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الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران
اله مراد سیف ،1علیرضا شیخ،2
دریافت مقاله79/31/31 :

محمد رسول بهداد فر

پذیرش مقاله79/33/01:

چكيده
عدالت و جنبههای مختلف آن بهخصوص از منظر اقتصادی در دین اسالم بیالیار موردجوجاله قرارترفتاله
است .در نظا مقدس جمهوری اسممی ایران نیز از همان ابتدا عدالت و ایجاد عدل و قیط از اهالدا

مهال

انقمب برشمرده شده و همواره جوجه به عدالت در کنار سایر امور مورد جأکید بوده است .در سالهای اخیالر
دشمنان انقمب با جوجه به آسیبهایی که در زمینه عدالت به رغ جمش میتمر دستاندرکاران وجالود دارد
چالشهای اقتصادی برای کشور در این زمینه ایجاد کردهاند که به علت اهمیت موضوع چالشهالا در االال
جبدیلشدن به آسیب های امنیت ملی هیتند .در این رابطه فقدان یک الگوی مدون کاله بتوانالد بالا اسالتفاده از
ظرفیتهای عدالت اقتصادی بر چالشهای این مقوله غلبه کرده و به جحقق اهدا

جعیالینشالده منجالر شالود

عامل پدید آمدن این مخاطرات بوده است .در این پژوهش با بهرهتیری از روش آمیخته با بهکارتیری روش-
های کیفی موردی – زمینهای نظریه داده بنیاد و انجا مصاابه با خبرتان مجموعهای از آسیبها چالشها
ظرفیتها و مؤلفه های عدالت اقتصادی جمهالوری اسالممی ایالران جهیاله و درنهایالت الگالویی بالرای عالدالت
اقتصادی کشور ارائهشده است.
واژگان کليدی :عدالت اقتصادی ،اقتصاد ملی ،تحریم اقتصادی

 1دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع اما ایین

(علیهالیم )

dr_a-seif@yahoo.com

 2دانشآموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی(نویینده میئول) alisheaikh@yahoo.com
 3دانشآموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی behdadfar1390@yahoo.com
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مقدمه
اصل «عدالت» یكى از بنیادیجرین معار

قرآن کری است و رعایت عدالت و برقرارى قیط در

شئون فردى و اجتماعى انیانها ازجمله فعالیتهاى اقتصادى یكى از اهدا

بییار بلند اقتصاد

اسممى محیوب میشود.
در نظا مقدس جمهوری اسممی ایران نیز عدالت از اهدا

مه محیوب میشود .بهطوریکه

دهه پیشرو از سوی مقا معظ رهبری دهه پیشرفت و عدالت نا ترفته است .اهمیت عدالت در
آرمان نظا جمهوری اسممی جا بدان جا است که اضرت اما خمینی(رامهاهلل علیه) و رهبر معظ
(مدظلهالعالی)

انقمب اضرت اما خامنهای

همواره بدان جوصیه نمودهاند .بررسی مفهو عدالت

اجتماعی مدنظر اما خمینی مفهومی عا بوده و در ارجباط با اوزههای مختلف علو انیانی قرار
دارد .اما دقت پیرامون این میئله نشان میدهد که مه جرین کانون جوجه ایشان پیرامون عدالت به
کارکردها و شاخصههای اقتصادی این مفهو بوده است .اما خمینی در اغلب موارد مفهو عدالت
را در کنار میئله فقر و محرومیت مطرح کرده و "جأمین نیازهای اساسی" اقشار میتمند را جهت
خروج آنان از چنین وضعیتی جزء اقوق آنها قلمداد مینمایند .از طرفی نیز بابیان برابری
بهعنوان یكی از مه جرین وجوه عدالت قوانین و مقررات اسم را بر مبنای برابری افراد و اقشار
(رامهاهلل علیه)

طبقات مختلف بیان میکنند .بر این اساس میجوان عدالت را در اندیشه اما خمینی

به

"ایجاد فرصتهای برابر جهت جأمین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعه" معنا نمود.
مقا معظ رهبری نیز همواره به برقراری عدالت جوصیه نمودهاند .در این رابطه رهبر فرزانه انقمب
فرمودهاند:
در انقمب اسممی ما  -که یک ارکت دینی بود  -بهطور طبیعی عدالت جایگاه ممتازی داشت و
دارد .در شعارهای مردمی در قانون اساسی در بیانات اما راال

(رضوان اللَّه علیه)

در تفتمانهای

موضعی و در زمانهای مختلف و به مناسبتهای مختلف که جمهوری اسممی مطرح کرده این
جایگاهِ ممتاز دیده میشود... .
اما خامنهای(مدظلهالعالی) – بیانات در دومین نشیت اندیشههای راهبردی – 1330/2/28
در قانون اساسی نظا جمهوری اسممی ایران بحث عدالت جایگاه خاصی بین اصول دارد .بهعنوان
نمونه اصول  31 30 23 27به جبیین جزییات ابزار و وسایل جحقق این هد

پرداختهاند.
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برپایی قیط و عدالت در مقوله اجتماعی و اقتصادی بییار اائز اهمیت میباشد .آنچه از منابع
اسممی بهعنوان اهدا

میانی اقتصادی اسم میجوان استنباط کرد عبارجند از عدالت رشد و

امنیت اقتصادی (یوسفی  .)22 :1378رفتار و روابط عادالنه رفتار و روابطی است که بر اساس
اق باشد .بنابراین عدالت اقتصادی یعنی مراعات اقوق اقتصادی در اوزه رفتارها و روابط
اقتصادی(همان .) 27 :از منظر اسم عدالت از جایگاه و اهمیت باالیی برخوردار است و همواره
برپایی و جوجه به آن جوصیهشده است .در نظا مقدس جمهوری اسممی ایران از همان ابتدای
ظهور این نظا جحقق و برقراری عدالت در انواع خود علیالخصوص در بارزجرین وجه آن یعنی
عدالت اقتصادی از مه جرین اهدا

نظا برشمرده شده است .در این میان انقمب اسممی ایران که

از همان سالهای اولیه انواع فشارها را از جانب استكبار متحمل شده و در سالهای اخیر با موج
جدیدی از فشارها در جمامی اوزهها بهویژه اوزه اقتصاد مواجه تردیده است جما جمش خود را
برای جحقق عدالت همگانی به کار بیته است اما متأسفانه بهرغ جمشهای میتمر دستاندرکاران
به دلیل وجود عوامل ریشهای در مقوله عدالت نظا انقمبی هنوز نتوانیته اهدا

اساسی خود در

این زمینه بهویژه عدالت اقتصادی جحقق بخشیده و انتظارات واقعی جامعه و مرد را برآورده نماید.
همین موارد سبب شده است جا با بیجوجهی ناخواسته آب به آسیاب دشمن هوشیار ریخته جا با
بهرهبردن از فرصت پیشآمده و تیترش دامنه جحری های اقتصادی آسیبپذیریها را جشدید
نموده و در برخی موارد جا مرز جهدیدات علیه امنیت ملی در مقوله عدالت اقتصادی پیش برد.
بدیهی است که یكی از راهکارهای اصولی و اجتنابناپذیر برای دستیابی به اهدا

اساسی

انقمب و جحقق "عدالت و پیشرفت "1و مقابله با فشارهای اقتصادی استكبار ال میائل اساسی و
رفع آسیبپذیریهای عدالت اقتصادی است .از الزامات جحقق این امر وجود یک الگوی عدالت
اقتصادی است که بتواند در شرایط چالش عمل نماید و از اهدا
اقتصادی منحر

اساسی انقمب در زمینه عدالت

نگردد .الگویی که ضمن رعایت مماظات امنیت ملی و رفع آسیبپذیریهای

اقتصاد ملی در رابطه با عدالت اقتصادی مدیریت اصولی و مدبرانه امور عدالت اقتصادی کشور در
جما سطوح راهبردی عملیاجی و اجرایی را بهدست ترفته و قادر باشد نهجنها چالشهایی مانند
جحری های اقتصادی استكبار  -که با جحریک آسیبپذیریهای اقتصاد ملی سعی دارد آنها را به
معضل و مانعی بزرگ در مییر ارکت کشور به سمت اهدا

