
 

 

 هشیبر اند یدر گام دوم انقالب مبتن یالهجوان و حزب یحکمران اقیس یواکاو
 (ی)مدظله العال یاامام خامنه

 1درچهیمحسن عابد

 چکیده:
گام دوم انقالب و پس از چهار دهه از پ کشور ا یانقالب اسالم یروزیدر   طینقاط ضعف و قوت )مح رانیدر 

گر  ییکشور قابل احصاء است. از آنجا نیا ی( برایرونیب طی)مح ییدهایها و تهد( و فرصتیدرون که ا
است؛  رگذاریتأث زین یرونیب یفضا قدرتمند شود، مسلمًا بر یکشور و ساخت استحکام درون یدرون یفضا

کارگزاران و عملکرد آنها نقش به جادیاصالح و ا نیبنابرا  نیامر مهم دارد. در ا نیدر ا ییسزاساختارها، 
گیها و وو انتخاب و انتصاب حکمرانان با مؤلفه یحکمران هویش انیم در  یادیز تیمشخص اهم یهایژ
امام  اناتیب یمحتوا لیبا تحل قیتحق نیا رنقالب دارد. دگام دوم ا یشده برا میبه اهداف ترس لین

کاو  (ی)مدظله العال یاخامنه  نیپرداخته شده است. بر هم یالهجوان و حزب یحکمران اقیسبک و س یبه وا
دولت  نیاز ا ینینو یسازریانداز و تصوچشم ،یالهمختصات دولت جوان و حزب نییو تب فیاساس با توص

که عمل  هیانیشده در ب انیب یهاهیدستاوردها و توص قیآن با تلف تیو تقو فظکردن، ح یاتیانجام شده 
گرفتن تار ،یموضوع نیپرداختن به چن تیاست. اهم ریپذگام دوم انقالب امکان  چیدر پ خیقرار 

. برحه از زمان است نیفعال و الگوساز در ا گریعنوان بازبه رانیا یاسالم یساز آن و نقش جمهورسرنوشت
که م یکارآمد و مقتدر از حکمران ییالگو هنظام و ارائ یبا استحکام ساخت درون هاتن نیبنابرا  توانیاست 

 یمتعال یحکمران یعمل یاجرا ،ییادعا نیمبنا تنها راه اثبات چن نینمود. بر هم یآن را به جهان معرف
 است. یالهآن توسط دولت جوان و حزب یهابراساس مؤلفه

 دواژه ها:لیک
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 مقدمه
که در  هیانیدر ب گردی)مدظله العال یاتوسط امام خامنه 1397ماه بهمن 22گام دوم انقالب   د،ی( منتشر 

رکات بزرگ عنوان بتحت یانقالب اسالم یدستاوردها انیپس از ذکر مقدمه، در بخش اول با ب شانیا
انقالب به جوانان  ومگام د یرا برا یهاهیدر بخش دوم توص ،ییدر طول چهل سال ابتدا ،یانقالب اسالم

 یریارتباط تصو داریدر د شانیا نیمورد خطاب قرار دادند. همچن هیانیب نیا یهدف اصل هعنوان جامعبه
 1399 ماهبهشتیارد 28 خیتاردر  انیدانشجو یرمضان داریدر د ییدانشجو یهاتشکل ندگانیبا نما

دستاورد  لیدر ذ شانیا گر،ید یاز سو. «دوارمیمعتقدم و به آن ام یالهبه دولت جوان و حزب»فرمودند: 
نکته اشاره  نیو مستکبران جهان به ا انیافزون در برابر ُقلدران و زورگوروز یستادگیا یعنیهفتم انقالب، 

 یاله بتیاز انقالب و عظمت و ه یو پاسدار انتیو ص یریناپذمیچهل سال، تسل نیدر تمام ا»: کندیم
گردن برافراشت  یرانیو ا رانیا هشدشناخته تّی متکّبر و مستکبر، خصوص یهادولت ابلآن در مق هآن و 

 زیافتخارآم ریاز مس یافقط قطعه شدهیاست. اّما راه ط رفتهیشمار ممرز و بوم به نیجوانان ا ژهیوبه
گمان ز ریمس نیا هاست. دنبال یاسالم یبلند نظام جمهور یهاآرمان یسوبه  ِی به دشوار اد،یکه به 

جوان،  رانیشود. مد یو سرعت عمل و ابتکار شما جوانان ط یاریبا هّمت و هش دیبا ست،ین هاگذشته
و  یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیس یهادانیم هجوان، فّعاالن جوان، در هم شمندانیکارگزاران جوان، اند

 تّی بار مسئول ریز بهخود را  یهاشانه دیو عدالت، با تیّ و اخالق و معنو نید یهادر عرصه زیو ن یالمللنیب
گ یهاها و عبرتدهند، از تجربه کار را به یو عمل جهاد یانقالب هیو روح ینگاه انقالب رند،یگذشته بهره 

 شانی(. ا22/11/1397،  یا)امام خامنه« ازندبس یاسالم هشرفتیکامل نظام پ یرا الگو زیعز رانیبندند و ا
کارگزاران نظا داریدر د زین 1379در سال  وزراء؛  ئتیه یعام، نه به معنا یدولت به معنا»فرمودند:  مبا 

کشور، رهبرسه یقوا یعنی گر دولت به معنا یگانه، مسئوالن  شد، آنگاه  یکلمه اسالم یواقع یو همه. ا
خواهد رفت؛  نیاز ب ضیخواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبع یسالمکلمه ا یواقع یکشور به معنا

 المللنیدر روابط ب گاهشیجا د؛یآیوجود ممردم به یبرا یقیعّزت حق شود؛یم کنشهیر جیفقر به تدر
 یجوان گر،ید ی(. از سو12/09/1379،  یا)امام خامنه «شودیم «یکشور اسالم» نیا کند؛یم دایارتقاء پ

 هکنش مستقل در هم یالزم برا طیکه جوان شرا یادوره رود؛یشمار مبه زین یو فرهنگ یاجتماع یادوره
کرده یانتقال دگاهیاز د زین ی. برخابدییرا م یزندگ یهاو صحنه هاهنیزم  هویجوان ش رایاند، زبه آن توجه 

که با دوره یخاص  نگرندیبدان م یارزش هاز جنب زین یمتفاوت است و برخ اشیزندگ گرید یهااز رفتار دارد 
 قیتحق نیآنچه در ا ن،ی(. بنابرا4 -23: 1383)شفرز،  دانندیخوب مترادف م یو آن را با ُخلق و خو

کاو یپژوهش مورد بررس هعنوان مسأله و دغدغبه گرفته، وا توسط قشر  یحکمران اقیسبک و س یقرار 
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گام دوم انقالب با تحل یالهجوان و حزب (  در طول ی)مدظله العال یاامام خامنه اناتیب یامحتو لیدر 
 .باشدیم شانیا یرهبر یهاسال

  ینظر یو مبان میمفاه
 جوان: .أ

 هدیپد شتریآن را ب زیمتون ن یو در برخ دیآیشمار مبه یشناسهو جامع یاجتماع یموضوع یو جوان جوان
 -29 نیاست. سن یهر انسان یزندگ یایپو هدور ،ی. جوانیشناختتیجمع یاتا مسئله دانندیم یاجتماع

به  یدر زبان عرب ی(. مفهوم جوان و جوان668: 1393 ان،یبرزی)قنبر انددهینام یجوان هرا دور یسالگ 18
: دیپرس یالسالم( خطاب به مرد هیآمده است. امام صادق )عل« شباب»و  «یفت»از جمله  یمختلف یمعان

کس ک د؟،ییگویم یفت یشما به چه  مؤمن است. اصحاب  ،یرد: به جوان. حضرت فرمود: نه، فتعرض 
)جوانان،  هیکه داشتند فت یمانیبزرگسال بودند اما خداوند متعال آنان را به سبب ا یکهف همگ

 یدر زندگ یو نقش دوران جوان گاهی(. در مورد جا291: 1386 ،یشهریری)محمد دیجوانمردان( نام
شده است.  انیالسالم( ب هی)عل نیمعصوم هاز ائم یادیز ثیانسان و نقش جوانان در جامعه احاد

 شانیکرده است. ا ادینعمت  کیعنوان به یاز جوان یثیالسالم( در حد هی)عل یعل نیرالمؤمنیچه امچنان
که قدر آن را نداند  ؛«هیفضلهما ااّل من فقدهما: الّشباب و العاف عرفیال  ئانیش»: دیفرمایم دو نعمت است 

