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آسیب¬های ایجاد شده شناسایی و راه کارهای اصالح برای تقویت و تداوم
حیات و استمرار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هموار گردد.

واژگان کلیدی
عدالت اجتماعی ،برنامههای توسعه ،آسیب شناسی و رهبران انقالب

مقدمه

از آنجا که عدالت به عنوان محور فلسفه سیاسی اسالم ناظر به تعامل درونی همه اجزا و سـاتتارها
برا نیل به هدف نهایی انسان و جامعه میباشد آنها در صورت عادالنه بودن نظـام سیاسـی اسـت
که مشروعیت آن نظام منبعث از آن و ساتتارها قدرت سیاسی آن توجیه پذیر میگـردد .از ایـ رو
با پیروز انقالب و تشکیل جمهور اسالمی به رهبر امام تمینی و بر اسـا

ایـدلولو

شیعی نگاه به موضوع عدالت به مثابه یکی از دستاوردها مهم انقالب اسالمی در را

اسـالم

برنامـههـا

مهم قرار میگیرد .اما ای مسئله در طی چهار دهه گذشته با چالشها نظر و عملی فراوانی روبرو
شده است .از ای رو باید برنامهها توسعه در دولت¬ها بعد از انقالب مورد بررسی قرار گرفته ،بـا
شناتت آسیب¬ها ،آفتها و موانع استمرار جمهور اسالمی هموار گردد.
عدالت از کانونیتری آموزهها قرآنی و اسالمی است که در اندیشههـا سیاسـی – اجتمـاعی
رهبران انقالب اسالمی همانند امام تمینی و مطهر

بازتاب بسیار یافته است .اما به رغم آن کـه

شعار عدالت اجتماعی و اجرا آن از سیاستها اصلی و محور دولت¬ها بعد از انقـالب بـوده،
رهبران انقالب (امام تمینی ،مطهر و آیت اهلل تامنـها ) بـر آن تاکیـد داشـته مسـئله عـدالت در
کارنامه جمهور اسالمی ایران تا به امروز وضعیت مطلوبی نداشته است .برای اسا  ،ایـ پرسـش
مطرح می¬شود که چرا با همه سفارشهایی که در آموزهها دینی ،تاکید رهبـران انقـالب در بـاب
عدالت اجتماعی و مباحث مربوط به آن وجود دارد عدالت در جامعه ما حضور شایسته ندارد؟
آسیب شناسی عدالت یکی از ضرورتها گریزناپذیر پژوهشی در حوزه مطالعات انقالب اسالمی
بهشمار میآید و شناسایی مصادیق بیعدالتی و تالش برا رفع آنها امر ضرور است .مساللی از
قبیل :عدم دسترسی مناسب مردم به امکانات ،منابع و فرصتها ،توزیع ناعادالنه ثروت و درآمد ،وجود
ویژه توار و انحصارات اطالعاتی و اقتصاد  ،ظهور پدیده شهروند درجه یک و درجه دو ،نـابرابر
جوامع شهر و روستایی در برتوردار از رفاه و معیشت ،تبدیل حاشـیه نشـینی و حاشـیه گزینـی و
حاشیه رو به هنجار اجتماعی ،عدم بهرهور مناسب از عوامل تولید ،نابرابر ها در زمینه اقتصاد ،
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فرهنگی ،سیاسی و  ...به عنوان مصادیق بیعدالتی هستند که تالش در راستا رفع آنهـا ضـرور
است .عالوه آنکه مسایلی نظیر اشرافیگر  ،تجمل گرایی ،فزون تواهی ،جـاه طلبـی آفـات اجـرا
عدالت تواهند بود.
در ای مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسها تالش می¬شود با تاکید بـر عـدالت از دیـدگاه
رهبران انقالب ،برنامهها توسعه در دولت¬ها بعد از انقالب مورد بررسی و واکاو قرار گرفته ،تا
میزان انحراف برنامهها و عملکرد دولت¬ها از مفهوم عدالت در اندیشه رهبران انقالب (امام تمینـی،
مطهر و رهبر ) روش شود و آسیب¬ها ایجاد شده شناسایی و راه کارها اصالح برا تقویـت
و تداوم حیات و استمرار نظام جمهور اسالمی هموار گردد.
چارچوب نظری
 .1عدالت در اندیشه سیاسی آیت اهلل شهید مطهری

مرتضی مطهر از جمله اندیشمندانی است که در باب عدالت بحث کرده و تقریباً همه جنبههـا آن
را مورد بررسی قرار داده است .عدل از دیدگاه مطهر  ،مفهومی چند بعد است .عدل نـوعی جهـان
بینی است که در ارتباط با عقل و در ردیف کتاب و سنت است و در ارتباط با امامـت و رهبـر یـک
شایستگی است و نسبت به اتالق آرمانی اتالقی است .در مقابل اجتماع یـک مسـئولیت اسـت و در
مقایسه با نبوت و تشریع قانون مقیا

و معیار قانون شناسی است( .کیخا )77 :7263 ،در کتاب عدل

الهی معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشر را «رعایت استحقاقها و اعطاکردن به هر ذ حقی آنچـه
استحقاق آن را دارد» میداند( .مطهر  )77 :7267 ،در واقع در نظر مطهر مفهـوم عـدالت رعایـت
حقوق افراد و اعطاء حق به صاحب حق است .حق طبیعی و قرآن به عنوان منابع کشف عدالت بـوده،
و بحث عدالت ابعاد وسیعی را در بر میگیرد.
استاد مطهر در کتابها «عدل الهی»« ،اسالم و مقتضیات زمان»« ،نظـام تـانواده و زن در
اسالم» و «ده گفتار» در مقام تبیی مفهوم عدالت سعی میکند با توجه به تنوع کاربرهـا عـدل در
فضاها مختلف آن را تفسیر نماید و لذا چهار معنا برا عدل بیان میکند:
 .2موزون بودن و تعادل:

یک اجتماع متعادل به کارها فراوان اقتصاد  ،سیاسی ،فرهنگی ،قضایی و تربیتی احتیاج دارد .ای
کارها باید میان افراد تقسیم شده و برا هر کدام به قدر الزم کارگزار گماشته شود و بودجـه و نیـرو
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صرف گردد .عالم هستی موزون و متعادل است .اگر چنی نبود برپـا بـاقی نمـیمانـد و ایـ نظـم و
تناسب و حساب معی در آن نبود ،چنان که حدیث نبو هم به ای مطلب اشاره مینماید« :بالعدل
قامت اسموات و االرض» .نقطه مقابل عدل در ای معنا بیتناسبی است نه ظلم چون بحـث عـدل
به معنا تناسب در برابر بیتناسبی در کل نظام عالم است در حالی که عدل در مقابل ظلم مالحظـه
هر جز و حقوق فرد مطرح می¬شود .عدل به معنا تناسب و توازن در نظام عالم از شئون تداوند
حکیم میباشد .بر طبق فرمایش قرآن کریم ،آفرینش جهان هستی دارا صـفت عـدالت بـه معنـا
فوقالذکر است و به معنا  ،جهان موزونو متعادل است و در غیر ای صورت ،نباید در جهـان ،نظـم و
جریانات معینی وجود داشت .ای معنا بر طبق نظر مفسران در آیه  6سوره «رحم » ذکر شده اسـت:
«وَالسََّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»
 .3تساوی و نفی هرگونه تبعیض

مقصود از عدالت ،و رعایت تساو در زمینه استحقاقهایی میباشد که افـراد از آن برتوردارنـد کـه
ای رفع تبعیض با مالحظه تفاوتها بی افراد است (مطهر . )56-55 :7267 ،
طبق ای تعریف بی عدل و مساوات هیچ تفاوتی نیست .به نظر حکما اسـالمی ایـ تعریـف
تنها در محدوده مضیق استحقاقها متساو (یعنی حقوق اولیه منبعث از علت غایی ،کـه در جـا
تود بدان اشاره تواهد شد) ،میتوان متضم عدالت باشد و در غیر ای صورت ،یعنی نبود استحقاق-
ها مساو که چندان هم غیر متحمل نیست ،برقرار مساوات عی ظلم و ناقص عدل می¬شـود.
چنانچه به تعبیر استاد مطهر «اگر اعطا بالسویه عدل باشد ،منع السویه هـم عـدل تواهـد بـود»
(پیغامی. )766 :7266 ،اما چنانچه منظور ای باشد که عدالت به معنا تساو در زمینـه اسـتحقاق-
ها مساو است ،صحیح تواهد بود.
بنابرای  ،ای گونه مساوات ،از لوازم عدالت است و ای معنا عدالت به معنا قبلی عدالت یعنی
رعایت استحقاق ها باز می گردد .در زمینه اقتصاد  ،عدالت در ای اصطالح به معنا «ایجاد شرایط
برا همه به طور یکسان و رفع موانع برا همه به طور یکسان است» (مطهر  7525 ،ق)757 :
رعایت حقوق افراد و عطاء کردن حق به ذی حقق :در ایـ معنـا عـدل در برابـر ظلـم
(پایمال کردن حق دیگر ) قرار میگیرد .آنچـه همـواره بایـد در قـوانی بشـر بـه معنـا عـدالت
اجتماعی رعایت شده و همگان آن را محترم بشمارند همی معناست .ظلم به معنا تجاوز به حـریم
و حق دیگر و نسبت به تداوند محال میباشد چون او مالـک علـی االطـاق بـوده و هـیچ چیـز در
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مقایسه با او اولویت ندارد .مطهر ای تعریف از عدالت را متکی بر دو امر مـیدانـد ،یکـی حقـوق و
اولویتها که نمی از افراد بشر نسبت به یکدیگر و در مقایسه با یکدیگر نوعی حقـوق و اولویـت پیـدا
میکند و دیگر ای که تصوصیت ذاتی بشر به گونها است که در دستیابی به مقاصد و سعادت تود
با استفاده از اندیشهها اعتبار به عنوان آلت فعل بهره میبرد ،لذا برا رسـیدن افـراد جامعـه بـه
سعادت باید یکسر حقوق و اولویت رعایت شود.
 .4رعایت قابلیتها در افاضه وجود و عدم امتناع از افاضه به آن چه که امکان وجود دارد:

