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مقدمه
هر ساتتار سیاسی مااجم در قالب یک دولت ر ملت دارای بایا هرا و پایگراههرای اجتمراعی
است .نظامهای سیاسی همواره در پی تحکیم و تقویت این پایگاههای اجتمراعی مریباشر ترا
همواره میاا ثبا

و استمرار تود را افاایش ده  .از مهمتررین ماریرهای تحکریم و تقویرت

پایگاه اجتماعی یک نظام سیاسی برقراری ع الت اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه است.
مائله به همین سادگی نیات .برقراری ع الت اجتماعی برهعاروا یکری از مهرمتررین وجروه
کارایی و کارآم ی نظام سیاسی مصائب تاص تود را دارا میباش ؛ از مهمترین ایرن مصرائب
میتوا به نوع رویکرد سیاستگذارا و ماتق ا به اجرای ع الت اجتماعی اشراره داشرت .بره
این ترتیب اگر کارایی یک نظام سیاسی را تب یل ماابع بالقوه به ماابع بالفعل تعبیر نماییم آنگراه
تب یل ذتایر مادی(مانا ه انرژی) و معاوی(مانا هاجارها) به تولی ا

مادی و معاروی پر

از

آ توزیع این ماابع و مواهب را میتوا کارایی یک نظام سیاسی قلم اد نمود .الاامی است کره
این تب یل و توزیع بهشکل عادالنه صور
و باثبا

پذیرد تا پایگاه اجتماعی آ نظام سیاسی مارتحکم

باش  .این تمام صور با ی مائله است .چگونه میتوا دریافرت کره یرک سراتتار

سیاسی در این تب یل و توزیع عادالنه اق ام نموده است؟
مضاعف بر این اگر گاارشهای مؤساا

برینالمللری در تصروص مؤلفرههرای عر الت

اجتماعی در یک کشور وضرعیت ناربتا تروب یرا حر اقل غیروتیمری را ترسریم کاار ؛ امرا
شهرون ا آ کشور به ناکارآم ی و بیع التی نظام سیاسی تود حکم کاا آنگاه شراه ایجراد
یک فاصله میا وضعیت ترسیمی آمار و ارقام گراارشهرای برینالمللری و وضرعیت ترسریمی
شهرون ا آ کشور هاتیم .این فاصله چگونه قابل مطالعه و بررسری اسرت؟ مارئله برقرراری
ع الت اجتماعی دارای وجوه متع دی اسرت .از مهرمتررین وجروه بررسری عر الت اجتمراعی
میتوا به دسترسی به ت ما

درمانی آموزش و تحصیال

آزادی در دسترسی به اطالعرا

و ...اشاره داشت و از مقایاه این مؤلفهها در کشرورهای مختلرف مریتروا وضرعیت عر الت
اجتماعی در یک کشور را محور ساجش قرار داد که البته بررسی این شراتصهرا و مؤلفرههرا
ماتلام یک پژوهش گاترده است .گراارشهرایی هارتا کره بره بررسری چار ین مؤلفره در
تصوص کشورهای جها اق ام میدارن ؛ از آ جمله میتوا به گاارشهرای سراالنه توسرعه
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اناانی گاارش بانک جهانی گاارشهای ساالنه بایاد هریتیج و ...اشاره داشت و بهواسطه ایرن
گاارشها میتوا تاح ودی دریافت که وضعیت ع الت اجتماعی در یک کشور چگونه است.
زیرا این گاارشها با رتبهبا ی کشورها آنها را در مؤلفههای متع د محور بررسی قرار دادهانر
و فهرست رتبهبا ی کشورها را هر سال ماتشر مینمایا .
تالش داریم تا بررسی وضعیت آماری مؤلفههای ع الت به تشریح وضعیت کارآم ی ساتتار
سیاسی در برقراری ع الت اجتماعی در جامعه ایرا امروز دست یابیم .از این رو الزم است تا از
پ

بررسی مفهومی کارآم ی نظام سیاسی و وجوه نظری ع الت اجتماعی به وضرعیت امرروزین

این دو مؤلفه در ایرا امروز بپردازیم .این بررسی به صور مقایاهای میرا جمهروری اسرالمی
ایرا و کشورهای آسیای مرکای و آسیای جاوب غربی انجام میپذیرد .این دو دسته کشور از آ
جهت انتخاب ش هان که همپوشانی فراوانی با حوزه تمر نی و فرهاگری ایررا داشرته و ازماظرر
ذتایر مادی و هاجارهای غیرمادی نادیکی فراوانی بین این کشورها برقرار میباش  .آ چاا کره
گذشته تاریخی و دولتهای غالبا رانتیر در بین ایشا مشترک است.

الف .اثربخشی یک نظام سیاسی در قالب کارآمدی آن
با ورود مفهوم «حکمرانی توب» به ادبیا
همچو حق اظهارنظر 7ثبا
حاکمیت قانو

5

توسعه سیاسی و م یریت شراتصهرای متعر دی

سیاسی 1اثربخشی و کارایی حکومت ۳کیفیت مقررا

تاظیمی4

مبارزه با فااد 6و ...مورد تأکی قرار گرفرت( )Kaufmann, 2002: 66و برر

اساس این مؤلفهها سه مفهوم کیفیت حکومت 1حکمرانی توب 2و ظرفیت دولت 0در ارتبرا
با یک یگر و بهویژه در تصوص کشورهای درحالتوسعه اهمیت پیر ا کردنر ( Haunter and

1. voice and accountability
2. political stability
3. government effectiveness
4. regulatory quality
5. rule of law
6. control of corruption
7. quality of government
8. good governance
9. state capacity
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 .)Kyobe, 2008: 2در این رویکرد بهبود حکمرانی در جامعه باعث کارآم ی نظام اجتماعی
و اقتصادی و دسترسی جامعه به رفاه و رضایتتاطر مردم میشرود( summary of the 58th

 .)report, 2011: 37ازاینرو میتوا گفت که حکمرانی توب «تمرین م یریت مارابع یرک
به اه اف تعیین ش ه» است(.)Diedhiou, 2007: 26

کشور برای رسی

این رویکرد و مؤلفههای مربو به آ بهشکلی توأما درهرم تایر هانر امرا در میرا ایرن
مؤلفهها میتوا به کارآم ی و کارایی جایگاهی محروری داد( .)Graham, 2003: 4کارآمر ی
معادل واژه انگلیای  Effectivenessاسرت کره برا کلمراتی مانار کرارایی کارآمر ی ترأثیر
تأثیرگذاری اثربخشی مترادف میباش (کوزهگر  .)01 :7۳01البته در زبا انگلیاری گراه بررای
معاای کلمه «کارآمر ی» از واژه  Competenceنیرا برهمعارای «صرالحیت و سرااواری» هرم
استفاده میشود( .)un-habitat, 2006به این ترتیرب کارآمر ی و کرارایی در حقیقرت بیرانگر
توانررایی اداره کشررور توسررط کررارگاارا شایاررته آ اسررت کرره در راسررتای کاررب ح ر اک ر
رضایتما ی شهرون ا اتخاذ میشود(.)Mitchell, 1993: 632
بر این اساس اگر کارآم ی نظام (اجتماعی سیاسی و )...را بهمعای «تطبیق با شرایط ج یر
و توانایی برای حل مشکالتی که برای یک سیاتم یا جامعه پیش میآی »( Andrews, 2008:

 )22تعریف کایم در این صور

ما با انواع کارآم ی مواجه تواهیم ش که درجا

ضعف متفاوتی را نیا دارا میباش و به نابت این ش

شر

و

و ضعف است کره رضرایتمار ی و

نارضایتما ی شهرون ا رخ میده (جاللی  )774 :7۳05و این رضایتمار ی ترود مجر د
سبب می شود که سرطح اقتر ار قرانونی یرک دولرت افراایش یابر ( )Andrews, 2008: 30و
استمرار آ در بلا م

میتوان میانگین مقبولیت یک نظام سیاسی را بهبود بخشر ( Lipset,

 )1959: 77و بهطور قطع ناکارآم ی ماتمر نیا موجبا

مشروعیتزدایی را مهیا میسازد.

