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 گفتمان عدالت در دولت نهم
 ياظمكبهرام اخوان 

 چكيده
نشـان  ياسـمم يجمهور ي، اجتماعياسيس يهاگاه عدالت در گفتمانيجا يبررس

در گفتمـان  :اندداشـته يطـيو تفر يافراط يها، عملکردهان گفتمانيا دهد کهيم

مسـال   ي نيـزو در گفتمان اصمح طلبـ دانممغفول  ياحدود، عدالت تيسازندگ

و  افـرا ايـن در اثـر . و شـد يطيها دچار نگرش تفرعدالت و ارزش ي،اقتصاد

ت عـدال يـيگفتمان اصول گرادر  د.يفراوان گرد يهايثباتيکشور دچار بتفريط، 

 يزانقمب، بـر موـور دال مرکـ يهاارزش ها و آرمان يايدولت نهم، با اح خواه

 يشـرفت و تاـاليپ»، «يمهـرورز»، «يعدالت گستر» ةچهارگان يها، دال«تيوال»

بـه اي ژهيـتوجه وشد تا و تمش  يبندمفص « يخدمت رسان»، و «يو مانو يماد

رنـ  و لاـاب به عـدالت، نيز  گفتماناما در اين  .شود يگستر دالت و عدالتع

 .ديگرد يو شتابزدگار مشکمت ي، دچعدالت اقتصاد ياجرا، تهفگر ياقتصاد

 يرمـاننمونـه کامـ  و آ ،يانقمب اسـمم يهاازگفتمان يك چيهرسد، به نظر مي

وده، بـگر يکدااقب يدر تهمه آنها  يول .اندنبوده يانقمب اسمم يهاآرمان ياجرا

رو، انـد. از ايـنداشته ينسبت به گفتمان قبل يشتريب يت هايمز هاي باديگفتمان

ي و سـازندگ ياز دو گفتمـان قبلـعدالت خـواه را،  ييگراولتوان گفتمان اصيم
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 مقدمه

 تحقـ  يهامبران الين رسالت پيادياز از اهداف بن يكي آني،قرهاي بر اساس آموزه

 خالل سي ، به ويژه درران هميا يانقالب اسالم، لين دليبه هم .عدالت بوده است

ت وجهه همرا  يو بشر ياله ن آرمان سترگيهمواره تحق  او يك سال گذشته، 

ن آرمان بلنـد يبه اـ شيم و بك ـ ينين انقالب دياهاي همه گفتمانقرار داده خود 

 يهيبـد ،. البتـهانـدتالش كرده  آن ش در تحقيو در حد توان خواند توجه داشته

از  ت عـدالتيـها به مقولـه بـا اهمن گفتمانياز ا يكزان پرداخت هر يه مكاست 

 يواز جملـه بـا ر .برخوردار نبوده اسـت يسانيكت يفكيت و يمكو  ينواخت يك

 يموضـوع موضـو  عـدالت بـه عنـوان، 1384ر يـار آمدن دولت نهم در سوم تك

 ،ليدل نيبه هم. افتي يياژهيت ويدولت اهماين  انرايگاصولدر گفتمان  يمحور

مود. نوشـتار نموسوم « عدالت خواه گرايياصول»توان به مي گفتمان دولت نهم را

گاه ير جاحد مقدودر  ،پرسش از نگاه دولت نهماين با طرح كند ميحاضر تالش 

 د.ين نمايين گفتمان تبيموضو  عدالت را در ا يو عمل ينظر

مهم دوران  يهاه گفتمانيل، كرسديبه نظر م، هكن است ينوشتار ا نيا يمدعا

ي، سازندگ يهااز جمله گفتمان ـ1388 ات1357 ـ يساله انقالب اسالم يكو  يس

تـالش ي، انقالب اسـالم يهادر جهت تحق  آرمانگرايي، اصولو ي، طلباصالح

 يالزم سامانده ياوشعارهها خود را با طرح دال يه پردازانه و اقدامات عملينظر

ي، سـاختاري، خيالت تـاركو با وجـود موانـو و مشـ يعيطور طبهب يولاند. ردهك

ايــن از  انــد. يكــيمواجــه بودههايي ها و ضــع يارآمــدكبــا نا، و... يردكــعمل

 ياجـرا ينـه سـازيو نهاد يه پـردازيحوزه نظركافي به عدم پرداخت ها، ضع 

عـدالت  گرايياصوله گفتمان كان نمود توان اذع، ميقتيدر حق .باشدمي عدالت

اد برداشته يزهاي ير با وجود دشوارين مسيدر ارا ه ياول يهاگام، خواه دولت نهم
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 يهااز دال يكيو در قالب  ييل مبناكموضو  عدالت به ش. در اين گفتمان، است

دولـت نهـم  ياقـدامات اساسـ ير بنـايـو ز يين در نظام معنـاياديچهارگانه و بن

دست ، عدالت خواه را گرايياصولتوان گفتمان رو، مياز ايناست. شده ه گنجاند

تر بيـم عكـ ياز دو گفتمان قبلـ ،خودهاي و ارائه دال يم در حوزه مفصل بندك

تر از ار افزونيبسي، به موضو  عدالت و عدالت گستراين گفتمان توجه  .دانست

ن يـا ييو مبنـا ياصـل يژگـيواز  يخواهعدالتاست. در واقو،  يقبلهاي گفتمان

آورد. هر چنـد ميبه شمار  يو خارج يدر عرصه داخلآن،  ييونظام معنا گفتمان

هماننـد ـ  خود يو اجتماع ياسيسهاي نه اجرا و تحق  داليز در زمين گفتمان نيا

رر كـمهاي هيرات و توصكتذا .مواجه بوده است يمهم يهايارآمدكبا ناـ  عدالت

 اين معايب دارد.رفو  تياشعار بر اهم يرهبر

  و گفتمان عدالتمفهوم به  ينگرش

 يو اسالم يشه غربيمفهوم عدالت در اندالف. 

دالت و ع يمبان يجستجو، شمندانياندة از اشتغاالت عمد ييك، از دير باز تاكنون

ت از مشـكال ييكـ ،غـرب يسياس ةدر فلسف .بوده است قانون عادالنه در جامعه

 .تها دربـاره آن اسـتعاري  و برداشـت يگستردگ، التمفهوم عد درباره ياساس

 ييچنـد معنـا، معتقـد اسـت (Prelman)ن پرلمابه نام  يشمندان غربياز اند يكي

ز . ااستعمال آن به ُصور متنو  و مخـتل  شـده اسـتموجب بودن مفهوم عدالت 

 يچنـد معنــا يبـيش نيسـت. و يَوهمـ، عـدالت يتمـام معـان ياحصـارو، ايـن

 كند:ياين مفهوم را به شرح زير عنوان م ناپذيريآشت

 يكسان تعل  گيرد. ي. به هر كس چيز1

 اختصاص يابد. ياش چيزي. به هر كس متناسب با شايستگ2

 اختصاص يابد. ي. به هر كس متناسب با كاركرد و توليداتش چيز3
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 تعل  گيرد. ي. به هر كس متناسب با نيازهايش چيز4

 داده شود. ياش چيزطبقه . به هر كس متناسب با رده و5

1.چيزي اختصاص يابدكس متناسب با آنچه قانون براي وي در نظر گرفته  . به هر6  

را بـر آنهـا وارد  يمزبور را نقد نمـوده و اشـكاالت بسـيار يهمه معان پرلمان

 يصـور يدر معنا، فوق از عدالت يمفهوم مشترك در معان، يسازد. از نظر ويم

هـم مفهـوم »عقيـده دارد كـه  ينهفتـه اسـت. و« ه برابـرعمل به طريق» ييعن ،آن

معنا متعـدد و متكّرـر هسـتند   از حيث، آن يعدالت و هم مفهوم انضمام يانتزاع

در گذشـته و حـال و در كـل جوامـو و همچنـين تغييـر  يزيرا اختالفات ارزشـ

ِاعمـال عـدالت و  ةباعـث تغييـر در رويـ، در گردونه زمـان ياجتماع يهاارزش

2«آن است. يانضمام مفاهيم  

اعم از كالسيك و  ،غرب يفالسفه سياس ةمشاجري، در يك منظِر عموم يبرخ

 .داننـديمتفاوت م ياز تعبير اين مفهوم در سه معنا يعدالت را ناشبارة در ،مدرن

از سه اصل زير استوار است:  يعدالت بر يك، در تعابير مختل ، به عبارت ديگر»

3«نياز. (3ي، ( شايستگ2ي، ( برابر1 بـر ايـن بـاور  4بريـان بـاريانديشمند معاصر  

به استحقاق و نياز وابسته شـده  يتحليل يمفهوم عدالت امروز به نحو»، است كه

از آنچـه هيـوم قواعـد عـدالت  يبخش :توان گفتيكه با ِاتقان م يطور به ،است

5«غيرعادالنه بوده است.، ناميديم  

دو  يو شايان توجه اسـت.، مفهوم عدالتنيز درباره  آنتوني كوئينتن ينظر كل

ظريـه ن يو ديگـر ينظريـه سـلب يدر اين باره دارد كه يك يو عموم ينظريه بنيان

 :است يايجاب

دولت نبايد با شهروندان با تباـي  و  ،در مورد عدالت اين است كه ينظريه سلب

 نمورد نظر ميـان خـود ايشـا يهاكه در زمينه يمگر در صورت، تفاوت رفتار كند

 دولـت، عـدالت يبنا بر نظريه ايجاب ،كه يوجود داشته باشد. در حال يهايتفاوت
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بردارد  و امتيازات شهروندان را از ميان يطبيا يهايآن باشد كه نابرابر يبايد در پ

تفـاوت  دو نظريه اخير هيچ گونه ،توان استدالل كرد كهيو يا آن را جبران كند. م

قلمـداد  يطبياـ يزيرا همان را كه يـك طـرن نـابرابربا يكديگر ندارند;  يواقا

بدانـد كـه  يتواند تفـاوتيطرن ديگر م، كند كه دولت بايد آن را برطرن كنديم

6..كند.يتباي  در رفتار دولت راتوجيه م  

جويـان مورد توجـه عـدالت« ثروت»و « قدرت» همواره دو مقوله مهم :بايد گفت

در  تـوانيدر مغرب زمين را مـ يخواهريخ عدالتتا اجمااًل، روبوده است. از اين

 دو نهضت عمده مشاهده كرد:

عادالنـه قـدرت در  اش را معطـوف توزيـوحساسيت عمده، نهضِت نخست»

 يو انسان شناخت يمعرفت شناختي، سياس يهاجامعه نمود. اين نهضت از انديشه

ــ و آغــاز گشــت يخاصــ ــه مشــرو  كــردن قــدرت مطلقــه انجامي ــب ب د و نهايت

كـانون  ،ترتيـبنمـود. بـدين يمشروطه و دموكراتيك را معرفـ يحكومتيهانظام

توزيـو عادالنـه قـدرت بـه ، عـدالتمهم قدرت بود و شاخصهي، توجه دموكراس

سوسياليزم بود كه در قرن نـوزدهم آغـاز گشـت و در ، دوم آمد. نهضتيشمار م

به ثروت و  م بيشتر معطوفسوسياليز يجويبيستم به بار نشست. عدالتقرن اوايل

بود و شاخصه مهـم  يوتبعيض طبقات از ثروت و اشرافيت و مالكيت يقدرت ناش

7شد.يمحسوب م توزيو ثروت، عدالت نزد او  

نسـبيرت و ، غربيسياس يهاامروزه در بيشتر نظريات عدالت در انديشه ،البته

از تعـابير و يبعض كه يابه گونه ،شوديتابو هر نو  ذوق و سليقه شدن مشاهده م

 .اسـت آن يو عمـوم يلغو يفاقد تناسب با معنا، جديد از اين واژه يهااستنبا 

 ست.ازيادي داده دراين حوزه را گسترش  يپردازدامنه نظريهي، گرچه چنين امر

بـه  يمتنـو  و متعـدرد يهـاها و ديدگاهعدالت تعري  مفهومباره در همچنين

عرضـه ، در گذشـته و حـالي، علوم اسالمگوناگون  ياهوسيله انديشمندان رشته
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 به وجود تعري  مفهوم مزبـور در متـوني، شده است. بيشتر اين دانشوراِن اسالم

 ،شهيد محمدباقر صدر بر اين باور است كه ،اذعان دارند. به عنوان نمونه ياسالم

متعـيرن و  و يانضـمام، و باز باشد يآن كه انتزاع يبه جا، در اسالم تفسير عدالت

8.دارد پيوند كامل آن يبينش تفصيلاست و با اسالم  ازنده و عجين ب يواقعيت  
مختل  اين  يهاها و گرايشدر نحله ،مفهوم عدالت كه ياز تعاري  كل يبرخ
و  يسياسـ ادبيـاتي، اندرزنامـه نويسـي، سياس ةفقي، سياس ةفلسفمانند  ،انديشه

 است: ن شرحيبدآمده،  ياجتماع ةتاريخ و فلسف
9نظم بر كائنات. يخصيصه ماهو، . عدالت1  
قـرار دادن هـر چيـز در  ييعن« موضعه يوضو كل شئ ف» ي. عدالت به معنا2
1خويش. يجا 0  

