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چکیده
سؤال اصلی مقاله عبارتست از اینکه چرا با وجودد اتققواداگ تسوقرد ای کوه از
منظر علم اققصاد بوه سااسوتهوای برابوریترایاتوه عولالت اققصوادی وجودد دارد
بسااری از دولتها همچنان پاگار برتامههوای عولالتخداهاتوه و ولود بوا رویکورد
برابریترایاته و هسقنل .فرضاه مقاله این است که دغلغوه امناوت ملوی از مهمقورین
محرکهای سااست علالت اققصادی دولتهاست .دولتها به علالت اققصادی بهوا
میدهنل چرا که احساس تبعاض و محرومات تسبی در ماان اقشاری از شوهروتلان
را مخل امنات ملی میداتنل .به هر مازان چنوان احساسوی قودی و تسوقرد باشول
پقاتسالهای چالش علاه تظام سااسی و یکپارچگی ملی تاز افوزایش خداهول یافوت.
احساس تبعاض محلود به طاف محروم تاست طافهای مرفه تاوز ممکون اسوت
تحت شرایطی احساس تبعاض کرد و به تبع آن امنات ملی را به چالش بکشنل.
کلیدواژهها :تابرابری محرومات تسبی عولالت اققصوادی اعقولال ثبواگ
سااسی مسؤولات اخالقی امنات ملی.
* اسقادیار پژوهشگا علدم اتساتی و مطالعاگ فرهنگی
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مقدمه
علالت اققصادی از مفاهام پاچال ای است که تا کندن ادبااگ تسقرد و مقندعی در باب آن
خلق شل است .اصدل و شاخص های علالت اققصادی تحد اجراییشلن علالت اققصوادی و
ارتباط این تود عولالت بوا آزادیهوای سااسوی و مولتی عمول مدضودعاتی هسوقنل کوه در
پژوهشهای مربدط به علالت اققصادی مدرد بحث و بررسی قرار ترفقهاتل .با وجدد تحقاقواگ
تسقرد ای که اتجام شل مشکلواربددن این مفهدم چه در عرصه تظری و چه عملی همچنان
باقاست .از عدامل مهم دخال در این قضاه میتدان به اخوقال

تظور صواح تظوران در مودرد

مؤلفهها و شاخص های علالت اققصادی ارتباط تعارضی یا تزاحمی علالت اققصادی بوا دیگور
اهلا

و ارزشهای جاافقاد ای چدن حق مالکات و رشل اققصادی و تجربههای تامدفق اجرای

علالت اققصادی در برخی جدامع اشار کرد.
ترچه علالت اققصادی و اجقماعی از تذشقه به مثابه ارزش اخالقی مطرح بدد اما اموروز
در جهان ملرن پادتل قدی تری با مالحظاگ سااسی برقرار کرد است .مالحظاگ سااسی باعث
شل دولتها به اتحاء مخقلف به مقدله علالت اققصادی اهمات داد و بخشی از سااسوتهوا و
برتامه های خدیش را به اجرای آن اخقصاص دهنول .برداشوت عمودمی رایجوی کوه اموروز از
سااست علالت اققصادی وجدد دارد این است که دولت با هل

تدزیع تسبقاً مقدازن ثوروگ و

رفا در سطح کشدر در فعالاتهای اققصادی دخالت کورد و بوا محلودسوازی حوق مالکاوت
ترو های پردرآمل سطح رفا یا اسقاتلارد زتلتی ترو های کمدرآمول را بهبودد بخشول .اینکوه
سااسقملاران به علالت به مثابه هل

می تگرتل یا وساله مدضد بحث تاست اما تکقه مهموی

که در طرح سؤال این مقاله مطرح است این است که طاف وساعی از اققصادداتان علمتورا بوا
وجدد پذیرش علالت به مثابه ارزش اخالقی معققلتل سااستهای تسنجال دولتها در عرصه
علالت اققصادی از مداتع مهم روتق در اققصاد بازار بدد است .مقصدد از تسنجال ایون اسوت
که دولت در اجرای سااست خدیش تحد تدزیع درآمل را به تحودی مهنلسوی کنول کوه تدلاول
قرباتی برابری شدد.
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به رغم چنان اتققاد جاافقاد و فراتاری سااست های تسنجال عولالت اققصوادی همچنوان
ادامه دارتل .در تباان علت این قضاه فرضاههای مخقلفی مطرح شل اتل که در آتها بر مقغارهای
مقندعی چدن ایلئدلدژی سااسی و منافع باتلی و حزبی اتگشت تذاشوقه شول اسوت .در ایون
مقاله درصلدیم جایگا مقغار امنات ملی را در اهمات سااسوتهوای عولالت اققصوادی مودرد
برر سی قرار دهام .بر این اسواس سوؤال مقالوه عبارتسوت از اینکوه چورا بوا وجودد اتققواداگ
تسقرد ای که از منظر علم اققصاد به سااستهای رایج علالت اققصادی وجودد داشوقه اجورا و
پاگاری این سااستها و ولد با روشهای تسنجال و ادامه دارتل؟ فرضاه مقاله این است کوه بوا
تدجه به اینکه تأمان امنات ملی از کارکردهای کلالی دولتهاسوت و امناوت ملوی تاوز عماقواً
تحت تأثار وضعات تدزیع ثروگ است برای دولتها پاگاری علالت اققصادی اهمات سااسی
باالیی دارد .در تباان این فرضاه تالش خداهل شل پادتل مفهودمی عولالت اققصوادی بوه مثابوه
مقغار مسققل و امنات ملی به مثابه مقغار وابسقه مدرد بررسوی قورار تاورد .در ایون راسوقا الزم
است ابقلا مفهدم علالت اققصادی مدرد بررسی و تحلال قرار تارد.

الف .چیستی عدالت اقتصادی
علالت اققصادی یا در سطح کلیتر عولالت اجقمواعی مفهودمی اسوت کوه در مطبدعواگ و
رساتهها به کراگ مدرد اسقفاد قرار میتارد و عمدم مردم تاوز فهوم تسوبقاً مشوابهی از آن دارتول.
اترچه در تگا عمدمی علالت اققصادی مفهدمی ساد و روشن به تظر میرسول اموا در تعریوف
جزئی و دقاق آن مسایل پاچال ای وجدد دارد .به منظدر فهم بهقر مدضد الزم است ابقلا بوه ایون
بپردازیم که دغلغه پنهاتی که پشت مفهدم علالت اققصادی جریان دارد چاست؟ در پاسخ به این
سؤال دو مقغار مهم مدرد تدجه قرار ترفقهاتل :فقر و تابرابری .فقر به این معنی کوه وجودد فقور و
تنگلسقی در جامعه محصدل بیعلالقی است و برای رفع آن راهی جز برقراری علالت تولاریم .از
سدی دیگر تابرابری به این مسأله اشار دارد که هل

از علالت اققصادی رفوع توابرابری اسوت

حال این تابرابری بان فقار و غنی باشل یا دو غنی که درآمل تابرابری دریافوت مویکننول .چناتکوه
دغلغه ما رفع فقر باشل ممکن است به برداشت حلاقلی از مفهدم علالت اققصادی بسونل کنوام
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اما اتر برابرکردن سطح در آمل و ثروگ شهروتلان مدرد تدجه باشل احقمال ترایشهای رادیکوال
و آتچنان که در اتحاد جماهار شدروی تجربه شل و تقدیت میشدد.
تکقه دیگری که بر ابهام مفهدم علالت اققصادی دامن می زتل وابسقگی تئدری بوه تعلقواگ
اجقماعی پردازتل یا حامی آن تئدری است .البقه این قاعل مطلوق تاسوت اموا بوه طودر کلوی
تمیتدان بیطرفی کامل هر تئدری را تأیاول کورد؛ چناتکوه اتور از ثروتمنولی بپرسوام عولالت
اققصادی چاست احقماالً آن را در حمایت برابر از حقود مالکاوت افوراد تعریوف کورد و در
چارچدب آن دخالت دولت در تحلیل مالکات ثروتمنلان جهت بهبدد معاشت فقرا را مصولا
بیعلالقی خداهل داتست اما در مقابل تعریف فقار از علالت اققصادی به احقمال زیواد کوامالً
مقفاوگ است .فقرا معمدالً از شکا

طبقاتی یا تابرابری رفاهی در جامعه تاراضی بودد و آن را

تشاته بیعلالقی می داتنل .از این منظر تحلیل مالکات ثروتمنلان تدسط دولت ته تنها بیعلالقی
تاست بلکه الزمه برقراری علالت است.
مشکل دیگری که در تعریف علالت اققصادی وجودد دارد فقولان شواخصهوای دقاوق و
اسقاتلارد برای این مفهدم است چناتکه بخداهام وضعات تدزیع ثروگ در جامعه فرضی را بوا
ضری

