
 

 

 

 

 

 اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایرانگفتمان عدالت در  جایگاهبررسی 

 1سمانه کشوردوست

 چکیده

ی انقلدا  اسدلا ی ایدداد لددارت در اباداد ایتودادی و اثرگذار بر پدیدد های اصلی یکی ازگفتمان

چنین هدفی در یارب شاارهای  ردم پیش از انقلا  اسلا ی و رهنمودهای در جا اه بود. اجتمالی 

ی انقلا  به وضوح یابل  لاحظده بدود. های پیش از انقلا  و در آستانهحضرت ا ام خمینی در سال

 و اسدناد بارادسدتی های یانون اساسین خواسته و هدف کلان در  بانی و بنیانپس از انقلا  نیز ای

به چده گویی به این پرسش است که گفتمان لدارت ی حاضر در صدد پاسخخود را نشان داد.  قاره

چده جایگداهی در گفتمان لددارت  های توساه بازنمایی شد  است؟ به لبارت دیگرنحوی در برنا ه

در پاسدخ بده ایدن طی چهار دهه پس از پیروزی انقلا  اسلا ی داشدته اسدت؟  اسناد بارادستی در

هدای  تداثر از گفتمدان سیاسدت سلسله  راتب اسناد بارادسدتیپرسش این  قاره با در نظر گرفتن 

و با روش تدزیه و تحلیل  کرد وری آگردرا با استفاد  از روش اسنادی لدارت ایتوادی و اجتمالی 

بررسی اسناد بارادستی نظام جمهوری اسلا ی نشان  یدهد. رد تحلیل یرار  یها را  وتفسیری آن

 در دو حدوز  ایتودادی و اجتمدالی توا دان یگذاراسدتیلددارت از س ددادیا یبرا استگذاریسدهد 

 قیاز طر ییهااهرم دادیبه ا یرفع  وانع لدارت اجتمال یبرا به این ترتیب که استفاد  نمود  است.

ا ا چنین سیاستگذاری ای در طول ز ان بدا تیییدر   پرداخته است یلدارت ایتواد تیو تقو نیتا 

 تحول و تکا ل  واجه بود  است. 

 اژگان کلیدیو

 های توساه.های کلی  برنا هلدارت  اسناد بارادستی  یانون اساسی  سیاست
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 مقدمه

قـرنن کـریم  «ناا  بالقطا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم ال»

هـای نسـمانی دانسـتس اسـتر تـاریخ اهمیت ایجاد عدالت را همراستا با ارسال پیامبران و نزول کتاب
اسلام نیز مبین تلاش پیامبر و امیرالمومنین در راستای تحقق عدالت اجتماعی بس عنوان یکی از اصلی

اه تا کنون همواره ایجاد عدالت را بس عنوان ترین اهداف رسالت بوده استر انقلاب اسلامی نیز از نغاز ر
یکی از اهداف ضروری خود تلقی نموده استر بس همین دلیل گفتمان عدالت خـواهی هـم در مبـانی 

ها و قوانین بنیادین جمهوری اسلامی و هم در اتخـا  تمـمیمات و تـدوین و اجـرای نظری و سیاست
های مختلـ  رویکردهـای سیاسـتی گونـاگون بـس ها نمود داشتس استر در این راستا در دورهسیاست

ی های متفاوتی گردیده اسـتر مقالـسگفتمان عدالت در ابعاد مختل  منجر بس اتخا  و اجرای سیاست
مـده از اهـداف گفتمـان نهـای برعدالت و دستیابی بس نتایج سیاست گفتمانحاضر با توجس بس اهمیت 

اسخ بس این سوال است کس گفتمان عـدالت خـواهی در عدالت در ابعاد اقتمادی و اجتماعی بس دنبال پ
شده است؟ بس عبارت دیگر عـدالت  ایاسناد سیاستی این چهار دهس در جمهوری اسلامی منجر بس چس

چس جایگاهی در میان اسـناد ها خود را نشان داده است و سیاست قوانین اجتماعی و اقتمادی در کدام
ها گفتمان عدالت شود کس اگر چس در برخی پژوهشا ناشی میلس از ننجئسیاستی دارد؟ اهمیت این مس
انـد امـا تـا کنـون ایـن ها بس عدالت در عمل مورد بررسی قـرار گرتتـسدر انقلاب اسلامی و نگاه دولت

ی اتخا  سیاستی مـورد توجـس موضوع از بعد سیاستگذاری عمومی و اهمیت گفتمان عدالت در چرخس
جایگـاه  بس مرور ادبیات پرداختـس و پـا از بررسـی مفهـوم عـدالت  نبوده استر در بخش بعدی ابتدا

های کلی و قوانین انداز، سیاستاز جملس قانون اساسی، سند چشمگفتمان عدالت را در اسناد بالادستی 
   نماییمرهای توسعس بررسی میبرنامس

 ی پژوهشپیشینه

های های سیاستت در بیشتر پژوهشهای مبتنی بر گفتمان عدالو سیاستی گفتمان عدالت در حوزه

انـد های دولت در خموص اجرای عدالت و نس اسناد سیاستی مورد بررسی قرار گرتتـساجرایی و برنامس

باشـدر در ادامـس بـس ی بررسی اسـناد بالادسـتی دارای نـونوری مـیبس همین جهت این مقالس از جنبس

 شودر می انجام شده است اشاره میهایی کس در خموص عدالت در جمهور اسلامهمترین پژوهش

تحـول گفتمـان عـدالت در "ی خود تحـت عنـوان ( در مقالس1931قریشی، علیزاده و زایر کعبس )

  عناصر گفتمان عدالت را در "های محمود احمدی نژاد و حسن روحانیی موردی دولتایران: مطالعس

لاکلاو و موتس و ممادیق ابعـاد اقتمـادی، های احمدی نژاد و روحانی بر مبنای تحلیل گفتمانی دولت

نماینـدر نویسـندگان در ایـن های مذکور استخراج مـیاجتماعی ترهنگی و سیاسی عدالت را در دولت
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ی تروسـت در دولـت مقالس دو خرده گفتمان عدالت را شامل گفتمان عدالت بس مثابس حمایت از تـوده

حـانی بـس مثابـس دو قرامـت متفـاوت از تراگفتمـان احمدی نژاد و گفتمان اعتدال و توسعس را دولت رو

 نمایندرجمهوری اسلامی مطرح می

هـای توسـعس از ی عدالت اجتمـاعی در برنامـسمطالعس"ی خود با عنوان ( در مقالس1931رضایی )

ی نمایدر نتیجـسهای دوم و سوم و چهارم بررسی میوضعیت عدالت اجتماعی را در برنامس "نگاهی نو

ی زندگی های چهارگانسدهد تعادلی میان حوزهای کمی و کیفی این سس برنامس نشان میتحلیل محتو

بـس  %4ی اقتمادی، حـدود بس حوزه % 19اجتماعی وجود ندارد بس طوری کس در این سس برنامس حدود 

 ی ترهنگی توجس شده استر  بس حوزه %42ی اجتماعی و حدود بس حوزه %11ی اقتمادی، حدود حوزه

بـس بررسـی  "گفتمان عدالت در دولت نهم"ی خود تحت عنوان ( در مقالس1911ن کاظمی )اخوا

پـردازد و معتقـد اسـت ایـن های سیاسی اجتمـاعی جمهـوری اسـلامی مـیجایگاه عدالت در گفتمان

انـدر نویسـنده های مختل  پیش از دولت نهم عملکردهای اترطی و تفریطی داشتسها در دورهگفتمان

هـای انقلـاب بـر محـور دال ها و نرمانصولگرایی عدالت خواه دولت نهم با احیای ارزشدر گفتمان ا

های چهارگانس عدالت گستری، مهـرورزی، پیشـرتت و تعـالی مـادی و معنـوی و مرکزی ولایت  دال

کند اما معتقد است در این گفتمان نیز عدالت رنگ و لعاب اقتمـادی بندی میرسانی را مفملخدمت

 شودرجرای عدالت دچار مشکلات و شتابزدگی میگرتتس و ا

بـس  "گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایـران تراز و ترود"ی ( در مقالس1911خواجس سروری )

هـای و تحول این گفتمان در دورهس عملی با مفهوم شیعی عدالت ها در مواجهبررسی اقتضامات دولت

ضروری برای تحقق عدالت پردازدر بر اساس نظر نویسنده در دولت بازرگان دولت حداقلی مختل  می