دار رسـاندن و ح  را به ح  ييعن« ح  حقرهياعطأ كلر ذ» ي. عدالت به معنا3
 طل .م يتبعيض و عدم ترادف با برابر يها و نفو رعايت استحقاق اهليرت يايفا
1و رعايت ملكات متوسطه. يروميانهي، گراياعتدال ي. عدالت به معنا 4 1   
س و نفـ يتعادل سه قوه در نفس و مدينه و سپردن راهبر ي. عدالت به معنا5

 مدينه به خرد و خردمندان.
  و راست كردن. يو راستكردار يراست ي. عدالت به معنا6
1جازات در حوزه قضا.جرم با م يتناسب و تساو ي. عدالت به معنا7 2   
بـه بهتـرين وجـه ممكـن و ي، تـأمين مصـلحت عمـوم ي. عدالت بـه معنـا8
1تأمين عمران و امنيرت. يترين مبناياصل 3   

1.يخيرات مشترك عموم يتقسيم مساو يبه معنا، . عدالت در مدينه9 4   

 يو كمال فضـايل و جـور بـه معنـا« ُحسن در مجمو » ي. عدالت به معنا10

1«رذايل. اممجموعه و تم» 5  
كم حـا يبا نظم الهـ يو همساز يو اجتماع يفرد يتقوا ي. عدالت به معنا11

 بر طبيعت.
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1انصاف. ي. عدالت به معنا12 6   

تقسـيم كـار در بـا هـدف ، افراد يعقد و قرارداد اجتماع ي. عدالت به معنا13

1بر شريعت.  يمبتن يحيات مدن 7  

1.يرد عملهمسان با عقل و خ يمفهوم ي. عدالت به معنا14 8  

مالزمت تقـوا در موجب كه  ياملكه راسخه يبه معنا، . عدالت از ديد فقها15

1گردد.يو انجام واجبات ممحرمات ترك 9  

2.استقامت در طري  شريعت ي. عدالت به معنا16 0   

از جمله  .دارد يترها رواج افزوناز اين تعري  يبرخ ،استالزم به يادآوري 

عـدالت بـه »انـد كـه داشـتهاذعان، عم از قديم و جديدا ،ياكّر انديشمندان اسالم

 يدار رسـاندن و ايفـاخويش و ح  را به حـ  يقرار دادن هر چيز در جا يمعنا

2«ها استاستحقاق اهليت و رعايت 1 ترين ي  از اجمـاعيـن تعريـا، به هر حـال 

 است. يشمندان متقدم و متاخر اسالميعدالت در آراء اندة   درباريتعار

 گفتمان هوممفب. 

2«گفتمان»مفهوم  2 پيـدا اربردهاي معنـايي متعـدد و متفـاوتي ، كهاي اخيردر سال 

علــوم سياســي، ماننــد هــاي علمــي گونــاگون ايــن واژه در گرايش .رده اســتكــ

 . معمواًلخاص خود را دارداين معاني ، شناسي و ...زبان، نقد ادبي، شناسيجامعه

ه كرويداد ارتباطي و صورت زباني است  كسخن و ي، زبان، متن، مراد از گفتمان

در و دهـد مي يلكسياسي و فرهنگي را تش، ه پيچيده اجتماعيكشب كبخشي از ي

 يي،ه اسـت. از سـوكردهاي متفاوت در اين شبكاركداراي ، مختل هاي موقعيت

ة بـراي فهـم حـدود و نحـو، ها و گفتارهاي سياسـي و اجتمـاعيمطالعه گفتمان

عي و گستره و ميزان ارتبا  اين تحـوالت و آتيـه نگـري اجتما، تحوالت سياسي

، تحليل گفتماني و نظريات گفتمـاندليل، به همين  .اهميت استحائز آنها بسيار 
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و با باشند مي يعلمهاي در ميان علوم و روش يان ارزشمند و بايسته اكداراي م

 بر اهميت اين حوزه مطالعاتي افزوده شده است. ،گذشت زمان

2ه تحليل گفتماني يا نظريه گفتمانكان داشت بايد اذع 3 به بررسي نقش اعمال  

2پردازد.مي و عقايد اجتماعي معنادار در زندگي سياسي 4 شـيوه  ،گـريبه عبارت د 

، هـامعنـايي و آرايـش گفتمانهـاي تحليل گفتماني با پرداختن روشمند بـه نظام

ه كـ ،  و معنادار رامنضب، مفصل بندي شدههاي تا باورها و انديشهكند مي تالش

ريزي و هويـت يافتـه و در قلمروهاي سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي قالـب

اند، مورد شناسايي و ارزيابي قـرار دهـد و بـا اسـتفاده از نتـاي  ايـن روش متمايز شده

 .ها و حيات سياسي، اجتماعي جوامو مبادرت ورزدعلمي، به بهينه سازي اين گفتمان

اننـد م يمتنـو  و متعـاقب ياسـيسهاي گفتمان يز دارايران نيا يانقالب اسالم

ت آمـدن دولـ اركـ يبا رو. بوده است يو گفتمان اصالح طلبي، گفتمان سازندگ

 د بـرأكيـتبـا ه كـل گرفـت كن دولت شيدر ا ياسالم يدر جمهور يگفتمان، نهم

آن  توان، ميژه بر موضو  عدالتيد وأكيت و ياسالم و يانقالب يهااصول وارزش

 د.ينام« عدالت خواه گرايياصولگفتمان »را

 «اصالح طلبي»و « سازندگي»يعدالت در گفتمان هاب. 

فضاي حاكم بر جامعه به گونه اي بود كه بواسطه شور ، 1368-1357هاي لدر سا

مـردم بـه  ،بـديل امـام خمينـيايمان استوار ديني و رهبري بي، و شع  انقالبي

در شراي  اضـطراري . مردم كردندمي اسي حمايتصورت همه جانبه از نظام سي

خـود را بـه ة مطالبات چنداني نداشتند و مشاركت سياسي فعاالنـ ،آن روز كشور

هـاي سياسـي معانـد و دشـمن پنداشتند و در قبـال گروهمي تكلي  شرعية مّاب

نمودند. در ايـن فضـاي  يهاي بسيارجانفشانيهاي فراوان و ، سختيمهاجم بعّي

، در مقابـل .شدمي شاركت در انتخابات سياسي نيز در سطوح باال انجامم ،ارزشي
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 ين فضاي. در چنبديهي است دشمي توقعات عمومي از نظام سياسي كمتر مطرح

و  ياسـالم ياساسـ ياز شـعارها يكيبه عنوان  يعدالت خواهي، و ارزش يانقالب

ن يو بـ يلـداخ ياقتصـاد ي،اسيسهاي در عرصه يو پررنگ يحضور قوي، انقالب

و دفـا   يت مسائل نظـاميل اولويبه دل يول .داشته باشد ياسالم يجمهور يالملل

شـور كتحقـ  ضـابطه منـد عـدالت در براي منسجم  يبرنامه و گفتمان، شوركاز 

هـاي نمود با ِاعمـال نـوعي اقتصـاد دولتـي و دخالتجود نيامد تنها دولت تالش ميبو

د توزيو كـاال بـرگ، تهيـه ارزاق و مايحتـاج خود در اقتصاد و انجام اقداماتي مانن

 عمومي، اجراي عدالت را در مقدورات و توان محدود آن زمان، محق  سازد.

ه بـا پايـان جنـح تحميلـي و توجـه بـ، 1376 ـ 1368اما در دوره دوم يعني 

، يـراناو بنيانگذار جمهوري اسالمي معمار ناشي از آن و با ارتحال هاي ضرورت

ديـد. معـروف گر« گفتمان سازندگي»از شد كه با نام دوران ياگفتمان جديدي آغ

ناشي از جنح هاي خسارات، و پايان جنح عراق عليه ايران 598پذيرش قطعنامه 

 ،رفـاهي انتظار مردم براي پايان يافتن مشـكالت، بازنگري قانون اساسي، تحميلي

تي و روبـه سراشـيبي بـودن اقتصـاد سوسياليسـ، هاپس از يك دهه تحمل سختي

ه جهـاني و از جملـهاي ثير آن بـر سياسـتأفروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ت

لمللـي اتحريم اقتصادي و برخي الزامـات بـين ، ملي ةكاهش سرماي، اقتصاد ايران

 «دگيسازن»از جمله عوامل طرح گفتمان ، مبني بر اصالح ساختار اقتصادي كشور

 قوه مجريه بود. درو آغاز توسعه اقتصادي بر اساس اقتصاد آزاد 

بـه اتخـاذ زمـان گفتمان سـازندگي و نيروهـاي تكنـوكرات آن  ،بدين ترتيب

ايـن  در ،هكـت آن اسـت يـتـه حـائز اهمكجديد اقتصاد پرداختند. نهاي سياست

هاي از افزايش توليد موكول شد و برنامهپس به مرحله  «عدالت اجتماعي»گفتمان 

هاي قـرار گرفـت. اتخـاد سياسـت تعديل اقتصادي و افزايش توليـد در اولويـت



 1388 و زمستان، پاييز دومل اول، شماره ، سا / 204

برنامـه و راه حـل تـرين مهم ،سازي و تعـديل اقتصـاديخصوصية سرمايه داران

 اي ثروتمند و آباد در نظر گرفته شد.دولت براي رسيدن به جامعه

ايــن گفتمــان بــا ، زيـاد و گســترده گفتمــان سـازندگيهــاي بـا وجــود تالش

از محورهاي اصلي ايـن انتقـادات . رديدها و انتقادات فراواني روبرو گناكارآمدي

طرح يك سـويه ، توسعه فرهنگي، توسعه سياسي، بي توجهي به عدالت اجتماعي

توسعه اقتصادي و طرح توسعه آمرانه و از باال به پائين و بي توجه به مـردم بـود. 

هـاي توسـعه اقتصـادي تقليد الگوهتوان از ديگر آفات اين گفتمان ميهمچنين از 

جديد توس  اين هاي دم عنايت به محروميت زدايي و ايجاد محروميتغربي و ع

گفتمـان سـازندگي داراي سـه  ،. به تعبير يكي از فعاالن سياسـي، نام بردهگفتمان

جالب اينجاست  .بودآن يك سويه بودن و شتابان بودن ، ايراد: بيگانگي با فرهنح

طلبي نيز از اين ايراد  بعد از دوم خرداد و گفتمان اصالح ،كه وجه سياسي توسعه

2بعدها برخوردار گشت. 5  

عدالت ، معنويت خواهي، شهادت، هاي انقالبي مانند ايّارارزش ،در اين دوره

قناعت و ساده زيستي رفته رفته كمرنـح شـد و عـواملي ماننـد تحـوالت ي، طلب

سريو اقتصادي و ايجاد رقابت براي كسب ثروت و باال رفتن توقعات و امكانـات 

انقالبـي مطـرح نمـود و نـوعي هـاي هاي مادي را در برابـر ارزشارزش ،رفاهي

 كسب ثروت و رفاه زدگي را به خصوص در سطح مديران مياني دامن زد ةمسابق

 سـوء، نظـارتيهاي به دليل ضـع  نظـام ديـوان سـاالري و ناكارآمـدي سـامانه

ــتفاده ــاليها اس ــده، م ــاير پدي ــاء و اخــتالس و س ــالي ماارتش ــاد م ــد هاي فس نن

در ارائـه و تحقـ   دولت را، هاآفت و اين .رواج يافت، پول شويي، خواريرانت

ناتوان نمود. همچنين در چنـين وضـعيتي و بـا ، همه جانبه يكامل راهبرد اقتصاد

از ، تهـاجم فرهنگـي، بحـث هاي انقالبي و تقويت الگوهاي غربيتضعي  ارزش

و « غارت فرهنگـي»، «ن فرهنگيشبيخو»به مّابه  ي،ن گفتمان سازندگاسوي منتقد
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اسالمي و انقالبي ، و هاي خوديو بر دفا  از ارزش مطرح شد« قتل عام فرهنگي»