کس  (.289: 1386 ،یشهریری)محمد یو تندرست یشان دهد: جواناز دست که یمگر 
 :یاله حزب و حزب .ب 

کر« حزب» واژه مرتبه و با  7« حزب»مفهوم  نیترجمه شده است. همچن« گروه» یبه معنا میدر قرآن 
کر 9احتساب مشتقات آن  کثر موارد موجود در قرآن  ت به صور میمرتبه در قرآن آمده است. حزب در ا

گرد 5) یبیترک گروه خاص تفک دهیمرتبه( استفاده  عنوان کلمه به نیشده است. ا زیو متما کیو به دو 
گرفته است.  2 «طانیحزب الش»مرتبه و  3« حزب اهلل» یبیترک یهاواژه همقدم مرتبه مورد استفاده قرار 
کلاحزاب به نیبنابرا بر تفکر و  یاحزاب مبتن نیا . نوعگردندیمنقسم م یطانیو ش یبه دو نوع اله یطور 

با نوع نظام  یارتباط چیه لیدل نیاست، به هم صیبرخاسته از اعتقادات آن حزب قابل تشخ ینظر یمبان
کشور  یاسیس کم بر  کم بر آن سرزم یاسیس یایجغراف ایحا ندارد و تنها مرتبط با نوع نگرش و  نیحا

کم که ی. چه بسا حزب الهباشدیآن حزب م یاسیس یدئولوژیا وجود داشته  ینید یکشور ب تیدر حا
کر بیخود را نفوذ داده باشد. به هر ترت یحکومت اسالم یکه در لوا یطانیحزب ش ایباشد و   میقرآن 
که م انیب شیدو حزب را هم، از پ نیعاقبت ا اولئک حزب اهلل اال ان »: دیفرمایکرده است. همچنان 
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که حزب خدا  دی! بدانمانیاهل ا یخدا هستند، ا حزب قتیبه حق نانی؛ ا«حزب اهلل هم المفلحون
؛ تنها لشکر «فان حزب اهلل هم الغالبون»: دیفرمایم گرید ییدر جا زی( و ن22رستگاران عالمند )مجادله/

رستگار،  تیاز منظر قرآن در نها« حزب اهلل» نی(، بنابرا56خدا در دو عالم فاتح و غالب خواهند بود )مائده/
اال ان حزب  طانیاولئک حزب الش»: دیفرمایمجادله م هند بود. اما در همان سورغالب و فاتح خواه

 قتیبه حق طانیکه حزب ش دی! بدانمانیاهل ا یا طانند،ی؛ آنان حزب ش«هم الخاسرون طانیالش
گروه شدن،  یادهندهمشابه و تکان هیدو آ گر،ید ی(. از سو19عالمند )مجادله/ کارانانیز گروه  در مورد 

کرها، ملتشدن ُاّمت یفرقه شدن و حزب فرقه : دیفرمایم میها و مردم در قرآن وجود دارد. خداوند در قرآن 
ُاّمت است، و من پروردگار شما هستم،  کیُاّمت شما  نی؛ و ا«و ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاتقون»

کل حزب  نهمیفتقّطعوا امرهم ب» :دیفرمای(؛ و در ادامه م52! )مومنون/دیپس از مخالفت با من بترس زبرا 
گروه ارهخود را پاره پ نی؛ اما آنها امر د«فرحون همیبما لد به آنچه نزد خود  یکردند و فرقه فرقه شدند، هر 

اسالم خالص براساس فطرت  یادآوریروم، پس از  هدر سور نی(. همچن53دارند، دلخوشند )مومنون/
ک رییمردم و عدم تغ استوار، همه را به بازگشت به درگاه خداوند  نییعنوان آاسالم به نید بر دیدر خلقت و تأ
کانوا ش نهمیفّرقوا د نیمن الذ»: دیفرمایفراخوانده و م که د«فرحون همیکل حزب بما لد عاً یو   نی؛ از آنان 

گروه کنده ساختند و فرقه فرقه شدند؛ هر  (. 32آنها است، دلشادند )روم/ شیبه آنچه پ یخود را پرا
و  دیاسالم و امت واحده را با مبنا قرار دادن توح نیمومنون و روم، د هخداوند متعال در دو سور نینابراب

گروه هیپا نیفرموده است. بر ا انیاصل و اساس ب یوحدت اسالم  یکه در استا یفرقه و حزب ،یبندهر نوع 
 ییایزودگذر دن یا دلخوشباشد، خداوند آن ر یانسان یهاآن ارزش یحق نباشد و مبنا هکلم یاعتال
« حزب اهلل» اتیدر مورد خصوص وندمجادله خدا هسور 22 هیکه در آ یفرموده است. اما نکات مهم یمعرف

با دشمنان خدا  مانیمردم و قوم با ا یعدم دوست -2 امت؛یبه خدا و روز ق مانیا -1عبارتند از:  د،یفرمایم
گر پدر، فرزند، برادر  یو رسولش حت  دییتأ -4در قلب آنان؛  مانینور ا یاستوار -3آنها باشند؛  شانیخو ایا

 اتیخصوص نی. اگریکدیمتقابل آنان و خداوند از  تیرضا -6در بهشت؛  یجاودانگ -5 ؛یو نصرت اله
که معمواًل منافقان را از مؤمنان واقع یموارد  .کندیم کیتفک یاست 

 تیو هدا یکه نقش راهنمائ یالتیتشک کیاز  (  عبارت استی)مدظله العال یااز نظر امام خامنه حزب
اساس، دو  نی(. بر هم24/07/1390،  یا)امام خامنه کندیم فایا یهائآرمان کیآحاد مردم را به سمت 
کانال کینوع حزب وجود دارد:  به  یچه فکر حاال ؛یفکر یهاتیهدا یبرا یکشحزب عبارت است از 

کسانیدتیعقو  ینید یبه معنا یچه فکر ،یاسیس یمعنا گر چنانچه  کار را بکنند، خوب است.  نیا ی. ا
از معرفت، به  یسطح کیجامعه را به  خواهندیم رند؛یکه قدرت را در دست بگ ستین نیقصد عبارت از ا
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 ییتوانا نیچن نیکه ا یکسان تهاست. الب یخوب زیچ نیبرسانند؛ ا یدتیو عق یاسیس یاز دانائ یسطح کی
خواهند شد،  یدر مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأ یعیبطور طداشته باشند، به

 دانیو م دییمور تأ نیشکل حزب است؛ ا کی نی. استیشان نهدف نیا کنیآنها برنده خواهند شد؛ ل
کس م کنون دیحزب، تقل گریانجام دهد. شکل د خواهدیباز است؛ هر  است.  احزاب  یغرب یاز احزاب 

کسب قدرت.  یبرا یامجموعه یعنیکسب قدرت است؛ اصاًل حزب  یبرا یباشگاه یعنامبه یغرب یکنون
از  ای شوند،یمند مخودشان بهره ِی و پول و امکانات مال هیاز سرما شوند،یبا هم همراه م یگروه کی

گروه هم  کیبه قدرت برسند.  نکهیا یبرا کنند،یم یاسیس یهابند و بست ای کنند،یکسب م گرانید
بکشد، خودش بشود  نییتا آنها را قدرت پا دهدیرا انجام م هانیمشابه ا یکارها نهاست؛یا بیرق

کار قرار  کایکه در آمر یدو حزب نی. ااندگونهنیغالبًا ا ای. االن احزاب در دننیگزیجا به نوبت در رأس 
کسانکسب قدرت هستند.  یهادر واقع باشگاه هانیهستند؛ ا بلیق نیاز هم رند،یگیم گر  در داخل  یا

 دییشکل از تحّزب را تأ نیاما من ا م،یریگیآنها را نم یما جلو روندیدنبال تحّزب م وهیش نیکشور ما با ا
کشمکش قدرت؛ ا شیمعنا یبازحزب ،یسازحزب نی. اکنمینم ندارد.  یوجه چیه نیعبارت است از 

و  یدتیگسترش فکر درست )چه فکر عق یادر درون جامعه، بر یکشکانال یعنیاول،  یمعنابه حزباما 
گون( بس یکادرها تیو ترب یاسیچه فکر س ،یاسالم )امام  ستین یامر نامطلوب نیخوب است؛ ا اریگونا

 (.24/07/1390،  یاخامنه
 : یحکمران .ج

گان مترداف فیدر تعر نیمع یفارس فرهنگ کم، وال» رینظ یحکمران و حکمفرما واژ فرمانروا،  ،یحا
کردن» یدر زبان فارس یی(. مفهوم حکمروا416: 1387 ن،یرا آورده است )مع« حکمران  ایو « حکم روا 

