
 
 
 

فراگيري و پايداري؛ اصول راهنماي تحقق 

 شمسي .  1404عدالت اجتماعي در ايران 
 13/7/1384تاريخ ارائه:           فرزاد پورسعيد

 22/8/1384تاريخ تأييد:        عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي 
 

 چكيده
نساني و مقصد هاي مختلف از آن، نخستين آرمان جوامع ا كيمياي عدالت و تلقي

مدار است و جامعه ايراني و نظام جمهوري  هاي دين ها به ويژه نظام برپايي حكومت
فشارند؛  گستري پاي مي خواهي و عدالت اسالمي نيز بيش از هر زمان ديگري بر عدالت

توان ادعا نمود كه ايران كنوني در وضعيت ضرورت يا ايجاب  اي كه مي به گونه
ه جامعه و مناسبات اجتماعي معطوف به آن قرار گرفته است. عدالت به ويژه در گستر

ساله  انداز بيست سند چشم 1382از سوي ديگر جمهوري اسالمي ايران در آذرماه 
هاي كلي و  ربط ابالغ نموده است و بر اين مبنا سياست كشور را به قوا و نهادهاي ذي

رچوب اصول و موازين بايست در چا هاي اجرايي، مي مشي هاي توسعه يا خط برنامه
آن تدوين شوند. بر اين اساس مقاله حاضر به جستجوي اصول راهنماي تحقق عدالت 

هجري  1404ساله جمهوري اسالمي ايران در افق  انداز بيست اجتماعي در سند چشم
ها را در  پردازد و سعي دارد تا متناسب با آنها، راهبرد و نقش مطلوب دولت شمسي مي

سيم نمايد. بر اين اساس نويسنده مدعي است كه فراگيري و اين بيست سال تر
 پايداري دو اصل راهنماي مورد نظرند.
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  مقدمه
هاست؛  هاي اقتصادي و اجتماعي دولت عدالت، نخستين و مهمترين معيار ارزيابي سياست

كننده آن نباشد، با  ا كه اگر سياستي برانگيزاننده احساس برخورداري از عدالت و يا اقامهچر
شود. به بيان  موانع بسياري به ويژه از سوي آنان كه موضوع يا مخاطب آن سياستند، مواجه مي

بودن آن ارائه  هايي است كه براي عادالنه ديگر موفقيت هر سياستي در گرو تفسيرها و تضمين
ش كه رهنمونگر  1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  رو سند چشم شود. از اين مي

يافته با جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه است،  اي توسعه برپايي جامعه
داند. بر اين اساس مقاله حاضر به اين پرسش  آن را با تأكيد بر عدالت اجتماعي ميسر مي

كه سند مذكور حاوي كدام اصول راهنما براي تحقق عدالت اجتماعي در پردازد  اساسي مي
 ساله جمهوري اسالمي ايران است؟ انداز بيست چشم

، در »رهنامه ملي«انداز در مقام  اين پرسش بر اين مفروضه كليدي بنا شده كه چشم
عني شدن اين اصول در سطوح بعدي ي برگيرنده اصول راهنماي سياستگذاري است و عملياتي

 شود. هاي توسعه و قوانين عادي ممكن مي هاي كلي، برنامه سياست
و » فراگيري«در پاسخ به اين پرسش مقاله حاضر مدعي است كه اصول مذكور عبارتند از 

هاي  بايست در تمامي حوزه فراگيري يا شموليت مبين اين معناست كه توسعه مي». پايداري«
ياست و فرهنگ مد نظر قرار گيرد و ساري و جاري سياستگذاري اعم از اجتماع، اقتصاد، س

اي متوازن از همه  هاي جامعه بايد به گونه شود. پايداري نيز به منزله آن است كه همه بخش
مند شوند و در عين حال توسعه متناسب با گذشته و آينده اجتماع باشد. به  مواهب توسعه بهره

اي  دهد و تعادل منطقه تي را مد نظر قرار ميبيان ديگر در عين آنكه گروههاي درآمدي و جمعي
هاي آينده نيز حساس  كند، نسبت به ميراث تاريخي و نسل (عدالت جغرافيايي) را برقرار مي

جويي كند. به اين معنا مقاله حاضر بر آن است  باشد و عدالت نسلي و تعادل هويتي را نيز پي
ي اسالمي بر مبناي منطق تعادل بنا شده ساله جمهور انداز بيست كه مفهوم عدالت در سند چشم

 ، اجتماع يا جامعه ملي است.»عدالت اجتماعي«در تركيب » اجتماع«و مقصود از پسوند 
در اين چارچوب، اصل پايداري در سه حوزه مشخص يعني هويت ملي، حاكميت 

 هاي تحقق اين اصل نيز تحكيم شود و سياست سرزميني (جغرافيا) و محيط زيست تعقيب مي
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توسعه «هويت اسالمي ـ ايراني و آمايش سرزميني است. در پايان، مقاله حاضر راهبرد 
شدن اصول فراگيري و پايداري و در واقع تحقق  را به منظور عملياتي» بخشي مشاركتي و تعادل

كند و نقش مطلوب دولت را در چارچوب اين استراتژي، نقش  عدالت اجتماعي پيشنهاد مي
انداز  داند. پيشنهاد اين راهبرد از آن روست كه سند چشم مي» اعيگذار اجتم سرمايه«

ساله، بر توانمندسازي اقشار و مناطق محروم در جامعه ايراني به ويژه در حوزه آموزش  بيست
دهد. به بيان  رو سرمايه انساني را بر سرمايه مالي و منابع كاني اولويت مي تأكيد دارد و از اين
 گسترش احساس عمومي در برخورداري از عدالت است.ديگر بيشتر به دنبال 

 

 الف. عدالت اجتماعي و ضرورت آن در ايران امروز
عدالت از مفاهيم چندسويه و پرمعنا در حوزه فلسفه سياسي و فلسفه حق است. اين واژه 
كه در عمل با همه مناسبات و امور اجتماعي مربوط است، نه فقط در مطالبات سياسي بلكه 

المللي بازتاب  هاي مهم حقوقي مانند قوانين اساسي و قراردادهاي بين هرچيز در ميثاقپيش از 
، »عدالت اجتماعي«، بر اين واژه در تركيب »اجتماعي«يافته است. در عين حال افزودة 

هاي حقوقي، دولتي ـ  تر عدالت است و در واقع آن را در نظام متمايزكننده آن از مفهوم انتزاعي
0Fريسياسي و ادا

1Fجامعه، انضمامي 1

كند. عدالت اجتماعي بدين ترتيب از خالل ساز و  مي 2
كارهاي موجود در نظام سياستگذاري عمومي و همچنين معيارهاي ارزشي و ايدئولوژيك 

اي است  گيرد. در اين صورت، عدالت اجتماعي اشاره جامعه فهم شده و مورد داوري قرار مي
ها كه  ها و ظرفيت ها، منزلت ها، پاداش يم و توزيع فرصتبه روندهاي اجتماعي منصفانه در تقس

شمول  رو روندي جهان يابد و از اين ها و جوامع متفاوت، نمودهاي متفاوتي مي در فرهنگ
 )1شمول دارد.( نيست؛ گرچه اصالتي انساني و جهان

پذيرفتن اين برداشت، متضمن چند مفروضه مهم است. اول آنكه؛ عدالت اجتماعي و 
نيست و در زمانه و زمينه متفاوت، » مكاني همه«و » زماني همه«اي  هاي تحقق آن مقوله شيوه

بايست در نسبت و  اي متفاوت فهم و محقق شود. دوم آنكه اين مفهوم را مي بايست به گونه مي

                                                                                                                                        
1 . Administrative 
2 . Apply 
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اند، طرح  سنگ آن يافته همنشيني ديگر مفاهيمي كه در زمان و مكان خاصي، قدر و ارزشي هم
ود. سوم آنكه عدالت اجتماعي، امري وضعي است نه طبيعي؛ به اين معنا كه وضع و پردازش نم

رو تحقق آن منوط به  نامند و از اين عدالتي مي خاصي را عدالت و وضع خاصي را ظلم يا بي
دخالت عامالن يا كارگزاران اجتماعي و سياسي است. در نتيجه تأمين عدالت اجتماعي به مثابه 

 ارويژه حاكمان و نظام سياسي است نه اتباع.عملي اقتدارآميز، ك
و باالخره چهارم آنكه عدالت اجتماعي نه مبحثي صرفاً انتزاعي؛ بلكه اساساً معطوف به 

شود كه آحاد آن جامعه  رو سياستي در محدوده اجتماع عادالنه تلقي مي عمل است و از اين
ترتيبات خاصي به عنوان عدالت از رو در نظر گرفتن  حكم به عادالنه بودن آن بدهند و از اين

سوي برخي افراد در مافوق جامعه، كافي نيست و حتي ممكن است از سوي جامعه به مثابه 
) به اين معنا عدالت اجتماعي امر و وضعيتي 2سياستي ناعادالنه در نظر گرفته شود.(

استقرار احساس  تواند آن را ممكن و محقق كند كه رو راهبردي مي االذهاني است و از اين بين
برخورداري از عدالت را در گستره جامعه بر تحقق صرف آن در عمل اولويت دهد. در اين 
صورت راهبرد مذكور بايد راهبردي باشد كه در عين آنكه از سوي نظام سياسي، اجرايي 

 مند نمايد و در حالي كه ها و آحاد جامعه (ملي) را به نوعي درگير و بهره شود، تمامي بخش مي
 گيرد، از اجزاي آن غفلت نكند. جامعه را در كليت آن در نظر مي

ها و تطبيق آنها با وضعيت كنوني جامعه ايراني، نشانگر آن است  اندكي تأمل در اين فروضه
كه ايران امروز در وضعيت ايجاب يا ضرورت عدالت اجتماعي قرار گرفته است. به بيان ديگر 

بد دولتمردانش، تحقق عدالت اجتماعي و احساس طل جامعه ما در وضعيتي است كه مي
برخورداري عمومي از آن را در اولويت دستور كار خود و شيوه حكمراني قرار دهند. اين امر 

ساله  انداز بيست جامعه ايراني به واسطه تنظيم و تدوين سندچشم اوالً؛روست كه  از آن
تواند گسترش  كه نتيجه آن مي جمهوري اسالمي، در آستانه شرايط نويني قرار گرفته است

 عدالتي باشد. احساس بي
هاي كلي برنامه چهارم  هـ. شمسي به همراه سياست 1404انداز ايران در افق  سند چشم

) اين سند، 3ربط اجرايي و قانونگذاري ابالغ شد.( به دستگاههاي ذي 1382توسعه در آذرماه 
ه توسعه خواهد شد، دستيابي به سال كه شامل چهار برنام هدف كشور را در اين بيست
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يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب  اي توسعه جامعه
غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) قرار داده و تحقق اين هدف 

داند. در ضميمه اين  مي را نيازمند رشدي پرشتاب و مستمر در حدود دو برابر رشد فعلي كشور
سند، نموداري رسم شده كه گزينه رشد سريع را با گزينه ادامه روند موجود مقايسه كرده و 

گفته را كه ماهيتي رقابتي دارد؛ منوط به انتخاب گزينه رشد سريع كرده  دستيابي به هدف پيش
 است.