جانی تدضاح دهام شاخص برابری یا تابرابری علدی بان صفر (برابری کامل) تا یو

(تابرابری کامل) خداهل بدد .کشدری که ضری

جانیاش به صفر تزدیو تور باشول شواخص

برابری بهقری دارد اموا کشودری کوه در ایون شواخص بوه یو
تابرابریاش تقدیت میتردد .در جهان واقعی معمدالً ضوری
صفر است و ته ی

تزدیو

مویشودد شواخص

جانوی کشودرها توه در محولود

بلکه رقمی در محلود های مااتی است .در این چارچدب مرز مشخصوی

بان علالت و بیعلالقی وجدد تلارد .هرچه شاخص برابری بهبودد یابول مویتودیام وضوعات
عادالتهتری حاکم می شدد و هرچه شاخص تابرابری تقدیت شدد به این تقاجه میرسام کوه از
علالت اققصادی فاصله میتارد اما تمیتداتام با قطعات ادعا کنوام کشودر الوف برخودردار از
علالت اققصادی بدد و کشدر ب فاقل علالت اققصادی است.
تکاگ فد الذکر حاکی از پاچالتی و ابهام مفهدم در علالت اققصادی اسوت .ایون معضول
باعث شل تئدریپردازان علالت تعاریف و جمعبنلیهای مقفاوتی از مفهدم علالت اققصوادی
داشقه باشنل .برای مثال کارل موارک

معققول بودد عولالت یوا بویعولالقی ریشوه در سواخقار

عدالت اقتصادی و امنیت ملی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 09

اققصادی -سااسی جامعه دارد .بر خال

تدماس هابز که بیعلالقی را محصدل خددمحودری و

منازعهجدیی اتسان میداتست و دولت را عامل تأمان امنات و برپایی علالت معرفوی مویکورد
مارک

اعققاد داشت بیعلالقی ریشه در سواخقارهای اققصوادی -سااسوی مبقنوی بور اسوقثمار

تبعاض مطاعسازی و تخصاص امقااز دارد .بر این مبنا علالت زماتی برقرار میشدد کوه افوراد
به تاازهایشان وکه بر مبنای اتسانبددتشان تعریف شل و برسنل ته چازهایی که تعلقاگ طبقواتی
و اجقماعی ایجاب کرد است ( .)Ho, October 2011:6از آتجا که مارک

و پارواتش وجدد و

حااگ تظام سرمایهداری را بر اساس رابطه اسقثماری بان سرمایهدار و کارتر تعریف مویکننول
بر آتنل که علالت در چنان ساخقاری تحققپذیر تاست .بر عک

علالت در تظام سدساالاسقی

برابریترا قابلات تحقق مییابل.
در سل باسقم شایل هاچ تئدری علالت به اتلاز تئدری جان راولوز پرتفود تباشول .وی در
تئدری معروفش تحت عندان «علالت به مثابه اتصا » اسقلالل میکنل کوه امقاوازاگ خواص و
تابرابریها واقعاتهایی برآمل از ساخقار جامعه هسوقنل کوه ترچوه قابول حوذ
میتدان بر اساس اصول اتصوا

تاسوقنل اموا

آتهوا را تعولیل کورد .وی تدزیوع توابرابر قولرگ اجقمواعی و

اققصادی افراد را در صدرتی که بر اساس مناص

باشل و همه بقداتنول بورای دسوقاابی بوه آتهوا

رقابت کننل قابل پذیرش و حقی ضروری میداتل .راولز در مدرد تدزیع تابرابر ثروگ و درآمل
اسقلالل میکنل که این تابرابری ها بایسوقی توا آتجوا بوه رسومات شوناخقه شودتل کوه بوه تفوع
ضعافترینها و کمدرآملترینها باشنل یعنی اتر با تابرابری سطح رفا قشر کمدرآمل بهقور از
وضعاقی است که در آن برابری درآمل حاکم است طباعقاً توابرابری قابول دفوا اسوت .از ایون
تابرابری بایل به تفع رفا مسقمنلان اسقفاد کرد البقه تا جایی که تقض غرض تباشل و بوه رفوا
کلی جامعه آسا

وارد تکنل .راولز روی ایل فرصت منصفاته افراد تأکال کرد و در این رابطوه

میتدیل با فرض اینکه تدزیعی از مداه
اشقاا یکساتی به کاربرد این مداه

فطری وجودد دارد آتهوایی کوه اسوقعلاد تداتوایی و

دارتل بایل چشماتلاز مدفقات یکساتی داشقه باشنل فارغ

از اینکه از کلام طبقه اجقماعی برخاسقه و پرورش یافقه باشنل .بایل در تمام بخشهای جامعوه
همه کساتی که اتگاز و اسقعلاد یکساتی دارتل چشماتلاز آمدزش و مدفقاوت تسوبقاً یکسواتی
داشقه باشنل .این ایل اترچه در تظام بازار آزاد قابل تحقق است اما فعالاوتهوای اققصوادی و
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حق مالکات بایل به تحدی تحت کنقرل قرار تارتل تا از تمرکز افراطی ثروگ در اخقاوار تورو
خاص جلدتاری شدد (راولز .)34 -36 :2939
رابرگ تدزی

دیگر تئدریپرداز لابرال پا را از تابرابری تعلیلشل راولز تاز فراتر تذاشقه

و ادعا می کنل اتر کسی ثروگ خدد را بلون تجاوز به ثوروگ دیگوران تصواح

کورد باشول

دولت حق تلارد بلون اجاز مالکاقش را محلود کرد و بخشوی از ثوروتش را بوان تهالسوقان
تدزیع کنل .اترچه دولت برای تأمان تاازهای خدیش تااز به مالااگ دارد اما حوق تولارد بورای
دیگر منققول راولوز تاوز بوه

حمایت از فقرا مالااگ از ثروتمنلان اخذ کنل .فریلریش فدن های

تحد صریح تری از تابرابری دفا کرد و اتلیشه علالت اجقماعی را تهلیلی جلی علاوه آزادی
تلقی میکنل .از منظر وی برتامه ریزی دولت برای ایجاد علالت تالشی باهدد و در عان حوال
به لحاظ سااسی خطرتاک است (ت  .های

.)2931

چنانکه مثالهای فد تشان میدهنل برداشتها و ارزیابیهای محققوان از مفهودم عولالت
اققصادی مقند است؛ از ترایش به برابری کامل ترفقه توا تورایش بوه حمایوت کامول از حوق
مالکات همگی چارچدبی برای برقراری علالت ارائه میدهل .از ی
در برابری کامل افراد در دسقرسی به منابع و امکاتواگ و کسو

منظور عولالت اققصوادی

درآمول تعریوف مویشودد .در

مقابل تگا دیگری وجدد دارد که از تابرابری حقی در شکل لجامتسواخقهاش بوه توام عولالت
دفا میکنل .آتچه در تجربه بشر مسجل شل این است که تگا هور یو

از دو طور

مسوایل

خاص خدد را دارتل .یکی کارایی اققصوادی را قربواتی برابوری مویکنول و دیگوری وجولان و
مسؤولات جمعی را به تام کارایی سرکدب مویکنول .بنوابراین عموالً رویکورد اعقولالی کوه از
تابرابری به شکل تعلیلشل حمایت میکنل طرفلاران جلیتری پالا کورد اسوت .مقفکراتوی
همچدن جان راولز را میتدان یکی از تماینلتان این رویکرد اعقلالی برشمرد .در این رویکورد
هم مدضد کارایی مدرد تدجه قرار میتارد و هم مسؤولات جمعی.
رویکرد اعقلالی قدیاً حامی رقابت آزاد در فعالاوتهوای اققصوادی اسوت و توابرابری را در
چارچدب آن تدجاه میکنل چرا که در غار این صدرگ فساد جایگزین کوارایی خداهول شول.
یکی از مهمقرین خصایص اققصادهای دسقدری این است که در بازار کواال و خولماگ قاموت
پایان تر از سطح تعادلی و در بازار کار دسقمزد باالتر از سطح تعادلی تعاان میشدد .تگهداشقن
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قامتها در سطح پایانتر از رقم تعادلی چهار پاامول منفوی دارد .2 :مصور
عالمت اشقبا مبنی بر وفدر ثروگ که افزایش اتال
محصدالگ اسقراتژی