ی در دولت رجایی عدالت در مواجهس بـا جنـگ تفسـیر گردیـد  دولـت موسـوی دغدغـسر دانستس شد

ترین ممداق عدالت شیعی معرتـی کـردر دولـت هاشـمی رتسـنجانی توسـعس را مستضعفان را اصلی

ی سیاسـی جسـتجو نظر گرتت و دولت خاتمی عدالت را در تحقق توسـعس ضرورت تحقق عدالت در

 کرد و سرانجام در دولت احمدی نژاد عدالت باردیگر از بازتعریفی انقلابی و مکتبی برخوردار شدر می

 بازتعریف مفهوم عدالت

 الف( عدالت در اندیشه سیاسی غرب

از مورد نظر و توجس اقوام گونـاگون بـوده ی سیاسی است کس از دیربعدالت جزء مفاهیم اصلی اندیشس
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یابد هنگامی کس عقـل و استر از نظر اتلاطون عدالت ویژگی نفا ترد است کس در جامعس انعکاس می

( تضیلت عـدالت در تـرد محقـق 39، 1933خشم و شهوت در جای خود قرار گیرند )اخوان کاظمی، 

ارسـطو از کیمان بر جامعس حکومـت کننـدر دهد کس حگردد و در جامعس نیز عدالت هنگامی رخ میمی

های متفاوتی از عدالت دارد کس شامل عـدالت بندیی اولین اندیشمندان سیاسی است کس تقسیمجملس

شـودر ای( و توزیعی، طبیعی و قانونی، عام و خاص، مطلق و نسـبی )سیاسـی( مـیای )مبادلسمعاوضس

داند زیرا او در اساس تکر خـود تر از همس مییعی را مهمارسطو از میان انواع هشتگانس توق، عدل توز

گوید کس پایگاه و حقوق و امتیـازات هـر کسـی در داند و میعدل را نس در برابری بلکس در تناسب می

 (ر942، 1914)شمسینی غیاثوند،  جامعس باید بس اندازه و شایستگی و دانایی او باشد

توجس بس نزادی موجب غفلـت از مفهـوم عـدالت میگـردد در در اندیشهی سیاسی متاخر در غرب 

کنند کس بس حداکثر رساندن منفعت را حتی در صورت غیـر همین راستا نظریات تایده گرایی ظهور می

ی عـدالت جـان رالـز اهمیـت گرایـی نظریـسکندر در میان منتقدان تایـدهعادلانس بودن مهم تلقی می

ریات کانت  نظریس عدالت بـس معنـای انمـاف را مبتنـی بـر دو اصـل بسیاری داردر رالز با الهام از نظ

های اجتمـاعی های اساسی و موجس بودن نابرابریتمدیق حق مساوی همس برای برخوردای از نزادی

 ( 32، 1933داندر )اخوان کاظمی،باشد می "سازمان یاتتس"بس شرطی کس برای ممالح همگان 

 سیاسی اسلام اندیشهیب( عدالت در  

شَهِدَ الل َهُ أَن َهُ لَا إِلَاهَ  :گیری جهان بر اساس عدالت تکوینی ترسیم شده استدر قران کریم شکل

 (11سوره نل عمـران، ایـس ) إِل َا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِطْ ِ لَا إِلَهَ إِل َا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

سـوره ) "الذی خلقا  سطاواف سعادل "ی عدالت بوده اسـت: نیز بر پایس علاوه بر نن خلق انسان

( بنابر این استقرار عدالت در جهان مبتنی بـر خلقـت و همراسـتا بـا 11، 1939توزی،ر )(1انفطاار، نیس 
خداوند در قران در چندین نیس اقامس عدل را جـزء اهـداف پیـامبران معرتـی  باشدراهداف نترینش می

هـا و همچنین انشان "رسلنا رسلنا بلبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان بالقط لقد ا"نماید می

 (41، نیس )سوره حدید "ان الله يامر بالعدل و الحطان ".میکندرا نیز بس برپایی عدل دعوت 

 "العدل یضـ  الـامور مواضـعها"نهد ترمایند عدل هر چیز را در جای خود میمی امیر المومنین

 ر در میان متفکرین اسلامی چند تعری  از عدالت وجود دارد: (423غس، کلمس قمار )نهج البلا

 هر صاحب حقی را بس حق خود رساندن(اعطاء کل  ی حق حقس ) _

دانـدر هـا مـیهـی  تبعیضـی میـان ننشهید مطهری نیز عدالت را دادن حق صاحبان بـدون  _
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 (112، 1911، گلستانی)

 گیرد: د سطح مورد توجس قرا میدر مجموع در اسلام عدالت در چن

عدالت در سطح ویژگی و صفت تردی، عدالت درسطح نظام هستی و قرا گـرتتن هـر چیـز در _ 

 جای خود، 

عدالت در سطح خداوند بس این معنا کس خداوند جهان را بر اساس عدالت نتریده اسـت کـس بـس _ 

 عدالت تکوینی معروف است، 

 عدالت در سطح تشری  و قانونگذاری _

باشـدر )تـوزی، و در نهایت عدالت اجتماعی کس بس معنای برقراری عدالت در سطح جامعـس مـی_ 

 (19ر 1939

 جایگاه گفتمان عدالت در اسناد بالادستی

انـداز، سلسس مراتب اسناد رسمی در جمهوری اسلامی بس ترتیـب شـامل قـانون اساسـی، سـند چشـم

باشدر بـس همـین منظـور بـرای دری جایگـاه عـدالت در اسـناد ی و قوانین برنامس میهای کلسیاست

پردازیمر با توجس بس اهمیت عدالت در شـکلگیری بالادستی ابتدا بس بررسی عدالت در قانون اساسی می

هویت گفتمانی جمهوری اسلامی و توجس بس عدالت بس عنوان یکـی از مبـانی اصـلی انقلـاب اسـلامی  

ماده بس عدالت در ابعاد گونـاگون  41ای بس عدالت نموده است و در بیش از اسی عنایت ویژهقانون اس

 پردازدر می

 عدالت در قانون اساسی

 عدالت اجتماعی -1

پذیری و قسـ  گری و سلطسکشی و سلطسگری و ستمنفی هر گونس ستم"قانون اساسی در اصل دوم 

-استقلال نظام جمهوری اسلامی از ابعاد گونـاگون بـر مـی های تامینرا از اهداف نظام و راه "و عدل

ی امکانـات خـود را شماردر در اصل سوم نیز دولت را موظ  میکند برای رسیدن بس اهداف نظام همس

و  «یو معنـو یماد یهانسی، در تمام زمهمس یامکانات عادلانس برا جادیناروا و ا ضاتیرت  تبع"در راه 

همـس و  یعادلانـس بـرا ییقضـا تیـامن جادیاتراد از زن و مرد و ا سحقوق همس جانب نیتأم»همچنین 

قانون اساسـی در اصـل چهـاردهم رعایـت عـدالت را در  ربس کار بگیرد «عموم در برابر قانون یتساو
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نماید و معتقد است بنا برنیین اسلام حقوق انسـانی غیـر مسـلمانان برخورد با غیر مسلملنان مطرح می

 نیس حکم بس"شود: صورتی کس بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئس نکنند محترم شمرده می نیز در

 تَبَـرَُّوهُمْ أَنْ دِیَـارِکُمْ مِـنْ یُخْرِجُـوکُمْ وَلَـمْ الـدَِّینِ تِـی یُقَـاتِلُوکُمْ لَمْ الََّذِینَ عَنِ اللََّسُ یَنْهَاکُمُ لَا» شریفس

 بس نسبت موظفند مسلمانان و ایران اسلامی جمهوری دولت «الْمُقْسِطِینَ یُحِبَُّ اللََّسَ إِنََّ إِلَیْهِمْ وَتُقْسِطُوا

 رعایـت را ننـان انسانی حقوق و نمایند عمل اسلامی عدل و قس  و حسنس اخلاق با مسلمان غیر اتراد

 اقـدام و توطئـس ایـران اسلامی جمهوری و اسلام ضد بر کس دارد اعتبار کسانی حق در اصل اینر کنند

 ".نکنند

قانون اساسی در اصل نوزدهم و بیستم برابری قومی و یکسانی زن و مرد را طبق اسـلام ا عـان  

