی

 اقتصالادی  فیالاد  تیالری شالكل  امكالان  تیالرد مالی  قرار کار دستور در اقتصادی زدایی ضابطه و سازی

 بالوده  ساختاری و سازمانی نهادمندی فقدان از هاییجلوه بیانگر اقتصادی فیاد زیرا یابدمی افزایش

 نالژاد   مصاللی ) تیالرد مالی  قالرار  فالردی  منافع جأثیر جحت کارتزاران قانونی و نهادی نقش درنتیجه و

 بالرای  را زمیناله  اقتصالادی  جوسالعه  هالای برناماله  از بعد دوران در ایران اقتصادی ساختار(. 22: 1372

 در دولتالی  امكانالات  از ایعمالده  بخالش  سالازی خصوصی درروند. است نموده فراه  فیاد افزایش

 دولتالی  هالای دارایالی  فالروش  هالای روش ایالران  در(. 23: همان.)ترفت قرار جدید هایتروه اختیار

 این. تردند مندبهره فرآیند این از اقتصادی و سیاسی مختلف هایمجموعه که ترفته انجا  ای تونه به

 باله  منجالر  اقتصالادی  هایمدل در جابجایی هرتونه و بوده دولتی اقتصاد تیترده اج  از ناشی امر

  (.22: همان. )شد خواهد کشور عمومی هایاوزه در اقتصادی فیاد افزایش

 :شودمی جفییر نوع دو مالیاجی عدالت عمومی بخش اقتصاد در: مالیاتی عدالت شرایط( د

 . افقی عدالت -

 . عمودی عدالت -

 دارند قرار مشابه اقتصادی وضعیت در که اشخاصی با باید هامالیات که است آن افقی عدالت

 ازنظر که اشخاصی با باید هامالیات که است آن عمودی عدالت و کند برخورد یكیان صورت به

 هد  دو بین تفت باید. کند برخورد نامیاوی صورت به هیتند متفاوجی وضعیت در اقتصادی

 کارایی که هاییمالیات یعنی دارد وجود ذاجی جضاد هامالیات خصوص در عدالت و کارایی

 افظ را اقتصادی کارایی عادالنه هایمالیات برعكس و نییتند عادالنه کندمی افظ را اقتصادی

 مالیاجی عدالت دیدتاه از اما کندمی افظ را اقتصادی کارایی که سرانه مالیات مثل. کنندنمی
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 ازنظر اقتصادی کارایی هد  رعایت باوجود افزوده ارزش بر مالیات. نییت عادالنه وجه هیچ به

 را آن بار کنندتانمصر  مالیات این داشتن عمومیت صورت در زیرا نییت مناسب چندان عدالت

 (.108: 1378صمیمی )  "کنندمی جحمل

 در تذاری سیاست با ارجباط در کشور مالیاجی فعلی نظا  مشكمت جرین مه  وبودجه برنامه سازمان

 :است نموده اعم  شرح به بدین را اقتصادی کمن و خرد سطح

  .تیردمی صورت مختلف نهادهای در و غیرمتمرکز صورت به مالیات تذاریسیاست -

 که دراالی شودمی انجا  جدیدی هایتذاریسیاست مجلس  در مربوط قانون جصویب هنگا  -

 سایر با آن هماهنگی درثانی باشد برخوردار باالیی انیجا  از اوالً مالیاجی هایسیاست باید

 .شود افظ اقتصادی هایسیاست

 امور وزارت و میتقی  هایمالیات قانون به محدود مالیات از عمومی برداشت ااضر اال در -

 کنندمی وصول را هاییدرآمدتوناتون  هاینهاد. نییت صحیح که شودمی دارایی و اقتصادی

 جأمین سوخت  ها اجوبان ها شهرداری عوارض انواع جمله آن از. هیتند مالیاتاز  نوعی که

 (.1382 وبودجه برنامه سازمان) ... و جور  اجتماعی 

 و منابع اقتصاد دانش دو با زییت محیط نظری لحاظ به: طبیعی منابع و زیست محیط شرایط( هـ

 دانش این از جوجهی قابل بخش که دلیل بدین منابع اقتصاد با ارجباط. است خورده تره پایدار جوسعه

 اینكه لحاظ به پایدار جوسعه با ارجباط و است مربوط محیطی زییت منابع از استفاده چگونگی به

 وضعیت(. 23: 1378صمیمی . )است زییت محیط افظ جوسعه  پایداری شرایط جریناصلی از یكی

 : است بوده تونه بدین عنوان چهار در کمی هایشاخص اساس بر کشور زییت محیط

 جهانی میانگین با مقاییه در برابر 10 از بیش توترد اکیید دی غلظت: هاآلودتی و هاآالینده( 1

 .شودمی مشاهده وارونگی پدیده و فراجر جحمل اد از شهرها کمن در هاآالینده برخی جراک . است

 ناشی خیارات ریال جریلیون کی از بیش ساالنه هاجنگل سازمان اعم  بنا بر: خاک فرسایش( 2 

 .است خاک فرسایش خیارات بهمربوط  آن% 10 که شودمی جحمیل ملی اقتصاد بر طبیعی منابع از

 جرجیب بدینو  است تونه 21خطر  معرض درو ماهیان  پیتانداران کل جعداد: زییتی جنوع( 3

 .  دارد نامطلوبی وضعیت زییتی جنوع بودن اندک لحاظ با ما کشور
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 در و اندخوب مراجع جزء کشور مراجع از% 10 ها آن موجود آمار مطابق: تیاهی پوشش جخریب( 2

