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های جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر ¬در دولت عدالت آسیب شناسی الگوی

 اندیشه مطهری و امام خمینی

 *جعفر رضایی
 **حسینیعلی علی 

 ***سیدجواد امام جمعه زاده
  ****علیرضا آقاحسینی

 چکیده  

های های قرآنی و اسالالمی اسالت که در اندی اله   ترین آموزهعدالت از کانونی

سی     شهید     –سیا سالمی همانند امام خمینی و  اجتماعی رهبران انقالب ا

شعار عد     ست. اما به رغم آن که  سیاری یافته ا ت الآیت اهلل مطهری بازتاب ب

های بعد از انقالب بوده، ¬های اصلی دولت اجتماعی و اجرای آن از سیاست  

مسالالهله عدالت در کارنامه جمهوری اسالالالمی تا به امروز وضالالعیت مطلوبی  

سش مطرح می        ساس، این پر ست. بر این ا شته ا شود که چرا با همه  ¬ندا

لت های دینی و تاکید رهبران انقالب در باب عداهایی که در آموزهسالالفار 

اجتماعی و مباحث مربوط به آن وجود دارد عدالت در جامعه ما حضالالالوری    

ای تال   شالایسالته نداردد در این مقاله با اسالتفاده از رو  تللیق مقایساله    

های  شالالالود با تاکید بر عدالت از دید اه رهبران انقالب اجرای برنامه          ¬می

 رفته، تا   های بعد از انقالب مورد بررسالالالی و واکاوی قرار    ¬توسالالالعه دولت  

ها از مفهوم عدالت از دید اه رهبران انقالب روشن شود و   میزان انلراف آن

                                                                        

 yahoo.com7436jafar.rezaei@                               دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان - *
 a.alihosseini@ase.ui.ac.ir                     )نویسنده مسئول(یار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهانانشد - **
 javademam@ase.ui.ac.ir                                         دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان - ***
 a.aghahosseini@ase.ui.ac.ir                                    دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان - ****

 33/71/7436تاریخ پذیرش :                                                                      34/5/7436تاریخ ارسال : 

 «های انقالب اسالمیپژوهش»فصلنامه 
 انجمن علمی انقالب اسالمی ايران

 36شماره ، 7436زمستان ، هفتمسال 
  76ـ  35صفحات 

 

Islamic Revolution Researches 

Scientific Association of Islamic 

Revolution In Iran 

Vol. 6, Winter 3178, No 36 

mailto:a.aghahosseini@ase.ui.ac.ir


78         77،   77زمستان ، 7فصلنامه علمی ال پژوه ی انقالب اسالمی، س 

های ایجاد شده شناسایی و راه کارهای اصالح برای تقویت و تداوم     ¬آسیب 

  حیات و استمرار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هموار  ردد.

 واژگان کلیدی

  سی و رهبران انقالبهای توسعه، آسیب شناعدالت اجتماعی، برنامه

 مقدمه

از آنجا که عدالت به عنوان محور فلسفه سیاسی اسالم ناظر به تعامل درونی همه اجزا و ساختارهای        

ها در صورت عادالنه بودن نظام سیاسی است که نباشد آبرای نیل به هدف نهایی انسان و جامعه می

سی        سیا ساختارهای قدرت  شروعیت آن نظام منبعث از آن و  از این رو با . گرددآن توجیه پذیر می م

پیروزی انقالب و تشــلیل جمهوری اســالمی به رهبری امام خمینی و بر اســاو اید ولومی اســالم  

سالمی در راو برنامه      ستاوردهای مهم انقالب ا ضوع عدالت به مثابه یلی از د ای  هشیعی نگاه به مو

های نظری و عملی فراوانی روبرو  شته با چالش اما این مسئله در طی چهار دهه گذ . گیردمهم قرار می

ی بعد از انقالب مورد بررسی قرار گرفته، با  ها¬دولتهای توسعه در  از این رو باید  برنامه. شده است  

 . ها و موانع  استمرار جمهوری اسالمی هموار گرددآفتها، ¬آسیبشناختن 

ست که    ترین آموزهعدالت از کانونی سالمی ا شه های قرآنی و ا سی    در اندی سیا اجتماعی  –های 

سالمی همانند امام خمینی   ست   هری مط ورهبران انقالب ا سیاری یافته ا ه اما به رغم آن ک. بازتاب ب

ست      سیا صلی و محوری  شعار عدالت اجتماعی و اجرای آن از  از انقالب بوده،  ی بعدها¬دولتهای ا

ه  مسئله عدالت در کارنام کید داشتهبر آن تا ای(الب )امام خمینی، مطهری و آیت اهلل خامنهرهبران انق

ضعیت مطلو    سالمی ایران تا به امروز و ست.    جمهوری ا شته ا سش مطرح    بی ندا ساو، این پر براین ا

ــود¬می ــفارش ش در باب عدالت هبران انقالب تاکید ر، های دینیهایی که در آموزهکه چرا با همه س

  ؟عه ما حضوری شایسته نداردلت در جاماجتماعی و مباحث مربوط به آن وجود دارد عدا

های گریزناپذیر پژوهشی در حوزه مطالعات انقالب اسالمی    آسیب شناسی عدالت یلی از ضرورت    

 ها امری ضروری است. مسا لی ازعدالتی و تالش برای رفع آنآید و شناسایی مصادیق بی  شمار می به

ها، توزیع ناعادالنه ثروت و درآمد، وجود فرصتقبیل: عدم دسترسی مناسب مردم به املانات، منابع و    

شهروند درجه یک و درجه دو، نابرابری       صادی، ظهور پدیده  صارات اطالعاتی و اقت ویژه خواری و انح

شیه گزینی و            شینی و حا شیه ن شت، تبدیل حا ستایی در برخورداری از رفاه و معی شهری و رو جوامع 

ها در زمینه اقتصادی،  ی مناسب از عوامل تولید، نابرابری ورحاشیه روی به هنجار اجتماعی، عدم بهره 
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صادیق بی     سی و ... به عنوان م سیا ستای رفع آن  فرهنگی،  ض عدالتی هستند که تالش در را روری ها 

ــرافی  ــایلی نظیر اش ــت. عالوه آنله مس گری، تجمل گرایی، فزون خواهی، جاه طلبی آفات اجرای اس

 عدالت خواهند بود.

دگاه یبا تاکید بر عدالت از د شــود¬میتالش ای ا اســتفاده از روش تحلیل مقایســهدر این مقاله ب

ا قرار گرفته، تی بعد از انقالب مورد بررسی و واکاوی  ها¬دولتدر  های توسعه رهبران انقالب، برنامه

یشــه رهبران انقالب )امام خمینی، اندم عدالت در از مفهوها ¬ها و عمللرد دولتمیزان انحراف برنامه

برای تقویت  شده شناسایی و راه کارهای اصالح    ی ایجاد ها¬آسیب ( روشن شود و   و رهبریمطهری 

 رار نظام جمهوری اسالمی هموار گردد. و تداوم حیات و استم

 چارچوب نظری

 عدالت در اندیشه سیاسی آیت اهلل شهید مطهری  .1

ست که در باب عدالت بحث کرده و تقریباً همه جنبه مرتضی مطهری از جمله اندیشمندانی    آن  هایا

ست    سی قرار داده ا ست ، عدل از دیدگاه مطهری. را مورد برر عدل نوعی جهان . مفهومی چند بعدی ا

کتاب و ســنت اســت و در ارتباط با امامت و رهبری یک ردیف بینی اســت که در ارتباط با عقل و در 

ست و      ستگی ا سبت به اخالق آر شای ست ن ست و در    .مانی اخالقی ا سئولیت ا در مقابل اجتماع یک م

( در کتاب عدل 77: 7483، کیخا. )مقایسه با نبوت و تشریع قانون مقیاو و معیار قانون شناسی است     

شری را  الهی معن ستحقاق »ی حقیقی عدالت اجتماعی ب ذی حقی آنچه ها و اعطاکردن به هر رعایت ا

مفهوم عدالت رعایت مطهری در واقع در نظر  (77: 7487، مطهری). داندمی« اســتحقاق آن را دارد

ست    ،حق طبیعی و قرآن به عنوان منابع کشف عدالت بوده . حقوق افراد و اعطاء حق به صاحب حق ا

 .گیردو بحث عدالت ابعاد وسیعی را در بر می

ستاد مطهری در کتاب  ضیات زمان   »، «عدل الهی»های ا سالم و مقت خانواده و زن در نظام »، «ا

کند با توجه به تنوع کاربرهای عدل در در مقام تبیین مفهوم عدالت ســعی می« ده گفتار»و « اســالم

  کند:فضاهای مختلف آن را تفسیر نماید و لذا چهار معنا برای عدل بیان می

 :موزون بودن و تعادل .2

این  قضایی و تربیتی احتیاج دارد.  ،، فرهنگیسیاسی  ، یک اجتماع  متعادل به کارهای فراوان اقتصادی 

شود و بودجه و نیرو        شته  شده و برای هر کدام به قدر الزم کارگزار گما سیم  کارها باید میان افراد تق
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اسب ماند و این نظم و تناگر چنین نبود برپا باقی نمی. عالم هستی موزون و متعادل است. صرف گردد

بالعدل قامت »نماید: ی هم به این مطلب اشــاره میچنان که حدیث نبو، و حســاب معین در آن نبود

ــت نه ظلم چون بحث عدل به  نقطه مقابل عدل در این معنا بی. «اسمماتاو ا اض   ــبی اس تناس

تناسبی در کل نظام عالم است در حالی که عدل در مقابل ظلم مالحظه هر   معنای تناسب در برابر بی 

ــود. ¬میجز و حقوق فردی مطرح  ــئون خداوند عدل به معنای ش تناســب و توازن در نظام عالم از ش

آفرینش جهان هســتی دارای صــفت عدالت به معنای ، بر طبق فرمایش قرآن کریم. باشــدحلیم می

ست و به معنای فوق صورت   ، الذکر ا ست و در غیر این  نظم و ، نباید در جهان، جهان موزونو متعادل ا

ذکر شده است:   « رحمن» سوره  6مفسران در آیه   این معنا بر طبق نظر جریانات معینی وجود داشت. 