ی جنسیت و نژاد و قوم در جمهوری اسلامی وجود داند و معتقد است هی  گونس تبعیضی بس واسطسمی

رنگ، نـژاد، زبـان و ای کس باشند از حقوق مساوی برخوردارند و مردم ایران از هر قوم و قبیلس"ندارد: 

ی اتراد ملت اعم از زن و مـرد همس"، (13صل )قانون اساسی، ا "ها سبب امتیاز نخواهد بودمانند این

ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتمادی، اجتماعی و ترهنگی یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همس

 م( )قانون اساسی، اصل بیست "با رعایت موازین اسلام برخوردارندر

قانون اساسی راهکارهـایی جهـت تحقـق عـدالت  24تا  44در تمل سوم قانون اساسی از اصل 

 اجتماعی  یل عنوان کلی حقوق ملت ارایس شده استر 

 عدالت اقتصادی  -2

ی عمل نماید کـس امکانـات اقتمـادی کشـور بـس های اقتمادی مکل  است بس گونسدولت در برنامس 

(ر قانون اساسـی در اصـل سـوم 13 ،1931 حاجیلویی محب،رار گیرد )شکل یکسان در اختیار مردم ق

و عادلانـس بـر  حیصح یاقتماد یزیریپ" :میدهدرسیدن بس هدف عدالت اقتمادی را مورد توجس قرار 

 یهـانـسیدر زم تیـرتاه و رت  تقر و برطرف ساختن هر نوع محروم جادیجهت ا یطبق ضواب  اسلام

   "رمسیب میو مسکن و کار و بهداشت و تعم سیتغذ

 انداز بیست سالهعدالت در افق سند چشم

تـرین اهـداف نظـام تلقـی نمـوده چشمانداز بیست سالس اجرا و تحقق عدالت را جزء یکی از مهمسند 

-ها و رت  تبعیض و توزی  متناسب درنمدهاست عدالت اجتماعی را در ابعاد نن از جملس برابری ترصت

 دارد: رح نموده و اشعار میها ط
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یاتتس، متناسب بـا مقتضـیات ترهنگـی، جغراتیـایی و  توسعسکشوری است:  1292ایران در اتق "

سـالاری های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بـر مـردمتاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش

منـد از امنیـت هـا و بهـرهحقـوق انسـانهای مشروع، حفظ کرامـت و دینی، عدالت اجتماعی، نزادی

های برابر، توزیـ  برخوردار از سلامت، رتاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، ترصت اجتماعی و قضاییر

منـد از محـی  زیسـت متناسب درنمد، نهاد مستحکم خانواده، بس دور از تقـر، تسـاد، تبعـیض و بهـره

 "مطلوبر

 های کلی عدالت در سیاست

کلی نظام سندی غیر تقنینی است کس مجم  تشخیص مملحت نظام نن را تدوین و مقام  سیاستهای

نمایدر این سیاستها ماهیت و سند بالادستی قوانین هسـتند کـس شـکل و معظم رهبری نن را ابلاغ می

شودر در میان سیاستهای کلی نظام مبحث عـدالت ی این سندها روشن میگیری قوانین بوسیلسجهت

 نماییمرها اشاره میشود کس در ادامس بس اختمار بس برخی از ننای گوناگون دیده میهدر حوزه

 ی کلی آمایش سرزمینسیاستها

هـا و ای متناسب با قابلیـتهای منطقسدر سیاستهای کلی نمایش سرزمین با هدف دستیابی بس تعادل

برابـر و رتـ   یهاانس و ترصتامکانات عادل جادیا"های هر منطقس بس عدالت اجتماعی از طریق: توان

 ( 1، بند د شمارهنیسرزم شینما یکل یهاسیاستاشاره شده استر )" ناروا در مناطق کشور ضیتبع

 ی کلی برنامه ششم سیاستها

-سـس یمحورهـا یسیبر پای ششم سیاستهای کلی برنامس ششم بس عنوان مبنای تنظیم قانون برنامس

 «یترهنگـ یسازو مقاوم یتعال»و  «یعلم و تناور یدر عرصس یشتازیپ» ،«یاقتماد مقاومت» یگانس

پـردازدر در بنـد های مختل  میتنظیم شده است و بس ایجاد عدالت و زمینس سازی اجرای نن در حوزه

کاهش  ،یوراشتغال و بهره د،یتول شیدر جهت اتزا هاارانسی یتحقق کامل هدتمندساز"این سند  12

بس عنوان یکی از ابزارهای اقتمادی جهت تحقق  "یعدالت اجتماع یهاو ارتقاء شاخص یشدت انرژ

هـای سـرمایس گـذاری در بـس زمینـس 49و  13در بند استر پرداختس شده  عدالت اقتمادی و اجتماعی

های توسعهی روسـتایی و تعیـین سـهم واقعـی در مناطق کمتر توسعهیاتتس و روستایی و اتخاد برنامس

ناب  و انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد عدالت اجتماعی در میـان منـاطق مختلـ  کشـور و توزی  م
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 پردازدر ی مناب  میسیاستهای توزی  بهینس

شـفاف،  کپارچـس،یستقرار نظام جـام ، این سند بس ا 21و  29ی امور اجتماعی نیز در بند در حوزه

محـروم در  یهـااقشار و گروه یو خوداتکام یسازتوانمندو  کشور یاجتماع نیتأم یسیکارنمد و چندلا

 ی پرداختس شده استر  اجتماع نیمربوط بس رتاه و تأم یهابرنامس

 های توسعه عدالت در برنامه

 برنامه دوم توسعه

تقـر و  کـاهش ایجاد عدالت اجتماعی شـامل ی دوم توسعس شامل دو وجهسعدالت در برنامسگفتمان  

ای و تامین اجتماعی برابر و ایجاد عدالت اقتمادی از طریـق های منطقساتزایش اشتغال، ایجاد تعادل

 پرداخت مستقیم یارانس و سوبسید برای کالاهای اساسی استر

برنامهی دوم توسعس با هدف تامین عدالت اجتمـاعی پرداخـت تسـهیلات بـانکی در  19در تبمره 

 جـادیا ت،یـکاهش تقـر و محروم ،یعدالت اجتماع نیس منظور کمک بس تأمب"نظر گرتتس شده است: 

 22و  29اصـول  یاست در جهت اجـراکوچک، دولت مکل  یاقتماد یهااز بنگاه تیحما اشتغال و

 شیدر اقتمـاد کشـور، اتـزا یو خموص یتعاون ،یدولت یهاتعادل در سهم بخش جادیا یاساس قانون

(، از یاشـتغال خـودزا )اشـتغال یهـاطرح یاجرا نیو همچن یبخش تعاون یاقتماد یهاتیتعال سهم

در ادامس با هدف ایجاد  ر"نورد را بس عمل لازم یهاتیحمای بانک متیارزان ق لاتیپرداخت تسه قیطر

-های منطقسسیاستهایی جهت انجام اقداماتی بس منظور ایجاد تعادل 11ی عدالت اجتماعی در تبمره

نیز با هـدف ایجـاد تـامین اجتمـاعی برابـر  14ی تاها در نظر گرتتس شده استر در تبمرهای در روس

پرداخت مستقیم کمک معاش ماهانس بس اقشار کم درامد در نظر گرتتس شـده اسـتر علـاوه بـر نن در 

-ی سیاست پرداخت سوبسید بس کالاهای اساسی و دارو و شیر خشـک اشـاره مـیبس ادامس 11تبمره 

 نیا یط ،یعدالت اجتماع نیو تأم ینفت یهادر ممرف ترنورده یجومبس منظور صرتسنین نمایدر همچ

 رگرددیم جبرانی از نن بس نحو مقتض یناشو نثار اتتسی شیاتزا ینفت یهاترنورده متیق برنامس،

 برنامه سوم توسعه 

گسترش و تعمیق عـدالت اجتمـاعی از  مشتمل بر اقداماتی عدالت برنامهی سوم توسعس نیز در حوزه

ایجاد اشتغال در  ها و اقدامات حمایتی از اقشار نسیب پذیر وطریق نظام تامین اجتماعی، بیمس و یارانس
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 مناطق کمتر توسعهیاتتس استر 

هـا تـامین و ی نظـام تـامین اجتمـاعی و یارانـسسوم در حـوزه برنامهیقانونگذار در تمل پنجم 

 نینظام تأم ،یاجتماع بس منظور توسعس عدالت" :میکنداعی را بس شکل زیر طرح عدالت اجتم توسعهی