 برداریبهره و یلجنگ درختان قطع اثر در تیاهی پوشش سطح کاهش بر عموه نیز هاجنگل مورد

 (.88: همان) روند می بین از هاسوزیآجش اثر در پوشش این از بخشی مراجع از ازاد بیش

 یطق و عدل بر جأکید معر  اسممی انقمب اول دهه هایسال  :درآمدی هایدهك شرایط( و

 بانكی سییت  و مادر صنایع سازیردولتیینظ ترایانهمیاوات هایسیاست اجرای و بوده اسممی

 و ثروت و درآمد بر مالیات و جصاعدی هایمالیات وضع ثروجمند  طبقات اموال مصادره کشور 

 در اساسی جغییرات و انتظار و جوقع علیرغ  که است بوده مطرح شدیداً مصرفی یارانه پرداخت

. است سؤال محل طبقاجی فاصله کاهش در نظا  جوفیق مرد  طبقات بین درآمد جوزیع ساختار

 درآمدی مصر  رسیدن اداقل به سبب درآمد فااش اختم  کل  در(. 122: 1372نژاد  مصلی)

 شاغلین سرانه نازل بازدهی جلفیق. است شده باال درآمدی سطوح در اسرا  استمرار و جامعه پائین

 سویی از. است نموده جحمیل جامعه بهمماظه  قابل فقری اجباراً درآمد نابرابر جوزیع الگوی با

 جبع به و درآمد عادالنه جوزیع باید عبارجی به و یافت دست اقتصادی جوسعه به فقر بطن در جواننمی

 غیرعادالنه کاممً جوزیع اثر در .شود جلقی اقتصادی جوسعه راهبرد از الینفک جزئی فقرزدایی آن

 بخش ساله هفتادوپنج عملكرد .برندمی را بیشتری سه  جامعه پردرآمد طبقات کشور  در درآمدها

 کشور انزوای در جوسعه اندیشه فقدان و کشور اقتصادی مدیریت هاینارسائی بر عموه خصوصی

 (. 182: همان) است داشته مشهودی نقش

 ایران  علیه امنیت شورای قطعنامه اولین و جامع و مندقانون جحری  نخیتین:  اعمالی هایتحریم .2

 مصدق محمد وزیری نخیت زمان در نفت صنعت شدن ملی به واکنش در که است بریتانیا جحری 

 انقمب پیروزی از پس و آمریكا جوسط جدید هایجحری  کوجاه  دوران ازآن پس .ترفت صورت

 محموله ارسال از ممانعت با 1383 نوامبر 7 جاریخ از آمریكا متحده ایاالت. شد آغاز ایران اسممی

 هاجحری  جاسوسی  النه اشغال بهانه به بود شده پرداخت نیز آن پول که دالری میلیون 300 سمح

 اروپا اجحادیه. است نموده اعمال آن انواع در را هاجحری  این روز بدین جا و کرد آغاز را علیه ایران

 در محدودیت و صادراجی اعتبارات صدور جحری  با 1370 آوریل 22 جاریخ از نیز انگلیس و

 .نمود را آغاز ایران ملت علیه هاجحری  اعمال آمریكا  با همراهی منظور به سرمایه وانتقال نقل

  امروزه
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ای  رسانه ارجباطی  بازرتانی  – ججاری پولی  – مالی هایجحری ) تروه شش در اعمالی هایجحری 

 :از عبارجند اعمالی هایجحری  از برخی .شوندمی بندیجقیی ( انرژی هایجحری  و سیاسی

 یهای اعمالمیتحر :8جدول

 جحری  ابعاد جحری  نوع

 مالی هایجحری 

 پولی و

 با پول المللی بین صندوق ای جهانی بانک مانند المللی بین پولی و مالی نهادهای مخالفت -

 بانكی؛ های وا  دادن

 ایرانی؛ های بانک مالی ایاب ضبط -

 ایرانی؛ های بانک فعالیت جداو  از جلوتیری -

 و دفاع وزارت پاسداران  سپاه به وابیته های شرکت و اشخاص بانكی هایایاب انیداد -

 اجمی؛ انرژی سازمان

 هایجحری 

 بازرتانی ججاری

 ؛جلوتیری از عضویت جمهوری اسممی ایران در سازمان جهانی ججارت -

 ؛جعیین محدودیت کمی و مالی اج  صادرات مجاز ایران -

 هایجحری 

 ارجباطی

 کشورها؛ سایر آسمان از ایران اسممی جمهوری هواپیماهای عبور از جلوتیری -

 خارجی؛ بنادر در ا.ا.ج کشتیرانی ناوتان پهلوترفتن از جلوتیری -

 هایجحری 

 ایرسانه

 یاهو؛ و توتل شرکت دو جوسط هامحدودیت برخی اعمال مانند ایران هایایمیل جحری  -

 ای؛ماهواره هایشبكه از ایران اذ  -

 ایران؛ به ایماهواره هایبرنامه و فروش پخش لغو -

 اینترنت؛ با ایران ارجباط قطع -

 صداوسیما؛ مرزی برون هایشبكه ایماهواره پخش ممنوعیت -

 هایجحری 

 سیاسی

 المللی؛ بین هایسازمان در ایران عضویت لغو -

 نظا ؛ کارتزاران از برخی برای روادید صدور ممنوعیت -

 فراخوان طریق از ایران اسممی جمهوری با کنیولی –سیاسی روابط محدودسازی یا قطع -

  اعضا؛ از برخی

 انرژی جحری 

 ایران؛ تاز و نفت صنایع در فراملیتی هایشرکت تذاریسرمایه ممنوعیت -

 ایران؛ تاز و نفت صادرات قطع -

 از ایران؛ واردات قطع -

 از و داشته سرشاری طبیعی منابع ایراناقتصادی:  عدالت با رابطه در موجود هایظرفیت .3

 اساسی میائل دچار نهادی هایزیرساخت در اما است  برخوردار مناسبی فیزیكی هایزیرساخت

 افزایش را منابع این افزاییه  جا شوند طراای صحیحی و دقیق راهبردهای و اهدا  اتر. است

