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چکیده
یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی بوده است .این امر را مییتیوا از بررسیی سیانا امیا
خمینی ،اصول قانو اساسی و مفاد سایر اسناد بالادستی مشاهده کرد .در همین راستا نیز نهادهای ماتلفیی جهیت تحقی
این امر تاسیس شده است .بر این اساس سیووال اصیلی تحقیی بیراین مقنیا قیرار دارد کیه رویکیرد و الریوی جمهیوری
اسلامی در ققال عدالت اجتماعی چرونه است؟ روش تحقی در این مقاله کیفی از نوع توصییفی-تحلیلیی اسیت و داده
ها به شیوه کتاباانهای جمعآوری شده است .فرضیه مقاله این است که محورییت عیدالت اجتمیاعی در سیاسیت هیای
جمهوری اسلامی و بویژه در بعد نهادی آ در قالب کمیته امداد بر محور عدالت توزیعی قرار دارد .نتیای تحقیی نشیا
می دهد سیاستهای دولت های پس از انقلاب و رویکرد اسناد بالادستی بصورت گزینشیی از شاخصیههای گونیاگو
عدالت اجتماعی و بر حمایت اقتصادی و توانقاشی گروههای آسیبپذیر اسیتوار بیوده اسیت ولیی بیا اینحیال رویکیرد
کمیته امداد به عدالت اجتماعی به ویژه در طرح های همچو اشتغالزایی و فقرزدایی ،همسو با دییدگاه امیا خمینیی بیر
عدالت توزیعی بر مقنای استحقاق ،مشارکت در همکاری اجتماعی و خدمت به اجتماع توسط افراد استوار بوده است.
واژهگان کلیدی :عدالت اجتماعی ،اسناد بالادستی ،جمهوری اسلامی ایرا  ،استحقاق ،کمیته امداد.
 -1گروه علو سیاسی ،واحد تهرا جنوب ،دانشراه آزاد اسلامی ،تهرا  ،ایرا .
 -2استادیار ،گروه علو اجتماعی ،دانشراه پیا نور ،صندوق پستی  ،11918-1914 :تهرا  ،ایرا (.نویسنده مسوول)
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 -9استادیار ،گروه علو سیاسی ،واحد تهرا جنوب ،دانشراه آزاد اسلامی ،تهرا  ،ایرا .
 -1استادیار ،پژوهشکده تاریخ معاصر ،تهرا  ،ایرا .
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مقدمه
عدالت اجتماعی مفهومی نسقتاً جدید است .هیچ یک از فیلسوفا بزرگ تاریخ  -نه
افلاطو یا ارسطو ،یا کنفوسیوس یا ابن رشد ،یا حتی روسو یا کانت – نیازی ندیدند تا
عدالت یا جقرا بی عدالتی ها را از منظر اجتماعی در نظر بریرند .این مفهو ابتدا در
اندیشه و زبا سیاسی متفکرا غربی در پی انقلاب صنعتی و توسعه موازی دکترین
سوسیالیستی ظاهر شد .عدالت اجتماعی به مثابه بیا اعتراضی علیه آنچه به عنوا استثمار
سرمایه داری از طری کار تلقی می شد و همچنین به عنوا نقطه کانونی توسعه اقدامات
برای بهقود وضعیت انسانی پدیدار ش د .مفهو اخیر به عنوا یک شعار انقلابی متضمن
آرما های پیشرفت و برادری متولد شد .به دنقال انقلاب هایی که اروپا را در اواسط 1522
تکا داد ،عدالت اجتماعی به شعاری برای متفکرا مترقی و فعالا سیاسی تقدیل شد.
پرودو  ،1به ویژه عدالت را با عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی را با احترا به کرامت
انسانی یکی دانست .در اواسط قر بیستم ،مفهو عدالت اجتماعی در ایدئولوژیها و
برنامههای تقریقاً تما احزاب سیاسی چپگرا و میانهرو در سراسر جها محوریت پیدا کرد
و تعداد کمی جرات ماالفت مستقیم با آ را داشتند .عدالت اجتماعی نشا دهنده جوهره
و دلیل وجودی دکترین سوسیال دموکرات بود و در دهه های پس از جنگ جهانی دو اثر
خود را بر جای گذاشت .در شرایط کنونی پیوندی میا مشروعیت باشی فزاینده مفهو
عدالت اجتماعی از یک سو و ظهور علو اجتماعی به عنوا حوزه های مشاص فعالیت و
ایجاد اقتصاد و ج امعه شناسی به عنوا رشته هایی جدا از فلسفه وجود دارد .عدالت
اجتماعی بویژه زمانی که بین سپهر اجتماعی و حوزه اقتصادی تمایز قائل شد به روشنی
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قابل تعریف شده و چارچوب آ مشاص شد و زمانی به یک دغدغه اصلی تقدیل شد که
تعدادی از اقتصاددانا متقاعد شدند که وظیفه آنها نه فقط توصیف این پدیده ،بلکه
پیشنهاد شاخصههایی جهت توزیع ثمرات فعالیت های انسانی است .اجرای عدالت
اجتماعی مستلز یک چارچوب جامعه شناختی ،سیاسی و فرهنری است که در آ روابط
بین افراد و گروه ها می تواند ،ارزیابی و به عنوا عادلانه یا ناعادلانه شناخته شود .در دورا
مدر  ،این چارچوب ،دولت-ملت بوده است .یک کشور معمولاً نمایانرر زمینهای است
که در آ جنقه های ماتلف عدالت اجتماعی ،مانند توزیع درآمد ،مشاهده و اندازهگیری
می شود .این معیار نه تنها توسط دولت های ملی بلکه سازما های بین المللی و نهادهای
فراملی انجا می گیرد .در عین حال ،به وضوح یک بعد جهانی برای عدالت اجتماعی
وجود دارد که انسانیت عامل مشترک آ است .بردگا  ،کارگرا استثمار شده و زنا
تحت ستم در بالاترین رتقه بندی شرایط بد قرار دارند .این امر در اندیشه اسلامی و برداشت
از عدالت اسلامی نیز متجلی شده و اساس ًا می توا گفت بسیار پیشتر از غرب ،قرآ کریم و
ائمه معصومین (ع) به این مفهو پرداخته اند .در حقیقت کنه دین اسلا  ،عدالت اجتماعی
است که درآیات و روایات ماتلف نیز متجلی شده است .به پشتوانه این اندیشه اسلامی
است که اما خمینی ،ابژه اصلی عدالت اجتماعی را فقرا و محرومین قرار داده است .تجلی
نهادی این امر ،کمیته امداد اما خمینی است که هدف غایی خود را عدالت اجتماعی قرار
داده است .بر این اساس سووال اصلی تحقی این است که رویکرد جمهوری اسلامی بویژه
در بعد نهادی-یعنی کمیته امداد -به عدالت اجتماعی چیست؟ این پژوهش تلاش دارد به
این سووال پاسخ دهد.
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ملاحظات اخلاقی
در این مقاله ،اصالت متو  ،صداقت و امانتداری رعایت شده است.
مواد و روشها
مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتاباانهای برای بررسی موضوع استفادهشده است.

پیشینه پژوهش
در زمینه عدالت اجتماعی و کمیته امداد پروژه های تحقیقاتی جداگانۀ متعددی انجا
گرفته است .با اینحال هیچ پژوهشی بصورت مستقیم این دو را در کنار هم قرار نداده است.
در اینجا به تعدادی از این پژوهش ها اشاره می شود.