و  یعـیو طب یاجتمـاع ،یاقتمـاد یدادهایرو مختل  جامعس در برابراز اقشار تیبا هدف حما یاجتماع

حـواد  و  ،یمانـدگدرراه ،یسرپرستیب ،یازکاراتتادگ ،یریپ ،یکاریب ،ینن ازنظر بازنشستگ یامدهایپ

 یپزشـک یهـاو مراقبت یدرمان یبس خدمات بهداشت ازیو ن یروان ،ی هن ،یجسم یهایسوانح و ناتوان

 ن،یو دولت مکل  است طبق قوان یاست همگان ی( حقیو امداد یتیحما) ننریغ و یامسیبس صورت ب

 تـوق را یمال یهاتیخدمات و حماحاصل از مشارکت مردم، یو درنمدها یعموم یدرنمدها از محل

 "کندر نیاتراد کشور تأم کیکای یبرا

ای پیشگیری، تـوان بخشـی و حمـایتی بـرای های بخش غیر بیمسحمایت 91همچنین در ماده 

هـای ، شامل پیشگیری از بروز نسـیبهای مسکن و نموزشیژه در برنامسعلاوه بر خدمات ونیازمندان 

 ر  میگرددنیازمندان نیز  ی درمان و مستمری بساجتماعی و پرداخت بیمس

ها برای کالاهای اساسی مطابق ی سیاست پرداخت یارانسبس ادامس 21ی قانونگذار در ادامس در ماده

 سپاردر های  یرب  میپردازد و اقدامات لازم را در این زمینس بس سازمانبا شرای  برنامهی دوم می

یجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعهیاتتس طـرح نیز قانونگذار سیاستهایی را بس منظور ا 19در ماده 

 نمایدر می

 چهارم توسعه  برنامهیعدالت در 

برنامهی چهارم توسعس عدالت اجتماعی را با تاکید بر نظام تامین اجتماعی در خمـوص اقشـار نسـیب 

 پذیر و کمک بس اشتغالزایی مورد توجس قرار میدهدر علاوه بر این توسعهی روسـتایی و تـامین مسـکن

پـذیر و کـاهش های نموزشی و تامین برابری غذایی در میـان اقشـار نسـیبشهری و برابری ترصت

ترین قوانین در راستای تقویت عـدالت در برنامـس چهـارم توسـعس های درمان نیز بخشی از مهمهزینس

 هستندر 

برانـی و برنامس چهارم دولت بس منظور ایجاد عدالت اجتماعی مکل  بس سیاسـتهای ج 9ی در ماده

از منـاب   یوربس منظـور بـس حـداکثر رسـاندن بهـره"کمک مستقیم بس اقشار نسیب پذیر شده است: 

 یو ارتقـاء تنـاور یسازنسیبه ،یانجام اصلاحات اقتماد ،یاقتمادمازادی دهشکل ،یانرژ ریدناپذیتجد

دولـت  ،یعدالت اجتمـاع یو برقرار یکننده انرژ ممرف ساتیو تأس زاتیتجهزین و ممرف د،یدر تول
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 کـردن یاتیـو عمل یتراهم نوردن مقدمات ازجملس گسترش حمـل و نقـل عمـوم ضمن است مکل 

اتی را از جملـس کمـک مسـتقیم و جبرانـی از طریـق نظـام تـامین اقدام یجبران میمستقی هااستیس

 "پذیر انجام دهداجتماعی بس اقشار نسیب

منـاب   یورو کنترل تورم و بهبود بهره یرشد اقتماد نیمنظور تأم بس 19همچنین بر اساس ماده

 برنامـسی هاسال یها را طو بانک یخود بس بانک مرکز یدولت مکل  است بده ،یبانک ستمیسی مال

قانونگـذار بـا  11در مـاده  کاهش دهـدر یسنوات یهابا منظورکردن مبالغ بازپرداخت در بودجس چهارم

 ی( از سـپرده قـانون%9سس درصد )"نماید: وظ  بس پرداخت تسهیلات میها را مهدف اشتغالزایی بانک

 یهـابانـک اریـدر اخت 1919درصد سـال  یمبنابر رانیا یاسلام یجمهور یها نزد بانک مرکزبانک

 یهـابس طـرح لاتیتسه یتا صرف اعطا ردی( قرار گ%1بانک هرمسکن و صنعت و معدن ) ،یکشاورز

بخـش  یو معـدن یصـنعت یهـاطـرح لیـو مسـکن، تکم سـاختمان احـدا  ،یو دامپرور یکشاورز

 باشدر ییزااشتغال ننان عمدهیژگیشود کس و یردولتیغ

بس توسعهی روسـتایی و عشـایری پرداختـس شـده و  13در راستای ایجاد عدالت اجتماعی در ماده 

سیاستهایی بـرای  43ی دولت را ملزم بس سیاستگذاری در این خموص نموده استر همچنین در ماده

 گذاری و اشتغال در مناطق کمتر توسعهیاتتس در نظر گرتتس شده استر ایجاد انگیزه برای سرمایس

مکل  شده است طـرح  99در راستای ایجاد برابری اجتماعی وزارت مسکن و شهرسازی در ماده 

 کـردیبـا رو ییمشتمل بر محورهـا طرح نیا جام  مسکن را تهیس و بس تمویب هیئت وزیران برساندر

 دردرنمد خواهد بو کم اقشاری توانمندسازو یعدالت اجتماع دار،یتوسعس پا

هـای برابـر با هـدف دسترسـی بـس ترصـت  19در راستای ایجاد عدالت نموزشی در بند ب ماده 

هـای ی تنـوع بخشـی بـس شـیوههـا اجـازهبس دانشـگاه %99نموزشی و ارتقای جمعیت دانشجویی بس 

 سیشـهرشـودر برگزاری دورههای شبانس، نوبت دوم و ررر با دریاتت شـهریس داده مـی نموزشی از جملس

و بالـاتر و ترزنـدان ننـان، ترزنـدان شـاهد، نزادگـان و  (%41و پنج درصـد ) ستیجانباز ب انیدانشجو

ترزندان ننان و دانشجویان تحت پوشش کمیتس امداد و سازمان بهزیسـتی از محـل اعتبـارات ردیـ  

 ریزی کشور تامین میگرددر   سازمان مدیریت و برنامسخاص و توس

 بلنـدم بـس صـورت وا یاعتبار لاتیتسه شودیبس دولت اجازه داده م"همچنین در بند ج این ماده 

قراردهـد  ربـ ی  ینهادهـا ریسـا ایـ انیرتـاه دانشـجو یهاصندوق اریدراخت الحسنس راقرض مدت

 مؤسسـاتهـا ودانشـگاه انیمـاده و دانشـجو نیمذکور در بند )ب( ا یهادوره انیدانشجو از یبخشتا

 نیاستفاده از ا با بتوانند را ندارند سینور کس امکان پرداخت شهر امیو پ یردولتیو غ یدولت یعال نموزش
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 "کنندر بازپرداخت جیتدر بس لیخود را پرداخت و پا از تراغت از تحم سیوام شهر

های برابـر نموزشـی بس انجام اقداماتی بس منظور دسترسی بس ترصتنیز دولت موظ   14در ماده 

 وری بس ویژه برای دختران انجام دهداتتس و ارتقای بهرهتوسعهیبس ویژه در مناطق کمتر 

و عدالت اجتمـاعی دولـت ی توسعس سلامت امنیت انسانی چهارم در حوزه برنامهیدر بخش سوم 

و   یـتوز ن،یتـأم د،یـتول یلـازم بـرا یاارانسیو  یبانک لاتیتسه ،یمناب  اعتبار صیتخم"موظ  بس: 

شـروع و  یبـرا لـازم منـاب  و اختماص یبس سبد مطلوب غذام یابیدرجهت دست ،یممرف مواد غذام

 ییکمـک غـذا نیهمچنـ و نمـوزان دانشیی وعده غذا انیسالم در قالب م یغذا جیترو یتداری برا

 باشدرمی "ازمندیاقشار ن یبرا

وزارت بهداشت، درمان و نمـوزش "نیز در راستای دسترسی عادلانس بس خدمات بهداشتی:  13 ماده

نمـودن  یو منطقـ یدرمان ،یبهداشت خدمات مردم بس عادلانس یمکل  است بس منظور دسترس یپزشک