گفتمان سازندگي حتي باعث تغيـر هويـت ، گرديد. از منظر منتقدين مزبورتأكيد 

نابهنجار فرهنگي در ميان جوانان و هاي ظهور سليقه، شهرها و فضاهاي اجتماعي

مراجو رسـمي »و «هاي انقالبيارزش»هايي از جامعه بهي بخشهاكاهش وفاداري

2شده بود.« اقتدار 6  

ارگزاران سازندگي و بانيان گفتمان سـازندگي بـا ك ،هكاست الزم به يادآوري 

2نـد.نمودميرد خـود دفـا  كاز مجموعه عمل ،عدم قبول بسياري از اين انتقادها 7  

انتقـادات وارده بـر گفتمـان  بسياري از صاحب نظرات منص  نيز با قبـول ،البته

 ،سيسـات زيربنـاييأژه درتوسـعه تيبـو، آن راهـاي پاره اي از موفقيت، سازندگي

، توسـعه خطـو  انتقـال گـاز، پااليشگاههاي جديـد، ها)احداث سدها و نيروگاه

تـوان بـا مي واند ار دانسـتهكغير قابل ان.، صنايو مادر و...، توسعه بخش مخابرات

بازسازي اقتصادي و توسعه اجتماعي در دستور ه در اين دوره كآنها هم صدا شد 

هاي امنيتي و تخصيص منابو به گونه اي تغيير يافـت تـا ار قرار گرفت. اولويتك

شـور كرشد اقتصادي سرعت گيرد و سطح توليدات ، ضمن حفظ آمادگي دفاعي

ي و هاي اقتصادي ارتقاء يابد و منابو بيشتري به آمـوزش نيـروي انسـاندر بخش

هاي تالش شـد بـا اتخـاذ سياسـت .ميلي اختصاص يافتكگسترش تحصيالت ت

شور افزايش يابد كسهم بخش خصوصي در اقتصاد ، «تعديل اقتصادي»موسوم به 

 و غير اقتصادي موجود در راه سرمايه گذاري محدودتر گردد.« اداري»و موانو 

صـاص بخـش اخت، االهـا و خـدماتكثر براي ؤرشد تقاضاي معالوه بر اين، 

، هـاي عمرانـي زيربنـاييشور بـه طرحكقابل توجهي از منابو ارزي و سرمايه اي 

هاي هاي ارزي نه چندان سنجيده در سـالواردات و اتخاذ سياستة رشد بي روي

آشـكار شـدن شـور و كاهش درآمدهاي واقعـي ارزي كهمراه با ، 1370و  1369

 ،دار ودالالن اقتصاد رانتـي هاي خارجي و ظهور اقشار جديد سرمايهبحران بدهي
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ــتگاه ــويژه در دس ــوردار، هاي اداريب ــات ذ يبرخ ــه يقياز اطالع ــت محرمان م

 ينظام جمهـور يعدالت خواههاي رديكرو هكوضعيتي را پديد آورد ،، اقتصادي

سياست تعديل هاي استيك اين امر، دش  يتضع، به شدت را در آن مقطو ياسالم

از تـوان و نيـروي  ،برجسته نمـود و بـه تـدري اقتصادي و گفتمان سازندگي را 

2استكت آن كحر 8  رد.كتر باز املكهاي و راه براي گفتمان 

رخ  1384تـا 1376هاي ه در خـالل سـالكـ ،نقطه آغازين گفتمان اصالحات

مردم در انتخابـات رياسـت جمهـوري در دوم خـرداد ة گسترد تكبا مشار، نمود

از بعـد از دوم  ،شـوركشدن فضاي سياسـي باز  ،اما در واقو .پيوند خورده 1376

اجتناب ناپذير انقالب اسالمي بود و در قالب گفتمان انقالب  ةنتيج، 1376خرداد 

بـه داليـل مختلـ  از جملـه جنـح . امـا اسالمي قابل رديابي و ريشه يابي است

شور و ... ايـن بخـش از گفتمـان كشراي  اضطراري ، محاصره اقتصادي، تحميلي

فرصـت  ،حقوق مدني و سياسي بودبه ويژه ه ناظر به آزادي و ك ،انقالب اسالمي

معتقـد بـه ضـرورت توسـعه ، دورهاين ظهور و بروز نيافته بود. اصالح طلبان در 

در ايـن مرحلـه اجتمـاعي ، فرهنگي و سياسي و انجام اصالحات مختل  سياسي

بايـد ، ردادجديد از بلوغ سياسي كشور بودند و اعتقاد داشتند بنا به تجربه دوم خ

هـاي اجتماعي كشور و فرايند تجميـو تقاضـاهاي مـردم در قالب، فضاي سياسي

سـاماندهي و نهادينـه و ، جديد و پايداري مانند جوامو مدني و از جمله احـزاب

رشـد كمـي و ، 1376از دوم خـرداد پـس در فضاي دليل، مستدام شود. به همين 

گـزاري اجتماعـات سياسـي در بر، آزادي مطبوعات و نشريه ها، كيفي مطبوعات

طـرح ، هاطرح مباحث سياسـي و اجتمـاعي در رسـانه، ها و سطح كشوردانشگاه

، تحـزب، آزادي بيـان، آزادي مطبوعات، قانون گرايي، مقوالتي مانند جامعه مدني

دوران هاي ايـن توسعه سياسي و امّال آن بـه عنـوان شـاخص، مشاركت سياسي

سـفانه در خـالل أمت ،هكـآن اسـت نمود مي همار ميآنچه بس .جديد مطرح گرديد
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شـعارها و  وجـزي، شعار و دال عدالت و عدالت خواه ،1384تا  1376 يهاسال

صورت ترين نانهيد و در خوشبيمطرح نگرد يگفتمان اصالح طلب ياساسهاي دال

 يخـواه يو آزاد يبـه نفـو آزاد يعدالت و عدالت خـواه ،هكد بتوان گفت يشا

ن يگزيجـا ياسـيعـدالت سيي، اصورت اعـالن نشـدهه ه بكنيا ايشد و مصادره 

ز در گفتمـان ين ياسيواژه عدالت س ،هكبود  ين در حاليا. گشت يعدالت اقتصاد

 .بود ياربرد معنا داركمزبور فاقد 

هـاي در چنين شرايطي، جبهه مشاركت ايران اسالمي، كه بـر آمـده از تجمـو گروه

اولـين  عنوان پايگاه حزبي دولـت خـاتمي، در بيانيـهها بود، به موسوم به دوم خردادي

كنگره خود، ضمن اشارة بسيار جزيي و حاشيه اي به موضـو  عـدالت، دفـا  از 

اهداف درجه چندم خود به شمار آورد و ة زمراين ارزش اسالمي و انقالبي را در 

2د.نمومي بدان اشاره، و اصول كلي سياست داخلي خودها خ  مشي يدر انتها 9  

گفتمان اصالحات بر آن بود كه با اتخاذ رويكـردي اصـالحي و  ،دين ترتيبب

قانوني و با حفـظ ، را به صورت مسالمت آميز مطالبات و شعارهاي خود، انتقادي

تحقـ  ، تعهد بـه نظـام و انقـالب اسـالمي دنبـال كنـد. مـدعاي جريـان مزبـور

اسـي انقـالب در راستاي تحقـ  همزمـان دو بنيـاد اس، قانون اساسيهاي ظرفيت

موضو  عدالت به عنـوان  ،انين ميدر ا .يعني اسالميت و جمهوريت بود ،اسالمي

مطـرح  ن گفتمـانيـا ياصـلهـاي از جملـه دال ن وياديـو بن يهدف محور يك

اصالح »هاي دال ،«مردم» يزكبر محور دال مر يرا گفتمان اصالح طلبيز ؛دينگرد

ــ ــانو»، «يجامعــه مــدن»، «ياســيتوســعه س»، «يطلب را « ياســيتوســعه س»و ، «نق

توان به عنوان دال مي و به تبو آن مردم ساالري ديني را« مردم» نمود. يبندمفصل

3مركزي گفتمان اصالحات مطرح نمود. 0  

بـه صـورت  ياسـيبه توسـعه سي، ه در گفتمان اصالح طلبكد اذعان نمود يبا

ژه در يبـو ي،و عـدالت خـواه يتيو معشـ يپرداخته شد و مسائل اقتصادافراطي 
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 ياسيس ييدر اثر افرا  گرا. شد يطيدچار نگرش تفرها و ارزشي اقتصاد ةعرص

فـراوان  يهـايهـا و نـا آراميثبات يشور دچار بـي، كان جناحيپا يو مجادالت ب

يي گرااصـول  گفتمـان يـموجبات ظهور و توفها، و آفتها بين آسيهم .ديگرد

 فراهم ساخت. 1384سوم تيردر  ياست جمهوريعدالت خواه را در انتخابات ر

 يي عدالت خواهگرااصولعدالت در نظام معنايي گفتمان ج. 

لـت نهـم دوي، است جمهـورير انتخاباتة ن دوريان در نهمگراياصول يروزيبا پ
تـوان نظـام ، مين گفتمان بـر موضـو  عـدالتيا يد محوربا تأكي .ار آمدك يرو
 راي چهار داِلدا. اين گفتمان دياميي عدالت خواه نگرااصولآنان راگفتمان  يمعنا
خـدمت »و، «پيشرفت و تعـالي مـادي و معنـوي»، «مهرورزي»، «عدالت گستري»

در . اندمفصـل بنـدي شـده، «واليت»است كه بر حول محور دال مركزي « رساني
 ،عـدالت خـواه گرايياصولگفتمان  يينظام معنا چهارگانه وهاي دال، رينمودار ز

 :نشان داده شده است، شده اندي مفصل بند« تيوال» يزكه بر حول دال مرك

 

 

 

 

 

 

 
 ولت نهم.گرايي عدالت خواه در د: مفصل بندي و نظام معنايي گفتمان اصول 1نمودار شماره 

هاي رنامهب دري، توان به خوبمي مستندات و شواهد دال بر اين آرايش گفتماني را
ن يـن دولـت بـه اختصـار بيـاحوزه عملكرد ا بيانات رئيس جمهور و، دولت نهم

 نمود:
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 هاپيامو  احكام، دولتهاي در برنامه. 1

بال فاصله در مرداد همين  1384، دولت نهم پس از پيروزي در انتخابات سوم تير

3.ن ارائه نموددورلي خودرا به شكل مكتوب و ميسال برنامه تفص 1  ،در اين برنامـه 

و از جملـه عـدالت نهـم ت گفتمـاني دولـهـاي آرايـش و دال ،ساختاربه خوبي 

كيـد بـر انقـالب اسـالمي و أبـا ت ،. در مقدمه اين برنامهشودميمشاهده ي، گستر

 ةعامل توفي  اين انقالب و ماي واليت و رهبري الهي امام خميني، هاي آنارزش

هـاي چهارگانـة گرايي انقالبـي، دالتمدن سازي آن به شمار آمده و با تأكيد بر اصـول

مهرورزي، پيشرفت و تعالي مادي و معنـوي، و خـدمت رسـاني عدالت گستري، 

 هايي از اين مقدمه چنين آمده است:مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش

لطه نمايد تا بـر نظـام سـمي ... هم اينك ايران اسممي به آرامي در اين سوي رخ

مانـاي  جهاني خط بطمن بكشد و نور عدالت و مانويت را بپراكند...ما توساه به

شـكوفايي ، كنيم. آنچه بالندگيمي تقليدي و شايد توميلي آن را شجاعانه بايگاني

 «تاـالي»نـي آتنها تابيـر قر ،كندو در عين حال سرآمدي جاماه ما را تضمين مي

ر اسـمم نـاب سايه حكمت، بصيرت، عـدالت و حكومـت مبتنـي بـاست كه در 

د است ... ايـن سـرآمدي آيد و غايت آن سرآمدي موعومي فرا چن  مومدي

زيرا ملتي كه صرا  مستقيم را بـه بهـاي خـون هـزاران  ؛حق مسلم ملت ما است

ها اي ندارد. او تفرقـهبا دل مردگي و سستي ميانه ،كندشقايق گلگون كفن طي مي

و كنـد نشا  را همگـاني مي، آوردمي بركت را به سفرها، رساندمي را به وحدت

عقمنيت دينـي  پوشد.... دولت نهم بر مبنايمي «وبتم»و عزت و  «عدالت»رداي 

ها، همچنين هاي اسممي و نوگرايي در روشو در راستاي تاهد به اصول و ارزش

كار گيري علوم و فنون براي توقق كارآمدي نظام اسممي، ساي خواهد نمود ه با ب

3شاار خدمت رساني به مردم را تجلي بخشد. 2  

؛ «هـاارزش»در ذيل عنوان، اهبردهاي كالن دولت نهمدر بخش ر، در برنامه مزبور

خدمت بـه بنـدگان ، مهرورزي، كسب رضاي الهي از طري  عدالت گستري موارِد
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خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور آمده است. همچنين موارد توسـعه 

بـه  ،و تعـالي و پيشـرفت، خـدمت، قس  توأم با مهـرورزية اقام، عدالت محور

3هدف بنيادين اين راهبردهاي كالن ذكر شده است. ةمجموع عنوان زير 3  

هـاي دال، دولـت نهـمهاي همچنين در همين برنامه در بخش رئـوس برنامـه

مجددًا دوبار تكـرار « هدف بنيادين» و «هاارزش» چهارگانه مزبور در ذيل عناوين

3گرديده اند. 4  

از سـوي رئـيس در اكّر احكام انتصـابات صـادره  ،است كهالزم به يادآوري 

در بخش انتهـايي ايـن ، يا شعارهاي چهارگانه دولت نهمها اشاره به دال، جمهور

3.احكـام وجــود دارد 5 بــه كــررات بــه ، هــاي مكتـوب خــوددر پياموي همچنــين  

3.شعارهاي چهارگانه دولت اشاره نموده است 6 چهـار در طـول ي، ايشـان از سوي 

و در اول مهر مـاه و بـا  87 الي 84هاي سال خدمت دولت خود و در خالل سال

ال خود را از دانش آموزان پيرامون شعارهاي چهارگانـه ؤس، افتتاح سال تحصيلي

3.دولت نهم مطرح نموده است 7  

 دربيانات احمدي نژاد و هيات دولت. 2

بـه دفعـات فراوانـي گفتمـان ه دولـت نهـم، رئيس جمهور و حتي اعضاي كابينـ
يكـي از  .انـدكيـد مسـتمر قـرار دادهأيين و تآن را مورد تبهاي يي و دالگرااصول

رهبـر  از حمايـت 1386ماه دولت نهم در دية تشكر كابينة نام، بهترين مستندات
 وضـمن اعـالم پايبنـدي دولـت بـه اصـول در اين نامه،  .انقالب از دولت است

هـاي شـعارها و دال، (يزكـهاي انقالب و خ  روشن واليت فقيـه)دال مرارزش
ر د. اسـتان دولت نهم نيز به عنوان اهداف اصـلي ذكـر گرديـده چهارگانه گفتم

 است: اين نامه آمده از يبخش

حمايت رهبري بزرگوار از فرزندان انقمبي و خستگي ناپـيير خـود در دولـت و 

كه در جهت پيشـبرد و ارتقـاي نظـام جمهـوري هايي همچنين اقدامات و تمش
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، خود خواهي و قدرت طلبي هـاتفكيك فص  خدمت از ، پييردمي اسممي انجام

خـود بـاوري و همچنـين موجـب تجديـد روحيـه ، افزايش اميد و وحدت ملـي

مهرورزي و خدمت به بندگان خدا ، عدالت مووريخدمتگزاراني بود كه 

3اند...كشور را فرا راه خود قرار داده و تاالي مادي و مانوي 8 . 