عالیه انقمب (پیشرفت و عدالت

 1دهه چهار انقمب از سوی مقا معظ رهبری بهعنوان دهه پیشرفت و عدالت نا تذاری تردیده است.
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اجتماعی) جبدیل نماید – را مدیریت و ک اثر نماید بلكه ازاینتونه چالشها بهعنوان فرصتی
برای سرعت بخشیدن به روند پیشرفت اقتصادی کشور و جحقق آرمانهای عدالت جویانه انقمب
بهرهبرداری نماید .بدین رو در این پژوهش بنا بر آن است جا الگوی یكپارچه اقتصادی در زمینه
عدالت اقتصادی جحت عنوان "الگوی عدالت اقتصادی ج.ا.ایران در شرایط جحری های اقتصادی"
طراای و ارائه تردد.
اهمیت انجا این پژوهش آن است که یكی از مه جرین اهدا

اقتصاد ملی محقق سازی عدالت

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

اقتصادی از اه موارد محیوب میشود .پژوهش در رابطه با عدالت اقتصادی به دالیل زیر از
اهمیت برخوردار است:
-

این جحقیق در اوزه اقتصاد کمن با جعیین مؤلفهها و شاخصهای بحث عدالت اقتصادی ضمن تشودن
پنجرهای بهسوی افقهای جدید جحقیقاجی چهارچوبی کلی برای شكلتیری الگویی در زمینه عدالت
اقتصادی را فراه میسازد.

-

با جبیین این الگو قادر به ارائه شاخصها و معیارهایی برای مدیریت عدالت اقتصادی کشور در راستای
سیاستتذاریهای صحیح اقتصادی در این راستا خواهی بود.

-

جبیین الگو سبب ه افزایی مدیریت عدالت اقتصادی کشور و جلوتیری از اجخاذ جصمیمات جزیرهای و
سیاستتذاریهای ک اثر ناشی از سمیق شخصی خواهد شد.

ضرورت انجا این پژوهش آن است که عد جوجه به مقوله عدالت اقتصادی و عد مدون سازی الگویی
که شامل مؤلفهها و شاخصهای مه مقوله عدالت اقتصادی باشد میجواند زمینه را بهتونهای محقق سازد که
دشمنان بتوانند از آن برای لطمه زدن به کشور استفاده نمایند .بدین رو ضرورت انجا پژوهش بدین شرح است:
-

فقدان یک الگوی مدون رسمی و علمی بهعنوان یک مرجع جنبه عدالت اقتصادی در نظر ترفته باشد
میئلهای است که انجا این جحقیق را ضروری ساخته است.
ناظر بر اهمیت و ضرورت پیشتفته در این جحقیق به دنبال "شناخت ابعاد و مؤلفههای الگوی عدالت اقتصادی
در بخشهای مختلف محیط داخلی اقتصاد ج.ا.ایران" بهعنوان هد

و متناظر با آن به دنبال پاسخ به این سؤال

اساسی که" الگوی عدالت اقتصادی جمهوری اسممی ایران در بخشهای محیط داخلی چییت؟" میباشی .
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مبانی نظری
الف -پيشينه شناسی :

جاکنون پژوهشهایی در باب الگوی اقتصاد ملی و اقتصادی مقاومتی صورت پذیرفته است که
دربردارنده بحث عدالت اقتصادی است اما پژوهشی که بهطور خاص و ویژه به مقوله عدالت
اقتصادی جوجه داشته باشد مشاهده نشد است .برخی از مجموعه پژوهشهای انجا شده در زمینه-
های عنوانشده بدین شرح میباشند:
مقاله :الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالممی ایالران (مبتنالی بالر دیالدتاه مقالا معظال
رهبری) نویینده اله مراد سیف در ( 1331فصلنامه علمی – پژوهشالی آفالاق امنیالت سالال پالنج
شماره )12که در این پژوهش بر اساس مؤلفههایی که از بیانات مقا معظ رهبالری اسالتخراج شالده
یک الگوی برای اقتصاد مقاومتی جمهوری اسممی ایران شامل چهار مؤلفه رشد اقتصادی عالدالت
اقتصادی ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی ارائه شده است .همچنین بر اساس نتایج ایالن پالژوهش
راهبردهای فنریت اقتصادی شامل موارد چهارتانه راهبردهای بازدارندتی راهبردهای خنثی سازی
راهبردهای جذب و جرمی و راهبردهای پخش و جضعیف اسالت .همچنالین بالر اسالاس نتالایج ایالن
مطالعه این نكته بدست آمده است که در اقتصاد ایران مجموعهای از هماله راهبردهالای چهارتاناله
باید ه زمان و متناسب با موارد مختلف به کار ترفته شود.
مقاله :بررسی ابعاد و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی جمهوری اسممی ایران در اندیشه اضرت آیالتاهلل
خامنهای جوسط محمدصادق جراب زاده جهرمی سید علیرضا سجادیه مصالطفی سالمیعی نیالب –
( 1332فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات انقمب اسممی سال ده شماره  )32بر اساس نتالایج
این پژوهش اوزه موضوعاجی اقتصاد مقالاومتی بیالیار تیالترده اسالت .البتاله هماله موضالوعات باله
یک میزان نخواهد بود و اداقل در سه سطح میائل بنیادی موضوعات راهبردی و میائل کاربردی
و روبنایی طرح می¬شود .بر اساس ایالن پالژوهش جمشالی بالرای جالدوین نقشاله مهندسالی اقتصالاد
مقاومتی از منظر رهبر معظ انقمب اسممی صورت ترفته و الگویی در این زمینه ارائهشده است.
مقاله :بررسی و نقد معیار عدالت اقتصادی رالز جوسط یداله دادتر محمدرضا آرمالان مهالر – 1377
(پژوهشنامه علمی – پژوهشی علو اقتصادی شماره  32سال نه ) در ایالن پالژوهش بالا رویكالرد
جحلیلی و با کمک جئوریهای عدالت و جئوریهالای اقتصالاد بخالش عمالومی روش کتابخاناله ای و
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جحلیل محتوا جایگاه و روششناسی عدالت رالز را مورد نقد و بررسی قرار داده است .همچنین بر
اساس نتایج این پژوهش پنج مشكل برای مبانی عدالت رالز ارائهشده است.
مقاله :معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسم (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)
جوسط سید رضا ایینی – ( 1378فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد اسممی سال هشالت شالماره
 )32در این پژوهش به بررسی نظریات و دیدتاههای شهید صدر در رابطاله بالا معیارهالای عالدالت
اقتصادی از دیدتاه اسم پرداخته است .مقاله ااضر بر این دیدتاه جأکید میکند کاله اوالً دو معیالار
جوازن عمومی و جأمین اجتماعی که شهید صدر در جایگاه ارکان عدالت معرفی کردهانالد فقالط باله
ارزیابی وضعیت عادالنه در مراله نتیجه ناظر است و جحقق آن ها بدون جوجه به جحقق عالدالت در
مراله مبدأ و فرآیند نشانگر جحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت جوزیعی در مرالاله
نتیجه به صورت یک اصل اقوقی و الزا آور با اجكاء به معیار وااد جأمین اجتماعی قابل ارزیالابی
است .بنابراین معیار در جوازن در سطوح مصر

جامعه که به صورت معیالار دو عالدالت اقتصالادی

مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخیت دانیت یا ناظر به عدالت باله صالورت یالک اصالل
اخمقی جلقی کرد.
ب -مفهوم شناسی