 «اَالسََّاَاءَ  َفَعَهَا اَاَضَعَ الْاِيزَانَ»

  تساوی و نفی هرگونه تبعیض .3

ه این ک باشد که افراد از آن برخوردارندهایی میو رعایت تساوی در زمینه استحقاق، مقصود از عدالت 

 ( .56-53: 7467، مطهریها بین افراد است )رفع تبعیض با مالحظه تفاوت

به نظر حلمای اســالمی این تعریف  . طبق این تعریف بین عدل و مســاوات هیت تفاوتی نیســت 

ستحقاق    ضیق ا ساوی ) تنها در محدوده م ای ج که در، یعنی حقوق اولیه منبعث از علت غاییهای مت

یعنی نبود ، توان متضـــمن عدالت باشـــد و در غیر این صـــورتمی، (خود بدان اشـــاره خواهد شـــد

ستحقاق  ست   ا ساوی که چندان هم غیر متحمل نی ساوات عین ظلم و ناقص عدل  ، های م برقراری م

منع الســویه هم عدل ، اگر اعطای بالســویه عدل باشــد» چنانچه به تعبیر اســتاد مطهریشــود. ¬می

ساوی د   768: 7486، پیغامی)« خواهد بود شد که عدالت به معنای ت ر زمینه ( .اما چنانچه منظور این با

 ، صحیح خواهد بود.های مساوی استاستحقاق

از لوازم عدالت است و این معنای عدالت به معنای قبلی عدالت یعنی  ، این گونه مساوات ، بنابراین

ط  ایجاد شرای »عدالت در این اصطالح به معنای  ، در زمینه اقتصادی . رعایت استحقاق ها باز می گردد 

 (757ق:  7345، مطهری) «انع برای همه به طور یلسان استبرای همه به طور یلسان و رفع مو

یت حقو   عا به ذی حق  ر طاء کردن حق  عدل در برابر ظلم    :ق افراد و ع نا   در این مع

مال کردن حق دیگری   پای نای        . گیرد( قرار می) به مع ــری  ید در قوانین بشـ با چه همواره  لت   آن عدا

ظلم به معنای تجاوز به حریم و . آن را محترم بشمارند همین معناست اجتماعی رعایت شده و همگان

ه  مقایس باشد چون او مالک علی االطاق بوده و هیت چیز در  حق دیگری و نسبت به خداوند محال می 
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ا ه یلی حقوق و اولویت ، داند مطهری این تعریف از عدالت را متلی بر دو امر می  با او اولویت ندارد.    

ند و کاد بشــر نســبت به یلدیگر و در مقایســه با یلدیگر نوعی حقوق و اولویت پیدا میکه نمی از افر

 ای است که در دستیابی به مقاصد و سعادت خود با استفادهدیگر این که خصوصیت ذاتی بشر به گونه

شه  سعادت با   ، بردهای اعتباری به عنوان آلت فعل بهره میاز اندی سیدن افراد جامعه به  د یلذا برای ر

 .یلسری حقوق و اولویت رعایت شود

 :  اضه به آن چه که امکان وجود داردها در افاضه وجود و عدم امتناع از افرعایت قابلیت .4

ــت که در نظام تلوین به هر موجودی به اندازه   عادل بودن پروردگار نزد حلمای الهی به این امر اسـ

ــه می     ــتحقاق و قابلیت دارد    او از موجودی ، کند قابلیت آن کماالت وجودی افاضـ منع فیض ، که اسـ

 (56-53: 7467، مطهری. )این معنای عدل صرفاً در حوزه کالمی کاربرد دارد. کندنمی

واند  تالگویی که می. در واقع تعریف مورد قبول عدل از دیدگاه مرتضی مطهری تعریف سوم است   

 (مان تعریف سوم )رعایت حقوق، هدر حوزه عدالت فردی و هم در بعد اجتماعی آن به کار گرفته شود

یض قایل قانون بین افراد تبع، است که بنا بر مساوات در قانون افراد بشر باید به یک چشم نگاه شوند     

ون باید قان، افرادی که از لحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند   . ها را رعایت کندنشود بلله استحقاق  

ساوات رفتار کند با آن ستند قانون هم نباید با       پس افرادی که خو. ها به م ساوی نی شرایط م شان در  د

 .ها رفتار نمایدها مساوی رفتار کند بلله مطابق شرایط خودشان با آنآن

توان گفت که عدالت از نظر مرتضی مطهری یک آرمان اخالقی و اجتماعی است که   در پایان می

اقتصادی و عدل  ، اجتماعی، سیاسی  های زندگی اعم از ی زمینهبشر ذاتاً به آن گرایش دارد و در همه 

شامل حال بندگان   صی      شود ¬میالهی که  ست و آن را محدود به زمان و ملان خا ساری و جاری ا

در واقع اســتدالل  . های اســالمی اســتنگاه مرتضــی مطهری به عدالت بر گرفته از آموزه. داندنمی

ام جمعه امبنیاد دینی استوار است )   النی برهای استداللی و عق مطهری در زمینه عدالت عالوه بر پایه

ی افراد جامعه بدون توجه     توان گفت مطهری بر برابری همه  در واقع می. (33: 7437، زاده و میالنی

ست  سازی در    ، به رنگ پو شاره دارد و بر اهمیت جامعه و نهاد های اجتماعی و زمینه  نژاد و مذهب ا

 ح مطهری برای تحقق عدالت اجتماعی   ن دیگر طربه بیا  . ورزداجتماع برای تحقق عدالت تاکید می      

  . برمبنای آزادی و برابری است

  .عدالت در اندیشه سیاسی امام خمینی2

ف  تعری« حد وســـط بین افراط و تفریط» عدالت یعنیتلیه بر همان معنای معروف  با خمینیامام 
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 : دارای نوعی جامعیت و مطلقیت است فرمایند کهفراگیری از آن ارا ه می

عدالت حد وســط بین افراط و تفریط و آن از امهات فضــایل اخالصــیه اســت بلله عدالت مطلقه  

ضایل باطنیه  ست   ، روحیه، ظاهریه، تمام ف سمیه ا ستقیم به همه ، زیرا عدل مطلق، قلبیه و ج عنی م م

 (735: 7467است )موسوی خمینی، 

شت ، طالقی دیگرکنند و اعدالت را از دیدگاه عرفانی نیز نگاه می امام راحل ، عالوه بر آنچه گذ

ــتند    ــت و آن تبدیل جمیع قوای ظاهریه و روحیه و        برای آن قا ل هسـ : عدالت را اطالق دیگری اسـ

ست، و بر همین اعتبار     سیه ا سطو نف ست نه جزوی از آن    ار ضیلیت ا سیر   طریق، گفته عدالت همه ف

سان کامل از نقطه نقص عبودیت تا کمال عز ربوبیت  ستقیم و   عدالت که، ان ست  سیر معتدل خط م  ا

 (437: 7467 )موسوی خمینی،

دانست که برنامه آن در دو کلمه  امام خمینی با استناد به سیره انبیا ملت اسالم را پیرو ملتبی می   

صه   ستم کنید شود ¬میخال ستم قرار گیرید ، : نه  ترین ابعاد : مهمضتظلاتن ا ضتظلاتن. »نه مورد 

ــت ازاز نظر امام خم این مولفه عدم پیروی ، مخالفت با ظالمان، ها: مخالفت با ابرقدرتینی عبارت اس

حمایت از ، عدم ســازش با ظالم، عدم ظلم پذیری، نفی ظلم در جمهوری اســالمی، از نظام ســلطه

ضعفان    ست ضت ، م شدی راد های آزادی بخش جهان ).... کمک به نه ضوی و دیگران ، مر :  7431، مرت

. اســت« عدالت اجتماعی»، های امام خمینی در زمینه توســعه اقتصــادی ( یلی از نگرانی774-773

ایشان توسعه اقتصادی را همراه عدالت اجتماعی و در صورتی که نتایج مثبت توسعه اقتصادی اقشار          

شت آنان را بهبود ببخشد     سیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و معی ،  از نظر امام راحل .پذیردمی، و

صادی    سعه اقت شند و اقلیتی ناچیز برخوردار  تو مورد قبول  ،که طی آن اکثریت بزرگی محروم و فقیر با

مرشــدی و ) .دانندایشــان عدالت اجتماعی را الزمه و شــرط یک اقتصــاد ســالم می، بنابراین. نیســت

 ( 776: 7431، دیگران

ــت ــیاس ــار مامام خمینی بارها لزوم س ــاختن افراد و اقش حروم از گذاری جهت رفع فقر و خارج س

ریزی جهت تامین نیازهای اســاســی اقشــار مســتمند را بیان نموده و جهت گیری محرومیت و برنامه

عدول از آن را عدول از عدالت اجتماعی  .کننداقتصـــاد اســـالمی را حفع منافع محرومان معرفی می

 :دانداسالم می

ملرومان   یری اقتصاد اسالم در راستای حفظ منافع    ها و تبیین جهتارائه طرح

ستر  م ارکت عمومی آنان و ... بزرگ    سان    -و   ترین هدیه و ب ارت آزادی ان

 ( 72/042رود. )امام خمینی: شمار میاز اسارت فقر و تهیدستی به
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ست حمایت از محرومان و رفع نلردن محرومیت از      سیا شان در بیانی دیگر عدول از  هم چنین ای

سی   سا سته و از آن     ش آنان و کوتاهی در تامین نیازهای ا سالم دور دان صل عدالت مورد نظر ا ان را از ا

 :  فرمایندنهی نموده و می

باید از آن عدول        باید با تبلیغات دیگران       آنچه که روحانیون هر ز ن ز ا کنند و ن

چرا که هر کسی از آن . حمایت از ملرومان و پابرهنگان است، میدان به در روند

 (72/77، )امام خمینی. عدول کرده استعدول کند از عدالت اجتماعی اسالم 

سالمی  ست     ، در رویلرد ا ست اجتماعی مفهوم عدالت اجتماعی ا سیا  ،این مفهوم. کانون مرکزی 

شلیل حلومت بوده و هرگونه برنامه  ست عمومی      هدف و غایت ت سیا صه  ریزی کالن و خرد در عر

ها زیادی در خصوص موضوع   شاخص ، باید در راستای تحقق بخشیدن به آن انجام پذیرد. در مجموع  

عدالت توزیعی و عدالت ، ها و منابعشرایط مساوی برای برخورداری از فرصت   » عدالت اجتماعی مانند

ستحقاق  شایستگی  به مثابه ا رعایت حق و حقوق هر صاحب حقی و قرار گرفتن هر چیزی در  ، هاها و 

ــلطه ه جای خود و حمایت همه جانبه از محرومان جامع          ــلطه گری و ظلم پذیرعدم ظلم و سـ ی و سـ

ــناخت دید     میپذیری،   ــهید مطهری و امام         تواند به شـ گاه جامع در زمینه عدالت اجتماعی ازمنظر شـ

 .خمینی کمک کند

ــته ترین هدف   ــالت و وظیفه ی الهی و برجس وقتی از مفهوم عدالت به مثابه مهم ترین رکن رس

،  های زندگی فردی و اجتماعیه حوزهعدالتی مراد است که همشود، ¬میانقالب اسالمی سخن گفته   

ــت   ــیاسـ ــاد، سـ ــاوفرهنگ و .... را در بر می ، اعم از اقتصـ خواهیم بدانیم   می، گیرد. بر همین اسـ

ــالمی ایران روی کار آمدند    هایی که در چهار دهه اخیر در ج     ¬دولت  لت و    ، مهوری اسـ باره عدا در 

