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قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)16(

    صفحه گام دوم انقالب كوششلي است رسانه اي جهت تبيين و شلرح بيانيه رهبر معظم انقالب اسلالمي حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي)مدظله العالي( به مناسبت چهل وسومين سالگرد پيروزي انقالب و در هر شماره، فرازي از بيانيه گام دوم انقالب اسالمي را مورد 

»خامساً: ]انقالب اسالمي[ كفه  عدالت را در تقسيم امكانات عمومي كشور سنگين كرد. نارضايتي اين بررسي قرار مي دهيم. شنبه هاي هر هفته در تبيين اين بيانيه با ما همراه باشيد. 
حقير از كاركرد عدالت در كشور به دليل آنكه اين ارزش واال بايد گوهر بي همتا بر تارك نظام جمهوري 
اسالمي باشد و هنوز نيست، نبايد به اين معني گرفته شود كه براي استقرار عدالت كار انجام نگرفته 
است. واقعيت آن است كه دسلتاوردهاي مبارزه با بي عدالتي در اين چهار دهه، با هيچ دوره  ديگر 
گذشته قابل مقايسه نيست. در رژيم طاغوت بيشترين خدمات و درآمدهاي كشور در اختيار گروه 
كوچكي از پايتخت نشينان يا همسانان آنان در برخي ديگر از نقاط كشور بود. مردم بيشتر شهرها 
به ويژه مناطق دوردسلت و روستاها در آخر فهرسلت و غالباً محروم از نيازهاي اوليه  زيرساختي 
و خدمت رساني بودند. جمهوري اسالمي در شلمار موفق ترين حاكميت هاي جهان در جابه جايي 
خدمت و ثروت از مركز به همه  جاي كشور و از مناطق مرفه نشين شهرها به مناطق پايين دست آن 
بوده است. آمار بزرگ راه سازي و خانه سازي و ايجاد مراكز صنعتي و اصالح امور كشاورزي و رساندن 
برق و آب و مراكز درماني و واحدهاي دانشگاهي و سد و نيروگاه و امثال آن به دورترين مناطق كشور، 
حقيقتاً افتخارآفرين است، بي شك اين همه، نه در تبليغات نارساي مسئوالن انعكاس يافته و نه زبان 
بدخواهان خارجي و داخلي به آن اعتراف كرده است، ولي هست و حسنه اي براي مديران جهادي 
و بااخالص نزد خدا و خلق است، البته عدالت مورد انتظار در جمهوري اسالمي كه مايل است پيرو 
حكومت علوي شناخته شود، بسي برتر از اينهاست و چشم اميد براي اجراي آن به شما جوان هاست 

كه در ادامه بدان خواهم پرداخت.«
)بيانيه گام دوم انقالب اسالمي(

سنگيني كفة   عدالت
در تقسيم امكانات عمومي كشور

معرفي كتاب

| روزنامه جوان |  شماره 6520 

برآوردهاي آماري 
محمدجواد اخوان

  نگاه
نش��ان مي دهد 
حدود ۷۰ درصد 
از جمعيت كش��ور متولد س��ال۱۳۵۰ به بعد 
هستند و تقريباً هيچ تصور دقيقي از دوره پيش 
از انقالب ندارن��د. از س��ويي ضعف هاي نظام 
آموزشي و رسانه اي موجب كم اطالعي بسياري 
از جوانان كشور از تاريخ اين مرزوبوم شده است. 
در چنين ش��رايطي توليد انبوهي از شبهات از 

سوي رسانه هاي ضدانقالب و برخي پادوهاي 
داخلي آنها موجب تشكيك در نسل های سوم و 
چهارم نسبت به برخي مس��ائل تاريخي شده 
است و حتي گاه منجر به قلب حقايق مي شود. از 
جمله محورهايي كه گاه به محور شبهه افكني 
رسانه هاي ضدانقالب تبديل مي شود، موضوع 
عدالت و مقايسه آن در دوره قبل و پس از انقالب 
اس��ت. در حالي  كه فس��اد و بي عدالتي نظام 
ستم شاهي حتي مورد اذعان خود كارگزاران آن 

