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 بسمه تعالی

 

 

  نکات برجسته 

  

  
«ه در بيانيه گام دوم انقالب است.پرتکرارترين کليد واژ« اسالم»و « انقالب» بعد از« جوان 

ترين ابزارهاي اقتدار ملی هستند.از منظر رهبر معظم انقالب، جوانان يکی از مهم 

اند کارآزموده و پرانگيزه از انقالب خود حراست و آن را هرچه بيشتر به اي از جوانان خواستهخامنها... حضرت آيت

 رمان بزرگش که ايجاد تمدن نوين اسالمی و آمادگی براي طلوع خورشيد واليت عظماست، نزديک کنند. آ

جوان هستنددرصد جمعيت کشور  35، به گزارش مرکز آمار ايران . 

 و نيم ميليون نفري جوانان ايران، تحصيالت عاليه دارند.  28حدود نيمی از جمعيت 

 هايزيستی، دارو، فناوري هاي مختلف فناوريشرکت دانش بنيان در حوزه 307چهار هزار و با مشارکت جوانان 

 در کشور ايجاد شده است.  پزشکی تجهيزات و آالتشيميايی، ماشين

هاي هاي جوانان و نيز انتظارات مقام معظم رهبري، جوانان با فعاليت در عرصهها و توانمنديبا توجه به ظرفيت

 دام مستقيم نقش مهمی در تحقق گام دوم انقالب خواهند داشت. سازي و اقگري، فرهنگمطالبه

وظايف جوان مؤمن انقالبی براي پيشرفت کشور:  

کاريسياسی» با نه معرفت، و فکر يارتقا با محيط بر اثرگذاري»  

منکر از نهی و معروف به امر   

معاصر تاريخ مطالعه  

فرهنگی کار گسترش  

دشمن مقابل در مقاومت نظريه تبليغ و سلطه نظام تحليل و شناخت  

خواهیعدالت گفتمان ترويج  

انقالبی و دينی بنيه تقويت  

انسانی علوم هايبت پرستش و تقليد از پرهيز  

دوستانه روابط تقويت و حفظ  

مشکالت با مواجهه در عقالئى و منطقى رفتار با همراه تحمل و صبر   

کشور عملی و علمی پيشرفت و اقتدار سربلندي، براي تالش و مسئوليت احساس   
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 مقدمه 

ه پرتکرارترين کليد واژ« اسالم»و « انقالب» بعد از« جوان»جوانان مخاطب اصلی بيانيه گام دوم انقالب هستند. 

گيرند؛ رهبر معظم انقالب نيست که جوانان محور پيام رهبري قرار میدر اين بيانيه است. البته اين نخستين بار 

گرايی و خلق هاي اخير ضمن ديدار مداوم با دانشجويان و نخبگان جوان، تأکيد مستمر بر جواندر سال

اند. اهميت اين قشر را در ساخت آينده ايران اسالمی متذکر شده« جوان مؤمن انقالبی»هايی همچون کليدواژه

اند کارآزموده و پرانگيزه از انقالب خود حراست و اي در بيانيه گام دوم از جوانان خواستهخامنه ...ارت آيتحض

آن را هرچه بيشتر به آرمان بزرگش که ايجاد تمدن نوين اسالمی و آمادگی براي طلوع خورشيد واليت عظماست، 

 ن جوان، انديشمندان جوان، فعاالن جوان، در همهمديران جوان، کارگزارا"اند:نزديک کنند. ايشان تاکيد کرده

هاي دين و اخالق و معنويت و عدالت، بايد المللی و نيز در عرصههاي سياسی و اقتصادي و فرهنگی و بينميدان

 هاي گذشته بهره گيرند، نگاه انقالبی و روحيهها و عبرتاز تجربه به زير بار مسئوليت دهند،هاي خود را شانه

در اين  1"بی و عمل جهادي را به کار بندند و ايران عزيز را الگوي کامل نظام پيشرفته اسالمی بسازند.انقال

