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عباس عبدی

نادیده گرفتن عدالت 
بقای ثروتمندان را هم 

تهدید می کند

عب��اس عبدی می گويد ناديده  گرفتن عدالت اجتماعی فقط 
به زيان طبقات فرودس��ت نيس��ت بلک��ه موجوديت و بقای 

ثروتمندان را هم تهديد می كند.
عدالت اجتماعی امروز در ايران وضعيت مناس��بی، دست كم 
نس��بت به آنچه جمه��وری اس��المی می خواس��ت،  ندارد. 
نش��انه های مختلفی چه با اعداد و ارقام و چه از طريق تفّهم 
از وضعي��ت اطرافمان می توانيم پي��دا كنيم كه اين گزاره را 
تصديق و تأييد كند، مثاًل ضريب جينی به عنوان ش��اخصی 
ب��رای نابراب��ری، اگرچه پس از انقالب نس��بت ب��ه پيش از 
انقالب به طور ملموس و محسوس��ی بهتر است، اما امروز در 
حال رس��يدن به 43صدم اس��ت كه می توان گفت بدترين 
وضعيت پس از انقالب است. همچنين شبکه های اجتماعی 
موجب ش��ده است كه داللت های روشنی، بيش از پيش، در 
اين زمينه به دس��ت برس��د، مثاًل مورد آب غيزانيه، يکی از 
آنهاس��ت، ضمن اينکه دو اعتراض مهم سالهای اخير، يعنی 
96 و 98 نيز بنا به گفته كارشناسان، شورش حاشيه بر متن 
و مهمتر از آن از موض��ع عدالت خواهانه بود تا مواضع ديگر 

مثل آزادی و... .
از س��وی ديگر در ايّام سالگرد وفات دكتر شريعتی هستيم. 
بر مبن��ای تقارن آن موضوع )عدال��ت( و اين واقعه تاريخی 
)س��الگرد وف��ات دكت��ر ش��ريعتی(، در گفت وگ��و با برخی 
از كارشناس��ان به بررس��ی مس��ئله عدال��ت در برهه امروز 

پرداخته ايم.

 يک�یازمس�ائلمه�موبني�ادیك�هدرب�ارهعدالت
اجتماعیبهآناشارهمیشودآناستكهدرايرانهنوز
كارتئوريکونظریقویوجدیدربارهعدالتاجتماعی
انجامنش�دهاس�توبرداش�تافرادوبهخصوصبرخی
مس�ئوالنازآنيکفهمارتکازیوبدوندرکجزئيات
وپيچيدگیهایآناس�ت،آياش�ماچنينگ�زارهایرا
قبولداريد؟اگراينچنيناست،بهعقيدهشماچراهنوز
دركشورمانتئوریهایمهمدربارهعدالتتوليدنشده

است؟
س��عی می كنم ابتدا به تاريخ و س��ير تحول مسئله بپردازم. 

اگر اجماالً نيروهای سياس��ی پيش از انقالب را به سه گروه 
مذهبی، چپ و راس��ت تقس��يم بندی كنيم در اين صورت، 
تئوری عدالت نزد چپ ها به نس��بت روش��ن ب��ود زيرا تحت 
تأثير ماركسيس��م قرار داش��ت. آن زمان سوسياليست های 
غير ماركسيس��ت وزن زيادی نداش��تند. نظريه عدالت نزد 
ماركسيست ها به نسبت روش��ن بود؛ لغو مالکيت ابزار توليد 
و اجتماع��ی كردن آن. مراحل آن نيز حداقل در روی كتاب 
مش��خص بود؛ به هر كس به ان��دازه كارش، به اين معنا كه 
ارزش افزوده هر كار به جز هزينه س��رمايه و ماشين آالت و... 