رژيم بوده است، برخي به دنبال القاي مطالب 
خالف واقع و به اشتباه انداختن جوانان در اين 
موضوع هستند. در اين خصوص به چند نكته 
مهم در مورد مقايس��ه وضعيت پيش و پس از 
انقالب  اسالمي در سرفصل عدالت مي پردازيم:

۱( از جمله بارزتري��ن جلوه هاي ضدعدالت در 
كارنامه رژي��م پهلوي، فقدان توس��عه متوازن 
در كش��ور بود، حت��ي اگ��ر ادعاه��اي برخي 
بزك كنندگان چهره پهلوي را در خصوص توسعه 

دوره پهلوي و برخي دستاوردهاي آن بپذيريم، 
يك نكته را آنها هم نمي توانند انكار كنند كه اين 
توسعه تنها در برخي نقاط كشور از جمله چند 
شهر و به  خصوص تهران رخ  داده است. نمادهايي 
همچون فالن ورزشگاه يا فالن برج يا هتل تنها در 
دسترس بخش محدودي از مردم كشور )آن  هم 
از طبقات خاص( بود، بنابراين افتخار به چنين 
ساخت وسازهايي در حالي  كه بيشتر جمعيت 
كشور در فقدان امكانات اوليه همچون آب و برق 

به سر مي بردند، چندان عاقالنه نيست. 
2( از ش��اخص هايي كه در مقايسه اين دو دوره 
الزم به بررسي است، نابرابري و فاصله طبقاتي 
چه در حوزه ثروت و چه در حوزه دسترس��ي به 
امكانات اس��ت. در موضوع نابراب��ري درآمدي، 
ش��اخص »ضريب جيني« براي ارزيابي علمي 
محس��وب مي ش��ود. در حالي  كه در سال هاي 
قبل از انقالب  اسالمي ش��اخص ضريب جيني 
به عدد ۰/۵۳ هم مي رسد كه نشان از اوج گيري 
فاصله ميان طبقه غني و فقير دارد، در سال هاي 
پس از انقالب اين عدد كاهش قابل مالحظه اي 
يافته است، به گونه اي كه حتي در دوره هايي كه 
تكنوكرات ها از آرمان هاي انقالب فاصله گرفتند 

نيز عدد ضريب جيني به  مراتب كمتر است. 

۳( بررسي جامعه ش��ناختي دوره پهلوي نشان 
مي دهد، جامعه ايراني در آن دوره شديداً از شكاف 
فقير و غني رنج مي برده است، به  گونه اي كه به  
جز اندكي از جمعيت كش��ور كه از طبقه مرفه 
نزديك به دربار يا سرمايه ساالران دهه های۴۰ و 
۵۰ به شمار مي آمدند و قشر محدودي از طبقه 
متوسط جديد ساكن در كالنش��هرها، بيشتر 
جمعيت كشور را روستانشينان، حاشيه نشينان 
و اقشار مستضعف و محروم تشكيل مي دادند، 
اين در حالي اس��ت كه بنا بر آمارهاي مستقل 
جمعيت طبقه متوسط در دوره پس از انقالب  
اسالمي رش��د چشمگيري داش��ته و از سويي 

محروميت زدايي و فقرزدايي گس��ترده اي كه 
طي چهار دهه گذشته انجام پذيرفته، در كاهش 
حجم طبقه محروم و مستضعف مؤثر بوده است. 
اين به آن معنا نيست كه اكنون فقر و محروميت 
به  طور كلي از جامعه رخت بربسته، بلكه روند 

كاهشي قابل  توجهي داشته است. 
۴( برخي اي��ن ش��بهه را مط��رح مي كنند كه 
دستاوردهاي انقالب  اسالمي از جمله پيشرفت 
مبتني  بر عدالت، نه دستاورد نظام سياسي، بلكه 
دستاورد زمان است، به اين معنا كه اينها نتيجه 
طبيعي گذشت ۴۰سال است و اگر رژيم پهلوي 
بر س��ر كار مي ماند، همين روند را طي مي كرد. 
در حالي  كه چنين نيس��ت و اتفاقاً رژيم پهلوي 
تا آخرين روزي كه بر س��ر كار بود، روندي مغاير 
اين مس��ير را طي كرد. ش��اه تنها در مقطعي به 
س��فارش امريكايي ها اقدامات اصالحي، آن  هم 
تنها در برخي مناطق كش��ور در دستور كار قرار 
داد و در مقابل، حجم عظيم درآمدهاي سرشار 
نفتي را به مصارف دربار و ريخت وپاش هاي رژيم 
مصروف ساخت. اصوالً در قاموس توسعه پهلوي، 
مستضعفين جايگاهي نداش��تند كه قرار باشد، 

