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v دموکراتیکو سوسیال »دخواهدآ«طلبِی به سوی اصالح 
 

و  بازسازی، نوسازی» (صالحاتاصالحات در ا«برای طلبان پیشرو، ضروری است طلبان، به ویژه اصالحمدعای این جستار این است که اصالح
. است(عدالت) » ادد«و » زادیآ«، »موکراسید«کلمٔه سهمخفِف د آتر شوند. دخواه»دآد« طلبان)اصالح گفتمانی و تشکیالتی انمندسازِی تو 

ه عمال هنوز در د (گرچانتاکید گفتمانی داشتهو توسعه دموکراسی  ،سیاسی و اجتماعی)بر آزادی (به درستی دهٔه گذشته  و در دوطلبان پیشر اصالح
عای اصلی این اند. مده قدر کافی به عدالت توجه گفتمانی نداشتهمتاسفانه ب، اما اند)بخشی نداشتهرضایت هایدستاوردها حرکت به سمت این آرمان

ها برنامه» زِی مرک هایدال«یکی از  ، عدالت راشانگراییو توسعه خواهیخواهی و آزادیدموکراسیتقویت  در کنارطلبان اصالحنوشتار این است که اگر 
ایجاد ری برای توان بیشت اند و همحد نفسه مطلوب و باارزش است قائل شده هم بهای الزم را برای عدالت به مثابه آرمانی که فی ،کنند شانو کنشگری

 هٔ بهج استضروری. بنابراین خواهند یافت شانگرایانهخواهانه و توسعه، آزادیاهانهخو تحقق اهداف دموکراسیتناسب قوای اجتماعی الزم برای 
ستار ببرند. در دفاع از این مدعا این ج» توسعٔه عادالنه و دموکراتیک«برای بسط » دموکراسی و عدالت« هٔ به سمت جبهتر کنند و خواه»دآد«را  اصالحات

چه  -۲ معنا؟عدالت به چه  -۱: شودطلبان مطرح میاصالح تر شدِن معموال از سوی منتقداِن دادخواهکه  پردازدپرسش می هفتدر ادامه به اختصار به 
رشد آیا  -۴؟ شته باشدخواهی اصولگرایان دای با عدالتچه تفاوت بایدطلبان جویی اصالحعدالت -۳ ای برای این عدالت وجود دارد؟یافتهالگوی تحقق

طلبان ضرورت اصالح برای عدالتاهمیت دادِن بیشتر به چرا  -۶ ا دموکراسی بر عدالت مقدم نیست؟آی -۵ و توسعه بر عدالت و بازتوزیع مقدم نیست؟
التی لوازم تشکیچه در ایران صالحات امرکزی  هایدالیکی از  ) بهو آزادی جویی (در کنار دموکراسیلتتبدیل عدا -۷ی دارد؟ راهبرداخالقی و سیاسی 

 دارد؟ای و سیاستی
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زمند بازسازی و نیابه شدت اند که به دالیلی که نگارنده و دیگران به تفصیل در متون دیگر ذکر کرده طلبان اندمخاطب این متن در درجٔه اول اصالح
که در پایان آن ذکر شده،  اییل و با اقتضائات سیاستیمتن آمده و به دال این ، اما بسط عدالت به معنایی که در ابتدای اندنوسازِی گفتمانی و تشکیالتی

مروز ادوستی باشد که دغدغٔه خیر همگانی ایرانیان را دارند. ایرانو » گراملت«است مسالٔه همٔه نیروهای سیاسی  ضروری است و شایسته» ایران«برای 
 دسترسی به قدرت، ثروت، منزلت و اطالعاتآمیز برای های تبعیضانواع مکانیزم های جامعٔه ایران شده است وترین شکافیکی از مهم» نابرابری«

سابقٔه بی افزایش ،سابقٔه مشارکت سیاسیهای اقتصادی، کاهش بی، ابرچالشفساد نارضایتی عمومی و ناکارآمدی حکمرانی را افزایش داده است.
های اساسی نقض حقوق و آزادیو اختارمند انواع تبعیض س، ۵۷های پس از انقالب نارضایتی سیاسی و اقتصادی و ناامیدی از اصالح در همٔه سال

یف وسیعی طمیان موضوع گفتگو و اجماع ملِی و باید تواند بسط عدالت برای حل یا مهار این مسائل میاست و » ایران«مسائل  تریناز مهم شهروندان
 .قرار گیرداز نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران 

 
ٔه اغلب لتصاصی به ایران ندارد و امروز مسأاش اخسیاسی و اجتماعی عواقبو  –ی توسعٔه انسانی هافرصتها و در درآمدها، دارایی –فزاینده نابرابری 

های در دههو امکانات درصد فرادست از اقتصاد و منابع  ۵سهم ی هم در سطح اکثر کشورها و هم در سطح جهانی به طور کل کشورهای جهان است.
از  »تصاد نابرابریاق«از جوزف استیگلیتز و  »بهای نابرابری«های کتاب (برای نمونهادبیات نوین مطالعات نابرابری  .گذشته رو به افزایش بوده است

ائل اجتماعی مس های ملی وو اقتصادی، بحرانثباتی سیاسی اعتراضی، بی هایرگی از خشونت، جنبشکه بخش بز آموزدبه ما میتوماس پیکتی) 
گاهی فزاینده از آن«و  »نابرابری فزاینده«شان، محصول همین یافتگی، صرف نظر از میزان توسعهجهان بسیاری از کشورهایامروز در   ت. اس »آ

 
خل م نارضایتی عمومی را حاد کرده، ها را ضعیف کرده،های کارآمدی دولتبنیانبه طور خاص منطقٔه ما هم تر بزرگکشورهای افزایش نابرابری در 

از سایر مناطق  حتی بیشها را به فروپاشی نزدیک کرده است. به تعبیر دیگر در منطقٔه ما امنیت شده و بعضی جوامع را به جنگ داخلی و بعضی دولت
ضرورت  و بر شده »سازیملت-دولت«و » قرارداد اجتماعِی دولت و ملت«و الزمٔه تحکیم » امنیت ملی«از اقتضائات تقویت » کاهش نابرابری«جهان 

 اقتضائات عملِی بسط آن افزوده است. های سیاسی و برنامههای عدالت و پرداختن به نظریه
 
 

 عدالت به چه معنا؟ .١
 

در جوامع مختلف مرزهای معنایی این اش شدهو الگوهای محقق و تکثر معانی و مدعیان »عدالت« معطوف به جمعِی  تجربهٔ  و ورزیندیشهچند هزاره ا
 ، معنایی است که محصولهای پرشمار مفهوم عدالتبندیدر میان صورتمنظور از عدالت در این جستار و مفهوم را تا حد زیادی مبهم کرده است. 

 :شوندکه به اختصار مرور می از عدالت استپذیر و سنجشسازگار  ،مکمل بندِی صورتترکیب و تلفیِق سه 
 

ترین عدالت را مهم »باب عدالتای در نظریه«در کتاب ) ۱۱۹۲-۲۰۰۲(فیلسوف سیاسی معاصر، جان رالز : فعدالت به مثابه انصا )١
 را ه انصافه مثاباش در باب عدالت برالز نظریه. داندمیی اجتماعی و سیاسی و معیار نهایی برای ارزیابی نهادهافضیلت نهادهای اجتماعی 
 :کندمیبندی در قالب دو اصل زیر صورت

  ؛تر دیگران نباید سلب شود)(که حتی برای خیر بزرگ برابر برای همه های اساسِی آزادی ضمینت .۱
ستیابی به د هایی مرتبط باشد که همه فرصت برابرِ با موقعیتاوال وی که به نحو اجتماعی های اقتصادی نابرابرییافتن سامان .٢

 .داشته باشددر بر دان ترین شهرونمحرومرا برای سود بیشترین و ثانیا  باشند را داشته هاآن
هادهای ن برای همه و نیز نوعی مداخلهٔ  بنیادین ی و حقوقساسهای امستلزم صیانت از آزادی یرالزبندِی در صورتبه تعبیر دیگر، عدالت 

ب محیط ها، فقر، بیکاری و تخریرالز عوامل اصلی نابرابری .ترین شهروندان استع محرومنفتر به برای بازتوزیع عادالنهو مدنی حکمرانی 
و برای . به همین دلیل، اگذارندمیکه از قوه قهریه برخوردارند و تأثیر فراگیر و عمیقی بر زندگی ما  داندای میزیست را نهادهای اجتماعی

ح و اصال» نهادیطراحی «بر ضرورت  ،»فردی« و تمرکز بر سطحیکایک شهروندان  »تحول اخالقِی « توصیه به بسط عدالت، به جای

https://wir2018.wid.world/
https://wir2018.wid.world/
https://bookroom.ir/book/40038/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://shahreketabonline.com/products/19/118917/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://www.gisoom.com/book/11404728/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
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به دیگر سخن، رالز نقش اصالح نهادهای سیاسی و اجتماعی  کند.تاکید میو اجتماعی  و نهادهای حکمرانی» ساختارهای اساسی جامعه«
رالزی  دهندگان سنتو ادامهالز ر برجستٔه شاگردان داند. و اقتصادی در بسط عدالت را بیش از نقش تربیت اخالقی فرد فرِد شهروندان می

دانند می »ش مادر در سیاستارز «هم عدالت را نلن، رونالد دورکین، توماس نیگل، مایکل سندل و توماس پوگه) ک(به ویژه توماس مایکل اس
ه اند کدادهدر اختیار ما قرار  )egalitarianism» (خواهیبرابری«سنت شان گنجینٔه نظری غنی و ارزشمندی در ثار درخشانو با آ

 هم بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. »دخواهطلبان دآاصالح«است توسط شایسته

فهم عموم ) و progressive politics(در سیاست عملِی پیشرو : »و نابرابری فساد، انواع تبعیضفقر،  رفِع «عدالت به مثابه  )٢
اغلب ق طباصالح نهادی و ساختاری در جهت آن  است و »و نابرابری فساد ،فقر، انواع تبعیض رفِع «به معنای  ، عدالت بیشترشهروندان

قر نسبی فقر مطلق و ف کاهش و رفع فقر شدید،. استعدالت در اندیشه سیاسی مدرن هم از اقتضائات بسط عدالت نویِن  هایبندیصورت
یت تعارض مدیر اصالحات ساختاری و نهادی کاهندٔه فساد (از جمله شفافیت،  ،است) اجتماعیکه مستلزم نظام بازتوزیعی و تور حمایتی (

ش انواع کاه و نابرابریانواع ، کاهش فسادستیز)قؤه قضائیٔه کارآ و  تسهیل نظارت عمومی و، مدنهادهای ناظر کارآهای آزاد، رسانهمنافع، 
تصور  به خاطرها تبعیض علیه فرد یا گروه به این معناست که با او/آنهای بسط عدالت به این معنا است. تبعیض حقوقی و حقیقی از ضرورت

ها رفتار شود. انواع پرشماری از تبعیض شایع در جوامع بشری شناسایی شده است، اما از میان آنمعمول بدتر از  خاصشان به یک گروه تعلق
، زبان، لهجه، وضعیت شهروندی/مهاجرت، ملیتیت، قومگرایش سیاسی، نژاد،  تبعیض مبتنی بر جنسیت، دین، وضعیت اقتصادی،

 اص از تبعیضاین انواع خ و تالش برای رفع است ترهل، شغل و حرفه شایعأرایش جنسی، هویت جنسیتی، وضعیت تموقعیت مدنی، سن، گ
خواهان بوده است. بیشتر مورد توجه عدالت

خواه معاصر، فیلسوف فمینیست و عدالتننسی فریزر (: بازتوزیع) ، نمایندگی وختنشنا(به رسمیت Rعدالت به مثابه تقویت سه  )٣
به « -۱ کند:بندی میشوند صورتشروع می Rبا حرف در زبان انگلیسی که زیر  سه مولفهٔ  در قالبسیاست عادالنه را  )۱۹۷۴متولد 

)، Representationسیاست ( در حوزهٔ » نمایندگی« -۲)، Recognition(اجتماعی  های اجتماعی متکثر در حوزهٔ گروه» شناختنرسمیت
). edistributionRاقتصادی ( در حوزهٔ » بازتوزیع« -۳حکمرانی، های متکثر اجتماعی و هم در نهادهای هم در نهادهای نمایندگی گروه

باید ما را از ن» اختنبه رسمیت شن«نخست عدالت، یعنی مولفٔه به  توجه ضرورتکند که تاکید می در گفتگوی تفصیلی با اکسل هونتفریزر 
غافل کند. دارد هاای این تبعیضدر بازتولید ریشه هادرآمددر نابرابری  ی کهو آثار » عدالت توزیعی«مولفٔه سوم، یعنی اهمیت 

د مکمل و بندی شده انصورت فاوتنظری مت هایتفکرانی با گرایشگرچه توسط م های نوین عدالتدر نظریه از عدالت فوق پذیرِ سنجشی سه معنا
بازتوزیع  اجتماعی، نمایندگی در حوزه سیاسی و شناختن در حوزهٔ به رسمیت«رالزی  »عدالت به مثابه انصاِف «اند. اقتضای دیگرسازگار و الزم و ملزوم یک
ز الزامات نابرابری هم اکاهش فساد و رفع  ،انواع تبعیضع رفکند هم هست. رفع فقر، بندی میبه معنایی که فریزر صورت »بهتر در حوزه اقتصادی

دموکراسی همٔه شهروندان و بسط اساسی و حقوق  هااز آزادی . صیانت»Rعدالت به مثابه تقویت سه «هم از اقتضائات و است  »عدالت به مثابه انصاف«
ر بازتوزیع هم در کنا و دموکراسی آزادیبه دیگر سخن، بندی از عدالت است. از اقتضائات هر سه صورت نیز عدالت در نمایندگی)(عدالت سیاسی یا 

ال سایر ها در قباز عدالت این است که انسان هابندیفرض این صورتپیش .اقتصادی و رفع انواع تبعیض از لوازم نظریٔه عدالت رالز و فریزر است
د و نوعی مسئولیت جمعی و مشترک دارن(در سطوح فروملی، ملی و فراملی)  شانجامعهعمومی شان) و وضعیت رینپذیرتشهروندان (به ویژه آسیب

اق بیشتری مندان لزوما استحقاست که در نتیجٔه آن بسیاری از بهرههای ساختاری در جوامع ما وضعیتی را ساختهو تبعیض اقبالها، بعضی نابرابری
است روری و ضمطلوب  ،شان نبوده است. در نتیجهاند و محرومیت بسیاری از محرومان هم ناشی از عدم استحقاقن نداشتهمندی بیشترشابرای بهره

انی کسزندگی شرایط  ،های اساسی شهرونداندون نقض حقوق و آزادیب »ساختاری اصالحات«و » های نهادیطراحی« ،که با انواع تمهیدات جمعی
بهتر شود.  کمتری از مواهب و امکانات دارند بهرهٔ که 

https://www.jstor.org/stable/4195051?seq=1
https://books.google.co.uk/books/about/Redistribution_Or_Recognition.html?id=wYUOccBhYmoC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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 وجود دارد؟در تجربٔه جهانی ای برای این عدالت یافتهچه الگوی تحقق .۲
 

 فسادو  ضو انواع تبعی ع فقررف«به مثابه ، و »شناسی و نمایندگی و بازتوزیعرسمیتتقویت به«به مثابه ، »انصاف«چه گفته شد (به مثابه به مثابه آنعدالت 
تر ربی نزدیکوپای شمالی و غار در  دموکراتیکهای سوسیالالگوی سیاستبه  در سطح جهان گستریعدالت یافتهٔ ) در میان الگوهای تحقق»و نابرابری

گویی  خواهیدالتعیافتٔه تحققطلبانه ندارند در میان الگوهای عدالت هایهایی که گرایشمتاسفانه در ایران بسیاری از نیروهای سیاسی و رسانه است.
دموکراسی سوسیالیک با دموکرات م و سوسیالیسِم سیالیسکمونیسم، سولنینیسم، -مارکسیسمهای بارِز به تفاوت شناسند ورا می» شرقی هایچپ«فقط 

 کنند. توجه نمیاروپایی 
 

ز که محصول اقتصاد کامال متمرک یکشد  محقق هاییتفاوتبا شمالی ام نی، چین، کوبا، الئوس، کره شمالی و ویتو که در شور  »کمونیسم«در الگوی 
الگوی در  .شتهای اساسی نداه صیانت از آزادیو تعهدی برا به عهده داشت اصلی کاهش نابرابری اقتصادی  مسئولیت بود پرخشونت یانقالب

های دولت .و اقتصاد ترکیبی نیست کشاورزی مالکیت دولتی داردها) و ها)، سرمایه (از جمله بانکابزار تولید (از جمله کارخانهنیز  »سوسیالیسم«
هم گرچه  »راتیکسوسیالیسم دموک«الگوی ند. شد گر محیط زیستکمونیستی و سوسیالیستی در عمل هم اغلب غیردموکراتیک، فسادپرور و تخریب

بازار و ند کتالش میدموکراسی، بر خالف سوسیالاما ، پایبند استپرهیز و خشونتهای دموکراتیک روشبه  »دموکراسیسوسیال«مثل الگوی 
 .کنار گذارده شودها و در همٔه حوزهی به طور کلدر بلندمدت داری سرمایه

 
v دموکراسی اروپاییسوسیال 

 
 یناوی اروپاکشورهای اسکاندبیش از همه در تاکنون  های روشنی داردالذکر تفاوتگستری که با همٔه الگوهای فوقدر عدالتدموکراسی الگوی سوسیال

ژاپن، نیوزلند،  بلژیک، ایرلند،، کانادا، در آلمان، بریتانیا میزان کمتریبه و  و در درجٔه بعدی ند و ایسلند)نالدانمارک، نروژ، سوئد، ف(الگوی نوردیک: 
نیافته) هدیگر (از جمله کشورهای توسعها کشور ده احزاب پیشرودموکراتیک در های سوسیالسیاست محقق شده است. کنگسنگاپور و هنگفرانسه، 

 تحقق یافته است.  غلب کشورهای جهاندر اها از این سیاستکم یا بیش بخشی و ورزی بوده محور سیاستهم 
 

در اروپای  یافتٔه امروز آن(در صورت تکامل ویژگی همزمان دارد ۱۱) گفتهگستری (بر خالف الگوهای پیشدر عدالتاروپایی دموکراسی الگوی سوسیال
 :)شمالی و غربی

 ؛و استبداد و ضد اقتدارگرایی است دموکراتیک )١
(بر  کوشد هر دو را نمایندگی کندکند و میتوجه میهای میانی و فرودست) (گروهبرخوردار همزمان به طبقٔه متوسط و طبقٔه کارگر و کم )٢

 ؛بق که صرفا به دنبال نمایندگی طبقه کارگر اند)خالف احزاب کمونیستی و بلوک شرق سا
 ؛طلبانه است و نه انقالبیاصالح )٣
گیرد و هم از آموزش باکیفیت رایگان همگانی و ها بهره میدر برخی حوزه است (هم از مکانیزم بازار نظام اقتصادی مطلوبش ترکیبی )٤

رین شهروندان تاز شکست بازار، بازتوزیع ثروت و حمایت از ضعیف بیمٔه درمانی همگانی و مداخلٔه دولت برای تنظیم بازار، پیشگیری
کوشد هم بخش بازار/خصوصِی اقتصاد را شفاف و کارآ و رقابتی و بدون انحصار کند و هم بخش دموکراسی می. سوسیالکنددفاع می

 ؛)سازددولتی اقتصاد را کارآ و شفاف و بدون انواع تبعیض و فساد 
 ؛حقوق بشر و ملتزم به پرهیز استخشونت )٥
 ؛جانبه، شمولگرا و مشارکتی)ای عادالنه، پایدار، متوازن، همهگرا است (البته توسعهتوسعه )٦
 ؛گرا استصلح )٧
صیانت از محیط  و دینی، نژادی و سیاسی و لزوم بازتوزیع عادالنٔه ثروت، به کاهش فساد و رفع انواع تبعیض جنسیتی، عالوه بر رفع فقر )٨