فقط اختصاص به نيروی كار دارد. س��ود س��رمايه، استثمار 
كارگر محس��وب شده و موجب نابرابری و بی عدالتی خواهد 
شد. در مرحله پيشرفته تر از عدالت اجتماعی هم به هر كس 
به اندازه نيازش تعلق خواهد گرفت. ماركسيس��ت ها ريش��ه 
بی عدالتی های ديگر را در اس��تثمار نيروی كار می دانستند 
كه با حل آن س��اير نابرابری ها نيز از ميان می رفت، از جمله 
نابرابری های جنس��يتی، قومی، زبانی، نژادی. فارغ از اينکه 
اين نگاه درس��ت بود يا نادرست، از يك الگوی نظری روشن 
تبعيت می كرد. جناح راس��ت و طرفدار س��رمايه داری فاقد 
نظريه روشنی برای عدالت بودند، و شايد به نوعی در مخالفت 
با كمونيس��ت ها عدالت را ش��عاری توخالی نيز می دانستند. 
البته رژيم شاه در چارچوب انقالب سفيد كوشيد كه تعريفی 
از روابط كار و مالکيت ارايه كند كه با حدی از عدالت همسو 
باشد، مثل اصالحات ارضی يا سهيم كردن كارگران در سهام 
كارخانجات، يا س��پاه دانش و بهداشت و... ولی می دانيم كه 
در اوج اين سياس��ت ها، ضريب جينی در ايران باالتر از 50 
درصد ب��ود و علت آن نه فقط نگاه همدالن��ه آنان با عدالت 
بود، بلکه مس��أله اصلی ماهيت درآمدهای نفتی در كشوری 
چون ايران به گونه ای اس��ت كه بی عدالتی را تشديد می كند 

كه كرد.
نيروه��ای مذهبی نيز دو دس��ته بودند، گرايش بخش��ی از 
آنان به انديش��ه های چپ نزديك بود. آنان يك طيف بودند، 
برخی نزديك ت��ر به نظريه ماركسيس��تی و برخی با فاصله 
و خواهان نوعی سوسياليس��م اس��المی بودند. بخش ديگر 
نيز نيروهای مذهبی س��نتی بودند كه به طور اصولی ش��بيه 
راس��تی ها فکر می كردن��د، با اين تفاوت ك��ه نابرابری را در 
ابع��اد اقتصادی از طريق كمك ه��ای فردی و صدقه ای قابل 
تعديل می دانس��تند. اين گروه به س��اير نابرابری ها نيز نگاه 
سنتی داش��تند، مثل نابرابری جنسيتی، نابرابری های دينی 
و نابرابری سياس��ی برای آنان امری پذيرفته ش��ده محسوب 
می شد. دست باال را در انقالب گروه اول مذهبيون داشتند. 
ب��ه همين عل��ت پس از انقالب سياس��ت های آن��ان عملی 
می ش��د. ملی ش��دن های بانك ها و صنايع ب��زرگ، تصويب 

اص��ل 44، مصادره ها و بندهای ال��ف، ب، ج قانون صنايع و 
نيز تقس��يم اراضی كشاورزی؛ لغو مالکيت اراضی شهری و... 
جملگی در جهت تحقق اين نگرش بود. رفتن به روستاها و 
تشکيل جهاد س��ازندگی، بهبود زمينه برای حضور زنان در 
عرصه عمومی و سياس��ت نيز شواهدی از كوشش آنان برای 
كاهش نابرابری های اجتماعی بود. البته اين نگرش همراه با 
دولتی تر ش��دن امور نيز بود. همين امر سبب شد كه ضريب 
جين��ی و يا نابرابری به نحو ملموس��ی كاهش پيدا كند، ولی 
دوران جنگ و تنش های سياس��ی كل ماجرا را تحت الشعاع 
قرار داد، ضمن اينکه ناكارآمدی سياس��ت دولتی شدن امور 
در غياب نظارت های مدنی و شفافيت و آزادی رسانه موجب 
گرديد كه عماًل اين سياس��ت موفق نباش��د از اين رو بخش 
راس��ت مذهبی با همراهی گروهی از ميانه های آنان از سال 
68 مسير را تغيير دادند، بدون آنکه اصوالً اعتقادی به نظريه 
عدالت داشته باشند. نظريه عدالت برخاسته از چپ نيز عماًل 
ه��م در ايران و هم در جهان به حاش��يه رفت��ه بود. پس از 
1376 و طرح مس��أله توس��عه متوازن دوباره نظريه عدالت 
به ويژه عدالت سياسی، اجتماعی كنار عدالت اقتصادی مورد 
توجه قرار گرفت، هرچند در كشاكش اختالفات و تنش های 
سياس��ی تند برجس��ته نگرديد، در اين ميان نظريه عدالت 
ج��ان رالز بيش��تر مورد بحث ب��ود ولی هيچ گاه به مس��أله 