 و شده رفع کشور جاری میائل از بییاری نزدیک  ایآینده در که نمود بینیپیش جوان می دهند؛
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 از بیش هاآن رفع که هیتند نر  جنس از بیشتر کشور میائل. دهد رخ ای مماظه قابل پیشرفت

 محرو  مناطق هایظرفیت. دارد باال همت و هوشمندی به نیاز باشد  داشته مالی منابع به نیاز آنكه

 وریبهره افزایش ظرفیت ها زیرساخت ش زاشتغال  آمو و جولید تذاری سرمایه هایظرفیت مانند

 مصر  هایجعاونی و خیریه هایصندوق مذهبی  – اجتماعی هایشبكه ظرفیت جولید  عوامل

 .باشدمی اقتصادی عدالت با ارجباط در که است کشور در موجود هایظرفیت از بخشی

 و عدل برپایی و عدالت جحقق که امر این به جوجه باعدالت:  با رابطه در اتخاذی هایسیاست .4

 این به جوجه اجخاذی هایسیاست در همواره است  بوده اسممی انقمب آرمانی اهدا  از قیط

 اقتصادی جوسعه مختلف هایبرنامه کلی هایسیاست میان این در. دارد باالیی جایگاه امر

. باشدمی عدالت با رابطه در اجخاذی هایسیاست مه  هاینمونه از ایران اسممی جمهوری

 زیر اهدا  اجتماعی عدالت تیترش با رابطه در اقتصادی جوسعه پنج  برنامه در نمونه عنوان به

 :است مدنظر

 کاهش و اجتماعى عدالت پایه بر اقتصادى جوسعه و رشد به مربوط هاى فعالیت همه جنظی  .1

 :زیر موارد بر جأکید با درآمد ک  قشرهاى از محرومیت رفع و طبقات میان فاصله

 هاى یارانه اعطاى مالیاجى  هاىسیاست طریق از درآمدى غیرموجه هاى نابرابرى جبران 

 ؛اى بیمه سازوکارهای و هدفمند

 ؛آن مداو  کردن هنگا به و درآمدى پایین دهک دو اقشار اطمعات بانک جكمیل 

 آشكار؛ غیر هاى یارانه کردن هدفمند جدریجى اجراى و آشكار هاى یارانه کردن هدفمند 

 ؛اقتصادى اطمعات از جامعه آااد برخوردارى جأمین 

 :بر جأکید با تذشته جاریخى هاىدوران از ااصل های ماندتی عقب جبران براى الز  اقدامات .2

 روستایى  جوسعه هاىطرح جهیه با کشاورزان و روستاییان زندتى و درآمد سطح ارجقاء 

 تذارى قیمت نظا  اصمح و نوین خدمات و روستایى صنایع صنعتى  کشاورزى تیترش

 ی؛کشاورز محصوالت

 اداکثر به جینى ضریب که طوری به جامعه درآمدى پایین و باال دهک دو فاصله کاهش 

 .برسد برنامه پایان در 32/0

  ؛درصد 8 به کشور در بیكارى نرخ رساندن براى ضرورى اقدامات انجا 

 ؛درمانى بیمه خدمات و اجتماعى جأمین نظا  تیترش و کارآمد و فراتیر بیمه جأمین 
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 ؛اجتماعى و فردى هاى آسیب از تیرىپیش هاى نظا  جوسعه 

 ؛خانوار سرپرست زنان و محرو  اقشار از امایت 

 جا که نحوی به جامعه درآمد ک  و متوسط اقشار جوانمندسازى باهد  جعاون بخش جوسعه 

 .برسد درصد 22 به جعاون سه  پنج  برنامه پایان

 هاتذاریسیاست در اقتصادی عدالت نوع از ویژهبه آن مختلف هایوجه در عدالت جحقق اترچه

 موضوع این دهندهنشان زمینه این در هاچالش و هاآسیب وجود اما است بوده موردجوجه همواره

 .است نبوده آمیز موفقیت موارد این اجرای که است

  شناسی روش
تیری از روش  با بهره تیرد وای قرار میجحقیقات کاربردی  جوسعهاین پژوهش در چارچوب 

جامعه آماری در پژوهش ااضر عبارجند  .ترفته است انجا  1ای و نظریه داده بنیاد زمینه –موردی 

از خبرتان اوزه اقتصاد کمن که دارای جحصیمت دانشگاهی در رشته اقتصاد در مقطع دکتری 

های کمن   مشاوره و تذاریهای سیاستدر سطوح راهبردی و در اوزهبوده و از سوابق مدیریتی 

های جامعه آماری و محدود سال برخوردار باشند. با نگرش به ویژتی 12ک  به مدت  اجرا دست

تیری های کیفی از روش نمونهبودن آن و همچنین متغیرهای مورداستفاده در پژوهش  برای داده

جا اد اشباع استفاده تردیده است. ابزار روش میدانی تردآوری هدفمند همگون و تلوله برفی 

اطمعات در این پژوهش عبارت از مصاابه باز و بیته و ابزار روش کتابخانه علمی و جخصصی  

اول موجود در  پژوهشی  اسناد و مدارک دست –های علمی  مقاالت علمی فیش پژوهش از کتاب

ها های رسمی سازمانهای علمی و جخصصی و آرشیو سایتنهها و مراکز جحقیقاجی  کتابخادانشگاه

