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چکیده
ــام  ــای نظ ــائل و دغدغه ه ــن مس ــی از مهم تری ــت یک ــر و محرومی ــع فق ــه رف ــی  ک    از آنجای
ــک  ــاب ی ــد، انتخ ــتی می باش ــناد باالدس ــن و اس ــران و قوانی ــامی ای ــوری اس ــی جمه حقوق
ــا ایــن نظــام، جهــت ریشــه کن نمــودن فقــر، از اهمیــت باالیــی برخــوردار  نظریــه متناســب ب
اســت. بدیــن ترتیــب، بررســی و تعییــن نســبت میــان نظریــه دولــت رفــاه بــه عنــوان یکــی از 
نظریــات فقرزدایــی بــا نظــام حقوقــی حاکــم بــر ج.ا.ا. مســئله ای اســت نیازمنــد تعمــق جــدی 
ــاه  ــا نظریــه دولــت رف ــا مشــخص گــردد کــه آی ــر هــر دو، ت در اهــداف و برنامه هــای حاکــم ب
قابــل برداشــت از قانــون اساســی ج.ا.ا. می باشــد یــا خیــر؟ و اینکــه آیــا اساســًا ایــن نظریــه بــا 
نظــام حقوقــی ج.ا.ا. هم راســتا و هماهنــگ اســت؟ فــرای عــدم توفیــق نظریــه دولــت رفــاه در 
ــوژی حاکــم  ــا بررســی قوانیــن و ایدئول ــه کار بســته اند، ب فقرزدایــی از کشــورهایی کــه آن را ب
ــا  ــور ب ــه مذک ــان نظری ــی الزم می ــردد تناســب حقوق ــی ج.ا.ا.، مشــخص می گ ــر نظــام حقوق ب
ــق  ــدم توفی ــل ع ــه یکــی از دالی ــوان گفــت ک ــا وجــود نداشــته و اساســًا می ت ــی م نظــام فعل
ــاه ازجملــه پرداخــت یارانه هــا، مســکن مهــر، ســبد  ــر نظریــه دولــت رف راهکارهــای مبتنــی ب
کاالهــای اساســی و اقداماتــی این چنیــن، در رفــع فقــر از ایــران، بــه جهــت همیــن ناهماهنگــی 
میــان نظریــه دولــت رفــاه و نظــم حقوقــی و دیــدگاه حاکــم بــر نظــام ج.ا.ا. می باشــد
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مقدمه
ــن  ــن و اصلی تری ــادی را از مهم تری ــت های اقتص ــی و سیاس ــط اجتماع ــوان رواب ــک می ت ــدون ش ب
عوامــل ایجــاد پدیــده  فقــر دانســت. ایــن سیاســت ها توســط هــر دولتــی، مبتنــی بــر هستی شناســی 
ــا آن، هــر  ــه ب ــه منظــور مقابل ــه همیــن جهــت ب ــد؛ ب ــوژی خــود، انتخــاب و اعمــال می گردن و ایدئول
دولتــی راهــکاری مبتنــی بــر آن اصــول و ارزش هــا را در پیــش می گیــرد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
راهــکار هــر کشــوری متناســب بــا مقتضیــات فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و از همــه مهم تــر حقوقــی 
آن کشــور می باشــد و حتــی اگــر کشــوری بتوانــد فقــر را از میــان بــردارد، نمی تواننــد نســخه ای واحــد 
بــرای تمامــی جوامــع ارائــه نمایــد؛ بنابرایــن الزم اســت هــر کشــوری بــه منظــور مهــار فقــر، بــا مدنظــر 
قــرار دادن تمامــی شــرایط و مقتضیــات خــود، در راه از بیــن بــردن فقــر قــدم بــردارد. امــا به منظــور 
کســب موفقیــت الزم اســت، همزمــان بــا در نظــر داشــتن اصــول حقوقــی و سیاســی و اقتصــادی حاکــم 

بــر جامعــه و حکومــت، از تجربه هــای موفــق کشــورهای دیگــر نیــز اســتفاده نمــود. 

ــوزۀ  ــای ح ــب و نحله ه ــای بســیاری از مکات ــال و مدع ــی، آم ــت اجتماع ــق عدال ــی و تحق فقرزدای
ــه دو طیــف عمــده  ــوده اســت. در ایــن بیــن، بیــش از همــه می تــوان ب حقــوق، اقتصــاد و سیاســت ب
ــاه  ــت رف ــه دول ــان اندیش ــن می ــود. در ای ــاره نم ــم اش ــم و سوسیالیس ــی لبیرالیس ــه های حقوق اندیش
برآمــده از اندیشــه لیبرالیســم و بــه منظــور تعدیــل اصــل عــدم مداخلــه حکومــت در اقتصــاد، واجــد 
اهمیــت در حــوزه فقرزدایــی و ارتقــاء ســطح رفــاه در کلیــت جامعــه می باشــد کــه تجربیــات تاریخــی 
نشــان از موفقیت هایــی در کنــار شکســت هایی دیگــر دارد؛ بنابرایــن ضمــن ایــن واقعیــت کــه اندیشــه 
دولــت رفــاه، فقرزدایــی و ایجــاد رفــاه را به خوبــی مطــرح و در ایــن زمینــه راهکارهــای مهمــی ارائــه 
نمــوده اســت، امــا ادعــای توفیــق کامــل ایــن نظــام در رفــع فقــر امــری اســت کــه می توانــد درخــور 
ــای  ــوع نظام ه ــاه در مجم ــت رف ــی در دول ــای فقرزدای ــال راهبرده ــرآن، اعم ــاوه ب ــد؛ ع ــل باش تأم

ــت.  ــر نیس ــی امکان پذی ــی ـ سیاس حقوق

در نظــام حقوقــی ج.ا.ا.، راهکارهایــی مبتنــی بــر اندیشــه دولــت رفــاه به منظــور فقرزدایــی در پیــش 
گرفتــه شــده اســت کــه می تــوان بــا رصــد کمیــت و کیفیــت دو عنصــر فقــر و رفــاه در جامعــه ادعــا 
ــرای بررســی ایــن  نمــود کــه ایــن راه هــا تاکنــون نتوانســته اند، موفقیت آمیــز عمــل نماینــد و ابتــدا ب
ــون  ــون اساســی و اصــول اقتصــادی قان ــا بررســی نظــام حقوقــی موجــود در قان موضــوع می بایســت ب
اساســی، امــکان اعمــال و اجــرای نظریــه دولــت رفــاه را در چهارچــوب نظــام حقوقــی ـ سیاســی کشــور 

مــورد توجــه قــرار دهیــم.

نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی 
جمهوری اسالمی ایران  در حوزه فقرزدایی
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ــم و  ــبت لیبرالیس ــر نس ــی ب ــهر؛ کنکاش ــم و ش ــار، )1396(، لیبرالیس ــجادیان، مهی ــعید، س ــور، س 1.  امانپ
ــماره32،  ــرس،دوره نهم،ش ــم انداز زاگ ــهری چش ــزی ش ــا و برنامه ری ــه جغرافی ــهری، فصلنام ــزی ش برنامه ری

.96 ص 
2-Hollander,J.H.)2012(, Economic Liberalism.Literary Licensing, p.5

ایــن نوشــتار ســعی بــر ایــن دارد کــه بــا بررســی مبانــی اندیشــه دولــت رفــاه از یک ســو و نظــام 
ــی و  ــی در جامعه ایران ــور فقرزدای ــه منظ ــاه ب ــت رف ــال دول ــکان اعم ــر، ام ــی ج.ا.ا. از ســوی دیگ حقوق

ــد.  میــزان موفقیــت آن در ایــن راه را بررســی نمای

ــا  ــده ب ــی اتخاذش ــوی فقرزدای ــق الگ ــزوم تطبی ــار اول. ل گفت
ــی ــام حقوق ــر نظ ــود در ه ــای موج ارزش ه

ــال  ــی اعم ــی و قابلیت ــرد حمایت ــی در دو رویک ــورت کل ــی به ص ــه فقرزدای ــت ک ــن واقعی ــرای ای ف
می گــردد، امــا بــا بررســی اجــرای همیــن دو رویکــرد در کشــورهای مختلــف دنیــا، مشــخص می گــردد 
کــه نحــوه اجــرای آن، راهکارهــای اتخــاذ شــده و همچنیــن اولویت بنــدی در اجــرای ایــن راهکارهــا 
ــا ناشــی از نظــام  ــن تفاوت ه ــاوت باشــد. ای ــد متف ــدازه می توان ــا چــه ان ــر رویکــردی، ت ــر اســاس ه ب
ــا و  ــی و نگرش ه ــون اساس ــب در قان ــی منتخ ــام حقوق ــن نظ ــه و همچنی ــود در جامع ــی موج ارزش

ــا نهــاده شــده اســت. ــر آن بن ــی اســت کــه نظــام حقوقــی مبتنــی ب ایدئولوژی های

ــه  ــی در جامع ــور فقرزدای ــه منظ ــا، ب ــا و دیدگاه ه ــن ارزش ه ــه ای ــه ب ــوان بی توج ــن نمی ت بنابرای
الگویــی ارائــه نمــود. نظــام حقوقــی ج.ا.ا. نیــز از ایــن اصــل کلــی و مهــم مســتثنی نبــوده و الزم اســت 
به منظــور ارائــه راهــکاری جهــت فقرزدایــی در ایــن سیســتم، ابتــدا بــه بررســی دیدگاه هــای موجــود 
در قانــون اساســی و نظــام حقوقــی اتخاذشــده در آن پرداخــت تــا بتــوان از اعمالــی کــه نه تنهــا کمکــی 

بــه رفــع ایــن پدیــده شــوم نمی کنــد، بلکــه بــه بیشترشــدن آن دامــن میزنــد، جلوگیــری نمــود. 

گفتار دوم. مناسبات میان دولت رفاه و فقر

نظریــه دولــت رفــاه، در کشــورهای لیبــرال بــه جهــت جبــران کاســتی های عــدم ورود دولــت در عرصه هــای 

ــت های  ــاری لیرالیس ــراط و پافش ــر اف ــه در اث ــه 1930، زمانی ک ــت در ده ــد. درحقیق ــرح گردی ــادی مط اقتص

کاســیک بــر نظریــه خــود )عــدم ورود دولــت در عرصــه اقتصــاد( رکــود بــزرگ اتفــاق افتــاد1 و در مقابلــه بــا 

چنیــن شــرایطی، جامعــه بــه ســمتی رفــت کــه اختیــار و اقتــدار دولــت در اقتصــاد افــزوده شــود تـــا بـــه نوعــی، 

حامــی اقتصــادی طبقــۀ زیریــن اقتصــادی جامعــه نســبت بــه بورژواهــا تبدیــل شــود؛2 بنابرایــن می تــوان گفــت 
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ایــده دولــت رفــاه از ســوی کینــز، در جواب گـــویی بـــه هـــدف اقتصــاد یعنــی رفــاه اقتصــادی بــرای همــه 
افــراد جامعــه شــکل گرفــت.1

ــد تعــادل عرضــه و  اســتدالل اصلــی کینــز ایـــن بـــود کـــه اقتصـــاد ســـرمایه داری آزاد نمی توان
تقاضــا را برقــرار کنــد و ازایــن رو ذاتـــًا بـی ثبـــات بــوده و تقاضــای مؤثــر ایجــاد نمی نمایــد. بــه همیــن 
ــوان  ــن می ت ــی یابد؛2 بنابرای ــرورت مـ ــاد ضـ ــادل در اقتصـ ــت به منظــور ایجــاد تع ــت دول جهــت دخال
ایــن واقعیــت را ماحظــه نمــود کــه ایــده دولــت رفــاه در درون نظــام اقتصــاد بــازار آزاد و بــه منظــور 
ــا از گرفتارشــدن کشــورها بــه دام نظــام سوسیالیســم  رفــع کاســتی ها و معضــات آن ارائــه گردیــد ت
بــه منظــور رهایــی از آســیب های اقتصــاد آزاد جلوگیــری شــود. بــر مبنــا ایــن فکــر بــود کــه دولــت 
ــه ارائــۀ خدمــات عمومــی  رفــاه در اغلــب کشــورهای جهــان حاکــم گردیــد و در اثـــر آن، دولت هــا ب

ــد.3 ــال می نمودن ــازار اعمـ ــده را در ب ــادی تعدیل کنن ــت های اقتص ــد و سیاس پرداختن

دولــت رفــاه بــه معنــی وجــود سیاسـت هـــای ســنجیده و هوشــمندانه ای در زمینــه تأمیــن دســت ِکم 
حداقــل اســتاندارد زندگــی بــرای همـــه و ارتقـــاء برابـــری در فرصت های زندگی بــود و در آن هیــچ تردیدی 
در زمینــه ضــرورت تمرکــز تمــام توجــه همــۀ نهادهای رســـمی بر تأمیــن خدمــات همگانی وجود نداشــت.4

البتــه الزم بــه ذکــر اســت؛ نقشــی کــه دولــت رفــاه عمومــی داشــته اســت از کشــوری بــه کشــور 
دیگــر متفـــاوت بـــوده و حتــی در یــک کشــور، در دوره هــای زمانــی مختلــف از نقــش تأمین کننـــده 
حـــداقِل رفـــاه و نقـــش تـأمین کننـــده جامــع تغییــر نمــوده اســت. بــا ایــن وجود هــدف اساســی نظام 
ســرمایه داری مبتنــی بــر دولــت رفــاه برخــورداری همــه از زندگــی آبرومندانــه ای اســت کــه نیازهــای 
ــل حــوادث، ورشکســتگی،  ــده و از مصونیت هــای معینــی در مقاب ــه تأمیــن گردی ــراد جامع اساســی اف
ــه  ــای اساســی هم ــرآوردن نیازه ــری و ب ــه براب ــد شــوند. دســتیابی ب ــی بهره من ــاری، از کارافتادگ بیم
ــردد.5  ــق می گ ــری« محق ــی »مداخله گ ــاه یعن ــت رف ــی دول ــرد اساس ــدد کارک ــه م ــه ب ــای جامع اعض

1. جعفری صمیمی، احمد و همکاران )1395(، بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمـومی در الگـوی اقتصـادی قـانون 
اساسـی جمهوری اسالمی ایران و دولت های رفاه، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پـژوهش هـای اقتصادی )رشـد و توسـعه 