(واعظی ،)1 :1122 ،در «عدالت اجتماعی و نسقت آ با عدالت توزیعی» نشا داد که
د ر وهله اول خود ایده عدالت توزیعی در بستر تاریخ دچار تغییرات مفهومی و محتوایی
شده و ثانیا ایده عدالت اجتماعی از دال های عدالت توزیعی فراتر رفته است .از دید
نویسنده هر برداشتی از عدالت توزیعی گونه ای نظریه عدالت اجتماعی است اما برخی
نظریه های عدالت اجتماعی را نمی توا به بعد توزیعی تقلیل داد.
(علمی )84 :1918 ،در مقاله ای با عنوا «عدالت اجتماعی در نه القلاغه» دیدگاههای
علی (ع) را درباره رابطه عدالت و حقیقت بررسی کرده است و تعریف دقی مفهو اخیر را
از سانا این اما استاراج کرده است .از دید نویسنده عدالت اجتماعی در نظر اما شامل
عناصری همچو کرامت انسا و اهمیت جامعه ،تامین امنیت اجتماعی ،رعایت حقوق
اجتماعی و  ...می باشد.
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( )Gorski, 2008: 69در «فراتر از فرهنگ فقر :منابع عدالت توزیعی» به بررسی عدالت
توزیعی در سیاست های نوولیقرال غربی پرداخته و اعتقاد دارد که منابع این امر مشارکت
اجتماعی ،خدمت به جامعه و مهمتر از همه استحقاق می باشد .وی منتقد رویکرد ارسطویی به
عدالت اجتماعی است که توزیع خیرات و مواهب را با شایستری پیوند می زند.
( )Jimenez, 2015: 88در «سیاست اجتماعی و تغییر اجتماعی» ضمن بررسی
مناقشات موجود درباره عدالت اجتماعی در دیدگاه اندیشمندانی همچو رالز و میلر،
کارگزارا این امر را مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است عدالت اجتماعی توسط
دولت ،بازار یا جامعه اعمال می شود .از آنجایی که مطالعه موردی نویسنده ،ایالات متحده
آمریکا می باشد معتقد است کدهای اخلاقی انجمن ملی مددکارا اجتماعی 1دارای شش
اصل اساسی است« :شایستری ،داشتن کرامت ،استفاده از صداقت ،باور به اهمیت روابط
انسانی ،ارائه خدمات ،و حمایت از عدالت اجتماعی ،که شامل پرداختن به حوزه های فقر،
بیکاری ،تقعیض ،و سایر اشکال بی عدالتی اجتماعی است.
(قنقری و همکارا  )119 :1918 ،هدف تحقی خود را «ارزیابی نقش کمیته امداد در توسعه
اشتغال پایدار روستاها» ،در شهر خمیم قرار دادند .آنها با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه
رسیدند که توزیع عادلانه فرصت های شغلی توسط کمیته امداد صورت گرفته است.
(موسوی و پیما  )14 :1911 ،در « جایراه و نقش کمیته امداد اما خمینی (ره) در تحق
اهداف بیانیه گا دو انقلاب اسلامی» معتقدند بیانیه گا دو انقلاب  ،رهنامه ای است که با
روایت تاریای انقلاب آغاز میشود و در آینده ای امیدباش امتداد می یابد.کمیته امداد نیز
به عینوا درخیت طییقه ای که توسط اما خمینی بنیا گیذاری شید ،پویا و پایا بیماند ،باید
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خود را در گا دو بازتعریف کند .این ها صورت نمی گیرد مرر اینکه این نهاد به یک
جریا علمی پویا و مولد وصل شود.
هیچ کدا از پژوهش های ذکر شده ،سیاست ها و رویکرد کمیته امداد را از زاویه
عدالت اجتماعی بررسی نکرده است .معدود تحقیقاتی که در این زمینه وجود دارد
بصورت موردی در یک شهر خاص سیاست های اشتغالزایی و فقرزدایی را از طری نمونه
گیری آماری مورد پژوهش قرار دادند .اما این مقاله با استاراج دال های محوری عدالت
اجتماعی و عدال ت توزیعی تلاش کرده تا سیاست های کمیته امداد را در متن گفتما
بنیانرذار انقلاب فهم کرده و نسقت آ را با دو مفهو بالا مورد بررسی قرار دهد.

چارچوب نظری
عدالت ابعاد ماتلفی دارد .این مفهو یکی از فضائل بنیادین هر فرد در برخورد با دیررا
است ،زیربنای نظا حقوقی است و نقطه حساسی است که از آ در مورد شیوه های ماتلف
عملکرد جامعه قضاوت می شود .در زیر این ابعاد و حوزههای کاربردی ماتلف ،وحدت
معنایی مشترکی وجود دارد ،اگر عدالت صرفاً به عنوا «داد ح هر فرد» تعریف شود .بر
اساس این تعریف ،عدالت اجتماعی نوعی عدالت است که زمانی حاصل می شود که ترتیقات
اجتماعی امکا دریافت ح را برای همه فراهم کند .در حالی که عدالت به طور کلی ابعاد
زیادی دارد ،عدالت اجتماعی به طور خاص به توزیع عادلانه منابع ناشی از سازما اقتصادی،
سیاسی و فرهنری جامعه مربوط می شود .بنابراین ،پرسشهای مربوط به عدالت اجتماعی،
پرسشهایی درباره سازما دهی توزیع عادلانه در جامعه است ،و بیانرر «وضعیت عادلانه امور...
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است که در آ هر فردی دقیق ًا دارای منافعی است که به واسطه ویژگیها و شرایط شاصیاش
به او تعل میگیرد (.)Miller, 1976: 20
یا به قول معروف رالز« :تقسیم مناسب مزایا و مسوولیت های ناشی از همکاری اجتماعی»
( .)Rawls, 1999: 4از نظر رالز ،تقسیم منافع در زندگی اجتماعی ،باشی از
موضوعات عدالت توزیعی است (منصورزاده و امینی .)54 :1911،مسوله ای که در اینجا
مطرح می شود این است که ابژه های عدالت اجتماعی چه کسانی هستند؟
انسا ها با موهقتهای فکری ،جسمانی و عاطفی متفاوتی متولد و زندگی میکنند .به این
شکل اولیه طقیعی نابرابری ،زندگی اجتماعی نوع دومی از تمایز بین افراد را اضافه می کند.