مفاهی متغیرهای موردنظر در این پژوهش بدین شرح میباشند:
الگوی اقتصاد مقاومتی :بر اساس بیانات مقا معظ رهبری الگوی اقتصاد مقاومتی الگوی علمی و بومی
برآمده از فرهنگ انقمبی و اسممی که همان اقتصاد مقاومتی است .ایشان میفرمایند:
"ایران اسممی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و
زیرساختهای تیترده و مه جر از همه برخورداری از نیروی انیانی متعهد و کارآمد و دارای
عز راسخ برای پیشرفت اتر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقمبی و
اسممی که همان اقتصاد مقاومتی است پیروی کند نهجنها بر همه مشكمت اقتصادی فائق میآید
و دشمن را که با جحمیل یک جنگ اقتصادی جما عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی کرده
به شكیت و عقبنشینی وا میدارد بلكه خواهد جوانیت در جهانی که مخاطرات و بی
اطمینانیهای ناشی از جحوالت خارج از اختیار مانند بحرانهای مالی اقتصادی سیاسی و  ...در
آن رو به افزایش است با افظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و جداو پیشرفت و
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جحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چش انداز بییتساله اقتصاد متكی به دانش و
فناوری عدالت بنیان درونزا و برونترا پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الها بخش از
نظا اقتصادی اسم را عینیت بخشد".
الگوی اقتصادی:3

منظور از مدل یا الگو چارچوب سادهشده واقعیت است .در مدل یا الگو با اذ

کردن متغیرها و جزئیات دنیای واقعی که اایاس میشود در نتیجهتیری کلی جحلیل نقش مهمی ندارند
به سادهسازی واقعیت میپردازد .در سادهسازی واقعیت آن چیزهایی را اذ میکنی و نادیده میتیری
که نادیده ترفتن آنها جأثیری معنیداری در نتیجهتیری ما بجا نمیتذارد (رامانی .)2 :1373
عدالت اقتصادی :

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

جعاریف رایج در این زمینه عبارجیت از:
"رساندن سطح رفاه و زندتی همه عمو مرد به یک سطح ثابت و مشخص"
"افزایش سطح زندتی جما مرد به یک مقدار یا نیبت ثابت"
از دیدتاه رالز عدالت عبارجیت از اذ

امتیازات بیوجه و ایجاد جعادلی واقعی در میان

خواستههای متعارض انیانها جا به این صورت امتیازات و خواستههای نا بهجا از ساختار
اجتماعی و جعادل در ساختار اجتماعی ااصل شود (دادتر و آرمان مهر .)3 :1377
در این پژوهش منظور از عدالت "جوزیع اكیمانه ثروت و عوامل جولید است" .منظور از جوزیع
اكیمانه یعنی آنکه بیته به شرایط و رویدادهای موجود ثروت به جولید اختصاص یابد و یا اینكه
بیته به شرایط میان مرد به عدالت جوزیع شود.
کالبدشکافی مسائل مربوط به عدالت اقتصادی :در کالبدشكافی میائل مربوط به عدالت اقتصادی
موارد زیر مطرح میباشد:
.1

آسيبهای مربوط به عدالت اقتصادی کشور:

برخی از دالیل آسیبهای موجود در اقتصاد کشور که

بر عدالت اقتصادی مؤثر میباشند را میجوان بدین شرح عنوان نمود.
الف) رانت و رانت جویی:رانت فرآیندی است که طی آنیک فرد یا نهاد یا تروه صااب اطمعات
فرصتها و امتیازهایی شود که دیگران از آن بیبهرهاند و با جصااب این فرصتها به سرمایههای
مالی و موقعیتهای ممتاز سیاسی فرهنگی و اجتماعی دست یابد .در این مفهو از رانت نوعی
ارجكاب به فیاد نهفته است و این استفاده آتاهانه از امتیازات ویژه که دیگران در شرایط میاوی از
1 Economic Model
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آن بهرهای ندارند اغلب زاییده انحصار است .رانتهای اقتصادی بهطور عمده ناشی از بعضی
عوامل اقتصادی مانند :منابع طبیعی محدودیتهای بازرتانی سیاستهای امایتی کنترل قیمتها
چندتانگی نرخ ارز جخصیص سهمیههای ارزی و نحوه جوزیع بودجه و اعتبارات دولتی میباشند
(خانی  .)2 :1377منشأ رانتها در اقتصاد ایران عبارجند از:
 -1مه جرین منبع رانت در اقتصاد ایران درآمدهای ارزی ااصل از صدور نفت خا ؛
 -2رانت ناشی از جفاوت نرخ اعتبارات بانكی و نرخ بهره پولی در بازار؛
 -3رانتهای ناشی از خصوصیسازی صنایع و شرکتهای دولتی و درواقع اختصاصی سازی آنها
بهجای خصوصیسازی؛
 -2واردات غیرقانونی کاالهای ممنوعالورود اتی بدون پرداخت عوارض تمرکی که جحت جأثیر
اعمال سیاستهای ارزی و نظا مبتنی بر مجوزها طی دوره طوالنی منجر به نهادینه شدن امر قاچاق
کاالها در کشور تردیده است.
 -2رانت ااصل از جوزیع غیر هدفمند یارانهها بهطور غیرمیتقی ؛
 -2پرداخت رشوه و پورسانت در قراردادهای داخلی و خارجی و انجا هرتونه معامله در شرایط
غیررقابتی و بدون برتزاری مناقصه اراج و مزایده رسمی؛
 -8رانت اطمعاجی برای برخی از افراد؛
 -7رانت زمین بهویژه در مناطق شهری؛
ب) شرایط تأمین اجتماعی :جأمین اجتماعی بهعنوان سازوکاری برای رهایی از جرس و نیاز مطرح
شد .در کشور ما در اال ااضر اصل  23قانون اساسی میتند قانونی برای جعیین محدوده و
چارچوب مفهومی جأمین اجتماعی هیت .مطابق اصل مذکور برخورداری از جأمین اجتماعی ازنظر
بازنشیتگی بیكاری پیری ازکارافتادتی بیسرپرستی درراه ماندتی اوادث و سوانح و نیاز به
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی بهصورت بیمه و غیره اقی همگانی است.
دولت موظف است طیف قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای ااصل از مشارکت مرد
خدمات و امایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور جأمین کند .نقش بیمهها در نظا
جأمین اجتماعی از دو منظر موردنظر است :نخیت سه برخورداری از عدالت اجتماعی در اقشاری
که با بیمه تران سروکار دارند .دو سه بیمههای بازرتانی در جحقق عدالت اجتماعی؛ خدمات
شرکتها و مؤسیات بیمه نزد مرد ناشناخته است .بیمه در ایران وقتی میجواند بهدرستی نقش

الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسممی ایران

211

خود را در جحقق عدالت اجتماعی ایفاء نماید که ابتدا در مجرای عمل به مرد معرفی شود و سپس
برای بهیازی بنیادهای بیمهای و استوار کردن روابط با بیمهتذار جمش نماید( .رشنوادی
ودهنوی .)22 :1378
ج) شرایط مفاسد مالی و اقتصادی :در شرایطی که دولت به عنوان اصلیجرین بازیگر اقتصادی جلقالی
میشود طبعاً امكان ضابطه زدایی اقتصادی از سوی نیروهای دولتی افزایش مالییابالد کاله ایالن امالر
منجر به فیاد اقتصادی میتردد .به طورکلی فیاد اقتصادی در شرایطی شكل میتیرد که کارتزاران
اجرایی واداری ضوابط پذیرفته شده قانونی را نادیده ترفته و منافع خود را بر منافع عمومی جرجیح
میدهند .زمانی که برنامههای جوسعه اقتصادی به مراله اجرا تذارده شده و یالا رونالد خصوصالی-
سازی و ضابطه زدایی اقتصادی در دستور کار قرار مالیتیالرد امكالان شالكلتیالری فیالاد اقتصالادی
افزایش مییابد زیرا فیاد اقتصادی بیانگر جلوههایی از فقدان نهادمندی سازمانی و ساختاری بالوده
و درنتیجه نقش نهادی و قانونی کارتزاران جحت جأثیر منافع فالردی قالرار مالیتیالرد (مصاللی نالژاد
 .)22 :1372ساختار اقتصادی ایران در دوران بعد از برنامالههالای جوسالعه اقتصالادی زمیناله را بالرای
افزایش فیاد فراه نموده است .درروند خصوصیسالازی بخالش عمالدهای از امكانالات دولتالی در
اختیار تروههای جدید قرار ترفت(.همان .)23 :در ایالران روشهالای فالروش دارایالیهالای دولتالی
به تونه ای انجا ترفته که مجموعههای مختلف سیاسی و اقتصادی از این فرآیند بهرهمند تردند .این
امر ناشی از اج تیترده اقتصاد دولتی بوده و هرتونه جابجایی در مدلهای اقتصالادی منجالر باله
افزایش فیاد اقتصادی در اوزههای عمومی کشور خواهد شد( .همان.)22 :
د) شرایط عدالت مالیاتی :در اقتصاد بخش عمومی عدالت مالیاجی دو نوع جفییر میشود:
-

عدالت افقی .