كند. همچنانكه  مي % افزايش پيدا8/6% به 9/3در پي اين انتخاب، رشد اقتصادي از نرخ 
% به 5/1وري نيروي كار از  %؛ بهره9/10% به 9/3گذاري داخلي و خارجي از  رشد سرمايه

% 9/20% به 6/5% و رشد صادرات صنعتي از 8/15% به 6/5%؛ رشد صادرات غيرنفتي از 4/4
 افزايش خواهد يافت.

وجه همزمان و گفته، نيازمند ت بر اين اساس انتخاب گزينه رشد سريع با كيفيت پيش
هاي آن است تا جامعه ايراني در  متناسب به حفظ و ارتقاء اصول عدالت اجتماعي و شاخص

هاي اقتصادي، علمي و  مسير رقابت با كشورهاي منطقه و براي نيل به منزلت فرادست در حوزه
هاي عدالت اجتماعي  گسيختگي و واگرايي اجتماعي و تضعيف پايه تكنولوژيك، با از هم

انداز جمهوري اسالمي به  ه نشود. اين مهم پيش از هرچند نيازمند بازخواني سندچشممواج
هاي برقراري آن است. به بيان ديگر  منظور سنجش ميزان التزام آن به عدالت اجتماعي و شيوه

ساله جمهوري اسالمي در وهله اول با هدف توسعه كشور تنظيم شده و نه  انداز بيست چشم
ماعي و جوامع در حال توسعه و كشورهايي كه هدف كلي خود را توسعه برقراري عدالت اجت

هاي گسترده  اند، با اختالل در همبستگي اجتماعي و بروز نارضايتي به مفهوم مدرن آن قرار داده
 ناشي از عدم توازن در توزيع و مصرف منابع مواجهند.

شته را سست دگرگوني اجتماعي معطوف به توسعه و نوسازي، پيوندهاي گروهي گذ
آورد كه با سامان سياسي موجود سازگار نيستند؛  اي را پديد مي كند؛ ثروتمندان نوكسيه مي

شان سير  انگيزد؛ برشمار كساني كه سطح زندگي مهاجرت شتابان از پيرامون به مركز را برمي
باالتر  افزايد؛ با گسترش سواد و دسترسي به وسايل ارتباط جمعي، آرزوهايي را نزولي دارد، مي
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اي و  هاي منطقه آورد و در نهايت كشمكش شان ساخت به بار مي از سطحي كه بتوان برآورده
 )4بخشد.( گذاري و مصرف شدت مي قومي را در مورد چگونگي توزيع سرمايه

اين شرايطي بود كه يكبار ديگر نيز در دهه دوم انقالب كه به دهه سازندگي و رشد 
دالر به  ا عارض شد و به ويژه با كاهش قيمت نفت از بيستمحوري مشهور است، بر جامعه م

چهارده دالر، اختالالت بسياري را در مسير توسعه اجتماعي به بار آورد كه اثرات آن تا 
 )5اكنون نيز باقي است.( هم

دليل دوم به گزينه مورد انتخاب جامعه ايراني در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و 
نژاد پس از دو دور رقابت با  گردد. در اين انتخابات، محمود احمدي بازمينحوه اين گزينش 

% كل آراي مأخوذه، به عنوان ششمين رئيس جمهور 62كسب بيش از هفده ميليون راي و 
اسالمي ايران انتخاب شد. اهميت اين انتخابات، دور دوم آن بود كه وي در رقابتي 

جمهور دوران سازندگي ـ ، رأي اعتماد جامعه  ئيسر  ساز با اكبر هاشمي رفسنجاني ـ سرنوشت
و » عدالت اجتماعي«را به دست آورد. در واقع دور دوم به يك معنا رقابت ميان دو گزينه 

، دو »توانيم شود و مي مي«شد؛ به ويژه كه عدالت اجتماعي در كنار  قلمداد مي» رشد اقتصادي«
سال گذشته  16ها در  مشي كابينه بر نقد خط نژاد در انتخابات بود و ايشان شعار اصلي احمدي

، وي به هنگام تشريح برنامه دولت نهم، هدف 1384مرداد  25تأكيد داشت. پس از آن نيز در 
محوري و اقامه قسط توأم با مهرورزي اعالم نمود و راهبرد كالن  بنيادين آن را توسعه عدالت

زا مبتني بر به كارگيري  انبه و درونج بسط عدالت و توسعه و تعالي همه«تحقق اين هدف را 
 )6دانست.(» علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت و ارتقاء سالمت و رفاه جامعه

اند. اول آنكه حداقل بيش از نيمي از جامعه ما نسبت به  اين موارد نشانگر دو نكته مهم
به امكان تحقق  اعتمادي بيشتر معطوف اعتمادند و اين بي هاي گذشته بي كارگزاران دولت

انداز  شدن چشم عدالت اجتماعي از سوي آنهاست. به بيان ديگر در آستانه عملياتي و اجرايي
اند مبني بر اينكه  ساله جمهوري اسالمي، اكثريت مطلق جامعه عالمتي ارسال كرده بيست

 عدالتي در گستره هاي توسعه همراه با بي كنند روندهاي گذشته پيشبرد برنامه احساس مي
اعتمادي آنها نسبت به كارگزاران اين روندها شده است. اين  اجتماع بوده و اين موجب بي

 1379كنند. در تحقيقي كه در سال  اي است كه نتايج تحقيقات پيمايشي نيز آن را تأييد مي نكته
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انجام شده، » بررسي تطبيقي اعتماد به مسئولين كشور در سه شهر تهران، مشهد و يزد«با عنوان 
اند كه به توانايي و تعهد كارگزاران باور ندارند و در  % پاسخ دهندگان اظهار نموده61دود ح

% آنها نيز معتقد بودند كه دلسوزي كافي نسبت به 65كنند. بيش از  مجموع به آنها اعتماد نمي
شود. نكته جالب  المال وجود ندارد و استفاده درستي از امكانات موجود كشور نمي حفظ بيت

 )7ه آنكه ميانگين اعتماد در تهران كمتر از مشهد و يزد بوده است.(توج
نكته دوم نيز همسويي تقريبي اين احساس عمومي با شعارها و دستور كار رئيس دولت 

هاي  نهم است. به بيان ديگر تقاضاي اكثريت مطلق جامعه، پاسخ در خور خود را در ميان گزينه
شناسي اصلي وجود دارد  ها يافته است. در جامعه برنامه مختلف انتخاباتي حداقل در شعارها و

كه بر مبناي آن احتمال دگرگوني يا تحقق هر سياست اجتماعي زماني بيشتر است كه وضعيت 
 اجتماعي موافق آن باشد. به بيان جوئل شارون:

شوند كه  هايي پيروز مي شود؛ بلكه انديشه فقط حقيقت نيست كه پيروز مي«
هاي اجتماعي يا طبقاتي  ني دارند: گروهها، اجتماعات، جنبشدر جامعه حاميا

 )8»(اند آنها را باوركنند و به ديگران بقبوالنند. كه آماده
يابد كه وضعيت يكپارچگي در قواي حكومتي و  اين نكته زماني اهميت بيشتري مي

شد  ر گفته ميهاي هفتم و هشتم، بسيا نهادهاي حاكميت را نيز در نظر آوريم. به واقع در دولت
تواند اقداماتي را كه  هاي دولت وجود دارد و دولت نمي كه موانعي بر سر راه سياست

خواهد انجام دهد. اين مسأله خود را به صورت ناهماهنگي دستگاه اجرايي با ديگر قوا و  مي
 توان يك جنبه از رأي عمومي در سوم تيرماه داد. به همين دليل مي نهادهاي حكومتي نشان مي

رسد با  را تمايل جامعه به هماهنگي بيشتر نهادها و قوا به حساب آورد كه به نظر مي 1384
 تشكيل دولت نهم، اين هماهنگي تا حد زيادي تأمين شده است.

دهد كه جامعه ايراني در شرايط ضرورت عدالت قرار گرفته و  برآيند اين دو نكته نشان مي
را براي احيا و ترميم سرمايه اجتماعي مبتني بر دولتمردان جمهوري اسالمي بهترين فرصت 

اعتماد به كارگزاران و گسترش احساس عمومي برخورداري از عدالت اجتماعي، در اختيار 
گيري اين احساس صرفاً   دارند. در عين حال بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه شكل
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هاي آماري  واقعيات و داده هاي مخالف نيست و ها و يا رسانه محصول تبليغات سياسي جناح
 كنند. موجود نيز آن را توجيه مي

مهمترين آمار در اين خصوص، ميزان رشد فقرا در كشورمان است كه عمدتاً ناشي از 
فاصله طبقاتي است. بنا بر گفته شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم، متوسط 

است. بر اين اساس سازمان مديريت  تومان 000/300خط فقر خانوارهاي شهري و روستايي، 
% جمعيت كشور زير خط فقر اعالم شده زندگي 55ريزي اعالم نموده كه بيش از  و برنامه

% جمعيت ايران 25% افراد جامعه نيز همتراز خط فقر درآمد دارند و فقط 15كنند و حدود  مي
ساس آمار ارائه شده از ) همچنين بر ا9كنند.( باالي خط فقر قرار داشته و در رفاه زندگي مي

 ) 10% جامعه است.(20% درآمدها و ثروت كشور، در دست 80سوي دولت، 
ها، وضع توزيع درآمد و ثروت با آن  هايي كه به رغم همه محدوديت يكي از شاخص

شود، ضريب جيني است. ضريب جيني شاخصي است كه دامنه نوسانات آن بين  سنجيده مي
سمت صفر حركت كنيم، بيشتر به برابري كامل ثروت و صفر و يك است و هر چقدر به 

شويم؛ همچنانكه حركت اين ضريب به سمت يك به منزله  درآمد در جامعه نزديك مي
را قابل قبول و  4/0گيري به سوي نابرابري كامل است. معموالً ضريب جيني كمتر از  جهت

 آورند. آل و آرماني به حساب مي را ايده 3/0كمتر از 
هاي پاياني  شود. در جامعه ما و در سال ، آستانه بحران ناميده مي4/0اساس ضريب بر اين 

رسيد و بخشي از تالطم و ناپايداري اجتماعي در  5/0حكومت پهلوي، ضريب جيني به باالي 
هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي و به ويژه  وضعيت بود. در سال  ها ناشي از همين آن سال

ها  بسيار زيادي در جهت تعادل و توازن بخشي به الگوي توزيع ثروتدر دهه نخست، تالش 
و درآمدها در ايران صورت گرفت؛ اما با استناد به اعداد و ارقام رسمي موجود مشخص 

تر نيامد و در  پائين 4/0ها هرگز ضريب جيني در ايران از  شود كه در طول اين سال مي
 )11رسيد.( 42/0ترين سطح به  پائين

و تورم دو پديده ديگري هستند كه به افزايش فقر و رانده شدن تعداد بيشتري از  بيكاري
ترين آمار، تعداد بيكاران كشور را حدود سه  كنند. خوشبينانه افراد به زير خط فقر كمك مي