محوری مباحث در عرصه عمومی تبديل نشد.
تا اينکه احمدی نژاد آمد و نابرابری اقتصادی مسأله محوری 
ش��د، ولی هيچ ايده روشنی جز تبليغات نداشت و مهم ترين 
كار آن با 5 سال تأخير در دور دوم دولتش پرداخت مستقيم 
يارانه های انرژی بود در مقابل نه تنها هيچ تحولی در اقتصاد 
رخ نداد، بلکه با توقف رش��د اقتصادی و توقف رش��د تعداد 
ش��اغلين و اوج گيری تورم، بحران نابرابری عميق تر گرديد، 
هرچند به طور موقت ش��اخص ضري��ب جينی به علت توزيع 
يارانه ه��ا كاه��ش يافت ولی با صعود تورم اين ش��اخص نيز 
دوب��اره روند افزايش��ی خود را آغاز ك��رد. ذهنيت آن دولت 
در بهترين حالت متکی ب��ه توزيع درآمدهای نفتی و اصوالً 
اداره اقتصاد براساس اين درآمدها بود كه در نهايت شکست 
خورد. با آمدن دولت آقای روحانی در اين حد هم به موضوع 
پرداخته نش��د، و براب��ری و عدالت از گردون��ه اولويت های 
رس��می خارج گرديد. تحريم ها و از دست رفتن درآمدهای 
نفتی مشکالت عميق اقتصاد ايران و نابرابری های عميق آن 

را به رخ كشيد.
ح��وادث 1396 و 1398 تلنگری جدی ب��ه اين بی توجهی 
تاريخ��ی بود، هرچن��د به دليل وضعيت وخي��م منابع مالی 
دول��ت و اقتصاد ناتوان، هيچ گون��ه برنامه ريزی مؤثری برای 
اين مس��أله نمی توانس��تند داشته باش��ند، به عالوه نابرابری 
اقتصادی ت��ا حدود زيادی با نابرابری ه��ای ديگر در ارتباط 
اس��ت، و تا هنگامی كه نابرابری های سياس��ی، اجتماعی و 
قضايی حل نشود يا در مسير حل قرار نگيرد بعيد است كه 
اميدی به بهبود يا تعديل نابرابری اقتصادی داشت. نابرابری 
اقتصادی بايد در مس��ير بهبود اقتصاد جامعه حل شود، و ااّل 
در ش��رايط ركود �� تورمی و كاهش اشتغال و افزايش فقر، 
اقدام سازنده ای برای كاهش نابرابری متصور نيست و كسی 
دنب��ال نظريه پردازی برای اين مس��ئله نخواهد رفت. بحث 
نابراب��ری در اي��ران را بايد از طريق ق��درت يافتن و افزايش 
س��هم بودجه كميته امداد و نهادهای مش��ابه ارزيابی كرد. 
نهادهايی كه افزايش سهم آنان نشانه ای از وخيم و نيازمندتر 
ش��دن مردم به اين كمك ها است، كمك هايی كه مسکن و 

موقتی است.

 دكترش�ريعتیصاحبنظریاس�تك�هظاهراًتالش
كردهاس�تمفاهيموادبياتزيادیدربارهعدالتتوليد
كند؛بهعقيدهش�ماآياآقایش�ريعتیسخنیيانظری
درب�ارهعدالتداردكهبتواندام�روزبهكاربيايد؟يابايد
نظراتوادبياتاورادرهمانكانتکستسالهایپيشاز

انقالبديدولحاظومنحصركرد؟
دكتر شريعتی تصوير دقيقی از ايده عدالت عرضه نمی كند. 