وجحلیل اطمعات از آمارهای جوصیفی و استنباطی )نا پارامتریک( و همچنین  اند. برای ججزیهبوده

تیری شده است. همچنین با استفاده از نظریه داده  های جحلیل محتوا و جحلیل تفتمان بهرهاز روش

شده است. برای باال بردن روایی  نه جوصیف صر  پدیده پرداختهها و  به تیترش جئوری بنیاد

هایی در شده و پرسش خوبی استفاده ها و نظرات متخصّصان هر رشته به مصاابه از دیدتاه

منظور  مصاابه باز و بیته مطرح تردید که در ارجباط با موضوع پژوهش است. در این پژوهش به

تیری شد. برای باال بردن پایایی نفر از خبرتان بهره 2ی هاها از دیدتاه افزایش روایی مصاابه

تر شده و یا از چندین مصاابه ای دیگر و در زمانهای مختلف مطرح تونه مصاابه  سؤاالت به

                                                           
1 Grounded Theory 
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شده از  های انجا شده است. برای افزایش پایایی مصاابه برای جعداد معیّنی آزمودنی بهره ترفته

 صورت ترفته شد.تیری تر بهرهچندین نفر مصاابه

در این پژوهش با جوجه به اینكه مبانی نظری کافی در زمینه موردنظر وجود نداشته است از روش 

شده است. در مراله اول موضوع موردبحث یعنی جبیین الگوی عدالت  نظریه داده بنیاد استفاده

ها  اهدا  و ها  ظرفیتاقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی مشخص و در این راه جعیین آسیب

آوری اطمعات الز  در  ازاین مراله جمع های موردنیاز الزامی تردید. پسدرنهایت شاخص

های الز  صورت پذیرفته است. هرکدا  از این چهار مقوله از اسناد  مدارک و به کمک مصاابه

ردنظر های الز  در رابطه با هرکدا  از چهار محور مدنظر انجا  شد و مفاهی  مو سپس کدتذاری

ها جشكیل تردید. در ادامه با کمک راهنمایی جامعه خبرتی و از طریق  در هرکدا  از بخش

های چالش   شده در قبل صورت پذیرفته و مؤلفه بندی مفاهی  جشكیلکدتذاری محوری دسته

های مربوطه جشكیل شدند. در پایان از طریق کدتذاری ظرفیت  عدالت و درنهایت شاخص

دنظر شامل بعد عدالت مشخص شد و باراهنمایی جامعه خبرتی و با کمک انتخابی بعد مور

 ارائه شد. 2قدرت و خمقیت پژوهشگران الگوی موردنظر این پژوهش در قالب شكل شماره 

 های تحقيق ها و یافته داده وتحليل تجزیه
جمهوری با جوجه به اینكه این پژوهش به دنبال ارائه الگوی جامع در مورد عدالت اقتصادی  

اسممی ایران است و ادبیات خاصی نیز در این زمینه وجود ندارد  از روش نظریه داده بنیاد و 

های باز و بیته با خبرتان اشباع نظری و با استفاده از جكنیک تلوله برفی و از طریق مصاابه

ابه نیز ها و جعیین الگوی موردنظر اقدا  شد. روش مصامنظور روایی سنجی مصاابه اقتصادی به

شده است. از طرفی چون از معیار  باز و بیته بود و سؤاالت نه کاممً باز ونه کاممً بیته طراای

ها جا زمانی که پژوهشگران به اشباع کامل است لذا روند مصاابه اشباع نظری استفاده تردیده

هت روایی  ها به دست نیاید  ادامه یافته است. جهای جدیدی از مصاابهبرسند و دیگر داده

ها از طریق سه جن از خبرتان منتخب در اوزه اقتصاد موردسنجش قرار های مصاابهپرسش

شود و آنچه باید دانیته شود نیز باید در پایایی مورد ترفت. جعامل متقابل بین آنچه که دانیته  می

 است.بررسی قرار تیرد که این امر در این پژوهش موردنظر بوده 
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شده است. در  و پایش اطمعات موردنیاز این پژوهش از شش مراله جشكیلآوری فرآیند جمع

های عدالت اقتصاد ملی به جفكیک چهار بخش ججاری  عمومی  اجتماعی و مراله اول آسیب

 شده است.  آمده استخراج عمل های بهخانوار با جوجه به مصاابه

با ظهور نفت دارای ساختار رانتی  بافت اقتصادی ایرانهای عدالت اقتصاد ملی: های آسیبمؤلفه

ها را طی بیش از یک قرن ججربه ای از نهادها و فرآیند جعاممت خاص بین آنبوده و مجموعه

شدت متأثر از این ساختار و فرآیند جعاممت ااک  بر  نموده است. محیط اقتصاد داخلی کشور به

که با  ای ساختاری مواجه بودهههای اقتصادی این مجموعه با آسیبباشد. اغلب اوزهآن می

تذاران و مدیران اقتصادی جشدید و بعضاً مشكمت جبعی دیگری را نیز ضعف عملكردی سیاست

جوان به دو تروه اصلی در محیط اقتصاد ملی را می های موجودبه وجود آورده است. آسیب

 ( جقیی  نمود. های مربوط به کارایی انطباقی های مربوط به کارایی جخصیصی و آسیبآسیب)