) 12، به پنج ميليون نفر برسد.(1390شود تا سال  بيني مي زند كه پيش ميليون نفر تخمين مي
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بحران بيكاري در «، گزارشي با عنوان MISتحقيقات اقتصادي خاورميانه  چندي پيش نشريه
، به چاپ رساند و در آن پنج مشخصه هشداردهنده را براي بيكاري در ايران برشمرد كه »ايران

% جمعيت فعال كشور را شامل 25سال كه  24تا  15درصدي جوانان بين  34نرخ بيكاري 
گزارش در صورتي كه نرخ فعلي بيكاري حفظ شود، نرخ  شوند، اولين آنهاست. بنا براين مي

% افزايش خواهد يافت كه 52سال در ايران طي دو سال آينده به  29تا  15بيكاري جوانان بين 
درصد ديپلمه خواهند بود. اين  30كرده دانشگاهي و  درصد آنها جوانان تحصيل بيش از ده 

بيكاري اعالم كرده است. بر اين اساس نشريه دومين مشخصه هشداردهنده را مدت طوالني 
% باقي 30حدود هفتاد درصد جمعيت بيكار ايران، حداقل بيش از دو سال است كه بيكارند و 

 مانده نيز مدت بيشتري است كه در پي شغلي مناسب هستند.
% 76% شاغلين ايران و غيرماهر بودن 43سوادي  سوادي يا كم هشدارهاي بعدي به بي

شود. اين نشريه جمعيت  گردد كه شامل هزاران دانشجو و ديپلمه مي بازمي جمعيت بيكار آن
ميليون  37آيد، حدود  سال كشورمان را كه محدوده سن اشتغال به حساب مي 64تا  15بين 

% كل جمعيت ايران، جمعيت 32ميليون نفر و به عبارتي  21نفر تخمين زده و اعالم نموده كه 
درصدي ديگر  60تا  50رقم در مقايسه با جمعيت فعال  آيند كه اين فعال به حساب مي

 )13شود.( كشورها، ضعيف ارزيابي مي
% 17هاي اخير به % رسيد كه البته بنا بر برآوردها در سال22به  1381ميزان تورم نيز در سال 

هاي باال و پائين  ) اما صرف دو رقمي بودن آن بر فاصله بيشتر دهك14كاهش يافته است؛(
 ثباتي كالن اقتصادي دامن زده است. همچنين بي درآمدي و

كردن  هاي مبتني بر آن مستلزم آن است كه دولت جديد براي اجرائي اين وضعيت و داده
، راهبردي متناسب »برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران«

بخشد، احساس  مالي را بهبود مي هاي اقتصادي و و جامع اتخاذ نمايد كه در عين آنكه شاخص
برخورداري از عدالت اجتماعي را نيز عمومي سازد. تعيين چيستي اين راهبرد منوط به بررسي 

اند. در اين صورت بار ديگر  تر روندهايي است كه وضعيت موجود را به وجود آورده دقيق
رياست جمهوري را  ساله جمهوري اسالمي و نهمين دوره انتخابات انداز بيست بايست چشم مي

ساله اين نكته حائز اهميت است كه سند مذكور،  انداز بيست تحليل نمود. در خصوص چشم
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اي تعريف كرده است.  كد راهبردي يا موقعيت استراتژيك جمهوري اسالمي را در سطح منطقه
هاي معطوف به امنيت ملي، حائز  اين موقعيت در عين حال كه به لحاظ راهبردي و سياست

گذاري مبتني بر آن نيز الزامات  ) در محدوده مناسبات اجتماعي و سياست15يت است؛(اهم
 كند. خاصي را ايجاد مي

هاي اقتصادي و توسعه اجتماعي در  مهمترين الزام در اين خصوص، لزوم بهبود شاخص
ها در سطح كشورهاي منطقه است. به بيان ديگر احساس برخورداري از  مقايسه با اين شاخص

ساله به درستي  انداز بيست گيرد و سند چشم هاست كه شكل مي ت در مقايسه وضعيتعدال
توان به گزارش  اي تحويل كرده است. در اين خصوص مي سطح اين مقايسه را به سطح منطقه

انتشار يافته اشاره كرد  UNDPكه توسط برنامه توسعه سازمان ملل  2004توسعه انساني سال 
است و در ميان كشورهاي منطقه پس از  101كشور،  177ميان  كه در آن رتبه ايران در

فارس و كشورهايي چون لبنان، تركمنستان، تركيه، اردن و  هاي جنوبي خليج نشين شيخ
آذربايجان، رتبه دوازدهم را احراز كرده و در سطح كشورهايي چون سوريه، ازبكستان و 

 )16الجزاير است.(
دهند كه بيشترين درصد آراء  يز آمارها نشان ميدر خصوص انتخابات رياست جمهوري ن

دشت(فارس)، ايوان(ايالم)،  هاي صحنه (كرمانشاه)، زرين آقاي هاشمي مربوط به شهرستان
شهر(سيستان و بلوچستان)، كنگان (بوشهر)، پيرانشهر (آذربايجان غربي) و آبدانان (ايالم)،  نيك

آراء را در شهرستانهاي فالورجان (اصفهان)، نژاد بيشترين  بوده است. در مقابل، محمود احمدي
شير(آذربايجان شرقي)، خوانسار(اصفهان) و بافق(يزد)، به دست آورده  گرمسار (سمنان)، عجب

نژاد نه لزوماً متعلق به  دهد كه آراي آقاي احمدي است. مقايسه اين دو گروه نشان مي
در اطراف مراكز عمده سياسي يا هايي است كه  ترين مناطق؛ بلكه در محدوده شهرستان محروم

هاي اخير به ويژه پس از افزايش بهاي نفت،  اقتصادي كشور قرار دارند. اين مناطق در سال
اند و  اند. مهاجران جواني كه در اطراف مراكز انباشت ثروت و فرصت گرد آمده مهاجرپذير بوده

اي كار شاغل در مراكز صنعتي، در انتظار مشاركت در آنها هستند. جمعيت بومي نيز غالباً نيروه
هاي موقتي هستند كه همچون مهاجران، از تفاوت موقعيت زندگي خود با  تجاري و يا فعاليت

دهند كه طبقه  ) اين موارد نشان مي17اند.( اهالي مناطق ثروتمند شهرهاي بزرگ آگاهي يافته
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وضعيت خود با ديگران،  اند و در اثر قياس متوسط رو به پائين در اين چند سال افزايش يافته
بايست اتخاذ شود، بيش از هر چيز بايد  كنند. بنابراين راهبردي كه مي عدالتي مي احساس بي
اي را برقرار نمايد تا ضمن جلوگيري از مهاجرت بيشتر، مانع از  اي و درون منطقه تعدل منطقه
 عدالتي به هنگام مقايسه شود. احساس بي

 

 ساله انداز بيست ماعي در چشمب. چارچوب مفهومي عدالت اجت
و  Conceptبايست بين دو مقوله  در خصوص مفاهيمي چون عدالت اجتماعي مي

Conception  .تمايز قايل شدConcept  به منزله تصوري كلي از اين مفهوم است كه همه افراد
 باشد كه در متن و به معناي تلقي و برداشت خاص از آن مي Conceptionدارا هستند؛ اما 

شود. بنابراين براي تدوين راهبردي به  چارچوب خاص و در نسبت با ديگر مفاهيم ممكن مي
انداز  بايست چارچوب معنايي اين مفهوم را در سند چشم منظور تحقق عدالت اجتماعي مي

ساله به مثابه  ساله، فهم و استخراج كنيم. اين امر از آن روست كه سند چشم انداز بيست بيست
هاي  هاي كلي، برنامه كشور، هدف و مقصد جامعه را مشخص نموده و سياستدكترين ملي 

بايست در چارچوب آن تنظيم و ابالغ  هاي مبتني بر آنها مي مشي مدت و راهبردها و خط ميان
 شوند.

ساله در مرتبه نخست با هدف توسعه كشور و به  انداز بيست به بيان ديگر گرچه سند چشم
سريع، تدوين شده؛ اما تدوين راهبردي براي تحقق عدالت واسطه انتخاب گزينه رشد 

هاي مندرج در آن صورت گيرد. به واقع  بايست در چارچوب مفاهيم و گزاره اجتماعي نيز مي
انداز، سطحي از همبستگي كاركردي و انسجام ملي  گذاري در چارچوب سند چشم نفس هدف

عدالت اجتماعي نيز هست. در عين حال را به همراه دارد كه خود از پيامدها و نتايج تحقق 
هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  ساله و ضمايم آن كه شامل سياست انداز بيست چشم

توجه  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي است، به مفهوم عدالت اجتماعي و ضرورت آن بي
 نبوده و تأكيد دارد كه:
اي خواهد بود توسعه يافته،  هانداز، جامع جامعه ايراني در افق اين چشم«

متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود؛ و متكي بر اصول 
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ساالري ديني،  هاي اسالمي، ملي و انقالبي، با تأكيد بر مردم اخالقي و ارزش
مند  هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره عدالت اجتماعي، آزادي

 .»از امنيت اجتماعي و قضايي
برخورد از سالمت، رفاه، امنيت «همچنانكه بند ديگر آن نيز به دنبال تحقق ايراني است 

هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور  غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت
 »مند از محيط زيست مطلوب. از فقر، فساد، تبعيض و بهره

انداز بيست ساله در نسبت با شش  عي در چشمدهند كه عدالت اجتما اين موارد نشان مي
ساالري)، اجتماعي  اي)، سياسي (مردم حوزه فرهنگي ـ تاريخي (هويت)، جغرافيايي (منطقه

يابد. در اين صورت، دال  (توسعه اجتماعي)، اقتصادي (عدالت توزيعي) و قضايي، معنا مي
ا توازن يا تعادل ايجاد كردن و كند كه ب انداز بيشتر داللت بر معنايي مي عدالت در سند چشم

شود. در توضيح بايد گفت كه عدل يا وضعيت عادالنه در مجموع بر  موزون بودن مشخص مي
 كند كه عبارتند از: پنج معنا داللت مي

 گردانيدن يا راست و درست قرار گرفتن و نشستن يا اصالح و ايجاد تغيير. راست يك.

 به مسير صحيح. شدن يا بازگشت از مسير غلط منحرف دو.

 برابر، معادل، همرتبه و همانند بودن يا برابركردن. سه.

 بودن. توازن يا تعادل ايجاد كردن و يا موزون چهار.

 )18عدل يا عدل به معناي مثل و شبيه.(پنج. 
اي متوازن به  اي است كه به گونه ساله ويژگي توسعه انداز بيست بنابراين عدالت در چشم

اي،  پردازد و شهروندان را به لحاظ منطقه اقتصادي، فرهنگي و سياسي مي هاي اجتماعي، حوزه
بخشد. به بيان ديگر عدالت در وهله اول در  هويتي، نسلي، درآمدي و محيط زيست تعادل مي

هاي گوناگون زندگي  بخشي به جنبه يابد و مقصود از توسعه نيز تعادل نسبت با توسعه معنا مي
 زن آن است.جامعه ايراني و رشد متوا

هاي كمي  شاخص«اي ذكر شده مبني بر اينكه  انداز مالحظه به همين دليل در پايان چشم
گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش  كالن از قبيل نرخ سرمايه

هاي باال و پائين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و  فاصله درآمد ميان دهك
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انداز،  هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم توانايي
 »تنظيم و تعيين گردد.