روزي به آنها رسيدگي شود. 
۵( ش��بهه ديگري كه در حوزه عدالت مطرح 

است، مسئله فساد اداري و اقتصادي در دوره 
قبل و پس از انقالب  اس��المي است. عددهاي 
نجومي كه در اين چند س��ال در رس��انه ها از 
فس��ادهاي مالي چندهزار ميلي��اردي گفته 
مي شود، در كنار تبليغات اغواكننده رسانه هاي 
ضدانقالب و تطهيرگ��ر پهلوي گاه چنين القا 
مي كند كه پيش از انق��الب حاكميت كاماًل 
پاكدس��تي بر س��ر كار بوده و اكنون ش��اهد 
فساد هس��تيم. اگر جوانان ما مي دانستند كه 
رضاخان )كه قبل از رس��يدن به حكومت در 
حد نگهبان سفارتخانه غربي ها در تهران بود( 
در دوران سلطنت ۱۰ درصد كل اراضي )كه از 

مرغوب ترين اراضي كشور بود( و حدود ۷هزار 
روس��تا را تماماً به تصرف خود درآورد و به نام 
خود ثبت كرد. چنين فس��اد گسترده اي تنها 
بخش كوچكي از پرونده قطور فس��اد مالي و 
اقتصادي خاندان پهلوي و وابستگان رژيم شاه 
است كه متأسفانه در رسانه ها كمتر بازگو شده 
است، البته وجود فس��ادهاي نجومي در دوره 
كنوني زيبنده نظام اس��المي نيست و كسي 
مدافع وجود فساد نيست، اما فراموش نكنيم 
كه چنين فسادهايي در همين زمان و توسط 
نهادهاي نظارتي نظام كش��ف و اطالع رساني 
مي ش��ود، در حالي  كه رژيم ش��اه هيچ گاه از 
فساد خود نگفت و تنها زماني كه ديگر انقالب 
رژيم را در معرض فروپاشي كشانده بود، چند 
نفر از كارگ��زاران بخت برگش��ته را به زندان 
افكندند تا ژست مبارزه با فساد بگيرند. براي 
نظام اس��المي اين افتخار است كه افرادي در 
س��طح معاون و برادر رئيس جمهور محاكمه 
و مجازات ش��ده اند و اگر ام��روز همه از وجود 
تعدادي پرونده فساد با ارقام باال مطلع هستند، 
از طريق س��ازوكارهاي داخل نظام و مراجع 
قانوني مطلع شده اند، حال  آنكه رژيم پهلوي 
اصوالً مبتالبه فس��اد سيس��تماتيكي بود كه 

همه اركان رژيم را گرفتار ك��رده بود. اكنون 
اگر كاستي هايي هم وجود داشته باشد، افتخار 
انقالب و نظام آن است كه در رأس آن رهبري 
است كه پاكدستي، ساده زيس��تي و دوري از 
اشرافيت، مردمي بودن و شجاعت انقالبي وي 
زبانزد همه و مورد اعتراف حتي دشمنان است. 
اين فرصت و ظرفيت عظيم چيزي نيست كه 
بتوان آن را ناديده گرفت و البته بي انصافي است 
كه بدون مطالعه تاريخ و صرفاً با مشاهده چند 
مستند بي پايه، ساخته رسانه هاي ضدانقالب 
به قضاوت چند دهه از تاريخ پرفرازونشيب اين 

سرزمين نشست. 

    برآوردهای بانك جهانی نشلان می دهد پيش از انقالب اسالمی باالی 60 درصد روستاييان و 25 درصد شهرنشلينان كشور زير خط فقر مطلق )تأمين نيازهای 
اوليه( بودند و اكنون اين نسبت به طور چشمگيری كاهش يافته و اين روند حاكی از كاهش فقر مطلق است..