 ؛زیست و صلح هم توجه ویژه دارد
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برالیسم (لیهمٔه شهروندان  و حقوق بنیادین های اساسی سیاسی و اجتماعی، به صیانت از آزادیهاوه بر توجه به کاهش نابرابریعال )٩
 ؛هم توجه ویژه داردسیاسی) 

 ؛»کاالی خریدنی«داند و نه می» حق عمومی«آموزش و سالمت و تامین نیازهای اولیه را  )١٠
» امعهجتوانمندسازی «(از جمله اصالح قوانین و افزایش کارایی دولِت ملی) و هم » توانمندسازی نهادهای حاکمیتی«همزمان هم به  )١١

 رد.) توجه داهای اجتماعی جدیدو جنبش های مستقلرسانه، (از جمله احزاب، سندیکاها
 

(به معنایی  عدالتخواهی و »دآد« یافتهٔ تحققو الگوی نوردیک آن را به بهترین الگوی تاکنون امروز اروپایِی دموکراسی گانٔه سوسیال۱۱های این ویژگی
کراتیک از مداخلٔه دمهای سوسیالمشیخطهم سازگارتر است. در ایران  »دخواهآد طلباِن اصالح« سیاسی و با بینش و منش کندتبدیل می که گفته شد)

در  ،یر دیگربه تعبکند. اقتصادی و اجتماعی برای بسط عدالت اجتماعی در چارچوب یک عرصٔه سیاسی لیبرال و یک اقتصاد ترکیبی حمایت می
تر، دموکراتیک و ای عادالنهبرای ساختن جامعه کوشدکند و میداری و بازار آزاد در چارچوب یک دولت رفاه عمل میدموکراسی سرمایهسوسیال

یانت از محیط صدموکراسی مشارکتی، بازتوزیع عادالنٔه درآمدها، هایی که در آن کارآیی بیشتری دارند بهره بگیرد. از بازار و دولت در نقش یافتهتوسعه
 دهد. های متنوعی را پوشش میدموکراتیک است که خود گرایشاز لوازم سیاسِت سوسیال نیروی کارزنی قدرت چانه ه وولت رفاتقویت دزیست و 

 
کراسی اروپایی دمو (از جمله نیروهای پیشروی حزب دموکرات آمریکا) سوسیال و در حال توسعه یافتهامروز الگوی اغلب احزاب پیشرو در کشورهای توسعه

و حزب کارگر  ارنو الیزابت سندرز و برنی امثال  بلوک شرق.در پرور کمونیستی انقالبی و خشونتخواهی اقتدارگرا، غیردموکراتیک، است و نه عدالت
کمونیست یا  پاپولیست ای سوسیالیستزنند های داخلی تیتر میبعضی رسانهکه دموکرات اند و نه چناناند سوسیالکه خود تصریح کردهبریتانیا هم چنان

 .یا مارکسیست
 

وثر از داری و حمایت مکردن سرمایهتر و اخالقی به دنبال انسانیبلکه ، نیست داری و بازاردر پی حذف سرمایه ییدموکراسی اروپاسوسیالاین 
ی و قرزدایفتر است. به همین دلیل عالوه بر همبستگی اجتماعی قویبا نابرابری کمتر و  ترای دموکراتیکجامعهایجاد پذیرترین شهروندان و آسیب

موزش، آای همچون دسترسی همگانی به خدمات عمومیبه  قرار دارند و نیزانواع تبعیض در معرض  ی کههایرفع سرکوب گروهکاهش نابرابری، به 
دهد که الگوی نوردیک و اروپای غربی نشان میتوجه دارد. و نیروی کار حقوق کارگران  و از سالمندان، نگهداری از کودکانمراقبت درمان، 

  اند.تنها ممکن اند، بلکه عمال محقق شدهها همزمان بسط بیابد نهآزادی و عدالت در آن ای کهیافتههای توسعهدموکراسی
 

v لیبرالیسم اجتماعی 
 

» لیبرالیسم مدرن«)، در آمریکا به left liberalism» (لیبرالیسم چپ«دموکراسِی اروپایی جریانی است که در آلمان به یکی از مبانی نظری سوسیال
)modern liberalism ( »لیبرالیسِم جدید«)، در بریتانیا بهnew liberalism  که با نئولیبرالیسم– Neoliberalism- مشهور  )کامال متفاوت است

های لیبرالیسِم کالسیک ناکامیدر اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در واکنش به ) social liberalisms( »های اجتماعیلیبرالیسم«شد. این 
ضمن دفاع از حقوق فردی به لزوم مداخلٔه دولت برای فقرزدایی و آموزش و درمان همگانی و صیانت از محیط زیست  . لیبرالیسم اجتماعیشکل گرفت

کوفایی فردی آزادی و شکه د ار اجتماعی باور د لح کنار هم بنشاند. لیبرالیسمرا به ص» خیر همگانی«و » آزادی فردی«کوشد و تنظیم بازار باور دارد و می
این شرایط کنش  به دستیابیداقلی شدن تبعیض و نابرابری و فقر قابل تحقق است و الزمٔه در سایٔه حرایط مناسب اجتماعی و اقتصادی و تنها در ش

ِی گستر الگوی عدالت ،به تعبیر دیگرکند. یک دولت رفاه است که در راستای این اهداف مداخله می تشکیل جمعی و نهادینٔه شهروندان و
اعی است و با حقوق فردی و لیبرالیسم اجتمنوعی دموکراسی اروپایی گرچه با لیبرالیسم کالسیک و نئولیبرالیسم سازگار نیست، اما مبتنی بر سوسیال

الیسم اجتماعی دموکراسی اروپایی و لیبر الگوی سوسیالبه  نیزطلبان ایران اصالحهای اساسی شهروندان کامال سازگار است. برآیند جبهٔه متکثر آزادی
خواهی و آزادیاهی خو دموکرات دارد و هم در دموکراسیتر است، گرچه هنوز فاصلٔه زیادی با احزاب سیاستی و پیشروی سوسیالیا لیبرالیسم چپ نزدیک

 های برنداشتٔه زیادی دارد.گستری گامو هم در عدالت
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v سِی ایرانیدموکرا سوسیال 

 
و  اجتماعی، سیاسی نهادِی گفتمانی و دموکرات به شدت به زمینٔه تاریخی و تحوالت های سوسیالگیری نیروها و سیاستمسیرهای به سمت شکل

حتی در ت. اسکرده یافته و در حال توسعه را خلق دموکراتیک در جوامع توسعههای سوسیالهر جامعه وابسته است و طیف متنوعی از جریان اقتصادی
مان آل یهادموکراتهای مبارزه با حق رای، سوسیالهای بریتانیا از جنبشدموکراتکه مثال سوسیالاین تنوع قابل مشاهده است. چنانخود اروپا هم 

اند. ردهک ری را تجربههای فرانسه از دل انقالب فرانسه برآمدند و تا امروز هم تحوالت چشمگیدموکراتسازی و سوسیالبستر تالش برای ملت از
 ها در قدرت نبودند و به خاطر قدرت اجتماعی ودموکراتهایی محقق شد که خود سوسیالدموکراسی اروپایی حتی بعضا در دورههای سوسیالسیاست
 . به نتیجه رسیدندای از نیروهای سیاسی بین طیف گستردهها موفق حول آن سیاست ملِی  شان و نیز ایجاد اجماعهای پیگیر مدنیتالش

 
نیافتنی است، دموکراتیک در ایران در حدی که در الگوی نوردیک محقق شده دستهای سوسیالناگفته روشن است که تا اطالع ثانوی تحقق سیاست

د و در شرایط نطلبان پیشرو را مشخص کورزی اصالحگذاری و سیاستبلندمدت سیاستسمت و سوی تواند دموکراتیک میهای سوسیالاما سیاست
» دموکراسی«، »یافتگیتوسعه«های موثری در ایران برداشت. توان در جهت تحقق این اهداف سیاستی گاممدت و بلندمدت میآیندٔه میاندر کنونی و نیز 

گیری لشکشان مستلزم اند که تحقق کامل»اهداف راهبردی«و » های آرمانینمونه«دموکراتیک های سوسیالهم همچون سیاست» حاکمیت قانون«و 
ودِن کامِل فراهم نباست که هنوز بعضا در ایران فراهم نیست، اما  یاو ساختارهای حقوقی و حقیقی مناسب های اجتماعی و اقتصادی و سیاسیزمینه

اش تحقق سازی برایو اجماعهایش سازی زمینهنیروهای سیاسی را از گام برداشتن تدریجی به سمت این الگوها و اهداف و فراهمها نباید همٔه این زمینه
راسی دموکراتیک هم همچون فرآیند بسط توسعه و دموکهای سوسیالالگوی سیاستتحقق بخشیدن به در حرکت تدریجی به سمت  صدالبته دارد.باز 

ضروری  و موازنٔه قوای اجتماعی، سیاسی و اقتصادیبندی اهداف با توجه به این موقعیت توجه به منطق موقعیت کنونی ایران و اولویت و حاکمیت قانون
 است.

 
(از  اندل گرفتهدموکراتیک شکهای سوسیالها، قوانین و نهادهای عمومی تحت تاثیر سیاستبخشی از سیاستپیش و پس از انقالب تاکنون در ایران 

تماعی و های تامین اجدولتی، بیمهبهداشت ی هاو خانه هاجمله وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، بیمٔه بیکاری، مدارس و بیمارستان
دموکراتیک السوسی گیریای از جهتهایش حاوی پارهرغم همٔه مشکالت ساختاری و کاستیبازنشستگی و قانون کار) و قانون اساسی کنونی هم علی

-ا ملیت سکوالر چِپ انواع خواه ایران در قرن بیستم (از های عدالتبسیاری از جریان (از جمله آموزش عمومی رایگان و حق تشکل نیروی کار) است.
یش از در ایراِن پاند. هادها بودهها، قوانین و نگِر این سیاستاز نیروهای مطالبه طلب)جوی اصالحاصولگرا و عدالت خواهِ مذهبی، چپ اسالمی، عدالت

رالیسم لیب« به بود که» دموکراسی ایرانی و بومیسوسیال«های نوعی جوانهحتی و همراهانش های خلیل ملکی گیریها و جهتاندیشه ۵۷انقالب 
و ق مجاهدین خل ،های فدایی خلقکخواهی حزب توده، چری. بر خالف تجربٔه عدالتبود تردموکراسی اروپایی نزدیکو الگوی سوسیال» اجتماعی

هم   خلیل ملکیخواه و در اقلیِت انقالبی، وابسته و غیرملی بود، جریاِن عدالت، گراخشونتو بعضا که غیردموکراتیک، اقتدارگرا، بخشی از چپ اسالمی 
 گرا. طلب و هم توسعهپرهیز بود، هم ملی و غیروابسته، هم دموکراتیک، هم اصالحخشونت

 
خواه »دآد« و به قدر الزم دارندهنوز تاکید گفتمانی کافی و همزمان بر عدالت و دموکراسی ن طلبنیروها و نهادهای اصالحاکثر  متاسفانه ایران امروزدر 

طلبان الحاص که بخشی از نیروهای فکرینژاد و اینفریبانه از پرچم عدالت توسط محمود احمدیهای عوامسقوط بلوک شرق، سوء استفادهاند. شدهن
های جدید های عدالت و تجربهشان با ادبیات نوین نظریهشدند و متاسفانه اغلبفکری تربیت در توسعه نئولیبرالیستی نوسازی و  در فضای رونق گفتماِن 

جو نظرا اصالح نیروهای فکری یا سیاسِی در میان استثناهایی که در میان با این حال، توجهی بوده است. جوامع دیگر آشنا نیستند از جمله دالیل این کم
ار، احمد تبافرادی همچون میرحسین موسوی و بخشی از اطرافیانش، علیرضا علویتوان از می اندبه عدالت و دموکراسی توجه توأمان داشتهو عمال 

فر، محمدحسین ، محمد ستاریمیدری، مراد ثقفی، محمدمهدی مجاهدی، سعید حجاریان، عبدالعلی رضایی، کیوان صمیمی، جواد حیدری
  نام برد.مذهبی و نیروهای ملیطلب احزاب پیشروتر اصالحو بخشی از  ، محمدجواد کاشیزادگانشریف
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های های متنفذ و شبکهها، چهرههای اخیر بر شمار نهادهای نمایندگی نیروی کار، سمنها، در سالها و سرکوبرغم همٔه موانع و محدودیتعلی

 تر کردنخواه»ددآ«شان در بر شمار این نیروها و نهادها و توان و کارآمدیخواهانه دارند هم در ایران افزوده شده است. ی که مطالبات عدالتاانسانی
حکمرانی های های نهادو ناکامی هااز تجربهبعد های تشکیالتی و گفتمانی در این جهت باید افزود. ها و نوسازیو بازسازیطلبان اصالحجبهٔه سیاسی 

و سیاسی امروز کسر بزرگی از ایرانیان و نیروهای اجتماعی و شیوع کرونا،  ۹۸و آبان  ۹۶در سه دهٔه گذشته و اعتراضات دی های سیاسی و جریان
تر دان روشناظران و شهرونای عموم نهای سیاسی و امنیتِی نابرابری و تبعیض بر هزینهاند، شده دموکراتیکهای سوسیالمستعد حمایت از سیاست

ای ف گستردهطی .استتر از قبل شدهوکراتیک فراهمدمهای سوسیالسمت تحقق سیاستهای ذهنی و نهادی و اجتماعِی گام برداشتن به زمینه و شده
تمند برای گیری یک جریان قدر های بلندتری به سوی شکلتوان گامها شوند و میتوانند پذیرا و حامل و کارگزاِر این سیاستجو میاز نیروهای اصالح

ردنش از یست، اما طی کهزینه نمانع و بیاین مسیر کم برداشت.هایش سازی برای تحقق سیاستو اجماعدموکراسِی ایرانی تحقق نوعی سوسیال
 های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تامین منافع ملی و خیر همگانی ایرانیان است.های گشایش در فروبستگیضرورت

 
 

 ؟شته باشدخواهی اصولگرایان دا چه تفاوتی با عدالتباید طلبان جویی اصالحعدالت .٣
 

خواهی در بلوک گرا و انقالبی عدالتتر است و با الگوهای اقتدارگرا، خشونتدموکراسی اروپایی نزدیکطلبانه که به سوسیالخواهی اصالحالگوی عدالت
مدعی  ته سه گروه در میان اصولگرایانسال گذش ۱۵های مهمی دارد. در در ایران هم تفاوت خواهی اصولگرایانبا عدالت است،شرق متفاوت 

های خواهان جوان اصولگرا (که بخشی در فعالیتعدالت -۳ حامیانش ابراهیم رئیسی و -۲ و حامیانش نژاداحمدی -۱اند: واهی بودهخعدالت
در  و از دو گروه قبلی اندآمدهبیشتر به چشم میو بخشی در انتخابات مجلس یازدهم » چپ نو مسلمان«دانشجویی، بخشی تحت عنوان جریان 

؟ بر اساس »خواهدآد طلباِن اصالح« یِی جوو عدالت هاخواهی این گروه). چه تفاوتی است میان عدالترسندتر به نظر میتر و جدیگستری صادقدالتع
ا تفاوت مهم ب پنجطلبانه حداقل جویی اصالحآمد، عدالت خواه»دآد« طلبانهٔ ای که به اختصار از مفهوم عدالت در سیاست اصالحبندیصورت
 خواهی اصولگرایانه دارد:عدالت

 
 در جامعهٔ  وانات دولت«و » حکمرانی خوب«ضائاِت و توام با پذیرش اقتگرایانه شان توسعهخواهیای که نام بردم عدالتجریان اصولگرایانه سه )١

طلبان پیشرو توام با تن دادن به اقتضائات بسط توسعه (از جمله سیاسِت خارجِی خادم توسعه و منافع جویی اصالحنیست، اما عدالت» توانا
. رددگتر توزیع است، تا هم کیک اقتصاد بزرگ شود و هم عادالنهو افزایش کارآمدی حکمرانی و توانمندسازی حاکمیت و جامعه ملی) 
گیری و شکلمندی که به توزیع بهرهبیش از اینو کارآ و حکمرانی خوب گرایی بدون تاکید بر اقتضائات توسعهاغلب  یانخواهی اصولگراعدالت

گذاری کاال و مداخلٔه دولت در قیمت«برای مثال  .است عموما پوپولیستیو  شودبیانجامد، منجر به توزیع فقر میهای رفاهی کارآمد سیاست
 شود و موردهای حمایتی است که به نام عدالت انجام میاز ناکارآمدترین سیاستدر اغلب موارد های جهانی، ، بر اساس تجربه»خدمات

رایان به انجامد، ولی برخی اصولگزا میتورم است. ناهمخوانی منابع و مصارف دولت به تولید نقدینگیبوده خواهحمایت اصولگرایان عدالت
 آورند. ای مساله و اصالح ساختار بودجه و حکمرانی، برای کنترل تورم به سرکوب قیمت و تولیدکننده رو میجای حمایت از حل ریشه

 
ها، از جمله و نسبت به مقتضیات عدالت در سایر حوزهکاهش تبعیض اقتصادی متمرکز است،  خواهی اصولگرایان صرفا بر رفع وعدالت )٢

، ثروت ترطلبانه عالوه بر توجه به بازتوزیع عادالنهجویی اصالحعدالت شود. امامی اعتناست و بعضا ابزاری در خدمت اقتدارگراییبی ،ستسیا
ن انواع ید و الزمٔه کاهش اسی، جنسیتی و مذهبی) هم توجه دار اقتصادی (از جمله سیاهای غیر یضبعبه کاهش و رفع انواع نابرابری و ت

یض مذهبی، تبعیض جنسیتی، تبعند. داشناسی تکثر شهروندان میبه رسمیتهای اجتماعی و گی گروهنمایند  تبعیض را تقویت نهادهای
یاِت (که همه خالِف مقتضهای اجتماعی بشر و سلب آزادی های اساسی و حقوقتبعیض علیه نیروهای سیاسی غیراصولگرا، نقض آزادی

 . بوده استخواهان اصولگرا ند توجه عدالتچندان مور عدالت است) 
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ابراهیم  حامیان ،نژاد حساسیت ندارنددولت احمدی نسبت به فسادهای نژاداحمدیحامیان مثال  ادستیزی اصولگرایان خط قرمز دارد.فس )٣

ی و برخی نهادهای انتصابدر فساد خواهان جوان اصولگرا به لتو عدا اندنشان ندادهرئیسی به فساد امثال عیسی شریفی حساسیت 
و  و دولت و مجلس انتخابات متکی بهطلبان پیشرو هم شامل نهادهای اما فسادستیزی اصالح .حساسیت کافی ندارندهایش ریشه

ای از پارهبا این حال،  .توجه دارد ها و قوه قضاییه و نهادهای وابسته به بیت رهبریبنیادها و آستانبه شود و هم ها میشهرداری
 اند.شان به فسادهای اصولگرایان برداشتههای ارزشمندی برای افزایش حساسیتهای گذشته گامخواهاِن در اقلیِت اصولگرا در ماهعدالت

 
نمایشگرانه  بعضا وشان بیشتر مبتنی بر کنِش افشاگری که ضد فساد باشند، ضد مفسد اند و فسادستیزیگرا بیش از اینخواهان اصولعدالت )٤

آزاد  است و از جمله به ضرورت بسط شفافیت، پرورفساد طلبانه مستلزم اصالح ساختارهای حقوقی و حقیقِی جویی اصالحاست، اما عدالت
ط به مربو تصویب و اجرای قوانینو  ،مدنهادهای ناظر کارآ ها،آزادی رسانههای عمومی، شفافیت منابع و هزینهو عادالنه شدن انتخابات، 

 گزینی شفاف و بدون تبعیض در نهادهای حکمرانی توجه دارد. تعارض منافع و شایسته
 

های نوین گستری و نظریهبه میراث غنی نظری و تجربی بشری در عدالت استوار و منسجمی دارد ومبانی نظری طلبان جویی اصالحعدالت )٥
 ،جمی عموما سنتی، نامنسعدالت دارند و تلق هنوز تصور نسبتا خام و بسیطی ازخواه عدالتعدالت متکی است، اما اغلب اصولگرایان 

 ساختاری بعیضت تضائات عدالت سیاسی و رفع انواعشان از عدالت موجب شده است ظرفیت نظری و عملی تن دادن به اقفقهیمتافیزیکی و 
 را نیابند. 

