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در میان  مند یافت.توجه به معنویات و فضائل انسانی، جایگاهی ارزشنیز دگرگون شد و تعلیم و تربیت الهی و 
به معنای وسیعش « عدالت»ترین اصلی که مبانی اسالم و معارف شیعی بر آن تأکید فراوان کرده، ها، مهماین ارزش

کالن  ، در صدد ان است که بازنمایی آن را در سیاستگذاری های«عدالت»است. این پژوهش با تمرکز بر ارزش 
برای این منظور، مجموعه سیاستهای کلی نظام به عنوان عالیترین سطح سیاستهای کالن ملی مورد بررسی قرار دهد. 

ها در جمهوری اسالمی ایران انتخاب گردید و به بررسی میزان و چگونگی کاربست مفهوم عدالت در این سیاست
 پرداخته شد.
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 مقدمه

 نظام های ارزشی و انقالب اسالمی

ها و تصورات است از آنچه یک فرهنگ خاص به آنها به عنوان ارزش عبارت از اندیشه»
(. این تعریف نشانگر ارتباط 4: ص1375راد، )محسنیان« خوب یا بد، متمایل یا غیر متمایل است

شده است « فرهنگ»های فراوانی که از باشد. با مروری بر تعریفها و فرهنگ میزشبین ار
: 1380شود )پهلوان،های ارزشی، عنصری مهم و اساسی از فرهنگ شمرده مییابیم که نظامدرمی

ها در زندگی انسان رکن اساسی انسانیت و وجه اصلی تمایز نوع (. همین جایگاه ارزش16ص
: 1355آنها است )کینگ، « فرهنگی بودن»ها ات است. امتیاز اصلی انسانبشر از دیگر موجود

های انقالب اسالمی، دین مبین اسالم است. پس از پیروزی انقالب اسالمی، (. سرچشمه ارزش54
های جامعه نیز دگرگون شد و تعلیم و تربیت الهی و توجه به معنویات و فضائل انسانی، ارزش

ها به سوی نظام هدف انقالب اسالمی تالش برای دگرگونی ارزشمند یافت. جایگاهی ارزش
های حفظ و تداوم انقالب و دورماندن از رکود این ترین راهاخالقی بوده است. یکی از مهم

های ها، بنیادهای انقالب و انتقال آن به نسلحرکت اجتماعی و فرهنگی، فهم و درک عمیق ارزش
ها در جامعه عه و بروز رفتارهای انسانی نیاز به اقامه ارزشآینده است. همچنین برای بقای جام

ای ها، جامعه قدرت ادامه حیات ندارد؛ قوام هر جامعهاست؛ زیرا بدون انطباا رفتارها با ارزش
های ناگواری درپی خواهد ها، پیامدهای آن جامعه بستگی دارد. نادیده گرفتن ارزشبه ارزش

ها الهی باشد که در این صورت، با نادیده گرفتن آن، نه تنها داشت، به ویژه وقتی این ارزش
رود و در نتیجه ظهور کماالت انسانی نیز امنیت مادی، بلکه امکان بروز رفتار معنوی از میان می

های اصیلی است که مبتنی بر آن است و دوام و قوام آن افتد. انقالب ایران نیز ارزشبه خطر می
باشد، لذا این یک فرض و وظیفه است که در راستای شناخت می هاوابسته به این ارزش

ای های انقالب اسالمی و معرفی و بسط آنها در جامعه به ویژه میان نسل جوان وظیفهارزش
واجب است. در این راه باید از ابزارهای مناسب و با کارایی باال، بهره گرفت و از امکانات 

بینی و (. انقالب اسالمی ایران، برخاسته از جهان1399فر، یموجود بیشترین استفاده را کرد )عرب
اند، پردازی درباره این انقالب پرداختههای اسالمی بود و همه کسانی که به تحلیل و نظریهارزش

ایران، بدین معنی است که اهداف  1357انقالب سال « اسالمی»بر این نکته تأکید دارند. ماهیت 
مطرح شده است. علت تأکید امام خمینی بر « اسالم»ن است که در های انقالب، هماو آرمان

ی بدون یک کلمه زیاد یا کم ی در همین مطلب نهفته است که در دیدگاه « جمهوری اسالمی»
های اسالم نداشتند. شهید ایشان ملت ایران با انقالب اسالمی، هدفی جز استقرار اهداف و ارزش

های غیر اسالمی و طرد همه ارزش»کند: گونه تعریف میینمطهری، ماهیت اسالمی انقالب را ا
 (. 48: 1372)مطهری، « های مستقل اسالمیتکیه بر ارزش
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 عدالت به مثابه ارزش بنیادین انقالب اسالمی 

شود که حکومت، حاکمیت و حاکمانش، همه بر محور در منطق اسالم، نظامی تأیید می
شده در نصوص دینی، در حرکت باشند. اصوالً دوام تعریفهای ها و ارزشها، صالحیتویژگی

ها، قواعد و احکامی ها و ویژگیاش بستگی دارد. این ارزشهای حاکم بر جامعههر ملّت به ارزش
اند و با حیات و اصالح امور ها را نظم بخشیدههستند که زندگی اجتماعی و حیات فردی انسان

ها در چهرۀ قوانین و پیوند مستقیم دارند؛ زیرا ارزش اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
شود؛ در میان شوند و هر مّلت در پناه آن به ترقی و شکوفایی نائل میحاکمیت جامعه متجلّی می

« عدالت»ترین اصلی که مبانی اسالم و معارف شیعی بر آن تأکید فراوان کرده، ها، مهماین ارزش
های مهم حیات اجتماعی از طرفی حکومت، یکی از ضرورتبه معنای وسیعش است؛ در واقع، 

، «حکومت صالح»آدمی است که بدون آن امکان زندگی وجود ندارد و از دیگر سو، صالحیت 
ترین انگیزۀ تشکیل که بر مدار عدالت نچرخد، محال است حفظ شود. امام خمینی)ره( مهمزمانی

