
 

 

 (ت؟یظرف ای دیدولت در گام دوم انقالب، )تهد ییالزامات تحقق جوانگرا یبررس

 1فربد  الیدان

 : چکیده
گذشته دغدغه حکومت یاتیاز مسائل و ضرور یکیکشور  تیریدر مد ییگراجوان که از  ها بوده است است 

کشور ما ن است. و  یاسالم رانیا یدولت، نظام و ملت انقالب ازیو مورد ن ستیموضوع مستثنا ن نیااز  زیو 
در جهات مختلف  یتوجهو جهش قابل ییایپو تواندیانجام شود م یستگیاصالح به شا نیکه ا یدر صورت

کشور شود. ضرورت سپردن عرصه مد دینما جادیا  انتویبه جوانان را م تیریکه منجر به رشد و توسعه 
کامل و ب یبه معنا یخوب دانست ول یکردیرو و حتمًا  ستیبه جوانان ن تیریو شرط مد دیقیسپردن 
گرفته شود تا به علت برخ یالزامات دیبا  نینشود. هدف ا لیتبد دیبه تهد یاحتمال یخطاها یدر نظر 

گردآور از  ییگراجوان یها( از منابع مختلف است و شاخصهاتیو ظرف دهایالزامات )تهد نیا یپژوهش 
 یلتحلی – یفیاز نوع توص قیتحق نی( پرداخته شده است. روش اینگاه رهبر معظم انقالب )مد ظله العال

کتابخانه یو مبتن گردآور بیترت نی. بدباشدیم یابر روش مطالعات  کتاب یکه در   یهااطالعات از 
گرفته  ت پرداخته شده است.اطالعا لیشده و پس از مطالعه به تحلمختلف و مقاالت بهره 
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 مقدمه 
کنون، ه یران از ابتدایا یاسالم یکار آمده در نظام جمهور یرو یهاگفتمان دولت گاه به یانقالب تا  چ 

گفتمان اصط کامل با   ییو اجرا یاشهیاند یهامنطبق نبوده است. ضعف یل انقالب اسالمیور 
کارآمدیمختلف، به مرور زمان سبب ا یهادولت نظام  یو فرهنگ ی، اقتصادیاسیس یجاد خلل در 
دولت جواِن »تحت عنوان  یک دولت پرتوان و مکتبیکار آمدن  ین امر سبب شده تا رویاند. اشده

ک یهاکه در سال یاابد. مسئلهیت یش ضرورت و اهمیشتر از پیب« یلهالحزب د یگذشته همواره مورد تأ
کت ییگام دوم بر ضرورت جوانگرا هیانیدر ب زیآنکه رهبر انقالب ن ژهیوبهرهبر معظم انقالب بوده است و   دیأ

گام دوم انقالب مکرده  یریگالزامات شکل» یهاداشتادی. فلذا در سلسله.دانندیاند و آن را از الزامات 
 یم پرداخت.  با طرح سواالتیدولت مذکور خواه یهادها و شاخصیبا یبه بررس« یاللهدولت جوان حزب

 ایاست؟ آ افتهی تیاهم یاسالم یجمهور  یبرا ییجوانگرا زان تحقق یم بود: میبه دنبال پاسخ آن خواه
کشور ب یآن مشکالت یبرا ییاز جوانگرا ریغ یراه  ییهابیچه آس افت؟ی توانیا آن مواجه شده نمکه 

 تیماه هیاما در باطن، عل میکرده باش ییکه ظاهرًا جوانگرا ینوعکند به دیرا تهد ییجوانگرا تواندیم
کرده باش ییجوانگرا  م؟یعمل 

ک د توجه داشتیبا از  ییرزدایمنزله پدولت جوان به کیکار آمدن  یبر رو شانیا دیمنظور رهبر انقالب و تأ
ساله را جزو رده جوان 40افراد  دهندیکه از جوان ارائه م یفیدر تعر لیدل نیبه هم ست،یجامعه ن

 سن را جوان بدانند. نیاز ا ترنییممکن است پا یعلوم اجتماع فیکه در تعار یدر حال آورند،یحساب مبه

 یاللهدولت جوان حزب یستیچ
مشخص از آن ارائه  یفی، الزم است تعریان انقالب اسالمبا نش یتر شدن ابعاد مختلف دولتروشن یبرا

، با نشاط و یه جهادیبرخودار از روح ی؛ دولتیاللهدر دولت جوان حزب« جوان»شود. منظور از واژه 
کشور است. چنیانگ یپرتالش و دارا کالن  ، یاقتصاد یهادر بزنگاه ین دولتیزه جهت حل مشکالت 

موجود  یهاتیظرف یت، از تمامیفرار از مسئول یبرا یتراشبهانه یجابه  یالمللنیو ب ی، فرهنگیاسیس
 یو معنو یبه سمت اهداف ماد یاسالم یرفع موانع حرکت نظام جمهور یآن برا یرامونیط پیکشور و مح

که در منطق سیبرد. بایخود، بهره م در تقابل با  ییجوانگرا یااهلل خامنهتیآ یاسید توجه داشت 
کیست. نباین یساالرستهیشا کرد و ی، شایید بر جوانگراید با تا ا امور را به دست جوان یستگان را حذف 
که فاقد شا یترتجربهکم کشور هستند. بدون شک یپ یو تخصص الزم برا یستگیسپرد  کالن  شبرد امور 
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ن شاخص ید نسبت به ایت است و بایسته و صاحب صالحیبر سپردن امور به جوانان شا ینگرش رهبر
کارآمددقت   نشود. یشتر منتهیب یالزم را داشت تا نسخه اتخاذ شده به فساد و نا

که بر اساس منوید بیبا یاللهبودن عبارت دولت جوان حزب یف رکن انقالبیدر تعر کرد  ات رهبر یان 
قانون  یها و مسئول اجراتحقق ارزش یتیریدستگاه مد»عبارت است از:  یاللهمعظم انقالب، دولت حزب

ن یگر پشتوانه چنیبه عبارت د« باشد. یانقالب اسالم یه ارکان مختلف آن معتقد به اصول و مبانک یاساس
ن دولت حل مسائل مردم و یا یاست و دغدغه اصل یناب و قاطع حکومت اسالم ی، اعتقاد به مبانیدولت

اهلل خامنه تیآ اناتیاست. طبق ب یل انقالب اسالمیشه اصیبر اساس نظامات برآمده از اند یانقالب اسالم
گر دولت از خص یا ها و اهداف آن دولت مند باشد، تمام برنامهبهره« قیعم یو اسالم یه انقالبیروح»صه یا