 1387انقالب در شهريور مجددا در نامه تشكر هيات دولت از رهبر  اين مضامين

3تكرار شده است. 9  
هاي كلـي برنامـه همچنين رئيس جمهور دولت نهم با اشاره به ابالغ سياسـت
هاي كنند كه سياستپنجم توسعه از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي، تصريح مي

ابالغي از سوي ايشان، خ  شاخص و راهنمايي روشن براي يـك برنامـه ريـزي 
بندي به فرامين مقام معظم رهبـري، واهد بود وي با اعالم پايايراني و اسالمي خ
هاي مختل  تدوين برنامه اين ستور العمل در بخش»كنند كه اظهار اميدواري مي

پنجم مورد توجه قرار گرفته و تالش بي وقفه براي اجرايـي شـدن آن بـه عمـل 
4،«آيد 0 عالي و را ضامن ت« ايستادگي بر اصول»و « تشخيص درست مسير حركت» 

 پيشرفت سريو كشور داشته، معتقدند:

رمز پيروزي و بقـاي انقـمب  و خط ايستادگي بر اصول آموزه اصلي امام راح 

اسممي و حاص  فداكاري ملت است و ايستادگي بر اصول با تمـام مشـكمت و 

و تبايـت از  راه امام خمينـي ةما و الزمه ادام ةموجب افتخار همها، مانع تراشي

4.«ماظم انقمب استرهبري  1   

حاكميت اسمم در سايه واليت فقيه به عنوان »كه ، رليس جمهور بر اين باور است

در ايران اسمم برپا شده اسـت و بايـد دسـت در  اتصال با امام عصر ةحلق

4دست هم براي بر پايي عدالت در داخ  و نيز در عرصه جهاني حركت كنيم. 2  

اوردهاي انقالب اسالمي، وظيفه دولت نهم را تحقـ  با تأكيد بر ضرورت حفظ دستايشان 

4.داندعهد خويش با ملت در اجراي شعارهاي چهارگانه با زعامت رهبري انقالب مي 3  

يي گرااصـولچهار گانـه گفتمـان هاي كه برخي از دالالزم به يادآوري است 
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سياست خارجي نيـز بـه كـار رفتـه ة توس  رئيس جمهور در حوز، عدالت خواه

حفـظ كرامـت ، دوستي و برادري، مهرورزي، عدالت»ايشان، مّال به عنوان .است

بـر ، را از اصول سياست خارجي دولت نهم« انساني و توجه به اخالق و معنويت

4.شمرده است 4 ايـن اصـول را بـه ، ن بيانات و انديشه رئيس جمهـورامفسر ،البته 

ن انـا از مشـاورحميـد موالبراي مّـال پرفسـور اند. هم تفسير كرده يگريدة گون

 نويسد:ة ميباررياست جمهوري در اين

عـدالت خـواهي و توحيـد گرايـي سـه ، نوانديشي فضيلت موور و حكمت آميز

تـوان آن را مي اي كهسه گانه ؛مووري است كه دكتر احمدي نژاد برآن تكيه دارد

4جزوي از نظريه انقمب نوين عمومي در عالم كنوني هم به شمار آورد. 5  

4ديـدگاه احمـدي نـژادالبته،  6 و گفتمـان وي و دولـت نهـم در حـوزه سياسـت  

حركت  .داراي رويكردهاي عمي  جهاني و منظرهاي جهان وطنانه است، خارجي

از اهداف  و بستر سازي براي حكومت جهاني عدالت گستر حضرت مهدي

رود كه بارها مورد تصريح شـخص جمهـور و سـاير مي عالي اين دولت به شمار

4.ن قرار گرفته استدولتمردا 7  

 در حوزه عملكردها. 3

چهارگانـه گفتمـان هـاي بررسي ميـزان كـاربري و تحقـ  عينـي شـعارها و دال

پژوهشي تفصيلي و شد از يناين امر  .در دولت نهم كار ساده اي نيست گرا،اصول

هاي فـراوان وجود ديـدگاه، سازدمي آنچه كه اين بررسي را دشوارتر است.دقي  

خـود ه بت به اين عملكردها است كه برخي اوقات نيز رنح تخريب بانتقادي نس

ابعاد ايجـابي ة اغراق گرايانه دربارهاي وجود ديد گاهديگر،  از سوي. گرفته است

كيـدات أت بـه افزايد. خوشبختانه بـا توجـهمي هااين عملكرد هم بر اين دشواري

ولـت نهـم دربـاره ضـرورت اطـال  رسـاني بيشـتر د ةدربار ،انقالبفرزانه رهبر 
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دبيرخانـه ، 1387مـرداد سـال  31در ، خـدمات و عملكردهـاي خـود، هافعاليت

4چكيده عملكرد سه ساله دولت، شوراي اطال  رساني دولت 8  1384را از شهريور 

مقدمه و چكيده اين از  يبخشدر به رشته تحرير در آورده كه  1387ور يشهرالي 

 :تأكيد شده استبر محورهاي زير  ،اشدبگزارش كه مشتمل بر يكصد و دو صفحه مي
هـا مبتنـي بـر . كوشش در جهت تحق  مطالبات مقام معظم رهبري از دولت1

عنصـري كـه مقـام ؛ طلبيهاي اساسي دولت بر مبنـاي عـدالتگيريتنظيم جهت
ه و كيد داشـتأمعظم رهبري در طول دوران پر بركت زعامت خود همواره بر آن ت

د و وار دهپردازي و شعارها عبور كرق  عدالت از نظريهدارند. دولت نهم براي تح
ر دارد قرا« اقتصاديطرح تحول »اين اقدامات در اوج مرحله اجرايي شده است كه 

ا اي معضالت اقتصادي كشور، تدوين ايـن طـرح بـكه هدف آن پس از شناسايي ريشه
 .جوهر اصلي تحق  عدالت نسبي در بين آحاد جامعه است

 اي استاني رادر اين راستا دولت سفره ؛داريولت نهم به مردم. باور عمي  د2
صـداقت و صـراحت بـا . ترتيب داد كه طي آن از نزديك با مشكالت آشـنا شـد

رئـيس  كه تجلي و بروز آن در تعداد گفتگوهاي مستقيم راديـو تلويزيـوني ،مردم
بانـدي و  هاي قبلي( و پرهيز از غلتيدن به مناسـبات گروهـي،)نسبت به دولتجمهور 

 .است اصلي دولت نهم هايگيري، از ديگر جهتحزبي به وضوح قابل مشاهده است
ر دقانون اساسي توس  مقام معظم رهبري  44هاي كلي اصل ابالغ سياست. 3
ه در گذشـته سـابقه كـعرصه جديدي در كـاركرد دولـت نهـم گشـود ، 85سال 

ين فاصله مراحل تـدودولت بال ، 44اصل  يلك يهااستيپس از ابالغ س نداشت.
جامعي  نسبتب ةاليح قانون اساسي را آغاز كرد و 44و تصويب اليجه اجراي اصل 

الغ را تصويب و سال گذشته تقديم مجلس كرد كه متاسفانه مراحل تصويب و ابـ
م مجمو تشخيص مصلحت نظـا شوراي نگهبان و نهايتب، قانون مذكور در مجلس

مهور جه به دولت ابالغ شده است كه رئيس اين اليح قدري طوالني شد و اخيرًا
 ها ابالغ كرد.ها و سازمانآن را براي اجرا به دستگاه نيز بالفاصله
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ه بـاهتمـام ويـژه اي نسـبت  ،دولت نهم بر اساس ديدگاه محصول گرايانه. 4

 ي داشته و بـا حـذف بـورو كراسـي زائـد وداراصالح ساختار تصميم گيري و ا

 واجـهتصميم گيري در كشور را طـوالني و بـا ترديـد مكه فرآيند ، دست و پاگير

كشور ي ي خود را براي شتاب بخشيدن به روند تعالي و آبادانتالش جدر، كردمي

 به منصه ظهور رسانده است.

انحالل سازمان مديريت و برنامـه ريـزي ، اين بخش ادغام شوراهاي عالي در

هم اقدامات انجام شده از ا ،بودجه نويسي و تخصيص بودجه ةاصالح شيو، كشور

ايجاد شده  يكل كشور تحول 87نگارش بودجه سال  ةكه در شيو طوريه است. ب

حذف مراحل زائد در تخصيص اعتبارات و ، به تبادل سريو توافقنامه ها كه منجر

4..بودجه پيش از آغاز سال جديد گرديد. هاي اجراييحتي ابالغ برخي آئين نامه 9 . 

  خواهيي عدالتگرااصول نقد و ارزيابي گفتماند. 

  50ديدگاه مقام رهبريالف. 

 خواهعدالت گرايياصولت از گفتمان يحما. 1

مهـم و چهارگانـه آن هـاي يي عدالت خـواه دولـت نهـم و دالگرااصولگفتمان 

ئيد ويژه مقام رهبري قرار گرفتـه و ايشـان بـا ذكـر خصوصـيات أهمواره مورد ت

هـا را علـت قـدرداني اري از ايـن ويژگيبرخـورد، ارزشي و انقالبي دولت نهـم

5.اندافزونتر خود از اين دولت اعالم نموده 1 گرايي اصول، در بيانات متعددي شانيا 

شعارهاي انقالب اسالمي توس  اين دولـت را سـتوده  به دولت نهم و احيا و بازگشت

و  گراييغلبه گفتمـان اصـول»هاي اساسي شراي  استّنايي كشور را و يكي از شاخصه

5.اندبه شمار آورده« ها و شعارهاي انقالب اسالمياحياي ارزش 2  

يي را گراهاي اصـولشاخصهترين مهم، 85در خرداد سال رهبر فرزانه انقالب 

« وجـودي نظـام اسـالمي ةعدالت بـه عنـوان فلسـف»مانند  يشامل باور به موارد

5اند.دانسته 3  ئيد اينكه دولت نهمأبا ت ،85شان مجددُا در ششم شهريور ماه سال يا 
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هاي بـه تبيـين شاخصـه ،بـوده اسـت گرااصولعمل دولتي  هم در در قول و هم

عـدالت خـواهي و عـدالت »ها را ن شاخصـهيـس اأراند كه يي پرداختهگرااصول

را كه بـه ها شاخصه نياة مجموعاند دولت خواسته و ازاند ر نمودهكرا ذ« گستري

يي گرااصـول در برنامه دولـت بگنجاننـد تـا ،دمهمي از آنها نيز متصفنهاي بخش

5دولت نهم به معناي حقيقي كلمه محق  گردد 4  

برداشت خود و اكّريت نزديـك بـه ، 86مقام رهبري در چهارم شهريور سال 

ماننـد  يو خصوصـياتها شامل ويژگي، اتفاق مردم را از دو سال رفتار دولت نهم

ي چـه در قـول و چـه در عمـل و اسـالم، انقالبهاي پايبندي به اصول و ارزش

انقالبـي وپايبنـدي بـه عـدالت هـاي يي و ارزشگرااصـولحاكم نمودن فضـاي 

5اند.دانسته 5  

ئيـدي بـر گفتمـان أارزيابي مقام رهبري از عملكرد سه ساله دولت نهـم نيـز ت

ضـمن قـدر ، 87ايشان در دوم شهريور سـال . يي عدالت خواه آن استگرااصول

ماننـد  يصـفات ديـبـه تمج، دست اندر كـاران دولـت نهـمداني ويژه از زحمات 

5ن دولت پرداخته اند.يا عدالتخواهي و استكبار ستيزي 6 هاي بسياري از اين ويژگي

از منظر مقام رهبري در گفتمان قبل از دولت نهم يا وجود نداشته و يا فاقد ، مّبت

5قوت الزم بوده است. 7  

 ،هـمنيي عدالت خواه دولت گرااصولگفتمان ، طور كه قبال اشاره گرديدهمان

 و پيشـرفت، خدمت رساني، مهرورزي، : عدالت گستريةچهار گانهاي شامل دال

 ،چهارگانههاي ئيد اين دالأضمن ت، باشد. مقام رهبريمي و تعالي مادي و معنوي

نيـز  تا حد مقـدور، به عنوان يك برنامه راهبردي دولت و نظام جمهوري اسالمي

بـه نهـا تنجـا يدر ااند. بياناتشان مورد تصريح و تبيين قرار داده موارد مزبور را در