اجتماعی دانسته و آن را شرط اصلی حکومت اسالمی توسط پیامبر)ص( را در بسط عدالت 
بخش همه دستیابی به صلح، امنیت، رفاه، استقالل و مساوات معرفی کرده است. عدالت تعادل

دهد. احکام، مصالح و فضائلی است که حکومت اسالمی، اسالمیت خود را بدون آن از دست می
الت است و این اصل ترین راه شناخت حکومت دینی، استواری آن بر مبنای عداساساً شاخص

(. مقام معظم رهبری در اهمیت 1388مقیاسی است برای دین و حکومت دینی )فخر زارع، 
برقرار شود. البته این نکته را به شما عرض  برای این است که عدالت انقالب»گویند: عدالت می

اجرا، عادالنه و نظر باشد، یعنی قانون، عادالنه؛ قضاوت، عادالنه؛  ای عدالتکنم که اگر در جامعه
اقتصادی هم در آن جامعه بهتر  به آحاد ملت، نظر عادالنه باشد، تالش اجتماعی و اقدام سازنده

است و ما  خواهد شد و ثروت هم بیشتر به آن جامعه رو خواهد آورد. اما اصل قضیه، عدالت
ها براساس ستدنبال عدالتیم. من این را صریحًا عرض میکنم که در جمهوری اسالمی، سیا

همین بوده است و تا همیشه نیز همین خواهد بود. هدف  شود. از ابتدای انقالبعدالت تنظیم می
. هدف ما، استقرار عدل در جامعه است. ما ...جمهوری اسالمی، تأمین عدالت در جامعه است

رابر، اگر ثروت هم ناب عدل، ارزش پیدا میکند. در جامعه کارها برای اقامه این را میخواهیم. همه
ای که برابری و عدالت جریان زیاد شد، به سود یک قشر و یک گروه از مردم است. اما در جامعه
نیست. اشتباه نشود. « برابری»داشته باشد، به سود همه است. البته عدالت، همه جا به معنای 

ت آن معنایی عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. این معنای عدل است. عدال
عمق وجود دارد. شاید حاال هم خیال های کماندیشان و آدمنیست که در ذهن بعضی از ساده

جامعه باید برداشت یکسان داشته باشند. خیر! یکی کار بیشتری میکند، یکی استعداد  کنند که همه
مل کردن بیشتری دارد، یکی ارزش بیشتری برای پیشرفت کشور دارد. عدالت یعنی برطبق حق ع

و حِق هر چیز و هرکسی را به او دادن. این معنای عدالت است و برای جامعه الزم است. هدف 
این است که عدالت حاکم شود. آن وقت اگر جامعه ثروتمند هم بشود، این ثروت درست تقسیم 
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های (. رژیم طاغوت و رژیم1371)خامنه ای. « خواهد شد. مقصود حرکت اسالمی همین است
 کارهکاره بودند. مردم در اداره و تعیین حکومت، هیچآن در ایران، مردمی نبودند. مردم هیچ قبل از

ها باشد؛ خواستند که حکومت متعلّق به آنپسندیدند. مردم میمحض بودند. مردم این را نمی
قالب (. رهبر معظم ان1399ای. ها در آن اثر داشته باشد)خامنهها باشد؛ رأی آناز آن برخاسته

نه فقط دین  -اگر کسی تصور کند که ممکن است دین الهی و واقعی »اسالمی تأکید دارند: 
تحقق پیدا کند، ولی در آن عدل اجتماعی به معنای صحیح و وسیع آن تحقق پیدا نکرده  -اسالم 

اصاًل . «لیقوم النّاس بالقسط»قسط است:  کند. هدف پیامبران، اقامهباشد، باید بداند که اشتباه می
قسط یک منزل در راه است و هدف نهایی نیست؛  قسط کنند. البته، اقامه پیامبران آمدند تا اقامه

قسط کنند و مردم را از شر ظلم و جور طاغیان  لیکن آنها که آمدند، کار اولشان این است که اقامه
« عدل استعصر )عج( در آخر زمان هم باز همین و ظالمان نجات دهند. هدف حکومت ولی

های اخالقی و به مثابه معیاری (. شهید مطهری عدالت را در صدر تمامی ارزش1368)خامنه ای. 
های اسالم است، اصل عدالت از مقیاس»سازد: ها مطرح میبرای سنجش و ارزیابی دیگر ارزش

شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله که باید دید چه چیز بر او منطبق می
گوید. این معلوالت، نه این است که آنچه دین گفته عدل است، بلکه آنچه عدل است، دین می

معنا مقیاس بودن عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا 
کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت این عدالت مقیاس دین. مقدسی اقتضاء می

این نظیر آن چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی، میان متکلمین رایج شد و طور نیست. 
شیعه و معتزله عدلیه شدند؛ یعنی عدل را مقیاس دین شمردند، نه دین را مقیاس عدل. به همین 

های (. یکی از حوزه15-14ه ا.  1403)مطهری. « دلیل، عقل یکی از ادله شرعیه قرار گرفت
الت در عرصه اقتصاد است. جریان عمده و اصلی در درون سنت حیاتی تحقق عدالت، عد

لیبرالیسم مخالف هرگونه مدلی از عدالت توزیعی است و معتقد است که عدالت اجتماعی در 
پذیر و جبران نتایج منفی بازار آزاد برای افراد فقیر و ضعیف و قالب حمایت از اقشار آسیب

ی استدالل آنان این است که و وجهی ندارد. عمدهخورده در رقابت اقتصادی هیچ مبنا شکست
رسند و با فقر و ناکامی اقتصادی دست و ای که در بازار آزاد به ثروت و موفقیت نمیبه عده

عدالتی در جایی است که عدالتی واقع نشده است، زیرا ظلم و بیکنند، ظلم و بیپنجه نرم می
طور عامدانه موجبات فقر و ناتوانی و شکست فرد یا گروهی براساس تصمیم و نقشه قبلی به 