 های عدالت اقتصاد ملیهای آسیب. مؤلفه:2جدول

های آسیب

عدالت 

 اقصادی

 های کارایی جخصیصی آسیب
های  آسیب

 کارایی انطباقی

 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد عمومی اقتصاد ججاری

عدالت 

 اقتصادی

  هـای    فراهم شدن زمینـه

 رانت جویی

   ــا ــدی ن ــ ناکارآمــ

 خصوصیهای   بیمه

 توجهی بخش تجاری  بی

زیست و منـابع   به محیط

 طبیعی

 ساختار دولت رانتی 

  ناکارآمدی ن ا   تأمین

 اجتماعی

 مفاسد مالی و اقتصادی 

 ناکارآمدی ن ا  مالیاتی 

 های ناکارآمدی سیاست

 زیست  حمایت از محیط

   عــد  اجــرای صــحی

 هاهدفمندی یارانه

   ناکارآمدی ن ا

ــت ــای   حمای ه

 اجتماعی

 وضـــــــعیت 

 نامطلوب درآمد

  ــه در هزینــــ

های پایین  دهك

 درآمدی

 

 

های عدالت اقتصادی های اقتصاد ملی بر آسیبدر تا  دو  جأثیر جحری  های عدالت اقتصادی:چالش

نامی   مورد بررسی و پژوهش قرارترفته است. های عدالت اقتصادی میعنوان چالش که آن را به

ها و بررسی باشد. با جوجه به شناسایی آسیبمی های عدالتها برآسیبها نتیجه اثر جحری چالش

های ها به دست آمد. برای پی بردن به ارجباط بین چالشای از چالشها مجموعه ها بر آناثر جحری 
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مدت و مدت  میانهای کوجاهدورههای اقتصاد ملی و همچنین دوره زمانی )عدالت اقتصادی با بخش

وسیله خبرتان  ها بر محیط اقتصاد ملی و ابعاد اقتصاد و روایی سنجی به( جأثیرتذاری آنبلندمدت

جن از خبرتان اقتصادی جامعه آماری به روش اشباع  های باز و بیته با پنجمنتخب و مصاابه

درج  3ها در جدول شماره شده از این مصاابه شده است. نتایج ااصل هدفمند صورت ترفته

 تردیده شده است.
 های عدالت اقتصادیچالش :9جدول

های چالش

عدالت 

 اقتصادی

 های اقتصادیبخش

 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد عمومی اقتصاد ججاری

 مدت کوجاه
 تیترش قاچاق 

 تیترش ااتكار 

 هالای   کاهش نفوذ برنامه

امایالالالالت دولالالالالت از  

 پذیرهای آسیبتروه

  کالالاهش قالالدرت خریالالد

هالالای نقالالدی   امایالالت

هالالای  دولالالت از تالالروه 

 پذیر آسیب

 

  کالالاهش ضالالریب

نفالالوذ مؤسیالالات 

 خیریه

 های  افزایش تروه

 پذیر آسیب

   افزایش هزینه مواد غالذایی و

 کاهش امنیت غذایی خانوار

 مدت میان

  تیالالالالالالالالالترش

خالالواری و  رانالالت

 فیاد اقتصادی

 

    کاهش امایالت دولالت

 از خانوار

  تیالالالترش مجوزهالالالای

 دولتی رانتی

  چند نرخی شدن ارز و

 تیترش رانت ارزی

 

   سالالممت کالالاهش ضالالریب

خالالالانوار در االالالوزه دارو و  

 درمان

 بلندمدت
  افالالزایش جخریالالب

 محیطیزییت
  

 کاهش سطح رفاه عمومی 

 

 

که در فرآیند اقتصاد ملی به دنبال آن هیتی  که با جقویت و با جوجه به این  های عدالت اقتصادی:ظرفيت

باشی  جا بدین طریق به های اقتصادی های اقتصادی به دنبال مقابله با آسیباستفاده از ظرفیت

های عدالت اقتصادی کشور در چهار بخش یابی   در سومین تا  ظرفیت اهدا  موردنظر دست

های موردنظر از طریق مصاابه با چهار جن از خبرتان مشخص شدند. روایی سنجی پرسش

جوجه به ها نیز با ها نیز از طریق سه جن از خبرتان  منتخب اقتصادی کشور و پایایی آنمصاابه
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 2ها به دست نیامد  موردبررسی قرار ترفت. جدول شماره اینكه نكته جدیدی از ادامه مصاابه

  شود.های اقتصاد ملی را شامل میهای عدالت اقتصادی و بخشارجباط میان ظرفیت

 های عدالت اقتصادیظرفیت: 4جدول

های عدالت  ظرفیت

 اقتصادی ج.ا. ایران

 های اقتصادی بخش

ججاری اقتصاد  اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد عمومی 

 عدالت اقتصادی

 های  ظرفیت

گذاری  سرمایه

در مناطق 

 محرو 

 های  ظرفیت

تولید و اشتغال 

در مناطق 

 محرو 

 های  ظرفیت

آموزشی در 

 مناطق محرو 

 ها در  زیرساخت

 مناطق محرو 

  ظرفیت افزایش

وری عوامل  بهره

 تولید

 های  شبکه

  -اجتماعی

 مذهبی

 های  صندوق

 خیریه

 های  تعاونی

 مصرف

 

 

 های عدالت اقتصادیمؤلفه

برای جعیین  های عدالت اقتصادی مورد بررسی و پژوهش قرارترفته است.در تا  چهار  مؤلفه

هایی باز و بیته طراای های اقتصاد ملی مصاابهها عدالت اقتصادی با بخشارجباط این مؤلفه

صورت رفت و برتشتی   ها از طریق خبرتان منتخب بهسنجی پرسشتردیده که پس از روایی 

ها با جعداد پنج نفر از خبرتان اقتصادی به روش اشباع هدفمند انجا  تردید و ارجباط این مصاابه