کارآم ی و کارایی یک نظام سیاسری دارای فرایار ی مشرخص اسرت .آنگونره کره برا بره
کارگیری موثر و کارآم ماابع مادی و اناانی در برنامهریایها شروع میشود و برا سرازمان هی
ماابع و امکانا

ه ایت و کاترل میشود و در انتها با دسرتیرابی بره اهر اف سرازمانی پایرا

مییاب (رضائیا  .)6 :7۳05آنچه در این فرایا مهم است دستیابی بره اهر اف تعیرینشر ه برا
کمترین هایاه میباش (گلریا  .)717 :7۳22هرچا که الزم است این دستیابی به اهر اف بایر

26

عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام سیاسی در...

با نیازها و تواستههای شهرون ا همراسرتا و هماهارب باشر ( .)Esty, 2006: 1506بره ایرن
ترتیب اثربخشی در یک نظام را مریتروا دربرگیرنر ه نترایج حاصرله از عملکررد آ سیارتم
دانات(هیوز  .)15 :7۳01این اثربخشی در یک نظام «سیاسی» به توانایی نفوذ و قابلیرت معارا
ش ه است(آقابخشی .)446 :7۳20
امروزه کارآم ی در بررسیها تصویری است از ظرفیت دولت برای پیادهسازی سیاستهرا
که از طریق کیفیت ت ما

عمومی کیفیت تر ما

شرهری و درجره اسرتقالل از فشرارهای

سیاسی با کیفیت ت وین سیاستها و اجرای آنها و اعتبار دولت بره ایرن سیاسرتهرا سراجی ه
میشود( .)kaufman, 2010: 4هرچا که بای پذیرفت کارآم ی در نظامهای سیاسری امرری
نابی است و ناشی از وجود مؤلفهها و اجاای گونراگو تشرکیلدهار ه در هرر نظرام سیاسری
است(فرنج  )177 :7۳05و تعریف کارآم ی به موفقیت در تحقق اه اف باتوجهبه امکانا

و

موانع تأثیر بااایی در کارآم بود و ناکارآم ی یک نظام سیاسی ایفا میکا (نروروزی :7۳04
)0؛ درنتیجه کارآم ی یک نظام سیاسی واج ویژگی فرایا یبود و مضاعف برر آ فرایار ی
ت ریجیبود است .باتوجه به ایاکه کارآم ی امری نابی اسرت و ناربت بره هر ف ارزیرابی
میشود ماهیت هر ه ف را نظام ارزشی مول آ ه ف تعیین میکا (تقوی  .)11 :7۳09تا به
آنجا که برتی برآنا که کارآم ی یک نظام سیاسی بیشتر با مؤلفرههرایی چرو «مبرانی نظرری
مااجم» «تعریف روشن از اصول و ارزشها» «ساتتار سیاسی مااجم» «توجه به آرما ها در
سیاستگذاریها» و ...باتگی دارد (کالنتری  .)419 :7۳0۳به نظر میرس کارآم ی یک نظرام
سیاسی بیشتر بر مباای میاا تأثیرگذاری بررو دادهرای آ نظرام سیاسری برر شرهرون ا قابرل
ان ازهگیری میباش .
درمجموع بای پذیرفت که در تعیین کارآم ی یک نظام سیاسی سه وجه «حوزه موضروعی
کارآم ی» (اقتصادی سیاسی و« )...شاتص ارزیرابی کارآمر ی» و «زمیارهی عملیراتینمرود
کارآم ی» تفاو های فراوانی با یک یگر دارن (کاشانی  .)75 :7۳2۳در این نوشتار بررآنیم کره
کررارایی بررهمعاررای درسررت انجررامداد وظیفرره اسررت و برره «رابطرره صررحیح بررین ورودی و
تروجی»(رابیاا  )57 :7۳26اشاره دارد .مضاعف بر این مریتروا بیرا داشرت کره کارآمر ی
حاصل جمع میا اه اف با امکانا

ماهای موانع است .ازاینرو هرگاه یک ساتت سیاسی برا
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کمترین هایاه به بیشترین اه اف تعیینش ه در سیاستگذاریها برسر یرک سیارتم کارآمر
است .البته توجه به این نکته ضروری است که «کارآمر ی» در جامعرهشااسری سیاسری محرور
بحث قرار میگیرد و بای مؤلفههای محور بررسی را مؤلفرههرای عیاری درو جامعره انتخراب
نمود و کمتر سمت مباحث فلافه نظری گام برداشت .در تصوص مفهوم ع الت اجتماعی نیا
الزم است پ

از بیا اجمالی تعاریف و ابعاد مفهومی آ چاین رویکردی را اتخاذ نماییم.

ب .عدالت اجتماعی و تطور رویکردی
تاریخ هر جامعهای شاه دورا هایی است که هر دوره دارای مائلههای ستیاهجویانرهای هارت؛
یکی از وظایف فلافه سیاسی در جامعه دموکراتیک تمرکا بر چاین مائلههایی است(مالعباسری
 .)64 :7۳04در دورههای گذشته فلافه سیاسی بیشتر بر موضوعاتی همچرو آزادی دموکراسری
و ...تمرکایافته بود؛ اما در  59سال اتیر مائله عر الت گروی سربقت را از دیگرر مارائل فلارفه
سیاسی ربوده است .ع الت اساسیترین مفهوم در حقوق اناانی است برهطروری کره مریتروا
گفت ع الت فضیلت اولیه و اساسی است تاح ی که اناا ها ممکن اسرت در تصروص آزادی
رفاه و ...شک نمایا اما نمیتوانا به ب بود بیع التی اعتراف نامایا  .البته که ای ه تروببرود
ع الت امری ب یهی است؛ امرا هاگرام اجررای آ تضرادها و تعارضرا

فراوانری پیر ا مریشرود

( .)Venieris, 2013: 36آ چارا کره کمبرود عر الت یرا نبرود عر الت سربب ایجراد سلارله
بحرا هایی در نظامهای سیاسی و اجتماعی میشود .در تعاریف ع الت مریتروانیم کره عر الت
یعای برابری و همواره از دو نوع برابری (برابری در وضع و برابری در فرصت) صحبت بره میرا
میآی ( .)Brian Barry, 1989: 3برابری در وضع بهمعاای بهح اقلرسان

تفاو های زنر گی

شهرون ا در زن گی ایشا است و برابری در فرصتها بهمعاای دسترسی به شررایطی اسرت کره
تصایص هر شخص قابلیت شکوفاش

را داشته باش (هیوود .)16 :7۳0۳

ان رو هیوود بیا میدارد «ع الت اجتماعی از توزیع اتالقی قابل دفاع سودها یا پاداشهرا در
جامعه که بر حاب ماد سود مراقبت به اشتی مارافع رفراهی و مانار آنهرا ارزیرابی مریشرود
پشتیبانی میکا » (هیوود  .) 449 :7۳0۳این تعریرف تاحر ود زیرادی مبارای نظرر ایرن پرژوهش
میباش  .هرچا با پی ایش رناان

و تحوال

همهجانبه در نگرش به جها و اناا و با تارلط
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نگرش اناا م ار تعریف ع الت نیا دچار تغییر اساسی ش (دلوهکیو )57 :7۳05؛ اما تا به امرروز
دو رویکرد ع الت توزیعی و تأدیبی مرکایرت داشرتهانر و تعراریفی همچرو عر الت تر بیری
وضعی وطبیعی و ...بیشتر در حول این دو دسته تعریف میشون  .البته میتوا به دستهبا یهایی
همچو رویکرد نیازمحور رویکرد برابریمحرور و رویکررد انصرافمحرور در تعراریف عر الت
اجتماعی نیا توجه داشت (فیتاپتریک  .)11 :7۳2۳در ادامه جهرت روشرنشر