کسی را فراهم آورده باشند امّا در بازار آزاد سرمایه نظیر یک مسابقه ورزشی در جریان رقابت 
خورند و مسئولیت این عدم موفقیت ای شکست میرسند و عدهای به موفقیت و پیروزی میعدّه

نه دولت و نه پیروزشدگان در قبال جبران کسی جز خود آنان نیست. بنابراین  و شکست برعهده
ای را در حمایت و جبران نقص آنان ضعف و شکست آنان مسئولیتی ندارند و عدالت، وظیفه

نماید. خداوند قیام مردم برای تحقق قسط و عدالت را فلسفه ارسال رسل متوجه دولت نمی
« کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسطلقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم ال»معرفی کرده است: 
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)به راستی ما پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم 
توان از عدالت به عنوان یکی از مهمترین اهداف تشکیل حکومت تا مردم به قسط برخیزند(. می

ای مفهومی انتزاعی و ذهنی نیست، بلکه مقولهاسالمی یاد کرد، چرا که مساله تحقق عدالت یک 
الزامی است و بدون « قدرت فائقه»شک وجود شود و برای آن بیتعریف می« معطوف به عمل»

بدست گیری قدرت سیاسی امکان تحقق آن وجود ندارد.... و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. امام 
ای بر تک ساحتی نبودن ها، نشانهاشتهای  گوناگونی از عدالت دارد و همین بردخمینی تلقی

مکتوبات امام خمینی،  .های گوناگون جامعه، از نظر ایشان استعدالت و حضور آن درعرصه
کشند که ایشان، مفهوم عدالت را در سه سطح: خرد، متوسط و کالن این واقعیت را به تصویر می

الت در عرصه انسانی، از خود انسان اند که نقطه شروع عددر نظر داشته و بر این امر تأکید کرده
ها و سپس کل جامعه و در نهایت هم در میان ملل و است. در مرحله بعد، افراد دیگر و گروه

گردد. امام خمینی در خصوص عدالت بر چند قلمرو تأکید بیشتری جوامع مختلف مطرح می
اجتماعی. به عنوان اند: عرصۀ سیاسی، عرصۀ قانونی وحقوقی، عرصۀ اقتصادی و عرصۀ نموده

مثال، در عرصۀ اجتماعی، گاه عدالت به معنای قائل نشدن امتیاز برای قشرهای خاص است )امام 
« باید این امتیازات از بین برود؛ و همۀ مردم علی السّواء هستند با هم(. »72: 9ج 1385خمینی 

گیری اقتصادی اسالم  (. یا در عرصه اقتصادی بر لزوم تبیین جهت461: 6ج  1385))امام خمینی 
های جامعه  به سه شاخص مهم یعنی حفظ منافع محرومین، گسترش مشارکت عمومی در ثروت

خواهد؛ اسالم تعدیل می :دهدکند و این نکته را بارها تذکر میو مبارزه با زر اندوزی تأکید می
میلیارد دالر داشته  گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدهاگیرد و نه مینه جلو سرمایه را می

(. در 470: 8ج  1385هایش نان نداشته باشد )امام خمینی باشد ...و یکی شب برود پیش بچه
رسند )امام برای فقرا، فکر رفاه خواهد شد؛ مستمندان به حقوا خودشان میجمهوری اسالمی 

دل می شهید صدر، عدالت اجتماعی را، بعد اجتماعی و سیاسی ع .(525: 6ج  1385خمینی 
عدالت اجتماعی، »کند: داند و وسطیّت و اعتدال در درون جامعه را بنیان عدل جمعی معرّفی می

های عدالت را صدر ریشه تبلور عدل الهی در جامعه است. چیزی که پیامبران منادی آن بودند.
 (. 587: 1380)جمشیدی کندهم در فطرت و هم در تکوین جست و جو می

 های کلی نظامسیاست

سیاست کالن شامل اجتماع به عنوان یک کل، که معموالً در تدوین سیاستگذاری عمومی 
شود. نظیر مبارزه با تورم، عرضه کافی انرژی یا اصالح نظام رفاهی دخیل هستند، می

های اجرایی، رهبران کنندگان در حوزه سیاست کالن شامل رئیس جمهور، وزارت خانهمشارکت
کنندگان بسیار بنابراین، مشارکت شود.ها و دیگران میسخنگویان گروه های جمعی،کنگره، رسانه

ها وسیع هستند. اغلب توجهات به سیاست کالن است، زیرا فرض بر این است که این سیاست
روشن و سنجیده و کامال مبتنی بر کار کارشناسی است. زمانی که سیاستگذاری در حوزه سیاست 
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می وسیعی باید به طور کامل در نظر گرفته شود. تصمیمات شود، منافع عموکالن انجام می
سازی در سطح نظام فرعی کامال شود، از تصمیمسیاسی که در حوزه سیاست کالن اتخاذ می

های فرعی اتخاذ شده و به های انرژی در این حوزه معموال در درون نظاممتفاوت است. سیاست
های انرژی و محیط زیست است. حال آن که سیاست ویژه متأثر از افراد تولیدکننده ذینفع بوده

کنندگان گسترده شده است و تولیدکنندگان به حوزه سیاست کالن انتقال یافته و طیف مشارکت
(. در ایران، سیاستهای کلی نظام 1978دیگر همانند گذشته در این حوزه غلبه ندارند )اندرسون، 

نون اساسی قرار دارد. این سیاستها بوسیله در سلسله مراتب سیاستهای کالن کشور پس از قا
ها به دو گونه شوند. این سیاستمجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و توسط رهبری ابالغ می

است: سیاستهای کلی موضوعی )موضوعات مختلف مانند علم و فناوری، آمایش سرزمین، 
اه اطالع رسانی مجمع جمعیت، خانواده و ...( و سیاستهای کلی برنامه های توسعه )رک پایگ