 
نژاد مدیاح حامیان ولگرایان (از جملهبه عدالت در دو دهٔه گذشته موجب شد بخشی از اصگفتمانی  توجهِی در کمطلبان اصالحخطای راهبردی بزرگ 

خواهی افتادٔه عدالتخواهانه داشتند) استفاده کنند و پرچِم زمینطلبان (که تبار عدالتگرایانه داشتند از این خالء و اهمال اصالحرئیسی) که تبار راست و 
توانند ولگرایان میطلبان بیش از اصگرفتنی است، چون اصالحکنند. این پرچم پسهای ناکارآمد و ناپایدار پوپولیستی و مقدمٔه سیاسترا از زمین بلند 

 که البته ذیرندای با فساد را بپرفع انواع تبعیض و بسط عدالت سیاسی، جنسیتی و اقتصادی و مبارزٔه ریشهو » جانبههمه عدالت«لوازم نظری و عملِی 
 . تطلبان پیشرو استر شدن اصالحخواه»دآد«مستلزم 

 
سازی عخواه هم هست و در اجماها و فسادها مورد توجه بخشی از اصولگرایان عدالتای از تبعیضپاره رفع فقر والذکر، گانٔه فوقپنج هایرغم تفاوتعلی

 رد.کافزایی باید گفتگو و همدر جهت این اهداف با این اصولگرایان هم  ی کارآمد و پایدارهاای از سیاستپاره اجرایبرای 
 

 
 آیا رشد و توسعه بر عدالت و بازتوزیع مقدم نیست؟ .٤

 
گویند اگر می و دموکراتیک در ایران به تقدم توسعه بر عدالت و بازتوزیع باور دارندخواهانه و سوسیالهای سیاستِی عدالتای از منتقدان گرایشپاره
یران صفر بوده متوسط رشد اقتصادی در دهٔه گذشتٔه امتاسفانه به ویژه در شرایطی که . توسعه بیابیمرشد کنیم و خواهیم توزیع فقر نکنیم باید اول می

» )های جامعٔه ایران (به جز دهک اولبحراِن بدترشدن وضعیت همٔه دهک«و  »بحران کوچک شدن سفرٔه ملی«، »بحران رشد«است و ایران کنونی با 
وجه این تشود. در ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی ایران تردیدی نیست، اما مواجه است این مالحظه بیشتر طرح می

 : کردنی استمنتقدان به چند نکته جلبدسته 
 

آمریکا و شده در محقق» (تقدم رشد بر بازتوزیع«از میان سه الگوی گام با بسط عدالت تقویت شود و تواند هممی ،توسعه گرچه ضروری است اوال،
 »زمانگام و همهم رشد و بازتوزیِع «) و نژادو دولت احمدی بلوک شرقشده در محقق» (تقدم بازتوزیع بر رشد«)، روحانیهاشمی و  هایدولت
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اساسا است. تهداشدر پی شهروندان را عموم شترین توفیق و رضایت ) الگوی سوم بیو دولت خاتمی های اروپاییدموکراسیسوسیالشده در محقق(
ٔه متوازن با توسعتوسعه پایدار با غیرپایدار، توسعٔه عادالنه با غیرعادالنه، اقتضائات ها و ها، سیاستروشاز همان ابتدای روند بسط توسعه 

ای که بسط بعدی و توسعٔه مشارکتی با غیرمشارکتی متفاوت است و اگر توسعهجانبه با یکهمهغیرمتوازن، توسعٔه شمولگرا با غیرشمولگرا، توسعٔه 
  یابد از ابتدا عادالنه نباشد، در بسیاری از موارد بعدا قابل اصالح نیست.می

 
بعد از » بزرِگ رکود « در اوِج قضا از بلکه  از رشد و توسعه به بازتوزیع عدالت توجه کنند،پس اروپایی  هایدموکراتوسیالگونه نبود که ساین ،ثانیا

 ۷۰تا اواخر دهه  ۱۹۴۵و از » توافق پساجنگ«و در دوم جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی اول در اروپا به قدرت رسیدند و در شرایط رکود شدید 
ی) محقق شد و ندیکاهای کارگر هایشان (از جمله اقتصاد ترکیبِی بازار و حمایت دولتی، آموزش رایگان و بیمٔه همگانی درمانی و تقویت سسیاست

. ه دست آمدب یکدموکراتهای سوسیالاِی اجرایی شدن سیاستدههبیشترین رشد اقتصادی این کشورهای اروپایی در همین دورٔه بیش از سه
تواند می افزایانه دارند و بسط عدالتیکی از دالیل این دستاورد این است که رشد و عدالت اگر به نحوی کارآمد و پایدار تقویت شوند بر هم اثر هم

از جنگ  ددموکراتیک اروپای بعهای سوسیالسیاست. و به تحکیِم امنیت و قرارداِد ملت و دولت کمک کند توسعه هم باشدشکلی از رشد و خادِم 
 تواند از وضعیت رکود تورمی و پرتبعیض کنونی نجات دهد. نجات داد و ایران را هم می برد از این وضعیتبه سر می در اوج فقر و رکودکه جهانی را 

 
ود، اما همین کیک شتر یافتهتر و ایران توسعهبرای بهبود زندگی شهروندان و کاهش فقر ضروری است که کل کیک اقتصاد ایران بزرگ ثالثا، و

رو به کاهش  ۹۶ از سال همین کیکاز متاسفانه سهم فرودستان  ،تر استکنونی اقتصاد ایران و مجموع منابع و منافع فعلی هم قابل توزیع عادالنه
ضمن ع است. رفهای کنونی قابل از فقر، فساد و تبعیض قابل توجهیگستر در همین اقتصاد فعلی هم بخش های عدالتبا سیاستگذاشته و 

گرا در یروهای راستمتاسفانه بخشی از ن توجه بیشتری کرد. ر آن نیزتعادالنه به توزیعهمزمان تر کردن کیک اقتصاد باید بزرگ تالش بیشتر برای
ه با انواع توزیع رانت نابعی کها هزار میلیارد تومان مگویند در وضعیت فعلی پولی برای تقویت حمایت از فرودستان نداریم، به دهاقتصاد ایران که می

از همین کیک را افزایش داده است به قدر الزم توجه  مندترهای بهرهصدک ادستان رفته و سهمسیاه در همین شرایط عمال به جیب فر  و یارانهٔ 
 ندارند و معترض نیستند. 

 
اساسا به مطلوبیت یا امکاِن بسط عدالت اجتماعی باور ندارند. هم سابقٔه گرای تقدِم رشد بر عدالت اجتماعی که بعضی از حامیان راستبگذریم از این

های اندیشه شان ازدهد و هم نظرا اقتضای پیرویاین را نشان میو کاالسازِی آموزش و سالمت  یستیهای نئولیبرالشان از سیاستعملکرد و حمایت
رای اش ب) و میلتون فریدمن (که با طراحیخواندمی» سراب«عدالت اجتماعی را فیلسوفان و اقتصاددانانی همچون فردریش هایک (که صراحتا 

 نابرابر کرد) است.بسیار سازی نظام آموزشی در شیلی نظام آموزشی این کشور را ناکارآ و خصوصی
 

ت و عدالاقتصادی های همزمان برای رشد اش در برداشتن گامهای پسین و پیشینهای سیدمحمد خاتمی به نسبت دولتدولتهای اخیر دههدر 
اما  .اقتصادی رشد تقدمسویه بر های هاشمی و روحانی تاکید یکبازتوزیع داشت و دولتتقدم سویه بر نژاد تاکید یکتر بوده است. دولت احمدیکامیاب

د در ح اند و هم در بسط عدالتاش را دارد شکست خوردهای که ایران ظرفیتهم در ایجاد رشد اقتصادیکنونی ایران هادهای حکمرانی در مجموع، ن
 . یافتنیدست

 
 

 آیا دموکراسی بر عدالت مقدم نیست؟ .۵
 

وکراسی دانند و تالش برای بسط عدالت قبل از تحقق دمگران ایرانی مسالٔه اصلی در ایران را آزاد نبودن انتخابات (فقدان دموکراسی) میبرخی از تحلیل
ابات ی بیشتر و انتخدر ایران میزان مشارکت سیاسی ایرانیان کمتر، میزان نارضایتی سیاس ۹۶به ویژه در شرایطی که بعد از سال دانند. را بیراهه می

ر ایران روشن خواهی داند، ضرورت تقویِت دموکراسیها پیشروی کردهساالری در بسیاری از حوزهتر شده است و حامیان اقتدارگرایی و اندکغیررقابتی

https://taaghche.com/book/13126/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DB%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 : کنندتوجه  یربه نکات ز کنند هم ضروری است که بسط عدالت را موکول به بعد از حصوِل دموکراسی می گراناین تحلیلاست، اما 
 

برای حکمرانی بهتر جوامع بسط دموکراسی ضروری اگرچه ادبیات جدید مطالعات دموکراسی در دو دهٔه اخیر گویای این است که  وال،ا
برای تهدید  تریناکنون مهم. میان شهروندان استاقتصادی اش مستلزم حدی از برابری و ثانیا تحقق کافی نیست، اوال به هیچ وجه است

است و به  ها و انتخاباتهای باالی جامعه (نابرابری شدید) و تاثیرش در رسانههای انباشته در صدکاز نقش ثروت یکا ناشیدموکراسی آمر 
دانند، ب» ساالریمردم«که را بیش از این ی کنونیتا جایی که برخی از اندیشمندان جهان آمریکاانجامد. برآمدن امثال دونالد ترامپ می

تجربٔه  های اخیر بوده ورشماری در دهههای پدموکراسی و عدالت موضوع پژوهش وابستگِی همبهخوانند. می» ساالریهسرمای«
تر شوند دموکراتیک ظاهربه و پرتبعیض حتی اگر  محورمشتری-ساختارهای حامیکه  آموزدبه ما میهم خواهی در سدٔه گذشته دموکراسی

و تغییرات  گستریعدالتهمزمان با فرآیند بسط دموکراسی ضروری است و انواع فسادند. به همین دلیل مستعد دامن زدن به پوپولیسم 
مورد توجه نیروهای پیشرو باشد. مثال بدون شفافیت پارلمانی و استانی شدن انتخابات و  همفساد ضد  و تبعیض ضد و ساختارِی  نهادی

حزبی شدن انتخابات و تصویب قوانین ضد تعارض منافع و فساد، حتی اگر نظارت استصوابی لغو شود، اغلب نمایندگان مجلس اسیر انواع 
ی توزیع ها به بستری جدید برامانند یا مثل شوراهای شهر و شورایاریملی میتوجهی به منافع های تعارض منافع و انواع فساد و کمموقعیت

گیری و بهرهردی فاند امکان شکوفایی و اساسا بسیاری از شهروندانی که قربانی فقر شدید و انواع تبعیض شوندپروری تبدیل میرانت و حامی
ت اما مطلوب اس آید، دموکراسیبرمییات مطالعات دموکراسی در دو دهٔه گذشته ادبکه از چنان. دموکراسی را نخواهند یافتاین در  از آزادی

کراسی باید به بسط عدالت و کاهش انواع تبعیض و کارآسازی حکمرانی هم توجه و گام با بسط دمحالل همٔه مشکالت جوامع نیست و هم
دت اسیر فقر و شاما به  انددموکراتیکی پیدا کردهنسبتا ساسی داشت. تجربٔه کشورهای منطقٔه ما، از جمله عراق و افغانستان که قوانین ا

ای عدالت در . اساسا اگر دموکراسی را مقتضنیز موید ضرورت بسِط تواماِن دموکراسی و عدالت است ،اندثباتیبینابرابری و فساد و تبعیض و 
 و اقتصاد و توزیع سایر خیرات عمومی نخواهیم داشت. قلمرو سیاسی بدانیم، توجیهی برای مقدم داشتِن آن بر مقتضای عدالت در قلمر 

 
ثبات برای با اجتماعیو ساختن پایگاه اند و حصول قدرت اجتماعی طلبان نیازمند قدرت اجتماعیبرای بسط دموکراسی اصالح ثانیا،

دست کنندٔه منافع طبقات متوسط و فروو تامیندهندٔه عدالت و کاهندٔه تبعیض و فساد های بسطمستلزم توجه به سیاستطلبان اصالح
سال گذشته آن را  ۲۳حتی اگر مثل  ،کنندبسط دموکراسی را هم پیدا نمی» توان«طلبان است. به تعبیر دیگر بدون توجه به عدالت، اصالح

و  تماعیساختن قدرت اجگری کافی نیست و تحقق آن مستلزم صرف مطالبهو اصالحات ساختاری برای بسط دموکراسی  .مطالبه کنند
 شود. خواه نمایندگی میو مطالباتشان توسط نیروهای دموکراسی و افزایش درصد شهروندانی است که منافع سیاسی

 
ت و کاهش تر ثروخواهانه و بازتوزیع عادالنهای از اهداف عدالتموازنٔه قوا در عرصٔه سیاسی ایران برای تحقق پاره ، در شرایط کنونِی ثالثاو 

تی کرد و بسط عدالت اجتماعی ح محورسالهمهای کاریهمتوان فقر و فساد و بعضی از انواع تبعیض حتی با بخشی از اصولگرایان هم می
بعد از وکول به ، ولی بسط عدالت را نباید محتی باید بیش از قبل کوشیددموکراسی تحقق است. برای تر مانعکمبعضا از بسط دموکراسی هم 

افزایانه قرن گذشته بسط توامان عدالت و دموکراسی تاثیر همبر اساس تجربٔه دموکراتیزاسیون در جهان در نیم .تحقق دموکراسی آرمانی کرد
 دارد.

 
 

 طلبان ضرورت اخالقی و سیاسی راهبردی دارد؟اصالح برای عدالتبه اهمیت دادِن بیشتر چرا  .٦
 

ها و کنشگری در گفتمان، برنامه )خواهی اصولگرایانهای مذکور با عدالتبه معنایی که آمد و با تفاوت(عدالت توجه به توان پرسید چرا باید اکنون می
آیند از اهمیت که در ادامه به اختصار می دلیلی ۹توان پرداخت، اما به باور نگارنده طلبان پیشرو تقویت شود؟ در پاسخ به دالیل پرشماری میاصالح

 »:سیاسی«اند و بعضی » اخالقی«یل بیشتری برخوردارند. بعضی از این دال 
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که  )effective altruism» (دیگردوستی موثر«بر اساس فلسفٔه اخالِق دیگردوستانٔه موثر:  ورزِی سیاستجویی، الزمٔه عدالت )١
ایضاح شده است، ما موظفیم یا الاقل بهتر است اوال از مازاد وقت و درآمد و توانمان برای  اسکیلویلیام مکو  پیتر سینگربیشتر در آثار 

هدافی را در اولویت ا خیررسانی به دیگران استفاده کنیم و ثانیا این خیررسانی را با سنجشگری عقالنی به موثرترین شکل ممکن انجام دهیم و
برای  اصالحات نهادیدهد که از سوی دیگر مطالعات تجربی معتبر متعددی نشان میرسانند. میبیشترین خیر ممکن را  قرار دهیم که

رنج بیشتری ی (بسط عدالت)، به نسبت سایر اهداف سیاس ساختاری و رفع انواع تبعیضپذیرترین شهروندان ترین و آسیببهبود زندگی ضعیف
و  ددارن هدفی دیگردوستانه و اخالقی شاناگر برای این تالش داوطلبانٔه سیاسی بطلزان اصالحور . سیاستکاهدمیاز شهروندان 

. بیشتر توجه کنند به اقتضائات بسط عدالتدر نظر و عمل ، ضروری است خواهند خیررسانی بیشتری کنندمی

تر است که ای مطلوب، جامعهفکر با اوهم و سیاسِت  اخالق فیلسوفانبه تعبیر رالز و خبری: ورزی از پس پردٔه بیاقتضای انصاف )۲
اصول  ت.جویی بیشتر نیروهای پیشرو اش اسای مستلزم عدالتتحقق چنین جامعه. روندانش زندگی بهتری داشته باشندترین شهضعیف

که ی عالوه بر اینشهروندان باشد. چنین تبعیض برخوردارترینپذیرترین و کمکند که هر تبعیض مثبتی به سود آسیبعدالت رالزی اقتضا می
 »خبریٔه بیاز پس پرد« به تعبیر رالز اگر قرار بودمقتضای عدالت به مثابه انصاف است، با عقالنیت عملی خودگزین نیز سازگار است. 

)beyond the veil of ignorance( ساختارهای جهان اجتماعی را طراحی که بدانیم کجای این ساختار قرار خواهیم گرفت و بدون این
های از حداقل قرار گرفتیماین جامعه تا اگر هر جای  وندانش بهتر باشد،ترین شهر کردیم که وضعیت ضعیفاش میای طراحیبه گونه کنیم،

اقتضای  اعی، اقتصادی و سیاسی عادالنه، تالش برای تحقق این ساختارهای اجتمهمین دلیل. به مند باشیمبخش بهرهزندگی رضایت
 زندگی اخالقی است.انصاف و 

و جبهٔه بزرگ و اصلی سیاسی جوامع مدرن (اعم از دموکراتیک و اقتدارگرا) ددر اغلب  عدالت، دال مرکزی سیاست پیشرو است: )٣
یاست است و دال مرکزی س »عدالت«کار. دال مرکزی سیاست پیشرو جبهٔه نیروهای محافظهو  نیروهای پیشرو جبههٔ  است: شناساییقابل 

ای های دو حزبی/جبهه. نیروهای پیشرو در اغلب نظام»اجتماعی) سیاسی، فرهنگی واعم از اقتصادی، ( حفظ نظم موجود«کار محافظه
خواه آمریکا یا حزب کارگر به نسبت جوتر. شبیه حزب دموکرات به نسبت حزب جمهوریترند و هم عدالتخواههم دموکراسیشان رقیباز 

اصلی ای هاز جبههد این است که هر کدام در بلندمدت کار کنبتواند ای که یک نظام دو حزبی/جبههکار بریتانیا. الزمٔه اینحزب محافظه
درصد دیگر از جامعه را  ۳۰تا  ۱۰ گاهیرا نمایندگی کنند و بسته به شرایط  شانهای اجتماعیدرصد شهروندان و گروه ۳۰بتوانند الاقل 

ب این است که نیروهای پیشرو بین ترکیدرصد است و نه کمتر. اقتضای این  ۶۰تا  ۳۰شان بین . اما به هر حال این نوسان پایگاهکنندهمراه 
درصد جامعه حامی یک جریان  ۳۰که در بلندمدت بیش از برای اینیجاد کنند. دالت و دموکراسی ائتالف ادرجات باالتری از ع خواستاراِن 

ماِن منافِع طبقٔه ن تواو تامیگیری به سمت عدالت اقتصادی و کاهش انواع تبعیض کافی نیست و جهت خواهی به تنهاییدموکراسی بمانند
درصد پایگاه نداشته باشد ضروری است.  ۳۰های سیاسی کمتر از که جبهٔه پیشروها حتی در نوسانهم برای اینمتوسط و طبقٔه فرودست 

طلبان شان و تامین خیر همگانی است. اصالحهای اجتماعی برای کسب منافعسیاست دموکراتیک عرصٔه نمایندگی، توافق و منازعٔه گروه
جتماعی های ا(به ویژه گروههای میانی و فرودست جامعه را از سر بیرون کنند و به سمت نمایندگِی گروه» نمایندگی همه«هم باید سودای 

ان پیشروی ایران طلباصالح شان بروند.و تحقق مطالباتموثر و پیگیری بزرگی مثل معلمان، کارگران، دانشجویان، کارمندان و اصناف جدید) 
موقع با یک نامزد مورد اجماع (مثال میرحسین موسوی) میلیون رای آوردند و اگر همان ۴تنها  ۱۳۸۴جانبه بر دموکراسی در ا تاکید یکب