 شود:اشاره مي« يعدالت گستر» دالة اهم اين رهنمودها و بيانات در حوز
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 يشه رهبريدر اند« عدالت گستري»دال. 2

اميد و عدالت را دو نقطه برجسـته در انتظـار فـرج حضـرت  ،رهبريمعظم مقام 

ترين برجسـته، عصر حكومت پر نويـد مهـدويشمار آورده و در ه ب مهدي

دنيـاي  بشر تشنه عـدالت اسـت و بزرگتـرين خـأزيرا دانند؛ مي نقطه را عدالت

و ترين باشد. ايشـان بـا اعـالن عـدالت بـه عنـوان اصـليمي عدالت خأ، امروز

طرح شعار عدالت به عنوان دليل از دولت نهم به ، ييگرااصولشاخص ترين مهم

عملكرد و شعار دولت تقدير به عمل آورده و جهان امروز و  ةسرلوحن ترياصلي

، سرچشمه و سرمنشاء همه كمبودها دانند و اساسبمي عدالت ةكشور ايران را تشن

قابل حل و ترميم بـه ، مين عدالتأانتظارات و آرزوهاي بلند مردم را با ت، توقعات

چيـز بسـيار بـار ، ه عـدالتنفس رويكرد دولت نهم ب: آورند و معتقدندمي شمار

5.توانند بايستي در اين مسير حركت نماينـدمي ارزشي است و هر مقداري كه 8 از  

امروز بيش از گذشته هم حتي گفتمان عدالت طلبـي و رفـو »، منظر رهبر انقالب

5تبعيض و مبارزه با فساد در كشور مستقر و حاكم است. 9 عدالت ، به باور ايشان« 

دو در تحقـ  عـدالت  النيرت قابل تحق  نيسـت و ايـنبدون معنويت و بدون عق

6شر  هستند. آيت اهلل خامنه اي به طـور دقيـ  و مسـتوفايي دال عـدالت را بـه 0

6.اندتبيين نموده، يگراياصولعنوان شاخص اول  1  

آورنـد و بـر مي شـماره عدالت ب وجودي نظام اسالمي را ةفلسف، مقام رهبري

هاي همپـاي عـدالت پـيش رفتـه و در برنامـه رشد اقتصادي بايد، اين باورند كه

6عدالت ملحوظ گردد.، توسعه و رشد اقتصادي به طور منطقي 2 ايشـان بـا قبـول  

چنين بيان نموده  قدر مسلم مفهوم اين واژه را اين، اختالف نظر در معاني عدالت

 اند:ذكر كرده ريبه صورت ز آن راهاي و پيش شر 

هايي اختمن نظر كساني با گروه، افرادي« دالتع»ممكن است در مانا كردن  ،البته

دادن ، وجـود دارد: كـم كـردن فاصـله هـاهايي اما يك قدر مسـلم، داشته باشند
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عـدالت را در ، تشويق درستكار و مهار متجاوزان به ثروت ملي، هاي برابرفرصت

مناطق دور ، اظهار نظرها، هاقضاوت، هاعزل و نصب ـ حاكميتي رايج كردنة بدن

منابع مالي كشور را ، ست كشور و مناطق فقير را مث  مركز كشور زير نظرآوردند

و مورد ها از قدر مسلم، همه را صاحب و مالك اين منابع دانستن، به همه رساندن

عدالت يك اصـ  اسـت و ، عدالت است كه بايد انجام بگيرد. بنابراينهاي اتفاق

  نيازمند قاطايت.

ارتبـا  بـا  ،ثانيـً. خواهدمي قاطايت، اواًل، شودنمي با تاارن درست، ... عدالت

خود ، ساده زيستي و مردمي بودن الزم دارد و باالتر از همه، ثالثً. خواهدمي مردم

ها و پـيش نيازهـاي اجـراي اين هم جزو پيش شـر . خواهدمي سازي و تهييب

ا اجـرا كنـيم. بايد خودمان را درست كنيم.. تا بتوانيم عدالت ر، عدالت است. اول

6بايد با ويژه خـواران و فسـاد مبـارزه كنـيم. من و شما اينهاست. واقاًة وظيف 3  ...

.. كه از جمله آنها تقويـت پـول ، گوناگون مانا كنيدهاي عدالت را بايد در برنامه

بـاال و پـايين هـاي دهك كم كردن شكان و فاصله بين، مهار تورم و گراني، ملي

واال خود عنوان ، بايد به برنامه تبدي  شودها اين سياست جاماه از اين قبي  است.

6عدالت يك هدن آرماني است. 4  

، رضـا صندوق مهر، اي از راه كارهاي اقتصادي توزيو سهام عدالتاهلل خامنهآيت

خواهـان  عادالنه تسهيالت بانكي توس  دولت نهم نيز به نيكي يـاد كـرده وة ارائ

 ي كارگزاران براي مردم شده اند:اطال  رساني و تبيين آنها از سو

مث  اين  ـاقتصاد انجام گرفتهة يك نكته ديگر هم كارهاي خوبي است كه در زمين

، تسـهيمت بـانكية نوع عدالت در ارالـ، هاي نيمه تمامطرحة ادام، سهام عدالت

موتوا و فوايد اين كارها را با شك  صويح بـراي  ـصندوق مهر رضا و امثال اينها

6.ن كنيد تا مالوم شود اين كارها انجام گرفته استمردم بيا 5  

 و تذكرات مقام رهبري به دولت نهمها توصيه. 3

يي عدالت خواِه دولت گرااصولئيد گفتمان أهمواره در كنار تفرزانه انقالب،  رهبر

و ها اين دولت نيز اشاره نموده و توصـيههاي به ضع ، نهم و تبيين امتيازات آن
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 ،87ايشان در شهريور سال  ،به عنوان نمونهاند. نيز گوشزد نموده تذكرات الزم را

. دارنـدمي هاي گفتمان مزبـور اذعـانها و برجستگيپس از ذكر و تمجيد ويژگي

6.«دولت هم نيستهاي البته اين به معناي چشم بستن بر ضع » 6  

در دولـت نهـم را  وضو موجـود كشـور، مقام رهبري به كررات، ن مبنايبر هم

خطرنـاك هـاي خأ، ي از آفت و مشكل ندانسته و معتقد به وجود نيازهاي فوريخال

، باشند كه در مسائلي مانند اشـتغالمي و نقا  منفي و مشكالت اساسي در كشور

نيـاز بـه ، نياز به امنيت سرمايه گذاري، فساد، وجود مناط  محروم، تورم و گراني

6نمود دارد. ه فرهنگي كشورو ضرورت پيرايش چهر، تّبيت جايگاه بين المللي 7  

ه بـو تـذكرات الزم را ها توصـيه، هاسـفارش، مقام رهبري در موارد متعددي

ه روشني كه باند صورت شفاهي و كتبي ايفاد نمودهه دولت نهم و كارگزاران آن ب

دولـت نهـم مـدد  يعـدالت گسـتر يهـدف واالتر به تحق  افزون ،عمل به آنها

 ها به شرح زير است:ه برخي از آنكد يخواهد بخش

 ؛نقشه راه ساله به عنوان ميّاق و مبناي عمل و 20جدري گرفتن سند چشم انداز  .اول

 ؛به ويژه در كارهاي مبنايي و بنياني ،تقويت كارشناسي .دوم

 ؛تعامل نظام مند با نخبگان و اهل نظر .سوم

 ؛روحيه سازگاري و تعامل منطقي و صحيح با ديگر قوا .چهارم

 ؛ال  رساني صحيح به مردماط .پنجم

 ؛ضرورت جدي گرفتن بخش فرهنح و رفو مطلوميت از اين بخش .ششم

 ؛صدرة عدم رنجش از انتقاد و استقبال از آن با سع، انتقاد پذيري .هفتم

ها و افـزايش ماندگيو جبران عقب توجه جدي به نهضت علمي در كشور .هشتم

 ؛تحقيقاتيهاي بودجه

 ؛قانون اساسي 44اصل ي هاتوجه به سياست .نهم

6؛ها و لزوم مهارعلمي توررم و عوامل تحريك كنندة آنموضو  گرانيتوجه به  .دهم 8  
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 ؛ضرورت رعايت قوانين .يازدهم

 ؛ويژه مصوبات سفرهاي استانيه ب، ضرورت پيگيري مصوبات .دوازدهم

 ؛هااهميت وافر به نظارت بر زير مجموعه .سيزدهم

 ؛يش نابجاي توقعات مردمتوجه به عدم افزا .چهاردهم

جوانـب  عزم در تحق  بدون شتابزدگِي طرح تحول اقتصادي و مقابله با .پانزدهم

 ؛اجتناب پذير تورمي آن

6؛آفرينان و پرهيز از مواضو تهمتسازان و جنجالشانزدهم. عدم بهانه سازي براي مسئله 9  

 ؛اجراي طرح امنيت اخالقي و اجتماعي .هفدهم

 ؛عانه و درايت آميز با فساد اقتصاديمبارزه قاط .هيجدهم

7؛و جناحي و اتالف وقت نوزدهم. پرهيز از ورود به مجادالت متداول سياسي 0  

 ؛ع ضارزيابي و تقويم عملكردها و داوري بدون تعصب در مورد نقا  قوت و  .بيستم

 ؛ربرخورداري از سرعت عمل و دقت در انجام بدون شتابزدگي امو .بيست و يكم

 ؛ا ممكنتنظيم تعهدات با مقدورات و دامن نزدن به مطالبات و توقعات ن .بيست و دوم

 ؛ها و اجرالحاظ كامل تدبير و درايت در تصميم گيري .بيست و سوم

گري از تصـدي سالم سازي و آسيب زدايي دستگاه دولت و اجتناب .بيست و چهارم

 ؛دولت در غير وظاي  حاكميتي

ز زدايـي و لحـاظ خصوصـيات اقليمـي و توجه به موضو  تمركـ .بيست و پنجم

 ؛هاو واگذاري مسئوليت به استانها زداييقومي در تمركز 

 ؛هاي ملي و مقابله با تعدي به منابو طبيعي. توجه جدري به حفظ سرمايهبيست و ششم

7؛پخته و نافذ، برنامه دار، توجه به تحرك ديپلماسي جهت دار .بيست و هفتم 1  

اصـل شـكوفايي ، ييگرااصـولهـاي تبيـين ويژگيرهبر انقالب در ، همچنين

، ز در بـر خواهـد داشـتيو گسترش عدالت را ن ييوفاكه الزامُا شك ،اقتصادي را
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آن را بـه ، ن موضـو يژه بر ايد وأكينموده و با ت الن دولت نهم تشريحمسئوبراي 

7.اندمعناي رسيدگي به زندگي مردم و اقتصاد كشور دانسته 2  

 هايدگاهر ديساب. 

