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  مقدمه*
 

ضمن تبیین اجمالی پیشینه انقالب اسالمی چشم انداز آینده آن را از منظر باالترین مقام  ،بیانیه گام دوم انقالب اسالمی  

محور مورد تاکید  چهارمین "عدالت و مبارزه با فساد " کند.و این چشم انداز را در چند محور بیان می سیاسی کشور تشریح 

از اهداف مهم تمدن  یکی یعدالت اجتماع یاز منظر رهبر معظم انقالب، برقرار. است گام دوم مقام معظم رهبری در بیانیه

علم،  ،استیقـدرت، س ای کهبه گونه داشته باشند. یبـا عـدالت همخـوان ـدیبا ـزین یاهداف تمدن گریاست و د یاسالم نینو

 .است دهیدر هم تنی با عدالت اجتماع شرفتیاخالق و پ

بر را یکی از برکات مهم انقالب اسالمی  "کشور عمومی امکانات تقسیم در عدالت کفه کردن سنگین" در این بیانیه ایشان

 یاسالم یمطلوب عدالت در جمهور عوضع موجود و وض نیب ،یفعل طیدر شرااشاره می کنند که  . در عین حال شمرندمی

اند و سال ابتدایی انقالب یاد کرده 40ورد امقام معظم رهبری از عدالت، هم به عنوان دست . به عبارت دیگر،فاصله وجود دارد

و لذا تاکید می کنند که در این خصوص نیاز به گفتمان سازی  هم به عنوان عملکردی که در آینده باید آن را پیش گرفت.

یک  صورتای تحقّق پیدا کند، قدم اوّل این است که این خواسته را بهخواهیم یک خواستهاگر می»است. چنانکه می فرمایند: 

 1 .«گفتمان پذیرفته شده در بیاوریم

 

 ریزی مداوم و دائمی تبلیغی و با هدف میانیبا استفاده از برنامه گیر کردن یک مفهوم و یک معرفتسازی، فرآیند همهگفتمان

 2.سترشد اعمال صالح در جامعه ا آن، هاییو هدف ن است رشد اندیشه، بینش و باور همراه با احساس مسئولیت و تعهّد جامعه

است؛ گفتمان  گاه گفتماِن جامعهتجلّیبدانیم. بر این مبنا، باور عمومى، « شرایط تفاهم و مفاهمه در جامعه»گفتمان را باید 

...( مورد تفاهم، قبول و پذیرش عموم مردم تلقى شود و مردم به  وضعیتی که یک سخن )یک آرمان، یک معرفت و یعنى آن

 .3شود گیر میاى از زمان در یک جامعه همهجامعه، مفهوم و معرفتی است که در بُرهه آن توجه کنند؛ گفتمان

-ویژه رسانه ملی باید با شناسایی شاخصسازی بهسازی و گفتماناندر کار فرهنگنهادهای دست ن هدف،برای تحقق ای

های اصلی این گفتمان را محور مفاهیم و مقوله، "معنویت و اخالق" های مورد نظر مقام معظم رهبری در خصوص

 آنها بپردازند.های مختلف به تکرار هنرمندانه تولید محتوای خود قرار دهند و به شیوه

و استخراج این  "عدالت و مبارزه با فساد"مقام معظم رهبری در موضوع  بیاناتبا رصد  4این پژوهشبه این منظور 

ای به روش تحلیل مضمونی، در صدد است تا زمینه 1398 تا 1395 هایسال له طیها از بیانات معظممفاهیم و مقوله

، به عنوان چهارمین محور "عدالت و مبارزه با فساد"سازی ای برای گفتمانرسانهبرای سیاستگذاری و تولید محتوای 

 اصلی بیانیه گام دوم انقالب، فراهم آورد. 

 

                                                           
 13/4/94  رهبری، معظم مقام دفتر رسانیاطالع . بیانات، پایگاه1

 11/12/97دفتر مقام معظم رهبری،  رسانیاطالع انقالب، پایگاه دوم گام بیانیه گفتمانی کارکرد . اشیری، سعید، ده 2

 . همان منبع. 3
 ، انجام شده است.1398تهران، ، مرکز تحقیقات صدا و سیمای ج.ا.ا ،"گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقالب". این پژوهش بر اساس مجموعه کتابهای  4
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 عدالت و مبارزه با فساد“ یگفتمان ساز در خصوص یمقام معظم رهبر اناتیب یمحورها نیهمترم*
 

 

 اسالمیگرایانه نهادینه کردن عدالت بر اساس الگوی آرمان-1

 ایرانی–عدالت رکن آرمانشهر اسالمی -1-1

 

 عدالت دستاورد انقالب اسالمی-2-1

      