ها به گفتمان گفتمان هر یک از آن ســازی آن چه نقشــی ایفا کردند و میزان دوری و نزدیلیگفتمان

 ؟، چه اندازه بوده استیعنی عدالت اجتماعی، اصیل انقالب اسالمی

 مفهوم عدالت اجتماعی در دولت موسوی.3

ست؟ آیا این دولت عدالت ناب      باید بررسی کنیم که عدالت از دیدگاه دولت موسوی به چه معنا بوده ا

های دیگر قرار داشت؟ عدالت از دیدگاه  ا تحت تاثیر فرهنگاسالمی را سرلوحه کارش قرار داده بود ی  

ست که طبقات پایین جامعه هم بتوانند از منابع و املانات        ضعیتی ا سوی به معنای ایجاد کردن و مو

ضعف در رقابتی نابرابر با طبقه مرفه قرار گرفته و در نتیجه       ست ستفاده کنند. به عقیده وی، طبقات م ا

ــته  برداری کنند، در حالی که ثروتمندان جامعه ه الزم از منابع و املانات جامعه بهره     اند به انداز   نتوانسـ
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 اند. همه منابع را در قبضه خود قرار داده

آرمان ، های عمیق بین فقیر و غنی و بدیل مطلوب آنوجود شلاف ، ترین مسئله در این دوره مهم

ترین برنامه و راه حل دولت برای حل مهم، بنابراین. عدالت اجتماعی بر مبنای آموزه اســـالم اســـت

ــئله عدالت اجتماعی ــاد کنترلی و نظارتی بود که در آن بر، مس ــدتاکید می« توزیع» اقتص بر این . ش

طلبانه و  مساوات ، توان گفت این کابینه بیشتر گرایشی اعتدالی و دیدگاهی عدالت خواهانه  می، اساو 

کرد و دولت در این خصــوص تاکید مییت گســترده بر مســئول، مردم گرایانه داشــت و به همین دلیل

. موسوی  (43: 7461، )مصباحی مقدم های مهم اقتصادی باید در دست دولت باشد    معتقد بود که اهرم

 :های مزبور را به شرح ذیل ارا ه کرده استهر کدام از شاخص

 ( حمایت از طبقات فقیر و محروم جامعهالف

شاخص    سوی یلی از  سی اجرای عدالت اجتماعی را حمایت از طبقات     هدولت در دوره مو سا ای ا

ــت، به گونهفقیر و محروم جامعه می ــلی  دانس ــر همواره یلی از وظایف اص ای که حمایت از این قش

 :دولت بوده است

بدون عدالت اجتماعی هر ســـاله صـــدها و هزارها گنج نادر این جامعه از فرط تنگدســـتی تر   

توانند کشوری را متحول   در صورت رشد با قدرت مدیریت خود می  استعدادهایی که  . کنندمی تحصیل 

شب مقروض می  سیار که     ساز ها که باید آیندهآن شوند. نمایند به خاطر نان  شند چه ب فرهنگ ما با

های بشــری به مثابه انبان بدون عدالت اجتماعی این ســرمایه. آموزندنوشــتن و خواندن نیز نمیحتی 

 (34: 7484. )موسوی، افتاده باشدای بذری هستند که گوشه

 کند کهداند و تاکید میی عملی عدالت اسالمی می ها¬برنامهمحرومیت زدایی را از مصادیق بارز  

ست  ضع  »ای به نام او هم چنین در جزوه. امنیت انقالب در گرو فقرزدایی و خدمت به محرومان ا موا

سالم   « ما صادی ا سرمایه و       زمینه ها، بیان می کند که در نظام اقت صاحبان  شی  ستثمار و بهره ک ی ا

کن شود .... و شرط موفقیت در   صاحبان قدرت از صاحبان نیروی کار باید از بین برود و به کلی ریشه   

صادی انقالب  ستفاده هر چه منظم تاکید روی برنامه، ابعاد اقت تر از املانات طبیعی  تر و کاملریزی و ا

 (31 -78: 748)خواجه سروی،  نسانی است که در اختیار داریم.و ا

ــخنرانی ــت که در آن واکاوی س ــوم و چهارم حاکی از آن اس ــای دولت س   ها از وامگانهای روس

بسیار استفاده شده است و تالش گردیده که دولت و مردم را خیلی نزدیک به هم « مردم» و« دولت»

چون این امر را از ، اد گرددهای دولت در راستای رفع مشلالت مردم قلمد  نشان داده و تمامی فعالیت 

ز حمایت ا» مفاهیم عدالت اجتماعی به کار رفته در این متون یعنی. دانســتندوظایف اصــلی دولت می

شینان     ضعفین و کوخ ن ست شارکت        « محرومین و م سترش م ضعفان و گ ست ستای تامین منافع م در را
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را  و پوشا  و نیز رفع خو تامین، ها و دسترسی به خدمات درمانی عمومی در راستای برابری فرصت  

ــی   ــلی رویلردهای انقالب قرار دارند  محرومیت )تعادل بخشـ ، که بر مبنای آن  ، ( در زمره ثمرات اصـ

ــا  برای تامین   ــتی و درمانی و نیز خورا  و پوش برخورداری آحاد جامعه از املانات و خدمات بهداش

 ( 37: 7435، صفری) .بیشتر مورد تاکید قرار گرفته استسالمت هر چه 

ست که از راه توزیع مناسب املانات و خدمات   ها مشخص می پیش فرض کند دولت بر این باور ا

شتی و در  ضعفان    بهدا ست شار پردرآمد و کم درآمد )م سالمت همگانی تحقق می مانی اق که البته ، یابد( 

عدالت  تا، دولت موظف به ارا ه خدمات بیشـــتر درمانی و بهداشـــتی به نیازمندان اســـت، در این راه

شت  ستا . درمان و سالمت تامین گردد ، اجتماعی در حوزه بهدا سال ، در این را -71های در بازه زمانی 

آب آشامیدنی و تسهیالت زندگی در ، درمانی، های موثری در توزیع مناسب املانات بهداشتیقدم، 78

شده که آن     شته  شاخص ها را میکشور بردا سبی برای ارزیابی عدالت توان  اجتماعی توصیف   های منا

ــازی انقالب         ــاخص مهمی در الگوی نوسـ ــترش عدالت اجتماعی به عنوان شـ کرد با این وجود گسـ

 (  7483، فوزی. )در دوره مذکور با نوساناتی همراه بود، اسالمی

ست  صت نابرابری د صیلی در بین دختران بیش یابی به فر ست برخوردارترین      های تح سران ا از پ

ستیاب گروه صت ها از لحاظ د شی ی به فر ستان ، های آموز سعه یافته و محروم همواره در ا ترین  های تو

های کمتر توسعه یافته روستاهای استان، در بین مناطق. اندهای کمتر توسعه یافته بودهها در استانآن

های مورد بررسی   در این بین همه استان . برندهای آموزشی رنج می بیش از سایر مناطق از محرومیت 

ستان       ، جز در برخی مواردبه  ستان همواره جز نابرخوردارترین ا ستان و بلوچ سی ستان و  شمار   ها بهکرد

ــد نابرابریآیند. ... هم چنین به نظر میمی ــتانی )رس ــتری ایدرون منطقههای درون اس ( میزان بیش

شی در درون های آموزای داشته باشد لذا بررسی نحوه توزیع فرصتهای بین منطقهنسبت به نابرابری

تری از وضــعیت تواند تصــریری گویا و حتی شــفافمیهر اســتان )نواحی شــمال و جنوب شــهری( 

در حوزه آموزش و . های میان محروم ترین و برخوردارترین بخش های جامعه فراهم نماید        نابرابری 

ازند ار س تری آشل های آموزشی را به شلل واضح   توانند نابرابریهایی که میپرورش از جمله شاخص 

ها( و دیگری میزان ورود به مراکز آموزش عالی و    دولتی و یا غیر دولتی بودن آن یلی نوع مدارو ) 

از این رو ســنجش و مطالعه وضــعیت  . باشــدهای مختلف جامعه میها در مناطق و گروهدانشــگاه

زان شناخت میتواند به مثابه اهرمی برای می های آموزشی از زاویه این دو شاخصدسترسی به فرصت

 ( 753: 7485، کچو یان و آقاپور)عدالت در حوزه آموزش و پرورش به کار گرفته شود 

 سازیخصوصی داری و حاکمیت( مخالفت با سرمایهب

سوی، یلی از راه  ساوی ثروت و املانات در جامعه مخالفت با  از دیدگاه مو های توزیع عادالنه و م
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داری باعث تضاد طبقاتی در  سازی است. از دید او سرمایه   داری و حاکمیت سرمایه و خصوصی   سرمایه 

سرمایه        شبه  ست. به عقیده وی، نظام  شده ا داری دوران پهلوی جامعه و ایجاد دو طبقه فقیر و غنی 

شده که طبقات پایین از املانات بی  سرمایه  باعث  شند و در مقابل  ا داران همه املانات جامعه ربهره با

 توان چنین گفت: های دولت موسوی، میر باره ویژگیبه خود اختصاص دهند. د

های مهم حمق و نقق  ها مخالف وا ذاری مدیریت مراکز مهم اقتصادی، شبکه  آن

خصالالوب بازر انی خارجی به بخش خصالالوصالالی بودند، هم چنین     بازر انی به

ستدالل می  سرمایه    حاکمیت کردند کها صنایع،  ضی،  های  های بزرگ در مورد ارا

سایر فعالیت بازر انی ب ستثمار اکثریت را فراهم       ا  ساعد ا صادی زمینه م های اقت

شده و     ساخته، موجب تکاثر ثروت در یک طبقه  صله طبقاتی  خاب و افزایش فا

صادی پدید آورد که می قطب صاد جامعه را جهت دهند    توانندهای قدرت اقت اقت

ده، دولت را با  کر توانند م کق تراشی  ها همراه ن ود می و هر جا که دولت با آن

های اقتصالالادی در دسالالت دولت   ترین اهرمبلران روبه رو سالالازند. پب باید مهم

 ( 221-224: 2034باشد. )فوزی، 

 مفهوم عدالت اجتماعی در دولت سازندگی  . 4

از دیدگاه هاشــمی برای رســیدن به عدالت اجتماعی باید رشــد اقتصــادی افزایش یابد، افزایش رشــد 

ه گردد کانجامد و این امر هم باعث تزریق درآمد ملی به جامعه میآمد ملی میاقتصادی به افزایش در

های مالیاتی، به منطقی کردن رشد بین  های توزیع مجدد درآمد، از جمله سیاست  با استفاده از سیاست   

شار مختلف اجتماعی و از بین رفتن فقر در جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی منجر می   شود. در این ¬اق

سعه         دیدگ صادی و تو شد و رفاه اقت سی توجه  سیا اه به جای مبارزه با فقر، به افزایش ثروت در ادبیات 