عادل بودن پروردگار نزد حکما الهی به ای امر است که در نظام تکوی به هر موجود بـه انـدازه
قابلیت آن کماالت وجود افاضه میکند ،او از موجود که استحقاق و قابلیت دارد ،منع فیض نمی-
کند .ای معنا عدل صرفاً در حوزه کالمی کاربرد دارد( .مطهر )56-55 :7267 ،
در واقع تعریف مورد قبول عدل از دیدگاه مرتضی مطهر تعریف سوم است .الگویی که میتواند
در حوزه عدالت فرد و هم در بعد اجتماعی آن به کار گرفته شود ،همان تعریف سوم (رعایت حقوق)
است که بنا بر مساوات در قانون افراد بشر باید به یک چشم نگاه شوند ،قانون بی افراد تبعیض قایل
نشود بلکه استحقاقها را رعایت کند .افراد که از لحاظ تلقت در شرایط مساو هستند ،قانون باید
با آنها به مساوات رفتار کند .پس افراد که تودشان در شرایط مساو نیستند قانون هـم نبایـد بـا
آنها مساو رفتار کند بلکه مطابق شرایط تودشان با آنها رفتار نماید.
در پایان میتوان گفت که عدالت از نظر مرتضی مطهر یک آرمان اتالقی و اجتماعی است که
بشر ذاتاً به آن گرایش دارد و در همه زمینهها زندگی اعم از سیاسی ،اجتماعی ،اقتصاد و عـدل
الهی که شامل حال بندگان می¬شود سار و جار است و آن را محدود به زمـان و مکـان تاصـی
نمیداند .نگاه مرتضی مطهر به عدالت بر گرفته از آمـوزههـا اسـالمی اسـت .در واقـع اسـتدالل
مطهر در زمینه عدالت عالوه بر پایهها استداللی و عقالنی بر بنیاد دینی استوار است (امام جمعه
زاده و میالنی .)55 :7237 ،در واقع میتوان گفت مطهر بر برابر همه افراد جامعه بدون توجـه
به رنگ پوست ،نژاد و مذهب اشاره دارد و بر اهمیت جامعه و نهاد ها اجتماعی و زمینـه سـاز در
اجتماع برا تحقق عدالت تاکید میورزد .به بیان دیگر طرح مطهر برا تحقـق عـدالت اجتمـاعی
برمبنا آزاد و برابر است.
.2عدالت در اندیشه سیاسی امام خمینی

امام تمینی با تکیه بر همان معنا معروف عدالت یعنی «حد وسط بی افراط و تفـریط» تعریـف
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فراگیر از آن اراله میفرمایند که دارا نوعی جامعیت و مطلقیت است:
عدالت حد وسط بی افراط و تفریط و آن از امهات فضایل اتالصیه اسـت بلکـه عـدالت مطلقـه
تمام فضایل باطنیه ،ظاهریه ،روحیه ،قلبیه و جسمیه است ،زیرا عدل مطلق ،مستقیم بـه همـه معنـی
است (موسو تمینی)755 :7267 ،
امام راحل عدالت را از دیدگاه عرفانی نیز نگاه مـیکننـد و اطالقـی دیگـر ،عـالوه بـر آنچـه
گذشت ،برا آن قالل هستند :عدالت را اطالق دیگر اسـت و آن تبـدیل جمیـع قـوا ظاهریـه و
روحیه و نفسیه است ،و بر همی اعتبار ارسطو گفته عـدالت همـه فضـیلیت اسـت نـه جـزو از آن،
طریق سیر انسان کامل از نقطه نقص عبودیت تا کمال عز ربوبیت ،عدالت که تـط مسـتقیم و سـیر
معتدل است (موسو تمینی)237 :7267 ،
امام تمینی با استناد به سیره انبیا ملت اسالم را پیرو مکتبی میدانست که برنامه آن در دو کلمه
تالصه می¬شود :نه ستم کنید ،نه مورد ستم قرار گیرید« .التظلمون و التظلمون :مهـمتـری ابعـاد
ای مولفه از نظر امام تمینی عبارت است از :مخالفت با ابرقدرتها ،مخالفت با ظالمان ،عدم پیـرو
از نظام سلطه ،نفی ظلم در جمهور اسالمی ،عدم ظلم پذیر  ،عـدم سـازش بـا ظـالم ،حمایـت از
مستضعفان .... ،کمک به نهضتها آزاد بخش جهان (مرشد راد ،مرتضـو و دیگـران:7231 ،
 )775-772یکی از نگرانی ها امام تمینی در زمینه توسعه اقتصـاد « ،عـدالت اجتمـاعی» اسـت.
ایشان توسعه اقتصاد را همراه عدالت اجتماعی و در صورتی که نتایج مثبت توسعه اقتصاد اقشـار
وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و معیشت آنان را بهبود ببخشد ،میپذیرد .از نظر امام راحـل،
توسعه اقتصاد که طی آن اکثریت بزرگی محروم و فقیر باشند و اقلیتی ناچیز برتوردار ،مورد قبـول
نیست .بنابرای  ،ایشان عدالت اجتماعی را الزمه و شـرط یـک اقتصـاد سـالم مـیداننـد( .مرشـد و
دیگران)776 :7231 ،
امام تمینی بارها لزوم سیاستگذار جهت رفع فقر و تـارج سـاتت افـراد و اقشـار محـروم از
محرومیت و برنامهریز جهت تامی نیازها اساسی اقشار مستمند را بیـان نمـوده و جهـت گیـر
اقتصاد اسالمی را حفظ منافع محرومان معرفی میکنند .عـدول از آن را عـدول از عـدالت اجتمـاعی
اسالم میداند:
ارائه طرحها و تبیین جهتگیری اقتصاد اسالم در راستای حفظ منافع ملرومان
و گسترش مشارکت عمومی آنان و  ...بزرگ-ترین هدیه و بشهارت آزادی انسهان
از اسارت فقر و تهیدستی بهشمار میرود( .امام خمینی)042/22 :
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هم چنی ایشان در بیانی دیگر عدول از سیاست حمایت از محرومان و رفع نکردن محرومیـت از
آنان و کوتاهی در تامی نیازها اساسیشان را از اصل عدالت مورد نظر اسـالم دور دانسـته و از آن
نهی نموده و میفرمایند:
آنچه که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید بها تبلیاهات دیگهران از
میدان به در روند ،حمایت از ملرومان و پابرهنگان است .چرا کهه ههر کسهی از
آن عدول کند از عدالت اجتمهاعی اسهالم عهدول کهرده اسهت( .امهام خمینهی،
)99/22

در رویکرد اسالمی ،کانون مرکز سیاست اجتماعی مفهوم عدالت اجتماعی اسـت .ایـ مفهـوم،
هدف و غایت تشکیل حکومت بوده و هرگونه برنامهریز کالن و ترد در عرصـه سیاسـت عمـومی
باید در راستا تحقق بخشیدن به آن انجام پذیرد .در مجموع ،شاتصها زیاد در تصوص موضوع
عدالت اجتماعی مانند «شرایط مساو برا برتوردار از فرصتها و منابع ،عدالت توزیعی و عدالت
به مثابه استحقاقها و شایستگیها ،رعایت حق و حقوق هر صاحب حقی و قرار گرفت هر چیـز در
جا تود و حمایت همه جانبه از محرومان جامعه عدم ظلم و سـلطهگـر و ظلـم پـذیر و سـلطه
پذیر  ،میتواند به شناتت دیدگاه جامع در زمینه عـدالت اجتمـاعی ازمنظـر شـهید مطهـر و امـام
تمینی کمک کند.
وقتی از مفهوم عدالت به مثابه مهم تری رک رسالت و وظیفه

الهی و برجسـته تـری هـدف

انقالب اسالمی سخ گفته می¬شود ،عدالتی مراد است که همه حوزهها زندگی فرد و اجتماعی،
اعم از اقتصاد ،سیاسـت ،فرهنـگ و  ....را در بـر مـیگیـرد .بـر همـی اسـا  ،مـیتـواهیم بـدانیم
دولت¬هایی که در چهار دهه اتیر در جمهور اسـالمی ایـران رو کـار آمدنـد ،در بـاره عـدالت و
گفتمانساز آن چه نقشی ایفا کردند و میزان دور و نزدیکی گفتمان هر یک از آنها بـه گفتمـان
اصیل انقالب اسالمی ،یعنی عدالت اجتماعی ،چه اندازه بوده است؟
.3مفهوم عدالت اجتماعی در دولت موسوی

باید بررسی کنیم که عدالت از دیدگاه دولت موسو به چه معنا بوده است؟ آیا ای دولت عدالت نـاب
اسالمی را سرلوحه کارش قرار داده بود یا تحت تاثیر فرهنگها دیگر قرار داشت؟ عدالت از دیدگاه
موسو به معنا ایجاد کردن وضعیتی است که طبقات پایی جامعه هم بتوانند از منـابع و امکانـات
استفاده کنند .به عقیده و  ،طبقات مستضعف در رقابتی نابرابر با طبقه مرفه قرار گرفتـه و در نتیجـه
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نتوانستهاند به اندازه الزم از منابع و امکانات جامعه بهرهبردار کنند ،در حالی کـه ثروتمنـدان جامعـه
همه منابع را در قبضه تود قرار دادهاند.
مهمتری مسئله در ای دوره ،وجود شکافها عمیق بی فقیر و غنی و بدیل مطلوب آن ،آرمان
عدالت اجتماعی بر مبنا آموزه اسالم است .بنابرای  ،مهمتری برنامـه و راه حـل دولـت بـرا حـل
مسئله عدالت اجتماعی ،اقتصاد کنترلی و نظارتی بود که در آن بر «توزیع» تاکیـد مـیشـد .بـر ایـ
اسا  ،میتوان گفت ای کابینه بیشتر گرایشی اعتدالی و دیدگاهی عدالت تواهانه ،مساوات طلبانه و
مردم گرایانه داشت و به همی دلیل ،بر مسئولیت گسترده دولت در ای تصـوص تاکیـد مـیکـرد و
معتقد بود که اهرمها مهم اقتصاد باید در دست دولت باشد (مصباحی مقدم .)23 :7261 ،موسو
هر کدام از شاتصها مزبور را به شرح ذیل اراله کرده است:

