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Abstract 
More than 113 years have passed since the gradual formation of "oil-gas Iran" since 

the drilling rig in the number one well of Masjed-e-Soliman reached oil on May 25, 

1908. The fact is that during this period, on the one hand, the wealth and income of 

natural oil and gas resources were not necessarily "fairly" distributed among all 

Iranians who are the main owners of these resources; on the contrary, in many cases, 

they have been distributed among the influential groups in the form of unjust 

government rents, and on the other hand, these resources have not been used as they 

should be in the service of the country's economic growth. Given these two facts, the 

two main problems of this research are: 1) Based on which value theory can the 

wealth and income of oil and gas resources be more fairly distributed among all 

Iranians? 2) How can such a fairer distribution be used to achieve high and 

sustainable economic growth? The research method is that by examining the basic 

features of common support schemes and reviewing the value bases of such schemes 

in the form of several theories of justice and with the pathology of those schemes, 

the implementation of a basic income plan (UBI) which is financed mainly through 

wealth and revenue from oil and gas resources, defended as a fairer and more 

efficient plan than current support schemes. In the following, the different methods 

of financing this project and the mechanisms of its impact on economic growth are 

examined. Finally, it is argued that during a virtuous circle, on the one hand, a 

"universal basic income institution" in addition to eradicating poverty, can lead to 

high and sustainable economic growth, and on the other hand, how this economic 

growth can continuously increase the amount of UBI for the current generation and 

future generations. 
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های نفت و گاز دولتی به درآمد پایه همگانی و رشد  گذار از رانت
 ای( رشته )یک رویکرد بین اقتصادی

 سیروس امیدوار

  تهران، ایران ،اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی گروهاستادیار 

  چکیده

بیش از ، سلیمان به نفت رسید مته حفاری در چاه شماره یک مسجد، 1227وقتی که در پنجم خردادماه از 
از ، گذرد. واقعیت این است که طی این مدت می« گازیـ  ایران نفتی»گیری تدریجی  سال از شکل 113

ایرانیان که مالکان اصلی بین همه « ای عادالنه»لزوماً به نحو ، یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز
بین ، های دولتی ناعادالنه اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت این منابع هستند توزیع نشده

اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور  توزیع شده، نفوذ های ذی گروه
( بر مبنای کدام نظریه 1دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از:  ،اند. با توجه به این دو واقعیت قرار نگرفته
 تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟  توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادالنه ارزشی می

تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی باال و پایدار قرار داد؟ روش  توان چنین توزیع عادالنه ( چگونه می2
های حمایتی رایج و مروری بر  طرحهای اساسی  پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی انجام

از اجرای یک طرح ، ها شناسی آن طرح آسیبهایی در قالب چند نظریه عدالت و با  مبانی ارزشی چنین طرح
به ، مالی است تأمین( که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل UBIدرآمد پایه همگانی )
 تأمینهای مختلف  روشدر ادامه  شود. های حمایتی رایج دفاع می تر و کاراتر از طرح منزله طرحی عادالنه

شوند. سرانجام استدالل  طرح بر رشد اقتصادی بررسی میمالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این 
کنی  عالوه بر ریشه« پایه همگانینهاد درآمد »یک ، از یک سو، شود که چگونه طی یک چرخه سعد می
تواند  چگونه این رشد اقتصادی می، تواند به رشد اقتصادی باال و پایدار منجر شود و از سوی دیگر می، فقر

 های آتی را به دنبال داشته باشد. برای نسل فعلی و نسل UBIافزایش مستمر مبلغ 

 توزیعی عدالت، رشد اقتصادی، رانت، درآمد پایه همگانی ها: کلیدواژه

 JEL: A13 , D31 , I31 بندی طبقه

                                                      
  :نویسنده مسئولsyrous_omidvar@yahoo.com 
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 مقدمه .1
مته حفاری در چاه شماره یک مسجدسلیمان به نفت ، 1227از وقتی که در پنجم خردادماه 

گذرد. به منظور  می« گازیـ  ایران نفتی»گیری تدریجی  سال از شکل 113بیش از ، رسید
ـ  اشاره به سه واقعیت مهم در مورد ایران نفتی، بندی دو مسئله اساسی این تحقیق صورت

، ضروری است. اولین واقعیت این است که کشورمان از یک سو پس از ونزوئال، گازی
میلیارد بشکه مجموع ذخایر قابل  65/152عربستان و کانادا با در اختیار داشتن حدود 

درصد ذخایر نفت خام در جایگاه  9مایعات و میعانات گازی معادل ، استحصال نفت خام
 1/33چهارم جهانی قرار دارد و از دیگر سو پس از روسیه با در اختیار داشتن حدود 

در ، ندرصد ذخایر گاز طبیعی جها 2/16تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی معادل 
، 1397در سال ، به عنوان مثال، جایگاه دوم قرار دارد. با برخورداری از این جایگاه جهانی

درصد تولید انرژی اولیه کشور از  6/92میلیارد بشکه معادل نفت خام یعنی  9/2قریب به 
های اقتصادی  شد که به خوبی عمق نفوذ نفت و گاز در شریان تأمینطریق منابع نفت و گاز 

1.دهند را نشان میکشور 
 

طی این دومین واقعیت مهم که کامالً با اولین واقعیت عجین شده است این است که 
اجتماع و ، سیاست، اعم از اقتصاد، های مختلف حیات فردی و جمعی ما ایرانیان جنبه، دوره

های  ویژه نقشه نفت قرار گرفته است. بتأثیر تحت ، های مختلف به شکل، فرهنگ
که نفت به عنوان طالی سیاه یا بالی سیاه در عملکرد اقتصاد کالن کشورمان ایفا ای  دوگانه

بر نقش ، محل بحث بسیار بوده است. در حالی که قائالن به نقش طالی سیاه، کرده است
گذاری کالن کشور  های سرمایه مالی بسیاری از طرح تأمینمولد درآمدهای ارزی نفتی در 

                                                      
توسط وزارت نیرو منتشر شده  1399است که در سال  1397. این آمار بر مبنای آخرین ترازنامه انرژی مربوط به سال 1

است. عالوه بر سهم کلی مذکور، سهم جداگانه هریک از منابع تولید اولیه انرژی در این سال نیز حاوی اطالعات 
 1/50درصد، گاز طبیعی  5/42است. در این سال، نفت خام، مایعات و میعانات گازی و مواد افزودنی ارزشمندی 

درصد و زغال  3/0درصد، منابع تجدیدپذیر  4/0ای  درصد، انرژی هسته 3/0درصد، انرژی آبی، بادی و خورشیدی 
منابع دیگر به جز نفت و گاز چه  درصد این منابع را تشکیل دادند که از یک سو بیانگر آن است اوالً 3/0سنگ 

ایران نفتی ـ »سهم ناچیزی دارند و ثانیاً سهم گاز بیش از سهم نفت است و از این رو شاید بهتر باشد که به جای 
سخن بگوییم. با وجود این هم به منظور رعایت اختصار و هم به پیروی از سنت « ایران گازی ـ نفتی»از « گازی

ن خواهیم گفت. تذکر این واقعیت مهم ضروری است که در اینجا فقط در مورد منابع نفت رایج، غالباً از نفت سخ
 شوند. شود و سایر منابع طبیعی کشور که در مواردی، بسیار قابل توجه هستند بررسی نمی و گاز بحث می
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، کنند کید میأهای مصرفی و تولیدی داخلی ت رژی بخشان تأمیندر کنار نقش آن در 
نقش مخرب آن را از طریق سازوکارهایی چون ایجاد و تداوم ، قائالن به نقش بالی سیاه

کنند.  بیماری هلندی و نفرین منابع برجسته می، و فسادزا  ناکارا، پرور رانت، دولتی بزرگ
الجمع  مانعه، ملکرد اقتصادی کشورماناما این دو ارزیابی متفاوت در مورد نقش نفت در ع

نقش مخرب آن بر عملکرد اقتصادی ، توان در عین پذیرش نقش مولد نفت نیستند و می
تورم و ، نفت بر سه متغیر اصلی اقتصاد کالن یعنی رشدتأثیر را عمدتاً ناشی از کشور 

رشد اندک و  نهمتأسفادهند که  المللی نشان می کرد. آمارهای ملی و بین تأییدبیکاری را 
مزمن و پرنوسان و بیکاری پیدا و پنهان گسترده از جمله ، تورم باال، گاهی منفی

تاکنون برای ، اند. گرچه طی قریب به نیم قرن اخیر بوده، های اساسی این عملکرد ویژگی
های  حل راه، مأهم به صورت جداگانه و هم به صورت تو، بهبود وضعیت این سه متغیر

ایم  تنها شاهد بهبود چندانی در وضعیت این سه متغیر نبوده شده است اما نه زیادی پیشنهاد
 افزوده شده است.آنها  بر وخامت، بلکه طی سالیان اخیر

طی دهه ویژه  به، سومین واقعیت مهم که باز هم به عملکرد اقتصادی کالن کشورمان
توان گفت  است. میوخامت شدید وضعیت فقر و توزیع درآمد بوده ، شود اخیر مربوط می

های  در تعامل با فراگیری بیماری کرونا و تحریم، تورم و بیکاری، وخامت سه متغیر رشد
اند  بیشترین نقش را در گسترش فقر داشته، سابقه و گسترده اخیر امریکا علیه کشورمان بی
اند.  که ارکان حاکمیت را به اتخاذ تصمیمات مهمی برای کاهش فقر سوق داده طوری به

های  ترین شاخص سنجش نابرابری درآمدی که در سال همچنین ضریب جینی به منزله رایج
از ، ها کاهش یافته بود های قانون هدفمند کردن یارانه به علت آغاز پرداخت 90و  29

 رو به افزایش گذاشته است. 90ابتدای دهه 
( 1397فخیمی )شود و البته پژوهشگران پرشماری از جمله  بنابراین اجماالً دیده می

اجتماع و فرهنگ ما تحت ، سیاست، اند که تا چه اعماقی از اقتصاد مفصالً تشریح کرده
، گازیـ  در مورد ایران نفتی، نفت و گاز بوده است. گرچه با توجه به واقعیات مذکورتأثیر 

 ،شود از بین انبوه مسائل در این تحقیق تالش می، مسائل بسیاری قابل طرح و بررسی هستند
 به دو مسئله اساسی زیر پرداخته شود:

توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو  مبنای کدام نظریه ارزشی می ( بر1
 تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ عادالنه
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تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی باال و  توان چنین توزیع عادالنه ( چگونه می2
 پایدار قرار داد؟
در ، بندی کرد. پس از مقدمه توان ساختار این مقاله را به این نحو بخش می با این مقدمه

های حمایتی رایج و با مروری بر مبانی ارزشی  های اساسی طرح بررسی ویژگیبخش اول با 
شود که  استدالل می، ها شناسی آن عدالت و آسیب  هایی در قالب چند نظریه چنین طرح

1درآمد پایه همگانیطرح 
 (UBI )است. در تر و کاراتر  عادالنه، های حمایتی رایج از طرح

به همراه ، های حامیان طرح این بخش برخی انتقادات اساسی وارد بر این طرح و پاسخ
مالی  تأمینهای مختلف  شوند. بخش دوم به روش برخی تجارب اجرای آن نیز بررسی می
رح بر رشد اقتصادی و وکارهای اثرگذاری این ططرح اختصاص دارد. در بخش سوم ساز

های آتی بررسی  برای نسل فعلی و نسل UBIرشد اقتصادی بر افزایش مستمر مبلغ تأثیر 
پیشنهاداتی برای عملیاتی شدن ، گیری مقاله بندی و نتیجه جمعپایانی با شود. در بخش  می

  .شود طرح ارائه می

 های حمایتی رایج در مقایسه با درآمد پایه همگانی طرح .1-1
، ها مبانی ارزشی آن، های حمایتی رایج های اساسی طرح این بخش به بررسی ویژگی در

امر واقع این است که  پردازیم. با طرح درآمد پایه همگانی میآنها  شناسی و مقایسه آسیب
ای رایج در  شان که پدیده نیازهای اساسی تأمینیعنی ناتوانی افراد در  2در مواجهه با فقر
، ایم. در یک سر این طیف ها بوده شاهد طیفی از مواجهه، نی بوده استتمامی جوامع انسا

قانون کمک به »قرار دارند که با توسل به این ایده که  3کسانی چون کشیش تونسند
به گویی اساساً با کمک ، «زند. ی و تقارن خدادادی طبیعت را به هم میینظم و زیبا، بینوایان

، مخالف بودند. در سر دیگر این طیف، دولتفقرا چه از طرف مردم و چه از طرف 
آزادی حقیقی برای »قرار دارد که با توسل به ایده  4فیلسوف و اقتصاددانی چون فان پاریس

                                                      
1. Universal Basic Income 

یاسی، فرهنگی، اجتماعی، اخالقی، تربیتی و ... نیز به تواند در معانی مختلفی از قبیل فقر اقتصادی، س . گرچه فقر می2
کار رود در این تحقیق منظور از فقر، منحصراً فقر اقتصادی است. همچنین در این تحقیق تالش شده تا به جای 
استفاده از کلمات مختلفی همچون بینوا، تنگدست، تهیدست، نیازمند، محتاج، مستضعف و مسکین فقط از کلمه 

 ده شود.فقیر استفا
3. Joseph Tonsend (1739-1816) 

4. Van Parijs 
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اعم از فقیر و ، خواهان پرداخت یک درآمد پایه همگانی به تمام افراد جامعه، «1همگان
 غنی بوده است. 

توان این  ش این است که اوالً چگونه میپرس، های مختلف با فقر با وجود چنین مواجهه
های سیاستی مختلف را  توان توصیه های مختلف را تبیین کرد و ثانیاً چگونه می مواجهه

پردازیم که آیا  هایی از این قبیل می به پرسش، ارزیابی کرد؟ به عبارت دیگر در این بخش
گونه؟ خواهیم دید که چرا و چ، چرا؟ اگر آری، اساساً باید به فقرا کمک کرد؟ اگر نه

 ها و ضرورتاً به بحث در مورد حقوق انسان، هایی پاسخ به چنین پرسشچگونه تالش برای 
ها در قبال فقرا منجر خواهد شد اما بحث در  فقرا و همچنین تکالیف افراد و دولتویژه  به

ها  طرحهای عدالت پشتیبان این  ما را به سمت بررسی نظریه، مورد چنین حقوق و تکالیفی
تعیین حقوق و ، توان گفت که انتظار اساسی ما از یک نظریه عدالت دهد زیرا می سوق می

های عدالتی که هم مبنای  ها در رابطه با یکدیگر است نظریه تکالیف افراد و دولت
  2اند. ها بوده های مختلف با واقعیت فقر و هم مبنای ارزیابی این مواجهه مواجهه

محور  ش به این صورت است که با استفاده از یک روش مسئلهروش بررسی در این بخ
، پردازیم که آیا اساساً باید به افراد فقیر در گام نخست به این پرسش اساسی می، گام به گام

خواه از طرف دولت و خواه از طرف دیگر افراد کمک شود؟ در گام بعد و با فرض 
ا چنین کمکی توسط دولت و از شود که آی این پرسش مطرح می، ضرورت کمک به فقرا

های داوطلبانه افراد و  طریق اخذ مالیات اجباری مجاز است یا فقط باید از طریق کمک
به بحث در مورد ، های خیریه باشد؟ در گام بعد با فرض ضرورت کمک دولت سازمان
پردازیم: کمک به فقرا با چه هدف یا اهدافی؟ چگونه باید  هایی از این قبیل می پرسش

 تأمینمک کرد؟ به چه کسانی باید کمک کرد؟ به چه میزان باید کمک کرد؟ منابع ک
های  شناسی طرح ها و با آسیب هایی کدامند؟ با بررسی این پرسش مالی چنین کمک

شایستگی آن را دارد تا در  UBIرسید که طرح  بندی خواهیم  به این جمع، حمایتی رایج

                                                      
1. Real Freedom for All 

سنجی اجرای طرح درآمد پایه همگانی با تأکید بر  امکان». این مقاله در اساس مستخرج از طرحی پژوهشی با عنوان 2
ام شده است. چون در آن است که برای پژوهشکده امور اقتصادی انج« های تأمین مالی آن در اقتصاد ایران روش

اند، در اینجا به  های حمایتی گزینشی رایج در قالب چند نظریه عدالت مختلف بررسی شده پژوهش، مبانی طرح
سنجی اجرای طرح از  شود. همچنین در این مقاله به امکان ها خودداری می نظریه  منظور اختصار، از ذکر تفصیلی آن

 شود. های قانونی، سیاسی و اجتماعی پرداخته نمی سنجی جنبه ه امکانجنبه تأمین مالی طرح بسنده شده و ب
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انتقادات وارد بر این طرح و در ادامه ارزیابی شود. بررسی و ، های حمایتی کنار سایر طرح
شوند. همچنین به برخی تجارب اجرای این طرح البته  های حامیان طرح بررسی می پاسخ

گیری این بخش  بندی و نتیجه شود. در پایان نیز جمع عمدتاً در مقیاس محدود اشاره می
 شود. ارائه می

 شود؟  . آیا اساساً باید به افراد فقیر کمک2-1
فرد فقیر را فردی بدانیم که به هر ، برانگیز تعریف فقر مسئله چالشبه اگر بدون ورود 

سرپناه ، «کافی»خوراک و پوشاک ، نیازهای اساسی خود از قبیل آب سالم تأمیناز ، 1علتی
توان به این  آنگاه در گام نخست می، 2و خدمات بهداشتی و آموزشی اولیه ناتوان است

های  پرداخت که آیا اساساً باید به افراد فقیر کمک شود؟ یکی از پاسخ پرسش اساسی 
پاسخی است که در جلد اول سرمایه آمده است. مارکس در آنجا نظر یکی از ، جالب

در انگلستان  12روحانیون قرن نوزدهم را در مورد تصویب قانون کمک به بینوایان در قرن 
« نوشته یک خیرخواه بشر»در رساله خود که آن را ، کشیش واالمقام 3کند. تونسند ذکر می

 نویسد:  شمارد چنین می می
ترین  خاموش و مستمر است بلکه به صورت طبیعی، تنها یک فشار مالیم گرسنگی نه»

رسد که این خود یک  انگیزد. ... به نظر می نیرومندترین زحمات را برمی، محرک کار
حدی همچنان در فقر بمانند تا بتوان کسانی را یافت تا قانون طبیعت باشد که بینوایان باید تا 

ترین امور اجتماع به عهده آنان نهاده شود. در این صورت ذخیره  ترین و نوکرانه پست

                                                      
. مسلماً پرداختن به مسئله اساسی علل ایجاد، حفظ و تداوم فقر، یکی از مراحل ضروری شناخت پدیده فقر و مبارزه 1

با وجود این،  با آن است که با توجه به مسائل اساسی این تحقیق، فرصت کافی برای پرداختن به این مسئله نیست.
 شود. های حمایتی رایج، تا حدی به این مسئله اساسی پرداخته می شناسی طرح در بخش آسیب

. الزم به ذکر است که در این تحقیق، شاخص خط فقر پیشنهادی سازمان ملل، صرفاً به عنوان یک تعریف فقر مطلق 2
« اهداف توسعه پایدار»هدف که آنها را  17، ضمن معرفی 2030شود. سازمان ملل در نقشه راه  یا مفرط ذکر می

را اولین هدف کشورهای امضاءکننده اعالم کرده است. در « محو فقر در همه اشکالش و در هر جا»نامیده است، 
دالر برای هر فرد، به عنوان معیار  25/1این سند که کشورمان نیزآن را امضاء کرده است، درآمد روزانه کمتر از 

بررسی نخواهد « خط فقر»پیشنهاد شده است. در این تحقیق، تعاریف مختلف پیشنهادی برای  فقر مطلق یا مفرط
منکر این هستند که بتوان به نحوی  UBIشد. دلیل عمده آن نیز این است که اصوالً بسیاری از حامیان 

اساسی در ، ابهام UBIشان برای حمایت از  از چنین خطی سخن گفت و اساساً یکی از دالیل« تعریف خوش»
 تعریف دقیق چنین خطی است.       