که انقالبیرد. البته بایپذیجامعه مثل اقتصاد تحقق م ییروبنا یهادر حوز  یژگیبودن و ید در نظر داشت 
گیانقالب و یاسیران سشه رهبیاست و بنا بر اند ین دولتیچن یو مرکز یاصل ا یدولت  یبرا یگرید یهایژ

که در یقوه مجر  به آن اشاره خواهد شد. یبعد یهاادداشتیه شمرده شده 

آمدن دولت جوان حزب یضرورت رو  یاللهکار 
ح مراحل  15حدود  ن مراحل یگذرد. ایتوسط رهبر معظم انقالب م یگانه تحقق تمدن اسالم 5سال از طر

. طبق یت تمدن اسالمیو در نها ی، جامعه اسالمی، دولت اسالمی، نظام اسالمیب اسالمعبارتند از: انقال
گرو این یسازمتوقف شده و جامعه یسازران در مرحله دولتیا یاسالم یشان جمهوریانات ایب جاد یز در 
ح ا یک دولت مکتبی به  یو حوزو ینخبگان دانشگاه یااهلل خامنهتین مراحل توسط آیاست. از بدو طر
کار آمده ییهاند پرداختند؛ اما در صحنه عمل دولتین فرآیرامون ایان نظرات خود پیب که به سر  اند 

کار یصورت حداقل گفتمان انقالب اسالم یکاتوریو بعضًا  اند. به نظر کرده یندگیرا نما یموضوعات 
 یاللهلت جوان و حزبکار آمدن دو یرا رو یسازرسد رهبر معظم انقالب نسخه عبور از مرحله دولتیم
ل یاص یهاک دولت با شاخصیل یکشور ، تشک یدانند. به عبارت بهتر تنها نسخه حل مشکالت اساسیم

که مطالبه ایاست. به هم یگفتمان انقالب کردن ین جهت است  شان از جوانان و نخبگان متعهد فراهم 
 بوده است. ین دولتیکار آمدن چن یرو ینه و بستر برایزم

کارگزاران جوان و مؤمن ن یدولت انقالب کیجاد یا گاهیز نیمتشکل از   یاسیس یازمند رشد و باال رفتن آ
که به ارتقا و پیعالوه بر ا یاللهکار آمدن دولت جوان حزب یعموم آحاد جامعه است. رو شرفت ین 

 است. یهم محتاج درخواست و مطالبه همگان یریگشکل یجانبه جامعه منجر خواهد شد؛ براهمه
، نه تنها از جنس یل مکتب انقالب اسالمیبا مختصات اص یجاد دولتیا یبرا یبه عبارت بهتر بسترساز

گفتمانین یگریو الب یبازاستیس خواهد  ین امر به مطالبه عمومیل ایو تبد یسازست بلکه از جنس 
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گر تشکلیبود. با که ا کرد  و  یکارستایس یمش ین دولتیکار آمدن چن یرو یبرا یاسیس یهاد توجه 
کمکیش بگیرا در پ یو تشکل یرقابت حزب کرد. در  یاللهبه برآمدن دولت جوان و حزب یرند،  نخواهند 

 یبرا یو به دور از روشنگر یاست نخبگانیجامعه از مردم غافل شوند و س یاسیس یروهایکه ن یصورت
کاذبیش بگیجامعه را پ به  یدولت جوان انقالب یکه خودش را به جا یرند، احتمال ظهور و بروز دولت 
کرده است، وجود دارد. یاسینخبگان س  غالب 

گام دوم انقالب ییضرورت جوانگرا  در 
کالن اجتماع نهیدر زم یرهبر کردیرو و  یمثل انقالب چه در تحوالت ساختار یتحوالت، چه در تحول 

که خودش  حامل تحول تواندیم یانیجر یعنیتحول از درون و مبدأ است،  کردیدرون نظام؛ رو شود 
انقالب دارند  یهاهیخصوص نظر در یکه رهبر ینگاه یمتحول شده باشد. در بحث انقالب اسالم

کانون که  یاست. در مطالبه تحول یدر حوزه جنبش اسالم یهر جنبش یموضوع تحول از درون و نقطه 
 یدر خودساز یدیام جدگ ای یانقالب اسالم یصراحتًا بحث نوساز شانیا رود،یامروزه از جامعه انتظار م

گا یطوربه کنندیرا عنوان م یسازو تمدن  .کنندیم فیتعر تیماه نیرا با ا یدوم، انقالب اسالم مکه در 
گام دوم بایانیمورد بدر  ، دولت و یاسالم یه، مجلس شوراییکه همه نهادها مانند قوه قضا گفتد یه 
که مهم است، یبه وظا دیبا یدارند. همگ یفیها و وظاخود جوانان رسالت یحت کنند. آنچه  ف خود عمل 

که توسط رهبر فرزانه انقالب اسالم یین دستورالعمل اجرایبه ا یبخشتینیع صادر شده است.  یاست 
ه را به صورت یف دولت، مجلس، قوه قضائیها پرداخت. وظانیک به هرکدام از اید به تفکیلذا با

ک یکم یهاشاخص کرد و در  یفیو  که برا یزمان ک بازهیمشخص  گزارش داد   یمشخص به مردم 
کرد یین دستورالعمل اجرایبه ا یبخشتینیع کارها   .چه 

گام اول، مهم ها چه بوده است؟ ن انقالب در همه عرصهیبخش ان رکن به عنوان نسخه نجاتیتردر 
که ( ره)ه بوده. همان جمله معروف حضرت امامیت فقیو وال یرهبر ی، وجود نعمت الهیعامل اصل

گر م»د یفرمایم گام دوم است یبشاه« د.یه باشیت فقیبان والیند، پشتیب نبید مملکت آسیخواهیا ت 
که یت فقیاز وال یت عملید تبعیکه ملت و امت و دولت، با  .ک نعمت عظماء استیه داشته باشند 

که با م یقیو حق ینمودن و داشتن رهروان واقع یت، عملینکته دوم تبع ت یریداست. ما هرکجا 
کردیهم به هم یلیم. در انقالب و جنگ تحمیروز شدیم، پیجلو رفت یجهاد م. جوانان ین صورت عمل 
ش یگانه همواره رو به افزادوازده یهادولت ین سنیانگیعامل رشد نظام بوده و خواهند بود. م یانقالب

ن الزمه استمرار رشد هر یرااست. بناب ییگراها جواندولت یو چابک ییایپو یهااز الزمه یکی. بوده است
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که افزا یپرورنیبه جانش ی، توجه جدیاسینظام س کابیاست  ن یگذشته، نشانگر ا یهانه دولتیش سن 
که در ا کمیاست    .میاکرده یکارن مقوله 