حر ود و ثغرور

بحث شرحی اجمالی از تاریخ این تعاریف تواهیم داشت .پیشتر مفهوم «ع الت» توسط ارسطو
به عام و تاص نیا تفکیک میشود (ارسطو  .)711 :7۳25ع الت تاص برهمعارای آ اسرت در
جامعه چاا عمل شود که با افراد برابر بهطور برابر و با افراد نرابرابر برهطرور نرابرابر رفترار شرود
(واعظی  )26 :7۳24و ع الت عام هما است که ارسطو آ را به «حاصل جمع همه فضایل» یراد
میکا (واعظی  .)21 :7۳24بر این اساس میتوا بیا داشت که ع الت ناد ارسرطو غالبرا دارای
دو مفهوم در دو درجه ع الت فردی و ع الت اجتماعی میباش .
ارسطو همچاین در کتاب «اتالق نیکوماتوس» ع الت را به دو بخش «ع الت توزیعی» 7و
«ع الت تأدیبی یا کیفری» 1تقایم میکا  .ع الت توزیعی توزیع سرمایهها و مواهب اجتمراعی
در بین افراد جامعه را م نظر قرار میده (نیلان  )۳19 :7۳21و ع الت تأدیبی که برا عاروا
ع الت رویهای نیا شااتته میشود دربرگیرن ه ع الت در فرایا تصمیمگیریها و مجرازا هرا
تمرکا مییاب ( .)Raphael,2001:1آنچه در هر دو نوع مرذکور محرور بحرث اسرت «شریوه
درست» توزیع و تصمیمگیری میباش  .در طبقهبا ی دیگری در تاریخ ان یشه سیاسی عر الت
به «طبیعی» و «وضعی» تقایم میشود .ق یمیترین نوع ع الت ع الت طبیعری اسرت و دارای
ق مت بیشتری در مقایاه با ع الت وضرعی اسرت (هوفره  )24 :7۳2۳و بره دریافرت حقروق
طبیعی اناا اشاره دارد درحالیکه ع الت وضعی به نحوه دریافت و توزیع مواهب و ماابع برر
مباای قوانین موضوعه میپردازد .فارغ از مبانی مفهومی میتوا ح ود و ثغرود عر الت را برر
مباای نظریههای علم سیاست تح ی نمود .آ چاا که این مفهروم در نظریرا

سوسیالیارتی

لیبرالیاتی و ...صور با ی میشود.

1. distributive justice
2. retributive justice
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برای م ال بر اساس رویکرد رادیکال با وجود آنکه دو گرروه حراکم و محکروم در تمرامی
جوامع حضرور دارنر برقرراری عر الت مارو بره ایجراد یرک جامعره سوسیالیارتی اسرت.
ع الت(اجتماعی) در این نظریه غالبا در معاای ع الت توزیعی قابرل شااسرایی اسرت ( XIA,

 .)2018: 1570بهعبارتی دیگر مائله ع الت در این نگرش جابه اقتصادی بیشرتری دارد و برا
اقتصاد عقالئی حل میشود .در مقابل رویکرد محافظهکاری قرار دارد و از مهمترین نظریا

آ

میتوا به لیبرالیام اشاره کرد .لیبرالیام در دورههای مختلف چرتشهای متع دی را بر تود
دی ه است اما حکومت قانو در ای ه لیبرالیام محوریرت دارد ترا افرراد بتوانار در وضرعیتی
زن گی کاا که ماافع تود را محقق سازن (توحی فام  .)7۳ :7۳20در ایر ه لیبرالیارم عر الت
بهمعاای صیانت از حقوق اساسی فردی است اما بیشتر با بار مافی و بهمعاای دتالت حکومت
در زن گی شخصی در تصوص آ بحث میشود.
جا رالا از مهمترین ماتق ین مفهوم ع الت در ای ه لیبرالیام است .وی بیرا مریدارد کره
ع الت را نبای تصوری حاکی از جمیع اوصاف یک جامعه توب انگاشت .ع الت فقرط یرک
جاو از این تصور و مفهروم اسرت (رالرا  .)21 :7۳16برر مبارای آرای وی عر الت از نروعی
وضعیت اولیه آغاز میشود .رالا با ارائه قرائتی تاص از قراردادگرایی قص دارد به برازتعریف
ع الت اجتماعی اق ام نمای  .در آ وضعیت اولیه افراد به هرآنچه جابه شخصی و ماافع فردی
آنها محاوب میشود ناآگاه میباشا (پرده جهل)؛ باابر این تعریف نمریتوانار مارافع فرردی
تود را در اصول ع الت وارد کاا (واعظی  .)51 :7۳24آرای نوزیک در مقابل سرات فکرری
افرادی م ل رالا قرار دارد و به ماائل مربو به ع الت فردی و بهتصوص ماائل مربرو بره
حقوق افراد تأکی دارد .ع الت از این دی گاه اصوال شامل حمایت از حقوق مالم افراد اسرت
(همپتن .)156 :7۳25
نق ی دیگری که به رالا وارد میشود از سوی جماعتگرایا صور

مریگیررد .بره براور

جماعتگرایا بیتردیر جامعره از شربکه روابرط باریار متاروعی تشرکیل یافتره و «تیررا
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اجتماعی »1ابعاد گاتردهای دارد .والار به حالت انتقرادی بیرا مریدارد کره نظریرا

«عر الت

اجتماعی» غالبا با دی گاه تعمیمگرایی رایج بوده و فقط یک نظام توزیرع عادالنره متصرور بروده
است .درحالیکه «ع الت ریشه در استابا هاى متمایا آدمیا از جایگاهها و افتخارها و پیشههرا
و همهى دیگر چیاهایى دارد که به یک شیوۀ زن گى مشترک و جمعى قوام مىبخشا »(والرار
 .)511 :7۳04ازاینرو اصلی ع الت توزیعی عبار

از تصرور تلرق ارزشگرذاری و توزیرع

مواهب در جامعه است .در ایاجا تصور و تلق مواهب اجتماعی برر توزیرع تقر م دارد(والرار
 .)10 :7۳04بر اساس این ای ه «ع الت توزیعی بای جایی اعمال شود که آ کاالها توزیع ش ه
است»(والار  .)44 :7۳20البته که این تلقیهای اجتماعی از ع الت اجتماعی در یرک مکرا و
تاها یکبار و برای همیشه به دست نمیآی (والار  )44 :7۳20و در یک فرایا و در ارتبرا برا
دیگر «تیرها» تفایر تعبیر و شکل میگیرد»( والار  .)57 :7۳20آ چاا که میتوا مؤلفههای
زمیاهما ی ع الت اجتماعی را در ج ول زیر ترسیم نمود.
حوزههای اصلی

بیتوجه

معیار توزیع

بهسا

بازار

پول و مبادله آزاد

به شغل مذهب عقی ه سیاسی و...

ای ه سرمایهداری

ماصب و مقام

شایاتگی  /صالحیت

درباره پول

ای ه سوسیالیام

آموزش

عضویت در جامعه

به شغل مذهب عقی ه سیاسی و...

ای ه اتالقیو

(باگری به والار .)25 - 2۳ :7۳04

بر اساس مطالب گفته ش ه ه ف مایکل والار توصیف جامعهاىست که در آ هیچیک از
مواهب اجتماعى بهعاوا اباار سلطه به کار نیای یا نتوان به کار آیر (والار  .)71 :7۳04بررای
م ال اقتصاد نتوان در سیاست دتالت داشته یا سررمایه در فرایار آمروزش بره متغییرری مرؤثر
تب یل شود .درمجموع میتوا بیا داشت که مفهوم ع الت از زمانی در ذهن آدمی پیر ا شر ه
است که زن گیکرد به بهترین شیوه ممکن و ع م تع ی به حقوق یک یگر در ذهن او تطور
یافته است و بهترین زیاتن در سطح زن گی فردی و جمعی متضمن مفهومی از ع الت اسرت.
 .7برتی از تیرا

اجتماعی ( )social goodsشامل ثرو

اجتماعی مااصب اجتماعی ق ر

سیاسی آموزش تفریحا

امایت اجتماعی مذهب و فعّالیتهای مذهبی نحوۀ تقایمکار
و اوقا

ساتتار اجتماعی بای بتوان دستیابی عادالنه افراد به این ماابع و تیرا

فراغت هاتا که ع الت توزیعی و ساما عادالنه
اجتماعی را تضمین کا .
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ب ین ماظور در راستای تبیین موضوع و همچاین برای جاری و ساریسراتتن مفهروم عر الت
بایاتی به استقرار حکومت و برپای ساتتن نهراد در دل جامعره ترن در داد کره غایرت اصرلی
حکومت در معاای صوری آ اجرای ع الت در عرصه زن گی عمومی است.