بنابراین انسا ها نه تنها برای زنده ماند  ،بلکه در واقع برای شکوفایی و به نتیجه رساند پروژههای
زندگی خود مجقور به همکاری هستند .همکاری اجتماعی باعث توزیع انواع کالاها و «بدهایی»

1

می شود .پس از رالز ،یک اصطلاح رای برای توصیف آ دسته از کالاهایی که توسط زندگی
اجتماعی تولید میشوند« ،کالاهای اولیه اجتماعی» است .آنها کالاهایی هستند که جامعه بر آنها
کنترل مستقیم دارد ،در مقابل مواهب «طقیعی» مانند سلامتی و هوش که زندگی اجتماعی صرفاً بر
آنها تأثیر می گذارد ( .)Rawls, 1999: 4این فهرست شامل «حقوق ،آزادیها ،ثروت،
درآمد ،فرصتها و اشکال به رسمیت شناختن اجتماعی بر اساس احترا به خود» است .به اینها می
توا «بد»هایی را اضافه کرد که در زندگی اجتماعی نهفته است ،مانند کارهای تحقیرآمیز یا
کثیف .با این حال" ،اشتراکات" ایجاد شده توسط همکاری اجتماعی به طور مساوی توزیع نمی
شود .تقسیم کار به طور اجتناب ناپذیری با خود توزیع نابرابر آنها را به همراه دارد :اشتغال و
بیکاری ،مزایای تولید در قالب نابرابری درآمد و ثروت .بسیاری از انواع کالاها در ارتقاط مستقیم با
bads
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پاداشهای مادی و نمادین مربوط به تقسیم کار ،مانند فرصتهای آموزشی ،منابع بهداشتی،
دسترسی به منابع فرهنری و غیره در سراسر جامعه توزیع میشوند .به این توزیع ثروت ،موقعیتها،
فرصتها و فرصتهای زندگی در سراسر جامعه ،نظا های ارزشی فرهنری ،به ویژه در مورد نژاد
و جنسیت ،ترکیب می شوند تا الروی خاصی از توزیع مزایا و مسوولیت ها را ایجاد کنند که
شانس و فرصت های کلی زندگی افراد را برای توسعه فردی تعریف می کند .مسوله عدالت
اجتماعی در رابطه با این توزیع شانس های زندگی به دلیل معمای خاص جوامع مدر و بازار
مطرح می شود .از یک سو ،برخی از اصول انصاف در حال حاضر به طور ضمنی در سازماندهی
کار و الروی فرهنری جامعه ،محدود و تعیین کننده نهادها و فرآیندهای موجود است .با این
حال ،از آنجا که توزیع مزایا و مسوولیت ها نابرابر است ،شکاف بین تحق کامل آ اصول بسیار
آشکار است که در پدیده های نابرابری بیا می شود ،لذا فقر و همه اشکال تقعیض (نژادپرستی،
تقعیض جنسیتی) مستلز شفاف سازی کامل اصول عدالت اجتماعی است .از اینجاست که مسوله
ح مطرح می شود.
اولین مجموعه مسائل ناشی از تقاضای عدالت اجتماعی در جوامع مدر مقتنی بر
شاخصه هایی است که بر اساس آ کالاهای اجتماعی باید عادلانه توزیع شوند .براین
اساس سه دسته حقوق می تواند جهت بازتوزیع مورد ادعای افراد باشد :استحقاق هایی 1که
به عنوا حقوق درک می شوند .بر اساس نیازهای فردی؛ یا به عنوا چیزی که آنها سزاوار
آ هستند .این بحث ققل از هر چیز به تعریف و تفسیر مناسب هر یک از آ اصول می
پردازد ،اینکه آیا هر یک از این سه اصل را می توا به اصل دیرری تقلیل داد یا خیر ،و
چرونه آنها با یکدیرر مفصلبندی میشوند؟ همه تنظریههای معاصر ،حقوق را پایهای
entitlements
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ضروری برای عدالت اجتماعی می دانند .در واقع ،در بسیاری از روایت ها ،عدالت
اجتماعی مترادف با این حقوق است .یک روایت قوی در اندیشه سیاسی معاصر از تعریف
کلاسیک کانتی از حقوق بهعنوا بیا مادی و استقلال اخلاقی ،یا وضعیت یک فرد بهعنوا
«هدف فی نفسه» بر اساس ظرفیت فرد برای آزادی پیروی میکند ،اما این استقلال را
براساس مولفه «تسلط بر نفس ،»1توضیح می دهد .براساس این ح  ،شاص بر بد خود و
کار خود و محصولات کار خود مالکیت دارد.در چنین بستری از حقوق ،هر مکانیسم
باز توزیعی تجاوزی به آزادی است و بنابراین یک بی عدالتی اساسی است ( Nozick,
 .) 1974: 26در نتیجه ،نابرابری تولید شده اجتماعی به خودی خود برای توجیه بازتوزیع
کافی نیست .تأکید بر پیوند بین حقوق و عدالت اجتماعی می تواند به رد پیوند بین عدالت
و بازتوزیع منجر شود« .در گفتما مدر عدالت توزیعی ،عنصر مساوات طلقی 2نقش
برجسته ای دارد و رعایت برابری 9در توزیع امکانات و برخورداری ،امر مهم و تاثیرگذاری
در عدالت توزیعی و اقتصادی است .برخورداری از مسکن ،درما  ،آموزش ابتدایی و مانند
آ مشروط به شایستری ها و ویژگی های خاصی نیست و دولت ها ملز به تامین این
امکانات و امور رفاهی از طرق ماتلف هستند« (واعظی .)1 :1122 ،در حقیقت از
همینجاست که مناقشه عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی شکل می گیرد .عدالت اجتماعی
جامع تر و دارای شمولیت بیشتری نسقت به نوع توزیعی است .در حالیکه عدالت توزیعی
مولفه هایی همچو رفع فقر ،گسترش رفاه و جقرا دردها و مشقت های افراد و اقشار کم
درآمد را پوشش می دهد ،دامنه شمولیت عدالت اجتماعی فراتر از خیرات و مواهب است.
1

- self-ownership
- Egalitarianism
3
- Equality
2
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انقلاب های اجتماعی و سیاسی قرو هیجده و نوزده و غلقه مدرنیته ،فروپاشی نظم سنتی و
مناسقات قدرت برآمده باعث ظهور خواسته های جدید شهروندی در قالب فردگرایی،
احترا به حقوق فردی و  ...شد .این تحولات در قالب اندیشه های عدالتخواهی انعکاس
یافته و به مرور با ظهور پیامدهای مدرنیته و صنعتی سازی در هیوت شکاف کار و سرمایه و
بحرا وضعیت کارگرا  ،این عدالت خواهی تعمی یافت .در نتیجه جقرا ناکامی ها و
پیامدهای مارب زمینه ظهور گرایش های سوسیالیستی و ایده های عدالت توزیعی را
فراهم ساخت« .همچنا که در باش فرهنری و سیاسی نیز چرخش به سمت مدرنیته،
موجب تقویت فردیت ،بسط باور به فاعلیت اجتماعی و سیاسی افراد و تمایل به
آزادسازی خویش از محدودیت های اشکال اقتدارگرایی و قدرت سیاسی سنتی را
گسترش داد تا جایی که این محدودیت ها نامعقول و نامشروع جلوه کرد .تلاش درجهت
بسط آزادی فردی و مشارکت در ساخت یک جامعه دموکراتیک ،امری معقول و
مطلوب تصور شد و نظم اجتماعی و سیاسی جدید بر محور احترا به حقوق فردی و
آزادی های مدنی وجهه همت قرار گرفت .بنابراین عدالت طلقی در دورا مدر غرب،
ابعاد و گسترة قابل توجهی یافت و با فاصله گرفتن از درو مایۀ عدالت توزیعی شناخته
شدة ققلی ،افزو بر عرصه اقتصاد ،حوزه های سیاسی و فرهنری را نیز دربرگرفت»
(واعظی .)14 :1122 ،در حقیقت پیچیده شد امور سیاسی و اجتماعی و شقکه روابط
درونی ساختارهای اجتماعی ،به ضمیمه بالارفتن درجه حساسیت و التفات به داوری
عادلانه و ناعادلانه بود امور مؤثر در زیست اجتماعی بشر ،موجب آ است که تأمل و
اندیشه دربارة عدالت اجتماعی به کیفیت توزیع منابع طقیعی ،درآمد و ثروت و دیرر
مواهب مادی ،نحوة توزیع منابع و دسترسی به فرصت های سیاسی و اجتماعی منحصر
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نشود .قضاوت ارزشی ما از دریچۀ عدالت و بیعدالتی میتواند متوجه واقعیتها و
لایههای دیرری از مناسقات اجتماعی نظیر فرایندها ،ساختارها ،نهادها ،مقررات ،امتیازات
و اختیارات افراد و نهادها نیز بشود؛ با این که این گونه امور از جنس خیرات و مواهب
اجتماعی نیست که همرا خواها برخورداری از آ ها باشند و توزیع آنها نظیر توزیع
مواهب مادی و مشاغل اجتماعی و سیاسی مشمول عدالت توزیعی باشد.
