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آسیب شناسی تحقق عدالت
اقتصادیدر جمهوری اسالمی ایران()۵

طی 4شماره قبلی ،در تبیین علل نبود تحقق عدالت در جامعه ،ضمن تشریح وضعیت کشور از نظر شاخص ها در اولین گزارش ،به 3موضوع مهم اشاره کردیم .ابتدا درباره ریشه اصلی
نابرابریهایعنیبیعدالتیدرفرصتهایکاروتولید(توزیعقبلازتولید)سخنگفتیموبعددربارهبیعدالتیهاییارانهایومالیاتیبهعنوانمصادیقبیعدالتیبعدازتولیدسخن
گفتیم.امروزضمنمروریبرنظریاتمربوطبهعدالتوتطبیقآنبرتاریخاقتصادیکشوردربارهوجوهاهمیترشدفراگیردربرابردیدگاههایافراطیچپوراستسخنخواهیمگفت.

مروری بر مبانی نظری ،مبانی اقتصادی و وقایع تاریخی که باعث نابرابری اقتصادی در کشور شده است

عدالت،قربانی دلخوشی به«رشد غیرفراگیر

»

جــواد غیاثی -نیازی به تشریح ادبیات اقتصادی رشد
فراگیر ،پاالیش تاریخ و مراجعه به آمار نیست؛ وضعیت امروز
اقتصاد کشور خیلی گویای پدیده رشد غیرفراگیر و تبعات
ناعادالنه آن است؛ از سویی آمارهای کالن خبر از رشد  5تا
 12درصدی می دهند و از سوی دیگر ،بسیاری از مردم و به
ویژه طبقات متوسط و پایین ،در حال تجربه بدترین شرایط
اقتصادی چند سال اخیر خود هستند و حتی به قول فرشاد
مومنی ،اقتصاددان نهادگرا ،شرایط امروز اقتصاد کشور
از زمان جنگ هم بدتر است .این وضعیت ،گواه روشنی بر
نامتوازن و البته غیرفراگیر بودن این رشد اقتصادی است.
رشد غیرفراگیر البته مربوط به این روزها نیست بلکه به دلیل
سلطه برخی نظریه های اقتصادی خاص بر اقتصاد کشور
در قبل و بعد از انقالب ،مدت هاست که گریبان عدالت
اقتصادی را سخت می فشارد.این متناقض نما ،یعنی رشد
اقتصادی که منافع آن به همه نمی رسد ،ادبیات گسترده ای
در علم اقتصاد ،دانش توسعه ،ادبیات رشد اقتصادی و البته
ادبیات عدالت اجتماعی دارد؛ بده بستان[ ]۱بین رشد و
عدالت یک موضوع قدیمی در اقتصاد است که میگوید
برای رشد اقتصادی ،باید به توزیع ناعادالنه ثروت تن داد،
چرا که ثروتمندان بیشتر از فقرا و اقشار متوسط پس انداز
میکنندواینپساندازاستکهموتورمحرکرشدوصنعتی
شدن است .در برابر این نگاه ادبیات رشد فراگیر[ ]۲قرار
دارد که رشد متوازن ،همه گیر و همراه با ایجاد شغل و
فقرزدایی را بر رشد اقتصادی صرف ترجیح می دهد .در
ادامه مروری خواهیم داشت بر این ادبیات و تطبیق آن بر
شرایط اقتصادی کشور.
▪بده بستان «آزادی و عدالت»؛ «رشد و برابری»؛ مجبور
به انتخابیم؟