ج .وضعیت کارآمدی جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه
کارشااسا در عصر حاضر برای سیاستگذاری عمومی سه سطح اسرتخرا ،توزیرع تاظریم را
قائل هاتا  .به این معاا که ساتتار سیاسی با استخرا ،ماابع مالی اق ام به توزیع آ میدارد که
ه ف از این اق ام تاظیم نابت رفترار شرهرون ا اسرت(آلمون  .)116 :7۳27ایرن فرایار را
میتوا در تمامی عرصههای داتلی همچو به اشت آموزش همگرانی اشرتغال و ...پیگیرری
نمود .باابراین میتوا عاوا نمود که میا نحوه سیاست گذاری عمومی و میاا کارآم ی یک
نظام سیاسی رابطرهای همبارتگی مارتقیم برقررار نمرود( .)XIA, 2018: 1575نروع نگررش
شهرون ا به مقوله کارآم ی نظام جمهوری اسالمی تا ان ازه زیادی به رابطره همبارتگی فروق
باتگی دارد .آ گونه که سیاستگذاریهای عمرومی نظرام سیاسری در عرصرههرای به اشرت
آموزش و ...و میاا و نحوه متافعش

شهرون ا از ایرن توزیرع مواهرب برر کارآمر ی نظرام

سیاسی تأثیرگذار است .از سوی دیگر نوع نگرش افرراد بره مقولره کارآمر ی نظرام جمهروری
اسالمی تا ان ازۀ زیادی در مقایاه با وضعیت سیاسی جوامع دیگر بهدست میآی  .آ گونه کره
شراتص هرا و معیارهرای مطلروب را در وضرعیت دو کشرور مرورد شرااتت و مقایاره قررار
میدها (کاشانی .)11 :7۳2۳
ازاینرو در ایاجا الزم است به متغییرهایی اشاره نماییم که با بررسی آنها چهره وضرعیت
اقتصررادی سررازوکارهای سیاسرری و سرراتتارهای اجتمرراعی تاح ر ود زیررادی نمایررا شررود.
متغییرهرایی همچرو آمروزش و سرالمت (  )Haunter and Kyobe, 2008: 17ترأمین
اجتمرراعی و تر ما

به اشررت عمررومی ( )Klebe, 2007: 614کاترررل فارراد اقتصررادی

(  )Haunter and Kyobe, 2008: 19که بهعاوا مهمترین کارویژه های یک نظرام سیاسری
در مایر تحقق ع الت اجتماعی همواره در پژوهشهای جهانی محور توجه قرار میگیرن .

77

عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام سیاسی در...

به این ترتیب جهت بررسی میاا برقراری ع الت اجتماعی الزم است چهار دسته متغییر را
در این تصوص مورد مالحظه قرار دهیم .دسته اول متغیرهای شااتت وضعیت جامعه هر ف
میباش که در ایاجا شامل میاا «جمعیت» و «درصر شهرنشریای» و ناربت آ برا «جمعیرت
بیکار» در آ جامعه میباش  .دسته دوم متغیرهایی است که بره شرااتت وضرعیت تصرمیما
ساتت سیاسی کمک میکا که در ایاجا «حجم ذتایر و تولی نفت »7و تب یل این سررمایه بره
«سرانه تولی ناتالص داتلی» و نابت آ با «شاتص توسرعه انارانی» مر نظر مریباشر 1؛ در
دسته سوم متغیرهایی هاتا که بر اساس آ میتوا دریافتی از وضعیت ساتتار اجتمراعی بره
دست آوریم که در ایاجا شامل میاا «سهم به اشت از کرل تولیر ناترالص داتلری» «رونر
متوسط سال  /تحصیال » و «میاا و درص دسترسی به ایاترنت» اسرت و درنهایرت در دسرته
چهارم به وضعیت ساتتار اقتصادی توجه میشود .مهمترین متغیر این دسته را میتروا «آزادی
اقتصادی» قرار داد .تالش ش ه است تا در هر چهار دسته متغییر مذکور به
مقایسه جمعیت ایران و کشورهای آسیای جنوب غربی
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 .7ازآنجاکه تالش داریم جمهوری اسالمی ایرا را در میا دو دسته کشورهای آسیای مرکای و تاورمیانه محور بررسی قرار
دهیم و تمامی این کشورها درای ذتایر نفت میباش این متغییر انتخاب ش ه است.
 .1ازآنجاکه شاتص تولی ناتالص داتلی بیشتر مؤلفهای اقتصادی محاوب میشود تالش داریم این مؤلفه را در نابتی با
مؤلفهای غیراقتصادی نیا بااجیم؛ ازاینرو به شاتص توسعه اناانی که بیشتر مؤلفهای غیراقتصادی است نیا در ایاجا پرداتته
ش ه است .کارآم ی یک نظام سیاسی در تب یل ذتایر مادی(در ایاجا انرژی) به شاتصهای اقتصادی و توزیع این
شاتصهای اقتصادی در جامعه و تب یل آ به شاتصهایی اجتماعی(توسعه اناانی) مشخص میشود.
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گاارشهای سازما های بینالمللی در تصوص ایرا و کشورهای آسیای جاروب غربری و
آسیای مرکای مراجعه شود.
از همافاایی و تضارب این متغیرها میتوا وضعیت ع الت اجتمراعی در ایرن کشرورها را
تاح ود زیادی ترسیم و از پی آ مقایاه نمود .سؤال اصلی این است که یرک کشرور از آنچره
دارد چگونه بهشکلی عادالنه شهرون ا جامعه تویش را متافع میسرازد؟ ایرن نوشرتار ترالش
دارد تا نشا ده نوع رویکرد به مائله ع الت اجتماعی و تفاو

آ از سوی ساتت سیاسری

و ساتت اجتماعی است که درجه تحقق ع الت اجتماعی را تعیین میدارد.

 .7مقایسه جمعیتشناختی
در ابت ا نیازما آ هاتیم تا جمعیت کشور ایرا را در دو ماطقه آسریای مرکرای و تاورمیانره
محور بررسری مقایاره ای قررار دهریم و بره شرااتتی از وضرعیت جمعیتری متقابرل کشرورها
دستیابیم .نابت جمعیت ایرا در دو ماطقه آسریای مرکرای و تاورمیانره بره ناربت دیگرر
کشورها در رتبه عالی قرار دارد آ گونه که در مقایاه با کشورهای آسیای مرکای برا اترتالف
بیشتر و در میا کشورهای آسیای جاوب غربری در کارار کشرور ترکیره برا اترتالف از دیگرر
کشورها فاصله گرفته است .این ارقرام جمعیتری را مریتروا در کارار میراا درصر جمعیرت
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شهرنشین در این کشورها قرار داد تا اطالع دقیقترری از وضرعیت جمعیتری ایرن کشرورها بره
دست آورد .آ چاا که درض باالی  %59جمعیت شهرنشین احتمال تأثیرگرذاری برر نحروه و
میاا درتواست مطالبا