شده  های انجا های اقتصاد ملی مورد پرسش قرار ترفت. در ضمن پایایی مصاابهاهدا  با بخش

آمد موردبررسی قرارترفت. ها به دست نمیات جدیدی از ادامه مصاابهنیز با جوجه به اینكه اطمع

  شده است. نشان داده 2ها در قالب جدول نتایج مصاابه

 های عدالت اقتصادیمؤلفه : 5جدول

های عدالت مؤلفه

 اقتصادی ج.ا.ایران

 های اقتصادی بخش

 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد عمومی اقتصاد ججاری

 عدالت اقتصادی

  هالای   جوسعه فرصالت

 شغلی و اشتغال

 تذاری  جوسعه سرمایه

 در مناطق محرو 

 عدالت اجتماعی 

 زدایی محرومیت 

 تیترش جأمین اجتماعی 

 امایت از محرومین 

 کاهش فاصله طبقاجی 
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-ها و شاخصدر تا  بعدی ابعاد  مؤلفه  های عدالت اقتصادی ج.ا.ایران:ها و شاخصابعاد، مؤلفه

شده  ارائه  های انجا شده از پژوهش عدالت اقتصادی ج.ا.ایران بر اساس نتایج برترفتههای 

شده از سوی رهبر معظ  انقمب  باشد هد  جعییناند. مفهومی که در این پژوهش مدنظر میتردیده

اهدا  اساسی "در اقیقت ابعاد همان است.  "پیشرفت و عدالت"برای دهه چهار  انقمب یعنی 

ها موردنظر است. منظور از مؤلفه "عدالت اقتصادی"باشند که در این پژوهش بعد می "ملیاقتصاد 

های مدنظر شده است. شاخص ارائه 3 شماره باشد  که در جدولمی "اهدا  میانی اقتصاد ملی"

سو و  ها و اهدا  از یکها  ظرفیتهیتند که با نگاه به چالش "های عملیسیاست"درواقع همان 

-آمده و خود به سه اوزه شاخص دست های کلی ابمغی در اوزه اقتصاد از سوی دیگر بهسیاست

های ظرفیت ساز مدت(  شاخص های عملی کوجاههای جرمی  دهنده و بهبود ساز )سیاست

شده  های عملی بلندمدت( جقیی ساز )سیاست های مقاو مدت( و شاخص های عملی میان)سیاست

ها در اوزه های ناشی از جحری ها امید است که بر چالشین سیاستکارتیری ا و در صورت به

های ها و شاخصابعاد  مؤلفه 2عدالت اقتصادی غلبه شود و اهدا  محقق شوند. جدول شماره 

 دهد.عدالت اقتصادی ج.ا.ایران را نشان می

  جمهوری اسالمی ایرانهای عدالت اقتصادی ها و شاخصابعاد، مؤلفه :6جدول 

 مفهو 
 ها مؤلفه بعد

 هاشاخص

 ساز مقاو  ظرفیت ساز جرمی  و بهبود

 پیشرفت

 و عدالت

عدالت 

 اقتصادی

عدالت 
 اجتماعی

 قاطعیت مالیاجی 
 اثربخشی  نظارجی 
  سالالازی مقالالررات   شالالفا

 اقتصادی

 شفافیت مالیاجی 
 عدالت مالیاجی 
   کارآمدی خالدمات

 عمومی

  اشالالالالتغال پایالالالالدار در
 مناطق محرو 

 عدالت عمرانی 
    امحالالاء اقتصالالاد غیالالر

 رسمی
 مفاسد اقتصادی زدایی 

زدایی محرومیت  

  ای از  امایالالالالت بیمالالالاله
 نیازمندان

   ارجقاء سه   نیازمنالدان از
 ها یارانه

 زدایالالی  محرومیالالت
 مرد  نهاد

    ارجقالالاء مشالالارکت
 اقتصادی محرومین

  اشالالالالتغال پایالالالالدار در
 مناطق محرو 

 ارجقاء خدمات امایتی 

تیترش جأمین 
 اجتماعی

 بیماران نیازمند امایت از 
 جوزیع مجدد درآمدها 

  مشارکت اجتماعی
 در نظا  ملی سممت

  بیمالالاله  فراتیالالالر و
 کارآمد

 سالالالالازی    فعالالالالال
نهادهالالالالای خیریالالالاله 

 اجتماعی

   ارجقالالالاء شاخصالالالهاى
 سممت

 هالالالاى  جوسالالالعه بیمالالاله
 سممت

 نظا  بیمه رقابتی 
  اجالالالرای نظالالالا  ملالالالی

 سممت
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 الگوی مفهومی: 

 ازنظر شد. مطرح انقمب معظ  رهبر جانب از ابتدا مقاومتی اقتصاد ایده ایران اسممی جمهوری در

است. یكی از  اسممی نظا  مرد  از کردن جدا دنبال به اقتصادی جهدید موضوع در دشمن ایشان 

 در دقت باشد که مربوط به عدالت اقتصادی است. باهایی میمشكمت مطرح مربوط به آسیب

های مختلف ازجمله در زمینه اقتصاد ملی محورهای و هاجوان مؤلفهمی رهبری معظ  مقا  بیانات

 در شودمی موجب جمش در راستای بهبود شرایط ایشان  ازنظر نمود. استخراج عدالت اقتصادی را

 اقتصادی رشد به رو ها   روند پذیری المللی ضمن جرمی  آسیب شرایط فشارهای وارده از محیط بین

جنها کشور در  و نه بماند ها ازجمله عدالت اقتصادی محفوظزمینهشكوفایی اقتصاد ملی در همه  و

های اقتصادی مقاومت نماید  بلكه اهدا  اساسی اقتصاد را نیز دنبال شده و برابر جهدیدات و شوک
 درنهایت به سمت پیشرفت و عدالت ارکت نمایی . 