نند احتماال در م چنین نکنژاد پیشگیری کنند و اگر اکنون هتوانستند از برآمدن احمدیمی دادند،را تشکیل می» جبهٔه دموکراسی و عدالت«
زیاد  یکی از دالیل نوسانواهند شد. شان برای کشور مواجه خهای سوءحکمرانیو هزینههایی مدعی عدالت با برآمدن پوپولیستهم آینده 

سال گذشته همین است که فاقد  ۲۳های مختلِف درصد) در دوره ۱۰درصد تا کمتر از  ۶۰طلبان ایران (از بیش از پایگاه اجتماعی اصالح
نمایندگی به دست آوردن گیری این پایگاه اجتماعی شکل اند. الزمهٔ درصدی در جامعه ۳۰حداقل قابِل بسیِج  بات وباث پایگاه اجتماعِی 

و اند قابل بسیجخواهانه سیاست پیشروی عدالت درصدشان حول ۳۰حداقل های اجتماعی متکثری است که در اغلب جوامع مدرن گروه

https://nashreney.com/content/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1/
https://www.amazon.com/Doing-Good-Better-Effective-Difference/dp/1783350512/ref=sr_1_1?adgrpid=54830182524&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwsuP5BRCoARIsAPtX_wHPDojW6BlEtqlVMSiQWMq5B9u9i9OWtgz3_MnUnCdClE9QZewWwpwaAor7EALw_wcB&hvadid=259106109359&hvdev=c&hvlo
https://shahreketabonline.com/products/19/118917/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
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برای گرفتن  بنابراین،بسیج کرد.  وانتمی کارمحافظه فرهنگِی -اجتماعیسیاسی و اتی، مالی هایدرصد دیگرشان را با سیاست ۳۰حداقل 
های ستیزی و حمایت از سیاستخواهی و تبعیضهای پیشرو اند، عدالتای که مستعد حمایت از سیاستهای اجتماعینمایندگی گروه

اند حامیان تهجوی آن هنوز نتوانسکه نیروهای اصالحتوان نیست، اما یکی از دالیل اینکم ایران جامعهٔ بیشتر ضروری است.  کارآمد بازتوزیعِی 
بر  ،سعهو تو و آزادی هایشان در کنار دموکراسیبه عقب برانند این بوده است که در گفتمان و برنامهرا ساالری در نهادهای حکمرانی اندک

 اند. تاکید کافی نداشتههای میانی و فرودست جامعه گروهو مطالباِت و منافع  عدالت
 

ی نشان مطالعات تطبیقی معتبر و متعدد :ی که نابرابری و تبعیض کمتری دارند بیشتر استجوامعدر  شهروندانرضایت  )٤
امی بیشتر است، رضایت و شادکها عدالت و برابری در آنشان جوامعی که یافتگیاند که صرف نظر از ابعاد اقتصادها و میزان توسعهداده

 از »علت نابرابری در جامعه من هستم«و » سالمت، ثروت و عدالت«های خواندنِی از جمله کتاب(این مطالعات شهروندان نیز بیشتر است. 
، خشونت، یتماداعبیافسردگی، میزان تبعیض کمتر در کل جامعه دهند برابرِی بیشتر و نشان می) و کیت پیکت از ریچارد ویلکینسون

وندان و شادکامی شهر دوستی میهنو کیفیت زندگی، طول عمر،  کاهدمیهای ملی را نارضایتی، اضطراب، انزوا، اعتیاد، انواع طرد و بحران
و حتی سیاسی  اقتصادی بسِط توسعهٔ ناکارآمدترند و ها شدیدتر است، ی که نابرابری و تبعیض در آنوامع. به تعبیر دیگر جدهدرا افزایش می

سازد ای میعهجام، بلکه انجامدشان نمیلزوما به افزایش رضایت شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی ،اگر همزمان با کاهش نابرابری نباشد
خشونت و جرم و  انواع .جامعٔه بدتری استو برای همٔه شهروندان  است )dysfunctional» (معیوب«که به تعبیر ویلکنسون و پیکت 

(از جمله  حل صرفا فردیهای اجتماعی راه(از جمله آمریکا) بیشتر است. این آسیبی که نابرابری شدیدتری دارند های روانی در جوامعآسیب
ت ساختاری برای کاهش نابرابری و تبعیض و بسط عدالنهادی و مستلزم تغییرات ها این آسیب کاهش، بلکه ) ندارددرمانگریروانمشاوره و 

 است. 
 

اقتصاِد ریزش به «بعضی از سیاستگذاران راستگرا در ایران هنوز به افسانٔه متاسفانه  :افسانه است» ریزش به پایین اقتصاِد « )۵
 به طبقات زیرین ریزشلزوما کنند ثروت فرادستان به طور طبیعی و خودکار باور دارند و تصور می e down economics)l(trick »پایین
نند و سود و کایجاد کار می ودر تولید گذاری سرمایه صرفها پول اضافی را کند و اگر مثال به فرادستان تخفیف مالیاتی داده شود، آنمی

اددانانی ای که اقتصهای تجربیدادهنیز ند. اما تجربٔه کشورهایی مثل آمریکا و عربستان و کبه کل اقتصاد و همه کمک میلزوما مزیت آن 
سرمایه در راکم تاست و  نهافسادهد که این نظریه به روشنی نشان میاند بررسی کرده »)اقتصاد فقیر«آبهیجیت بنرجی (در کتاب همچون 

ز سرمایٔه در ایران هم بخش بزرگی ا رساند.انجامد و خیر متناسبی به کل جامعه نمیاقشار فرادست بعضا حتی به ایجاد شغل هم نمیدستان 
عٔه و طال و خودرو و دالر انباشته شده، صرف تولید و توسبازار ساختمان یا در  به خارج از کشور منتقلهای اخیر فرادستان در سال شدهٔ انباشته
نیستند،  »اقتصاد ریزش به پایین«خواهان منتقد نظریٔه فقط عدالت است. زا در ایران نشده و از پرداخت مالیات عادالنه هم فرار کردهاشتغال

طلبان تاسفانه هنوز حتی میان بخشی از اصالحاما م، گرا هم مورد نقد قرار گرفته استحتی از سوی اقتصاددانان راستامروز  بلکه این نظریه
دارند، توجه  side) -(supplyمحورکار که با کاهش مالیات فرادستان صرفا به اقتصاد عرضههای محافظه. بر خالف جریانحامی داردایران 
از نظر  و کنندنیز توجه می )side-demand( خواه با افزایش قدرت خرید و توانمندسازی فرودستان به اقتصاد تقاضامحورهای عدالتجریان

امروز  .ضروری استهای میانی و فرودست جامعه امکان افزایش تقاضا برای رونق اقتصاد داشته باشند هم که شهروندان گروهاینها آن
ایجاد تر شغل بیش لزوماانجامد و انباشت سرمایه در باال نیم که رشد اقتصادی به نحو خودکار لزوما به کاهش فقر و نابرابری نمیدامی
آمریکا یازمندیم. نهای موثر بازتوزیع و چتر حمایتی برای کاهش نابرابری و فقر و بیکاری، عالوه بر رشد و توسعه، به انواع مکانیزم .کندنمی

نابرابری  گستر و کاهندٔه فقر وهای عدالتکنار رشد اقتصادی توجه همزمان و متوازنی به تقویت این مکانیزمآن در که در است مونٔه کشوری ن
ی از و هم یکرا دارد همزمان هم بزرگترین اقتصاد جهان . آمریکا و در نتیجه در حد کافی ثروت از باال به پایین ریزش نکرده است نشده
قتل عمد و  های خشونت وبرترین کشورهای جهان با چهل میلیون شهروند فقیر و بیشترین سرانٔه زندانی و یکی از باالترین سرانهنابرا

بیشتر و  اما همزمان نابرابریشده،  و ثروت فرادستانش چند برابر ترقرن گذشته ابعاد اقتصاد آمریکا بزرگ . در نیماست افسردگی در جهان
 غالبا ادشاناقتصدموکراتیک که افزایش ابعاد است، بر خالف کشورهای سوسیال کمتر شدهاین اقتصاد جامعه از  تررخوردار بسهم نیمٔه کم

https://shahreketabonline.com/products/219/188617/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://shahreketabonline.com/products/19/260641/%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%86_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://book.donya-e-eqtesad.com/book/620/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1
https://t.me/I_D_Network/4735
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ور است و لزوما به ط مدو کارآ هوشمند مداخله و حمایتمستلزم انواعی از » به پایینواقعی ریزش . «همزمان با کاهش نابرابری بوده است
 .افتدخودکار اتفاق نمی

 
مبتنی بر  »مندی و نفوذبهره«با عنوان  اشپرمایهمارتین گلینس در کتاب که چنان: و عدالت الزم و ملزوم یکدیگرنددموکراسی  )۶

زند. او هم می برابری سیاسی و دموکراسی تیشه به ریشهٔ شود) کند، نابرابری اقتصادی (وقتی از حدی بیشتر میشواهد تجربی استدالل می
دهد که در اکثریت قریب به اتفاق مواردی که میان منافع فرادستان و نشان میآمریکا و دولت  د دهه مصوبات کنگره و سنابا بررسی چن

کند تعلق چه منافع فرادستان را تامین میدولت به آنوزرای های میانی و فرودست جامعه تعارضی هست، راِی نمایندگان سنا و کنگره و روهگ
 به نحوی مرئی ونفع فرادستان اقتصادی در تصمیمات مجلسین و دولت آمریکا های ذیهای گذشته نفوذ شبکهو در دهه گیردمی

در دون بسط عدالت بانتخابات و نظام سیاسی آورد. مندی اقتصادی، نفوِذ سیاسی هم میبهره تعبیر دیگر. به ده استبیشتر شپذیر سنجش
. اگر شودمی» ساالریفرادست«ساالری ،و عمال به جای مردم دگیر قرار می متنفذ ت فرادستاِن نه خادم همٔه شهروندان که در خدمواقع 

 سدهد چگونه وزرا و نمایندگان مجله و مجلس ایران هم صورت بگیرد، به نظرم به وضوح نشان میتحقیق مشابهی روی مصوبات کابین
ایران  گرچهکنند (از جمله در حوزٔه آموزش، سالمت و اقتصاد)، ای از فرادستان عمل میو منافع شبکه» ساالریاندک«در خدمت  اغلب

را  اسیاین لطمٔه نابرابری اقتصادی به برابری سی ی نیست که نتوان یکی از مصادیقتقریبا روز  .آمریکا شکاف درآمدی کمتری دارد امروز از
ازمند ای دموکراسی از جمله نیبسط ریشهبرابری سیاسی و  به تعبیر دیگر، در مصوبات مجلس و دولت و نهادهای عمومی ایران نشان داد.

گیری از آزادی هم مستلزم احترام به کرامت انسانی یکایک شهروندان بهرهاز سوی دیگر است. و کاهش انواع تبعیض اقتصادی بسط عدالت 
انسانی که به خاطر ناعادالنه بودن ساختارهای  اش است.اولیهو اجتماعی برای تامین نیازهای  و فراهم بودن حداقل شرایط اقتصادی

است، بخت و قدرت استفاده از همورد احترام قرار نگرفتاش کرامت انسانی و حقوق بنیادیناش تامین و اساسی جامعه نیازهای اولیه
 د.شوبه تعبیر دیگر، بدون عدالت، آزادی و دموکراسی هم برای همٔه شهروندان محقق نمیهایش و دموکراسی را هم نخواهد داشت. آزادی

 
 »اهمیت دارد؟ چرا نابرابری« عنوان درخشانش با که تیم اسکنلن در کتابچنان :غیراخالقی است(الاقل از حدی بیشتر) نابرابری  )۷

های تفاوت -۱است رفع شود یا کاهش پیدا کند: بندی کرده است، نابرابری الاقل به شش دلیل غیراخالقی است و شایستهاستادانه صورت
برابرِی  -۳دهد برخورداران میقبول بر کمبه ثروتمندان اشکالی از قدرت غیرقابل -۲کند ها ایجاد میای میان منزلت انساننندهتحقیرک
ناقض توجِه برابِر دولت به منافع همٔه شهروندان  -۵برد انصاِف نهادهای سیاسی را از میان می -۴برد های اقتصادی را از میان میفرصت
 ای است (از جمله وراثت) که غیرمنصفانه اند. بتنی بر نهادهای اقتصادیم -۶است و 

 
 فقر، نابرابری و فساد با شیب تند افزایش یافته و بیش از قبل مسالٔه جامعٔه ایران شده است: ۹۶ سال عد ازبدر ایران  )۸

به  یشتربیط کنونی کشور به طور ویژه توجه شرا، (به عنوان ارزش مادر در سیاست پیشرو) گذشته از مطلوبیت عمومی و کلی بسط عدالت
 فزایشادر سی سال گذشته قدرت خرید محرومان تقریبا همیشه یا رو به طلبد. میاز سوی نیروهای پیشرو را و اقتضائات آن سط عدالت ب

ای محروم کاهش یافته است. اعتراضات هبرای اولین بار قدرت خرید دهکبه بعد  ۹۶ سال ها از، اما بعد از تشدید تحریمبوده و یا حفظ شده
گاهی عمومی از این نابرابری تر شدن فرودستان و افزایش نابرابری این ضعیف های سیاسیهم از نشانه ۹۸و  ۹۶ ال . در سه ساستو آ

رایطی زده است. در ش . کرونا هم به فقر و بیکاری دامن»فقر نسبی«و هم  »فقر مطلق«افزایش یافته، هم  »فقر شدید«هم  در ایران گذشته
های فقرزدا و کاهندٔه نابرابری بیشتر از قبل شده است. طبق درصد شهروندان ایران زیر خط فقرند، اولویت و لزوم توجه به سیاست ۳۵که 

. اندار گرفتهر در رٔاس مطالبات شهروندان ایران قکاهش فقر و فساد و بیکاری های ایسپا) های معتبر و متعدد (از جمله نظرسنجینظرسنجی
لی بیشتر این جریان و عم گفتمانیطلبان نیازمند توجه ساختن پایگاه اجتماعی و نمایندگی موثر مطالبات شهروندان توسط اصالحبنابراین، 

 است. اد و بیکاری و تبعیضبه اقتضائات کاهش فقر و فس
 

https://www.amazon.com/Affluence-Influence-Economic-Inequality-Political/dp/0691162425
https://www.amazon.com/Inequality-Matter-Uehiro-Practical-Ethics/dp/0198812698
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خواهانه های پنجاه و شصت تبار چپ و عدالتطلبان شاخص در دههاغلب اصالح طلبان:خواهانٔه اصالحگیری از تبار عدالتبهره )٩
اند. نتیجه این های هفتاد تا نود از این مزیت نسبی کمتر بهره گرفتهشان بر عدالت در دههمتاسفانه با کاهش تاکید گفتمانی، اما اندداشته

احتمال  ترند،خواههای شاخص سیاسی عدالتعادی بپرسید که کدام چهره های پیشین اگر امروز از یک شهروندشده است که بر خالف دهه
یشترین هم در شرایطی که بطلب نام ببرد، آننژاد یا ابراهیم رئیسی نام ببرد بیش از این است که از رهبران اصالحکه از محمود احمدیاین

طلبان مد خاتمی اتفاق افتاد. ائتالف انتخاباتی و تاکتیکی اصالحهای محفرودستان و طبقه متوسط در دولتبرای بهبود قدرت خرید میزان 
توجهی دولت روحانی به کاهش شکاف و کم ۹۶و  ۹۲های در سالهای ملی ایجادشده برای مدیریت بحرانروها با حسن روحانی و میانه

 خواهانهخواهانه افزوده است. احیای وجهٔه عدالتتاهداف عدال گفتمان و ازطلبان اصلٔه جریان اصلی اصالحبر فهم در دورٔه قبل درآمدی 
ز این نژاد که اخواهی از امثال احمدیتر صورت نگیرد، پس گرفتن پرچم عدالتطلبان که در تبارشان ریشه دارد اگر زودتر و قویاصالح

 طلبان قابلخواهانٔه اصالحبا اتکا به تبار عدالت، اگر زودتر انجام شود اماشود. دشوارتر می کنندمیای فریبانههای عوامعنوان سوء استفاده
های انای ایرانیان هم عدالت و قهرمملی و اسطورهمذهبی و در فرهنگ . از امتیازات این جریان تبدیل شود به یکی هدوبار تواند است و می باور

 مینزجایگاه بلند و جذابیت فراگیری دارند و این علی، آرش و کوروش) بنابیطالب، حسینبنگستر (از جمله علیخواه و عدالتعدالت
 افزاید.می »دخواهآطلبان داصالح«وجه به عدالت توسط ، بر تاثیر و توفیق تمذهبیزمینٔه فرهنگی و 

 
  

ه چدر ایران مرکزی اصالحات  هایدالیکی از جویی (در کنار دموکراسی و آزادی) به تبدیل عدالت .٧
 دارد؟ای لوازم تشکیالتی و سیاستی

 
اهی و خو خواهی و آزادیمطلوب است در کنار دموکراسی )به معنا و با الگویی که ذکر شد و به دالیلی که آمد(عدالت  های پیش گفتیمدر بخش

رشماری دارد که پقتضائات عملی ا . این محوریت یافتن عدالتمحوریت پیدا کندطلبان ایران های اصالحها و کنشگرایی در گفتمان و برنامهتوسعه
تر خواهبرای عدالت ف راهبردیهد ۳۰ه بگیرد. در ادامه به اختصار بنهادهای این جریان قرار  نیروها و شایسته است موضوع گفتگوی عمومی و بررسی

اهداف ضی از این . بع)اندکه قابل رجوع امهای تفصیلی پرداختهای از این موارد در نوشتهپارهجزئیات به پیش از این ( کنماشاره میطلبان شدن اصالح
 :خواه»دآد«طلباِن اصالح »گفتماِن «و  »هاسیاست« اند و برخی دیگر بهمربوط» یابیسازمان«و » تشکیالت«به راهبردی 

 
طلب در دفاع از حق متشکل شدن های اصالحمتاسفانه تاکنون احزاب و چهره اجتماعی: هایگروه نمایندگی نهادهای تقویت )١

و نهادهای و خصوصی)  (هم برای کارگران و هم برای کارمندان در هر دو بخش عمومیهای اجتماعی و اصناف و تشکیل سندیکاها گروه
اند. هضروری در این جهت به قدر مطلوب مبارزه و تالش نکرد ها به قدر کافی فعال نبوده و برای تغییرات حقوقی و حقیقِی نمایندگی این گروه

قٔه ما هم های منطاند و دولتشان در پهلوی اول تا امروز ضد تشکل عمل کردهمتاسفانه اساسا نهادهای امنیتی در ایران از ابتدای تشکیل
 اندشی از جامعه، آزادی و تشکل و تحزب را محدود کردهشغل دولتی و کاالهای اساسی نسبتا ارزان برای بخعموما در ازای تامین امنیت و 

.  اکنون حتی باید نهادهای امنیتی را با گفتگو و فشار قانع کرد که برای تامین امنیت و حفظ یکپارچگی ایران هم کاهش که قابل تداوم نیست
های گروه ای که بهقویت نهادهای نمایندگیبدون تهای ساختاری بسط عدالت و رفع تبعیضضروری است و تبعیض و نابرابری نارضایتی و 

ناممکن اسا اسفراهم کند  شان راو فرودستان) صدا بدهد و امکان پیگیرِی متشکِل مطالبات های در معرض تبعیضاجتماعی (به ویژه گروه
کارمندان بانک اگر  ؛شدندکار محروم نمیاز حمایت قانون  ۱۳۸۰مقتدری داشتند احتماال در سال سندیکای ایران قالیبافان اگر مثال  است.