از ساتتار سیاسی را تغییر و افاایش میده .
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بر اساس دو نمودار فوق میتوا دریافت که میاا درص جمعیت شهرنشرین در ایررا در
مقایاه با کشورهای آسیای مرکای در جایگاه میانی میرا ایرن کشرورها قررار دارد و در میرا
کشورهای جاوب غربی آسیا در یک سوم پایین مجموع این کشورها قرار میگیرد.
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عالوه بر رون کلی جمعیت و میاا شهرنشیای نیازما مقایاه درصر جمعیرت بیکرار در
ایرا و در میا کشورهای آسیای مرکای و آسیای جاوب غربی است.
بر اساس دو نمودار فوق درص رون بیکاری در جمهوری اسالمی ایرا بیشترین حجم را
در مقایاه با کشورهای آسیای مرکای دارا میباش و در میا کشورهای آسیای جاروب غربری
جاو پاج کشور اول ماطقه قرار دارد.
به این ترتیب میتوا شمای کلی از جامعه ه ف(ایرا ) به دست آورد و ایرن اطالعرا

را

در مقایاه با دیگرکشورهای هماایه و حوزه تم نی و فرهاگی قرار داد .این سره دسرته متغیرر
نشا دها ۀ آ هاتا که ایرا بهلحاظ جمعیتی در رتبه برترری در میرا دو دسرته کشرورهای
آسیای جاوب غربی و آسیای مرکای قرار دارد اما بهلحاظ درص شهرنشیای و بیکار در میانره
فهرست این کشورها قرار دارد.

 .6مقایسه تصمیمگیریها(تب یل ماابع بالقوه به بالفعل)
دسته دوم متغیرهایی که الزم است محور بررسی مقایاهای قرار بگیرن شامل «حجم ذترایر و
تولی نفت» «درص تولی ناتالص داتلی» و «شاتص توسعه اناانی» این کشورها میباشرا .
این سه دسته متغیر گویای آ هاتا که کشورها چگونه از داشتهها و پتانایل داشته تود(ماابع
از افاایش درص تولی ناتالص ملی(وجه اقتصرادی)

انرژی) به دو ه ف تعیینش ه که عبار

و افاایش شاتصهای توسعه اناانی(وجه غیراقتصادی) دست یافتهان .
رتبه حجم ذتایر نفتی

رتبه در تولی نفت

کشور
ایرا

4

4

ازبکاتا

44

46

ترکمااتا

4۳

۳6

تاجیکاتا

22

02

قرقیاستا

10

06

قااقاتا

77

71

مابعwww.opec.org/index/contry/2017 :

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  26زمستان 97

72

ج ول فوق گویای آ است که ایرا هم در رتبه حجم ذتایر نفتی و هرم در رتبره تولیر
نفت در میا کشورهای آسیای مرکای در جایگاه برتری نابت به دیگر کشورها قرار دارد.
رتبه حجم

رتبه در تولی

ذتایر نفتی

نفت

ایرا

4

4

عراق

ارد

06

799

عرباتا

1

اسرائیل

04

00

عما

14

1۳

امارا

1

2

قطر

71

72

بحرین

65

67

کویت

6

79

ترکیه

54

50

لباا

---

---

سوریه

۳1

۳7

یمن

10

49

---

---

---

افغاناتا

---

---

کشور

کشور

رتبه حجم

رتبه در

ذتایر نفتی

تولی نفت

5

1
1

مابعhttp://www.eia.gov/en/2017/category.contry :

ج ول فوق گویای آ است که جمهوری اسالمی ایرا در میا کشورهای آسریای جاروب
غربی بهلحاظ حجم ذتایر نفتی و تولیر نفرت بعر از عربارتا در جایگراه دوم قررار دارد و
کویت با اتتالف در جایگاه سوم جای دارد.
تمامی کشورهای مورد مقایاره دارای ذترایر نفتری مریباشرا و تاحر زیرادی سرازوکار
تصمیمگیری در این کشورها با الگوی دولت رانتیر تعریف میشود در ایاجا توجره بره حجرم
ذتایر نفتی و رتبه میاا تولی نفت بهعاوا یکی از ماابع ثرو

و سرمایه برالقوه مطررش شر ه

است و باتوجهبه کارویژههای نظام سیاسی در هر کشور تب یل به درص تولی ناتالص داتلری
میشود؛ هر چق ر نرخ تولی ناتالص ملی برتر باش بهطور قطع آ نظرام سیاسری کارآمر ی
بیشتری در تب یل ثرو

و سرمایه بالقوه به بالفعل داشته است.

سرانه تولی ناتالص داتلی  7درحقیقت مفهوم بایار سادهای است؛ یعای سهم هرر نفرر از
شاتص

1

 .7بهصور

نظری رفاه فرد یا جامعه را بای با استفاده از توابع مطلوبیت محور ساجش قرار داد اما مطلوبیت مفهومی ذهای است

 GDPچه میاا است .این مؤلفه معیاری بایار مااسب برای بررسی مارائلی چرو

که قابلیت ان ازهگیری ن ارد .ب ین جهت برای محاسبه سطح رفاه فرد و جامعه میتوا از سطح تولی و درآم تحققیافته استفاده
کرد .در اقتصاد کال بهعاوا کلیترین شاتص رفاه جامعه از تولی ناتالص ملی یا درآم ناتالص ملی استفاده میشود.
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«سطح رفاه و درآم سرانه یک جامعه» «سطح برتورداری افراد یک جامعه از تر ما

ترأمین

اجتماعی» «معیار بایار مااسب برای مقایاه کارآم ی اقتصاد کشورهای مختلرف» و «شراتص
ق رتما برای بررسی دالیل سرمایهگذاری و بازگشرت سررمایه در تصروص سررمایهگرذارا
تارجی» محاوب میشود.
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بر اساس نمودارهای فوق در میا کشورهای آسیای مرکای جمهروری اسرالمی ایررا برا
اتتالف دارای بیشترین میاا تولی ناتالص داتلی مریباشر و در میرا کشرورهای آسریای
جاوب غربی میاا تولی ناتالص ملی ایرا جاو سه کشور اول این ماطقه است.
سومین متغیر از این دسته شاتصها توسعه اناانی است .بر اساس گاارش سراالنه بانرک
جهانی 7شاتصهای توسعه اناانی 1کشورهای آسیای مرکای و آسیای جاوب غربی در سرال
 1971به قرار زیر میباش .
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1. www.data.worldbank.org
 Human Development Index .1که شامل «زن گی طوالنی و سالم» «دستیابی به دانش» و «استان اردهای زن گی
آبروما انه» میشود.
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اه اف شاتص توسعه اناانی بر ین شررش اسرت :فراترررفتن از درآمر و مادیرا
ارزیابی رضایت از زن گی در طوالنیم

بررای

برای افراد جوامع مختلف؛ توجه به توسرع انارا

برای اناا و بهوسیل اناا و تأکی بر ایاکه ه ف واقعی برنامرههرای توسرعه درنهایرت بایر
ایجاد شرایطی برای زن گی سالم تالقانه و شاد برای اناا هرا باشر  .گراارش شراتصهرای
توسعه اناانی این سؤال را مطرش میکا که چگونه شراتصهرای رشر اقتصرادی درنهایرت
موفق میشون (نمیشون ) که رش و درآم را به زبا رفاه بشر ترجمه کاا (نکاا )؛ این مهرم
که غالبا به دست سازوکارها و ساتت سیاسی یک کشور محقق میشود را مریتروا برهعاروا
یکی از مهمترین مؤلفههای شااتت سیاتم سیاسی هر کشور از جمله کشورهای حوزه تم نی
و فرهاگی جمهوری اسالمی ایرا قلم اد نمود.
شایا ذکر است که هرچه رتبه کشورها در گاارشهای ساالنه بانرک جهرانی کمترر باشر
وضعیت مؤلفههای مورد بررسی در این گاارش در آ کشور بهتر ارزیابی ش ه اسرت .برر ایرن
اساس در دو نمودار فوق مشاه ه میشود که ایرا در میا کشورهای آسریای مرکرای بعر از
قااقاتا با اتتالف کمی رتبه دوم را دارا میباش و در میا کشورهای آسیای جاوب غربری و
در میا پاناده کشور رتبه هفتم را کاب نموده و در جایگاه برتری از کشورهایی چو اسرائیل
و ترکیه قرار دارد.

