
 

 

 یم رهبرمقام معظ یاسیجوانان در گفتمان س

 1 زیاحمد جانس

 2 رضاپور الیدان

 چکیده:
و برجسته است  زیمتما یهابا شاخصه یاز انقالب اسالم یشناخت یموضوع رانیا یاسالم یجمهور تیهو

گفتمان یو تعال میکه تحک ک نیقرار دارد. در ا یآن در راس هر نوع  گفتمان س دینوشتار با تا امام  یاسیبر 
 یهایدر عصر ناامن یاسالم یدر قبال جوانان جمهور ییگوپاسخ یاله یبر مبان یکه مبتن یاخامنه

ح چارچوب نظر تیاهم یشناخت یهست تیگسترده بوده است؛ ماه است،  دهیگرد انیب یجوانان با طر
ک که به لحاظ  قرار  یلیو تحل یفیو روش در نوع توص تیو از نظر ماه یفیاهداف ما با توجه به نوع پژوهش 

گفتمان ساست ونهگنیا ردیگیم  یرهبر یدر دوره زمان شانیو راهبرد ا یریگمعظم له را بر جهت یاسیکه 
گفتمان سمیکن نییدر قبال جوانان را تب یانقالب اسالم که  و در امتداد آن  یانقالب اسالم یاسی. از آنجا 

ح مم گونهنیپژوهش ا یاست؛ سؤال اصل افتهی نیاسالم تکو نیدر قالب د یمقام معظم رهبر  شودیطر
گفتمان برآمده از د در مورد جوانان  یمقام معظم رهبر یاسیس یریگبر جهت یریتأثاسالم چه  نیکه: 

گفتمان س هیسؤال، به عنوان فرض نیداشته است؟ پاسخ موقت به ا  نیبرآمده از د یاسیعبارت است از: 
 یمردم ساالر ،یاهم بودگعدالت، ب ،یو خدامحور دیله متشکل از عناصر  توحمعظم یاسالم در رهبر

که در د یو دانش محور یزیتتوسعه، استکبار س ،ینید نسبت به جوانان تبلور  یاامام خامنه دگاهیاست 
 است. افتهی

 کلیدواژه:
گفتمان س  رانیا یگام دوم انقالب، انقالب اسالم ،یمقام معظم رهبر ،یاسیجوانان، 

  

                                                                                 
گ نیو روابط ب یاسیعلوم س اریدانش  1    النیالملل دانشگاه 
گ نیروابط ب یدکتر  2    danyalrezapoor@gmail.com   - النیالملل دانشگاه 
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 مقدمه
که خصوصیات بیترین قشردر هر جامعه سیاسی، جوانان از جمله مهم بدیل های هر جامعه هستند 

ها در مناسب مهم سیاسی، ها در سطح مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بررسی حضور آنآن
گرایی بیش ین زمینه سیاست جوانااقتصادی و فرهنگی را محل بحث و تبادل آراء قرار داده است؛ لذا در 

جمهوری اسالمی ایران نیز چنین است و جوانان به عنوان قشر اغلب گیرد. در از پیش مورد توجه قرار می
گونکرده، پرتالش و دارای نیروی جوانی مرکز توجهات و تحلیلتحصیل که مقام معظم هها هستند به  ای 

که در صورت عدم هوشیاری آنرهبری خطاب به جوانان دانشجو از تعبیر مؤذنان جامعه یاد می ها، کنند 
گردش نخبگان، موضوع بسیار مهمی شود؛ لذا جوانقضا میفریضه جامعه  کشور و  گرایی در حکمرانی 

گرفته است که همواره در سخنان رهبر معظم انقالب نیز مورد توجه قرار  این موضوع را که به طوری است 
گام دوم انقالب نیز دارای نقشی محوری دانست. همچنین با بررسی اجمالی بیانمی ات توان در بیانیه 

کید ایشان بر استفاده از جوانان، اهمیت موضوع دوچندان می معظم له بنابراین دو مقوله گردد؛ و تأ
که پس از دهه  گذشته مورد توجه  1370جوانان و مقام معظم رهبری از جمله مقوالتی هستند  بیش از 

گرفته است. همچنین اندیشمندان و متخصصان و محققان رشته پس از رحلت های مختلف مختلف قرار 
ضرورت شناسایی ابعاد وجودی  1368حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار فقید ج.ا. اسالمی در سال 

کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی،  گرفت و از آن تاریخ به بعد حجم عظیمی از  کار نظام قرار  ایشان در دستور 
های حلی و حتی همایشهای متعدد در سطوح مختلف ملی، استانی و مها سمینارها و نشستهمایش

های ساالنه با موضوع امام خمینی را شاهد بوده ایم. هم زمان ضرورت توسعه بین المللی و بزرگداشت
گرفت و از سال کشور براساس برنامه کار نظام قرار  نخستین برنامه پنج  1368های مدون نیز در دستور 

گذا کنون چهار برنامه پنج ساله با ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مورد اجرا  شته شد و تا
کنون های مختلف تدوین و اجرا شدهفراز و نشیب اند. اما در ارتباط با جایگاه موضوع جوانان از آن تاریخ تا

گنجاندن  که موضوع جوانان از همان برنامه پنج ساله اول توسعه آغاز و سپس در قالب  باید متذکر شد 
تری های دوم و سوم و چهارم توسعه استمرار و استحکام بیشوانین برنامهتر در قمواد بیشتر و شفاف

 یافت. 
در جمهوری اسالمی ایران، دغدغه رهبر انقالب اسالمی در قبال مقوله جوانان از جمله مقوالت پراهمیتب 

امام  های این اهمیت باال به دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی"دوران مبارزات نهضتکه ریشه بوده
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که اصول جمهوری اسالمی تحت رهبری امام خمینی و با اتکای برمجاهدتخمینی" بر می -گردد. دورانی 

که تحت عنوان" جوانان جو و استقالل طلب پیخواه، عدالتهای جوانان آزادی ریزی شد. در این نوشتار 
گفتمان سیاسی مقام معظم رهبری" و با هدف تبیین سیره نظری و عملی معظ له در قبال نسل جوان مدر 

در مقاله ای و جوانان برقرار شده است. تنظیم شده است، ارتباط معناداری بین دو مقوله امام خامنه
گفتمان سیاسی می تالشحاضر  رهبری ایشان در دوره زمانی  راهبردگیری و را بر جهت معظم لهشود 

که انقالب اسالمی در قبال جوانان کنیم. از آنجا  انقالب اسالمی و در امتداد آن گفتمان سیاسی  را تبیین 
ح میتکوین یافته است؛ سؤال اصلی پژوهش این اسالمدر قالب دین  مقام معظم رهبری شود گونه مطر

گفتمان برآمده از دین   مورد جواناندر  مقام معظم رهبریگیری سیاسی چه تأثیری بر جهت اسالمکه: 
گفتمان سیاسی برآمده از دین داشته است؟ پاسخ موقت به این سؤال، ب ه عنوان فرضیه عبارت است از: 

توحید و خدامحوری، عدالت، باهم بودگی، مردم ساالری  متشکل از عناصر  لهرهبری معظمدر  اسالم
ای نسبت به جوانان تبلور که در دیدگاه امام خامنه استدینی، توسعه، استکبار ستیزی و دانش محوری 

گردد. در بخش نخست، زمون این فرضیه، مطالب در دو قسمت تدوین و تنظیم میمنظور آ بهیافته است. 
گفتمان به در قسمت دوم، با توجه به . شودعنوان چارچوب نظری مقاله توضیح داده مینظریه تحلیل 