باشوقر و ارسوال

منابع را به دتبال دارد  .1تنباه تدلالکننول

و تشدیق او به تدلال محصدالگ کماهمات کوه کواهش سوددآوری (یوا

حقی زیاندهی) فعالاتهای تدلالی کاهش سرمایهتذاری و افزیش باکاری را ایجاد مویکنول
 .9تسقرش اققصاد غاررسمی به تبع افزایش سددآوری تسبی فعالات در حدز های غارمجواز و
آزاد و  .4شکلتاری علم تعادلهای اققصاد کالن در بددجه دولت و تراز پرداختها .از سدی
دیگر افزایش سطح دسقمزد به باالتر از ترخ تعادلی تاز عدارض مشابهی تظار زیاندهی بخوش
تدلال و افزایش باکاری را به دتبال دارد .تکقه دیگور اینکوه در اققصواد دسوقدری زمانوه بورای
تبعاض سدء اسقفاد و فساد در سطح ملیران تسهال میشدد و بسوااری از جدینولتان ثوروگ
ورود به مسار راتت خداری را بساار جذاب میباننل .در عمل تاوز راتوتخوداران بخوش قابول
تدجهی از ثروتمنلان جامعه را تشکال خداهنل داد .به این ترتا

در حالی که علالت یکوی از

مباتی اولاه شکل تاری اققصادهای دسقدری است کارکرد اققصاد دسقدری مدج

تقض غرض

میشدد چرا که هم درآمل کلی کشدر یا درآمل سراته کاهش مییابل و هم بوا تقدیوت مجواری
راتتخداری و فساد تابرابری به شکل دیگری امکان ظهدر مییابل (تالی .)36 – 219 :2936
اققصاد دسقدری به واسطه عدارض و هزینههای مخقلفوی کوه تحماول مویکنول ضورورگ
اصالحاگ به سمت آزادسازی و رقابقیسازی اققصاد را پررتو

مویکنول .از ایون رو بایسوقی

قامت ها اصالح شل و تعادل واقعی در بازارها برقرار شدد .از آتجوا کوه الزم اسوت دولوت از
دخالت در مکاتاسم قامت خددداری کرد و مالان را به بخش خصدصی و بازار بسپارد زمانوه
برای ظهدر شکل دیگری از تابرابری فراهم میشدد .تفاوگ این تابرابری بوا توابرابری تاشوی از
راتت و فساد این است که در تابرابری تاشی از رقابت آزاد تدلال ملی و درآمول سوراته کشودر
افزایش مییابل اما در تابرابری تد دوم تدلال ملوی و درآمول سوراته آسوا

جولی مویباننول.

بنابراین عقل سلام تابرابری تاشی از رقابت آزاد را ترجاح میدهل .در اینجوا دولوت تنهوا کوار
مؤثری که میتداتل اتجام دهل حفاظت از اصل اعقلال است .از این رو ساسقم پرداخوتهوای
اتققالی در جهت حمایت از اقشار فقار و آسوا پوذیر برقورار مویتوردد .ایون ساسوقم اترچوه
تابرابری را رفع تمیکنل اما می تداتل مطلدبات زتلتی برای تورو هوای ضوعاف و فقاور را توا
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حلی باال ببرد .با این حال علم اققصاد این تدصاه را برای دولتها دارد که پرداختها اتققوالی
تبایل به شکل یاراتههای عمدمیای در آیل که اتگاز کار را تضعاف کورد و بوه کوارکرد بوازار
بزتل .در چنان صدرتی دولت اترچه خال

آسا

مکاتاسم بوازار عمول مویکنول اموا بوه آن

صلمه تمیزتل.
در ساسقم اققصادی رقابقی آزاد مطلدبات زتلتی فقرا از دو مسار بهبدد مییابل :مسوار اول
حمایتهای مسققام یا غار مسققام دولت است که به واسوطه اخوذ مالاواگ از طاوف ثروتمنول
تحقق مییابل .هرچه درآمل ثروتمنلان افزایش یابل مالااگهای دولت تاز باشقر شل و بوه تبوع
آن حمایت دولت از طاف فقار و آسا پذیر تاز افوزایش موییابول .مسوار دوم تاوز بوه واسوطه
تخصاص بهانه منابع در اققصاد بازار حاصل مویشودد .رقابوت آزاد بوان تدلالکننولتان باعوث
میشدد مازان درآمل و ثروگ کلی ی

کشدر افوزایش یافقوه و آثوار رفواهی آن بوه طاوفهوای

فرودست تاز سرایت کنل .رقابت آزاد با تقدیت زیرساختهای تدلال هم میتداتل تدرم را مهوار
کنل و هم سطح اشقغال را بهبدد بخشل .بنابراین رفقار سددجدیاته اتسانهوا در جامعوه رقوابقی
مدج

بهبدد وضعات معاشت قشرهای فقار و آسا پوذیر مویشودد بولون آتکوه ثروتمنولان

ضرورتاً چنان تاقی را اتقخاب کرد باشنل .های
تد خارخداهی تاخداسقه و غارمسققام مدج
اخالقی کم

( )2331در این مدرد اسقلالل میکنلکوه ایون
میشدد خأل عاطفی ح

تاکدکاری و تکلاوف

مسققام به دیگران ارضاتشل باقی بماتل .ایلئدلدژیهای سدساالاسقی که اغلو

با تکاه بر این خأل عاطفی را تفد خدد را در جدامع پاشورفقه سورمایهداری بواز مویکننول در
حقاقت اخال جلیلی عرضه تمیکننل بلکه تنها به غرایوز مودروثی بوه جوا ماتول از جداموع
کدچ

قبالهای مقدسل میشدتل (غنیتژاد .)19-14 :2936

مبنای اخالقی علالت اققصادی همان وجلان جمعی یا احساس مسؤولات مشوقرکی اسوت
که ریشه در غریز تد دوسقاته بشور دارد .در جامعوه مولرن بوازاری چنوان غریوز ای از بوان
تمیرود بلکه تغاار شکل میدهل .دو مدرد از مهمقرین ویژتیهای اخال عولالتخوداهی در
جامعه ملرن عقالتیبددن و تهادیشلن آن است؛ عقالتوی بولین معنوی کوه کمو رسواتی بوه
فرودسقان به بناانهای تدلال ثروگ آسا

تمیزتل و تهادی به این مفهدم کوه کمو رسواتیهوا

مسققام تاست بلکه از طریق تهادهای تخصصیای که بوان ثروتمنولان و فقورا دایور شول اتول
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جریان مییابل .تهادها ضمن اینکه به اشکال مخقلف و معاشقی آمدزشی بهلاشوقی درمواتی و
غار و تااز تاازمنلان را برآورد میکننل زمانه تغاار جایگا درآملی افراد را تسوهال مویکننول.
یکی از سازوکارهای مهم بهبدد وضعات فقرا حمایوت شوغلی از آتهاسوت .اشوقغال در دتاوای
ملرن به سمت تخصصیشلن پاش رفقه و از این رو تاازمنل آمودزش اسوت .عولالتخوداهی
اققضا میکنل شهروتلان کمدرآمل مخصدصاً افراد مسقعل جهت دریافت آمدزشهای تخصصوی
تحت حمایت قرار تارتل .در عان حال افرادی که بنا به دالیلی تداتایی اتجام کوار تلارتول بوه
اشکال دیگری مدرد تدجه و حمایوت قورار تارتول .بنوابراین ویژتوی مهوم و کلاولی جامعوه
علالتخدا این است که در آن تدعی شمدلپذیری فراتار وجدد دارد به تحدی که هاچ کو
از ر بان حمایت دولت حذ

تمیشدد .از اینروسوت کوه بسوااری مقفکوران شومدلپوذیری

اجقماعی 2را جدهر علالت اققصادی و اجقماعی میداتنل (.)Levitas, 1998
تکقه مهمی که در این تفقار بایسقی در مدرد تأکال قرار تارد ایون اسوت کوه درک مفهودم
علالت اققصادی بلون تدجه به پادتل آن با علالت اجقماعی و سااسی تاممکن است .چنوانکوه
قبالً اشار شل ایل برابری ثروگ و درآمل تصدر تاپخقهای است که ته قابلات عملیشولن دارد
و ته اصدالً به لحاظ تظری قابل تدجاه است .برابری ثروگ در صودرگ امکوان زمواتی قابلاوت
اجرا خداهل یافت که ی

تظام سااسی تماماتخدا بر کلاه وجد اجقماعی حاواگ شوهروتلان

کنقرل داشقه باشل که تقاجه آن تابرابری محض و لجامتسواخقه در حقود سااسوی شوهروتلان
خداهل بدد .از سدی دیگر این تد برابری ثروگ تاز الجرم به سوناریدی تدزیوع برابور فقور و
بلبخقی سد خداهل یافت .در مقابل دولتهایی که بر برابری در حقد سااسوی و اجقمواعی
شهروتلان تأکال دارتل تمی تداتنل تریزتاپذیری حلی از تابرابری اققصوادی را اتکوار کننول .در
عان حال ویژتی مهمی که در دولت های دمدکراتا