الف) حمایت از طبقات فقیر و محروم جامعه
دولت در دوره موسو یکی از شاتصها اساسی اجرا عدالت اجتماعی را حمایـت از طبقـات
فقیر و محروم جامعه میدانست ،به گونها که حمایت از ای قشـر همـواره یکـی از وظـایف اصـلی
دولت بوده است:

بدون عدالت اجتماعی هر ساله صدها و هزارها گنج نـادر ایـ جامعـه از فـرط تنگدسـتی تـر
تحصیل میکنند .استعدادهایی که در صورت رشد با قدرت مدیریت تود میتوانند کشور را متحول
نمایند به تاطر نان شب مقروض میشوند .آنها که باید آیندهساز فرهنگ ما باشـند چـه بسـیار کـه
حتی نوشت و تواندن نیز نمیآموزند .بدون عدالت اجتماعی ای سرمایهها بشر بـه مثابـه انبـان
بذر هستند که گوشها افتاده باشد( .موسو )32 :7262 ،
محرومیت زدایی را از مصادیق بارز برنامه¬ها عملی عدالت اسالمی میداند و تاکید میکند که
امنیت انقالب در گرو فقرزدایی و تدمت به محرومان است .او هم چنی در جزوها به نام «مواضـع
ما» بیان می کند که در نظام اقتصاد اسالم ،زمینه ها استثمار و بهره کشـی صـاحبان سـرمایه و
صاحبان قدرت از صاحبان نیرو کار باید از بی برود و به کلی ریشهک شود  ....و شرط موفقیـت در
ابعاد اقتصاد انقالب ،تاکید رو برنامهریز و استفاده هر چه منظمتر و کاملتر از امکانات طبیعـی
و انسانی است که در اتتیار داریم( .تواجه سرو )31 -76 :726 ،
واکاو سخنرانی ها روسا دولت سوم و چهـارم حـاکی از آن اسـت کـه در آنهـا از وا گـان
«دولت» و «مردم» بسیار استفاده شده است و تالش گردیده که دولت و مردم را تیلـی نزدیـک بـه
هم نشان داده و تمامی فعالیتها دولت در راستا رفع مشکالت مردم قلمداد گردد ،چون ای امـر
را از وظایف اصلی دولت میدانستند .مفاهیم عدالت اجتماعی به کار رفته در ای متون یعنی «حمایت
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از محرومی و مستضعفی و کوخ نشینان» در راستا تامی منافع مستضعفان و گسـترش مشـارکت
عمومی در راستا برابر فرصتها و دسترسی به تدمات درمانی ،تامی تورا و پوشا و نیز رفع
محرومیت (تعادل بخشی) در زمره ثمرات اصلی رویکردها انقالب قـرار دارنـد ،کـه بـر مبنـا آن،
برتوردار آحاد جامعه از امکانات و تدمات بهداشتی و درمانی و نیز تورا و پوشـا بـرا تـامی
سالمت هر چه بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است( .صفر )37 :7235 ،
پیش فرضها مشخص میکند دولت بر ای باور است که از راه توزیع مناسب امکانات و تـدمات
بهداشتی و درمانی اقشار پردرآمد و کم درآمد (مستضعفان) سالمت همگانی تحقق مییابد ،کـه البتـه
در ای راه ،دولت موظف به اراله تدمات بیشتر درمانی و بهداشـتی بـه نیازمنـدان اسـت ،تـا عـدالت
اجتماعی در حوزه بهداشت ،درمان و سالمت تامی گردد .در ای راستا ،در بازه زمانی سالهـا -71
 ،76قدمها موثر در توزیع مناسب امکانات بهداشتی ،درمانی ،آب آشامیدنی و تسـهیالت زنـدگی
در کشور برداشته شده که آنها را میتوان شـاتصهـا مناسـبی بـرا ارزیـابی عـدالت اجتمـاعی
توصیف کرد با ای وجود گسترش عدالت اجتماعی بـه عنـوان شـاتص مهمـی در الگـو نوسـاز
انقالب اسالمی ،در دوره مذکور با نوساناتی همراه بود( .فوز )7265 ،
نابرابر دستیابی به فرصتها تحصیلی در بی دتتران بیش از پسـران اسـت برتـوردارتری
گروهها از لحاظ دستیابی به فرصتها آموزشی ،همواره در استانها توسعه یافتـه و محـرومتـری
آنها در استانها کمتر توسعه یافته بودهاند .در بی مناطق ،روسـتاها اسـتانهـا کمتـر توسـعه
یافته بیش از سایر مناطق از محرومیتها آموزشی رنج میبرند .در ای بی همه استانهـا مـورد
بررسی به جز در برتی موارد ،کردستان و سیستان و بلوچستان همواره جز نابرتوردارتری استانها به
شمار میآیند ... .هم چنی به نظر مـیرسـد نـابرابر هـا درون اسـتانی (درون منطقـها ) میـزان
بیشتر نسبت به نابرابر ها بی منطقها داشته باشد لذا بررسی نحوه توزیع فرصتها آموزشی
در درون هر استان (نواحی شمال و جنوب شهر ) میتوانـد تصـریر گویـا و حتـی شـفافتـر از
وضعیت نابرابر ها میان محروم تری و برتوردارتری بخش ها جامعـه فـراهم نمایـد .در حـوزه
آموزش و پرورش از جمله شاتصهایی که میتوانند نابرابر ها آموزشی را بـه شـکل واضـحتـر
آشکار سازند یکی نوع مدار

(دولتی و یا غیر دولتی بودن آنها) و دیگـر میـزان ورود بـه مراکـز

آموزش عالی و دانشگاهها در مناطق و گروهها مختلف جامعه میباشد .از ای رو سنجش و مطالعـه
وضعیت دسترسی به فرصتها آموزشی از زاویه ای دو شاتص میتوانـد بـه مثابـه اهرمـی بـرا
شناتت میزان عدالت در حوزه آموزش و پرورش به کار گرفته شود (کچولیان و آقاپور)753 :7265 ،
ب) مخالفت با سرمایهدار و حاکمیت تصوصیساز
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از دیدگاه موسو  ،یکی از راهها توزیع عادالنه و مساو ثروت و امکانات در جامعه مخالفت بـا
سرمایهدار و حاکمیت سرمایه و تصوصیساز است .از دید او سرمایهدار باعث تضاد طبقاتی در
جامعه و ایجاد دو طبقه فقیر و غنی شده است .به عقیده و  ،نظام شـبه سـرمایهدار دوران پهلـو
باعث شده که طبقات پایی از امکانات بیبهره باشند و در مقابل سرمایهداران همه امکانات جامعـه را
به تود اتتصاص دهند .در باره ویژگیها دولت موسو  ،میتوان چنی گفت:
آنها مخالف واگذاری مدیریت مراکز مهم اقتصادی ،شبکههای مهم حمم و نقم
بازرگانی به خصوص بازرگانی خارجی بهه بخهش خصوصهی بودنهد ،ههم چنهین
استدالل میکردند که حاکمیتهای بزرگ در مورد اراضی ،صنایع ،سرمایهههای
بازرگانی با سایر فعالیتهای اقتصادی زمینه مساعد اسهتممار اکمریهت را فهراهم
ساخته ،موجب تکاثر ثروت در یک طبقه خاص و افزایش فاصله طبقاتی شهده و
قطبهای قدرت اقتصادی پدید آورد که میتوانند اقتصاد جامعه را جهت دهنهد
و هر جا که دولت با آنها همراه نشود میتوانند مشکم تراشهی کهرده ،دولهت را
با بلران روبه رو سازند .پس باید مهمترین اهرمهای اقتصهادی در دسهت دولهت
باشد( .فوزی)221-224 :2034 ،
 .4مفهوم عدالت اجتماعی در دولت سازندگی

از دیدگاه هاشمی برا رسیدن به عدالت اجتماعی باید رشد اقتصـاد افـزایش یابـد ،افـزایش رشـد
اقتصاد به افزایش درآمد ملی میانجامد و ای امر هم باعث تزریق درآمد ملی به جامعـه مـیگـردد
که با استفاده از سیاستها توزیع مجدد درآمد ،از جمله سیاستها مالیاتی ،به منطقی کردن رشـد
بی اقشار مختلف اجتماعی و از بی رفت فقر در جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی منجر می¬شـود .در
ای دیدگ اه به جا مبارزه با فقر ،به افزایش ثروت در ادبیات سیاسی توجـه شـد و رفـاه اقتصـاد و
توسعه نشانها برا نزدیکی به مفهوم واقعی عدالت دانسته شد .و عدالت اجتماعی به مرحله پـس از
تولید موکول شد و برنامه¬ها تعدیل اقتصاد و افـزایش تولیـد در اولویـت قـرار گرفـت .سیاسـت
تعدیل رشد محوراست و آن را اصل میداند و به نحوه توزیع درآمد کار ندارد و از اسا

بـا اجـرا

عدالت بیگانه و مخالف است به همی جهت شاهد افزایش بیعدالتیها در کشور هستیم.
برداشت هاشمی رفسنجانی از عدالت اجتماعی را میتوان همان مقوله رشد اقتصاد دانست کـه
بر اقتصاد آزاد متکی است .در ای دیدگاه اقتصاد آزاد باعث افزایش رشد اقتصـاد مـی¬شـود و بـر
اسا

آن ،کیفیت زندگی عموم شهروندان باال میرود :فعال کردن بخـش تصوصـی ،نفـی گفتمـان
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عدالت تواهی دهه اول انقالب ،و تکیه اساسی بر رشد اقتصاد  .به همی منظور برنامه تعدیل مـورد
بررسی قرار میدهیم.
 .5برنامه تعدیل اقتصادی

برنامه تعدیل از مجموعها از سیاستها آزادساز  ،تثبیـت کاالهـا ،افـزایش بهـرهور در بخـش
تولید  ،سیاستها تجار  ،انقبـاض دسـتمزدها و محـدود کـردن سیاسـتهـا دولتـی تشـکیل
می¬شود که بر اسا