پایدار(، سـال شانزدهم، شماره1، بهار ،ص 51.
2. مهدیزاده، جواد و همکـاران )1392(، برنامـه ریـزی راهبـردی توسـعۀ شـهری )تجربیات اخیـر جهـانی و 

جایگـاه آن در ایران(، تهران، انتشارات آرمانشهر، ص 7.
3-Gutman,A.)1988(,Democracy and the welfare state,Princeton University Press.  p.3  
4-Barr,N.)2011(,economic of the welfare state,Oxford University

5. بادینی، حسـن، پشـت دار، حسین، )1392( ، نظـام حقـوقی تـأمین اجتماعی؛ گـذار از دولـت رفـاه بـه ایـده 
حکمرانـی مطلوب، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی، دوره شانزدهم، شماره1، ص 298.
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ــان و  ــوزش، نظــام درم ــی، نظــام آم ــن اجتماع ــی همچــون تأمی ــق نظام های ــری از طری ــن مداخله گ ای
بهداشــت و... نقشــی توزیعــی بــه دولــت می دهــد کــه موقعیــت نابرابــر شــهروندان را تنظیــم و حمایــت 

می کنــد.1

گفتــار ســوم. عــدم توفیــق دولــت رفــاه در رســیدن بــه غایــت 
خویــش

ــل  ــا در عم ــت، ام ــی داش ــاه در فقرزدای ــت رف ــه دول ــی ک ــا و ادعاهای ــی تاش ه ــم تمام علی رغ
ــس  ــه پ ــت. به نحوی ک ــوده اس ــم نب ــق ه ــدان موف ــم چن ــن رژی ــه ای ــود ک ــاهده نم ــوان مش می ت
از چندیــن دهــه اجــرای آن در نظام هــای لیبرالیســم، می تــوان امــروزه در نظام هــای حقوقــی و 
اقتصــادی موفــق دنیــا در حــوزه فقرزدایــی، آن را نظریــه ای کنارنهاده شــده دانســت. علــل ایــن عــدم 

ــود.  ــی نم ــی بررس ــم و اصل ــورد مه ــد م ــوان در چن ــق را می ت توفی

بند اول. شکست دولت رفاه با گذر تاریخ به نئولیبرالیسم

 از دهــۀ 1970 بــا بــروز انقــاب در زمینــۀ فناوری هــای ارتباطــی، امــکان انتقــال ســریع اطاعــات بــــه 
سراســــر جهان، گســــترش جامعــه جهــانی و ظهــــور شــهروند آگــاه جهانی، پدیــد آمــــد.2 از طرف 
دیگــر، نظریــه دولــت رفــاه بــه مــرور زمان موجـــب کنـــدی چرخـــۀ اقتصـــاد شــد و با وجــود بحـــران های 
اقتصـــادی ناشی از آن، شکســـت خورده تلقی میشـــد.3 درواقـــع، افزایش ســـطح مطالبات مردمی و حرکت 
دولت هــای رفاهی به ســـوی تـــأمین اجتمـــاعی در راســـتای دســـتیابی بـــه عـــدالت اجتماعــی و بازتوزیع 
ثــروت ملــی در پــی عقل گرایــی نظــام ســرمایه داری بــرای پذیــرش مســـئولیت اجتمـــاعی در برابــر جامعه، 
پــس از چندیــن دهــه دولت هــای فربــه و ناکارآمــدی را بــه وجود آورد که بـــا مشـــکل تـــأمین منـــابع مالی 
مواجــه بودنــد.4 ایــن امــر موجــب رکــود اقتصــادی شــدید گشــت و دلیــل اصلــی آغاز تحــول فکری نســـبت 
بـــه دخالـــت دولـــت در اقتصــاد شــد کــه دوره نئولیبرالیســم را بــا تفکــر جدید دولــت تنظیمی پدیــد آورد 
کــه در آن حفــظ و افزایــش قــدرت خریــد عمومــی و ارتقــاء رفــاه از طریــق آن، جــای خــود را بــه اهمیـــت 

کـــارآیی اقتصــادی، تشــویق عرضــه و مهــار کــردن تــورم از طریــق دولت هــای تنظیمــی داد.

1. گرجی ازندریانی، علی اکبر،)1388(، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، ص 205.

2. تقوایــی، مســعود و زهتــاب ســروری )1384(، اثــر لیبرالیســم بــر فضــای شــهری، ماهنامــه اطالعــات سیاســی 

ـ اقتصــادی، شــماره 218 ص 158.

ــۀ  ــارات مؤسس ــران، انتش ــور، ته ــز همایون پ ــۀ هرم ــاه، ترجم ــت رف ــدن و دول ــتن )1384(، جهانی ش ــو، سودرس 3.-ب

عالــی پژوهــش تـــأمین اجتماعــی، ص 148.

4. بادینی، حسـن و حسـین پشـتدار)1392(، همان، ص 297.
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بند دوم. جای خالی مسئولیت افراد در نگاه دولت رفاه

 در ایــده دولــت رفــاه، دولــت مســئول تأمیــن رفــاه یکایــک اعضــای جامعــه تعییــن گردیــد. درســت 
ــاز اســت. درحقیقــت رفــع فقــر  ــه همــکاری و مشــارکت تمامــی اعضــای جامعــه تی ــاز ب زمانی کــه نی
ــه شکســت؛  ــه دیدگاهــی جهــت مســئول نمــودن اعضــای جامعــه امــری اســت محکــوم ب ــدون ارائ ب
ــای  ــی در دل رژیم ه ــای رفاه ــی، دولت ه ــاظ تاریخ ــه لح ــد، ب ــان گردی ــه بی ــر آن، همان طورک عاوه ب
ــژه ای  ــگاه وی ــت و جای ــم از اهمی ــه لیبرالیس ــا در اندیش ــد.1 آزادی ه ــکل گرفتن ــرال ش ــی لیب سیاس
برخــوردار اســت؛ امــا دیــدگاه اومانیســتی اندیشــه لیبرالیســم، موجــب گردیــده اســت تــا آزادی را بــه 
ــدون مســئول  ــن شــیوه و ب ــا ای ــن آزادی ب ــد. درنظرگرفت ــق در نظــر بگیرن ــری و مطل صــورت حداکث
دانســتن افــراد در یــک جامعــه در مقابــل یکدیگــر یــا دولــت در مقابــل مــردِم تحــت حکومــت خــود 
ــه ســود خــود  ــد کــه همــواره ب ــا افــرادی در جامعــه تربیــت گردن ــه ســمتی پیــش خواهــد رفــت ت ب
می نگرنــد و بــا در نظــر گرفتــن حداکثــر منفعت طلبــی آرزو دارنــد تــا منفعــت اجتماعــی نیــز تأمیــن 
گــردد. در ایــن دیــدگاه فقیــر و اعضــاء ضعیف تــر جامعــه بــه دســت فراموشــی ســپرده خواهنــد شــد.

 
در کنــار ایــن دیــدگاه از آزادی افــراد، در دولــت رفــاه بــر دخالــت دولــت در اقتصــاد تأکیــد شــد تــا 
ــر مشــکات پیشــین افــزود و آن جلوگیــری از  ــردارد، در حالی کــه مشــکلی ب نابرابری هــا را از میــان ب
مداخلــه افــراد در اقتصــاد و مســئول ندانســتن آنهــا در ایــن حــوزه بــود. همیــن دیــدگاه در لیبرالیســم 
ــد،  ــاه کینــزی منتهــی گردی ــت رف ــل آن نیــز دول ــه ظهــور نظــام سوسیالیســتی و در مقاب ــود کــه ب ب
ــرای  ــی ب ــو جنبش ــه از یک س ــد. بدین معناک ــف می خوان ــش مضاع ــی آن را جنب ــه پوالن همان طورک
آفرینــش نظــام خودتنظیم گــر بــازار به وجــود آمــد و در مقابــل آن ضــد جنبــش اجتماعــی کــه جامعــه 
بــه دنبــال حمایــت از خــود در مقابــل تبعــات منفــی و آســیب هایی بــود کــه نظــام بــازار آزاد بــر آنهــا 

ــود.2 ــه وارد می نم ــر جامع ــار ضعیف ت و اقش

امــا مبــادرت بــه مداخلــه در منطــق بــازار خودتنظیم گــر و پافشــاری بــر کنتــرل اجتماعــی بــر روی 
اقتصــاد بــه اختــال در شــیوه کار بــازار آزاد انجامیــد. درحقیقــت عــدم شناســایی مســئولیت افــراد در 
تمامــی عرصه هــا از جملــه اقتصــاد باعــث شــد کل نظــام بــازار اصــا از کار بیافتــد. عیان تریــن جلــوه 
ــه  ــه انصــراف از سیاســت تعهــد ب ــورم شــدید دهــه 1970 کــه ب ــود از ت ایــن ازکارافتادگــی عبــارت ب
اشــتغال کامــل و جایگزینــی اش بــا سیاســت مهــار تــورم در حکــم هــدف سیاســتی اصلــی انجامیــد کــه 
در عصــر نئولیبرالــی مقررات زدایــی و خصوصی ســازی آغــاز شــد و هنــوز هــم در حــال انجــام اســت.3

1. بشیریه، حسین، )1385(، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، چاپ سیزدهم، ص 329. 
ــا، ترجمــه محمــد  ــادی روزگار م ــی و اقتص ــتگاه های سیاس ــزرگ خواس ــی ب ــی، کارل، )1391(، دگرگون 2. پوالن

مالجــو، انتشــارات پردیــس دانــش، چــاپ اول، تهــران، ص 2.
3. پوالنی، کارل، همان، ص 7.
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بند سوم. خصوصی سازی تأمین اجتماعی

برعهــده گرفتــِن نظــام تأمیــن اجتماعــی توســط دولــت رفاهــی، موجــب گردیــد هزینه هــای دولــت 
ــا تهدیــد مواجــه شــد؛ از ایــن رو دولــت  افزایــش یافتــه و در پــی آن بودجــه و منابــع مالــی دولــت ب
ــد.1  ــی« روی آوردن ــن اجتماع ــازی تأمی ــمت »خصوصی س ــه س ــادی ب ــی و اقتص ــران اجتماع و متفک
پذیــرش لــزوم خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی، خــود اعترافــی ضمنــی بــر شکســِت دخالــِت تمــام 
ــه  ــی ب ــز معایب ــازی نی ــود خصوصی س ــه خ ــه البت ــی رود ک ــمار م ــه ش ــوزه ب ــن ح ــت در ای ــار دول عی
همــراه دارد، ازجملــه تأســیس شــرکت های بیمــه ای کــه همــواره بــا خطــر ورشکســتگی مواجــه بــوده 
ــازی  ــب خصوصی س ــر معای ــد. از دیگ ــش می ده ــز افزای ــذاران را نی ــک بیمه گ ــر ریس ــوی دیگ و از س
ــن  ــدگان، تأمی ــی و بازمان ــای ازکارافتادگ ــه مزای ــیب ب ــا، آس ــان و اقلیت ه ــه زن ــه ب ــه لطم ــوان ب می ت

ــت نظــام خصوصــی 2و3 و... اشــاره نمــود. ــه مدیری ــوط ب ــای مرب هزینه ه

بند چهارم. نگاه منفعت طلبانه سیاست مداران در تمامی عرصه ها

علی رغــم ادعایــی کــه دولــت رفــاه جهــت حمایــت از فقــرای جامعــه داشــت، تجربــه نشــان داده کــه ورود 
دولــت و دولتمــردان در هــر عرصــه بــا به دســت آوردن ســود و منفعــت همــراه بــوده اســت. ایــن مســئله در 
شــکل گیری و نضــج نظریــه انتخــاب عمومــی توســط ویکســل، داونــز، جیمــز بوکانــان و تالــوک نیــز مشــاهده 
می شــود. درحقیقــت برخــاف رویــه ســابق در علــم اقتصــاد، مکتــب انتخــاب عمومــی، گرایش شــدیدی برای 
اثبــاِت در پیــش گرفتــن نفــع شــخصی در عملکــرد دولتمــردان دارد. حتــی زمانی کــه به نفــع عمومی تصمیم 
گرفتــه و عمــل می نماینــد نیــز در پــی کســب منفعتــی هســتند بــه نــام انتخــاب مجــدد و به دســت آوردن 
مجــدد قــدرت یــا فــرض اینکــه بروکراســی دولــت تــاش دارد سیاســت هایی را اعمــال کنــد کــه از دیــدگاه 
ــع  ــر مناف ــا و دیگ ــای آنه ــش پرداخت ه ــق افزای ــه از طری ــن خاطــر ک ــه ای ــوده، ب ــوق، مناســب ب ــراد ماف اف
مطلوبشــان تضمیــن می شــود؛4 امــا پیــش از ایــن نظریــه، دولــت همــواره خیرخــواه دانســته میشــد کــه در 

زمــان شکســت بــازار به عنــوان تنهــا ناجــی و برطرف کننــده تمامــی مســائل وارد عمــل می گــردد.5

ــماره 11 و 12، ص  ــادق، ش ــه ص ــه اندیش ــی، مجل ــن اجتماع ــازی تأمی ــم، )1382( خصوصی س ــروش، میث 1. پیاله ف
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2. ماتســویی، بــاب، )1383( ، شــش مشــکل در خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی، ترجمــه هرمــز همایــون پــور، 
فصلنامــه تأمیــن اجتماعــی، شــماره 13، صــص 24-12.