ای مستقل و اگر معلمان سندیک ؛شددر ایران پیشگیری یا افشا میو بانکی ای داشتند بسیاری از فسادهای مالی در ایران سندیکای قوی
 گر کارگراِن ا  ؛کردپیدا نمیبار کنونی را وضعیت تاسفو کیفیت مدیریت و آموزش در مدارس دولتی آزاد و پرعضو داشتند عدالت آموزشی 

های اگر تشکل ؛های پرفساد و پرآسیب قابل پیشگیری بودسازیی توانمند داشتند بسیاری از خصولتیهاهای بزرگ ایران سندیکاکارخانه
اگر کارگران  ؛دادرخ نمیها نمایندگی پرستاران و پزشکان عمومی به اندازٔه پزشکان متخصص قوی بود این سطح از شکاف درآمدی بین آن

نفر از صیانت از حقوق  ۱۰های زیر کارگاه ۱۳۸۱سال  نفر و در ۵های زیر کارگاه ۱۳۷۶های کوچک سندیکا داشتند احتماال در سال کارگاه
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تاثیرگذاری  دگینمایننهاد های فعال در مناطق آزاد و ویژٔه اقتصادی و بنادر ایران و اگر کارکنان شرکت ؛کردندکارگر معافیت قانونی پیدا نمی
ق در بخشی از حقومذاکرات دسته جمعی و سندیکا داشتن و  حقو بهداشت کار،  ایمنیاز بسیاری از حقوق مربوط به  ۱۳۸۴داشتند از سال 

زدایی قرراتی م، دولت برای تقویت تولید به جادیکاها در ایران قوی و آزاد شونداگر سن شدند.ها محروم نمیجرائم و مجازات ،کار زنانشرایط 
امین تروزآمدسازی مقررات، افزایش حمایت از نیروی کار، افزایش ثبات بازار،  اتی همچونبه سمت اصالحو خالی کردن پشِت نیروی کار 

روکراسِی ب، تسهیل و اصالح دهِی کارآ و آسان به کسب و کارهای ُخرد، وامو حقوقیارائٔه مشاورٔه رایگان فنی ها، رفع تحریمامنیت سرمایه، 
ی کارگران متاسفانه اغلب نهادهای ضعیف نمایندگرفت. ثبت و تولید و صادرات کاال، ارتقای قوانین مالی و اصالح نظام بانکی و مالیاتی می

توزیع رانت  جویی ودنبالٔه بروکراسی دولتی و غیردموکراتیک و ابزارهایی برای رانت و اصنافی که در شرایط کنونی امکان فعالیت دارند، عمال
هم ضروری  هایشانسازی و افزایش مشارکت موثر اعضایشان در مجامع عمومی و فعالیتاند و دموکراتیکتوسط حلقٔه بستٔه مدیرانش شده

 است.  
 

در نهادهای ی به ویژه در سطوح عالی مدیریتاستخدام و ارتقا (ساختار حقیقِی ها و ، انتخاباتقوانیندر با انواع تبعیض ساختاری:  مبارزه )٢
غیراصولگرا،  هایمذهبی ،هاغیرمذهبیر برابر زنان، غیرشیعیان، دانواعی از تبعیض ساختاری وجود دارد که در ایران ) حکمرانی

 ،سایی استقابل شناایرانیان از  و متنوعی های بزرگهای بزرگ نیستند و گروهکن تهران و شهر ایرانیانی که سا برخی اقوام، ها، غیرمحجبه
های بزرگی پذیر زیادی به گروهاجتناب و نیروی انسانی باکیفیت ایران محروم کرده و رنج دهای حکمرانی ایران را از بخش بزرگی از مدیراننها

یض در انواع تبعرفع عوامل حقوقی و حقیقِی نیز های هاشمی، خاتمی و روحانی متاسفانه حتی در دولت. استاز جامعٔه ایران تحمیل کرده
رفع تبعیض جنسیتی، مذهبی و  ،هاخالت نهادهای امنیتی و حراستدقانونی (شامل منع  ستخدام و ارتقا در نهادهای عمومی، اگزینش

ورد توجه مو کاهش انواع تبعیض ساختاری  گزینی شفاف در نهادهای عمومی)سازی فرآیندهای شایستهمدسیاسی در این فرآیندها، و کارآ
  کافی نبوده است.

 
طلبان ی اصالحگرای. توسعهایاست، اما نه هر نوع توسعه در گرو توسعهکاهش فقر بدون تردید : با شش صفتبیشتر  گرایِی توسعه )٣

د تا با را پیدا کن» متوازن«و » مشارکتی«، »جانبههمه«، »عادالنه«، »گراشمول«، »پایدار«گانٔه ضروری است که بیش از قبل صفات شش
امنیت،  ).امح دادهرا توضیاین شش صفت  »طلبان پیشروگرایِی اصالحشش صفت توسعه«در یادداشِت عدالت سازگار شود (اقتضائات بسط 

 بسط این نوع توسعه است. لوازمسیاسِت خارجِی خادِم منافع ملی و افزایش مشارکت عمومی از 
 

خواه »دآد«ها و نیروهای ها، احزاب، چهرهافزایی موثرتر میان تشکلبرای هم »:جبهٔه دموکراسی و عدالت«حرکت به سمت تشکیل  )٤
گذاری الزمٔه این حرکت این است که یا شورای عالی سیاستضروری است. » جبهٔه دموکراسی و عدالت«حرکت به سوی تشکیل نوعی 

های تشکل واحزاب  و همزمان شودآن جایگزین  مدترییک شفاف و کارآنهاد دموکرات شدنش تن بدهد یا طلبان به دموکراتیک و شفافاصالح
ر قالبی درا بپذیرند)  هااین آرمان کنند و حاضرند لوازم تحققیرا مطالبه م» اد، آزادی و دموکراسید«تر تر (که صادقانه و مجدانهخواه»دآد«

برای » ات مقدماتیانتخاب«و تصویب نوعی  »طلبانپذیر اصالحبرنامٔه سنجش پنجاه«تدوین و انتشار داشته باشند.  تریقویهماهنگی  جدید
ها مجال برای انتخابات مجلس یازدهم گرچه عمال به خاطر ردصالحیتمکانیزم انتخاب نامزدهای مورد حمایت این جبهه (طرح سرا) 

و  موکراتیکدٔه سوسیالخواهانگستر و دموکراسیعدالت هایتدوین سیاستارزشمندی به سوی  هایگام، ندتحقق پیدا نکردپیگیری و 
اصالحات  جدیت در زملتکه مسبعدی  های جدیبا گاماین تحرکات ضروری است ، اما بودطلبان افزایش مشارکت دموکراتیک بدنٔه اصالح

 .ادامه یابدساختارِی تشکیالتی و گفتمانی است 
 

جبهٔه «بخشی از نیروهای سیاسی و مدنی ایران در قالب جدید: گستِر عدالت» محورهای مسالهائتالف«دادن به شکل )٥
محور اما حول اهداف مساله طلبان پیشرو همراه شوند،توانند با اصالحها نمیزمینه قابل سازماندهی نیستند و در همهٔ » طلباناصالح

)based-issue(  یکایک ای همچون سیاستی خاصهداف هر یک از امثال حول ائتالف ساخت. برای بسط عدالت ها توان با آنمیخاص

https://t.me/jalaeipour/7339
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صیانت از محیط زیست، عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و مدیریت آموزش آمد یا  »طلبانپذیر اصالحجشپنجاه برنامٔه سن«مواردی که در 
سازی جلوگیری از خصوصیهای اساسی و اجتماعی و حقوق بشر، عدالت جنسیتی، دفاع از آزادیرفع فقر شدید و مطلق، در مدارس دولتی، 

حفظ  ،و کارمندان دفاع از حقوق کارگران تخابات،شفافیت، مدیریت تعارض منافع، آزادی انتخابات، حزبی شدن ان در بهداشت و درمان،
بارزه با مزدایی از جرائم مواد مخدر، زندانی فسادپرور، اصالح ساختارها ،خادِم توسعٔه عادالنهسیاست خارجی یکپارچگی سرزمینی ایران، 

طلب ای که خود را اصالحتوان با بخشی از نیروهای سیاسی و مدنیهای استخدام و ارتقا میکاهش انواع تبعیض در رویه فساد علمی و
امالن و اصولگرا، ح-طلبهای تشکیالتِی اصالحقالبفراتر از توانند محور جدید میهای مسالهخوانند ائتالف ساخت. این ائتالفنمی

ت از شوند. مثال برای صیانبخش بزرگی از شهروندان  کارِ  د زندگی و آموزش و سالمت و شرایطو بهبوی عامالن تحقق این اهداف سیاست
بسط  وهای محیط زیستی کشور ائتالف کرد یا برای مبارزه با فساد علمی و رفع فقر مطلق توان با بسیاری از فعاالن و سمنمحیط زیست می

با است قر فای که در خدمت توسعه و رفع یا برای تقویت دیپلماسیخواهان اصولگرا عدالت با بخشی ازعدالت آموزشی و عدالت در سالمت 
ٔه ها نقشٔه صحنسازی حول آنمحور و بسیج اجتماعی و ائتالفورزی مسالهاین سیاست محور ساخت.توان ائتالف مسالهمیروها میانه

بین نخبگان سیاسی که بعضا هیچ ربطی به منافع شهروندان و  ر و سیاسیمحوهای گذشتهدهد و به جای منازعهسیاست را هم تغییر می
های اجتماعی (از جمله معلمان، دانشجویان و نیروی انضمامی و ملموس گروهو منافع مسائل موضوع سیاست را شان ندارد، مسائل عینی

و ردن کتوانند در رصد طلبان میاند و اصالحشدنعمال در حال ساخته محوری مسالههابسیاری از این ائتالفکند. میو خیر همگانی کار) 
ماعی هم های اجتدر فضای آنالین و رسانهعمل کنند.  ترشان بهتر و چابکشان و کمک به تحقق اهدافکردن و نمایندگی هاآن شناسایی

خیر در همین زمین های ادر همین هفتهمثال است.  گیریمحور حول اهداف کامال مشخص در حال شکلهای مسالهانواعی از ائتالف
تکذیب  های هیرکانی به یک شخص،هکتار از جنگل ۵۶۰۰ماه، تکذیب واگذاری معترض آبان توقف اجرای حکم اعدام سهواقعی سیاست 
مه ه ی با فرزندش علییازدهم کوه دماوند به نام سازمان اوقاف، رسوایی جعل سند مهرداد بذرپاش و تماس نرگس محمد ثبت سند یک
ی نهادهای سیاسکنندٔه تعیینگری و مشارکت ای بودند که در فضای آنالین و حتی بعضا بدون میانجیخواهانهعدالتاهداف دقیق 

گر های دینیروهایی شکل گرفت که در زمینهنهادها و محور میان طیف وسیعی از شهروندان و های موضوعشان ائتالفطلب حولاصالح
های موضوعی با سایر نیروها و سازیطلب در ائتالفها و احزاب و نهادهای اصالحنظر نیستند و از قضا همه موفق بود. اگر چهرهلزوما هم

ی در نهادهاعدم حضورشان حتی در همین شرایط ریزش پایگاه اجتماعی و  خواهانهتر عمل بکنند بخشی از اهداف عدالتفعاالن ماهرانه
عقالنیت «محور خاص توجه به اقتضائات نظری و عملی باور به های مسالهاز لوازم توفیق در ساختن این ائتالفاند. ل تحققحکمرانی قاب

طلبان هم ، اصالحطیفی است، بلکه نیت صفر و صدی نیستکه عقال) است: به رسمیت شناختن اینbounded rationality» (کرانمند
بهره سیون هم بیی از اپوزییهای از حاکمیت و بخشیهاطلبان در میان اصولگرایان و بخشقبای اصالحر  ،گیرندبعضا غیرعقالنی تصمیم می

توافق  حول اهداف خاص بهدر مواردی توان میشان به منافع عمومی و توجهبهرٔه رقبا از عقالنیت هر میزان از عقالنیت نیستند و با اتکا به 
 افزایی کرد.هم کاری ورسید و در جهت خیر همگانی هم

 
 خواهِی طلبان به سمت عدالتحرکت جبهٔه اصالح طلب:تر اصالححزب بزرگ خواهانه در یکهای عدالتگیریهتتقویت ج  )٦

شان به ایههای جبهها و هماهنگیاین جریان در گفتمان و برنامهو پیشروتر تر بزرگ ،د حزب محوریبیشتر مستلزم این است که یک یا چن
های دموکرات«الگوهایی همچون  .وزن بیشتری بدهنداش و اقتضائات تشکیالتی دموکراتیکسوسیال خواهانهٔ عدالت هایسیاست
اندازی یک جریان به جای راهآموزند، چراکه این نیروها طلبان ایران هم درسبرای اصالحدر آمریکا  )ustice DemocratsJ» (خواهعدالت

دموکرات گذاشتند و با حمایت از نامزدها و پرنفوِذ گیری حزب تر کردن جهتخواهانه، تمرکزشان را بر عدالتخواهعدالتنفوِذ و کمسوم 
ای تهپیشروتر کردند. هسهای آن را در چند سال گذشته به نحوی موفق و مرئی های پیشروتر در این حزب گفتمان و برنامهها و برنامهچهره

طلب اصالحروتر و پیشتر های یک حزب بزرگگفتمان و برنامه در عدالتجایگاه بر  بیشتر طلب با تمرکزاز فعاالن و نهادهای پیشروتر اصالح
 . جهت دهنددموکراتیک این جریان را به سمت اهداف سیاستی سوسیالحرکت توانند برآیند می
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 cadre» (رپایهکاد حزب«طلب بیشتر به الگوی احزاب کنونی اصالح طلب:اصالح پایهٔ حزب وسیعحرکت به سمت تشکیل یک  )٧
party(پایهٔ وسیع«طلب ضروری است که به سمت یک حزب اصالحو پیشروتر تر اند و الاقل یکی از احزاب بزرگ) نزدیک «mass party (

خواهی در »دآد«توفیق در های میانی و فرودست اجتماعی را نمایندگی کند. گروه حرکت کند تا بتواند مطالباتدموکراتیک، شفاف و کارآتر 
 حزب کادرپایه بیشترهایی خاص هم هست. یک حزب، عالوه بر فرِم تشکیالتی متناسب با این هدف، مستلزم تمرکز بر فعالیت

کوشد و می دانعمدتا در بروکراسی حکمرانی تربیت شدهای است که ، محفل نخبگان سیاسیندکعمل می »محوررسانه«و  »محورانتخابات«
ز ضمن استفاده ا» پایهوسیع«اما حزب  کند. و منافِع الیگارشِی حزب را تامین هایش را وارد نهادهای حکمرانیر دتعداد بیشتری از کا

نحو ه بست و قبل و بعد از انتخابات هم ا» محورجامعه«های انتخاباتی برای فرستادن نمایندگانی که اهداف حزب را پیگیری کنند فرصت
 کندی، بیشتر از فعاالن صنفی و مدنی عضوگیری مرودخواهد نمایندگی کند میهایی که میبه دِل جامعه و گروه» کشف مسائل«برای  مستمر
ن یی، جذب و آموزش فعاالتوجه بیشتر حزب به شناسا. کنددهِی مویرگی میسازمان» فشار اجتماعی«و » سازی مطالباتعمومی«و برای 

تواند کمک کند بخشی از نیروهای توانا و فعالی ها هم میهای مختلِف عدالت و پذیرا بودن حزب برای عضویت و فعالیت موثر آنمدنِی حوزه
گستر و التی عدهاکنند چنین حزبی را بستری مناسب برای کمک به تحقق سیاستهای متکثر اجتماعی را نمایندگی میکه یکی از گروه

و منظم یافته ازمانارتباط س است چون »محورپایهحزِب وسیع«دموکراسی سوسیالاساسا . یا با آن همکاری کنند پیگیری مطالباتشان بیابند
شناسایی و  کشف« وهای متکثر اجتماعی میانی و فرودست گروه اعضای(به تعبیر گرامشی) و نهادهای نمایندگی و » روشنفکران ارگانیک«با 

حزب و » ماعیدموکراسی اجت«نوعی در قالب دهی سیاسی سازگار نیست و با هر فرم سازمان »برنامٔه سیاسی«شان به شان و تبدیل»مطالبات
های »برنامه«خواه در ایران فقط نباید از »دآد«طلبان به تعبیر دیگر، اصالح .ممکن استمحور و جامعه ک و شفاف و کارآیتدموکرا پایهٔ وسیع

آن هم  اعِی و ساختن پایگاه اجتم سازماندهی و فعالیت سیاسی »روِش «تر از آن باید از دموکراسی اروپایی الهام بگیرند، بلکه مهمسوسیال
شدن و متناسب اتحزبی شدن انتخابقانون انتخابات، اصالح . اش را بسازند»ایرانی«و متناسب با اقتضائات بستر نهادی و تاریخِی ما  بیاموزند

 )دهدتر و ادغام شدن میطلب (که به احزاب انگیزٔه بزرگساز اصالحاش در نهادهای اجماعاجتماعیتعداد حق رای هر حزب با وزن و پایگاه
  است. در ایران پایهگیری حزب وسیعشکلهم از لوازم 

 
 کند:جا خوب کار نمیخورد و همهشکست میگاهی باشد، باید مرز اخالقی داشتهکه بازار پذیرش نظری و عملی این )٨

 :کهطلبان توجه بیشتری کنند به ایناز جمله لوازم بسط عدالت این است که نیروهای پیشروی اصالح
ریدنی چیزهایی هست که نباید خ» های اخالقی بازارتوان خرید: محدودیتآنچه با پول نمی«به تعبیر مایکل سندل در کتاب  اوال •

  گذاری شود،یا در بازار ارزش باشد
  خورد و نیاز به تنظیم دارد،ت میثانیا بازار گاهی شکس •
 دمتلزم حمایت و دخالت کارآوندان مسپذیرترین شهر ترین و آسیبثالثا آموزش عمومی و سالمت و درمان و حمایت از ضعیف •

 ،دولتی است
و دولت به جای مداخله برای  تر شودشفاف و غیرانحصاری و رقابتیباید هم  کارآمد استهایی که سازوکار بازار در حوزهرابعا و  •

 تر و شفافیت بیشتر شود.گذاری کاال و خدمات بکوشد در بازار انحصار کمقیمت
ر اغلب بازارها و عدم شفافیت د جویی، انواع انحصار و رانتخریدبا پول یا پارتی و پست و زور توان چیز را میمتاسفانه در ایران امروز تقریبا همه

راندن عقب وتامین خیر همگانی  ،برای کاالزدایی(به ویژه در آموزش و سالمت) ها از حوزهبرخی در  نیروهای پیشرو باید .استقابل شناسایی
 تری کنند.تالش افزونمافیاها 

 
اران، کارگران بیک ،معلولیت افراد دارایها، خانمانبی: پذیرترین شهروندانتوجه بیشتر به مطالبات و بهبود زندگی آسیب )٩

مواد مخدر،  کنندگاناز تحصیل، بیماران خاص، سوءمصرف مهاجران، کودکان کار، کودکان بازمانده غیررسمی،و کارمنداِن  بیمه، کارگرانبی
و قربانیان  هاامهشناسن، بیهای مذهبیاقلیتزنان سرپرست خانوار، ا، هخواب، کارتنسرپرست و بدسرپرست، زندانیان، کولبرانکودکان بی

و بهبود ود شدر سیاست پیشرو نمایندگی شان باید مطالباتاند که صداییو بی تبعیض پذیر و تحتهای آسیبگروه فقر شدید از جمله

https://www.digikala.com/product/dkp-45254/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%84
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تر میلیون خانوار ایرانی در سه دهک محروم ۷در شرایط کنونی حدود  .گرددطلبان ع تالش جمعی و نهادینٔه اصالحوموضشان بیشتر زندگی
میلیون خانوار فرودست تنها  ۷پرداز ندارند و از این صدای جامعه در خانوارشان حتی یک نفر هم بازنشسته یا کارمند با حقوق ثابت یا بیمهو بی
ر جامعٔه ایط زندگی این خانوارها که تحت بیشترین فشارهای معیشتی دمیلیون خانوار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امدادند. بهبود شر  ۲.۵

 موارد زیر از جمله لوازم افزایش این توجه است:خواهان است. ایرانند هم مستلزم توجه بیشتر عدالت
زی و ساو فضاهای عمومی شهری به مناسب نهادهای عمومی هٔ (از جمله الزام هم »قانون جامع معلوالن«اصالح و ارتقای  •

 ؛شان برای شهروندان دارای معلولیت)پذیریدسترس
 هٔ ایران، حق دریافت بیم سمهاجران در مدار  هٔ امل ضمانت حق تحصیل فرزندان هم(ش» قانون جامع مهاجران« تصویب قانون •