گفتمان سیاسی  است، چگونگی اثرگذاری هریک از عناصر و  اسالمگرفته از دین نشئت لهمعظماینکه 
گفتمان سیاسی قرار میتجزیه و تحلیل  مورد گفتمان سیاسی ایشانهای مؤلفه گیرد و در قسمت سوم، 

ح می لیای از روش عقلـی و . روش بحث در ایـن مقالـه، آمیختـهشودرهبر در قبال جوانان مطر ، استدال
ح مب کاربردی به طر کـه بـا رویکـرد امـروزی و  کیفـی اسـت  پردازد. احث مینقلی و اخباری، و تحلیل محتوای 

کـه میان گون دارند، رشتهاستفاده از یک روش خـاص در چنـین مبـاحثی  گونا ای بوده و جوانب و زوایای 
 .پذیر نیست -امکان عمال

 چارچوب نظری
که ریشـــه در زبانشناسی دارد، به گفتمان  گفتمان نظریه تحلیل  تدریج تحول یافت و تحت عناوین تحلیل 

گفتمان انتقادی بررسی شده است. برپایه این نظریه، اشـــیاء و پدیدهگســاختارگرا، نقش ها فقط را و تحلیل 
گفتمان معنادار شـده و قابلیت فهم و شـناخت پیدا می که به واقعیت از طریق  گفتمان است  کنند. این 

گفتماندهد. هویتمعنا می گفتمان تغییر ها هستند و تغییر در ها و روابط اجتماعی نیز محصول زبان و 
گفتمان نمی در جهان اجتماعی را به ح نظریه  گذرد، تفسـیرهای همراه دارد. هرچند زمان زیادی از طر

که در حوزه علوم سـیاسـی، ارنسـتو  لکال مختلفی از آن وجود دارد  و شـنتال موف با بسـط نظریه فوکو و ال
گفتمانی را ا کردهتلفیق مارکسیسم و ساختارگرایی مهمترین نظریه  گرفتن مفهوم رائه  اند. آن دو با عاریت 
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گفتمان نیرویی پیش دار بودن اشــیاء و اعمال را تنها با این راننده بخشیدند. آنان معنیقـدرت از فوکو به 
کرده ح  گفتمان باشند مطر که جزء  دانند. به را به خودی خود دارای هویت نمی اند و هیچ چیزشــرط 

که با هم مفصلصـرفًا در شـبکه هویت عبارت دیگر، هویت هر چیز آید، اند، پدید میبندی شدههای دیگر 
لکاللذا هویت از این منظر ارتباطی است. از  گفتمان ال ها و موف، تنها دریچه شناخت انسان به جهان 

گفتمان به هر چیز در چارچوبی از نظام معانی، مفهومی خاص می  رو، یک فعلبخشـد. از اینهستند و هر 
گفتمانی می کاربرد آن یا ســخن در هر  که در ازای  کاربرد چاقو  تواند معانی خاص خود را داشته باشد؛ مثل 

گفتمانی بار معنایی متفاوت می خالفکارتوســط پزشــک یا انسان  کالگیرد. در نهایت آنچه تحلیل  و موف  ال
گفتمانی متمایز میرا از سایرنظریه گفتمان از حهای  وزه فرهنگ و فلسفه به جامعه و سیاست کند، تسری 

  (.3-2: 1396و رادفر،  خواجه سروری)است
کالاز منظر  که مجموعه ال گفتمان حوزهای است  آیند ای در میها در آن به صورت شبکهای از دالو موف، 

گفتمان از طریـق طـرد دو معنایشان در آنجا، تثبیت می یگـر شود. تثبیت معنـای یـک نـشانه در درون 
گفتمـانگیرد. البته هر جامعه از مجموعهمعـانی احتمـالی آن نـشانه، صـورت می کم دو هـا و دستای از 

گفتمان نیز، مجموعـه گفتمانگفتمان تشکیل شده است، و درون هر  های رقیب وجود دارد ای از خـرده 
ک در دال مرکزی، می گفتمانی دیگر با هم تفاوت  هـایتوانند درباره منظومه دالکه با وجود اشترا

گفتمـان نیـز از مجموعه گزارهچشمگیری داشته باشند. هر  که در ها یا نشانهای از  گرفته است  ها شکل 
گزاره گزاره درمقام دال مرکزیمیان این  گزاره ها، یک  که با تعبیر در هسته و مرکز قرار دارد و  های دیگر 

گفتمـان نیز، یرامون دال مرکزی حلقه زدهشود، پشـناور از آنها یاد می هـایدال اند. در جامعـه و درون هـر 
گفتمان گفتمانی یا نزاع برای تفسیر جهان از طریق تعیین مدلول هر دال ها، نزاعپیوسته میان خرده  های 

گفتمان میبرقرار است، و این نزاع سرنوشت جامعه را تعیین می کردن کند. هر خرده  کوشد با برجسته 
گفتمـان مقابـل بـه همه امور و پدیدهمعنا ها، معنای متناسب بـا دال مرکـزی خـود یش و طرد معنای 

کسب می کالکند. به باور ببخـشد و از رهگـذر همین تعارضات نیز هویت  کـه  ال و موف هر نشانه تـا زمـانی 
که حام گفتمان را نداشته باشد، یک عنصر است؛ اما زمانی  گفتمان معنـای مورد نظر یک  ل معنای یک 

منـد و دارای موضع است، اما وقته هنوز ای نیـتشود؛ به عبارت دیگر، وقته نـشانهشد به وقته تبدیل می
که ضمن متعادل شده نیست. این تثبیت معنای دال واجد معنای تثبیت کنش و عملی است  ها، حاصل 

کال آفرینـدهـا را مـیو تعریـف نمـودن آنهـا، مجموعه و ساختی ویژه و خـاص از دال و موفـه ایـن عمـل را  . ال
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-های دیگر وارد، و به وقتهبندی به مجموعه روابط دالها براثر عمل مفصلاند. دالمفصل بندی نامیده

گفتمان تبدیل می گفتمـان حـول نقطـهشوند. البته دالهای آن  کانونی و با ثباتهای هـر  تر حرکت ای 
کـه می کالکنند،  گرهـی و یا دال برتر نامیده اند ال : 1394و همکاران،  سمیعی اصفهانی)و موفـه آن را نقطـه 

2-4.) 

گی گفتمان سیاسی مقام معظم رهبری  ویژ
کرده گفتمان اشاره  گونه شناسی  که تا حدودی به  کنون  کاوی عناصر و دالایم، میا مقام های بایست به وا

گفتمان ایشان میاما پیش از بررسی عن. پرداخت معظم رهبری بایست نکاتی را یاد اصر تشکیل دهنده 
گفتمان به جرات می -1آور شد:  گفت  بندی مفاهیم ترین شکل، نشانگر پیکرهبه عالی معظم لهتوان 

ای مفهومی ای استوارند. این تمایزهای دوگانهکه براساس تمایز دوگانه ایدئولوژیک است. مفاهیمی
اند و تنها حوزه عنوان دال مرکزی در مقابل نابرابری بشدت سیاسی به توحید و خدامحوریهمانند 

گفتمان سیاسی - 2سیاست را نشانه رفته اند.   نقش ە  دهندخوبی نشانبه مقام معظم رهبریتحلیل 
گزاره (حقیقت)امام است. حصرگرایی گفتمان در دیگر هایدال معنایابی در اسالم  اسالمیهای موجود در 

گزا گفتمان ایشان نمایان استرهبه خوبی در  که ندای محمد .های مطروحه در   بعد از پیامبر (ص)گویی 
 .آید. ندایی برای دعوت به یک حقیقت و یک حقانیتبر می مقام معظم رهبریاز زبان  و امامان

 دال مرکزی: توحید و خدامحوری

گرائی و محوری  خدا ،، توحیدرهبر جمهوری اسالمی ایران گفتماتدر  پیوند با اسالم جایگاه رفیعی و خدا
های مختلف به در بیانات خود در حوزه . ایشاندارد و در واقع محور اصلی منظومه فکری ایشان است

کید دارند و آن را اساس حکومت و نظام  توحید و اعتقاد و اعتماد به خداوند و تکیه بر اسالم و قرآن تا
که این ترکیب پیچیده بسیار عجیب و شگفت آور و توحید یعنی اعتقاد ب» از نظر ایشان:. دانندمی ه این 

کهکشان کائنات و عالم آفرینش از  ها..... ساخته و پرداخته یک فکر و اندیشه و ها و سحابیقانونمند 
که این فکر و تدبیر و اندیشه و قدرت  بعدی این کتهن تدبیر و قدرت است و تصادفا به وجود نیامده است...