 3-Williamson, John,)1997(  should women support the privatization of social security? , challeng,  
.vol.40, pp.97-108

 4-Tullock, Gordon,( 2008)  s.v. public choice, in: Durlauf, Steven N./Blume, Lawrence E. )Hrsg(, The new  
.palgrave Dictionary of  Economics , Bd. Vl,2 . Aufl, Palgrave Macmillan, Basingstoke u.a,  , pp.722-727

5. رضایــی، محمدجــواد، موحــدی بــک نظــر، مهــدی، )1396( ، تبییــن و ارزیابــی نظریــه انتخــاب عمومــی، مجلــه 
اقتصــاد تطبیقــی، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســال چهــارم، شــماره اول، بهــار و تابســتان، ص 91.
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ــه نوعــی جــرح و تعدیــل  البتــه هــر دو نظریــۀ دولــت خیرخــواه و انتخــاب عمومــی را می تــوان ب
نمــود. بدیــن توضیــح کــه درســت اســت کــه سیاســت مداران و دولت مــردان بــه بهانــۀ حفــظ منفعــت 
ــه  ــد ک ــود می آورن ــه وج ــئولیت هایی را ب ــر مس ــه ظاه ــارات و ب ــود اختی ــرای خ ــواره ب ــی هم عموم
ــه  ــه ب ــت، بلک ــد گرف ــورت خواه ــر ص ــر و کارآمدت ــی بهت ــش خصوص ــط بخ ــام آن توس ــا انج نه تنه
فربه شــدن هرچــه بیشــتر دولــت نیــز منجــر شــده کــه بــه غیــر از بودجــه و هزینــه بیشــتر بــر دولــت 
ــت از  ــا خــارج دانســتن دول ــی نخواهــد داشــت، ام ــرای جامعــه در پ و بیت المــال، منفعــت دیگــری ب
ــه در  ــت ک ــن واقعی ــم ای ــن علی رغ ــد؛ بنابرای ــتی باش ــل درس ــد راه ح ــز نمی توان ــا نی ــی عرصه ه تمام
ورود دولــت در عرصــه فقرزدایــی، مهم تریــن هــدف آن جلــب رضایــت عمومــی بــه منظــور در دســت 
ــه در دســت نگه داشــتِن  ــل ب ــن تمای ــک اســت و همی ــای دموکراتی ــدرت در نظام ه ــن مجــدد ق گرفت
ــرد  ــه عملک ــی ب ــکار عموم ــاع اف ــت اقن ــتی جه ــای پوپولیس ــه نمایش ه ــد ب ــی، می توان ــدرت سیاس ق
صحیــح دولــت و کشــیدن روبنایــی بــر فقــر درونــی جامعــه و از میــان بــردن ظواهــر فقــر در جامعــه، 
ــود؛ امــا از ســوی دیگــر، خــارج دانســتن دولــت از حوزه هایــی  ــدون ریشــه کن نمــودن آن خواهــد ب ب
ــن جهــت  ــه همی ــه دانســت. ب ــع عمــوم جامع ــه نف ــوان ب ــز نمی ت ــوزش و بهداشــت را نی همچــون آم
ــود.  ــل ب ــی، نقــش ناظــر قائ ــه حــوزه اجرای ــدون ورود مســتقیم ب ــت ب ــرای دول ــوان ب اســت کــه می ت
ــه  ــای متخصصــی ک ــردد توســط نهاده ــه منتهــی می گ ــی در جامع ــه فقرزدای ــه ب ــی ک اجــرای وظایف
ــی و  ــای مدن ــن نهاده ــته و همچنی ــزه الزم را داش ــارت و انگی ــش، مه ــا دان ــرای آنه ــوص اج در خص
ســازمان های مردم نهــاد بهتــر و مؤثرتــر خواهــد بــود و البتــه بــدون نظــارت دولــت نیــز ممکــن اســت 
ایــن نهادهــا بــه بنگاه هایــی بــرای کســب منفعــت شــخصی تبدیــل گــردد؛ بنابرایــن حضــور دولــت بــه 

ــود. ــد ب ــر خواه ــر و کارآمدت ــوان ناظــر بســیار منطقی ت عن

ــای  ــی راهکاره ــوص فقرزدای ــه در خص ــاه، اگرچ ــت رف ــه دول ــه نظری ــت ک ــوان گف ــن می ت بنابرای
درخــور توجهــی ارائــه نمــوده اســت، امــا نمی تــوان آن را بــا هــر نظــام حقوقــی ســازگار دانســت؛ ایــن 
ــه عنــوان یــک راه حــل متــروک  ــه اکنــون ب مســئله در کنــار واقعیتــی کــه بیــان مــی دارد ایــن نظری
جهــت ارتقــاء ســطح رفــاه در جوامــع بــه حســاب می آیــد؛ بنابرایــن الزم اســت در کنــاِر در نظــر داشــتن 
ایــن واقعیــت، بررســی نمــود کــه آیــا نظریــه دولــت رفــاه، قانــون اساســی ج.ا.ا. برمی خیــزد و بــا پاســخ 
بــه ایــن ســوال، مشــخص می گــردد بــه چــه علــت ایــن نظریــه تــا امــروز نتوانســته اســت معضــات 

فقــر در نظــام ج.ا.ا. را از میــان بــردارد.

نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی 
جمهوری اسالمی ایران  در حوزه فقرزدایی
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ــون  ــاه در قان ــت رف ــه دول ــنجی نظری ــارم. امکان س ــار چه گفت
ــران ــالمی ای ــوری اس ــی جمه اساس

از نــگاه برخــی از اندیشــمندان، نظریــه دولــت رفــاه در قانــون اساســی ج.ا.ا. قابــل برداشــت اســت 
و گــواه آنــان نیــز اصولــی همچــون بنــد 2 و 12 از اصــل ســوم قانــون اساســی اســت کــه درخصــوص 
ــرای  ــی ب ــط اساس ــق ضواب ــه از طری ــح و عادالن ــاد صحی ــزی اقتص ــگان، پی ری ــرورش رای ــوزش و پ آم
ــه، مســکن، کار،  ــوع محرومیــت در زمینه هــای تغذی ــاه و رفــع فقــر و برطــرف کــردن هــر ن ایجــاد رف
بهداشــت، تعمیــم بیمــه را از وظایــف دولــت دانســته و بنــد یــک و دو از اصــل 43 کــه تأمیــن نیازهــای 
اساســی ماننــد مســکن، خــوراک، پوشــاک... و تأمیــن شــرایط و امکانــات کار بــرای همــه را از اصــول 
اقتصــادی ج.ا.ا. دانســته اســت و همچنیــن اصــول 12، 20، 21 و 29 کــه بــه بحــث تأمیــن اجتماعــی 

پرداختــه اســت. 

قانــون اساســی جهــت و چهارچــوب حرکــت بخش هــای مختلــف اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 
ــی  ــن اساس ــد از قوانی ــی ج.ا.ا.، هرچن ــون اساس ــگارش قان ــد. در ن ــخص می کن ــت را مش ــه و دول جامع
مــدرن نیــز الگــو گرفتــه شــده، امــا بنــای آن بــر احــکام و آموزه هــای اســامی مبتنــی اســت و مدعــی 
ــر تحقــق ســعادت اخــروی، رفــاه و ســعادت  اســت کــه در صــورت اجــرا و تحقــق کامــل آن عــاوه ب
دنیــوی را نیــز بــه همــراه دارد و می توانــد هماهنگــی و تعــادل را در همــه بخش هــا ازجملــه اقتصــاد، 
بــه وجــود آورد. در همیــن راســتا فقرزدایــی، عدالــت و برابــری از مهم تریــن مســائل اقتصــادی اســت 

کــه در قانــون اساســی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.1

ــان از  ــه نش ــده ک ــری آم ــر و نابراب ــا فق ــارزه ب ــزوم مب ــا ل ــه ب ــی دررابط ــی اصول ــون اساس در قان
ــه  ــون اساســی دو اصــل ب ــه مســئله فقرزدایــی دارد. در فصــل اول از قان ــون ب ــن قان نگــرش خــاص ای
ــای  ــاس بنده ــر اس ــت. ب ــه اس ــری پرداخت ــر و نابراب ــئله فق ــه مس ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــورت مس ص
ــه... عــدل خــدا در خلقــت و  ــه ایمــان ب ــر پای 4و 6 اصــل دوم: »جمهــوری اســامی، نظامــی اســت ب
ــا مســئولیت او در برابــر خــدا کــه از راه نفــی  تشــریع و کرامــت و ارزش واالی انســان و آزادی تــوأم ب
ــه ســتمگری و ستم کشــی و ســلطه گری و ســلطه پذیری، قســط و عــدل و اســتقال سیاســی و  هرگون
اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی و همبســتگی ملــی را تأمیــن می کنــد. در ایــن اصــل رعایــت قســط 
و عــدل را می تــوان در راســتای مقابلــه بــا فقــر تفســیر و تعبیــر کــرد.2 اصــل ســوم نیــز ذیــل وظایــف 

ــه  ــذ درج ــت اخ ــه جه ــران، پایان نام ــوق ای ــل و حق ــام بین المل ــی در نظ ــه، )1388(، فقرزدای ــری، فاطم 1. جعف
ــران، ص 147. ــتی، ته ــهید بهش ــگاه ش ــوق دانش ــکده حق ــد، دانش ــی ارش کارشناس

2. بهمنــی، محمدامیــن، )1393(، قانــون اساســی ایــران از مشــروطه تــا امــروز، تهــران، مجمــع علمــی و فرهنگــی 
مجــد، چــاپ اول، ص 75.
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دولــت ج.ا.ا. بیــان مــی دارد: »دولــت ج.ا.ا. موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در اصــل دوم، 
همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه کار بــرد: رفــع تبعیضــات نــاورا، ایجــاد امکانــات عادالنــه 
بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای مــادی و معنــوی، پی ریــزی اقتصــادی اقتصــادی صحیــح و عادالنــه 
بــر طبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرومیــت در 
زمینه هــای تعذیــه و مســکن و کار و بهداشــت و تعمیــم بیمــه«. می تــوان محــور ایــن بخــش از قانــون 
اساســی را از میــان بــردن فقــر و ایجــاد رفــاه دانســت کــه عقــًا و شــرعًا مــورد پذیــرش اســت. در فصــل 
ســوم نیــز، طــی ســه اصــل 28، 29 و 31 بــا اشــاره بــه لــزوم فراهــم  آوردن اشــتغال برابــر، توجــه بــه 
خدمــات اجتماعــی و مســکن بــه اقدامــات ضــروری و ابتدایــی در مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری می پــردازد. 

فصــل چهــارم کــه محــور امــور اقتصــادی اســت ضمــن بیــان ویژگی هــای کلــی نظــام اقتصــادی 
ــد. اصــل 43 در  ــان می کن ــف ج.ا.ا. بی ــی را از وظای ــه صــورت مســتقیم فقرزدای ج.ا.ا. طــی دو اصــل، ب
ــر و  ــردن فق ــه کن ک ــه و ریش ــادی جامع ــتقال اقتص ــن اس ــرای تأمی ــی دارد: »ب ــعار م ــام اش ــن مق ای
محرومیــت و بــرآوردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد بــا حفــظ آزادی او، اقتصــاد ج.ا.ا. بــر اســاس 

ــود: ــتوار می ش ــر اس ــط زی ضواب
الــف ـ تأمیــن نیازهــای اساســی: مســکن، خــوراک، پوشــاک، بهداشــت، درمــان، آمــوزش و پــرورش 

و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده بــرای همــه؛
ب ـ تأمیــن شــرایط و امکانــات کار بــرای همــه بــه منظــور رســیدن بــه اشــتغال کامــل و قــرار دادن 
ــد.« در ایــن اصــل،  ــد ولــی وســایل کار ندارن ــه کارن وســایل کار در اختیــار همــه کســانی کــه قــادر ب
ــای  ــن کارفرم ــوان بزرگ تری ــه عن ــت ب ــار دول ــا در کن ــراد و تعاونی ه ــردن از اف ــام ب ــی و ن تمرکززدای
ــروت اســت و طبــق تعریــف ارائه شــده از  ــری و تمرکــز ث ــا نابراب ــه ب اقتصــادی، یکــی از راه هــای مقابل
ــت و  ــد تولیــد ران ــروت در یــک نقطــه می توان ــوان گفــت کــه تمرکــز ث ــری ناشــی از رانــت می ت نابراب

باعــث نابرابــری منفــی شــود.1

ــرداری  ــی دارد: »در بهره ب ــی اشــعار م ــع طبیع ــان اســتفاده از مناب ــون اساســی در بی اصــل 48 قان
از منابــع طبیعــی و اســتفاده از درآمدهــای ملــی در ســطح اســتان ها و توزیــع فعالیت هــای اقتصــادی 
میــان اســتان ها و مناطــق مختلــف کشــور بایــد تبعیــض در کار نباشــد. به طوری کــه هــر منطقــه بــه 

فراخــور نیازهــا و اســتعداد رشــد خــود، ســرمایه و امکانــات الزم در دســترس داشــته باشــد.

ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــری در قان ــر و نابراب ــا فق ــه ب ــگاه مقابل ــان، علیرضــا، )1396(، جای 1. مهدوی

ــماره 20، ص40. ــی، ش ــه ره آورد سیاس ــران، مجل ای

نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی 
جمهوری اسالمی ایران  در حوزه فقرزدایی
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درخصــوص نظریــه فقرزدایــی مبتنــی بــر قانــون اساســی برخــی معتقدنــد قانــون اساســی بــا الگــو 
گرفتــن از اقتصــاِد مختلــط و الگــوی دولــت رفــاه کــه در دوره بعــد جنــگ جهانــی دوم درکشــورهای 
صنعتــی پاگرفــت تنظیــم شــده اســت.1 درواقــع قانــون اساســی ج.ا.ا. زمانــی بــه تصویــب رســید کــه 
ــود و محافظــه کاران، ایــده  ــا چالــش جــدی مواجــه شــده ب ــی ب ــاه در کشــورهای غرب ایــده دولــت رف

دولــت کوچــک و حداقلــی را ســر داده بودنــد.2

بــا در نظــر گرفتــن اصــول مذکــور و همچنیــن دیدگاه هــای بنیانگــذار ج.ا.ا، می تــوان گفــت یکــی 
ــه  ــض اســت ک ــت و تبعی ــر، محرومی ــع فق ــی ج.ا.ا. رف ــام حقوق ــی و جــدی در نظ ــای اصل از دغدغه ه
دولــت یکــی از مهم تریــن متولیــان آن در قانــون اساســی ج.ا.ا. دانســته شــده اســت. امــا پرســش اصلــی 
اینســت کــه آیــا رفــع فقــر و محرومیــت در نظــام حقوقــی ج.ا.ا. مبتنــی بــر نظریــه دولــت رفــاه اســت 
ــن  ــوان ای ــا می ت ــده اســت ی ــن خصــوص تبییــن گردی ــت وظایفــی در ای ــرای دول ــه صــرف اینکــه ب ب

وظایــف دولــت را برآمــده از نظریــه ای دیگــر دانســت؟

در اســتدالل غیرقابــل برداشــت بودن نظریــه دولــت رفــاه از قانــون اساســی ج.ا.ا.، می تــوان مــوارد 
ذیــل را برشــمرد:

ــه  ــاه در ارائ ــت رف ــالمی و دول ــه اس ــی در اندیش ــاوت مبنای ــد اول. تف بن
ــی ــای فقرزدای راهکاره

قانــون اساســی ج.ا.ا. بــا محوریــت دیــن اســام بــه تدویــن حقــوق اقتصــادی اهتمــام ورزیــده اســت 
.در ایــن نگــرش، هــدف کلــی نظــام اقتصــادی قانــون اساســی، تعالــی معنــوی افــراد اســت، درحالی کــه 
ــراد  ــدی اف ــش بهره من ــوده و هــدف آن افزای ــادی ب ــب م ــر مکات ــی ب ــش مبتن ــک گرای ــاه ی ــت رف دول
در معیشــت دنیــوی بــا تأکیــد بــر ارزش هــای موجــود در ســرمایه داری ازجملــه اصالــت لــذت و نفــع 

شــخصی اســت؛ هرچنــد از الگوهــای هنجــاری اخاقــی نیــز بهــره بــرده باشــد. 