 در دولت ها یینه جوانگرایشیبر پ ینگاه
گرفته پس از انقالب ینه در یکاب یاعضا یب سنیترک یبررس که هرم ینشان م یاسالمازده دولت شکل  دهد 

گذشته، پ 3 یه طیدر قوه مجر یگذاراستیس  ین دولت جمهوریاست. نخست رتر شدهیر و پیدهه 
کابیتررا جوان توان آنیکه م یبیل شد. ترکیسال تشک 37حدود  ین سنیانگیبا م یاسالم نه پس از ین 

کثریانقالب نام کاب یت اعضاید. انتقال ا نه دوم یکاب ین سنیانگیش می، باعث افزانه دومیدولت اول به 
کابیز ادامه داشت، تا ایسوم و چهارم ن یهاش در دولتین روند افزایسال شد. ا 3زان یبه م نه ینکه در 

کبر هاشم کاهشیکاب یاعضا ین سنیانگی، میرفسنجانینخست ا کاب 3 ینه با  ن یشینه پیساله نسبت به 
 .دیسال رس 41به 

افت و در یش یطور مستمر افزانه بهیکاب یاعضا ین سنیانگی، میازندگاما پس از دولت نخست س
ن دولت خود با یدر نخست ید. حسن روحانیسال رس 50ش از ینژاد به بین دولت محمود احمدیدوم

ن یاش داد. به یافزا یریطور چشمگنه را بهیکاب یاعضا ین سنیانگیبا تجربه، م یاز وزرا یبیانتخاب ترک
کابیازدهم در مقاینه یکاب یاعضا یسن نیانگیب میترت سال  10حدود  1388گرفته در سال نه شکلیسه با 

ک بازه یکشور در  ییگذاران هرم اجرااستیمستمر، سن س یک روند صعودیب در ین ترتیرتر شد. به ایپ
 (.1)نمودار شمارهافتیش یسال افزا 27ساله در حدود  34 یزمان

 
 نهکابی یسن اعضا ییر: روند تغ1نمودار 
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ها به ت دادن با تجربهیان چرخش نخبگان و اولویل آن نبود جرین دالیتراز مهم یکیکه  یشیافزا
کشورها ین در حالید است. ایات جدیتجرب که  گذشته در  یهاافته، به خصوص در دههیتوسعه  یاست 

کاب یاند. براکرده یرا ط یکاهش ینه روندیکاب ین سنیانگیم « ن ترودویتجاس» ینه فعلیمثال 
کانادا با میوزنخست کابیتر از نخستسال جوان 2سال حدود  49 ین سنیانگیر  « استفان هارپر»نه ین 
گذشته در  یا طیران دولت در استرالیوز ین سنیانگین مین است. همچنیشیر پیوزنخست ک روند یدهه 

 /8سال حدود  49 /3ن یگانی، با م«بولمالکوم تورن»است و دولت  نسبتا مستمر قرار داشته یکاهش
کاب1  .تر شده استجوان« ن رودیکو»نه یسال نسبت به 

گذشته یکاب یوزرا ین سنیانگیم( 2)نمودارموجود  یآمارها یبر مبنا نه در انگلستان در سه دهه 
گذاشته و میشده در ا یکامال مخالف روند ط یروند نه از یکاب یاعضا ین سنیانگیران را پشت سر 
کاهش  7 /3حدود  2014 تا سال 1976سال که وزیها نشان میاست. بررسافته یسال  ن یشیران پیدهد 

کشورها کانادا و انگلستان در دههیچون استرال ییدر  دار ک دوره عهدهیش از یر، به ندرت بیاخ یهاا، 
کثر وزپست وزارت بوده کشورها پس از بازنشستگیران سابق در ایاند و ا ات دولت در قالب یاز ه ین 

 .پردازندینقش م یفایفکر به ا یهااتاق یا اعضایمشاوران ارشد 
 

 
کاب یسن نیانگیم: 2نمودار  کار نهیاعضا   در زمان شروع به 
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که با انگ ییاز لوازم، وجود بدنه اجرا یکی     بتواند  یریناپذیو خستگ دیام ،یطراوت، توانمند زه،یاست 
کند. تعر نیا را  ریتعب نیاست. ا «یدولت جوان انقالب»حامل دارند  نیااز  یکه رهبر یفیهدف را محقق 

گفتگو انیدر جواب دانشجو داشتند و مطالبه  یانقالب ییانشجود یهابا تشکل  یرهبر داریکه در د ییو 
گال کند یگذار استیس ای ییمختلف اجرا یهااز بخش انیکه دانشجو یاهیو  و  ینظام در حوزه 

کارآمد گفتند. ینا  عمل داشتند؛ 
کار از درون است و ا یانقالب اسالم یکل اتیبر اساس نظر یکه رهبر یمقدمات       نکهیدارند شروع شدن 

کردن  دیجوانان نبا کس شانیکردن عرصه باشند. ا یخال ایمنتظر تعارف  که  یتیدر هر موقع یمعتقدند هر 
گر در همان موقع کند، هدف تیهست، ا کار   یشانه خال هاتیئولبار مس ریو از ز ندیها را بلند ببدرست 

کس ستین طورنیا .شودیاو م یایفضاها مه نیصورت خود به خود ابه نکند، جوانان  یعرصه را برا یکه 
که رهبر نیکند به هم یخال در  انیدانشجو یهاتیفعال یمحور را برا 11گام دوم  هیانیدر ب یخاطر است 

 یهاکه عرصه ردیگیقرار م یین، نقش جوانان در فضافراخوا نیبا ا عتاً ی. طبکنندیارائه م ریمس نیا
 طیشرا نی. اکنندیم دایبه حضور جوانان پ ازیدارند ن یفیکه عملکرد ضع ییهاو مجموعه ماندهنیزمبه

 گرید یو از سو شودیجوانان م یهاتیو فعال شدن ظرف هاتیخالقخود به خود موجب بروز استعدادها، 
که مهارت و پختگ شده توسطتجربه انباشته دوش و به هاتیمسئول یتصد یالزم را برا یقشر جوان 

که در خصوص ورود جوانان به  یاز موضوعات یکی .سازدیم ریپذدارند، امکان انقالب یگرفتن بارها
ح شود نقش دولت و نهادهاست و ا یو دولت یتیریمد یهاحوزه  نیاصاًل چقدر ا کهنیممکن است مطر

گز ی، امرییجوانگرا شده است. رفتهیها پذموضوع از طرف آن  مییکه بگو ستیطور ن نیاست و ا رینا
کثر یوربه بهره ازیکه ما ن یطیها در معرض انتخاب هستند. در شرادولت  کهنیا م؛یاز امکانات دار یحدا