عملكـرد دولـت نهـم توسـ  صـاحب  ةيي عدالت خواه و نحوگرااصولفتمان گ
هـاي انتقـادي بسـياري قـرار گرفتـه اسـت. ايـن نظران كشور نيـز مـورد ارزيابي

مديرت ضـعي  اقتصـادي  اقتصادي است و معمواًلة ها بيشتر داراي صبغارزيابي
7دولت نهم و تورم زايي 3 ه اسـت. در اين دولت نقد شـدهاي ها و برنامهسياست 

مـادي و  ةهـم بيشـتر از جنبـ آن، «پيشـرفت»و دال« يعدالت گستر»دال، حقيقت
بسياري از نقا  ضـع  عملكـردي  ،البته مورد ارزيابي قرار گرفته است. يشتيمع

در نظـر ، كه توس  مقام رهبـري مـورد تـذكر و توصـيه قـرار گرفتـه ،دولت نهم
دي قرار گرفته است. هـر چنـد كارشناسان نيز نمود ويژه داشته و مورد نقادي ج

تعالي و پيشرفت معنوي مـردم در  ةفرهنگي عملكرد دولت نهم و حوزهاي جنبه
داراي  هـا نوعـبتـا حـدي زيـادي مغفـول واقـو شـده و ارزيابي ،هـااين ارزيابي
 يه گفته شد اجـراكهمانطور  ،هكضمن آن ،تخصصي اقتصادي استهاي رويكرد

 واقو شده است. يجدهاي يز مورد نقادينتوس  دولت نهم  يعدالت اقتصاد

ايي بويژه از سوي پـاره، اقتصادي دولت نهم و نو  عدالت گستري آنهاي سياست

 50مـورد نقـد و هشـدار قـرار گرفتـه اسـت. هاي كشور از اقتصاد دانان دانشگاه

موضوعات و انتقاداتي مانند پايبنـد اي به رئيس جمهور نگارش نامهدان با اقتصاد

نامساعد كردن فضاي سرمايه گذاري ، دولت نهم به قواعد حكمراني خوب نبودن

، اتخـاذ سياسـت مـالي انبسـاطي، افزايش بي رويه واردات، و محي  كسب و كار

و ضـعيت ، بحـران در بـازار سـرمايه، سياست پولي انبساطي و نـرخ تـورم بـاال

نادرسـت هاي سياسـت، مداخلـه بـي رويـه در بـازار كـار، نابسامان نظام بـانكي

. ايـن مطرح سـاختند 1385در خرداد را  تعامل با جامعه جهاني ةاي و نحومنطقه
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مالي دولـت  ـهاي اقتصاديبر اثر سياست ،نامه نسبت به وضعيت اقتصادي كشور

تدابير و تقويت عملكرد دولت نهـم ، داد و خواهان اصالح سياست هامي هشدار

هاي آن و توجه به نظـارت و ديـدگاهو بهره گيري از علم اقتصاد و دستاوردهاي 

7بود. كارشناسان مراكز علمي 4  

. ر يافـتانتشاتدوين و نامه ديگري از سوي اين اقتصاددانان  1386در تير ماه 

مهور زيوني رئيس جيمالقات و مناظره حضوري و تلو ،است كهالزم به يادآوري 

ت از اهميـ دسـت كـم حـاكي ،وي با اين اقتصـاددانانة و اعضاي اقتصادي كابين

اقتصادي مطروحه و ضرورت پاسخ بـه آنهـا بـوده اسـت. هـر چنـد هاي دغدغه

 ايي منجر نشد.لسه پس از نامه دوم نيز به نتيجهبرگزاري اين ج

اقتصـاد دان امضـا شـده بـود بـا طـرح چهـار محـوِر:  57كه توس   اين نامه،

قبـال  رويكـرد دولـت در، تجاري دولتهاي سياست، پولي و بانكيهاي سياست

رويكردهاي انتقادي ، مالي دولت نهمهاي و سياست 44اجرايي اصل هاي سياست

هاي و هشدار گونه خود را به اطال  رياست جمهوري رساند و مجددًا از سياست

در . الزم را پيشـنهاد نمـود ياقتصادي دولت نهم انتقاد كرد و راهبردهاي اصـالح

كـه بـه نامـه سـوم  ،اييي نامـهطـ ،اقتصـاددان كشـور 60، 1387آبان مـاه سـال 

رئـيس جمهـور و نماينـدگان  ،در خطاب به ملت ايران ،اقتصاددانان مشهور است

معطوف به  ـعملكرد سه ساله اقتصاد ايران و طرح تحول اقتصادي دولت ،مجلس

بـا اشـاره بـه  ،در ايـن گـزارش را مورد نقد تفصيلي قرار داداند. ـعدالت ياجرا

هاي گزاريسياسـت، اريخي شراي  نامساعد اقتصاد ايرانساختاري و تهاي ريشه

 يو از موضـوعات گسترش فقر و نابرابري دانسته يةغل  دولت نهم را ما ياقتصاد

عـدم امكـان سـنجي طـرح تحـول  و، نادرست انبسـا  مـاليهاي مانند سياست

7انتقاد شده است. اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن 5  
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تـن از متخصصـان 200به بـيش از  ةبه نام، 1387 رئيس جمهور در آبانالبته، 
آنها را دعوت به پاسخ نمود ، االتيؤبا طرح س، دانشگاهي و انديشمندان اقتصادي

پويا و پايدار دعوت ، و از ايشان براي مشاركت در طرح ريزي جديد اقتصاد سالم
7كرد. 6 . نوعي پاسخ بـه ايـن دعـوت نيـز بـود ،سوم اقتصاد دانان در واقو ةكه نام 

رئـيس جمهـور دعـوت خـود را نيـز از صـاحب نظـران ، همچنين در اين تاريخ
اقتصادي حوزوي تكرار نمود و از آنها جهت تـدوين و اجـراي الگوهـاي نـوين 

7.اقتصادي استمداد جست 7  

ي بـا اشـاره بـه برخـ ،در نقد برنامـه اقتصـادي دولـت نهـمنيز احمد توكلي 

 ته است:اذعان داش 1386در آبان  ،آنهاي ناهماهنگي

م بايد در دستور اول اقتصادي دولت باشـد و در حال حاضر مهار توّر ،به نظر من

م موجود و مقابله شناسي توّرم هم فقط آسيبروش مقابله با توّر ،در شرايط فالي

ياني مهار نقد ينگي و جلوگيري از فروش و هزينه كردن بيشتر  ؛با عوام  آن است

همچنين اصـمح سـاختار و روش هزينـه كـردن  دالرهاي نفتي در اقتصاد ايران.

  انبساطي پول.هاي بودجه عمراني و سياست

الي رويكردهاي خوبي داشته، اما چند تصميم اشتباه گرفته است. از جمله، دولت ف

هزينه كردن سريع درآمدهاي نفتي و ابتمي ايران به بيماري هلندي و آثار ناهنجار 

كردن غول توّرم، همچنـين دسـتكاري ناشـيانه آن در رشد شديد واردات و بيدار 

ها از جمله اشتباهات اين دولت بـوده اسـت. متفسـفانه، بـا وجـود تـمش تارفه

اي كه دولت نهم در عرصه اقتصادي داشته، اما به دلي  نداشـتن توـوري، صادقانه

تـوان بـه آن نمـره خـوبي برنامه و مسوول مشخص اقتصادي در اين دولت، نمي

7.بدهم 8  

را تصورات غل  از نقش  44اصل هاي همترين موانو اجرايي قانون سياستوي م

از مديران دولتي دانسته و اينكـه  يدولت در اقتصاد و باور نداشتن آن توس  برخ

و كنترِل يك فضـاي ها تصدي ،توانند حالتي را تصور كنند كهمديران نمي يبعض
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مختل  در مقابل هاي بهانهبه  ،بنا براين. رقابتي به دست بنگاهاي خصوصي باشد

اگـر شـعار بسـ   ،گيرند. به نظر تـوكليمي سازي موضوآزاد سازي و خصوصي

، مرفو موانو توليد و سرمايه گذاري و مهارم تـورر، نهضت خدمت رساني، عدالت

تواند پرچم خوبي ، ميعالمانه طراحي و مصممانه اجرا شود و صادقانه بيان گردد

7.باشد 9 با بيـان اينكـه  ،مجلسهاي عنوان رئيس مركز پژوهشهمچنين توكلي به  

، رئيس جمهور در مورد طرح اقتصادي خود بـا مجلـس مشـورت نكـرده اسـت

8مخالفت خود را نيز با تغيير مداوم وزيران كابينه اعالم كرده است. 0  

بـا اعتقـاد بـه كشـور دانان اقتصادديگر از ، محمد خوش چهره، از سوي ديگر

طـرح هدفمنـد ، هاي سـاب رح تحول اقتصادي در دولتمسبوق به ساب  بودن ط

و زمـان  ةامـا در شـيو. دانـدمي ايدو دهـهيي ارا نيز داراي سـابقهها كردن يارانه

منطـ  عقلـي و  ،اجراي طرح با دولت نهم اختالف عقيده دارد و معتقد است كـه

را توسـ  دولـت نهـم توصـيه هـا اجراي شـتابزده ايـن طرح، مالحظات اخالقي

ياد شده بايد در فضاي پخته كارشناسي هاي طرح ،كند و بر اين باور است كهنمي

و با عنايت به برنامه پنجم توسعه و با استفاده از تمام نظرات كارشناسان بيرون و 

جمهوري اسالمي مجددًا بررسي شده و با از بين رفـتن نـاپختگي  يدرون نهادها

دقي  آن روشن گـردد تـا شـائبه در وقت مناسب تدوين شده و شيوه اجراي  ،آن

از بـين بـرده  ـخوردمي سياسي انتخاباتي به آنمهر كه  ـدولت را ة اقدام عجوالن

تغييرات عجيـب در بـازار  درپيامدهاي وخيم استمرار اين عملكرد را وي، شود. 

موجـب شـد  ،كـهشمرد بر ميمسكن و افزايش روز افزون قيمت زمين و مسكن 

بـا  ،لد به سمت بازار مسكن سـرازير شـوند و در نتيجـهموهاي منابو مالي بخش

سابقه افزايش بي ،از سوي ديگر .تعطيلي تدريجي بنگاهاي توليدي روبه رو شويم

اخـتالف  ،به عبارت ديگـر .شودفقر فقير مي غناي ثروتمند وموجب قيمت زمين 

كـه  ،يابد و به رغم تمايل مسئوالن نظام از جمله هيات دولـتمي طبقاتي افزايش
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كـم در آمـد جامعـه هـاي طرفدار تحق  عدالت و حمايت از مستضعفان و دهك

عدالتي و اختالف طبقـاتي شـديد نتاي  بر عكسي داشت و جامعه يك بي ،هستند

 را تجربه كرد.

 باشـد.ميدر صـورت نـاپختگي ها تغيير چگونگي توزيو يارانـهمعضل ديگر 

با يك نگرش بدبينانه براي اهداف و  كهها، م ايجاد شده ناشي از حذف يارانهتورر

برخـي از صـاحب  .آثار و پيامـدهاي بسـيار مخربـي دارد ،اغراض سياسي است

تواند مي اين امراند. نظران تورم پانصد درصدي را رهاورد چنين اقدامي بر شمرده

بايد مراقب بـود كـه  .اجتماعي و گستردگي خ  فقر شودهاي تنش ايجاد موجب

8.فرو پاشي اقتصادي پايان نيابد به، آخر اين راه 1  

هاي مشـابهي گيريبرخي اقتصاد دانـان حـوزوي نيـز موضـو ،در همين زمينه

ضمن اشاره به تـالش  87از جمله غالمرضا مصباحي در فروردين سال اند. داشته

علت اصلي تورم افسار ، 84م تا سال موف  اقتصاد دانان مجلس هفتم در مهار تورر

مقطو را ناشي از عملكردهاي تورم زاي دولـت نهـم دانسـته  بعد از اينتة گسيخ

8.است 2 ي با ذكر نبود ظرفيت متناسب براي جذب نقدينگي و با انتقاد از تزري  و 

ال مهـم را مطـرح ؤايـن سـ، بيش از حد و فساد آور نقدينگي توس  دولت نهـم

، 1386./ و در سـال  40، 1385شود رشـد نقـدينگي در سـال كند كه مگر ميمي

8دنبال نداشته باشد؟ه . تورم وحشتناك ب/36 3  

پرداخـت سـهام عـدالت را رافـو  ،همچنين حجت االسالم دري نج  آبادي

ومـين ددر ، كيد بر ضرورت اشتغال و توليد براي رفـو فقـرأمشكل ندانسته و با ت

 فصيلاين باور خود را چنين ت، و چالش هاها فرصت، همايش بحران مالي جهاني

 دهد:مي

بايد به ماناي واقاي اعمال شود و نه بـه صـورت صـوري.  44اص  هاي سياست

كند.واگياري يـك موضـوع اينكه به همه سهام عدالت بدهيم مشكلي را ح  نمي
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ميليون نفر ايجاد شـود  70حاشيه ايي است اص  اين است كه يك ميدان دو براي 

م با گدا پروري كه همه بتوانند اهدان سند چشم انداز توساه را موقق سازند اسم

صددر صد مخالف است اسمم نمي پييرد كه در يك جاماه اسممي بـي كـار و 

8فقير وجود داشته باشد. 4  

بـيش از  ،كـهكنـد مي اذعـانها وي با اشاره به اختالف نظر اسالم بـا ماركسـيت

 آنهـا بـه مـا .داشـتيمها زيادي بـا ماركسـيتهاي بحث، پيروزي انقالب اسالمي

را سر سفره مردم ببريـد « نفت» خواهيد ماهي يامي اب اقتصاد شمادر ب :گفتندمي

به  ،كيد داشتيم كهأما تدر اين ميان، ياد بدهيد؟ به آنان « تور بافي»يا اينكه به مردم 

زير پرو بال افراد فقيـر  ،اساس اسالم اين است كه. دنبال آموزش توربافي هستيم

بقـاي اسـالم و مسـلمانان  ،نكته كه كيد بر اينأگرفته شود. دري نج  آبادي با ت

كار آمد و صرفه جو ، بايد مديريت اموال ،پايداري و پويايي است معتقد است كه

8باشد. 5  

هـم  گرايياصولمندرج در گفتمان هاي دولت نهم همچنين از انتقادهاي گروه

ريور از جمله جمعيت ايّار گران انقالب اسـالمي در شـه .بي نصيب نمانده است

 .تدولت نمـوده اسـاين و نقدهاي اقتصادي خود را متوجه ها هشدار 1386سال 

ن ارشـد كيد بر اينكـه گـاهي اوقـات مسـئوالأبا ت ،اين جمعيت ةاز جمله در بياني

برخـود  كنند و يا با اين مسئله به شـكل مطايبـهرا انكار ميها رشد قيمت، دولت

 آمده است:به دولتمردان ، خطاب نمايندمي

از آن اسـت تر يار شديدي بر اقشار كم درآمد وارد كرده و جـّدتورم موجود فش

ه هـيچ بـم يا عبور از كنار آن با مزاح و شـوخي و انكار توّر ،كه قاب  انكار باشد

 .وجه قاب  قبول نيست

دولت نهم و عدم توجه بـه هشـدارهاي اقتصـاد هاي سياستبرخي  ،در اين نامه

به دولت توصيه شده با ايجاد فرمانـدهي  م به شمار آمده ودانان عامل تشديد تورر
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ه دستوري بـا هبدون مواج، مندي از دانش اقتصادبهره واحد در حوزه اقتصاد و با