-

عدالت عمودی .

عدالت افقی آن است که مالیاتها باید با اشخاصی که در وضعیت اقتصادی مشابه قرار دارند
بهصورت یكیان برخورد کند و عدالت عمودی آن است که مالیاتها باید با اشخاصی که ازنظر
اقتصادی در وضعیت متفاوجی هیتند بهصورت نامیاوی برخورد کند .باید تفت بین دو هد
کارایی و عدالت در خصوص مالیاتها جضاد ذاجی وجود دارد یعنی مالیاتهایی که کارایی
اقتصادی را افظ میکند عادالنه نییتند و برعكس مالیاتهای عادالنه کارایی اقتصادی را افظ
نمیکنند .مثل مالیات سرانه که کارایی اقتصادی را افظ میکند اما از دیدتاه عدالت مالیاجی
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بههیچوجه عادالنه نییت .مالیات بر ارزشافزوده باوجود رعایت هد

کارایی اقتصادی ازنظر

عدالت چندان مناسب نییت زیرا در صورت عمومیت داشتن این مالیات مصر کنندتان بار آن را
جحمل میکنند" ( صمیمی .)108 :1378
سازمان برنامهوبودجه مه جرین مشكمت نظا فعلی مالیاجی کشور در ارجباط با سیاستتذاری در
سطح خرد و کمن اقتصادی را بدین به شرح اعم نموده است:
 سیاستتذاری مالیات بهصورت غیرمتمرکز و در نهادهای مختلف صورت میتیرد. هنگا جصویب قانون مربوط در مجلس سیاستتذاریهای جدیدی انجا میشود دراالیکهباید سیاستهای مالیاجی اوالً از انیجا باالیی برخوردار باشد درثانی هماهنگی آن با سایر
سیاستهای اقتصادی افظ شود.
 در اال ااضر برداشت عمومی از مالیات محدود به قانون مالیاتهای میتقی و وزارت اموراقتصادی و دارایی میشود که صحیح نییت .نهادهای توناتون درآمدهایی را وصول میکنند
که نوعی از مالیات هیتند .از آن جمله انواع عوارض شهرداریها اجوبانها سوخت جأمین
اجتماعی جور و ( ...سازمان برنامهوبودجه .)1382
هـ) شرایط محیطزیست و منابع طبیعی :به لحاظ نظری محیطزییت با دو دانش اقتصاد منابع و
جوسعه پایدار ترهخورده است .ارجباط با اقتصاد منابع بدین دلیل که بخش قابلجوجهی از این دانش
به چگونگی استفاده از منابع زییتمحیطی مربوط است و ارجباط با جوسعه پایدار به لحاظ اینكه
یكی از اصلیجرین شرایط پایداری جوسعه افظ محیطزییت است( .صمیمی  .)23 :1378وضعیت
محیطزییت کشور بر اساس شاخصهای کمی در چهار عنوان بدین تونه بوده است :
 )1آالیندهها و آلودتیها :غلظت دیاکیید توترد بیش از  10برابر در مقاییه با میانگین جهانی
است .جراک برخی آالیندهها در کمنشهرها از اد جحمل فراجر و پدیده وارونگی مشاهده میشود.
 )2فرسایش خاک :بنا بر اعم سازمان جنگلها ساالنه بیش از یک جریلیون ریال خیارات ناشی
از منابع طبیعی بر اقتصاد ملی جحمیل میشود که  %10آن مربوط به خیارات فرسایش خاک است.
 )3جنوع زییتی :جعداد کل پیتانداران و ماهیان در معرض خطر  21تونه است و بدین جرجیب
کشور ما با لحاظ اندک بودن جنوع زییتی وضعیت نامطلوبی دارد .
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 )2جخریب پوشش تیاهی :مطابق آمار موجود آنها  %10از مراجع کشور جزء مراجع خوباند و در
مورد جنگلها نیز عموه بر کاهش سطح پوشش تیاهی در اثر قطع درختان جنگلی و بهرهبرداری
بیشازاد از مراجع بخشی از این پوشش در اثر آجشسوزیها از بین میروند (همان.)88 :
و) شرایط دهكهای درآمدی :سالهای دهه اول انقمب اسممی معر

جأکید بر عدل و قیط

اسممی بوده و اجرای سیاستهای میاواتترایانه نظیردولتیسازی صنایع مادر و سییت بانكی
کشور مصادره اموال طبقات ثروجمند وضع مالیاتهای جصاعدی و مالیات بر درآمد و ثروت و
پرداخت یارانه مصرفی شدیداً مطرح بوده است که علیرغ جوقع و انتظار و جغییرات اساسی در
ساختار جوزیع درآمد بین طبقات مرد جوفیق نظا در کاهش فاصله طبقاجی محل سؤال است.
(مصلی نژاد  .)122 :1372در کل اختم
پائین جامعه و استمرار اسرا

فااش درآمد سبب به اداقل رسیدن مصر

درآمدی

در سطوح درآمدی باال شده است .جلفیق بازدهی نازل سرانه شاغلین

با الگوی جوزیع نابرابر درآمد اجباراً فقری قابلمماظه به جامعه جحمیل نموده است .از سویی
نمیجوان در بطن فقر به جوسعه اقتصادی دستیافت و به عبارجی باید جوزیع عادالنه درآمد و بهجبع
آن فقرزدایی جزئی الینفک از راهبرد جوسعه اقتصادی جلقی شود .در اثر جوزیع کاممً غیرعادالنه
درآمدها در کشور طبقات پردرآمد جامعه سه بیشتری را میبرند .عملكرد هفتادوپنجساله بخش
خصوصی عموه بر نارسائیهای مدیریت اقتصادی کشور و فقدان اندیشه جوسعه در انزوای کشور
نقش مشهودی داشته است (همان.)182 :
 .2تحریمهای اعمالی  :نخیتین جحری قانونمند و جامع و اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران
جحری بریتانیا است که در واکنش به ملی شدن صنعت نفت در زمان نخیتوزیری محمد مصدق
صورت ترفت .پسازآن دوران کوجاه جحری های جدید جوسط آمریكا و پس از پیروزی انقمب
اسممی ایران آغاز شد .ایاالتمتحده آمریكا از جاریخ  7نوامبر  1383با ممانعت از ارسال محموله
سمح  300میلیون دالری که پول آن نیز پرداختشده بود به بهانه اشغال النه جاسوسی جحری ها
علیه ایران را آغاز کرد و جا بدین روز این جحری ها را در انواع آن اعمال نموده است .اجحادیه اروپا
و انگلیس نیز از جاریخ  22آوریل  1370با جحری صدور اعتبارات صادراجی و محدودیت در
نقلوانتقال سرمایه بهمنظور همراهی با آمریكا اعمال جحری ها علیه ملت ایران را آغاز نمود.
امروزه
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جحری های اعمالی در شش تروه (جحری های مالی – پولی ججاری – بازرتانی ارجباطی رسانهای

سیاسی و جحری های انرژی) جقیی بندی میشوند .برخی از جحری های اعمالی عبارجند از:
جدول :8تحریمهای اعمالی
ابعاد جحری

نوع جحری

 مخالفت نهادهای مالی و پولی بینالمللی مانند بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول بادادن وا های بانكی؛
جحری های مالی

 -ضبط ایاب مالی بانکهای ایرانی؛

و پولی

 جلوتیری از جداو فعالیت بانکهای ایرانی؛ انیداد ایابهای بانكی اشخاص و شرکتهای وابیته به سپاه پاسداران وزارت دفاع وسازمان انرژی اجمی؛