شانه  شد. و عدالت اجتماعی به مرحله پس از تولید    ن سته  ای برای نزدیلی به مفهوم واقعی عدالت دان

عدیل رشد تهای تعدیل اقتصادی و افزایش تولید در اولویت قرار گرفت. سیاست  ¬موکول شد و برنامه 

داند و به نحوه توزیع درآمد کاری ندارد و از اساو با اجرای عدالت بیگانه   محوراست و آن را اصل می  

 ها در کشور هستیم.عدالتیو مخالف است به همین جهت شاهد افزایش بی

توان همان مقوله رشد اقتصادی دانست که    برداشت هاشمی رفسنجانی از عدالت اجتماعی را می   

ص  صادی می       بر اقت شد اقت صاد آزاد باعث افزایش ر ست. در این دیدگاه اقت بر  شود و ¬اد آزاد متلی ا

رود: فعال کردن بخش خصــوصــی، نفی گفتمان اســاو آن، کیفیت زندگی عموم شــهروندان باال می

عدالت خواهی دهه اول انقالب، و تلیه اساسی بر رشد اقتصادی. به همین منظور برنامه تعدیل مورد      



     66...     های جمهوری اسالمی ایران¬در دولت عدالت آسیب شناسی الگوی

66 

 

 دهیم.رار میبررسی ق

 برنامه تعدیل اقتصادی  .5

ــت برنامه تعدیل از مجموعه ــیاس ــازی، تثبیت کاالها، افزایش بهرهای از س وری در بخش های آزادس

ــت ــیاس ــت تولیدی، س ــیاس ــتمزدها و محدود کردن س ــلیل  های تجاری، انقباض دس های دولتی تش

واردات و صادرات باید به بازار های شود که بر اساو آن بازارهای مالی ف کاال، خدمات و بخش¬می

 ند: کهای تعدیل این گونه بیان میواگذار شود. هاشمی رفسنجانی هدف خود را از انتخاب سیاست

ای  هکردم که سیاست تمرکز دولتی کارآیی ندارد و به سراغ سیاست     من فکر می

ودند   ب هایی که در این کار موثر   با آن ، قبق از اینکه به دولت بیایم     ، تعدیق رفتیم  

زنجانی که رییب سازمان برنامه و بودجه بود و  روغنی با آقای . بلث کرده بودیم

اختالف ، دانسالالتم من می. بلث کردم، در آن اواخر با آن رو  قبلی موافق نبود

شت و می  ستعفا بدهد. من به ای ان  فتم بماند. آقای نوربخش هم      دا ست ا خوا

سانی بود که با ای ان م ورت کردیم.      ضع را قبق از اینکه اینها بیایند   جز ک موا

 (.31: 2071م خص کردیم که باید به طرف تعدیق برویم )جوالنی، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  اهمیت دادن به بخش خصوصی              (. الف

 گوید:  هاشمی می 

صی کار می       صو صاد آزاد دارند معموالً بخش خ . دولت  کنددر ک ورهایی که اقت

کند و مردم به فکر  در بقیه موارد فضالالا درسالالت می، توسالالعه دارد یک مقدار کاال

. کار  دهندمولد انجام میکنند و کارهای  ذاری میسالالرمایه، افتندسالالازند ی می

ست می         شغق در صرف  ست، از مقدمات تا م کند. ا ر کار  مولد همی ه درآمد ا

 یرد که با رونق تولید،  ری رونقی پیدا کند در آن فضا معنا میتجارت و واسطه 

 (227: 2072کند. )بهروز لک، آن کارها رونق پیدا می

سنجانی در ارا ه    شمی رف صی    ها و لوایح ¬ی برنامهها صو ساالنه بر خ شبرد   بودجه ی   سازی و پی

ازی س ی اول توسعه بر مبنای کاهش نقش دولت در اقتصاد، پیشبرد خصوصی      اهداف دولت در برنامه

سازی موسسات دولتی تاکید داشت. در قانون برنامه دوم     های آموزشی، بهداشتی و خصوصی    در حوزه

ید ی اول توسعه تاک همانند قانون برنامهگری دولت سازی و کاهش تصدی  توسعه بر تداوم خصوصی    

 (731 - 743: 7437گردید. )جباری، 
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شور کار دیگری نمی       شتن ک صاددولتی جز عقب نگه دا شدن اقت واند  تبنابراین از دیدگاه او، حاکم 

بلند. برای اینله کشور راه رشد را طی کند باید اجازه بدهیم افراد خودشان دست به کار شوند و چرخ      

کشــور را به حرکت در بیاورند. به همین دلیل هاشــمی رفســنجانی، بدون نظارت و برنامه  اقتصــادی 

خاصی با حرص و ولع بسیار شدیدی همه امور حتی بهداشت و آموزش را به بخش خصوصی واگذار         

ــال می ــت کمک  7463کردند. او در س ــخ امیدی مدیر عامل آب همدان، که از دولت درخواس در پاس

ــما را باز گذاشــتیم که هر چه می کرده بود. گفته ب خواهید از مردم ود چه کملی ما این قدر دســت ش

 بگیرد دیگر نیازی به ما ندارید. 

  . تکیه بر رشد و رفاه اقتصادی و توسعه به مثابه عدالت(ب

ه  شود نه با دادن یاران ¬از دیدگاه هاشمی رفسنجانی، عدالت اجتماعی تنها با رشد اقتصادی ایجاد می     

م. بنابراین دولت وظیفه ندارد عدالت اجتماعی را با دادن کمک به افراد جامعه ایجاد کند، بلله                 به مرد 

ــادی که در نتیجه آن، درآمد ملی جامعه باال می            ــد اقتصـ رود و با توزیع  عدالت اجتماعی در پناه رشـ

ــمی در واق           ــاو هاشـ ــد. بر این اسـ ع هیت عادالنه درآمد ملی و تزریق آن به جامعه ایجاد خواهد شـ

 (774: 7437ای برای اجرای عدالت اجتماعی انجام نداد. )بهروز لک، برنامه

شد پیدا کند بعد خود به خود         سعه و ر سنجانی معتقد بود که اول باید جامعه ایرانی تو شمی رف ها

عدالت در جامعه برقرار خواهد شــد. ایشــان طرفدار عدالت اســتحقاقی بود و اصــال به عدالت توزیعی  

شامی،  توجه نمی عدالت اجتماعی به مرحله پس از تولید ، در این گفتمان(. 741و733: 7468کرد )احت

سیاست  . ی تعدیل اقتصادی و افزایش تولید در اولویت قرار گرفت ها¬برنامهموکول شد و   های اتخاذ 

صی   سرمایه  صو صادی مهم   دارانه خ ستیابی به  سازی و تعدیل اقت ترین برنامه و راه حل دولت برای د

شد جامعه ست   . ای ثروتمند و آباد در نظر گرفته  صادی دولت سیا سبب ایجاد  ، های اقت در این مدت 

د که سبب ش ها¬آسیبتورم در جامعه و فشار به اقشار متوسط و پایین جامعه گردید .همین فشارها و     

شمی و فعالیت    سبت به آقای ها شن     افلار عمومی دید چندان خوبی ن شته با شان ندا و  دهای دولت ای

  ( 434 - 437: 7431، اشرافی) .هدخروج از آن را خواست خود قرار د

: کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و امه اول در این زمینه عبارتند ازهای برنمشیترین خطمهم

سهمی    ، های دولتکاهش هزینه، (و انتقال آن به بخش غیر دولتی )خصوصی   آموزش ستم  سی ه تغییر 

سازی -خصوصی، هایر سیاست نرخ گذاری کاالها و تعادلی شدن قیمت آنتغی، بندی کاالهای اساسی

 ،طالبلو و دیگران، پژویان. )واگذاری تجارت خارجی به اشــخاص حقیقی و حقوقی، موســســات دولتی

7486 :784 ) 
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ستندات برنامه دوم  ست     ، طبق گزارش م سیا سب با  سترهای قانونی منا ای هبرنامه اول در ایجاد ب

های دولتی و آزادسازی   سازی شرکت  بطوری که استرامی خصوصی   ، شده موفق نبود راهبردی اعالم 

های دولتی تغییراتی ایجاد شد و در عمل تنها در ماللیت شرکت تجارت خارجی با شلست مواجه شد.

شد      ماللیت آن صی منتقل  صو سایر نهادهای غیر خ :  7486، طالبلو و دیگران، پژویان. )ها از دولت به 

736 - 738) 

به  ورا هدف اصلی اقتصاد دانسته    « رفاه  و توسعه اقتصادی  » گفتمان جدیدی که، بر این اساو 

شدت از توسعه به ویژه توسعه اقتصادی طرفداری کرده و آن را پیش شرط سایر امور نوسازی قلمداد        

ستقالل و عدالت وجود دارد     ، کردمی صادی املان ا سعه اقت سایه تو شد  ، با باور به اینله در  سعه   و تر و

م کردن ، مالی برای تقسی اقتصادی را هدف اصلی اقتصاد دانسته و عقیده داشتند بدون رشد اقتصادی       

  ( 7468، مرتجیوجود ندارد. )

های توسعه است، اما از آن   اگر چه رشد تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه یلی از شاخص   

انات از اصول بنیادین و نشانه توسعه یافتگی است.  ها و املمهمتر توزیع عادالنه درآمد، ثروت، فرصت

ــد. یعنی دولت   ترین وظیفه و کارکرد دولت در هرجامعه، نقش توزیعی آن می      عمده  ها تالش  ¬باشـ

سبی در توزیع عادالنه درآمدها برقرار کنند تا جامعه را از شلاف طبقات غنی   می فقیر  –کنند تعادلی ن

سالمی و در اهداف معین برنامه اول و      نجات دهند. علیرغم اینله دولت در  سی جمهوری ا سا قانون ا

ــت، اما خود مهم  –دوم وظیفه تامین عدالت اجتماعی  ــادی را بر عهده داش ترین علت در توزیع اقتص

ــلی نژاد،  ( در اثر توزیع کامالً غیرعادالنه درآمدها 773-774: 7483ناعادالنه ثروت و درآمد بود. )مص

، دهک 7463تا  7478برند. در حالیله در فاصله  مد جامعه سهم بیشتری را می  در کشور، طبقات پردرآ 

ــته اســت، دهک دهم  816یلم به قیمت جاری  میلیون ریال به  73/35هزار ریال افزایش درآمد داش

 (764: 7483 نژاد، مصلیبرابر دهک یلم افزایش درآمد داشته است. ) 75/7عبارتی 

،  اههایی مانند اختالف طبقاتی بر اســاو ثروتعدالتیســرچشــمه بی، نابرابری در توزیع درآمدها

ــت ، درآمدها ــادی میان افراد جامعه اس ــتیابی به توزیع عادالنه درآمد . مصــرف و نهایتاً رفاه اقتص دس

ست مالی از جمله مهم           سیا ست که  صادی ا صحیح از ابزارهای اقت ستفاده  ستلزم ا ست م  .ترین ابزار ا