برجسته ترین بــروز تقابل آزادی و عدالت در نظام های
سرمایه داری و کمونیستی و تقابل شدید این دو نگاه در
قرون گذشته بوده است که البته طرفداران هر دو نگاه،
از رویکردهای افراطی خود کوتاه آمــده اند و اصالحات
بسیاری را پذیرفته اند .اما در هر حال این فرضیه که نوعی
بده بستان بین این دو وجود دارد و باید یکی را انتخاب
کنیم ،همچنان محل بحث است و بسیاری آن را درست
میپندارند .در توضیح این بده بستان ،حالت های حدی را
در نظر میگیریم .اگر دولت در امور اقتصادی و تصمیم های
افراد ( با قاعده گذاری و ایجاد برخی محدودیت ها) و در
ثروت آن ها ( با وضع و دریافت مالیات) مداخله نکند ،انگیزه
ها برای کار و تولید ثروت بیشتر ،تقویت خواهد شد و رشد
اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد ،اما در این مسیر،
به خاطر فزاینده بودن بازدهی ثروت (پول ،پول می آورد و
ناداری ،بدبختی) بی عدالتی گسترده ای در جامعه حاکم
خواهد شد ،نیروی کار توسط صاحبان سرمایه به استثمار
کشیده می شود و بسیاری از مردم نخواهند توانست به حق
خود برسند ،اما اگر دولت مداخله گسترده ای در فعالیت
های اقتصادی ،به نفع فقرا ،داشته باشد ( با تعیین حداقل
دستمزد ،ایجاد ممنوعیت در تعدیل و اخــراج کارگران،
پرداخت های انتقالی و یارانه از محل مالیات به اقشار
ضعیف و  ،)...انگیزه صاحبان ثروت و سرمایه برای تولید
بیشتر از بین خواهد رفت و رشد محدود می شود[ .]۳اگرچه
این موضوع در سطح نظریه قابل دفاع است اما بسیاری
از کشورها نشان داده اند که در عمل می توانیم مجبور به
انتخاب بین این دو نباشیم[.]۴
▪پس انداز ثروتمندان است که رشد ایجاد می کند؟

انبوهی از نظریات رشد و توسعه اقتصادی ،بر اهمیت پس
انداز و ایجاد رشد از این محل تاکید می کنند .مدل رشد
سولو-سوان ،هارود-دومار و نظریه توسعه آرتور لوئیس
و مراحل رشد روستو از این جمله اند .پس انداز بیشتر به
سرمایه گــذاری بیشتر منجر می شود و از این محل باعث
صنعتی شدن و رشد سریع اقتصادی خواهد شد .البته
نظریات عمدتا ،دربــاره نحوه ایجاد این پس انــداز ساکت
هستند اما یک جمع بندی رایج وجود دارد که ثروتمندان
هستند که می توانند رشد ایجاد کنند .چرا که آن ها نیازهای
شان برطرف شده و هر میزان افزایش درآمد را برای کسب
درآمد بیشتر سرمایه گذاری خواهند کرد اما فقرا و اقشار
متوسط ،این درآمــد را مصرف می کنند .حتی در نظریه
لوئیس بر این موضوع تاکید می شود کارگران که عمدتا از
بخش غیرمدرن و کشاورزی اقتصاد به شهرها مهاجرت می
کنند ،یک دستمزد حداقلی معیشتی[ ]۵می گیرند و همه

مازاد تولید نصیب صاحبان سرمایه می شود و از این محل
دوباره سرمایه گذاری می شود و کشورهای دارای بخش
معیشتی و عقب مانده بزرگ ،به مرور صاحب صنایع مدرن
می شوند و توسعه می یابند .برخی توسعه صنعتی یک جانبه
در دهه  40در کشور و تبعات بسیار آن از جمله ایجاد حاشیه
نشینیگستردهورشدنابرابریدردهه 50رانتیجهاستنباط
از مدل لوئیس و پیاده سازی آن در کشور می دانند[.]6
▪عدالت همان چیزی است که بازار می گوید!

فارغ از مباحث صرفا اقتصادی ،برخی مبانی اخالقی و
فلسفی عدالت را نیز با این نگاه تطبیق داده اند .هایک و
نوزویک ،که جزو مشهورترین مدافعان لیبرالیزم اقتصادی
و محوریت بازار هستند و طرفداران چندآتشه ای هم در ایران
دارند ،عدالت را بر اساس استحقاق افراد تعریف می کنند که
بازاری انتخاب ها
تعیین کننده این استحقاق ،بازار و ارزش
ِ
و فعالیت های آن هاست .بر اساس این نگاه ،آزادی اولویت
اصلی در جوامع است و دولت ها ،حکومت ها و قوانین باید
کمترین دخالت را در آزادی ،از جمله آزادی اقتصادی انجام
دهند .نظام بازار افراد را به استحقاق های شان می رساند و
هرگونه مداخله در این نظام موجب کاهش رفاه کل جامعه
خواهد شد .این نگاه توجه مستقیمی به اقشار و گروه ها
ندارد و معتقد است که نظام بازار وضع همه را بهتر خواهد
کرد و رشد اقتصادی ،به مرور سرریز ( ) spilloverشده و
فقر را هم کاهش خواهد داد[.]7
این نگاه اگرچه از نظر تئوری و با فرض وجود بازارهای
کارا ،شفاف ،نبود فساد و رانت و جریان شفاف و متقارن
منابع و اطالعات قابل دفاع است اما این شرایط در عمل در
هیچ کشوری محقق نشده است و عمل به این نگاه افراطی
و غیرواقع بینانه ،حتی اگر به رشد بیشتر منجر شده باشد،
این رشد به احتمال زیاد غیرفراگیر و غیرعادالنه خواهد بود.
▪رشدی ارزشمند است که حال فقرا را بهتر کند