وجدد دارد این اسوت در آتهوا قواتدن از

حقد برابر شهروتلان در مالکات و اسقفاد از فرصتهای پاش رو حمایت مویکنول .در عوان
حال عداملی چدن حاکمات اققصاد بازار و حمایت دولت باعث میشدد اسقاتلارد زتلتی فقرا
حقی االمکان بهبدد یابل .بر این اساس است که ادعا میکنوام توابرابری ثوروگ در سوایه دولوت
1. social inclusion
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دمدکراتا

که حامی حقد و آزادیهای سااسی و اجقماعی کلاه شهروتلان اسوت هوم قابول

تحقق و هم به لحاظ تظری قابل دفا است .این همان چازی است که جان راولوز از آن تحوت
عندان «علالت به مثابه اتصا » حمایت میکنل (راولز .)2939
برای بهانه سازی وضعات علالت اققصادی به تحدی که به سوایر حقود مقعوار
آسا

افوراد

تزتل الزم است در اجرای سااست علالت اققصادی سه ارزش به طدر همزمان مودرد

تدجه قرار تارتل .2 :حلاکثرسازی رفا  .1شایسقهترایی و  . 9آزادی .ایون سوه اصول پادتول
عماقی با هملیگر دارتل .حلاکثرسازی رفا در کشدر مسوقلزم ایون اسوت کوه قواتدن ضومن
حمایت برابر از فرصت ها و حقد افراد و ترو هوا کسواتی را کوه بوه حلاکثرشولن ثوروگ
کشدر کمو

موی کننول تشودیق کنول .عمول تورین شوکل تشودیق بوه صودرگ حمایوت از

تدلالکننلتان اجرایی می شدد .در این راسقا هر که اسقعلاد و خالقات باشقری بورای تدلاول
دارد باشقر مدرد حمایت قرار می تارد .در صدرتی که قاتدن حق مالکات تدلالکننل را اتکار
کنل یا با وضع مالااگ های سنگان مدج

سل

عمل کرد است .این رفقار در عان حال خال

اتگاز تدلال شدد خال

اصل شایسقهترایی

اصل آزادی خداهل بودد چورا کوه مالکاوت

یکی از مؤلفه های اساسی آزادی است .هرچه محلودیت های دولت بر حق مالکات افوزایش
یابوول هووم اسووقعلادها آسووا

باشووقری مووی باننوول و هووم آزادیهووا مح و لودتر خداهوول شوول

( .)Nathanson, 2005: 369-370به این ترتا
ی

در صدرگ حفاظت از این ارزش ها تابرابری

تزینه تریزتاپذیر خداهل بدد.
سؤال آخری که در اینجا پاسخ به آن ضرورگ دارد این است که عولالت اققصوادی بورای

چه؟ احقماالً اولان پاسخی که مطرح است این است که مسدولات اخالقیوو اتسواتی اتسوانهوا
ایجاب میکنل از بیتفاوتی تسبت به تابرابریها و شکا های مدجدد در وضع رفاهی همتدعان
خدد خددداری کننل .برخی تاز این دغلغه اخالقوی را بوا آمودز هوای دینوی پادتول مویزتنول.
آمدز هایی از این دست که خلاوتل همه بنلتاتش را آزاد و باگنا خلق کرد و همه را به طودر
برابر دوست دارد و از این رو سزاوار تاست در تدزیوع ثوروگ و امکاتواگ معاشوقی توابرابری
وجدد داشقه باشل .بنابراین ثروتمنلان بایسقی تسبت به وضع فقرا احساس مسودولات کورد و
آتها را تحت حمایت قرار دهنل ( .)Brunner, 1987: 153-154مهمقرین تقل وارد بر ایون تدتوه
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اسقلاللها این است که احساس مسدولات ضرورتاً به معنی تأیال برابوری در ثوروگ اققصوادی
تاست .چنانکه قبالً اشار شل برابریترایی در تدزیع ثروگ هم مدج

تسقرش فقر مویشودد

و هم می تداتل تابرابری فاحش در حقد اجقماعی و سااسی را به دتبال داشقه باشول .بنوابراین
احساس مسؤولات بایل بر بهبدد وضع معاشقی فقرا تواظر باشول توه ایجواد برابوری در تدزیوع
ثروگ .ممکن است وضع تدزیع ثروگ در کشدر کر شمالی بهقر از کر جندبی باشل اما سطح
رفا و مطلدبات زتلتی برای طاف فقار کشدر کر جندبی بهقر از شورایط مدجودد بورای اکثور
شهروتلان کر شمالی است .بنابراین اتر هل
شهروتلان است اساساً برابری مخل این هل

از علالت حلاکثرسازی مطلدبات زتلتی برای
خداهل بدد.

ب .عدالت اقتصادی و امنیت ملی
مباحث فد الذکر ما را به سمت طرح ی

سؤال اساسوی رهنمودن مویسوازد و آن اینکوه چورا

سااست علالت اققصادی به تحدی مهم است که همچنان بسااری از دولتها تحت تأثار آمودز هوای
برابریترایاته قرار دارتل؟ این ترو از دولتها که عمدماً مقعلق به جهان کمقر تدسوعهیافقوه هسوقنل
همچنان با دخالت و دسقدر به بناانهای اققصاد رقابقی آسا های اساسی وارد میکننل به ایون اماول
که از تابرابریها کاسقه و ضوری

جانوی را بهبودد بخشونل .عدامول مخقلفوی از جملوه ایولئدلدژی

پایانبددن درآمل کلی کشدر تاآتاهی تسبت به عداقو
اققصادی راتتجدیی و جل

اققصواد دسوقدری تاکارآمولی در مولیریت

حمایت سااسی ممکن است در شکلتاری این روتول دخاول باشونل

اما عامل مهمی که در این تفقار مدرد بررسی قرار خداهول ترفوت مالحظواگ امناوت ملوی اسوت.
سااستهای علالتخداهاته حقی به صدرگ دخالتهای تسنجال و مخل تدلال به اجرا در میآیل توا
تهلیلاگ امنات ملی مهار شل یا فرصتهای امناقی کشدر بهبدد یابل .بنابراین دغلغه امنات ملوی از
محرکهای مهم در شکلتاری و هلایت سااستهای علالت اققصادی است و همان مدضد بعضواً
در تقدیت رویکرد برابریترایی تاز مؤثر واقع شل است.
در اینجا تعریف از امنات ملی محلود بدد و امنات عناصر اصولی دولوت یعنوی جمعاوت
سرزمان حکدمت حاکمات را در بر میتارد .بیعلالقی در کشودر بوه اتحواء مخقلوف ممکون
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است امنات ملی را مدرد تهلیل قرار دهل .به تظر میرسل دو مؤلفه مهوم امناوت ملوی در برابور
مقغار بیعلالقی اققصادی آسا پذیری جلی دارتل :ثباگ تظام سااسوی و یکپوارچگی ملوی .در
این تفقار تحد پادتل این دو مؤلفه با علالت اققصادی مدرد بررسی قرار میتارتل.

 .1ثبات نظام سیاسی
تابرابری یا بیعلالقی اققصادی به خددی خدد مخل ثباگ سااسی تاست بلکوه در صودرتی
منجر به بیثباتی میشدد که با احساس تبعاض تحقار و ظلم در ماوان تروهوی از شوهروتلان
همرا باشل .ممکن است چنان احساساتی واقعات تلاشقه باشل و هاچ ترو یا تهادی به عنودان
عامل تبعاض و ظلم علاه اقشار فقار و ضعاف عمل تکرد باشونل اموا بوه هور حوال احسواس
بیعلالقی و اسقثمار به اتحاء مخقلف ثباگ تظام سااسی را مدرد تهلیل قرار دهل .آتچوه اموروز
از آن تحت عندان «محرومات تسبی» 2یاد میشدد حاکی از وجدد شکافی عماق بان اتقظواراگ
و واقعاتها یا به تعباری ساد تر بان بایلها و هستهاست .در صدرتی که اتسوانهوا از وضوع
خدد حقی در شرایط فقر مطلق راضی باشنل احساس محرومات تسوبی ایجواد تمویشودد اموا
مقایسه با داشقههای اشخاص یا ترو های دیگری که در سطح بهقری به سر مویبرتول محورک
تکدین چنان احساسی خداهل شل .فرد یا تروهی که احساس محرومات تسوبی دارد بور ایون
باور است که اتقظاراتش برای بهبدد وضع زتلتی یا برخدرداری از ارزشها و امکاتواگ باشوقر
مشرو است .به دتبال آن ممکن است این تقاجهتاری حاصل شدد که بایول بورای رسوالن بوه
اتقظاراگ دست به اقلاماتی ولد خشدتت آماز زد .پقاتسال خشدتت جمعی در صودرتی تقدیوت
میشدد که تدعی تشکل همبسقه ماان افراد و ترو های دارای احساس محرومات تسوبی ایجواد
شدد (تر .)29-27 :2973
محرومات تسبی به خصدص در اثر رشل آتاهی های اجقماعی و سااسی افراد اسوقعلاد
باشقری برای تبلیل شلن به خشدتت سااسی موی شو دد .فقاور دارای تحصواالگ اساسواً در
مقایسه با فقار بی سداد اتگاز باشقری برای به چالش کشالن وضع مدجدد دارد چورا کوه
1. relative deprivation
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اوالً آتاهی باشوقری از حقود اجقمواعی و سااسوی خودیش دارد و ثاتاواً بوا تدجوه بوه
تحصاالتش اتقظاراگ جلی توری د اشوقه و خودد را بورای برخودرداری از شوغل و درآمول
مناس