 .6مقایسه خدمات اجتماعی
دسته سوم متغیرهای مورد بررسی در ایاجا شامل «سهم به اشت از کل تولی ناتالص داتلی»
«درص سال ر تحصیال » در این کشورها و میاا «دسترسی کاربرا به ایاترنت» است.
اولین متغیرر در تصروص وضرعیت تر ما

اجتمراعی بره میراا هایارههرای به اشرتی

فعلی(درص ی از تولی ناتالص داتلی) ارتبا پی ا میکا که برهصرور
ناتالص داتلی ارائه میشود(.)www.who.int/gho

درصر ی از تولیر
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بر اساس نمودار مربو به آسیای مرکای در میا این کشورها جمهوری اسالمی ایررا در
کاار قرقیاستا نابت سهم به اشت از کل تولی ناتالص داتلی بیشتری دارد .همچارین ایرن
متغیر که در دوره زمانی  1995تا  1975محور مطالعه قرار گرفته است نشا میده که نمودار
مربو به سهم به اشت از کل تولی ناتالص ملی در ایررا در کارار سره کشرور ترکماارتا
تاجیکاتا و ازبکاتا رون ی روبهرش را دارا میباش .
همچاین بر اساس نمودار مربو به آسیای جاوب غربی افغاناتا بیشترین و قطر کمتررین
سهم به اشت از تولی ناتالص داتلی را داشته و در میرا ایرن کشرورها جمهروری اسرالمی
ایرا ارد لباا و اسرائیل چهار کشور برتر میباشا  .در این میرا کشرورهای ترکیره و ارد
بیشترین رون کاهش سهم به اشت از تولی ناتالص داتلی را دارا میباشا .
یکی دیگر از مهمترین شاتصهایی که گویای وضعیت اجتماعی ر فرهاگری هرر کشروری
میباش شاتص تحصیال

جمعیت یک کشور است .هر سراتتار سیاسری موظرف اسرت ترا

اطمیاا حاصل کا که تمام جوانا و بخرش درترور تروجهی از بارگاراال (مردا و زنرا )
سوادآموزی را کاب کاا (شاتص ساالنه ر تحصیال ) .بر اساس شاتصهای توسعه انارانی
که بانک جهانی در سال  1971ماتشر کررده اسرت وضرعیت تحصریال

در کشرورهای مرورد

مطالعه به شرش زیر میباش .
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بر اساس اطالعا

آماری گاارش توسعه اناانی درص رش جمعیت سال -تحصیال

در

جمهوری اسالمی ایرا نابت به دو دسته کشور در آسیای مرکای و آسیای جاروب غربری در
برترین رتبه قرار دارد .قااقاتا در آسیای مرکای و اسرائیل در آسیای جاروب غربری پر

از

ایرا در رتبه دوم جای دارن .
ازآنجاکه در عصر جهانیش
مطالبا

دسترسی به اطالعا

آزاد یکی از ت ما

مهمی اسرت کره از

شهرون ا یک کشور از ساتتار سیاسی آ کشور دارن ؛ ازاینرو آترین مؤلفره از دسرته

سوم متغیرهای مورد بررسی به دسترسی شهرون ا یک کشور به ایاترنت اتتصاص یافته است.
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بر اساس نمودار مربو به درص کاربرا ایاترنتی به کرل جمعیرت در کشرورهای آسریای
مرکای ایرا بع از قااقاتا در رتبه دوم قرار دارد و در میا پاناده کشور در آسیای جاروب
غربی ایرا در رتبه نهم جای گرفته است.

 .6مقایسه وضعیت اقتصاد و تجارت آزاد
بایاد هریتیج نخاتینبار در اواتر دهه  7029مجموعهای از معیارهای عیای اقتصادی را درنظرر
گرفت و از سال  7004این معیارها برای مطالعه و درجهبار ی کشرورهای مختلرف در انتشرار
گاارشهای ساالنه شاتص آزادی اقتصرادی مرورد اسرتفاده قررار گرفرت .تهیرهکاار گا ایرن
شاتص با تعریف آزادی اقتصادی به «نبود تحمیل یا مح ودیت برر تولیر توزیرع و مصررف
کاالها و ت ما » شاتص آزادی اقتصادی را بر اساس مقادیر  59متغیر ماتقل اقتصادی که در
 79طبقه اصلی تقایم ش هان برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائره نمرودهانر  .برر اسراس
گاارش ساالنه بایاد هریتیج 7که از گاارشهای یک دهه این مؤساه اتذ ش ه است میتوا در
نمودارهای زیر وضعیت کشورهای مورد بررسی را مقایاه نمود.
 .7با عاوا ( )Heritage Foundation indexکه شامل بررسی «آزادی کابوکار» «آزادی تجار » «آزادی مالی »
«شاتص مخار ،دولت» «آزادی پولی» «آزادی سرمایهگذاری» «آزادی تأمین اعتبار» «حقوق مالکیت» «آزادی از رشوه» و
«آزادی بازار نیرویکار» میشود.
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این نمودارها بر اساس گاارشهای ساالنه بایاد هریتیج که هرسراله در یرک

دهه گذشته ماتشر میشود جمعآوری ش ه است.
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بهسا جایگاه کشورها در گاارش توسعه اناانی سازما ملل هرچه میاا رقم جایگاه یک
کشور در گاارش بایاد هریتیج کمتر باش آ کشور از وضعیت بهتری در تصوص مؤلفرههرای
مورد بررسی برتوردار است.
آ گونه که از نمودار مربو به کشورهای آسیای مرکای مشاه میشود قااقارتا همرواره
در یک دهه اتیر از جایگاه بهتری نابت به دیگر کشرورها برتروردار بروده و در رتبره بعر ی
ایرا قرار دارد؛ درحالیکه در میا کشورهای آسیای جاروب غربری جایگراه ایررا و لبارا در
ب ترین وضعیت قرار دارد و کویت و امارا

متح ه عربی در بهترین جایگاه قرار دارنر  .البتره

کشورهای سوریه یمن افغاناتا و عراق در گاارش سرالهرای اتیرر بایراد هرریتیج برهدلیرل
دسترسی ن اشتن به اطالعا

جایگاهی را کاب نامودهان .

د .یافتههای پژوهش
در صورتی که بپذیریم کارآم ی یک نظام سیاسی بهمعاای توانایی اداره شایارته و عادالنره آ
کشور و دستیابی به اه اف تعیینش ه میباش در این صور

الزم است مایر این «ادارهکرد »

(سیاستگذاریها و تصمیمگیریها) و ه ف این «ادارهکرد » (برقراری عر الت اجتمراعی) را
در تصوص جمهوری اسالمی ایرا مورد بازتوانی انتقادی قرار دهیم .باابراین الزم اسرت در
گام اول سیاستگذاریها بهمعاای تب یل ماابع مادی به مواهب اجتماعی را بررسی نموده و در
گام دوم توزیع عادالنه مواهب اجتماعی (که میتوان مادی و غیرمادی باش ) را واکاوی نماییم.
بر اساس اطالعا

بیا ش ه در بخش قبلی میتروا درجره امرروزین کارآمر ی عادالنره نظرام

سیاسی در ایرا را به قرار زیر ترسیم نمود.
رویکرد مطالعاتی
جمعیتشااتتی

سیاستگذاری

ت ما
اقتصادی

اجتماعی

جایگاه مقایاهای با
کشورهای آسیای مرکای
بیشترین
متوسط  /میانی

جایگاه مقایاهای با کشورهای
آسیای جاوب غربی
بیشترین
متوسط  /میانی

درص بیکاری

بیشتر

بیشتر

ذتایر و تولی نفت
تولی ناتالص داتلی
توسعه اناانی
سهم به اشت از GDP
سال  /تحصیال
کاربر ایاترنتی
آزادی اقتصادی

