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 يتعال  بسمه

 مقدمه  
نه و ضمن تبیین اجمالی پیشی ،های آن تاکید داردبیانیه گام دوم بر چگونگی حفظ انقالب اسالمی و پاسداشت ارزش

ند و این چشم انداز را در چ ،کندانقالب اسالمی چشم انداز آینده آن را از منظر باالترین مقام سیاسی کشور تشریح می

 ،وانانج مخاطب اصلی آن  ،یک نگاه ملی دارد و برای همه ملت ایران نگاشته شدهکند.گرچه این بیانیه محور بیان می

 1 «عنوان جوانان تکرار شده است.در این بیانیه بار  ۴۰و حدود یک نگاه ملی و فراجناحی است با»و  در مفهوم عام آن

جمهوری اسالمی این اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی »اند که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم تاکید کرده

گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن به میدان عمل میجوانان عزیزم، نسلی که پا  بنده ناچیز مایلم با

های شماست و شمایید که های آینده دههفرمایند: دههو در ادامه می 2«سخن بگویم.ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، 

جاد تمدن نوین بزرگش که ایوده و پرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان مزآباید کار

 3 «است، نزدیک کنید. اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنافداه(

توان تحقق  که بدیهی اسررت جوانانی بنابراین  ۴.گرا، معنوی، فکری و عقالنی اسررتاین انقالب یک انقالب پیشرررفت

برای جوان مومن انقالبی پرورش یافته  ،های ترسرریم شررده در بیاناب رهبریاهداف بیانیه را دارند براسرراش شرراخ 

ست اندرکار فرهنگ شند. به این منظور نهادهای د سانه ملیبه ،سازی در بین جوانانو گفتمان سازیبا د با بای ،ویژه ر

ها و سررعی در ترویا این شرراخ  ،های مورد نظر مقام معظم رهبری برای جوان مومن انقالبیشررناسررایی شرراخ 

این امر نیاز به  ،چنانچه در بیانیه تصررریح شررده اسررتگری در بین جوانان داشررته باشررند. سررازی انقالبیگفتمان

  سازی دارد.سازی و گفتمانگنفره

 ایخواهیم یک خواستهاگر میفرمایند:می های انقالبسازی در خصوص آرمانگفتمان اهمیت بارهمقام معظم رهبری در

به واقع اگر  5 .صورب یک گفتمان پذیرفته شده در بیاوریمخواسته را به تحقّق پیدا کند، قدم اوّل این است که این

یک مفهوم و یک  ،در نگاه ایشان گفتمان یعنی .6تفکری به صورب گفتمان در آمد، اجرای آن دیگر کار دشواری نیست

چیزی که به یعنی آندر حقیقت گفتمان یعنی باور عمومی؛  7د.گیر بشواز زمان در یک جامعه همهای معرفت در برهه

گفتمان یک جامعه مثل  ،از این منظر 8.صورب یک سخِن مورد قبول عموم تلقی بشود، مردم به آن توجه داشته باشند

                                                           
  1۴/12/97مهر، ، یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند ،گام دوم؛ از نظر تا عمل نییتب یشیهم اندگزارش  ،یعل ،ذوعلم. 1
 ، پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. بیانیه گام دوم انقالب2
 دفتر مقام معظم رهبریپایگاه اطالع رسانی  ،. بیانیه گام دوم انقالب3
 ، پیشین.ذوعلم. ۴
 13/۴/9۴ ،پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری . بیاناب،5
 1۴/1۰/9۰ ،پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری بیاناب، .6
 22/9/88 ،پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری بیاناب، .7
 15/12/92 ،مقام معظم رهبریپایگاه اطالع رسانی دفتر  بیاناب،. 8



 

۴ 

 

کنند که باید این ایشان تاکید می 1.کنند؛ چه بدانند، چه ندانند؛ چه بخواهند، چه نخواهندهواست، همه تنفسش می

خصوص نقش روحانیون و نقش بزرگان و اساتید دانشگاهی حتما هها و بته نقش رسانهسازی انجام بگیرد که البگفتمان

 2نقش بارز و مهمی است.