در مقابل اما برخی افراد و گروه ها که نگاه ارزشی به اخالق
و عدالت دارند ،می گویند که رشدی ارزشمند و قابل قبول
است که حال فقرا را بهتر کند وگرنه بهترکردن وضعیت
ثروتمندان که هنر نیست!
جان رالز در نظریه مشهور خود ،عدالت به مثابه انصاف،
اگرچه باز هم تقدم را به آزادی می دهد اما بین آزادی های
اساسی (سیاسی ،بیان ،مطبوعات و )...و آزادی های
اقتصادی تمایز قائل شده و ایجاد محدودیت در بــازار و
انتخاب های اقتصادی و مداخله دولت را تا حدودی برای
بهبود معیشت اقشار ضعیف تجویز می کند .به اعتقاد او در
تالش برای افزایش دادن رفاه افراد جامعه ،باید برای اقشار
ضعیف ،ضریب بزرگ تری قائل شویم.
▪آن قدر گفتید رشد فقر را از بین می برید ،یک بار اجازه
دهید به فقرا برسیم

عالوه بر رالز که در مقام ارائــه تبیینی از عدالت در نظام
سرمایه داری ،بر اهمیت توجه به رشد اقتصادی فراگیر ( که
به فقرا یاری بیشتری برساند) تاکید می کند ،برخی نیز در
تدویننظریاتتوسعهبراهمیتمحوریتفقرزدایینسبتبه
رشد صرف اقتصادی تاکید می کنند .نظریه توسعه انسانی
که با تالش های سه اندیشمند بزرگ یعنی آمارتیاسن و
محبوب الحق و رانیس ،توسعه یافته و امروزه مبنای محاسبه
فراگیرترین شاخص توسعه یعنی  HDIاست ،بر این موضوع
تاکید می کند .آمارتیاسن انتقادهای بسیاری بر شاخص
رشد اقتصادی به عنوان نماگر بهبود وضعیت ملت ها وارد

محبوب الحق اما تندتر از آمارتیاسن بر
محوریت رشد تولید در نظریات اقتصاد
و توسعه می تازد و می گوید همواره به
ما آموخته اند که به تولید ناخالص ملی
بیندیشیم ،زیرا تولید ناخالص ملی خود،
مسئله فقر را حل خواهد کرد .اکنون
اجازه دهید که این روند را معکوس
کنیم و به فکر فقر باشیم ،چون رفع فقر،
مسئله تولید ناخالص داخلی را نیز حل
خواهد کرد.

دانسته و بر موضوعاتی چون آزادی ،فقرزدایی و البته برابری
تاکید دارد .محبوب الحق اما تندتر از آمارتیاسن بر محوریت
رشد تولید در نظریات اقتصاد و توسعه می تازد و می گوید:
همواره به ما آموخته اند که به تولید ناخالص ملی بیندیشیم،
زیرا تولید ناخالص ملی خود ،مسئله فقر را حل خواهد کرد.
اکنون اجازه دهید که این روند را معکوس کنیم و به فکر فقر
باشیم ،چون رفع فقر ،مسئله تولید ناخالص داخلی را نیز
حل خواهد کرد.
▪رشد فراگیر چیست و چگونه به دست می آید؟