3. Joseph Tonsend (1739-1816) 
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توانند بدون مزاحمت به  طبعان و ظرفاء نیز می خوشبختی بشریت افزوده خواهد شد و نازک
ی و ینظم و زیبا، ون کمک به بینوایاناند بپردازند. ... قان کاری که برای آن ساخته شده

 (.1361ـ  )سروش« زند. تقارن خدادادی طبیعت را به هم می
ای  تونسند چند نکته قابل ذکر است. اوالً وی فقر را انگیزه اتدر رابطه با این نظر

باید ، ای در فقرا داند. در عین پذیرش وجود چنین انگیزه می« تالش مولد»قوی برای 
فقر باعث ایجاد چنان ،  ممکن است در جهت مخالف این انگیزه نیزافزود که کامالً

تنها دست از تالش مولد بشوید بلکه به  احساسی از ظلم و ناامیدی در فرد فقیر شود که نه
هر تالش نامولد و مخربی برای نجات خود از دام فقر متشبث شود. اگر فرد فقیر به این 

کامالً برای نجات وی و دیگر فقرا از فقری ، اش جامعهباور برسد که اوالً منابع موجود در 
در طبقه حاکم وجود دارند ویژه  به کند و ثانیاً افرادی در جامعه و سوز کفایت می انسان

کامالً ممکن است ، شوند مانع رهایی وی از فقر می، که از طریق نهادهای ظالمانه مستقر
بعید ، پیدا کند. فرد فقیر معتقد به چنین باوریای قوی برای انتقام از مسببان این فقر  انگیزه

ی و تقارن خدادادی طبیعت را به ینظم و زیبا، قانون کمک به بینوایان»است بپذیرد که 
 «!زند. هم می

، به جای آنکه کشیشی واالمقام شود، بر حسب اتفاق، توان پرسید اگر تونسند ثانیاً می
دانست یا خیر؟ آیا  می« عادالنه»ه فقرا را شد باز هم چنین نگاهی نسبت ب فرد فقیری می

نظم و ، قانون کمک به بینوایان، باز هم از نظر وی، شد اگر وی نیز یکی از بینوایان می
رسد برای اینکه پاسخ  زد!؟ به نظر می ی و تقارن خدادادی طبیعت را به هم مییزیبا

به ، باشد« عدالت طبیعی»نوعی ، باید درکش از عدالت، تونسند به این پرسش مثبت باشد
به صورت تصادفی یا خودسرانه به افراد مختلف عطا « طبیعت»این معنی که هر آنچه 

ید چنین درکی ؤتواند م می، «قانون طبیعت»عین عدالت است. توسل وی به ، کرده است
 از عدالت باشد. 

دلیل دیگری  ،ثالثاً شاید بتوان برای نگرانی کسانی چون تونسند از قانون کمک به فقرا
های مسیحیت  کیدات بسیار آموزهأنیز حدس زد. در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ت

قانون »دهد تا بنویسد که  کشیشی چون تونسند به خود حق می، مبنی بر کمک به فقرا
 1؟ راسل«زند. ی و تقارن خدادادی طبیعت را به هم میینظم و زیبا، کمک به بینوایان

                                                      
1. Brtrand Russell (1872-1970) 
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فراغت فقرا ، های اغنیاء همیشه یکی از کابوس: »ورت ارائه کرده استپاسخی به این ص
مبنای ، (. به عبارت دیگر2017ـ  1لیپ فان پاریس و یانیک واندربورف)فی« بوده است.

باید از حق داشتن ، تنها اغنیاء بلکه فقراء نیز به دلیل انسان بودن پاسخ راسل این است که نه
البته باید افزود گرچه تونسند با کمک دولت به فقرا اوقات فراغت برخوردار باشند. 

تحت شرایطی خاص موافق بود اما بالفاصله این ، مخالف بود اما با کمک اغنیا به آنان
ترین و  پست»چه کسانی تن به ، شود که با بهبود وضعیت فقرا پرسش مطرح می

ظاهری در اندیشه خواهند داد؟ برای رفع این ناسازگاری « ترین امور اجتماع نوکرانه
توان گفت که گویی وی با کمک اغنیا به فقرا تا جایی موافق بود که تعدادی  تونسند می

ترین و  بتوان کسانی را یافت تا پست»کافی از فقرا با توان جسمی کافی موجود باشند تا 
ممکن ، زیرا در غیر این صورت، «ترین امور اجتماع به عهده آنان نهاده شود. نوکرانه

مجبور شوند که بخشی از این کارهای خاص فقرا « طبعان و ظرفاء نازک»ت بخشی از اس
توان خواست توام تونسند مبنی بر کمک اغنیا و عدم  را انجام دهند. به عبارت دیگر می

کمک دولت به فقرا را به این نحو تبیین کرد که از یک طرف الزمه کمک دولت به 
، و از طرف دیگر 2د که تونسند هم یکی از آنان بوداخذ مالیات از ثروتمندان بو، فقرا

توانست خطر شورش فقرا را کاهش  از یک سو می، کمک داوطلبانه دیگر اغنیاء به فقرا
ترین امور  ترین و نوکرانه پست»ذخیره کافی از فقرا برای انجام ، دهد و از سوی دیگر

 را حفظ کند. « اجتماع
گویی کسانی چون تونسند به وجود یک قانون توان گفت  بندی این قسمت می در جمع

، «عدالت طبیعی»طبیعت باور دارند که تبعیت از آن عین عدالت است. طبق این درک از 
پیشاپیش واجد جایگاهی طبیعی و بنابراین عادالنه است و تالش وی ، هر فرد در جامعه

                                                      
1. Van Parijs, P. & Vanderborght, Yannick 

شناس بود، فرزند یکی از اعضای پارلمان انگلستان نیز بود. این نکته  . تونسند عالوه بر اینکه کشیش، پزشک و زمین2
گردد،  ایان ذکر است که گرچه تصویب قوانین کمک به بینوایان در انگلستان به اواخر قرن شانزدهم برمینیز ش

و اعدام لوئی شانزدهم و همسرش با گیوتین، هراسی عظیم در دل همه  1729وقوع انقالب کبیر فرانسه در 
یعنی سه سال قبل از  1726سند در های پادشاهی اروپا ایجاد کرد. همچنین توجه کنیم که گرچه رساله تون حکومت

که عمدتاً محصول انقالب صنعتی « لشکر ذخیره بیکاران»وقوع انقالب فرانسه نوشته شد اما به تعبیر مارکس، وجود 
و جایگزین شدن ماشین به جای نیروی کار بود، تهدیدی واقعی برای هیئت حاکمه انگلستان بود که در پارلمان 

بود قبل از آن که چیزی شبیه انقالب کبیر فرانسه در انگلستان « واکنش مناسب»یازمند مستقر بودند، تهدیدی که ن
 رخ دهد.      
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توان دید که  میهم ظلم به خودش و هم ظلم به دیگران است. ، برای خروج از آن جایگاه
بیش از هر چیز خواهان حفظ وضع ، دانسته یا ندانسته، قائالن به این درک از عدالت

خود نیز باید ، موجود به سود ذینفعان این وضع هستند ذینفعانی که به ظن قریب به یقین
ذخیره خوشبختی »توان افزود که تونسند با توسل به ایده  یکی از آنان باشند. همچنین می

به درکی از عدالت گرایش داشت که بر نوعی اصالت جمع در مقابل اصالت ، «تبشری
دانست. « گرا نظریه عدالت طبیعی جمع»توان آن را نوعی  فرد مبتنی است به طوری که می

عه همچون جام، سازی عدالت نزد کسانی چون تونسند توان گفت که در یک مفهوم می
عضوی یا سلولی از آن هستند و چون تالش هر ، یک از افرادکل اندامواری است که هر

« ذخیره خوشبختی جامعه»به کاهش ، عضو یا سلول منفرد برای خروج از جایگاه طبیعیش
باید عملی ناعادالنه ارزیابی شود. در ادامه این درک ، به منزله یک کل منجر خواهد شد
صالت فرد که هایی از عدالت مبتنی بر ا با درک، از عدالت مبتنی بر اصالت جمع

توانند مبنای کمک یا عدم کمک دولت به فقرا و همچنین چگونگی کمک به آنان  می
 شوند. مقایسه می، باشند

 . آیا اساساً دولت باید به افراد فقیر کمک کند؟ 3-1
اما اگر طبق درک شهودی بسیاری از ما از عدالت و برخالف نظر تونسند بپذیریم که 

متفکرانی از قبیل ، دولت نیز باید به فقرا کمک کند، های خیریه عالوه بر افراد و سازمان
هایی از طرف  با اعطای چنین کمک، البته از موضعی متفاوت با موضع تونسند 1نوزیک

، دولتی بیمقدمه کتابش با عنوان اند. نوزیک مبنای مخالفتش را در  دولت مخالفت کرده
افراد »کند:  چنین ابراز می، که به نوعی چکیده کتابش نیز هست دولت و جامعه آرمانی

نتیجه اعمالی وجود دارند که هیچ فرد یا گروهی مجاز نیست )بدون در 2، حقوقی دارند
ال ؤقدری قوی و پرعواقب هستند که این سه نقض حقوقشان( بر آنان روا دارد. این حقوق ب

مجاز به انجام چه عملی ، ساساً مجاز باشنداگر ا، کنند که دولت و مقاماتش را مطرح می
وظایف ، گذارند؟ ماهیت دولت هستند؟ حقوق فردی چه مجالی برای دولت باقی می

عالقه اصلی این کتاب هستند. ، اگر اصوالً دالیلی موجود باشند، مشروع و دالیل وجودیش
 « وند.ش همچنین طیف گسترده و متنوعی از موضوعات در جریان تحقیق ما بررسی می

                                                      
1. Nozick (1938-2002) 
2. Individuals have rights. 
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مقید به وظایف حمایت ، نتایج عمده ما در مورد دولت عبارتند از: یک دولت حداقلی»
هر دولتی ، دولتی موجه است، اجرای قراردادها و غیره، تقلب، سرقت، در مقابل اجبار

حقوق آنان را نقض ، از طریق اجبار افراد به انجام ندادن اعمالی معین، تر از این گسترده
بخش است و هم برحق. دو  ناموجه است و همچنین دولت حداقلی هم الهامخواهد کرد و 

داللت قابل توجه این که دولت مجاز نیست از ابزار زور به منظور اجبار برخی شهروندان 
هایی که افراد به مصلحت یا حمایت خودشان  یا به منظور منع فعالیت، برای امداد به دیگران

 (.  ص ـ  1974ـ  یک)نوز« دانند[ استفاده کند. ]می
شود نوزیک  طور که مالحظه می توان گفت؟ همان در مورد این دیدگاه نوزیک چه می

از آنجا که این «. افراد حقوقی دارند»کند که  مقدمه کتابش را با این جمله اساسی شروع می
جمله اطالق داشته و به صورت نامشروط بیان شده است بالفاصله این پرسش مطرح 

به طور داوطلبانه از طرف سایر افراد ، که اگر فقرایی که آنان هم انسان هستندشود  می
توانند مشمول این حکم فراگیر نوزیک قرار گیرند که  چگونه می، جامعه حمایت نشوند

دولت مجاز نیست از ابزار زور به منظور اجبار برخی شهروندان »افراد حقوقی دارند؟ اگر 
حقوق انسانی فقرا چگونه قابل تحقق خواهد بود؟ اگر ، «ده کند.برای امداد به دیگران استفا

، شان جز از طریق اخذ مالیات اجباری ممکن نباشد کمک به فقرا برای تحقق حقوق انسانی
 توان این مشکل را اندیشه نوزیک حل کرد؟  تکلیف چیست؟ چگونه می

حقوق افراد را ، حل قابل قبول این باشد که باید به طریقی رسد که راه به نظر می
ی قابل قبول رسید. صرف حل بندی کرد تا هنگام بروز چنین تعارضاتی بتوان به راه رتبه

برای حل تعارضات حقوقی کافی نیست اما اگر « افراد حقوقی دارند.»که اظهار این
رسد که  به نظر نمی، ها بر حق مالکیت آنان اولویت دارد بپذیریم که حق حیات انسان

دولت مجاز نیست از ابزار زور به منظور اجبار برخی شهروندان »رد که بتوان حکم ک
؟ البته راه دیگر برای حل این مسئله این است که بر «برای امداد به دیگران استفاده کند.

شان انسانی با هم برابر نیستند و برخی برابرتر از دیگران  این باور باشیم که افراد به لحاظ
سازگار ، ثر از فلسفه کانت استأه اخالقی نوزیک که عمدتاً متهستند! اما این با فلسف

همیشه بدان که افراد » نیست. کانت با اعتقاد به اصالت فرد اخالقی بر این باور بود که
ای برای رسیدن به غایات  نفسه[ غایتند و از ایشان صرفاً همچون وسیله یک فیانسان ]هر

  «.خویش استفاده مکن
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و از طرف دیگر بر « افراد حقوقی دارند.»طبق نظر نوزیک که ، بنابراین از یک طرف
دولت مجاز است »توان گفت که  خالف نظر نوزیک مینای ایده کانتی فوق و این بار برمب

با وجود «. از ابزار زور به منظور اجبار برخی شهروندان برای امداد به دیگران استفاده کند.
لزوماً نه اجبار برخی شهروندان به ، دولت به دیگراناین باید افزود که تنها راه امداد 

به بازتوزیع منابع ، یک دولت متورمویژه  به، اقدام دولت، پرداخت مالیات بلکه در مواردی
در اختیار خودش است. در مقدمه اشاره شد و در ادامه با تفصیل بیشتری بررسی خواهد شد 

نفت و گاز و همچنین ثروتی که ه ویژ به، که درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی
حاصل بیش از یک قرن استخراج و فروش این منابع بوده و اکنون در اختیار دولت قرار 

توان یک درآمد پایه  میآنها  ای هستند که فقط با استفاده از بخشی از به اندازه، دارند
که حامی  همگانی قابل قبول برای تمامی شهروندان کشور فراهم کرد. بنابراین کسانی

باید به این پرسش اساسی پاسخ دهند که چرا با ، اجرای طرح درآمد پایه همگانی هستند
دولت برای حمایت از فقرا همچنان ، وجود این منابع عظیم درآمد و ثروت در اختیار دولت

 رمق باشد؟  باید به دنبال اخذ مالیات از بخش خصوصی مولد و کم
استدالل رقیب را در مقابل هم قرار داد استدالل  توان دو در پاسخ به این پرسش می

کسانی که بر مبنای ایده کارایی خواهان اخذ مالیات کمتر از بخش خصوصی هستند و 
خواهان اخذ مالیات از بخش خصوصی و ، استدالل کسانی که بر مبنای ایده عدالت

طبیعی برای بازتوزیع آن بین فقرا هستند. چون از یک طرف همه کشورها دارای منابع 
دیر ، کشورهای برخوردار از این منابع طبیعی، مالی این طرح نیستند و از طرف دیگر تأمین

ضروری است حامیان این طرح با روشن ، رو خواهند شد هیا زود با اتمام این منابع روب
از خواست خود مبنی بر اخذ ، کردن دیدگاه خود در مورد دو ایده کارایی و عدالت

دفاع کنند. در قسمت بعد که به اهداف کمک به فقرا ، مالی این طرح تأمینمالیات برای 
با بررسی بیشتر ، شود و در ادامه نکاتی در مورد این دو ایده ذکر می، اختصاص دارد

بندی مطالب  جمع، نکات تکمیلی در این مورد خواهد آمد اما قبل از آن، های عدالت نظریه
  این قسمت.

که نظریه عدالت کسانی چون تونسند بر اصالت جمع اخالقی توان گفت در حالی  می
بر اصالت فرد اخالقی مبتنی است. با ، به پیروی از کانت، نظریه عدالت نوزیک، مبتنی است
بر اینکه دولت مجاز نیست از ابزار زور به  رسد نظر نوزیک مبنی به نظر می، وجود این
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با مبنای اخالقی آن ، ران استفاده کندمنظور اجبار برخی شهروندان برای امداد به دیگ
نباید سقفی برای ، رسد طبق نظریه عدالت نوزیک ناسازگار است. در حالی که به نظر می

بر مبنای اصل  1پردازی چون رالز نظریه، های اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد نابرابری
ی اجتماعی و اقتصادی تا ها تفاوت در نظریه عدالت پیشنهادی خود معتقد است که نابرابری

های  ترین افراد جامعه منجر شوند. در قسمت جایی عادالنه هستند که به بهبود وضع محروم
 شود. بعد به نکات بیشتری در مورد نظریه رالز اشاره می

 . چگونه باید کمک کرد؟0-1

دی پرسش بع، ضرورت کمک دولت به افراد نیازمند پذیرفته شده باشد، اگر تا این مرحله
به افراد نیازمند   این است که این کمک باید چگونه باشد؟ منظور این است که چون کمک

کدام شیوه کمک مرجح است ، قیمتی یا نقدی باشد، تواند به سه صورت عمده کاالیی می
توان گفت که پرداخت کاالیی گرچه در هنگام بروز حوادث طبیعی  و چرا؟ در پاسخ می

نیازمند کمک فوری هستند و ، اعم از فقیر و غنی، قحطی که افرادزلزله و ، از قبیل سیل
در اولویت اول قرار دارد اما ، بازارها نیز کارایی چندانی ندارند، معموالً در چنین شرایطی

هم به دلیل فساد زیاد در این ، هم به دلیل هزینه باالی تدارک کاالها، در شرایط معمول
حق افراد در انتخاب آزادانه نوع کاالها و خدمات مورد سلب ، شیوه کمک و از همه باالتر

 مرجح نیست. ، نیازشان
توان گفت که گرچه این نوع حمایت با هدف کاهش  در مورد حمایت قیمتی نیز می

سالمت و ، از قبیل آموزش، های خانوارها برای برخی کاالها و خدمات خاص هزینه
مستلزم دخالت ، ه این شیوه حمایتگیرد ولی از آنجا ک برخی مواد غذایی صورت می

گذاری بازار است که معموالً موجب تخصیص ناکارای منابع  دولت در فرآیند قیمت
توان گفت در اینجا نیز پرداخت نقدی بر حمایت قیمتی ترجیح دارد. البته  می، شود می

های قیمتی موجود حذف  پرسش قابل طرح در اینجا این است که آیا باید تمامی کمک
( در این مورد 2019) 2ه و با پرداخت نقدی یکجا جایگزین شوند؟ بنرجی و همکارانشد

 نویسند: چنین می

                                                      
1. John Rawls (1921-2002) 

2. Banerjee et al. 
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اینکه آیا جایگزین کردن بسیاری از منابع ، ما به پرسش چهارمی نخواهیم پرداخت»
های  مراقبت، تغذیه، به عنوان مثال 1ای دولت های توسعه عمده جاری در مورد هزینه

با اجازه دادن به افراد برای خرید این خدمات ، با یک پرداخت نقدیبهداشتی و آموزش 
در بازار معقول است یا خیر؟ عمدتاً به این دلیل که در حالی که برخی کشورهای در حال 

، بخش خصوصی بزرگی در حوزه سالمت و آموزش دارند، توسعه از قبیل هند و پاکستان
در حالی که ، نتیجهحال حاضر این یک گزینه نیست. در در، در بسیاری از کشورهای دیگر

بخش خصوصی واقعاً کیفیت قابل مقایسه با بخش عمومی به ، دانیم در برخی کشورها می
 UBIاین ممکن است در جایی دیگر درست نباشد. بنابراین ما ، کند هزینه کمتر فراهم می

        «گیریم. را به عنوان یک مداخله ضد فقر تدریجی در نظر می
در مورد این نظر بنرجی و همکاران چند نکته قابل ذکر است. اوالً آنان با اشاره به 

واگذاری ، حضور بخش خصوصی بزرگ در حوزه سالمت و آموزش در هند و پاکستان
دانند بلکه گویی با پذیرش ضرورت  تنها ممکن می این خدمات به بخش خصوصی را نه

خواهان حرکت تدریجی به سمت سازوکار بازار نیز ، ها چنین واگذاریی در این حوزه
 هستند. 