با ابوذر نمی توان در عصر جديد عدالت را برقرار كرد. مسأله 
عدالت فراتر از اقدامات و اعتراضات افراد است، بيشتر متأثر 
از ويژگی نهادها و ساختارها است. مرحوم شريعتی در مقام 
ج��ذب مخاطب همه چيزهای خ��وب را در يك قاب عرضه 
می كند؛ عرفان، برابری و آزادی. اگر اين سه مقوله به راحتی 
قاب��ل جمع بودند كه دنيا مش��کلی نداش��ت. آنچه مس��أله 
مکتب های گوناگون اس��ت، چگونگ��ی جمع اينها در مقطع 
زمانی و اجتماعی معين است بةويژه مسأله برابری و آزادی 
را چگونه می توان جمع ك��رد؟ در مقام توصيه های اخالقی 
و ظلم س��تيزی، معرفی الگوی افراد مب��ارز مثل ابوذر خوب 

است، ولی با اينها عدالت و برابری محقق نمی شود.
كن��ار نياز به تعهدات فردی و مب��ارزه با بی عدالتی، نيازمند 
انديش��مندانی ب��رای تبيين نظري��ه عدالت چ��ون رالز نيز 
هستيم، تا توضيح دهند بی عدالتی چه معنايی دارد و چگونه 
و تحت چه ساختاری محقق می شوند، در اين زمينه مرحوم 
دكتر شريعتی نگاه ساختاری هم دارد، برای مثال در تحليل 
عل��ت زياده خواهی قابيل و مظلوميت و درس��تکاری هابيل 
به نقش ش��غل آنان كه كش��اورزی و دامپروری است اشاره 
می كن��د، يا آنجا ك��ه پيامبران را عموماً در ش��غل دامداری 
معرفی می كن��د، نيم نگاهی به اين مس��أله دارد ولی در هر 
حال برای جامعه امروز توضيح نمی دهد كه عدالت چيس��ت 
و چگونه و تحت چه س��اختاری محقق می ش��ود. شريعتی 
چون به نابرابری حساس بود، همه چيز را با اولويت آن نگاه 
می ك��رد، به همين دليل هنگامی كه كن��ار اهرام ثالثه قرار 
می گي��رد، كتاب »آری، اين چنين بود برادر« را می نويس��د، 
و از آن هم��ه عظم��ت و تم��دن چن��د ه��زار س��ال پيش، 
استخوان های خردش��ده بردگان را می بيند، موضوعی كه از 
هر هزار نفر بازديدكننده اين اهرام بعيد است اندكی از آنان 
به اين مسأله توجه كنند كه آيا ممکن است اين اهرام در 3 
تا 5 هزار س��ال پيش بدون ظلم و س��تم ساخته شده باشد، 
اين تفاوت نگاه شريعتی با ديگران در مسأله ظلم و نابرابری 
است، اين نگاه انس��انی و قيام كننده است ولی لزوماً مسأله 

عدالت را حل نمی كند.

 »ابوذر«شخصيتمحوریآقایدكترشريعتیدرحوزه
عدالتخواهیاس�ت،باتوجهبهاينکهيکركن»عدالت
اجتماع�ی«،وجود»عدالتخواهان«پيش�رواس�ت؛آيا
ش�خصيتیمانندابوذرمیتواندبرایدورهكنونیمانيز
يکنمادوس�مبلخوبازعدالتخواهیمحسوبشود؟
ياابوذرمربوطبهدورهایاستكهنظاماسالمیتشکيل

نشدهومناسباتچنيننظامیبرآنحاكمنيست؟
همان طور كه عرض كردم بايد ميان ش��خصيت عدالت خواه 
و مب��ارز و مس��أله عدالت و برابری تمايز قايل ش��د. ابوذر و 
كاركرد مؤثر او محصول آزادی است. اگر آزادی نباشد، طبعاً 
نابرابری و ظلم نيز اوج خواهد گرفت. بنابراين به جای تأكيد 
ص��رف بر الگويابی، بايد به س��اختارهای اجتماعی در زمينه 
افزاي��ش توليد و كيفيت و امنيت مالکيت، ش��فافيت، نظام 
مالياتی، آزادی رسانه و استقالل قضايی توجه كرد. يك نظام 
مبتن��ی بر برابری به ويژه برابری فرصت ه��ا بی نياز از هزينه 

دادن افراد، برای رسيدن به عدالت و برابری است.