آن بازارها مالی ف کاال ،تدمات و بخشهـا واردات و صـادرات بایـد بـه

بازار واگذار شود .هاشمی رفسنجانی هدف تود را از انتخاب سیاستها تعدیل ای گونه بیـان مـی-
کند:
من فکر میکردم که سیاست تمرکز دولتی کارآیی ندارد و به سراغ سیاستهای
تعدیم رفتیم ،قبم از اینکه به دولت بیایم ،با آنهایی که در این کار موثر بودنهد
بلث کرده بودیم .با آقای روغنی زنجانی که رییس سازمان برنامه و بودجهه بهود
و در آن اواخر با آن روش قبلی موافق نبود ،بلث کردم .من میدانستم ،اختالف
داشت و می خواست استعفا بدهد .من به ایشان گفتم بماند .آقای نهوربخش ههم
جز کسانی بود که با ایشان مشورت کردیم .مواضع را قبم از اینکه اینهها بیاینهد
مشخص کردیم که باید به طرف تعدیم برویم (جوالنی.)31 :2091 ،
الف) .اهمیت دادن به بخش خصوصی

هاشمی میگوید:
در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند معموالً بخش خصوصی کار میکنهد .دولهت
یک مقدار کاال توسعه دارد ،در بقیه موارد فوا درست میکند و مهردم بهه فکهر
سازندگی میافتند ،سرمایهگذاری میکنند و کارهای مولد انجام میدهنهد .کهار
مولد همیشه درآمد است ،از مقدمات تا مصرف شام درست مهیکنهد .اگهر کهار
تجارت و واسطهگری رونقی پیدا کند در آن فوا معنا میگیرد که با رونق تولید،
آن کارها رونق پیدا میکند( .بهروز لک)222 :2092 ،

هاشمی رفسنجانی در اراله برنامه¬ها و لوایح بودجه

ساالنه بـر تصوصـیسـاز و پیشـبرد

اهداف دولت در برنامه اول توسعه بر مبنا کاهش نقش دولت در اقتصاد ،پیشبرد تصوصیسـاز
در حوزهها آموزشی ،بهداشتی و تصوصیساز موسسات دولتی تاکید داشت .در قانون برنامـه دوم
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توسعه بر تداوم تصوصیساز و کاهش تصد گر دولت همانند قانون برنامه اول توسـعه تاکیـد
گردید( .جبار )751 - 723 :7237 ،
بنابرای از دیدگاه او ،حاکم شدن اقتصاددولتی جز عقب نگه داشت کشور کار دیگر نمـیتوانـد
بکند .برا اینکه کشور راه رشد را طی کند باید اجازه بدهیم افراد تودشان دست به کار شوند و چرخ
اقتصاد کشور را به حرکت در بیاورند .به همی دلیل هاشـمی رفسـنجانی ،بـدون نظـارت و برنامـه
تاصی با حرص و ولع بسیار شدید همه امور حتی بهداشت و آموزش را به بخش تصوصی واگـذار
میکردند .او در سال  7265در پاسخ امید مدیر عامل آب همدان ،کـه از دولـت درتواسـت کمـک
کرده بود .گفته بود چه کمکی ما ای قدر دست شما را باز گذاشتیم که هر چـه مـیتواهیـد از مـردم
بگیرد دیگر نیاز به ما ندارید.
ب) .تکیه بر رشد و رفاه اقتصادی و توسعه به مثابه عدالت

از دیدگاه هاشمی رفسنجانی ،عدالت اجتماعی تنها با رشد اقتصاد ایجاد می¬شود نه با دادن یارانـه
به مرد م .بنابرای دولت وظیفه ندارد عدالت اجتماعی را با دادن کمک به افراد جامعه ایجاد کند ،بلکـه
عدالت اجتماعی در پناه رشد اقتصاد که در نتیجه آن ،درآمد ملی جامعـه بـاال مـیرود و بـا توزیـع
عادالنه درآمد ملی و تزریق آن به جامعه ایجاد تواهد شد .بر ای اسا

هاشمی در واقع هیچ برنامه-

ا برا اجرا عدالت اجتماعی انجام نداد( .بهروز لک)772 :7237 ،
هاشمی رفسنجانی معتقد بود که اول باید جامعه ایرانی توسعه و رشد پیدا کند بعد تـود بـه تـود
عدالت در جامعه برقرار تواهد شد .ایشان طرفدار عدالت استحقاقی بـود و اصـال بـه عـدالت تـوزیعی
توجه نمیکرد (احتشامی733 :7266 ،و .)721در ای گفتمان ،عدالت اجتماعی به مرحله پس از تولیـد
موکول شد و برنامه¬ها تعدیل اقتصاد و افزایش تولید در اولویت قرار گرفت .اتخاذ سیاستهـا
سرمایهدارانه تصوصیساز و تعدیل اقتصاد مهمتری برنامه و راه حل دولـت بـرا دسـتیابی بـه
جامعها ثروتمند و آباد در نظر گرفته شد .سیاستها اقتصاد دولت ،در ایـ مـدت سـبب ایجـاد
تورم در جامعه و فشار به اقشار متوسط و پایی جامعه گردید .همی فشارها و آسیب¬ها سبب شد که
افکار عمومی دید چندان توبی نسبت به آقا هاشمی و فعالیتها دولـت ایشـان نداشـته باشـند و
تروج از آن را تواست تود قرار دهد( .اشرافی)252 - 257 :7231 ،
مهمتری تطمشیها برنامه اول در ای زمینه عبارتند از :کاهش سطح پوشش تـدمات دولتـی
و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی (تصوصی) ،کاهش هزینهها دولت ،تغییر سیستم سهمیه
بند کاالها اساسی ،تغییر سیاست نرخ گذار کاالها و تعـادلی شـدن قیمـت آنهـا ،تصوصـی-
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ساز موسسات دولتی ،واگذار تجارت تارجی به اشـخاص حقیقـی و حقـوقی( .پژویـان ،طـالبلو و
دیگران)762 :7266 ،
طبق گزارش مستندات برنامه دوم ،برنامه اول در ایجاد بسترها قانونی مناسب با سیاسـتهـا
راهبرد اعالم شده موفق نبود ،بطور که استرا

تصوصیساز شرکتها دولتی و آزادسـاز

تجارت تارجی با شکست مواجه شد .در عمل تنها در مالکیت شرکتها دولتی تغییراتی ایجاد شد و
مالکیت آنها از دولت به سایر نهادها غیر تصوصی منتقل شد( .پژویان ،طـالبلو و دیگـران:7266 ،
)736 - 736
بر ای اسا  ،گفتمان جدید که «رفاه و توسعه اقتصاد » را هدف اصلی اقتصاد دانسته و بـه
شدت از توسعه به ویژه توسعه اقتصاد طرفدار کرده و آن را پیش شرط سایر امور نوساز قلمـداد
میکرد ،با باور به اینکه در سایه توسعه اقتصاد امکان استقالل و عدالت وجود دارد ،رشـد و توسـعه
اقتصاد را هدف اصلی اقتصاد دانسته و عقیده داشتند بدون رشد اقتصاد  ،مالی برا تقسیم کردن
وجود ندارد( .مرتجی)7266 ،
اگر چه رشد تولید ناتالص ملی و افزایش درآمد سرانه یکی از شاتصها توسعه است ،اما از آن
مهمتر توزیع عادالنه درآمد ،ثروت ،فرصتها و امکانات از اصول بنیادی و نشانه توسعه یافتگی است.
عمدهتری وظیفه و کارکرد دولت در هرجامعه ،نقش توزیعی آن میباشد .یعنی دولت¬ها تالش می-
کنند تعادلی نسبی در توزیع عادالنه درآمدها برقرار کنند تا جامعه را از شکاف طبقـات غنـی – فقیـر
نجات دهند .علیرغم اینکه دولت در قانون اساسی جمهور اسالمی و در اهداف معـی برنامـه اول و
دوم وظیفه تامی عدالت اجتماعی – اقتصاد را بر عهده داشت ،اما تود مهمتـری علـت در توزیـع
ناعادالنه ثروت و درآمد بود( .مصلی نژاد )775-772 :7265 ،در اثر توزیع کامالً غیرعادالنه درآمـدها
در کشور ،طبقات پردرآمد جامعه سهم بیشتر را میبرند .در حالیکه در فاصله  7276تا  ،7263دهک
یکم به قیمت جار  616هزار ریال افزایش درآمد داشته است ،دهک دهم  35/73میلیون ریـال بـه
عبارتی  7/75برابر دهک یکم افزایش درآمد داشته است( .مصلی نژاد)762 :7265 ،
نابرابر در توزیع درآمدها ،سرچشمه بیعدالتیهایی مانند اتتالف طبقاتی بـر اسـا

ثـروتهـا،

درآمدها ،مصرف و نهایتاً رفاه اقتصاد میان افراد جامعه اسـت .دسـتیابی بـه توزیـع عادالنـه درآمـد
مستلزم استفاده صحیح از ابزارها اقتصاد است که سیاست مالی از جمله مهـمتـری ابـزار اسـت.
(اکبر و دیگران)7 :7231 ،
امروزه توسعه در کشورها غربی ،گسسته از عدالت و تصوصاً ارزشهـایی کـه ادیـان آوردهانـد
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ادامه مییابد و به پیش میرود« :در آمریکا و شاید در اغلـب کشـورها ،بـا سیسـتمهـا گونـاگون و
فلسفهها اجتماعی متفاوت در برابر رفاه روزافزون تودهها و توسعه آزاد فرد ،به افزایش نوع جـرم،
تصوصاً جرایم مربوط به اموال و دارایی نیز دام زده می¬شود ».ای توسعه ،علی القاعده نمـیتوانـد
الگو گزینشی مناسبی برا کشورها توسعه نیافته و به ویژه کشور اسالمی ایران باشد ،چه آن که
هرگز با روح دیانت و ملیت و با ساتتار کلی جامعه ما تناسب ندارد و هـیچ دسـتاورد مثبتـی نخواهـد
داشت .در نگاه ما ،توسعه در مقولهها اقتصاد  ،سیاسی ،فرهنگی و اجتمـاعی و  ...بایـد همسـو بـا
کلیت تفکر و اندیشه دینی و سنتها و معیارها اجتماعی باشد( .نوایی)316 :7261 ،
علی محمد حاضر در پژوهشی تحت عنوان «مدار
کرده که مدار