های مذکور این  ثانیاً پرسش مهم در مورد سهم نسبی بخش دولتی و خصوصی در حوزه
آموزش ، های تغذیه تمام هزینه تأمینیکی ، توان بین دو سر یک طیف است که چگونه می

ای و دیگری پرداخت تمام  هگونه یاران و بهداشت توسط دولت در کنار عدم پرداخت هیچ
ترکیب بهینه ، ها توسط خود افراد با پرداخت یک درآمد پایه همگانی های این حوزه هزینه

بودن آن را مشخص کرد؟ و با « معقول»، بین این دو حالت حدی یا به قول نویسندگان

                                                      
. روشن است که برای لفظ توسعه، معانی مختلفی پیشنهاد شده است. در این تحقیق معنای مورد نظر آمارتیا سن برای 1

بندی بدیع، پیشنهاد کرد که توسعه برحسب آزادی چنین معنا شود:  توسعه مبنا قرار گرفته است. سن در یک صورت
های حقیقی که مردم را برخوردار  فرآیند بسط آزادی تواند به منزله یک شود، توسعه می در اینجا استدالل می»

های محدودتر توسعه، از قبیل شناسایی توسعه با  های انسانی در مقابل دیدگاه کنند فهمیده شود. تمرکز بر آزادی می
رشد محصول ناخالص ملی یا با افزایش در درآمدهای شخصی یا با صنعتی شدن یا با پیشرفت تکنولوژیکی یا با 

توانند به منزله وسایلی برای بسط  یا درآمدهای شخصی می GNPگیرد. البته رشد  اجتماعی قرار می نوشدن
های دیگر نیز  کننده ها همچنین به تعیین های برخوردارشده توسط اعضای جامعه بسیار مهم باشند اما آزادی آزادی

های بهداشتی( همچنین  ای آموزش و مراقبتبستگی دارند، از قبیل ترتیبات اجتماعی و اقتصادی )مثالً تسهیالت بر
 (3، ص1999حقوق سیاسی و مدنی )مثالً آزادی برای مشارکت در بحث و بررسی دقیق عمومی(. )سن، 
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 تأمینهای  سازوکارهای اجرایی حرکت از نظام، ای فرض یافتن چنین ترکیب بهینه
 ماعی فعلی به سمت نظام اجتماعی مبتنی بر آن ترکیب بهینه چگونه است؟اجت

رسد الزم نیست چندان نگران این باشیم که در صورت برخورداری فقرا  ثالثاً به نظر می
شان نباشند. توضیح  خدمات آموزشی یا بهداشتی کافی در دسترس، از درآمد پایه همگانی

بتدریج این طرح از ، ی چند سال آیندهمطلب به این صورت است که فرض کنیم ط
مقبولیت بیشتری در کشورمان برخوردار شود به طوری که احتمال معقولی داده شود که 

گیری تدریجی  های آینده در ایران اجرا خواهد شد. در صورت شکل این طرح طی سال
انتظار ، به دلیل چنین بازتوزیع درآمدی که در کشور شکل خواهد گرفت، چنین باوری

، از جمله سیستان و بلوچستان، ترین مناطق کشور رود که بخش خصوصی در محروم  می
برای ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی حضور فعال پیدا کند حتی اگر دولت همچنان بر 

این از مواردی است ، نقش کمرنگ خود در توسعه آن مناطق مصر باشد. به عبارت دیگر
 عرضه خود را بوجود خواهد آورد.، قاضاتوان انتظار داشت ت که می

، گذاران اعم از قانون، تر بخش عمومی رابعاً نقش بخش دولتی یا به طور کلی
باید با عمق بیشتری بررسی شود. اقتصاددانان ، ساالران و دولتمردان در مبارزه با فقر دیوان

تحقق »به دنبال لزوماً ، معتقدند که شاغالن بخش عمومی 1قائل به نظریه انتخاب عمومی
نیستند. به عبارت دیگر لزوماً چنین نیست که شاغالن « تحقق حقوق انسانی»یا « خیر جمعی

دنبال حقوق ه دنبال نفع شخصی و شاغالن بخش عمومی فقط به بخش خصوصی فقط ب
انسانی باشند. بنابراین اگر خواهان تحقق حقوق انسانی هستیم باید بدانیم که آنان نیز 

ها باید تحت نظارت و کنترل باشند حتی چون منابع عمده ثروت و  ما انسانهمچون همه 
قدرت را در اختیار دارند و به این دلیل که بیش از دیگران در معرض وسوسه سوءاستفاده 
از ثروت و قدرت قرار دارند الزم است بیش از افراد عادی تحت نظارت و کنترل باشند. 

هایی نه یک امکان نظری بعید بلکه واقعیتی تجربی است  نگرانی در مورد چنین سوءاستفاده
تذکر این نکته ضروری ید شده است. أیت، که مکرراً در همه جای جهان و از جمله در ایران

کید بر این امر أاست که در اینجا هدف تقبیح یا تحسین فرد یا افرادی خاص نیست بلکه ت
به صورت کوتاه و ، سیاستمدار انگلیسی شده است که لرد اکتون مورخ و تأییدواقع مکرراً 

مطلقاً فاسد ، قدرت به فساد گرایش دارد و قدرت مطلق»گویا آن را بیان کرده است: 

                                                      
1. Public Choice Theory 
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شان  کند. مردان بزرگ تقریباً همیشه مردان بد هستند حتی وقتی از نفوذ و نه قدرت  می
ر حوزه نظریه بازی پرداز بازی و نوبلیست اقتصاد د رابرت آمون نظریه«. کنند استفاده می

حل  مسئله مهار قدرت و راه، واقعیتی که لرد اکتون چنین شفاف بیان کرده است تأییدبا ، نیز
خواهیم به اهداف  آموزند که اگر می تاریخ و تجربه به ما می»کند:  آن را چنین خالصه می

که انجام  ای آنچه را ل شویم بهتر است اثرات انگیزهئنا، از جمله اهداف اخالقی، معینی
بهتر است ، خواهیم افراد قدرت را برای خودشان غصب کنند دهیم ببینیم و اگر نمی می

«. ای بگسترانند. نهادهایی بسازیم که قدرت را تا حد امکان به طور مساوی و به طور ذره
تدبیری است عقالنی برای چنین ، توزیع ثروت منابع طبیعی به صورت همگانی و مساوی

طرح درآمد پایه ، ای ثروت برای نیل به عدالت افزونتر. از این منظر ذره توزیع مساوی و
 طرحی با اهدافی فراتر از محو فقر جلوه خواهد کرد.، همگانی

های حمایتی  توان گفت که گرچه شیوه کمک در طرح بندی این قسمت می در جمع
حق ویژه  به و بر مبنای حقوق انسانی، قیمتی و نقدی باشد، تواند به صورت کاالیی می

اولویت یا قاعده باید با شیوه پرداخت نقدی باشد و کمک کاالیی یا ، آزادی انتخاب افراد
 قیمتی باید محدود به شرایط استثنایی باشد.         

 . به چه افرادی باید کمک کرد؟5-1
پردازیم که اگر ترجیح این باشد که کمک دولت  در این قسمت به این پرسش پرچالش می

هایی قرار گیرند؟  چه کسانی باید مشمول چنین کمک، افراد به صورت نقدی باشد به
این است که فقرا اما ، ایم رسد و تاکنون نیز مفروض گرفته پاسخی که در ابتدا به ذهن می

، توان فقرا یا به عبارت دیگر شویم که چگونه می دشوار مواجه می  بالفاصله با این پرسش
 ز غیرمستحقان تمیز داد؟ افراد مستحق کمک را ا

معیارهای مختلفی برای شناسایی فقرا پیشنهاد شده است. به ، در پاسخ به این پرسش
اهداف »را آنها  هدف که 17ضمن معرفی ، 2030سازمان ملل در نقشه راه ، عنوان مثال

را اولین هدف خود « محو فقر در همه اشکالش و در هر جا»، نامیده است« توسعه پایدار
درآمد ، فی کرده است سندی که کشورمان نیز به آن متعهد شده است. در این سندمعر

به عنوان معیار فقر مطلق یا شدید پیشنهاد شده است ، دالر برای هر فرد 25/1روزانه کمتر از 
البته در مورد اینکه معادل ریالی مناسب برای چنین درآمد دالری در کشور ما باید طبق 

توان  ممکن است اختالف نظر وجود دارد. با وجود این می، به شودکدام نرخ تبدیل محاس
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قیمت دالر در بازار آزاد و قیمت دالر بر حسب ، برای این منظور  گفت که دو معیار رایج
تومان در نظر  30000. اگر قیمت دالر در بازار آزاد را حدود 1برابری قدرت خرید هستند

یک  2یک درآمد پایه جزئی، پیشنهادی سازمان مللبه جای خط فقر ، بگیریم و برای شروع
 6/3یا ، تومان برای هر فرد 900000در این صورت درآمد ماهیانه ، دالر را مبنا قرار دهیم

تواند شاخصی مقدماتی برای خط فقر  می، نفری 4میلیون تومان برای یک خانواده 
یابد. البته طبق  ن افزایش میمیلیون توما 2/7محسوب شود. با خط فقر دو دالری این مبلغ به 

میلیون تومان  12تا  10، نفری در شهر تهران 4خط فقر برای یک خانواده ، ها برخی تخمین
برآورد شده است. مبنا قرار دادن محاسبه بر حسب روزانه یک دالر برای هر فرد به این 

ایر اعداد صرفاً س، یا ... دالری 3یا  2خطوط فقر ، دلیل است که بدون ایجاد خلل در نتایج
به این دلیل که حرکت به سمت محو فقر ویژه  به، ضریبی از شاخص یک دالری هستند

فرآیندی تدریجی و طوالنی است که با تعریف ، مطلق و از آنجا به سمت محو فقر نسبی
 خطوط فقر مختلف در هر مرحله از این فرآیند سازگار است.

های حمایتی رایج گفته شد این  در مورد طرحبندی مطالبی که تاکنون  در اینجا با جمع
ها تا چه اندازه در محو یا حداقل کاهش فقر  پرسش اساسی قابل طرح است که این طرح

های بسیاری که در سراسر جهان و از  اند؟ واقعیت این است که با وجود تالش ثر بودهؤم
دهند که  مینشان  المللی آمارها در سطوح ملی و بین، جمله در ایران صورت گرفته است

رایج در جوامع انسانی است. از این رو پرسش بعدی این است که ای  فقر همچنان پدیده
شناسی  اند؟ در قسمت بعد که به آسیب های فقرزدایی به اندازه کافی موثر نبوده چرا تالش

 شود.   های حمایتی اختصاص دارد به این پرسش اساسی پرداخته می طرح

                                                      
. بدیهی است که واحد پول کشور ریال است اما در اینجا حداقل به سه دلیل، بر پرداخت درآمد پایه همگانی 1

شود. اوالً خط فقر جهانی که از سوی سازمان ملل برحسب دالر پیشنهاد شده  دالری تأکید می برحسب ارزش
است، شاخصی است که همواره سیاستگذاران و مردم را در این مورد که سطح درآمد پایه همگانی پرداختی به 

خواهد داشت. ثانیاً قیمت  شهروندان ایرانی، هماهنگ با درآمد پایه همگانی در سطح جهان باشد، گوش به زنگ نگه
تواند  شود که پرداخت نقدی برحسب ارزش روز دالر می های مهم بیانگر تورم تلقی می دالر در ایران یکی از شاخص

که پرداخت یارانه نقدی برای هر نفر  29تا حد زیادی، قدرت خرید مردم را حفظ کند. الزم به ذکر است که در آذر 
دالر در ماه بود. این در  40تومان بود که معادل بیش از  1100، قیمت دالر کمتر از تومان در ماه شروع شد 45500

دالر در ماه است. ثالثاً چون دولت برای تأمین مالی  2حالی است که ارزش این پرداخت در حال حاضر، کمتر از 
فروش برساند، این شیوه متصل کردن  های خود، انگیزه  باالیی دارد که دالر را با قیمت باالتری در بازار آزاد به هزینه

 ای در جهت مخالف برای کاهش قیمت دالر ایجاد خواهد کرد. پرداخت درآمد پایه به قیمت دالر، انگیزه

2. partial basic income 
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 های حمایتی رایج طرحشناسی  آسیب .3-1
تواند از منظرهای  های فقرزدایی می های حمایتی یا سیاست شناسی طرح گرچه آسیب

از منظر حامیان طرح درآمد پایه ، شناسی مختلفی صورت گیرد اما در اینجا این آسیب
شناسی ابتدا الزم است به این نکته  همگانی مورد نظر است. در توضیح این نوع آسیب

این فرض مهم نهفته « به چه افرادی باید کمک کرد؟»شود که در پرسش اساسی توجه 
توان آنان را اعضای یک مجموعه محسوب کرد  است که لزوماً افراد یک جامعه که می

نیاز از  باید طبق معیاری به دو گروه افراز شوند: یک گروه مستحق حمایت و گروه دیگر بی
هایی که با  های اینچنینی را با وجود تفاوت طرح توان تمامی چنین حمایتی. به این دلیل می

که « همگانی»در مقابل طرح درآمد پایه ، نامید« گزینشی»های حمایتی  طرح، هم دارند
هایی  های حمایتی گزینشی را دچار چه آسیب طرح، UBIغیرگزینشی است اما حامیان 

حداقل به دو ، گزینشی استحقی همگانی و نه ، که آمد پایهأکید بر ایندانند؟ آنان با ت می
 کنند: های گزینشی اشاره می نوع آسیب در طرح

 ( وجود خطا در شناسایی و گزینش افراد 1
 ها و پیامدهای این شناسایی          ( هزینه2

دو نوع خطای رایج به ، یند شناسایی فقراآپردازیم. در فر ابتدا به خطاهای شناسایی می
اند. خطای شمول یعنی فردی که  شناسایی شده 2ولو خطای عدم شم 1نام خطای شمول

مشمول کمک شود و خطای عدم شمول یعنی فردی که مستحق ، مستحق کمک نیست
تر  مشمول کمک نشود. وقوع هر دو نوع خطا زمانی فراگیرتر و مخرب، کمک است

ناسایی شود که اوالً درصد بزرگی از افراد یک جامعه نیازمند کمک باشند و ثانیاً نظام ش می
ها  از یک سو ده، کارایی کمی داشته باشد. از آنجا که در حال حاضر در کشور ما، فقرا

درآمد افراد   های های داده کنند و از سوی دیگر هنوز پایگاه یارانه دریافت می، میلیون نفر
 احتمال بروز هر دو خطا در کشور ما باالست.   ، اند تکمیل نشده

احتمال بروز دو خطای مذکور به ، کاراتر شدن نظام شناساییاما حتی اگر فرض کنیم با 
، انتقاداتی وارد است، همچنان بر نفس وجود چنین نظام شناسایی، سمت صفر میل کند

ها و پیامدهای این نظام شناسایی به این نحو قابل بیان هستند.  انتقاداتی که بر مبنای هزینه

                                                      
1. inclusion error 

2. exclusion error 
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هر سطحی از درآمد ، قیق قابل ترسیم نیستبه طور د« خط فقر»اوالً توجه کنیم که چون 
باالی آن « اندکی»شود افراد با سطوح درآمدی  باعث می، که به عنوان خط فقر ترسیم شود

اگر درآمد ، احساس ظلم کنند. به عنوان مثال، شوند که از دریافت کمک محروم می
یا  1/2اش  روزانهفردی که درآمد ، معیار خط فقر قرار گیرد، دالر برای هر فرد 2روزانه 

نیازهای  تأمینچون از لحاظ ، شود یا ... دالر است و از دریافت کمک محروم می 2/2
، دالر قرار گرفته است ندارد 2تفاوت چندانی با فردی که در مرز خط فقر روزانه ، اساسی

مشکل مهمی که ، احساس ظلم خواهد کرد. به عبارت دیگر، چنین فرد محروم از کمکی
، چنین خط فقر و هر خط فقر دیگری وجود دارد این است که وقتی به عنوان مثالدر مورد 

دالر اعالم شد و بنابراین افراد زیر این خط مشمول کمک و افراد  2خط فقر معادل روزانه 
خود را مظلوم ، آیا دسته اخیر با اجرای چنین طرحی، محروم از کمک شدند، باالی آن

افراد با حفظ فعالیت اقتصادی خود تالش نخواهند کرد تا احساس نخواهند کرد؟ آیا این 
درآمد خود را کمتر از واقع اعالم کنند؟ یا با کاهش فعالیت مولد خود تالش نخواهند 

برخوردار شوند؟ روشن « رانت تبعیضی»از این ، کرد تا با کشاندن خود به زیر این خط
ساساً چنین مشکلی بروز ا« همگانی»در یک طرح ، است که برخالف یک طرح گزینشی

      نخواهد کرد.
های  ها و پیامدهای شناسایی بپردازیم. اوالً یکی از پیامدهای منفی کمک حال به هزینه

به این معنی است ، است 1سازی مشکل بدنام، گزینشی که الزمه یک نظام شناسایی است
احساس ، ناخته شوندکه برخی فقرا از اینکه نزد اطرافیانشان به عنوان فرد مستحق کمک ش

رغم استحقاق دریافت  کنند و همین احساس ممکن است باعث شود تا علی شرمساری می
گاهی اوقات ، هایی محروم کنند. عالوه بر این خود را از دریافت چنین کمک، کمک

شناسایی افراد مستلزم سرک کشیدن به حریم خصوصی افراد است که در تعارض با حق 
یم خصوصی است. همچنین احتمال خودسری ماموران دولتی و افراد برای داشتن حر