 اگربخواهيدنظراتويانظرياتچندتنازصاحبنظران
دردنياراجعبهعدالترابرش�ماريدكهتئوریهایآنها
میتوان�دبهآنچ�هايراندرعدالتاجتماع�ینيازدارد،
نزديکباش�دوياكاركردنس�بتًاخوبیداشتهباشد،از

كدامصاحبنظرانناممیبريد؟چرا؟
به نظر می رس��د كه در ش��رايط حاضر نظريه عدالت به مثابه 
انص��اف جامع تر و پرطرفدارتر باش��د، ولی اي��ن واقعيت در 
دي��دگاه رالز هم هس��ت كه بايد از طري��ق گفتگوی آزاد به 
نوعی تفاهم جمعی برسيم، به نحوی كه فقط براساس پايگاه 
و منافع طبقاتی و ش��خصی خود گفتگو نکنيم. به گمان من 
ب��رای ايران يا هر جامعه ديگری می توان چنين فرآيندی را 
تعريف كرد، با اين حال ما در ايران و در وضعيت كنونی برای 

گام برداش��تن معطل يك نظريه جامع و مانع در باب عدالت 
نيس��تيم، زيرا در نادرست بودن وضع كشور از حيث برابری 
ترديدی نيس��ت. اين حد از فقر و نابرابری، براس��اس مناطق 
كشور و براساس ويژگی های گوناگون از جمله قوميت، دين، 
جنس��يت و سياس��ت قابل قبول نيس��ت. بايد شاخص های 
روش��نی را به عنوان اهداف عدالت تعيين كرد و سازوكارهای 

رسيدن به آن را معين و تفاهم نمود.

 بهنظرش�مافوریتري�ناقداماتیكهبايددرراس�تای
ارتقایعدالتاجتماعیدرايرانانجامشودچهكارهايی

هستند؟
به نظ��ر بنده در حوزه اقتصاد، اولويت با بهبود توليد و رش��د 
اقتصادی اس��ت، چون با كوچك شدن كيك اقتصاد، عدالت 
اقتصادی معنايی نمی دهد. هم زمان معتقدم بايد سياست های 
اقتصادی شفاف و آزاد و به دور از دخالت های موردی و روزانه 
دولت حركت كند، دولت تنها سياس��ت گذار باشد. نفت طی 
يك فرايند مش��خص از مالکيت عمومی دولت خارج شود و 
ب��ه مردم منتقل گردد، ولی انج��ام اينها به تنهايی نه ممکن 
است و نه مفيد. بايد برابری و عدالت اجتماعی در حوزه های 
سياست و جامعه بس��ط يابد كه راحت تر نيز انجام می شود. 
بدون آزادی های مدنی، بدون حق تشکل يابی، بدون نظارت 
اجتماعی مؤثر، بدون حاكميت قانون و استقالل قضايی، بدون 
شفافيت و پاسخگويی، اقدامات اقتصادی مزبور يا قابل انجام 

نيست، يا به مافيای اقتصادی و فساد منجر خواهد شد.

  برخیمعتقدندكهتوس�عهمقدمبرعدالتاست،چرا
كهبدونتوس�عه،عدالتدرواقعتوزيعفقراس�ت.آنها
بااينديدگاهدرمقابلعدالتخواهانمیايس�تندكه"در
واقعش�مانمیخواهيدوضعجامعهبهترشود،بلکهقصد
Leveling(داريدسطحزندگیطبقهداراراكاهشدهيد
Down("،ام�ادرمقاب�لبعض�یديگرازانديش�مندان
كهعدال�تاجتماع�یراازجنب�هبنياناًاخالق�یدنبال
میكن�د،معتقدندكهحتیاگردرعدالتخواهیكاریجز
نزديکكردنموجهس�طحزندگیطبقاتوازبينبردن
نابرابریه�ایغيرموجهانجامندهي�مواينكاربهقيمت
كاهشس�طحزندگیبرخیطبق�اتداراباش�د،بازهم
بهلح�اظاخالقیموجهاس�ت،چراك�هازتبعاتاخالقی
نابرابریهایناموجهوغيركاركردیممانعتمیكند،شما
چهديدگاهیداريد؟آيامیتوانعدالترامقدمبرتوسعه
دانس�تياهمانندبرخیديگرازصاحبنظرانمعتقديد
كهتوسعهمقدمويادستكمبهاندازهعدالتمهماستو