 

حاکمیت اسالمی مسئول و 
متولی برقراری عدالت فراگیر 

الهی

نهادینه کردن عدالت بر اساس -1
الگوی آرمانگرایانه اسالمی

لزوم عملیاتی ساختن عدالت در -2
سطح باالدستی

عدالت اساس مدینه فاضله اسالمی

عدالت اساس کار حیات طیبه انسانی

اصل بودن عدالت

برقراری عدالت از ویژگی های جامعه تراز اسالمی

عدالت اجتماعی از اجزای رسیدن به کمال مطلوب در ایران

برقراری عدالت اجتماعی از ارکان حاکمیت دین خدا 

برقراری عدالت اجتماعی از 
جمله اهداف انقالب

کارکرد برجسته انقالب 
اسالمی در زمینه عدالت

برقراری عدالت با پیروزی 
انقالب و فاصله تا نقطه 

مطلوب
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 پرهیز از مدل های غربی مدعی عدالتخواهی -3-1

 

 اشاعه عدالت بر مبنای گفتمان اسالمی و اندیشه امام خمینی)ره(-4-1

 

 لزوم عملیاتی کردن عدالت در سطح باالدستی -2

 ها در زمینه عدالت اجتماعیرفع کاستی  -1-2

 

زیانبار بودن نسخه های
غربی عدالت اجتماعی 

برای کشور

ناکارآمدی لیبرال 
دموکراسی در اجرای 

عدالت

اهتمام نظام به برقراری 
عدالت اجتماعی

ئی تبلیغ عدالت به عنوان جز
از گفتمان انقالب

عدالت یکی از مبانی اعالمی
(ره)امام خمینی

جذابیت اندیشه امام خمینی
در مورد عدالت اجتماعی ( ره)

برای همه نسلها

پیروی مجدانه آرمان امام در 
مورد عدالت

اسالم دین اجتماعی و 
سیاسی و مردمی

کم کاری در زمینه عدالت اجتماعی

اقرار به عقب بودن در برقراری عدالت اجتماعی

های اجتماعی اما پیشرفت نسبت به زمان پهلویوجود برخی فاصله



 

6 

 

 رویکرد قانونی و قاطع در اجرای عدالت -2-2

 

 اصالح رفتار و رویه مسئوالن در فهم عدالت-3-2

 

 هدف غایی تمدن اسالمیو  یانقالب اسالم هایترین پیشرانمهم، عدالت و مبارزه با فساد*

 هموارهاست که و هدف غایی تمدن اسالمی  اسالمیهای کلیدی انقالب پیشراناز مهمترین  ،عدالت و عدالت خواهی

آن به  ال تبدیلببرای تحقق عینی و گسترده آن در جامعه باید به دن کهمورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی بوده 

های راهبردی که به موضوع عدالت رهبر معظم انقالب اسالمی در دومین نشست اندیشهچنانکه گفتمانی فراگیر بود. 

 فرمایند: ص داشت به این مهم چنین اشاره میاختصا

بحث عدالت بایستی به یک گفتمان نخبگانی تبدیل شود. باید این مسئله را دنبال کنیم و پیگیری این بحث را رها »

این دنباله همان دغدغه اساسی است؛ به این معنا نیست  ... نکنیم؛ چون زمینه خیلی زیاد است، نیاز خیلی شدید است

های متمادی، ما عدالت را نشناختیم یا نظام جمهوری اسالمی مطلقا تعریفی از عدالت نداشته و طول سالکه در 

هایی همیشه وجود داشته؛ همه هم با آنها آشنا بودند، حرکتی نکرده؛ نه، یک تعاریف اجمالی و کلی و یک قدر متیقن

کنیم، اوال به کن امروز که ما این را داریم مطرح میانجام گرفته. لی -همین طور که عرض کردیم  -کارهای زیادی هم 

خواهیم گفتمان عدالت، یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد. در میان نخبگان، در این دلیل است که می

 های تازه، باید عنوان عدالت و مسئله عدالت، به عنوان یک مسئلهمیان مسئوالن، در میان مردم، بخصوص در بین نسل

 1«اصلی، به طور دائم مطرح باشد. 