به  تدر لغ ی(. حکمران102: 1392 ،یسیاست )و« حکم راندن» ،یحکمران یو معنا« حکم روا داشتن»
(. 689: 1379شناس و همکاران، شده است )حق فیتعر یو حکمران یراهبر ،ییحکومت، فرمانروا یمعنا

کنندگان اطالق شهروندان و حکومت انیامور است و به رابطه م میاداره و تنظ یدر لغت به معنا یکمرانح
شهروندان و  انیم هرابط هامور جامعه ب میاداره و تنظ یبه معنا ی(. حکمرانJohnson, 1997:9) شودیم

کارگزاران ندهایدر واقع، فرآ شودیکنندگان مرتبط محکومت را اتخاذ و  یمقتض ماتیتصمکه  یو نهادها و 
کم و همکاران،  ی)زارع دهندیانجام م یحکمران یبه نوع کنندیکشور اعمال م کیرا در  یتیاقتدار حا

از  یابر مجموعه یو فرمانده یرهبر ت،یریمد اعمال یبه نوع توانیرا م ی(. در واقع حکمران19: 1399
کالن بر اساس انسان و مقررات در امورات مختلف جامعه و  نیوضع قوانها در سطوح مختلف از ُخرد تا 
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که از  یبه هدف لین یکشور برا کینات شئو گریو د یامور اجتماع ت،یاعمال نظر بر اقتصاد، فرهنگ، امن
 (. 120: 1398درچه الف، یشده است )عابد میقبل ترس

 قیتحق روش
کاویتحق نیا گام دوم انقالب با تحل یالهتوسط قشر جوان و حزب یحکمران اقیسبک و س یق با وا  لیدر 

 نییو تب یروش حکمران نیل ایف و تحلی(  به روش توصی)مدظله العال یاامام خامنه اناتیب یمحتوا
گردآور یدولت نیها و مختصات چنمؤلفه از  یبردارشیپژوهش با ف نیاطالعات ا یپرداخته شده است. 

کتابخانه  انجام شده است. یامنابع 

 آن لیو تحل هیو تجز  قیتحق یهاافتهی
 :یغرب یگرائبا تحزّب یالهحزب یاسیس یافتراق حکمران وجه

)امام  کندیم میاز آن، تقس ریو غ یاله یایو اول اءیانب استیرا به س استی)قدس سره( س ینیخم امام
 ،یرودی)ش« مردم یایو دن نیاصالح امور د»: یعنی استیس دگاه،ید نی( در ا159 -160: 1397 ،ینیخم

کنار هم نهادن مفهوم اند گری(. به د16: 1393 را  یاسیس شهیاند توانیم استیس یو معنا شهیسخن، با 
که حول محور پد ینظام فکر کی مرتبط با قدرت و سعادت و مانند آن سامان  یهادهیمنسجم دانست 

که به یتلق یاسیس یاز باورها یاآن را مجموعه توانیم ای ابد،ییم به دولت و اداره امور  میطور مستقکرد 
و در  خورندیم وندیپ گریبه همد رند،یگیم رنظام و منظومه قرا کیباورها در  نیجامعه ارتباط دارد. ا

که به مسائل  یرا تراوشات فکر یاسیس شهیاند ز،ین ی. برخبرندیسر مبا هم، به یهماهنگ بشر دانسته 
: 1373دارند )بلوم،  انیتباط با قدرت و سعادت جرکه در اطراف و در ار یمسائل شودیمعطوف م یاسیس

کشور عیو توز یاسینوع نظام س ،یاسیس یدئولوژیو ا یاسیس شهی(. متناسب با اند43  یقدرت در هر 
 یحکمران یاساس ابتنا الگو نیآن جامعه بنا نهاده شده است، بر ا یو مل یکیدئولوژیا یبر باورها یمبتن

کشورقدرت در  عیو توز یحکمروائ ای کشور است. هر چند اصول  یاسیمتناسب با نظام س یهر  کم بر آن  حا
کم بر آن م یکل و  ی)زارع ردیو درست سرچشمه بگ حیو قواعد صح یدئولوژیا شه،یاند کیاز  تواندیحا

کم هیدر نظر گر،یعبارت د(. به2: 1398همکاران،  است  عهیماوراءالطب ییرویاز ن یقدرت ناش ،یاله تیحا
: 1370 ،ی)قاض ابدییانتقال م ترنییبه مسئوالن و مراتب پا ،یو احکام نیخداوند، طبق مواز یکه از سو

کتب مقدس آسمان انیاد یبرمبنا دگاهید نی(. ا110: 1395 ا،یپوو شمس اینی؛ توکل230  یو دستورها یو 
که نیبر ا انیاد یواقع روانیاعتقاد و باور پ ،یاست. در مکاتب اله یمّتک ینید گونه قدرت است  تنها از  یهر 

که از هر ع ردیگیاراده خداوند نشأت م گاه است. از د ومبّرا  یبیو خداست   دگاهیاز ظاهر و باطن دو عالم آ
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با  ریفناپذ یموجود نشیآفر میالخطا( و در دستگاه عظخداوند )ممکن دهیانسان آفر ،یدیتوح
گاه شده  دهیکه مختار آفر یحال نیانسان در ع گاه،دید نیا روانیمحدود است. به اعتقاد پ اریبس یهایآ

که واجد  یاهرگز قادر نخواهد بودجه یکند، ول خابرا انت یرشد و تعال ریمس تواندیو م کمال برسد  از 
انسان  دگاه،ید نیو جامعه باشد. بنابرا اشیو اخرو یویو سعادت دن یزندگ یبرا یگذارقانون طیشرا
که پس  یخداوند تّی ندارد، بلکه تمام قدرت و حکومت از مش نینوضع قوا یالزم را برا یستگیشا است 

گرفتن ا  نیالسالم( به زم هیرا از هبوط آدم )عل یدگانیمردم برگز نیخداوند بر خلقت انسان، از ب رادهاز تعّلق 
ا مردم مبعوث و به آنان رسالت داد ت یامبریو اله و سلم( به پ هیاهلل عل ی)صل نییالنبتا بعثت حضرت خاتم

کرده، زم یزندگ حیو راه صح یکتاپرستیرا به   ،یکنند )تهام اّی جهان مه دوها را در آن یرستگار نهیدعوت 
که تشک یمدع هینظر نی(. طرفداران ا188-187: 1390 و اراده  یاز حکمت اله یدولت ناش لیهستند 

او مردم را اداره  یندگیو به نماو از جانب  شوندیامور از طرف خداوند مبعوث م انیبوده و متصد یخداوند
کلده و حتیمانند مصر، چ میدر ممالک قد هینظر نی. اکنندیم معمول بوده  زیو روم ن ونانیدر  ین، آشور، 

اند. مردم مصر و روم، بوده انیاند و خود در زمره خداداشته ییخدا تیماه انیاست. در آن دوران فرمانروا
 هینظر نیالسالم( ا هی)عل حی. پس از ظهور حضرت مسانددانستهیم انیها و امپراتوران را از خدافرعون

که  یغمبرانیپ یبرا یحیمس ونیروحان قتیشد. در حق تیتقو یحیمس ونیطرف روحان ازو  افتیتوسعه 
کم که آن تیفرستاده خداوند هستند، حق حا کنند و  دیها باقائل شده و معتقد بودند  بر مردم حکومت 

کشور را در  ونیروحان فهیوظ غمبران،یو پس از پ ندیدر اجتماع اجرا نمارا  ینید میتعال که اداره امور  است 
گ گوست سندگانی. غالب نورندیدست  از خداوند دانسته و  یدولت را ناش ن،یقرون وسطا مانند سنت آ

که اداره مملکت با یمدع  سیالرئخیباشد. ش حیمذهب مس ندگانیو نما ونیدر دست روحان یستیبودند 
 جهینت نیچن هینظر نیقائل شده و از ا یدولت منشأ اله یبرا زین یدر قرن چهارم و پنجم هجر نایسیابوعل

که مقنن با  یقیحق روانی(. به اعتقاد پ21: 1391 باف،یاز طرف خداوند مبعوث شود )قال دیگرفته است 
رو فرستادگانش حامل  نیز امبّراست. ا یقدرت خداوند نامحدود و وجود اقدسش از هر نقص ،یاله انیاد

 یهاو اداره جامعه هستند. حکومت ومتحک لیتشک یافراد برا نیترستهیبوده و شا نیقوان نیبهتر
کل جامعه  شوندیبنا م یو نژاد یقوم ،یطبقات ینبّوت، معاد و حذف اعتبارها د،یتوح یبر مبنا ییخدا و 