تمرکز بر رشد اقتصادی صرف ،اگرچه در محافل دانشگاهی
مدت هاست که رقبای جدی پیدا کرده است اما در فضای
اجرایی ،به ویژه در کشور ما ،همچنان مهجور است و عمده
برنامه ریزی ها بر اساس شاخص کلی رشد اقتصادی انجام
می شود و تدابیری درباره نحوه فراگیری این رشد اتخاذ نمی
شود .طبق ادبیات رشد فراگیر ،باید در کنار برنامه ریزی
برای رشد تولید ،توجه شود که آیا اقشار متوسط و فقیر نیز از
این رشد بهره ای خواهند برد؟ به ویژه آیا این رشد اشتغال زا
خواهد بود؟ این در حالی است که در رویکرد متعارف ،همه
توجهات به انباشت سرمایه ،جذب سرمایه های خارجی،
ایجاد صنایع و افزایش تولید ملی از این طریق است .اما
تجربه نشان داده است که این نوع رشد می تواند با اتکای
صرف بر سرمایه و ماشین آالت ،فقط بر ثــروت صاحبان
سرمایه بیفزاید و شغلی هم ایجاد نکند یا این که صرفا برای
گروه خاصی از متخصصان و یقه سفیدها شغل ایجاد کند.
بازکردن بی قید و شرط مرزها نیز می تواند چنین تبعاتی
داشته باشد .دلیل این موضوع اوال تسلط ادبیات رشد بر
اهالیدانشگاه(متاثرازغلبهجریاننئوکالسیکبردانشگاه
ها و سرفصل های درسی) و ثانیا پیچیدگی بیشتر سیاست
گذاری برای رشد فراگیر نسبت به رشد متعارف است.
▪اقتصاد ایران؛ از بازتوزیع گسترده تا اصرار بر رشد ولو
غیرفراگیر

متاثر از این شرایط در ایران نیز ،عمده تالش ها و سیاست
گــذاری هــا ،بر دو موضوع متمرکز بــوده اســت :از سویی
تاکید بر رشد صرف و غیرفراگیر و از سوی دیگر گسترش
سیاست های بازتوزیعی برای جبران فقر مطلق .اولین
برنامه های اقتصادی در کشور در دهه  30و  ،40اگرچه
باعث رشد اقتصادی شد اما به شدت بر نابرابری ها افزود و
باعث عوارضی چون مهاجرت و حاشیه نشینی شد .بعد از
انقالب ،اما در دولت جنگ ،تفکرات چپ حاکم شد و دخالت
گسترده دولت در اقتصاد ،انواع سهمیه بندی ها و قیمت
گذاری های دولتی ،اگرچه به صورت صدقه ای و کوپنی از
شدت فقر کاست اما فضا را نه تنها بر رشد اقتصادی فراگیر
بلکه بر رشد معمولی هم تنگ کرد .البته شاید این سیاست
در دوران جنگ اجتناب ناپذیر بود .در دهه  70اما به یک
باره کشور به سوی دیگر طیف غلتید و سیاست های تعدیل
ساختاری تجویز شده توسط اجمع واشنگتنی در دستور کار
قرار گرفت که در آن طبیعتا آزادسازی و رشد اقتصادی محور
سیاست ها بود اما تبعات بسیاری برای کشور داشت و در
نهایت هم متوقف شد .در دهه 80هم از سویی سیاست های
خصوصی سازی اجرا و البته به انحراف رفت و هدفمندی هم
اجرا شد که هر دو در مسیر سیاست های تعدیل ساختاری
دهه  70بود ،اما در سوی دیگر ،سیاست های بازتوزیعی
گسترده (یارانه نقدی) هم در دستور کار قرار گرفت .در این
میان که اقتصاد کشور در گیر و دار سیاست های افراطی
چپ (مداخله دولت و بازتوزیع گسترده) و راست (تاکید بر
آزادسازی و تسهیل رشد اقتصادی) بود ،هرگز رشد فراگیر
به صورت جدی و مدون در دستور کار قرار نگرفت.
▪دهه 70؛ شعار تقدم توسعه سیاسی بر عدالت

در این میان ،بررسی چگونگی ظهور گفتمان عدالت در
دهه  80برای تکمیل بحث ضروری است .احمدی نژا د در
حالی با شعار عدالت پایگاه مردمی جدی برای خود ایجاد
کرد که این موضوع با توجه به سیاست ها و اولویت های دهه
 70کامال قابل پیش بینی بود .بعد از دولت جنگ  ،نه تنها
برنامه ای برای رشد فراگیر در دستور کار نبود بلکه اصرار
بر سیاست های تعدیل ،فشارهای اقتصادی بر برخی اقشار
مردم را افزایش داد .تورم  50درصدی در ابتدای دهه 70
یکی از این فشارها بود .انحالل جهاد سازندگی هم امیدها
را برای بهبود شرایط مناطق محروم تضعیف کرد .دولت
اصالحات هم که نسبت به دولت چپ دوره جنگ ،عمال به