دهنده  های اصلی تشکیلبر و نیازمند تکرار و تاکید بر مفاهیم و مقولهو زمانریزی شده، سازی فرایندی برنامهگفتمان

ست شود ،یک گفتمان ا ست ال« گری در بین جوانانانقالبی»سازی برای گفتمان .تا تبدیل به ادبیاب رایا جامعه  زم ا

های ، مفاهیم و مقولهها و در راش آنها رسانه ملیسازی از جمله رسانهسازی و گفتماننهادهای دست اندر کار فرهنگ

 مختلف به تکرار هنرمندانه آنها بپردازند. هایشیوهاصلی این گفتمان را محور تولید محتوای خود قرار دهند و به 

با استخراج  3ها نیز بیاناب مقام معظم رهبری است و لذا این پژوهشبهترین مرجع برای استخراج این مفاهیم و مقوله

ست تا هااین مفاهیم و مقوله صدد ا سانهزمینه در  ستگذاری و تولید محتوای ر سیا  سازیای برای گفتمانای برای 

 بپردازد. ،اصلی بیانیه گام دوم انقالب مخاطبانبه عنوان ، گری در بین جوانانانقالبی

 جوانان مخاطب اصلی بیانیه 

ند. امورد خطاب واقع شرده ،جوانان به مثابه فرزندانی که موظف به حفظ میراث به جامانده هسرتند گام دوم در بیانیه

ضع پیشینآنان باید با اطمینان به ارزشمند بودن این میراث با  ستواری بر موا ن میراث ای ،درش گرفتن از گذشته و ا

را پاش بدارند و آن را از دستبرد حفظ نمایند. با این نگاه این بیانیه منشور آینده نظام را به ویژه برای کسانی تشریح 

رفته گران شکل گاند و درک و دریافتشان بر اساش تجربیاب دیهکند که انقالب و گذشته آن را به چشم خود ندیدمی

 است. پس متن با انگشت نهادن بر جوانان به دنبال سه هدف است: 

 

 هدف از مخاطب قرار دادن جوانان در بیانیه

                           
 

صی از جوانان مورد نظر نبوده و نقل قول شده در هیچکدام از آنها دسته خا هایی که به طور مستقیم به جوانان گفته 

شدهتمامی آنها به عنوان مهمبلکه  سداری از آینده نظام تلقی  ساده وترین افراد برای پا  اند. عالوه بر این متن با بیانی 

های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را های مربوط به حوزههای کالن و برنامهروان بر آن است که سیاستگذاری

                                                           
 1۴/1۰/9۰ ،پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری های راهبردی،بیاناب در سومین نشست اندیشه .1
 همان. .2
 ه است.، انجام شد1398، مرکز تحقیقاب صدا و سیمای ج.ا.ا ، تهران،"گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقالب"های . این پژوهش بر اساش مجموعه کتاب3

آگاه کردن 
قشر جوان

ه مسئولیت دادن ب
جوانان 

گسترش 
طیف وارثان
انقالب 



 

5 

 

های چندگانه متن به آرامی و سررادگی، مخاطب اصررلی یعنی این الیهبا زبانی قابل فهم برای آنها مشررخ  کند. بنابر

ر دهد و با متعهد ساختن آنها بسمت مبانی سیاسی و عقیدتی برگرفته از اندیشه انقالب اسالمی سوق میجوانان را به

 کند: مطالب زیر تاکید می

 

      
   

ان برای پیشبرد استفاده از ظرفیت جوان بیانیه همراه کردن همه جوانان و شود که هدفبا این مقدماب روشن می

 ،، در کالبد جامعه جوانن انقالبیمؤمجوان  گفتمانام دوم است و این امر مقدماتی الزم دارد و آن اینکه گاهداف 

 خود جوانان هستند. سازی هم البته عامالن اصلی این گفتمان ،ترویا یابد ،کنندهمچون هوایی که تنفس می

 

 از منظر مقام معظم رهبری راز نظام ج.ا.ا تمن انقالبی به مثابه جوان ؤهای جوان مویژگی 
یل مضرررمونی از  هااین ویژگی له تحل ناب معظم  یا من انقالبی در ؤهای جوان مگری و ویژگیدر موضررروع انقالبیب

  1 شده است. استخراج زیر بعد ۴در ، های مختلفمناسبت

                                                           
 گری در بین جوانان، مرکزتحقیقاب صدا و سیما. (، گفتمان سازی انقالبی1398فهیم دانش، شهاب) .1

  اپذیرن تغییر و راحل ا ام اندیشهه  و دین   بان  از برگرفت  اسههال   انقالب اندیشهه 

 . است

  است اسال   انقالب اندیش  از انحراف انقالب  بان   ورد در  سا ح  و  صالح. 

 ستگذاری اوج سال   انقالب هایسیا سیدن ا  ه ال عدل حکو ت ب   نته  تمدن ب  ر

 . است

  وینتد اله  عدل حکو ت اعتالی نقط  ب  رسیدن  سیر در باید هاسیاستگذاری هم 

 . شود

  بردنپیش برای جا ع  و همگرای  ابزار رسهههیدن اجتماع  حیات و  ادی شهههرای 

 .اله  است عدل حکو ت یعن  آر ان  نقط  ب  انقالب

  است  هیا اسال   انقالب بلند اهداف تحقق شرای. 