اش  در خصوص مفهوم تعادل نيز هربرت اسپنسر نخستين كسي بود كه در نظام نظري
شناسي را  ترين گونه جايگاهي اساسي به مفهوم تعادل اختصاص داد. در عين حال جامع

ر نزد سوروكين يافت. وي پنج حالت مختلف براي وضعيت تعادل اجتماعي توان د مي
 بازشناسي كرد كه عبارتند از:

 حالتي از سكون در يك پديده اجتماعي مانند وضعيت موجود در نظام سياسي. يك.

 توازني زودگذر در يك پديده اجتماعي مثل نقطه اوج در منحني رشد و زوال سازمان. دو.

ها و  يت يا بازداري متقابل در ميان نيروهاي اجتماعي؛ مثالً در نظارتايجاد محدود سه.
 هاي حكومت مشروطه. موازنه

هاي اجتماعي، نظير ارضاي  خاصيت انطباقي، سازشي يا هماهنگ (هارمونيك) پديده چهار.
 نيازهاي شخصي در نظام اجتماعي.

ام بروز آشفتگي يا گرايش نظام اجتماعي به بازگشت به وضع پيشين خود به هنگ پنج.
 )19».(خود«حفظ سير جريان يا سطح طبيعي 

گفته، حالت چهارم است. بر مبناي اين تلقي، در  بخشي در تعريف پيش مقصود از تعادل
عرصه اجتماعي، آن نظامي واجد تعادل است كه منطبق، سازگار و هماهنگ با موقعيت، 

مندي از  و امكان ابراز خود و بهره موجوديت و رشد و تعالي عناصرش يعني افراد عضو باشد
 هاي برابر را از آنها سلب نكند. فرصت

در مفهوم عدالت » اجتماع«توان گفت كه مقصود از پسوند  با پذيرفتن اين برداشت، مي
ساله، اجتماع ملي يا جامعه ملي است. مجموعه اين  انداز بيست اجتماعي و در چارچوب چشم

بايست دو اصل راهنماي  را مي» پايداري«و » فراگيري«د كه دهن ها نشان مي تعاريف و تلقي
شمسي به حساب آورد. اين برداشت  1404انداز ايران  تحقق عدالت اجتماعي در افق چشم

ملي، دربردارنده » رهنامه«انداز بيست ساله در قالب  حاوي اين مفروضه كليدي است كه چشم
شدن اين اصول در چارچوب مواردي  راييگذاري است و عملياتي و اج اصول راهنماي سياست
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هاي  ها و دستورالعمل نامه هاي توسعه، قوانين عادي و آئين هاي كلي، برنامه چون سياست
 شود. اجرايي، ممكن مي

 

 . فراگيري1
فراگيري يا شموليت، راهنماي اين نكته راهبردي است كه استراتژي توسعه كشور 

گذاري جامعه، موقعيتي فراگفتماني يا  تهاي مختلف سياس بايست نسبت به حوزه مي
پردازد، آنها را در  دربرگيرنده داشته باشد و در عين حال كه به تمامي آنها به ميزان نياز مي

تواند به  تعاملي دو سويه و چند سويه قرار دهد. عدم حركت در چارچوب اين اصل، مي
انجامد. براي مثال چنانكه عدالتي اجتماعي در جامعه بي نابرابري موضعي و در نتيجه بي

تر باشد (چه  ها متراكم گذاري و چگالي روابط در حوزه سياست، نسبت به ديگر حوزه سرمايه
نفع در جامعه)؛ آنگاه جامعه با پديده تراكم قدرت  در حكومت و چه در روابط گروههاي ذي

و منزلت تواند قدرت اقتصادي  شود و در نتيجه اين قدرت سياسي است كه مي مواجه مي
هاي مولد منابع كمياب،  اجتماعي را توليد نمايد. اين جريان يكسويه و عدم تقارن ميان حوزه

 عدالتي نخواهد اشت. پيامدي جز افزايش نابرابري و گسترش احساس بي
بايست حتي  نكته مهم در اين خصوص آن است كه اين اصل يعني فراگيري يا شموليت مي

دولتمردان محترم شمرده شود؛ چرا كه احساس يا عدم احساس در سطح گفتاري نيز در ميان 
االذهاني و كالمي ميان حكومت  برخورداري از عدالت تا حد زيادي محصول روابط بين

كنندگان است. دليل اين امر آن است كه هر سياستي به ناگزير با زباني  شوندگان و حكومت
ـ يك گفتگو را دارد كه در پي توجيه شود و همواره شكل ـ غالباً ناقص  هنجاري منتقل مي

هاي  ) در عين حال بر مبناي طرح تالكوت پارسونز، حوزه20مشي يا تلقي خاص است.( خط
توان به چهار بخش امور اقتصادي، امور سياسي، امور اجتماعي  گذاري در جامعه را مي سياست

مقصود اين مقاله از  تواند برآورنده ) وضعيت تعادلي كه مي21و امور فرهنگي تقسيم كرد.(
وزن  مفهوم عدالت اجتماعي باشد، آن است كه روابط مبتني بر اين چهار حوزه به صورت هم

در شبكه روابط اجتماعي حضور داشته باشد تا موجبات برتري و فرادستي يكي بر ديگران، 
 فراهم نشود.
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ر عين حال انداز بيست ساله به تمامي اين چهار حوزه توجه خاص نموده و د سند چشم
آنها را در تعامل با يكديگر مطرح كرده است. به بيان ديگر در حالي كه تعادل و توازن ميان اين 

ها را مدنظر قرار داده؛ تحقق عدالت به مثابه تعادل را در زير مجموعه هر يك از اين  حوزه
 ها ممكن دانسته است. حوزه

قارن و متعادل يا متقارن نمودن روابط ساله بر روابط مت انداز بيست در حوزه اقتصادي، چشم
بايست روابط و مبادالت اقتصادي در سطوح  در چند بعد تأكيد دارد. بر اين اساس اوالً مي

داخلي و خارجي متقارن و متعادل شوند و از اقتصاد برونزا و انزواي اقتصادي به صورت 
چهارم توسعه، دولت  هاي كلي برنامه سياست 35توأمان پرهيز شود. در اين راستا ماده 

پذيري كاالها و  هاي الزم براي تحقق رقابت فراهم نمودن زمينه«جمهوري اسالمي را موظف به 
خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع 

ولت ها بر تالش د اين سياست 31نموده است. همچنين ماده » موانع توسعه صادرات غيرنفتي
اي اقتصادي،  براي تبديل مجموعه كشورهاي اسالمي و كشورهاي دوست منطقه به قطب منطقه

را، كشوري  1404انداز نيز ايران  علمي، فناوري و صنعتي، تأكيد دارد. ضمن آنكه متن چشم
، تصوير كرده »داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت«

 است.
هاي اقتصادي در  افزايي و گسترش فعاليت هاي كلي برنامه چهارم بر هم سياست در ثاني

هايي چون صنعت، معدن، تجارت،  هايي كه داراي مزيت نسبي هستند، تأكيد دارد. زمينه زمينه
 ).44مخابرات، حمل و نقل و گردشگري(بند

ي در نسبت هاي خصوص و تعاون بخشي به بخش ها بر تعادل در بعد سوم نيز اين سياست
ها از يك سو و كاهش  با بخش دولتي اشاره دارد و راهكار آن را توانمندسازي اين بخش

داند  گري دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي از سوي ديگر مي تصدي
هاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند  ). بر اين اساس ارتقاء ظرفيت و توانمندي47(بند 
ي به منابع، اطالعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن دستياب

 )48شود.(بند ممكن مي
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هاي كلي برنامه چهارم است  ونهم سياست در اين چارچوب مهمترين سياست، بند بيست
دي، كردن روابط اقتصا گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه بهره«كه دولتمردان را به 

گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي  افزايش جذب منابع و سرمايه
ايران و افزايش سهم ايران در تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در 

توصيه كرده است. اين بند نيز بر تعادل با محيط خارجي بنا شده و به درستي اين » انداز چشم
المللي، قواعد مشخص  گرفته كه توسعه اقتصادي در شرايط كنوني روابط بيننكته را مفروض 

سازي اقتصادي، افزايش  آورانه، خصوصي گذاري خارجي، ارتباطات فن پيدا كرده است: سرمايه
 )22المللي و نقش قوي دولت در ارائه خدمات.( ها در صحنه رقابت بين توانمندي

، تجارت ايران حدود سه درصد تجارت 1365در اين چارچوب بايد دانست كه در سال 
شود كه با روند فعلي در ده سال  بيني مي درصد رسيده و پيش 2/0اكنون به  المللي بود و هم بين

درصد منابع بودجه از محل صادرات  80درصد برسد. همچنين حدود  1/0آينده به كمتر از 
باشد. با اين  يون دالر ميميل 500گذاري مستقيم خارجي حدود   نفت است و رقم سرمايه

دالر خواهد رسيد كه از درآمد فعلي  2380احتماالً به  1389شرايط، درآمد سرانه ايران در سال 
گيري و تحقق  دهنده آن است كه پي ) اين موارد همگي نشان23تركيه و تايلند نيز كمتر است.(

باشد  پذير مي اي امكان طقهجويي اهداف رقابتي به ويژه در سطح من عدالت اجتماعي در سايه پي
 اي به آن دارد. ساله، اهتمام ويژه انداز بيست اي است كه سند چشم و اين نكته

در حوزه سياسي نيز تأكيد بر مواردي چون استقالل ملي در عين تعامل با محيط جهاني؛ 
اقتدار و تحكيم سياسي حكومت در عين تعامل اجزاي داخلي آن؛ اجماع و وفاق نخبگان بر 

اي قدرتمند در عين تعامل با آن و  سر اصول عام و مشخص و اتكاء حكومت به جامعه
بخشي ميان اجزاء مختلف اين حوزه  گسترش مجاري ارتباط ميان آنها؛ نشانگر اهتمام به تعادل

داند  انداز مهمترين عرصه را پيوستگي ميان مردم و حكومت مي است. بر اين اساس سند چشم
ساالري ديني تأكيد  بر لزوم اجتناب از تراكم قدرت از طريق تحقق مردمو براي اين منظور 

بخشي،  دارد. همچنانكه در بخشي از ضميمه اين سند يعني ميثاق ملي، راهكار اين تعادل
ريزي كارآمدتر امور  پذيرش و تحقق اصل حق اظهار نظر آزاد در چارچوب قانون اساسي، پي

ها براي  فراگير، تقويت نهادهاي مدني، احزاب و رسانهبراي برقراري امنيت فردي و عمومي 
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كليدي براي رشد و توسعه كشور،   دهي و تضمين جريان آزاد اطالعات به عنوان سرمايه شكل
 ذكر شده است (اصل هفتم ميثاق).