های گزینشی در  در طرح، پروری همچنین احتمال سوءاستفاده از نیاز افراد به منظور حامی
 بسیار باالست.، های غیرگزینشی مقایسه با طرح

  درصد افراد یک جامعه مستحق کمک 20یا  70ثانیاً وقتی فقر چنان گسترده شود که 
جایی افراد  هنه تنها هزینه شناسایی اولیه فقرا بسیار باالست بلکه به دلیل جاب، شوند شناخته

                                                      
1. stigmatization 
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الزم است که افراد به طور ادواری نیز ردیابی ، بین سطوح درآمدی مختلف در طول زمان
 های بیشتری بر نظام حمایتی خواهد شد. شوند که باعث تحمیل هزینه

سازی نیز  عدم شمول صفر باشند و مشکل بدنام ثالثاً حتی اگر احتمال خطاهای شمول و
مشروط ، های حمایتی گزینشی وجود دارد مشکل اساسی دیگری که در طرح، ناچیز باشد

هاست. مثالً یک شرط این است که وقتی درآمد فردی کمتر از خط فقر  بودن حمایت
رسیدن به به عنوان فرد فقیر شناسایی شده و مستحق دریافت کمک تا ، تعیین شده باشد

، سطح درآمد فرد از خط فقر مفروض فراتر برود، خط فقر است. حال اگر به هر دلیلی
فقط تا زمانی که بیکار ، اعطایی به وی قطع خواهد شد. یا این که یک فرد بیکار  کمک

از دریافت کمک ، مشمول دریافت بیمه بیکاری است و در صورت یافتن شغل، است
ای قوی برای  انگیزه، شود که در فرد بیکار ن شرطی باعث میشد. وجود چنی محروم خواهد 

شکل گیرد. بنابراین یک پیامد نامقصود چنین ، های کاری عدم یافتن شغل و کسب مهارت
است. این مشکل که در  1گرفتار شدن وی در تله بیکاری، حمایت مشروطی برای فرد بیکار

گذاری شده است. بنابراین  نام 2تله فقرهای مشروط به فقرا نیز وجود دارد  مورد سایر کمک
با تلفیق این مشکل با مشکل احساس مظلومیت ناشی از محرومیت از دریافت کمکی برای 

توان گفت افرادی که  می، گیرد نزدیک به آن شکل میویژه  به افرادی که باالی خط فقر و
دارند و افرادی که باال و  قرار دارند انگیزه دارند که خود را در دام فقر نگه« خط فقر»ین یپا

رانت بودن زیر »انگیزه دارند تا خود را به زیر آن خط برسانند تا از ، نزدیک آن قرار دارند
 استفاده کنند و به این طریق خود را در دام فقر گرفتار کنند.     « خط فقر

دی اکنون یکی از علل بیکاری غیرارا رابعاً رشد سریع تکنولوژی و اتوماسیون که هم
در کشورهای با درآمد باالست و در آینده نزدیک در این کشورها تشدید خواهد شد و 
دیر یا زود امواج این نوع بیکاری به کشورهای با درآمد متوسط و پایین نیز خواهند 

های  برای ناکارایی طرح UBIیکی دیگر از دالیلی است که از سوی حامیان ، رسید
 شود. حمایتی رایج ذکر می

های گزینشی فقط به بخشی از جامعه و نه همه جامعه  خامساً به دلیل آنکه در طرح
گیری نوعی شکاف در جامعه خواهیم بود شکاف بین  شاهد شکل، شود کمک می

بار این کمک را ، برخورداران از این نوع کمک و کسانی که باید از طریق پرداخت مالیات
                                                      
1. unemployment trap 

2. poverty trap 
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مانعی جدی بر سر راه ، کنندگان مالیات اختبه دوش بکشند. نبود انگیزه کافی در پرد
به دلیل برخورداری همه  UBIهای فقرزدایی گزینشی است. در یک طرح  موفقیت سیاست

توجه کنیم که برای گروه بزرگی از ویژه  به، رسد این مقاومت به حداقل می، افراد
             جیب خواهد بود.جایی پول از این جیب به آن  هاجرای این طرح معادل جاب، دهندگان مالیات

خواهان حرکت از  UBIهایی است که حامیان  به منظور اجتناب از چنین آسیب
های گزینشی رایج به سمت یک طرح درآمد پایه همگانی هستند. دالیل مختلف آنان  طرح

( امکان بروز خطاهای شمول و عدم 1به طور خالصه این است که با اجرای چنین طرحی 
مشکل دوری ، شود ( چون درآمدی مساوی به همه افراد پرداخت می2شمول منتفی است 
، شود ( چون درآمد پایه به همه پرداخت می3شود  فقر بالموضوع مییا نزدیکی به خط 

شوند  پروری تا حد زیادی رفع می خودسری ماموران دولتی و حامی، سازی مشکالت بدنام
نه تنها مشکل دام بیکاری یا دام ، شود ( چون این درآمد به صورت نامشروط پرداخت می4

، های خود کنند تا با افزایش مهارت نگیزه پیدا میشود بلکه بیکاران و فقیران ا فقر منتفی می
ای  طور که افراد باالی خط فقر نیز انگیزه همان، در مشاغل پردرآمدتری مشغول کار شوند

( 5هایی را نخواهند داشت  برای کاهش تالش خود برای برخوردار شدن از چنین حمایت
شناسایی اولیه و بعدی اجرای های  هزینه، شود چون درآمد پایه به همه افراد پرداخت می

در ، های حمایتی گزینشی های دیوانساالری در مقایسه با طرح این طرح و سایر هزینه
تواند همچون یک سپر محافظ در  ( همگانی بودن این طرح می6کمترین حد ممکن است 

رغم  ( وقتی علی7مقابل امواج بیکاری غیرارادی ناشی از گسترش اتوماسیون عمل کند 
 همه افراد آن جامعه به تساوی تحت حمایت، ها بین افراد یک جامعه انبوه تفاوت وجود
UBI  قرار گیرند هم احساس عدالت در جامعه فراگیرتر خواهد شد و هم نیروی سیاسی

شاهد ، ( با دریافت یک درآمد پایه2بزرگی برای اجرای این طرح شکل خواهد گرفت 
ر خانگی و اجتماعی در مقابل کار مزدی خواهیم آزادسازی بخشی از زمان افراد برای کا

تواند به انباشت بیشتر سرمایه انسانی در خانواده و سرمایه اجتماعی در جامعه  بود که می
 منجر شود.

این است که ، تر است ها اساسی اما آنچه از دید بسیاری از حامیان این طرح از همه این
آن از وظایف هر  تأمیندانند که  می« حق انسانی اساسی»درآمد پایه همگانی را یک 

 حکومتی است.   
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      های حمایتی . طرح درآمد پایه همگانی طرحی در کنار سایر طرح7-1
« تونسند»به این ترتیب تا این مرحله استدالل شده است که اوالً برخالف نظر کسانی چون 

به حقوق انسانی  که نباید به فقرا کمک کرد اگر طبق درک شهودی خود از عدالت قائل
که گرچه « نوزیک»باید به فقرا کمک کرد. ثانیاً برخالف نظر کسانی چون ، مساوی باشیم

 تأمینبا کمک داوطلبانه به فقرا مخالف نیستند ولی خواهان عدم دخالت دولت برای 
حقوق فقرا از طریق اخذ مالیات اجباری هستند چنین دخالتی ضروری است ثالثاً برای 

کاراتر آن است که چنین حمایتی به صورت نقدی باشد. رابعاً به دلیل ، تحقق این حقوق
های مختلف شناسایی و ردیابی  هزینه، سازی بدنام، وجود خطاهای شمول و عدم شمول

اگر از نظر « درآمد پایه همگانی».. استدالل شد که طرح وجود امواج بیکاری و .، فقرا
شایسته آنها  های حمایتی نباشد حداقل در کنار تر از سایر طرح قابل دفاع، کارایی و عدالت

 تر است. بررسی عمیق
گیری ویروس کرونا در  همه، طی دوسال اخیر UBIالبته یکی از دالیل توجه بیشتر به 

کسب ویژه  به، به دلیل آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارهاسطح جهان نیز بوده است که 
ها در سراسر جهان در جهت حمایت شده  تر دولت باعث دخالت گسترده، و کارهای خرد

است. با وجود این باید توجه کرد که در اینجا مسئله نه نفس ضرورت حمایت بلکه بر سر 
 تأمینتواند در  ع حمایتی مینوع حمایت است. به عبارت دیگر پرسش این است که چه نو

 ها کاراتر عمل کند؟     حقوق اساسی انسان
حداقل ، UBIشود که چرا با وجودی که از معرفی ایده  بنابراین این پرسش برجسته می

این طرح عمدتاً در حد یک ایده باقی مانده ، گذرد ها سال می ده، یافته در کشورهای توسعه
به مرحله اجرا رسیده ، آن هم به صورت آزمایشی، دودیهای مح ها و مکان و فقط در زمان

توان در انتقادات وارد بر این طرح جستجو کرد. در ادامه به  است؟ بخشی از پاسخ را می
 پردازیم. اهم این انتقادات می

 . انتقادات وارد بر طرح درآمد پایه همگانی  8-1
انی را به منزله طرحی در کنار رسد تا اینجا بتوان طرح درآمد پایه همگ گرچه به نظر می

، های حمایتی های حمایتی در نظر گرفت اما بر این طرح نیز همچون دیگر طرح دیگر طرح
 توان چنین فهرست کرد:  را میآنها  انتقاداتی وارد شده است که اهم



 11 |سیروس امیدوار  | ...های نفت و گاز دولتی به درآمد پایه همگانی و  گذار از رانت

پرداخت چنین درآمدی به افرادی که قادر ولی مایل به کار کردن نیستند غیراخالقی ( 1
 نامنصفانه است.یا 

 اجرای این طرح به افزایش بیکاری و کاهش تولید منجر خواهد شد.( 2

هستند یا فقط با خلق  تأمینمنابع مالی الزم برای اجرای این طرح یا غیرقابل ( 3
 هستند.  تأمینهای باال قابل  نقدینگی و تورم

انتقادات اخالقی و  توان در دو دسته شود انتقادات مذکور را می که مالحظه میطور همان
پردازیم و در قسمت  بندی کرد. ابتدا به بررسی و ارزیابی انتقادات اخالقی می اقتصادی طبقه

، بعد انتقادات اقتصادی وارد بر طرح را که عمدتاً بر سه متغیر اصلی اقتصاد کالن یعنی رشد
 کنیم. ی میبررسی و ارزیاب، کید بر رشد اقتصادیأبا ت، بیکاری و تورم متمرکز هستند

 . انتقادات اخالقی وارد بر طرح درآمد پایه همگانی و دفاع حامیان طرح  9-1
مبانی اخالقی آن ویژه  به گرچه در منابع مختلفی در مورد مبانی طرح درآمد پایه همگانی و

ترین  توان فان پاریس فیلسوف و اقتصاددان بلژیکی را جدی بحث شده است اما چون می
مبنای ویژه  به در اینجا به دلیل اهمیت تبیین مبانی این طرح و، محسوب کردمدافع این طرح 

ای  از آخرین کتاب وی که با عنوان درآمد پایه پیشنهادی بنیادی برای جامعه، اخالقی آن
به این ، منتشر شده است 2017و با مشارکت واندربورف در سال ، آزاد و اقتصادی سالم

گان برای تشریح مبنای اخالقی این طرح در فصل پنجم شود. نویسند منظور استفاده می
با « های منصفانه اخالقاً قابل دفاع؟ سواری مجانی در مقابل سهم»کتاب خود با عنوان 

 کنند:  چنین آغاز می، بندی انتقادات اخالقی وارد بر این طرح صورت
، رد و از نظر بسیاریگی یکی باالتر از همه قرار می، از بین تمامی انتقادات به درآمد پایه»

به نامشروط بودنش به معنای فارغ از تعهد ، تر است. این انتقاد تر و قاطع اصولی، تر احساسی
کنندگانش به کار کردن یا تمایل به کار  شود یعنی عدم الزام دریافت آن مربوط می 1بودن

فقر و روش موثری برای کاهش ، توانند بپذیرند که یک درآمد پایه کردن. برخی می
با وجود این همچنان قویاً با آن به دلیل اخالقی مخالفت کنند. این ، کند بیکاری ارائه می

اصل زیربنایی ، گرا شود. در یک روایت روایت کمال انتقاد در دو روایت عمده ظاهر می
این است که کار بخشی از زندگی خوب است و بنابراین یک درآمد تضمین شده بدون 

                                                      
1. obligation-free 
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عادل است با پاداش دادن به یک رذیلت یعنی بطالت. در روایت م، نوعی شرط کاری
اصل زیربنایی نه درباره فضیلت بلکه درباره انصاف است. آن طور ، دیگر روایت لیبرال

یک درآمد پایه نامشروط در تقابل با یک ایده عموماً »کند:  آن را بیان می 1که جون الستر
با کار دیگران ، نه است که افراد جسماً تواناگیرد: نامنصفا پذیرفته شده عدالت قرار می

         «.زندگی کنند
در رابطه با این بند چند نکته قابل ذکر است. اوالً نویسندگان با اظهار این مطلب که 

که شکل دادن به نهادهای ، پذیریم که ما میطور همان، اگر فرد این دیدگاه را بپذیرد»
ندگی خوب بلکه با یک درک سازگار و معقول از اجتماعی ما نباید با درک خاصی از ز

کنند که  روشن می، «تر از اولی است بسی جدی، این روایت دوم انتقاد، عدالت هدایت شود
از نظر آنان نیز ، «عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است»، طورکه از نظر رالز همان

هوم عدالت از نظر رالز باید مفهومی از عدالت هرچند مفهومی شاید اندکی متفاوت با مف
دادن به نهادهای اجتماعی باشد نه نوع اخالق کاری از دید گروهی از افراد   مبنای شکل

. گرچه فراگیر شدن اخالق کاری مبتنی بر 2حتی اخالق کاری مبتنی بر فضیلت کار کردن
د پایه تواند به تولید بیشتر و از این طریق به درآم فضیلت کار کردن در یک جامعه می

با وجود این »کنند که  همگانی بیشتر و پایدارتری منجر شود اما نویسندگان تصریح می
مشروط به کار کردن یا ، کند که ایجاد امنیت مادی اساسی یک از اینها توجیه نمی هیچ

که طور بود که آن تمایل به کار کردن باشد. تحمیل چنین شرطی فقط هنگامی مشروع می
کننده از آنچه  توانست از یک درک قانع می، قاد اخالقی ایجاب کردهروایت دوم این انت

استخراج شود. بنابراین ما بر این روایت دوم متمرکز خواهیم ، کند که انصاف ایجاب می
کار ه در مورد انتقاد اول نیز ب، یمیگو شد گرچه بخش اعظم آنچه در پاسخ به آن می

 «.رود می
دو ، روایت دوم انتقاد که بر ایده عدالت مبتنی است ثانیاً نویسندگان برای تمرکز بر

نامند از هم  می 3را عدالت همکارانه و عدالت توزیعیآنها  درک مختلف از عدالت که
                                                      
1. Jon Elster 

. قبالً به جانشینی بین کار مزدی با کار بدون مزد در خانه و کار داوطلبانه در جامعه و اثرات این جانشینی بر رشد 2
توان این پرسش را برای  اشاره شد. در اینجا می  UBIاقتصادی و انسجام اجتماعی در صورت اجرای یک طرح

کنند مطرح کرد که آیا برای کار مزدی فضیلت  کسانی که نفس کار کردن را یک فضیلت اخالقی محسوب می
 بیشتری قائل هستند یا مثالً برای کار داوطلبانه اجتماعی بدون انتظار مزد؟

3. cooperative justice and distributive justice  
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دانند بر  می« آزادی حقیقی برای همگان»تفکیک کرده و درآمد پایه همگانی را که ابزار 
نامنصفانه است که افراد »این که کنند. آنان در مورد  درکی از عدالت توزیعی مبتنی می

و زیربنای اتهام سواری مجانی که بر درکی از « جسماً توانا با کار دیگران زندگی کنند.
 نویسند: چنین می، عدالت به منزله معامله به مثل مبتنی است

کننده است یعنی به منزله توصیفی  قانع، چنین درکی به منزله درکی از عدالت همکارانه»
کنندگان در نوعی  های همکاری بین شرکت منصفانه منافع و هزینه از تخصیص

کننده  قانع، آمیز همکارانه. اما به منزله درکی از عدالت توزیعی گذاری مخاطره سرمایه
بین اعضای یک جامعه. فقط ، نیست یعنی به منزله توصیفی از توزیع عادالنه حقوق بر منابع

وارد ترتیبات ، توانند به منظور برخورداری متقابل یبر مبنای چنین توزیعی است که مردم م
با مازاد همکارانه توزیع شده طبق یک معیار عدالت توزیعی. و ، همکارانه منصفانه شوند

باید به درکی ، فرد برای اینکه به بهترین نحو از انصاف یک درآمد پایه نامشروط دفاع کند
ما استدالل کردیم آنچه نیاز داریم د. و نه عدالت همکارانه متوسل شواز عدالت توزیعی 

نه فقط برای قلیلی ، اگر آنچه به فکرش هستیم آزادی باشد، یک درآمد پایه نامشروط است
طلبانه از عدالت توزیعی استناد  بلکه برای همگان. به این طریق به یک درک تساوی

شود بلکه  واجه میکند م کنیم که با آزادی نه به منزله قیدی بر آنچه عدالت ایجاب می می
ای است که عدالت متضمن توزیع منصفانه آن است. این ایجاب  عیناً همان خمیرمایه

تفسیر شود یعنی نه تنها « آزادی صوری»نه فقط ، «آزادی حقیقی»کند که آزادی به مثابه  می
متضمن حق صرف بلکه توانایی واقعی برای انجام دادن آنچه شخص ممکن است 

کند که  طلب بودن در مورد آزادی حقیقی ایجاب نمی است. تساوی بخواهد انجام دهد
توانند عادالنه  ها می ای باشد. نابرابری سازی آن به هر هزینه هدف شخص باید مساوی

، محسوب شوند اگر به نفع همه حتی قربانیان آشکارشان عمل کنند. اگر این را بپذیریم
آزادی حقیقی برای افراد با حداقل بیشترین  آنچه باید دنبال کنیم ]فراهم کردن[

]برخورداری از[ آن است یعنی حداکثرسازی حداقل سطح آزادی حقیقی یا به طور 
« آزادی حقیقی برای همگان»، یا با ابهام کمتر« سازی آزادی حقیقی ماکسیمین»، تر دقیق

 (.2017ـ )فان پاریس و واندربورف 
مان درباره  سازی تری مفهوم ا به طور دقیقکند ت پاسخ دادن به این چالش ما را ملزم می»

زیرا آزادی ، بندی کنیم عدالت توزیعی به مثابه آزادی حقیقی برای همگان را صورت
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خواهند و آزادی حقیقی  شان آن طور که آنان می برای گذران زمان 1ها حقیقی مطلوب تنبل
کنند.  خالف سیر میخواهند در جهات م برای خرید هر آنچه که آنان می 2مطلوب دیوانگان
، کند سازی ما درباره عدالت توزیعی ایجاب می آنچه مفهوم، تر به عبارت دقیق