پژوهش ضمن اشاره به ظرفيت نيروي جوان کشور، به ماموريت و مسئوليت آنها در قبال آينده ايران پرداخته 

 شود.  می

  جمعیت و توانمندی جوانان ایران 

سازمان ملل اي از زندگی ميان کودکی و بزرگسالی است که درباره سن آن اختالف نظر وجود دارد. جوانی دوره

معتقد است سن  توسعه المللیبين مؤسسهدر حاليکه  ،سال اعالم کرده است 25تا  15ی را بين متحد سن جوان

بر اساس مصوبه شوراي عالی جوانان ايران،  2.شودتعيين  ،جوانی بايد با توجه به زمينه فرهنگی جامعه مورد نظر

از به گزارش مرکز آمار ايران بر اين اساس و با توجه  .تعريف شده استسال  35تا  18کشورمان سن جوانی در 

 . انددادهدرصد جمعيت کشور را تشکيل  35 ،تاکنون جوانان 1375سال 

                                                           
 22/11/1397خطاب به ملت ايران، « گام دوم انقالب»بيانيه  .1

 ايران، شناسی جامعه جوانان، مجله بر تاکيد با فراتحليلی نگاهی: ايران در اجتماعی تغيير و ، اينترنتاحسان شاقاسمی  ومنتظرقائم . مهدي  2

 123ص 4-3  شماره,  9  دوره,  1387 زمستان و پاييز

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=78691
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. دارندتحصيالت عاليه هاي مختلف در رشته ،و نيم ميليون نفري جوانان ايران 28حدود نيمی از جمعيت 

  ند.مشغول تحصيلبه  ي کشورهزار جوان در دانشگاهها 600بيش از سه ميليون و هم اکنون هم 

 

 
 

 اختصاص خود به را دنيا علم توليد 15 رتبه 2018 سال درکشورمان توانست به همت جوانان مستعد ايرانی، 

هاي خوبی در سطح منطقه و جهان دست پيدا کنند. اند به رتبهايرانی توانستهدر حوزه ورزش نيز جوانان  1.دهد

هاي سياسی و اقتصادي نيز در حال حاضر با توجه به ظرفيت و توانمندي جوانان ايرانی، حضور آنها در عرصه

شرکت  307جوانان در تاسيس چهار هزار و مشارکت به عنوان مثال  منشأ آثار مثبت براي کشور خواهد بود.

، پزشکی تجهيزات و آالتماشين، شيميايی هايفناوري، دارو، زيستی فناوريهاي مختلف دانش بنيان در حوزه

                                                           
  3/12/1397. خبرگزاري فارس، 1
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%28فنی مهندسی

%6علوم پایه

%8هنر

%4كشاورزی و دامپزشکی
%7پزشکی

1396-97درصد دانشجويان رشته هاي مختلف در سال تحصيلی 
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مهمی در تقويت پيوند دانشگاه با  نقش 1سازيتجاري خدماتو  ارتباطات و اطالعات فناوري الکترونيک، و برق

 حوزه هاي صنعت و خدمات داشته است. 

 

 

 

 منظر رهبر معظم انقالب از انجوان مأموریت 

هاي جوانان و مسئوليت در صدها سخنرانی به توانمندي ،از ابتداي دوران رهبري تاکنون ايخامنه ...احضرت آيت

ترين ابزارهاي اقتدار مهم يکی ازجوانان  ،معظم انقالبرهبر اند. از منظر آنان در قبال ايران اسالمی اشاره کرده

خود را براي که بايد در کنار تحصيل علم و دانش، از فرصت جوانی براي تهذيب نفس بهره ببرند؛  2ی هستندلم

د و براي رويارويی با آن، نهايش بشناس؛ نظام سلطه را با تمام ابعاد و اليهندجنگ نرم آماده کن عرصهحضور در 