انداز اولويت را به كشورهاي مسلمان  در بعد تعامل با محيط بيروني و جهاني نيز سند چشم
الملل و تقويت  آن به جهان اسالم داده است و در نهايت، تعامل با نظام بين منطقه و پس از

كند. بر اين اساس، سياست خارجي  روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم را توصيه مي
خواهي و  بايست ضمن ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها، با افزون جمهوري اسالمي مي

شدن جهان مقابله كرده و براي رهايي منطقه از  قطبي خارجي و تكاقدام متجاوزانه در روابط 
هاي مظلوم  حضور نظامي بيگانگان تالش نمايد. در بعد ايجابي نيز حمايت از مسلمانان و ملت

و مستضعف، به ويژه ملت فلسطين، تالش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسالمي و 
ايي در همين راستا هستند (بند بيست و هشتم اصالح ساختار سازمان ملل نيز دستوركاره

 هاي كلي). سياست
بندي اجتماع  گيري و صورت در حوزه اجتماع نيز اين نكته شايان ذكر است كه مايه شكل

مدرن)    در جوامع  يا جامعه همانگونه كه دوركيم تأكيد دارد، روابط گرم يا عاطفه است (حتي 
شود. مقصود از تعاون  ه تعاون اجتماعي تعبير و تحويل مي)؛ بنابراين تعامل در اين حوزه ب24(

است كه از خالل تشريك مساعي و مشاركت » ديگري«اجتماعي نيز تعهد و مهرورزي عام به 
) بر 25شود.( همگاني در آئين و رسوم اجتماعي، نهادهاي عمومي و روابط انجمني احراز مي

اي برخوردار از روحيه تعاون و  را جامعه 1404انداز بيست ساله نيز ايران  اين اساس سند چشم
هاي كلي برنامه چهارم توسعه،  رو بند هجدهم سياست سازگاري اجتماعي تصوير كرده و از اين

گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و «از جمله وظايف دولت جمهوري اسالمي را 
 برشمرده است.» عظيم مردمهاي  مند ساختن دولت از همدلي و توانايي مشاركت عمومي و بهره

ها به تقويت و استحكام نهادهاي مؤثر جامعه ايراني همچون  از سوي ديگر اين سياست
نهاد خانواده و نهادهاي عمومي نيز اشاره دارند. در خصوص نهاد خانواده، بند چهاردهم 

هاي اجتماعي و  هاي كلي، استحكام آن را منوط به تقويت جايگاه زن در صحنه سياست
تالش در جهت رفع دغدغه «داند و بند پانزدهم بر  ستيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان ميا

كند. به واقع ازدواج، مسكن و  ، تأكيد مي»هاي اجتماعي جوانان شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب
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توانند جايگاه اجتماعي  اي هستند كه مي شغل مناسب، هر كدام به مثابه لنگرگاههاي اجتماعي
مشخص كرده و به او تشخص و هويت اجتماعي اعطا كنند. بر مبناي اين جايگاه است فرد را 

شود و تزلزل در هر يك از آنها به  كه فرد آماده برقراري روابط گرم و متقارن با ديگران مي
 انجامد.  اختالل در اين روابط مي

با ايجاد تواند  در اين ميان هويت شغلي و كار مناسب، مهمترين نقش را دارد و مي
اي، ميزان علقه، دلبستگي و مسئوليت فرد و خانواده را  اي و تعهد رابطه تعهدكاري، تعهد حرفه

نسبت به جامعه را افزايش داده و نوعي احساس تعلق و وظيفه را نسبت به ديگران ايجاد 
» ها بهغري«گيرد تا شعاع اعتماد و رابطه خود را به  نمايد. در اين محدوده است كه فرد ياد مي

 گرايي در روابط اجتماعي بپرهيزد. نيز تعميم دهد و از خاص
در خصوص سطح اشتغال در كشور و آمارهاي مرتبط با آن، در صفحات گذشته توضيح 

توان به اطالعات ارائه شده در دفتر آمار و  داده شد؛ اما در خصوص آمار ازدواج و طالق مي
رجوع كرد. بر اين اساس در آن  1383سال  اطالعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور در

هاي صورت گرفته در كشور ششصد و دو هزار و سيصد و چهل مورد  سال مجموع ازدواج
هاي آينده  است و ادامه اين روند در سال 1382بوده كه حدود هشتاد هزار ازدواج كمتر از سال 

واجه كند. در خصوص شبكه تواند تعادل اجتماعي و روندهاي معطوف به آن را با اختالل م مي
تعاملي متشكل از نهادهاي عمومي نيز قانونگذاران و مجريان نظام موظف به اجراي سياست 

هاي مردمي با رعايت مالحظات ديني و  حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه«
 هاي كلي برنامه چهارم توسعه). اند (بند سيزدهم سياست شده» انقالبي

هاي كلي مبتني بر آن شامل سه بخش  ساله و سياست انداز بيست در چشم حوزه فرهنگ نيز
 هاي اسالمي ـ انقالبي، علم و فناوري و اخالق عمومي در نظر گرفته شده است. ارزش

در صورتي كه چگالي روابط دو سويه ميان آحاد جامعه با يكديگر و جامعه و حكومت در 
اي يكسويه و يكجانبه با اجتماع  حكومت رابطه ها ها اندك باشد و يا در اين بخش اين بخش

برقرار كند، نابرابري موضعي تشديد شده و آمادگي جامعه براي حل مسايل خود بر مبناي 
يابد. نتيجه اين امر كاهش اعتماد عمومي به حوزه  هاي ملي و اصول علمي كاهش مي ارزش
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بخش را مدنظر قرار داده و  انداز هر سه عدالتي است. سند چشم سياست و افزايش احساس بي
 ها كرده است. گيري گزينه رشد سريع را منوط به رعايت برخي اصول در اين بخش پي

هاي اسالمي، ملي و انقالبي  بايست متكي بر ارزش ها اوالً توسعه كشور مي در حوزه ارزش
و مؤثر باشد بخش  بايد در جهان اسالم الهام 1404باشد و ثانياً ماحصل اين توسعه يعني ايران 

اي بر اساس تعاليم اسالمي تأثير مثبتي بر جاي  گرايي اسالمي و منطقه اي كه بر هم به گونه
بگذارد. در بخش علم و فناوري نيز تأكيد شده است كه ايران در بيست سال آينده بايد از 

خست دانش پيشرفته برخوردار بوده و در توليد علم و فناوري توانا باشد به حدي كه رتبه ن
كار تحقق اين هدف نيز تأكيد  اي را در اين خصوص به خود اختصاص دهد. چنانكه راه منطقه

 افزاري بيان شده است. بر جنبش نرم
اندازي را ترسيم كرده كه بر مبناي  در باب اخالق عمومي و اجتماعي نيز سند مذكور چشم

مند، برخوردار از وجدان  ايتپذير، ايثارگر، مؤمن، رض فعال، مسئوليت«آن ايرانيان مردماني 
كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و 

ها و تكوين روحيه مبتني بر  هستند. تزريق اين ارزش» شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن
يغي و فرهنگي پذيري رسمي و غيررسمي به ويژه نهادهاي تبل آنها از سوي نهادهاي جامعه

بايست از ترويج و نمايش هرگونه رفتار و گفتاري  بسيار مهم است به حدي كه اين نهادها مي
قيدي، سرخوردگي و نااميدي نسبت به جامعه،  تفاوتي، بي گيري اخالق بي كه نتيجه آن شكل

تبليغاتي حكومت و سير رشد و آينده آنها شود، منع گردند. البته اين جنبه صرفاً محدود به بعد 
و گفتماني نيست و در بعد عملي به ويژه به لحاظ ايجابي، تالش در جهت كسب موفقيت و 

تر جامعه بسيار مؤثر است. در عين حال مهم  هاي محروم بهبودي ملموس بخصوص در بخش
ها و بهگشت اجتماعي و فرهنگي بيش از آنكه به  آن است كه در تبليغات رسمي، موفقيت

سياستمداران و دولتمردان نسبت داده شود، با اراده و توانمندي اقشار توانايي و خواست 
گوناگون اجتماعي مرتبط شود تا احساس رضايت و تعهد آنها را به سبك زيست جامعه ايراني 
و نهادهاي حكومتي ارتقا دهد. در اين خصوص بديهي است كه اختالل در چگالي تعامالت 

ي حكومت و در نتيجه كاهش سرمايه اجتماعي آن هاي رسم اخالقي، موجب افزايش كنترل
 شود. مي
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اي را مورد  هاي كلي برنامه چهارم توسعه، موارد ويژه ها نيز سياست در ارتباط با اين بخش
مشي اساسي تأكيد كرده كه  ها بر سه خط اهتمام قرار داده است. بند نخست اين سياست

ري به منظور تحقق آنها ممكن نخواهد شد. گذا ترديد عدالت اجتماعي فراگير بدون سرمايه بي
، »استواركردن ارزشهاي انقالب اسالمي در انديشه و عمل«اين سه به ترتيب عبارتند از: 

ريزي براي بهبود  برنامه«و » تقويت فضايل اخالقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده«
ازي در جهت درستكاري و س فرهنگ«همچنانكه مواردي چون ». رفتارهاي فردي و اجتماعي

سازي فضاي فرهنگي و اهتمام به امر به  سالم«(بند سوم)؛ » قناعت و استفاده از توليدات داخلي
اي در  مقابله با تهاجم فرهنگي و گسترش فعاليت رسانه«(بند هفتم)؛ » معروف و نهي از منكر

سازماندهي و «تم) و (بند هش» جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسالمي براي جهانيان
» هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان بسيج امكانات و ظرفيت

گيرند. در بخش علم و فناوري مهمترين مسأله، توان  (بند نهم)؛ در همين چارچوب قرار مي
هاي  رقابتي براي رسيدن به جايگاه نخست در منطقه است و براي اين منظور بند نهم سياست

هاي زيستي،  هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري كلي تأكيد ويژه خود را بر كسب فناوري
 اي كرده است. اطالعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته

هاي ارتباطي ميان اين  در عين حال مهمترين شاخص در ذيل اصل فراگيري، وجود گزينه
توان شش  گ است. در يك حصر منطقي ميچهار حوزه يعني اقتصاد، سياست، اجتماع و فرهن

هاي كلي برنامه  ها، سياست ها تصور كرد و مطابق با اين گزينه گزينه ارتباطي را ميان اين حوزه
چهارم نيز شش سياست مشخص را در بطن خود گنجانده است كه با محوريت توسعه 

 اقتصادي و علمي و فناوري عبارتند از:
هاي كلي  هاي اقتصاد و سياست، بند چهل و پنجم سياست در نقطه ارتباط ميان حوزه يك.

بخش براي فعاالن اقتصادي و  تثبيت فضاي اطمينان«برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به 
هاي جديد و حمايت از  هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت گذاران با اتكا به مزيت سرمايه

 كرده است.» مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن
هاي اقتصاد و اجتماع نيز متن مذكور بر گسترش روابط  در نقطه اتصال ميان حوزه دو.