ــه نظــام معرفتــی و نگــرش مکتبــی دو الگــو  ــوط ب ــن میــان، مرب درحقیقــت تفــاوت اصلــی در ای
اســت. درحالی کــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، برابــری را جــز بــه معنــای برخــورداری 
افــراد ناتــوان و محــروم از حداقــل مزایــای طبیعــی زندگــی نمی پذیــرد، دولت هــای رفــاه، برابــری را در 

1. هادی زنوز، بهروز، )1384(، فقر و نابرابری درآمد در ایران، رفاه اجتماعی،  تابستان، شماره 17، ص 185
2-Mishra, Ramesh, )1990( The Welfare State in Capitalist Society: policies of retrenchment and mainte-
.nance in Europe, North America and Australia / Ramesh Mishra., Harvester Wheat Sbear, London, p. 83
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ــازار  قالب هــای نظام هــای توزیعــی و نوعــی تعدیــل اقتصــادی دنبــال می کننــد کــه در آن از قواعــد ب
آزاد و اصــول رقابــت و کارآیــی فاصلــه گرفته انــد. مفهــوم آزادی اقتصــادی نیــز صورتــی کامــًا متفــاوت 
در دو الگــو دارد. درحالی کــه مبنــای مکتبــی آزادی در الگــوی اقتصــادی قانــون اساســی، تابــع قواعــد 
ــوم  ــه اســت، مفه ــال جامع ــع آن، در قب ــه تب ــد و ب ــال خداون ــرد در قب ــی و مســئولیت پذیری ف آزادگ

آزادی اقتصــادی در دولت هــای رفــاه، تابــع برابــری در مقابــل قانــون اســت.1

در مقدمــه قانــون اساســی، نهادهــا و بنیادهــای سیاســی و اقتصــادی مبتنــی بــر نظــام مکتبــی و 
اســامی می باشــد کــه بــا نگــرش دولــت رفــاه مطــروح در نظــام لیبرالیســم در تضادنــد. بــه نحوی کــه 
هــدف از حکومــت ، رشــددادن انســان در حرکــت بــه ســوی  نظــام  الهــی اســت )و الــی اللــه مصیــر( تــا 
زمینــه بــروز و شــکوفایی  اســتعدادها بــه منظــور تجلــی ابعــاد خداگونگــی انســان فراهــم آیــد )تخلقــوا 
باخــاق اللــه(. ایــن هــدف جــز در گــرِو مشــارکت فعــال و گســترده تمامــی عناصــر اجتمــاع در رونــد 

ــد باشــد. تحــول جامعــه نمی توان

باتوجــه بــه ایــن جهــت ، قانــون اساســی زمینــه چنیــن مشــارکتی را در تمــام  مراحــل 
تصمیم گیری هــای سیاســی و سرنوشت ســاز بــرای همــه افــراد اجتمــاع فراهــم می ســازد تــا در مســیر 
تکامــل انســان هــر فــردی خــود، دســت اندرکار و مســئول رشــد و ارتقــاء و رهبــری گــردد کــه ایــن 
همــان  تحقــق حکومــت مســتضعفین در زمیــن خواهــد بــود. )و نریــد ان نمــن علــی الذیــن اســتضعفوا 

ــن(. ــم الوارثی ــه و نجعله ــم ائم ــی االرض و نجعله ف

ــون  ــا قان بنــد دوم. عــدم تطبیــق هیچ یــک از نظریه هــای دولــت رفــاه ب
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران

ــی در  ــه کشــورهای اروپای ــد ک ــخ نشــان می ده ــاه در طــول تاری ــای رف ــی دولت ه ــه تطبیق مطالع
ــن  ــی از مهم تری ــد. یک ــال نموده ان ــی را اعم ــی گوناگون ــای رفاه ــود، دولت ه ــی خ ــام حقوق دوران نظ
ــه  ــی کــه تجرب ــاه و اقســام مختلــف آن در نظام هــای اروپای ــت رف ــاب اندیشــه دول ــردازان در ب نظریه پ
ــاه او کــه در  ــت رف ــاه را در کارنامــه خــود داشــته اند، اندرســون اســت کــه کتــاب ســه دول ــت رف دول
ســال 1990 تألیــف شــده، در اواخــر قــرن 20 و اوایــل قــرن 21 یکــی از تأثیرگذارتریــن آثــار تحقیقــی 

ــت.  ــمار می رف ــاه به ش ــت رف دول

ــی  ــی تطبیق ــی، کاوه، بررس ــی، محمدرضــا؛ درخشــانی درآب ــال، حســن؛ زیبائ ــن اقب ــری صمیمــی، احمــد؛ زری 1. جعف

اقتصــاد بخــش عمومــی در الگــوی اقتصــادی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران و دولتهــای رفــاه، 

صــص 68-67 .
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ــوان  ــا عن ــود ب ــیک خ ــات کاس ــی در مطالع ــناس دانمارک ــون، جامعه ش ــپینگ اندرس ــتا اس گوس
ــواع دولــت رفــاه را در ســه دســته کلــی طبقــه بنــدی نمــوده  »ســه جهــان ســرمایه داری رفاهــی« ان

اســت:
1ـ لیبرال: بر مبنای آزادی فردی، فردگرایی و سلطه بازار است؛

2ـ محافظه کار: اقتصاد آزاد و جبران نابرابری ها از طریق تأمین اجتماعی؛
3ـ سوســیال دموکرات: بــر مبنــای حقــوق اجتماعــی بــاال و مزایــای فراگیــر و همگانــی بــر اســاس 

برابــری اجتماعــی.1

ــی و  ــام حقوق ــت نظ ــادی ج.ا.ا.، وضعی ــوق اقتص ــام حق ــق نظ ــا و تطبی ــن نظام ه ــی ای ــا بررس ب
وضعیــت اجرایــی بــا هیچ یــک از ســه تقســیم بندی تطابــق نــدارد. دو نظــام اول کــه بــا اقتصــاد بــازار 
ــر  ــورت فراگی ــه به ص ــت ک ــی اس ــری اجتماع ــای براب ــز برمبن ــورد نی ــومین م ــت و س ــراه اس آزاد هم
ــی  ــون اساس ــای قان ــر مبن ــه ب ــی ج.ا.ا. اگرچ ــام حقوق ــه در نظ ــردد. درحالی ک ــرا می گ ــی اج و همگان
نگاشــته می شــود کــه در آن برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی بــرای همــگان از وظایــف دولــت دانســته 
شــده اســت، امــا در قوانیــن عــادی کــه مبنــای اجــرا می باشــند، چنیــن همگانــی و تعمیمــی مشــاهده 

نمی شــود. 

بند سوم. عدم تطبیق تکافل اجتماعی با نظریه دولت رفاه

بــه جهــت وجــود ایــن واقعیــت کــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، نظامــی را مبتنــی 
بــر موازیــن اســامی پدیــد آورده، می بایســت تمامــی نظریه هــای قابــل برداشــت از قانــون اساســی را 
بــا معیارهــای اســامی تطبیــق داد. بــا بررســی راهکارهــای فقرزدایــی در نظــام اســامی و بــا معیارهــای 
ــا عنــوان نظریــه تکافــل اجتماعــی رســید.  ــر آموزه هــای اســامی، می تــوان بــه نظریــه ای ب مبتنــی ب

ــژه  ــگاه اســام از جایگاهــی وی ــه در ن ــران و البت ــه ای ــع ســنتی از جمل ــل اجتماعــی در جوام تکاف
ــردم وجــود  ــت و م ــان دول ــواًل می ــه معم ــل شــکافی ک ــه دلی ــه ب ــح ک ــن توضی برخــوردار اســت. بدی
دارد، ممکــن اســت دولــت نتوانــد بــا ســرعت و به صــورت دقیــق از نیازهــای قشــر فقیــر مطلــع شــود. 
ــد کــه در جامعــه ظهــور نیابنــد،  ــی از فقــر به وجــود آی همیــن امــر موجــب می شــود الیه هــای پنهان
امــا همچنــان وجــود داشــته باشــند. تکافــل و نهادهــای ســنتی و اصیــل موجــود در جوامــع اســامی 
ــه  ــی ب ــو مطلوب ــه نح ــد ب ــد، می توانن ــرار می گیرن ــت ق ــردم و دول ــان م ــارف می ــکاف متع ــه وراء ش ک

ــران، براســاس مــدل ســه  1. امیــری، جعفرتــاش، )1394(، گونه شناســی نظــام رفاهــی جمهــوری اســالمی ای

ــاه گوســتا اندرســون، مجلــه سیاســت نامه علــم و فنــاوری، بهــار ، شــماره 10، ص 7. ــت رف دول
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ــاوندان،  ــواده، خویش ــه خان ــل، ازجمل ــوع تکاف ــای موض ــد. نهاده ــک کنن ــه کم ــر در جامع ــش فق کاه
ــۀ الیه هــای حمایتــی و تأمینــی پیــش از دولــت عمــل  ــرادری دینــی کــه به مثاب عشــیره، همســایه، ب
ــند.1  ــان باش ــد،ه یاری رس ــه ای فقرزدایی ش ــق جامع ــد در تحق ــر می توانن ــوی مؤث ــه نح ــد، ب می کنن
ــت  ــع محرومی ــرای رف ــای ســنتی ب ــد اســتفاده از نهاده ــی مانن ــن رو سیاســت گذاری های جایگزین ازای
نیــز می توانــد بــه راهــکاری مناســب بــرای کاهــش فاصلــه طبقاتــی فراگیــر در کشــورهای توســعه یافته 

بــدل شــود. 

بــه منظــور یافتــن مصادیــق تکافــل اجتماعــی در قوانیــن نظــام ج.ا.ا. و بــا بررســی قوانیــن مشــخص 
می گــردد کــه مســئولیت افــراد بــه فقرزدایــی از فقــرا و جامعــه، بــه موجــب مــاده 266 قانــون مدنــی، 
به عنــوان یــک ِدیــن طبیعــی شــناخته می شــود. در ایــن مــاده آمــده اســت: »در مــورد تعهداتــی کــه 
بــرای متعهدلــه، قانونــًا حــق مطالبــه نمی باشــد، اگــر متعهــد بــه میــل خــود آن را ایفــا نمایــد، دعــوای 
ــه  ــی دانســته ک ــون طبیع ــق دی ــن حــق را از مصادی ــان ای ــه نمی شــود«. حقوقدان اســترداد از او پذیرفت
ــی از منظــر اخــاق و وجــدان اجتماعــی  ــد، ول ــن تعهــدات نمی دان ــای ای ــه ایف ــزم ب ــراد را مل ــون اف قان
دیــن برعهــده فــرد قــرار گرفتــه اســت. از مصادیــق ایــن دیــون طبیعــی، تعهداتــی اســت کــه بــه دلیــل 
ــوا را  ــه دع ــون حــق اقام ــه قان ــدات ناقصــی اســت ک ــا تعه ــرد ســاقط شــده ی ــده ف ــان از عه ــرور زم م
به جهــت عــدم طــی تشــریفات حقوقــی، ممکــن نمی دانــد؛ بنابرایــن اعطــای کمک هــای مالــی بــه فقــرا، 
در راســتای دیونــی اســت کــه برعهــده افــراد مســتقر گردیــده، ولــی به جهــت حقوقــی، نمی تــوان دعــوای 
مطالبــه آن را در دادگاه هــا اقامــه نمــود. بــه همیــن ترتیــب در مــاده 807 قانــون مدنــی نیــز آمــده اســت: 
ــه موجــب  ــدارد«؛ بنابرایــن ب ــه دیگــری بدهــد، حــق رجــوع ن »اگــر کســی مالــی را به عنــوان صدقــه ب
ــون  ــاده 266 و 807 قان ــق م ــرا، از مصادی ــه فق ــی ب ــای مال ــه و کمک ه ــر ج.ا.ا.، دادن صدق ــن دیگ قوانی
مدنــی بــوده و ادای یــک مســئولیت وجدانــی اســت نــه بخشــش و بــه همیــن دلیــل قابــل رجوع نیســت.2

تکافــل اجتماعــی از نــگاه اســام محــدود بــه حداقل هــای معیشــتی نیســت، بلکــه برخــورداری از 
ــد.  ــوازن اقتصــادی می دان ــن امــر را به وجــود آمــدن ت ــاه نســبی را می طلبــد و علــت ای ســطحی از رف
ــیار  ــی بس ــطح رفاه ــتی در س ــات معیش ــه از امکان ــل از جامع ــده ای قلی ــورداری ع ــه برخ بدین معناک
ــن  ــا حداقل هــای معیشــتی موجــب برهــم خــوردن ای ــر از تنه ــده ای کثی ــدم برخــورداری ع ــاال و ع ب
تعــادل و تــوازن اقتصــادی می گــردد کــه نشــان از عــدم اجــرای صحیــح قوانیــن اقتصــادی و الزامــات و 

ــی،  ــل اجتماع ــت تکاف ــا محوری ــی ب ــت های فقرزدای ــیدامامی،)1395(، سیاس ــا و کاووس س 1. آرام، محمدرض

ــتان.ص163. ــز و زمس ــم، پایی ــال دوازده ــماره 24، س ــی، ش ــش سیاس ــی دان ــی ـ پژوهش ــه علم دوفصلنام

ــی، تهــران، نشــر میــزان، چــاپ بیســت و دوم،  ــی کنون ــم حقوق ــی در نظ ــون مدن ــان، ناصــر، )1388(، قان 2. کاتوزی

ص236.

نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی 
جمهوری اسالمی ایران  در حوزه فقرزدایی



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال دوم/ شمـــــاره پنجم/زمستان 1399

73

دســتورهای الهــی اســت. امــام علــی )ع( در بخشــی از ســخنان خــود بــه ایــن مســئله اشــاره می کننــد 
کــه بخشــی از امــوال و دارایــی ثروتمنــدان و دولــت اســامی، به عمــوم مــردم اختصــاص دارد؛ »بنابراین 
بایســتی ثــروت و درآمــد در بیــن همــه گروه هــای جامعــه توزیــع گــردد، زیــرا تــوازن اقتصــادی و در 

پرتــو آن عدالــت اقتصــادی از میــان خواهــد رفــت«.1

ــر  ــواره ب ــه هم ــته، بلک ــه داش ــراد توج ــتی اف ــای معیش ــن حداقل ه ــه تأمی ــا ب ــام نه تنه ــس اس پ
بهبــود معیشــت آنهــا نیــز تأکیــد کــرده و آن را به عنــوان هدفــی میان مــدت و ابــزاری جهــت نیــل بــه 
اهــداف متعالــی و نــه یــک هــدف نهایــی، در چهارچــوب برنامه هــا و وظایــف خــود قــرار داده اســت.2

  
ــا نــگاه دولــت رفــاه تفاوتــی مهــم و اساســی  ایــن نــگاه نظــام اســامی بــه رفــع فقــر از جامعــه ب
ــازار، ممکــن اســت بخشــی از  ــه جهــت آزادی ب ــاه ب ــت رف ــه دول دارد و آن هــم اینســت کــه در نظری
جامعــه بــه جهــت نظــام اقتصــاد آزاد، فقیرتــر از بخشــی دیگــر بماننــد. درکنــار ایــن نقــص، دولــت وارد 
ــه برخــی حداقل هــا  ــا ب ــرا، ســعی در دسترســی آنه ــا از فق ــه برخــی حمایت ه ــا ارائ ــدان شــده و ب می
ــه فقــط در  می نمایــد؛ امــا در بحــث تکافــل اجتماعــی پیــش از ورود دولــت، جامعــه موظــف اســت ن
جهــت جبــران کاســتی های ناشــی از نابرابــری در جامعــه، بلکــه در راســتای ایجــاد تــوازن اقتصــادی 
بــه جهــت نیــل بــه عدالــت اقتصــادی، تمامــی اعضــای جامعــه موظفنــد تــاش نماینــد تــا فقــرا نــه 

ــه ســطح مطلــوب زندگــی برســد. ــه حداقل هــا، بلکــه ب فقــط ب

بنــد چهــارم. برداشــت رویکــرد تلفیقــی بــا غلبــه توانمندســازی از قانون 
اساســی جمهــوری اســالمی ایران

ــه  ــا نظری ــران ب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــق قان ــدم تطاب ــه در ع ــری ک ــل دیگ ــا دلی ام
ــوان آن را  ــه میت ــت ک ــی اس ــه فقرزدای ــه مقول ــی ب ــون اساس ــگاه قان ــود دارد و آن ن ــاه وج ــت رف دول
رویکــرد تلفیقــی از حمایتــی- قابلیتــی و البتــه بــا غلبــه رویکــرد توانمندســازی دانســت، ایــن رویکــرد 

ــود.  ــت نم ــی برداش ــون اساس ــدد قان ــول متع ــوان از اص را می ت

ــه  ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــارات پژوهش ــازمان انتش ــی )ع(، س ــام عل ــنامه ام ــر، )1387(، دانش ــاد، علی اکب 1. صادقی رش

ــران، ج7، ص84. اســامی، ته

2. جعفرپیشــه، مصطفــی، )1379(، حکومــت علــوی و اهتمــام بــه اصالحــات اجتماعــی ـ اقتصــادی؛ توســعه و 

رفــاه، فصلنامــه حکومــت اســامی، شــماره 18، زمســتان، ص58.
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رویکــرد رفــاه اجتماعــی به تنهایــی بــر راهکارهــای حمایتــی تأکیــد دارد کــه در آن، ابعــاد مختلفــی 
ــد.  از فقــر ازجملــه تبعیضــات و شــرایط خــاص زمانــی، مکانــی، اجتماعــی و فرهنگــی مغفــول می مان
از ســوی دیگــر شــاهد اقشــار فقیــری در جامعــه هســتیم کــه بــدون حمایــت دولــت قــادر بــه تأمیــن 
ــی  ــع محل ــه جوام ــور ب ــذاری ام ــر واگ ــر ب ــن اگ ــات خــود نیســتند. همچنی ــای حی ــظ حداقل ه و حف
ــه  ــرادی ک ــه و اف ــش یافت ــا افزای ــت نابرابری ه ــن اس ــود، ممک ــد ش ــدازه تأکی ــی بیش ازان و تمرکززدای
ــر در فقــر خــود بیــش  ــر و ناتوان ت ــا اقشــار ضعیف ت ــاء توانمندی هــای خــود نیســتند ی ــه ارتق ــادر ب ق
ــد  ــواره نیازمن ــز هم ــودکان نی ــوالن و ک ــالمندان، معل ــه س ــرادی از جمل ــد. اف ــار گردن ــش گرفت از پی
ــت  ــمندان جه ــی دانش ــوی برخ ــی از س ــای تلفیق ــن راهکاره ــند؛ بنابرای ــت می باش ــای دول حمایت ه
ــی،  ــاه اجتماع ــج رف ــرد رای ــل رویک ــه در مقاب ــی ک ــه میجل ــت؛ از جمل ــده اس ــه گردی ــی ارائ فقرزدای
ــدگاه،  ــن دی ــن ویژگــی ای ــد. مهم تری ــاه اجتماعــی1 را مطــرح می کن ــدگاه توســعه ای در رف مفهــوم دی
یکپارچگــی توســعه اجتماعــی و اقتصــادی و مشــارکت دولــت و جامعــه در برنامه ریــزی و ارائــه خدمــات 

ــد.2 ــی می باش ــاه اجتماع رف

ــعه  ــئله توس ــود، مس ــه می ش ــدان پرداخت ــازی ب ــرد توانمندس ــه در رویک ــکاری ک ــن راه مهم تری
اجتماعــی و انســانی اســت. درحقیقــت مؤلفه هــای توســعه اجتماعــی و انســانی بــه فقرزدایــی از حیــث 
ــای  ــا رویکرده ــرا، ب ــن اج ــت و عاملی ــنجه های موفقی ــز، روش، مقاصــد، س ــداف، تمرک ــاخص ها، اه ش

رایــج در رفــاه و تأمیــن اجتماعــی تفــاوت دارد.3

ــر و گســترش  ــه ســطوح پایین ت ــت ب ــارات دول ــی، تفویــض اختی ــر دانای مفهــوم توســعه مبتنــی ب
ــای  ــکل  گیری روش ه ــب ش ــه موج ــوده ک ــی ب ــعه محل ــر توس ــد ب ــی و تأکی ــت های تمرکزدای سیاس
ــه  ــی و توج ــای محلی گرای ــد. گرایش ه ــی می باش ــت فقرزدای ــازی جه ــر توانمندس ــی ب ــد مبتن جدی
بــه اجتماعــات انســانی و حمایــت از تکثــر فرهنگ هــا و هویت هــا نیــز در ایــن دیــدگاه بســیار مــورد 
توجــه می باشــد. در ایــن مفهــوم مشــارکت تمامــی افــراد از جملــه فقــرا مطــرح می گــردد؛ درنتیجــه 

ــه نتیجــه خواهــد رســید. ــا مشــارکت مــردم ب ــی ب سیاســت های فقرزدای

ــد  ــه بای ــی ک ــران اجتماع ــوان بازیگ ــردم به عن ــان م ــش هم زم ــه نق ــا ب ــن راهکاره ــِی ای در تمام
ــر اعضــای  ــای دیگ ــای توانمندی ه ــه کشــف و ارتق ــود و کمــک ب ــای خ ــاء توانمندی ه ــیلۀ ارتق به وس

1-Developmental Perspective in Social Welfare
 2-Midgley, J.,( 1995) »Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare«, London, 
Sage Publication, , p . 48

ــاه  ــه رف ــران، فصلنام ــی در ای ــای فقرزدای ــه برنامه ه ــی ب ــعه اجتماع ــرد توس ــن، )1384( رویک 3. قانعــی راد، امی
اجتماعــی، ســال پنجــم، شــماره 18، ص335.
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ــه همــان  جامعــه دنبــال رفــع فقــر و محرومیــت از خــود و جامعه شــان باشــند و نیــز نقــش دولــت ب
صــورت دوگانــه اشــاره می شــود کــه هــم نقــش حمایتگــر را بــازی می کنــد و هــم نقــش ارائه دهنــده 
خدمــات مترقــی ســامت و آمــوزش و همچنیــن تشــویق افــراد بــه ســرمایه گذاری های اجتماعــی کــه 
همگــی بــه بهبــود وضعیــت رفاهــی در اجتمــاع منتهــی خواهــد شــد؛ بنابرایــن می تــوان رویکــرد قانــون 
ــا راهکارهــای  ــه فقرزدایــی را نوعــی خــاص و تلفیقــی از دو رویکــرد مذکــور دانســت کــه ب اساســی ب

مبتنــی بــر دولــت رفــاه متفــاوت اســت.

گفتــار پنجــم. اجــرای دولــت رفــاه در نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی 
ایــران؛ توفیــق یــا شکســت؟

ــود  ــون اساســی برداشــت نم ــاه را از قان ــت رف ــه دول ــوان نظری ــه نمی ت ــت ک ــن حقیق ــم ای علی رغ
ــاب  ــروزی انق ــل از پی ــان قب ــف از زم ــای مختل ــدارد، دولت ه ــازگاری ن ــی ج.ا.ا. س ــام حقوق ــا نظ و ب
تاکنــون، تاش هــای بســیاری در جهــت رفــع فقــر و محرومیــت در جامعــه تحــت عنــوان برنامه هــای 
ــدم  ــت ع ــه جه ــت ب ــوان گف ــه می ت ــانده اند ک ــام رس ــه انج ــاه ب ــت رف ــه دول ــده از نظری ــی برآم رفاه
ــا  ــش ب ــا کمابی ــی آنه ــر ج.ا.ا.، تمام ــم ب ــاختار حاک ــی و س ــام حقوق ــا نظ ــا ب ــن راهکاره ــازگاری ای س
شکســت مواجــه بوده انــد. تاش هایــی تحــت عنــوان برنامه هــای تعدیــل ســاختاری در اوایــل انقــاب 
ــه  ــدام ن ــی و...، هیچک ــای اساس ــبد کااله ــه س ــر و ارائ ــکن مه ــا و مس ــدی یارانه ه ــرح هدفمن ــا ط ت
تنهــا منجــر بــه بهبــود رفــاه نگردیدنــد، بلکــه پیامدهــای منفــی را بــه دنبــال آوردنــد کــه پیامــد آن 
گســترش تــورم، بیــکاری و نهایتــًا آســیب بیشــتر اقشــار بــا درآمــد پاییــن و آســیب پذیر جامعــه بــود. 
از دلیــل ایــن شکســت ها می تــوان سیاســت های نادرســت و حتــی اجــرای ناقــص و ناصحیــح همیــن 
ــا  ــن دلیــل تضــاد و تناقضــی اســت کــه برنامه هــای اتخــاذ شــده ب ــا مهم تری سیاســت ها دانســت،1  ام
ــه  ــر اندیش ــی مبتنی ب ــای رفاه ــرای برنامه ه ــت اج ــته اند. درحقیق ــی داش ــون اساس ــول قان ــر اص دیگ
دولــت رفــاه بــا اصــول قانــون اساســی مخالفت هایــی دارد کــه اجــرای آنهــا را بــا عــدم توفیــق همــراه 

ــرح دانســت: ــن ش ــوان بدی ــا را می ت ــن تضاده ــن ای ــت؛ مهم تری ــاخته اس س

بند اول. اجرای دولت رفاه در کنار اقتصاد دولتی

کشــورهای پیشــرو در پیاده کــردن الگــوی دولــت رفــاه، کشــورهای بــا گرایــش لیبرالیســم 
ــود  ــی بهب ــت های توزیع ــد در آن، سیاس ــند، هرچن ــپ می باش ــاد چ ــوک اقتص ــل بل ــادی در مقاب اقتص

1. وصالــی، سیدســعید؛ بســاطیان، ســیدمحمد؛ )1391(، بررســی جایــگاه دولــت فعــال در ایــران دربــاب تطبیــق 
تابــع رفــاه دولتــی بــا تابــع رفــاه اجتماعــی در ایــران؛ فصلنامــه برنامه ریــزی رفــاه و توســعه اجتماعــی، تابســتان، 