غیر انتفاعی و تحر اجتمـاعی» اظهـار

غیر انتفاعی هم از حیث امکانات مختلـف آموزشـی و هـم از بعـد کیفـت آموزشـی
غیر انتفـاعی صـرف

وضعیت بسیار مطلوبتر نسبت به مدار

دولتی داشتهاند .لذا تاسیس مدار

نظر از تاثیر که بر سطح و کیفیت مدار

دولتی میگـذارد ،راهـی بـرا تجلـی رسـمی نـابرابر

فرصتها آموزشی میباشد (حاضر )321 - 336 :7266 ،
چنانچه به ماهیت و هدف سیاستها تعدیل توجه شود« ،توسعه بدون عدالت» گسترش فقـر و
محرومیت که از نتایج تورم و توزیع ناعادالنه ثروت و فرصتهـا و امکانـات اسـت .بـر جامعـه ایـران
تحمیل شد و فساد مطلق را گسترش داد .بر اسا

آمار و ارقام رسمی و دولتی ،نتـایج سیاسـتهـا

اقتصاد دولت سازندگی به نابرابر اجتماعی و توزیع ناعادالنه ثروت و درآمد به شدت دام زد کـه
تود موجب بسیار از معضالت و آسیب¬ها اجتماعی گردید .برنامه توسعه بدون عـدالت هاشـمی
رفسنجانی فاصله فاحشی با آرمانها و معیارها مورد نظر رهبران انقالب (مطهر و امام تمینـی) و
قانون اساسی و آموزهها اسالمی بوجود آورد.
 .6مفهوم عدالت در دولت اصالحات

تاتمی معتقد بود برا اجرا عدالت اجتماعی هم کشور باید مسیر رشد اقتصاد تود را طی کنـد و
هم اینکه در ای مسیر طبقات پایی جامعه متضرر نشوند .بر ای اسا  ،تاتمی سعی کرد یـک نگـاه
تلفیقی بی مقوله رشد اقتصاد و عدالت اجتماعی برقرار کنـد کـه در آن عـدالت اجتمـاعی اولویـت
داشته باشد ،به عبارت دیگر ،و برا ایجاد آرمان اصلی انقالب اسـالمی ،یعنـی رفـع فقـر هماننـد
دولت هاشمی ،ساماندهی و توسعه اقتصاد کشور را تجویز میکرد .از دیدگاه تاتمی« :عـدالت بـه
ای معناست که ای امکان را بوجود آوریم که فرصتها مساو برا همه صاحبان استعداد فراهم

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



67

بشود و در توزیع امکانات نیز حال کل جامعه رعایت بشود» (تاتمی )755 :7263 ،در اندیشه تـاتمی
و حامیان فکر او ،عدالت به مفهوم برابر ذاتی انسانها و توزیع برابر ثروتها در میان آنها مـی-
باشد ،اما ای مفهوم در سایه آزاد معنا پیدا میکند ،چرا که آنان معتقدند تا زمانی کـه آزاد وجـود
نداشته باشد ،وجود عدالت در جامعه کامالً بیمعنا است .به باور آنها در نظام سیاسی اسـالمی بحـث
از عدالت به مثابه بحث از آزاد است.
چون معنا ندارد که در جامعها شهروندان از انواع آزاد ها فرد و اجتماعی برتوردار نباشـند
و در همان حال آن نظام سیاسی و جامعه بتواند به صفت عدالت متصف گردد.
تاتمی بر ای باور است که عدالت تود به تود به وجود نمیآید ،بلکه زمینه هـا بـروز آن کـه
«آگاهی» است ایجاد کرد و جامعه هنگامی آگاه تواهد بود که آزاد بیان و عقیده و سایر آزاد ها
مدنی در آن وجود داشته باشد .در ای صورت است که مردم با آگـاهی از پیرامـون تـود زمینـههـا
شکلگیر واقعی عدالت را در جامعه پیریز و در مقابل هر نوع بیعدالتی مقاومـت تواهنـد کـرد.
(بهروز لک)777 :7237 ،
تاتمی معتقد بود که دولت فقط دارا نقش نظارتی میباشد او میگوید:
هر چه تصدی خودمان را بیشتر گشترش دهیم ،کمتر بهه وییفههی خهود در
تامین حاکمیت جمهوری اسالمی عمم کردهایم ،اما هر چه تصدی را بیشتر بهه
مردم دهیم و دولت نقش نظارتی داشته باشد ،قدرت دولت در ایجهاد امنیهت در
جامعه اعم از امنیت قوایی ،نظامی و انتظامی و ارائه-ی خدماتی چون آمهوزش،
درمان و بهداشت افزایش مییابد( .خاتمی)223 :2079 ،

تاتمی دتالت دولت در امور اقتصاد را باعث کاهش کارآیی اقتصاد میداند .از نظر او دتالت
دولت باعث می¬شود که نه تنها به وظایف اصلی تود کمتوجهی کند ،بلکه مانع رقابـت در حـوزه
اقتصاد و توسعه اقتصاد در جامعه می¬شود .و وظیفه دولت را وظیفه -حاکمیتی میداند و
بر ای باور است که دولت نباید در امور دیگر جامعه دتالت کند .و بر ایـ بـاور اسـت کـه تحقـق
عدالت اجتماعی بایستی با فراهم کردن شرایط تولید ،سرمایهگذار و اشتغال باشد نه اینکه سرمایهها
را بی مردم توزیع کنیم .بایستی عدالت اجتماعی را در کنار توسعه درجامعه شکل داد .بایستی زمینه-
ا را فراهم کرد که ثروت به طور مناسب در جامعه توزیع شود و تولیـد و اشـتغال شـکل گیـرد و از
تمرکز ثروت در دست عدها محدود جلوگیر شود (جبار  766 :7237 ،و)763
مهمتری اسناد و شاتصها ما برا اثبات تعریف عدالت اجتماعی در دولت تاتمی برنامه
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سامان اقتصاد است که در اینجا آن را بررسی میکنیم.
 .7برنامه سامان اقتصادی

عدالت اجتماعی که یکی از تواسته ها اصلی انقالب ایران بود ،در هشت سال سـازندگی بـه بوتـه
فراموشی سپرده شد .بنابرای یکی از وظایف اصلی دولت جدید کمـک بـه طبقـات ضـعیف و ایجـاد
عدالت اجتماعی بود که باید در اولویت برنامه¬ها قرار میگرفت .طبیعی است که دولت تاتمی مـی-
بایست تعریفی که در باره اجرا عدالت در دولت سازندگی مطرح شده بود تغییر میداد .برنامه سامان
اقتصاد با قرالت تاتمی در  72مرداد  7266در صح مجلس آغاز شد .تاتمی در گزارش کار برنامه
سامان اقتصاد به مجلس شورا اسالمی چند سیاست اصلی از جملـه عـدالت اجتمـاعی را متـذکر
شدند .ایشان در باره اصل عدالت اجتماعی را در مجلس ای گونه توضیح دادند:
سیاست دوم ما تقدم عدالت اجتماعی است .اینجا باید کمی توضهی بهدهم .مها
معتقدیم که هدف بزرگ انبیا استقرار عدل در جامعه انسانی بهوده اسهت .البتهه
تعبیر قرآن تعبیر جالبی است که خداوند پیامبرانش را با کتاب و بینات فرسهتاد
تا مردم خود به قسط برخیزند« :لیقوم الناس بالقسهط» فاعهم قسهط مهردمانهد.
پیامبران مبلغاند ،پیامبران راهنمایند ،یعنی پیامبران به زور مهردم را بهه قسهط
وادار نمیکنند .مردم باید رشد پیهدا کننهد اراده بکننهد کهه زنهدگی عادالنههای
داشته باشند و عدالت را برقرار بکنند.

هدف انسانی و اسالمی استقرار قسط است و هدف انقالب اسالمی استقرار عدالت اجتماعی بـوده
است و دولت جمهور اسالمی هم اهتمام جد به ای مسئله دارد .شما در مواضع حضرت امـام،
در مواضع رهبر عزیزمان ببینید همواره رو مسئله عدالت اجتماعی سخت تکیه شده اسـت .مـا بایـد
ای را به عنوان یک محور در نظر بگیریم البته اگر ما یک توسعه علمی ،همه جانبه ،متوازن و پایـدار
داشته باشیم .طبعاً در مت چنی توسعها عدالت اجتماعی نهفته است .یعنی ذاتـاً توسـعه بـا عـدالت
تضاد و تعارضی ندارد .ولی وقتی ما میگوییم عدالت اجتماعی تقدم دارد تا اگر در شرایط و موقعیـت-
هایی نوعی تضاد و ناسازگار میان رشد اقتصاد و عدالت اجتماعی پیدا شـد ،سیاسـت دولـت ایـ
است که ای تضاد را به نفع عدالت اجتماعی ،حتی با کند شدن نسبی رشد اقتصاد تامی بکند .پس
سیاست دوم ما تقدم عدالت اجتماعی است( .امیر فر773 :7263 ،و)731
حاکم شدن نگرش تجربه شده دهه  7371بر برنامه چهارم در کنار لحاظ کردن تغییر و تحـوالت
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شرایط بی المللی در مسیر تاریخی آن ،منجر به تدوی برنامها شده است که مجموعـه ناسـازگار
را تشکیل میدهند .ازجمله پدیده رقابت پذیر و عـدالت اجتمـاعی ،جهـانی شـدن و حفـظ هویـت
فرهنگی ایرانی ،آمایش سرزمی و توازن منطقها  ،نمود از ای مجموعـه ناسـازگار اسـت کـه بـه
شکل ناهمگ کنار هم قرار گرفته است( .مرکز تحقیقات استراتژیک)63 :7265 ،
بررسی مواد لوایح برنامه¬ها سوم و چهارم توسعه که در فضا غلبه گفتمان اصالح طلبی بـر
کشور تصویب و اجرایی شد ،ما را به سو ای یافتهها رهنمود میکند که دولت تاتمی اهتمام ویژه-
ا به امر سالمت در جامعه داشته و تالش کرده است کمبودها و کاستیهـا دو برنامـه پیشـی در
حوزه سالمت را جبران کند .بر ای اسا  ،برنامه سوم توسعه با هدف افزایش کارآیی ،جلب مشارکت
بخش غیر دولتی و ساماندهی نظام اراله تدمات (در زمینههایی از قبیل سطحبند تدمات و اصـالح
شبکه بهداشت و درمان کشور) تدوی شد( .مرکز پژوهشها مجلس شورا اسالمی)5 :7263 ،
برا تامی عدالت آموزشی و رسیدگی بیشتر به مناطق نیازمند و کمتر توسعه یافته ،نمی از مـواد
قانون برنامه سوم در بخش آموزش و پرورش به تامی منابع مالی جدید ،شامل معافیتها مالیاتی و
اتذ عوارض از کاال و تدمات ،تقویت صندوق ذتیره فرهنگیان و استفاده از اجاره دریافتی از اماک و
فضاها آموزشی اتتصاص یافته است .در طول برنامه سوم توسعه چالشها و محـدویتهـا وزارت
آموزش و پرورش از جمله محدودیت منابع ،نابرابر در دستیابی به فرصتها آموزشی ،عدم نگرش
نظام مند به منابع انسانی آموزش و پرورش به عنوان اصلیتری زیر سـاتت جامعـه  ....مطـرح شـده
است .و در برنامه چهارم توسعه اهم برنامه¬ها اصالحی ای برنامه عبارت بود از بـازنگر اساسـی
در برنامه¬ها درسی ،اصالح روشها پیشرفت تحصیلی دانش آمـوزان ،تقویـت جایگـاه تربیـت،
اجرا مدیریت مشارکت مدرسه محور ،اصالح ساتتار تشکیالت حوزه ستاد با رویکرد تمرکززدایی،
پژوهش محور در برنامه¬ها بیعدالتی و نابرابر ها در ابعاد مختلف ،به ویژه بی مناطق مرکـز و
پیرامونی میتواند شکافها سیاسی را عمیقتر کند و نارضایتی ناحیها را موجـب گـردد .و مـانعی
اساسی بر سر راه دستیابی به احسا

