
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 مقدمه 
سجت توزکش هحبفل سیبسی ٍ خجزی ثز ایي  0011طزح دٍلت جَاى حشة اللْی اس سَی رّجز هؼظن اًقالة اسالهی ثزای اًتخبثبت 

هَضَع ٍ تجییي هقصَد اس دٍلت جَاى ٍ ٍیژگی ّبی آى گزدیذُ ٍ سَء ثزداضت ّبیی ًیش صَرت گزفتِ کِ هؼظن لِ را ثِ تطزیح 

آى ٍاداضتِ است. ایي در حبلی است کِ ایطبى جَاًگزایی را ثِ ػٌَاى یک راُ حل اسبسی ثزای هقبثلِ ثب هطکالت کطَر اس  ثیطتز

ّب پیص هطزح کزدُ ثَدًذ. اس ایي رٍ، در ًَضتبر حبضز ثزآى ضذُ این تب ثب هفَْم ضٌبسی جَاى ثِ تجییي ّز چِ ثیطتز آى ٍ دٍلت  سبل

 جَاى ثپزداسین.

 جواندولت 
هي ( در جوؼی اس جَاًبى داًطجَیبى ثکبر ثزدُ ٍ فزهَدًذ: 99اٍاخز اردیجْطت سبل جبری)رّجز هؼظن اًقالة تؼجیز دٍلت جَاى را 

. ... ذٍارمیهؼتقذم ٍ ثِ آى اه یاللْ ثِ دٍلت جَاى ٍ حشة -ام کزدم ٍ هکزّر ّن گفتِ ذیّوچٌبى کِ قجالً ّن در سبل گذضتِ تأک-الجتِّ 

 دضَار ػجَر ثذّذ. یّب کطَر را اس راُ تَاًذیٍ جَاى هؤهي است کِ ه یاللْ هطکالت کطَر، دٍلت جَاى حشة ثِ ًظز هي ػالج

الجتِّ دٍلت جَاى صزفبً ثِ هؼٌبی ایي ًیست کِ ثبیذ هؼظن لِ در اداهِ هقصَد خَیص اس جَاى ثَدى دٍلت را تجییي کزدُ ٍ افشٍدًذ: 

پب ٍ ثبًطبط ٍ   سبلِ داضتِ ثبضذ؛ ًِ، دٍلت جَاى، ]یؼٌی[ یک دٍلت سزِ ۲۳هؼٌبی دٍلت جَاى، آى ّن هثالً جَاى ثِ  یک رئیس

 ای کِ در سٌیٌی ثبضذ کِ ثتَاًذ تالش کٌذ ٍ کبر ثکٌذ ٍ خستِ ٍ اس کبرافتبدُ ًجبضذ؛ هٌظَر ایي است. آهبدُ

سٌیي ثبال ّن ثِ یک هؼٌب جَاًٌذ؛ حبال  ّب تب ثؼضی»رّجز حکین اًقالة اسالهی در اداهِ ثزای ثیبى دقیق هٌظَرضبى تبکیذ کزدًذ: 

ضصت ٍ چٌذ سبل سٌّص ثَد، ایطبى  -ضْیذ سلیوبًی، ٍ ثٌذُ ضت ٍ رٍس ثِ یبد اٍ ّستن-ّویي ضْیذ ػشیشی کِ ضوب اس اٍ اسن ثزدیذ 

ٍ را در ّویي جب ًگِ هبًذم ٍ ثٌب ثَد کِ هي هطخّص ثکٌن، ا هبًذ ٍ ثٌذُ سًذُ هی کِ خیلی جَاى ًجَد؛ اگز دَُ سبل دیگز ّن سًذُ هی

  گذاضتن اٍ را کِ جَاى ّن ًجَد. ثٌبثزایي ثؼضی اٍقبت افزادی کِ در سٌیي جَاًی ّن ًیستٌذ، کبرّبی جَاًبًِ داضتن، یؼٌی کٌبر ًوی هی

  «تَاًٌذ اًجبم ثذٌّذ. خَثی را هی

 سوء برداشت ها با اهداف سیاسی
ػذُ ای ثب ثزداضت ّبی سلیقِ ای کِ در تجییي دٍلت جَاى داضتٌذ،  ػلیزغن ضفبف ثَدى هقصَد هقبم هؼظن رّجزی ٍ تبکیذاتی

سیبسی آى را در تبییذ ثزخی ضخصیت ّبی در هؼزض ًبهشدی ثزای اًتخبثبت ٍ ًفی کسبًی کِ هَرد ػالقِ ضبى ًجَد، پزداختٌذ کِ ثب 
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فیهمعايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیه در سازمان بسیج مستضع  

اس جَاًبى در هستٌذ اػالم هَضغ کزدُ ٍ اس صذاٍسیوب تطذیذ ضذیذ. لذا هؼظن لِ در پبسخ ثِ سخٌبى یکی « غیزرسوی»پخص هستٌذ 

 فزهَدًذ: 

 یّب ردُ زاىیحتوب ٍسارت، چَى هذ نیگَ یقبثل تَجِ را، حبال ًو یتیزیهذ یّب تیهَرد ًظز ضوب هسٍَل یّب جَاى ٌکِیا یثزا