راست جهانی نزدیک شده بود ،با شعار تقدم توسعه سیاسی
برعدالت،باوجودعملکردکمچالشاقتصادی،چیزیازبی
عدالتی ها نکاست و شاید حتی به آن افزود .رشد ایجادشده
در این دوره نیز غیرفراگیر بود و سیاست های اشتغال زایی
انتهای دهه  70هم شکست خورد .بدیهی است در دوره
دولت اصالحات ما شاهد رشد های تا 7درصدی هم بودیم
اما تاکید این مقاله بر رشد فراگیر است رشدی که به طور
مشخص طبقات پایین جامعه را نیز منتفع کند و منحصر در
برخی صنایع بزرگ و خاص نماند .بنابراین همان گونه که
مقام معظم رهبری بعد از انتخابات سال  84اعالم کردند،
مردم نشان دادند که تشنه عدالت شده بودند.
▪فریاد می زنم که در تقدم دادن توسعه بر عدالت،
اشتباه کردم

افزایش بی عدالتی ناشی از اندیشه تقدم توسعه سیاسی بر
عدالت در دولت اصالحات و همچنین سیاست های تعدیل
ساختاری (بر گرفته از اجماع واشنگتنی که از دیدگاه های
نئوکالسیکی دریافت شده است) در دهه  ،70نه تنها خود
را در انتخابات سال  84نشان داد بلکه تبعات آن اکنون نیز
قابل مشاهده است .تداوم رشد بی عدالتی ،احساس آن
توسط عامه مردم و اعتراضات اخیر در دی ماه گواه بر تداوم
روند گذشته است .در همین باره ،همین دو ،سه روز پیش،
صادق خرازی ،فعال سیاسی اصالح طلب و مشاور رئیس
دولت اصالحات ،با اشاره به میزان بی عدالتی ها در یکی از
استان ها گفت :من معتقد بودم توسعه مقدم بر عدالت است
اما هم اکنون با قدرت فریاد میزنم اشتباه کردم[ !]8البته
اینمباحثبهمعنیکماهمیتیتوسعهسیاسیوآزادیهای
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی نیست بلکه بحث از افراط و
تفریط هایی است که کشور را 40 ،سال بعد از انقالب و 70
سال بعد از شروع برنامه ریزی اقتصادی-اجتماعی گسترده
با شکاف اجتماعی و طبقاتی مواجه کرده است.
▪دهه  ،80شعار عدالت بدون مبانی