دومین اصل برای سازماندهی توزیع عادلانه کالاهای اولیه اجتماعی این است که این
کالاها باید به کسانی که لای آ هستند داده شود : :درآمد بیشتر برای کسانی که ساتتر
کار کرده اند یا بیشتر تولید کرده اند یا کالاهای با ارزش اجتماعی تولید کرده اند .موقعیت
اجتماعی بالا برای کسانی که به فعالیتهای ارزشمند اجتماعی دست یافته اند .فرصت های
تحصیلی ،به عنوا مثال ورود به دانشراه ،برای کسانی که شایستری خود را در سطح
تحصیلی ققلی ثابت کرده اند و غیره .مشکل اصلی در اینجا حول معیارهایی است که
دستاوردهای اجتماعی باید بر اساس آ سنجیده شوند .یکی از روش های قابل توجه و
مهم برای توضیح اصول شایستری ،اصل برابری فرصتها است .برابری فرصت ها عنصر
اصلی درک معاصر از عدالت اجتماعی را نشا می دهد .اصل مذکور این ایده را توضیح
می دهد که در شرایطی که فرصت ها از طری حذف تقعیض های جنسیتی ،نژادی یا هر
معیار غیر قابل توجیه دیرری برابر شده است ،کسانی که از طری تصمیمات و اقدامات
خود به مقدار بیشتری از کالاهای اجتماعی دست می یابند ،مستح برخورداری از آنها
هستند .در واقع ،محرو کرد آنها از مزایایی که ناشی از اقدامات و فعالیتهای خود آنها
بوده ،بیعدالتی است ،و در واقع یکی از اصلیترین اهداف عدالت اجتماعی ،ساخت
جامعه به گونهای است که در آ تقعیضها لغو شده باشد ،به طوری که هر فردی بتواند
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برای تأمین کالاهای اجتماعی مرتقط با برنامه زندگی خود تلاش کند .اما این اصل محوری
در برابر ماالفت اصلی فلسفه سیاسی معاصر قرار می گیرد :بدین معنی که نابرابری های
طقیعی ،به اندازه نابرابری های تولید شده در اجتماع(یک مسوله اجتماعی) از نظر اخلاقی
بررسی نمی شوند  .بر این اساس ،این در واقع اشتقاه است که فرض کنیم دستاوردهای
بزرگتر ،به هر نحوی که تعریف شده باشند ،باید پاداشهای اجتماعی بیشتری کسب کنند.
این ا مر به ویژه زمانی که پای ژنتیک و به ارث رسید ظرفیت ها در کار باشد اهمیت پیدا
می کند .بسیاری از نظریهپردازا فلسفه سیاسی معاصر حول محور ابداع طرحهایی چرخیده
که هدف آنها شناسایی بازتوزیع اخلاقی حقوق اجتماعی در زمانی که نابرابریهای
اجتماعی و طقیعی به عنوا موانع عدالت اجتماعی شناخته شدند .بسیاری نررانی های نظری
قابل توجهی را در مورد مفهو نیاز-به عنوا یک اصل عدالت اجتماعی -آ مطرح کرده
اند ،به ویژه به این دلیل که به نظر می رسد ارائه معیارهای کافی برای تمایز بین نیازهای
«واقعی» و «کاذب» ،بین خواسته ها ،امیال و نیازهای درونی صرف ،دشوار است .با این
حال ،با وجود همه آ شقهات نظری ،اصل «نیاز« به عنوا یک اصل تقلیل ناپذیر پایهگذار
ادعاهای عدالت است و به همین دلیل توسط تعدادی از نظریهپردازا تأیید شده است
( .)Renault, 2004: 13این امر با یک تصور بنیادین در مورد آنچه که به افراد در
جوامع مدر مدیو است ،مطابقت دارد ،اصلی که ققلاً توسط مارکس به زبا ساده بیا
شده است ،به نحوی که نیازهای ققل ًا با مشارکت بیا شده است « :از هرکس به اندازه
توانش ،به هرکس به اندازه نیازش» ( .)Marx, 2008: 29شعار معروف مارکس
همچنین موضوع قضاوت بین این سه اصل را مطرح می کند .یکی از جنقه های کلیدی
نظریه عدالت رالز ،ارائه روشی برای انجا دقی آ است .نیازها به عنوا یک شرط
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هنجاری اصلی نظم نهادی شناخته شوند .با این حال ،آنها توسط اصول دیرر ،یعنی حقوق
و آزادی های مندرج در اصل اول ،و برابری فرصتها در اصل دو  ،محدود شدهاند.
مؤلفههای عدالت اجتماعی در اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،کشور سریعاً درگیر جنگ با دشمن خارجی شد ،لذا
عملاً فرصت چندانی برای برنامهریزی در جهت پیشقرد اهداف عالی کشور فراهم نشد
(جغتایی و همکارا  )85:1918 ،و تلاشهای ابتدایی برای تصویب برنامههای پن ساله یا از
سوی مجلس تصویب نشدند یا موقتی بودند و به سرانجا نرسیدند.با اینحال سازما
مدیریت و برنامهریزی کشور در سال  1991برنامهای را با اعتقار  5599میلیارد ریال بهمدت
پن

سال به مجلس ارائه کرد که از آ پس در قالب برنامه های توسعه در نظا

سیاسترذاری کشور ارائه شده است .در خصوص جایراه عدالت اجتماعی در این برنامه ها
می توا گفت دو برنامۀ اول و دو توسعه تابعی از دو پارامتر تاثیرگذار تدوین شدند:
روحیۀ بوروکراتمَنش تیم اقتصادی حاکم که بیشتر به دنقال توسعههای سریع و چکشی
مقتنی بر نظا بازار آزاد بودند .و دیرر ،ضرورت توجه به بازسازی کشور که از پی هشت
سال جنگ تحمیلی بسیاری از زیرساختهای آ دچار نابودی و تاریب شده بود .لذا بدیهی
بود که وز اصلی هدفگذاریها در برنامۀ توسعه معطوف مولفههای اقتصادی و بازار
آزاد باشد .برنامۀ پن سالۀ دو توسعۀ ایرا در دهۀ هفتاد شمسی در ارتقاطی تنراتنگ با
«برنامۀ تعدیل» بود .این برنامه بهعلت نیاز دولت به استفاده از وا های بینالمللی در دورة
ناست ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز و پیریری شد؛ سیاستی ناظر بر
خصوصیسازی ،بازار رقابتی ،تقویت نظا قیمتها ،کاهش مقررات و نقش دولت.