کار  تیمبارزه با ظلم، فساد و جنا یهال یها. حکومتدهندیرا مورد خطاب خود قرار م یانسان را سرلوحه 
عالوه، در قرن هفده (. به188: 1390 ،یو سعادت انسان است )تهام یعالها تو آرمان آن دهندیخود قرار م
گرفت و به جا قیو عم یجد کی( مورد تشکیحکومت خدا )تئوکراس هینظر ،یالدیو هجده م آن،  یقرار 

که در آ ییهاهینظر کم تیها، مشروعنارائه شد  گرد یموکول به رأ ،یاجتماع -یاسیس تیحا و  دیمردم 
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و  یرودیبه باال داد )ش نیی)مردم( و از پا کیخود را به حکومت دموکرات یجا ن،ییپا بهحکومت از باال 
کم یهاهینظر انی(. در مجموع، از م100: 1393 ن،یبجهان گون مربوط به حا در مورد دو  شودیم ت،یگونا
کم شهیمربوط به ر یاز باورها یصلگروه ا کرد:  تیحا کم یهاهی(نظر1بحث   یهاهی(نظر2 ؛یاله تیحا
کم مدنظر امام  یاله(. آنچه در دولت جوان و حزب110: 1395 ا،یپوو شمس اینیمردم )توکل تیحا

کم هیگام دوم انقالب است، معطوف به نظر هیانی(  در بی)مدظله العال یاخامنه . شدبایم یاله تیحا
کم هینظر لیتنها در ذ یالهدولت حزب لیتشک  یمربوط به حکمران یهابا تمام مولفه یاله تیحا

 -2 ؛یمحورتقوا و اخالق ت،یمعنو مان،یا -1ها عبارتند از: مولفه نی. اباشدیم ریپذخدامحور امکان
گاه ،ینید رتیبص کم -3و پژوهش؛  یعلم و فناور ،یاسیس یآ  -4در جامعه؛  عقل و قانون ن،ید تیحا

 یمنطق یریگمیو تصم یریذپمشارکت مردم، مشورت -5 ؛یو نهاد یو نظارت مردم ینید یساالرمردم
عهد و مبارزه با به یوفا ،یدارامانت -7 ؛یو پاسخگوئ یریپذتیمسئول ت،یشفاف -6با اتکال به خداوند؛ 

و  تیامن ،یاستقالل، آزاد نیتأم -9 ؛یو مذهب ینژاد ،یقوم ،ییفضا یمحورانصاف، عدالت -8فساد؛ 
به آحاد مردم  یرسانبا خدمت یرفاه عموم نی، تأمیتعاون، همکار-10 ؛یهمراه با عزت مل یزیاستکبارست

 (. 243: 1399 درچه،یجامعه )عابد
 گام دوم انقالب هیانیدر ب یگرائجوان

کارآمد با ز یانسان یرویکشور، ن دبخشیام تّی ظرف نیترمهم و  یمانیا لیو اص قیعم یناربیمستعد و 
که بخش مهّم  40 ریجوان ز تّی است. جمع ینید  60 هدر ده جادشدهیا یتّی موج جمع هجیاز آن نت یسال 

 14به  کینزد ،یسالگ 40و  15 هانیم نینفر در سن ونیلیم 36کشور است.  یبرا یاست، فرصت ارزشمند
 یانبوه جوانان ،یآموختگان علوم و مهندسشدّوم جهان در دان هرتب ،یعال التیتحص ینفر دارا ونیلیم

کرده و آماد یانقالب هیکه با روح جوانان محّقق و  ریکشورند، و جمع چشمگ یبرا یتالش جهاد هرشد 
 یبرا یمیثروت عظ نهایاشتغال دارند؛ ا رهیو غ یو صنعت یو فرهنگ یعلم یهانشیکه به آفر یشمندیاند

که ه (. امام 22/11/1397،  یاشد )امام خامنه تواندینم سهیمقا با آن یماّد  هاندوخت چیکشور است 
کرده همرتبه از واژ 42گام دوم انقالب  هیانی(  در بی)مدظله العال یاخامنه که دو مرتبجوان استفاده   هاند 

گفت ایاست. م یانیآن در مقدمه و قسمت پا  یدیکل هانقالب، چهل بار از واژ یدر چهل سالگ شانیتوان 
کردند. همچن هیانیدر ب« جوان» که مخاطب اصل ینکته ضرور نیذکر ا نیخود استفاده   هیانیب نیا یاست 

کشور است. بنابرا یسازیاتیعمل یبرا که  نیآن قشر جوان و پرنشاط  کنون   یسال از انقالب اسالم 42ا
که امام خمهمان دهیآن فرا رس نگذشته، زما رانیا ن اعتماد و )قدس سره( به جوانان آن زما ینیگونه 

کشور ن نیکرد، مسئول نانیاطم کرده و زمام امور حکمران یبه جوانان فعل زیامروز   هیرا با تک یکشور اعتماد 
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 ینینو قیطر شکسوتان،یپ یو تجربه و ُپختگ یجوان هزیتوان و انگ قیخود به آنها واسپارند، تا تلف هبر تجرب
گام دوم انقالب پ  .دیحکمرانان باز نما یرو شیرا در 

 یمتعال یدر حکمران یساالر هستیو شا یگرائجوان

کرم نقل م امبریاز پ یثیحد یساالرستهیشا هنی(  در زمی)مدظله العال یاخامنه امام . در فتح مکه، کنندیا
کم مکه. پ کی غمبریپ گذاشتند حا کم  غمبریجوان نوزده ساله را  کردند، الزم بود حا که فتح   ایمکه را 

جوان نوزده ساله را منصوب  کی غمبریو بزرگان بودند، اما پ رمردهایهمه پ نیارند. اآنجا بگذ یفرماندار
که آقا ا هایکرد. بعض کردند  گذاشت نیاشکال  کم است، چرا او را  فرمود:  غمبریپ تیروا نیطبق ا د؟؛یسنش 

کسان«مخالفته بصغر سّنه یمحتّج منکم ف حتّج یال » مکه  یارفرماند یشخص برا نیکه با انتصاب ا ی؛ 
کم و جوان است؛ ا کهقرار ندهند  نیشان را امخالفند، استدالل استدالل، استدالل  نیچون سنش 

گر استدالل د یعنی. ستین یدرست کم بودن سن، جوان  د؛یبگوئ دیائیخوب، ب یلیخ د،یدار یگریا اما 
کبر هو اال سیفل(. »24/07/1390،  یا)امام خامنه ستین یبودن، استدالل درست فضل، بل االفضل اال

کبر کس121: 21ق، ج1403 ،ی)مجلس« هو اال کس ست؛یتر است، لزومًا برتر نکه بزرگ ی(. آن  که  یبلکه آن 
نظامات  هاست. در هم یساالرستهیشا نیا تر،ستهیشا یعنیتر است، افضل، برتر است، در واقع بزرگ

گون ا یلح و نهادهامس یروهایدر ن ه،یمقننه، قضائ ه،یمجر یدر قوا ،یاسالم یجمهور اصل  نیگونا
باشد، نه بر  هاتیو صالح ارهایبر طبق مع دیبا نشیگز ؛ینیگزستهیشود. شا تیرعا دیبا یساالرستهیشا

که در  یهائلیو تبد رییتغ نیاصل است. تمام ا کیدر اسالم خودش  نی. ایو مسائل شخص الیطبق ام
 (.24/07/1390،  یااساس است )امام خامنه نیاسالم وجود دارد، بر ا

 به جوانان)قدس سره(  ینیامام خم نانیو اطم اعتماد

کرد و عنصر  لیتبد یساالرو مردم یرا به حکومت مردم یسلطنت استبداد نیننگ میگام نخست، رژ در
که جان یملّ  هاراد کانون مد یقیجانبه و حقهمه شرفتیپ هیمارا  کرد؛ آنگاه  تیّ ریاست در  کشور وارد 

را به همگان  «میتوانیما م»و باور  هیکرد؛ روح تیّ ریمد هحوادث و وارد عرص یاصل داردانیم جوانان را
کرد؛ به برکت تحر منشأ برکات بزرگ  نیرا به همه آموخت و ا یداخل ییاّتکاء به توانا دشمنان، میمنتقل 

کاعتما ههم رانیا یانقالب اسالم ی(. در ابتدا22/11/1397،  یاشد )امام خامنه  ینیامام خم دید و تأ
و  دگاهید نیاهداف انقالب بود. البته ا شبردیپ تدر جه یجوان انقالب یروهاین عی)قدس سره( بر تجم