 و  وجود هایکاسهههت  رفع و گذشهههت  اشهههتباهات تصهههحی  گرو در اهداف تحقق 

 هاست.فرصت ب  توج  با دقیق هایریزیبرنا   و اجرای  هایسیاستگذاری

 هستند آن هایآر ان دهنده ادا   و انقالب دستاوردهای اصل  وارثان جوانان. 

 بانقال نخسههتین ناب اندیشهه  از  سههالو ن رویگردان   وجود  شههکالت اصههل  دلیل 

 .باشند حذر بر آفت این از باید جوانان و است
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 های فردیویژگی-الف

 
 

ویژگی های 
جوان مومن 
انقالبی

فردی

مذهبی

رفتاری

نگرشی 
-سیاسی)

(اعتقادی

دارای همت بلنـد  جـر ت 
اقدام و اعتماد به نفـس و 

یماعتقاد به اصلِ مامی توان

ه امیدوار  کارآمد  پرانگیـز
و پرحوصله

فعــا   دارای اراده قــاط   
در فکر روشن و ابتکار پی

پی

صریح  شجاع  پرنشـا  و 
گر در عین رعایـتمطالبه

اخالق و دیانت و انصاف

مقاوم  کاربلـد  کـاردان و 
آگاه و عمیق

اده پذیر و ایسـتمسئولیت
به پای کشور

ـــــبا    دارای دارای انض
ـــت ـــل و حرک   دارای عق
خردمند

وفادار و امیدوار  بانشـا   
فعا  و ثابت قدم

بین  خوش روحیه و خوش
دارای احساس عزت نفس

پرشور و صاحب منطـق و 
ــا ل  ــه مس ــر در زمین فک

اساسی کشور

صـــمیمی و همـــد  بـــا 
نیروهای انقالبی
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 های مذهبیویژگی -ب

 
 

 های نگرشی )سیاسی و اعتقادی(ویژگی -پ

 

 

تهذیب نفس  انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهلبیت

پرهیزگاری و پاکدامنی  متشرع و باحیا بودن و نلغزیدن در برابر وسایل شهوت انگیز

ایمان قوی و توکل باال

(سرشار از ایمان به انقالب و اسالم) مومن و انقالبی بودن

اعتقاد به شهادت در راه خدا و طالب شهادت بودن

مخلصانه و صادقانه در پی جهاد فی سبیل اهلل بودن

اهمیت دادن به عبادات و شرکت در مراسم مهم دینی

ثبات قدم و استقامت در صرا  مستقیم

باور داشتن به وعده نصرت الهی

ــتکبار  ــی و اس ــمن شناس دش
ل ایسـتادگی در مقابـ) ستیزی 

ــار ت میــل  ــر ب زورگــویی و زی
(قدرتها نرفتن

داشتن روحیه انقالبـی  آینـده
نگــری  و آرمــان گرایــی واقــ  

بینانه 

رای دلبسته به کشور و مستعد ب
خدمت به مردم 

فرامـــــــوش نکـــــــردن          
دستاوردهای نظام

ــواد  و  ــردن ح ــوش نک فرام
عبرتهای بزرگ دوران معاصـر و 

ت لیل و عمق یابی آنها

طه و شناسایی و ت لیل نظام سل
نگاه کالن به قضـایا و حـواد  

بین المللی  منطقه ای و ملی

ر اعتقاد به اسـتقال  و دوسـتدا
ــق      ــام  دارای بصــیرت و عم نظ

دینی و سیاسی

ا آمادگی برای عرصه جنگ نرم ب
تی بصیرتی عمار گونه و اسـتقام

مالک اشتر وار
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 های رفتاریویژگی-ت

 
 

 بیانیهامیدها و الزامات  ،جوانان، انتظارها 

 