که این ترکیب عجیب و پیچیده را به وجود آورده نهایتعظیم و بی ذات واحد مقتدر ، و توصیف ناپذیری 
که ادیان به او خدا می توحید رکن اصلی بینش و نگاه و  شناسند...گویند و او را با آثارش میالیزالی است 

که ما می « ا راه بیندازیمخواهیم بر اساس آن این حکومت و این نظام و این حرکت رتلقی این اسالمی است 
کید دا ایشان(. 70/10/1379)حدیث والیت،  و آن  شتهبر توحید خالص به معنای نفی عبودیت غیر خدا تا

کفر به طاغوت و را تنها اعتقاد به خدا نمی دانند، بلکه از نظر ایشان، توحید به معنای اعتقاد به خدا و 
که این نگاه در  واقع توحید را بر مبنای ال اله اال اهلل تفسیر عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا است 
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گرایی و توحید، ایشان به اعتماد و وثوق به 7: 1395)عاملی،  کندمی (. از سوی دیگر، در ارتباط با خدا
های الهی و حسن ظن به خداوند توجه دارند و آن را یکی از خداوند متعال، اعتماد به نصرت الهی و وعده

های دشمن سالمی و ایستادگی آن و همچنین عامل مهمی برای مقابله با دشمنیعناصر سازنده انقالب ا
گرفتاری که:دانند. ایشان در بیانات خود میها میو رفع  به خدای متعال باید حسن ظن داشته » فرمایند 

که به او حسن ظن ندارند...باشیم. خدای متعال مالمت می کسانی را  ظن به خدا چیست؟  ءسو کند آن 
کند این ءسو که انسان خیال  ولینصرون اهلل من ینصره" خالف  که فرموده است" ظن به خدا این است 

خود را هم از » فرمایند:در فراز دیگری می ایشان همچنین(. 06/07/1390)حدیث والیت، « واقع است
کنید و ارتباط خود را با خدا ی متعال لحاظ فکری، هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ آموزش مجهز 

کنید. دل ها ترین میدانهای جوان و نورانی شما آماده ارتباط با خداست. این ارتباط در سختتقویت 
-دهد. توکل به خدا، اعتماد به خدا و احساس رابطه با خداوند متعال در انسان عزت میبه شما نیرو می

گردنهبخشد و یک مدهد و به او شجاعت میآفریند، به او اعتماد به نفس می کردن از  گذر  های لت برای 
کنیددشوار به این  (. 04/05/1385)حدیث والیت، « ها نیازمند است. خودتان را از همه جهات آماده 

 های شناور گفتمان سیاسی مقام معظم رهبریدال

 عدالت 
کلیاز مفاه یکی که در رابطه با آن بحثی، مفهوم عدالت میاسیدر فلسفه س یدیم   یفمختل یهاباشد 

گرفته است. با نگاه به اند که همه آنان در تشکیتـوان دریمـ یاسیدانشـمندان س یهـاشـهیصورت  ل یافت 
کـرده و نظام عدالت  یها را برقرارها و حکومتن اهداف نظامیتراز مهم یکـیها به مسئله عدالت اشـاره 

گر چه در تببرشمرده وجود دارد لکن در وجود  ییف نظرهاشمندان اختالین اندیعـدالت ب ین معنییاند. ا
کدام از اندیها هـنظام یت آن برایو اهم م یثبات و تحک یهاهینداشته و آن را از پا یشمندان شکیچ 

گرفته و حکومت نبین مسئله در اسالم نیا. اندها دانستهحکومت اسالم)ص( و ائمه)ع(  یز مورد توجه قرار 
ز در وجود و یجائر ن یهان با حکومتیحکومت صالح یوت اصلکه تفا یه آن بناشده است. به طوریبرپا

که الگویر مومنان)ع( نین مسئله بوده است. حکومت امیتوجه به ا عدالت در نظام  یساز یکامل عملـ یز 
شمندان بوده یخ مورد استناد اندینظـام عـادل در طـول تار ینیباشد به عنوان مصداق عیاسالم م یاسیس

ك ین اصل یترین و محوریتریاساس ه برعدالت،یتک: "ندیفرماین باره میدر ا یبراست. مقام معظم ره
کار همه انب یحرکت اله همه  دارد. یخ است. البته عدالت، دشمنانیا و مصلحان بزرگ تاریاست؛ ادامه 

کساناست، با عدالت دشمن یعدالت یبـ که نانشان در یکسان چه  -ییزورگو و یکه با قلدر یاند. همه 
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 و یعـدالت، شـعار اصـل عدالت مخالفند. شوند، بایه میتغذ -یالملنیصحنه ب ، چه دریرصحنه ملد
مخالفت  و یـد تنـدرویهسـت.... عـدالت را نبا بـوده و یاسـالم ینظام جمهور و یهـدف بزرگ انقالب اسالم

تـوان عدالت را در جامعه یر میبا تدب عالمانه و یهاوهیدانست. با استفاده از همه ش یعلم یهاوهیبا ش
کرد  (.12/05/1384)حدیث والیت، مستقر 

 باهم بودگی
که از مؤلفه کلیدی عنصر دیگری  رود، ضرورت توجه همزمان به به شمار می اسالمی انقالب گفتمانهای 

که تحت عنوان عنصر  "، معنویت و عدالتالنیتعق" ح شد. توضیح اینکه از دیدگاه  "بودگیباهم"است  مطر
ناپذیر تشکیل را یک بسته جدایی)ره( ، معنویت و عدالت در اندیشه امام خمینیالنیتهبری، سه بعد عقر

که آنچه غرب و حتی شرق را به اضمحمی کید این است  کشانده،  اللدهد. علت این تأ سیاسی و فرهنگی 
ای خامنه اهلل آیت گانه است. از همین رو،همین تکه تکه دیدن و غفلت از حداقل یکی از این ابعاد سه

که مکتب امام یک بس مجموعه، و دارای ابعادی است و این ابعاد را باید با هم  یک و کامل تهمعتقد است 
است... ُبعد  النیتدو ُبعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما ُبعد معنویت و ُبعد عق"کرد:  الحظهدید و با هم م

که آن هم مانند معنویت و  امام هم از  النیتگرفته شده است. عق الماز اس النیتعقسومی هم وجود دارد 
گرفته شده  اسالمیاست. معنویت هم معنویت  الماس و قرآنی است. این ُبعد هم از متن قرآن و متن دین 

توجه به ابعاد دیگر، ها را باید با هم دید. تکیه بر یکی از این ابعاد، بیاست و آن، ُبعد عدالت است. این
کامل، میراث فکری و معنوی کشاند؛ به انحراف میراه خطا میجامعه را به  برد. این مجموعه، این بسته 