آن از  نیآغاز هنبود، بلکه هست 1357در سال  یحضرت امام )قدس سره( از شروع انقالب اسالم کردیرو
فرمودند سربازان  شانیکه ا ید، هنگامرقم خور 1341و در اسفندماه سال  شانیا ینهضت اسالم هعیطل

گهواره پانزده سال بعد بالنده شده و در قامت جوانان رعنا و برومند  بازانسر نیها هستند. و امن در 
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گذاشتند. اول هانقالب پا به عرص انقالب  دنیجوانان در به ثمر رس نیا ینیآفرنقش نیجهاد و شهادت 
کودتا، مقابله با تجز ،یجاسوس هفتح الن یعنیو حوادث پس از آن  یاسالم گروهک یطلبهیدفع   یهاو 

گنبد و سا غرب،ضدانقالب در  کشور بود. پس از با تجاوز رژ ریخوزستان،  کشور،  مینقاط  ک  بعث عراق به خا
کل نانیعطف اعتماد و اطم هحساس و نقط همرحل  ییخورد. آنجا دیحضرت امام )قدس سره( به جوانان 

کثر فرماندهان ار  یبرخو  یجهاد سازندگ رانیمد ،یشد زمان جنگ در سپاه پاسداران انقالب اسالمکه ا
که ا یجوانان ران،یا یاسالم یفرماندهان ارتش جمهور کودکان 1342در سال  شانیبودند   یآنها را در قامت 

کثر فرماندهان در حدود  امیق هندیکه بالقوه سربازان آ دیدیم  28 تا 22بودند. در دوران دفاع مقدس ا
محمد  ان،یهمت، احمد متوسل میابراه ،یخراز نیحس ،یحسن باقر دانیسال سن داشتند. شه

کاوه، شه ،یآرا، محمد بروجردجهان کر نیالدنیز دانیمحمود   زیکه ن یشهدا و فرماندهان ریو سا یو با
کنون در ق  .بردندیخود به سر م یهستند؛ در آن زمان در دوران جوان اتیح دیا

 و توجه به جوانان در گام دوم انقالب یساز کادر  ضرورت

توجه به جوانان و ضرورت حفاظت از جوانان در قبال نفوذ  تی(  در مورد اهمی)مدظله العال یاخامنه امام
 شانی. اشوندیرا متذکر م ینکات مهم یدر مقابل نظام اسالم تیظرف کیجوانان به عنوان  یریو بکارگ

 انیب نیمرتبط با مسائل جوانان چن یهادادن جوانان و سازمان خود را با مخاطب قرار شاتیفرما
که ما به مسئل»: کنندیم کشور، دشمن  شرفتیکشور و پ هندیآ یبرا میدهیم تیجوان اهم ههمچنان 

او هم نقش  دهد،یم تیجوان اهم هبه زانو درآوردن انقالب، به مسئل یکشور و برا بیتخر یما هم برا
کار م. آنهداندیجوان را م که از جوان ما سوءاستفاده  کنندیم یآنها هم سع کنند،یا هم رو جوان ما 

در داخل  یبه عوامل ییجاها کی کنند؛یم یزیرهبرنام نیا یو برا کنندیرا دنبال م نیکنند، آنها هم ا
کار م یدارند، رو اجیکشور احت کشور  و  رگلیو تحل یغاتیبه عنصر تبل ییجاها کی کنند؛یجوان داخل 

کار م یرو ند،دار اجیاحت هانیو مانند ا یاسیعنصر س که  اجیاحت نیهم به ا ییجاها کی کنند؛یاو  دارند 
که د یجوان کی کشور بکند و برود  که مثاًل پشت به  کنند  ورزشکار،  شه،یهنرپ افتد؛یاتفاق م م،یادهیرا وادار 

ج بشوند؛ از ا کنندیم با سر و صدا وادار ینحو کیدانشجو را به  سواد،مهین هطلب کشور خار  لیبق نیکه از 
که به  نی. همه به اردیگیها انجام مجوان یکارها از طرف دشمن رو توجه داشته باشند و مراقب باشند 

کمک نشود )امام خامنه هدشمن از جامع یریسربازگ کشور  نفوذ بر  نی(. بنابرا28/02/1399،  یاجوان 
کادرسازقشر جوان به یرو  یو در باطن مجر شدبا یالهکه به ظاهر حزب یدولت جوان یبرا یمنظور 

که م ییدهایاز تهد یکیدشمن باشد،  یها و راهبردهابرنامه با  یاز جانب دشمنان خارج تواندیاست 
که  گونهنیا تواندیم زیآن ن گرینفوذ انجام شود. شکل د هپروژ کیعنوان به یداخل انیحام تیحما باشد 
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گ یالهجوان و حزببه واقع دولت  کار قرار  ح نفوذ رو هو ب ردیدر رأس   نیعناصر مختلف ا یمرور زمان طر
 دولت انجام شود. 

 یالهدر دولت حزب یگرائنسبت به جوان  (ی)مدظله العال یاامام خامنه کردیرو

خصوص  ، در1399در سال  ییدانشجو یهاتشکل ندگانیبا نما داری(  در دی)مدظله العال یاخامنه امام
و البته دولت  دوارمیمعتقدم و به آن ام یالهبه دولت جوان و حزب»فرمودند:  یالهدولت جوان و حزب

ساله  32 یمعنابهدولت جوان، آن هم مثاًل جوان  سیرئ کی دیکه با ستین نیا یمعناجوان صرفًا به
که بتواند  ینیدر سن که یادولت سِرپا و بانشاط و آماده کی یعنیداشته باشد؛ نه، دولت جوان،  باشد 

کار افتاده نباشد؛ منظور ا کار بکند و خسته و از  معنا  کیباال هم به  نیتا سن هایاست. بعض نیتالش و 
گر ده  یلیکه خ شانیشصت و چند سال سّنش بود، ا ،یمانیسل زیعز دیشه نیجوانند؛ هم جوان نبود؛ ا

که من مشخص بکنم، او را در هم و ماندمیو بنده زنده م ماندیهم زنده م گریسال د جا نگه  نیبنا بود 
که جوان هم نبود. بنابراگذاشتمیکنار نم یعنی داشتم،یم  نیکه در سن یاوقات افراد یبعض نی. او را 

نظر من عالج مشکالت انجام بدهند. به هر حال به توانندیرا م یخوب هجوانان یکارها ستند،یهم ن یجوان
که م یلهاکشور، دولت جوان حزب )امام « دشوار عبور بدهد یهاکشور را از راه تواندیو جوان مؤمن است 

کل28/02/1399،  یاخامنه که  یبرداشت ظاهر یکیکرد.  توانیم ی(. از مفهوم جوان دو برداشت 
گیو یمعناکه به یبرداشت باطن یگریافراد است و د یزندگ میتقو ومعطوف به سن  و افعال و رفتار  هایژ

جوان در  ه(  از واژی)مدظله العال یاآنهاست. آنچه مسلم است منظور امام خامنه یاد و سبک عملکردافر
ک  کی دهم خو نیهر چند ا ست،یو سن او ن یمیصرفًا جوان تقو یالهاعتقادش به دولت جوان و حزب مال

گیو و یرفتار اتیاست. به هر حال آنچه مهم است خصوص یاصل اریو مع  یحکمرانان یعملکرد یهایژ
که سّکان حکمران گرفت. بنابرا یاست  گام دوم انقالب در دست خواهند   شان،یسخنان ا یبر مبنا نیرا در 

که مولفه یمنظور از دولت جوان، دولت رسدیبه نظر م کارکرد خود بروز و  ررا د یجوان یهااست  عملکرد و 
که ا ینکته ضرور نیذکر ا نیظهور دهد. همچن  سینه رئ کنندیدولت جوان م صحبت از شانیاست 

گر به معنا نیجمهور جوان؛ بنابرا گرفته شود، شامل هم یدولت ا کم نیمسئول هعام در نظر   تینظام و حا
. اما باشدیم یو لشکر یکشور یهاسازمان ونهادها  ریمسلح و سا یروهایگانه و نسه یقوا ریکشور نظ

آنها  هرمجموعیوزراء و ز ئتیه یهور و اعضاجم سیخاص آن عبارت است از شخص رئ یدولت به معنا
کشور ما منظور از دولت، معنا نی. بنابرایانیم رانیکل و مد رانیشامل مد  باشد،یخاص آن م یچون در 