تمدید  هٔ رانندگی، کاهش هزین هٔ ک و مستغالت و دریافت گواهینامدرمانی همگانی، حق افتتاح حساب بانکی و خرید و فروش امال
 یمهاجرانپناهندگان و یافت شهروندی ایران توسط در  ، حق تردد بدون نیاز مجوز به همٔه شهرهای ایران و امکاناقامت مهاجران

 ؛سال زندگی در ایران دارند) ۵ که سابقهٔ 
های ها، آسایشگاهکودکمهد  اِت و ارتقای کیفیت اداره و خدم زیستیاصالحات ساختاری در سازمان بهافزایش بودجه و  •

 ذهنی و جسمی و حرکتی در بهزیستی؛ بخشی به معلوالنسالمندان و جانبازان و مراکز توان
هداری ها و مراکز نگکاهش موانع حقوقی و حقیقِی فرزندخواندگی و جایگزینی فرزندخواندگِی موقت و دائم به جای شیرخوارگاه •

 ؛سرپرست و بدسرپرستکودکان بی
 ؛برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی و آزار جنسی» اورژانس اجتماعی«قای کیفیت خدمات ارت •
ار، معتادان و مهاجران کودکان ک – در واقع بازداشِت  –آوری های جمعطرح هٔ شدو آزمون افزا، آسیبماندههای عقبتوقف سیاست •

 ؛غیرقانونی
 ،کنندگان مواد مخدرخدماِت حمایتی موثر به سوء مصرف هٔ شهرهای ایران برای ارائاحداث مراکز گذرِی استاندارد و پرشمارتر در  •

 ؛کنونی در مبارزه با مواد مخدر هٔ ماندهای عقبشان به جای سیاستیابیشان و کمک به شغلتوانمندسازی
و  »کولبران هٔ بیم« ،»اشتغال عمومی در مناطق محروم مرزی«های و اجرای طرح» منع شلیک به کولبران«تصویب قانون  •

 ؛کولبری هٔ برای حل مسال »های مرزیبازارچه«
 ؛»پایگاه رفاه ایرانیان«های افزایش دقت و شموِل بانک داده •
 افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد؛ •
 ها؛ پذیرترین شهروندان برای افزایش کارآیی این حمایتهای نهادهای حمایتی عمومی از آسیبسازی بانک دادهیکپارچه •
  .پذیرهای آسیبحمایت از این گروههای حمایتگری فعال در با نهادهای مدنی و گروه افزاییو هم ارتباط ارگانیک •

 
ه شهروندان ورزی نسبت بهای حفاظت از محیط زیست از ارکان سیاست پیشرو و از اقتضائات عدالتسیاست صیانت از محیط زیست: )١٠

یدا نکرده طلبان جایگاه محوری پورزی اصالحهای آینده و سایر ساکنان زمین است و متاسفانه هنوز به قدر ضرورت در سیاستکنونی و نسل
عدنی جنگلی و مخاکی و ، بخش بزرگی از منابع آبی و گر محیط زیست در جهان استریبهم در شرایطی که ایران هشتمین تخاست، آن

 تروجه افزونتاند. توجه بودهسال گذشته به محیط زیست کمهای چهلو همٔه دولت اندایران به نحوی غیرپایدار و تجدیدناپذیر از میان رفته
 :از محیط زیست ایران استحفاظت تالش برای از لوازم به موارد زیر طلبان اصالح
  ؛از محیط زیست ایرانموثرتر اصالحات قانونی برای صیانت  •
  ؛ها و مناطق چهارگانٔه محیط زیستها، کوهها، رودخانههای اجرایی حفاظت از حریم جنگلافزایش ضمانت •
  ؛سازمان ساختاری و مدیریتی در اینافزایش بودجه و اقتدار سازمان حفاظت از محیط زیست و اصالحات  •
 های متولی در عرصٔه محیط زیست و منابع طبیعی و تقویت قدرت نظارتی آن (از جمله در ارزیابی محیطادغام ساختار سازمان •

  ؛های عمرانی و صنعتی)طرح زیستی و آمایش سرزمینِی 
  در کشور؛و گاز آب  و بنزینو مصرف پالستیک آلودگی کربنی و و کاهش  هامنع قانونی استفاده از کیسه پالستیکی در فروشگاه •



تر شوند؟خواهطلبان عدالتالحچرا و چگونه اص   

 

 
 19 	

  ؛فعالیت نهادهای مدنی محیط زیستی آزادی •
 ی آالینده و پرمصرف؛توسط خودروهاسازی هوا آلوده کاهش •
 تقویت حمل و نقل عمومی و پاک؛  •
ها و داریگاو(به ویژه های صنعتی هش رنج حیوانات در پرورشگاه، کاای برای صیانت از حقوق حیواناتاصالحات قانونی و رویه •

 ؛و پیشگیری از انقراض حیوانات اقلیم ایران ها)داریمرغ
 کاهش تولید زباله و افزایش و کارآمدسازی تفکیک و بازیافت پسماند در همٔه مناطق ایران؛ •
حیط های جهانِی صیانت از مموثرتر ایران در ائتالف آفرینینقشالتزام عملی ایران به تعهدات معاهدٔه محیط زیستی پاریس و  •

 زیست،
 .هدف توسعٔه پایدار سازمان ملل ۱۷ قو گام برداشتن در جهت تحق •

 
 عادالنه افزایش عهٔ روی توسگذارِی موثر ترین سرمایهها و پربازدهترین سیاست ضد فقر و کاهش نابرابرِی فرصتایریشهعدالت آموزشی:  )١١

فی تنها به عدالت آموزشی توجه کاهای اصالحات، نهطلبان، حتی در دولتکیفیِت آموزش رایگان دولتی است. متاسفانه اصالح شمول و
که  سی؛ مدار اندبودهافزایش سهم مدارس خصوصی  از کارگزاراِن تبدیل کردند و » کاالی خریدنی«به » حق«آموزش را از اند که خود نداشته

رد ک بر افزایش کیفیت آموزش عمومی غافل اشتوجه و منابع متمرکز کردِن  را از آموزش و پرورش وزارت و و مدیران را جذب هابهترین معلم
های . وزرای آموزش و پرورش دولتبینیمخاص اند می خصوصی یاهای برتر کنکور که تقریبا همه از مدارس و اکنون نتیجٔه آن را در رتبه

آموز میلیون دانش ۱۵که این وزارت که با نزدیک به یک میلیون معلم و بیش از اند، در حالیترین وزرای کابینه بودهاصالحات هم از ضعیف
پولی  و توسعٔه کّمی آموزش عالیطلب بر های اصالحتمرکز بروکراتخانه است. ترین وزارتهایشان سر و کار دارد به یک معنا مهمو خانواده

به جای توسعٔه کیفی آن هم ایران را دارای یکی از باالترین درصدهای دانشجوی تحصیالت تکمیلی در جهان  تری از آنکردن بخش بزرگ
در ایران رواج  و انواع فساد علمی نداردحضور دانشگاه برتر جهان  ۵۰۰در میان  های ایراندانشگاهیک از هیچ که ، در حالیکرده است

م هم ضرورت اخالقی دارد و خادم توسعه است و هبخشی به آن تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش عمومی و اولویت. باری پیدا کرده استتاسف
پایگاه  نساخت سازوکارهایترین مهماز ها دانشجو شان و صدها هزار معلم و میلیونآموز و والدینها دانشتواند با افزایش رضایت میلیونمی

 است که ای بسط عدالت آموزشی در ایرانهاز جمله ضرورتموارد زیر  شود. »دخواهآطلبان داصالح«وسیع و قابل اتکا برای  اجتماعِی 
 قرار بگیرد: »خواهدآد«طلباِن اصالح«است بیش از پیش مورد توجه و حمایت شایسته
د درص دو برابردست کم به میانگین جهانی است و ضروری است  سومعمومی (که در ایران یک هٔ افزایش سهم آموزش از بودج •

 ؛کنونی افزایش یابد)
  ؛و کاالزدایی از آموزش زداییخصوصی •
 ؛محوریتقویت مدرسه •
 بیت و آموزشو آموزش معلمان برای استفاده از ابزارها و محتوای دیجیتال برای تر بازطراحی و بازآرایی نظام آموزش آنالین  •

 و کاِر معنادار را پیدا کنند (این ضرورت بعد ازو شکوفا بخش و مسئوالنه های زندگی مدنی رضایتمهارتدانش و شهروندانی که 
 ؛آموزان بیش از قبل شده است)شیوع کرونا و آنالین شدن آموزش دانش

 ؛ارزش آموزشیبیی و تجار  آموزشیهای کمکها و کالسمهار مافیای کنکور و کتاب •
ن و درصد جمعیت معلما ٢های ستادی آموزش و پرورش (به طوری که کارکنان ستادی این وزارتخانه از بخش کاهش حجِم  •

 ؛کارکنان مدارس تجاوز نکنند)
شده افزایش کیفیت مدیریت و آموزش مدارس دولتی (از جمله با افزایش حقوق مدیران و معلمان و استفاده از سازوکارهای آزمون •

  ؛ا حقوق باال)بدولتی از جمله نظام ارزشیابی مدیران و نصب بهترین مدیران سال گذشته برای مدیریت بدترین مدارس  –در جهان 
هم آموز قرن شانزدمتناسب با نیازهای دانش آموزشیو ابزارهای د و موا مکتوب و ویدیویی وایقای محتو ارتبنیادین اصالح  •

 ؛شمسی

https://sdgs.un.org/goals


تر شوند؟خواهطلبان عدالتالحچرا و چگونه اص   

 

 
 20 	

انع و م را منتشرآموزشی های کمکاندازی سامانٔه شفاف و آنالینی که نام همٔه مدیران مدارس خصوصی و انتشارات کتابراه •
 های وزارت آموزش و پرورش شود؛مدیریتدر های تعارض منافع ها در موقعیتقرارگیری آن

  الین؛الین و آنآف گذاری بیشتر روی نوسازی مدارس و بهبود فضاها و امکانات آموزشیسرمایه •
 ؛ورسیٔه تحصیلِی کودکان بازمانده از تحصیلبشناسایی و  •
 ؛معلمان بندِی و رتبه ارتقای کیفیت آموزش •
 ؛سهمیه در آموزش عالی رچیدن انواعب •
مٔه هو فراگیرسازی دسترسی رایگان یا ارزان آموزان و دانشجویان برای دانشهای آموزش آنالین تقویت و بهبود زیرساخت •

 به آن؛آموزان و دانشجویان دانش
ها در فرآیند گزینش معلمان و مدیران مدارس و دانشجویان و اعضای هیات علمی و منع دخالت نهادهای امنیتی و حراست •

 ؛هاشگاهمدیران دان
 های برتر جهان؛ها و دانشگاهیان ایران با نهادهای علمی و دانشگاههای ارتباطات علمی دانشگاهسازی زمینهفراهم •
 .ها و آموزش و پرورشبرای دانشگاهگذاری منع دخالت غیردموکراتیک و پرآسیب شورای عالی انقالب فرهنگی در سیاستو  •

 
گستر و پیشرو است که اغلب شهروندان را عدالت ترین حوزٔه سیاستسالمت عمومی در کنار آموزش عمومی مهمعدالت در سالمت:  )١٢

» گانیبیمٔه درمانی هم«است.  نبودهطلبان ورد توجه اصالحدر حد ضرورت م» حق عمومی«به » کاال«تبدیل آن از کند و متاسفانه درگیر می
مستلزم  و کانادا) ، بریتانیا(از جمله آلمان، ژاپنو بر اساس تجارب همٔه جوامع موفق در این زمینه ترین ضرورِت عدالت در سالمت است مهم

ته هایی برداشگام سازی بیمٔه درمانیعمومیدولت یازدهم به سمت در » طرح تحول سالمت«در است. » های سالمتسازی بیمهیکسان«
تارهای حکمرانِی سالمت عمومی توجه نکرد. در این طرح ساختارهای معیوب حکمرانِی شد، اما پایدار نبود، چرا که به ضرورت اصالح ساخ

های کنندگان خدمات سالمت تمرکز شد. تا زمانی که بیمهحفظ شدند و صرفا بر پرداخت به تامین -های غیریکسان از جمله بیمه –سالمت 
دکنندگان دارو نی و تولیدهندگان خدمات درمابرای ارائه منصفانه و کارآ ِی گذار کننده یکپارچه نشود، قدرت تعرفهسالمت یکسان و طرِف بیمه

نان های بیمٔه همگانی درمانی را چاند هزینهنفع که مدیرانشان هم اغلب در موقعیت تعارض منافعهای ذیگذار و گروهها بیمهیابد و دهرا نمی
ای هشبکهها و عمال به نفع بیمهباشد » سالمت عمومی«که خادم بیش از اینیا ماند میپایدار ن» طرح تحول سالمت«برند که شبیه باال می

گذاری سالمت و خدمات نهادهای سالمت عمومی شیوع کرونا هم بر ضرورت ارتقای کیفیت سیاستشود. خدمات سالمت می فرادسِت 
توان از موارد زیر نام برد که بیش از پیش باید مورد ر ایران میدهای بسط عدالت در سالمت ترین ضرورتدر اولویت در میانافزوده است. 
  خواه قرار بگیرند:»دآد«طلباِن توجه اصالح

 های درمانی؛سازی بیمهنیکسا •
  ؛هزار میلیارد تومان از منابع عمومی است) ۱۵های دولتی (که نیازمند تنها ایگان شدن درمان در بیمارستانر  •
 درمانی؛ بیمٔه سازی شموِل عمومی •
 افزایش سهم سالمت عمومی از بودجٔه کشور؛  •
  ؛سالمت هٔ سازی و واگذاری در حوز سپاری، خصوصیکاهش برون •
  ؛و انحصارزدایی در بازار دارو ای، فسادستیزِی ریشهسازیشفاف •
 ؛افزایش ظرفیت آموزش کادر درمان •
مدیریِت  گذاری وسیاست«ستفاده از متخصصان دانش های دولتی با ارسانی در بیمارستانارتقای کیفیت مدیریت و خدمات •

 ؛(به جای پزشکان) و تجارب موفق سایر جوامع» سالمت عمومی
 سازی و کارآسازی پزشک عمومی خانواده و نظام ارجاع به پزشک متخصص؛عمومی •
ی که مطب جای پزشکانگذاری توسط مدیرانی که در موقعیت تعارض منافع نیستند (به گذاری سالمت عمومی و تعرفهسیاست •

 ؛)نفعها بیمه و نهاِد ذیدهنیز مدیران و  های خصوصی سهام دارندخصوصی یا در بیمارستان
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 از بیماری در بودجٔه عمومی سالمت؛» پیشگیری«افزایش سهم  •
 خواری و ورزش بیشتر شهروندان؛تر بر سالمگذاری عمومی افزونسرمایه •
 درمانگری.به خدمات رواندرمانی  و افزایش شمول بیمٔه عمومِی  •

 
طلبان الحاصترین لوازم بسط عدالت است. گستر، مستقل، کارآمد و مورد اعتماد عمومی از مهمدستگاه قضایی عدالت :عدالت قضایی )١٣

حقق موارد زیر تبرای بسط عدالت قضایی در جهت اند، اما ضروری است در دفاع از حقوق متهمان و زندانیان سیاسی نسبتا فعال بودهپیشرو 
 : گری و تالش کنندمطالبهبیشتر 
ویب مواد مخدر و تص جرایمزدایی از زندان ،ها (از طریق اصالح قوانین مرتبط با جرایم غیرعمد مالیاهش جمعیت کیفری زندانک •

  ؛)زندان در تعداد بیشتری از عناوین مجرمانههای جایگزین مجازات
مدنی و حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و قانونگذاری در -بشر (اعم از حقوق سیاسیدفاع نهادمند از حقوق توجه به  •

 حمایت از جامعٔه مدنی و شهروندان برای استیفای این حقوق)؛
 ؛ )های دقیق و شدیدتر بر صدور و اجرای احکام اعداموضع محدودیتشدن کامل آن قبل از برچیدهو (لغو مجازات اعدام  •
عمومی گذاشتن آرای قضایی، احیای نقش  قانون اساسی)، در معرض انتقاد ۱۶۵ها (اصل بودن دادگاهجرای اصل علنی ا •

 ای و تغییر قانونویژه در اتهامات سیاسی، امنیتی و رسانهکیفری) به قانون آیین دادرسی ۳۰۵ی ماندٔه هیات منصفه (مادهمعطل
 الیق و عقاید و سالیق متنوع جامعه باشند؛ع ندهٔ تی نمایاعضای چنین هیا هیات منصفه به نحوی که

 ؛رفع حصر مدنی و آزادی زندانیان سیاسی و •
قانون آیین دادرسی کیفری)،  ۴۸قانون اساسی و ماده  ۳۵اجرای اصل دسترسی به وکیل دلخواه توسط همٔه متهمان (اصل  •

محدودیت ناموجه و ناقض قانون اساسی تبصرٔه ماده  مراحل و دسترسی کاملشان به پرونده و رفع یتسهیل حضور وکال در همه
 ؛۴۸

نه  خود (که فرادسِت ضابط و کارشناس است و افزایش استقالل قضایی از طریق بازگرداندن بازپرس/قاضی به جایگاه قانونی •
) انقالب اهه در دادگاند (به ویژشدیدی زده یفرودست آن)، برکناری قضات بدنام که به اعتبار و استقالل دستگاه قضایی لطمه

 نام؛و برکشیدن قضات خوش
 اعتباری اقرار حاصل از شکنجه)؛قانون اساسی (منع شکنجه و بی ۳۸اصل  هٔ گیرانسخت اجرای •
جهت محدود کردن حریم  ی ضابطان قضایی (از جمله ناجا) دررعایت حریم خصوصی متهمان و برخورد با تفسیرهای خودسرانه •

 خصوصی شهروندان؛
 های قضاوت زنان؛ های مدیریتی و قضایی و کمک به رفع محدودیتیش سهم زنان در سمتافزا •
وضعیت بهداشت و احترام به حقوق و کرامت  های زنان و بطور کلی بهبود بخشیدن بهبهبود شرایط و امکانات و تسهیالت زندان •

ها (به ویژه بازداشتگاه، همٔه باری دارد)اسف که وضعیتها (های زندانقرنطینههای کشور، همٔه همٔه زندانانسانی زندانیان در 
که وضعیت ناگواری (های مهاجران دارند) و زندان بسیار بدی شرایط ها که اغلبهای شهرستانگاهنظر ناجا و بازداشتتحت
 ؛)دارند

نظارت موثرتر خود قوه بر قضات سطوح و ارکان قؤه قضاییه؛  با فساد قضایی از طریق بسط شفافیت مالی در همهٔ  مبارزه •
سواستفاده از  در امور و کارمندان از جهت سالمت مالی و عدم اعمال نفوذ شخصی دادگستری و دادگستری، وکال، کارشناسان

ها و نهادهای مدنی؛ برخورد قاطع و شفاف و بدون های قضایی؛ افزایش امکان نظارت رسانهشفافیت بیشتر رویه اختیارات؛
 ؛با قضات، کارمندان و ضابطان فاسد؛ و ایجاد سامانٔه انتشار و دسترسی آرای قضاییتبعیض 

فیت نیروی افزایش تعداد قضات و کیها با بازنگری در بروکراسی قضایی، افزایش کارایی و سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده •
ات سیاسی گزینی بدون مالحظهای شایستهیت رویهتقوسازی ابزارهای حکمرانی در قؤه قضاییه و انسانی دستگاه قضایی، مدرن

 قضاییه؛ در همٔه سطوح مدیریتی در قوه
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  ممنوعیت بازداشت/زندان انفرادی؛ •
  ؛زندانیان هٔ بند برای همده از پابند و چشمبرچیدن استفا •
سالم،  یهیرزش، تغذهای زندانیان برای مالقات، مرخصی، تماس تلفنی، داشتن تلفن همراه/لپتاپ/کتاب، و کاهش محدودیت •

، کندبالنده از وقت (با هدف تبدیل زندان به نهادی که به بازپروری زندانیان و پیشگیری از جرم کمک می هٔ آموزش، کار و استفاد
  ؛است) پرورزا و جرمآسیببر خالف اکنون که 