 / 118فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی ،سال اول ،شماره (1پیاپی  ،)1بهار 1311

فقرزدایی و افزایش رفاه اجتماعی نه تنها از جمله مؤلفههای مهم و شروط ضروری
توسعهاند ،بلکه از اصول مسلم گفتما علوی (شمای و همکارا  )51 :1915 ،و از
اصلیترین ارزشهای انقلاب اسلامی نیز هستند .یکی از راهکارهای گسترش عدالت
اجتماعی(با نررش حداقلی یعنی بعد توزیعی) ،بسترسازی برای ایجاد فرصتهای اشتغال و
درآمد در باشهای حاشیهای ،غیرشهری و روستایی است .اما برنامههای توسعه ،در توسعۀ
کشاورزی و روستایی ناموف بوده که باشی بهعلت سیاستهای نادرست و باشی در اثر
اجرای غلط این برنامهها بوده است .سهم باش کشاورزی از برنامۀ اول توسعه  5درصد
بود .برخی معتقدند که گرچه جمهوری اسلامی در توزیع عادلانهتر منابع میا کشاورزا
موف تر از رژیم ساب عمل کرده اما بهعلت نظارت نادرست ،عد پیرری برنامهها ،و
ناکارآمدی سیستم برنامهریزی عملاً در باش کشاورزی برنامۀ اول توسعه ناموف بوده
است (قدیری معصو و نجفی کانی .)115 :1951 ،بهطور مشابه ،در زمینۀ عمرا روستایی
می توا گفت که گرچه چهرة مناط روستایی در دو دهۀ ناست انقلاب نسقت به پیش از
آ متفاوت بوده است ،هنوز توزیع ناعادلانۀ امکانات بین شهر و روستا ،فقر اقتصادی،
درآمد نازل به نسقت کار زیاد ،و بیکاری فزاینده موجب افزایش مهارجرت به شهرها،
حاشیهنشینی ،و فعالیتهای اقتصادی کاذب و غیرمولّد میشود (قدیری معصو و نجفی
کانی .)111 :1951 ،اگر عدالت اجتماعی را به عنوا مفهو دارای شمولیت جامع تر از
عدالت توزیعی در نظر بریریم می توا رگه هایی از آ را به عنوا ملاحظه آزادی های
سیاسی و مدنی و اجتماعی در برنامه های توسعه مشاهده کرد؛اگرچه در بسیاری از موارد
صرفا در سطح شعار و سند باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است .بطور مثال قانو برنامۀ
اول جز در مورد «حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی» ذیل اهداف کلی برنامه،
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هیچ توجه ویژهای به مسولۀ آزادیهای سیاسی و اجتماعی ندارد .آزادیهای اقتصادی
عموماً در زمینههای تولید و اشتغال ملاحظه شده است؛ آزادیهای مدنی و گسترش
مشارکتهای عمومی در برنا مۀ دو توسعه ذیل سرفصل ایجاد شوراهای اسلامی و تأکید بر
نظارت این شوراها بر کلیۀ امور عمرانی ،فرهنری ،اجرایی ،و اقتصادی در حوزههای مرتقط
مورد توجه قرار می گیرد که تجسم عملیاتی باشی از قانو اساسی و یکی از آرمانهای
انقلاب اسلامی است .اما با این حال ،مشارکتهای مردمی در برنامۀ دو جایراه نازلتری به
نسقت قانو اول دارد و کماکا از مشکل غلقۀ نراه دولتمحوری ( )Statismرن می
برد .مشارکت و نظارت مرد در امور جاری کشور ذیل این قانو صرفاً به کلیاتی چو
حمایت از مشارکت مرد در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنری ،و همچنین
هدایت جوانا به لحاظ دینی ،اخلاقی و علمی برای مشارکت در امور فرهنری ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی ،تقویت حسن نظارت عامه محدود میشود .سومین برنامۀ توسعۀ کشور
مقار با تحولی عظیم در حوزة فناوری اطلاعات و ارتقاطات در سال  1941تصویب شد.
شرفتآور این که قانو برنامه سو توسعه مصادف است با گفتما دولت اصلاحات و
تأکید دولت مستقر بر افزایش آزادیها و تقویت جامعۀ مدنی ،اما در این قانو حتی
یکبار از کلیدواژة «آزادی» استفاده نشده است (اشجع مهدوی و همکارا .)112 :1911 ،
قانو برنامه سو جز در مورد توسعۀ مشارکت مرد با کاهش تصدی دولت در امور اجرایی و
افزایش مشارکت باش خصوصی ،مشارکت مرد در برنامههای محیط زیستی ،و حفظ و
نرهداری از مراکز فرهنری و ورزشی هیچ مزیتی نسقت به قانو دو توسعه ندارد.
نهادهای مدنی و نظارت مردمی ،طق مادة  152قانو برنامۀ سو  ،مورد توجه ویژه بوده لذا
وزارت کشور موظف شده تا برای تسهیل و تقویت تشکلهای مردمی ،سازما های غیردولتی و
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محلی جهت نظارت سازما یافتۀ مرد بر دولت اقدا کند .همچنین ،طق مادة  151همین قانو ،
برای کاهش مراجعۀ مرد به محاکم قضایی و بهویژه برای افزایش مشارکت مردمی و رفع
اختلافات محلی از ایجاد شوراهای حل اختلاف حمایت میشود .حقوق شهروندی و آزادیهای
مدنی که همواره در گفتما انقلاب اسلامی و اسنادبالادستی مانند قانو اساسی و بیانات رهقری بر
آنها تاکید شده است در مادة  122قانو برنامۀ چهار توسعه با تأکید بر لزو تدوین «منشور حقوق
شهروندی» متجلی میشود؛ تأمین آزادی و امنیت نیروی کار ،آزادی انجمنها و تشکلهای
مدنی ،و جر زدایی از قوانین کیفری در جهت حفظ آزادیهای عمومی از دیرر مواردی است
که برنامۀ چهار در همین راستا به آ میپردازد .مشارکت مردمی در برنامۀ پنجم توسعه متمرکز
بر شرکتهای خصوصی و تعاونیها در حوزة اقتصادی است ،و نظارت بهطور کلی به نهاد
ریاست جمهوری ،وزارتاانهها ،یا هیأتهای تاصصی وابسته به این نهادها ،و در مواردی به
مجلس واگذار شده است؛ بهعقارت دیرر ،سازوکارهای نظارت مردمی در قانو برنامۀ پنجم
توسعه اولویت محوری نقوده است (اشجع مهدوی و همکارا .)112 :1911 ،
عدالت اجتماعی در قالب سانا رهقری نیز تلاش شده تا مؤید برنامه های توسعه باشد.
اگرچه با در نظر گرفتن گفتما دینی و تقید به مرد سالاری دینی و حمایت از مستضعفا ،
عدالت اجتماعی در گفتار ایشا بیشتر ابعاد توزیعی را نشا می دهد .در چنین شرایطی و
برای تحق عدالت اقتصادی ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمنماه  1912ابلاغ شد
که بر اقتصادی شفاف ،مردمی ،رقابتی ،عدالتمحور و دانشبنیا  ،و درو زا و برو گرا ،و
همچنین کاهش وابستری به نفت و جایرزینی درآمدهای نفتی دولت با درآمدهای مالیاتی
و صادرات غیرنفتی تأکید میکرد .در اینجا منظور از اقتصاد عدالتبنیا هما ارتقای
عدالت اجتماعی است که بر سیاستهایی چو فقرزدایی ،برابرسازی فرصتها ،توزیع
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عادلانۀ منابع و درآمدها ،و اصلاح ساز و کارهای تأمین اجتماعی و حمایت از افراد و
خانوارهای کمدرآمد تمرکز میکند (شقاقی شهری.)91 :1915 ،
هما گونه که مشاهده می کنیم ،اهداف این برنامهها و برخی از اسناد بالادستی ،همانند
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهقری ،همراستا با مؤلفههای گفتما
عدالت و توسعه در انقلاب اسلامی بر کرامت انسانی توجه میکند ،اما ظرفیتهای نظا
اداری کشور و زیرساختهای موجود در دستیابی به این اهداف پتانسیل لاز را نداشته است.