 (.08/06/1384)حدیث والیت، امام
گرچه مفاهیم بنیادین ب -شود در فرایند همدر فرایند تحلیل از یکدیگر جدا می اسالمی انقالبنابراین ا

کنار هم قرار می آورد. ای منظم و منسجم را پدید میبا یکدیگر، مجموعهگیرد و در ارتباط نهاده، دوباره در 
که با جلوگیری از جزئی نگری  ریشه میانه دورە   در فه اسالمیفلس کالسیکاین نوع از تحلیل در سنت  دارد 

کلی کید دارد. از همین رو، آیتبر  ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بر خامنه اهلل نگری تأ
کید میپایبندی به این م دانند. ایشان می اسالمیورزند و انحراف از آن را موجب انحراف از نظام جموعه تأ

شوند؛ می مالحظه، فرد و جامعه با هم اسالمو درک و فهم از  اسالمخوب، در این نگاه به "فرمایند: می
عاطفه و شوند؛ می الحظهبا یکدیگر م النیتشوند؛ شریعت و عقمی مالحظهمعنویت و عدالت با هم 

کنار هم دیده می شوند؛ اینها همه باید باشد. قاطعیت در جای خود، عواطف در جای خود، قاطعیت در 
کنار هم  النیتشریعت در جای خود، عق ج از شریعت البته نیست ـ در جای خود؛ همه در  که آن هم خار ـ 
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 المیانحراف از نظام اسبایستی مورد استفاده قرار بگیرند؛ انحراف از این منظومه مستحکم، موجب 
 (.02/07/1388)حدیث والیت، »خواهد بود

 مردم ساالری دینی
گفتمان سیاسی معظم  که از منظر نگارندگان از عوامل اصلی  کتوری است  مردم ساالری دینی سومین فا

، حکومت اسالمی در امر اداره جامعه، روش یابراین در نگاه مقام معظم رهبرآید.  بنله به حساب می
که بتواند برا گونهص خود را داراست و اینخا غربی بهره  یهانیل به اهداف و غایات خود از روش ینیست 

که هر روشی بر می ها برهم به موضوع جایگاه و شأنیت ارزش در روش یبگیرد. علت چنین امر گردد. چرا
کاربرد آن را محدود می هاییارزش یسر یک که  ین خاطر چون حکومت سازد. به همبنا نهاده شده است 

داشته باشد. این  یدارحکومت یبرا یاویژه یهاخاص خود را دارد، الزم است روش یهااسالمی، ارزش
نیز ناسازگار بوده و در تضاد  یبا دموکراسی غربی مخالف است، با استبداد و دیکتاتور اینکه وجود روش با

، این روش، روشی یاااهلل خامنه اند. در نگاه آیت تعبیر نموده« دینی یساالرمردم»ایشان از آن به . است
که می  عنوان یک روش مستقل و جدید، سیاسی به یهاتواند در تحصیل نظامکاماًل جدید و تازه است 

گیرد ح می»  .موردتوجه قرار  کشور خود مطر که ما در  کنیم، یک حرف نو امروز مردم ساالری دینی 
ظم له در رابطه با مردم ساالری دینی و حضور مردم در صحنه (. مع9-8: 1395خواجه سروری، «)است

که جای حضور مردم است حضور مردم استوار، مقتدر، عازم، بی مالحظه از همه » فرمایند:می آنجایی 
کردند و مانند یک شط خروشان همه این زبالهقشرها بازآمدند خیابان ها را شستند و ها و زیادیها را پر 

(. همچنین در جای 25/11/1379حدیث والیت، «)، مردم چنینند، مردم اهل وحدتندبا خودشان بردند
که مسیر مردم ساالری اسالمی را در دوره» فرمایند:دیگری می های پی در پی با ملت ایران مفتخر است 

کرده  انگیزه و نشاط، پیموده و این درخت سرسبز و ثمربخش را در هر دوره، سرافرازتر و ریشه دارتر 
 (.12/05/1392حدیث والیت، «)ستا

 توسعه
کارآمد دن به اهداف در توسعه خالصه ین مولفه در رسیتریاشهین و ریترعام، مهم یبه معن یدر بعد 

کشوریم که در ایم یکارآمد تلق یگردد و  ن یگفتن داشته باشد. البته در ا یبـرا ینـه حرفـیـن زمیشود 
که توسعه به تنهایزم  یاوهیتوان از هر شیدن به آن میرس ینکه برایا اینظام است  یمدکارآ یایگو یینه 

پردازان هیز اختالف نظر وجود دارد. از نگاه نظرید نیتـوان بـه توسعه رسینکـه چگونـه مـیا ایاستفاده نمود و 
کشورهایو آن هم تبد یکیتوسعه در غرب، راه توسعه  کشورهایافته به شکل و شمایتوسعه  یل شدن   یل 
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کنون بسیات بسیاست اما پس از تجرب یربغ  پردازان معتقدند هین نظریاز ا یاریار در حوزه نظر و عمل، ا
کشور از  یریگبهره. دین نمایش تدویازهایها و نخاص خودش را با توجه به ارزش ید الگویبا یکه هر 

گران مورد ید یز الگوهاد ایاست اما تقل ید رهبرییکامالً  مورد تأ یگران امریات موفق و درست دیتجرب
 یریگبهره :است یچهار رکن اصل یدارا یمقام معظـم رهبـر ییگران اساس، توسعهیشان و بر اینکوهش ا

توسعه  - یو مل ینید یهاها و آرمانت، ارزشیهو یتوسعه بر مبنا- د یتقل ین نفیگران در عیاز تجارب د
 (.12: 1394 )شفیعی و نیک بین،سرعت در توسعه -همراه با عدالت 
 استکبار ستیزی

توان از آن می که است "استکبارستیزی" اسالمی انقالب رهبری  گفتمان سیاسیهای مهم یکی از عرصه
نام برد. مقام معظم رهبری در بیانات خود چهره واقعی  المی"اس الببینانه انقآرمان واقع"تحت عنوان 

کرده، و مبارزه با استکبار را  گییکی از مهماستکبار را تبیین  اند. از دیدگاه دانسته النیتهای عقترین ویژ
مبارزه "فرمایند: وابسته است. ایشان می عقالنیت و منطق به اسالمی انقالب در استکبار با ە  رهبری، مبارز
و در میان مّلت ما یک حرکت معقول و منطقی و دارای پشتوانه علمی، و یک  اسالمی انقالببا استکبار در 

که این یک حرکت شعاری است، آنچه بعضی می برخالفردمندانه است؛ حرکت خ خواهند وانمود بکنند 
نیست، به عکس؛ حرکت مّلت ایران یک حرکت مّتکی به  عقالنیتاحساساتی است، مّتکی به منطق و 

ی الُکّفار و َاِشّدآُء َعلَ "کنیم؛ است. از دین و آیه قرآن و آنچه الهام دینی است فعاًل صرف نظر می عقالنیت
 نیستند هم معتقد چیزها این به کسانی چون گذاریم،می کنار فعاًل  الُکفر" را ه  قاِتلوا َاِئَمّ «و »ُرَحمآُء َبیَنُهم

 (.12/08/1394)حدیث والیت، »کنیمندارند؛ به تجربه مّلت ایران تکیه می هم باور یا
استکبارستیزی و  گری،انقالبی عنصر سه پیوستگیبه هم ە  ای را دربارخامنه هللا ، دیدگاه آیتگفتمانین ا

که یکی از )ره(دهد. رهبری در سخنرانی بیست و دومین سالگرد امام خمینینشان می عقالنیت  ،
امام  عقالنیت سیاسیاصلی  ابعاد از یکی است، انقالبی عقالنیت ە  های ایشان دربارمهمترین سخنرانی