  ؛انگاری تفتیش خودرو بدون مجوز قضاییجرم •
 ؛ ماهواره در منازل آوری دیشمنع جمع زدایی از استفاده از ماهواره وجرم •
  .ساعت، الاقل به دو هفته) ۴۸ی بازداشت موقت (اگرنه به کاهش حداکثر دوره •

 
های اقتصادی شدیدتر علیه ایران بعد از خروج آمریکا از برجام در سه سال گذشته تحریم دیپلماسِی خادم توسعٔه عادالنه و رفع فقر: )١٤

یران ای فقر و بیکاری در ابه اقتصاد ایران لطمه زده است و کاهش ریشهبرابر هزینٔه انفجار بزرگ بندر بیروت)  ۳۰(میلیارد دالر  ۱۵۰بیش از 
زیر  در جهت اهدافاند باید در ایران جدی محرومانطلبان اگر در تالش برای کاهش رنج دشوار است. اصالح بدون رفع آن نشدنی یا بسیار

 اند کوشاتر باشند:شدِن سیاست خارجی ایران ادالنهلوازم خادِم توسعٔه عکه از 
 ی اقتصادی علیه ایران؛هارفع تحریم •
 خارجی ایران؛ و خواستٔه اکثریت شهروندان در تعیین سیاست» نمایندگی«تقویت نقش  •
 ای ایران به وزارت خارجه؛های منطقهبازگشت هدایت و مدیریت سیاست •
  ؛منطقههمسایه و کشورهای  یکایک ایران بادوجانبٔه روابط بهبود  •
 ؛بین ایران و سایر کشورهابیشتر های استراتژیک گیری روابط و پیمانشکل •
  ؛های مدیریتی وزارت خارجهمنع حضور نظامیان و ماموران امنیتی در سمت •
 ؛های ایران در خارج از کشورؤسای نمایندگیانتخاب و انتصاب رگزینی شفاف بهتر در شایسته •
  ایرانی؛های ارتقای کیفیت آموزش و تربیت دیپلمات •
  ؛کشورهای دارای روابط رسمی با ایرانهای حمله به سفارتتشدید مجازات  •
کشور در  افعو منمناسبات به منافع شهروندان، ها عدم تصویب آن کهحقوقی  های مالی وکنوانسیون تصویب پیوستن ایران به •

  ؛زندلطمه میاقتصادی ایران  المللی و توسعهٔ سطح بین
  ؛موالا مصادره و توقیفها از گذاریگذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در ایران و تضمین مصونیت این سرمایهحمایت از سرمایه •
گذاری رمایهساند اما قصد بازگشت به کشور و عفو عمومی یا تخفیف مجازات ایرانیان مقیم خارج از کشور که تخلفی مرتکب شده •

 ؛یا انجام خدمات علمی و تخصصی در کشور دارند
گذاران خارجی در ایران و کارآفرینان، اندیشمندان، به منظور اعطای تابعیت به سرمایه» قانون اعطای تابعیت«اصالح  •

  ؛خارجی هٔ یان، هنرمندان و متخصصان برجستدانشگاه
 های بزرگ جهانی؛ورها و رسانهدر سایر کشتقویت دیپلماسی عمومی و فرهنگی ایران  •
 خارجی؛ های توانای سیاستگیری اندیشکدهکمک به شکل •
 سازی برای تقویت کّمی و کیفِی گردشگری به ایران و از ایران؛زمینه •
 .های خارجی ایرانکمکافزایش نظارت عمومی و شفافیِت و  •

ی ظالمانه در سطح هاطلبان نسبت به ساختارهای پرتبعیض و رویهاصالحتقویت دیپلماسِی خادم توسعه و رفع فقر به این معنا نیست که 
جو اند، خواه و اصالحدر سطوح ملی و فروملی عدالتاند و که شهروند ایرانهمزمان با این» دآدخواه«طلبان تفاوت باشند. اصالحجهانی بی

و ر نقض حقوق بش .جو باشندخواه و اصالحجهانی هم عدالت شایسته است در سطحتِر کنونی هم هستند و وابستههمشهروند جهاِن به
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ی و در چین و چه فجایع انسانِی کنگو، سودان، اتیوپ مسلمانان اویغورعلیه فلسطینیان، چه علیه در سایر کشورها (چه های انسانی فاجعه
زرگ در امور سایر کشورها و اشکال اقتدارگرایِی های بناپذیر محیط زیست، انواع مداخالت نواستعماری قدرتهای جبران)، تخریبسومالی

المللی و تضعیف نهادهای حافظ صلح و امنیت و خیر همگانِی جهانیان، همه شایسته های ناعادالنه، نقض قوانین بینالمللی، جنگبین
 جو و مصلح در سطح جهانی موضوِع پیشرو و صلح با همکارِی سایر نیروها و نهادهایباشد و دخواه دآ طلباِن است مورد اعتراض اصالح

 .شود در جهانی بهترتر برای ساختن نهادهای جهانی عادالنه تالش
  

 بوده است، طلباناست که گرچه مورد توجه اصالحدر ایران از جمله اقتضائات بسط عدالت سیاسی موارد زیر  عدالت سیاسی: )١۵
 شان تالش بیشتری شود:برای تحقق استشایسته
های نشفافیت منابع مالی کمپی«، »حزبی شدن انتخابات«، »لغو نظارت استصوابی«(از جمله شامل » قانون انتخابات«اصالح  •

 رای دادن در انتخابات از پیش از انتخابات و امکان رایبرای ثبت نام «، »نسبتی شدن انتخابات مجلس و شورا«، »انتخاباتی
  ؛»)صدی به زنان در مجلس و شورادر اختصاص سهمیٔه سی«و » پستیدادن 

  ؛هابی و تحزب و اجتماعات و رسانهیاهای آزادی تشکلدفاع از ضمانت •
  ؛ترکیب اعضای هیات امنای صداوسیماملی و شمولگراتر شدن  •
  ؛امکان تاسیس تلویزیون خصوصی •
  ؛های آنالین تصویری از نظارت صداوسیماخارج شدن رسانه •
 ، شهر و کشورشان.موثر شهروندان در ادارٔه محله های مشارکتتقویت زمینهو  •

 
اند. با این  ترین جنبش اجتماعی ایرانتبعیض و مستعد تبدیل شدن به قوی در معرض ترین گروه اجتماعِی زنان بزرگ عدالت جنسیتی: )١٦

غییرات در ت و انتخاباتی، اصالحات حقوقیهای مه، برناو نهادهای مدنی حوزٔه عدالت جنسیتیطلبان هنوز در ارتباط با فعاالن حال اصالح
اقتضائات ز جمله اتوجه بیشتر به موارد زیر اند. های جنسیتی توجه نداشتهعیضبه مطالبات زنان و کاهش تببه قدر کافی ، احزابدولت و بدنٔه 

 در ایران است:های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی علیه زنان کاهش تبعیض
 های عالی در دولت؛ ریتهای انتخاباتی و مدیطلب و لیستدر احزاب پیشروی اصالح جنسیتی دفاع از سهمیهٔ  •
  زنان؛ ریاست جمهورِی امکان نامزدی و  وزارت •
  حضانت و خروج زنان از کشور؛ ،قوانین خانواده و مربوط به طالق اصالح •
 درآمدی بین زنان و مردان؛ کاهش شکاف  •
  شاغل؛ افزایش سهم زنان از جمعیتپذیرش لوازِم  •
  فرزندآورِی باحقوق برای مادر و پدر؛مرخصِی  •
 کشور.های ورزشگاه بهاز ورود زنان  منِع جلوگیریو همسری منع کودک ،آزار جنسی و خشونتمنع تصویب قوانیِن و  •

 
شور مالیات از بودجٔه ک متاسفانه سهمو  رو به افزایش بودههای اخیر نابرابری و شکاف درآمدی در ایران در سال اصالح نظام مالیاتی: )١٧

و  و افزایش مالیات پلکانی و تصاعدی بر ثروتاز فرودستان هدفمند و کارآ . افزایش حمایت هنوز بسیار کم و نصف میانگین جهانی است
ته های گذشر دهههای ایران دها و مجلس، اما دولتتر ثروت استاز موثرترین ابزارهای کاهش نابرابری و بازتوزیع عادالنه فرادستان درآمدِ 

ات گذاری کاال و خدمها و مداخلٔه دولت در قیمتای همچون سرکوب قیمتهای ناکارآمد پوپولیستیبه جای تحقق این هدف، به سیاست
 :ستاطلبان نبوده نظام مالیاتی است که به قدر کافی مورد توجه اصالحسازِی و عادالنهاز جمله اقتضائات اصالح موارد زیر  .رو آوردند
 نحؤه هزینٔه درآمدهای مالیاتیدر » اکثریت شهروندان«و خواست و منافِع » نمایندگی«تقویت نقش  •
گیری از تی کنونی که بیشتر مبتنی بر مالیا(به جای شیوه» گیری تصاعدی متناسب با کل درآمد خانوارمالیات«جایگزین شدِن  •

  )؛زندو به تولید هم لطمه می ها استبنگاه
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  ز کسب سود در معامالت بازار بورس؛مالیات ااخذ  •
  ز کسب سود در معامالت بازار مسکن؛اخذ مالیات تصاعدی ا •
شامل اطالعات جامِع زمین و » ملی مسکن سامانهٔ «خالی (که مستلزم تشکیل  شدهٔ ات از واحدهای مسکونی ساختهاخد مالی •

  اختمان در ایران است)؛س
  شان؛یاتیهای مالیاتی فرادستان و فرارهای مالش معافیتتغییرات ساختاری ضروری برای کاه •
 ؛های مقدسههای اقتصادی بنیادها و آستاناخذ مالیات از کلیٔه فعالیت •
 ؛»خزانٔه واحد ملی و شفاف«تشکیل  •
 ؛»های وضعیت اقتصادی همٔه شهروندان ایرانبانک جامع و معتبر داده«تشکیل  •
 .مالیاتی کشور و نهادهای نظارتیر افزایش کارایی سازمان اموو  •

 
فساد بخش خصوصی، فساد مالی در نهادهای عمومی، فساد سیاسی، فساد اداری، انواع فساد (پرور: فساداصالح ساختارهای  )١٨

ست ا ای فساد اند که ضروریکاهش ریشهساختارِی اقتضائات  از جملهاست. موارد زیر جویی) در ایران ساختارمند شده رانت روری وپحامی
 :طلبان قرار بگیرنداصالح و موثر یت عملیبیشتر از قبل مورد حما

  ها؛و آزادی نظارت عمومی و رسانه تسهیل •
صحن  ها والین و عمومی همٔه جلسات کمیسیونپخش زنده و آرشیِو آن، شفافیت پارلمانی (از جمله شفافیت آراء نمایندگان •

 ؛و تقویت نهادهای پایش عملکرد نمایندگان) علنی،
 ؛ )هایشانطالعات منابع و هزینهفهِم اهمه(و انتشار  عمومیهمٔه نهادهای های شفافیت منابع و هزینه •
ی نهادهای عمومی، مشخصات مدیران (از جمله اطالعات همٔه قراردادها »سامانٔه دسترسی آزاد به اطالعات«تکمیل و ارتقای  •

 ؛این نهادها و میزان حقوق و مزایای این مدیران)
  ؛»مقابله با فساد«و » شفافیت«، »عتعارض منافمدیریت «الیحٔه  سه تصویب و اجرای زودترِ  و اصالححمایت از  •
  وانین بانکی و مبارزه با پولشویی؛ارتقای نظام مدیریت مالی و ق •
  زنی؛سوتحمایت قانونی از  •
 و تسهیالت فسادپرور؛  ها، توزیع رانتها، امضاهای طالیی، خریدهای تضمینیها، پروانهشناسایی و لغو انواع سهمیه •
 و شفاف وضعیت فساد؛ ، دقیق سنجش و گزارش منظم •
 ؛ فسادضد گرِی ها و نهادهای مدنی و حمایتحمایت از رسانه •
 شفافیت؛  های فناوری اطالعاتِی ضامنتقویت زیرساخت •
سایر نهادهای عمومی و افزایش کارآمدی نهادهای کارکنان دولت و گزیِن شفاف و شایسته اصالح نظام استخدام و ارتقای •

 ها؛ نظارت بر عملکرد آنحکومتی و مدنِی 
  

نه  نه طبقه،«کتاب که مراد ثقفی در چنان :)و کارمندان کارگران(های میانی و فرودست جامعه در الیهنیروی کار حقوق  )١٩
توجه » سازیملت«کراتیک و دمو است الزمٔه توفیق سیاسِت سوسیالارجاع به تجربیات سایر جوامع استدالل کردهبه خوبی با  »متوسط

بقٔه ط« ست.شان او نمایندگی مطالبات هانیروی کار در این الیهدفاع از حقوق های میانی و فرودست جامعه و همزمان به فاعلیت گروه
 ثریتماعِی متکهای اجندارد. گروه وجود خارجی اندشان را داشتهادعای نمایندگی طلبان امید وای که بخشی از اصالح»متوسط یکپارچه

انگین توجه به می شان را دارند.طلبان زمینٔه جذب و نمایندگیاند یا اصالحطلبان بودههای میانی و فرودست جامعه حامی اصالحدر الیه
 »طبقٔه متوسط«طلبان هایی که بعضی از اصالحدهد که بخشی از گروهدرآمد و مخارج خانوار در هر دهک درآمدی در ایران نشان می

(از جمله معلمان، دانشجویان و نیروی کار در  جدید ی اجتماعیهااند و بخش بزرگی از نیروکنند در واقع فرادستاِن جامعٔه ایرانمحسوب می

http://foia.iran.gov.ir/
https://shahreketabonline.com/products/19/265697/%D9%86%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://shahreketabonline.com/products/19/265697/%D9%86%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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ا زیر خط نزدیک یاند) طلبانهشان است و مستعد حمایت از اهداف اصالحشان بیش از سرمایٔه اقتصادیکه سرمایٔه فرهنگی اصناف جدید
ِر میانی و ی متکثهااین گروههمزمان نیاز گرفتن نمایندگی پیشها است. و دفاع از حقوق نیروی کار از لوازم نمایندگی آناند ینسب فقر

 این است کهبسط دموکراسی و عدالت و آزادی و » سازیملت«ها در عرصٔه سیاست ایران در جهت آن و ایجاد ائتالف میان فرودست
جامعه و منافع  توجه توامان به اقشار میانی و فرودسترا به رسمیت بشناسند و به لوازم تشکیالتی و سیاستِی  هاروهاین گ تکثر طلباناصالح

 مستلزم توجه به چنین مواردی است: و کارمندان دفاع از حقوق کارگران .تن بدهندشان و مطالبات
حمایت پیشرو از حقوق نیروی کار (از جمله الزامی شدن  متناسب با نیازهای امروز و اقتضائات» قانون کار«اصالح و ارتقای  •

 ؛ی مادران و پدران)مرخصی فرزندآوری به همه
ت قانون به خاطر مشکال کنونی باردر وضعیت تاسف(به قراردادهای کار موقت و افزایش شمولش  بیمٔه بیکاری اصالح قوانین •

 ن بیمٔه بیکاری ندارند)؛از بیکاران ایرا ٪۹۰بیش از » بیمٔه بیکاری«و بروکراسِی 
 سازی مشاغل غیررسمی؛رسمی •
 پرهیز و اعتصاب کارگران؛خشونت دفاع از حق اعتراض و تجمع •
 کار؛ بهبود شرایط برایبرابر کارفرما مذکرات دست جمعی در نیروی کار در  زنیتقویت قدرت چانه •
 بیمٔه بیکاری؛ منابع صندوقسازی و شفافپایدارسازی  •
 و کارآسازی خدماِت کاریابی؛ تقویت، تسهیل •
 های نمایندگی کارگران، کارمندان و اصناف؛ تقویت تشکل •
 شان.ها و نمایندگانخواه با این تشکل»دآد«ارگانیک احزاب مند و نظامو بهبود ارتباط  •

 
دمه های تحت تبعیض مقو صدابخشی به گروهآمیز امکان اعتراض مسالمت پرهیز:های اعتراض قانونی و خشونتکردن راه باز )٢٠

ای عوامل ایجاد نارضایتی و اعتراض (از جمله فقر، فساد، خواهانه است. عالوه بر کمک به حل ریشهالزمٔه تحقق بسیاری از اهداف عدالتو 
ته ماندن ز هم باز باشند. بسپرهیهای اعتراض قانونی و خشونتهای سیاست داخلی و خارجی) ضروری است راهانواع تبعیض و فروبستگی

گری، طالبهم کند.آمیز امواج اعتراضی را فراهم می خیزش انفجاری، آشوبناک، پرهزینه و بعضا خشونتمجاری اعتراض قانونی، الجرم زمینه
 ند:ککمک می شهروندان پرهیزقانونی و خشونتتراض اع هایبه باز شدن راه موارد زیربرای تحقق اصالحات قانونی و تالش جمعی 

  ؛پرهیزآزادی تجمع خیابانی خشونت •
 ؛اجتماعی برای اعتراض جمعی آنالینهای آزادی رسانه •
رامضا های اعتراضی پگویی به طومارهای دموکراسی سایبری (از جمله الزام قانونی دولت و مجلس به پاسخسازی ظرفیتفعال •

 ؛گری آنالین)سامانٔه رسمی مطالبهیک و مطالبات در 
 ؛زنی و نقد و اعتراض به حکمرانیها برای سوتزادتر شدن رسانهآ •
  ؛های اجتماعیتقویت سندیکاها و نهادهای نمایندگی گروه •
 ؛منع قانونی پلیس ضد شورش از استفاده از اسلحٔه جنگی •
 . ممنوعیت قطع اینترنت سراسری بدون مصوبٔه مجلسو  •

 
) تنها با آموزش Social Safety Net( اجتماعی حمایتی چتر :التفاوت از خط فقرمابهحمایت مالی از فرودستان به اندازٔه  )٢١

 و بر اساس تجربٔه فقرزدایی در جوامعی که شکاف درآمدی کمتری دارند ، بلکهشودکامل نمیو بیمٔه بیکاری بیمٔه درمانی همگانی ، عمومی
وت از خط فقر، التفازیر خط فقر، به اندازٔه مابه پرداخت نقدی به همٔه شهرونداِن ، گذاریتقویت بین متخصصان اقتصاد و سیاستاجماِع روبه

 شود.میکمتر دچار فساد و حیف و میل  ر انواع حمایت عمال فقرزداتر است واز سای
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از  آن هد و کاهشدرآمدی را افزایش میشود و شکاف دترین اقشار تمام میدر واقع بیشتر به ضرر ضعیفتورم نرخ باالی  :رمکاهش تو )٢٢
سیدمحمد که چنانچهل سال پیاپی تورم دورقمی داشته است. ایران تنها کشوری در جهان است که  ضروریات فقرزدایی و بسط عدالت است.