شــماره 11، ص 71.
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ــاه درون  ــت رف ــه دول ــر نظری ــان دیگ ــه بی ــرار داده باشــد.1 ب ــدف ق ــا را ه ــی برخوردار ه ســطح عموم
ــر  ــح داده شــد، در دهــه 1930، در اث ــت. همان طورکــه پیشــتر توضی نظــام ســرمایه داری شــکل گرف
ــرایط  ــن ش ــه در ای ــاد ک ــاق افت ــزرگ اتف ــود ب ــود، رک ــه خ ــر نظری ــیک ها ب ــاری کاس ــراط و پافش اف
ــای  ــاع لیبرال ه ــورد دف ــه م ــن نظری ــع ای ــود. درواق ــه نم ــود را ارائ ــاه خ ــت رف ــه دول ــز« نظری »کین
برابری طلــب اســت کــه بــا طــرح آزادی هــای مدنــی همــراه بــا حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی معینــی 
ــتر  ــت رفاه گس ــکیل دول ــان تش ــت، خواه ــت و مراقب ــرورش و بهداش ــوزش و پ ــاه، آم ــق رف ــامل ح ش
هســتند.2 درنتیجــه طــرح ایــن نظریــه در قانــون اساســی ج.ا.ا. نیازمنــد تشــکیل اقتصــاد لیبــرال اســت. 
البتــه از جهاتــی در اقتصــاد دولتــی مشــکل ایجــاد می کنــد کــه درادامــه بیــان می شــود؛ بنابرایــن در 
ابتــدا بایــد دیــد نظــام اقتصــاد ج.ا.ا. بــه الگوهــای لیبرالیســم اقتصــادی نزدیک تــر اســت یــا می تــوان 

ــه ای از اقتصــاد دولتــی دانســت؟ آن را گون

بــه موجــب اصــل 44 قانــون اساســی »نظــام اقتصــادی ج.ا.ا. برپایــه ســه  بخــش دولتــی ، تعاونــی و 
خصوصــی بــا برنامه ریــزی منظــم و صحیــح  اســتوار اســت . بخــش دولتــی شــامل کلیــه صنایــع بــزرگ ، 
ــزرگ ، بانکــداری ، بیمــه ، تأمیــن نیــرو، ســدها وشــبکه های  ــع مــادر، بازرگانی خارجــی ، معــادن ب صنای
بــزرگ آبرســانی ، رادیــو و تلویزیــون ، پســت و تلگــراف و تلفــن ، هواپیمایــی ، کشــتیرانی ، راه و راه آهــن و 
ماننــد اینهــا اســت کــه بــه  صــورت مالکیــت عمومــی و در اختیــار دولــت اســت . بخــش تعاونــی شــامل 
شــرکت ها و مؤسســات تعاونــی تولیــد و توزیــع  اســت کــه در شــهر و روســتا برطبــق ضوابــط اســامی 
ــارت و  ــداری ، صنعت ،تج ــاورزی ، دام ــمت از کش ــامل آن قس ــی ش ــش خصوص ــود. بخ ــکیل می ش تش
خدمــات می شــود کــه مکمــل فعالیتهــای اقتصــادی دولتــی و تعاونــی اســت ...« بــا بررســی ایــن اصــل 
قانــون اساســی و دیگــر قوانیــن تصویب شــده برمبنــای ایــن اصــل، می تــوان گفــت اقتصــاد نظــام ج.ا.ا. 
یــک اقتصــاد دولتــی اســت یــا حداقــل ادعایــی کــه می تــوان کــرد اینســت کــه قطعــًا نظــام اقتصــاد 
ایــران نه تنهــا لیبرالیســم نیســت، بلکــه هیچ گونــه قرابــت بــا نظــام اقتصــاد لیبــرال کــه شــائبه ایجــاد 

نظــام دولــت رفــاه را فراهــم کنــد نیــز نــدارد.

بنابرایــن، ادعــای برداشــت نظریــه دولــت رفــاه از قانــون اساســی ج.ا.ا.، ایــن آســیب را بــه دنبــال 
ــترده ای  ــیار گس ــف بس ــارات و وظای ــی، اختی ــاد دولت ــرای اقتص ــا اج ــان ب ــه همزم ــت ک ــد داش خواه
ــش  ــت و افزای ــدازه دول ــدن بیش ازان ــز فربه ش ــزی ج ــه آن چی ــه نتیج ــد ک ــا می کن ــت اعط ــه دول ب

ــود. ــد ب ــی نخواه ــای عموم هزینه ه

 1-Gilbert, N.,) 1983(  Capitalism and the Welfare State, new haven, London, Yale University Press,
 p.42
2. سندل، مایکل، )1374( ، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ص 11.
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بنــد دوم. اصــالح اقتصــاد دولتــی بــا خصوصی ســازی و شکســت 
برنامه هــای آن

ــودن اقتصــاد در  ــاه و دولتــی ب ــت رف ــه جهــت مشــکاتی کــه در اجــرای همزمــان اندیشــه دول ب
کشــور به وجــود آورد، کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا حجیم شــدن دولــت و تبعــات منفــی ناشــی از آن 
ــه  ــود کــه متأســفانه ب ــه ســمت خصوصی ســازی بخشــی از اقتصــاد ب می باشــد، تمایــات اقتصــادی ب
ــن رانت هــای اقتصــادی در  ــی در خصــوص نحــوه اجــرای آن و راه یافت ــات زیربنای ــود مطالع جهــت نب
ــروز فســاد اقتصــادی را  ــه هــدف موردنظــر دســت نیافــت، بلکــه زمینه هــای ب ایــن فرآینــد، نه تنهــا ب

چندبرابــر کــرد. 

بنــد »الــف« از سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی، در ارتبــاط بــا افزایــش فعالیت هــای 
ــازی  ــوان آن را آزادس ــه می ت ــت ک ــی اس ــش دولت ــدن بخ ــری از بزرگ ش ــی و جلوگی ــش غیردولت بخ
اقتصــادی نــام گذاشــت. بــر ایــن اســاس دولــت حــق فعالیــت اقتصــادی جدیــد خــارج از مــوارد صــدر 
ــن صــدر  ــه فعالیــت را کــه مشــمول عناوی ــدارد و موظــف اســت هرگون ــون اساســی را ن اصــل 44 قان
اصــل 44 نباشــد را حداکثــر تــا پایــان برنامــه چهــارم به بخــش تعاونــی، خصوصــی و عمومــی غیردولتی 
واگــذار کنــد. امــری کــه البتــه بــه درســتی محقــق نشــد امــا، همــان صــورت ناقــص نیــز آســیب هایی 

بــه همــراه داشــت.

ــا  ــش نرخ ه ــا افزای ــًا ب ــاد، غالب ــه ای از اقتص ــر عرص ــی در ه ــادی و مقررات زدای ــازی اقتص آزادس
همــراه اســت. ازیــن رو آزادســازی اقتصــادی آثــار تورمــی از خــود بــه جــای گذاشــت. از ســوی دیگــر 
ــرخ  ــان ن ــوس می ــه معک ــود رابط ــه وج ــه ب ــاد کان ک ــس در اقتص ــی فیلیپ ــه منحن ــق نظری ــر طب ب
بیــکاری و تــورم اشــاره دارد،1 بــا رشــد اقتصــادی و رونــق گرفتــن فعالیت هــا کــه درنتیجــۀ آزادســازی 
ــازی  ــر، در آزادس ــن ام ــا ای ــت؛2 ام ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــتغال نی ــد، اش ــود می آی ــادی به وج اقتص

ــد.  ــاال باقــی مان ــرخ بیــکاری همچنــان ب ــاد و ن ــران اتفــاق نیفت اقتصــادی در ای

درواقــع اگــر خصوصی ســازی بــدون زیرســاخت های الزم )بازارهــای رقابتــی و نهادهــای تخصصــی 
نظارتــی( انجــام شــود، نتیجــه بــا توســعه کارآمــدی بــازار مغایــرت پیــدا کــرده و منجــر بــه افزایــش 

1. استودن و دیگران، )1383( ، راهنمای نوین اقتصاد کالن، ترجمه منصور خلیل عراقی و علی سوری، انتشارات برادران، 
ص 134.

2. مهربانی، وحید، )1387( ،آثار اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها، دفتر 
مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل 7987، صص 20-19.
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تــورم خواهــد شــد.1 بیــکاری و تــورم را بــه عنــوان نتایــج خصوصی ســازی در ایــران می تــوان این گونــه 
تحلیــل نمــود کــه تعدیــل نیــروی کار توســط بخــش خصوصــی کــه شــرکت ها را تملــک نمــود منجــر 
بــه تســویه حســاب بــا بســیاری از کارگــران گردیــد. ایــن تعدیــل نیــرو بــه ســبب افزایــش بهــره وری 
ــرض  ــر در مع ــره وری پایین ت ــا به ــر ی ــات کمت ــا تحصی ــرادی ب ــد اف ــب ش ــه موج ــت ک ــورت گرف ص
محروم شــدن از ادامــه فعالیــت شــغلی بشــوند، کــه اغلــب ایــن افــراد از اقشــار فقیــر و محــروم جامعــه 
ــا در  ــرا و کم درآمده ــان فق ــص درمی ــکاری باالخ ــش بی ــه افزای ــر ب ــازی منج ــذا خصوصی س ــد؛ ل بودن

ــش داد. ــری را افزای ــدت شــد و نابراب کوتاه م

ــا انحصــار  ــی ب ــع دولت ــه بیشــتر صنای ــن وجــود دارد اینســت ک ــن بی ــه در ای مســئله دیگــری ک
ــای  ــتمرار فعالیت ه ــود: اول، اس ــل نم ــوان عم ــیوه می ت ــه دو ش ــا ب ــا آنه ــورد ب ــه در برخ ــد ک مواجه ان
ســابق در حفــظ مالکیــت و مدیریــت ایــن صنایــع از طریــق دولــت؛ دوم، انتقــال ایــن صنایــع بــه بخــش 
خصوصــی و اعمــال مقــررات تنظیمــی. تجربــه چندیــن ســال تصــدی دولــت گــواه ایــن موضــوع اســت 
کــه گزینــه اول ازنظــر اجرایــی بــا ناکارآمــدی بســیاری روبه روســت امــا، انتقــال ایــن صنایــع بــه بخــش 
ــر  ــا تأکیــد ب ــود. ایــن کارآیــی ب ــا کارآیــی خواهــد ب ــوأم ب ــه همــراه مقــررات تنظیمــی ت خصوصــی ب

وجــود رقابــت موفــق خواهــد بــود.2

همچنیــن خصوصی ســازی بــه تــورم دامــن زد، زیــرا بخــش خصوصــی انگیــزه ای بــرای کنتــرل تورم 
نــدارد حتــی در کوتاه مــدت، تــورم بــه نفــع بخــش خصوصــی هــم هســت. چــون بخــش خصوصــی بــه 
ــورم و  ــرل ت ــوص کنت ــت درخص ــت می بایس ــن دول ــت؛ بنابرای ــود اس ــود خ ــودن س ــال حداکثرنم دنب
ــوی  ــوص از س ــازی در این خص ــم و کارس ــدام مه ــفانه اق ــی متأس ــید ول ــی می اندیش ــکاری راه حل بی

دولــت انجــام نشــد.3

روند خصوصی سازی در سال های اولیه اجرای آن عبارت بود از:
1ـ فروش سهام بنگاه های دولتی به مردم؛

2ـ فروش سهام به مدیران و کارکنان شرکت های دولتی؛
ــر در  ــه روش اخی ــه البت ــردم. ک ــی از م ــای خاص ــه گروه ه ــی ب ــای دولت ــهام بنگاه ه ــه س 3ـ عرض
حــد بســیار محــدودی انجــام شــد. بایــد اذعــان نمــود کــه ایــن خصوصی ســازی موفــق نبــود. دلیــل 

1. حشمتی موالیی، حسین؛ )1386(، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ روش های دستیابی به اهداف 
سیاستی اصل 44 قانون اساسی، مجلس و راهبرد، بهار، شماره 54، ص 14.

2. حسینی، سیدشمس الدین؛ شفیعی، افسانه؛ )1386(، تعامل دولت و بازار و رویکرد تنظیم در اقتصاد ایران؛ تأملی 
در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، پاییز، شماره 43، ص 56.

3. مهربانی، وحید، )1387(، همان، ص 13.
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ایــن امــر را می تــوان در سیاســت اســتفاده از درآمدهــای حاصــل از واگــذاری ســهام در مصوبــه مــورخ 
ــی  ــی و عموم ــرکت های دولت ــهام ش ــذاری س ــر واگ ــی ب ــران مبن 1370/2/4 و 1370/2/15 هیئت وزی
بــه بخــش خصوصــی جســتجو کــرد. مــوارد مصــرف درآمدهــای حاصــل از واگــذاری اشــاره شــده بــه 

قــرار زیــر بــوده اســت: 
ــای  ــب طرح ه ــرکت در قال ــته ش ــای گذش ــت بدهی ه ــا؛ ب. بازپرداخ ــت بدهی ه ــف. بازپرداخ ال
ــل  ــای انجام شــده قاب ــه براســاس پژوهش ه ــی شــرکت هایی ک ــع مال ــود مناب ــن کمب ــی؛ ج. تأمی عمران
ــه منظــور ایجــاد شــرایط مناســب  واگــذاری نیســتند؛ د. اتمــام طرح هــای تولیــدی در دســت اجــرا ب
بــرای واگــذاری آنهــا؛ هــ  . اجــرای طرح هــای تولیــدی موردنیــاز کشــور کــه بخــش دولتــی بــرای انجــام 
ــرداری از  ــرای بهره ب ــه کل کشــور ب ــه خزان ــز ب ــا قابل واگــذاری نیســتن؛ و. واری ــدارد ی آنهــا آمادگــی ن
آنهــا در مصــارف بودجــه کل کشــور. بدیــن ترتیــب ماحظــه می شــود هــدف دولــت از خصوصی ســازی 

بیشــتر کســب درآمــد بــود و نــه ارتقــاء کارآیــی فعالیت هــای اقتصــادی.1

ــورت  ــراوان در ص ــی ف ــار مال ــل ب ــت و تحمی ــدن دول ــوم. فربه ش ــد س بن
اجــرای دولــت رفــاه

همان طورکــه بیــان گردیــد بعــد از انقــاب، نظــام اقتصــادی کشــور در قانــون اساســی بــه صــورت 
ترکیبــی از ســه بخــش دولتــی، خصوصــی و تعاونــی تعریــف شــده بــود. تصــور ایــن بــود کــه بــا دولتــی 
کــردن اقتصــاد، رشــد اقتصــادی تســریع خواهــد شــد. امــا تصــدی فعالیت هــای گســترده اقتصــادی 
ــا به کارگمــاردن مدیــران بی تجربــه و پیگیــری ایجــاد فرصت هــای شــغلی در بخــش  توســط دولــت، ب
عمومــی و نیــز رکــود اقتصــادی زمــان جنــگ بــه اتــاف منابــع انجامیــد؛2 بنابرایــن دو بخــش خصوصــی 
و تعاونــی آن طورکــه انتظــار می رفــت در اقتصــاد مشــارکت داده نشــدند و اگــر هــم می خواســتند یــا 
ــور  ــی عب ــای دولت ــت از فیلتره ــوند، می بایس ــادی وارد ش ــزرگ اقتص ــای ب ــه عرصه ه ــتند ب می توانس
کننــد و در بــازاری بــه رقابــت بپردازنــد کــه اصــول آن را دولــت نوشــته، خــود اجــرا می کنــد و خــود 
دولــت نیــز نظــارت می کنــد؛ بنابرایــن حضــور دولــت در عرصــه اقتصــادی بــه صورتــی بســیار گســترده 

شــد کــه عرصــه رقابــت را از ســایر شــرکت های بــزرگ اقتصــادی گرفــت.