                                                           
 27/2/90ی، پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، راهبرد یهاشهینشست اند نیدر دوم بیانات 1

مجری اصلی عدالت، قوه قضاییه

ها به هنگام اجرای عدالتنهراسیدن از بدگویی

تاکید بر ظلم ستیزی مکتب اسالم

برقراری عدالت اجتماعی متضمن مبارزه با ظلم و فساد

ای اسالمی نه فردیعدالت اجتماعی مطالبه

هماهنگی مشی سیاسی با اهداف نظام از 
جمله برقراری عدالت

شناخت عوامل کالن اثرگذار بر عدالت 
اجتماعی وظیفه ای بر دوش مسئوالن
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مفاسـد اقتصـادی ضـمن از بـین بـردن سـرمایه اجتمـاعی حکومت، باعث آرمان زدایی از انقـالب اسـالمی شـده و 

کنـد. از ایـن رو تـداوم هویـت عدالت محـور در جمهـوری اسـالمی شـکاف میـان دولـت و ملـت را تشـدید مـی

 1.اشدبخصـوص در سـطح نخبگـانی و در سـطوح بـاال و میـانی نظام اداری میه زه بـا فسـاد، بنیازمنـد تشـدید مبـار

 قابل توجه است:نکته  چنددر این میان 

 
 

 2بیانیه گام دوم انقالب  در متن عدالت و مبارزه با فساد پیوست : مباحث مرتبط با*

 :برکات بزرگ انقالب اسالمی

 ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشورپنج( سنگین کردن کفه

ی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور امساً: کفّهخ

همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی ین ارزش واال باید گوهر بیبه دلیل آنکه ا

ستاوردهای مبارزه با بی ست که د ست. واقعیّت آن ا ستقرار عدالت کار انجام نگرفته ا شود که برای ا ی در عدالتگرفته 

در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور  ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.این چهار دهه، با هیچ دوره

نشــینان یا همســانان آنان در برخی دیگر از نقاو کشــور بود. مردم بیشــتر شــهرها در اختیار گروه کوچکی از پایتخت

رسانی بودند. ی زیرساختی و خدمتبویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالباً محروم از نیازهای اوّلیّه

                                                           
 مشهد، ساز در بیانیه گام دوم انقالب،های تمدن،تاثیر فساد اقتصادی در آرمان زدایی از انقالب اسالمی،کنفرانس ملی مؤلفه1399رادمرد، محمد، 1

https://civilica.com/doc/1131213 
 22/11/97بیانیه گام دوم انقالب، پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  2

د از ای که هرچه میزان فساد افزایش یابعدالت و فساد دو روی یک سکه هستند به گونه•
. میزان عدالت در همه ابعاد آن کاسته می شود و بر عکس

1

از مفاسـد اقتصـادی با از بـین بـردن سـرمایه اجتمـاعی حکومت، باعث آرمان زدایی•
از ایـن رو تـداوم . انقـالب اسـالمی و افزایش شـکاف میـان دولـت و ملـت می شود

هویـت عدالت محـور در جمهـوری اسـالمی نیازمنـد تشـدید مبـارزه بـا فسـاد، به
.خصـوص در سـطح نخبگـانی و در سـطوح بـاال و میـانی نظام اداری می باشد

2

نهی امر به معروف و)ترویج مطالبه گری، به عنوان یک اصل بازدارنده و یک واجب شرعی •
رکان تحقق با کمک به توسعه شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، یکی از ا( از منکر

ینه از گفتمان عدالت و مبارزه با فساد است و نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی در این زم
.اهمیت ویژه ای برخوردار است

3

به آینده توجه به این نکته اهمیت دارد که مطالبه گری  برای کاهش فاصله با مطلوب نگاه•
دارد و در کنار آن نباید از ذکر دستاوردها و اقدامات انجام شده برای توسعه عدالت و 

.مبارزه با فساد غافل بود

4
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شمار موفّقجم سالمی در  شور، و از جایی خدمت و ثروت از مرکز به همهترین حاکمیّتهای جهان در جابههوری ا جای ک

سازی و ایجاد مراکز صنعتی و سازی و خانهدست آن بوده است. آمار بزرگ راهنشین شهرها به مناطق پایینمناطق مرفّه

رمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز د

و نه زبان  شــک این همه، نه در تبلیغات نارســای مســئوالن انعکاس یافتهمناطق کشــور، حقیقتاً افتخارآفرین اســت؛ بی

ست؛ ولی هست و حسنه ص نزد خدا و ای برای مدیران جهادی و بااخالبدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده ا

خلق است. البتّه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از 

 .اینها است و چشم امید برای اجرای آن به شما جوانها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت

 به آینده بینانههای اساسی در پرتو امید و نگاه خوشسرفصلها و توصیه

 فساد با مبارزه و عدالت( چهار

 کشورها چرکین توده سیاسی، و اخالقی و اقتصادی فساد. یکدیگرند ملزوم و الزم دو این :فساد با مبارزه و عدالت( 4

ــود، عارض حکومتها یبدنه در اگر و نظامها و ــربه و ویرانگر یزلزله ش ــروعیّت به زنندهض ــت؛ آنها مش  برای این و اس