 یودخواهو خ یسوزفرصت ینوعجوانان قرار دهد به اریفرصت را در اخت نینباشد ا لیما یامجموعه
 .شودیم یتلق
 میاز آنچه شاهد بود شیب یو شتاب انبریم یهاکردن راه دایسرعت در حرکت و پبه طیشرا نیدر ا کشور     

کم بیدر تعق ح شدن  ضمن  یتجربه بودن جوانان درست است، اما در دوران جواناهداف خود است. مطر
کسب تجربه وجود دارد؛ نکهیا و  یتوانمند باال، زهیانگ ،یخواهآرمان نشاط، اخالص، رو،یوجود ن امکان 

وزن  یو فرسودگ یتنبل کسالت، ،یدیقدر نسبت به ناامبه اهداف، آن دنیبزرگ و رس راتییبه تغ دیام
که طرف وزنه خود را سنگ کرد. ا نیدارد  گال نیخواهد  که جوانان  عدم اجازه  مندهینکته هم درست است 

 شوند.  یبزرگ را متصد یهاا و فرصتهتیمسئول رشیآن پذهستند تا طبق  یاندوزو فرصت تجربه
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گروه تواندینم یکس چیه 98سال  یابتدا لیمثال در س طوربه      جوان و  یهاانیجر ،یجهاد یهاوزن 
کمبه یهابچه لرستان و خوزستان انکار  لیمثل س یبحران بزرگ تیریمد تیرا در موفق یتجربه انقالبظاهر 

 نیکه ب یانیاما جر م،ینکیبحران و حوادث را انکار نم یتیریمد یهاانینقش جر نیب نیکند، البته در ا
کف م یانیجر نشان داد، یخوباهدافش را به دنیرس جهیفرصت به نت هاتیریمد نیا که  حاضر  دانیبود 

که فرصت ییهابخش  نیخود را نشان داد. همچن یو توانمند ریشد و با تدب ها و در جامعه وجود دارد 
که با یتجارب  . دهدیآنان قرار م اریتدر اخ ردیجوانان قرار بگ اریدر اخت دیرا 
که در فضاها کشور کار وس ازیکه ن یینشان داده است   تیریمد یوجود دارد و آنجا جا یو جد عیبه 

کرده و موفق هم بوده دیجوانان نسل جد ست؛ین یو دستور یدانیرمیو غ یزیمپشت اند. جوان ورود 
اشاره  انجو تیبه ظرف یگام دوم وقت هیانیدر ب شانیا ست،ین ییسن دانشجو یمعنابه یرهبر ریتعبهب

 سال اشاره دارند. 40تا  یسن نیانگیم تیبه جمع کنندیم
گر کن یاسیس قیو تعم یورزاستیدر دانشگاه س مینتوان ا  م،یده ادیو  میبدنه جوان جامعه را برداشت 
و توجه  یدانشگاه یدر فضا استیدر عالم س یریتعبوجود نخواهد داشت، بهفضا  نیا یبرا یگرید یجا

که عالقه هاانیاز جر یلیخ یوجود دارد. در مقاطع یطیو تفر یافراط کردیرو کیموضوع  نیبه ا مند بودند 
 یانداشته باشند و فقط مجموعه افتدیکشور اتفاق نم یاسیبه آنچه در سپهر س یتوجه انیدانشجو
ک  یهاانیبه جر کینزد یهاانیهر وقت جر دیدارند. شا لیبه وضع آموزش و تحص ژهیه توجه وباشند 

 زین هیقض یتر شده است. در بخش افراطنگاه پررنگ نیبودند ا تریقو یتیریمد یدر فضا برالیل
دانشگاه  یفضا لندیما نندیبیو تند م یبحران یکه وضع و برش خودشان را در فضاها ییهامجموعه

 شود. زدهاستیشدت سبه
گر  یکمتر ستیامکان ز یعیو طب یعاد یدر فضاها یاسیس یهاانیاز جر یلیخ دارند و ممکن است ا

 یجانیو ه یکه اتفاق بحران ینشان داده نشود؛ اما موقع شانیبه شعارها یباشد اقبال یمنطق یفضا، فضا
خ دهد، م  یدانشگاه یفضاهاکنند.  یبه بدنه رأ لیاز القائاتشان را منجر به جمع و تبد یبرخ توانندیر

موجود،  تیمعترض به وضع یخواهخاطر آرمانخاطر بافت جوان، پرشور، با سرعت انتقال و معمواًل بهبه
 یدر فضا استیتوجه به امر س یساز هستند. جنبه افراطبحران یهاانیجر یبرا یکشت طیو مح ایمه

در  یجانیه یفضا کی جادیا یبرا یساختگ یواقع یهاانکردن دانشگاه، با بحر ریموجب درگ یدانشگاه
 مواجه است. استینسبت به امر س یطیو تفر یافراط انی. امروز دانشگاه با دو جرشودیجامعه م
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که به  میدر اجرا هست ییهابیما در معرض آس ییدر شعار جوانگرا ایآ ست؟یچ ییچهارچوب جوانگرا
که برخ هدغدغ نیطور مثال اضربه بزند؟ به ییجوانگرا که  هاانیجر یوجود دارد  بستگان خود را 

کمترسن کنند.  ییجوانگرا دهیو از آن با ا رندیکار بگدارند به یوسال   دفاع 
کسان ازیکه رهبر انقالب براساس ن یآن اتفاق کردند موضوع خادمان مردم و  ح  که  یجامعه مطر است 

کنند. بر اساس تجربه  یمختلف دولت در بعد از انقالب اسالم یهاکه از دوره ییهابناست جامعه را اداره 
تالش و خدمت از فرسوده  یبودند و برا یو سرزندگ طنشا تیدو خصوص یکه دارا ییهادوره میداشت

متعهد و » یرهبر دییمورد تأ بیترک یعنیاند؛ و اخالص در عمل وصل شده لیو اص قینبودن به باور عم
کردند، تر عاند، موفقبوده «یانقالب که خ یطرف فرد کیاز  یعنیمل   تیحساس کند،ینم انتیاست 

نه طعمه. از طرف  داندیامانت م ینید فیرا بر اساس تعار تیسئولخود دارد و م ینسبت به حوزه خدمت
که انقالب یفرد گرید کردن  دایدنبال پو به ردیگیجا نم یرسم یهانشاط دارد و در چارچوب ست،یاست 

انسان  یعنیاست،  نیا یفرد انقالب کیما از  فیاست. تعر انبرینو و م یرهایها، و مسها، راهمرز ها،قالب
ها را دارد قالب یها متعهد باشد، آمادگکه ضمن شناخت درست از هدف، نسبت به آرمان ییگراتحول