اول
اول
دوم
اول
برترین
دوم
دوم

دوم
سوم
پانادهم
چهارم
برترین
نهم
کمترین

شاتصها
جمعیت کل
درص شهرنشیای
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بخش اعظم کارآم ی یک نظام سیاسی شامل سیاستگذاری آ نظرام سیاسری مریشرود و
فرایا سیاستگذاری بهطور کلی شامل سه بخش استخرا( ،مارئله) توزیرع (اجررا) و تاظریم
(ارزیابی) میباش ؛ ازاینرو در ج ول فوق و در ردیف اول به مارئله (جمعیرتشرااتتی) در
ردیف دوم به تصمیمگیری و در ردیفهای سروم و چهرارم بره توزیرع (تر ما

اجتمراعی و

وضعیت اقتصادی) پرداتته ش ه است .البته از آنجا که هر یک از گاارشهای بینالمللی ارجاع
ش ه در این پژوهش تود ابعاد و مؤلفههای متع دی را محور بررسری قررار دادهانر مریتروا
تکیهگاه این پژوهش بر آ مؤلفهها را نیا مفروض قرار داد.
بر اساس ما رجا

ج ول فوق و با تکیه بر نمودارهای حاصل از گراارشهرای برینالمللری

وضعیت کارآم ی نظام سیاسی و برقراری ع الت اجتماعی نمیتوان تیلی وتیم باش آ چارا
که در بیشتر زمیاهها جایگاه و رتبه جمهوری اسالمی ایرا در بهترین حالت در میرا کشرورهای
است که نادیک به حوزه تم نی و فرهاگی تود است .هما طور کره در طررش مارئله بیرا شر
فاصلهای معاادار میا وضعیت ترسیمی آمار و ارقام گاارشهای بینالمللری و وضرعیت ترسریمی
شهرون ا ایرانی از وضعیت ع الت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایرا برقررار اسرت .در ایاجرا
قص بررسی وضعیت ترسیمی شهرون ا را ن اریم امرا در حالرت کلری مریتروا دریافرت کره
وضعیت ترسیمی شهرون ا با وضعیت ترسیمی گاارشهای بینالمللی فاصله معااداری دارد.
در گفتما کاونی ع الت اجتماعی تاها به برقراری برابری اقتصادی و طبقاتی اشاره ن ارد؛
بلکه توجه به تفاو های نژادی قومی و جاایتی نیا بخشی از ماائل مربو به آ را تشرکیل
میده  .امروزه در عصر جهانیش

نمیتوا از یک اجتماع اناانی کامال همگو سخن گفت.

تاوع یک وضعیت جها شمول است و شیوههای تک رگرایی هما نابیتگرایی ساده (دیگررا
راه تود را میرون و ما راه تودما ) نیات؛ بلکه در تک رگرایی نوعی تعامل و التراام ناربت
به یک یگر میتوان وجود داشته باش و بای هم وجود داشته باش (والار  .)5 :7۳20ما بهدلیل
اناا بود عام و بهدلیل در جامعهبود تاص هاتیم (والار  .)11 :7۳20ع الت اجتماعی نیرا
از این قاع ه مات اا نمیباش .
ای ه اصلی ماتق ین ع الت اجتماعی در معاای لیبرالیاتی این است که ع الت توزیعی بای
در تصوص کاالهایی لحاظ شود که در حال توزیع هاتا و چو این کاالها مراهیتی ذاتری و
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الیافک ن ارن ع الت توزیعی بای جایی اعمال شود که آ کاالها توزیع ش ه نقش مهمی در
زن گیهای مادی و معاوی انارا هرا دارد (والرار  .)4۳ :7۳20ازایرنرو عر الت تروزیعی برا
تلقیهای اجتماعی افراد از نوع زن گی مرتبط است (والار  .)44 :7۳20در این میا والار بهترر
از هرک

دیگری مفهوم زمیاه را در معانی ع الت اجتماعی تبیین کرده است.

به نظر والار جامعه بشری یک اجتماع مبتای بر توزیع است توزیع همه ماجرا نیارت امرا
بخش بایار مهمی میباش  .ما گرد هم می آییم تا چیاهرایی را تقاریم و مبادلره کاریم (والرار
 .)1۳ :7۳20اصول ع الت بهلحاظ فرم ک ر گرا هاتا یعای مواهب اجتماعی متفراو
به دالیل مختلف و در انطباق با رویههای متفاو
همه این تفاو ها از استابا های متفاو

بایر

و به دست کارگاارا مختلف توزیرع شرون .

از مواهب اجتماعی نشئت میگیرن ؛ چراکه به ناچرار

محصولی تاریخی و فرهاگی هاتا .
با تکیه بر وضعیت ترسیمی گاارشهای بینالمللی که ذکر آ در ج ول فروق رفرت وضرعیت
ع الت اجتماعی در ایرا نهتاها وتامت ن ارد؛ بلکه در وضعیت نابتا مااسبی هم به سر میبررد؛ امرا
این وضعیت «نابتا مااسب» را مردم باور ن اشته و درتصروص اجررای عر الت اجتمراعی همرواره
اعتراضاتی صور میگیرد .مائل اصلی از یک سوی به نوع رویکررد بره کارآمر ی نظرام سیاسری
بازمیگردد و از سوی دیگر به نوع رویکرد به مائله ع الت در ع الت اجتماعی مربو است.
اگر کارآم ی نظام سیاسی در ایرا را بر اساس فرایا سیاستگذارانه به سه مرحله «بهکرارگیری
مؤثر ماابع» «سامان هی ماابع» و «دستیابی به ه ف» تفکیک نماییم؛ بر اساس جر ول فروقالرذکر در
مرحله اول که «بهکارگیری مؤثر ماابع» است نظام سیاسری اثربخشری الزم را داشرته آ چارا کره در
تصوص ذتایر نفتی به تولی نفت و تب یل به تولی ناتالص داتلی از یک سرو و آزادی اقتصرادی
از سوی دیگر نمرا مقبولی دریافت نموده است .در مرحله دوم «سرامان هی مارابع» قررار دارد کره
نظرام سیاسری در دوره مررورد بررسری اثربخشرری محر ودی داشرته و کارآمر ی آ مطلروب نبرروده
آ چاا که در تصوص تب یل ماابع مالی حاصل از تولی ناتالص داتلری بره توسرعه انارانی نمرره
قابل قبولی دریافت نکرده است .هرچا که در تصوص سهم به اشت از تولی ناترالص داتلری و
آموزش همگانی رایگا نمرا قابل قبولی را دریافت کررده اسرت .درنهایرت در مرحلره سروم کره
«دستیابی به ه ف» میباش تعارضنظر وجود دارد .آ چاا که وضعیتی که گاارشهرای برینالمللری
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از برقراری ع الت اجتماعی که محصول کارآم ی نظام سیاسی است از مقایاه با کشرورهای مشرابه
ترسیم میکاا مطلوب میباش یا الاقل وتیم نیات .باور عمومی مردم برقراری عر الت اجتمراعی
و کارآم ی نظام سیاسی را بهشکل گاراشهای بینالمللی مطلوب عاوا نمیکاا .
به نظر میرس که دستیابی به ه ف (در ایاجا ع الت اجتماعی) که بهعاوا سومین رکن از
ارکا کارآم ی یک نظام سیاسی تعریرف شر میرا مرردم و ارقرام ماتشرشر ه گراارشهرای
بینالمللی متفاو

است .متفاو

از آ جهت که ع الت اجتمراعی و کارآمر ی در زمیارههرای

اجتماعی تعریف و تح ی میشرون و زمیاره تعبیرر «دسرتیابی بره هر ف» نراد گراارشهرای
بینالمللی و مردم یک کشور بهطور متفاوتی صور با ی میشود.