آتش به اختیار بودن و رها نکردن کارهای فرهنگی خودجوش

ت مل سختی و بیدارخوابی برای پیشرفت کشور

تکیه بر تبیین و پرهیز از هیاهو و جنجا 

های ایمانایستادگی به رغم شگردهای گوناگون فروریختن پایه

های پیشرفت و تعالیآماده به کار بودن و سبقت از یکدیگر برای رسیدن به قله

جوانان محور تحقق نظاا 
پیشرفته اسالمی

آمک نیروی انساانی مسات،کارار
مانی با زیربنای عمیق و اصیل ای

و دینااایا مرمتاااریت  رفیااا  
امیکبخش رشور

رتو توصیه های اساسی در پ
باه امیک و نگاه خوش بینانه

آینکه

یه جوانان مخاطب اصلی بیان
گا  دو  انقالب

جااکی گاارفتت مااکیری  
جرادی

تاریاااک بااار اسااات اده از 
نیروی جوان

برناماااه ریااایی بااارای 
است اده از منابع غنی

جواناااااااااان وار اااااااااان 
دستاوردهای انقالب

ایاه ضرورت سیاستگذاری بر پ
انکیشاااه انقالبااای و موفقیااا 

جوانان در تکاو  انقالب 

ضرورت ورود جوانان برای 
موفقی  در حوزه عاکات  و

ریشه رت رردن فساد

یی مقابله دقیق و برنامه ریا
شکه با ن او  دشامت بارای

یاشاعه سبک زنکگی غرب

ای افق آینکه سیاساتگذاری ها
جه اجرایی و برنامه رییی با تو

به فرص  های موجود 

اری افق آینکه  تقابل با مجا
ترکیااک آفااریت در داخاال و 

خارج

تربیااا  و هاااکای  نسااال 
ی آینکه بارای سابک زناکگ

اسالمی

رد  تکیه بر توان و ت،رک ما
و میکان دهای باه آناان باه 

ویژه جوانان

ری آگاهی بخشی و ارتباا  گیا
ان  با نسل جوان به منظور صای

از عیت ملی و حارمیتی

جوانانا م،نوی  و اخالق
ارتقای نقش جواناان بارای
تقویااا  سااابک زناااکگی 

اسالمی ایرانی
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 جوانان م ور ت قق نظام پیشرفته اسالمی 

 
 

  نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی  مهمترین ظرفیت

 امیدبخش کشور:

 
 های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش بینانه به آینده:توصیه 

 

ضرورت رسیکن به مرحله نرایی انقالب 

آینکه انقالب در گرو هم  جوانان

عبرت گرفتت از گذشته 

داشتت برنامه رالن

ترسیم برنامه بر اساس رویکرد انقالبی

اتگوسازی از انقالب اسالمی

ورغنی بودن منابع طبی،ی و انسانی رش برخورداری از انرژی نسل جوان

ی های توجه بیشتر به رارآمکی و شایستگ
نسل جوان

ضرورت توجه دادن جوانان به منابع غنی
های مادی مادی و فررس  طوالنی فرص 

رشور

نگاه امیکوارانه به آینکه

ای دشمت برای ناامیک رردن مرد  و مسئوالن از آینکهتالش رسانه
انقالب

ای دشمتهای رسانهتیو  رویارویی با موج ناامیک رننکه ف،اتی 

هاها نسب  به راستیاطمینان به فیونی موفقی 

یت جراد ترایشکستت محاصره تبلیغاتی دشمنانا نخستیت و ریشه
جوانان



 

1۰ 

 

  :جوانان مخاطب اصلی بیانیه گام دوم انقالب 

 
 

  :جدی گرفتن مدیریت جهادی 

 
 

 
 

  :جوانان وارثان دستاوردهای انقالب 

 
 

کن جوانان پیشگامان رسی
به موق،ی  مطلوب

اهمی  مخاطب جوان

ابر مسئوتی  جوانان در بر
آینکه انقالب

پیشگامی جوانان از آغاز

ه مکیری  جرای اتگوی دستیابی ب
موفقی 

و باورهای دینی و اعتماد به ن س د
ررت اساسی مکیری  جرادی

میراث غنی به 
جامانکه از 
انقالب

ضرورت پاسکاش  
دستاوردهای غنی انقالب

تریتجوانان مرم
حافظان 
دستاوردها
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 ضرورت سیاستگذاری بر پایه اندیشه انقالبی و موفقیت جوانان در تداوم انقالب : 

 
 
 

 :تاکید بر استفاده از نیروی جوان 

 
 

 :برنامه ریزی برای استفاده از مناب  غنی 

 

 

ضرورت رسیکن 
به مرحله نرایی 

انقالب 

آینکه انقالب در 
گرو هم  جوانان

عبرت گرفتت از
گذشته

النداشتت برنامه ر

ر ترسیم برنامه ب
اساس رویکرد 

انقالبی

شورغنی بودن منابع انسانی ر

برخورداری از انرژی نسل 
جوان

و توجه بیشتر به رارآمکی
شایستگی های نسل جوان

یق قابلی  منابع طبی،ی و بکر و موق،ی  جغرافیایی ممتاز و منابع مادی ابیاری در دس  مکیران ال
برره گیری از منابع مادی در جر  رشک اقتصادی دهه دو  دهه است اده از منابع غنی مادی 