استفاده از این عبارت را ، حداکثرسازی آزادی حقیقی نیست )گرچه ما به خاطر سهولت
ادامه خواهیم داد( بلکه در عوض حداکثرسازی مواهبی است که زیربنای این آزادی را 

را دریافت   ها یعنی حداکثرسازی آن چیزی که توسط افرادی که حداقلدهند  شکل می
شان. اما اساساً برای اکثر ما به  از طریق اساس مادی برای اعمال آزادی حقیقی، کنند می

ها ما به طور بسیار نامساوی از آنچه که  هایمان در همه انواع روش عنوان بخشی از دریافتی
قواعد تمدنی و غیره ، سازمان اجتماعی، انباشت سرمایه ،پیشرفت تکنولوژی، توسط طبیعت

دهد  شویم. آنچه یک درآمد پایه انجام می شده برخوردار می به طور رایگان به ما داده 
یک از ما  تضمین این است که هر فردی یک سهم منصفانه دریافت کند از آنچه امروزه هیچ

بت عظیمی که به طور بسیار نامساوی در ای از موه سهم منصفانه، کاری برایش انجام ندادیم
، درآمدهای ما لحاظ شده است و اگر به همه داده شود و در باالترین سطح پایدار تثبیت شود

تا آنجا که شدنی ، کنند ها را دریافت می کند افرادی که ]بدون درآمد پایه[ حداقل تضمین می
 (.2017، یس و واندربورف)فان پار« کنند. بیشتر دریافت می، به طور پایداری، است

بندی دیدگاه فان پاریس و واندربورف در مورد طرح درآمد پایه  بنابراین در جمع
حداقل بر دو فرض ، توان گفت که استدالل نهایی آنان در حمایت از این طرح همگانی می

ترین بیان این فرض  یکی اخالقی و دیگری اقتصادی استوار است. شاید روشن، اساسی
کانت به این نحو ، شود یاد می« اصالت فرد اخالقی»ا که از آن با عنوان اخالقی ر

نفسه[ غایتند و از ایشان  همیشه بدان که افراد انسان ]هر یک فی»بندی کرده باشد:  صورت
داللت این فرض «. ای برای رسیدن به غایات خویش استفاده مکن. صرفاً همچون وسیله

در کرامت ذاتی است و از سوی دیگر حق هر یک از ها  اخالقی از یک سو برابری انسان
همان آزادی انتخاب ، آنان در دنبال کردن اهداف خود در زندگی است که بیان دیگر آن

برخورداری از حداکثر ، هاست اما الزمه این کرامت ذاتی و آزادی انتخاب تک تک انسان
به معنای وجود  آزادی حقیقی و نه حداکثر آزادی صوری است. حداکثر آزادی صوری

                                                      
1. Lazies 

2. Crazies 
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بدون اینکه در عمل توان چندانی برای ، های ممکن پیش روی افراد است حداکثر گزینه
 عمدتاً به دلیل محرومیت از درآمد کافی. ، ها داشته باشند انتخاب از بین گزینه

، توان از آزادی صوری به آزادی حقیقی عبور کرد حال در پاسخ به اینکه چگونه می
آن را برخورداری از یک درآمد پایه همگانی در باالترین سطح پایدار نویسندگان الزمه 

اخذ ، آن هم در باالترین سطح پایدار، دانند. اما الزمه برخورداری از چنین درآمدی می
مالیات از ثروتمندان و بازتوزیع آن بین افراد کمتر برخوردار است. اینجاست که آنان در 

اخذ چنین مالیاتی چیست؟ به فرض اقتصادی خود  پاسخ به این پرسش که مجوز اخالقی
نه صرفاً ، ها و از جمله ثروتمندان شوند و آن این است که درآمد همه ما انسان متوسل می

آنها  محصول تالش ما بلکه عمدتاً محصول مواهبی است که خود نقشی در ایجاد
اعی و قواعد تمدنی از سازمان اجتم، انباشت سرمایه، پیشرفت تکنولوژی، ایم. طبیعت نداشته

اند و هم نقشی قاطع در درآمد ما  اهم این مواهب هستند که هم قبل از تولد ما وجود داشته
سازی نویسندگان درباره عدالت توزیعی منصفانه به نظر  دارند. از این رو بر مبنای این مفهوم

درآمد پایه  در قالب حداکثر، رسد که بخش اعظم درآمد حاصل از این میراث اجتماعی می
بین همه افراد جامعه به طور مساوی و بقیه آن بین کسانی که تالش بیشتری ، همگانی پایدار

برخورداری همگان از یک ، دهند توزیع شود. به عبارت دیگر برای خلق ثروت صورت می
نابرابری درآمدی بر حسب میزان ، درآمد پایه در باالترین سطح پایدار و از این سطح به باال

آن هم به منزله نوعی پاداش برای کسانی که با تالش بیشتر ، مشارکت افراد در خلق ثروت
نتیجه ، اند زمینه برخورداری همگان از چنین درآمد پایه همگانی را فراهم کنند خود توانسته

 سازی آنان درباره عدالت توزیعی است.                منطقی مفهوم
رچه رالز نیز در اصل تفاوت که اصل دوم از اصول توان افزود گ در همین رابطه می

داند که به نفع  هایی را عادالنه می نابرابری، عدالت نظریه عدالت همکارانه وی است
رو مشابه نظریه عدالت توزیعی فان پاریس است اما به  اینحرومترین افراد جامعه باشند و ازم

ابزار ضروری تحقق آزادی ، مگانیدرآمد پایه ه، رسد که چون از دید فان پاریس نظر می
در جایگاهی واالتر از اصل تفاوت و در همان اصل اول رالز که ، شود حقیقی محسوب می
شود قرار بگیرد زیرا حقی اساسی است که باید  های برابر مربوط می به حقوق و آزادی

اساسی طور که مثالً آزادی اندیشه حقی  همان، همگان به تساوی از آن برخوردار باشند
 است که همگان باید به تساوی از آن برخوردار باشند.    
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توان با استفاده از وضعیت فرضی اولیه حجاب جهل  رسد می که به نظر مینکته پایانی این
یکی ، طبق نظریه رالزاز طرح درآمد پایه همگانی دفاع کرد. اما چگونه؟ ، در نظریه رالز نیز

را بین  1ن است که چگونگی تقسیم خیرات اساسیاز کارکردهای اساسی اصول عدالت ای
( در این 396ص، 1971کند اما منظور از خیرات اساسی چیست؟ رالز ) افراد مشخص می

خواهان ، خواهند نظر از چیزهای دیگری که می صرف، افراد عاقل»نویسد:  مورد می
د. به فرض ثبات های زندگیشان هستن نیازها برای پیشبرد نقشه چیزهایی معین به منزله پیش

تر را بر محدودتر و سهم بزرگتری از ثروت و  آنان آزادی و فرصت گسترده، سایر چیزها
که این چیزها خوب هستند به اندازه دهند. این وچکتری از آن ترجیح میدرآمد را بر سهم ک

عزت نفس و اعتماد کامل به معنای »ام که  رسد اما من همچنین گفته کافی روشن به نظر می
ترین خیر اساسی باشد و از این بیان در ارائه استدالل برای  شاید مهم، 2«رزش خود شخصا

 (.    29دو اصل عدالت استفاده شده است )بخش 
توان گفت که افراد در وضعیت اولیه حجاب جهل برای اینکه به  بر این اساس می

زت نفس خود را در عویژه  به نحوی کاراتر بتوانند خیر خود را در زندگی دنبال کنند و
توان  پس می، ترین خیر اساسی است جامعه حفظ کنند عزت نفسی که از نظر رالز مهم

ای که قرار است اصول عدالت را برای  انتظار داشت که چون از موقعیت خود در جامعه
اطالعی ندارند که مثالً در آن جامعه فقیر یا غنی ، تنظیم نهادهای اساسی آن انتخاب کنند

توان انتظار داشت تا خواهان برخورداری از درآمد پایه همگانی در  می، شد خواهند
 به منزله یکی از نهادهای اساسی آن جامعه باشند. ، باالترین سطح پایدار

 اجرای طرح بر بیکاری و رشد اقتصادی  تأثیر . 10-1
تأثیر معموالً ، منتقدان این طرح بپردازیم. UBIاکنون به ارزیابی انتقادات اقتصادی وارد بر 

توان استدالل  میبینند.  از مسیر افزایش بیکاری می، منفی اجرای آن را بر رشد اقتصادی
کسب درآمد است. ، منتقدان را به این نحو بیان کرد که چون انگیزه اصلی افراد از کار

ت با جانشینی فراغ، فقراویژه  به شود که افراد و دریافت یک درآمد پایه همگانی باعث می
از ، عرضه کار خود را کاهش دهند. با انتقال منحنی عرضه کار به سمت چپ، به جای کار

یک سو شاهد کاهش اشتغال و به تبع آن کاهش تولید خواهیم بود و از سوی دیگر با 

                                                      
1. primary goods 

2      -                                                              
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های تولید افزایش یافته و سود تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت  هزینه، افزایش دستمزدها
مالی  تأمینتوان دولت برای ، لیاتی دولت شده و از این طریقکه باعث کاهش درآمد ما

های حمایتی و از جمله طرح درآمد پایه همگانی که عمدتاً باید از طریق درآمدهای  طرح
توان این طرح را یک طرح  رو می کاهش خواهد یافت و ازاین، شوند تأمینمالیاتی 

 خودمخرب خواند.
زاده  طور که شریف چند نکته اشاره کرد. اوالً همان توان به در مقابل چنین استداللی می

شامل عوامل مختلفی ، اوالً انگیزه انسان از کار کردن»، کنند ( اشاره می1399) و بهرمن
احساس ، رضایت از خویش، اعتبار، میل به شناخته شدن، مانند دریافت پاداش و دستمزد

های بزرگ  وی کار برندگان جایزهطلبی است. عرضه نیر احترام به خود و جاه، مفید بودن
دهد یا افراد به سطح  کند که نشان می % کاهش پیدا می1پس از دریافت جایزه حدود 

های دیگری از کار کردن دارند. بنابراین بابت  درآمدی مشخصی قانع نیستند و یا انگیزه
جود جای نگرانی زیادی و، کاهش عرضه نیروی کار در اثر پرداخت درآمد پایه همگانی

های  از داده، اند هایی که اثر درآمد پایه بر عرضه نیروی کار را منفی تخمین زده ندارد. مدل
 « اند. اند و فقط تعریف مضیق از کار )کار با پاداش( را معیار قرار داده جامعی استفاده نکرده

فقرا و به  ثانیاً فرض کنیم اجرای طرح درآمد پایه همگانی باعث کاهش عرضه کار 
بال آن کاهش تولید شود. چنین کاهشی در تولید به همراه افزایش فراغت فقراست. به دن

شود که دو متغیر اصلی  چون هنگام استخراج منحنی عرضه کار فرض می، عبارت دیگر
فراغت و درآمد است و اگر عالوه بر آن بپذیریم که فرد حق دارد در ، تابع مطلوبیت فرد

چرا نباید فقرا همچون دیگران حق ، ت خود تصمیم بگیردمورد حداکثرسازی تابع مطلوبی
مطلوبیت خود را حداکثر کنند؟ آیا فقط ، داشته باشند تا با جانشینی فراغت به جای کار

های فقیر نیز باید واجد چنین حقی  ثروتمندان حق دارند از فراغت برخوردار باشند یا انسان
اتی؟ دیدیم که فان پاریس و واندربورف باشند؟ آیا فراغت حقی انسانی است یا حقی طبق

فراغت فقرا ، های ثروتمندان همیشه یکی از کابوس»( از قول راسل نقل کردند: 2017)
وری به مسئله کار و فراغت فقرا  روشن است که حتی اگر صرفاً با معیار بهره«. بوده است.

زمند فراغت هستند اما نیا، وری بیشتر برای بهره، ها فقرا نیز همچون سایر انسان، بنگریم
وری در تولید را دنبال  هدفی فراتر از بهره، بسیاری از حامیان طرح درآمد پایه همگانی

کلیت نظام ، تنها اشتغال و تولید بلکه فراتر از آن کنند. آنان خواهان آنند که نه می
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ها باشند و برخورداری از  اجتماعی در خدمت هدف نهایی تحقق حقوق مساوی انسان
، دانند درآمد پایه همگانی را یک ابزار ضروری برای تحقق این هدف نهایی می یک

در « آزادی حقیقی برای همگان»، (2017حقوقی که به تعبیر فان پاریس و واندربورف )
  قرار دارد.آنها  سأر

کار ، اند ( نیز به نقل از دیگران متذکر شده1399) زاده و بهرمن که شریفطور ثالثاً همان
کار خانگی و کار ، اختصاص به کار در قبال مزد ندارد و عالوه بر آن، فعالیت مولدیعنی 

شود. بنابراین عالوه بر مسئله جانشینی کار و فراغت  داوطلبانه اجتماعی مولد را نیز شامل می
در اینجا مسئله جانشینی بین کار مزدی و کار خانگی و کار داوطلبانه ، که اشاره شد

است. مطالعات زیادی که بر مبنای اجرای آزمایشی طرح درآمد پایه  اجتماعی نیز مطرح
مادران در صورت کسب چنین ویژه  به اند که والدین و صورت گرفته است نشان داده

کنند و هم بخش  هم وقت آزاد شده خود را صرف تربیت بیشتر فرزندانشان می، درآمدی
کنند و این  د و فرزندانشان میسالمت و آموزش خو، عمده چنین درآمدی را صرف تغذیه

گذاری که  گذاری در سرمایه انسانی خود و فرزندانشان است نوعی از سرمایه همان سرمایه
قبالً نیز اشاره شد که ، کید بسیار است. عالوه برآنأهای رشد اقتصادی مورد ت در نظریه

شود. در  مینوعی تحقق عدالت بین نسلی نیز محسوب ، برای فرزندان UBIگذاری  سرمایه
جانشین کار مزدی شود ، UBIمورد کار داوطلبانه اجتماعی نیز که ممکن است با دریافت 

توان گفت که این نوع کار به تقویت سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد که نقش  نیز می
موثری در بهبود عملکرد اقتصادی دارد. بنابراین جانشینی کار مزدی با کار خانگی یا کار 

لزوماً به کاهش رشد اقتصادی ، طور که برخی نگرانند آن، حتی در صورت وقوع داوطلبانه
 منجر نخواهد شد.

اشتغال کامل نه ممکن خواهد بود و نه برای ، رابعاً توجه کنیم که با گسترش اتوماسیون
بسیاری از کارهای یکنواخت ، نیل به رشد اقتصادی ضروری. در حال حاضر نیز

تنها در کشورهای با درآمد باال  شوند و این روند نه ها انجام می کننده توسط ماشین خسته
تدریج در کشورهای دیگر نیز فراگیر خواهد شد و باید خود را ه ب، های آتی بلکه طی دهه

آماده کنیم. ، برای عصری که در آن کار ماشین تا حد زیادی جانشین کار انسان خواهد شد
گسترش این نوع بیکاری ، رآمد پایه همگانیبسیاری از حامیان طرح د، این اساس بر

 دانند.  غیرارادی را یکی از دالیل عمده حمایت از این طرح می
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کار خانگی و کار داوطلبانه اجتماعی بلکه حتی عدم ، تنها انجام کار مزدی خامساً نه
نباید مجوزی برای محرومیت افراد از حق برخورداری از فراغت محسوب ، انجام این کارها

صرف ، شود. یک پیامد اجتماعی مهم پرداخت یک درآمد پایه به همه افراد یک جامعه
تقویت این باور در افراد است که آنان صرفاً به ، نظر از هر وضعیتی که در آن قرار دارند

شوند به  ذیحق شمرده می، دلیل انسان بودن و نه به دلیل شاغل بودن یا آمادگی برای اشتغال
برای رفع نیازهای  UBIبه صورت ، ل توجهی از منابع مشاع جامعهطوری که بخش قاب

توزیع خواهد شد. این به احتمال زیاد باعث ایجاد حس به طور مساوی اساسی همه افراد 
قدردانی در افراد شده و آنان را به انجام کار مولد بیشتر تشویق خواهد کرد که رشد 

 اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. 
نباید ، ضرورت حق برخورداری از یک درآمد پایه مساوی برای همه افراد سادساً از

ضرورت تساوی درآمدی همه افراد را نتیجه گرفت. در اینجا ایده اصلی این است که 
افراد ویژه  به نهادهای یک جامعه باید به نحوی سازماندهی شوند که مشوق همه افراد و

های نامولد و بلکه مخرب باشند  نه فعالیتکوش در جهت افزایش تولید و  باهوش و سخت
امکان پرداخت درآمد پایه همگانی در باالترین سطح ، تا به این طریق با خلق ثروت بیشتر

رو گرچه طراحی نهادهای تشویقی برای برخوردار شدن افراد  پایدار فراهم شود. ازاین
ش افزونتر آنان پاداشی برای تال، کوش مولد ثروت از درآمد افزونتر باهوش و سخت

به منزله یک هدف نهایی مقبول « آزادی حقیقی برای همگان»شود اما باور به  محسوب می
به منزله ، که الزمه آن برخورداری از درآمد پایه همگانی در باالترین سطح پایدار است

قیدی بر نابرابری درآمدی در جامعه عمل کرده و به این طریق گامی اساسی در مسیر 
 های ناعادالنه خواهد بود. رابریکاهش ناب

نیز ضروری است. در  UBIاشاره به برخی تجارب اجرای ، اما در کنار مباحث نظری
 پردازیم.    قسمت بعد به این موضوع می

 درآمد پایه همگانی  . برخی تجارب اجرای طرح11-1
کشورهای در یافته و هم در  هم در کشورهای توسعه، های درآمد پایه مطالعات تجربی طرح

ها  حال توسعه در حال انجام است. در این قسمت به نتایج برخی تجارب اجرای این طرح
( به سه مورد از این تجارب 2019کنیم. بنرجی و همکاران ) مختلف اشاره می در کشورهای 

 کنند. در حالی که این طرح در نامیبیا و هند در مناطق کامالً هند و ایران اشاره می، در نامیبیا
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کنند که  در ایران در سطح ملی اجرا شده است. نویسندگان اشاره می، محدودی اجرا شد
 2009تا دسامبر  2002اجرای طرح در نامیبیا در منطقه محدودی در فاصله زمانی ژانویه 

باعث شد میزان فقر و سوءتغذیه کودکان کاهش و میزان فعالیت درآمدزا و حضور 
طرح ادامه پیدا نکرد زیرا ائتالف حاکم بر ، د. با وجود اینکودکان در مدرسه افزایش یاب

 آورد. این خطر را به دنبال دارد که آنان را تنبل بار می، این باور بود که دادن پول به افراد
، هندی NGOیک ، 1توسط انجمن زنان خود اشتغال 2011و  2010آزمایش دوم بین 
های  کمک، ماه 12طی ، روستا 9نفر در  6000انجام شد. بیش از  2در ایالت مادیا پرادش

شامل ، ها به هر فرد داده شد کمک، ماهیانه اندکی دریافت کردند. در روستاهای منتخب
های کمتر به کودکان. محققان نتایج برای این افراد را با نتایج در روستاهای کنترل  کمک

منطقه روستاهای مورد بررسی انتخاب شدند.  مقایسه کردند که به صورت تصادفی از همان
های مختلف  شاخص، انداز و بدهکاری ها در روستاهای مورد بررسی در پس آنان پیشرفت

، مخارج روی بهداشت و آموزش، تغذیه کودکان و امنیت غذایی، ها و ثروت دارایی
گزارش  عرضه کار زنان و توانمندسازی زنان را، حضور و عملکرد در مدارس، نام ثبت

 کردند.
سیاستی خواهند داشت. برخی تأثیر چه ، ماند که دیده شود این نتایج این نکته باقی می

به بحث گذاشته ، در آن زمان UPAآن را با اعضای دولت ، از افراد درگیر در این پروژه
اندکی بعد از این که نتایج پروژه ، قدرت را واگذار کرد 2014بودند اما حزب در سال 

 شدند.     منتشر 
( 2019بنرجی و همکاران )، شود که به ایران مربوط میمورد اشاره در سومین آزمایش 

نسبتاً ، طرح پرداخت نقدی همگانی ایران ثابت کرده است که در مقایسه»نویسند:  چنین می
های  ها به طور همگانی به حساب پرداخت، 2011بادوام اما تحت فشار است. با شروع سال 

درصد درآمد  29و تقریباً  GDPدرصد  5/6ی واریز شد که در آن سال در کل بانکی فرد
، دولت بعداً با تعدیل نکردن این کمک با تورم، شد. با وجود این خانوار میانه محسوب می

اجازه داده است تا ارزش حقیقی این کمک کمتر از نصف شود در میان این انتقاد که این 
، دهد )صالح اصفهانی و مصطفی دهزوئی را کاهش میعرضه نیروی کار فقرا ، ها کمک
2017.) 