گیری کلی های کلی نظام، حاوی چارچوب و مبنای جهتتشخیص مصلحت نظام(. سیاست
های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از کشور در همه عرصه

شود و همچون حلقۀ پیوندی بین اصول و اهداف نظام اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می
ها ایجاد ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا نموده و  هدف اصلی این سیاستدستگاه با وظایف

 نظام است )غالمی و بهادری جهرمی، کننده هندسه کلیانضباط در کشور معرفی شده که مشخص
(. سیاست های کلی نظام، مجموعه ای از راهبردها و سیاست های هدف گرا هستند که 1392

بر اساس  اف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص تعیین می شود.برای تحقق ارزش ها و اهد
قانون اساسی، تعیین این سیاست ها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام  110اصل 

و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف و اختیارات رهبری است. با توجه به اینکه 
های کلی هم صرفاً در ر ما است؛ سیاسترکن و پایه اصلی نظام اسالمی در کشو« جمهوریت»

و «آرمان ها»پرتو حاکمیت قانون تجلی پیدا می کنند. این سیاست ها را می توان حلقه میانی 
تعریف کرد که مسائل اجرایی را به آرمان ها نزدیک می کند. لذا رهبر انقالب به « اجرائیات»

« آرمان های مطلوب»یدن به منظور تعیین جهت گیری ها و خط مشی های کشور با هدف رس
براین اساس، برپایی یک نظام حقوقی، مستلزم  .این سیاست ها را تدوین و تصویب می نماید

تعبیه ساختاری منسجم و هماهنگ است تا بتواند در خدمت تحقق اهداف عالیه قرار گیرد. برای 
ظم حقوقی مورد انتظار این منظور ناگزیر به تعیین سلسله مراتب حاکم میان هنجارها هستیم تا ن

میان هنجارها و تعیین نسبت میان آنها، پیروی قاعده مند هر   محقق شود. نتیجه دسته بندی
است تا جامعه همواره در مسیر تعالی « راهبردی تر»و « بنیادی تر»، «کلی تر»هنجار از هنجاری 

ر قانون مصوب مجلس و پیشرفت قرار گیرد. لذا اگر نهادهای حکومتی بتوانند قواعد موضوعه د
را مخدوش نمایند، دیگر هیچ تضمینی برای تحقق عدالت و مردم ساالری باقی نخواهد ماند و 

 (. 1399به طور خالصه می توان گفت رده بندی قواعد از ارکان جمهوریت نظام است )ایسنا، 
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 روش تحقیق

آن در اسناد  این پژوهش با تمرکز بر ارزش بنیادین عدالت، به دنبال نحوه بازنمایی
سیاستگذاری کالن ملی در جمهوری اسالمی ایران است. برای این منظور، مجموعه سیاستهای 
کلی نظام به عنوان عالیترین سطح سیاستهای کالن در جمهوری اسالمی ایران انتخاب گشتند. 
سیاستهای کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و بوسیله مقام معظم رهبری 

مجموعه سیاست کلی  54تاکنون،  1372تصویب قرار گرفته و ابالغ می شوند. از سال مورد 
مجموعه آن توسط مقام معظم رهبری  45توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده که 

سیاست، موضوعی هستند. بنابراین بازنمایی عدالت در این  36ابالغ شده است. از این مجموعه 
 می گیرد. ها مورد بررسی قرارسیاست

 ایرسانی رایانههای اطالعهای کلی شبکهسیاست

توسط رهبری  1377مهر  11ای که در رسانی رایانههای اطالعسیاستهای کلی شبکه 2در بند
رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف توسعۀ کمی وکیفی شبکۀ اطالع»است: ابالغ شده، آمده

ها و متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت خدمات و امکانات این شبکه برای کلیۀ
متناسب بودن توسعه شبکه اطالع »ها، تصویری از عدالت مبتنی بر در این سیاست«. مصالح ملی

نهفته است. آنچان که در سطوح اجرایی سیاستهای این « رسانی ملی متناسب بر نیاز متقاضیان
سخن به میان آورده و آن را از « عدالت ارتباطی»از  حوزه، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات

 (.1399داند)آذری جهرمی، می« عدالت اجتماعی»مصادیق 

 های کلی امنیت اقتصادیسیاست

توسط رهبری ابالغ شده،  1377دی  23در قسمتی از سیاستهای کلی امنیت اقتصادی که در 
سازی ومی و رونق اقتصادی و زمینهگذاری، ایجاد رفاه عمهدف از امنیت سرمایه»است: آمده

برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است ... شرایط فعالیت اقتصادی برای 
همانطور «. های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادالنه باشدبخش

معرفی شده « صادیعدالت اقت»که مشخص است در این سیاستها، نتیجه امنیت سرمایه گذاری، 
از زمره شرایط فعالیت اقتصادی ذکر شده است. با توجه به زمینه « عادالنه بودن»است. همچنین 

اسالمی فعالیتهای اقتصادی در کشور، عدالت در این گزاره نیز باید مفهومی اسالمی داشته باشد. 
تولید و پس از تولید  در حوزه تولید، معیار تنظیم عادالنه؛ دقت در توزیع قبل از تولید، حین

است که شامل بر توزیع منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، مدیریت و به طور کلی 
توزیع عادالنه هر نوع امکان تولید می باشد. از طرفی حضور دولت جهت تولید کاالهای مشمول 

از تحقق  حوزه شکست بازار جهت تأمین نیازهای اساسی جامعه مسلمین خود مصداا بارزی
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جایگاه ویژه ای خواهد یافت؛ « قیمت عادالنه»در عرصه مبادله نیز، موضوع  .عدالت می باشد
چرا که قیمت عادالنه می تواند به عنوان معیار توازن و تحقق عدالت و ایجاد توازن میان نظام 