توجه دادن جوانان به ایت منابع
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 :ضرورت ورود جوانان برای موفقیت در حوزه عدالت و ریشه کن کردن فساد 

 

 
 

 :مقابله دقیق و برنامه ریزی شده با نفوذ دشمن برای اشاعه سبک زندگی غربی 

 
 

 :افق آینده سیاستگذاریهای اجرای و برنامه ریزی با توجه به فرصت های موجود  

 

 
  :افق آینده  تقابل با مجاری تهدید آفرین در داخل و خارج

 

ات  بسترسازی برای تحقق عک
واق،ی

مبارزه با فساد
جا  های اننارافی بودن ف،اتی 

شکه در حوزه عکات  و مبارزه 
با فساد

به توجری مسئوالن نسب بی
مطاتبه مقا  م،ظم رهبری در 
ادزمینه عکات  و مبارزه با فس

ل امیک مقا  م،ظم رهبری به نس
جوان در زمینه اجرای عکات 

ن و  غرب از طریق سبک زنکگی

زیانرای حاصل از ترویج سبک زنکگی غربی

ضرورت برنامه رییی دقیق و همه جانبه در مقابله با سبک زنکگی غربی

تاریک بر تاست اده از نیروی جوانتاریک بر علم و توجه به نتایج آن

تقابل با انکیشه انقالبی از درون حارمی 

توجه هب جریان های فاسک درون حارمی 

تیو  بازنگری در حوزه فساد در درون حارمی 

ضرورت ورود جوانان برای موفقی  در حوزه عکات  و ریشه رت رردن فساد

مقابله دقیق و برنامه رییی شکه با ن و  دشمت برای اشاعه سبک زنکگی غربی
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 تربیت و هدایت نسل آینده برای سبک زندگی اسالمی 

 
 

 ه جوانانژتکیه بر توان و تعهد مردم و میدان دهی به انان به وب 

 

 

 آگاهی بخشی و ارتبا  گیری با نسل جوان به منظور صیانت از عزت ملی و حاکمیتی

 

اهمی  مناسک عبادی و تضرع
مرد  به ویژه نسل جوان برای 

ارتقای آینکه رشور

ک توجه به اخالق تربی  و سب
زنکگی جوانان در ا علم آموزی 

به آنان در دانشگاه ها

تیو  اعتماد به  رفی  های
رارآمک مردمی به ویژه  

جوانان

ک با تحقق پذیری رونق توتی
عی  جرادی و به رارگیری 

جوان های متخصص

رت موفقی  اقتصادی در صو
اعتماد به جوانان

ضرورت حضور نیروهای 
نخبه و ف،ال و دتسوز در 
نظا  تصمیم گیری های 

اقتصادی 

نویک پیروزی و عیت ایران 
به جوانان

تیو  آگاهی جوانان از مخات  
دشمنان ایران با عیت و 
راستقالل و پیشرف  رشو

جوانان  خایر عیت آفریت 
رشور

تیو  توجه جوانان به نقش 
عیت آفریت جمروری اسالمی

تیو  آمادگی و تالش نسل
ا به .ا.جوان برای رسیکن ج

اوج عیت
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  و اخالق معنویتجوانان 

 

 

 

 ارتقای نقش جوانان برای تقویت سبک زندگی اسالمی ایرانی 

 

 

 

   اهمی  مناسک عبادی و تضرع  مرد
به ویژه نسل جوان برای ارتقای 

آینکه رشور

ضرورت توجه به اخالق تربی  و 
سبک زنکگی جوانان در رنار علم
آموزی به آنان در دانشگاه ها

اهمی  پیش روی در همه جنبه ها و 
حوزه ها اعم از علم و اخالق و سبک 
زنکگی با محوری  جوانان آماده 
حرر  در جبره های مختلف

تحلیل درس  ویژگی های غرب و 
ای یادگیری و به رارگیری ویژگی ه
خوب آنرا حتی در بحث اخالق

ایستادگی جوانان و مرد  
ی ایران در برابر ت کر تق

زاده ها

انتظار از جوان ها برای 
مقابله با سبک زنکگی 

زیانبارغربی

ک ا با ترویج سب.ا.مقابله ج
زنکگی غربی و همراهی 

نخبگان با آن 

ادیق ضرورت دستیابی به مص
فکری و راربردی سبک 
زنکگی از سوی دانشجویان

مکلف نمودن جوان ها به 
اشاعه عملی سبک زنکگی

اسالمی ایرانی