حمايتي تأكيد دارد و ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و 
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مستضعفان و مبارزه با فقر را در دستور كار قرار داده(بند سيزدهم) و براي اين منظور ارتقاء 
قبيل آموزش، سالمت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد هايي از  سطح شاخص
 كند(بند دوازدهم). را توصيه مي

سياست پيونددهنده دو حوزه اقتصاد و فرهنگ نيز اصالح ساختار نظام آموزشي كشور  سه.
كند كه نظام  هاي كلي برنامه چهارم توسعه تصريح مي است. بر اين اساس بند دهم سياست

بايست در  اي و آموزش عالي مي زشي كشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفهآمو
انداز اصالح شوند  اي و رقابتي سند چشم جهت كارآمدتر شدن به منظور تحقق اهداف توسعه

تا منابع انساني مورد نياز در اين جهت را تأمين كنند. در واقع رواني و اتصال هرچه بيشتر 
هاي گوناگون اقتصادي مانع از نابرابري موضعي  فرهنگ) و بخش وزش (روابط ميان بخش آم

 شود. ها مي عدالتي در اين بخش ميان آنها و احساس بي
در پيوند ميان دو حوزه سياست و اجتماع نيز متن مذكور به درستي بر تقويت  چهار.

كرده تا از اين  نهادهاي عمومي و روابط انجمني (جامعه مدني) به عنوان نهادهاي واسط تأكيد
مند شود. (بندهاي سيزدهم و هجدهم).  هاي عظيم مردم بهره طريق دولت از همدلي و توانايي

گذار به درستي به اين نكته واقف بوده كه جامعه ايراني در فضاي جديد خود  به واقع سياست
ه و تواند به صورت عام و فراگير با حكومت ارتباط برقرار كرد بدون نهادهاي واسط نمي

 پذيري (سياسي) را تكميل كند. روندهاي جامعه
شوند. در اين  هاي سياست و فرهنگ نيز با واسطه آموزش به هم مرتبط مي حوزه پنج.

بخشي و قانونمندكردن در  بايست از طريق آموزش، آگاهي راستا دولت جمهوري اسالمي مي
هاي مشروع بكوشد (بند  آزادي كردن ساالري ديني و نهادينه جهت تبيين و استحكام مباني مردم

پذيري سياسي  بايست در جهت جامعه يازدهم). به بيان ديگر نهادهاي آموزشي و تبليغي مي
 ريزي و عمل نمايند. آحاد جامعه آنهم به منظور ترويج فرهنگ مردم ساالري، برنامه

هاي اجتماع و فرهنگ نيز سياست كلي عبارت خواهد بود  در خصوص رابطه حوزه شش.
از تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي از يك سو (بند سوم) و گسترش روحيه تعاون و 

پذيري اجتماعي (بند هجدهم)، از سوي ديگر؛ كه در اين خصوص نيز نهادهاي  هم
 بايست فعال شوند. افزاري مي پذيري به ويژه در ابعاد نرم جامعه
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 ماتريس ذيل نشان داد: توان در هاي ارتباطي را مي اين حصر منطقي از گزينه
 فرهنگ اجتماع سياست 

بخش  تثبيت فضاي اطمينان اقتصاد
گذاري و حمايت از  سرمايه

 مالكيت اقتصادي

ايجاد نظام جامع تأمين 
اجتماعي و توانمندسازي 

 محرومين

اصالح ساختار نظام 
آموزشي به منظور تأمين 

 منابع انساني كارآمد

/ // /// ///////// ////// //// /// سياست
 //////////////////////////////  /
///////////////////////////////// 

تقويت نهادهاي عمومي؛ 
مندي از همدلي و  بهره

 توانايي مردمي

ساالري ديني و  آموزش مردم
 ها آگاهي بخشي آزادي

///////// ////// //// //// // ///  اجتماع
 //////////////////////////////  /

///////////////////////////////// 

 /// // //// //// ////// /////////
 //////////////////////////////  /
///////////////////////////////// 

كاري و  تقويت وجدان
انضباط اجتماعي؛ گسترش 

 روحيه تعاون عمومي

 هاي ارتباطي در تحقق عملياتي اصل فراگيري ماتريس گزينه
 

 ري. پايدا2
گيري شود تا  بايست در چارچوب آن پي پايداري نيز اصل ديگري است كه توسعه مي

بيش از آنكه بر » توسعه پايدار«متضمن تحقق عدالت اجتماعي باشد. اين امر از آن روست كه 
 )26توليد تأكيد داشته باشد، بر محوريت توزيع بنا شده است.(

2Fتوسعه پايدار

بار و به طور رسمي توسط كميسيون  ، اصطالحي است كه براي نخستين1
، »آينده مشترك ما«م مطرح شد. كميسيون مذكور در گزارشي با عنوان 1987برانتلند در سال 

اي است كه در جهت رفع نيازهاي نسل كنوني طراحي  اعالم نمود كه توسعه پايدار، توسعه
افكند.    مخاطره   ه و يا بهداد  شود بدون آنكه توانايي نسل آينده را در رفع نيازهايش كاهش مي

)27( 
پيدايش اين نحوه نگرش به توسعه عمدتاً محصول نتايجي بود كه برداشت كالسيك از 

، در عرصه اجتماع و محيط زيست بر جاي گذارده بود. روند »گرا توسعه كميت«توسعه يا 
هاي ابزاري  اناييهاي پاياني قرن بيستم همراه با ارتقاي تو گرا در دهه خطي و اثبات توسعه تك

هاي زيست  محيطي جهان را بر هم زد و آسيب بشر در كنترل و استخدام طبيعت، تعادل زيست

                                                                                                                                        
1 . Sustainable Developement 
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هاي ديگري كه غالباً در  ) اين بحران و نابهنجاري28آميز بدل شد.( بومي به بحراني فاجعه
ن شد؛ رويه نمايا كشورهاي جنوب و در قالب فقر، آلودگي، نابرابري، سوء تغذيه و مصرف بي

المللي متعهد به آن را بر آن داشت تا در نگرش خود به  هاي بين پردازان توسعه و سازمان نظريه
و » رشد توليد ناخالص ملي«اين مفهوم تجديد نظر كنند و به جاي معيارهاي كمي همچون 

 ، انسان و زندگي عزتمند او را محور و هدف توسعه اعالم كنند.»گسترش شهرنشيني«
يافتگي پروژه توسعه در آستانه قرن بيست و  س، توسعه پايدار، محصول توسعهبر اين اسا

داند.  يكم است كه پيامدهاي غيرانساني و ناعادالنه اين پروژه را ناشي از ناپايداري آن مي
گيرد. اول آنكه توسعه در  ناپايداري در اين تلقي از دو ويژگي توسعه كالسيك نشأت مي

شد و اين ممكن نبود مگر به قيمت  سرعت و نرخ رشد تعيين ميبرداشت كالسيك با ميزان 
رويه منابع محيطي و انساني كه به تخريب محيط  گرايي و مصرف بي شيوع فرهنگ مصرف

بايست  ) و جامعه به ويژه نسل آتي مي29شد( زيست و اغتشاش در ساختار اجتماعي منجر مي
هاي اكولوژيكي، رواني و اجتماعي  اع بحرانمندي از رشد باال و مواهب آن با انو در عين بهره

روبرو شود. به بيان ديگر جامعه به دليل شيوع فرهنگ مصرفي كه غالباً با فرهنگ بومي در 
هايي از پيكره خود و در واقع برخي اقشار را در چنبره از خود بيگانگي و عدم  تضاد بود، بخش

اي كه  تن يكپارچگي اجتماعي بود به گونهديد كه نتيجه آن از ميان رف تعادل هويتي گرفتار مي
 شدند. هاي امروز تبديل مي آشنايان ديروز به غريبه

هايي از جامعه (ملي  دوم آنكه در مدل پيشين توسعه اين انگاره پذيرفته شده بود كه بخش
ها در مسير توسعه قرار  توانند و قابليت آن را ندارند كه همپاي ديگر بخش المللي)، نمي يا بين

شوند. به بيان ديگر توسعه يك بخش از جمعيت به بهاي  گيرند و الجرم به حاشيه رانده مي
توسعه نيافتگي بخش ديگر، امري مقبول و جا افتاده بود و جوامع عمدتاً به مركز و پيرامون و 

 شدند. يا شمال و جنوب تقسيم مي
گسترده در اثر گسترش هاي  گسيختگي اجتماعي و بروز ناآرامي نتيجه اين امر نيز از هم

هاي  ها و شورش عدالتي و عدم تعادل اجتماعي بود كه غالباً مواردي چون انقالب احساس بي
يافته نيز پس از مدتي، مواهب  هاي توسعه شد تا بخش گرفت و موجب مي اجتماعي را دربرمي

انات نسل به دست آمده را از دست رفته ببينند و يا حداقل نسل آينده آنها، محروم از امك
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پيشين باشند. در مقابل، در پارادايم توسعه پايدار، اين وضعيت به معناي عدم توازن و 
 شود. يافتگي فرض مي نيافتگي يا بدتوسعه تعادلي نيز به منزله توسعه تعادلي است و بي بي

بر اين اساس سه مكتب فكري در مورد توسعه پايدار وجود دارد. نخست مكتبي كه بر 
آيد. دوم  وري و سود نيانجامد، ناپايدار به حساب مي ر راهبردي كه به افزايش بهرهمبناي آن ه

محيطي كه بر اساس آن هر فعاليتي كه محيط زيست را آلوده كند و  مكتبي با مالحظات زيست
شود و سوم مكتبي كه دغدغه حفظ منابع محيط  يا تعادل آن را بر هم زند، ناپايدار قلمداد مي

كند. اين  هاي انساني و اجتماعي توجه مي رد و به پايداري از لحاظ حفظ ارزشاجتماعي را دا
سازد،  رويكرد به توسعه پايدار بر آن است كه هر فعاليتي كه محيط اجتماعي را نامتعادل مي

) بر اين اساس مبناي تئوريك اين بخش از مقاله 31تواند به توسعه آن جامعه كمكي كند.( نمي
ساله، رويكرد  انداز بيست صل پايداري و مصاديق عملياتي آن در چشمحاضر براي تشريح ا

بايست در چارچوب توسعه پايدار  سوم است و بر مبناي آن انتخاب گزينه رشد سريع مي
تعادلي و عدم توازن محيط اجتماعي نباشد. در اين  تعقيب و متحقق شود تا نتيجه آن بي

همچون اصل فراگيري، تعادل است؛ با اين صورت معيار سنجش و تحقق اصل پايداري نيز 
يافت و پايداري به اقشار و  گذاري معنا مي هاي سياست تفاوت كه فراگيري در چارچوب حوزه

 هاي مختلف اجتماعي اشاره دارد. گروه
هاي كلي  ساله جمهوري اسالمي به همراه سياست انداز بيست در اين چارچوب، چشم

ي را در سه حوزه مشخص يعني هويت، جغرافيا و محيط برنامه چهارم توسعه، اصل پايدار
زيست (به ترتيب اهميت و ارزش آنها) طرح و تعقيب كرده است. در باب هويت يا كيستي 

يافتگي جامعه ايراني نبايد آن را از  انداز تأكيد دارد كه توسعه يافته)، سند چشم ايرانيان (توسعه
اي كه اتكاء آن بر اصول  بيگانه كند به گونهمقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود 