وجود هویت مشتر و توسعه پایـدار سیاسـی گردنـد .یکـی از

رایجتری و متعارفتری تبیی ها برا وجود شکافها قومی ،توزیع نابرابر منابع ملی و بـیتـوجهی
حکومتها مرکز به نیازها معیشتی و توسعها مناطق سکونت گروهها قومی است( .اتبار ،
غم پرور و بزله)51 -26 :7235 ،
مهمتری ویژگی برنامه سوم ای است که در ای برنامه بر مشکلیـابی و نهادسـاز بـرا حـل
مشکالت کشور تاکید شده است .لذا طراحان برنامه سوم عمدتاً به دنبال یافت تطمشیهایی بودهاند

62

65



فصلنامه علمی ه پژوهشی انقالب اسالمی ،س  ،7زمستان  ،97ش 27

که بتوانند کل جامعه را متحول کنند ،بنابر ای برنامه سوم مجموعـها از سیاسـتهـا و راه حـلهـا
است .ای برنامه به مشکالت مهمی میپردازد که جامعه ایران در دهـه سـوم انقـالب بـا آن مواجـه
است .در ای برنامه ،تحقق عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و رشـد سـریع اقتصـاد  ،اشـتغال
زایی و مهار تورم از راهها نیل به ای مقصود برشمرده شده است .امور هم چون اصـالح اساسـی
ساتتار اقتصاد  ،افزایش کارآیی مدیران ،ایجاد شبکهها تامی اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی
به درآمدها نفتی مورد تاکید است( .پژویان ،طالبلو و دیگران)766 :7266 ،
بهرهمند از تدمات گران قیمت که در اثر استفاده از تجهیزات با تکنولو

باال ایجاد میگـردد

از دغدغهها کلیه نظامها سالمت است چرا که ایجاد عدالت در ای حوزه بسـیار سـخت اسـت و
دولت¬ها مسئول ایجاد ای تدمت برا آحاد مردم هستند .ولی از سـو دیگـر امکـان ایجـاد ایـ
تدمات با محدودیتها بودجها که در حوزه سالمت وجود دارد و هم چنی وجود امکانات درمانی
و تخصیصها الزم ،علیالخصوص در مناطق محروم تود میتواند سبب عدم اجرا عدالت باشـد.
در بررسی انجام شده میزان دسترسی بیمه شدگان سازمان تامی اجتمـاعی بـه امکانـات سـی .تـی.
اسک و ام .آر .آ مورد بررسی قرار گرفـت درسـال  7263اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بیشـتری
دسترسی و بوشهر کمتـری بهـرهمنـد را دارا بـود .ایـ بررسـی در تصـوص اسـتفاده از دسـتگاه
تصویربردار در سال  7263استان سیستان و بلوچستان بیشـتری دسترسـی و ایـالم و چهارمحـال
بختیار  ،سمنان ،کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بـدون داشـت تجهیـزات کمتـری بهـرهمنـد را
داشتهاند .ولی در سال  7265منطقه کاشان بیشتری دسترسی و فقط ایـالم فاقـد دسـتگاه ام .آر .آ
بوده است( .هاشمی)315 – 317 :7267 ،
تاتمی در اراله برنامه¬ها و لوایح بودجه تود به مجلـس ،رفـع فقـر و محرومیـت و تحقـق
عدالت اجتماعی و دسترسی امکانات برا همه مردم را جز برنامه¬ها تود میدانست .ولی با ادامـه
دادن راه و روش رفسنجانی عمالً تغییر محسوسی در اجرا عدالت اجتماعی به علت پیـاده کـردن و
دنباله رو از سیاست و تطمشی رفسنجانی همان نتایج را شاهد هستیم.
 .8مفهوم عدالت در دولت احمدی نژاد

احمد نژاد دولت عادله را دولتی میداند که در تدمت تلق باشد .بر ای اسا  ،عـدالت در شـریعت
اسالم چیز جز تدمت رسانی نیست ،او برداشت تود از عدالت به سیره المه مستند میکند:
سازمانها ،نهادها و عناوین در نظام جمهوری اسالمی ههی شهانی جهز خهدمت
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گزاری به مردم ندارد .همه این اسمها ،اختیارات ،امکانات و چرخش کارهایی که
در اختیار ماست ،امانت مردم برای خدمت گزاری است ،هرکس خدمت گزارتهر،
عزیزتر و مدیرتر  ....خدمت گهزاری مههمتهرین وییفهه دولهت و مقهوم دو اصهم
عدالت و مهرورزی است( .احمدی نژاد)2034/4/22 ،

بنابرای آقا احمد نژاد و سنت فکر حـامی و  ،اول بـه دنبـال برقـرار عـدالت و عـدالت
اجتماعی در جامعه هستند و زمانی که ای مهم اتفاق افتاد به دنبال آزاد و  ...میروند .در وضـعیتی
که دولت¬ها پیشی سعی میکردند در چاچوبی واقعگرایانه توسعه اقتصاد و توسعه سیاسی را بـا
ابزارها مدنی از اندیشهها اقتصاد و سیاسی رایج در دنیا به جامعه ایران بکشانند ،احمـد نـژاد
مناد دولت عدالت محور و مهرورز شد .از دیدگاه احمد نژاد اگـر فرصـتهـا و امکانـات بـه طـور
مساو به همه افراد جامعه و همه مناطق جامعه یا هر فرهنگ و هر وضعیتی داده شود .عدالت اجـرا
شده است ،به عبارت دیگر ،عدالت در صورتی تعریف می¬شود که امکانات ارالـه شـده بـه دورتـری
منطقه مرز با امکانات اراله شده به شهرها بـزر تفـاوتی نکنـد .احمـد نـژاد معتقـد بـود کـه
متاسفانه علیرغم تالشها دولت قبلی ،امکانات به طور عادالنه تقسـیم نشـده و عـده معـدود از
امکانات بیشتر و شمار زیاد از امکانات کمتر برتوردارند و همی مسئله باعث ایجاد طبقـه ثروتمنـد
در جامعه شده است .برا همی دولت تالش میکند که به طبقات آسیبپذیر (مستضـعفی ) جامعـه
امکانات الزم را اراله بدهد .ایشان در توضح عدالت میگوید:
عدالت یعنی چه؟ عدالت از مواضع اداره کشور و از وضع مدیریت ،یعنهی توزیهع
عادالنه منابع و فرصتها در همه مناطق کشور و برای همهه آحهاد ملهت ایهران،
یعنی هر جوانی در هر کجهای کشهور از فرصهتههای یکسهان بهرای شهکوفایی
استعدادهایش برخوردار باشد .اجرای عدالت یعنی همهه جهای کشهور بها ههم و
هماهنگ پیشرفت بکند .اجرای عدالت یعنی فرصتهای کشور به طهور عادالنهه
برای همه مردم توزیع بشود .اجرای عدالت یعنی بستن راه در مقابم کسانی کهه
با اتصال به قدرت ،باند ،گروه و جناح فرصتهای بیشتری را در اختیار میگیرند
(جوالنی)221 :2091 ،

جلوه دیگر ،رفع مشکالت و اصالح عقب افتادگیها تاریخی برتی از مناطق کشور است .جلـوه
دیگر ،ایجاد فرصتها برابر برا رشد و شکوفایی استعدادهاست .فرصتها برابـر بـرا همـه در
تحصیل علم ،بهداشت و در استفاده از تسهیالت و سزمایهگذار ها منابع عمومی ،کارها بحرانی،
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اشتغال ،عدالت در یافت استعدادها و تالقیتها و دادن فرصت بروز به آنها و جلوگیر از هرز رفت
آن هاست .جلوه دیگر عدالت ،مبارزه با فساد و تبعیض است .آن چیز که جامعه بیش از هـر چیـز از
آن رنج میبرد و البته میدانید که جزء سختتری مراحل اجرا عدالت ،مبارزه بـا تبعـیض ،فسـاد و
ویژه توار هاست ،جایی که در بسیار از اوقات تیلی از دوستان میایستند و مقابله میکنند .جلـوه
دیگر عدالت ،حمایت از مستضعفان و مظلومان است .کسانی که دسـتشـان بـه جـایی نمـیرسـد و
صدا بلند ندارند که به گوش مسئولی و تصمیمگیران برسد و کسی آنها را حمایت نمیکند .جلـوه
دیگر عدالت ،اولویت گذار در برتوردهاست .طبیعی است کـه در مبـارزه بـا فسـاد و تبعـیض بایـد
ریشهها و درشتترها برتورد کرد و یکی از جلوهها اجرا عدالت ،مبارزه بـا کسـانی اسـت کـه بـا
استفاده از نفوذ و استفاده از منتفذی فساد میکنند .ای بدتری نوع فساد اسـت .کسـانی کـه رابطـه،
استفاده از امتیاز اطالع داشت و حمایت شدن سوء استفاده میکنند( .جوالنی)736 :7237 ،
 .9عدالت در عمل در دولت احمدی نژاد