بدونآننمیتوانعدالتراپيگيریكرد؟
اي��ن قضيه را نبايد مص��داق مرغ و تخم مرغ ك��رد كه كدام 
اول و كدام دوم اس��ت. واقعيت اين اس��ت ك��ه اگر نابرابری 
ش��ديد باش��د، جامعه بی ثبات و بی انگي��زه و نااميد و حتی 
خش��ن می ش��ود و همان توليد نيز از ميان خواهد رفت، در 
مقابل اگر جامعه برابر ولی بدون رش��د توليد باش��د، به مرور 
آب خواه��د رفت و كيك آن كوچك و كوچك تر می ش��ود. 
فرام��وش نکنيم ناديده گرفتن عدالت اجتماعی فقط به زيان 
طبقات فرودست نيست بلکه موجوديت و بقای ثروتمندان را 
هم تهديد می كند. در برخی جوامع بايد از توسعه شروع كرد 
و عدال��ت را كنار آن بهبود بخش��يد و در برخی جوامع بايد 
تقدم را بر عدالت گذاش��ت كه نابرابری مانع توس��عه نباشد. 
به نظر بنده اين دوگانه در فرآيند گفتگوی آزاد و فراگير حل 
خواهد ش��د. يقين دارم كه بدون توس��عه، فقر و بدبختی و 
حتی فس��اد عموميت پيدا می كند و بدون عدالت )نس��بی( 
توسعه زمين گير خواهد شد. وظيفه سياستمداران پيدا كردن 
نقطه بهينه ميان اين دو عاملی اس��ت ك��ه لزوماً هم متضاد 
نيس��تند. همان طور ك��ه برابری و آزادی ه��م لزوماً متضاد 
نيس��تند، بايد وضع بهينه را پيدا كرد. ضمناً مطالعات نشان 
داده است كه اين دو قابل جمع است. مايکل تودار در كتاب 
توسعه اقتصادی نمودار مؤيد اين ادعا را برای تعداد زيادی از 

تسنيم كشورها ترسيم كرده است. 

امامعلی)ع(: حکمت را هر كجا كه يافتی فراگير، زيرا 
حکمت گمشده هر مومن است.

گزارش

–
baghestan.ir –

 FLANGE

 WWW.NISOC.IR – –

      WWW.SHANA.IR             WWW.NISOC.IR         WWW.IETS.MPORG.IR 

1- زندگى و روان سالم در گرو ارتباط  موثر اعضاى خانواده 
2- کودکان را براى کسب توانایى هاى متناسب با سن خود تشویق 

کنید.
3-  مهارت هاى زندگى یعنى پرورش توانائى هاى انسان در مقابل 

آسیب هاى اجتماعى 
4-  از دیروز بیاموز، براى امروز زندگى کن و امید به فردا داشته 

باش
5-  نه گفتن را بیاموزیم تا به دام اعتیاد نیافتیم

6- آیا مى دانید در اکثر موارد اعتیاد از مصرف به اصطالح تفریحى 
شروع شده است.

7-  روابط عاطفى سالم در خانواده، سدى در مقابل اعتیاد است.
8-  طبیعت زیباى وجود را با اعتیاد آلوده نکنیم.

9-  تنها با همکارى یکدیگر مى توانیم از اعتیاد پیشگیرى کنیم. 8 8 0 0 6 6 7 7

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com
@siasatrooz

كمکكنينتاقدقلکمحکبههزينهداروبرسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