 نیاز اصلی دارد:، کاهش پایدار تورم دو پیشاندتوضیح داده »چارچوبی برای مهار پایدار تورم«داودالحسینی و امیر کرمانی در مقالٔه سیاستِی 
  ؛اصالح نظام بانکی •
 .اصالح ساختار بودجه •

 
نرخ باالی  وسه میلیون بیکار قبلی در ایران افزوده شده  حدودبه  بیکار ونیم میلیونحداقل یک در بحران شیوع کرونا کاهش بیکاری: )٢٣

 نیز اینهکه نتایج اجتماعی، سیاسی و امنیتی پرهزی استمسائل اقتصادی جامعٔه ایران تبدیل کرده  ترینبیکاری در ایران را به یکی از مهم
 :کمک کنددر ایران تر هزینهزایی پربازده و کمتواند به کاهش بیکاری و اشتغالمیاهداف زیر . دارد

 ها؛رفع تحریم •
 ؛زاغالر صنایع کاربر و خدمات اشتخارجی و ایرانیان خارج از کشور دبیشتر داخلی و  گذارِی سرمایهامنیِت سازی اقتضائات فراهم •
 ؛دارد)تن دادن به لوازم توسعٔه گردشگری (که ظرفیت ایجاد سه میلیون شغل  •
رغم ظرفیت بازار ایران رخصت افزایش صدور پروانٔه بیشتر در کاهش انحصارهای وکال و پزشکان و بسیاری از اصناف که علی •

 ؛میلیون شغل کمک کند)یک بیش از تواند به ایجاد میاگر بدهند دهند (و شان نمیحوزه
 ؛تر و مرزیهای محرومزرگ و استان شهرهای بزایی در حاشیهٔ های ویژه برای اشتغالحمایت از طرح •
 ؛زایی برای معتادان و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداداشتغال •
 .و مبتنی بر فناوری اطالعاتوکارهای نو کاهش موانع رشد کسبو  •

 
شهر  ۱۳۰۰یک از اند، اما هنوز هیچ درصد ایرانیان شهرنشین شده ۷۵امروز بیش از  :ای)عدالت شهری و عدالت فضایی (منطقه )٢٤

ری عادالنه شه »عدالت شهری«ب کتانیست. طبق تعریف سوزان اس. فاینشتاین، استاد دانشگاه هاروارد، در » شهر عادالنه«ایران مصداق 
 است که سه ویژگی داشته باشد:

 امکانات و منابع و منافع در سطح شهر برابرتر توزیع شود)انصاف ( .۱
 ت)، مذهب، طبقه اقتصادی و معلولیهای مبتنی بر نژاد، قومیتشناسی و پذیرِش تنوع شهروندان (بدون تبعیضرسمیتبه .۲
 شان داشته باشند). در نحؤه ادارٔه محیط زندگیموثر رکت دموکراسی (مردم امکان انتخاب و مشا .٣

هنوز تا تحقق تاثیر و مشارکت معنادار شهروندان در  ، امابود به سمت تحقق ویژگی سوم گام مهمیدر ایران ها تاسیس شوراها و شورایاری
 متاسفانه شهرهای .یران هنوز بسیار غیرعادالنه استاول و دوم وضعیت اغلب شهرهای ا از لحاظ معیاراما  .شیؤه ادارٔه شهر فاصله داریم

عمرانی و  هایشرکتو توسعٔه کالبدی و عمدتا در خدمت خودروداران و  یستیهای نئولیبرالبزرگ ایران در دو دهٔه گذشته با غلبٔه سیاست
 است:طلبان به اهداف زیر توجه اصالحهای بسط عدالت شهری فرادستان مدیریت شده است. از ضرورت

  ؛رانشهرهای ای دوستار تکثر و دوستار شادی شدِن  دوستار محیط زیست، ،معلوالن، دوستار سالمند، دوستار دوستار کودک •
  ؛های شهریخانمانمانده در قبال کودکان کار و بیهای عقبتوقف سیاست •
  هزار تخت مورد نیاز)؛ ۲۰تخت کنونی به حدود  ۱۵۰۰(مثال تهران از  هاخانهافزایش گرم •
 ؛ ترافزایش امنیت شهری برای زنان و توزیع عادالنه •
 امکانات حمل و نقل عمومی و مراکز ورزشی و فرهنگی و آموزشی و تفریحی و خدمات شهری. مدتر ساختِن فراگیرتر و کارآ و •

های مرزی و یافتگی و امکانات عمومی بین اغلب استانای است. متاسفانه تفاوت سطح توسعهُبعد دیگر عدالت فضایی، عدالت منطقه
زا و غالیابی برای صنایع مادر و اشتمندتر رو به افزایش بوده است. حتی در مکانهای بهرهمحروم (به ویژه سیستان و بلوچستان) و استان

های ای فرادستان (به ویژه تهران، اصفهان و کرمان) موثرتر از ارزیابیهای منطقهکههای ملی و امکانات در کشور هم اعمال نفوذ شبطرح
در کنار  باری از نابرابری آفریده وهای تاسفها، هم جلوههای توسعه، به ویژه سدها و پاالیشگاهکارشناسانه بوده است. مشارکتی نبودن طرح

https://t.me/amirrkermani/87
https://t.me/amirrkermani/87
https://www.30book.com/Book/102374/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%da%af%d9%87?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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 آید. توسعٔه متوازن وفقدان خدمات اولیٔه شهری (از جمله در خوزستان) به چشم می ها هنوز مظاهر خشن فقر وسازترین پاالیشگاهثروت
 ای است. های منطقهکاهش تبعیضتوسعٔه روستایی و طلبان دادخواه به تر اصالحعدالت فضایی مستلزم توجه جدی

 
 رفاای، امور اداری، جلسات، سرگرمی، مصامروز بخش روزافزونی از ارتباطات خانوادگی، دوستانه، کاری و حرفهعدالت دیجیتال:  )٢٥

ها، گفتگوی عمومی بر سر خیر همگانی، اعتراض و نقد عمومی، انتقاالت مالی، آموزش، تبلیغات، اشتغال و کسب فرهنگی و هنری، رسانه
روندان ی از وقت و زندگی شههای موبایلی نیز بخش مهمرسانهای اجتماعی و پیامگیرد و رسانهدرآمد شهروندان در فضای آنالین صورت می

بسط وز امر ارتباطات و کار افزوده است. از این رو،  ها و ابزارِ شدِن میانجیگیری کرونا هم بر سرعت آنالینکرده است. همهوابسته را به خود 
توسط همٔه  و ارزان باکیفیترعت و باکیفیت و گوشی هوشمند مستلزم دسترسی به اینترنت ارزان، پرسها و برابرسازی فرصتعدالت 

محروم و  هایدهی اینترنت در روستاها و استانآموز و دانشجو). گسترٔه آنتنها دانششهروندانی است که به آن نیاز دارند (از جمله میلیون
 موارد زیر، جمله ، ازائات عدالت دیجیتال در ایراناقتضباید به تحقق است، اما هنوز سال گذشته رشد قابل توجهی داشته ۷مرزی کشور در 

 بیشتر توجه شود:
 دهی اینترنت به کل روستاهای کشور؛آنتن شمول فراگیرسازی •
  در سراسر کشور؛ افزایش سرعت اینترنت •
  ؛سرگرمیهای خبری و آموزشی و های موبایلی و سایترسانهای اجتماعی و پیامرفع فیلتر رسانه •
  ؛الکترونیک شهروندانهای منع شنود و رصد آنالین ارتباطات و داده •
 .ای امنیتی و دولتیو رفع انواع سرکوِب دیجیتال توسط نهاده •

 
و فرودست جامعه  های میانیمالکیت مسکن برای بخش بزرگی از ساکنان شهرهای بزرگ ایران در گروهخرید و : در مسکن عدالت )٢٦

سیاستی از لوازم موارد زیر  .استمیلیون فراتر رفته  ۱۱از که مسکن مناسب ندارند نشینان شهری شمار حاشیه و است نیافتنی شدهدست
 است: حوزٔه مسکن گستر درعدالتو پیشرو 
 افزایش و تسهیل وام مسکن؛ •
 های خالی؛گیری از خانهمالیات •
 ؛نشینانها و امالک حاشیهزمین» سند«رفع موانع حقوقی صدور  •
 ی نیازمندان.برامناسب در دل شهرها  مسکن اجتماعی یا خریدِ  احداث و •

 
عدالت در حمل و نقل مستلزم توجه بیشتر به اهداف  بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی خودروی شخصی ندارند. :حمل و نقلعدالت در  )٢٧

 زیر است:
 در سراسر کشور؛ گذاری عمومی بیشتر روی توسعٔه ریلیسرمایه •
 شهری؛شهری و ناوگان هوایی و زمینِی بین اتوبوس و مترو و خطوط ناوگانچندبرابرِی فزایش بهبود و ا •
 ؛در بازارامکان خرید خودروی ارزان و باکیفیت و امن  •
 روان. سواران و پیادهسازی معابر شهرهای ایران برای حرکت معلوالن، دوچرخهمناسب •

 
و خصی) شمستقیم و غیرمستقیم گیری از امکانات عمومی برای منافع (بهره انواع فساد طلباِن فاسد:گذاری با اصالحفاصله )٢٨

ان هایشطلبان و دولتهای منسوب به جبهٔه اصالحهای اصولگرا، بخشی از مدیران و چهرهعالوه بر بسیاری از مدیران و چهره جوییرانت
ایتگرِی و تقویت نهادهای حم انطلباصالحمنسوب به  خواراِن و رانت تر با مفسدانمرئی، شفاف و صریح گذارِی را هم آلوده کرده است. فاصله

خواهی در این جریان است. امروز انواع های صداقت در فسادستیزی و عدالتاز ضرورت») جهد«(از جمله طلبان در جبهٔه اصالح ضد فساد
 و هانهحزاب، رساا، مدیران دولتی، اعضای شورای مرکزی های شهر و روستادر بخشی از نمایندگان مجلس و شورا جوییو رانت فساد
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ای و هو مبارزٔه ریشطلب های اصالحطلب هم قابل شناسایی است و برخورد قاطع با آلودگان به فساد در احزاب و رسانههای اصالحتشکل
 تر از قبل شده است. ضرورینهادی با این فسادها 

 
ولِت کارآمد د فاف و کارآمد:های شو خیریه گسترعدالت سازی حقوقی و حقیقی برای تقویت نهادهای حمایتگرِی زمینه )٢٩

ای اساسی هترین نقش را در رفع فقر و تبعیض و فساد و نابرابری و صیانت از آزادیمهم» حکمرانِی خوب«گستر و نهادهای و توانای عدالت
ی (از وش نهادهای مدنعدالت بر دبسط بخشی از بار همچنان ، مع با تواناترین نهادهای حکمرانیترین جوایافتهدارند، اما حتی در توسعه

، هم هاایرانیان از حیث میزان نیکوکاری (هم کمک مالی به خیریه ،موسسٔه گالوپو نیز  CFAبنیاد . طبق برآورد ها) استجمله خیریه
و کارآیِی  کنندٔه شفافیتند. با این حال متاسفانه قوانین ضمانتنه) در سطح جهانی از ملل پیشتاز کمک به ناآشنایان و هم کار داوطلبا

 یانرانهای خیریه و داوطلبانٔه ایبخش بزرگی از کمک ،ه استماندها متاسفانه هنوز در ایران نسبتا عقبهای خیریه و نظارت بر خیریهکمک
ساد و ف فرار مالیاتی و ها و نهادهای مدنی و فرهنگی هم بستری برای پولشویی وشود و بسیاری از خیریهچندان کارآمد و موثر هزینه نمی

زایش تاثیر ها برای افخیریه و تقویت نظارت کارآمد بر آن. اصالح قوانین نهادهای فرادستان مالِی  خلوتاند و حیاطکسب و توزیع رانت شده
های اصالح قوانین و ساختارهای اساسی جامعه در جهت بسط عدالت در حوزههای کشور ضروری است. از سوی دیگر، و خیررسانِی خیریه
. استهای فعال در آن حوزه و سمن) advocacyگری (های حمایتآفرینی، فشار و پیگیرِی متمرکز گروهمستلزم نقشمختلف نیز غالبا 
می هم افکار عموعدالت آموزشی) گری برای تحقق یک هدف سیاستی (مثال صیانت از حقوق مهاجران یا کودکان کار یا نهادهای حمایت

برای  ونیقانهای زمینه اندر ایر کنند. متاسفانه ها رایزنی میآورند و با آنفشار می سازان در نهادهای حکمرانیسازند و هم به تصمیمرا می
له گرِی فعال فعلی (از جمو معدود نهادهای حمایت گرِی توانا هنوز چندان فراهم نیستهای حمایتو تاثیرگذارِی گروه تشکیل، آزادی عمل

. ارندشان ندبه خاطر همین خالء قانونی امکان بسیج گستردٔه اجتماعی و مالی در جهت تحقق هدف») دیاران«و » شفافیت برای ایران«
ی هاگری فعال در حوزهاوال با نهادهای حمایت ،ضمن حمایت از اصالحات حقوقی در این راستاطلب ضروری است خواِه اصالح»دآد«احزاب 

گری ایتگیری بازوهای حمها همکاری کنند و ثانیا به شکلمربوط به بسط عدالت ارتباط بهتری بگیرند و در جهت تحقق اهدافشان با آن
 های مختلف عدالت کمک کنند. خصصی در حوزهت

 
 تیهای پوپولیسبه جای سیاست کنونی دولت ایران رفاهیهای حمایتو هوشمندسازِی  پایدارسازی، کارآمدسازی )٣٠

درصد از بودجه و  ۳۰حدود  –در بودجٔه ایران های رفاهی هزینهواقعیت این است که سهم تور حمایتی اجتماعی و  :ناکارآمد و غیرپایدار
پایی برای دموکراسی اروچه سوسیالاز آن و بخش قابل توجهی ر قیاس با میانگین جهانی کم نیستد -درصد از تولید ناخالص داخلی  ۳۰

مصداق  اهاز این حمایت اما بخش بزرگی و نهاد تبدیل شده است، ، قانونظاهرا به خط مشیتوسط دولت در ایران  اش شکل گرفتتحقق
میانی و فرودست  هایگروهبه بهبود زندگی پذیر و سنجشبه نحوی موثر های پوپولیستی ناکارآمد و غیرکارشناسانه بوده است که سیاست
» دارِی ولتی«و » نظامی-دارِی ناکارآمِد دولتیسرمایه«گیری انواعی از های پوپولیستی عمال به شکل. این سیاستکندکمک نمی جامعه

 .و خادِم رفاه عمومی هم نیستنداند گذاریهای مخرب در قیمتمداخله های پراکندٔه غیرپاسخگوی دولتی انجامیده است که اهلمالکیت
در بخش  است. برای مثال توزیع آب رایگان» کارآمدی«و » پایداری«های پوپولیستی، دو ویژگی متمایزکنندٔه سیاست رفاهِی موثر از سیاست

. های آبی ایران را به نحوی تجدیدناپذیر مصرف کرده و خالف موازین توسعٔه پایدار بوده استاست که سفرهبوده کشاورزی سیاستی پوپولیستی
های استکنونی نیز از دیگر مصادیق سیی هاها و معافیتنحؤه تخصیص سهام عدالت، بسیاری از تسهیالت بانکی و بخش بزرگی از یارانه

های های پایدار رفاهی است که تنها در دولتهای سیاستاز ضرورت »انضباط مالی«اند. رآمد بوده اند که ناپایدار و ناکاای بودهتیپوپولیس
بر  نابعاین متخصیص و توزیع سازی مدهوشمندسازی و کارآ، پایدارسازیسازی، مدرنهای موثری برداشته شد. اصالحات به سمت آن گام

هروندان نیازمند های سپید (که به شرسد) به یارانههای سیاه (که عمال بیشتر به فرادستان پرمصرف می، تبدیل یارانهاساس مطالعات تجربی
ور در محتقویت حکمرانی دادهبهبود مدیریت و ساختاِر نهادهای حمایتی در دولت، گیرد)، های میانی و فرودست جامعه تعلق میو گروه
های دولتی تواند به کارآتر و موثرتر شدن حمایتهای حمایتی بر اساس تجربیات موفق جهانی میت اجتماعی و روزآمدسازی سیاستسیاس

 از اقشار نیازمند کمک کند. 

https://www.wikiniki.org/world-giving-index-2018-iran
https://mehrgiti.com/fa/2019/01/26/2075/
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v  توانادر جامعٔه  توانادولت 

 
 توانا. دولت شکل بگیرد »توانا«در جامعٔه  »توانا« دولِت  ،»دولت در جامعه«کتاب  این است که به تعبیر جول.اس. میگدال درفوق اهداف  الزمٔه تحقق

ها برنامهکارآمد اش از طریق طراحی و اجرای »توزیع یا اختصاص منابع«و » استخراج منابع«، »تنظیم روابط اجتماعی«، »نفوذ« وانایِی دولتی است که ت
اجرای کارآمد  تنظیم و«و » تصویب و اعمال قانون« درباشد، و  داشته» حل مساله«، ظرفیت باالیی برای را داشته باشد در دولت »هاکاهش چندپارگی«و 

نیروهای  .ندکمیرا فدا  توسعه و عدالتدموکراسی و و  خیر همگانی شی»سیاسِت بقا«اقتضائاِت  اگر دولت ضعیف باشد،. توانا باشد» هاسیاست
میت هم توجه حاک» ضعف«ه اقتضائات کاهِش ، اما ضروری است که باندحاکمیت متمرکز بوده» گراییر کاهش اقتدا«بر بیشتر تاکنون طلب اصالح

 دیگرند،الزم و ملزوم یک »محورنهاِد مدنی توانایجامعٔه «و » توانادولت «بیاموزند که » مدرن شناسی تاریخِی دولتجامعه«و این درس را از  داشته باشند
 . است نیاز بسط توسعه و عدالتپیش» توانا دولت«گیری و شکل توانمندسازی حاکمیت و جامعه هر دو ضروری است

 
حکمرانی و  افزایش کارآمدی، و صلح امنیتها، رفع تحریمتر، دیپلماسِی قوی ،توسعهنهادی و سیاستِی بسط سازی اقتضائات فراهمروشن است که 

بازوهای  تقویتاصالحات ساختاری در نظام حقوقی و حقیقِی توزیع قدرت، ، بروکراسی در نهادهای عمومی اِی مسالهگذاری و حلمشیهای خطظرفیت
دهای و نها پایش و رصد و تغذیٔه عملکرد نمایندگان احزاب در مجلس و شوراها و دولتنهادهای و  ها)گذاری احزاب (از جمله اندیشکدهنهادی سیاست

گفتگو و و ، طلباصالح جذب، تربیت و آموزش نیروهای سیاسی توانا در احزاب ،طلبانای جبهٔه اصالح، تقویت بازوی رسانههاکنندٔه سیاستمحقق
 ها برای چههمٔه اینباید پرسید اند، اما ضروریاین مسائل  حل ویابی برای مسائل عمومی حلراه برای )dynamic optimizationسازی پویا (بهینه

اساسی همٔه های آزادیو ای که ضمن صیانت از حقوق هدفی؟ پاسخ سیاسِت پیشروی دادخواه این است: در درجٔه نخست برای ساختن جامعه
 شکوفا و یندگو امکانات الزم برای ز حداقل شرایط از و همٔه شهروندان  شود ترین شهروندانش بهترو محرومترین شهروندانش، شرایط زندگی ضعیف

 .برخوردار باشندبخش رضایت
 

هایی کوتاه توان گامشان میرغم همٔه موانع کنونی در جهت یکایکنیستند، در همین شرایط و علی» همه یا هیچی«الذکر گانٔه فوقاهداف راهبردی سی
دهد شان مینتار این جسکه مروری سریع بر عناوین چنانکنند. تر میخواه»دآد«طلبان را یا بلند برداشت و به هر میزان که محقق شوند جبهٔه اصالح

 الزم است دبه دالیلی که ذکر ش .بندی استدای متن آمد) قابل صورت(به معنایی که در ابت یگستر طلبان ذیل عدالتالحاغلب اهداف سیاستی اص
توسعٔه عادالنه و «، دیگر و به تعبیری دبیابمحوریت بیشتری طلبان پیشرو های اصالحبرنامهگفتمان و  در) توسعه، دموکراسی و آزادی(در کنار  عدالت

شان در و توفیق طلبان. افزایش ظرفیت بسیج اجتماعی و بازسازی پایگاه اجتماعی اصالحشود طلباناصالحورزی سیاست هدف کانونِی » دموکراتیک
ف، برای تحقق این هد .الذکر استو گام برداشتن در جهت اهداف سیاستی فوقتاکید گفتمانی خواهی و »دآد«اصالح حکمرانی هم مستلزم این 

عموِم و  ،مومیگذاری عسیاست متخصصان و عالقمنداِن جو، نهادهای سیاسی و مدنِی اصالحفعاالن سیاسی و مدنی، بیشتر و توجه  گفتگوی عمومی
ها الشاید س »دخواهآد ِی طلباصالح« و توفیقپرورش  ضروری است. اقتضائات بسط عدالت در کشورمانها و حلموانع، راهارٔه درب منداِن ایراندغدغه

 شود. » ایران برای همٔه ایرانیان«خواهیم فراتر از شعار و در عمل زمان ببرد، اما گریزی از آن نیست اگر می

https://www.30book.com/Book/79833/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1