                                                      
1  S    Em   y   W m  ’  A           (SEWA) 

2. Madhya Pradesh 
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 رسانند:  مقاله خود را با این جمالت به پایان می، نویسندگان
البته ما در روزهای اولیه تحقیق درآمد پایه در کشورهای در حال توسعه هستیم. اولین »

به تاریخ ، کنیاطرح دادن مستقیم پول در ، نتایج از اولین ارزیابی آزمایشی بزرگ مقیاس
های بسیاری از  توانند حاوی درس هستند. این مطالعه و سایر مطالعات آتی می 2019

مفید خواهد بود که اثرات بر انواع افرادی که ، تر باشند. به عنوان مثال های قبل آزمایش
شوند به طور جداگانه برآورد شوند تا بفهمیم که  نام نمی های هدفمند ثبت معموالً در طرح

ها این  تر از این آزمایش یک درس وسیع، کنند. با وجود این این اثرات چگونه تغییر می
شیوه ، های منظم اندک صرفاً بحثی در این مورد نیست که آیا کمک، UBIاست که بحث 

ثری برای نیل به یک هدف سیاستی هستند یا خیر. این بیشتر بحثی است در مورد نوع ؤم
       «.     دهند تا( چگونه به آنجا برسند. ی میأند )و رخواه ای که مردم می جامعه

تر در مورد مقاله بنرجی و  و به طور کلی UBIدرباره مطالعات تجربی در مورد 
، ( چند نکته قابل ذکر است. اوالً عالوه بر مطالعات ذکر شده در این مقاله2019همکاران )

و چه در کشورهای در حال توسعه  یافته مطالعات تجربی بسیاری چه در کشورهای توسعه
  دهند. انجام شده است که مخزن بزرگی از اطالعات را در اختیار ما قرار می

پاسخی به ، ثانیاً جالب است که گویی آخرین جمله مقاله بنرجی و همکارانش به نحوی
آیا کشورهای در حال توسعه »اولین جمله مقاله ایشان است یعنی این پرسش اساسی که: 

کننده  رسد آنچه تعیین به نظر می«. د به همه شهروندانشان پول کافی برای زندگی بدهند؟بای
یافته یا در حال توسعه بودن  پاسخی که مستقل از توسعه، پاسخ این پرسش اساسی است

به تصور ، یک کشور است بیش از آن که از نتایج مطالعات تجربی قابل استخراج باشد
شود که  شود که عمدتاً به این مربوط می مربوط می، عادالنه مردم آن کشور از یک جامعه

بین ، هایی از عدالت در آن جامعه جاری است و توزیع قدرت در آن جامعه چه درک
 UBIاین که پرداخت ، های مختلف عدالت چگونه است. به عنوان مثال حامیان این درک

ای کامالً تجربی است که  همسئل، شود شود یا نمی باعث کاهش عرضه نیروی کار فقرا می
های کم یا بیش متفاوتی یافته است اما حتی به فرض اینکه  پاسخ، های مختلف در آزمایش

ای بر این باور باشند که  اگر مردم جامعه، باعث کاهش عرضه کار فقرا شود UBIپرداخت 
ا برخورداری از چنین درآمدی یک حق انسانی اساسی است همان طور که برخورداری فقر

پرسش این است که آیا کاهش عرضه کار فقرا ، از فراغت همچون برخورداری اغنیا از آن
  ی بر باور این مردم به چنین حقوقی خواهد داشت؟تأثیر، UBIبا پرداخت 
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بخش اعظم مخارج توسعه روی موضوعاتی از قبیل »ثالثاً ممکن است گفته شود که 
مخارجی که نهایتاً در خدمت کمک به فقراست « شوند. سالمت و آموزش هزینه می، تغذیه

اما کامالً روشن است که به دلیل بروز فسادهای مختلفی که از مرحله اول تصمیم به 
، تخصیص مخارج تا مرحله آخر برخوردار شدن فقرا از این مخارج ممکن است رخ دهد

نصیب فقرا ، یا در کشورهای در حال توسعه غالباً سهم کمی از این مخارج توسعهویژه  به
های  ممکن است اولویت»، ای به درستی تخصیص یابند شود اما حتی اگر مخارج توسعه می

کمک به آنان است باشند یا نباشند. بخشی از این واقعیت به این دلیل است ، قصد، مردمی که
دهندگان در هر دوی کشورهای ثروتمند و فقیر که در نهایت برای این  که بسیاری از مالیات

نگرانند که آیا ، کنند را اجرا میآنها  همچنین بسیاری از کسانی که، کنند ها پرداخت می رنامهب
کنند که  هایی استفاده می آن را در راه، کنندگان پردازند و بعد دریافت آنان صرفاً پول را می

ابسته ها و آنان ممکن است به این پرداخت، ها بینی ترین پیش آنان دوست ندارند. در بدبینانه
عیاشی یا سایر نیازهای بیهوده تلف کنند. در این صورت به طور ، را روی الکلآنها  شوند یا

  باید شامل شواهد در مورد اینکه چگونه این پول هزینه UBIدلیل له یا علیه ، ای عملگرایانه
شود که نویسندگان مقاله بیش  (. مجدداً دیده می2019، )بنرجی و همکاران« شد نیز باشد. می

های  برای فقرا محسوب کنند نگران نگرانیویژه  به، را یک حق انسانی اساسی UBIاز آنکه 
هستند! آیا به همین « هایشان کمک»دهندگان و سیاستگذاران در مورد نحوه هزینه  مالیات

یا نیز وجود دارد؟ پاسخ منفی است و ظاهراً میزان هم نگرانی در مورد الکلی یا عیاش بودن اغن
ای است که از  نه حق انسانی فقرا بلکه صدقه، UBIریشه این پاسخ منفی نیز در این است که 

 شود! دهندگان یا مجریان دولتی به فقرا داده می سوی مالیات

 گیری بخش اول بندی و نتیجه . جمع12-1

، توان گفت که در مواجهه با پدیده فقر یگیری مطالب این بخش م بندی و نتیجه در جمع
توان بر  های مختلف را می ایم. این مواجهه ها در جوامع انسانی بوده شاهد طیفی از مواجهه

. بر این اساس اجماالً به چند نظریه 1تبیین کرد، های مختلف عدالت حسب باور به نظریه
                                                      

ها نیز سهم  انسانخواهی، خودخواهی، اعم از خودخواهی فردی یا گروهی، ما  . البته روشن است که در کنار عدالت1
های مختلف و از جمله نحوه مواجهه ما با فقر دارد که در اینجا مجال بررسی آن  مهمی در تبیین رفتار ما در حوزه

تبیینی اقتصادی ـ فلسفی »خواهی در تبیین رفتار انسانی، در مقاله  نیست. در مورد اهمیت خودخواهی در کنار عدالت
ام.  نکاتی را ذکر کرده« کننده از منظر نظریه عدالت رالز هی در نظریه مصرفخوا از جایگاه خودخواهی و عدالت

 (. 67)فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هفدهم، شماره 
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نظریه عدالت ، ای تونسندگر عدالت اشاره شد که عبارتند از: نظریه عدالت طبیعی جمع
  عدالت همکارانه رالز و عدالت توزیعی پاریس. طبق نظریه، طبیعی فردگرای نوزیک

نه تک تک افراد سازنده ، چون واحد اخالقاً ارزشمند، گرای تونسند عدالت طبیعی جمع
یک جامعه بلکه موجودی انتزاعی به نام جامعه است که گویی ارزش اخالقی افراد در آن 

حق ویژه  به ل شده است مجال چندانی برای تعریف حقوق فردی افراد ومضمح
رو طبق شهود اخالقی بسیاری  اینماند. از د پایه همگانی باقی نمیبرخورداری از یک درآم

توان نظریه عدالت طبیعی فردگرای نوزیک را که بر این گزاره اخالقی  می، ها از ما انسان
نسبت به نظریه عدالت طبیعی « افراد حقوقی دارند.»که مبتنی بر اصالت فرد بنا شده است 

گامی به پیش دانست اما برای تجویز دخالت دولت در تدوین و اجرای ، گرای تونسند جمع
نیازمند نظریه عدالتی هستیم که ، طرح درآمد پایه همگانیویژه  به های فقرزدایی و سیاست

ها قرار  ر مورد حقوق و تکالیف انسانمعیار نهایی قضاوت د« طبیعت»فرمان ، بر مبنای آن
به چنان ، «عدالت طبیعی»ها با رها کردن چنگال ذهنشان از ایده  نگرفته باشد بلکه انسان

« نهادهای عادالنه»ای از عدالت برسند که الزمه تحقق عدالت را طراحی و اجرای  ایده
، در نظریه عدالت خودبدانند نهادهایی که در مواردی بر خالف فرمان طبیعت هستند. رالز 

 کند:  این تقابل بین طبیعت و نهادهای عادالنه را چنین تصریح می
طور که ناعادالنه نیست که افراد در  همان، توزیع طبیعی نه عادالنه است و نه ناعادالنه»

ها صرفاً امور واقع طبیعی هستند. آنچه عادالنه  دنیا بیایند. اینه ای در موقعیت خاصی ب جامعه
شوند. جوامع  ای است که نهادها با این امور واقع مواجه می اعادالنه است شیوهو ن

این حوادث تصادفی را اساس انتساب آنها  ناعادالنه هستند زیرا، ساالر و کاستی اشراف
دهند. ساختار  برای برخوردار ساختن طبقات اجتماعی بیش یا کم بسته و ممتاز قرار می

کند. اما هیچ ضرورتی  موجود در طبیعت را لحاظ می اساسی این جوامع این خودسری
ها وجود ندارد که خود را تسلیم این حوادث تصادفی کنند. نظام اجتماعی یک  برای انسان

نظم تغییرناپذیر فراتر از کنترل آدمی نیست بلکه الگویی از عمل انسانی است. در عدالت به 
وشت یکدیگر سهیم شوند. آنان در طراحی کنند تا در سرن ها توافق می انسان، مثابه انصاف

شوند تا خودشان را در اختیار تصادفات طبیعت و وضعیت اجتماعی قرار  نهادها متعهد می
دهند فقط هنگامی که انجام چنین کاری به خیر عموم باشد. این دو اصل ]عدالت[ شیوه 

های  دید از جنبهای برای مواجهه با خودسری شانس هستند و در حالی که بدون تر منصفانه
 (.102 ص، )رالز«. کنند عادالنه هستند. تأمیننهادهایی که این اصول را ، دیگر ناقص هستند
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« نهاد درآمد پایه همگانی»بر مبنای چنین درکی از عدالت است که طراحی و اجرای 
آن که رالز طبق اصل تفاوت در نظریه عدالت خود بر این ویژه  به، شد پذیر خواهد  امکان

« وضع»های اقتصادی و اجتماعی تا جایی عادالنه هستند که به بهبود  اور بود که نابرابریب
، وضع درآمدی فرد، محرومترین افراد جامعه منجر شوند. و روشن است که در این میان

رالز در دو اصل پیشنهادی ، ثر بر وضع یک فرد است. با وجود اینؤاز اهم متغیرهای م
، را بر اصل دوم که شامل اصل تفاوت بود« های اساسی مساوی آزادیحقوق و »، خود

آزادی حقیقی برای »توان گفت تالش فان پاریس مبنی بر اینکه اوالً  دانست. می مقدم می
س نظام ارزشی یک جامعه قرار داد و ثانیاً اجرای یک درآمد پایه أرا باید در ر« همگان

تالشی است در جهت سازگار ، زش استابزار ضروری برای تحقق این ار، همگانی
کردن نظریه عدالت توزیعی مورد نظر خود با نظریه عدالت رالز به منزله یک نظریه 

 عدالت همکارانه. 
گیری مبنی بر ارزشمند بودن اجرای یک طرح درآمد پایه  بندی و نتیجه با این جمع

طرحی در کشور ما شود که تا چه حد اجرای چنین  اکنون این پرسش مطرح می، همگانی
  1پردازیم. پذیر است. در بخش بعد به بررسی این پرسش می عمالً امکان

 طرح درآمد پایه همگانی در اقتصاد ایران تأمینهای مختلف  . روش2
، برتری دارد، های حمایتی گزینشی رایج بر تمامی طرح UBIحتی اگر بپذیریم که طرح 

که از سویی « در حال توسعه»ممکن است گفته شود که چون کشور ما به منزله یک کشور 
های  المللی  قرار دارد و از سوی دیگر با کسری بودجه های بین تحت شدیدترین تحریم

                                                      
نفر از  40ای که  . البته روشن است که تأاکید بر عدالت، به هیچ وجه اختصاصی به فیلسوفان غربی ندارد. در نامه1

منتشر کردند، دلیل اصلی دفاع خود را از پرداخت درآمد پایه همگانی، تأمین  1397ماه  محققان کشورمان در بهمن
عدالت »کنند:  اند گرچه بر مالحظه کارایی نیز تأکید کردند. آنان بیانیه خود را با چنین شروع می عدالت ذکر کرده

در زمینه »در نظر داشتیم، های فراوان، نسبت به آنچه  های انقالب اسالمی بود اما با وجود تالش یکی از آرمان
مان یافت. در این چهل  توان در نوع سیاست حمایتی ریشه ناکامی در عدالت اقتصادی را می«. ایم عدالت عقب مانده

ای و  های یارانه کنندگان از طریق عرضه کاال با قیمت های حمایتی دولت، حمایت از مصرف ساله، شالوده سیاست
هزار  900تا  600های انرژی را بین  های مختلف، یارانه پنهان در قیمت حامل خمینتعیین دستوری قیمت بوده است ت

دالر یارانه پنهان برای هر ایرانی است لیکن یارانه  3تا  2اند که معادل روزی  میلیارد تومان در سال اعالم کرده
نشینان، کارگران ساده و  شود. ساکنین شهرهای بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیه پنهان، یکسان توزیع نمی

 «.برند. روستاییان از یارانه پنهان بهره می
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عظیم مواجه است. از نظر مالی چنین طرحی امکان اجرا را حداقل در شرایط فعلی ندارد. از 
  شوند.                مالی این طرح بررسی می تأمینهای مختلف  این رو در این بخش روش

 مالی طرح  تأمین. نظام مالیاتی به منزله ابزاری برای 1-2
مالیات البته به شرط انجام برخی اصالحات ، UBIمالی  تأمیندر اکثر مطالعات مربوط به 

اند. ابتدا برای  مالی این طرح معرفی شده تأمینبه عنوان منبع اصلی ، اساسی در نظام مالیاتی
به یک ، مالی این طرح را ندارد تأمینتوان ، اینکه روشن شود نظام مالیاتی فعلی کشورمان

بخواهیم با آغاز قرن ، UBIمحاسبه ساده توجه کنیم. فرض کنیم برای شروع اجرای 
ارزش بازاری در حد  روزانه معادل، میلیونی کشور 25پانزدهم شمسی به هر فرد از جمعیت 

 025/31. هزینه اجرای این طرح که بالغ بر 1درآمد پایه همگانی پرداخت شود، یک دالر
هزار  930حدود ، تومان در بازار آزاد 30000 با احتساب قیمت دالر، میلیارد دالر است

میلیارد تومان )همت( خواهد بود. برای درک بهتر بزرگی هزینه ریالی اجرای این طرح 
ی است آن را با دو عدد پیشنهادی بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت در سال کاف

همت هستند مقایسه کنیم. این در حالی است که به  1505و  3631که به ترتیب  1401
همت است و از این رو  400حدود ، 1400مالی بودجه  تأمینسهم مالیات در ، عنوان مثال

باز هم کمتر از نیمی از ، مالی این طرح شود تأمیناگر تمام مالیات قابل حصول هم صرف 
 مبلغ مورد نیاز برای اجرای طرح قابل تحقق است! 