در تحلیل محتوا سخنرانیها احمد نژاد ،مقوله ارزشها اجتماعی ،اولی اولویت ایشان از بی
ارزشها چندگانه انقالب و امام تمینی بوده است و بیشتری تاکیدات ایشان بر رو شاتصههـا
عدالت گرایی و رفع تبعیض ،مردم گرایی و حمایت از محرومان ،تدمت رسانی به تودههـا مـردم و
غیره میباشد .احمد نژاد با نقد توسعه اقتصاد دولـت¬هـا پیشـی معتقـد اسـت :بایـد توسـعه
اقتصاد و روند تصوصیساز در آن به جا واگذار شرکتها دولتی به فـرد یـا افـراد تـاص
(فرزند ساز ) ،به شکل توزیع ای شرکتها به صورتها مختلف بی عامه مردم پیگیر شود .بـه
همی دلیل ،ایشان راه کارهایی هم چـون توزیـع سـهام عـدالت ،حمایـت از بنگـاههـا کوچـک و
زودبازده .... ،به اقشار محروم و دهکها پایی درآمد را بـر مـیگزینـد( .مرشـد زاد و دیگـران،
)733 -737 :7231
دولت و گفتمان عدالت محور با تاکید و تالش در راستا تخصـیص عادالنـه امکانـات ،منـابع و
تدمات در سطح اجتماع و میان آحاد جامعه ،در اصل بـه دنبـال تحقـق عـدالت اجتمـاعی بـود و در
راستا چنی باور عدالت محور بوده است که در حوزه سالمت ،طرحها و اهدافی را تعقیب میکرد
که رنگ و بو عدالت ،برابر و یکسان ساز در آن به چشم میتورد ،ازجمله آنها مـیتـوان بـه
«تشکیل سامانه تدمات جامع و همگانی سالمت» و یا «طرح پزشک تانواده» اشـاره نمـود .تحلیـل
گفتمان برنامه پنجم توسعه در حوزه سالمت گویا ای است که در آن ،توسعه «گسترش سـالمت»
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برجسته ساز شده است ،به طور که میتوان از آن به عنوان یکـی از برجسـتهتـری نشـانههـا در
برنامه پنجم توسعه یاد کرد ،که با نشانهها فرعی تود یعنی «تدوی برنامـه¬هـا آموزشـی ارتقـا
سالمت»« ،فعالیت شورا عالی سالمت»« ،تشکیل سامانه تدمات جامع و همگـانی سـالمت»..... ،
از نشانهها اصلی گفتمان عدالت محور است( .صفر )716 - 717 :7235 ،
به طور کلی میتوان دو هدف عمده در سیاستها دولت اصولگرا رادیکال در بخش آموزش
عمومی مطرح کر د :اول ،تحول بنیاد مبتنی بر فلسـفه تعلـیم و تربیـت اسـالمی و دوم ،تاکیـد بـر
استمرار کارآموز و کارورز به بیانی همان بازگشت به سیاست نه چنـدان موفـق «طـرح کـاد» در
دوره چپ سنتی است .بررسی درون داد سیاست آموزش در دولت¬ها چهارگانه از بعد برنامه¬هـا و
سیاستها قانونی نشان داد که ای سیاستها با وجـود داشـت تغییـرات جزیـی ،اسـتمرار و تکـرار
برنامه¬ها پیشی است .ای تکرار تا جایی است که بی شیوه برنامهریز به کار گرفته شده در سه
تجربه برنامهریز (برنامه¬ها اول ،دوم و سوم توسعه) تفاوت محسوسی از نظر اصول کار مشـاهده
نمی¬شود .و به علت نیودن فرایند ارزیابی از نتایج و پیشرفت هر یک از مراحل اجرا برنامه¬هـا
اصالحی و سرانجام فقدان ضمانتها اجرایی ،قانونی ،دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت ناگریز بـه
دوباره کار در امر اصالحات شدهاند.
تحلیل سیاست آموزش در دولت¬ها چهارگانه ،نشان میدهد هم چنان سه مقوله «دسترسـی
متعادل به فرصتها برابر آموزشی»« ،کیفیت فعالیتها آموزش و پرورش» و در نهایت تنهـا راه-
حل رهایی از مسایل و مشکالت مالی یعنی «مدیریت منابع» توجه عملیاتی نشده است .نکتـه مـورد
توجه اینکه ،همواره در طول برنامه¬ها توسعه ،قوانی بودجه سنواتی به عنوان محورها اصـلی در
حد شعار مدنظر بوده و ای مقولهها همواره فاقد بعد عملیاتی در برنامه¬ها توسعه و بودجه سـنواتی
بوده است( .صراف و بزرگیان )2 :7265 ،فقدان سیاستگذار همه جانبـه و عـدم تخصـیص هزینـه
اجتماعی الزم در بعد آموزش یکی از عوامـل توسـعه ناهماهنـگ آمـوزش در کشـور و پـایی بـودن
استانداردها کیفیت تحصیل مطرح شده است .تا جایی که دولت برا حل بحـران مـالی بـه سـو
جلب مشارکت بخش تصوصی سوق یافت .بدی ترتیب آموزش تصوصی که در پی انقالب و نیز بر
اسا

قانون اساسی جمهور اسالمی ممنـوع شـده بـود .بـار دیگـر در قالـب مـدار

غیـر دولتـی

(انتفاعی) تجدید حیات کرد .بنابرای توجه به ای موضوع ضرور است که گسترش میزان باسـواد
در ایران را تنها متکی بر نقش دولت و سیاستها آموزش و پرورش در ای دوره تلقی نکـرده و بـه
نقش عوامل و تعیی کنندهها دیگر نیز توجه نماییم.
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تحلیل گفتمان عدالت در حوزه سالمت در دولت¬ها پس از انقالب اسالمی در بطـ گفتمـان
جامع انقالب اسالمی ،نشان می دهد به رغم آن که عـدالت اجتمـاعی و اجـرا آن از سیاسـتهـا
اصلی و محور تمامی دولت¬ها پس از انقالب اسالمی بوده است .اما مسئله عدالت اجتماعی هم
چنان با مشکالت نظر و عملی زیاد در حوزهها مختلف روبه رو است ،چون دیدگاه سیسـتمی و
ترکیبی به معنا جامع تود ،یعنی توجه به «برابر فرصتها و منابع» و «در نظر گرفت شایسـتگی
و استحقاقها» و در عی حال «پرداتت به اصل جبرانی و مکـانیزم حمـایتی از آسـیب دیـدگان» و
«اصول مختلف قانون اساسی» و «دیدگاه رهبران انقالب مانند شهید مطهر و ،امام تمینی بنیـان-
گذار انقالب و مقام معظم رهبر » به صورت توامان در هیچ دولت¬ها تحقق نیافته است .ایـ امـر
ناشی از عوامل مختلفی از جمله «نگرش سطحی و نه چندان دقیق نسبت به مفهوم عدالت اجتماعی
«از دیدگاه رهبران انقالب و قانون اساسی و اسالم» ،تک بعد و تک سویه از عـدالت اجتمـاعی در
دولت¬ها پس از انقالب ،گسست بی آرمانها انقالب و قـانون اساسـی و عـدم تـداوم گفتمـان
انقالب اسالمی و اندیشه امام و شهید مطهر و رهبر است.
اگر مطالعات نظر و عملی پیوسته و دقیقتر صورت مـیگرفـت و تـداوم گفتمـانی در حـوزه
عدالت در طول ای سالها رخ میداد ،سیاستگذار ها و برنامهریز ها منسـجمی را سـبب مـی-
گردید و مطمناً ای میتوانست دستیابی بیشتر و جامعتر به عدالت اجتماعی را پی داشته باشد ،کـه
در قالب آن ،سهم دولت و آحاد جامعه از هزینهها مربوط به بخش سالمت و آموزش و توزیع درآمد
و ثروت و  ....به صورتی عادالنه تقسیم شود .در طول چهار دهه گذشته ،با وجود تجربه گفتمانهـا
سازندگی ،اصالحات و عدالت محور ..... ،شاهد آن هستیم که اکثر هزینهها حوزه سالمت ،آموزش،
فرهنگی ،امنیت غذایی ،حتی قضایی و سایر امکانات مختلف بر شانهها تانوارها ایرانی سـنگینی
کرده ،و در توزیع درآمد و ثروت و اشتغال و  ....در مقابل دولت سهم ناچیز از چنی بـار سـنگینی را
متقبل میشوند ،تسهیمی که ماحصلی جـز بـیعـدالتی گفتمـان عـدالت در حـوزههـا مختلـف در
جمهور اسالمی ایران به دنبال نداشته است .ای بیعدالت در حد بود و هست کـه رهبـر معظـم
انقالب فرمودند :ما در زمینه عدالت عقب هستیم و عقب مانده هستیم و باید از تـدا و مـردم در ایـ
زمینه عذر تواهی کنیم.
بنابرای  ،علی رغم تاکید قانون اساسی جمهور اسالمی ایران بر منع تبعیض و اهتمام به توزیـع
متناسب امکان فعالیتها اقتصاد و بهرهبرادر از منابع طبیعی بی استانها و گسـتره سـرزمینی
(اصل چهل و هشتم) و با وجود تالشها صورت گرفته در ای راستا ،هم چنان شاتصها و یافتـه-
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ها پژوهشی حاکی از استمرار نابرابر میان ای مناطقاند ،گونها از نابرابر که به بـاور کاسـتلز،
مختص به درون جوامع نبوده ،در سطح جهانی و میان کشورها نیـز نشـان دهنـده رونـد نـاظر بـر
نابرابر شدید بی سطوح باال و پایی جامعه جهانی است( .سید رضایی و پور عزت)565 :7235 ،
یکی از مهمتری ابزارها موجود برا تحقق عدالت توسط حکومتها ،بودجه است ،بودجه ابزار
تهیه و تدار اهداف و مسیر نیل به آنها بوده (شیم و سـگل )7 :3115 ،حـاکی از یکپارچـهتـری و
جامعتری چارچوب تصمیمگیر در حکومت است (الوت ،)313-737 :7366 ،به بیـانی ،بودجـه بـه
نحو منحصر به فرد  ،چارچوب جامع و تردمندانها در دستر