  ( 7: 7431، اکبری و دیگران)

شورهای غربی    سعه در ک صاً ارزش      ، امروزه تو صو سته از عدالت و خ س اند هایی که ادیان آوردهگ

ــورها » :رودیابد و به پیش میادامه می ــاید در اغلب کش ــتم ، در آمریلا و ش ــیس های گوناگون و با س

سفه  سعه آزادی فرد متفاوت در برابر رفاه روزافزون توده اجتماعیهای فل ، افزایش نوع جرمبه ، ها و تو
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صاً جرایم مربوط به اموال و دارایی نیز دامن زده    سعه « شود. ¬میخصو واند  تعلی القاعده نمی، این تو

چه آن که  ،الگوی گزینشی مناسبی برای کشورهای توسعه نیافته و به ویژه کشور اسالمی ایران باشد       

ــب ندا ــاختار کلی جامعه ما تناس ــتاورد مثبتی نخواهد هرگز با روح دیانت و ملیت و با س رد و هیت دس

شت  سعه در مقوله ، در نگاه ما. دا صادی تو سی   ، های اقت سو با   و اجتماعی و ...، فرهنگی سیا باید هم

 (316: 7481، نوایی. )های اجتماعی باشدها و معیارکلیت تفلر و اندیشه دینی و سنت

اظهار  « اجتماعی مدارو غیر انتفاعی و تحر » علی محمد حاضــری در پژوهشــی تحت عنوان

ــی            ــی و هم از بعد کیفت آموزشـ کرده که مدارو غیر انتفاعی هم از حیث املانات مختلف آموزشـ

سیار مطلوب   شته  وضعیت ب سبت به مدارو دولتی دا صر  . اندتری ن سیس مدارو غیر انتفاعی  ف لذا تا

ــطح و کیفیت مدارو دولتی می      ــمی ، گذارد نظر از تاثیری که بر سـ ری  نابراب راهی برای تجلی رسـ

 (341 - 336: 7466، حاضریباشد )های آموزشی میفرصت

 گسترش فقر و « توسعه بدون عدالت »های تعدیل توجه شود،  چنانچه به ماهیت و هدف سیاست  

ــت       ــت. بر جامعه ایران      محرومیت که از نتایج تورم و توزیع ناعادالنه ثروت و فرصـ ها و املانات اسـ

سترش د     ساد مطلق را گ شد و ف ست     تحمیل  سیا سمی و دولتی، نتایج  ساو آمار و ارقام ر ای هاد. بر ا

شدت دامن زد که      سازندگی به نابرابری اجتماعی و توزیع ناعادالنه ثروت و درآمد به  صادی دولت  اقت

سیب     ضالت و آ سیاری از مع شمی   ¬خود موجب ب سعه بدون عدالت ها های اجتماعی گردید. برنامه تو

ها و معیارهای مورد نظر رهبران انقالب )مطهری و امام خمینی( و رفسنجانی فاصله فاحشی با آرمان   

 های اسالمی بوجود آورد.قانون اساسی و آموزه

  مفهوم عدالت در دولت اصالحات .6

صادی خود را طی کند و       شد اقت خاتمی معتقد بود برای اجرای عدالت اجتماعی هم کشور باید مسیر ر

سعی کرد یک نگاه      هم اینله در این مسیر طبقات پایین جام  ساو، خاتمی  شوند. بر این ا ضرر ن عه مت

ــادی و عدالت اجتماعی برقرار کند که در آن عدالت اجتماعی اولویت             ــد اقتصـ تلفیقی بین مقوله رشـ

  داشته باشد، به عبارت دیگر، وی برای ایجاد آرمان اصلی انقالب اسالمی، یعنی رفع فقر همانند دولت

سامان    شمی،  سعه اق ها شور را تجویز می   دهی و تو صادی ک عدالت به این »کرد. از دیدگاه خاتمی: ت

صت    ست که این املان را بوجود آوریم که فر ستعداد فراهم      معنا صاحبان ا ساوی برای همه  های م

شود    شود و در توزیع املانات نیز حال کل جامعه رعایت ب شه خاتمی  755: 7463)خاتمی، « ب ( در اندی

به       لت  یان فلری او، عدا حام ــان و  یان آن  ها و توزیع برابر ثروت مفهوم برابری ذاتی انسـ ها  ها در م
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کند، چرا که آنان معتقدند تا زمانی که آزادی وجود باشد، اما این مفهوم در سایه آزادی معنا پیدا میمی

شد، وجود عدالت در جامعه کامالً بی   شته با ست. به باور آن ندا سالمی بحث     معنا ا سیاسی ا ها در نظام 

 عدالت به مثابه بحث از آزادی است. از

شهروندان از انواع آزادی چون معنا ندارد که در جامعه شند  ای  های فردی و اجتماعی برخوردار نبا

 و در همان حال آن نظام سیاسی و جامعه بتواند به صفت عدالت متصف گردد.

ــت که عدالت خود به خود به وجود نمی         های بروز آن که    ینه آید، بلله زم  خاتمی بر این باور اسـ

های است ایجاد کرد و جامعه هنگامی آگاه خواهد بود که آزادی بیان و عقیده و سایر آزادی  « آگاهی»

های مدنی در آن وجود داشــته باشــد. در این صــورت اســت که مردم با آگاهی از پیرامون خود زمینه 

ــلل  عدالتی مقاومت خواهند کرد.     بیریزی و در مقابل هر نوع   گیری واقعی عدالت را در جامعه پی    شـ

 (777: 7437)بهروز لک، 

 گوید:  باشد او میخاتمی معتقد بود که دولت فقط دارای نقش نظارتی می

ی خود در  کمتر به وظیفه، هر چه تصالالدی خودمان را بی الالتر   الالتر  دهیم    

سالمی عمق کرده  صدی را بی تر به     ، ایمتامین حاکمیت جمهوری ا اما هر چه ت

شد   مردم ده شته با قدرت دولت در ایجاد امنیت در  ، یم و دولت نقش نظارتی دا

ضایی  ، ی خدماتی چون آموز -نظامی و انتظامی و ارائه، جامعه اعم از امنیت ق

  (273: 2077، خاتمییابد. )هداشت افزایش میدرمان و ب

صادی می   صادی را باعث کاهش کارآیی اقت نظر او دخالت داند. از خاتمی دخالت دولت در امور اقت

 یتوجهی کند، بلله مانع رقابت در حوزهشــود که نه تنها به وظایف اصــلی خود کم¬دولت باعث می

اند و دی حاکمیتی می-ی دولت را وظیفهشود. وی وظیفه ¬اقتصادی و توسعه اقتصادی در جامعه می   

ــت که دولت نباید در امور دیگر جامعه دخالت کند. وی بر این             ــت که تحقق   بر این باور اسـ باور اسـ

ها  یهگذاری و اشتغال باشد نه اینله سرماعدالت اجتماعی بایستی با فراهم کردن شرایط تولید، سرمایه   

ــلل داد. بایســتی     ــتی عدالت اجتماعی را در کنار توســعه درجامعه ش را بین مردم توزیع کنیم. بایس

ش   زمینه سب در جامعه توزیع  شلل گیرد و    ای را فراهم کرد که ثروت به طور منا شتغال  ود و تولید و ا

 (763و 768: 7437ای محدود جلوگیری شود )جباری، از تمرکز ثروت در دست عده

های ما برای اثبات تعریف عدالت اجتماعی در دولت خاتمی برنامه ترین اسناد و شاخصمهم

 کنیم. سامان اقتصادی است که در اینجا آن را بررسی می
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 برنامه سامان اقتصادی  .7

سته عدالت اجتماعی  سازندگی به بوته         که یلی از خوا سال  شت  صلی انقالب ایران بود، در ه های ا

فراموشــی ســ رده شــد. بنابراین یلی از وظایف اصــلی دولت جدید کمک به طبقات ضــعیف و ایجاد 

باید در اولویت برنامه            لت اجتماعی بود که  ــت که دولت خاتمی      ها قرار می ¬عدا گرفت. طبیعی اسـ

رنامه  داد. بیســت تعریفی که در باره اجرای عدالت در دولت ســازندگی مطرح شــده بود تغییر میبامی

صادی با قرا ت خاتمی در     شد. خاتمی در گزارش     7468مرداد  74سامان اقت صحن مجلس آغاز  در 

کار برنامه سامان اقتصادی به مجلس شورای اسالمی چند سیاست اصلی از جمله عدالت اجتماعی را        

 ر شدند. ایشان در باره اصل عدالت اجتماعی را در مجلس این گونه توضیح دادند:متذک

ست      ست دوم ما تقدم عدالت اجتماعی ا ضیح بدهم . سیا ما  . اینجا باید کمی تو

البته  .ار عدل در جامعه انسالالانی بوده اسالالتمعتقدیم که هدف بزرگ انبیا اسالالتقر

ست که خداوند پیامبرانش  تاد  س را با کتاب و بینات فر تعبیر قرآن تعبیر جالبی ا

.  اندفاعق قسالالب مردم« لیقوم الناس بالقسالالب» :تا مردم خود به قسالالب برخیزند

یعنی پیامبران به زور مردم را به قسالالالب     ، پیامبران راهنمایند   ، اند پیامبران مبلغ 

ای  مردم باید رشالالالد پیدا کنند اراده بکنند که زند ی عادالنه           . کنند وادار نمی

 .بکنندعدالت را برقرار داشته باشند و 

هدف انسانی و اسالمی استقرار قسط است و هدف انقالب اسالمی استقرار عدالت اجتماعی بوده        

ضع حضرت امام         شما در موا سالمی هم اهتمام جدی به این مسئله دارد.  ست و دولت جمهوری ا ، ا

سخت      سئله عدالت اجتماعی  ضع رهبر عزیزمان ببینید همواره روی م ست. ما باید    در موا شده ا تلیه 

ــعه علمی، همه جانبه، متوازن و پایدار  این را به عنوان یک محور در نظر بگیریم البته اگر ما یک توس

سعه      شیم. طبعاً در متن چنین تو شته با سعه با عدالت    دا ست. یعنی ذاتاً تو ای عدالت اجتماعی نهفته ا

ــی ندارد. ولی وقتی ما می     ــاد و تعارضـ لت اج  تضـ ــرایط و     گوییم عدا تماعی تقدم دارد تا اگر در شـ

هایی نوعی تضاد و ناسازگاری میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی پیدا شد، سیاست دولت        موقعیت

این است که این تضاد را به نفع عدالت اجتماعی، حتی با کند شدن نسبی رشد اقتصادی تامین بلند.       