 جوان آنهاست. التیو تشک رانیوز ئتیه دفه د،یآیم انیسخن از دولت جوان به م یوقت
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منظور قبول بار جوانان به ی( خودسازی)مدظله العال یاجوانان از منظر امام خامنه یاصل فیاز وظا یکی
کشور متعلق به  نیا»: دیفرمایکه ماست. چنان ندهیدر آ یانقالب اسالم نیو امانت سنگ تیمسئول

و آن را به نسل بعد  ردیبگ لیاز خود تحو شیرا از نسل پ نیباِر امانت سنگ نیا دیجوانان است و جوانان با
کل(. به11/10/1370،  یا)امام خامنه «دیبرسان وابسته  یبر خودساز یانقالب اسالم هگانپنج ندیفرا یطور 

جماعت و ُاّمت حاصل  یو تقوا یفرد یاست؛ تقوا یعمل یاش با مراقبت و با تقواهمه هانیاست: ا
در پنج بخش  شرفتیپ یرانیا یاسالم یدر الگو ن،ی(. بنابرا28/05/1384،  یا)امام خامنه شودیم

گان ریها، رسالت، افق و تدابآرمان ،ینمبا  ،یشامل انقالب اسالم یاسالم نیتحقق تمدن نو هو مراحل پنج 
الگو  نیا ریتداب یکل نییبه تب ؛یاسالم نیو تمدن نو یاسالم هجامع ،یدولت اسالم ،ینظام اسالم لیتشک

گسترش ا ازین موردو الزامات  پرداخته شده : 1398ب،  درچهیت )عابدشده اس انیالگو ب نیجهت بسط و 
 است. یمبتن یو اجتماع یفرد یبر خودساز یبعد از انقالب اسالم هگانپنج ندیاساس، فرا نی(. بر هم38

 منبع: نگارنده ؛یمتعال یحکمران یبا اجرا یاسالم نیتحقق تمدن نو هگان 5 ندی: فرا1 شکل

که،  نیبر ا زی)قدس سره( ن ینیخم امام را بسازد  گرانید تواندیودش را نسازد، نمانسان تا خ»باور بودند 
کشور ساخته بشود شودیساخته نشوند، نم گرانیو تا د (. و 379 -380: 11، ج1378 ،ینی)امام خم« که 

که امام خامنه یهمان قاً یمطلب دق نیا مختلف به آن اشاره داشته  اقعدر مو زی(  نی)مدظله العال یااست 
 نامندیم Life Styleکه در غرب آن را  یزیاند. همان چکرده ادی «یسالما یسبک زندگ»و از آن تحت عنوان 

که هر  یکه فرهنگ جامعه به سبک یو مربوط به فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه است. مادام باشد 
کشور باشد و به محض احراز  قدصرفًا منت دهینرس یتیکه به مسئول یتا زمان یفرد و معترض به اوضاع 

ُگرگ یت دولتو ُپس تیمسئول کشور  نیبزند، ا المالتیب لیو م فیگرسنه دست به چپاول و ح یمانند 
 هخود از واژ اناتی(  در بی)مدظله العال یاامام خامنه نکهینخواهد داشت. ا شرفتیپ یبه مقدار اندک یحت

که عدالت در پ نیناظر به هم کند،یم دهتوسعه استفا یبه جا شرفتیپ  مستتر شرفتیموضوع است 
کارگزاران در ز دگاهید یبر مبنا ستیقرار ن رایاست. ز خ توسعه قشر مستضعف جامعه جان  ریحزب  چر

 دهند.

انقالب 
اسالمی 

نظام 
اسالمی 

دولت 
اسالمی 

کشور 
اسالمی

تمدن نوین 
اسالمی 
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دو جهت مهم  انی، ضمن ب1390کرمانشاه در سال  انیبا دانشجو داری(  در دی)مدظله العال یاخامنه امام
کش و تیاحراز مسئول یبا جوانان، به چند خصلت و مختصات مهم جوان برا دارید بار  دنیبه دوش 

گفتگو با آنها، به انسان  دنیجوانان، شن انیخود حضور در م نکهیا یکی»: ندیفرمایانقالب اشاره م و 
. میازمندینشاط ن هیروح نیمختلف به ا یهاتیکه ما امروز در مسئول بخشد؛یو نشاط م یجوان هیروح

همان امر مطلوب  نیو ا زند؛یبلند موج م یهاقله یو طلبکار یحالت ابتکار و نوآور ،ییهاجمع نیدر چن
که نسل جوان، بار انقالب را بر د نیما است. جهت دوم ا هم خواهد  ندهیداشته و دارد و در آ وشاست 

را بر دوش دارد و من مشاهده  ینیهم بار سنگ 90 هجوان ده ست؛ین 60 همخصوص جوان ده نیداشت. ا
کشور ما، به کنمیم  شیپ یخوببار را به نیا کرده،لیوص جوانان دانشجو و تحصخصکه بحمداهلل جوان 
 گرید ییدر جا نی(. همچن24/07/1390،  یا)امام خامنه« شااهلل به منزل خواهند رساندو ان برندیم
ابتکار، صراحت،  د،یجوان، با ام عتیقضاوت را دارم، طب نیها ادر مورد جوان شهیهم»: دیفرمایم

از  یهستند؛ بخش یمتیقیجامعه عناصر ذ هادار یبرا هانیهمراه است و ا یریناپذیخستگ ،یریخطرپذ
بودن  دیناام ایعدم صراحت،  ایعدم وجود ابتکار،  ایخسته شدن،  ای نبودن ریاز خطرپذ یمشکالت ما ناش

و جوانان  یمؤمن و انقالب انی(. جر28/02/1399،  یا)امام خامنه «ستیدر جوان ن هانیاست؛ ا
کسان هانیا ؛یبه تندرو دیرا متهم نکن یالهحزب که با هم یهمان  اخالص در  هوجود، با هم ههستند 

جان دادن و  هالزم باشد، مسئل یملّ  تیّ که دفاع از مرزها الزم باشد، دفاع از هو ییآنجا ،حاضرند دانیم
که به م هانیخون دادن مطرح باشد، هم  یانقالب یهاجماعت مؤمن و جوان نی. اندیآیم دانیهستند 

 وباست، خ شتریب یلیها ختراز بزرگ یشان هم از بعضشان و تعّقلشان و فهماوقات عقل یلیخ
کنهیو س دهندیم صیخوب مسائل را تشخ کنند،یم لیخوب تحل فهمند،یم انقالب و اسالم  چا

کاب یدولت ن،ی(. بنابرا30/10/1394،  یاهستند )امام خامنه کل آن جوان و  انریو زوراء و مد نهیکه 
که بخش یاتیباشند، خصوص یالهحزب در   یاآن را امام خامنه تیها و مختصات با اهماز مؤلفه یدارند 

گیو نیاند. اکرده انیمختلف ب یدارهایخود در د اناتیب یبرخ  هیروح ؛یعبارتند از: تقوا و خودساز هایژ
کسب دانش؛  لیتحص ؛یخواهعدالت ؛یصراحت و طلبکار هیروح ؛یو نشاط؛ ابتکار و نوآور دیام علم و 

خوب  لیاسالم و انقالب؛ قدرت تعّقل و تحل یبذل جان و مال برا ؛یو منافع مل تیدفاع از مرزها و هو
ها مؤلفه نیا گر،یعبارت د. بهانهیگراواقع یخواهآرمان ؛یریناپذیو خستگ یریمسائل؛ خطرپذ

آحاد مردم از حکمرانان،  یتمندیو نصرت مردم، رضا تیلکارآمد، اثربخش، مقبو یحکمران هکنندنیتأم
 .باشندیم یاسیس یایفدر هر جغرا یاسیثبات س جادیدولت مقتدر و عامل ا
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 ؛ منبع: نگارنده یااز منظر امام خامنه یاله: مختصات جوانان حزب2 شکل

کنون شده با  میگویم حاً یانتظار آنها است صرکشور، چشم هندیکه آ یزیبه جوانان عز نجانبیا آنچه تا
طور مسئوالن به یهادل ،یاسالم یژرف است. در جمهور یافاصله یو بشود، دارا شدهیم دیآنچه با
کیبشّدت ب یطبقات قیعم یهاِبتپد و از شکاف هاتّی رفع محروم یبرا دیدائم با  یباشد. در جمهور منا

و  یمنابع عموم عیدر توز ضیهست، اّما تبع زین قیکه مورد تشو ستیتنها جرم نکسب ثروت نه یاسالم
بشّدت  انجامد،یم یعدالتیکه همه به ب یاقتصاد گرانبیو مدارا با فر یخوارژهیدادن به و دانیم