هاي اسالمي، ملي و انقالبي سست يا ضعيف شود. بر اين اساس متن  اخالقي و ارزش
هاي كلي برنامه چهارم توسعه به همراه توسعه اقتصادي و علمي بر تقويت وحدت و  سياست

ون اسالم، انقالب فشارد و هويت ملي ايرانيان را شامل عناصري چ هويت ملي نيز پاي مي
اسالمي، نظام جمهوري اسالمي، تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسالمي و زبان 

بايست  داند(بند سوم). بنابراين مراجع و نهادهاي تبليغي، آموزشي و فرهنگي مي فارسي مي
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ا تنظيم هاي خود را در بعد ايجابي بر مبناي اين عناصر و تقويت و تحكيم آنه محور فعاليت
هاي كلي برنامه چهارم توسعه، نهادهاي  نمايند. ضمن آنكه در بعد سلبي نيز بند ششم سياست

هاي دشمنان عليه انقالب  ترفندها و توطئه  شناسي و شناخت تعميق روحيه دشمن«مذكور را به 
» گري استكبار جهاني ستيزي و مخالفت با سلطه اسالمي و منافع ملي و ترويج روحيه ظلم

 كند. وت ميدع
در عين حال فراخواني مذكور سه مخاطب عمده را مورد هدف قرار داده و براي هويت 

باشند و يكي  مي» جوانان«داند. مخاطب نخست  بخشي، آنها را نسبت به ديگران در اولويت مي
هاي كلي برنامه چهارم عبارت است از تقويت هويت ملي آنان متناسب با آرمانهاي  از سياست

گذار، اين قشر را در خط مقدم مواجهه با امواج  اسالمي (بند پانزدهم). به واقع سياست انقالب
» خود«تواند به واسطه انتخاب گزينه رشد سريع، آن را از  داند كه مي فرهنگي و تبليغي مي

 بيگانه كند.
وسوم  هستند كه بر مبناي بند سي» ايرانيان مقيم خارج از كشور«دومين مخاطب نيز 

بايست به ترويج زبان فارسي در ميان آنان كمك  هاي كلي برنامه چهارم، دولت مي سياست
نمايد. در اين خصوص بايد خاطرنشان نمود كه   نموده و مشاركتشان را در توسعه ملي تسهيل

توان آنها را دياسپورا ناميد (به  ايرانيان مهاجري كه از حوزه تمدني خود دور هستند و مي
گي و قومي كه از كانون جغرافيايي خود دور و پراكنده هستند)، براي معناي اقليت فرهن

ندارند. اين امر   مجرايي مناسبتر از زبان فارسي برقراري ارتباط با فضاي عمومي جامعه ايران، 
به ويژه در خصوص ايرانيان مقيم آمريكا و اروپا و نسل جديد آنها بارزتر است؛ زيرا به دليل 

هاي مذهبي و مذهب سياسي  فاصله عقيدتي كه برخي از آنها با سياستفاصله جغرافيايي و 
رايج در ايران دارند، اين فقط زبان فارسي به عنوان مهتمرين ميراث به جاي مانده براي 
آنهاست كه ارتباط مذكور را ممكن كرده و در مجموع آنها را در خدمت توسعه و قدرت ملي 

 ) 32دهد.( جامعه ايراني قرار مي
رو دولت موظف شده تا  طب سوم نيز در اين خصوص جهان اسالم است و از اينمخا

تصويري روشن از انقالب اسالمي و دستاوردهاي جمهوري اسالمي به آن ارائه نموده و 
ام). به اين معنا، حفظ و تحكيم  فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني را به آن معرفي كند(بند سي
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شود و تأكيداتي از اين دست  در تعامل با جهان اسالم ممكن ميانداز  هويت ملي از منظر چشم
بيانگر اين نكته راهبردي است كه احراز هويت مبتني بر توسعه و پيشرفت كه پيامد تحقق 

) نبايد جامعه و به 33توان آن را هويت معطوف به آينده دانست،( گزينه رشد سريع است و مي
ه خود دور كند. گذشته بخشي از وجود ماست و ويژه جوانان را از هويت معطوف به گذشت

بايست آن را متناسب با آينده موزون و  توان آن را ناديده گرفت يا انكار كرد؛ بلكه مي نمي
تواند ضامن معيار پايداري و در نهايت  متعادل كرد. اين سطح از تعادل هويتي است كه مي

 تحقق بخش عدالت اجتماعي باشد.
يافتگي جامعه  انداز تأكيد دارد كه توسعه ز نخستين محور سند چشمدر حوزه جغرافيايي ني

بايست متناسب با مقتضيات جغرافيايي آن باشد. در اين راستا بند نوزدهم  ايراني مي
هاي كلي برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به آمايش سرزميني بر مبناي اصولي  سياست

اي، حفاظت  هاي منطقه ت اجتماعي و تعادلچون وحدت و يكپارچگي سرزميني، گسترش عدال
محيط زيست و احياء منابع طبيعي، حفظ هويت اسالمي ايراني و حراست از ميراث فرهنگي و 
تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصادي كشور كرده است. در اين بند به درستي 

اي و يكپارچگي  طقهعدالت اجتماعي همنشين و در تعامل با هويت، محيط زيست، تعادل من
 سرزمني در ايران طرح شده و تحقق آن را منوط به آمايش سرزميني كرده است.

كردن به كار  آمايش كه اسم مصدر آمودن يا آماييدن است، به معناي آراستن يا آراسته
 رود. بر اين اساس آمايش سرزمين عبارت است از: مي

انسان در سرزمين به منظور هاي  تنظيم رابطه بين انسان، سرزمين و فعاليت«
برداري در خور و پايدار از جميع امكانات انساني و فضايي سرزمين در  بهره

 )34»(جهت بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماع در طول زمان مشخص.
هاي طبيعي  اي را از سرزمين به عمل آورد كه ويژگي تر انسان بايد آن استفاده به بيان ساده

ها را با نيازهاي اقتصادي خود وفق  نمايد و سپس اين ويژگي ديكته مي (اكولوژيكي) سرزمين
بايست مشخص نمود كه كدام سرزمين مستعد كشاورزي است؛ كجا به  دهد. بنابراين ابتدا مي

توان فرودگاه و يا شهر و شهرك جديد بنا نمود. توصيه به  آيد و در كجا مي كاري مي كار جنگل
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3Fگذار نسبت به حدي از نابرابري فضايي كه سياست دهد آمايش سرزميني نشان مي

موجود در  1
 كشور آگاه بوده است.

ها و مواضع اجتماعي در فضاست.  مقصود از نابرابري فضايي، توزيع نابرابر فرصت
هاي مختلفي بيابد. اشكال  تواند جلوه اي مي اي در هر جامعه نابرابري فضايي يا نابرابري منطقه

رهاي در حال توسعه عبارت است از نابرابري بين شهر و روستا، قابل رؤيت آن در كشو
نابرابري بين شهرهاي بزرگ و كوچك، نابرابري جغرافيايي درون شهرهاي بزرگ (به اصطالح 

) به همين دليل 35شمال و جنوب)، نابرابري بين مناطق محروم و برخوردار و مانند آن.(
بايست  ه آمايش سرزميني در جمهوري اسالمي ميهاي كلي برنامه چهارم، تأكيد دارد ك سياست

بيانجامد. به بيان ديگر عدم تعادل » ها مخصوصاً در مناطق روستايي كشور رفع محروميت«به 
عدالتي در ايران است. در عين حال  هاي نمايان نابرابري و بي ميان روستا و شهر از جمله چهره

دارد. بر اساس مطالعاتي كه در چارچوب هاي ديگري هم  نابرابري فضايي در كشورمان چهره
، صورت گرفته، اگر كل سرزمين ايران را به دو نيم كره مساوي شرقي و »1400ايران «طرح 

كره  % كل جمعيت و فعاليت را در خود جاي داده و نيم82غربي تقسيم كنيم، نيم كره غربي 
هاي اجتماعي  راكم فرصت) اين امر به معناي آن است كه به علت ت36% آن را.(18شرقي فقط 

و اقتصادي در نيم كره غربي، مهاجرت شتاباني از شرق به غرب كشور صورت گرفته كه نتيجه 
آن سيماي كاريكاتوريزه و نامتعادل ايران امروز است. اين وضعيت همچنين به منزله تراكم فقر 

 است.ناپذيري تخصيص بهينه و داوطلبانه نيروي انساني متخصص در كشور  و امكان
و پس از اجراي پنج برنامه عمراني  1356در واقع ضرورت طرح آمايش سرزميني از سال 

ها، دو نظم مكاني عمده بر محور خدمات  ، مطرح شد. اجراي اين برنامه1356تا  1327از سال 
گيري محور شمالي ـ جنوبي از  و صنعت را در كشور ايجاد كرد. نظم خدماتي موجب شكل

شد كه بر مبناي فرودگاهها، بنادر، نيروگاههاي برق و خط لوله گاز شكل  تهران تا خوزستان
گرفته بود. نظم صنعتي نيز شامل محورهاي تهران به شمال غربي و تهران به شمال شرقي 

) پس از انقالب اسالمي 37هاي صنعتي بود.( شد كه مبناي آن تأسيس پااليشگاهها و شهرك مي
ه در سند برنامه سوم توسعه جمهوري اسالمي ايران، حدود يك شد هاي ارائه نيز بر اساس داده

                                                                                                                                        
1 . Spatial inequality 
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چهارم واحدهاي صنعتي بسيار بزرگ كشور به ويژه صنايع توليد خودرو و قطعات آن در 
واحد صنعتي  274واحد از مجموع  65اند. يعني حداقل  منطقه شهري تهران استقرار يافته

 ) 38باشند.( بزرگ كشور در تهران مي
هاي عمراني دولت پس از پيروزي انقالب اسالمي،  جه آنكه به رغم برنامهنكته قابل تو

هاي صنعتي رخ نداده و قطب رشديافته جديدي در مناطق محروم  تغيير چنداني در توزيع قطب
و دورمانده از توسعه صنعتي به وجود نيامده است. براي مثال ميزان اعتبار اختصاص يافته به 

 1374طرح عمراني در استان اصفهان در سال  17ردستان برابر با طرح عمراني در استان ك 74
هاي دولت براي  ) اهميت توسعه صنعتي مناطق به حدي است كه به رغم تالش39بوده است.(

هاي بزرگ مهاجرت به سمت  هاي توسعه انساني و اجتماعي، هنوز هم جريان بهبود شاخص
% جمعيت شهرنشين كشور، در پنج شهر 33 ، بيش از1375شهرهاي صنعتي ادامه دارد. در سال 

كردند (تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و  بزرگ با جمعيت بيش از يك ميليون نفر زندگي مي
شيراز). به بيان ديگر توزيع نامتوازن جمعيت شهري در كشور به دنبال نابرابري فضائي در 

، 1375ن خراسان در سال ) براي مثال در استا40توسعه صنعتي و اقتصادي تشديد شده است.(
 )41اند.( كرده شهر ديگر استان زندگي مي 53% آن در46% جمعيت شهري در مشهد و 54حدود

هاي  افزايي و گسترش فعاليت هاي كلي برنامه چهارم بر هم بر اين اساس متن سياست
 گذاري در ايجاد هايي كه داراي مزيت نسبي هستند و با اولويت سرمايه اقتصادي در زمينه

هاي آمايش سرزميني تأكيد كرده  هاي مورد نياز در چارچوب سياست زيربناها و زيرساخت
 است (بند چهل و چهارم).