 (731و773: 7463فر،  پس سیاست دوم ما تقدم عدالت اجتماعی است. )امیری

شده دهه     شدن نگرش تجربه  بر برنامه چهارم در کنار لحاظ کردن تغییر و تحوالت   7371حاکم 

سازگاری      منجر به تدوین برنامه، شرایط بین المللی در مسیر تاریخی آن   ست که مجموعه نا شده ا ای 

ــلیل می  ــدن و حفع هویت  جهانی  ، ازجمله پدیده رقابت پذیری و عدالت اجتماعی         . دهند را تشـ شـ
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ــرزمین و توازن منطقه، فرهنگی ایرانی ــت که به  ای، آمایش س ــازگار اس نمودی از این مجموعه ناس

 (83: 7485، مرکز تحقیقات استراتژیک. )شلل ناهمگن کنار هم قرار گرفته است

صالح طلبی بر      ها¬برنامهبررسی مواد لوایح   ضای غلبه گفتمان ا سوم و چهارم توسعه که در ف ی 

ــو ــد کش ــویب و اجرایی ش ــوی این یافته، ر تص کند که دولت خاتمی اهتمام ها رهنمود میما را به س

ستی     ویژه ست کمبودها و کا شته و تالش کرده ا سالمت در جامعه دا شین  ای به امر  های دو برنامه پی

ــالمت را جبران کند ــاو. در حوزه س ــعه با هدف افزایش کارآیی ، بر این اس ــوم توس جلب ، برنامه س

ساماندهی نظام ارا ه خدمات )در زمینه مش  ت بندی خدماهایی از قبیل سطح ارکت بخش غیر دولتی و 

شور(       و شت و درمان ک شبله بهدا صالح  شد.  ا سالمی    هایپژوهشمرکز ) تدوین  شورای ا ،  مجلس 

7483 :3 ) 

مواد  نمی از ،برای تامین عدالت آموزشی و رسیدگی بیشتر به مناطق نیازمند و کمتر توسعه یافته     

تی و های مالیاشامل معافیت، قانون برنامه سوم در بخش آموزش و پرورش به تامین منابع مالی جدید

ستفاده از اجاره دریافتی از اماکن و  ، اخذ عوارض از کاال و خدمات صندوق ذخیره فرهنگیان و ا  تقویت 

های وزارت  محدویتها و در طول برنامه سوم توسعه چالش   .فضاهای آموزشی اختصاص یافته است     

ش  عدم نگر، های آموزشی نابرابری در دستیابی به فرصت  ، آموزش و پرورش از جمله محدودیت منابع

ترین زیر سـاخت جامعه .... مطرح شـده   نظام مند به منابع انسـانی آموزش و پرورش به عنوان اصـلی  

ست  سعه اهم   .ا صالحی این برنامه عبار ها¬برنامهو در برنامه چهارم تو سی    ی ا سا ت بود از بازنگری ا

، تقویت جایگاه تربیت،  های پیشــرفت تحصــیلی دانش آموزاناصــالح روش، ی درســیها¬برنامهدر 

  ،اصالح ساختار تشلیالت حوزه ستادی با رویلرد تمرکززدایی    ، اجرای مدیریت مشارکت مدرسه محور  

ه ویژه بین مناطق مرکزی و  ب ، ها در ابعاد مختلف  عدالتی و نابرابری  بی ها ¬برنامه  پژوهش محوری در 

شلاف پیرامونی می سی را عمیق   تواند  سیا ضایتی ناحیه های  مانعی   و .ای را موجب گرددتر کند و نار

ساو وجود هویت م        ستیابی به اح سر راه د سی بر  سا سی گردند     ا سیا سعه پایدار  یلی از  .شتر  و تو

توجهی  یو ب توزیع نابرابر منابع ملی ،های قومیها برای وجود شـــلافترین تبیینترین و متعارفرایج

،  ریاخبا) .های قومی است ای مناطق سلونت گروه های مرکزی به نیازهای معیشتی و توسعه  حلومت

 (51 -48: 7433، غم پرور و بزله

شلل     مهم ست که در این برنامه بر م سوم این ا سازی برای حل  ترین ویژگی برنامه  یابی و نهاد

اند ی بودههایمشی لذا طراحان برنامه سوم عمدتاً به دنبال یافتن خط . است مشلالت کشور تاکید شده    

. ا استهها و راه حلای از سیاستبنابر این برنامه سوم مجموعه، که بتوانند کل جامعه را متحول کنند
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شلالت مهمی می  ست   پردازد کاین برنامه به م سوم انقالب با آن مواجه ا در  .ه جامعه ایران در دهه 

صادی    ، ن برنامهای سریع اقت شد  شتغال زایی و م ، تحقق عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و ر هار ا

ست       تورم از راه شده ا شمرده  صود بر ساختار        . های نیل به این مق سی  سا صالح ا اموری هم چون ا

ــادی ــبله، افزایش کارآیی مدیران، اقتص ــتگی به ایجاد ش های تامین اجتماعی کارآمد و کاهش وابس

 (786: 7486، طالبلو و دیگران، پژویان. )درآمدهای نفتی مورد تاکید است

ــتفاده از تجهیزات با تلنولومی باال ایجاد میبهره ردد گمندی از خدمات گران قیمت که در اثر اس

ست و         های کلیه نظاماز دغدغه سخت ا سیار  ست چرا که ایجاد عدالت در این حوزه ب سالمت ا های 

ــئول ای ها¬دولت ــتندمس ــوی دیگر املان ایجاد این . جاد این خدمت برای آحاد مردم هس ولی از س

سالمت وجود دارد و هم چنین وجود املانات درمانی  های بودجهخدمات با محدودیت ای که در حوزه 

شد  الخصوص در مناطق محروم خود می علی، های الزمو تخصیص  سبب عدم اجرای عدالت با   .تواند 

شده     سی انجام  سی. تی         در برر سازمان تامین اجتماعی به املانات  شدگان  سی بیمه  ستر   .میزان د

سلن و ام  سال    . آر. ا سی قرار گرفت در شترین            7483آی مورد برر ستان بی ستان و بلوچ سی ستان  ا

این بررســی در خصــوص اســتفاده از دســتگاه  . مندی را دارا بوددســترســی و بوشــهر کمترین بهره 

سال     صویربرداری در  ستان  7483ت سی و ایالم و چهارمحال            ا ستر شترین د ستان بی ستان و بلوچ سی

دی را منکهگیلویه و بویراحمد و لرســـتان بدون داشـــتن تجهیزات کمترین بهره، ســـمنان، بختیاری

شته  سال  . انددا ستگاه ام .آر        7485ولی در  سی و فقط ایالم فاقد د ستر شترین د شان بی آی  .منطقه کا

  (313 – 317: 7487، )هاشمی بوده است.

مه  خاتمی در ارا ه   نا جه  ¬ی بر یت و تحقق   ها و لوایح بود به مجلس، رفع فقر و محروم ی خود 

دانست. ولی با ادامه  ها خود می¬ی مردم را جز برنامهعدالت اجتماعی و دسترسی املانات برای همه  

سی در اجرای عدالت اجتماعی به علت پیاده       سو سنجانی عمالً تغییر مح  کردن ودادن راه و روش رف

 مشی رفسنجانی همان نتایج را شاهد هستیم.روی از سیاست و خط دنباله

  مفهوم عدالت در دولت احمدی نژاد .8

شریعت      احمدی نژاد دولت عادله را دولتی می ساو، عدالت در  شد. بر این ا داند که در خدمت خلق با

 کند:می مستند مها اسالم چیزی جز خدمت رسانی نیست، او برداشت خود از عدالت به سیره 

ها و عناوین در نظام جمهوری اسالالالمی هیش شالالانی جز خدمت  ، نهادهاسالالازمان

امکانات و چرخش کارهایی که  ، اختیارات، هاهمه این اسم . به مردم ندارد  زاری
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ست  ست ، در اختیار ما ، هرکب خدمت  زارتر، امانت مردم برای خدمت  زاری ا

ترین وظیفه دولت و مقوم دو اصق عدالت  مهمعزیزتر و مدیرتر .... خدمت  زاری 

  (27/4/2034، احمدی نژاد. )و مهرورزی است

لت               لت و عدا بال برقراری عدا ــنت فلری حامی وی، اول به دن نابراین آقای احمدی نژاد و سـ ب

ستند و زمانی که این مهم اتفاق افتاد به دنبال آزادی و ... می  ضعیتی اجتماعی در جامعه ه  روند. در و

 گرایانه توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را با      کردند در چاچوبی واقعهای پیشین سعی می  ¬دولت که

شه  شانند، احمدی نژاد       ابزارهای مدنی از اندی سی رایج در دنیا به جامعه ایران بل سیا صادی و  های اقت

ــت         ــد. از دیدگاه احمدی نژاد اگر فرصـ به طور  ها و املانات    منادی دولت عدالت محور و مهرورز شـ

شود. عدالت اجرا      ضعیتی داده  ساوی به همه افراد جامعه و همه مناطق جامعه یا هر فرهنگ و هر و م

صورتی تعریف می      ست، به عبارت دیگر، عدالت در  شده به دورترین     ¬شده ا شود که املانات ارا ه 

اسفانه  بود که متمنطقه مرزی با املانات ارا ه شده به شهرهای بزرگ تفاوتی نلند. احمدی نژاد معتقد 

ــده و عده معدودی از املانات  رغم تالشعلی ــیم نشـ های دولت قبلی، املانات به طور عادالنه تقسـ

سئله باعث ایجاد طبقه ثروتمند در جامعه      شمار زیادی از املانات کمتر برخوردارند و همین م شتر و  بی

ست. برای همین دولت تالش می    سیب شده ا ست کند که به طبقات آ ات  ضعفین( جامعه املان پذیر )م

 گوید:  الزم را ارا ه بدهد. ایشان در توضح عدالت می

ضع مدیریت     عدالت یعنی چه ضع اداره ک ور و از و یعنی توزیع ، د عدالت از موا

، ها در همه مناطق ک الالالور و برای همه آحاد ملت ایرانعادالنه منابع و فرصالالالت

وفایی  برای شالالک های یکسالالانیعنی هر جوانی در هر کجای ک الالور از فرصالالت 

اجرای عدالت یعنی همه جای ک الالور با هم و   .اسالالتعدادهایش برخوردار باشالالد 

صت    های ک ور به طور عادالنه   هماهنگ پی رفت بکند. اجرای عدالت یعنی فر

سانی که       ستن راه در مقابق ک برای همه مردم توزیع ب ود. اجرای عدالت یعنی ب

رند   یهای بی تری را در اختیار می با اتصال به قدرت، باند،  روه و جناح فرصت  

 (271: 2071)جوالنی، 

های تاریخی برخی از مناطق کشور است. جلوه   جلوه دیگر، رفع مشلالت و اصالح عقب افتادگی  

صت  صت       دیگر، ایجاد فر ست. فر ستعدادها شلوفایی ا شد و  های برابر برای همه در های برابر برای ر

های منابع عمومی، کارهای بحرانی،  گذاریتسهیالت و سزمایه  تحصیل علم، بهداشت و در استفاده از    