دو پیشنهاد مطرح برای اصالح نظام ، مالی این طرح از طریق نظام مالیاتی تأمیناما برای 
اتکینسون. پذیر  مالیاتی عبارتند از: مالیات بر درآمد منفی فریدمن و اعتبار مالیاتی برگشت

در پیشنهاد اول با فرض یک سطح معین برای درآمد پایه همگانی با اخذ مالیات از 
تر از  ینییارانه یا همان مالیات منفی به افراد با سطح درآمد پا، درآمدهای باالتر از این سطح

شود. در پیشنهاد دوم به افراد با درآمد کمتر از درآمد پایه  آن سطح درآمد پرداخت می
شود و به افراد با درآمد باالی درآمد پایه همگانی به جای  یارانه پرداخت می، انیهمگ

 شود.  پرداخت یارانه از مالیاتی که باید بپردازند به اندازه درآمد پایه همگانی کم می

                                                      
که کشورمان نیز به آن متعهد شده است، خط « اهداف توسعه پایدار»طور که در اشاره شد، سازمان ملل در سند  . همان1

دالر برای هر فرد برآورد کرده است. در اینجا صرفاً به منظور داشتن برآوردی از منابع دالری  25/1فقر مفرط را روزانه 
آمد پایه همگانی روزانه یک دالر برای هر فرد محسوب شده است. اگر و ریالی الزم برای تأمین مالی طرح، سطح در

 به عنوان مثال، درآمد پایه همگانی دو دالر لحاظ شود، کافی است مبلغ به دست آمده را دو برایر کرد. 
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توان به چند نکته اشاره کرد. اوالً به  مالی می تأمیندر ارزیابی این دو شیوه پیشنهادی 
توان گفت که چون در اجرای هر دو  مثبت و مهم هر دو شیوه می عنوان یک ویژگی

منابع مالی الزم برای ، نیازی به پرداخت درآمد پایه همگانی به همه افراد نیست، پیشنهاد
مالی طرح قابل کاهش هستند. به عنوان مثال اگر سه دهک از افراد جامعه دارای  تأمین

فقط به هفت ، ند. در شیوه پیشنهادی اتکینسونپیشنهادی باش« خط فقر»درآمدی باالتر از 
هایی از هفت دهک  شود آن هم به این صورت که چون دهک دهک یارانه پرداخت می

هایی نزدیک به سطح درآمد پایه همگانی دارند برای رساندن آنان به سطح  باقیمانده درآمد
مالی  تأمینلغ دقیق درآمد پایه پرداخت یارانه کمی الزم است. به هر حال برای تعیین مب

 الزم است که توزیع درآمد در جامعه تا حد زیادی مشخص باشد. ، طرح
الزمه انجام چنین اصالحات اساسی در نظام مالیاتی کشور این است ، ثانیاً از سوی دیگر

های مختلف به سازمان مالیاتی کشور متصل شوند تا بتوان میزان درآمد  های داده که پایگاه
را با دقت نسبتاً قابل قبولی برآورد کرد که با موانع جدی مواجه است. یکی از افراد مختلف 

درصد اقتصاد ما زیرزمینی است. وجود  40ها تا  موانع مهم این است که طبق برخی تخمین
مانع اصالح ، ها و فرارهای مالیاتی نفوذ بسیار که از طریق معافیت های ذینفع و ذی گروه

ز دیگر موانع جدی در مسیر اصالح نظام مالیاتی هستند. به دلیل شوند ا نظام مالیاتی می
انگیزه چندانی برای اصالح نظام ، ها در ایران وجود چنین مشکالتی است که معموالً دولت

  1مالیاتی ندارند.
همچنان یک مشکل اساسی ، ثالثاً حتی با فرض انجام اصالحات اساسی در نظام مالیاتی

ش مهمی در ایجاد و تداوم مشکالت دیگر دارد. غفلت از پرداختن اقتصاد ایران که خود نق
های پیدا و پنهان در بخش انرژی است. بنابراین در ادامه  های عظیم ناشی از یارانه به رانت

 شود.  مالی طرح پرداخته می تأمینبه این منبع عمده 

                                                      
های بیشتری برای انجام  توان امید داشت که شاید انگیزه تر شدن قوای حاکمیتی، می البته با انتخابات اخیر و هماهنگ. 1

تنها در قوه مجریه بلکه در سایر قوا نیز شکل گیرد. یک دلیل عمده عدم انجام چنین اصالحاتی،  گونه اصالحات، نه این
شود، نگرانی دولت از افزایش  ای قلیل ولی پرقدرت می عدهدر کنار رانت عظیمی که در حال حاضر، نصیب 

، حمایت از دولت در UBIاست. بنابراین یک وظیفه اصلی حامیان  92ویژه پس از حوادث آبان  ها، به مهارناپذیر قیمت
م این های گسترده تداو های انرژی است. به این منظور اوالً الزم است عموم افراد از آسیب جهت افزایش قیمت حامل

ها مطلع شوند ثانیاً تالش شود تا اعتماد بین مردم و حاکمیت برای انجام چنین اصالحاتی افزایش یابد ثالثاً بخش  قیمت
های انرژی، صرف تأمین کسری بودجه عظیم دولت  قابل توجهی مثالً نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل

  برد برای دولت و مردم تبدیل شود.-یک بازی برد ها به شود تا به این طریق، این افزایش  قیمت
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 های پیدا و پنهان انرژی  . منابع حاصل از حذف یارانه2-2
 UBIمالی طرح  تأمین، اشاره شد که وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشورماندر مقدمه 

سازد. ابتدا به منظور داشتن برآوردی از سقف درآمدهای نفت و گاز  را ممکن می
های  که هنوز تحریم 1396به برخی آمارها توجه کنیم. اشاره شد که در سال ، کشورمان

 99لیارد بشکه معادل نفت خام یعنی قریب به می 3اخیر امریکا اعمال نشده بود بیش از 
شد. اگر با فرض برداشته  تأمیندرصد تولید انرژی اولیه کشور از طریق منابع نفت و گاز 

رسید و با فرض درآمد  96طی مثالً یکی دو سال بتوان به همان تولید سال ، ها شدن تحریم
 150نابع نفت و گاز را توان ارزش کل درآمد حاصل از م می، دالر 50ای  خالص بشکه

تواند با تغییر میزان تولید   میلیارد دالر برآورد کرد. گرچه این فقط یک برآورد است که می
توان از آن به عنوان شاخصی از درآمدهای ارزی نفت  تغییر کند اما می، یا تغییر قیمت نفت

لیدی خود را توانستیم تمام نفت و گاز تو وگاز به این صورت استفاده کرد که اگر می
چه مقدار درآمد ارزی قابل حصول بود. مزیت این نوع نگاه این است که ، صادر کنیم

ها در  توانیم برآوردی از هزینه فرصت مصرف داخلی فعلی که شامل انواع ناکارآمدی می
 1های فعلی هست داشته باشیم. ها و اتالف های تولیدی و مصرفی و همچنین رانت بخش

میلیون نفر در نظر بگیریم بار مالی سالیانه اجرای این  25ور را حال اگر جمعیت کش
میلیارد دالر خواهد شد که حدود  025/31بالغ بر ، طرح با احتساب هر فرد روزانه یک دالر

یک پنجم مبلغ برآوردی فوق است. البته اگر خط فقر مطلق پیشنهادی بانک جهانی را که 
بار مالی سالیانه ، مبنای محاسبه قرار دهیم، استدالر برای هر فرد  25/1معادل روزانه 

میلیارد دالر  150درصد  26میلیارد دالر خواهد شد که حدود  39اجرای طرح بالغ بر 
دالر به هر  2.5خواهد بود. با دو برابر کردن مبلغ درآمد پایه همگانی یعنی پرداخت روزانه 

مالی این طرح کافی است. با  تأمینمیلیارد دالر برای  150اندکی بیش از نصف ، فرد
مبلغ درآمد پایه ، دالر به هر فرد5/2تومان و پرداخت روزانه  30000احتساب قیمت دالر

تومان و برای یک  2250000معادل ، همگانی که ماهیانه به هر فرد تعلق خواهد گرفت
قابل  تومان است که در شرایط فعلی مبلغ کامالً 9000000ماهیانه معادل ، نفری 4خانواده 
 ای است. مالحظه

                                                      
های  منتشر کردند، میزان یارانه پنهان در قیمت حامل 1397ماه  محقق جوان کشور در بهمن 40ای که  . براساس نامه1

 هزار میلیارد تومان در سال برآورد شده بود.  900تا  600انرژی بین 
(https://www.daraian.com/fa/paper/20798) 
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میلیارد دالر درآمد ارزی سالیانه فقط در  150شود که کسب  اما بالفاصله انتقاد می
پذیر است در حالی که بخش عمده  صورت فروش کل تولید نفت و گاز در خارج امکان

میلیارد دالر درآمد ارزی سالیانه صرفاً  150شود و بنابراین  این تولید در داخل مصرف می
وهم است. در پاسخ باید گفت ایده این است که انرژی مصرفی داخلی نیز باید به  یک

 قیمت جهانی فروخته شود تا بتوان چنین درآمدی را کسب کرد. 
 5های انرژی باید به صورت تدریجی و در یک بازه زمانی مثالً  این افزایش قیمت حامل

کنندگان فرصت داشته باشند تا  ساله صورت گیرد تا هم تولیدکنندگان و هم مصرف 10تا 
اعمال کنند. اما آیا چنین تعدیلی حتی ، تعدیالت الزم را در الگوی تولید و مصرف خود

( با استناد 1393مهاجری )ممکن است؟ در پاسخ به این پرسش ، ساله 10در یک بازه زمانی 
بازاری مطرح  پذیری مالی یا پذیری اقتصادی و امکان امکان، پذیری فنی به سه نوع امکان

از مصادیق شکست بازار است ، اقتصاد انرژی»گیرد:  چنین نتیجه می، 1شده توسط استیونس
توان تغییر محسوسی در مصرف و بهبود  نمی، بدین معنا که به تنهایی با افزایش قیمت

کارآیی انرژی متصور بود و ضرورت دارد که به صورت توامان از طیف وسیعی از 
ها نیز بر  نیز استفاده شود. تجربه فاز نخست از قانون هدفمند کردن یارانه ابزارهای غیرقیمتی
تغییر ، های انرژی گذارد زیرا به رغم افزایش قابل مالحظه قیمت حامل این مدعا صحه می

 «. رخ نداد.آنها  محسوسی در مصرف

 های فعلی . تجمیع بخشی از کمک3-2

رح درآمد پایه همگانی در حد روزانه تا مالی ط تأمین، گرچه طبق برآوردهای قسمت قبل
از طریق درآمدهای منابع هیدروکربوری ممکن است اما منابع مالی ، دالر برای هر فرد 5

تجمیع حداقل بخشی از ، مالی طرح وجود دارند. یکی از این منابع تأمیندیگری نیز برای 
ان قانون هدفمندی توم 45500های حمایتی فعلی است. البته اقالمی از قبیل مبلغ  کمک

ها و همچنین یارانه معیشتی که مستقیماً از طریق درآمدهای منابع هیدروکربوری  یارانه
، شوند اما اقالمی از قبیل بیمه بیکاری منبع جدیدی محسوب نمی، شوند مالی می تأمین

سازمان بهزیستی از جمله منابعی هستند که برای تجمیع قابل ، های کمیته امداد کمک
اد هستند. گرچه ممکن است مجموع این منابع رقم قابل توجهی نباشند اما یک جنبه پیشنه

                                                      
1. Stevens 
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های دیوانساالری ناشی از  کاهش قابل توجه در هزینه، هایی غیرمستقیم تجمیع چنین کمک
 چنین تجمیعی است.      

 تأمینتومانی تخصیص یافته برای  4200ارز ، مالی طرح تأمینیکی دیگر از منابع برای 
هایی است که از  یکی از سیاست، کاالهای اساسی است که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان

ای فسادهای زیادی به دنبال داشته است. حذف این رانت و  طریق ایجاد رانت برای عده
تواند بخش  فروش این منابع ارزی در بازار آزاد و واریز منابع ریالی به یک صندوق می

، مالی کند. به منظور ایجاد شفافیت بیشتر تأمینمد پایه همگانی را قابل توجهی از درآ
تومانی  4200فروش ارز ، های انرژی توان کلیه منابع مالی حاصل از افزایش قیمت حامل می

در یک ، همچنین مصارف آن را که صرفاً پرداخت بابت درآمد پایه همگانی است، و غیره
های  دید همگان قرار داد. یکی از این ویژگی ای و شفاف در معرض صندوق به طور لحظه

ثر مدیریت ؤهای م توان از آن به منزله یکی از روش مهم چنین صندوقی این است که می
تدریج که موجودی این صندوق از طریق تزریق منابع مختلف ه تقاضا استفاده کرد. ب

توان تقاضای کل اقتصاد را با افزایش تدریجی درآمد پایه همگانی  می، یابد افزایش می
 های باال شود.  گیری تورم مدیریت کرد تا مانع از شکل

 . منابع صندوق توسعه ملی 0-2
مالی طرح  تأمینتواند برای  منابع صندوق توسعه ملی یکی دیگر از منابعی است که می

ان بر مبنای اساسنامه صندوق دفاع کرد. در ابتدای تو ای می استفاده شود. از چنین استفاده
 اساسنامه چنین آمده است:

 های توسعه کشور  ( قانون احکام دائمی برنامه16ماده )
شود با هدف تبدیل بخشی از  صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می»

های  ی به ثروتهای نفت عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده
های آینده از منابع نفت  های زاینده اقتصـادی و نیـز حفظ سهم نسل مولد و سرمایه، ماندگار

 «.شود. های نفتی تشکیل می و گاز و فرآورده
با ، طور که مکرراً اشاره شد در مورد این ماده چند نکته قابل ذکر است. اوالً همان

کرد آن   بیعی به تمامی افراد کشور و هزینهاز طریق واگذاری ثروت منابع ط UBI اجرای
شان که  آموزش و بهداشت خود و فرزندان، گذاری در تغذیه توسط خانوارها برای سرمایه
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توان به هدف تصریح شده در  ثر میؤهای سازنده سرمایه انسانی هستند به نحوی م لفهؤم
تبدیل »ثر به ؤوی مسرمایه انسانی به نح گذاری در صندوق دست یافت. این نوع سرمایه

های نفتی به  بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده
های آینده  های زاینده اقتصـادی و نیـز حفظ سهم نسل مولد و سرمایه، های ماندگار ثروت

 منجر خواهد شد.  « های نفتی از منابع نفت و گاز و فرآورده
خواهد شد که منابع آن « ملی»هترین وجه در صورتی کامالً ثانیاً صندوق توسعه ملی به ب

قرار گیرند در حالی که این منابع در حال « ملت»به طور مساوی در اختیار تمام افراد سازنده 
پروری  گیرند که بسیار مستعد رانت ها قرار می ها و نه همه بنگاه حاضر در اختیار برخی بنگاه

ها این است که با در اختیار قرار دادن  برای حمایت از بنگاهو فسادزایی است. روش کاراتر 
که متعلق به همه « های نفتی عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده»

درآمدی که در ، ها تالش کنند تا با ارتقای کیفیت و کاهش قیمت بنگاه، ایرانیان است
 اختیار مردم است را به سمت خود جلب کنند.

و « صندوق توسعه ملی»توان  ثالثاً با این نگاه به هدف و سازوکار نیل به هدف می
های  را در هم ادغام کرده و به این طریق با کاهش هزینه« ها سازمان هدفمندی یارانه»

را تشکیل داد تا به این طریق کلیه منابع « صندوق درآمد پایه همگانی»یک ، ساالریدیوان
 ر چنین صندوقی تجمیع شوند.    الزم برای اجرای طرح د

 های دولتی منابع حاصل از فروش شرکت .5-2
از طریق آنها  های دولتی در بورس یا فروش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت

است. البته با فروش این  UBIمالی  تأمینیکی دیگر از منابع برای ، های شفاف مزایده
بازخرید کارمندان دولت شود تا از این تواند صرف  بخشی از درآمد حاصل می، ها شرکت

های حقوق و  طریق یکی از علل عمده کسری بودجه و تورم که همان سهم باالی هزینه
 تا حد زیادی بر طرف شود. ، دستمزد در بودجه دولت است

 . رابطه اجرای طرح درآمد پایه همگانی با رشد اقتصادی 3
از طریق کدامین  UBIه اجرای یک طرح پردازیم ک در این بخش به بررسی این مسئله می

تواند به تحقق یک رشد اقتصادی باال و پایدار کمک کند. به این منظور  سازوکارها می
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الزم است ابتدا مروری بر آخرین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی کشور داشته باشیم. 
پایه  نهاد درآمد»یک ، شود که چگونه طی یک چرخه سعد از یک سو همچنین بررسی می

تواند به رشد اقتصادی باال و پایدار منجر شود و از  می، کنی فقر عالوه بر ریشه« همگانی
برای نسل  UBIتواند به افزایش مستمر مبلغ  چگونه رشد اقتصادی حاصل می، سوی دیگر
 های بعدی منجر شود.                         فعلی و نسل

 . مروری بر آخرین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی کشور 1-3

در ، منابع مختلفی وجود دارد، گرچه برای مرور وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی کشور
های مجلس با عنوان  شویم. یکی گزارش مرکز پژوهش این مطالعه بر دو منبع متمرکز می

منتشر شد و دیگری گزارش  1400که در خردادماه « تصویری از وضعیت اقتصادی کشور»
که آن هم « های کالن اقتصادی کشور گزارش وضعیت شاخص»مرکز آمار ایران با عنوان 

، منتشر شد. عالوه بر ویژگی نسبتاً به هنگام بودن این دو گزارش 1400در خردادماه 
ویژگی مهم دیگر این دو گزارش این است که اولی توسط قوه مقننه و دومی توسط قوه 

تواند به درک بهتر آخرین  رو بررسی تطبیقی این دو می منتشر شده است و ازاینمجریه 
منبع گزارش مرکز ، وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی کمک کند البته در مواردی

هایی بوده است که توسط خود مرکز  گزارش، مرکز آمار و در موارد دیگر، ها پژوهش
 اند. ها یا کارشناسان مستقل تهیه شده پژوهش

 55توان گفت در حالی که گزارش  یدر یک مقایسه اجمالی بین این دو گزارش م
های بیشتری در  حاوی داده، ای مجلس صفحه 45ای مرکز آمار در مقایسه با گزارش  صفحه

های اقتصادی مختلف است گزارش مجلس هم حاوی  مورد تولید به تفکیک بخش
اوی اطالعاتی از قبیل نوسانات بازار توضیحات بیشتر در مورد متغیرهای مختلف و هم ح

های  تحریم، روند زمانی مهمترین رویدادهای تحریمی کشور، ارز و تصمیمات سیاستگذار
تجارت خارجی و وضعیت ، وضعیت محیط کسب و کار، درآمد سرانه، المللی بین

 هاست.  بازارهای مالی است که گزارش مرکز آمار فاقد آن
، (1در نمودار )، یر کالن اقتصادی یعنی رشد اقتصادی بپردازیمترین متغ اگر ابتدا به مهم

طور که دیده  آمده است. همان 1399تا نه ماهه سال  1341نرخ رشد اقتصادی از سال 
 درصد بوده است.   2/3، دهه 6متوسط رشد اقتصادی طی قریب به ، شود می
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 1301ـ1399. نرخ رشد اقتصادی کشور در دوره 1 نمودار

 
 منبع: مرکز آمار ایران 

 

 پنجم های برنامه هدف اقتصادی رشد نرخ که حالی در» است: آمده مجلس در گزارش
 سال تا 1391 سال از کشور اقتصادی رشد متوسط، است شده تعیین درصد 2 توسعه ششم و

 در کشور ینیپا اقتصادی رشد متوسط از تر مهم .است بوده درصد صفر به نزدیک 1392
 در درصد 14 مثبت تا 3/2 منفی بین که است بوده رشد بودن پرنوسان، اخیر های سال

درصدی داشته  34کاهشی  1392تا  1390 سال از کشور سرانه درآمد «.است. بوده نوسان
قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت ، رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها است. در واقع علی

 2است. در صورت تحقق رشد اقتصادی حدود یک سوم کاهش یافته  1390به سال 
سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد  6حداقل به ، به بعد 1399درصدی از سال 

 بازگردیم.  1390سرانه سال 
متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد »در مورد تورم نیز در گزارش مجلس آمده است: 

اند  اً همه کشورهای دنیا توانستهدرصد بوده است. در حالی که تقریب 20ایران نزدیک به 
، درصد بود 4/2، در دنیا 2012معضل نرخ تورم را حل کرده و متوسط نرخ تورم در سال 

در حالی که «. زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان قرار دارد.، ایران پس از ونزوئال
طه به نقطه های تورم نق متوسط تورم بلندمدت و نرخ، گزارش مجلس فقط در یک صفحه

های مختلفی در  داده، در گزارش مرکز آمار، ذکر شده است 1370ـ1399در دوره زمانی 
نرخ تورم خانوارهای شهری و روستایی به ، های مختلف مورد متوسط تورم در دولت
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نرخ تورم شاخص کل واردات و صادرات و ، نرخ تورم در دو دهک باال و پائین، تفکیک
های هفتم تا دوازدهم  ( نرخ تورم در دولت2آمده است. در نمودار )، کننده نرخ تورم تولید

 در کل کشور و همچنین به تفکیک شهر و روستا آمده است.
 