که انقالب اسالم جادینو ا یهاشکسته و قالب نو  یائمًا طرحاست و د هایینوگرا نیاز هم یکی زین یکند 
ک لیدل نیانداخته و به هم  رایز یخینه تار ستا یمفهوم دائم کیدارند مفهوم انقالب  دیرهبر انقالب تأ

خ داده باشد و تمام. 57که در سال  ستین یانقالب امر  ر

 ردیدوش بگبار خدمت را به دیبا یمتعهد انقالب جوان
که ضمن صالح یجوان ،«یمتعهد انقالب جوان» کدامن ،یذات یاهتیاست  آلوده نشدن به  ،یطهارت، پا

و  ازیرا در وجود خود دارد. ن یریناپذیو خستگ یتالشگر وجوش بودن،پرجنب ،یاطلبیمظاهر دن
که  یراه ده،ش یکه تا به حال ط یریاست. مس یافراد نیداشتن چن قاً یدق زیاقتضائات جامعه امروز ما ن

 یتیریمختلف مد یهاانیها و جرکه نسبت به دولت ییهاربهشود و تج یط دیمانده و با یناتمام باق
که  نیما را به ا م؛یاگذشته داشته یهاکشور در عرصه تالشگر و متعهد  پرتوان، انیجر کینقطه رسانده 

تعهد نبوده  نهیلزومًا زم اتیکه تجرب میردبه دست آو یاتیتجرب ی. در مواردردیدوش بگبار خدمت را به دیبا
 ایکسالت  ایبودند، اما  یمتعهد یهاظاهر انسانبه دیشا یبه مردم شده است، حت یبزرگ یهاانتیو خ

 شده است. هاتیموقع یسوزموجب فرصت ها،تیریدر مد یناتوان
که نسبت به  ییهاشود و تجربه یط دیمانده و با یکه ناتمام باق یشده، راه یکه تا به حال ط یریمس

نقطه رسانده  نیما را به ا م؛یاگذشته داشته یهاکشور در عرصه یتیریمد مختلف یهاانیها و جردولت
 .ردیدوش بگبار خدمت را به دیتالشگر و متعهد با پرتوان، انیجر کیکه 
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سرعت در حال که به المللنیتحوالت نظام ب م،یدار روِش یکه پ یعرصه بزرگ یعنیکشور  یازهاین یاقتضا
خ دادن است و به که  دیتمدن جد کی یبرا دیجد یفضا جادیانقالب افول تمدن غرب و ا رهبر ریتعبر

است.  یاسالم نیتمدن نو جادیدر خصوص ا یمطالبه رهبر انگریب یخود را نشان دهد؛ همگ یستگیشا
که ط یاستوار یتوانمند و پاها یبازوها ازمندین شان،یاز جانب ا یپردازتمدن نیا خسته  ریمس یاست 

مجموعه  نیالزم است. ا یبه توانمند ازیکه ن روِش یسخت پ یرهایها و مسگردنه نینشود، آن هم در ا
که ا نیرا به ا یرهبر ف،یتعار داشته  یجوان متعهد انقالب انیرا از جر یبرندگشیمطالبه پ نینقطه رساند 

 باشند.

 را بشناسد؟ یجوان متعهد انقالب دیبا ییهاجامعه با چه شاخص
کم ر،یمجموعه پ کیه از در جامع ییکه فضا یزمان که  یعیتحرک خسته شده است، طبخسته و  است 

در  خواهدیکه م یانیممکن است هر جر نیب نیدر ا دهد،یبانشاط اقبال نشان م انیجر کینسبت به 
شاهد  وصخص نیجا بزند، در ا یمجموعه جوان انقالب کیشود خود را تحت عنوان  میفرصت سه نیا

مطلوب  یهادنبال نشان دادن شاخصبه ییهاچهره ای هاانیکه جر میهست زیدر جامعه ن ییهاحرکت
که  یانیدر هر جر یصورت واقعبه یگریفضا قطعًا تحقق دو اصل تعهد و انقالب نیخود هستند. در ا

کند با یآمادگ نیا خواهدیم گذار قتیاثبات شود، در حق دیرا اعالم  کشور ما بهتیریمد یوا عهده ها در 
کنندهمردم  که انتخاب  گاه طیشرا نیدر ا عتاً یاند. طباست و آنها هستند   یقیو ضرورت شناخت دق یآ

 .دیآیوجود ممردم به یبرا
 میهم مواجه خواه یوراثت ییمانند جوانگرا ییهابیکار آمدن دولت جوان با آس یرو طیما در شرا ایآ   

که یتابع افراد یو وراثت یشاوندیخو ییجوانگرا شد؟ باالخره کنند، یها را منجر به قدرت مفرصت است 
گفتمان طیشرا نیدر ا قدرت و ثروت  یهاانیجر ندگانیکه نما یتوسط جوانان یجعل یهاممکن است 

کسان خود  میحضور مستق یرا برا نهیاند و حاال زمخودشان در رأس بوده یکه زمان یهستند، همان 
گردند.  گریو تفکر بار د کردیهمان روشود؛ تا توسط قشر جوان با  جادیا نندیبینم در صحنه حاضر 

که فرصت یتابع افراد یو وراثت یشاوندیخو ییجوانگرا  .کنندیها را منجر به قدرت ماست 
رسالت خود  دیو جوان با یانقالب یهاانیافراد لحاظ شود و هم جر نیدر ا دیبودن و تعهد با یانقالب سابقه

کشور  ییو اجرا یتیریبدنه مد یاست و نوساز یحساس اریعرصه بس عرصه، نیبشناسند. ا انیجر نیرا در ا
گر جوان شناخت درست نیقرار دارد به هم تیدر اولو  کیعرصه ارائه نکند ممکن است  نیاز ا یخاطر ا

گفتمان ممکن .ردیآن را بگ یجا یقبل یهاانیوابسته به جر ای یجعل انیجر توسط  یجعل یهااست 
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کسان یهاانیجر گانندیکه نما یجوانان خودشان در رأس  یکه زمان یقدرت و ثروت هستند، همان 
شود؛ تا توسط قشر جوان با همان  جادیا نندیبیخود نم میحضور مستق یرا برا نهیاند و حاال زمبوده

گردند. جوانگرا گریو تفکر بار د کردیرو که  یتابع افراد یو وراثت یشاوندیخو ییدر صحنه حاضر  است 
 .کنندیا را منجر به قدرت مهفرصت

کشور و نظام اسالم یکه از انقالب اسالم یانتظار    کامل و بهره کی جادیباشد، ا دیبا یدر  مند در جامعه 
که ضمن رس یو معنو یماد یفضاها به جوامع  یهم توان الگوبخش عه،جام یبه اهداف درون دنیاست 