نتیجهگیری
ع الت نه مفهومی نظری و مجازی و نه تاها در لفاف مباحث فلافی بلکه معطروف بره عمرل
است« .ع الت در چیات؟» در مجموع در فلافه سیاسی دو پاسخ اصلی به ایرن پرسرش داده
ش ه است .7 :ع الت بهمعای تق م حقوق فرد بر تیر جمعی و  .1ع الت بهمعارای تقر م تیرر
جمعی بر حق فردی که از دیرباز به ع الت توزیعی و ع الت رویهای مصطلح شر ه اسرت .در
غالب تعاریف از ع الت اجتماعی به «شیوه توزیع قابل دفاع سودها در زن گی جمعری» اشراره
ش ه است اما آنچه مرکا مااقشا

نظری میباش چگونگی این «شیوه» است.

تا پیش از قر بیاتم غالب ای هها و نظریهها در حوزه ع الت اجتمراعی چهررهای نظرری
داشته و بهنوعی با غلبه جریا چپ مارکایاتی همراه بوده درحالیکه از قر بیاتم به این سو
غالب ای هها و نظریهها در حوزه ع الت اجتماعی اغلب اوقرا

در پری ارائره راهکرار عملری

هاتا و بهنوعی شاه غلبه جریا راست لیبرالی در این مباحث هاتیم.
از سوی دیگر در نگرشهای به ع الت اجتماعی شرای بتروا برین دو نگررش محر ود و
گاترده تمایا قائل ش  .در نگرش مح ود تاها بره عر الت اقتصرادی توجره شر ه اسرت کره
ان یشهمحوری ع الت را برمباای دو نظریه ای ئولوژی سرمایهداری و سوسیالیاتی باا میکا و
به دیگر شئونا

اجتماعی بهایی نمیده  .در مقابل مفهوم بایار وسیع ع الت اجتماعی شامل

تمام چیاهایی است که در جامعه میگذرد و پی ایی جامعره نقطره آغرازین آ اسرت .در ایرن
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مفهوم است که «شیوه توزیع قابل دفاع سودها در زن گی جمعی» مطررش شر ه و ماظرور تمرام
«سودهای» زن گی روزمره است که شامل تمام ارزشهای مادی و باورهای معاوی مریباشر .
کارایی یک نظام سیاسی در احترام شایاته به نحوه توزیع این ارزشها است.
در مجموع میتوا به موضوعا

زیر بهعاوا وجوه نتایج بهدستآم ه تأکی نمود.

 .7همواره از یک سو در جامعه و از سوی دیگر در آمار به وضعیت ع الت اجتماعی در ایررا
پرداتته میشود؛ اما هما طور که از آمار مشاه ه ش وضعیت ع الت اجتماعی بره آ وترامتی کره
برداشتهای عمومی مردم و شبکههای اجتماعی مجازی بیا میدارن نیات .این پژوهش هرگا بره
مطلوببود وضعیت ع الت اجتماعی رأی نمیده یا نمیتواه به میاا نارضرایتی شرهرون ا از
وضعیت ع الت اجتماعی بپردازد؛ بلکه قصر دارد بره فاصرله ناشرااتتهای اشراره نمایر کره مرابین
وضعیت ترسیمی آمارهای بینالمللی با وضعیت ترسریمی برداشرتهرای عمرومی مرردم از عر الت
اجتماعی در ایرا شکل گرفته و کمتر مورد شااسایی و تحلیل قرار میگیرد.
 .1هما طور که بیا ش کارآمر ی فرایار ی تر ریجی اسرت و رویکردهرای رادیکرال و
انقالبی در ساتتار سیاسی ایرا همواره تود این وجه کارآم ی را از ذهن مردم پاک میکاا و
حل ماائل را ماو بره اقر ام و عمرلهرای انقالبری مریدارنر و اثرربخش نبرود ایرن نروع
تصمیمگیری تصور ناکارآم ی نظام سیاسی را در میا مردم ایجاد میکا .
 .۳به نظر میرس ع الت اجتماعی بر مباای رویکرد جماعرتگرایانره مفهرومی اجتمراعی
است که با مجازا ها و ارزشها سروکار دارد؛ ازاینرو نیازما آنیم که نظرام حقروق و توزیرع
فرصتها و مواهب بهوسیله ساتتار اساسی جامعه و نهادهای آ ساما یاب و تعریف میشود.
 .4هما طورکه بیا ش کارآمر ی فرایار ی بلا مر

اسرت و وجهری از سیاسرتگرذاری

عمررومی قلمر اد مرریشررود .گرراه در یررک نظررام سیاسرری برترری سیاسررتگررذاریهررای ترررد بررا
سیاستگذاریهای کال در تعارض هاتا و کل آ دستاوردهای سیاستگذاریهرای کرال در
بلا م

را تحتالشعاع قرار میده ؛ برای نمونه و با ارجاع به آماری که بیا شر مریتروا بره

آموزش رایگا در ایرا اشاره داشت کره حجرم وسریعی را در برر دارد امرا همچرو در برتری
سیاستگذاریهای ترد تعارضاتی وجود دارد این کارکرد عادالنه در این حوزه با مصائبی همرراه
ش ه است یا در نمونهای دیگر وضعیت حقوق زنا در ایرا در مقایاه با کشورهای ماطقه غرب
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آسیا و آسیای مرکای درتور بررسی است؛ وضرعیتی کره در آ زنرا بره فهرسرتی از حقروق و
مطالبا

تود در مقایاه کشورهای حوزه تم نی -فرهاگی دستیافتهان اما دسترسی ن اشتن بره

برتی مطالبا

همچو رفتن به ورزشگاهها تمامی دستیابی گذشته را مخ وش نموده است.

 .5البته هما طورکه بیا ش کارآم ی یک نظرام سیاسری ناربی اسرت و در ناربتی برا نظرام
ارزشهای اجتماعی معاا میشود و به نظر میرس در صور تحول در نظام ارزشها نیاز است ترا
نظام سیاسی نیا در رویکرد تود به مائله کارآم ی و مفهوم ع الت اجتماعی تج ی نظر نمای .
 .6بر اساس نکا

گفته ش ه کارآم ی نظام سیاسی زمرانی بره بیشرترین اثربخشری ترود

دست مییاب که بر اساس حوزههای اصلی جامعه معیارهای توزیع را تعیین نمایر و برهسرا
رویکرد جماعتگرایانه از ت اتل معیارهای توزیع در حوزههای موازی جلوگیری بهعمل آورد.
آ چاا که برای نمونه معیارهرای توزیرع در حروزه برازار دترالتی در حروزه ماصرب و مقرام
(سیاست) و آموزش(تحصیال ) ن اشته باش .
در این حالت بر مباای یک رویکرد ع الت اجتماعی برقرار اسرت و برر مبارای رویکرردی
دیگر ع الت اجتماعی برقرار نیات .این رویکردها هات که کارآمر ی یرک نظرام سیاسری را
تعیین میکا  .آنچه فراتر از دو رویکرد توزیعی و رویهای در ع الت اجتماعی امروزه بره نظرر
میرس که کارآم ی یک نظام سیاسی را افاایش میده توجره بره عر الت زمیارهمار اسرت.
آ چاا که ما بای در آمار جهانی و گاارشهای بینالمللی دریابیم که جمهوری اسرالمی ایررا
در میا کشورهای آسیای مرکای و تاورمیانه به نابت دستیابی بره مواهرب اجتمراعی ناربت
جمعیتی بیشتری یا کمتری دارد؟
آنچه سبب میشود مایر ارزیابی برقراری یا ع م برقراری عر الت اجتمراعی را بره اشرتباه
بپیماییم «مقایاه ایرا امروز با گذشته تاریخی باشکوهی »7و «مقایاه ایرا امروز برا وضرعیت
کشورهای توسعهیافته» است و آنچه نیاز است در زما ارزیابی میاا ع الت اجتماعی در ایرا
کانو توجه قرار گیرد «مقایاه زمیاهما با کشرورهای ماطقره تاورمیانره و آسریای مرکرای» و
«مقایاه با وضعیت معاصر پیشین» است.
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