جحری های

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

ججاری بازرتانی

 -جعیین محدودیت کمی و مالی اج صادرات مجاز ایران؛

جحری های

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

ارجباطی

 جلوتیری از پهلوترفتن ناوتان کشتیرانی ج.ا.ا در بنادر خارجی؛ -جحری ایمیلهای ایران مانند اعمال برخی محدودیتها جوسط دو شرکت توتل و یاهو؛

جحری های
رسانهای

 -اذ

ایران از شبكههای ماهوارهای؛

 لغو پخش و فروش برنامههای ماهوارهای به ایران؛ قطع ارجباط ایران با اینترنت؛ ممنوعیت پخش ماهوارهای شبكههای برونمرزی صداوسیما؛ -لغو عضویت ایران در سازمانهای بینالمللی؛

جحری های

 -ممنوعیت صدور روادید برای برخی از کارتزاران نظا ؛

سیاسی

 قطع یا محدودسازی روابط سیاسی– کنیولی با جمهوری اسممی ایران از طریق فراخوانبرخی از اعضا؛
 -ممنوعیت سرمایهتذاری شرکتهای فراملیتی در صنایع نفت و تاز ایران؛

جحری انرژی

 قطع صادرات نفت و تاز ایران؛ -قطع واردات از ایران؛

 .3ظرفیتهای موجود در رابطه با عدالت اقتصادی :ایران منابع طبیعی سرشاری داشته و از
زیرساختهای فیزیكی مناسبی برخوردار است اما در زیرساختهای نهادی دچار میائل اساسی
است .اتر اهدا

و راهبردهای دقیق و صحیحی طراای شوند جا ه افزایی این منابع را افزایش

دهند؛ میجوان پیشبینی نمود که در آیندهای نزدیک بییاری از میائل جاری کشور رفع شده و
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پیشرفت قابلمماظهای رخ دهد .میائل کشور بیشتر از جنس نر هیتند که رفع آنها بیش از
آنكه نیاز به منابع مالی داشته باشد نیاز به هوشمندی و همت باال دارد .ظرفیتهای مناطق محرو
مانند ظرفیتهای سرمایهتذاری جولید و اشتغال آموزش زیرساختها ظرفیت افزایش بهرهوری
عوامل جولید ظرفیت شبكههای اجتماعی – مذهبی صندوقهای خیریه و جعاونیهای مصر
بخشی از ظرفیتهای موجود در کشور است که در ارجباط با عدالت اقتصادی میباشد.
 .4سیاستهای اتخاذی در رابطه با عدالت :با جوجه به این امر که جحقق عدالت و برپایی عدل و
قیط از اهدا

آرمانی انقمب اسممی بوده است همواره در سیاستهای اجخاذی جوجه به این

امر جایگاه باالیی دارد .در این میان سیاستهای کلی برنامههای مختلف جوسعه اقتصادی
جمهوری اسممی ایران از نمونههای مه سیاستهای اجخاذی در رابطه با عدالت میباشد.
بهعنوان نمونه در برنامه پنج جوسعه اقتصادی در رابطه با تیترش عدالت اجتماعی اهدا

زیر

مدنظر است:
 .1جنظی همه فعالیتهاى مربوط به رشد و جوسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش
فاصله میان طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى ک درآمد با جأکید بر موارد زیر:
 جبران نابرابرىهاى غیرموجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاجى اعطاى یارانههاى
هدفمند و سازوکارهای بیمهاى؛

 جكمیل بانک اطمعات اقشار دو دهک پایین درآمدى و بههنگا کردن مداو آن؛
 هدفمند کردن یارانههاى آشكار و اجراى جدریجى هدفمند کردن یارانههاى غیر آشكار؛
 جأمین برخوردارى آااد جامعه از اطمعات اقتصادى؛

 .2اقدامات الز براى جبران عقبماندتیهای ااصل از دورانهاى جاریخى تذشته با جأکید بر:
 ارجقاء سطح درآمد و زندتى روستاییان و کشاورزان با جهیه طرحهاى جوسعه روستایى
تیترش کشاورزى صنعتى صنایع روستایى و خدمات نوین و اصمح نظا قیمتتذارى
محصوالت کشاورزی؛
 کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدى جامعه بهطوریکه ضریب جینى به اداکثر
 0/32در پایان برنامه برسد.
 انجا اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بیكارى در کشور به  8درصد؛

 جأمین بیمه فراتیر و کارآمد و تیترش نظا جأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانى؛
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 جوسعه نظا هاى پیشتیرى از آسیبهاى فردى و اجتماعى؛
 امایت از اقشار محرو و زنان سرپرست خانوار؛
 جوسعه بخش جعاون باهد

جوانمندسازى اقشار متوسط و ک درآمد جامعه بهنحویکه جا

پایان برنامه پنج سه جعاون به  22درصد برسد.
اترچه جحقق عدالت در وجههای مختلف آن بهویژه از نوع عدالت اقتصادی در سیاستتذاریها
همواره موردجوجه بوده است اما وجود آسیبها و چالشها در این زمینه نشاندهنده این موضوع
است که اجرای این موارد موفقیتآمیز نبوده است.
روششناسی
این پژوهش در چارچوب جحقیقات کاربردی جوسعهای قرار میتیرد و با بهرهتیری از روش
موردی – زمینهای و نظریه داده بنیاد 1انجا ترفته است .جامعه آماری در پژوهش ااضر عبارجند
از خبرتان اوزه اقتصاد کمن که دارای جحصیمت دانشگاهی در رشته اقتصاد در مقطع دکتری
بوده و از سوابق مدیریتی در سطوح راهبردی و در اوزههای سیاستتذاریهای کمن مشاوره و
اجرا دستک به مدت  12سال برخوردار باشند .با نگرش به ویژتیهای جامعه آماری و محدود
بودن آن و همچنین متغیرهای مورداستفاده در پژوهش برای دادههای کیفی از روش نمونهتیری
هدفمند همگون و تلوله برفی جا اد اشباع استفاده تردیده است .ابزار روش میدانی تردآوری
اطمعات در این پژوهش عبارت از مصاابه باز و بیته و ابزار روش کتابخانه علمی و جخصصی
فیش پژوهش از کتابهای علمی مقاالت علمی – پژوهشی اسناد و مدارک دستاول موجود در
دانشگاهها و مراکز جحقیقاجی کتابخانههای علمی و جخصصی و آرشیو سایتهای رسمی سازمانها
بودهاند .برای ججزیهوجحلیل اطمعات از آمارهای جوصیفی و استنباطی (نا پارامتریک) و همچنین
از روشهای جحلیل محتوا و جحلیل تفتمان بهرهتیری شده است .همچنین با استفاده از نظریه داده
بنیاد به تیترش جئوریها و نه جوصیف صر

پدیده پرداختهشده است .برای باال بردن روایی

مصاابه از دیدتاهها و نظرات متخصّصان هر رشته بهخوبی استفادهشده و پرسشهایی در
مصاابه باز و بیته مطرح تردید که در ارجباط با موضوع پژوهش است .در این پژوهش بهمنظور
افزایش روایی مصاابهها از دیدتاههای  2نفر از خبرتان بهرهتیری شد .برای باال بردن پایایی
مصاابه سؤاالت بهتونهای دیگر و در زمانهای مختلف مطرحشده و یا از چندین مصاابهتر
1 Grounded Theory
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برای جعداد معیّنی آزمودنی بهره ترفتهشده است .برای افزایش پایایی مصاابههای انجا شده از
چندین نفر مصاابهتر بهرهتیری صورت ترفته شد.
در این پژوهش با جوجه به اینكه مبانی نظری کافی در زمینه موردنظر وجود نداشته است از روش
نظریه داده بنیاد استفاده شده است .در مراله اول موضوع موردبحث یعنی جبیین الگوی عدالت
اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی مشخص و در این راه جعیین آسیبها ظرفیتها اهدا