مسقحق تر می داتل .تابرابری در تدزیع فرصت های شغلی و درآملی باعث می شودد

احساس دلسردی و یأس تسبت به وضوع مدجودد تقدیوت شول و زمانوه بورای اقولاماگ
تهاجمی مهاا تردد (  .)Richardson, April 2011 :7چدن دولت به مثابه مرجع عالی اققلار
و ملیر ارشل اققصاد شناخقه می شدد احساس محرومات و یأس باعث می شدد اصالح یوا
تغاار تظام سااسی مدرد تدجه قرار تارد .برداشت افراد و ترو های تاکام این است کوه در
حقشان ظلم و اجحا

شل و تنها مرجعی که می تداتل حقد از دست رفقه را اعاد کرد

و علالت را برقرار کنل دولت است .بوه ایون ترتاو

تظوام سااسوی در برابور فشوارهای

بحران ساز قرار می تارد.
اینکه در چه سطح از تابرابری زمانه برای بیثباتی سااسی فراهم میشدد سؤالی اسوت کوه
پاسخ های مخقلفی برای آن مطرح شل است .یکی از تظراگ جال

تدجه مقعلق به ج

تاتل2

است .وی معققل است تأثار تغاار تابرابری به شکل ید ( )Uمیباشل بلین معنی کوه در شورایط
تابرابری خفاف یا پایان و همچنان تابرابری شلیل یا باال تهلیل جولی علاوه ثبواگ سااسوی و
امنات ملی ایجاد تمیشدد .هرچه تابرابری از مرحله پایان به سمت مقدسط ماول کنول احقموال
بیثباتی سااسی باشقر میشدد اما تعماق تابرابری یا تغاار آن از مرحله مقدسط به مرحله باال به
معنی تشلیل بیثباتی سااسی تخداهل بدد .زماتی که توابرابری شولیل وجودد دارد طاوف فقاور
کمقر به مقایسه وضع خدد با ثروتمنلان اهمات میدهل و اتگاز پایانتری بورای حرکوتهوای
اصالحی یا اتقالبی تشان خداهل داد .بنابراین احقمال بروز بویثبواتی سااسوی در تقطوه ماواتی
تابرابری به اوج خدد میرسل (.)Thorbecke and Charumilind, 2002 :1485
در ماان بزرتان اتلیشه سااسی افراد مخقلفی از تابرابری یا بی علالقی اققصوادی بوه مثابوه
محرک اتقالب های سااسی یاد کرد اتل .ارسطد از اولان کسواتی اسوت کوه از وجودد چنوان
رابطه ای بان دو مقغار مذکدر صحبت می کنول .وی آرزوی برابوری را عامول اصولی اتقوالب
1. Jack Nagel
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داتسقه و اسقلالل می کنل وققی تروهی از موردم کوه وضوع زتولتی مشوابهی دارتول آرزوی
رسالن به وضع بهقری را دارتل و تصدر می کننول اسوقحقا آن را دارتول بورایش دسوت بوه
مبارز می زتنل .فقرا آرزوی رسالن به وضع ثروتمنلان را دارتول در حوالی کوه ثروتمنولان بوه
خاطر تمایل به حفظ فاصله خدد با فرودسقان از تظام الاگارشا
که هر ی

حمایت میکننل .در صودرتی

از این دو ترو از وضع خدد در مقایسه با ترو دیگر تاراضی باشنل به تغاار تظوام

سااسی جهت تحقق آرزوی خدیش مقمایل میشدتل ( .)Richardson, April 2011: 6-7آرزوی
برابری و علالت در هر دو ترو وجدد دارد با این تفاوگ که فرودسقان برابری برای همه را به
ی

صدرگ تعریف میکننل اما ثروتمنلان برآتنل که برابری به معنی برخودرداری هورک

امکاتاگ و ارزش ها مقناس

با شأن و لااققش است .این اخقال

از

تگا باعث می شودد مبوارز

برای رسالن به وضع مطلدب حالقی پایلار به خد د بگارد چرا که همدار ی

طر

از وضع

خدد تاراضی است.
در ماان اتلیشمنلان عصر جلیل تئدری تابرابری به مثابه عامل بی ثباتی سااسی و اتقالب
قدیاً از سدی جریان مارکساست و در رأس آتها مارک
بر اساس اتلیشه مارک

در ممال

اتگل

و لنان ترویج میشل است.

صنعقی مبقنی بر اققصاد سرمایه داری با تدجوه بوه اینکوه

رشل و تقدیت طبقه بدرژوا الجرم فقر مسقمر طبقوه کوارتر را بوه همورا دارد زمانوه بورای
شدرش علاه تظام سااسی و که تحت کنقرل و هلایت طبقه بدرژواست و فراهم می شدد .البقه
کارتران به صر
وضعات خدد کس

کارتر بددن معقرض وضع مدجدد تاسقنل بلکه پو
اعقماد به تف

از کسو

آتواهی از

و باور به اینکوه امکوان تغااور وجودد دارد و همچنوان

فراتاری مهوارگ هوای سوازماتی جهوت بوه چوالش کشوالن وضوع مدجودد اتگاوز و اراد
مسقحکمی برای اتجام اقلاماگ عملی خداهنل داشت .در تئدری کمدتاسم دولت ابزار طبقوه
مسلط در جامعه است .حقی شکل دمدکراتا

دولت تاز تغااری در ماهات اتی آن به عندان

ابزار حکدمت طبقاتی تخداهل داد .در اتلیشه مارکساسقی تمل

ارزش اضافی تدسط طبقوه

بدر ژوا مبان رابطه اسقثماری این طبقه با طبقه کارتر است؛ فراینلی که بوا تعماوق توابرابری
طبقاتی به تشلیل تارضایقی فرودسقان می اتجامل .این تارضایقی باعوث موی شودد کوارتران از
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وضعات پراکنلتی خارج شل و اقلام به تجمع اتقالبوی کننول .براسواس تئودری موارک
اتگل
ی

و

و که در باا تاه کمدتاست آتها اتعکاس یافقه و سقدط بدرژوازی و پاروزی پرولقاریا به
مازان تریزتاپذیر است .این اتفا در صدرتی قطعات می یابول کوه ابوزار سااسوی تسولط

طبقه بدر ژوا یعنی دولت تدسط اتقالب کارتری فروپاشال و تظام سااسوی جلیولی تدسوط
اتقالبادن بر پا شدد (لنکسقر .)2993 -2943 :2976
آمدز های مارک

و اتگل

در سل باسقم با جلد های جلیولتری عرضوه شول .از جملوه

دیلتا های لنان رهبر اتقالب روساه در این زمانه جال
سرمایه داری تدسط مارک

تدجه است .وی اترچه تئدری بحوران

را در کلات قبدل داشت اما معققل بدد تعماوق توابرابری و شوکا

طبقاتی به خددی خدد منجر به اتقالب سااسی تمیشدد .کارتران به تنهایی فقط مویتداتنول بوه
آتاهی اتحادیهای برسنل که کارایی آن در تعلیل قداتان کارتری از طریق فشار بور کارفرمایوان
است .به چالش کشالن تظام سااسی و تغاار آن تنها با آتاهی سااسی طبقواتی ممکون اسوت و
این تاز ماسر تمی شدد مگور بوه واسوطه روشونگری و تحریو
حرفهای و فعال کوه در قالو
سالهای تزدی