خالصه آن که در پی بی توجهی به ( یا حداقل در حاشیه
بودن) عدالت در  2دولت سازندگی و اصالحات در میانه
دهه  80دولتی با گفتمان عدالت بر سر کار آمد که البته هر
چه پیش رفت نشان داد مبانی تعریف شده و دقیقی برای
اجرای شعارهایش ندارد .ابتدا تصور می شد که احمدی
نــژاد به سیاست های مداخله ای گسترده ( به تبعیت از
چپ جهانی) دست بزند و ساز و کارهای طبیعی اقتصادی
و بخش خصوصی را تضعیف کند .شاید انتشار کتاب
اقتصاد و عدالت اجتماعی در سال  1385از سوی چهار
تن از طرفداران بازار آزاد و جریان نئوکالسیک اقتصادی
در رد شدید اقتصاد دستوری و همچنین تبیین امکان ایجاد
عدالت با استفاده از ساز و کار بازار ناشی از همین برداشت
بود اما احمدی نژاد نشان داد که برای تحقق عدالت مبانی
خاصی ندارد .او همزمان که سیاست های اصالح قیمت
های نسبی یا همان هدفمندی ( که جزو پیشنهادهای مهم
نهادهای بین المللی و اجماع واشنگتنی است) را در پیش
گرفت ،خصوصی سازی ها را نیز با سرعت و البته بدون دقت
پیش برد تا ادامه دهنده راه اسالفش باشد .اما همزمان
بازتوزیع گسترده و غیرعادالنه منابع حاصل را در قالب
یارانه هم عملی کرد .البته اجرای این سیاست ها ،اگرچه در
مجموع اثر مثبت و مقطعی بر عدالت داشت اما با آن چه نیاز
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افقی :
-1ایستاده  -طــرف – چاقو – تربت – مساوی عامیانه
 -2جنگل – رجز – رنگ موی فوری – کارزار  -آماس -3
پایتخت قزاقستان – بخشش – به چنگ آوردن -منزل -4
ژرفا – لغزنده – پیامبر نقاش – قله زاگرس  -5جوهردان –
خزنده گزنده – از سبزی های معطر  -سالخورده – اصفهان
قدیم  -6پسوند شباهت – ابزار کشاورز – چارپایه  -میان
– سال گذشته  -7زائوترسان – افزون – مونس  -پرنده
آش سردکن – آشیانه  -8گونه – طبقه – خورشید – پلید
 -9آزرم – از القاب اروپایی  -سرما – نوعی آمینواسید است
که در کبد ساخته و در عضالت بدن ذخیره میشود -10
مسکوک نقره – سالک – چهار من تبریز – درس ناخوانده
– پروانه  -11تلخ – مزد  -ظن و گمان – خوب – رفت و آمد
عمودی:
 -1سرزمین بلقیس – تسمه – خون  -2نخ تابیده – پارچه
دریایی – پــاره آتــش -3استقامت و پایداریدر پیشبرد
امور – لطیف  -4تحقیر – سرزمین  -5عدد منفی – معامله
– تکرار حرف  -6زنبیل – گوسفند ماده – ارزش  -7من و
شما– گنگ – شهری در فارس -8شرح و توصیف – فرشته
مغضوب  -9پستانداری با پوست گــران بها – کمترین
 -10بیهوشی – حجاب – راه میان بر  -11شوربا – هنگام
رسیدن چیزی – ترس  -12درنگ – همه  -13حاشیه –
کشور آفریقایی -14قیم – پیشه – نت استمرار -15وسیله
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جامعه بود فاصله بسیار داشت .غیرفراگیرترین رشدها در
همین دوره رخ داد .از آن مهم تر ،تالشی برای بهبود عدالت
در فرصت ها ،بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی
نشد[ ]9تا به مرور آثار مثبت سیاست های پیشین کم رنگ
شود و مشکالت بنیادین ناشی از توزیع ناعادالنه فرصت ها
و رشد غیرفراگیر رخ نماید.
▪برنامه ریزی برای رشد فراگیر؛ سخت اما ضروری

نتیجه آن متناقض نماهای امــروز اســت؛ رشد اقتصادی
 5درصد و  12درصدی که اکثر اقشار جامعه آن را حس
نمیکنند .رشد اقتصادی سال های اخیر در بخش های
تولیدی کشور اشتغال زایی نداشته و صرفا رشد اشتغال
طبیعی بخش خدمات محقق شده است که نتوانسته از
بحران بیکاری بکاهد.در این شرایط برنامه ریزی برای
رشد فراگیر ضــروری است .رشدی که در آن توجه جدی
بر توانمندسازی و مشارکت اقتصادی همه اقشار جامعه،
به ویژه اقشار ضعیف ،شود و البته اشتغال زا باشد .در غیر
این صورت باز هم اقتصاد کشور بر سر دو طیف افراطی
چپ و راست خواهد لغزید؛ از یک سو سیاست های تقویت
رشد ،حتی در صورت کمک به رشد اقتصادی ،بر نابرابری
ها خواهد افزود و از سوی دیگر باید بر سیاست های صدقه
ای و یارانه ای برای التیام کوتاه مدت اثرات آن اصرار کنیم،
اما در رویکرد رشد فراگیر ،عدالت اولویت می یابد و با
تمرکز بر اقشار متوسط و ضعیف و همچنین اشتغال زایی
در صنایع کوچک ( که ممکن است تاثیر به سزایی بر عدد
رشد اقتصادی نداشته باشد) زمینه بهبود معیشت مردم به
طریقی انسانی و همراه با کرامت و عزت نفس فراهم شود.
دولت به تازگی متوجه این موضوع شده است و عالوه بر
اعتراف مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور بر نیاز به رشد
فراگیر ،برنامه ای هم تحت عنوان اشتغال فراگیر ارائه شده
است که اگرچه در جای خود قابل تقدیر است اما به هیچ
وجه محور برنامه های اقتصادی دولت نیست بلکه یک کار
حاشیه ای است که در وزارت کار تعریف شده و به چند پروژه
محدود می شود و تناسبی با دیگر سیاست های دولت ندارد.
کالم آخر این که ،رشد اقتصادی ،اگر حتی محقق شود،
مشکلی را حل نخواهد کرد و به ویــژه دلخوشی به آن و
بی توجهی به ابعاد مختلف نیاز برای بهبود معیشت همه
اقشار ،نه تنها عدالت را بلکه فرصت های پیش رو را نیز به
مسلخ خواهد برد.
▪منابع و کلیدواژه ها برای مطالعه بیشتر