به طور  تولید و الگوی مصرف عمل نماید. از آنجایی که، برای تحقق عدالت، نمی توان قیمت را
کامل و افسارگسیخته در اختیار بازار قرار داد و مدعی شد که مکانیزم عرضه و تقاضا در قالب 
دست نامرئی می تواند ما را به قیمت های عادالنه نزدیک کند؛ چرا که اوالً، تاکنون چنین نشده 

ار مدیریت است و ثانیاً، همواره این امکان وجود دارد که دست نامرئی توسط انحصارگران باز
ضد عدالت است، به ناچار دولت به عنوان رکن عدالت گستر « انحصار»شود. بنابراین، از آنجا که

به تنظیم، هدایت و کنترل بازار بپردازد. « قیمت عادالنه»ناچار خواهد بود با تمسک به شاخص
دستوری البته، نقش اساسی که دولت در تنظیم و کنترل بازار انجام می دهد، نقش تحمیلی و 

نخواهد بود، بلکه به وسیله سیاست های پولی و مالی خود می کوشد تا وضعیت قیمت های 
موجود را به سوی قیمت های عادالنه سوا دهد. در عرصه مصرف نیز،اقتضای عدالت اقتصادی 
است، توزیع عادالنه کاالها و خدمات است. تنظیم شبکه های توزیع کاال به نحوی که بتواند به 

کسان حداقل نیازهای مصرفی آحاد جامعه را تأمین نماید و در مراتب باالتر، سطح معیشتی طور ی
و رفاه عمومی را بطور یکسان همگانی نماید، نشانه ای از عدالت اقتصادی است. برای تحقق 
عدالت در این زمینه، الگوی مصرف بسیارتعیین کننده است و مباحثی از قبیل الگوی مسکن، 

و سایر نیازها و مجموعه سیاست های اقتصادی متأثر از آن خواهد بود )پایگاه  انرژی، تغذیه
 (.1397اطالع رسانی حوزه، 

 های کلی حمل و نقلسیاست

توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیده  1379بهمن  3و نقل در تاریخ  های کلی حملسیاست
« نقل با توجه به آمایش سرزمینتوسعه و اصالح شبکۀ حمل و »ها بر این سیاست 3است. در بند 

گیریهای نهفته در آمایش سرزمین، بیانگر رویکردی است که نوع نگرش تأکید شده است. جهت
نظام سیاسی کشور به عدالت و برابری را نشان می دهد. آمایش سرزمین، تنظیم رابطه بین انسان، 

ردها و جهت گیری های فضا و فعالیت های انسان است و وظیفه تنظیم و هماهنگ سازی راهب
کلی بخش ها و مناطق کشور را به عهده داشته و تدوین سیاست های اجرایی و برنامه های 

(. اما مشخصا در 1393محمدی، گیرد)دوست عملیاتی توسعه بر مبنای این راهبردها صورت می
 گیری مبتنی بر عدالت در آمایش سرزمین مشخص نشده است.این سیاست کلی، جوهره جهت

 تر را به دست پراکندگی سپرده و دچار واگرایی کند.تواند سیاستهای سطوح پاییناین امر می

 قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست

توسط مقام معظم رهبری  1384قانون اساسی در تاریخ اول خرداد  44های کلی اصل سیاست
های دولتی و سهم بهینۀ بخش»ها آمده است: ابالغ گردیده است. در بخشی از این سیاست
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، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقالل کشور و 44های صدر اصل غیردولتی در فعالیت
 همانطور که مشخص«. شودعدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می

است، عدالت اجتماعی به عنوان مالحظه اصلی تعیین سهم بخش های مختلف اقتصادی کشور 
تعیین شده است. در خصوص مالحظات مربوط به عدالت اجتماعی در بخشهای دیگر بحث 

 شده است.

 های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگرانسیاست

توسط مقام معظم  1385اردیبهشت  16در تاریخ  ار و جهادهای کلی فرهنگ ایثسیاست
شناخت نیازهای واقعی و ارائه »این سیاستها آمده است:  8رهبری ابالغ گردیده است. در بند 

های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده
ی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه ای ، معیشت

در واقع «. استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری
 به ایثارگران، مفهوم مورد نظر در این سیاست کلی است. « ارائه خدمات عادالنه»

 های کلی نظام اداریسیاست

توسط مقام معظم رهبری ابالغ  1389روردین ف 14های کلی نظام اداری در تاریخ سیاست
عدالت محوری در جذب، تداوم خدمات و »ها آمده است: این سیاست 2گردیده است. در بند 

« رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات»آمده است:  6در بند «. ارتقای منابع انسانی
ر تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی د»، 13و در نهایت در بند 

ذکر شده است. یکی از نظریات اصلی و مهم در حوزه مباحث مربوط به حقوا اداری، « اداری
های اجتماعی در است. این نظریه، از جمله نظریاتی است که ریشه« خدمات عمومی» نظریه

کند. و حداقل رفاه میمقابل نظریات فردگرایانه دارد و دولت را موظف به تأمین برخی خدمات 
و... این  43، 30، 29، 3با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، از جمله اصول 

شود و تابع اصولی ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت محسوب مینظریه به عنوان اصلی
تقدم، انطباا،  باشند؛ اصول حاکم بر این نظریه عبارتند از: برابری،است که بر آن حاکم می

توان به مفهوم بودن خدمات عمومی. با فحص در منابع معتبر اسالمی، میاستمرار و رایگان
خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دست یافت. مفهوم خدمات عمومی که ریشه در حقوا 

های اداری فرانسه دارد و مبتنی بر نظام لیبرال دموکرات است، با آنچه که در اسالم و نظام
های شود، تا حدودی تفاوت دارد. در نظامایدئولوژیک از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می

غربی مبنای نظریه خدمات عمومی، خواست مردم است، ولی در نظام اسالمی هدف از ارائه 
های رشد و تعالی انسانهاست؛ چراکه هدف از آفرینش انسان رسیدن خدمات عمومی، ایجاد زمینه

ی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل به کمال حقیق
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توان در منابع اسالمی مشاهده را فراهم سازد. رد پای اصول حاکم بر خدمات عمومی را نیز می
کرد و به اهمیت آن پی برد. مفهوم برخی از اصول حاکم بر خدمات عمومی در دیدگاه غربی با 

ی متفاوت است. به عنوان مثال، در دیدگاه اسالمی به جای اصل تساوی، اصل دیدگاه اسالم
 (. 1396عدالت مورد پذیرش قرار گرفته است )رستمی و رشیدی. 