بايست چهار  رسد آمايش سرزميني در وضعيت كنوني ايران، مي در اين خصوص به نظر مي
 محور عمده را مدنظر قرار دهد. محور نخست مسأله افزايش جمعيت به ويژه در نقاط شهري

بايست به واسطه آمايش سرزميني تعديل شود. دوم مديريت خردمندانه فضا  ايران است كه مي
هاي انساني است كه پيرامون گردش كاال، اطالعات و  سازي الگوي توزيع فعاليت به معناي بهينه

گيرد. معيار سوم نيز سوانح طبيعي است؛ زيرا كشورمان  سرمايه (در ابعاد مختلف آن) شكل مي
مله پرخطرترين كشورها در خصوص سوانح طبيعي گوناگون از جمله سوانح ناشي از از ج
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جنبش شديد زمين (زلزله و ريزش)، سوانح ناشي از جنبش شديد آب (سيل و طغيان) و 
 سوانح ناشي از جنبش شديد هوا (طوفان شن و گردباد) است.

د ويژه سند است كه مورد تأكي» حفاظت محيط زيست«معيار چهارم و آخرين نيز 
اي  باشد و در عين حال سومين حوزه هاي كلي برنامه چهارم توسعه مي انداز و سياست چشم

را تضمين خواهد كرد. در حال حاضر تخريب مراتع،  1404است كه پايداري توسعه در ايران 
هاي حفاظتي آثار باستاني  ها و عدم رعايت حريم ها و آبخيز ها، فرسايش خاك تراشي جنگل پاك

) كه تداوم روند 42و پرارزش، از جمله مسايل پردامنه و زيانبار كشورمان در اين حوزه است(
هاي آينده را با توسعه ناپايدار يا ناعادالنه مواجه نمايد. در عين حال  تواند نسل كنوني آن مي

محيطي كشورمان است. بر اين اساس  محيطي برآورد شرايط زيست نياز هر سياست زيست پيش
شصت و چهارم اليحه برنامه چهارم توسعه دولت جمهوري اسالمي را موظف نموده تا  مادة

اي، ملي و استاني تا پايان سال اول  محيطي كشور را در سطوح منطقه نظام اطالعات زيست«
 )43»(محيطي فراهم گردد. رساني و ارزيابي زيست برنامه چهارم ايجاد نمايد تا پايش، اطالع

صندوق ملي محيط «تواند  ده شصت و هشتم اين اليحه، دولت ميهمچنين بر پايه ما
را تشكيل دهد. اين صندوق وابسته به سازمان محيط زيست خواهد بود و منابع مورد » زيست

 )44هاي بخش غيردولتي داخلي و خارجي تأمين خواهد شد.( نياز آن از طريق كمك
تدوين و اجراي طرح جامع  تواند آغاز خوبي براي رسد اين دو تمهيد مي به نظر مي

 حفاظت محيط زيست به مثابه مبنايي براي آمايش سرزميني در ايران باشد.
 

 گيري نتيجه
ساله  انداز بيست كردن مفهوم عدالت اجتماعي در سند چشم مقاله حاضر در پي انضمامي

گيري جمهوري اسالمي بود و براي اين منظور، مفهوم مذكور را در پرتو دو اصل راهنماي فرا
هاي مرتبط با آنها در عين تمايز،  و پايداري تشريح كرد. قلمرو شمول اين دو اصل و حوزه

ها نيز هستند. اين امر از آن روست كه هر دو منطق واحدي يعني  پوشاني واجد برخي هم
، دارند. در عين حال احصا و شرح اين اصول صرفاً نتيجه بازخواني سند »تعادل اجتماعي«

تر كردن ايده  هاي كلي برنامه چهارم توسعه است؛ بنابراين انضمامي سياست انداز و چشم



ــــ 348 ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره ــ ـــ  32ـ

شدن آنها، نيازمند  هاي اجرايي هاي توسعه و شيوه عدالت اجتماعي در سطوح بعدي يعني برنامه
رسد  گذار از اصول به راهبردهاست. در اين سطح و با توجه به اصول ياد شده به نظر مي

شدن فراگيري و پايداري و در نهايت تحقق عدالت اجتماعي،  اتيراهبرد متناسب براي عملي
 باشد.» بخش توسعه مشاركتي و تعادل«راهبرد 

اي  گردد. به واقع هر استراتژي وجه مشاركتي اين استراتژي به قابليت درگيرسازي آن بازمي
يان بهتر كه قابليت درگيرسازي آحاد بيشتري از جامعه را در روند توسعه داشته باشد و به ب

اي همگاني كند، به ميزان بيشتري متضمن عدالت اجتماعي خواهد بود.  بتواند توسعه را پروژه
االذهاني  اي بين دليل اين امر آن است كه در برداشت معطوف به عمل، عدالت اجتماعي ايده

دهند كه تحوالت جمعيتي  شناختي در ايران نشان مي است. در اين خصوص مطالعات جمعيت
اي جديد و تا  جامعه و اقتصاد ايران را با پديده 1375تا  1345هاي  در فاصله سال كشور

ميليون نفر از سال  8/7حدودي ناشناخته روبرو كرده است. جمعيت فعال ايران از رقمي حدود 
ها حكايت از عبور اين  بيني رسيد و پيش 75ميليون نفر در سال  16به رقمي حدود  1345

دارد. از سوي ديگر ميزان مشاركت اين جمعيت  1385يليون نفر تا سال م 23جمعيت از مرز 
رسيد كه نمايانگر روند  1375درصد در سال  35به حدود  1345درصد در سال  46از حدود 

 هاي منابع انساني است. فزاينده ناتواني كشور در استفاده از ظرفيت
كشور با  10المي ايران جزو المللي و با توجه به اين آمار، جمهوري اس در مقياس بين

) همچنين با توجه به 45آيد.( ترين سطح مشاركت جمعيت فعال در جهان به حساب مي پائين
سال  25درصد آنها زير  60سال است و حدود  20اينكه ميانگين جمعيت فعال كشور حدود 

ژه فرآيند دهي آنها در روندهاي اجتماعي و به وي رسد عدم قابليت مشاركت دارند، به نظر مي
ها  ها و خشونت هاي ايذايي و ناآرامي توسعه، به منزله افزايش احتمال مشاركت آنها در جنبش

عدالتي خواهد بود. براي مديريت اين وضعيت، سند  به منظور واكنش در برابر احساس بي
شمسي، به درستي بر توسعه مبتني بر سرمايه انساني  1404انداز جمهوري اسالمي در افق  چشم

و سهم برتر آنها تأكيد شده است. همانگونه كه سرمايه فيزيكي با ايجاد تغييرات در مواد براي 
آيد؛ سرمايه انساني نيز با تغيير  كنند، به وجود مي دادن به ابزارهايي كه توليد را تسهيل مي شكل
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سازد تا به  توانا ميآيد و افراد را  ها به آنها پديد مي ها و توانايي دادن افراد بر اساس دادن مهارت
 )46هاي جديد رفتار كنند.( شيوه

مشي عمده اين راهبرد، توانمندسازي به ويژه در حوزه آموزش و پرورش  بنابراين خط
پرداز بنام توسعه  هاي آمارتيا سن، نظريه اي است كه از نظريات و ايده است. توانمندسازي واژه

ايدار در زمينه آموزش، نهادسازي، حمايت ) و عمده راهبردهاي توسعه پ47انساني اخذ شده(
شوند. بر مبناي ايده توسعه  پردازي در چارچوب اين مفهوم توجيه و ساماندهي مي ملي و ايده

پايدار، گسترش آموزش مؤلفه كليدي توانمندسازي است و آموزش است كه عدم توازن و 
تواند كمك كند  ذاري در آن ميگ اي كه سرمايه كند. مهمترين حوزه تعادل را به توازن تبديل مي

تا فرد جديدي به زير خط فقر سقوط نكند، آموزش و پرورش است. چنانچه فرزندان جامعه 
هاي فقير كشور،  آموز تحت پوشش خانواده فقير مورد توجه قرار گيرند؛ يعني يك ميليون دانش

ند و در عين حال شو هاي الزم توانمند شوند، به سرنوشت والدين دچار نمي به واسطه مهارت
 توانند سرنوشت خانواده را نيز دگرگون كنند. مدت مي در ميان

كاه است، به روح  مهمترين مشكل آموزش و پرورش در كشور ما كه خود تا حدودي توان
شكل گرفته است. در » مردودي«گردد كه تا حدود زيادي بر مبناي  حاكم بر معيارهاي آن بازمي

آموز در دوره راهنمايي و  هزار دانش 160ود يك ميليون و ، حد1378ـ  77سال تحصيلي 
هزار نفر آنها ترك تحصيل كردند. همچنين در سال  300ابتدايي مردود شدند كه نزديك به 

هزار نفر  401ها به  هزار نفر و ترك تحصيلي 430تعداد مردودين حدود يك ميليون و  1376
ها چون ژاپن، آمريكا، كانادا و انگليس رسيد. اين در حالي است كه در بسياري از كشور

هاي ابتدايي و راهنمايي، ارتقا به صورت خودكار و اتوماتيك صورت  كم در دوره دست
هاي تعليم داده شده  هاي باالتر آموزشي كشور نيز، مهارت ) در عين حال در رده48گيرد.( مي

 ارند.هاي زمانه همخواني ند با نيازهاي بازار كار و تحوالت و پيشرفت
دهد كه نقش بهينه دولت در چارچوب استراتژي  به هر ترتيب مجموعه اين موارد نشان مي

توان دولت  گذاري اجتماعي است. يعني دولت مطلوب در اين زمينه را مي  گفته، سرمايه پيش
4Fگذار اجتماعي سرمايه

گذار اجتماعي به بيان گيدنز، دولتي است كه به  دانست. دولت سرمايه 1

                                                                                                                                        
1 . Social Investment State 
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هاي دولتي در اين  پردازد و هزينه هاي اجتماعي به منظور كسب نتايج مؤثر مي ي سياستبازساز
 )49كند.( گذاري قلمداد مي مسير را به مثابه نوعي سرمايه

هركجا كه ممكن شد روي «اصل راهنما براي ايفاي اين نقش، اين توصيه گيدنز است كه 
در اين خصوص بديهي است كه آموزش  )50».(گذاري كن سرمايه انساني (و اجتماعي) سرمايه

بايست نقش كليدي را در توسعه سرمايه انساني داشته باشد. آموزش و پرورش در ايران  مي
هايي كه قادر خواهند بود افراد را براي ورود به فرآيند گزينه رشد  بايد با تمركز بر ظرفيت

گذاري، گسترش  سرمايه سريع آماده سازند، بازتعريف و عملياتي شود. نتيجه اين سطح از
 احساس عمومي جامعه در برخورداري از عدالت خواهد بود.
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