شد   استخراج لت اقتصادیدر رابطه با عدا معظ  رهبری مقا  بیانات از که هاییمؤلفه اساس بر

مؤلفه بوده که  3شامل باشد و شده دارای بعد عدالت اقتصادی می جوان تفت که الگوی ارائهمی

است. این الگو دارای  تیترش جأمین اجتماعیوزدایی  محرومیت  عبارجند از عدالت اجتماعی
 های عملی به شمار آورد. ها را سیاست جوان آنهایی است که میشاخص

اند به های مورد اشاره درج تردیدهها و شاخصگوی عدالت اقتصادی که در آن ابعاد  مؤلفهال

 باشد:شرح شكل زیر می
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 ایران اسممی جمهوری اقتصادی عدالت الگوی :1شكل
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  : پيشنهادو  گيری نتيجه

 نتيجه گيری-الف

عدالت اقتصادی است که هایی در عرصه بررسی محیط داخلی اقتصاد کشور ااکی از وجود آسیب

هالای عمالومی  اجتمالاعی  ججالاری و     هالا در االوزه  ریشه در میائل اساسی اقتصاد داشته و جأثیر آن

های ورود چالش به فضای اقتصالادی کشالور در   خانوار قادر است در جهت خواسته دشمنان  زمینه

وسعه و پیشرفت کشالور  ج مقوله عدالت اقتصادی را فراه  نماید. بدین جرجیب اقتصادی که باید پایه

شده که باید ابتدا به درمالان آن پرداخالت. جوزیالع نالابرابر ثمالرات رشالد        باشد خود به بیماری جبدیل

زییت  ساختار دولتی رانتی و ناکارآمالدی نظالا  جالأمین اجتمالاعی      اقتصادی  جخریب منابع و محیط

 باشند. می ازجمله میائل اساسی اقتصاد ایران

اقتصادی کشور به علت عد  وجود یک الگوی مدون شالفا  و  ئوالن های میتمر میباوجود جمش

هالایی در  اجكا برای مدیریت شرایط که دربرتیرنده بحث عدالت اقتصادی باشد  کماکان آسالیب  قابل

عرصه عدالت اقتصادی وجود دارد که سبب شده جا شرایط برای ایجاد جهدیدات امنیت ملی وجالود  

 .داشته باشد

ین پژوهش ارائه الگوی عدالت اقتصادی ج.ا.ایران بالوده کاله ضالمن شالناخت     بنابراین هد  اصلی ا

های عمومی  اجتماعی و ججاری اقتصاد ملی با در نظر تالرفتن مماظالات   ها در بخشابعاد و مؤلفه

 های استكبار جهانی و اوزه عدالت اقتصاد ملی جبیین نماید.امنیت ملی بتواند رابطه بین جحری 

آمده از ادبیات مطالعه شده به الگویی  دست منظور جبدیل مدل مفهومی به در مییر پژوهش و به

اطمینان  از دو جامعه آماری شامل خبرتان منتخب )سه نفر از افراد خبره اقتصادی( و جامعه  قابل

آماری خبرتان اوزه عدالت اقتصادی )پانزده نفر از خبرتان این اوزه( کمک ترفته شد. درنهایت 

-ها  اهدا  عدالت اقتصادی و درنهایت ابعاد  مؤلفهها  ظرفیتها  چالشآسیب ای متشكلمجموعه

ای جداتانه مشخص و ارائه شدند. در های عدالت اقتصادی ج.ا.ایران در مجموعهها و شاخص

های ااصله از پژوهش ااضر های فوق االشاره و همچنین سایر مفاهی  و دادهبر اساس داده پایان

 شده است. آمده و ارائه دست ادی جمهوری اسممی ایران بهالگوی عدالت اقتص

 : ها پيشنهاد -ب 

هایی مناسب با جوجه به روی این پژوهش یعنی عدالت اقتصادی   سیاستدر آخر برای هد  پیش

 :تردد یمهای موجود برای اجرایی کردن آن هد  پیشنهاد زیرمولفه
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اشالتغال پایالدار در   جوسالعه عمالران و    خالدمات عمالومی و   یکارآمد ساز : باعدالت اجتماعی .1

 جوان به جحقق این هد  اقتصادی کمک کرد.مناطق محرو  می

و ارجقالاء مشالارکت     نهالاد  مالرد   زدایالی  محرومیالت سیاسالت   یریکالارت  باله  : بازدایی محرومیت .2

جالوان باله جحقالق ایالن هالد       اشتغال پایدار در منالاطق محالرو  مالی   اقتصادی محرومین ضمن 

 .اقتصادی کمک کرد

شالدن بیماله و    یرکارآمدی و فرات: با اجرای نظا  ملی سممت ضمن تأمین اجتماعی گسترش .3

 جوان به جحقق این هد  اقتصادی کمک کرد.هاى سممت میشاخص یارجقا

 باشند:سایر پیشنهادات اجرایی بدین شرح می

 ؛/  مبارزه با مفاسد اقتصادی22های اصل اصمح ساختار نظا  اقتصادی/ اجرای دقیق سیاست -

 د:باشمی جرجیبهای آجی بدین ها برای پژوهشجوصیه 

هالای مختلالف اقتصالاد در بالاب عالدالت      های اسممی بودن رفتارها و بخششناسایی شاخص -