 یدرمـان ،یارامس حـداقل اسـتاندارد خـدمات بهداشـت نظام کشور،در نقاط مختل  ازهاینن متناسب با ن

 "  ردینما یطراح خدماتی بندسطحبر یر را مبتنکشو

بس منظور ارتقای عدالت تـوزیعی در دسترسـی عادلانـس مـردم بـس خـدمات  39همچنین در ماده  

های کم درنمـد از خـدمات بهداشـتی بایـد سـهم مـردم از بهداشتی و در جهت کاهش سهم خانواده

هـای غیـر قابـل تحمـل پذیر از هزینسنسیبهای و میزان خانواده %99های سلامت بس حداکثر هزینس

 کاهش یابدر  %1سلامت بس 

قانونگذار تمل هشتم را بس ارتقای امنیت انسانی و عـدالت اجتمـاعی اختمـاص داده اسـت و در 

ی هـایکـاهش نـابرابر ،یدولت مکل  است بس منظـور اسـتقرار عـدالت و ثبـات اجتمـاع": 31ماده 

 کـاهش زیـنعادلانس درنمد در کشور و  یو توز یدرنمد یهاکاهش تاصلس دهک ،یاقتماد وی اجتماع

و  یاجتمـاع نیتـأم کارنمد و هدتمنـد منـاب  صیتخم قیتقرا، ازطر یو توانمندساز تیو محروم تقر

این برنامـس  "و بس اجرا بگذارد سیته را یو عدالت اجتماع ییجام  تقرزدا یهابرنامس ،یپرداخت یاارانسی

هـای توانمـد سـازی و ل گسترش نظام تامین اجتماعی، اعمال سیاستهای مالیاتی، اعمال برنامـسشام

 باشدرسازماندهی نظام خدمات اجتماعی و موارد متعدد دیگر در این خموص می

های اجتماعی پیشگیری و کاهش نسیبگسترش و تعمیق عدالت اجتماعی و همچنین بس منظور 

علاوه بـر ایـن  های اجتماعی شده استری طرح جام  کنترل نسیبیسدولت موظ  بس ته 33در ماده 

ی دولت بس منظور استقرار عدالت اجتماعی و توزی  عادلانس در نمدها موظـ  بـس اهیـس 194طی ماده 

 برنامهی توسعهی بخش تعاونی شده استر 
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 توسعه عدالت در برنامهی پنجم 

هـای برابـر عدالت را در قالب تامین ترصـتبرنامهی پنجم توسعس نیز با هدف کاهش ضریب جینی  

های حمایتی و تامین اجتمـاعی و توسـعهی های سلامت، برنامس، تامین عدالت درمانی و بیمسنموزشی

 روستایی و تامین مسکن مورد توجس قرار میدهدر 

 یالگـونمایـد امی ایرانی دولـت را مکلـ  مـیی ترهنگ اسلتمل اول برنامهی پنجم در حوزه 

بـس  یابیهـا بـر مـدار حـق و عـدالت و دسـتانسان یکس مستلزم رشد و بالندگ یرانیـ ا یتوسعس اسلام

 یو اقتمـاد یعـدالت اجتمـاع یهـاو تحقق شاخص یو انقلاب یاسلام یهابر ارزش یمتک یاجامعس

 ارامس دهدر  یاسلام یبس مجلا شورا بیموو جهت ت نیسال سوم برنامس تدو انیباشد را تا پا

برنامهی تحول بنیادین در نظام نمـوزش و پـرورش را بـا در راسـتای ایجـاد عـدالت  13در ماده 

 یعادلانس نموزش یهابس ترصت یدسترس نیتضماجتماعی و عدالت نموزشی تدوین نماید و بس منظور 

 ،ینموزشـ تیـو رتـ  محروم اتتـسی در مناطق کمتر توسـعس ژهیمناطق بس و ازیو ن تیبس تناسب جنس

امـور  ریرتت و نمد، بهداشـت و سـا س،یتغذ یهانسیهز نیو تأم یاسانسنسبت بس نموزش از راه دور و ر

علـاوه بـر ایـن وزارت نمـوزش و پـرورش مکلـ  اسـت  ردیـاقدام نما یروز مربوط بس مدارس شبانس

 های مختل  انجام دهدر ه و توانبخشی گروهاقداماتی برای تامین نیازهای ویژ

سـامانس "دارد: ا عـان مـی 94قانونگذار در راستای تـامین عـدالت بهداشـتی و درمـانی در مـاده 

پزشـک خـانواده در  تیسلامت، محور سیاول یهابر مراقبت یمبتن« سلامت یخدمات جام  و همگان»

مـاده  تیـبـا رعا یگـریامور تمد یخدمات، واگذار یراهبرد دیخدمات، خر یبندنظام ارجاع، سطح

 هداشـت،بر عملکرد، توس  وزارت ب یبر پرداخت مبتن دیو با تأک یخدمات کشور تیری( قانون مد19)

نن بـا  یو برنامـس اجرامـ شودیم یاجراء باز طراح نیدر سال اول برنامس و ح یدرمان و نموزش پزشک

 منـاطق کمترتوسـعس یمنـدبهره تیبا اولو ییغذا تیسلامت و امن یعال یمعاونت در شورا یهماهنگ

از  دیـبا مـوبر سـامانس مرسـدیم بیبس تمو یریشهرها و مناطق عشا سیروستاها، حاش ژهیبس و اتتسی

 گرددر یاتیبرنامس عمل یسال دوم اجرا

ی مناب  نسبس منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعس و تخمیص عادلا 92همچنین ماده 

مـردم بـس  میمسـتق یهـانـسیبس منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هز"عمومی: 

 یعادلانس مردم بس خدمات بهداشت یدسترس جادیسلامت، ا یهانسی( هز%99) درصد یحداکثر معادل س

 خـاص و صـعب مارانیدرمان، پوشش دارو، درمان ب ریناپذ تحمل یهانسیهز نیکمک بس تأم ،یدرمان

 ت،یو کمک بس ترب یبس درنمد اختماص یدرمان یبهداشت یگردش امور واحدها یوابستگ لیالعلاج، تقل
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( خـالص کـل وجـوه حاصـل از %19ده درصـد ) از،یـمتخمص موردن یانسان یروین یداریو پا نیتأم

 "  رشودیعلاوه بر اعتبارات بخش سلامت اتزوده م هاارانسیقانون هدتمندکردن  یاجرا

بـس پوشـش  یابیدسـتهای سـلامت وکیفی بیمساقداماتی جهت توسعس کمی  91ماده همپنین در  

( از %99) درصـد یسلامت بـس سـ یهانسیو عادلانس خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هز ریتراگ

مناب   ها، استفاده ازمناب ، متناسب نمودن تعرتس تیریها، مدطرق مختل  مانند اصلاح ساختار صندوق

 گیردر ی انجام میها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجس سنواتصندوق یداخل

اتـراد  یبس منظور توانمندساز 93ی های حمایتی و توانمندسازی در مادهدر تمل مربوط بس برنامس

اجتمـاع  یهـابـر برنامـس دیـبا تأک ازمندیزنان سرپرست خانوار و معلولان ن ژهیبس و ازمندین یهاو گروه

دولـت  اقـدامات یمردمـ یهادولت و کمک یمحور و خانواده محور، با استفاده از مناب  بودجس عموم

های توانمند سازی بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی و اجرای برنامسموظ  بس طراحی نظام سطح

 شده استر 

ا هـدف رتـ  نـابرابری و تبعـیض بـین اقداماتی بس منظور ایجـاد عـدالت اجتمـاعی و بـ 19ماده 

 بازنشستگان سنوات مختل  ارایس میدهدر 

دولت مجاز بس انجام اقداماتی در جهت ایجاد اشـتغال پایـدار و توسـعهی کـاراترینی،  19در ماده 

 ای و توسعهی مشاغل نو میگرددر کاهش عدم تعادل منطقس

توسعس بخش تعاون و ارتقـاء سـهم  دولت بس منظور142 مادهدر راستای هدف توسعهی تعاون در 

اشتغال، گسترش عـدالت  جادیا کردیبرنامس با رو انیتا پا ی( اقتماد مل%41و پنج درصد ) ستینن بس ب

مقرر در قانون  اراتیو اخت  یتکال تیدرنمد جامعس، با رعا اقشار متوس  و کم یو توانمندساز یاجتماع