 های هفتم تا دوازدهم کل کشور به تفکیک شهر و روستا . نرخ تورم در دولت2نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران

 

فقط نرخ بیکاری در ، دوره بلندمدت بدون اشاره به نرخ بیکاری در، در گزارش مجلس
اند در حالی که در گزارش مرکز  های مختلف با هم مقایسه شده در استان 99و  92زمستان 

( نرخ بیکاری 3های نهم تا دوازدهم آمده است. نمودار ) نرخ بیکاری در دولت، آمار
 دهد. ساله و بیشتر را در این دوره نشان می 15جمعیت 

 

 ساله و بیشتر 15کاری جمعیت . نرخ بی3نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران
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تورم و ، های مربوط به سه متغیر اصلی رشد عالوه بر داده، البته در هر دو گزارش
های مربوط به فقر و توزیع  داده، های دیگری نیز آمده است که در این میان داده، بیکاری

در گزارش مجلس در مورد فقر مطلق درآمد نیز مستقیماً با پژوهش ما در ارتباط هستند. 
توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف  فقر مطلق را می»چنین آمده است: 

های معیشت در جامعه را بررسی کرده که  کرد. در واقع فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل
نرخ تورم  باشد. های زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت می با توجه به تفاوت هزینه

های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور  باال در سال
 1400و  1399های  شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال

ترین شاخص سنجش توزیع درآمد است  همچنین در مورد ضریب جینی که رایج«. دارد.
د صعودی ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد رون»نیز آمده است: 

نتیجه توجه نابرابری و شکاف اجتماعی دردهنده افزایش قابل  نشان 1392فقیرترین از سال 
ها بوده است. همچنین در این  رشد اقتصادی منفی و تورم باالی اقتصاد طی این سال

با توجه به »هزینه خانوار چنین آمده است: در کنار نمودارهایی در مورد تحوالت ، گزارش
ها و  نرخ تورم باالتر خوراکی، ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر سهم باالتر خوراکی

بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد ، های اخیر ها در سال آشامیدنی
 «.باشد. تر نسبت به سایر خانوارها می ینیپا

در ، لی در مورد آخرین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی کشوربا این تصویر اجما
    کنیم. را بررسی میبر رشد اقتصادی  UBI اجرای یک طرحتأثیر ادامه سازوکارهای 

 بر رشد اقتصادی UBIاجرای یک طرح تأثیر . بررسی 2-3
نظر توان سازوکارهای زیر را در  می، اجرای چنین طرحی بر رشد اقتصادیتأثیر در مورد 

 گرفت:
میزان رقابتی بودن یک اقتصاد است. طبق ، ثر بر رشد اقتصادیؤ( یکی از عوامل م1

شود و حرکت به  اقتصاد ما از اقتصادهای غیررقابتی محسوب می، های مختلف شاخص
تواند به افزایش تولید منجر شود. این حرکت حداقل به دو طریق  سمت فضای رقابتی می

های مستقیم  ها و دیگری کاهش فعالیت آزادسازی تدریجی قیمتیکی ، قابل حصول است
آزادسازی تدریجی ، یکی از ضروریات اجرای این طرح، که بحث شدطور دولت. همان
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ای از  های انرژی و قیمت محصوالت است. همچنین واگذاری بخش عمده حامل  قیمت
های مکمل  ت از گامهای دولتی در بورس و بازخرید بسیاری از کارکنان دول سهام شرکت

تر شدن فضای اقتصادی و به دنبال  شوند که همگی در راستای رقابتی این طرح محسوب می
 رشد اقتصادی است.      ، آن

در ایران  GDP نسبت مالیات به، های اخیر در سال، های بانک جهانی ( طبق داده2
ی که نسبت مخارج درصد یعنی تقریباً نصف متوسط جهانی بوده است در حال 5/7حدوداً 

درصد بوده است یعنی فقط یک سوم مخارج دولت از طریق  5/22حدود  GDPدولت به 
اند. فرار مالیاتی نه فقط در بخش غیررسمی بلکه در بخش رسمی نیز  شده تأمینمالیات 

در ایران است که یکی از علل عمده  GDP ین بودن نسبت مالیات بهییکی از علل عمده پا
بسیاری از مردم بر این باورند که چرا باید به دولتی که این همه منابع نفت  آن این است که

واسطه ه هایی که ب مضافاً این که دولت، مالیات هم پرداخت کرد، و گاز را در اختیار دارد
از کارایی الزم برای ارائه ، اند بشدت متورم شده، تملک این منابع طی بیش از یک قرن

انگیزه ، از طریق توزیع ثروت منابع طبیعی UBIیستند. اجرای خدمات مختلف برخوردار ن
بیشتری هم در مردم برای پرداخت مالیات و هم در دولت برای اخذ مالیات ایجاد خواهد 

کارایی دولت در ارائه خدمات افزایش خواهد ، شد. مضافاً این که با کوچک شدن دولت
 یافت.
تدریجی قانون حداقل دستمزد و بیمه  توان دو اقدام حذف ( با اجرای این طرح می3

این دو سیاست حمایتی دیگر ، بیکاری را در دستور کار قرار داد زیرا با اجرای این طرح
انگیزه ، های تولید چندان قابل دفاع نیستند و با کنار گذاشتن این سیاست و کاهش هزینه

مدهای مالیاتی دولت نیز های مولد افزایش خواهد یافت که البته به افزایش درآ برای فعالیت
 منجر خواهد شد.      

های حمایتی گزینشی کمتر است  در مقایسه با طرح UBIی اجرای های ادار ( هزینه4
تواند به کاهش تورم منجر شود  بنابراین اجرای این طرح از مسیر کاهش کسری بودجه می

های مولد در  لیتدانیم که کاهش تورم یک از شرایط الزم برای حرکت به سمت فعا و می
های بازتوزیعی غیر مولد خواهد شد. همچنین  اقتصاد ایران است زیرا باعث کاهش فعالیت

های اداری و  تواند به کاهش هزینه نیز می، UBIهای فعلی در قالب طرح  تجمیع انواع یارانه
 نهایتاً رشد تولید منجر شود.
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 بندی و پیشنهادی برای مراحل اجرایی طرح  . جمع0
شود و در ادامه به طور مختصر به  بندی از مقاله ارائه می این بخش پایانی ابتدا یک جمعدر 

توان نتایج عمده تحقیق  بندی می شود. در جمع پیشنهادی برای مراحل اجرای طرح اشاره می
   را چنین بیان کرد: 

دفاع  ترین دلیل اساسی، ( بر مبنای آنچه که در مورد چند نظریه عدالت رایج بحث شد1
یک حق ، این است که برخورداری از درآمد پایه همگانی UBIاز اجرای یک طرح 

 تأمین، های حمایتی گزینشی رایج همچون سایر طرح، انسانی اساسی است. بر این اساس
شود. در  از وظایف اصلی هر دولتی محسوب می، مالی منابع الزم برای اجرای این طرح نیز

بیعی نفت و گاز و مبتنی بر حق مالکیت مساوی همه ایرانیان بر ایران برخوردار از منابع ط
مالی این طرح توزیع مساوی  تأمینیک منبع عمده ، ثروت و درآمد منابع طبیعی کشورشان

 ثروت و درآمد این منابع بین همه ایرانیان است. 
زیرا بدون ، ای برخوردار شود تواند از حمایت اجتماعی گسترده ( این طرح می2
تواند تمامی ایرانیان را از یک درآمد پایه همگانی مساوی برخوردار  گونه تمایزی می هیچ

 سازد. 
های حمایتی گزینشی که مستلزم تفکیک افراد  نسبت به طرح، به لحاظ اجرایی (3

، های جدی هستند مستحق بوده و از این بابت دچار ضعف جامعه به دو گروه مستحق و غیر
 .ستتر ا کاراتر و عادالنه

، توان با ایجاد یک چتر حمایتی فراگیر برای همه ایرانیان ین طرح می( به کمک ا4
کاهش ویژه  به، زمینه مناسبی برای انجام بسیاری از اصالحات بعدی الزم در اقتصاد

 .فراهم کرد، مداخالت قیمتی دولت
زمینه برای ، با خارج شدن تدریجی درآمد منابع هیدروکربوری از دست دولت (5

 .شدن دولت فراهم خواهد شد  کوچک
تر خواهد  زمینه برای فعالیت بخش خصوصی مولد فراهم، با کوچک شدن دولت (6

 .شد
شاهد تغییر محسوسی در رفتار کاری ، گرچه ممکن است در ابتدای اجرای طرح (7

، های مولد بخش خصوصی افراد نباشیم ولی با تغییر قاعده بازی به سمت گسترش فعالیت
 تغییر رفتار کاری افراد خواهیم بود. شاهد 
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های مالیاتی انگیزه  دولت برای کسب درآمد، ( با توزیع درآمدهای نفتی بین مردم2
زمینه مساعدتری برای پاسخگویی دولت فراهم خواهد بیشتری خواهد داشت که خود 

 .کرد
وزیع هایی را که اکنون به صورت ناکارا ت توان انواع یارانه طبق این طرح می (9

 .به صورت یکجا تجمیع کرد، شوند می
امکان کاهش کسری بودجه و به دنبال آن کاهش تورم ، با کوچک شدن دولت( 10

 شد. در بلندمدت فراهم خواهد 

 . پیشنهادی برای مراحل اجرایی طرح 1-0
توان  و اثرات آن بر رشد اقتصادی و بالعکس می UBIدر مورد مراحل اجرایی یک طرح 

باید از یک ساختار دولتی ، بپذیریم که برای نیل به رشد اقتصادی باال و پایدارگفت اگر 
ناکارا و ناعادالنه به سمت تقویت ، پرور و به طور خالصه رانت، فسادزا، زا تورم، متورم

شود که نقطه شروع  می بخش خصوصی کارا گذر کرد بالفاصله این پرسش مهم مطرح
به نظر ، رچه نقاط شروع مختلفی قابل تصور استمناسب برای چنین گذاری کجاست؟ گ

های  رسد اگر خواهان افزایش کارایی هستیم باید خواهان افزایش تدریجی قیمت حامل می
انرژی باشیم و اگر خواهان عدالت افزونتر هستیم باید خواهان تخصیص بخش بزرگی از 

در شرایط فعلی  باشیم گرچه UBIدرآمد حاصل از این افزایش قیمت در قالب یک طرح 
باید صرف جبران کسری ، بخشی قابل توجه از این افزایش درآمد، کسری عظیم بودجه

و کسری بودجه یک امکان قابل  UBI بودجه شود. تقسیم برابر افزایش درآمد حاصل بین
 .قبول است

میلیون لیتر و متوسط قیمت بنزین  25در یک برآورد اولیه اگر مصرف روزانه بنزین را 
ای فعلی به  با حذف بنزین سهمیه، تومان فرض کنیم 2000ای و آزاد را لیتری  سهمیه

تومان به درآمد  1000به ازای هر لیتر ، تومان 3000خودروها و افزایش قیمت به لیتری 
به طور مساوی تقسیم شود  UBI کسری بودجه و تأمیندولت اضافه خواهد شد که اگر بین 

تومان اضافه درآمد تعلق خواهد  15000ماهیانه ، لیونی کشورمی 25به هر فرد از جمعیت 
های انرژی که جانشین نزدیک  گرفت. با افزایش تدریجی قیمت بنزین و البته سایر حامل

را افزایش  UBI توان بتدریج هم کسری بودجه را کاهش داد و هم مبلغ می، یکدیگرند
 .داد



 3111بهار  | 18شماره |  31سال  |پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرن |  11

 23000تومان به نه تنها  4200را از  توان قیمت دالر کاالهای اساسی به همین نحو می
تومان بازار آزاد نیز افزایش  30000تومان پیشنهادی دولت در الیحه بودجه بلکه مثالً به 

و  UBI به شرطی که مجدداً درآمد عظیم حاصل از اجرای این سیاست را نیز بین، بود
همچنان ، ودبه طور مساوی تقسیم کرد زیرا اگر پیشنهاد دولت اجرا ش، کسری بودجه

اگر فرض ، گرفتار آفات نظام ارز چند نرخی خواهیم ماند. مجدداً در یک برآورد اولیه
میلیارد دالر و درآمد  2، کنیم که میزان ارز سالیانه تخصیص یافته به کاالهای اساسی

درآمد کل ، تومان به ازای هر دالر باشد 25000، اضافی دولت بابت افزایش قیمت دالر
همت( خواهد شد که اگر به  200هزار میلیارد تومان ) 200، اصالح سیاستی ناشی از این

 تأمینو کسری بودجه تقسیم شود هم بخش زیادی از کسری بودجه را  UBIطور برابر بین 
 25همت بین مردم توزیع خواهد شد که با فرض جمعیت  100هم سالیانه ، خواهد کرد

 در ماه برای هر ایرانی خواهد بود.  تقریباً معادل صد هزار تومان، میلیون نفر
، مالی نشود تأمینهایی  ای از کسری بودجه از چنین راه توجه کنیم که اگر بخش عمده

مدت تا حدی مشکل  تواند در کوتاه یا باید از طریق فروش اوراق جبران شود که گرچه می
و هم از آن  کسری بودجه را حل کند اما هم به بدهکارتر شدن بلندمدت دولت منجر شود

عدالتی عظیم  اتالف و قاچاق و به طور خالصه ناکارایی و بی، اسراف، فساد، رانت، تر مهم
های انرژی همچنان باقی خواهد ماند البته راه دیگری هم برای  ین حاملیناشی از قیمت پا

است که آثار مخرب آن بر « خلق پول»ماند که همان  مالی کسری بودجه باقی می تأمین
 اظهر من الشمس است.  « پول بیخلق »

تر این است که تمامی درآمدهای حاصل در صندوقی به نام  در هر صورت شفاف
تدریج در قالب درآمد پایه ه صندوق درآمد پایه همگانی واریز شوند تا منابع صندوق ب

جزیی به طور مساوی و همگانی توزیع شود. انتظار معقول این است که به دلیل کاهش 
درآمد خالص افراد افزایش یابد. این همان تجمیع ، اتالف و اسراف، قاچاق، سادف، رانت
های فعلی در قالب یک طرح درآمد پایه همگانی است. یک ویژگی مهم این طرح  یارانه

 آن را ارزیابی کرد.، توان در حین اجرای طرح این است که می
های  به سطح قیمتآنها  نهای انرژی تا رسید در ادامه با افزایش تدریجی قیمت حامل

درآمدهای حاصل به این صندوق واریز ، ساله 10تا  5طی یک بازه زمانی ، ای منطقه
دست ه درآمدهای ارزی ب، های مالی و نفتی خواهند شد. به طور همزمان و با رفع تحریم
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بخشی از درآمدهای ریالی حاصل ، آمده در بازار ارز نیمایی نیز به تدریج به فروش رفته
نه ، توان در بودجه سال بعد ای می همین صندوق واریز شوند. به پشتوانه چنین درآمد پایه

توان با برداشتن قانون  تنها درآمد کارکنان را حتی یک ریال هم افزایش نداد بلکه می
های اصلی بین کارگران و کارفرمایان را در بخش  یکی از چالش، حداقل دستمزد

توان بیمه بیکاری را در نیز  که در ادامه اجرای طرح می همان طور، خصوصی مرتفع کرد
 در قالب این طرح تجمیع کرد.

آنها  های انرژی و هم آثار غیرمستقیم روشن است که هم افزایش مستقیم قیمت حامل
مدت خواهد بود اما در مورد این  به معنای بروز تورم حداقل در کوتاه، بر کاالها و خدمات

بر خالف قانون هدفمندی ، ابل ذکر است. اوالً برای اجرای این طرحسه نکته مهم ق، تورم
هیچ نیازی به خلق ، دانند ها که بسیاری آن را منشاء بخشی از تورم باالی کشور می یارانه

های این طرح باید براساس موجودی  نقدینگی و تورم ناشی از آن نیست زیرا تمام پرداخت
از ابتدا مبلغ ، ها برخالف قانون هدفمندی یارانهصندوق باشد و نه بیشتر از آن یعنی 

رود که چون از  شود. بنابراین انتظار می مشخصی به عنوان درآمد پایه همگانی تعیین نمی
قیمت برخی محصوالت ، های نسبی با تغییر قیمت، شود حجم نقدینگی زیاد نمی، این طریق

قدرت خرید افراد نیز با دریافت ، اه دیگر کاهش یابد. ثانیاً گرچه به موازات افزایش قیمت
درآمد حقیقی ، یابد اما پرسش مهم این است که در کل درآمد پایه همگانی افزایش می

درصد افزایش درآمد اسمی بیشتر خواهد ، یابد یا کاهش؟ به عبارت دیگر افراد افزایش می
سازی است  بیهبود یا درصد تورم؟ گرچه پاسخ دقیق به این پرسش احتماالً مستلزم نوعی ش

توان گفت چون اجرای این طرح باعث  که در تحقیقات دیگر قابل انجام است اما می
انتظار بر این است که ، فساد و قاچاق در حوزه انرژی خواهد شد، اسراف، کاهش اتالف

ها افزایش یابند. ثالثاً با افزایش کارایی تخصیصی ناشی از تخصیص  درآمدها بیش از قیمت
که در طور های تولید باشیم اما همان توان انتظار داشت که شاهد کاهش هزینه می ،بهتر منابع

های تولیدی نوین به  ورود فناوری، الزمه کاهش مصرف انرژی، استناد به استیونس بیان شد
کشور است که الزمه آن نیز برقراری روابط سیاسی و اقتصادی بدون تنش با کشورهای 

المللی و باال بودن  ای و بین زدایی در سطح منطقه ت. بدون تنشهاس برخوردار از این فناوری
گذاران خارجی و ایرانیان  نه تنها سرمایه، های سیاسی و اقتصادی در کشورمان انواع ریسک
های جدید ندارند بلکه  گذاری و ورود فناوری انگیزه چندانی برای سرمایه، مقیم خارج

 تن را بر ماندن ترجیح خواهند داد.   رف، گذاران داخلی نیز بسیاری از سرمایه
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سازی دولت این است که با افزایش تدریجی مبلغ درآمد پایه جزئی و  گام بعد کوچک
های دولت  توان با فروش بخش زیادی از دارایی می، حرکت به سمت درآمد پایه همگانی

دولت را بسیاری از کارکنان ، با بخشی از درآمد حاصل، های دولتی و از جمله شرکت
مبلغ درآمد پایه همگانی را افزایش داد و این ، بازخرید کرد و با بخش دیگری از آن

، توان تا رسیدن به یک دولت حداقلی کارا ادامه داد. با کوچک شدن دولت فرآیند را می
زا یعنی کسری بودجه ناشی از بزرگ بودن دولت  یکی از علل عمده خلق نقدینگی تورم

تواند به کاهش تورم منجر شود. از این رو گرچه باور منتقدان طرح  یرفع خواهد شد که م
زا نیست بلکه  گرچه در گام نخست تورم، درستی اجرا شوده قابل قبول است که این طرح ب

 .زدا نیز باشد تواند تورم های بعدی می در گام
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