
خــروج آمریکا از بــرجــام، افــزایــش عمومی قیمت ها، 
چهل سالگی انقالب اسالمی، راهپیمایی 22 بهمن، 
گلستان، ایالم  گام دوم، سیل در استان های  بیانیه 
و خوزستان، رونق تولید به عنوان شعار سال 1398، 
کاغذ،  گرانی  سخنرانی نوروزی رهبری در حرم رضوی، 
حذف شدن هاتگرام از گوشی مردم، قتل طلبه همدانی 
توسط اوباش، تروریستی خواندن نیروهای سپاه پاسداران 
کاهش برخی تعهدات ایران در برجام،  توسط آمریکا، 

کتاب و.... . نمایشگاه 
که از شماره  این ها همه سرخط مهم ترین اخباری است 
پیشین نشریه عدالت اجتماعی تا مجلد حاضر در 
کشور اتفاق  سپهر سیاسی-اقتصادی و اجتماعی 
افتاده است. صرفنظر از ماهیت این وقایع، همه این 
یاد تحوالت و اتفاقات  عناوین نشانگر سرعت بسیار ز
در جوامع مختلف- و بالتبع نظام اسالمی- و ضرورت 
مدیریت و حکمرانی موثر برای هدایت صحیح، درست 
که با شعار  و عادالنه آن ها است. در نتیجه، نظامی 
عدالت تشکیل و با تالش برای تحقق و اقامه آن حرکت 
کرده است وظایف سنگین تری بر دوش دارد. عدالت 
اجتماعی دیگر همانند زمان های گذشته با چند اصل 
و مبنا و قلم ها و قدم های خسته محقق نخواهد شد 
که بتواند  بلکه نیازمند نرم افزار فکری و انسانی است 
ی، منطقه ای و 

ّ
ی، مل

ّ
متناسب با تحوالت مختلف محل

بین المللی در عرصه های مختلف اداره جامعه ساری و 

یک بینی  که با بار جاری باشد. این نیاز، ضرورتی است 
گوشزد شده است: و ظرافتی خاص توسط رهبری 

»عدالت در صدر هدف های اّولّیه همه بعثت های 
الهی است و در جمهوری اسالمی نیز دارای همان شأن 
کلمه ای مقّدس در همه زمان ها  و جایگاه است؛ این، 
کامل، جز در حکومت  و سرزمین ها است و به صورت 
حضرت ولّی عصر)ارواحنافداه( میّسر نخواهد شد ولی 
به صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه ای بر 
کمان و قدرتمندان است. جمهوری  عهده همه بویژه حا
گام های بلندی برداشته است  اسالمی ایران در این راه 
کوتاه رفت؛ و البّته در توضیح و  که قباًل بدان اشاره ای 
گیرد و توطئه  کارهای بیشتری صورت  تشریح آن باید 
کنون  که ا واژگونه نمایی و الاقل سکوت و پنهان سازی 

گردد. برنامه جّدی دشمنان انقالب است، خنثی 
که آینده کشور،  با این همه، اینجانب به جوانان عزیزی 
کنون  چشم انتظار آن ها است صریحًا می گویم آنچه تا
شده با آنچه باید می شده و بشود، دارای فاصله  ای ژرف 
است. در جمهوری اسالمی، دل های مسئوالن به طور 
دائم باید برای رفع محرومّیت ها بتپد و از شکاف های 
ی  ک باشد. در جمهور عمیق طبقاتی بشّدت بیمنا
که مورد تشویق  اسالمی کسب ثروت نه تنها جرم نیست 
یع منابع عمومی و میدان  نیز هست، اّما تبعیض در توز
که  دادن به ویژه خواری و مدارا با فریب گران اقتصادی 
همه به بی عدالتی می انجامد، بشّدت ممنوع است؛ 

13گام دوم: نوبت ماست
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هم چنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو 
مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاست ها و 
قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته 
گر زمام اداره  آن، چشم امید به شما جوان ها است؛ و ا
کشور به جوانان مؤمن و انقالبی و  گون  گونا بخش های 
کم نیستند- سپرده شود،  کاردان -که بحمداهلل  دانا و 