ها و جلوگیری از هرز رفتن ها و دادن فرصت بروز به آن اشتغال، عدالت در یافتن استعدادها و خالقیت  
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ست. آن چیزی که جامعه بیش از هر چیز از      آن ساد و تبعیض ا ست. جلوه دیگر عدالت، مبارزه با ف ها

ــخته میبرد و البتآن رنج می ــاد و دانید که جزء س ترین مراحل اجرای عدالت، مبارزه با تبعیض، فس

ستان می    ویژه خواری سیاری از اوقات خیلی از دو ست، جایی که در ب ستند و مقابله می ها د. جلوه کننای

صدای  رسد وشان به جایی نمیدیگر عدالت، حمایت از مستضعفان و مظلومان است. کسانی که دست

صمیم   بلند ندار سئولین و ت سی آن   ند که به گوش م سد و ک لوه دیگر کند. جها را حمایت نمیگیران بر

شه       ساد و تبعیض باید ری ست که در مبارزه با ف ست. طبیعی ا ا و هعدالت، اولویت گذاری در برخوردها

نفوذ  زهای اجرای عدالت، مبارزه با کسانی است که با استفاده ا   ترها برخورد کرد و یلی از جلوهدرشت 

ساد می    ستفاده از منتفذین ف ستفاده از امتیاز        و ا سانی که رابطه، ا ست. ک ساد ا کنند. این بدترین نوع ف

 (736: 7437کنند. )جوالنی، اطالع داشتن و حمایت شدن سوء استفاده می

 عدالت در عمل در دولت احمدی نژاد .9

شان از بین اجتماعیهای مقوله ارزش، های احمدی نژاددر تحلیل محتوای سخنرانی   ، اولین اولویت ای

شاخصه       های چندگانه انقالبارزش شان بر روی  شترین تاکیدات ای ست و بی ای هو امام خمینی بوده ا

ــانی به توده، مردم گرایی و حمایت از محرومان، عدالت گرایی و رفع تبعیض   های مردم و خدمت رسـ

عه  : باید توســهای پیشــین معتقد اســت¬لتدواحمدی نژاد با نقد توســعه اقتصــادی  .باشــدغیره می

صی      صو صادی و روند خ شرکت   اقت های دولتی به فرد یا افراد خاص سازی در آن به جای واگذاری 

به  .های مختلف بین عامه مردم پیگیری شود ها به صورت به شلل توزیع این شرکت  ، ()فرزند سازی 

 ،های کوچک و زودبازدهحمایت از بنگاه، ایشان راه کارهایی هم چون توزیع سهام عدالت، همین دلیل

  -737: 7431، یگران. )مرشدی زاد و د گزیندهای پایین درآمدی را بر می.... به اقشار محروم و دهک 

733) 

و  منابع، دولت و گفتمان عدالت محور با تاکید و تالش در راســـتای تخصـــیص عادالنه املانات

ــطح اجتماع و میان آحاد جامعه         ــل به دنبال تحقق عدالت اجتماعی بود و در       د، خدمات در سـ ر اصـ

 کردها و اهدافی را تعقیب میطرح، راستای چنین باور عدالت محوری بوده است که در حوزه سالمت   

 توان بهها میازجمله آن، خوردبرابری و یلســان ســازی در آن به چشــم می، که رنگ و بوی عدالت

سالمت    » سامانه خدمات جامع و همگانی  شلیل  شک خانواده » و یا« ت شاره نمود « طرح پز تحلیل   .ا

«  متگسترش سال  » توسعه ، گفتمان برنامه پنجم توسعه در حوزه سالمت گویای این است که در آن   

ست        شده ا سازی  سته  سته به طوری که می، برج شانه توان از آن به عنوان یلی از برج ا در هترین ن
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ــعه یاد کرد ــانه، برنامه پنجم توس ــی ارت¬برنامهتدوین » فرعی خود یعنیهای که با نش قا های آموزش

.. از ...، «امانه خدمات جامع و همگانی سالمتتشلیل س»، «فعالیت شورای عالی سالمت»، «سالمت

 ( 718 - 717: 7435، صفری. )های اصلی گفتمان عدالت محور استنشانه

یلال در بخش آموزش  گرای رادهای دولت اصول توان دو هدف عمده در سیاست  به طور کلی می

ــالمی و دوم    ، : اولد عمومی مطرح کر ــفه تعلیم و تربیت اسـ ید بر  تاک ، تحول بنیادی مبتنی بر فلسـ

ر د« طرح کاد» اسـتمرار کارآموزی و کارورزی به بیانی همان بازگشـت به سـیاسـت نه چندان موفق    

و  ها¬برنامهبعد  ی چهارگانه ازها¬دولتدرون داد سیاست آموزش در   . بررسی  دوره چپ سنتی است  

ست    ست     سیا سیا شان داد که این  شتن تغییرات جزیی های قانونی ن ستمرار و تل ، ها با وجود دا رار  ا

ده در سه ریزی به کار گرفته ش این تلرار تا جایی است که بین شیوه برنامه  . ی پیشین است  ها¬برنامه

سی از نظر اصول کار مشاهده    ( تفاوت محسو ، دوم و سوم توسعه  ی اولها¬)برنامهریزی تجربه برنامه

شرفت هر یک از مراحل اجرای   شود ¬مین ی  ها¬برنامه.و به علت نیودن فرایند ارزیابی از نتایج و پی

ضمانت     سرانجام فقدان  صالحی و  دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت ناگریز به  ، قانونی، های اجراییا

 اند.  شدهدوباره کاری در امر اصالحات 

دسترسی    » دهد هم چنان سه مقوله نشان می ، ی چهارگانهها¬دولتتحلیل سیاست آموزش در    

ــت   ــی متعادل به فرصـ و در نهایت تنها « های آموزش و پرورشکیفیت فعالیت »، «های برابر آموزشـ

لته مورد ن. توجه عملیاتی نشده است« مدیریت منابع» حل رهایی از مسایل و مشلالت مالی یعنیراه

قوانین بودجه سنواتی به عنوان محورهای اصلی در   ، ی توسعه ها¬برنامههمواره در طول ، ینلهتوجه ا

شعار مدنظر بوده و این مقوله  سنواتی    ¬برنامهها همواره فاقد بعد عملیاتی در حد  های توسعه و بودجه 

ست  صراف و بزرگیان،   .بوده ا ست    (4: 7483) سیا صیص هزین فقدان  ه گذاری همه جانبه و عدم تخ

ــور و پایین بودن            ــعه ناهماهنگ آموزش در کشـ اجتماعی الزم در بعد آموزش یلی از عوامل توسـ

ست        شده ا صیل مطرح  ستانداردهای کیفیت تح سوی  . ا تا جایی که دولت برای حل بحران مالی به 

بدین ترتیب آموزش خصوصی که در پی انقالب و نیز بر   . جلب مشارکت بخش خصوصی سوق یافت    

  (دیگر در قالب مدارو غیر دولتی )انتفاعی بار. اسی جمهوری اسالمی ممنوع شده بوداساو قانون اس

سوادی در ایران        . تجدید حیات کرد ست که گسترش میزان با ضروری ا بنابراین توجه به این موضوع 

ــت    ــیاسـ های آموزش و پرورش در این دوره تلقی نلرده و به نقش   را تنها متلی بر نقش دولت و سـ

 .های دیگر نیز توجه نماییمن کنندهعوامل و تعیی

ی پس از انقالب اســالمی در بطن گفتمان ها¬دولتتحلیل گفتمان عدالت در حوزه ســالمت در 
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ــیاســتنشــان می، جامع انقالب اســالمی های دهد به رغم آن که عدالت اجتماعی و اجرای آن از س

اما مسئله عدالت اجتماعی هم  . ی پس از انقالب اسالمی بوده است  ها¬دولتاصلی و محوری تمامی  

چون دیدگاه سیستمی و   ، های مختلف روبه رو است چنان با مشلالت نظری و عملی زیادی در حوزه 

س  » و« ها و منابعبرابری فرصت »یعنی توجه به ، ترکیبی به معنای جامع خود شای تگی  در نظر گرفتن 

 و« زم حمایتی از آســیب دیدگانپرداختن به اصــل جبرانی و ملانی» و در عین حال« هاو اســتحقاق

ــی  » ــاس ــول مختلف قانون اس ــهید مطهری و، امام خمینی  دیدگاه رهبران انقالب» و« اص مانند ش

صورت توامان در هیت  « گذار انقالب و مقام معظم رهبریبنیان ست  ها¬دولتبه  این  .تحقق نیافته ا

نســبت به مفهوم عدالت نگرش ســطحی و نه چندان دقیق » امر ناشــی از عوامل مختلفی از جمله

تک بعدی و تک ســویه از عدالت ، «ان انقالب و قانون اســاســی و اســالماز دیدگاه رهبر» اجتماعی

و عدم تداوم  های انقالب و قانون اساسی  گسست بین آرمان  ، ی پس از انقالبها¬دولتاجتماعی در 

 .ام و شهید مطهری و رهبری استگفتمان انقالب اسالمی و اندیشه ام

ــته و دقیق   اگر م ــورت میطالعات نظری و عملی پیوسـ گرفت و تداوم گفتمانی در حوزه    تری صـ

ــال ــت ، دادمی ها رخعدالت در طول این س ــیاس ــبب  ریزیها و برنامهگذاریس ــجمی را س های منس

شتر و جامع    گردید و مطمناً این میمی ستیابی بی ست د ش  توان شته با ، دتری به عدالت اجتماعی را پی دا

ــهم دولت و آحاد جامعه از هزینه، قالب آنکه در  ــالمت و آموزش و توزیع س های مربوط به بخش س

ــود   ــیم ش ــورتی عادالنه تقس ــته. درآمد و ثروت و .... به ص با وجود تجربه  ، در طول چهار دهه گذش

ــازندگیگفتمان ــاهد آن هســتیم که اکثر هزینه، اصــالحات و عدالت محور، های س های حوزه ..... ش

ــایر املانات مختلف  ،امنیت غذایی، فرهنگی، آموزش، ســـالمت ــایی و سـ ــانهحتی قضـ های بر شـ

.... در مقابل دولت ســهم   و اشــتغال و  ، و در توزیع درآمد و ثروتخانوارهای ایرانی ســنگینی کرده 

سنگینی را متقبل می  صلی جز بی   ، شوند ناچیزی از چنین بار  سهیمی که ماح مان عدالت عدالتی گفتت

ست    ی مختلف در جمهوری اهادر حوزه شته ا عدالت در حدی بود و این بی .سالمی ایران به دنبال ندا

: ما در زمینه عدالت عقب هستیم و عقب مانده هستیم و باید از   هست که رهبر معظم انقالب فرمودند 

 .ردم در این زمینه عذر خواهی کنیمخدا و م

سالمی    ، بنابراین سی جمهوری ا سا  ایران بر منع تبعیض و اهتمام به توزیع علی رغم تاکید قانون ا