امام به دشمن "گوید: می داند ومی در مقابله با دشمن مهاجمرا سرسختی و عدم انعطاف او  )ره(خمینی
کوه  انقالباعتماد نکرد. بعد از آنکه دشمن ملت ایران و دشمن این  را درست شناخت در مقابل او مثل 

کردند و خیال می که خیال  کسانی  گاهی در مقابل دشمن کنند عقل اقتضا میایستاد. آن  که انسان  کند 
کردکوتاه بیاید، اما یافته این  امام و آن خرد پخته قوام . عقالنیتم درست نقطه مقابل این تصور حرکت 

کمترین عقب کمترین انعطاف و  که در مقابل دشمن،  نشینی و  مرد الهی، او را به این نتیجه رساند 
نشینی طرف مقابل،  انجامد. در میدان رویارویی دشمن از عقبکمترین نرمش به پیشروی دشمن می

نشینی ملت مبارز در مقابل دشمنان به معنای یک قدم جلو  آید. هر یک قدم عقببه رحم نمیدلش 
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)حدیث والیت، امام بزرگوار بود النیت سیاسیآمدن دشمن و مسلط شدن اوست. این، یکی از مظاهر عق
14/03/1390 .) 

 دکتر و هه ملیسی جب، یکی از اشتباهات اساالبانق النیت سیاسیبا توجه به عق اسالمی انقالبرهبری 
تاریخی، مبارزه با استکبار و عدم انعطاف در  دلیلداند و به همین محمد مصدق را اعتماد به استکبار می

که می النیتبرابر آن را یکی از وجوه بنیادین عق مبارزه با استکبار، مبارزه با نظام سلطه "دانند و معتقدند 
که ما بر مدار اقتضا می انقالبی النیتعق(. 20/04/1394)حدیث والیت، "پذیر نیست تعطیل کند 

گاهی نرمش قهرمانانه نشان دهیم،  گرچه ممکن است  کنیم و ا استکبارستیزی خود هوشمندانه حرکت 
که محافظهخامنه اهلل دشمن خود را بخوبی بشناسیم و بازی نخوریم. آیت کسانی  -ای معتقدند با وجود 

بینند، ها میرا در بزک چهره امریکا و فراموشی واقعیت النیتو عقخواهی مشکل دارند کارند و با آرمان
 انقالببوده و خواهد بود. بنابراین، رهبری  اسالمی انقالباستکبارستیزی ما هوشمندانه و آرمان پایدار 

گرچه  اسالمی و  النیتدانند، بین عقو مردم می (ره) امام خمینی عقالنیترا ناشی از  اسالمی انقالبا
کاری با محافظه النیتدانند. بنابراین عقیکدیگر می مقابل طهگذارند و این دو را نقکاری تمایز میهمحافظ

کرد؛ اینها دو چیز وجه نمیکارانه به هیچرا با محاسبه محافظه النیفرق دارد. محاسبه عق توان مخلوط 
که می النیتعق"است:  که عقو محاسبه  -و محاسبه به معنای محافظه النیتگوییم، فورًا به ذهن نیاید 

گرفتن با محافظهکاری، عقل کار  کاری فرق دارد. گرایی و تابع عقل بودن است. عاقل بودن و خرد را به 
ک است؛ هرگونه تغییر و تحولی را برنمیمحافظه تابد و از کار، طرفدار وضع موجود است؛ از هر تحولی بیمنا

گاهی اوقات خودش منشأ  النیطور نیست. محاسبه عقاین النیتترسد؛ اما عقتحول و دگرگونی می
بود ... این نگاه ضد غربی و ضد  النیتما ناشی از یک عق اسالمیعظیم  انقالبشود. عظیمی می تحوالت

به یک  درست، النی، متکی است به یک تجربه درست، به یک نگاه عقالمیاس البامریکایی در انق
 (.11/06/1384)حدیث والیت، محاسبه صحیح

 دانش محوری
کشور، بـه عنوان نقطه  یشرفت و رشد علمی، توجه به علم و ضرورت پیشه مقام معظم رهبریدراند

کنار و یدگاه این واژه از دیکند. ایم ییخودنما ی، به نحو بارزیکانون شان، عامل قدرت است؛ علم، در 
کلیم یجاد قدرت ملیا یمان، دو مؤلفه اصلیهمراه با ا دن به یو رس یتمدن ساز ید اصلـیباشند. علم 

کشـور است؛ به طورین الزمه پینقطه مطلوب و همچن شان، عقب یدگاه ایکه از د یشرفت همه جانبـه 
که ین ایشود. همچنیها محسوب م نهیر زمیدر سـا یشـه عقـب مانـدگی، ریعلم یماندگ شان معتقد است 
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بوده است. از نظر  یل علمیبه علم و مسا یتوجه ین، بیشیپ یهاکشـور در دوره یعامـل عقـب مانـدگ
کشـوریشان هـیا بتواند  ینکه در مسابقه علمیابد، مگر ایخود دست  یمل یتواند به آرزوهاینم یچ 

کندیپ یگاهیجا که به عنوان مقولهیدگاه مقام معظم رهبریاز د .دا  ن یادیبن یا، اصالت علم از آنجاست 
 یرا در تحقق اهداف متعال ینظام اسالم ت باشد ویعدالت و معنو شرفت همراه باینه ساز پیتواند زمیم

که مطـابق بـا بن یشرفت علمیشان خواهان آن نوع پین ایسازد. بنابرا یاریخود  جامعه  یهاانیهستند 
که ی، تکامل مورد نظر این باشـد. بـه عبـارتیـن سـرزمیمردم ا یرانیا -یت اسالمیو هو یخود شان آنست 

ز باشد. معظم له حفظ یها نت آنینـه ساز تقویباشـد بلکـه، زم یت بومیبر فرهنگ و هو یننه تنها مبت
  :ندیفرمایدانسـته و م یشرفتیرا اساس هر پ یت ملیهو

گر ..."  کشوریا کشـور بـی، ینها را داشت، اما از لحاظ ملیهمه ا یك  بـود، فرهنگش وابسته به  یتیهـویك 
گذشته و تار یگرید گذشته اینداشت و نبرده بود،  یاچ بهرهیخ خود هیبود، از  گر  داشت، آن را از  یاا

کردنـد، ایا آن را در نظـرش تحقیچشمش دور نگه داشتند  کشور مطلقا پیـر  کردین  ")حدیث شرفت نخواهد 
 (.18/08/1385والیت، 

 جوان در گفتمان سیاسی مقام معظم رهبری
بت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی و ورود جمهوری به مناس 1397 بهمن 24رهبر انقالب اسالمی 

گیاسالمی به فصل جدیدی از زندگی، در بیانیه های مسیر پر افتخار پیموده ای راهبردی به تبیین ویژ
گذشته و برکات انقالب اسالمی در رساندن ایران به جایگاه شایسته ملت پرداختند و  شده در چهل سال 

کید بر امید واقع گام بزرگ دوم به سمت آرمانبینانه به آینده و نقش بیبا تأ ها، بدیل جوانان در برداشتن 
کردند.  7سازان ایران مقتدر، الزامات این جهاد بزرگ را در خطاب به جوانان و آینده سرفصل اساسی بیان 

گام دوم انقالب اسالمی پس از پایان اهلل خامنهکلیدواژه اصلی بیانیه حضرت آیت که  سال ابتدایی  40ای 
ی اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی، این بنده»کند، "جوانان" بودند: را تبیین می

که پا به میدان عمل می گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی 
کند، سخن بگویم مقام معظم (. 24/11/1397رهبر انقالب، سخنرانی «)ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز 