سخنان در  نی. استیمورد قبول ن روچیهبه ت،یحما ازمندین یغفلت از قشرها نیممنوع است؛ همچن
ها به شما جوان دیآن، چشم ام هستیشا یاجرا یبرا یه است ولبارها تکرار شد ن،یو قوان هااستیقالب س

گر زمام ادار کشور به جوانان مؤمن و انقالب یهابخش هاست؛ و ا گون  کاردان سپرده شود،  یگونا و دانا و 
 (. 22/11/1397،  یاهبرآورده خواهد شد )امام خامن دیام نیا

  

مختصات

دولت جوان و حزب الهی

تقوا  و 

خودسازی روحیة جوانی 
امید و نشاط

ابتکار و 
نوآوری

روحیة صراحت 
و  طلبکاری

عدالت خواهی

تحصیل علم  و
کسب دانش

دفاع از مرزها 
و هویت و 
منافع ملی

بذل جان و مال 
برای اسالم و 

انقالب

قدرت تعقّل و 
تحلیل خوب 

مسائل

خطرپذیری و 
یرخستگی ناپذ

ی

آرمان خواهی  
واقع گرایانه
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 یالهدر دولت جوان حزب یگرائو واقع یگرائآرمان

 ن،یاّما ا دهد،یخواه را عذاب داده و مآرمان یهاهمواره وجدان ها،تّی و واقع دهایبا انیم هفاصل شکیب
گذشته در موارد یشدنیط یافاصله با  نده،یدر آ شکیشده است و ب یبارها ط یاست و در چهل سال 

(. 22/11/1397،  یاخامنه مماخواهد شد )ا یط شتریبا قدرت ب زه،یحضور نسل جوان مؤمن و دانا و ُپرانگ
در ابعاد  تیموفق شود،یشناخته م ستهیعملکرد حکمرانان آن شا یمردم برا یجامعه از سو کیآنچه در 

 ،یُبعد اجتماع ،یُبعد فرهنگ ،یتیو امن یُبعد دفاع ،یاسیُبعد س ،یُبعد اقتصاد رینظ یمختلف حکمران
عنوان مثال در ُبعد مطلوب است. به یحکمروائ بعادا ریو سا یستیزطیو فناورانه، ُبعد مح یُبعد علم

و  یبه دور از رانت و فساد ادار ایداشتن اقتصاد سالم و پو د،یجامعه از قدرت خر یبرخوردار ،یاقتصاد
کالن است. اقتصاد افتهیسازمان  که آحاد مردم جامعه در آن احساس عدالت  یدر دو بخش خرد و 

کنند. شتیبط با معمرت یهاحوزه یدر تمام یاقتصاد  خود را با تمام وجود حس 

گام دوم انقالب در خصوص عدالت مورد انتظار  هیانی(  در بی)مدظله العال یااساس، امام خامنه نیهم بر
 یاسالم یالبّته عدالت مورد انتظار در جمهور»: دیفرمایم یعلو یبر حکمران یمبتن یمتعال یاز حکمران

آن به  یاجرا یبرا دیام ماست و چش هانیبرتر از ا یشناخته شود، بس یحکومت علو رویاست پ لیکه ما
سوم با موضوع اقتصاد  هیدر توص شانیا نی(. همچن22/11/1397،  یا)امام خامنه« ها استشما جوان

در درون دولت  یاقتصاد یهاجوان و دانا و مؤمن و مسّلط بر دانسته همجموع کی گمانیب»: دیفرمایم
)امام « باشد یامجموعه نیچن تّی فّعال دانید میبا روِش یمقاصد برسند. دوران پ نینست به اخواهند توا

گام دوم انقالب رسالت یالهسخن حکمران جوان و حزب گری(. به د22/11/1397،  یاخامنه  ریخط یدر 
که ا نیبرعهده دارد. به ا گام اول  هنگاهفت یبرکات و دستاوردها تیحکمرانان ضمن حفظ و تقو نیمعنا 

گانه در هفت یهاهیتوص یسازیاتیقبال به اجرا در آوردن و عمل در ریخط یتیو مأمور فهیانقالب، وظ
 یارض تّی و حفظ تمام تیثبات و امن -1برکات و دستاوردها عبارتند از:  نیگام دوم انقالب دارند. ا هیانیب
 ؛یو عمران یو اقتصاد یاتیح یهارساختیز دجایو ا یعلم و فناور هکشور در عرص شرانیموتور پ -2 ران؛یا

آحاد  یاسیس نشیآور بارتقاء شگفت -4 ؛یرسانخدمت هو مسابق یمشارکت مردم دنیبه اوج رسان -3
کّف  نیسنگ -5مردم؛  و  تیمعنو ریچشمگ شیافزا -6کشور؛  یامکانات عموم میعدالت در تقس هکردن 

جهان  انو مستکبر انیفزون در برابر ُقلدران و زورگوروزا یستادگیا -7جامعه؛  یعموم یاخالق در فضا
گام دوم  هیانی(  در بخش دوم بی)مدظله العال یاامام خامنه نی(؛ همچن10 -14: 1397،  یا)امام خامنه
 یبرا یو آمادگ یاسالم نیبه تمّدن نو لین یعنی یآرمان بزرگ انقالب اسالم یرا برا ییهاهیانقالب، توص
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گرفته در طول تار یحکمران نیتر)ارواحنا فداه( به عنوان مطلوبیعظم تیوال دیطلوع خورش  خیشکل 
 -4اقتصاد؛  -3و اخالق؛  تیّ معنو -2علم و پژوهش؛  -1عبارتند از:  هاهیتوص نیکردند، ا انیب تیبشر

سبک  -7با دشمن؛  یمرزبند ،یروابط خارج ،یعّزت ملّ  -6 ؛یاستقالل و آزاد -5عدالت و مبارزه با فساد؛ 
گام  یالهکه از دولت جوان و حزب یتیرسالت و مأمور نی(. بنابرا20 -29: 1397،  یا)امام خامنه یزندگ در 

 ریانداز و تصوعنوان چشمآنها به تیحفظ و تقو ها،هیدستاوردها و توص قیتلف رود،یدوم انقالب انتظار م
 است. یالهجوان و حزب یحکمران یمطلوب برا

 یریگجهینت
کاو یبررس (  در مورد دولت ی)مدظله العال یاامام خامنه اناتیو ب یفکر همنظوم ،یاسیس هشیاند یو وا

که ا ،یالهجوان و حزب کشور برا قیو تشو بینسبت به ترغ یاژهیاهتمام و شانینشان از آن دارد   یمردم 
کاند که آن رئ ییدایانتخاب  ک سیدارد  کاب یادیز اریبس دیدولت تأ داشته  یالهوان و حزبج هنیبر انتصاب 

گیاز مختصات و و یبا برخوردار یالهدولت جوان و حزب ان،یم نیباشد. در ا : ریخاص خود نظ یهایژ
 ؛یخواهعدالت ؛یصراحت و طلبکار هیروح ؛یو نشاط؛ ابتکار و نوآور دیام هیروح ؛یتقوا و خودساز

کسب دانش؛ دفاع از مرزها و هو لیتحص اسالم و انقالب؛  یل جان و مال برابذ ؛یو منافع مل تیعلم و 
 انه،یگراواقع یخواهآرمان ؛یریناپذیو خستگ یریخوب مسائل؛ خطرپذ لیقدرت تعّقل و تحل

آحاد مردم از حکمرانان،  یتمندیو نصرت مردم، رضا تیکارآمد، اثربخش، مقبول یحکمران هکنندنیتأم
 .باشندیم یاسیس یایدر هر جغراف یاسیثبات س جادیدولت مقتدر و عامل ا

 یاله(  دولت جوان و حزبی)مدظله العال یاگام دوم انقالب توسط امام خامنه هیانیب یبر مبنا نیهمچن
 نیگام دوم دارد. ا یهاهیتوص یسازنهیو نهاد نیشیدستاوردها پ بیدر خصوص تعق ریخط یرسالت

 یاقتصاد قو ران؛یا یارض تّی و تمام یو حفظ منافع مل تیامن نیو تأم یاسیها عبارتند از: ثبات سمولفه
عنوان به یمردم جامعه؛ توجه به علم، پژوهش و فناور شتیمع نیتأم لیبا تسه یرفاه عموم نیو تأم

به اوج  ؛یو عمران یاقتصاد ،یاتیح یهارساختیز جادیمختلف و ا یهاکشور در عرصه شرانیموتور پ
 ،یریپذتیبا مسئول یرسانخدمت هسابقو تعاون و م یهمکار هتوسع ،یمشارکت مردم دنیرسان