این امید برآورده خواهد شد؛ ان شاءاهلل«.
که همه وقایع مذکور از منظر عدالت  طبیعی است 
اجتماعی قابل تحلیل و بررسِی مبسوط هستند اما 
در شماره حاضر به مناسب شعار سال جدید و لزوم 
توجه به اقتصاد و معیشت به عنوان ُرکن مهم حرکت 
کثریت یادداشت ها،  جامعه بر مدار عدالت، صبغه ا
اقتصادی-اجتماعی هستند. شماره سوم نشریه عدالت 
اجتماعی همانند قبل در سه بخش پیشکش دیدگان 

شما خواننده محترم شده است.
بخش اول این شماره در قالب پرونده ای ویژه به موضوع 
»الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت« از منظر عدالت اجتماعی 
که محتوای این بخش  می پردازد. تالش آن بوده است 
لبیکی به درخواست رهبری از نخبگان و بخش های 
کشور برای نقد و بررسی و ارائه پیشنهادات  مختلف 
رو به جلو بمنظور تدوین الگوی عمل 50 سال آینده 
کشور باشد. در این راستا از دیدگاه ها و نظرات اساتید 
و خبرگانی چون آقایان دکتر پیغامی، دکتر مقیمی، دکتر 
ی، دکتر نعمتی، دکتر زمانیان، دکتر ربیعی و  خاندوز

آقای اباذری استفاده شده است.
در بخش ثابت نشریه، مکتوباتی ناظر به مسائل روز 
جامعه از منظر عدالت به نگارش درآمده است. آقای 
دکتر پیغامی به بحث مهم رابطه شعار سال و عدالت 
اجتماعی پرداخته اند. حجت االسالم الهی زاده بحث 
ی  کاو کریم وا مهم رابطه »قسط و عدل« را از منظر قرآن 
کرده اند. قسمت سوم »عدالت خواهی مقام معظم رهبری 
یت دولت های نهم و  از دولت های مختلف« با محور
دهم تدوین شده است. آقای دکتر موحدی به »چیستی و 
امکان حقیقت عدالت« در یادداشت خود پرداخته اند. 

دکتر عیوضلو نیز، »موازین عادالنه« یک نظام اقتصادی 
کرده اند. نسبت بین »قوام مال و نسل« توسط  را تبیین 
گرفته است. جایگاه  آقای تــراب زاده مورد بررسی قرار 
»معیشت« در عدالت اجتماعی و همچنین طرح »مزد 
توافقی« موضوعاتی است که محور بحث یادداشت های 
یع  آقای سرآبادانی قرار دارد. همچنین، مکانیسم توز
بیت المال بر اساس سیره نبوی و علوی توسط آقای 
جان نثاری بیان شده است. در یادداشت پایانی این 
بخش نیز آقای مددلو اثرات انقالب اسالمی بر شیعیان 
ترکیه را از منظر عدالت قومیتی مورد توجه قرار داده اند.

بخش پایانی این شماره نیز عناصر مختلف عدالت پژوهی 
ی و بین المللی جستجو می کند. در قسمت 

ّ
را در عرصه مل

اول مناظره داغ بین آقایان مهدیان و صدرالساداتی 
دستمایه یادداشتی در زمینه مرور مواضع، نگرش ها 
و جریان های مختلف به عدالت خواهی و بازخوانی 
اصــول آن هــا قــرار دارد. در ادامــه خالصه ای از جلسه 
»معیشِت امروِز مردم« پیرامون مسائل اقتصادی روز از 
کتاب  منظر عدالت ارائه شده است. در قسمت نقد 
کتاب »لیبرالیسم و محدودیت های عدالت« به  نیز، 
گذاشته شده اســت. شخصیت و آثار  نقد و بررسی 
جوزف استیگلیتز به عنوان یکی از اقتصاددانان مشهور 
و فعال در موضوع نابرابری اجتماعی به خوانندگان عزیز 
معرفی شده است. دانشگاه هاروارد نیز به عنوان یکی از 
نهادهای دانشگاهی مهم در عرصه عدالت پژوهی مورد 

گرفته است. بررسی قرار 
تحریریه نشریه عدالت اجتماعی مشتاقانه منتظر نظرات 
و دیدگاه های عالقمندان و خوانندگان محترم نسبت به 
مباحث مطرح شده در این نشریه است تا شاهد ارتقای 

کیفی مجله حاضر باشیم. سطح 
سید علیرضا سجادیه  

سردبیر نشریه  
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