گیری رهبری در بخشی از این بیانیه به حضور جوانان در روزهای ابتدایی انقالب اسالمی و در دوران شکل
کردند:  انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و »نظام جمهوری اسالمی اشاره و خاطرنشان 

که در دوران پهلوی و قاجار بشّد  ت تحقیر شده و بشّدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع کشور 
گام نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم گرفت؛ در  ساالری تبدیل قرار 

که جانکرد و عنصر اراده کشور وارد مایه پیشرفت همهی مّلی را  کانون مدیرّیت  جانبه و حقیقی است در 
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کرد؛ روحیه و باور "ما میرا میدانکرد؛ آنگاه جوانان  توانیم" را به دار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیرّیت 
کرد؛ به برکت تحریم دشمنان، اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات  همگان منتقل 

 (.24/11/1397سخنرانی رهبر انقالب، «)بزرگ شد
کشور را نیازمند حرکت آتش به اختیار جوانان رفیتمقام معظم رهبری همچنین "استفاده از ظ های 

کردند که امکانگروهکه  دانستند" و خاطرنشان  کاری را  پذیر است در های جواِن مؤمن و انقالبی باید هر 
کسی نباید بمانند کشور انجام دهند و معطل  کید مجدد بر . چارچوب قوانین و مصلحت  ایشان با تأ

کشور "ظرفیت گفتند: و ضعف دشمن و لزوم استفاده از فرصتهای فراوان  شما »ها"، خطاب به جوانان 
کشور هستید و باید خود را از لحاظ روحی، معنوی، اخالقی، صمیمی،  جوانان عزیز موتور پیشران حرکت 

کشور را به دست بگیرید. البته از تجربه علمی و توانایی کنید و مدیریت  های مدیریتی و تشکیالتی آماده 
کشور متعلق به جوانان است. جوانان میپیر کنید. آینده  کشور را به قله برسانند ان نیز باید استفاده  توانند 

سخنرانی رهبر انقالب، «)و باید آمادگی خود را در عمل و همچنین با ثبات قدم نشان دهند
24/11/1397.) 

که جوانان باید برای ها و خصوصبهمن خود به ظرفیت 24از سوی دیگر رهبر انقالب در بیانیه  یاتی 
که حضرت آیت کردند. یکی از این خصوصیات عدالت بود  کشور داشته باشند اشاره  اهلل پیشرفت 

که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته »ای فرمودند: خامنه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی 
نکته دیگر، داشتن «. ها استجوانشود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به شما 

گفتند:  که ایشان درباره آن  رویکرد دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی، »رویکرد دینی و اخالق حسنه بود 
کرد و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد. دل های مستعد و نورانی بویژه جوانان را مجذوب 

ی برادری و ایثار ع مقّدس، با ذکر و دعا و روحیههای سخت از جمله دفاهای جوانان در میدانمجاهدت
همراه شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران با 

که به جبههاحساس وظیفه گون جهاد میی دینی از عزیزان خود  گونا کندند و سپس، های  شتافتند دل 
که با پیکر خون کردند. ی آنان روبهدیدهد یا جسم آسیبآلوآنگاه  رو شدند، مصیبت را با شکر همراه 

گرفت. صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و مساجد و فضاهای دینی رونقی بی سابقه 
دانشجو و زن و مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان 

کنده شد. نماز و حج و روزهداوطلب و  کار آ گون دینی وداری و پیادهفدا گونا انفاقات  روی زیارت و مراسم 
و صدقات واجب و مستحب در همه جا بویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز، روز به روز بیشتر و با 
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که سقوط اخالقی روزافزکیفیت ون غرب و پیروانش و تر شده است. و اینها همه در دورانی اّتفاق افتاده 
کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد، اخالق و معنوّیت را در بخش های تبلیغات ُپر حجم آنان برای 

کرده است؛ و این معجزهعمده ای دیگر از انقالب و نظام اسالمی فّعال و پیشرو ی عالم منزوی 
 (.24/11/1397سخنرانی رهبر انقالب، «)است

کشور را به عهده بگیرند و ااهلل خامنهحضرت آیت ی همچنین از جوانان خواستند تا مسئولیت مدیریت 
های بلند نظام جمهوری اسالمی ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانراه طی شده فقط قطعه»فرمودند: 

گذشتهاست. دنباله گمان زیاد، به دشوارِی  که به  ت ها نیست، باید با هّمت و هشیاری و سرعی این مسیر 
کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فّعاالن جوان،  عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، 

های دین و اخالق و المللی و نیز در عرصههای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بینی میداندر همه
گذشته بهره ها و عبرتهای خود را به زیر بار مسئولّیت دهند، از تجربهمعنوّیت و عدالت، باید شانه های 
کامل نظام گیرند، نگاه انقالبی و روحیه کار بندند و ایران عزیز را الگوی  ی انقالبی و عمل جهادی را به 

صریحا  مقام معظم رهبری در این بیانیه خود خطاب به جوانانهمچنین «. ی اسالمی بسازندپیشرفته
گر چشم امید به شما جوان»فرمودند:  کشور به جوانان مؤمن ی بخشزمام ادارهها است؛ و ا گون  گونا های 

کم نیستند سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان که بحمداهلل  کاردان  «. شاءاهللو انقالبی و دانا و 
که رهبر انقالب به جوانان دارند می کافی چشم امیدی  کشور باشد و تنها  تواند حالل بسیاری از مشکالت 

کشور به آنان راه را برای روزهای است برخی از  مسئولین و مدیران با اعتماد به جوانان و سپردن امور 
کهپرامید و موفقیت کنند. روزهایی  گر فعلی، روند و جانبههمه فشارهای به توجه با آمیز هموار   بدون ا

 4شد)ایسنا، کننده نباو انگیزه آنها و اعتماد به آنان، فرا برسد، شاید چندان امیدوار نیرو و جوانان حضور
 (.1394اسفند 

کند، که بیشتر از همه توجه همگان را به خود جلب می« گام دوم انقالب»ترین مضمون بیانیه مهم
که باید زیر بار مسئولیتشانه کشور است  کار آید؛ های جوانان  کشور به  های سنگین در چرخه مدیریت 

که می این مضمون سه بار در طول « را به زیر بار مسئولیت دهند.های خود جوانان باید شانه»گوید: آنجا 
کار آمد با زیر بیانیه تکرار شده است و مهم کشور، یعنی نیروی انسانی مستعد و  ترین ظرفّیت امید بخش 

گام دوم انقالب را بر دارند و در جهت پیشرفت عدالت  که باید  بنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است 
گام دوم، در سطوح مختلف جامعه می .مقاومتی به حرکت خود ادامه دهنداسالمی و اقتصاد  تواند بیانیه 

کات و همگرایی های فکری، جامعه را در الیه مایه و منبع همگرایی فکری شود و بر اساس این اشترا
ُکنشهنجار گام دوم انقالب، متنی استها نیز به همگرایی و وحدت نزدیک میها و  که از  گرداند. بیانّیه 
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کارکرد های همگرایی فکری، سوی رهبر انقالب، در رأس اقتدار و مدیرّیت نظام اسالمی و با توّجه به 
گذشته و افزایش وضوح و تعریف، ایجاد انسجام و نظام وارگی، اولوّیت دهی به امور مهم تر، تثبیت معارف 

گفتمان گاهی و تعمیق زمان در فرآیند  های پیشین، زمانها و اندیشهتوصیه به استقامت، ارجاع به  آ
گیری از حرکت و سیر  ُکنش جامعه و باز خورد  گرایش و  تمّدنی، ُاسوگی و الگو مندی در نظام شناخت و 