لذا از همین رو ،برخی معتقدند که گرچه در گفتما توسعۀ ج.ا.ا .توسعه ملاز با عدالت
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنری در جهت مقابله با عواملی چو فقر و ظلم،
فرصتهای کم اقتصادی ،محرومیت اجتماعی ،و بیتوجهی به تأمین امکانات عمومی
است ،اما اجرای آ در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنری توسعه همراستا با
اهداف مصرح در اسناد بالادستی نیست.
به طور کلی بررسی عدالت اجتماعی در دولت های مجری برنامه های توسعه نشا می
دهد که اولین دولت پس از انقلاب به ریاست جمهوری مقا رهقری ،جهت دستیابی به
عدالت اجتماعی دخالت در تمامی حوزه های اقتصادی ،کنترل و نظارت بر اقتصاد را
افزایش داده تا امکا ساماندهی امکانات بصورت بهتری فراهم شود .استراتژی دولت
وقت ،استفاده از نیروهای انقلابی به منظور بازتوزیع امکانات بویژه در میا مستضعفانی بود
که دال محوری گفتما انقلاب اسلامی در بعد شعاری بوده اند .محور عدالت اجتماعی در
دولت سازندگی با در نظر گرفتن خرابی های جنگ هشت ساله ،رفع فقر و بازسازی کشور
بوده است.گفتما عدالت دولت احمدی نژاد دارای محوریت اقتصادی بوده که نمود ا را
می توا ر پروژه های مسکن مهر ،یارانه های نقدی و سها عدالت مشاهده کرد و دولت
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روحانی نیز با نراه به عدالت نه به عنوا یک غایت و آرما  ،بلکه با نررشی ابزارگرایانه،
سیاست های نوولیقرالی را جهت دستیابی به توسعه اقتصادی در پیش گرفته بود (منصورزاده
و امینی.)18 :1911 ،
گفتمان امام خمینی در باب عدالت اجتماعی و تشکیل کمیته امداد
عدالت از اصول پنجرانه مذهب تشیع است و عدالت اجتماعی اهمیت زیادی در اسلا شیعی
دارد .در حقیقت این مفهو تجلی بعد اجتماعی احکا شرعی اسلامی است .قرآ کریم
موضوع عدالت را به طور مستقیم با دو واژه «قسط» و «عدل» مورد توجه قرار داده است .نراه
بنیانی به مسوله عدل از منظر قرآ به این معنی است که خلقت هستی بر پایه آ بنا شده و تدابیر
امور عالم بر اساس آ تحق می یابد .در نررش قرآنی ،عدالت هم مقدا هستی است و هم
بالاترین هدف جها  ،انسا و ادیا  .از میا  99آیه قرآ در باب عدالت ،تنها  9مورد .مربوط
به بعد فردی است که با دقت نظر روشن می شود آنها نیز جهت گیری اجتماعی دارند .در
نهایت می توا گفت فلسفه ارسال پیامقرا برقراری عدالت اجتماعی بود .در قرآ کریم افراد
عدالتمدار هم شا پیامقرا دانسته شده که تعدی به آنها باعث عذاب دردناک الهی خواهد
بود زیرا خداوند عدالت پیشرا را دوست دارد.
بنابراین می توا گفت قرآ  ،خود کتاب عدالت است .این پشتوانه دینی قدرتمند است
که نررش اما خمینی را در حکومتداری شکل داده است .وی با تکیه بر آگاهی قرآنی می
گوید « :یک بعد قرآ این است که ظلم را از بین بشر بردارد و عدالت اجتماعی را در
زندگی بشر ایجاد کند .اگر مسلمانا جها کوشش کنند ،این بعد از قرآ

را که بعد

عدالت اجتماعی است در جها گسترش دهند؛ آ وقت دنیایی خواهیم داشت که صورت
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ظاهر قرآ است» (خمینی .)191 ،1945 ،اما خمینی علیرغم توجه خاصی که به تحق
عدالت اجتماعی داشت تعریف دقی و مشاصی از آ ارائه نکرد با اینحال با توجه به
گستره و ابعاد آ در موقعیت های ماتلف از عدالت اجتماعی سان گفته و در هر
موقعیت معنای متناسب با آ را لحاظ نموده است .وی در کتاب القیع هدف کلی احکا و
قوانین اسلامی را مقنای گسترش عدالت انراشته و معتقد است « :احکا و قوانین اسلا
شأنی از شوو حکومتاند و مطلوبیت ذاتی ندارند بلکه ابزار و وسائل برای اجرای
حکومت اسلامی و گسترش عدالت است» (خمینی.)142 :1941 ،
تلقی اما خمینی از عدالت در کتاب ولایت فقیه ،حکمت الهی است که در متن احکا
و قوانین الهی متحق می شود « :حکمت آفریدگار بر این تعل گرفته که مرد به طریقه
عادلانه زندگی کنند و در حدود احکا الهی قد بردارند ،این حکمت همیشری و از
سنتهای خداوند متعال و تغییرناپذیر است» (خمینی.)12 :1949 ،
وی همچنین همراستا و به تقعیت از آیات قرآنی تشکیل حکومت را به خاطر اجرای
عدالت و برترین عقادت دانسته و هدف مقارزه انقیاء بوده است « :و اما حکومت ح برای
نفع مستضعفا و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی هما است که مثل
سلیما ابن داود و پیامقر عظیم الشأ اسلا صلی الله علیه و آله و اوصیای بزرگوارش
برای آ کوشش می کردند ،از بزرگترین واجقات است و اقامه آ از والاترین عقادات»
(خمینی.)142 :1941 ،
در این بیانات اهمیت عدالت اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و انریزه حکومت انقیاء
و اولیاء گسترش عدالت اجتماعی دانسته شده که ابعاد ماتلف عدالت اجتماعی را در بر
می گیرد .به بیا دیرر یکی از اهداف مقارزه علیه رژیم طاغوت را تأمین عدالت
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اجتماعی می داند :خواست ملت ایرا تنها رفتن شاه نیست بلکه مقارزه ملت ایرا تا
استقرار جمهوری اسلامی که متضمن استقلال کشور و آزادی ملت و تأمین عدالت
اجتماعی باشد ،ادامه خواهد یافت.
اما خمینی در وصیتنامه خود اجرای عدالت اجتماعی را به صورت فراگیر مطرح نموده
که ساحت های ماتلف اجتماعی را در بر می گیرد و ناظر بر روابط حکومت با مرد
است« :اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمرری و حکومت جائرانه و
بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشاء و انوع کجروی ها و آزادی بر
معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار و استثمار و استعقاد و
حدود و قصاص و تعزیرات بر میزا  ...عدل و انصاف و صدها از این ققیل ،چیزهایی
نیست که با مرور زما و در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود».