 های کلی آمایش سرزمینسیاست 

توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیده  1390آذر  21و نقل در تاریخ  های کلی حملسیاست
های برابر و رفع ایجاد امکانات عادالنه و فرصت»این سیاست ها، « د»از بخش  1است. در بند 

ذکر شده است.  به طور کلی در ایران، الگوی تک ساخت در « تبعیض ناروا در مناطق کشور
توزیع فضایی قدرت و عملکرد، کامالً متمرکز بوده و پس از دوره مشروطه و به عنوان الگویی 

ایران مستولی گشته و تاکنون تداوم یافته است، بیشترین  تقلیدی و وارداتی بر پیکره سرزمینی
پیرامونی داشته است. در این راستا عواملی دیگر  -نقش را در ایجاد و تثبیت الگوی توسعه محور

ازجمله عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی همچون پدیده نفت و اقتصاد رانتی و تک محصولی 
 (. 1398ساخت و متمرکز حاکم کمک کرده است) راستی،  ناشی از آن بر دوام و قوام سیستم تک

 های کلی نظام در بخش صنعتسیاست

توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیده  1391آذر  29و نقل در تاریخ  های کلی حملسیاست
ای در کشور، از طریق : حمایت انسجام و تعادل منطقه»این سیاستها آمده است:  6است. در بند 

های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی ها و زیربناها و برقراری مشواساخت و ایجاد زیر
آمایش »مفهوم تعادل منطقه ای مورد اشاره در این سیاست ذیل مفهوم کالن تر «. و امنیتی
 گیرد.های کلی دیگر مورد بررسی قرار میدر سیاست« سرزمین

 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست 

توسط مقام معظم رهبری ابالغ  1392بهمن  30یط زیست در تاریخ های کلی محسیاست
ها در سازی یارانهاستفاده از ظرفیت اجرای هدفمند»این سیاست ها،  4گردیده است. در بند 

های عدالت وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصجهت افزایش تولید، اشتغال و بهره
ه و ارزش نهایی حاکم بر عدالت اجتماعی دو پرسش معیار پای ذکر شده است. دربارۀ« اجتماعی

پردازان که کدام معیار از میان معیارهایی که تاکنون از طرف نظریهاساسی مطرح است: نخست آن
عدالت مطرح شده است، بر دیگران تقدّم دارد و باید به صورت مبنای اصلی و ارزش نهایی 

پرسش دوم آنکه آیا اساساً لزومی دارد ارزش، حاکم بر اصول عدالت توزیعی مدّنظر قرار گیرد. 
تر مقرون به پایه و سنگ بنای اصلی عدالت اجتماعی معرّفی شود؟  چه بسا این رویکرد بیش

ها و معیارها ای از ارزشصحّت است که به جای تأکید بر محوریت ارزش نهایی، بر مجموعه
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هت توزیع حقوا و وظایف و منابع ای، شاخص و معیار پایه جاصرار شود که هر یک در زمینه
قرار گیرند؛ برای مثال در توزیع منابع قدرت و توزیع قدرت سیاسی و دستیابی عادالنه افراد به 

های فردی، و در حوزۀ خدمات اجتماعی و دستیابی به منابع مناصب سیاسی، بر حقوا و آزادی
تری ازهای افراد تأکید بیشها و رفع نیثروت و درآمدهای اقتصادی، بر عنصر برابری فرصت

های اخالقی به عنوان های فرهنگی، اولویت با ارزششود و در قلمرو قوانین حاکم بر فعالیت
 (.1383معیار پایه باشد )واعظی، 

 های کلی سالمتسیاست

توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده  1393فروردین  18های کلی سالمت در تاریخ سیاست
های جامع افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت»ها، بر یاستاین س 8است. در بند 

همواره « عدالت در سالمت»تأکید شده است. مفهوم « و یکپارچه سالمت با محوریت عدالت
مورد توجه محققان این عرصه بوده است. به عنوان مثال یکی از مفاهیم عدالت در تأمین مالی 

های حمایت از خانوارها در مقابل وقوع و تحمیل هزینه نظام سالمت کشورهاست و به شکل
های بازیابی شود. در دنیای امروز به دلیل پیشرفت فناوریکمرشکن خدمات سالمت ظاهر می

های مرتبط با این خدمات، یکی از بزرگترین سالمت و تأمین پایدار تندرستی، پرداخت هزینه
طور اتوماتیک با ها بهاین هزینه .ی استمشکالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع بشر

هایی را طراحی کنند های ملی تأمین مالی سالمت باید پروژهافزایش درآمد از بین نمی رود. نظام
که نه فقط اجازه دهند مردم در موقع نیاز، دسترسی به خدمات داشته باشند؛ بلکه باید از طریق 

در بلند  های کمرشکن کاهش دهند.هزینه های مستقیم، احتمال مواجه مردم را باکاهش پرداخت
های پیش پرداخت مانند بیمه سالمت اجتماعی، تأمین مالی مدت، هدف باید توسعه مکانیزم

های پیش پرداخت، باشد. در جهت نیل به چنین براساس مالیات یا ترکیباتی از مکانیزم
لی می باشد و تصمیم های اصهایی، زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از اولویتمکانیزم