کارکردهای انقالبی شکل یافته و اینها و شاخصهتحّولی جامعه و نقد آن با ضابطه های ها همه، بخشی از 
 .گفتمانی این بیانّیه هستند

 مومی مقام معظم رهبری و نامه به جوانان غربیدیپلماسی ع

کلید خورد. بیداری اسالمی ُبعد دیگری از پدیده که در جهان اسالم، توسط انقالب اسالمی  هایی است 
شود. جمهوری ترین صورت خود، دنبال میبنابراین در حال حاضر مسئله مقابله با اسالم، در جدی

گر جمهوری اسالمی پیروز شود، پروژه زنده شدن اسالم پیروز اسالمی ام القرای جهان اسالم است؛ یع نی ا
گرچه به جوانان حق می بنابراین . شودمی که ا -روح نامه رهبر معظم انقالب به جوانان غربی این است 

که در فضای رسانه غرب، ذهنشان نسبت به اسالم و مسلمانان مسموم شده  ای و سیاسی مسمومدهند 
که آنیک عالم دینی نیز برخود وظیفه میباشد، ولی به عنوان  ها را به راه راست و مسیر نورانی دانند 

که معنای دیپلماسی عمومی را می که میدانند، دریافتهحقیقت فرا بخوانند. آنانی  توان این نامه را به اند 
که مخاطبش جو .عنوان نوع خاصی از این دیپلماسی به شمار آورد انان غرب نامه رهبر معظم انقالب، 

است با توجه به موج اسالم هراسی در جوامع غربی نگاشته شده است. این نامه، هم از لحاظ ساختار، 
گی گذشته از نو بودن، ناظر هم از لحاظ ادبیات و هم از لحاظ محتوا، دارای ویژ های بسیار تازه ای است. 

که امروزه در دنیا می گشایی و به گذرد؛ از جمله سیاست هابه مسائل مهمی است  ی غرب در جهان 
که اسالم نیز در  .خصوص در تقابل با اسالم مضامین پیام مقام معظم رهبری همان مفاهیمی است 

کرد. با این مفاهیم قلوب انسان ها زنده می شود و فاصله چهارده قرن پیش، انسان ها را به آن دعوت 
کرد ها در رنگ و نژادهای آنبا وجود تفاوتها را میان انسان کم خواهد  علت نگارش نامه بنباراین  .و فکر، 

 به دالیل زیر است: رهبری به جوانان غرب
کز محلی و بین -1 -المللی برای تخریب چهره اسالم و مسلمانان از طریق ابزارهای مختلف رسانهتالش مرا

 ای، سیاسی، اقتصادی و غیره
گروه -2 که هدف آن ها چیزی به ظهور  گروهغیر از نابودی اسالم نمیهایی به نام اسالم  که باشد. این  ها 

گروه کنند و نتیجه اقدامات های ترور استفاده میاند، به نام اسالم از تمام روشهای تکفیری معروفبه 
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در این  .اسالم و اعمال فشار بر مسلمانان در نقاط مختلف جهان است ها نیز تخریب چهرهتروریستی آن
ک های دهی شده میان ملته بیشترین استفاده را از این تروریسم سازمانمیان، این اسرائیل است 

 .َبَردمسلمان می
گرفتن امکانات مادی فراوان و رسانه و شبکه ماهواره -3 ها برای ای در اختیار آنظهور افراد معین و قرار 

ز مناظرات و افکار ها اانتشار سموم فتنه میان مسلمانان، چه به نام تشیع و چه به نام تسنن. هدف آن
که آثار وخیمی در روحیه جوانان ها، ایجاد جنگ طایفهمنتشرشده در این رسانه ای میان مسلمانان است 

گذاشت و موجب می گوشهمسلمان برجای خواهد  ای شود همدیگر را بکشند و دشمنان اسالم هم 
 .بنشینند و به حال مسلمانان بخندند

گروه -4 که مردم را به اسالم جدید دعوت میها و ها و سازمانظهور  کنند دیگر کنند و ادعا میمؤسساتی 
که نیازی به تفاسیر قرآن و سنت نبوی نداریم. آن ها منکر قداست پیامبر و ائمه هستند؛ با این توجیه 

توانیم آیات آن را بدون تفاسیر و روایات قرآن به زبان عربی نازل شده است و ما هم عرب هستیم و می
 .میمبفه

که مقام معظم رهبری، این پیام را به جوانان غرب نوشتتند تا شاید از نور  با توجه به تمام این نکات بود 
گردند و از ظلمات به نور و از خط باطل به راه حق رهنمون شوند. آثار و نتایج این  هدایت ربانی بهره مند 

که مقام معظم رهبری چگونه به کرد  نقش تبلیغی خود در تبلیغ دین خداوند  پیام حکیمانه ثابت خواهد 
کرده  .اندمتعال عمل 

گشت به فطرت  باز
گیری اسالم از منابع اصلی  کرده و جوانان را به فرا مقام معظم رهبری در این پیام به فطرت جوانان اشاره 

،زیرا «یداسالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اّول آن بشناس» ای فرا می خوانند: آن و بدون واسطه
که رابطهواسطه با وجود این ی میان بنده و خداوند ایجاد شود. از طرفی هر انسانی ها، معلوم نیست 

تواند به تنهایی خدای خود را بخواند و در عظمت و جمال آفرینش او و اسباب آفرینش جهان از می
که چرا آفریده میلیون کند و بیندیشد  ایم و به این زندگی موقت شدهها سال پیش و فرجام آفرینش، تأمل 

ایم؟ تمام این امور و مطالب مشابه دیگر، نیاز به هیچ واسطه ای میان انسان حقیقت جو و خداوند آمده
که بر سر راه رسیدن مقام معظم رهبری در این پیام از جوانان می .متعال ندارند کسانی  خواهند به سخن 

گوش ندبه حقیقت  گر با قدرت عقل و دالیل علمی و اسالم مانع قرار می دهند،  هند، چون جوانان ا
توانند با مفاهیم عادالنه استفاده از راه های صحیِح فهم حقیقت، از سد احساسات شهوانی بگذرند، می

ها شود، چون آنو مطابِق با فطرت اسالم آشنا شوند، اما این آشنایی از طریق مدعیان اسالم حاصل نمی
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ها به آن»فرمایند: م را درک نکرده اند. ایشان در این زمینه، به جوانان میحقایق ربانی و صحیح اسال
کنند و  اجازه ندهید با یک تصویر دروغین از اسالم، میان شما و واقعیت سد عاطفی و احساسی ایجاد 

کنند  (. 29: 1394مجیدی، «)امکان داوری بی طرفانه را از شما سلب 
 جوان، محور تحرک جامعه

کشوری را محور حرکت دانسته و میرهبر انقال گر حرکت انقالبی و قیام »فرمایند:ب، جوان درهر جامعه و  ا
گر حرکت سازندگی یا حرکت فرهنگی باشد، باز سیاسی باشد، جوانان جلوتر از دیگران در صحنه اند. ا

کارآمدتر از دست دیگران است. حتی در حرکت اناند و دست آنجوانان جلوتر از دیگران بیای الهی هم ها 
حدیث والیت، «)از جمله حرکت صدر اسالم محور حرکت و مرکز تالش و تحرک، جوانان بودند

گی جوانان می ایشان در بخشی از(. 15/08/1370 تحقیر و ایجاد »: فرمایندپیام خود در رابطه با این ویژ
«. کندالمانه ایجاد میهای ظای مشترک را برای این سوءاستفادههراس موهوم نسبت به دیگران زمینه

های جدیدی را به روی جوانان امروز غرب بگشایند و آنان کنند تا افقگویی ایشان با این سخن تالش می
های غربی، ها توسط بسیاری از نظامهای رواشده در طول تاریخ نسبت به حقوق انسانرا نسبت به ستم

که در عصر حاضر نیز حقوق  گاه سازند. اضافه بر این  بشر بنا بر دالیل سیاسی و اقتصادی و غیره نقض می آ
گویی ایشان می خواهند به جوانان غربی بگویند به ظاهِر ادعاهای این مدعیان توجه نکنید و این شود. 