( قـانون 22و چهـارم )اصـل چهـل  یکلـ یهـااستیس یبرنامس چهارم و اجرا ناز قانو یاصلاح مواد

ی بانـک توسـعهی تعـاون و اتزایش سالانس سـرمایس %11ها بس موظ  بس اتزایش سهم تعاونی یاساس

 شده استر 

 یطـیمح  یبس منظور ارتقاء شرا 134در راستای ایجاد عدالت اجتماعی در بخش مسکن در ماده 

 جـادیاز ا یریشـگیو پ ینگرشیو پ ینیشهرنش یایاز مزا نینشسیساکنان مناطق حاش ریو تراگ داریپا

نشین و وض  مقررات بازدارنـده بس سامان بخشی مناطق حاشیس دولت موظ  رمجازیغ یهاسکونتگاه

 و ررر شده استر 

ریـزی در خمـوص بس اقداماتی در خموص توسعهی روستایی و سیاستگذاری و برنامس 132ماده 

هـای موجـود بـا توجـس بـس شـرای  یفیت زندگی روستاییان و کاهش نـابرابریارتقاء سطح درامد و ک
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 ای و محلی پرداختس استر منطقس

 نماید کس تا پایان برنامس هدف زیر تحقق یابد:قانونگذار دولت را مکل  می 492در بند ه ماده 

 یهااستیاتخاذ س قیجا اه از طر یدرآ د نییکاهش فاصله دو دهک بارا و پا"

 هیدگسدترش پا ر یدفراگ یاجتمدال نیتدم  ستمیاستقرار س زی ناسب و ن یاجرائ

برنا ده بده  انیددر پا ینیج بیکه ضر ی ددد درآ دها به طور عیو توز یاتی ار

   "( برسد.11/0)

 عدالت در برنامه ششم توسعه 

 اعمال سیاستهای اشتغالزایی، توسـعهی روسـتایی و توانمنـد سـازی اقشـارششم توسعس  برنامهیدر  

-های انرژی با هدف ارتقـای شـاخصنسیب پذیر، سیاستهای تنظیم بازار، اتزایش قیمت نب و حامل

مانـدگی ی سلامت همگانی و جبران عقبهای عدالت اجتماعی، تامین مسکن اقشار کم درنمد و بیمس

مناطق عملیاتی در دوران دتاع مقدس در جهت توسعس و گسترش عـدالت اجتمـاعی در نظـر گرتتـس 

 استر شده 

بس عنوان اهداف کمی کلان تعیـین  %92بخش اقتماد هدف دستیابی بس ضریب جینی  9در ماده 

دولـت "بنـد ز:  2شده استر همچنین در راستای رشد و توسعهی اقتمادی مبتنی بر عدالت در مـاده 

 یهـااسـتیعدالت نسبت بـس اعمـال س سیبر پا یبس رشد و توسعس اقتماد لیمکل  است بس منظور ن

 انیبن و دانش یاز مشاغل کوچک خانگ تیو حما یادانش حرتس یو ارتقا ییاتزا مهارت ،ییزاشتغالا

شـنهاد وزارت یقـانون برنامـس بـا پ یسال اول اجرا انیکس حداکثر تا پا ستسیکار شا یبر سند مل یمبتن

 "ردیاقدام نما د،یخواهد رس رانیوز تئیه بیاتاق تعاون و سازمان بس تمو ،یتعاون، کار و رتاه اجتماع

سـازی اقشـار ای، توسـعس روسـتایی و توانمندقانونگذار در بخش پنجم بس موضوع تـوازن منطقـس

ای و سـرزمینی و پذیر کردن عدالت بین منطقـسبس منظور رقابت 41در ماده پذیر پرداختس استر نسیب

  بـس تهیـس و تمـویب و اجـرای تقویت خود اتکایی و اتزایش انگیزه وصل درنمد استانی دولت موظ

( از درنمد حاصـل از صـادرات نفـت %9) درصدسسعلاوه بر این سند نمایش ملی و استانی شده استر 

و  زیـخنفـت یهـابـس اسـتان سـوم کی بیترت را بس یعیخالص صادرات گاز طب یگاز عاناتیخام و م

در  یعمرانـ یهـابرنامـس یجهت اجرا اتتسی کمتر توسعس یهاو دوسوم بس مناطق و شهرستان زیگازخ

 ها اختماص دهدراستان نیو توسعس ا یزیربرنامس یشورا بیبا تمو یسنوات یهاقالب بودجس

دولت موظ  است اقدامات اقتمادی و بخشی و اقدامات عمرانی زیربنـایی  43همچنین در ماده  
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های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتمـاعی برداری از ظرتیتبس منظور شناسایی و بهره

 روستاییان و پیشرتت عدالت محور روستاها انجام دهدر  

 یکاهش التهابـات بـازار کالاهـا بس منظور اجرای سیاستهای تنظیم بازار و" 94قانونگذار در ماده 

 یکاهش بار مـالمنظور و بس یمحمولات کشاورز یتمل یرعادیو کاهش نوسان غ یکشاورز یاساس

 نیبازار و تأم میتنظ یهااستیمورد استفاده در س یتبع نسیدر گردش و هز ینگینقد نیتأم یدولت برا

 یدولت یهااز شرکت کیهر ای رانیا یدولت ی(، شرکت بازرگانکی)استراتژ یمحمولات راهبرد ری خا

حسـب مـورد، براسـاس  ،یوزارت جهـاد کشـاورز صیبـازار هـر محمـول بـس تشـخ میمسؤول تنظ

از محمـولات، نسـبت بـس اتخـا   کیهر  یو تقاضا یو سالانس عرضس داخل یماهانس، تمل یبرنوردها

( 1( مـاده )42) بنـد موضـوع یمـال یسل  و ابزارهـا یتروش در قراردادها ای دیمناسب خر تیموقع

 یهـایـیاز دارا کیـهـر  یبر رو 1/3/1912مموب  رانیا یاسلام یقانون بازار اوراق بهادار جمهور

 "رندینمایاقدام م سیبند در چهارچوب مقررات بازار سرما نیمشمول صدر ا

های انرژی ی اصلاح قیمت نب و حاملدر راستای ارتقای عدالت اجتماعی بس دولت اجازه 93ماده 

 بـس"اقدامات لـازم را بـس عمـل نورد:  و از محل درنمدهای نن برای ارتقای عدالت اجتماعی میدهدرا 

در  هـاارانسیو هدتمندکردن  یدر ممرف نب و انرژ یوربهره شیاتزا ،یعدالت اجتماع یمنظور ارتقا

نب و  مـتیکـس ق شـودیو توسعس نقش مردم در اقتماد، بس دولـت اجـازه داده مـ دیتول شیجهت اتزا

و حفـظ  یادو اقتم یملاحظات اجتماع تیرا با رعا یاارانسیکالاها و خدمات  ریو سا یانرژ یهاحامل

( و 4(، )1با توجس بس مواد ) 1299سال  انیتا پا جیتدر بس دات،یو تول  یصنا یبرا یو رقابت ینسب تیمز

صـورت هدتمنـد  اصلاح و از مناب  حاصل بـس 11/19/1911مموب  هاارانسی( قانون هدتمندکردن 9)

کـاهش  ،یانـرژ شـدتکـاهش  ،یوربهـره ،یرنفتیاز صادرات غ تیاشتغال، حما د،یتول شیاتزا یبرا

و  ازمنـدین یاز خانوارهـا یاجتمـاع یهـاتیو حما یعدالت اجتماع یهاشاخص یهوا و ارتقا ینلودگ

سالانس اقـدام  یهادر چهارچوب بودجس رب ی  یهاشرکت یگذارسیو سرما یاتیعمل یهانسیهز نیتأم

 "عمل نوردر لازم را بس

های روستایی و تـامین پذیری سکونتگاهبا هدف کاهش نسیب دولت موظ  است نیز 13ماده  در

را در قالب بودجس سنواتی در مسکن برای اقشار کم درنمد مناب  مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین 

 اختیار ایشان قرار دهدر

ی تامین بیمس دولت را مکل  بس 39قانونگذار در راستای تامین عدالت بهداشتی و درمانی در ماده 

تحقـق عـدالت  یراسـتادولـت مکلـ  شـده در  31سلامت همگانی نموده استر همچنین در مـاده 
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و  یریشـگیو پ یامـسیو ب یتیحما ،یامداد یهاو بس  پوشش ریپذبیاز اقشار نس تیو حما یاجتماع