بطور کلی در گفتما اما خمینی ،عدالت ماهیت صرف اقتصادی نداشته و محدود
کرد این امر به ابعاد اقتصادی ،نشانرر فهم نادرست و ناکافی از عدالت مورد تعریف
انقیاست؛ زیرا عدالت صرفا معطوف به تامین رفاه مادی نیست بلکه تمامی حوزه های
انسانیت را جهت اصلاح تما انحراف ها شامل می شود .به همین دلیل تقلیل و تعلی
عدالت به ابعاد توسعه مادی ،دال بر نادرستی فهم مفاهیم معنوی مدنظر رهقر انقلاب می
باشد (پروانه.)121 :1911 ،
تجلی نهادی دیدگاه اما خمینی در تشکیل کمیته امداد نمود پیدا می کند .در حقیقت
هما طور که نررش اما به عدالت اجتماعی به زما ظهور اندیشه او مربوط است سابقه
شکل گیری و پی ریزی تشکیلات این نهاد نیز به سال های ققل از پیروزی انقلاب اسلامی
ایرا و حدود سال  1912باز می گردد که تعدادی از انقلابیو اول نهضت اسلامی که در
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زمزه همراها و همزما اما خمینی قرار داشتند از طرف ایشا مأموریت رسیدگی به
خانواده زندانیا سیاسی و نیازمندا مقارز را بر عهده داشتند؛ اقدامات حمایتی و امدادی در
سال های  1989و  1984سیر صعودی یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به عنوا
دومین نهاد انقلابی با صدور حکمی از طرف حضرت اما (ره) برای مدت نامحدود ،برای
حمایت و امداد محروما و مستضعفا و خودکفا کرد آنا تأسیس شد (رئوفی،1911 ،
 .)15در مقدمه اساسنامه آمده است کمیته امداد اما خمینی براساس اندیشه و تفکر دینی و
فقهی حضرت اما خمینی و به دست ایشا با هویتی دینی و مردمی ،جهادی ،عا المنفعه و
غیر انتفاعی تأسیس شد تا پیا آور فرهنگ احسا  ،ایثار ،انفاق و نیکوکاری در جامعه
اسلامی بوده و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محروما حفظ کند و هدف از
تشکیل کمیته امداد اما  ،توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی ،تقویت
و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندا و محروما با ارائه خدمات اجتماعی ،حمایتی ،فرهنری
و معیشتی به آنا میباشد؛ امداد اما دارای شاصیت حقوقی و مقررات مالی و اداری و
استادامی مستقل است که تحت نظارت ایشا و طق مفاد اساسنامه آ اداره میشود و
ایجاد واحدهای خارج از کشور طق ضوابط ابلاغی دفتر مقا معظم رهقری خواهد بود .از
جمله خط مشی های اساسی کمیته امداد می توا به «تمرکز کلیه فعالیت های کمیته امداد
بر محور امداد رسانی و حمایت از افراد و خانواده های نیازمند با تأکید بر حفظ کیا
خانواده و کرامت و عزت نفس آنا  ،فقیر یابی و کوشش در رفع فقر تغذیه ای نیازمندا ،
تکمیل و توسعه پوشش حمایتی زنا و کودکا بی سرپرست ،سالمندا و از کارافتادگا
نیازمند به عنوا ناست و مقد داشتن حمایت نیازمندا روستایی و کمک به مهاجرا
روستایی برای بازگشت به روستا ،رده بندی مددجویا و تمدید و تروی الروی زیستی و
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معیشتی مناسب با رعایت اولویت های امدادی و تعیین حدود و شمول خدمات حمایتی با
تأکید بر تأمین حداقل نیازهای اساسی ،حکایت برنامه ریزی شده(هدفمند و زما دار) از
نیازمندا و تروی فرهنگ کار و تلاش بین افراد و خانواده های تحت پوشش با اولویت
ایجاد اشتغال برای افراد مستعد و واجد شرایط ،ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ،توسعه
بیمه ها و تأمین مسکن مورد نیاز محروما بارویکرد بهقود سطح زندگی آنا  ،فراهم
آورد امکانات و زمینه های رشد و اعتلای فرهنری و اعتقادی و بروز خلاقیت و نوآوری
در بین افراد تحت حمایت به ویژه نوجوانا و جوانا  ،گسترش فعالیت های علمی –
تحقیقاتی ،آماری و فناوری جدید در خصوص شناخت عوامل فقر و محرومیت ،شناسایی
فقرا و روش های فقرزدایی در کشور و اثرباشی برنامه های حمایتی امداد ،تروی فرهنگ
انفاق و ایثار و تقویت عوامل مققولیت امداد اما (ره) به منظور جذب و توسعه مشارکت
های مردمی در حمایت از محروما جامعه ،ارتقاء سطح ارتقاط و هماهنری با خیریه ها و
مؤسسات عا المنفعه برای تعمیم امر تعاو و افزایش روحیه مشارکت و همیاری در
حمایت از نیازمندا و افراد محرو جامعه ،افزایش بازدهی ،کارآیی و توسعه خدمات
حمایتی با بهینه سازی تشکیلات ،تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیارز ،اصلاح و بهقود
روش ها ،محاسقه هزینه واقعی خدمات و استفاده از فناوری جدید اطلاعات ،استفاده از
ظرفیت و امکانات سایر مؤسسات و دستراه ها در انجا امور قابل واگذاری با رعایت صرفه
و صلاح امداد در راستای مقابله با فقر و اجرای طرح های فقرزدایی و تقویت نظارت و
بازرسی و ارزیابی عملکرد تمامی واحدها و متناسب سازی اختیارات با مسوولیت های
محوله در وحدهای ستادی و اجرایی» اشاره کرد (رئوفی.)15 :1911 ،
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تشکیل این کمیته و اهداف و برنامه های آ را می توا بعد اخلاقی عدالت اجتماعی نیز
ارزیابی کرد .بدین معنی که این نهاد با هدف بازگشت به راه حل های اسلامی و به تعقیر
دیرر نوسازی اجتماعی در هیات اسلامی از سوی ناقرا جمهوری اسلامی ایجاد شد و
اصلاحات اقتصادی بر ارزش های عدالت خواهانه و رسیدگی به محرومین و مستضعفین و
فراهم ساختن عدالت اجتماعی استوار گشت (زهیری.)114 :1952 ،
محور اصلی عدالت در تجلی نهادی اندیشه اما –یعنی کمیته امداد -رسیدگی به
محروما و و مقارزه با سرمایه دارا و مرفه ها می باشد .اما (ره) مقارزه با این گروه ها را
جنگ ابدی و مانیفست زندگی معرفی می کند و می فرماید« :امروز جنگ ح و باطل ،فقر
و غنا ،جنگ استضعاف و استکقار ،جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است»
(خمینی .)291 :1995 ،بعد پسینی این جنگ ،رسیدگی به محرومین است .وی در سانا
خود مرتب سان از رفع محرومیت و توجه به اقشار مستمند و کم درآمد و تلاش جهت
تامین نیازهای فوری و اساسی کرده است  ،سلامت نظا اقتصادی را در گروه رفع
محرومیت ها و تامین نیازهای اساسی همه دانسته و ایجاد یک زندگی صحیح برای
محرومین را به منزله تحق عدالت مورد نظر قرار داده است و حفظ منافع محرومین(به
معنی برطرف کرد نیازهای اساسی و بهقود وضعیت رفاهی) (خمینی .)291 ،1995 ،را
ویژگی اصلی سیاست ها و برنامه ریزی های مورد نظر سیستم اقتصاد اسلامی بیا می کند
(خوش چهره و زیوری .)59 :1959 ،این نررش با رویکرد جا رالز به عدالت اجتماعی
نیز همسویی دارد .رالز می گوید فقرا افرادی هستند که عدالت در مورد آنها اجرا نشده
است او فقر فقرا را نتیجه عملکرد و اقدامات ستمررانه دولت ،نهادها و سازمانها می داند.