سالمی جمهوری چون نظامی شروعیّتی نیازمند که ا شروعیّتهای از فراتر م سوم م  عیاجتما مقبولیّت از ترمبنائی و مر

ست، سیار ا ست نظامها دیگر از تربنیانی و ترجدّی ب سه. ا سو ست، و مقام و مال یو  حکومت ترینعَلَوی در حتّی ریا

 هوریجم در تهدید این بُروز خطر پس لغزاند، را کسانی( الّسالمعلیه) المؤمنینامیر حضرت خود حکومت یعنی تاریخ

 و ست؛نی و نبوده بعید هرگز میدادند، زیستیساده و انقالبی زهد یمسابقه مسئوالنش و مدیران روزی که هم اسالمی

ستگاهی که میکند ایجاب این ضور گانهسه قوای در قاطع رفتاری و تیزبین نگاهی با کارآمد د شته دائم ح شدب دا  و ا

  .حکومتی هایدستگاه درون در بویژه کند، مبارزه فساد با واقعی معنایبه

 با وصبخص و دیگر کشورهای از بسیاری با مقایسه در اسالمی جمهوری حکومت کارگزاران میان در فساد نسبت البتّه

 نگاه ار خود سالمت غالباً نظام این مأموران بحمداهلل و است کمتر بسی بود، فسادپرور و فساد سرتاپا که طاغوت رژیم

شته ست آنچه حتّی ولی اند،دا ست قبول قابل غیر ه صادی طهارت که بدانند باید همه. ا شروعیّت شرو اقت  یهمه م

ــالمی جمهوری حکومت مقامات ــت اس ــیطانِ از باید همه. اس ــند برحذر حرص ش  از و بگریزند حرام یلقمه از و باش

 فساد ینطفه تشکیل از حّساسیّت، و قاطعیّت با باید دولتی و نظارتی هایدستگاه و بخواهند کمک بارهدراین خداوند

شگیری شد با و پی سانهایی نیازمند مبارزه این. کنند مبارزه آن ر ستانی با الطّبعمنیع و جهادگر، و باایمان ان  و پاک د

ــت نورانی دلهایی ــت اثرگذاری بخش مبارزه این. اس ــالمی جمهوری نظام که ایجانبههمه تالش از اس  راه در باید اس

 .برد کار به عدالت استقرار

 جایگاه و شــأن همان دارای نیز اســالمی جمهوری در و اســت الهی بعثتهای یهمه یاوّلیّه هدفهای صــدر در عدالت

ست؛ ست هاسرزمین و زمانها یهمه در مقدّس ایکلمه این، ا ضرت حکومت در جز کامل، صورتبه و ا صرولیّ ح  ع

ّسر( ارواحنافداه) سبی، صورتبه ولی شد نخواهد می ضه و ممکن وقت همه و جا همه ن  بویژه همه یعهده بر ایفری

ست قدرتمندان و حاکمان سالمی جمهوری. ا شته بلندی گامهای راه این در ایران ا ست بردا شاره بدان قبالً که ا  ایا

 سکوت اقلال و نماییواژگونه یتوطئه و گیرد صورت بیشتری کارهای باید آن تشریح و توضیح در البتّه و رفت؛ کوتاه

 .گردد خنثی است، انقالب دشمنان جدّی یبرنامه اکنون که سازیپنهان و
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شور، یآینده که عزیزی جوانان به اینجانب همه، این با شم ک ست آنها انتظارچ  با دهش تاکنون آنچه میگویم صریحاً ا

 عرف برای باید دائم طوربه مسئوالن دلهای اسالمی، جمهوری در. است ژرف ایفاصله دارای بشود، و میشده باید آنچه

 رمج تنهانه ثروت کسـب اسـالمی جمهوری در. باشـد بیمناک بشـدّت طبقاتی عمیق شـکافهای از و بتپد محرومیّتها

 گرانفریب با مدارا و خواریویژه به دادن میدان و عمومی منابع توزیع در تبعیض امّا هست، نیز تشویق مورد که نیست

شدّت انجامد،می عدالتیبی به همه که اقتصادی ست؛ ممنوع ب  روهیچبه حمایت، نیازمند قشرهای از غفلت همچنین ا

 چشم ن،آ یشایسته اجرای برای ولی است شده تکرار بارها قوانین، و سیاستها قالب در سخنان این. نیست قبول مورد

ست؛ جوانها شما به امید شهای یاداره زمام اگر و ا شور گوناگون بخ  که- کاردان و دانا و انقالبی و مؤمن جوانان به ک

 1.شاءاهللان شد؛ خواهد برآورده امید این شود، سپرده -نیستند کم بحمداهلل
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