آحاد مردم؛  یاسیس نشیو اخالق، ب تیّ آور معنوارتقاء شگفت ؛ینید یساالرو مردم تیشفاف ،ییپاسخگو
 ؛یحکمروائ یهانهیزم یو مبارزه با فساد در تمام یابعاد حکمران یروزافزون عدالت در تمام شیافزا

و  یدر روابط خارج یبا حفظ عّزت ملّ  راههم یستکبار جهانا هو مقاومت فعال در مقابل جبه یستادگیا
در  یو اسالم یرانیا یسبک زندگ جیکشور و ترو یحفظ استقالل و آزاد ؛یبا دشمنان خارج یمرزبند
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گرا جوان یاز حکمران ستهیشا یرسازیانداز مطلوب و تصودر قالب چشم هااستیس نیا یجامعه. با اجرا
و  یاسالم نیبه تمّدن نو لین یعنی یبزرگ انقالب اسالم یو حتم یرمان قطعبه آ توانیم ،یالهو حزب

 بود. دواری)عج( امیعظم تیوال دیطلوع خورش یبرا یآمادگ
 منابع و ماخذ:

 کر  ز. قم: انتشارات خوشرو.ی. چاپ دوم. پائیاقمشه یاله یمهد ه(. ترجم1383م. )یقرآن 
 امام  اناتیب ری)تقر یحکومت اسالم ه؛یفق تی(، وال1397اهلل. )روح ،«ره»ینیامام خم

 .«ره»ینیو نشر آثار امام خم می، تهران: مؤسسه تنظ(«ره»ینیخم
 ره»ینیامام )نور(، مجموعه آثار امام خم هفی(، صح1378) اهلل،دروحّی س ،«ره»ینیامام خم»، 

 .«ره»ینیو نشر آثار امام خم میتنظ ه، تهران: مؤسس11 یجلدها
 گام دوم انقالب، چاپ اول، اسفند، تهران:  هیانیبر ب ی(، شرح1397) ،یدعلی، س یاامام خامنه

 در سپاه. هیفقیول یندگینما یاسیمعاونت س
 یهاتشکل ندگانیبا نما یریدر ارتباط تصو اناتی(، ب1399) ،یدعلی، س یاامام خامنه 

 28/02/1399 خیدر تار ان،یدانشجو یرمضان دارید ،ییدانشجو
 خیانتخابات، در تار یاندرکاران برگزاردست داریدر د اناتی(، ب1394) ،یعلدی، س یاامام خامنه 

30/10/1394 
 در  ،یکرمانشاه، در دانشگاه راز انیدانشجو داریدر د اناتی(، ب1390) ،یدعلی، س یاامام خامنه

 24/07/1390 خیتار
 28/05/1384 خی، در تار داریدر د اناتی(، ب1384) ،یدعلی، س یاامام خامنه 
 12/09/1379 خیکارگزاران نظام، در تار داریدر د اناتی(، ب1379) ،یدعلی، س یاامام خامنه 
 11/10/1370 خی، در تار داریدر د اناتی(، ب1370) ،یدعلی، س یاامام خامنه 
 جلد اول، تهران: آران. ن،یترجمه: احمد تد ،یاسینظام س یهاهی(، نظر1373. )یتامیلیبلوم، و 
 تهران: مرکز  ،یشهر یی(، قدرت و حکمروا1395) ایپوو محمدکاظم شمس هلیجم ا،ینیتوکل

 .یبهشت دیچاپ و انتشارات دانشگاه شه
 کتر ،یمل تی(، امن1390، )یدمجتبیس ،یتهام جلد اول،  ،یتیو امن یدفاع یهااستیس ن،یدا

 یمعاونت فرهنگ ران،یا یاسالم یارتش جمهور یاسیس یدتیچاپ دوم، تهران: سازمان عق
 نشر آجا(.)
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 (، فرهنگ معاصر هزاره، تهران: انتشارات فرهنگ 1379و همکاران ) محمدیشناس، علحق
 معاصر.

 یحکمران یهامولفه نیی(، تب1398. )درچهیو محسن عابد یاحمد دعباسیبهادر؛ س ،یزارع 
 -11صص  ،یدفاع مل یآبانماه، دانشگاه عال 20 ،یحکمران یمل شیهما نیدر اسالم، اول یمتعال

1. 
 سهی(، مقا1399. )درچهیو محسن عابد فردیشگاهیزهرا پ ؛یاحمد دعباسیبهادر؛ س ،یزارع 

 یحکمران یمل شیهما نیخوب در غرب ، دوم یدر اسالم و حکمران یمتعال یحکمران یقیتطب
 .1 -22صص  ،یدفاع مل یآبانماه، دانشگاه عال 20 ،یاسالم

 ( ،مبان1383شفرز، برنهارد ،)کرامت یشناسجامعه ی  .یاهلل راسخ، تهران: نشر نجوانان، ترجمه: 
 کتاب یاسیس یهاشهی(، اند1393) یمرتض ،یرودیش و  شهیاند یهادر اسالم، مجموعه 

 .تیانتشارات زمزم هدا ،یاسالم قاتیقم: پژوهشکده تحق ز،یی(، چاپ دوم، پا1) استیس
 در غرب از اصالح  یاسیس یهاشهی(، اند1393) ادهیک نیبجهان لیو اسماع یمرتض ،یرودیش

کتاب ستم،یتا قرن ب ینید (، چاپ اول، بهار، قم: 3) استیو س شهیاند یهامجموعه 
 .تیانتشارات زمزم هدا ،یاسالم قاتیپژوهشکده تحق

 کاربست تداب1398الف، محسن، ) درچهیعابد  یرانیا -یاسالم یالگو ری(، الزامات بسط و 
 یاسالم یکنفرانس الگو نیموعه مقاالت هشتممج ،یاسالم نیدر تحقق تمدن نو شرفتیپ
خردادماه،  23و  22ها و الزمات تحقق، چالش ها،شرانیپ شرفت؛یپ ی: الگوشرفتیپ یرانیا

 .38 -53صص  شرفت،یپ یرانیا یاسالم یمرکز الگو ن،تهران: دانشگاه تهرا
 یرانیا -یمطلوب اسالم یحکمران یالگو یهامولفه نیی(، تب1398ب، محسن، ) درچهیعابد 

 یاسالم یکنفرانس الگو نیمجموعه مقاالت هشتم ،یاسالم نیتمدن نو ینگیدر نهاد شرفتیپ
خردادماه،  23و  22ها و الزمات تحقق، چالش ها،شرانیپ شرفت؛یپ ی: الگوشرفتیپ یرانیا

 .115 -130صص  شرفت،یپ یرانیا یاسالم یمرکز الگو تهران،تهران: دانشگاه 
 یجمهور یمنظور ارتقاء اقتدار ملمطلوب به یحکمران یابی(، الگو1399)محسن،  درچه،یعابد 

و دکتر  یراهنما: دکتر بهادر زارع دیاسات ،یاسیس یایجغراف هدر رشت یدکتر هرسال ران،یا یاسالم
 سیپورعزت، پرد اصغریو دکتر عل فردیشگاهیمشاور: دکتر زهرا پ دیاسات ،یاحمد دعباسیس

 دانشگاه تهران. لبرزا
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 ران،یدر ا یاسیقدرت س ییفضا عیتوز یاستراتژ ای ی(، حکومت محل1391محمدباقر ) باف،یقال 
 .ریرکبیچاپ ششم، تهران: مؤسسه انتشارات ام

 هفصلنام ران،یجوانان ا یشناسدر خصوص مسئله ی(، پژوهش1393) ،یعل ان،یبرزیقنبر 
 . 667 -696ان، صص ، زمست4 ه، شمار3 هدور ران،یدر ا یاجتماع قاتیمطالعات و تحق

 ق(، بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار 1403) ،یالعالمه محمدباقر بن محمدتق ،یالمجلس
 : مؤسسه الوفاء.روتیمجلدات، ب 110من  21مجلد  ه،یاالطهار، الطبعه الثاناالئمه

 (، ترجمه: ی)ترجمه فارس الحکمهزانی(، منتخب م1383محمد، ) ،یشهریریمحمد
قم:  ،ییطباطبا دمحمدکاظمیبا اشراف س ینیحس دیدحمی: سصیتلخ ،یخیش درضایحم

 .ثیدارالحد قاتیمرکز تحق
 (، چاپ اول، تهران: انتشارات یجلد کی) نیمع ی(، فرهنگ فارس1387محمد ) ن،یمع

 نما.فرهنگ
 چاپ اول، تابستان، تهران: سمت. ،یبر دولت محل ی(، درآمد1392) یهاد ،یسیو 
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