م و مهـار مشكالت به حل معضالت اقتصادي مردم و تك نرخي كردن نرخ تـورر

8.آن به عنوان يك ضرورت و تكلي  قـانوني بپـردازد 6 ايـن بيانيـه از دولـت در  

بـه علـم  يبا اتكـا ،ضمن مهار نقدينگي و جلوگيري از رشد آن خواسته است تا

تـك نگـري و سـطحي بـه ، تخصصي آن نگرش جزء نگريهاي اقتصاد و روش

مقوالت اقتصاد را كنار بگذارد و با رفو مستمر موانو توليد و سرمايه گذاري، نقـدينگي 

معيـت بـا هاي توليدي هدايت كند. اعضـاي ايـن جموجود را به سوي سرمايه گذاري

جمهور خواسـتند  وقفه و خالصانه و صادقانه دولت نهم از رئيسقدرداني از تالش بي

نگاهي جـامو و عميـ  بـه اقتصـاد  براي اقتصاد ايران يك فرماندهي واحد با ،كه

اشـتغال و  ،متورر ةايران و داراي تئوري و برنامه اي روشن و با اهدافي كمي دربار

هار تورم به عنوان هدف اصلي دولت اعالم شود م .مسكن طراحي و معرفي نمايد

8ذيل آن تنظيم شـوند.ها و ديگر اهداف و برنامه 7 ، بيانيـه مزبـور، بـا ايـن وجـود 

 دارد:مي م دانسته و اعالمتشديد تورر ةهاي نادرست دولت نهم را مايسياست

عمرانـي و رشـد كـم سـابقه هاي رويـه هزينـهدولت در افزايش بيهاي سياست

هاي اخير م در ماهدالي  توّرترين سال گيشته را بايد از جمله مهم دودر  نقدينگي

و  84در سال  ينگيو نقد يعمرانهاي نهيبا رشد پرشتاب هز ،در واقع .ارزيابي كرد

توسـط اقتصـاد ، هشدارهاي الزم و به موقع بود و ينيش بيم امروز قاب  پتوّر، 85

8دانان دلسوز و خيرخواه داده شد. 8  

 دولت نهم به انتقادهاهاي پاسخ.  ه

واز انـد دادههايي انتقـادي پاسـخهاي بـه ديـدگاه، مجموعه كارگزاران دولت نهم

از جملـه  .انـدعدالت محورانـه خـود دفـا  نموده ياقتصادهاي رد و برنامهكعمل

تورم مختص امروز نيست و علت و ريشه درگذشـته  :رئيس جمهور مدعي است

م است. رئيس جمهـور نترل عوامل ساختاري افزايش تورراما تالش دولت ك ،دارد
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بـاال بـودن ، وري پـايينبهـره به، با برشمردن مشكالت ساختاري اقتصادي كشور

درآمدهاي دولت به  ياتكا، پذيري در توليدنداشتن انعطاف، هزينه تمام شده كاال

ده و تراز منفي و فزاينده تجاري كشور اشـاره كـر، باال بودن مصرف دولت، نفت

اتكاء به واردات و ارز را از جمله عوامل اصلي افزايش تـورم بـر شـمرده كـه از 

دوران گذشته بر جاي مانده است. وي بـا اشـاره بـه اقـدامات دولـت در كنتـرل 

صـدم در سـال  %84بـه  %48وري ما از معتقد است: بهره، ثيرگذاري اين عواملأت

، وريدر زمينـه افـزايش بهـرهدولـت هاي با اشاره به تالشوي رسيده است.  85

كـاهش ، منابو در سطح كشـورتر توزيو مناسب، مصرفي دولتهاي كاهش هزينه

دارد: ميواگذاري امور به مردم و توسعه آموزش اظهار ، دخالت دولت در اقتصاد

، دولت تالش كرده است با هدايت منابو به سمت توليد و امور زيربنـايي كشـور»

هـا را ناشـي از برخي از افزايش قيمترئيس جمهور « د.عوامل تورم را كنترل كن

افزايش قيمـت كاالهـاي  :داند و معتقد استمي ها در سطح جهانيافزايش قيمت

8ثير زيادي داشته است.أم توارداتي در تورر 9  

 تكه عليـه دولـ، ناجوانمردانههاي بر خالف همه اين هجمه» معتقد استوي 

ع  يـا نه اينكه ضـ ،البته .يار عالمانه استتصميمات اقتصادي دولت بس، شودمي

 يوي يكي از علـل دشـواري حـل مشـكالت اقتصـادي و اجـرا« .اشكالي ندارد

ژه در ويه كه ب ،دشواري مبارزه با شبكه قدرتمند فعاالن فاسد اقتصادي، عدالت را

 معتقد است:آورده،  به شمار، ها صاحب قدرت هستندحوزه نفت و بانك

جلو رفت و در مقاب  ، ت بايد كوچه به كوچه و سنگر به سنگردر اين مبارزه سخ

 ،هسـتند ياسـيسهاي هـم در عرصـهي كه داراي حاميان مهمـهايي گردن كلفت

ن يبـه همـ. سـتين نكمم ييبه صورت بخشنامه ا عدالت ياجرا .ردك يستادگيا

مرحلـه اسـتقرار حكومـت ترين سنگين، عدالت و اصمحات اساسي ياجرا ، يدل

خواهيـد مي اگر كسي جرمي انجام دهد و شما ،است. اين در حالي است كهالهي 
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هزاران دست بيرون آمده و از مجرم ، آن را پيگيري نموده و اعمال مجازات نمايد

9ايم.داخلي را هم داشتههاي و ما اين فتنه كندمي حمايت 0  

 ،اقتصـاديهـاي مختل  دولـت نهـم در حوزههاي با ذكر موفقيترئيس جمهور 

 گويد:ي ميعمراني و علم

هزار پروژه عمراني در كشـور  42در مجموع  ،سال قب  از اين دولتپنج در طول 

هـزار پـروژه آن در  13هزار پروژه تمام شـد.  19سال پنج شروع شد و در طول 

ايـن در كنيم. مـي هزار آن را هم االن داريم تمام 12الي  10دولت نهم تمام شد. 

هزار از آنها  49، شروع شده كه در خمل اين دو سال و نيمهزار پروژه  99 ،دولت

در همين دو سال و نيم به اندازه ك   ،تمام شده است. دربخش علمي و توليد علم

سـال  پنجبيش از ك   ،در اين مدت .سال توليد علم صورت گرفته است پنجاين 

توليد اختـراع سال  پنجيك و نيم برابر ك  ، 86فقط در سال  .توليد اختراع داشتيم

  انجام شد.

اقتصاد رابايد از ريشه بسازيم. ديگران چقدر فرياد زدند كـه مـا بايـد واردات را 

كنترل كنيم و صادرات كنيم تا اشتغال درست بشود. كدام دولت اين كار را كرد؟ 

ميليـارد  5/7بود و  ميليارد دالر واردات 36 ،روزي كه ما دولت را نووي  گرفتيم

ــا االن  دالر صــادرات. ــي  45ام ــارد واردات اســت.  46ال ــارد دالر  21ميلي ميلي

9صادرات. 1  

، داننـدمي افرادي را كه اجراي طرح تحول اقتصادي را انتخابـاتيرئيس جمهور، 

اگر اينطور است اجـازه »افزايد: مي افراد غرق در حزب و گروه توصي  نموده و

 ،ولت نهم باقي ماند باشـدولي حتي اگر يك روز از د ،ي بياورندأبدهيد ديگران ر

9.اين طرح بايد اجرا شود 2  

اقتصـادانان و ، رئـيس جمهـور، طور كـه قـبال يـادآوري شـدهمـان ،همچنين

9اقتصـاديهاي نويسندگان نامه 3 متقـابلي بـه ترسـيم الگـوي نـوين ة را طـي نامـ 

 اقتصادي دعوت نمود.
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 محــور از 9، ســخنگوي كــار گــروه تحــول اقتصــادي در پاســخ بــه انتقادهــا

را شـامل ها عدالت محوارانه هدفمند كردن يارانـهة هاي اساسي اليحگيريجهت

، بهينه سازي و ارتقاي فناوري، محورهاي زير دانسته است.: تخصيص بهينه منابو

وري عوامل توليد و توزيو عادالنه بين نسـلي منـابو تجديـد ناپـذير افزايش بهره

تســريو در اجــراي ، فتــيكــاهش وابســتگي بودجــه دولــت بــه منــابو ن، كشــور

هـاي گسترش فضاي رقابتي بين فعاليت، قانون اساسي 44هاي كلي اصل سياست

مديريت مصرف منـابو جهـت جلـوگيري از ، جديدهاي ايجاد مزيت اقتصادي و

9مصرف بي رويه آنها. 4  

در ي، ارگروه تحـوالت اقتصـادكر يو دب يير اقتصاد و دارايوز، گريدسوي از 

و هدفمنـد  ياقتصادان و در دفـا  ازطـرح تحـول اقتصـاد شصتنش به نامه كوا

اده و بـا دحه مزبور خبـر ينار الكمل در كم ياسين بسته سياز تدوها، ارانهيردن ك

وان عنـ، دارد يمختل  آثار متفـاوتهاي بخش يها بررومتياصالح ق ،هكنيان ايب

 داشته است:

شـده و قـرار اسـت  ينيبش يجبران پهاي وهيشها، ارانهيردن كوه هدفمند يدر ال

نترل است كه قاب  ك يموارد يمت را برايح قيموارد خاص روش ترج يبرخ يبرا

 حدس ،هستند يه مورد مصرن عموم، كاالهاكاز  يدر خصوص برخ .مينكاعمال 

م بازار يبرنامه تنظ، جاد شوديا ييمبودهاكا يجاد يا ين است اختمالتكم مميزنمي

 يات الزم بـراكو تـدار ينـيش بيپ يوزارت بازرگان م داد ويرا مدنظر قرار خواه

9رده است.ك ينيش بيرا پ ين موضوعيمقابله با چن 5  

: دانسته و معتقـد اسـت يو بهره ور يياراكش يها را سبب افزامتياصالح قوي 

، ر مزبـوريـنخواهد بود. به نظر وز يتورم ين طرح جز اصالح ساختارهايجه اينت

 يه از مبـانكـنياصالح ساختار است و ضـمن ا برنامه يك يطرح تحول اقتصاد»

 يفضـا يـكجـاد يو ا يعموم يبانيپشت يكازمند ين، برخوردار است يقيدق يعلم
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9«ثبات و آرامش است 6 نظرات موجـود در نامـه اقتصـادانان را »: گفته است وي .