نوي را در قالب تشکيالت حفظ، و بر هاي عقيدتی و معشاصول و ارز ؛دنکار گيرهاي خود را بهتمام ظرفيت

 3د.نهاي پيشرفت و تعالی از همديگر سبقت بگيرد؛ و براي رسيدن به قلهنصميميت و همدلی بين اعضا تأکيد کن

هاي جوانانه )علمی، تحصيلی، تحقيقی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی، مطبوعاتی، هنري، ورزشی حضور در فعاليت

                                                           
 اجرا، بر نظارت و بنيان دانش موسسات و شرکتها صالحيت تشخيص و ارزيابي کارگروه جمهوري، رياست . 1

https://pub.daneshbonyan.ir/ 
 19/10/1396. بيانات در ديدار مردم قم، 2

 23/11/1392هاي دانشجويی انقالبی. پيام شفاهی به تشکل3

فناوری اطالعات و ارتباطات

%26, و نرم افزارهای رایانه ای

ماشین آالت و تجهیزات 

پیشرفته و نرم افزارها و 

%24, سامانه های تخصصی

ک، سخت افزارهای برق و الکترونی

%19, لیزر و فوتونیک

مواد پیشرفته و محصوالت

مبتنی بر فناوری های 

%12, شیمیایی

ه دارو و فرآورده های پیشرفت

%7, حوزه تشخیص و درمان

%5, فناوری زیستی

وسایل، ملزومات و تجهیزات

%4, پزشکی
%3, خدمات تجاری سازی
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ر و اسربلندي، اقتدتالش براي  ، احساس مسئوليت وپرهيز از تقليد 1،ان و اخالصو...( و حفظ طهارت، تقوا، ايم

از  3دشمن مقابل   در مقاومت نظريهتبليغ  و آمريکا با دشمنی  نکردن ش وفرام ،2پيشرفت علمی و عملی کشور

با بررسی سخنان مقام معظم رهبري، اين نکات درباره در مجموع هاي رهبر انقالب به جوانان است. ديگر توصيه

  آيد:به دست می وظايف جوان مؤمن انقالبی براي پيشرفت کشور

 4«کاريسياسی»نه با  ،فکر و معرفت ياثرگذاري بر محيط با ارتقا

  5امر به معروف و نهی از منکر

 6تاريخ معاصرمطالعه 

 7کار فرهنگیگسترش 

 9دشمن مقابل در مقاومت نظريه تبليغ و 8سلطهنظام شناخت و تحليل 

 10خواهیگفتمان عدالتترويج 

 11دينی و انقالبی بنيهتقويت 

 12هاي علوم انسانیبتپرهيز از تقليد و پرستش 

 13حفظ و تقويت روابط دوستانه

 14 در مواجهه با مشکالت رفتار منطقى و عقالئىصبر و تحمل همراه با 

  15کشور عملی و علمی پيشرفت و اقتدار سربلندي، براي تالش و مسئوليت احساس

 

                                                           
 10/8/1375بيانات در ديدار با هزاران تن از دانشجويان و دانش آموزان .1

 12/2/1380بيانات در ديدار با جوانان  .2

 12/8/1397دانشجويان  و آموزاندانش ديدار در . بيانات3

 22/2/1377 يانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران،. ب4

 22/4/1371هاي عاشورا،بيانات در ديدار فرماندهان گردان .5

 21/5/1371 بيانات در ديدار وزير، معاونين و رؤساى مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، .6

 1/1/1393 بيانات در حرم مطهر رضوي، . 7

 23/11/1392 هاي دانشجويی انقالبی،پيام شفاهی رهبر انقالب به تشکل .8

 12/8/1397دانشجويان  و آموزاندانش ديدار در . بيانات9

 14/2/1387 هاى شيراز،در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاهبيانات  .10