[trade off ]1
[Inclusive Growth ]2
[ ]3رگــه هایی از ایــن نگاه در کتاب امنیت ملی و نظام
اقتصادی ،نوشته حسن روحانی و همکاران در سال 1389
وجود دارد .البته در آن جا مالحظات و تعدیل های بسیاری،
از جمله تامین معیشت کارگران از طریق نظام حمایتی
کارآمد و  ...نیز مطرح شده است که نشان از توجه به الزامات
اجتماعی ،اقشار فقیر و دوری از یک جانبه گرایی دارد.
[ ]4مسعود نیلی ،اقتصاددان و مشاور ارشد اقتصادی
رئیس جمهور در کتاب "اقتصاد و عدالت اجتماعی" ،ضمن
دفاع از رفع فقر با رشد اقتصادی ،توضیح می دهد" :این
ادعا که الزم است بین رشد اقتصادی و فقر (عدالت) یکی
را انتخاب کنیم ،نه به لحاظ نظری قابل دفاع است و نه

طبق ادبیات رشد فراگیر ،باید در
کنار برنامه ریزی برای رشد تولید،
توجه شود که اقشار متوسط و فقیر
بیشترین منفعت را از این رشد ببرند
و رشد اقتصادی حتما اشتغال زا هم
باشد .این در حالی است که در رویکرد
متعارف ،همه توجهات به انباشت
سرمایه ،جذب سرمایه های خارجی،
ایجاد صنایع و افزایش تولید ملی بدون
توجه به نحوه توزیع آن است
تجربی" .البته ایشان در این مقاله خود که در سال 1385
منتشر شده ،بحثی درباره کیفیت رشد ،فراگیر یا غیرفراگیر
بــودن آن نــدارد امــا به تازگی در شهریورماه  1396در
کارگاه بینالمللی مطالعات کار تصریح می کند که اقتصاد
ایران نیاز به رشد فراگیر دارد.ایــن کتاب که به قلم  4نفر
از طرفداران بازار آزاد ،رشد اقتصادی و مداخله نداشتن
دولت نگاشته شده ،در آغاز دولت احمدی نژاد ،بر سیاست
های دستوری می تازد و نتیجه می گیرد که حمایت از بازار
آزاد نه تنها با عدالت ناسازگار نیست بلکه نتیجه میگیرد
که "اقتصاد کاهش فقر را به همراه داشته است" .نیلی در
بخشی از این کتاب ،با تاکید بر نظریات نئوکالسیکی،
پسانداز ثروتمندان را عامل سرمایه گذاری و رشد می داند
و می نویسد ":سهمی از درآمد که پس انداز میشود ،با درآمد
رابطهای مثبت دارد  ،بنابراین انتظار میرود صاحبان درآمد
باال سهم بیشتری از منابع سرمایه گذاری را تأمین کنند".
[subsistence wage ]5
[ ]6لوئیس نظریه خود را با مقاله عرضه نامحدود نیروی
کار در سال  )1332( 1954ارائه کرد .این نظریه را که
حدود  10سال بعد تکمیل شد ،اولین مدل مدون توسعه
اقتصادی می دانند که در سال های بعد از جنگ جهانی
دوم ،تاثیرات بسیاری بر سیاست گذاری در کشورهای در
حال توسعه گذاشت .مهم ترین انتقادها به نظریه او ،بی
توجهی به شرایط بومی کشورها ،تمرکز بر صنعتی شدن
از محل انباشت سرمایه ،فرض عرضه نامحدود نیروی کار
با دریافت مزد ثابت و حداقلی است که در عمل هم تبعاتی
چون نابرابری و حاشیه نشینی گسترده به وجود آورد.
[ ]7جریان غالب اقتصاد در دنیای امــروز یعنی جریان
نئوکالسیک ،طرفدار این نگاه است .این مکتب که تمام