9«.م داديو مورد استفاده قرار خواه يبررس 7  

ن ياقتصـادان صـندوق بـهشـت ، 86در خـرداد سـال ، استالزم به يادآوري 

 85و  84دولـت نهـم در سـال  يرد اقتصادكنقا  قوت عمل يپول به برخ يالملل

ر يش ذخـايافزاي، درصد 6رشد  ينيش بيپ، ن افرادياشاره نموده اند. در گزارش ا

قانون  44اصل  يآغاز اجراي، ر نفتيرشد صادرات غي، خارج ياهش بدهي، كارز

، درصـد 2/10به  ياريكاهش نرخ ب، كضيتبعاهش كها بر استيز سكتمري، اساس

درصـد سـهام  5ش يافـزاي، ش اعتبارات بخـش خصوصـيافزا، اهش نرخ سودك

تـالش ك، وچـك يهاتوسعه بنگاه، شتريبا قوت ب يسازيخصوص يريگيپ، بورس

بـه  ييه و مبـارزه بـا پولشـويسرما كسيثبات نرخ ر، ارانه سوختيحذف  يبرا

ن يعنـوان شـده اسـت. بنـابرا 85و  84هاي العنوان نقا  قوت دولت نهم در س

عـدم ، ثبـات نـرخ ارزي، انبسـاط يپول يهااستياتخاذ س، م باالنرخ تورر، گزارش

ره يـاد از حسـاب ذخيـبرداشت ز، ه گذارانيجلب اعتماد سرما يبرا يزيبرنامه ر

 كعـدم اسـتقالل بانـي، جـارهاي نـهيش هزيافزا، 44اصل  ياجرا يندي، كارز

 يابيـاز نقا  ضع  دولت نهم ارزها اهش تعرفهكو عدم  ينگيقدرشد ني، زكمر

9شده است. 8  

 گيرينتيجه

 ياسـالم يجمهـور ياجتمـاعي، اسـيس يهاگاه عدالت در گفتمانيجا يبررس. 1

و ، هيسـو كتـ يردهـايكرو، هـان گفتمانيـمتأسفانه معمـواًل ا، هكدهد مي نشان

ي، در گفتمـان سـازندگ، نمونـه به عنواناند. داشته يطيو تفر يافراط يردهاكعمل

و در اسـت. مغفول انگاشته شده  يتاحدود يو ارزش يفرهنگهاي عدالت و جنبه

د و مسـائل شـپرداخته  ياسيبه توسعه سي، با نگرش افراطي، گفتمان اصالح طلب

ه اسـت. در ايـن شـد يطيدچار نگرش تفرها عدالت و ارزش ي،تيمعش ي،اقتصاد
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 يشور دچار بـي، كان جناحيپا يو مجادالت ب ياسيس ييدر اثر افرا  گرادوران، 

 د.يفراوان گرد يهايها و نا آراميثبات

 گرايياصـولگفتمـان ، ار آمـدن دولـت نهـمك يبا رو، ان شديه بكهمچنان .2

 يزكـبـر محـور دال مر، انقـالب يهـاو آرمانهـا ارزش يايـبا اح، عدالت خواه

 يشـرفت و تعـاليپ»، «يمهرورز»، « يعدالت گستر»ة چهارگانهاي دال، «تيوال»

رد كـنش نمود و تالش يو چ يرا مفصل بند« يخدمت رسان»و ، «يو معنو يماد

بـه موضـو  عـدالت و هـا ر گفتمانيش از سـايخود را بـ ييژه و مبنايه توجه وك

9ند.كمعطوف  يعدالت گستر 9  

 ياژه يو يت گفتمانيحماي، ه مقام رهبركدهد مي مستندات پژوهش نشان. 3

، هـار آرماناگيـن گفتمـان را احيـااند. عدالت خواه داشـته گرايياصولفتمان ازگ

ننـد دو ن گفتمـان را همايـشان ايهرچند ااند. انقالب دانسته يو شعارهاها ارزش

هاي هيو توصـ يرات جـدكاز نقدها و تذي، و سازندگ ياصالح طلب يگفتمان قبل

 يهـااركراهي، ژه ايـو يشـيندت و ژرف ايو بـا شـفافاند بهره نگذاشته يب، الزم

 ،هيـن رويه اكهمچنان .اندادآور گشتهين گفتمان را يشتر ايب يو اثربخش يارآمدك

 سبوق بهمز انجام شده و ين يانقالب اسالم يهار گفتمانيشان در قبال سايتوس  ا

 ساب  است.

هاي م داشـتكـ اگرچـه بـه، عدالت خواه گرايياصولن در گفتمان يهمچن. 4

بـه موضـو   امـا ،ژه شـديـتوجه وها در حوزه عدالت و ارزش يقبل ياهگفتمان

عـدالت  يهر چند در حوزه اجـرا. ديگردتوجه  يه اقتصادياز زاو شتريب، عدالت

م د و تـورريگردهايي يالت و شتابزدگكات دچار مشين منويتحق  ا، همي اقتصاد

معه را گرفـت دامن عموم جاي، نگيارشناسانه نقدكري  غيش و تزريحاصل از افزا

نسبت  يبه انتقاد و هشدار ده ي،ارشناسان و صاحب نظران اقتصادكاز  ياريو بس

  يسهام عدالت و تزر يو اعطا يمانند طرح تحول اقتصادي اقتصادهاي به طرح
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 اند،شـده يه بـا هـدف تحقـ  عـدالت طراحـ، كـو امّال آن ينگيحساب نقديب

و فارغ از تر و پختهتر ارشناسانهك يو اجرا يعلم يبر ضرورت طراحو پرداختند 

 دند.ياصرار ورز ياقتصادهاي يگونه جراحنيا يشتابزدگ

، ارگزاران آنكـبنا به قـول دولتمـردان و ، اگرچه دولت نهم، گريد ياز سو. 5

م ين مفـاهيـيو تب يو جنبش نرم افزار يه پردازيث نظريازح يبود ول« اركدولت »

1مانند عدالت يقيدق 0 0  يجـدهاي ياستكآن دچار  يناسانه و علمارشك يو اجرا، 

 ياقتصاد يزيرو برنامه، الگوها، هايتئورة در حوز ين ضع  نرم افزاريد. ايگرد

شـور ك كيو بـان ياقتصـادي، نظام مـال، ن مدتيدر ا .داشت يشتريشور نمود بك

از اقتصـاددانان و  يارين امـر انتقـاد بسـيـا .ردك يرا ط ياديزهاي بيفراز و نش

در مورد اجرا و تحق  عـدالت  ،به عنوان نمونه، دنبال داشته ران را بصاحب نظ

. قابل طرح است يكيو تئور يجدهاي بحث، مانند سهام عدالتهايي توس  ابزار

ميليون نفـر گيرنـدگان ايـن سـهام، داراي چهار توان پرسيد كه آيا چهل وبراي مّال مي

هـاي برخـورداري ايـن عـده ا ز آيـا مالك استحقاق گرفتن اين سهم هسـتند؟ اساسـب

 .برخوداران سهام از نابرخورداران، به خوبي و دقت تعري  و تعيين شده است

، ن سـهاميـافـت ايدر يبرا يخوب كتواند مالي ميدرآمدهاي كده كا ماليآ

 ن سهاميدائم ا پرداخت ايرندگان باشد؟ آيخود گ يو رتبه بند يم بنديتقس يوحت

ا ياست ؟وآترين شيوه ن و عادالنهيبهتر يا پرداخت نقديآ تواند عادالنه باشد؟مي

 يمتوررهاي بازتاب يو دارا ينگينقد يشگيش هميافزاموجب پرداخت ة وين شيا

ا ياهش نخواهد داد؟ آكش يش از پيد مردم را بينخواهد بود و قدرت خر يديشد

رنـدگان يم گيل عظـيـن خيـا يبا شأن و منزلت و عزت منـدي، افت نقدين دريا

ب و يـترغ يو جهـان يبا فرهنـح اسـالمها، گونه پرداختنيا ايمتناسب است؟ آ

امـداد ة تـيمك يـكل دولـت بـه يست و منجر به تبديار و تالش متنافر نك  يتشو

 باساس از ملت خواهند بود؟ يميقشر عظ، ان آنيه مددجوكد يبزرگ نخواهد گرد
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دسـت  يبـاالتر يمال وشش توانسته باشد به منزلتكدان تالش و يدر م يسكاگر 

و عـدم ، افـت سـهاميمانند عدم درهايي مهيبا جر،  يتشو يجاه د بيچرا با ،ابدي

وشـا و ك  طبقات ين امر منجر به تضعيا ايروبرو شود؟ آها ارانهياز  يبرخوردار

ت ين با توجه به محـدوديهمچن نخواهد شد؟ يپرورنوايبمولد جامعه و گسترش 

و  ينفتـ يمحصـولكب تيآن به اقتصاد پرفراز و نش يشور و وابستگك يمنابو مال

 ا همـوارهيـآ، رانيـا يشـور انقالبـكجهان خواران بـر  ياقتصاد يميداي فشارها

دائـم اقـدام نمـود و در  ياقتصادة ريج ة يكن سهام به مّابيتوان به پرداخت امي

 سفانه درأپاسخ گذاشت؟ مت يجاد شده را بين توقو و مطالبه ايا يمقاطو اضطرار

چه در سطوح دولت و چه در مجـامو  ـاالتؤن سيا، انيدولت نهم و توس  دولت

طـرح و بـه صـورت شـفاف پاسـخ داده نشـده اسـت.  ي ـو دانشـگاه ياسالم

دام ، كـ  متعـدد از عـدالتيه با وجـود تعـاركست يمشخص نًً قٌايدق هكهمچنان

 هست؟ است گذاران دولت نهم بوده ويمد نظر سي، ن مفهوم محوري  از ايتعر

چـه در حـوزه تحقـ  ي، انقـالب اسـالم يهـادام ازگفتمانكچيه، هر حال. 6

 يامـل و آرمـانكنمونـه ي، اسـالمهـاي ر ارزشيسا يعدالت و چه در مورد اجرا

و مقـام  ات بلنـد امـام راحـليـو منو يانقالب اسالم ياهداف و آرمانها ياجرا

گر و جبـران يديكـامـل كو تدر تعاقب ، هان گفتمانيه ايلك يولاند. نبوده يرهبر

ه يـلدليـل كن يبـه همـاند. ت شـدهيـتّب يمقطعـ يانقائص هم مطرح و به گونـه

، عـدالتخواه گرايياصـولو ي، اصـالح طلبـي، اعم از سازندگ، مزبور يهاگفتمان

و  يو اجتمـاع ياسـيسهـاي در حوزه يگسترده ا يجابيو ا يرات عمليثأت يدارا

از تر ينيپسـ يزمـان ةه در مرحلكدام از آنها كهر : توان گفتاند. ميبوده ياقتصاد

؛ بـوده اسـت ينسبت به گفتمان قبلـ يشتريبهاي تيمز يدارا، بوده يگفتمان قبل

رو، . از ايـنديـش نمايرايـرا از خـود پ يب گفتمان قبلـيرا تالش نموده تا معايز

و  يم در حوزه مفصـل بنـدكدست ، عدالت خواه را گرايياصولتوان گفتمان مي
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و توجـه آن را بـه  .دانسـتتر بيـم عكـ ياز دو گفتمان قبلـ ،خودهاي ارائه دال

دانسـت و  يقبلـهاي از گفتمانتر ار افزونيبسي، موضو  عدالت و عدالت گستر

ان در  ييونظـام معنـا ن گفتمـانيـا ييو مبنا ياصل يژگيد ويرا با يعدالت خواه

نـه اجـرا و يز در زميفتمان نن گيبه شمار آورد. هر چند ا يو خارج يعرصه داخل

مواجه بوده است  يمهم يهايارآمدكخود با نا يو اجتماع ياسيسهاي تحق  دال

 ب دارد.ين معايت رفو ايز اشعار بر اهمين يرر رهبركمهاي هيرات و توصكو تذا

 گرايياصـولو ي، اصـالح طلبـي، سـازندگ يهـاه گفتمانيـلك ،هر حال. به 7

نـه و ه پردازايتالش نظري، انقالب اسالم يهاآرماندر جهت تحق  ، عدالت خواه

ه بـ يولاند. ردهك يالزم سامانده يوشعارهاها خود را با طرح دال ياقدامات عمل

بـا  ،و... يردكـعملي، ساختاري، خيالت تاركو با وجود موانو و مش يعيطور طب

نـه در يعـدم پرداخـت به ،از آنها اند. يكيمواجه بودههايي ها و ضع يارآمدكنا

توان ي، مقتيدر حق .باشدمي عدالت ياجرا ينه سازيو نهاد يه پردازيحوزه نظر

ن يه در اياولهاي گام، عدالت خواه دولت نهم گرايياصوله گفتمان كاذعان نمود 

ل كبـه شـ اد برداشته است و موضو  عدالت رايزهاي ير را با وجود دشواريمس

 يار بنيز و يين در نظام معناياديرگانه و بنچها يهااز دال يكيو در قالب  ييمبنا

 خود گنجانده است. ياقدامات اساس

تحق   يدر راستا، عدالت خواه دولت نهم گرايياصول است گفتمان يهيبد. 8

سـت بـا توجـه بـه يبا، ميشيخـو يو اهداف آرمانها ر داليارآمد عدالت و ساك

ــانيمقتضــ ــو تّب شــناور الزم را اخــذهــاي دالي، انكــو م يات زم ت نمــوده و ي

نـد يبا فراهمواره  ند ويفرايخود ب يو به هنگام يو اثربخش يياراكبر  ،لهيوسنيبد

 ييبـه شناسـاي، و خود انتقـاد يب شناسيرد آسكو تحق  عمل« بازخورد»إعمال 

ل انقـالب ياصـ يهـابراساس شاخص مهم اهـداف و آرمان. ب خود بپردازديمعا

ت يـو با تقو، صاحب نظران يهادگاهيبه د و توجه يرهبر يو رهنمودها ياسالم
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خـود را ، بـا نخبگـان و متخصصـانتر شتر و سازندهيو تعامل ب يارشناسك ةحوز

بـه ، توجـه بـه مـوارد مزبـور ،اسـت يهيبد. ديمجدد نما يو سامان ده يبهساز

ــزا ــدكش ياف ــان  يو اثربخشــ يارآم ــا گرايياصــولگفتم ــدالت خــواه و س ر يع

جـه يد و نتيخواهد انجام يو عمل ينظرهاي در حوزه يانقالب اسالمهاي گفتمان

و ، ارآمدترك ياجتماعي، اسيس يگفتمانها يريل گكشي، نديفرا نيو محصول چن

 يانقـالب اسـالم يبلنـد و متعـال يهاشتر با اهداف و آرمانيو تناسب ب ييايبا پو

 خواهد بود. -يو عدالت گستر ياز جمله عدالت خواه ،آنهاتر وتحق  افزون
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