کوارتران تدسوط روشونفکران

حوزب رهبور فعالاوت مویکننول (بشواریه  .)99 -94 :2974در

به اتقالب  2327روساه با وجدد اینکه بسااری از روشونفکران معققول بددتول

روساه شرایط تحقق اتقالب سدساالاسقی و مارکساسقی را تلارد رهبوری لنوان و همفکوراتش
زمانه وقد چنان اتقالبی را فراهم کرد .تکقه مهمی که در این زمانه حوایز اهماوت اسوت ایون
است که اترچه شرایط مبارز طبقاتی مدرد تظر مارک

و اتگل

مهاا تبدد اما تابرابری عماقی که در دور سلطنت خاتلان روماتد

در جامعه شبهفئددالی روساه
تشکال یا تثبات شل بودد

تارضایقی تسقرد ای را ایجاد کرد بدد .این تارضایقی قبالً در شدرشهای مخقلوف و همچنوان
اتقالب  2312علاه حکدمت تزارها تمدد داشت .بنابراین اترچه بیعلالقی یا تابرابری اققصادی
در تحرک تاآرامیها و اتقالب تدد ای علاه سلطنت تزارها تقش داشت اما تمویتودان آن را در
قال

منطق و تئدری مارک
امروز تئدری مارک

در باب سرمایهداری تلقی کرد.
و طرفلاراتش مبنی بر اققصاد سرمایهداری به مثابه محرک اتقالب و

تغاار رژیم سااسی مقبدلات چنلاتی توزد روشونفکران و فعواالن سااسوی تولارد چورا کوه هوم
اشکاالگ تظری و روشی مقعلدی بر تئدری مذکدر وارد شل و هم تجربه جهوان سورمایهداری
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خال

آن را تشان داد است .در عان حال اصل تابرابری به مثابه عامول خشودتت سااسوی یوا

تهلیل علاه تظام سااسی همچنان مدرد تدجه است .این مدضود در قالو

تئودریهوایی چودن

محرومات تسبی عرضه شل است .طبق مطالعهای که در مودرد حرکوتهوای تروریسوقی طوی
سالهای  2331 – 1113به عمل آمل این تقاجه حاصل شل کوه باکواری و احسواس تاکوامی
رفاهی در صدرتی که با سطح مقدسط به باالی آتواهی و تحصواالگ همورا باشول و احسواس
محرومات تسبی را تقدیت کنل زمانوه را بورای خشودتت سااسوی و حرکوتهوای تروریسوقی
مساعل میسازد .این خشدتت ها ممکن است علاه دولت حاکم باشل یا هر کنشتر دیگری کوه
به عندان عامل اسقثمار و بیعلالقی تلقی میشدد (رک.)Richardson, April: 2011 :
یکی از جلیلترین مطالعاگ مدردی که در زمانه تقش توابرابری و بویعولالقی در تحریو
خشدتت علاه تظام سااسی به عمل آمل در مدرد اتقالبهای جهان عرب اسوت کوه از اواخور
سال  1121شرو تردیل .در یکی از این مطالعاگ ( )Nimeh, April 2012اسوقلالل شول کوه
کشدرهای عرب خاورمااتوه و شومال آفریقوا در سوالهوای منقهوی بوه  1122رشول اققصوادی
محسدسی داشقنل .در جریان بحران سالهای  1117 -3شرایط کم و باش سوخقی بور اققصواد
این کشدرها و اعم از کشدرهای مقکی بر درآملهای تفقی و غار و حاکم شل اما بنا بر تزارش
تهادهایی از جمله صنلو بانالمللی پدل تشاتههای بهبدد در این اققصادها بوه سورعت ظواهر
شل .طبق آمار صنلو

در سالهای  1113و  1121رشل اققصادی منطقوه خاورمااتوه و شومال

آفریقا از  1/2درصل به رقم  9/3درصل افزایش یافت که البقه کشدرهای صادرکننل تفت سوهم
باشقری از این رشل داشقنل .به رغم این رشل در وضع تابرابری اققصادی منطقه تغاار چنولاتی
حاصل تشل و به خصدص معضل باکاری بان جداتان تعلیل تشل .اترچه ایون کشودرها دارای
جمعات رو به رشلی بددتل اما رشل اققصادی با افزایش تابرابری همورا بودد .در ایون زموان
افکار عمدمی منطقه که به واسطه رشل تکندلدژیهای ارتبواطی تودین بوه بلودغ سااسوی قابول
تدجهی رسال بدد اتگشت اتهام را مقدجه رژیمهای تاکارآمل و فساد مدجدد کرد و مودجهوای
مقعلدی از حرکتهای اعقراضی خشدتتآماز علاه حکام حاکم به را اتلاخت .بنوابراین یکوی
از اتگاز های مهم اتقالبهای جهان عرب دسقاابی به علالت اققصادی از طریق تغاار تظامهای
سااسی بدد است.
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پژوهش دیگری که در این زمانه به عمل آمل ( )Ncube and Anyanwu, July 2012حاکی
از آن است که معضل فقر و تابرابری در اکثر ممال

منطقه خاورمااته و شمال آفریقوا پلیول ای

ریشهدار و ماتلتار بدد است .این معضل در عان حال از عدامل کنلی روتق و رشل در منطقوه
بدد است .ترخ باالی باکاری در ماان قشر جدان و همچنان زتان تشان از توابرابری چشومگار
درآملی تحت حاکمات رژیمهای اققلارترا و تاکارآمل دارد .دولتهای حاکم باشقر از اینکه به
فکر تعلیل بیعلالقی باشنل بر رشل اققصادی تأکال داشوقهاتول کوه در آن تاوز عمولتاً کاماوابی
چشمگاری تلاشقهاتل .جرقه اتقالبهای منطقه با خددسدزی جدان تدتسی شورو شول کوه بوه
وضعات معاشقی خدد اعقراض داشت .یکی از مشخصههای اتقالبهای جهان عرب این بودد
که در هلایت آتها از شبکه های اجقماعی اینقرتقی خصدصاً فا

بدک اسقفاد مویشول اسوت.

خداست عمل معقرضان این بدد که حکدمت بایسقی با همه شهروتلان به صدرگ هموهپذیراتوه
(و ته کنارتذاراته) رفقار کنل .اسقمرار بیعلالقی به عالو بقای حکام دیکقاتدر بر مسنل قولرگ
حاکی از آن بدد که حکدمتها چه در عرصه اققصادی و چه سااسی تگا شومدلپذیراتوهای بوه
شهروتلان تلاشقنل .از این رو بدد که تصمام ترفقه شل از طریق اعقراض و خشودتت سااسوی
زمانه تغاار در کشدر فراهم شدد.

 .9یکپارچگی ملی و سرزمینی
بیعلالقی اققصادی عالو بر ثباگ تظام سااسی از طریق تهلیل یکپارچگی ملوی و سورزمانی
امنات ملی را در معرض چالش قرار دهل .با تدجه به این تکقه که مقغار اتسوجام ملوی و تماماوت
سرزمانی قدیاً تحت تأثار تحد تدزیع ارزشها از جمله ارزشهای اققصادی قرار دارد این تقاجوه
حاصل میشدد که بیعلالقی اققصادی میتداتل تمامات ملی و سرزمانی را در معرض تهلیل قورار
دهل .احساس محرومات تسبی به خصدص زماتی مشکلسواز مویشودد کوه بوا تودعی احسواس
تبعاض از سدی حکدمت به خاطر مالحظاگ قدمی مذهبی و فرهنگی همرا شدد.
در مدرد تقش تابرابری اققصادی در تحری

تمایالگ خددمخقاریخداهاته یا جلاییطلباته

رویکردهای مخقلفی وجدد دارد .سه رویکرد مهوم عبارتنول از .2 :توابرابری اققصوادی عواملی
بساار مهم و تعاانکننل در تحری

حرکوتهوای واترایاتوه اسوت  .1توابرابری اققصوادی اثور
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چنلاتی در تحری

واترایی تلارد چرا که ترو های مخقلف وزن همسواتی بورای ارزشهوای

اققصادی قایل تاسقنل و حقی ترو های دارای تمایالگ اققصادی قدی تاز کمقر احقمال دارد را
حل تابرابری را در واترایی بلاتنول و  .9توابرابری اققصوادی عامول بسواار مهموی در تحریو
واترایی است اما هماشه به واترایی منقهی تمیشدد .به تظور مویرسول رویکورد سودم تطوابق
باشقری با واقعات ها دارد .مالاکا بدکمن از طرفلاران این رویکرد اسقلالل میکنل که تفسار هر
ترو از وضع رفاهی خدد به عالو ریشههای آن تقش مهمی در همگرایی یا واترایی با دولت
مرکزی دارد .ممکن است تروهی که سهم تاچازی از تدزیع ثوروگ بوه دسوت آورد عوداملی
چدن جغرافاای طباعی منطقه را عامل اصلی فقر تلقی کنل و بوا وضوع مدجودد کنوار باایول .از
سدی دیگر ممکن است ترو دیگری که حقی وضع رفاهی تسوبقاً خودبی در کشودر دارد بوه
دالیلی چدن اتقظار بهبدد باشقر وضعات معاشوت در صودرگ خددمخقواری بوه حرکوتهوای
واترایاته روی بااورد .با فرض اینکه جنبش خددمخقاری یا اسققالل طلبوی قابول تحقوق باشول
ترو ها در مدرد آینل خدیش تاز محاسبه میکننل و در صدرتی به واترایی روی میآورتول کوه
چشم اتلاز بهقری را تصدر کننل .بنابراین تفسار هر ترو از وضع اققصادی خودد تقوش مهموی
در تحری