و

درنهایت شاخصهای موردنیاز الزامی تردید .پسازاین مراله جمعآوری اطمعات الز در
هرکدا از این چهار مقوله از اسناد مدارک و به کمک مصاابههای الز صورت پذیرفته است.
سپس کدتذاری های الز در رابطه با هرکدا از چهار محور مدنظر انجا شد و مفاهی موردنظر
در هرکدا از بخشها جشكیل تردید .در ادامه با کمک راهنمایی جامعه خبرتی و از طریق
کدتذاری محوری دستهبندی مفاهی جشكیلشده در قبل صورت پذیرفته و مؤلفههای چالش
ظرفیت عدالت و درنهایت شاخصهای مربوطه جشكیل شدند .در پایان از طریق کدتذاری
انتخابی بعد مور دنظر شامل بعد عدالت مشخص شد و باراهنمایی جامعه خبرتی و با کمک
قدرت و خمقیت پژوهشگران الگوی موردنظر این پژوهش در قالب شكل شماره  2ارائه شد.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
با جوجه به اینكه این پژوهش به دنبال ارائه الگوی جامع در مورد عدالت اقتصادی جمهوری
اسممی ایران است و ادبیات خاصی نیز در این زمینه وجود ندارد از روش نظریه داده بنیاد و
اشباع نظری و با استفاده از جكنیک تلوله برفی و از طریق مصاابههای باز و بیته با خبرتان
اقتصادی بهمنظور روایی سنجی مصاابهها و جعیین الگوی موردنظر اقدا شد .روش مصاابه نیز
باز و بیته بود و سؤاالت نه کاممً باز ونه کاممً بیته طراایشده است .از طرفی چون از معیار
اشباع نظری استفاده تردیده است لذا روند مصاابهها جا زمانی که پژوهشگران به اشباع کامل
برسند و دیگر دادههای جدیدی از مصاابهها به دست نیاید ادامه یافته است .جهت روایی
پرسشهای مصاابهها از طریق سه جن از خبرتان منتخب در اوزه اقتصاد موردسنجش قرار
ترفت .جعامل متقابل بین آنچه که دانیته میشود و آنچه باید دانیته شود نیز باید در پایایی مورد
بررسی قرار تیرد که این امر در این پژوهش موردنظر بوده است.
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فرآیند جمعآوری و پایش اطمعات موردنیاز این پژوهش از شش مراله جشكیلشده است .در
مراله اول آسیبهای عدالت اقتصاد ملی به جفكیک چهار بخش ججاری عمومی اجتماعی و
خانوار با جوجه به مصاابههای بهعملآمده استخراجشده است.
مؤلفههای آسیبهای عدالت اقتصاد ملی :بافت اقتصادی ایران با ظهور نفت دارای ساختار رانتی
بوده و مجموعهای از نهادها و فرآیند جعاممت خاص بین آنها را طی بیش از یک قرن ججربه
نموده است .محیط اقتصاد داخلی کشور بهشدت متأثر از این ساختار و فرآیند جعاممت ااک بر
آن میباشد .اغلب اوزههای اقتصادی این مجموعه با آسیبهای ساختاری مواجه بوده که با
ضعف عملكردی سیاستتذاران و مدیران اقتصادی جشدید و بعضاً مشكمت جبعی دیگری را نیز
به وجود آورده است .آسیبهای موجود در محیط اقتصاد ملی را میجوان به دو تروه اصلی
(آسیبهای مربوط به کارایی جخصیصی و آسیبهای مربوط به کارایی انطباقی) جقیی نمود.
جدول .:2مؤلفههای آسیبهای عدالت اقتصاد ملی
آسیبهای

آسیبهای کارایی جخصیصی

عدالت
اقصادی

اقتصاد ججاری

اقتصاد عمومی

 فراهم شدن زمینـه هـای
رانت جویی

اقتصادی

 ناکارآمدی ن ا

تأمین

اجتماعی

 ناکارآمــــدی ن ــــا

 مفاسد مالی و اقتصادی

بیمههای خصوصی

 ناکارآمدی ن ا مالیاتی

 بی توجهی بخش تجاری

 ناکارآمدی سیاستهای

به محیط زیست و منـابع

حمایت از محیطزیست

طبیعی

 عــد اجــرای صــحی
هدفمندی یارانهها

کارایی انطباقی
اقتصاد اجتماعی

 ساختار دولت رانتی

عدالت

آسیبهای
اقتصاد خانوار

 ناکارآمدی ن ا
حمایــتهــای
اجتماعی
 وضـــــــعیت
نامطلوب درآمد
 هزینــــــه در
دهك های پایین
درآمدی

چالشهای عدالت اقتصادی :در تا دو جأثیر جحری های اقتصاد ملی بر آسیبهای عدالت اقتصادی
که آن را بهعنوان چالشهای عدالت اقتصادی مینامی

مورد بررسی و پژوهش قرارترفته است.

چالشها نتیجه اثر جحری ها برآسیبهای عدالت میباشد .با جوجه به شناسایی آسیبها و بررسی
اثر جحری ها بر آنها مجموعهای از چالشها به دست آمد .برای پی بردن به ارجباط بین چالشهای
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عدالت اقتصادی با بخشهای اقتصاد ملی و همچنین دوره زمانی (دورههای کوجاهمدت میانمدت و

بلندمدت) جأثیرتذاری آنها بر محیط اقتصاد ملی و ابعاد اقتصاد و روایی سنجی بهوسیله خبرتان
منتخب و مصاابههای باز و بیته با پنججن از خبرتان اقتصادی جامعه آماری به روش اشباع
هدفمند صورت ترفتهشده است .نتایج ااصلشده از این مصاابهها در جدول شماره  3درج
تردیده شده است.
جدول :9چالشهای عدالت اقتصادی
چالشهای
عدالت
اقتصادی

بخشهای اقتصادی
اقتصاد عمومی

اقتصاد ججاری

اقتصاد اجتماعی

اقتصاد خانوار

 کاهش نفوذ برنامههالای
امایالالالالت دولالالالالت از

 کالالاهش ضالالریب

 کالالاهش قالالدرت خریالالد

نفالالوذ مؤسیالالات

تروههای آسیبپذیر
کوجاهمدت

 تیترش قاچاق

 تیترش ااتكار

امایالالتهالالای نقالالدی
دولالالت از تالالروههالالای
آسیبپذیر

خیریه
 افزایش تروههای

 افزایش هزینه مواد غالذایی و
کاهش امنیت غذایی خانوار

آسیبپذیر

 کاهش امایالت دولالت
 تیالالالالالالالالالترش
میانمدت

رانالالتخالالواری و

از خانوار
 تیالالالترش مجوزهالالالای
دولتی رانتی

فیاد اقتصادی

 چند نرخی شدن ارز و

 کالالاهش ضالالریب سالالممت
خالالالانوار در االالالوزه دارو و
درمان

تیترش رانت ارزی
بلندمدت

 افالالزایش جخریالالب

 کاهش سطح رفاه عمومی

زییتمحیطی

ظرفيتهای عدالت اقتصادی :با جوجه به اینکه در فرآیند اقتصاد ملی به دنبال آن هیتی که با جقویت و
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی به دنبال مقابله با آسیبهای اقتصادی باشی جا بدین طریق به
اهدا

موردنظر دستیابی

در سومین تا ظرفیتهای عدالت اقتصادی کشور در چهار بخش

موردنظر از طریق مصاابه با چهار جن از خبرتان مشخص شدند .روایی سنجی پرسشهای
مصاابهها نیز از طریق سه جن از خبرتان منتخب اقتصادی کشور و پایایی آنها نیز با جوجه به
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اینكه نكته جدیدی از ادامه مصاابهها به دست نیامد موردبررسی قرار ترفت .جدول شماره 2
ارجباط میان ظرفیتهای عدالت اقتصادی و بخشهای اقتصاد ملی را شامل میشود.
جدول :4ظرفیتهای عدالت اقتصادی
بخشهای اقتصادی

ظرفیتهای عدالت
اقتصادی ج.ا .ایران

اقتصاد ججاری


عدالت اقتصادی

اقتصاد عمومی


ظرفیتهای

ظرفیتهای

سرمایهگذاری

آموزشی در

در مناطق

مناطق محرو


محرو


زیرساختها در

ظرفیتهای
تولید و اشتغال

مناطق محرو


اقتصاد اجتماعی
 شبکههای
اجتماعی-
مذهبی
 صندوقهای
خیریه

ظرفیت افزایش

در مناطق

بهرهوری عوامل

محرو

تولید

اقتصاد خانوار

 تعاونیهای
مصرف

مؤلفههای عدالت اقتصادی

در تا چهار مؤلفههای عدالت اقتصادی مورد بررسی و پژوهش قرارترفته است .برای جعیین
ارجباط این مؤلفهها عدالت اقتصادی با بخشهای اقتصاد ملی مصاابههایی باز و بیته طراای
تردیده که پس از روایی سنجی پرسشها از طریق خبرتان منتخب بهصورت رفت و برتشتی
مصاابهها با جعداد پنج نفر از خبرتان اقتصادی به روش اشباع هدفمند انجا تردید و ارجباط این
اهدا