که آنمایه های ها به دنبال تخریب چهره اسالم و ایجاد موج اسالم هراسی در میان ملتی تعجب است 
که آنان مقاصد سیاسی روشنی دن نام غربی هستند تا مردم از شنی اسالم نیز بهراسند. پس روشن است 

 .ها دارند تا حتی از راهی خالِف حقوق بشر، به اهداف نامشروع خود برسنداز این سیاست
  رهبر معظم انقالب  در گفتمانجوان مومن انقالبی 

کار بردند،مهم -1 که ایشان برای توصیف جوانان جهادی به  گی  است. جوانانی « مومن انقالبی» ترین ویژ
کاستی گالیهکه با همه  کشور، به انقالب اسالمی وفادار هستند و ها و  ها و انتقادات از مسئوالن اجرایی 

گذراندن نظام از مشکالت ریز و درشت روزمره کوچکی میای میرسالت خود را  که در عین  تواند به دانند 
 .اعتماد عمومی مردم به نظام ضربه بزند

 
که به شرایط زمانه آشنا هستند. می -2  کسانی هستند  ای دارند، در دانند چه وظیفهاین جوانان فهیم 

کنند و به اصطالح برای نظام هزینهمحیط گون چگونه رفتار  گونا تراشی نکنند. اینان بصیرت های 
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گی قبل  از اشاره رهبری، وظیفه تشخیص نیاز زمانه و البته فهم مطالبات رهبری را دارند و با این دو ویژ
 .دهندخود را انجام می

جوانان مورد خطاب رهبری ایجاد عدالت و قیام به قسط را یکی از اهداف حرکت جهادی خود تعریف  -3
که جریان لیبرال از تکرار مفاهیم لیبرالیستی طرفی نبسته و در نگاه مردم به ضدعدالت کرده اند. این روزها 

طلب برای همگان نمایان شده، ارائه الگویی نوین ریانات انحرافی عدالتشوند و نفاق جشناخته می
 .تواند هم برای عموم جذاب باشد و هم در میان خواص به تولد جریان سیاسی جدیدی منجر شودمی

گمنام است  -4 که توانسته. الگودهی به اقشارمختلف مردم یکی از نتایج فعالیت این جوانان  اند جوانانی 
غ از  رسانی به محرومین های سیاسی متنوع و شاید سبک زندگی متفاوت، با هدف خدمتسلیقهفار

کنار یکدیگر زندگی جدید را رقم بزنند. این موضوع شاید دم دستی اما اثرات مهمی دارد. جامعه در 
کگروه گردآوردن جوانان با سالیق مخنلف را دارد  ه های جهادی با تمرکز بر اهداف فراجناحی توانایی 
کاهش دهد. از سوی دیگر تمرین هرساله تحمل تواند بار روانی دوقطبیمی کاذب جاری در جامعه را  های 

شود تا هرساله تعداد زیادی از جوانان با موضوع محرومیت آشنا شوند. فراموش شرایط سخت باعث می
که این روزها تحت عنوان عدالت که جوانانی   اند در موضوعات یههشوند و توانستطلب شناخته مینکنید 

کنند، روزگاری هیلز، نیشکر هفتمچون باستی تپه و موضوعاتی از این دست موج اجتماعی حمایتی ایجاد 
 .در قالب اردوهای جهادی فعال بودند و از این طریق محرومیت را شناخته و به دنبال رفع آن هستند

کالن شبکه  -5 که در شرایط خاص میای از فعاالن فرهنگی این جوانان در ابعاد  توانند به عنوان هستند 
کنندنیروهای ارزشی وارد معرکه شده و نقش که انقالب نیاز به نیروهای پایمعرکه. آفرینی  کار دارد هایی 

کاری در راه آن هستند جهان نیوز، (و این جوانان به علت دلبستگی تدریجی به اصل نظام، حاضر به فدا
 (. 1398مرداد 19

 نتیجه گیری
که  بدون شک قشر جوان امروزی در جامعه ایران یکی از مؤثرترین و مهمترین اقشار مؤثر جامعه است 

گی کمتر برهه تاریخی جوانان یک سرزمین خصوصیات و ویژ که شاید در  های منحصر به فردی را داراست 
ی با توجه به به این حد نقش مهم و مؤثری در سیاست، اقتصاد و اجتماع داشته باشند. جوانان امروز

ها، اطالعات و سواد اجتماعی باالیی دارند و از جهتی نیز با توجه به شور رشد فضای مجازی و رسانه
باعث های مورد تخصص خود دارند. البته بدون شک سیاست جوانگرایی جوانی، پویایی فعالی در زمینه

که به برخی از شرایط توسعه جوانگرای کشور خواهد شد  گفتمان سیاسی توسعه و آبادی  کشور در  ی در 
که میمقام معظم رهبری پرداختیم.  های توان با اتخاذ تصمیمات و سیاستاما نکته اساسی آن است 
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های معظم له، اعتماد به جوانان و در نتیجه توسعه و و الهام از سخنان و اندیشه دقیق و راهبردی
کشور را تسریع بخشید و با  نش، تخصص و پویایی جوانان به عمل آورد.بهترین استفاده را از دا پیشرفت 

های قدرت ملی زیادی دارد ها و مولفهتوجه به مباحث فوق در حوزه جوانان، انقالب اسالمی ایران مزیت
کند. بخشی از ها ایجاد میگیری فعال و مثبت را از آنو سیاست نرم افزاری و سخت افزاری، فرصت بهره

بخشی دیگر به فرهنگ، تمدن، تاریخ، تعلقات مذهبی مشترک و ها در عرصه سیاسی، این فرصت
تواند با شناخت گردد. از این رو جمهوری اسالمی ایران میهای قومی در قالب سرزمینی باز میپیوستگی
گفتمان مقام معظم رهبری به اهداف مورد نظر خود در توسعه جوانان دست راهکنش کننده   های تقویت 

کید نمودهری در توصیهآید.  مقام معظم رهب اند های حکیمانه خود پیوسته بر اولویت نگاه به جوانان تا
اند. در بیانات معظم له، ای مبنی بر توجه ویژه مسئولین به بخش جوانان بیان داشتهو فرمایشات ویژه

کننده روحیه انقالبی جوانان که عوامل تقویت  ای با وجود تهدیده -حقیقت غیر قابل انکار این است 
فرهنگی، ایجاد و افزایش -های سیاسیها و قابلیتهای مغتنمی را برای معرفی توانفرصت -متصور

گاه سازی و آموزش کشورمان سرمایه اجتماعی از طریق آ های اجتماعی و در نهایت تولید قدرت در اختیار 
که بیانات و مخصوصا نامه به جوانان غربی معظم له، نمونه بارزی از استفاده مثبت از  قرار داده است 

استفاده از جوانان برای شناختن اسالم صحیح به جهانیان بوده است. از این رو،  جمهوری اسالمی ایران 
که منبعث از ایدئولوژی و انقالب تواند با ظرفیتمی کار آمد به بازتولید قدرت سیاسی  سازی و مدیریت 

 اسالمی است در این حیطه بدست بیاورد.
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