 ؛اقتصادی

 ؛فرمایشات مقا  معظ  رهبری در بحث عدالت اقتصادی یاجیو عملهای اجرایی جبیین روش -

 باشند:بدین شرح می های جحقیق صورت ترفتهکه محدودیت است ذکر یانشا

آوری تردیده است  ممكن است نتالایج  های پژوهش به روش مقطعی جمعبه دلیل اینكه داده -

 با جحقیقات طولی متفاوت باشد. آمده دست به

 طالرح ی تیتردت همچنین و موضوع بودن بدیع علت به موردپژوهش اوزه در جحقیقی ادبیات نبود

 است. های پژوهش ااضراز دیگر محدودیت قیجحق
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 فهرست:منابع 

 ای جرجمه و جفییر الهی قمشه قرآن کری  -

 منابع فارسی: -الف 

(. 1332زاده جهرمی  محمدصالادق. سالجادیه  سالید علیرضالا. سالمیعی نیالب  مصالطفی. )       جراب -

 –. فصاللنامه علمالی   های اقتصـاد مقـاومتی جمهـوری اسـالمی ایـران     بررسی ابعاد و مؤلفه

 .33پژوهشی مطالعات انقمب اسممی  سال ده   شماره 

 انتشارات سمت  چاپ نه   جهران؛ ،(8اقتصاد بخش عمومی)(  1378جعفری صمیمی  اامد ) -

معیارهای عدالت اقتصادی  از من ـر اسـال  )بررسـی انتقـادی      (. 1378ایینی  سید رضا. ) -

 . 32ی  سال هشت   شماره پژوهشی اقتصاد اسمم –. فصلنامه علمی ن ریه شهید صدر(

بررسی و شناخت تهدیدات اقتصاد ملی و ارائه الگوی ارزیابی (. 1378خادمی  سید موسی.) -

 . جهران  دانشگاه عالی دفاع ملی  دانشكده مدیریت راهبردی.هاآن

 موسیه جحقیقاجی جدبیر اقتصاد؛رانت در اقتصاد، (  1377خانی  صدیقه  )آذر ماه  -

بررسی و نقـد مبـانی معیـار عـدالت     (. 1377ن مهر  محمدرضا. )نیمه دو  دادتر  یداله. آرما -

 (  پژوهشنامه علو  اقتصادی.32)پیاپی  2. شماره اقتصادی رالز

   جلد اول  انتشارات برادران  چاپ اول  جهران.اقتصاد کالن نوین(  1373  )تیموررامانی   -

هـای عمـر در افـزایش     نقش بیمه  (1378رشنوادی   یعقوب و مجید دهنوی  )جیر و مردادماه  -

 . 122و  121های  های جهان بیمه شماره   جازهرفاه و عدالت اجتماعی

تهدید پذیری اقتصادی، تهدید پذیری هویت (. 1378رهبر  فرهاد. خادمی  سید موسی. )پاییز  -

 . 3نامه مطالعات ملی  شماره فصل ملی)مطالعه موردی ایران و کشورهای منطقه(.

برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصل از (  1382وبودجه ج.ا.ا  )جیرمالاه   رنامهسازمان  ب -

   ججارت خارجی معاونت امور اقتصادی و هماهنگی دفتر اقتصاد کمن؛صادرات نفت خا 

الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران )مبتنی بر (. 1331سیف  اله مراد. ) -

پژوهشالی آفالاق امنیالت  سالال پالنج   شالماره        –. فصاللنامه علمالی   هبری(دیدگاه مقا  مع م ر

 شانزده .
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اقتصاد مقـاومتی ج.ا.ایـران و نقـش آن در دفـای ملـی در برابـر       (. 1331سیف  اله مراد.  ) -

 جانبه  دانشگاه دفاع ملی. همایش دفاع ملی  دفاع همه های غرب. تحریم

بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران بـا  (  1373عزیز نژاد  صمد  نوزایی  سید محمدرضا )بهار -

 . 21  مجله پژوهش شماره تأکید بر تجارت خارجی

بررسی نقش ثبـات اقتصـادی بـر عملکـرد رشـد      (. 372ترجی  ابراهی . مدنی  شیما. )پاییز -

 .27پژوهش بازرتانی  شماره . فصلنامه زمان اقتصادی ایران با روش سیستم معادالت هم

هـا و ابعـاد    مؤلفه(. 1331محمد ایینی  امید. وثوقی نیری  عبداله. مرادی آیدیشه  شعبان. ) -

ای و نقـش آن در  و در اندیشه اما  خامنـه  (علیـه  اهلل رحمت) اقتصاد مقاومتی از من ر اما  خمینی

 نبه  دانشگاه دفاع ملی.جا . همایش دفاع ملی  دفاع همهوری و اقتدار ملیارتقاء بهره

  نشر قالومس  چالاپ   شناسی توسعه اقتصادی در ایران آسیب(  1372مصلی نژاد  غممعباس  ) -

 اول  جهران.

  نشر قومس  چالاپ اول    دولت و توسعه اقتصادی در ایران(  1372مصلی نژاد  غممعباس  ) -

 جهران.

ین  این؛ جندقی  غممرضا؛ نقی؛ زارعی مت مهرابی  امیر امزه؛ خنیفر  ایین؛ امیری  علی -

 ؛شناسی ن ریه داده بنیاد برای تحقیقات اسالمی )ارائه یك نمونه( معرفی روش(؛ 1330)

 سازمانی. مدیریت فرهنگ

 . جهران  نشر جوسعه.اقتصاد ایران: ن رها و نقدها(. 1378هادی زنوز  بهروز.) -

فصلنامه اقتصاد اسممی  . ابها  در اهداف ن ا  اقتصادی اسال (. 1378یوسفی  محمدعلی.) -

 .23شماره 
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