قرار میدهد تا بتـوان بـرا آنچـه

حکومت باید انجام بدهد و نحوه انجام آن ،تصـمیمهـایی اتخـاذ کـرد( .هـاونس)255-257 :7362 ،
بنابرای  ،حکومت مکلف است به منظور برقرار عدالت بی همه اقشار جامعه ،هدف گـذار کنـد و
در ای راه از کلیه ابزارها تود استفاده نماید .یکی از مهمتری ابزارها تحقـق عـدالت اجتمـاعی،
بودجه عمومی است ،ابزار که از آن حتی به منزله «مهمتری اقدام اتالقی حکومـت اسـت( .سـید
رضایی و پورعزت )565 :7235 ،بر همی اسا  ،مردم هر منطقه باید فراتور نیازها تود ،به نحو
از مزایا حیات اجتماعی بهرهمند شوند که ضم برتوردار از امنیت ،رفاه و آگاهی ،به ادرا قابـل
قبولی از برابر  ،عدالت و آزاد برسند.
صرف نظر از مبنا واحد و بنیادی تعریف عدالت ،نحوه اجرا عدالت نیـز از جملـه امـور بسـیار
مهمی است که جوامع را متمایز میسازد .در ای میان ،بودجه نقش بسیار تعیـی کننـدها در نحـوه
اجرا عدالت اجتماعی در سطوح ملی و منطقها دارد ،به ویژه ،رعایت عدالت منطقها در توزیـع و
تخصیص و هزینه کرد بودجه که تـاثیر بسـیار مهمـی بـر تعیـی سرنوشـت و ترسـیم رونـد توسـعه
کشورها گوناگون میگذارد.
در حرکت عظیم انقالب اسالمی ،که مهمتری و شاتصتری ویژگی آن ای است که تطمشـی
انقالب توسط اسالم تعیی شده ،عدالت از اساسیتری و عمیق تری گفتمانهاست کـه بـدون فهـم
آن ،در

صحیح از انقالب و اسالم ممک نخواهد بود .بیشـک بـدون تصـور درسـت از اسـالم در

کلیت و تمامیت و با توجه به ویژگیها و اصول آن ،نمـیتـوان انقـالب را ،کـه در آرمـانهـا
اسالمی ریشه دارد ،حتی به طور ناقص در

رف

کرد ،از همی رو فهم انقالب و همه گفتمانهـایش ،بـه

ویژه عدالت و معنویت ،که اساساً هویتی دینی دارد ،بـدون شـناتت دقیـق آن تعـالیم میسـر نیسـت.
(فخرزارع)25 :7266 ،
به رغم اینکه اجرا برنامه¬ها توسعه در کشور دستاوردها مهمی داشته است ،اما بر اسـا
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شواهد میتوان ای گونه داور نمود که تالش دولت¬ها مختلف ایران برا توسعه همه جانبه ،با
موفقیت کامل همراه نبوده است و تصویر واقعی توسعه در ایران با تصور مبتنـی بـر توسـعه ناسـازگار
است .بررسی چرایی ای موضوع نیازمند نگاه عمیق و موشکافانه به رویکرد و عملکرد دولـت¬هـا در
ایران به عنوان کارگزاران برنامه¬ها توسعه است .برا تحلیل و بررسی چگونگی عملکـرد توسـعه
دولت¬ها ،توجه به رویکرد آنها نسبت به توسعه ضرور میباشد( .فالحت پیشه و شـورچی:7235 ،
)776
بر ای اسا  ،در طول حیات نظام جمهور اسـالمی ،بـه رغـم رو کـار آمـدن دولـت¬هـا
مختلف ،عدالت اجتماعی همواره از دغدغهها دولت¬ها پس از انقالب اسـالمی بـوده اسـت .بـا
وجود ای  ،مسئله مذکور در طی قریب به چهار دهه گذشته با چالشها نظر و عملی فراوانی روبه
رو شده است ،چرا که سیاستها اعمال شده در راستا عـدالت اجتمـاعی در حـوزههـا مختلـف،
بیشتر از اینکه پروسها و مبتنی بر برنامهریز مستمر و هدفمند باشد ،حالت منقطع ،پرو ها و قالم
به فرد پیدا کرده است .هر دولتی بر حسب شرایط روز و با برداشت تاص تود از عدالت اجتماعی ،آن
را تعریف و اجرایی کرده است .از ای رو ،در هر یک از دولت¬ها پس از انقالب و گفتمان سیاسـی
و اجتماعی مربوط به آنها ،باز تعریف نوینی از مقوالت مرتبط با حوزهها مختلف را شاهد بودهایـم،
که حاکی از رویکردها متفاوت و گاهی تضاد دولت¬ها مختلف به ای موضوع است.
برنامهریز در ایران اساساً از فقدان یک رویکرد سیستمی ،پویا و مبتنی بر روش شناسی روشـ
رنج میبرد که در ارزیابی برنامه¬ها قبل و بعد از انقـالب اسـالمی مشـهود مـیباشـد .تمرکـز بـر
بجربیات سایر کشورها بدون مالحظات و مقتضیات تاص جامعـه ایـران و اسـتفاده از منـابع فکـر
وارداتی باعث ابهام و نهایتاً کاستی در روایی و پایایی برنامـه¬هـا توسـعه اقتصـاد  ،اجتمـاعی در
ایران شده است .برنامه¬ها توسعه اقتصاد  ،اجتماعی جمهور اسالمی هم چنان دچـار ابهـام در
دیدگاه نظر و عدم استفاده از اصول و روشها معینی بوده است.
مقام معظم رهبر نیز اصلیتری ضرورت کنونی جامعه ما را عدالت میدانند .ایشان به صـراحت
در سخنان تود گفتمان عدالت محور را دغدغه محور مسئوالن دانستهاند« ،گفتمان عدالت» یک
گفتمان اساسی است ،همه چیز ماست .منها آن جمهور اسالمی هیچ حرفی برا گفـت نخواهـد
داشت ،باید آن را داشته باشیم ای گفتمان را باید همهگیر کنید ،بـه گونـها کـه هـر جریـانی ،هـر
شخصی ،هر حزبی و هر جناحی سر کار بیاید ،تودش را ناگریز ببیند کـه تسـلیم ایـ گفتمـان شـود
یعنی برا عدالت تالش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد ،ای را شما باید نگه دارید
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و حفظ کنید( ».نیکنام و هاللی)726 - 727 :7265 ،
نتیجه گیری

دولت موسو تعریف دقیق و مشخصی از عدالت اجتماعی ارالـه نـداده اسـت و ایـ تـال بـزر در
گفتمان او موجب شده است که ای دولت بر اسا

برداشتها تود از عدالت اجتمـاعی دسـت بـه

انتخاب ابزارها سیاستگذار بزند .مهمتری دغدغه او وجود شکافها عمیق بـی فقیـر و غنـی
بود که از دوران پهلو به جا مانده و بر ای اسا  ،مبارزه با آن را سرلوحه گفتمـان تـود قـرار داده
است.
ولی گفتمان سازندگی هاشمی نیز نتوانست عدالت اجتماعی را تحقق بخشد .محور اصـلی انتقـاد
به ای گفتمان ،بیتوجهی به ابعاد سیاسی و فرهنگی عدالت اجتماعی ،مبانی فکر اسالم و اندیشه-
ها رهبران انقالب (شهید مطهر  ،امام تمینی و رهبر ) و تاکید یـک سـویه و افراطـی بـر رشـد
اقتصاد و سیاستها تعدیل ،آسیب¬ها فراوانی برا انقالب اسالمی و عدالت اجتماعی و مبانی
فکر و شاتصها عدالت اجتماعی مورد قبول رهبران انقالب ایجاد کرد .در ای دوره ،ارزشهـا
انقالبی ،مانند ایثار و شهادت ،معنویت تواهی ،قناعت و ساده زیستی رفته رفته بیرنگ شد و عواملی
مانند تحوالت سریع اقتصاد و ایجاد رقابت برا کسب قدرت و ثروت ،رانت و ارزشها مـاد در
برابر ارزشها اسالمی و انقالبی مطرح شد .در نهایت گفتمان سازندگی با ناکارآمد هـا و انتقـادات
فراوانی روبه رو شد که از بستر آن گفتمان اصالح طلبی ظهور یافت.
از آفتها مهم گفتمان اصالحات عرضه نظریهها ترجمها  ،توجـه نکـردن بـه مشـکالت و
مسایل ملمو

جامعه ایرانی در باره موضوعات مهمی ،هم چون ،منافع ملی و عدالت اجتمـاعی بـود

عدم پا بند به اهداف اعالم شده مخصوصا توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی و پا بند نبـودن بـه
آرمانها انقالب و رهبران انقالب .ای آسیب¬ها ناکارآمد ها و انتقادات فراوانی را ایجاد کرد بستر
گفتمان اصول گرایی عدالت محور را فراهم کرد.
گفتمان عدالت علیرغم مطرح کردن شاتصها عدالت مـورد نظـر رهبـران انقـالب و تـالش
جهت اجرا آنها ،ولی متاسفانه مانند گفتمانها سابق بر یکی از ابعاد عـدالت اجتمـاعی ،آن هـم
عدالت اقتصاد تمرکز کرد که از تک بعد بودن گفتمان ایشان حکایت میکند.
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