تمایالگ واترایاته دارد (.)Bookman, 1992

یکی از عدامل مهمی که بر تفسار هر ترو از سااستهای تودزیعی دولوت توأثار دارد تموایز
قدمی و فرهنگی است .اقلاتهای قدمی خصدصاً اقلاتهایی که از مدقعات ژئدپدلاقاو

مناسوبی

(از جهت همجداری با دریا همجداری با اقلات خدیشاوتل هومجوداری بوا دولوت حوامی و )...
برخدردارتل اسقعلاد باالیی برای احساس تبعاض و تمایل به واترایی دارتول .یکوی از مثوالهوای
ملمدس در این زمانه پراکنلتی قدمی در ایران اسوت .سااسوتهوای تودزیعی دولوت پهلودی در
دهههای پاش از اتقالب اسالمی تقش مهمی در تحری

آتها به تمایالگ جلاییطلباته داشوت .در

برتامههای تدسعه این دولت اسقانهای قدمی کمقر از اسقانهای دیگر مدرد تدجه قرار داشقنل کوه
در برخی مدارد تمایزها اساسی و بارز بدد .تأساساگ صنعقی غالباً در اسوقانهوای مرکوزی بور پوا
میشل و جریان تسهاالگ مالی تاز عملتاً به سمت این اسقانها ترایش داشت .به عوالو دولوت
به اتخا سااست چنلپار ساخقن بازار کار در سطح اسقاتی روی آورد که از طریق آن قصل داشت
فعالاتهای پربازد را در اسقانهای مرکزی مقمرکز کنل .در تقاجه اسقانهای قدمی از تأساسواگ
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زیربنایی کمقری برخدردار شلتل و بازار کار در آتها ضعاف یا با مزد تاچازی باقی ماتول .احسواس
محرومات و تاکامی به خصدص در جریان اجرای برتاموه چهوارم ( )2363 - 71کوه هنودز سوال
درآملهای تفقی به کشدر سرازیر تشل بدد بساار بارز بدد .دولت مرکوزی کوه سوابقه مداجهوه بوا
جنبشهای قدمی را داشت برای مهار جنبشهای مشابه سااست سرکدب در پاش ترفقه بدد اموا
در سالهای پ

از اتقالب که آشفقگی سااسی تاشی از اتقالب کنقورل دولقوی ار تضوعاف کورد

بدد مدج تدینی از حرکتهای واترایاته شکل ترفت (اماراحملی تابسقان .)2977
عالو بر تمایز قدمی عدامل دیگری چدن وضعات ژئداکدتدما
با دولت مرکزی در بروز واترایی تقش دارد .دوتالل هدرُویق

منطقه و تحد ارتبواط آن

از پژوهشتران مسوایل قودمی

تقسامبنلی مشخصی در این زمانه ارائه داد و شاد واکنش هر ترو به تحود تدزیوع رفوا را
تدضاح داد است .چهار سنخ یا الگدی واکنش ترو های قودمی بوه وضوع رفواهی خودیش در
تقسامبنلی وی به قرار زیرتل:
الف :گروههای محـروم در منـا م محـروم :جولیتورین و بوا اتگاوز تورین تورو هوای
جلایی طل

مقشکل از طاف محرومی هسقنل که در مناطق محروم زتلتی مویکننول .برداشوت

آتها این است که با ادامه وضع مدجدد آینل امالوارکننل ای در اتقظارشان تاست .سودداتیهوای
جندبی تمدتهای از چنان ترو هایی هسقنل که ملگها به دتبال اسققالل بدد اتل .این ترو ها بوه
منظدر تضمان آینل خدیش معمد ًال بوه اتحواد و همکواری بوا برخوی تاروهوای خوارجی روی
می آورتل چرا که ضعف و عق افقادتیشان باعث میشدد تقداتنل به تنهایی روی پای خودیش
بایسقنل یا مقاصل خدیش را عملی سازتل .آتها حقی با وجدد هزینههای اققصوادی بواال مسوقعل
اسققاللطلبی سریع هسقنل.
ب .گروههای مرفه در منا م محروم :بر خال

ترو فد

ترو های مرفه مناطق محوروم

معمدالً تمایلی به جلاییطلبی تشان تمی دهنل یا اینکه حلاقل پاشرو چنان حرکتهایی تاسقنل.
این ترو ها به همگرایی با دولت مرکزی باشقر تمایل دارتل تا یافقن حاماان خارجی .البقه ایون
ترو ها ممکن است از دولت مرکزی تارضایقی هایی داشقه باشنل یا به تدعی احسواس تبعواض
کننل اما عملتاً تمایل دارتل چنان مشکالتی را در تعامل داخلی حل و فصل کننول هرچنول در
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شرایط خاصی ممکن است با تشلیل احساس تبعاض تمایل به اسققالل یا خددکفایی تاز تشوان
دهنل .آتها ممکن است به این جمعبنلی برسنل که در صدرگ اسوققالل وضوع زتولتی بهقوری
خداهنل داشت و هزینههایشان کمقر خداهل بدد .در چنان شرایطی معمودالً تقوش اتگاوز هوای
غاراققصادی پررتگقر خداهل بدد .این وضعات تا حلی در مدرد تاماولهوای سوریالتکا تحقوق
یافقه است .تامالها قبالً فقط به فلرالاسم بسنل کرد بددتل اموا بوا تشولیل احسواس تبعواض
تلریجاً به جلاییطلبی و ترور روی آوردتل.
ج .گروههای مرفه در منا م مرفه .اتگاز جلاییطلبوی بورای چنوان تورو هوایی معمودالً
ضعاف است چرا که وضع معاشقی مطلدبی دارتل .با این حال بعضاً ممکن است آتها احساس
کننل مالااگهایشان به دولت که در جهت بهبدد وضع مناطق محروم اخذ میشدد غارمنصوفاته
است .به عندان تمدته در ماان باسکیها و کاتاالنهای اسپاتاا چنوان شورایطی توا حولی بوروز
داشقه است .این مناطق صنعقی شل و ساکناتشان در مقایسه با مناطق دیگر از وضوع درآمولی
تسبقاً خدبی برخدردار بددتل اما از تحد بل  -بسقان با دولت تاراضوی بددتول .در دهوه 2361
کاتالدتاا در حالی  92درصل از کل مالااگ اسپاتاا را میپرداخت کوه  29درصول از هزینوههوا را
دریافت میکرد .همچنان در حالی که  29درصول از کول مالاواگهوا تدسوط باسو

پرداخوت

میشل تنها  2درصل از کل هزینهها را دریافت میکرد .این قضاه احساس اسوقثمار را در ماوان
ساکنان مناطق مذکدر تقدیت میکرد و به اتگاوز هوای جولاییطلباتوه دامون مویزد .معقرضوان
باسکی دولت اسپاتاا را به تاوی تشباه میکردتل که پدز اش در باس

و پسوقاتش در مادریول

قرار دارد .در اینجا اتگاز خددمخقاری یا جلاییطلبی ته به قصل رهایی از محرومات بلکه بوه
قصل دسقاابی به رفا باشقر یا رفع تبعاض صدرگ میتارد.
د .گروههای محروم در منا م مرفـه :ایون تورو هوا ممکون اسوت اتگاوز بواالیی بورای
جلاییطلبی داشقه باشنل اما چدن معمدالً در چنان منواطقی از جایگوا مسوقحکمی برخودردار
تاسقنل پقاتسال ضعافی برای جلایی دارتل .در برخی شرایط ممکن است اغلو
اققصادی مدجدد در مناطق مرفه تدسط اقدام حاشاهای یا مهاجر تصاح