تعیین شده  بس اهداف لین یلازم برا یهابرنامس یو اجرا یبس طراح نسبت یاجتماع یهابیکاهش نس

دولت موظ  بس پرداخت مستمری بس خانوارهای  33در قانون برنامس اقدام نمایدر علاوه بر این در ماده 

 ها پرداخت نمایدرمدد جوی کمیتس امداد متناسب با سطح محرومیت از محل قانون هدتمندی یارانس

امین مسـکن نیازمنـدان و همچنین در ادامـس ایـن مـاده حمایـت از زنـان سرپرسـت خـانوار و تـ

 ساماندهی کودکان کار در دستور کار قرار گرتتس استر 

منـاطق  یهااستان یهایماندگنظور جبران عقببا هدف ارتقای عدالت اجتماعی و بس  114ماده 

دتـاع مقـدس را  یاتیمسلح موظ  است محدوده مناطق عمل یروهایستادکل ن دتاع مقدس یاتیعمل

و ارزیـابی جـامعی ازز وضـعیت  ردیـقـانون برنامـس بـس سـازمان اعلـام نما یسـال اول اجـرا انیتا پا

را  یمتمرکـز  یـموظـ  اسـت ردهای این مناطق را تهیس کندر دولت نیـز توسعهیاتتگی زیر ساخت

منـاطق موضـوع  یبرخـوردار یهاشاخص یو ارتقا هایماندگجبران عقب بس یبودجس سنوات نیدرقوان

و بـس  اتتـسی شی( اتـزا%19) درصـد ها سـالانس دهشاخص نیکس ا یاگونس اختماص دهد بسماده  نیا

 برسدر برخوردار کشور یهاسطح متوس  شهرستان

 

 ابعاد عدالت اقتصادی ابعاد عدالت اجتماعی 

 رت  تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برای همس  - قانون اساسی

 -عـدالت بـرای غیـر مسـلمانان/  -امنیت قضـایی/  -

 برابری جنسیستی، نژادی و قومی/ 

ــس  - ــزی اقتمــادی عادلان ــی ری پ

در جهــت رتــ  تقــر و محرومیــت 

و مسکن و کار و  سیتغذ یهانسیزم

 مسیب میبهداشت و تعم

سنننننننن د 

 چشمانداز

دور بـس  -/ توزی  متناسب درنمد - های برابرترصت -/ عدالت اجتماعی  -

 از تقر، تساد، تبعیض

سیاسنننت ای 

 کلی

برابـر و رتـ   یهـاامکانـات عادلانـس و ترصـت جادیا-

 ناروا در مناطق کشور ضیتبع

بس استقرار نظـام ی/ عدالت اجتماع یهاارتقاء شاخص -

 نیتــأم یسیـشــفاف، کارنمـد و چندلا کپارچـس،یجـام ، 

اقشـار و  یو خوداتکـام یسـازکشور و توانمند یاجتماع

 محروم یهاگروه

در مناطق کمتـر  یگذار سیسرما -

ــعه ــتا اتتسیتوس ــاد  ییو روس و اتخ

 ییروستا یتوسعه یهابرنامس

اشـتغال،  شیکاهش تقـر و اتـزا- نیبس منظور کمک بـس تـأم پرداخت تسهیلات بانکی -برنامنننو د   

 نیو تام یامنطقس یهاتعادل جادیا
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 ابر بر یاجتماع یعدالت اجتماع توسعو

 جـادیا ت،یـکاهش تقر و محروم ،

ــاشــتغال و حما  یهــااز بنگــاه تی

 کوچک یاقتماد

در  یامنطقـس یهاتعادل جادیا  -

و  ارانـسی میپرداخت مستق روستاها

و ی اساسـ یکالاهـا یبرا دیسوبس

 خشک ریدارو و ش

برنامو سنو  

 توسعو

  مسیب ،یاجتماع نینظام تام -

تـوان  ،یریگشـیپ یامـسیب ریـبخـش غ یهاتیحما -

 ازمندانین یبرا یتیو حما یبخش

از  یتیهــا و اقــدامات حمــاارانــسی-

اشـتغال  جادیو  ا ریپذ بیاقشار نس

 اتتسیدر مناطق کمتر توسعه

 یکالاهـا یها براارانسیپرداخت  -

 یاساس

اشتغال در منـاطق کمتـر  جادیا -

 اتتسیتوسعه

برننننننام ی 

چ ننننننا   

 توسعو

و  ریپـذبیدر خموص اقشار نس یاجتماع نینظام تام -

مسکن  نیو تام ییروستا یتوسعهیی/ کمک بس اشتغالزا

ــر یشــهر  یاعطــا -ی/نموزشــ یهــاترصــت یو براب

ــه ــرح لاتیتس ــس ط ــاب ــاورز یه ــرور یکش  ،یو دامپ

و  یصـنعت یهـاطرح لیساختمان و مسکن، تکماحدا 

ننـان  عمـدهیژگـیشـود کـس و یردولتیبخش غ یمعدن

 باشدر ییاشتغالزا

 تمویب طرح جام  مسکن -

یم تخمیص اعتبار جهت دستیابی عدالت نموزش جادیا -

بس سبد مطلوب غذایی/ دسترسـی عادلانـس بـس خـدمات 

 بهداشتی وو کاهش سهم خانوار در خدمات بهداشتی

 های اجتماعیطرح جام  کنترل نسیب -

 انیــدر م ییغـذا یبرابــر نیتـام-

-نـسیو کاهش هز ریپذبیاقشار نس

 درمان یها

ــرما - ــذارسیس ــتغال در  یگ و اش

 مناطق کمتر توسعس

برنامهی جام  تقرزدایی با هدف  -

 کاهش تقر و محرومیت

برننننننام ی 

 پ جم توسعو

های برابـر نموزشـی/ عـدالت درمـانی و تامین ترصت-

ــس ــسبیم ــلامت/ برنام ــای س ــامین ه ــایتی و ت ــای حم ه

 اجتماعی/توسعس روستایی و تامین مسکن

اســلامی بــر مــدار عــدالت/ تمــویب الگــوی توســعس  -

ــا و  کــاهش تاصــلس دو دهــک بال

 قیــجامعــس از طر یدرنمــد نییپــا

مناسـب  یاجرام یهااستیاتخا  س

ــو ن ــتقرار س زی ــتمیاس ــأم س  نیت
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تمویب برنـامهی تحـول بنیـادین نمـوزش و پـرورش/ 

خدمات جـام  و همگـانی سـلامت مبتنـی بـر پزشـک 

 خانواده و نظام ارجاع

هـای توانمند سازی زنـان سرپرسـت خـانوار و گـروه -

خاص/ رت  تبعیض بین بازنشستگان/ اشـتغال پایـدار و 

حاشـیس دهی بخشی مناطق توسعهی کاراترینی/ سامان

 نشین و توسعهی روستایی

 سیــگســترش پا ر،یــتراگ یاجتمــاع

 مجدد درنمدها  یو توز یاتیمال

برنامو ششنم 

 توسعو

و توانمنـد  ییروسـتا یتوسعه ،ییاشتغالزا هایسیاست -

 ریپذبیاقشار نس یساز

سـلامت  یمـسیمسـکن اقشـار کـم درنمـد و ب نیتام -

در  یاتیـمنـاطق عمل یمانـدگو جبـران عقـب یهمگان

 دوران دتاع مقدس

و اتزایش  بازار میتنظ هایسیاست -

 های انرژیقیمت حامل

 بحث و نتیجه 

اسلامی از زمان تاسیا حکومت جمهـوری ترین اهداف انقلاب عدالت اجتماعی بس عنوان یکی از مهم

های اساسی حکومت گردیدر بس همین دلیل هدف تامین عـدالت اسلامی تبدیل بس یکی از مبانی و پایس

شودر قانون اساسی بس اجتماعی همواره و در میان تمام اسناد اساسی کشور بس انحاء گوناگون دیده می

را در دو بعد اجتماعی و اقتمادی شامل رت  هرگونس  ترین سند تقنینی کشور تامین عدالتعنوان مهم

کـار و ، مسـکن ،سیـتغذ یهـانـسیدر زم تیـمحرومو رت  هر گونس  تبعیض و برابری حقوق و امکانات

ایست کس در ریزی بنای جامعسسازدر بس عبارت دیگر هدف عدالت قانون اساسی پیمطرح می بهداشت