 همان .11

 همان .12

 24/8/1379 بيانات در اجتماع بزرگ مردم اراک، .13

 29/7/1389 ي قم،علميه بيانات در ديدار طالب، فضال و اساتيد حوزه .14

 12/8/1397دانشجويان  و آموزاندانش ديدار در . بيانات15

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2887
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2630
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25298
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3036
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10357
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 بندی جمع

 اند.سياسی، دفاعی، اجتماعی و فرهنگی داشتههاي عرصهنقش مهمی در جوانان  ،از ابتداي پيروزي انقالب اسالمی

جنبش ، دفاع مقدس ،غائله ضد انقالبتسخير النه جاسوسی، جهاد سازندگی، سرکوب حوادث مهمی همچون 

از براي حراست  متعهد، آرمانگرا، شجاع و پرتواناز مصاديق حضور جوانان  ايافزاري و توسعه صنعت هستهنرم

هاي جوانان و نيز انتظارات ها و توانمنديظرفيتبا توجه به  آيد.به شمار میعزت، امنيت و اقتدار ايران اسالمی 

نقش مهمی در  1اقدام مستقيمو  سازيفرهنگگري، هاي مطالبهبا فعاليت در عرصهجوانان  ،مقام معظم رهبري

 معظم رهبري:به فرموده مقام تحقق گام دوم انقالب خواهند داشت. 

 اند،بوده گشاراه جوانها اند،بوده جلو جوانها جهادها اين همه در ايم؛داشته متعددي جهادهاي سال چهل حدود اين در ما"

 آغاز در طلبانتجزيه با جهاد در -مبارزات دوره- پيروزي از پيش دوره در طاغوت با جهاد در. اندبوده پيکان نوک جوانها

 طلبان،تجزيه اين با جهاد در شدند، پيدا طلبانیتجزيه کشور شمال در کشور، غرب در کشور، شرق در که انقالب پيروزي

 بودند آنها و بودند جلو جوانها بود، انقالب آغاز رويشهاي از که سازندگی جهاد در بودند؛ جوانها عظيم حرکت اين جلودار 

 با جهاد در ،60 دهه اوايل در خائن و منافق تروريسم  با جهاد در کردند؛ شروع را سازندگی جهاد عظيم حرکت اين که

 در فرهنگی جهاد در ،67 سال از بعد جنگ از بعد هايخرابی ترميم براي جهاد در مقدس، دفاع سال هشت در متجاوزين

 جهاد در بدهند؛ تغيير اسالم و انقالب نفع به را دشوار فضاي آن توانستند که بودند جوانها ،70سال فرهنگی تهاجم برابر

 يمطالبه نداي به مختلف، هايپژوهشگاه در مختلف، هايدانشگاه در که بودند جوانها ،80دهه آغاز وحوشحول از علمی

 تروريسم با جهاد در باالخره و کردند؛ باز کشور در جهشی صورتبه را فناوري و علم راه و گفتند لبيک علمی پيشرفت

 باز اقتصادي، هايگره گشودن براي عملی جهاد و فکري جهاد در هم امروز و. اخير سالهاي اين در 90 دهه در تکفيري

  2."جوانهايند هم

 

                                                           
فروشی، مبارزه با فساد، اهتمام به گرانه وظايف مسئوالن در زمينه هاي فراهم کردن شرايط رونق توليد، کاهش خامدر قالب اقدامات مطالبه . 1

خودکفايی در محصوالت اساسی کشاورزي، شفافيت اطالعات، اصالح نظام مالياتی، اصالح نظام پولی و بانکی و هدايت نقدينگی به سمت توليد، 

 مقام آثاز نشر و حفظ دفتر رسانی اطالع پايگاه ،27/8/1394مقاومتی، اقتصاد به جوانان ورود عرصه سه طور مستمر پيگيري شود.)آوري و بهياد

 رهبري( معظم

 12/7/1397آزادي،  ورزشگاه در «بسيجيان خدمت» نفري هزار هاده همايش در بيانات . 2