با بخشهای اقتصاد ملی مورد پرسش قرار ترفت .در ضمن پایایی مصاابههای انجا شده

نیز با جوجه به اینكه اطمعات جدیدی از ادامه مصاابهها به دست نمیآمد موردبررسی قرارترفت.
نتایج مصاابهها در قالب جدول  2نشان دادهشده است.
جدول :5مؤلفههای عدالت اقتصادی
بخشهای اقتصادی

مؤلفههای عدالت
اقتصادی ج.ا.ایران

اقتصاد ججاری

اقتصاد عمومی

 جوسعه فرصالت هالای
عدالت اقتصادی

شغلی و اشتغال
 جوسعه سرمایه تذاری
در مناطق محرو

 عدالت اجتماعی
 محرومیتزدایی

اقتصاد اجتماعی
 تیترش جأمین اجتماعی
 امایت از محرومین
 کاهش فاصله طبقاجی

اقتصاد خانوار
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ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای عدالت اقتصادی ج.ا.ایران :در تا بعدی ابعاد مؤلفهها و شاخص-
های عدالت اقتصادی ج.ا.ایران بر اساس نتایج برترفتهشده از پژوهشهای انجا شده ارائه
تردیدهاند .مفهومی که در این پژوهش مدنظر میباشد هد

جعیینشده از سوی رهبر معظ انقمب

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

اساسی

اقتصاد ملی" میباشند که در این پژوهش بعد "عدالت اقتصادی" موردنظر است .منظور از مؤلفهها
"اهدا

میانی اقتصاد ملی" میباشد که در جدول شماره  3ارائهشده است .شاخصهای مدنظر

درواقع همان "سیاستهای عملی" هیتند که با نگاه به چالشها ظرفیتها و اهدا

از یکسو و

سیاستهای کلی ابمغی در اوزه اقتصاد از سوی دیگر بهدستآمده و خود به سه اوزه شاخص-
های جرمی

دهنده و بهبود ساز (سیاستهای عملی کوجاهمدت) شاخصهای ظرفیت ساز

(سیاستهای عملی میانمدت) و شاخصهای مقاو ساز (سیاستهای عملی بلندمدت) جقیی شده
و در صورت بهکارتیری این سیاستها امید است که بر چالشهای ناشی از جحری ها در اوزه
عدالت اقتصادی غلبه شود و اهدا

محقق شوند .جدول شماره  2ابعاد مؤلفهها و شاخصهای

عدالت اقتصادی ج.ا.ایران را نشان میدهد.
جدول  :6ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای عدالت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
مفهو

بعد

پیشرفت

عدالت

و عدالت

اقتصادی

مؤلفهها

شاخصها
جرمی و بهبود

ظرفیت ساز

مقاو ساز

 اشالالالالتغال پایالالالالدار در
مناطق محرو
 شفافیت مالیاجی
 قاطعیت مالیاجی
 عدالت عمرانی
 عدالت مالیاجی
 اثربخشی نظارجی
عدالت
 شالالفا سالالازی مقالالررات  کارآمدی خالدمات  امحالالاء اقتصالالاد غیالالر
اجتماعی
رسمی
عمومی
اقتصادی
 مفاسد اقتصادی زدایی
 امایالالالالت بیمالالالالهای از  محرومیالالتزدایالالی
 اشالالالالتغال پایالالالالدار در
مرد نهاد
نیازمندان
مناطق محرو
محرومیتزدایی
 ارجقاء سه نیازمنالدان از  ارجقالالاء مشالالارکت
 ارجقاء خدمات امایتی
اقتصادی محرومین
یارانهها
 مشارکت اجتماعی  ارجقالالالاء شاخصالالالهاى
سممت
در نظا ملی سممت
 بیمالالاله فراتیالالالر و  جوسالالالعه بیمالالالههالالالاى
تیترش جأمین  امایت از بیماران نیازمند
سممت
کارآمد
 جوزیع مجدد درآمدها
اجتماعی
 فعالالالالالسالالالالازی  نظا بیمه رقابتی
نهادهالالالالای خیریالالالاله  اجالالالرای نظالالالا ملالالالی
سممت
اجتماعی
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الگوی مفهومی:

در جمهوری اسممی ایران ایده اقتصاد مقاومتی ابتدا از جانب رهبر معظ انقمب مطرح شد .ازنظر
ایشان دشمن در موضوع جهدید اقتصادی به دنبال جدا کردن مرد از نظا اسممی است .یكی از
مشكمت مطرح مربوط به آسیبهایی میباشد که مربوط به عدالت اقتصادی است .با دقت در
بیانات مقا معظ رهبری میجوان مؤلفهها و محورهای اقتصاد ملی در زمینههای مختلف ازجمله
عدالت اقتصادی را استخراج نمود .ازنظر ایشان جمش در راستای بهبود شرایط موجب میشود در
شرایط فشارهای وارده از محیط بینالمللی ضمن جرمی آسیبپذیریها روند رو به رشد اقتصادی
و شكوفایی اقتصاد ملی در همه زمینهها ازجمله عدالت اقتصادی محفوظ بماند و نهجنها کشور در
برابر جهدیدات و شوکهای اقتصادی مقاومت نماید بلكه اهدا

اساسی اقتصاد را نیز دنبال شده و

درنهایت به سمت پیشرفت و عدالت ارکت نمایی .
بر اساس مؤلفههایی که از بیانات مقا معظ رهبری در رابطه با عدالت اقتصادی استخراج شد
میجوان تفت که الگوی ارائهشده دارای بعد عدالت اقتصادی میباشد و شامل  3مؤلفه بوده که
عبارجند از عدالت اجتماعی محرومیتزدایی وتیترش جأمین اجتماعی است .این الگو دارای
شاخصهایی است که میجوان آنها را سیاستهای عملی به شمار آورد.
الگوی عدالت اقتصادی که در آن ابعاد مؤلفهها و شاخصهای مورد اشاره درج تردیدهاند به
شرح شكل زیر میباشد:

الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسممی ایران

شكل :1الگوی عدالت اقتصادی جمهوری اسممی ایران
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نتيجهگيری و پيشنهاد:
الف-نتيجه گيری

بررسی محیط داخلی اقتصاد کشور ااکی از وجود آسیبهایی در عرصه عدالت اقتصادی است که
ریشه در میائل اساسی اقتصاد داشته و جأثیر آنهالا در االوزههالای عمالومی اجتمالاعی ججالاری و
خانوار قادر است در جهت خواسته دشمنان زمینههای ورود چالش به فضای اقتصالادی کشالور در
مقوله عدالت اقتصادی را فراه نماید .بدین جرجیب اقتصادی که باید پایه جوسعه و پیشرفت کشالور
باشد خود به بیماری جبدیلشده که باید ابتدا به درمالان آن پرداخالت .جوزیالع نالابرابر ثمالرات رشالد
اقتصادی جخریب منابع و محیط زییت ساختار دولتی رانتی و ناکارآمالدی نظالا جالأمین اجتمالاعی
ازجمله میائل اساسی اقتصاد ایرانمیباشند.
باوجود جمشهای میتمر میئوالن اقتصادی کشور به علت عد وجود یک الگوی مدون شالفا

و

قابل اجكا برای مدیریت شرایط که دربرتیرنده بحث عدالت اقتصادی باشد کماکان آسالیبهالایی در
عرصه عدالت اقتصادی وجود دارد که سبب شده جا شرایط برای ایجاد جهدیدات امنیت ملی وجالود
داشته باشد.
بنابراین هد