حــال اگــر درچنیــن نظــام اقتصــادی کــه دولــت در آن تقریبــًا همــه کاره اســت، بخواهیــم نظریــه 
دولــت رفــاه را نیــز وارد کنیــم بــا ایــن فرضیــه کــه نظریــه دولــت رفــاه را درخصــوص فقرزدایــی نظریــه 
برآمــده از قانــون اساســی بدانیــم، بــا ایــن مشــکل نیــز مواجــه خواهیــم شــد کــه دولــت بســیار فربــه 

1. مهربانی، وحید، )1387(، همان، ص 12.
2. هادی زنوز، بهروز، )1384(، همان، صص 188-187.
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ــادی دارد و  ــات زی ــور مداخ ــادی کش ــائل اقتص ــه در مس ــاخته ایم ک ــدد را س ــئولیت های متع ــا مس ب
همچنیــن متولــی امــر فقرزدایــی بــه صــورت حمایت هــای مــادی و اجتماعــی و رفاهــی نیــز می باشــد. 
ــت  ــر دوش دول ــی را ب ــت منتهــی می گــردد و هــم هزینه هــای فراوان ــورم دول ــه ت ــن مســئله هــم ب ای

خواهــد گــذارد. 

بنــد چهــارم. نادیده گرفته شــدن بخــش خصوصــی در فعالیت هــای 
ــاه ــت رف ــه دول ــرای اندیش ــورت اج ــی در ص فقرزدای

چالــش بعــدی کــه به کارگیــری نظریــه دولــت رفــاه در نظــام حقوقــی ج.ا.ا. بــا آن مواجــه اســت را 
می تــوان در نظریــه عدالــت منــدرج در اصــل 43 قانــون اساســی و نیــز تنظیــم نظــام اقتصــادی منبعــث 
از آن در اصــل 44 قانــون اساســی جســتجو نمــود. قانــون اساســی تحــت تأثیــر نظریــه اقتصــاد دولتــی 
تدویــن شــده و بــر همیــن اســاس، دولــت بیشــترین نقــش را در مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری اقتصــادی 
ــی،  ــه بخش هــای خصوصــی و تعاون ــا توجــه دادن ب ــل ب ــد درحالی کــه می توانســت حداق ــاء می کن ایف
موفقیــت بیشــتری در مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری کســب کنــد. بــه نظــر می رســد حجــم انبــوه توقعــات 
ــا  ــه ب ــه تنهایــی در اجــرای سیاســت های مقابل ــا دولت هــا ب و کارویژه هــای اجرایــی ســبب می شــود ت

فقــر و نابرابــری چنــدان موفــق نباشــند.1

از میــان  بــردِن فضــای رقابتــی در بــازاری کــه دولــت تمــام عرصه هــای آن را در اختیــار خــود گرفته 
و از طریــق ایجــاد نظــام انحصــار دولتــی ضمــن آنکــه بــه تضعیــف بخــش خصوصــی کــه می توانــد بــا 
رقابــت تبدیــل بــه مبتکرانــی شــود کــه رشــد و ارتقــاء ســطح بــازار را بــه وجــود می آورنــد، میانجامــد، 
ــغ  ــا مبال ــرای ارتــکاب جرائــم کان اقتصــادی، اختاس هــای گســترده ب منجــر خواهــد شــد زمینــه ب
ــت بخــش خصوصــی  ــد. درحقیق ــم می نمای ــی فراه ــع عموم ــل مناب ــف و می ــت حی ــت و درنهای هنگف
بــه خاطــر باالبــردن ســود خــود از بــازار هــم کــه شــده در حفــظ امــوال خــود دقــت و نظــارت کافــی 
ــه  ــا تجرب ــرد. ام ــر بب ــی را باالت ــه بازده ــد ک ــرمایه گذاری می کن ــی س ــد و در صنایع ــه خــرج می ده ب
ــه  ــد و ب ــات دلســوزانه برخــورد نمی کنن ــن اقدام ــت کــرده اســت کــه نظــام اقتصــاد دولتــی در ای ثاب
ــای  ــه دارد می اندیشــند و در تصمیم گیری ه ــی فاصل ــت مل ــه از ســود و منفع ســود شــخصی خــود ک

ــد.  ــر می گیرن ــادی، آن را در نظ اقتص

1. هاشمی، سیدمحمد، )1388(، حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر از تئوری تا عمل، از کتاب حقوق بشر در جهان 
معاصر )دغدغه ها و دیدگاه های حقوقدانان و فقهای ایرانی(، قم، انتشارات آیین احمد، ص 149.
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ــد  ــن مشــکل را پدی ــی ای ــاه در اقتصــاد دولت ــت رف ــا مطرح شــدن دول ــن مســئله ب ــاط ای ــا ارتب ام
ــردم از  ــی از م ــای مال ــه حمایت ه ــه ب ــی ک ــت رفاه ــاد دول ــازار آزاد، ایج ــاد ب ــه در اقتص ــی آورد ک م
طریــق ایجــاد نظــام تأمیــن اجتماعــی و برعهده گرفتــن مســکن، تغذیــه، بهداشــت و ســامت، آمــوزش 
ــه  ــی کــه مــردم ب ــا اموال ــردن فقــر دارد، ب ــور رفاهــی مــردم، ســعی در ازمیان ب ــرورش و دیگــر ام و پ
ــت  ــه پاســخگو نمــودن دول ــد صــورت می گیــرد کــه درنهایــت ب ــت می پردازن ــه دول عنــوان مالیــات ب
در نحــوه دسترســی عمــوم مــردم باالخــص فقــرا بــه امکانــات رفاهــی می انجامــد. امــا در نظــام اقتصــاد 
دولتــی کــه منابــع مالــی دولــت از طریــق دردســت داشــتن انحصــاری اقتصــاد بدســت آورده اســت و 
مالیــات در آن جایــگاه زیــادی نــدارد، درنتیجــه دولــت نیــز خــود را در تأمیــن امکانــات رفاهــی جامعــه 
ــه اقتصــاد هرگــز  ــاه در این گون ــت رف ــًا اهــداف نظــام دول ــردم پاســخگو ندانســته و نهایت ــِل م در مقاب

تأمیــن نخواهــد شــد.

بنــد پنجــم. ناکارآمــدی دولــت در تأمیــن منابــع مالــی تأمیــن اجتماعــی 
در دولــت رفــاه

ــن  ــا ای ــد. ب ــی و توســعه یافته مطــرح گردی ــا اقتصــاد صنعت ــی ب ــاه در دولت های ــت رف ــه دول نظری
ــاد  ــتن اقتص ــود داش ــا وج ــورها ب ــن کش ــیاری از ای ــوی بس ــر از س ــال حاض ــه درح ــن نظری ــال ای ح
ــال  ــوری در ح ــوان کش ــه می ت ــران را ک ــت، ای ــن وضعی ــا ای ــت. ب ــده اس ــته ش ــار گذاش ــی کن صنعت
ــع،  ــد. درواق ــد ش ــن اندیشــه مواجــه خواه ــی ای ــا مشــکات اجرای ــب بیشــتر ب ــذار دانســت به مرات گ
افزایــش ســطح مطالبــات مردمــی و حرکــت دولت هــای رفاهــی بــه ســوی تأمیــن اجتماعــی درراســتای 
دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی و بازتوزیــع ثــروت ملــی در پــی عقل گرایــی نظــام ســرمایه داری بــرای 
پذیــرش مســئولیت اجتماعــی در برابــر جامعــه، پــس از چندیــن دهــه دولت هــای فربــه و ناکارآمــدی 

را بــه وجــود آورد کــه بــا مشــکل تأمیــن منابــع مالــی مواجــه شــدند.1

ایــن امــر موجــب رکــود اقتصــادی شــدید گشــت و دلیــل اصلــی آغــاز تحــول فکــری نســبت بــه 
دخالــت دولــت در اقتصــاد شــد کــه دوره نئولیبرالیســم را بــا تفکــر جدیــد دولــت تنظیمــی پدیــد آورد 
کــه در آن تأکیــد اقتصــاد رفاهــی بــر حفــظ تقاضــای مؤثــر و افزایــش قــدرت خریــد عمومــی، جــای 
ــه اهمیــت کارآیــی اقتصــادی، تشــویق عرضــه و مهــار کــردن تــورم  خــود را در اقتصــاد نئولیبرالــی ب
داد؛ همچنیــن الگــوی اقتصــادی دولــت رفــاه از حیــث تطابــق بــا اقتصــاد بخــش عمومــی از هماهنگــی 
ــن زده اســت.  ــوازن در اقتصــاد دام ــدم ت ــه ع ــا در حــوزه عمــل ب ــوده، ام ــی برخــوردار ب بســیار باالی

1. ادینی، حسـن و حسـین پشـتدار)1392(، همان، ص 297.
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دولت هــای رفــاه چنــدان در بهره گیــری از ســایر ظرفیت هــای اقتصــادی ماننــد ظرفیت هــای موجــود 
ــد.1 در نهادهــای بخــش غیــر دولتــی، موفــق عمــل نکرده ان

ــان در  ــازی آن ــرا و توانمندس ــارکت فق ــودن مش ــگ ب ــم. کم رن ــد شش بن
نظریــه دولــت رفــاه

ــت  ــف دول ــه وظای ــردد ک ــب می گ ــی ج.ا.ا. موج ــام حقوق ــاه در نظ ــت رف ــه دول ــری نظری به کارگی
ــر فقــرا در پروســه  ــی بیشــتر شــده و درنتیجــه مشــارکت مــردم و از همــه مهم ت درخصــوص فقرزدای
فقرزدایــی بــه فراموشــی ســپرده شــود. ایــن موضــوع البتــه بــا رویکــرد حمایتــی نظریــه دولــت رفــاه 
ســازگار اســت، امــا بــا رویکــرد توانمندســازی فقــرا کــه در اصــول متعــدد قانــون اساســی شــاهد ایــن 
رویکــرد هســتیم و درواقــع بایــد گفــت، راهــکار مناســب جهــت فقرزدایــی نیــز همیــن اســت در تضــاد 
قــرار می گیــرد. بــه موجــب اصولــی از قانــون اساســی شــاهد مشــارکت دادن مــردم در راهبــری جامعــه 
ــروزه تحــت  ــه ام ــزی اســت ک ــان چی ــن درســت هم ــه رســمیت شــناخته شــده و ای ــه ب هســتیم ک
عنــوان مشــارکت مــردم در تصمیماتــی کــه در مــورد آنهــا اتخــاذ می شــود و در رویکــر قابلیتــی نیــز 

وجــود دارد، مطــرح اســت.2

ــت  ــدازه دول ــش از ان ــدن بی ــی فربه ش ــاد در پ ــش فس ــم. افزای ــد هفت بن
در دولــت رفــاه

ــون اساســی از دیگــر عوامــل فســاد در جامعــه  ــت و محوریــت آن در قان ــه دول ــگاه حداکثــری ب ن
اســت، بــه گونــه ای کــه تمرکــز ثــروت پیــرو تمرکــز قــدرت بــه دولــت واگــذار شــده و ایــن امــر، در 
عملکردهــای دولــت، ازقبیــل نظــارت صحیــح و اشــراف بــر فعالیت هــای کارگــزاران آن، تأثیــر ســلبی 
و ایجابــی متفاوتــی ایجــاد می کنــد. همان گونه کــه در اســناد بین المللــی حقوق بشــری و قانــون 
اساســی تصریــح شــده، دولــت بایــد نقــش حمایتگــر را در بحــث شــاخص های عدالــت اجتماعــی ایفــا 
کــرده و در عیــن حــال جهــت پویایــی اقتصــادی کــه منجــر بــه ارتقــاء ســطح رفــاه مــردم می شــود، 
ــره و  ــوه قاه ــد و از ق ــادی بکاه ــت اقتص ــه وضعی ــوط ب ــائل مرب ــات مس ــود را در جزئی ــات خ مداخ
ــه پیشــتر در بحــث  ــیوه ای ک ــد. ش ــگاه ده ــر جای ــادکننده تغیی ــده و ارش ــوۀ نظارت کنن ــه ق ــه، ب غالب

ــد. ــی گردی ــز بررس ــازی نی خصوصی س

1. جعفری صمیمی، احمد؛ زرین اقبال، حسن؛زیبائی، محمد رضا؛درخشانی درآبی، کاوه،  بررسی تطبیقی اقتصاد بخش 
عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و دولتهای رفاه، ص 67.