های پیش گیرندگان الزم است که مواردی نظیر افزایش پوشش بیمه افراد از طریق مکانیزم
های خدماتی، مشخص کردن سطحی از پرداخت، حمایت از افراد فقیر و ناتوان، طراحی بسته

مری، های کمرشکن نشوند را بررسی کنند)عاسهم هزینه سالمت برای خانوارها که دچار پرداخت
(. از طرف دیگر، تخصیص اعتبارات بیشتر و سهیم ساختن هرچه بیشتر مردم در تصمیم 1397

گیری ها و سیاستگذاری ها و تدوین واستقرار ساختار نظام بهداشت و درمان بر این مبنا، آشکارا 
به تعمیم عدالت بیشتر در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کشورهای مورد مطالعه منجر شده 

 (.1386ست)طیبی، ا
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 های کلی علم و فناوریسیاست

توسط مقام معظم رهبری ابالغ  1393شهریور  29های کلی علم و فناوری در تاریخ سیاست
بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام »ها آمده است: این سیاست 2گردیده است. در قسمتی از بند 

و شکوفایی علمی با  اندازسند چشم آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف
«. ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشورکید بر توزیع عادالنه فرصتتأ

منظور از برابری آموزشی این است که افرادی که استعداد یکسان دارند امکان مساوی برای رشد 
دارند که نه به لحاظ تبار خانوادگی، و موفقیت در نظام آموزشی داشته باشند و نیز افراد، حق 

بلکه بر اساس استعداد تحصیلی خود، از پایگاه اجتماعی مناسب با درک و قابلیت های درونیشان 
برخوردار گردند. هنگامی که از نابرابری یا برابری فرصت صحبت می شود، منظور نابرابری 

ی بین اقلیت های مذهبی یا فرصت بین دختران و پسران در برخورداری از آموزش، نابرابر
نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی در بین مناطق مختلف کشور می باشد )نجاری و 

مطرح شده که نوع « آمایش آموزش عالی»(. البته اخیرا در کشور مفهومی به عنوان 1397حسنی. 
 تواند این سیاست ها را تحت تأثیر قرار دهد.نگاه به عدالت در آن می

 زیستهای کلی محیطتسیاس

توسط مقام معظم رهبری ابالغ  1394آبان  26های کلی محیط زیست در تاریخ سیاست
اصالح شرایط زیستی به منظور برخوردار  »این سیاستها، آمده است:  3گردیده است. در بند 

همانطور که مشخص «. ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوا بین نسلی
ها مورد تأکید قرار گرفته گیری مشخص در این سیاست، رعایت عدالت به عنوان یک جهتاست
محیطی  محیطی به دنبال ارزیابی انصاف در توزیع خطرات و منافع زیست عدالت زیست است.

ها تولید خطر و  هایی است که به برخی شکل های اصلی اثرات منفی، فعالیتاست. از دغدغه
 ها زندگی یا کار مید و بر روی سالمت مردمی که در مجاورت این فعالیت کنن آلودگی می

های در این رویکرد، این بحث مطرح است که آیا جمعیت  کنند، اثراتی ناخوشایند دارند.
های تولیدکننده آلودگی قرار  ها به طرز نامتناسب و منفی تحت تأثیر فعالیتدرآمد، یا اقلیت کم
ها، از اصل گسترده (. عدالت در میان نسل1398ده فرهنگ، هنر و ارتباطات، گیرند )پژوهشک می

های که شرط دوام و بقای نسل« حفظ محیط زیست»گیرد و سرچشمه می« عدالت اجتماعی»
عدالت میان »زند، از همین اصل عظیم ها و بدآوردهای آنها را رقم میآینده است، و فرصت

ها تنها زمانی عادالنه است که محیط وی، قرارداد میان نسلشود. از همین رمنشعب می« نسلی
(. 1383بعدی بگذارد و تمام مصالح آنها را در نظر بگیرد )هوفه،  زیست مناسبی را در اختیار نسل

اما آنچه که در سیاستهای کلی محیط زیست باید با ایضاح بیشتری به آن پرداخته شود، نیت و 
 باشد.هوم عدالت میرویکرد سیاستگذار نسبت به مف
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 های کلی خانوادهسیاست

توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیده  1395شهریور  13های کلی خانواده در تاریخ سیاست
تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل »ها، آمده است: این سیاست 7است. در بخشی از بند 

تأکید بر «. تثبیت و تحکیم خانواده انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف
ریزی و اجرا تواند پیامدهایی را در سیاستهای سطح برنامهدر این سیاستها، می« عدالت»مفهوم 

داشته باشد. به عنوان مثال، رویکرد عدالت ترمیمی یکی از گزینه هاست. نظام عدالت کیفری 
سودمندی، فقدان تأثیرگذاری، عدم سنتی به دلیل محدویتها و اشکاالتی چون ناکارآمدی، عدم 

دیده و همچنین پذیر در مقابل بزهحمایت شایسته و مناسب از بزهدیدگان و گروههای آسیب
محرومیت افراد بزهکار از حقوا اجتماعی خود، موجب ظهور سیاستی به نام عدالت ترمیمی 

آمیز اختالفات، مسالمتوفصل عنوان پارادایم حل(. عدالت ترمیمی به1: 1392شده است)نانکلی، 
وگو و جبران سعی دارد با درگیرکردن طرفین یک اختالف در مسیر حل آن و ایجاد فضای گفت

 (.1399کردن اختالفات ترسیم کند)المع و مینا. خسارات، مسیر معقولی جهت برطرف

 های کلی انتخاباتسیاست

ظم رهبری ابالغ گردیده توسط مقام مع 1395مهر  24های کلی انتخابات در تاریخ سیاست
های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی تعیین حوزه:»است. در بند اول این سیاست ها آمده است 

ای که حداکثر عدالت گونهناپذیر بهو شوراهای اسالمی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب
ناسی مرکز پژوهش اظهار نظر کارش«. انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد

سیاست های کلی « 1»هرچند بند »گوید: های مجلس شورای اسالمی در این خصوص می
جمعیت و مقتضیات »انتخابات ابالغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه های انتخاباتی برمبنای 

 حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها»به گونه ای که « اجتناب ناپذیر
حداقل »تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین  «فراهم گردد

مقتضیات »مواجه هستیم.  «میزان مجاز انحراف از آن»برای داشتن یک نماینده و « تعداد جمعیت
« 1»بند  .ها در قالب یک مقرره قانونی استنیز نیازمند تعیین دقیق شاخص« ناپذیراجتناب
در امر « جمعیت»های کلی انتخابات ابالغی مقام معظم رهبری نیز در ابتدا بر عامل سیاست

مندرج در بند مذکور نیز نیازمند برابری  «عدالت انتخاباتی»بندی تأکید دارد، ضمن اینکه حوزه
« 9»د جهت عمل به اصل نوزدهم و بن .های انتخابیه استهر چه بیشتر متناظر با جمعیت حوزه

مندرج در « حداکثر عدالت انتخاباتی»اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تحقق 
های کشور نسبت به جمعیت خود سهم های کلی انتخابات، نخست باید استانسیاست« 1»بند 

های انتخابیه های مجلس شورای اسالمی داشته باشند و در مرحله بعد حوزهبرابری از کرسی
 .های استان متبوع داشته باشندنسبت به جمعیت خود، سهم برابری از کرسی هااندرون است

ها متناسب با تعداد جمعیت آنها نباشد، از یک سو ارزش آرای چنانچه تعداد نمایندگان استان
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ها به نسبت جمعیت شود و ازسوی دیگر استانهای مختلف نابرابر میدهندگان در استانرأی
های مجلس نخواهند داشت که نتایج مهم سیاسی، اقتصادی و از کرسی خود، سهم برابری

های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و افزایش ای در پی دارد. درواقع اصالح جدول حوزهتوسعه
ای انجام شود که در نتیجه آن همه شهروندان در سراسر کشور تا تعداد نمایندگان باید به گونه

هر فرد یک رأی »انتخاب نمایندگان مجلس نقش داشته باشند و اصل  حد امکان به یک اندازه در
 (.1400تحقق یابد )مرکز پژوهشهای مجلس. « و ارزش همۀ رأی ها با هم برابر

 گذاریهای کلی نظام قانونسیاست

توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیده  1398مهر  6گذاری در تاریخ های کلی قانونسیاست
عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، »ن سیاستها آمده است: ای 9است. در بند 

رعایت «. االمکان پرهیز از استثناهای قانونیعمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی
های خاص خود را دارد. به عنوان مثال تزاحم عدالت فردی و عدالت در قانونگذاری، پیچیدگی

اولی براساس عدالت فردی وضع شده و عدالت فردی بیا عدالت اجتماعی. آنجا که حکم 
در این   .شیودگیرد، درواقع، عنوانی ثانوی بر مسئله عارض مییاجتماعی در تزاحم قرار می

حالت، اگر قانونگذار عدالت اجتماعی را اهم دانست و قیانون را براسیاس آن وضیع کرد، 
قیانون »و « وظیفیهقانون نظام»است مانند  درواقع، حکم ثانوی را تنفیذ قانونی کرده

همچنین، اگر حکم اولی براساس عدالت اجتماعی وضع شده باشد و قانونگیذار، عدالت «مالیات
فردی را اهم دانست، باز هم حکم ثانوی را تنفیذ قانونی کرده است؛ مانند میواردی که قانونگذار 

کند تا به اجرای مجازات ردی سکوت میانگاری رفتاری خاص، برای رعایت عدالت فدر جرم
اسالمی متعهد نباشید. بیا وجود این، در میواردی کیه حکیم اولیی براسیاس عدالت اجتماعی 
است و قانونگذار نیز همان عدالت اجتماعی را اهم میداند )مانند قیانون تعدد زوجات( و نیز در 

ذار نییز همان عدالت فردی را اهم مواردی که حکم ثانوی براساس عدالت فردی است و قانونگ
، درواقیع، قیانون همیان حکم اولی یا ثانوی را براساس «(قانون سیقط درمانی»داند )مانند می

(. عدالت محوری در 1395اکبریان، همان عدالت ِ موردنظر حکم شرعی تنفیذ کرده است )علی
رح و تببینی شفاف از سوی نهاد قوانین که در این سیاست کلی به آن اشاره شده است نیازمند ش

تر یعنی مجلس شورای اسالمی است ابالغ کننده این سیاست )رهبری( یا نهاد عالی سطح پایین
 تا به مثابه یک شاخص بتواند همه قوانین را بر پایه عدالت مورد سنجش قرار دهد.

 گیرینتیجه

  ًتهای کلی، مستقیمامجموعه موضوعی از سیاس 15یافته های پژوهش نشان می دهد که در 
مفهوم عدالت به کار رفته است. به نظر می رسد بتوان با جانمایی این مفهوم به عنوان یک 
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گیری کالن در سایر موضوعات سیاستهای کلی، اهداف سیاستگذاران سطوح عالی را در جهت
مجموعه سیاستهای کلی  15سیاستهای سطوح میانی و خرد عملیاتی کرد. همچنین بررسی 

موضوعی که در آن عدالت به طور مشخص به کار رفته نشان می دهد که در اکثر سیاستها، تفسیر 
و منظور مشخصی از عدالت تعیین نشده و این امر می تواند جهتگیری های متفاوت و در برخی 

تر سبب شود. پیشنهاد می شود هر کدام از سیاستهای موارد متناقضی را در سیاستهای سطوح پایین
موضوعی، دارای پیوستی جداگانه باشند که در آن نیت و مقصود سیاستگذار از برخی مفاهیم  کلی

 کلیدی نظیر عدالت مشخص شود.
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