عنوان از مستضعفان را به تیموضوع حما یاسالم یرجمهو ی. قانون اساستیرا دارد و هم توان حما گرید
بر  یبرخوردار است مبتن یاستحکام درون نیکه از ا ی. نظامکندیم یمهم انقالب معرف یهااز رسالت یکی

کامرفع تمام مظاهر  ،یاز مواهب ماد یمندبهره  درون خود است. هاتیو محروم هاینا
 ریناپذیاف برساند ضرورتًا مجموعه بانشاط، پرتحرک، خستگاهد نیکه بتواند جامعه را به ا یامجموعه

خصوص رهبر  نیدر ا کند،یم شهیاند نهایاز ا شیاست و ب یکارمند فهیو وظ یبه ساعات ادار دیرمقیو غ
که م یریانقالب تعب کارندیگویدارند   100کار شده است و  شدهیم بکه قبل از انقال ی: "ده برابر نسبت به 

که نشده است."،  شدیبرابر م که توان و موجود آن یازهایو ن هاتیظرف یعنیکار انجام داد  قدر باالست 
 .دیآیبرنم رجوانیغ انیجر کیاتفاق از  نیو ا طلبدیتالش مضاعف م

 و اعتماد به جوانان یرهبر
کشور دانستیریدر مد ییان شعار جوانگرایاز مناد یکیتوان یرا م یمعظم انقالب اسالم یرهبر . معظم ت 

ز مشاهده یشان نیر ایاخ یهاتوان در انتصابات سالیکرد را مین رویشگام بوده و این عرصه پیله در ا
 نمود.

کنیمن ا یتجربه»ند: یفرمایم یاحضرت امام خامنه گر ما به جوان اعتماد  که ا  یآن جوان -م ین است 
ر یاز غ - یتیو هر مسؤول یه هر جوانتش را داشت؛ نیم و صالحیت بدهیم به او مسؤولیسته دانستیکه شا

کار را انجام مجوان، هم بهتر و مسؤوالنه کار را تازهیش میعتر پیدهد؛ هم سریتر  تر و همراه با برد، هم 
کار حفظ میروند پ یعنیل خواهد داد؛ یبه ما تحو یشتریابتکار ب که یشود. برخالف غیشرفت در  ر جوان 

کار را بالفعل خوب انج گونه نیشرفت در آن متوّقف خواهد شد. غالبًا ایام دهد، اما روند پممکن است 
 «است.

که ما در شورا»ند: یفرمایم یادآوریمعظم له  ن موضوع، به ما و یم، نسبت به همیانقالب بود یآن زمان 
عمدتًا شصت ساله، هفتاد ساله،  - یشد. افراد مسّن یم، اعتراض میکه در آن شورا بود یگریدوستان د

که خ -تادوپنج ساله هف گفتند چرا شما به یده به جوانان نداشتند و میعق یلیهم در آن شورا بودند، 



گام دوم انقالب، )تهد ییالزامات تحقق جوانگرا یبررس   172                                                   (ت؟یظرف ای دیدولت در 
 

 

کارهاینها را بید و ایدهیجوانان رو م که به ینها دوست نمید؟! ایکنیعمده م یخود وارد  داشتند 
کنیدان داده شود. البته دوست میم یلیجوانان خ که جوانان از آنها اطاعت  ند و دنبالشان راه داشتند 

کنند؛  یلیند. خیاید دنبال ما بیم؛ بایریگفتند آنها جوانند، ما پیبروند! م حاضر نبودند به جوانان اعتماد 
کار انجام یدیکه م یایعمل یم و جواب آنها را هم در واقع با تجربهیکردیما اعتماد م یول دند خوب 
 (7/2/77شد.)یم و داده میدادیکند، میشرفت میرد و پیگیم

گوشزد میس یرهبر امام به جوانان اعتماد و اعتقاد داشتند. »ند: یفرمایکنند و میره حضرت امام)ره( را 
گذاشتند یه سپاه را ایکه هسته اّول -ه سپاه پاسداران یلذا مثاًل فرماندهان اّول م را ین مجموعه عظیا -نها 

نها را یشدند و امام ا ینها به امام معرفیا یتد. وقیل دادند و سپاه در جنگ آن همه نقش آفریتشک
که شما جوانیشناختند، به ه کار را بکنید ایخواهید، چطور میچ وجه نگفتند  ر، بلکه استقبال ید؛ نخین 

کردند.  کابیهم  کابیخوب بودند. اّول یلیک عّده جوانان خی، یید رجاینه شهیا مثاًل در  که  یانهین 
کابیلمه وارد مسؤولک یواقع یجوانان را به معنا کرد،   (1٣/11/٧٧« )بود. یید رجاینه شهیت 

کهیادآور میمعظم له   یج سرنوشت انقالب را سپرد به جوانها؛ و هر مجموعهیل بسیامام با تشک» شوند 
دهد به نسل یل مین امانت را تحوی، در واقع ایانسالیگذارد به میپا م یاز جوان ی، وقتی، هر نسلیجوان

 (٣/٩/٩٥.« )است ینشدنن سلسله تمامیز خودش و اجوان بعد ا
که سخن از تغ کابییلذا امروز  کارآمدساز یسازنه دولت با هدف چابکیرات در  ط یمتناسب با شرا یو 

گرفتن در جنگ اقتصاد کشور و باالخص قرار  ح است، بنظر م یحساس  و  ییکرد جوانگرایرسد رویمطر
دولتمردان در جهت  یبرا یعمل یتواند راهکاریم یرهبر یاره حضرت امام)ره( و رهنمودهیتوجه به س

 حل مشکالت باشد.

 انقالب یهاشرانیجوانان؛ پ
که با یاریخود هنوز فاصله بس یدن به آرمانهایتا تحقق و رس یانقالب اسالم لذا . دینما ید طیدارد 

ون یانقالب یش رویپ یخیتار یعبور از موانع و مشکالت، ضرورت یبلند برا یو اراده ها یشرانیپ یتالش برا
که در جایا یدر نگاه رهبر معظم انقالب اسالم. است د یبا یانقالب اسالم یشرانیگاه پین جوانان هستند 

نک در مرحله سوم تحقق دولت یخود ا یند پنج مرحله ایکه در فرآ یانقالب اسالم. ن باشندینقش آفر
که بتوانند به وظاین یانران جویز به مدین مرحله نیقرار دارد، در ا یاسالم خود  یف انقالبیازمند است 

که در خ. ندیعمل نما و استقرار  یم پهلویه رژیران علیملت ا یزش اسالمیبه واقع جوانان همانطور 
ران حرکت انقالب در شکل دادن به دولت شیشگام و پیز پین بودند، امروز نینقش آفر یاسالم یجمهور



 1399پاییز  /سومشماره  حکمرانی متعالی/                                                                                                         173 