فرصوتهوای

شل باشونل و بدماوان

را با تدعی احساس تاکامی مداجه کننل .در ایالت سنل پاکسقان مراکز شهری مرفه اغل

تحوت

کنقرل مهاجران اردو زباتی قرار داشقه که از شمال هنل آمل اتل .این مدضد مولگهوا احسواس
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محرومات و تمایل به واترایی را در ماان بدماوان بوه همورا داشوقه اسوت (

Horowitz, April

.)1981: 173-191
مدارد فد الذکر تشان میدهل مقغار بیعلالقی یا به عبارگ دیگور احسواس بویعولالقی در
صدرتی که با مقغار تمایز قدمی و فرهنگی همرا شدد پقاتسال واترایوی را بوه شولگ تقدیوت
میکنل .به عالو احساس بیعلالقی محلود به ترو های محروم یا مناطق محروم تاست بلکوه
ترو های مرفه و ساکنان مناطق مرفه تاز ممکن است با رسالن به این جمعبنلی که در حقشان
تبعاض و بی علالقی شل به خددمخقاری یا اسققالل روی بااورتل .بنابراین این برداشت که بوا
اخذ مالااگ از ترو های مرفه و تخصاص آن به ترو های محروم و فقار میتودان از عولالت و
امنات ملی محافظت کرد ساد اتلیشاته به تظر میرسل .دولتها در ملیریت عولالت اققصوادی
تاچارتل سایر مقغارهای مرتبط مثل اتقظواراگ و خداسوقههوای تورو هوای مخقلوف را در تظور
بگارتل .این تکقه حاکی از پاچالتی معمای سااست علالت اققصادی است.

نتیجهگیری
در این مقاله تحد ارتباط بان علالت اققصادی (به مثابه مقغار مسوققل) و امناوت ملوی (بوه
مثابه مقغار وابسقه) مدرد بحث قرار ترفت .در تفقار اول که به بررسی مفهدم علالت اققصوادی
اخقصاص داشت اشار شل کوه مفهودم عولالت اققصوادی بوه تبوع تغااور در تعلقواگ فکوری
اتلیشمنلان دسقخدش تسبیترایی شل است .از برابرترایوی مارکساسوقی توا توابرابریترایوی
لابرالاسقی همگی مبان الگدیی از علالت اققصادی هسوقنل .را مااتوهای کوه از آن دفوا شول
تابرابری ترایی تعلیل یافقه است چرا که هم به دغلغه تدلال تدجه دارد و هم احساس تکلاف
و وجلان جمعی .این الگد به تحد مبسدطی در تئدری علالت راولز معرفی شل است .بور ایون
مبنا تابرابری تا حلی قابل دفا خداهل بدد که مطلدبات زتلتی برای فقرا را به حلاکثر ممکن
برساتل ضمن اینکه به اتگاز تدلال آسا

وارد تکنل.

در ادامه اسقلالل شل که تدجه به مقدله علالت اققصادی امروز برای دولتها از اهماوت بواالیی
برخدردار است به تحدی که بعضاً از حل اعقلال خارج و به برابریترایی تمایل یافقه اسوت .فرضواه
مقاله این بدد که دغلغه امنات ملی از مهمقرین محرکهای سااست علالت اققصادی است .دولتهوا
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به علالت اققصادی اهمات میدهنل ته صرفاً بخاطر احساس مسؤولات اخالقی بلکه به ایون خواطر
که آن را از لدازم بناادی حفظ امنات ملی میداتنل .اترچه علالت اققصادی ممکون اسوت از زوایوای
مخقلف امنات ملی کشدر ار تحت تأثار قرار دهل اما دو زاویوه اهماوت بواالیی دارتول .2 :امناوت و
ثباگ تظام سااسی و  .1حظ تمامات ملی و یکپارچگی سرزمانی.
تجربه تشان داد احساس تبعاض و بیعلالقی در بان تروهوی از شوهروتلان مویتداتول بوه
چالشی جلی علاه ثباگ سااسی و تمامات سرزمانی تبلیل شدد .احسواس تبعواض مدضودعی
محلود به فقرا یا محرومان تاست بلکه بعضاً اقشار مرفه جامعه تاز ممکن است سااسوتهوای
اققصادی دولت را تاعادالته تصدر کرد و به تبع آن خداسقار تغاار مدضود مدجودد شودتل .در
اینجا الزم به کر است که به مدازاگ تغااراگ دمدکراتا

در تظام سااسوی زمانوه اعقوراض و

شدرش برای ترو هایی که احساس تبعاض و ظلم میکرد اتل تسهال میتردد .تمایز قودمی و
فرهنگی عامل دیگری است که در تسهال تاامنی تقش مهمی دارد .تحودالگ سوالهوای پایواتی
جن

سرد این واقعاوت را بوه روشونی مونعک

کورد .در تظوام سااسوی دمدکراتاو

اعموال

مدفقات آماز سااست علالت اققصادی و به تحدی که احساس محرومات تسبی و تبعاض را بوه
حلاقل برساتل و مسقلزم تدجه به پاچالتیها و ظرفتهای ویژ ای است .به تظر میرسل حفظ
اعقلال مهمقرین بناان تدفاق چنان سااسقی خداهل بودد .اعقولال بوه ایون مفهودم کوه احسواس
مسؤولات در برابر وضع معاشقی فقرا تدأم با احقرام به حق مالکات کلاه شهروتلان مدرد تدجه
قرار تارد.

منابع
 توأثار سااسوتهوای قودمی رژیوم پهلودی در پاولایش:)؛ «قدماوت و امناوت2977 (تابسقان

اماراحملی هدشن

.117-199 1 جنبشهای قدمی دسقهجمعی در ایران» ترجمه حسن شفاعی مطالعات راهبردی پاششمار
. داتشگا تهران:)؛ انقالب و بسیج سیاسی چ دوم تهران2974 بشاریه حسان (بهمن
. ققندس:)؛ عدالت به مثابه انصاف ترجمه عرفان ثابقی تهران2939 راولز جان (زمسقان
. تی:)؛ «اخال و علالت» در مسعدد تالی و دیگران اقتصاد و عدالت اجتماعی تهران2936( غنیتژاد مدسی
 پژوهشوکل:)؛ چرا انسانها شورش مـیکننـد ترجموه علوی مرشولیزاد چ دوم تهوران2973( تر تل رابرگ
.مطالعاگ راهبردی
. علمی و فرهنگی: سدم ترجمه علی رامان تهران.)؛ خداوندان اندیشه سیاسی ج2976( .لنکسقر لان و

)؛ «آزادی اققصوادی و عولالت اجقمواعی» در مسوعدد تالوی و دیگوران اقتصـاد و عـدالت2936( تالی مسوعدد
. تی:اجتماعی تهران
: قانون گذاری و آزادی ترجمه مدسی غنی توژاد و مهشوال معاوری تهوران،)؛ قانون2931( فریلریش فدن

های

.طرح تد
Bookman, Milica Zarkovic (1992); The Economics of Secession, New York: St. Martin's
Press.
Brunner, Karl (Spring/Sumer 1987); “Economic Inequality and the Quest for Social Justice”
Cato Journal, Vol. 7, No. 1, 153-158.
Ho, Leanne et al (October 2011); “What is Social Justice” Occasional paper by National Pro
Bono Resource Center, Australia, Retrieved November 15, 2013, from:
https://wic041u.server-secure.com.
Horowitz, Donald L. (April 1981); “Patterns of Ethnic Separatism” Comparative Studies in
Society and History, Vol. 23, No. 2, 165-195.
Levitas, Ruth (1998); The Inclusive Society? Social Exclusion and New Labor, Basingstoke:
Macmillan.
Nathanson, Stephen (2005); “Equality, Sufficiency, Decency: Three Criteria of Economic
Justice”, Frederick Adams, ed., Ethical Issues for the Twenty-First Century,
Charlottesville, VA: Philosophy Documentation Center.
Ncube, Mthuli and John C. Anyanwu (July 2012); “Inequality and Arab Spring Revolutions
in North Africa and the Middle East”, Africa Economic Brief, Vol. 3, Issue 7, Retrieved
November 28, 2013, from: www.afdb.org.

09 پائیز61  شماره، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی119
Nimeh, Zina (April 2012); “Economic Growth and Inequality in the Middle East: An
Explanation of the Arab Spring?”, ISPI Analysis, No. 105, Retrieved November 28,
2013, from: www.ispionline.it.
Richardson, Clare (April 1, 2011); “Relative Deprivation Theory in Terrorism: A Study of
Higher Education and Unemployment as Predictors of Terrorism”, New York University,
Politics Department, Retrieved November 20, 2013, from: http://politics.as.nyu.edu.
Thorbecke, Erik and Chutatony Charumilind (2002); “Economic Inequality and Its
Socioeconomic Impact”, World Development, Vol. 30, No. 9, 1477-1495.

