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رامین مددلو38

تضاد خون و خدا

گر قومیت برای یک فرد متدین همراه و یاور مذهب او  ا
قلمداد شود؛ تعصب برای آن، نگاهبانی از مذهب نیز 

تلقی خواهد شد.

حسین سرآبادانی تفرشی42

اشتراکی گری از نوعی دیگر

آیا مصرف مبتنی بر همکاری می تواند منجر به عادالنه تر 
شدن اوضاع شود؟

علی مصطفوی ثانی46

سرمایه ی نابرابری

حکمرانی سرمایه در اقتصاد مدرن باعث شده مولدیت 
دیگر عناصر تولید از بین رفته و عایدی حاصل از تولید 

تنها در دستان سرمایه داران تجمیع شود.

محمدعلی صادقی کیا50

 گریز فناورانه از
کارایی و عدالت دوگانه 

ی اجتماعی رسیدگی همزمان به  ــوآور سیاست های ن
کارایی را ممکن خواهد ساخت. دو مسئله عدالت و 

یان و علیرضا جان نثاری58 مرتضی تیمور

کشاورزی آمایِش عادالنه 

آمایش سرزمینی مدعی توسعه متوازن است اما در مواجهه 
با مفهوم عدالت دچار چالش می شود.

حسین سرآبادانی تفرشی65

خلق عادالنه مهارت ها

ی نظری در تحلیل مقوله »مــهــارت« از منظر  کندوکاو
عدالت اجتماعی

پرونده ویژه: عدالت آموزشی

آرمان عدالت آموزشی72

عدالت ناهمگن، ناهمگنی آموزش73

گفتگو با دکتر پیغامی پیرامون عدالت، عرصه  آموزش 
و ضرورت اندیشیدن به شیوه ناهمگن

محمدصادق تراب زاده جهرمی77

دام پنهان حکمرانی 2030

گــیــر طـــرح شـــده در ســنــد 2030 سعی  حــکــمــرانــی فــرا
گــروه هــای مــطــرود و اقلیت را بــه صحنه اداره  دارد 

جامعه بازگرداند.

سید علیرضا سجادیه81

سند توقف در فهم عدالت

که از عدالت در سند تحول دیده می شود، آن  درکی 
را صرفًا دسترسی اولیه آحاد دانش آموزان به تحصیل 

معنا می کند.



میثم حاجی قربانی84

کام ثروت تنوع آموزشی: به اسم عدالت، به 

تنوع آموزشی و توجه به توانایی ها و استعدادهای همه 
دانش آموزان لزومًا به معنی تأسیس مدارس متنوع نیست.

سید علیرضا سجادیه89

حکایت خصوصیزاسیون تعلیم و تربیت

یگران مختلف  و یک  مدارس غیردولتی با دخالت باز
بازنمایی خاص از مسئله برای تصمیم گیران، حضور 

خود را ضرورت بخشیده اند.

محمدصادق تراب زاده جهرمی93

ظلم طبقاتی پایدار

کرده و در طبقات فرودست  کم سوادی را بازتولید  فقر، 
استمرار می بخشد. نگاهبانان جامعه طبقاتی نیز از 

استمرار آن حمایت می کنند.

علی قربانی97

آموزِش بندگِی اقتصاد

ورود بزرگ ترین سازمان های اقتصادی جهانی به عرصه 
خط مشی گذاری آموزشی، نشانگر ریشه های کاپیتالیستی 

در پس ادعاهای عدالت آموزشی دموکراتیک است.

محمدمهدی منتظری102

کنکوِر میزاِن ثروت

کنکور، چیزی حدود 37 هزار میلیارد تومان  گردش مالی 
است؛ یعنی بیش از بودجه سال 1397 وزارت آموزش وپرورش.

ابراهیم راستیان105

گرفتاِر مرتبه حیوانی عدل

عدالت حیوانی نقطه شروع عدالت خواهی است و نه 
نقطه اوج آن.

بخش دوم: عدالت پژوهی

رامین مددلو110

در حصار خودساخته مذهب

کالمی، »برداشت مسلمانان  کتاب در نگاه فقهی و  این 
از عدالت« نیست بلکه برداشت برادران اهل سنت از 

عدالت است.

بی عدالتی یعنی فقر و نابرابری116

عدالت پژوهی و عدالت خواهی در مدرسه علوم اقتصادی 
)LSE( و سیاسی لندن

بازاِر »غیرانتفاعی«122

از دید مستند غیرانتفاعی، مسئله اساسی ظهور و نفوذ 
یجی آن با نگاه  یک نگاه اقتصادی و جایگزینی تدر

آموزشی است.

به بهای یک عمر124

گفتگو با دکتر احمد توکلی درباره عدالت خواهی و زندگی اش
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