 

کشور مأمور» یاه رهبراز نگ. ندیآیبه حساب م یاسالم ت دارند انقالبشان را حفظ یمجموع آحاد مّلت و 
در نگاه ( ٣/٩/٩٥.« )ران است، موتور حرکت استشیما است؛ اّما جوان پ یهمه یفهین وظیکنند؛ ا

کار م یوقتآنها آن یران و فکر و تجربهیپ یشهیاند» یشان حتیا که حرکت جوانانهیآیبه  جوانان  ید 
 (٣/٩/٩٥.« )ران حرکت انقالب، جوانها هستندشیه باشد؛ پوجود داشت

ک. ت جوانان ممکن نخواهد بودیر بدون محورین مسیا یاز نگاه معظم له ط  یینجایاز ا: »د دارندیلذا تا
کرد، تا آنجا  یپر از چالشها ین راه طوالنیا. است یران برسد، راِه طوالنید ملت ایکه با ییکه انقالب شروع 

گون اس کم عظیخواهد، ابتکار میخواهد، نشاط میرو میخواهد، نیت؛ همت مگونا روها یم نیخواهد، ترا
 (1٩/2/٨6.« )ن شودیتأم یجوان، نشاط جوان یهیجوانها، روح یلهید به وسینها بایا. طلبدیرا م

گر چنانچه نیده من ایعق: »ندیفرماین راستا میرهبر انقالب در ا که ا قدرت  یعنی، یجوان یروین است 
گر نشاط و روحیو بدن یفکر که در جوانها یخط شکن یعنین جسارت، یه و حالت تحرك، و همچنی، و ا ها، 

کردیدا نخواهیصه وجود دارد، نباشد، ما به آرمانها دست پیبه عنوان خص  ینه دسترسیلذا جوانها در زم. م 
کارآمد یبزرگ یتهایئولمس ی، دارایاسالم یهاانقالب و آرمان یهابه آرمانها و تحقق آرمان  یهستند و 

کس. هم دارند یار باالئیبس د یرد؛ و بدانیبگ ید نقش جوانها را جدیتحقق آرمانها است، با یکه در پ یهر 
که من در مورد جوانها، چه جوان دانشجو . رمیگیم یبنده نقش جوانها را جد البته بخصوص  -آنچه 

ن است و یست؛ اعتقادم این یر زبان آوردم، تعارف زبانان، بارها بیر دانشجویو چه غ -جوان دانشجو 
که جوانها م گرهیمعتقدم   (6/٥/٩2.« )کنند یگشائتوانند 

 حل مشکالت کشور  یجوانان برا یریبکارگ
کشور راه یبرا گرد یهاحل مشکالت و معضالت  ده شده یچیپ یمتنوع یهاده و نسخهیمختلف ارائه 

ح در ایک منظر نظریاز . است  یدگاهیدسته اول د. م نمودیتوان به دو دسته تقسین باب را میات مطر
که وابستگ کشور  یبرا یبزرگ را راهکار یاز توان قدرتها یبردارگانه و بهرهیبه ب یاست  حل مشکالت 

گر بر اتکا به خود و توان و ید یدگاهید. دهندیشنهاد میرا پ یتوسعه غرب یدانند و اعتماد به الگویم
درمان  یرا برا یبوم ینسخه ها" میتوانیما م"ن یه دارد و با محور قرار دادن دکتریتک یاخلد یاستعدادها

کشور و امین نگاهیچن یدال مرکز. ندیبیدردها چاره ساز م  .است یجوان یروید به نی، اعتماد به جوانان 
کشور را کا یسازش با آمر: »ندیگوین میده چنین دو ایا یدر بررس یرهبر معظم انقالب اسالم مشکالت 

گر داشته باش یایاسیش خواهد داد؛ مشکالت سیکند، بلکه افزایحل نم گر  یم، مشکل اقتصادیا ا
کنیم؛ مشکالت ما را خودمان بایداشته باش کنیم؛ مشکالت ما را شما جوانها باید حل  .« دید حل 

(12/٨/٩٥) 
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کامل ایا که برآمده از اعتماد  گفتمان یآنان است، امروز با ییشان به تواناین نگاه به جوانان  د به 
گ کشور نینزد مسئول یریفرا گردد و آثار خود را در دستگاهین  که  یهاز بدل  از  یکیمختلف نشان دهد، 

که با  یبه جوانان است. نسل یشتریب یهاتیو سپردن مسئول یانسان یرویدر ن ییجوانگرا یهانشانه
گره یابخش عمدهتواند یو ابتکار و پشتکار م ییایت و پویخالق تنبل  یجاد شده در بوروکراسیا یهااز 

 د.یمختلف را حل نما یهاسازمان

 مختلف یت جوانان در عرصه هایموفق
ست، بلکه جوانان با حضور در یخام و آزموده نشده ن یادهیکشور به جوانان ا ییده سپردن امور اجرایا

کارآمد ییمختلف، توانا یهاعرصه کارنامه درخشانخود را به اثبات  یو  خود در طول  یبرا یرسانده و 
ران ید ملت ایرود، امیش میهر چه زمان به پ» یرقم زده اند. از نگاه رهبر یچهار دهه از عمر انقالب اسالم

اند ها توانستهدانیم ین ملت در همهیشود. جوانان ایشتر میاش ببه نسل جواِن درس خوانده و بالنده
 (2٧/11/٨٧« )خود را به اثبات برسانند. یاهیها و درخشندگیبرتر

کارها»ند: یفرمایم یادآوریله معظم گر صحبِت   ین جوانها هستند؛ انرژیده است، همیچیپ یفناور یا
ت یما دارند فعال یهم جوانها یادیبن یکنند؛ در سلولهایما دارند سر پا م یرا هم جوانها یاهسته

 یند؛ جوانهائیم جوانهایرویها، هر جا مینانو، و انواع و اقسام فناور ی، فناوریستیز یکنند؛ و در فناوریم
کردند، نه از اول انقالب خاطرهیکه نه دوران جنگ را د ن حرکت، یدارند. پس ا یادند، نه امام را مالقات 

که مینده و بالنده است. به میحرکت پو ج یم بسین حرکت عظیم، همیرسیدان عمل و خدمت و تالش 
که میدان سیم؛ به مینیبیرا م یسازندگ م، حرکت ینیبیرا م ید 9م، حرکت یرسیاست و اعالم حضور 

ن است یست؟ معناش اینها معناش چیم؛ اینیبیم در انتخابات را میم، حضور عظینیبیبهمن را م ی22
کثر -که امروز جوانان ما  الب و عموم ملت ما در همان جهت حرکت انق -ت قاطع ملت ما هستند یکه ا