2. هادی زنوز، بهروز، )1384(، همان، صص 186-185
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نتیجه
ــا  ــه آی ــت ک ــش اس ــن پرس ــرح ای ــاه در ط ــت رف ــه دول ــرای نظری ــاب اج ــئله در ب ــن مس مهم تری
ــراد  ــی اف ــرای تمام ــی ب ــات رفاه ــن امکان ــت در تأمی ــت مســتقیم دول ــا دخال ــه ب ــر در جامع ــع فق رف
ــه؟  ــاش و خواســت خــود اعضــای جامع ــا ت ــا ب ــردد ی ــن می گ ــر تأمی ــت بهت ــراد کم بضاع ــه اف ازجمل
ــای  ــاء کمک ه ــا اعط ــر ب ــا فق ــه آی ــود ک ــرح نم ــش را مط ــه پرس ــوان این گون ــر می ت ــان دیگ ــه بی ب
ــه توســعه انســانی  ــق کمــک ب ــراد از طری ــاء توانایی هــای اف ــا ارتق ــا ب ــی ریشــه کن خواهــد شــد ی مال

ــی؟  و اجتماع

بــه منظــور پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت افــراد در جامعــه یــا بــه صــورت انفــرادی یــا بــه 
صــورت جمعــی در حــال تــاش بــرای دســتیابی بــه پیشــرفت و توســعه هســتند. در میــان تاش هــای 
ــاد، احــزاب و تشــکات سیاســی، انجمن هــا  ــه تشــکیل ســازمان های مردم نه ــوان ب دســته جمعی می ت
و تشــکات اجتماعــی و... اشــاره نمــود کــه در آن توانایی هــای اعضــای آنهــا در حــال افزایــش و ارتقــا 
ــی،  ــی و اجتماع ــی، سیاس ــای مدن ــکیات و انجمن ه ــن تش ــر ای ــرد بهت ــور کارک ــه منظ ــد. ب می باش
مطمئن تریــن راهــکار افزایــش هرچــه بیشــتر و تأمیــن همه جانبــه آزادی فعالیــت آنهــا توســط قانــون 

و از ســوی دولــت اســت. 

امــا نحــوه ایــن آزادی ســازی نیــز اهمیــت بســیاری دارد. بــه عنــوان مثــال شــواهد فــراوان وجــود 
ــن  ــده و ای ــور ش ــه کش ــمار ب ــک های بی ش ــل ریس ــث تحمی ــادی باع ــازی  اقتص ــه آزادس ــت ک داش
ــدی  ــًا تهدی ــی عمدت ــارت آزاد بین الملل ــد. تج ــرا می افت ــر دوش فق ــبی ب ــور نامتناس ــک ها به ط ریس
بــود بــرای بزرگ تریــن صنعــت وابســته بــه زمیــن یعنــی کشــاورزی اســت.1 از ســوی دیگــر بــه یــک 
ــرد  ــاال بب ــد را ب ــد شــده و متوســط درآم ــت نســبی بهره من ــاز مزی ــا از امتی ــد ت ــازه می ده کشــور اج
ولــو اینکــه بــا از دســت رفتــن برخــی مشــاغل بــه گروهــی زیــان برســاند. امــا در کشــورهای در حــال 
ــد، نابــودی مشــاغل ناشــی از آزادســازی تجــاری احتمــاال آشــکارتر  توســعه کــه بیــکاری باالیــی دارن
ــدوق  ــات« صن ــای »اصاح ــورد برنامه ه ــژه در م ــئله به وی ــن مس ــوده و ای ــد ب ــاغل جدی ــاد مش از ایج
ــرده، ایجــاد مشــاغل  ــب ک ــاال ترکی ــره ب ــای به ــا نرخ ه ــه آزادســازی تجــاری را ب ــول ک ــی پ بین الملل
ــران از  ــت کارگ ــد حرک ــا کن ــد ادع ــا ناممکــن می ســازد. هیچ کــس نبای ــق کســب و کار را اساس و خل

ــا افزایــش درآمــد ملــی می شــود.2 ــه بیــکاری باعــث کاهــش فقــر ی ــا بهــره وری پاییــن ب مشــاغل ب

1. پوالنی، کارل، )1391(، همان، ص 306.
2. استیگلیتز، جوزف، نقد لیبرالیسم بازار از نگاه کارل پوالنی، خوانش استیگلیتز از کتاب دگرگونی بزرگ، ترجمه: 

جعفر خیرخواهان، کتاب ماه علوم اجتماعی، آبان و آذر 1383 - شماره 85 و 86 ، ص 38.
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ــرد  ــای خ ــا بنگاه ه ــت دارد، ام ــرمایه گذاری اهمی ــرای س ــب وکار ب ــی کس ــط عموم ــد محی هرچن
ــق  ــودکار از طری ــورت خ ــه ص ــه ب ــتند ک ــه رو هس ــی روب ــا و محرومیت های ــا محدودیت ه ــک ب و کوچ
ــازی اقتصــاد  ــه آزادس ــی ب ــن جاهای ــوند. در چنی ــرمایه گذاری اصــاح نمی ش ــط کان س اصــاح محی
ــادی  ــعه اقتص ــه از توس ــت هایی ک ــه سیاس ــر آگاهان ــور تغیی ــه منظ ــت. ب ــاز اس ــن نی ــطوح پایی از س
ــناخت  ــوند، درک و ش ــازی می ش ــت و توانمندس ــره وری، امنی ــش به ــث افزای ــد و باع ــت می کنن حمای
ــان خــرد و کســب وکارهای کوچــک و  ــرای کشــاورزان، کارآفرین ــط کســب و کار ب ــرمایه گذاری محی س
متوســط و همچنیــن بنگاه هــای بــزرگ از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.1 ایــن مســئله بــه وجــوِد 
ــًا  ــی حتم ــای فقرزدای ــه می بایســت در برنامه ه ــازی اقتصــاد توجــه دارد ک ــار آزادس مســئولیت در کن

در نظــر گرفتــه شــود.

ــی  ــام اجتماع ــی و نظ ــام حقوق ــاد، نظ ــطحی از اقتص ــر س ــه ای در ه ــر نظری ــرای ه ــن اج بنابرای
ــه آنهــا، نه تنهــا مســائل و مشــکات حــل  نیازمنــد وجــود پیش شــرط هایی اســت کــه بــدون توجــه ب
ــی ج.ا.ا.،  ــام حقوق ــاه در نظ ــت رف ــه دول ــرای اندیش ــوند. اج ــم می ش ــر ه ــه پیچیده ت ــردد، بلک نمی گ
ــر آن موجــب  ــون اساســی و نظــام فکــری حاکــم ب ــا کلیــت قان ــه ب ــه جهــت ناســازگاری ایــن نظری ب
می گــردد، نه تنهــا فقرزدایــی بــا شکســت مواجــه گــردد، بلکــه مشــکاتی را پدیــد آورده اســت کــه از 

ــی آورده اســت.  ــع را در پ ــاف مناب ــرژی و ات ــان، ان ــار آن، ســال ها زم ــردن آث ــان ب می

ــا مبانــی  ــه گــردد کــه ب ــه جهــت رفــع فقــر در جامعه ایــران، نظریــه ای ارائ بنابرایــن الزم اســت ب
ــون اساســی و دیگــر قوانیــن و اســناد باالدســتی هم راســتا  نظــام حقوقــی ج.ا.ا. مذکــور در اصــول قان
ــد از  ــد. چنیــن الگویــی می توان ــن نظــام را دنبــال نمای و هماهنــگ باشــد و اهــداف مــورد نظــر در ای
ــد  ــد بهره من ــت بای ــوان گف ــع می ت ــرد و درواق ــره ب ــر به ــای دیگ ــورها و نظام ه ــق کش ــات موف تجربی
ــای  ــرایط و ویژگی ه ــتن ش ــر داش ــدون در نظ ــل ب ــورت کام ــه ص ــه ب ــک نظری ــرای ی ــا اج ــردد، ام گ
فرهنگــی، اجتماعــی و حقوقــی ایــن نظــام اشــتباهی بــزرگ اســت کــه می توانــد آســیب های فراوانــی 

ــردن مســائل و مشــکات به وجــود آورد. ــان ب ــه جــای از می را ب

بــه کار بــردن نظریــه دولــت رفــاه جهــت مبــارزه بــا فقــر در ایــران، اشــتباهی اســت از ایــن دســت 
کــه بســیاری از اصــول و واقعیــات موجــود در قانــون اساســی و اهــداف مذکــور در ایــن قانــون را کــه 
مبتنــی بــر نظــام مکتبــی اســامی اســت را نادیــده گرفتــه و نهایتــًا موفــق نخواهــد بــود. امــری کــه تــا 

بــه امــروز نیــز شــاهدش بوده ایــم.

1. بانک جهانی، 1394، صص 91-90.
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ــران، 1391. ــاپ اول، ته ــش، چ ــس دان ــارات پردی ــو، انتش ــد مالج ــه محم ترجم

6. دانشــنامه امــام علــی )ع(، زیرنظــر علی اکبــر صادقی رشــاد، ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه 
فرهنــگ و اندیشــه اســامی، تهــران، 1387، ج7 .

ــی و  ــارات علم ــن، انتش ــد تدی ــه احم ــدان آن، ترجم ــم و منتق ــکل، لیبرالیس ــندل، مای 7. س
ــاپ اول، 1374. ــی، چ فرهنگ

ــزان، چــاپ  ــی، تهــران، نشــر می ــی کنون ــم حقوق ــی در نظ ــون مدن ــان، ناصــر، قان 8. کاتوزی
ــت و دوم، 1388. بیس

ــگل،  ــران، انتشــارات جن ــی، ته ــوق اساس ــوی حق ــر، در تکاپ ــی اکب ــی، عل 9. گرجــی ازندریان
ــاپ دوم، 1388. چ

10. مهدیــزاده، جــواد و همکـــاران، برنامـه ریـــزی راهبـــردی توســـعۀ شـــهری )تجربیات 
اخیـــر جهـــانی و جایگـــاه آن در ایــران(، تهــران، انتشــارات آرمانشــهر، 1392.

ــر  ــی ب ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــار اج ــد، آث ــی، وحی 11. مهربان
فقــر و نابرابــری درآمدهــا، دفتــر مطالعــات اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی، شــماره مسلســل 

.1387 ،7987
ــل، از  ــا عم ــوری ت ــر از تئ ــی بش ــادی و اجتماع ــوق اقتص 12. هاشــمی، ســیدمحمد، حق
ــم،  ــی(، ق ــای ایران ــان و فقه ــای حقوقدان ــا و دیدگاه ه ــر )دغدغه ه ــان معاص ــر در جه ــاب حقوق بش کت

انتشــارات آییــن احمــد، 1388.
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ب. مقاله ها
ــل  ــت تکاف ــا محوری ــی ب ــت های فقرزدای 13. آرام، محمدرضــا و کاووس ســیدامامی، سیاس
ــز و  ــم، پایی ــال دوازده ــماره 24، س ــی، ش ــش سیاس ــی دان ــی ـ پژوهش ــه علم ــی، دوفصلنام اجتماع

ــتان 1395. زمس
14.  اســتیگلیتز، جــوزف، نقــد لیبرالیســم بــازار از نــگاه کارل پوالنــی، خوانــش اســتیگلیتز 
از کتــاب دگرگونــی بــزرگ، ترجمــه: جعفــر خیرخواهــان، کتــاب مــاه علــوم اجتماعــی، شــماره 85 و 

ــان و آذر 1383. 86 ، آب
ــت  15. امیــری، جعفرتــاش، گونه شناســی نظــام رفاهــی ج.ا.ا.، براســاس مــدل ســه دول

رفــاه گوســتا اندرســون، مجلــه سیاســتنامه علــم و فنــاوری، شــماره 10، بهــار 1394.
16.  بادینی، حســـن، پشـــتدار، حسین، )1392(، نظـــام حقـوقی تـــأمین اجتماعی؛ گـذار از 
دولـــت رفـاه بـــه ایـــده حکمرانـــی مطلوب، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی، دوره 

شــانزدهم، شــماره1، بهــار1392.
17.  پیاله فــروش، میثــم، خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی، مجلــه اندیشــه صــادق، شــماره 

11 و 12، 1382.
ــه  ــهری، ماهنام ــای ش ــر فض ــم ب ــر لیبرالیس ــروری، اث ــاب س ــعود و زهت ــی، مس 18.  تقوای

اطاعــات سیاســی ـ اقتصادی،شــماره 218، 1384.
ــی ـ  ــات اجتماع ــه اصالح ــام ب ــوی و اهتم ــت عل ــی، حکوم ــه، مصطف 19.  جعفرپیش

اقتصــادی؛ توســعه و رفــاه، فصلنامــه حکومــت اســامی، شــماره 18، زمســتان 1379.
20.  جعفــری صمیمــی، احمــد و همــکاران، بررســی تطبیقــی اقتصــاد بخــش عمـــومی در 
الگـــوی اقتصـــادی قـــانون اساســـی جمهوری اســالمی ایــران و دولت های رفــاه، فصلنامۀ 
علمــی- پژوهشــی پـژوهش هـــای اقتصــادی )رشـــد و توســـعه پایدار(، ســـال شــانزدهم، شــماره1، بهار 

.1395
ــرد  ــازار و رویک ــت و ب ــل دول ــانه؛ تعام ــفیعی، افس ــمس الدین؛ ش ــید ش ــینی، س 21.  حس
تنظیــم در اقتصــاد ایــران؛ تأملــی در سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی، مجلــه 

ــز 1386. ــماره 43 ، پایی ــادی، ش ــت های اقتص ــا و سیاس پژوهش ه
22.  حشــمتی موالیــی، حســین؛ سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی؛ روش هــای 
ــی، مجلــس و راهبــرد، شــماره 54،  ــون اساس ــل 44 قان ــتی اص ــداف سیاس ــه اه ــتیابی ب دس

بهــار 1386.
ــه انتخــاب  ــی نظری 23.  رضایــی، محمدجــواد، موحــدی بــک نظــر، مهــدی، تبییــن و ارزیاب
عمومــی، مجلــه اقتصــاد تطبیقــی، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســال چهــارم، 
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شــماره اول، بهــار و تابســتان 1396.
24.  ســعید امانپــور، مهیــار ســجادیان، لیبرالیســم و شــهر؛ کنکاشــی بر نســبت لیبرالیســم 
ــزی شــهری چشــم انداز زاگــرس، دوره نهــم،  ــا و برنامه ری ــهری، فصلنامــه جغرافی ــزی ش و برنامه ری

ــتان1396. شماره32، تابس
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فصلنامــه رفــاه اجتماعــی، ســال پنجــم، شــماره 18، 1384.
26. ماتســویی، بــاب، شــش مشــکل در خصوصی ســازی تأمیــن اجتماعــی، ترجمــه هرمــز 

همایــون پــور، فصلنامــه تأمیــن اجتماعــی، شــماره 13، 1383.
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اســالمی ایــران، مجلــه ره آورد سیاســی، شــماره 20، 1396.
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ــران  ــال در ای ــت فع ــگاه دول ــی جای ــی، سیدســعید؛ بســاطیان، ســیدمحمد؛ بررس 29. وصال
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