ی برابـر د و مردم بس لحاظ اقتمـادی زیـر در یـک جامعـسهای اجتماعی برابر باشنن حقوق و ترصت

های تغذیـس و مسـکن و اشـتغال و بهداشـت وجـود زندگی کنند طوری کس تقر و محرومیت در زمینس

 نداشتس باشدر 

و  ضیها و رتـ  تبعـترصت یبرابرسند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام نیز عدالت را در قالب  

ها، اتزایش تولیـد و اشـتغال و توسـعهی روسـتایی  کـر هدتمندسازی یارانسها و متناسب درنمد  یتوز

شـودر بـس عبـارت دیگـر برابـری نمایدر در واق  هدف قانون اساسی در سند چشمانداز نیز دیده میمی

 شودر ها و توزی  متناسب درنمد مجددا در سند چشمانداز دیده میترصت

هـای کلی در خموص عـدالت اجتمـاعی از طریـق برنامـس های توسعس نیز اهداف سیاستهایدر برنامس

پـذیر های مستقیم، اشتغالزایی و تـامین مسـکن و توانمندسـازی اقشـار نسـیبتامین اجتماعی، بیمس و یارانس
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های توسعس بس عـدالت از دو جنبـس قابـل ملاحظـس اسـتر مورد توجس قرار گرتتس استر بررسی رویکرد برنامس

های توسـعس هماننـد وسعس بس ابعاد گفتمان عدالت نشان میدهد قانونگذار در برنامسهای تنخست توجس برنامس

قانون اساسی عدالت را از دو بعد اجتماعی و اقتمادی نگریستس استر اگـر چـس در تعـاری  معمولـا عـدالت 

تـ  شود اما سیاست گذار بس درسـتی بـرای رای از عدالت اجتماعی در نظر گرتتس میاقتمادی زیر مجموعس

هایی از طریق تامین و تقویت عدالت اقتمادی پرداختس اسـتر بـس ایـن موان  عدالت اجتماعی بس ایجاد اهرم

رسد سیاست گذار برای ایجاد عدالت اجتماعی از سیاست گـذاری توامـان اسـتفاده نمـوده ترتیب بس نظر می

ذار در طول زمان بـس ارزیـابی ی بعد بررسی عدالت در برنامهی توسعس نشان میدهد سیاست گاستر در وهلس

ی تکامـل برنـامهی و اصلاح سیاستهای خود در گذشتس پرداختس استر بررسـی جـدول تـوق نشـان دهنـده

های ابتدایی نگاه سیاست گذار برای تـامین توسعس از چهارم بس بعد نسبت بس برنامهی پیشین استر در برنامس

نگـرد در ی اقتمـاد مـیگذار راه ایجاد عدالت را از جادهعدالت بیشتر اقتمادی استر بس این ترتیب کس قانون

های چهارم بس بعد تا حد زیادی با سیاستهای تـامین اجتمـاعی جـایگزین حالی کس این نگاه در گذر از برنامس

میگرددر بس این ترتیب ایجاد عدالت از طریق سیاستهای صرتا توزیعی )بازتوزی  درنمـدها( جـای خـود را بـس 

اگـر چـس های برابر نموزشی و اشتغالزایی و توسعهی روستایی میدهـدر در مجمـوع ین ترصتسیاستهای تام

-یناقص مـ لیتحل نیتوسعس ا یهاتوق در برنامس هاینثار سیاست یابیاجرا و ارز زانینحوه و م یبدون بررس

 یبـس درسـت هاسیاسـت یاجـرا دهدتوسعس نشان می یهادر برنامس هااز سیاست یاما تکرار  و تکامل برخ دینما

در نهایـت  باشـدریمـدر نینـده  مطلـوب جینتابس  یابیدست یبس مداخلس برا ازیهمچنان ن ایصورت نگرتتس و 

های توسعس نشان میدهد عدالت اجتماعی و اقتمـادی بررسی تطبیقی قانون اساسی، سند چشمانداز و برنامس

استر بس عبارت دیگـر ابعـاد عـدالت  نرمان مشترکی است کس هر سس سند بس شکل یکسانی بس نن نگریستس

های گوناگون از طریق نظام تامین اجتمـاعی جـام  و کارنمـد های برابر در حوزهاجتماعی کس ایجاد ترصت

است در تمام اسناد بالادستی با ادبیات و الفاظ گوناگون بس کار رتتس استر بس لحاظ اقتمادی نیـز سیاسـتهای 

ی اسـناد ی مشترکی اسـت کـس ابـزار کلیـسهای جام  تقرزدایی کلید واژهمستوزی  در نمد، تنظیم بازار و برنا

 باشدربالادستی برای دستیابی بس عدالت اقتمادی می

 منابع

 یحکمران یین  تب یبر س ،(1933)ی،ترضعل ی،سردر یسالار و حسن یش،نرا ی ممطف یدس ی،ابطح ر1

، 4یاسـی، دوره تملنامس راهبرد س، یرانا یاسلام ینظا  جم و  یحکمران یکردد     یستوشا

 ر12-43 ، صص1شماره 
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 ی،و اقتمـاد یاسـی، اطلاعـات سغرب یاسیس ی یشوعدالت د  اند(، 1933بهرام،) ی،اخوان کاظم ر4

 ر11-31(، صص 112و  119شماره)

 ر131-429(، 4شماره ) ی،اسیمعرتت س .گفتمان عدالت د  د لت ن م(،1911،)بهرام ،یاخوان کاظم ر9

العو تطبیقی اهداف عدالت   زانو ی حکومت د  قانون اساسنی مط(، 1931جیلویی محب، محمد مهدی، )حا ر2

 ر19-33، صص 49، شماره 1، ، پژوهش های انقلاب اسلامیجم و ی اسلامی ایران   ن ج البلاغو

دانن  ، رانینا یاسنلام یفراز   فر د گفتمان عدالت د  جم و  ،(1911)،غلامرضـا ،یخواجس سرو ر1

 ر1-91صص (،1) شماره ،یاسیس

 تیریمد، نو یتوسعو از نگاه ید  برنامو ها یمطالعو عدالت اجتماع (،1931،)نیمحمد حس ،رضایی ر1

 ر99-12(صص 2)شماره ی،اسلام

، شـماره راهبـردی سیاسنی غنرب،  گفتمنان عندالت د  اندیشنو(، 1914شمسینی غیاثوند، حسن، ) ر3

 ر942-992(صص99)

 ، تمـلنامس هنااسی اسلا : مف و  ش اسی    اهبردی سی اندیشوعدالت د  (، 1939توزی، یحیـی،) ر1

 ر 19-31(،صص1اندیشس سیاسی در اسلام، شماره)

: رانینتحول گفتمان عندالت د  ا(، 1931،)میرح رکعبس،یزاو  اقدم، محمدباقر زادهیعلو  نیترد ،یشیقر ر3

و توسعس، سال  یاقتماد یجامعس شناس، ی  حسن   حان نژادی محمود احمد ید لت ا یمو د مطالعو

 ر129-119( صص4 )شماره، ششم 

در نیینس تاریخ اسلام  ،سیره پیامبر اعظمد  یعدالت اجتماع گاهیجابر سی (، 1911) صادق ،گلستانی ر19

 ر111-491(، صص11) شماره پژوهش،

 https://www.lu.ac.ir/uploads/123456_20436.pdf  متن کامل قانون اساسی ر11

ــس ر14 ــانون برنام ــعس ق ــاد ی دوم توس  رانیننا یاسننلام یجم ننو  ی  فره گنن یاجتمنناع ،یاقتم

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488 
: رانینا یاسنلام یجم نو  ی  فره گن یاجتمناع ،یاقتصنادی سنو  توسنعو  قانون برنامنو ر19

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301 

 :رانینا یاسنلام یجم نو  ی  فره گن یاجتمناع ،یاقتصناد ی چ نا   توسنعو قانون برنامو ر12

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202 
: رانیننننا یاسننننلام یجم ننننو سننننالو پنننن جم توسننننعو  قننننانون برنامننننو پنننن ج ر11

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 
-http://mpo: ی جم ننو ی اسننلامی ایننرانسننالو ی ششننم توسننع  قننانون برنامننو پنن ج ر11

es.ir/Index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=bodjehmain&sub

=4&PageID=6174&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_bo

djehmain_block132&isPopUp=false 
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