اصلی این پژوهش ارائه الگوی عدالت اقتصادی ج.ا.ایران بالوده کاله ضالمن شالناخت

ابعاد و مؤلفهها در بخشهای عمومی اجتماعی و ججاری اقتصاد ملی با در نظر تالرفتن مماظالات
امنیت ملی بتواند رابطه بین جحری های استكبار جهانی و اوزه عدالت اقتصاد ملی جبیین نماید.
در مییر پژوهش و بهمنظور جبدیل مدل مفهومی بهدستآمده از ادبیات مطالعه شده به الگویی
قابل اطمینان از دو جامعه آماری شامل خبرتان منتخب (سه نفر از افراد خبره اقتصادی) و جامعه
آماری خبرتان اوزه عدالت اقتصادی (پانزده نفر از خبرتان این اوزه) کمک ترفته شد .درنهایت
مجموعهای متشكل آسیبها چالشها ظرفیتها اهدا

عدالت اقتصادی و درنهایت ابعاد مؤلفه-

ها و شاخصهای عدالت اقتصادی ج.ا.ایران در مجموعهای جداتانه مشخص و ارائه شدند .در
پایانبر اساس دادههای فوق االشاره و همچنین سایر مفاهی و دادههای ااصله از پژوهش ااضر
الگوی عدالت اقتصادی جمهوری اسممی ایران بهدستآمده و ارائهشده است.
ب -پيشنهادها :

در آخر برای هد

پیشروی این پژوهش یعنی عدالت اقتصادی سیاستهایی مناسب با جوجه به

زیرمولفههای موجود برای اجرایی کردن آن هد

پیشنهاد میتردد:

الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسممی ایران
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 .1عدالت اجتماعی :با کارآمد سازی خالدمات عمالومی و جوسالعه عمالران و اشالتغال پایالدار در
مناطق محرو میجوان به جحقق این هد

اقتصادی کمک کرد.

 .2محرومیتزدایی :با بالهکالارتیری سیاسالت محرومیالتزدایالی مالرد نهالاد و ارجقالاء مشالارکت
اقتصادی محرومین ضمن اشتغال پایدار در منالاطق محالرو مالیجالوان باله جحقالق ایالن هالد
اقتصادی کمک کرد.
 .3گسترش تأمین اجتماعی :با اجرای نظا ملی سممت ضمن کارآمدی و فراتیر شالدن بیماله و
ارجقای شاخصهاى سممت میجوان به جحقق این هد

اقتصادی کمک کرد.

سایر پیشنهادات اجرایی بدین شرح میباشند:
 اصمح ساختار نظا اقتصادی /اجرای دقیق سیاستهای اصل  /22مبارزه با مفاسد اقتصادی؛جوصیهها برای پژوهشهای آجی بدین جرجیب میباشد:
 شناسایی شاخصهای اسممی بودن رفتارها و بخشهالای مختلالف اقتصالاد در بالاب عالدالتاقتصادی؛
 جبیین روشهای اجرایی و عملیاجی فرمایشات مقا معظ رهبری در بحث عدالت اقتصادی؛شایانذکر است که محدودیتهای جحقیق صورت ترفته بدین شرح میباشند:
 به دلیل اینكه دادههای پژوهش به روش مقطعی جمعآوری تردیده است ممكن است نتالایجبهدستآمده با جحقیقات طولی متفاوت باشد.
نبود ادبیات جحقیقی در اوزه موردپژوهش به علت بدیع بودن موضوع و همچنین تیتردتی طالرح
جحقیق از دیگر محدودیتهای پژوهش ااضر است.

222

فصلنامه مطالعات دفاعی استراجژیک  -سال هفده شماره  87زمیتان 1337

منابع فهرست:
 قرآن کری جرجمه و جفییر الهی قمشهایالف  -منابع فارسی:

 جراب زاده جهرمی محمدصالادق .سالجادیه سالید علیرضالا .سالمیعی نیالب مصالطفی.)1332( .بررسی ابعاد و مؤلفههای اقتصـاد مقـاومتی جمهـوری اسـالمی ایـران .فصاللنامه علمالی –
پژوهشی مطالعات انقمب اسممی سال ده شماره .33
 -جعفری صمیمی اامد ( )1378اقتصاد بخش عمومی( ،)8انتشارات سمت چاپ نه جهران؛

 ایینی سید رضا .)1378( .معیارهای عدالت اقتصادی از من ـر اسـال (بررسـی انتقـادین ریه شهید صدر) .فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد اسممی سال هشت شماره .32

 خادمی سید موسی .)1378(.بررسی و شناخت تهدیدات اقتصاد ملی و ارائه الگوی ارزیابیآنها .جهران دانشگاه عالی دفاع ملی دانشكده مدیریت راهبردی.
 -خانی صدیقه (آذر ماه  )1377رانت در اقتصاد ،موسیه جحقیقاجی جدبیر اقتصاد؛

 دادتر یداله .آرمان مهر محمدرضا( .نیمه دو  .)1377بررسی و نقـد مبـانی معیـار عـدالتاقتصادی رالز .شماره ( 2پیاپی  )32پژوهشنامه علو اقتصادی.
 -رامانی تیمور ( )1373اقتصاد کالن نوین جلد اول انتشارات برادران چاپ اول جهران.

 رشنوادی یعقوب و مجید دهنوی (جیر و مردادماه  )1378نقش بیمههـای عمـر در افـزایشرفاه و عدالت اجتماعی جازههای جهان بیمه شمارههای  121و . 122

 رهبر فرهاد .خادمی سید موسی( .پاییز  .)1378تهدید پذیری اقتصادی ،تهدید پذیری هویتملی(مطالعه موردی ایران و کشورهای منطقه) .فصلنامه مطالعات ملی شماره .3

 سازمان برنامهوبودجه ج.ا.ا (جیرمالاه  )1382برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصل ازصادرات نفت خا ججارت خارجی معاونت امور اقتصادی و هماهنگی دفتر اقتصاد کمن؛

 سیف اله مراد .)1331( .الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران (مبتنی بردیدگاه مقا مع م رهبری) .فصاللنامه علمالی – پژوهشالی آفالاق امنیالت سالال پالنج شالماره
شانزده .

الگوی عدالت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسممی ایران
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 سیف اله مراد .)1331( .اقتصاد مقـاومتی ج.ا.ایـران و نقـش آن در دفـای ملـی در برابـرتحریمهای غرب .همایش دفاع ملی دفاع همهجانبه دانشگاه دفاع ملی.

 عزیز نژاد صمد نوزایی سید محمدرضا (بهار )1373بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران بـاتأکید بر تجارت خارجی مجله پژوهش شماره .21

 ترجی ابراهی  .مدنی شیما( .پاییز .)372بررسی نقش ثبـات اقتصـادی بـر عملکـرد رشـداقتصادی ایران با روش سیستم معادالت همزمان .فصلنامه پژوهش بازرتانی شماره .27

 محمد ایینی امید .وثوقی نیری عبداله .مرادی آیدیشه شعبان .)1331( .مؤلفههـا و ابعـاداقتصاد مقاومتی از من ر اما خمینی (رحمتاهللعلیـه) و در اندیشه اما خامنـهای و نقـش آن در
ارتقاء بهرهوری و اقتدار ملی .همایش دفاع ملی دفاع همهجانبه دانشگاه دفاع ملی.
 مصلی نژاد غممعباس ( )1372آسیبشناسی توسعه اقتصادی در ایران نشر قالومس چالاپاول جهران.
 مصلی نژاد غممعباس ( )1372دولت و توسعه اقتصادی در ایران نشر قومس چالاپ اولجهران.
 مهرابی امیر امزه؛ خنیفر ایین؛ امیری علینقی؛ زارعی متین این؛ جندقی غممرضا؛()1330؛ معرفی روششناسی ن ریه داده بنیاد برای تحقیقات اسالمی (ارائه یك نمونه)؛
مدیریت فرهنگسازمانی.
 هادی زنوز بهروز .)1378(.اقتصاد ایران :ن رها و نقدها .جهران نشر جوسعه. یوسفی محمدعلی .)1378(.ابها در اهداف ن ا اقتصادی اسال  .فصلنامه اقتصاد اسممیشماره .23
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