رالز معتقد است فقرا به عنوا کم درآمدترین افراد جامعه باید بیشترین بهره را از دولت و
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نظا حاکم داشته باشند (نصری مشکینی .)295 :1952 ،او با رعایت انصاف به عدالت
نراهی اخلاقی دارد و نراه سودجویانه را نابود کننده اساسی ترین حقوق انسا (آزادی و
برابری) می داند .رالز فقرا را حاصل عقلانیت سود محور معرفی می کند که توزیع منابع و
امکانات در آ منصفانه انجا نررفته است (نصری مشکینی .)294 :1952 ،از نظر وی
دولت و نظا حاکم باید منابع را بصورت برابر توزیع کند تا لیاقت و شایستری افراد ،قربانی
بی انصافی نشود او می گوید توزیع نابرابر ،زمانی سودمند خواهد بود که به نفع فقرا باشد
(نصری مشکینی.)294 :1952 ،
در چنین متن و بستری است که طرح ها و سیاست های کمیته امداد –فارغ از
دستاوردها و نتای – معنا پیدا می کند .از جمله این سیاست ها ،طرح حمایتی «اشتغال و
خودکفایی» است که از طری آ درصدد است براساس قابلیت افراد تحت پوشش ضمن
امکا سنجی شغلی ،زمینه مناسب را جهت اشتغال و کسب درآمد پایدار برای مددجویا و
خودکفایی تدریجی آنها فراهم کند (خشک دامن )59 :1954 ،زیرا «با کمرنگ شد نقش
کشاورزی و پاسارو نقود مستمری کمیته امداد لاز است جهت جایرزینی یا مکمل قرار
داد در آمدزایی در روستا ،اشتغالزایی ،تحرک باشی در این مناط و در نهایت افزایش
سطح زندگی افراد تحت پوشش برنامه هایی را طراحی و اجرا کرد که این امر با افزایش
تنوع در اشتغال ،توسعه فعالیت های غیرکشاورزی ،ایجاد کارگاه های صنایع دستی و ...
رفع فقر روستایی و در نتیجه د ستیابی به اشتغال پایدار و توسعه روستایی امکانپذیر خواهد
شد» (قنقری و همکارا  .)119 :1918 ،نکته محوری در این مسوله ،برابری اخلاقی و ارزشی
ابژه های مورد نظر کمیته امداد و محوریت آ در استقرار عدالت توزیعی است که به
معنای برابری مطل افراد در بهره مندی از امکانات نقوده و اموری نظیر برابری درآمد و
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دستمزد را نتیجه نداده است بلکه منظور ،حذف امتیازهای ویژه است و این که این توزیع
اقتصادی شامل عمو افراد گردد« .زیرا افراد از این حیث که انسا هستند و نیازمند این
امکانات ،باید استحقاق دریافت داشته باشند بی آنکه صلاحیت اصی شرط این برخورداری
باشد به همین دلیل برخی نظریه های عدالت توزیعی مسوله نیازهای اساسی را در توزیع
عادلانه امکانات و خیرات مطرح کرده و آ را مقنا قرار می دهند .به عقارت دقیقتر نفس
نیازمندی های انسا موجب برخورداری افراد از این مواهب و خیرات است» (واعظی،
 .)1 :1122واژه کلیدی در عدالت توزیعی ،استحقاق است که سیاست ها و اقدامات کمیته
امداد در رفع فقر و بیکاری و تلاش برای اشتغالزایی افراد نشانرر محوری بود این مفهو
در سیاست های این نهاد می باشد .اقدامات کمیته امداد در کمک مالی به تامین مواد اولیه
و ابزار کار  ،ارائه آموزش های مهارتی ،کاریابی برای مددجویا آموزش دیده ،فراهم
سازی امکا استفاده از تسهیلات بانکی ،پرداخت وا های خودکفایی و  ...از یک طرف و
تقسیم بندی آنها در رده های نیازمند آموزش ،آموزش دیده فاقد مهارت ،گروه نیازمند
ارتقاء مهارتی و گروه فاقد آموزش و مهارت ،را می توا در دایره شمول چارچوب
عدالت توزیعی تعریف کرد.
نتیجه گیری
این تحقی به بررسی عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایرا و بستر نهادی آ یعنی
کمیته امداد پرداخته است .مطالعه و بررسی اسناد بالادستی و گفتما بنیانرذار انقلاب
اسلامی نشا می دهد که عدالت اجتماعی عنصر محوری آنها بوده است .تقسیم جها به
خیر و شر و مستکقر و مستضعف ،دوگانه ای است که مانیفست همه سانا رهقرا و
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مقامات ایرا در بیش از چهار دهه گذشته بوده است .بر همین اساس نیز در برنامه های
توسعه و سیاست های دولت های ماتلف تلاش شده –حداقل در سطح نظری -تا به نفع
گروههای حاشیه ای و فقرا و محروما اتااذ تصمیم شود .با اینحال به نظر می رسد بویژه
در برنامه های توسعه و سیاست های دولت ها ،مولفه های عدالت اقتصادی غالب بوده
است .بدین معنی که تلاش شده تا ابعاد اقتصادی سیاست ها در جهت مساوات طلقی
برجسته شده و از این زاویه به عدالت اجتماعی نزدیک شوند .اما گفتما اما خمینی و
رهقر انقلاب بویژه در بیانیه گا دو فراتر از مولفه های درآمدی و اقتصادی ،گا گذاشته
است و بنظر می رسد دال های محوری همچو استحقاق –آنرونه که اندیشمندانی
همچو رالز ،آمارتیا سن و میلر اعتقاد دارند -خدمت به جامعه و همکاری و مشارکت را
می توا در اندیشه آنها جستجو کرد .حتی فراتر از آ به واسطه تغذیه فکری از گفتما
قرا و اسلا  ،عدالت اجتماعی در اندیشه اما خمینی و رهقری ابعاد انسانی عدالت
اجتماعی را نیز بیشتر ملاحظه کرده است .یکی از نهادهای که منقعث از چنین برداشت و
نررشی به وجود آمد کمیته امداد اما خمینی است .اگرچه کمیته امداد به عنوا یک نهاد
عمومی غیردولتی از حیث کارگزاری در چارچوب عدالت عمومی قرار نمی گیرد زیرا از
دید نظریه عدالت اجتماعی ،کارگزارا این امر دولت ،بازار و جامعه هستند ،با اینحال از
حیث اهداف و کارکرد مطاب اصول و ارزش های عدالت اجتماعی رفتار کرده است .به
این معنی که نهاد مذکور با هدف ایجاد مساوات در جامعه ،رسالت خود را حمایت از
اقشار محرو جامعه ،در مرحله اول ،خود اشتغالی و بسترسازی برای تامین معاش آنا و در
مرحله ب عد ،ارائه آموزش ها و مهارت های ماتلف با هدف توانمندسازی این اقشار و
خودکفایی و در نهایت خروج از چتر حمایت کمیته امداد قرار داده است .بررسی ها نشا
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می دهد که سیاست های کمیته امداد مطاب تووری عدالت اجتماعی است و عناصر
استحقاق ،عزت نفس و توانمندسازی مجدد افراد جهت مشارکت در ساخت جامعه را
پوشش می دهد.
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