آمــوزش های رسمی اقتصادی در کشور ما را نیز به خود
اختصاص می دهد ،با وجود کارآمدی در برخی حوزه ها،
مشکالت جدی در تطبیق با شرایط کشور نیز دارد.
[ ]8اظهارات در نشست «ساز و کار و موانع رسیدن به عدالت
اجتماعی» ،مورخ  21اسفند 96
[ ]9درباره اهمیت و ضرورت برابری در فرصت ها در تحقق
عدالت ،به گزارش پیشین مورخ 14اسفند در همین صفحه
مراجعه کنید:
h t t p : / / k h o r a s a n n e w s .
com/?nid=19773&pid=7&type=0
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ای در ژیمناستیک – گذرگاه – نوعی شیرینی  -16اسم
ترکی – پس غــذا – جنس خشن  -17آداب و رســوم –
سرسختی و عناد  -18پس  -کاشف واکسن هاری -19
چین و شکن – روح – خاطر  -20گریز – سهم و توشه – پیش
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی  - 1 :طاقچه قدیمی  -رهبر قزاق های روسی و فاتح
سیبری  -از ورزش های گروهی  -فلزی قیمتی  - 2كتاب
شیخ صدوق در زمینه فقه و احكام دین  -نوعی بازی شبیه
بیلیارد  -سرگذشت  - 3تركیب شیمیایی بلوری كه در
لحیم كاری مصرف می شود  -نام قدیم كربال  -همبستگی
 سرباز نیروی دریایی  - 4هنگام افزایش دمای بدن تولیدمی شود  -جنگ و ستیز  -افیون  -گیتی  - 5از نام های
دوزخ  -از پوشاك زمستانی  -خصلت های نیکو  -هفتاد
و دومین سوره قرآن  - 6داستانی کوتاه نوشته ماکسیم
گورکی  -ترس شدید  -سرخ رگ  - 7باغ وحش خارجی -
پرگار  -پی در پی -پاكان  - 8شب گذشته  -در هم فشرده
شــده میان دســت  -از شهر هــای مهم مراکش  -پسوند
شباهت  - 9فرمانده  -منکر وجــود خدا  -مــوزه مشهور
مادرید  -واحد شمارش پل  - 10چاره ساز  -بی بندوبار -
طاقتفرسا- 11رفیقمشهدی-نخستینبخشازدوران
زمینشناسیسنوزوئیك-لباسكشباف-حرفانتخاب.
عمودی  - 1 :اولین بانوی شاعر پارسی گوی و معاصر
رودکــی  - 2الهه گل های رومیان باستان  -شهری در
مشرق آلمان  - 3نوشته شده  -صدای اسب  - 4از اجزای
پیراهن  -معادل فارسی اخطاریه  - 5رنج بی پایان!-
كنار  -پراكندگی  - 6مفهوم  -مقروض  - 7هماهنگ
 - 8مجرای مصنوعی عبور آب -كاشف گــردش خون
 - 9همسایه اردن و عــراق -فیلمی ساخته داریــوش
مهرجویی  - 10مجلس اعیان  -برج كبوتران  -مذکر
 - 11وقتی نون از اون بگیری!  -نقطه های ریز عكس

 شاعر وطن پرست فرانسوی  - 12اندیشمند  -مدفنامام هادی(ع)  - 13طلب آمرزش و مغفرت برای مرده -
ریاضیدان فرانسوی قرن هفدهم  - 14دارای سطح باالیی
از علم  - 15انبار کردن کاالهای اساسی  -تأیید خارجی
 - 16مفلوج  -سنجش  -سیستم عاملی در کامپیوتر
 – 17فیلمی ساخته رابرت زمه کیس  -برداشت محصول
 - 18آسیابان  -سرزنش  - 19روستای ییالقی مازندران با
آب های گرم معروف که خواص درمانی دارند -ینگه دنیایی
 - 20ورزشگاه معروف شهر مونیخ.
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