    پس از پيروزي انقالب اسالمي با جهاد سازندگي، محروميت زدايي گسترده اي در كشور رخ داد و نتيجه آن اين بود كه در حالي كه قبل از انقالب كمتر از 20 درصد 
روستاييان كشور به آب آشاميدني سالم و برق دسترسي داشتند، اكنون باالي 99درصد روستاييان كشور از اين امكانات حداقلي برخوردارند. 

   نمودار تغييرات ضريب جيني از قبل از انقالب تاكنون )هر اندازه ضريب جيني بيشتر باشد، نابرابري بيشتر است(

كتاب عدالت
 )عدالت و عدالتخواهي در انديشه حضرت 

آيت اهلل العظمي خامنه اي )مدظله العالي((

»كتاب عدالت« يك كتاب كاربردي است؛ مجموعه اي 
از دستورالعمل ها و بايدونبايدها براي سربازان عدالت 
اجتماعي. در اين كتاب س��عي ش��ده  است سؤاالت 
گوناگون مطرح در اين حوزه را بر اساس »بيانات رهبر 
معظم انقالب« پاسخ گفته و محتوايي »كاربردي« و 
ناظر به »حل مسئله« در اختيار مخاطب قرار گيرد. 
از آنجا كه كتاب تالش داش��ته ي��ك كتاب عملياتي 
باش��د، بر اين اساس در دو قالب س��اختاري چينش 

داده شده  است:
بخش اصلي: شامل چهار گفتار است كه عبارتند از:

۱. چرا بايد عدالتخواه باشيم
2. براي تحقق عدالت چه بايد كرد؟

۳. چگونه عدالتخواهي كنيم؟
۴. بايدها و نبايده��اي عدالتخ��واه در بخش مكمل 
چند دس��ته محتوا به  عن��وان مكمل مباح��ث ارائه 

شده  است. 
گفتارها هس��ته  اصلي كتاب اس��ت. در اين بخش به 
ضرورت تالش و مجاهدت براي عدالتخواهي، س��ه 
عرصه  مهم براي تحقق عدال��ت، راهكارهايي عملي 
براي پيگيري مس��ئله  عدالت و بايده��ا و نبايدهاي 

عدالتخواهي پرداخته  شده است. 
بخش هاي تكميلي اين هس��ته كه نمونه هاي عيني 

عدالتخواهي است، عبارتند از:
۱. نهج البالغ��ه: درس ه��ا و س��يره  حض��رت 

اميرالمؤمنين)ع(
2. دس��تاورد: تبيين دس��تاوردهاي انق��الب و نظام 

اسالمي در گسترش عدالت
۳. نگاهي ب��ه اقدامات رهبر معظ��م انقالب در حوزه  

عدالت گستري
۴. هشدار: تذكرات رهبر معظم انقالب در مسير تحقق 

عدالت و دنبال كردن عدالتخواهي. 
كتاب همچنين داراي يك بخش پيوس��ت است كه 
شامل متن كامل فرمان هش��ت ماده اي رهبر معظم 
انقالب درباره  »مبارزه با مفاسد اقتصادي« و فهرست 
بيانات مهم آيت اهلل خامنه اي براي مطالعه  بيشتر در 

زمينه  عدالت اجتماعي است. 
نكته  آخر اينكه حضرت آيلت اهلل خامنه اي به 
 عنوان ولي فقيه و رهبر معظم انقالب اسلالمي 
از »سلربازان عدالت اجتماعي« خواسلته اند 
»خسلتگي ناپذير« باشلند. اميد است مطالعه  
اين كتاب گامي مؤثر در مسلير فهم درست و 
دقيق انديشه و مطالبات رهبر معظم انقالب در 
رابطه با موضوع »عداللت« و »عدالتخواهي«، 
عمِل بهنگام و صحيح در اين عرصه و ان شاءاهلل 
زمينه سازي جهت ظهور عدالت گستر جهاني 

حضرت مهدي)عج( باشد. 

   كاهش نسبت هزينه دهك ثروتمند به دهك كم برخوردار حاكي از كاهش نابرابري در توزيع درآمد پس از پيروزي انقالب اسالمي است.