دار یانات در دیروند. )بیش میهستند، دارند پ یندگیو با همان ضرب دست انقالب، رو به فزا یاسالم
 (31/6/89 یج سازندگیجهادگران بس

کارها یفراوان یهامعظم انقالب تالش دارند تا نمونه یرهبر که توسط جوانان انجام شده را به  یبزرگ یاز 
کنند و حاصل فیمسئول گوشزد  کشور  ند. لذا در ینما ییز رونمایملت ن یند اعتماد به جوانان را برایرآن 
دان یت مین موفقیت ها بارها آورده شده است. نمونه بارز این موفقیاز ا یمتعدد یهاشان مثالیکالم ا

که معظم ید علم و فناوریتول کاست  که ما بر ابتکار و استعداد جوانان با انگ»د دارند: یله تا زه، یهر جا 
کردین و مخلص تکموم ج نهادم و آنیه  که یشرفت پدیجوشان پ یهام، چشمهیها را ار دار شد 
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 یدفاع یصنعت یهاو برنامه ی، نانوتکنولوژیادیبن یها، سلولیی، دارویاهسته یهاشرفتیپ
 (2٣/2/٩٣« )ت هستندین واقعیا ینیع یهانمونه

 ت کشور یر یدر مد ییمالحظات جوانگرا
 همراه باشد: ید با مالحظاتیکردن آن با ییبازنشستگان و اجرا یریکارگبه تیب قانون ممنوعیتصو

که هر سوژه یکشور به نحو یاسیس یمتاسفانه فضا. 1 گرفته  ل شدن به یت تبدیظرف یاشکل 
ق یز تطبین یجناح – یاسیس یبر رقابت ها ین دوگانگیباالخص آنکه ا. شدن را دارد یاختالف و دوقطب

کار ابتر مانده و فرصتینتظر باشد میآنگاه با! ابدی که  کشور به هدر رود یادیز یهام  که موضوع ! در  حال 
ن و یموافق یساز ید به قطبین مقوله نبایبدل شده است، ا ییاجرا یت به قانونیریدر مد ییجوانگرا

گفتگو دنبال یاختالف نظرات با. د در جامعه بوجود آوردیجد ینجامد و چالشین بیمخالف شود و د با زبان 
گردیدر نها گیت آنچه در قانون مدون   .ردید، شاخص عمل قرار 
گذشته، مالحظه جدیاستفاده از تجربه مد. 2 که در ا یگرید یران  آن  ید برایند باین فرآیاست 

که محصول سال یه ارزشمندین تجربه به مثابه سرمایا. دیشیاند یریتدب ت و تجربه یان سال عقالنیاست 
که  یو علم آموز گیرید در خدمت مدیبااست  کشور قرار  گنجیا چنیدن یچ جایدر ه. ردیت  نه ین 

کار بایا یبرا. دهندیبه هدر نم یرا به سادگ یارزشمند منسجم  یامشاوره یهامیفکر و ت یهاد اتاقین 
گذشته استفاده نمود و آن را در خدمت مدیات مدیل داد و از تجربیو مستمر تشک . ران جوان قرار دادیران 

گذشتگان بگذارند و مس ید پایواقع جوانان با به  یدن به قله هایر را تا رسیبر عمارت ساخته شده 
کشور ادامه دهندیپ  .شرفت و توسعه 

 یندید فرآیبه واقع با. است یران جوان ضروریت مدیو ترب یچرخش نسل یبرا یزمیمکان یطراح. ٣
که هر مد ینه شده را طراحیمدت دار و نهاد ان مدت اشغال و خط یدن به پایاز رسقبل  یرینمود 

کنار خود مدیبازنشستگ کاری، در  کارآزموده و آماده به  کشور دهد  یتیریستم مدیل سیرا تحو یران جوان 
که در آستانه دهه پنجم یفراموش نبا. انتخاب نمود یو یرا برا ینیگزیال راحت بتوان جایتا با خ کرد  د 

ق آزمون و خطا یکسب تجربه از طر یبرا یگاهیکشور، جا ییاجرا یت هایریرش مدیپذ یانقالب اسالم
که مدیست و انتظار مین کمتریریرود  کار تصویالزمه ا. ن خطا همراه باشدیت ها با  اداره  ینیب قوانین 

گر ا. مختلف است یهاکردن آن در سازمان یاتیو عمل یجد یریگین مه، و پیمعطوف به تحقق ا ن یا
گرد یتیریر مدییاز تغ یاز مشکالت ناش یمهمفتد، بدون شک بخش یاتفاق ب گسست یکشور حل  ده و با 

کشور مواجه نخواه یتیریمد  .م بودیدر 
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ساالرانه همراه باشد و ستهیشا یندید با فرآیو سپردن امور به جوانان با یمیران قدیمد یبازنشست. ٤
ک و مبتن یندیت از فرآیریمد یهانهیگز کسب یواقع. دنیرون آیب یسته ساالریبر شا یپا که  ت آن است 

کلیقدرت و در اخت که بس یت حساسی، موقعیدیار داشتن مناصب  به آن چشم  یابیدست یبرا یاریاست 
 .ر پا بگذارندیرا ز یکرده و خطوط قرمز فراوان یبه آن هر اقدام یابیدست یطمع دارند و حاضرند برا

 یبندجمع 
کهیر حکایاخ یات تلخ سال هایتجرب و  یتیریحضور انگشت شمار جوانان در مناصب مد ت از آن دارد 
. بوده است یغالب و آقازاده محور یاسیان سیدو جر یکیکشور، اغلب تحت نفوذ روابط ژنت یم سازیتصم

کشور را تهدیریدر مد ییند جوانگراینده فرآیتواند آیز مین روند فسادانگیا کرده و به انحراف بکشاند یت  د 
کندیرفت تبدیار مضد آنچه انتظ یتیو به وضع  یشید چاره اندینک باین خطر از همیمقابله با ا یبرا! ل 

کار کشور مبتنیریبه مد یابیکرد تا روند دست ینمود و   یر برایرقم بخورد و مس یساالرستهیبر شا یت در 
 .دیت فراهم آیسته و صاحب صالحیسپردن امور به جوانان شا

کنونیشرا     کشور خصوصًا دیچیو پ یط  بند به نظام یکند تا نخبگان پایجاب میر حوزه عدالت اده 
گفتمان سازیران، ضمن تعریا یاسالم یجمهور و  یتوان فرد ی، تمامیاللهاز دولت جوان حزب یف و 

گ ینسبت به مفهوم دولت انقالب یو اقناع افکار عموم یسازیخود را جهت مردم یجمع کار  رند و از یبه 
 ند.ینما یورف مصداق دیو تعر یزدگاستیس
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