سب املان فعالیت  صادی و بهره متنا ستان های اقت س   برادری از منابع طبیعی بین ا ستره  رزمینی  ها و گ

ــتم  ــل چهل و هش ــتا ( و با وجود تالش)اص ــورت گرفته در این راس ــاخص، های ص ها و هم چنان ش

ــتمرار نابرابری میان ای    هیافت   ــی حاکی از اسـ ای از نابرابری که به باور      گونه ، اند ن مناطق های پژوهشـ
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ستلز  شان دهنده روندی ناظر      ، مختص به درون جوامع نبوده، کا در سطح جهانی و میان کشورها نیز ن

 ( 385: 7435، سید رضایی و پور عزت) .وح باال و پایین جامعه جهانی استبر نابرابری شدید بین سط

ست ، هاتحقق عدالت توسط حلومت  ترین ابزارهای موجود براییلی از مهم بودجه ابزار  ، بودجه ا

ترین و ( حاکی از یل ارچه7: 3115، شــیم و ســگلها بوده )تهیه و تدار  اهداف و مســیر نیل به آن

ــمیمجامع ــت )ترین چارچوب تص بودجه به ، به بیانی، (313-737: 7386، الوتگیری در حلومت اس

دهد تا بتوان برای آنچه ای در دســترو قرار میدمندانهچارچوب جامع و خر، نحو منحصــر به فردی

ــمیم، حلومت باید انجام بدهد و نحوه انجام آن         ( 453-437: 7384، هاونس . )هایی اتخاذ کرد  تصـ

ر هدف گذاری کند و د، حلومت مللف است به منظور برقراری عدالت بین همه اقشار جامعه، بنابراین

ودجه ب، ترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعییلی از مهم. اده نمایداین راه از کلیه ابزارهای خود استف 

سید رضایی و   ) ترین اقدام اخالقی حلومت است. مهم» ابزاری که از آن حتی به منزله، عمومی است 

به نحوی از مزایای  ، مردم هر منطقه باید فراخور نیازهای خود، ( بر همین اساو383: 7435، پورعزت

ضمن برخورداری از امنیت   حیات اجتماعی بهره شوند که  به ادرا  قابل قبولی از ، رفاه و آگاهی، مند 

 .، عدالت و آزادی برسندبرابری

نحوه اجرای عدالت نیز از جمله امور بســیار   ، صــرف نظر از مبنای واحد و بنیادین تعریف عدالت 

وه ای در نحتعیین کنندهبودجه نقش بســیار ، در این میان. ســازدمهمی اســت که جوامع را متمایز می

ــطوح ملی و منطقه ای در توزیع و رعایت عدالت منطقه، به ویژه، ای دارداجرای عدالت اجتماعی در س

ــعه      ــیم روند توس ــت و ترس ــرنوش ــیار مهمی بر تعیین س ــیص و هزینه کرد بودجه که تاثیر بس تخص

 .گذاردکشورهای گوناگون می

ی مش ترین ویژگی آن این است که خط ن و شاخص تریکه مهم، در حرکت عظیم انقالب اسالمی 

شده     سالم تعیین  سط ا سی   ، انقالب تو سا ست که بدون ترین گفتمان ترین و عمیقعدالت از ا فهم  ها

شک بدون تصور درست از اسالم در کلیت بی. در  صحیح از انقالب و اسالم مملن نخواهد بود، آن

های مرف اســـالمی  که در آرمان، توان انقالب رامین، ها و اصـــول آنو تمامیت و با توجه به ویژگی

ــه دارد ناقص در  کرد  ، ریشـ به طور  هایش   ، حتی  مان به ویژه  ، از همین رو فهم انقالب و همه گفت

،  فخرزارع) .میسر نیست  بدون شناخت دقیق آن تعالیم  ، که اساساً هویتی دینی دارد  ، عدالت و معنویت

7488 :43) 

اما بر اساو   ، ی توسعه در کشور دستاوردهای مهمی داشته است      ها¬برنامهبه رغم اینله اجرای 

با  ،ی مختلف ایران برای توسعه همه جانبه ها¬دولتتوان این گونه داوری نمود که تالش شواهد می 
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سعه در ایران با ت      صویر واقعی تو ست و ت ساز     موفقیت کامل همراه نبوده ا سعه نا گار  صور مبتنی بر تو

ست  شلافانه به رویلرد و عمللرد      .ا ضوع نیازمند نگاه عمیق و مو سی چرایی این مو در  ها¬دولتبرر

ست   ها¬برنامهایران به عنوان کارگزاران  سعه ا سعه     . ی تو سی چگونگی عمللرد تو برای تحلیل و برر

:  7435، فالحت پیشه و شورچی  . )باشد وری میها نسبت به توسعه ضر   توجه به رویلرد آنها، ¬دولت

778) 

ــاو ــالمی  ، بر این اسـ ی ها ¬دولت به رغم روی کار آمدن    ، در طول حیات نظام جمهوری اسـ

با . ی پس از انقالب اســـالمی بوده اســـتها¬دولتهای عدالت اجتماعی همواره از دغدغه، مختلف

های نظری و عملی فراوانی روبه به چهار دهه گذشته با چالش قریب مسئله مذکور در طی  ، وجود این

شده ا  ست   ، ست رو  سیا ستای عدالت اجتماعی در حوزه   چرا که  شده در را ،  های مختلفهای اعمال 

ای و قا م  رومهپ، حالت منقطع، ریزی مستمر و هدفمند باشدای و مبتنی بر برنامهبیشتر از اینله پروسه  

آن  ،به فرد پیدا کرده است .هر دولتی بر حسب شرایط روز و با برداشت خاص خود از عدالت اجتماعی    

ست  سی   ها¬دولتدر هر یک از ، از این رو. را تعریف و اجرایی کرده ا سیا ی پس از انقالب و گفتمان 

،  یماهای مختلف را شــاهد بودهباز تعریف نوینی از مقوالت مرتبط با حوزه، هاو اجتماعی مربوط به آن

 .  ی مختلف به این موضوع استها¬دولتتضاد حاکی از رویلردهای متفاوت و گاهی  که

ن  پویا و مبتنی بر روش شناسی روش   ، ریزی در ایران اساساً از فقدان یک رویلرد سیستمی    برنامه

تمرکز بر . باشـــدی قبل و بعد از انقالب اســـالمی مشـــهود میها¬برنامهبرد که در ارزیابی رنج می

ــتفاده از منابع فل  ــایر کشــورها بدون مالحظات و مقتضــیات خاص جامعه ایران و اس ی ربجربیات س

ر ایران ، اجتماعی دی توسعه اقتصادیها¬برنامهوارداتی باعث ابهام و نهایتاً کاستی در روایی و پایایی 

اجتماعی جمهوری اسالمی هم چنان دچار ابهام در دیدگاه  ، ی توسعه اقتصادی  ها¬برنامه .شده است  

 .های معینی بوده استنظری و عدم استفاده از اصول و روش

 ایشان به صراحت  . دانندترین ضرورت کنونی جامعه ما را عدالت می ز اصلی مقام معظم رهبری نی

ک ی« گفتمان عدالت»، انددر سخنان خود گفتمان عدالت محوری را دغدغه محوری مسئوالن دانسته 

ست     سی ا سا ست ، گفتمان ا سالمی هیت حرفی برای گفتن نخواهد  . همه چیز ما منهای آن جمهوری ا

هر  ،ای که هر جریانیبه گونه، گیر کنیدباشــیم  این گفتمان را باید همهباید آن را داشــته ، داشــت

عنی ی ریز ببیند که تسلیم این گفتمان شودخودش را ناگ، هر حزبی و هر جناحی سر کار بیاید، شخصی

ا شــما باید نگه دارید و این ر، برای عدالت تالش کند و مجبور شــود پرچم عدالت را بر دســت بگیرد

 ( 746 - 747: 7483، نیلنام و هاللی)« حفع کنید.
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 نتیجه گیری

ــت و این خال بزرگ در    ــی از عدالت اجتماعی ارا ه نداده اس ــخص ــوی تعریف دقیق و مش دولت موس

شت       ساو بردا ست که این دولت بر ا شده ا ست به  گفتمان او موجب  های خود از عدالت اجتماعی د

های عمیق بین فقیر و غنی ه او وجود شــلافترین دغدغگذاری بزند. مهمانتخاب ابزارهای ســیاســت

بود که از دوران پهلوی به جا مانده و بر این اســاو، مبارزه با آن را ســرلوحه گفتمان خود قرار داده  

 است.  

ولی گفتمان سازندگی هاشمی نیز نتوانست عدالت اجتماعی را تحقق بخشد. محور اصلی انتقاد به 

ای هسی و فرهنگی عدالت اجتماعی، مبانی فلری اسالم و اندیشه   توجهی به ابعاد سیا این گفتمان، بی

رهبران انقالب )شهید مطهری، امام خمینی و رهبری( و تاکید یک سویه و افراطی بر رشد اقتصادی      

های فراوانی برای انقالب اسالمی و عدالت اجتماعی و مبانی فلری و  ¬های تعدیل، آسیب و سیاست  

های انقالبی،  د قبول رهبران انقالب ایجاد کرد. در این دوره، ارزشهای عدالت اجتماعی مورشــاخص

ستی رفته رفته بی      ساده زی شهادت، معنویت خواهی، قناعت و  شد و عواملی مانن مانند ایثار و  د رنگ 

سب قدرت و ثروت، رانت و ارزش     صادی و ایجاد رقابت برای ک سریع اقت های مادی در برابر  تحوالت 

ــازندگی با ناکارآمدیهای اســـالمی و ارزش ها و انتقادات  انقالبی مطرح شـــد. در نهایت گفتمان سـ

 فراوانی روبه رو شد که از بستر آن گفتمان اصالح طلبی ظهور یافت.

ــه نظریه از آفت ــالحات عرض ــلالت و های ترجمههای مهم گفتمان اص ای، توجه نلردن به مش

م چون، منافع ملی و عدالت اجتماعی بود مســایل ملموو جامعه ایرانی در باره موضــوعات مهمی، ه

سی و عدالت اجتماعی و پای        عدم پای سیا سعه  صا تو شده مخصو ه بند نبودن ببندی به اهداف اعالم 

ها و انتقادات فراوانی را ایجاد کرد بستر  ها ناکارآمدی¬های انقالب و رهبران انقالب. این آسیب آرمان

 کرد. گفتمان اصول گرایی عدالت محور را فراهم

لت علی    ــاخصگفتمان عدا لت مورد نظر رهبران انقالب و تالش     رغم مطرح کردن شـ های عدا

ــفانه مانند گفتمانجهت اجرای آن ــابق بر یلی از ابعاد عدالت اجتماعی، آن هم ها، ولی متاس های س

 کند.عدالت اقتصادی تمرکز کرد که از تک بعدی بودن گفتمان ایشان حلایت می
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