است کِ دٍلت ثِ  يیراّص ا زًذیرا ثِ ػْذُ ثگ ّب تیزیهذ يیّب ا { جَاىٌکِیا یفؼبل ثبضٌذ، }ثزا تَاًٌذ یّستٌذ کِ ه ید بیس یً بیه

کِ هثال  یثبالخزُ ٍقت یؼٌیاست.  يیثِ خبطز ا يیا ،یهي گفتن جَاى حشة اللْ ٌکِیافشٍدًذ: ا طبىی. اَدثط لیجَاى تطک کی لِیٍس

 یثطَد هي ثبة هثبل ٍ ٍاقؼب آدم هتؼْذ جوَْر سیسبلِ رئ ۳۲حبال جَاى  نیگَ یهتٌبست، ًو يیدر ّوبى سٌ یجَاً کی ذیفزض کٌ

صَرت  یلیخ ٌْبیٍ ثب ا ِیاست ٍ اال ثب تَص يیکبر ا ذیّب خَاّذ ثَد. کل جَاى يیاس ث کٌذ یرا کِ اًتخبة ه یطجؼب افزاد يیثبضذ ا

کِ ثتَاًٌذ کبرّب را  ییّب اٍل اًقالة آدم یؼٌیاست،  یًبقص سِیهقب یقذر کیثب اٍل اًقالة ّن  سِیهطکل است. حبال هقب زد،یگ یًو

را  يی. استیٍ چٌذ سبلِ ٍ چْل سبلِ ّن ً یاهب جَاى س ستیزهزد ّن ًیتجزثِ داضتِ ثبضٌذ ٍاقؼب ًجَدًذ، اآلى ّستٌذ. پ ٍ زًذیثِ ػْذُ ثگ

ٍ اس اهکبى کبرش ٍ اس تجزثِ اش ٍ  نیآدم را در راس کبر ًگذار يیکِ هب ا ستیدرست ً ست،یهصلحت ً یؼٌی ضَد، یًو نیدار یٍقت

 .نیاش استفبدُ ًکٌ ییاس تَاًب

 شاخصه های دولت جوان
 اٍال هقصَد اس جَاًی صزفب سي ٍ سبل ًجَدُ ٍ رٍحیِ ٍ تَاى جَاًی است. دٍلت جَاى ػالج کبر است اهب السهست تبکیذ ضَد کِ

 01ثبًیب رّجز هؼظن اًقالة تصزیح هی فزهبیٌذ کِ هقصَدم جَاى سی ٍ چٌذ سبلِ ًیست. ثبلثب هؼظن لِ تبکیذ هی فزهبیٌذ کِ افزاد 

 راثؼب ًزم جَاًی در ػزصِ ّبی تبکیتکی ثب سطَح راّجزدی کبهال هتفبٍت است.  ای ّستٌذ کِ هبًٌذ جَاًبى کبر هی کٌٌذ. سبلِ

 لذا دٍلت ٍ رئیس جوَْر جَاى ػالٍُ ثز ًطبط ٍ رٍحیِ جَاًی ثبیذ دارای ٍیژگی ّبیی ثبضذ کِ هْوتزیي آًْب ػجبرتٌذ اس:

 لی ضخصیت السم جْت حضَر در هجبهغ ثیي الول -0

ثزخَرداری اس ٍساًت السم ٍ الیق ًوبیٌذگی هلت ثشرگ ایزاى در کطَرّبی دیگز ٍ قزار گزفتي در کٌبر سبیز رٍسبی جوَْر  -۳

 دًیب

 دارای تجبرة کبرثزدی ٍ ػولی در هذیزیت ثحزاى ّبی اهٌیتی ٍ سیبسی -۲

 ثزخَرداری اس تَاًبیی السم جْت اػالم هَاضغ ًظبم اس تزیجَى ّبی رسوی کطَر  -0

 یی ثب ظزفیت ّب ٍ اثزچبلص ّبی کطَر آضٌب -۲

ٍ هقجَلیت  السم در هیبى سزاى قَا، راس قَُ هجزیِ، رئیس ضَرای ػبلی اهٌیت هلی کطَر، رئیس ضَرای اًقالة   ٍجبّت -0

 فزٌّگی، رئیس ضَرای اقتصبدی کطَر ٍ ... .

 تطخیص هصلت ًظبمداضتي پختگی السم در هَاجِْ ثب سبیز ارکبى ًظبم اس هجلس ضَرای اسالهی تب هجوغ  -7

 دارا ثَدى ٍجبّت داًطی ٍ تجزثی در اقطبر ًخجِ، رسبًِ ّبی گزٍّی ٍ افکبر ػوَهی جْبى -8

 اهکبى استفبدُ اس ًیزٍّبی ثب تجزثِ ٍ هتخصص ًظبم ثِ دلیل هقجَلیت ػلوی ٍ تجزثی -9

 ػذم ًیبس ثِ کست تجزثِ در جبیگبُ دٍم ضخص کطَر  -01
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 پیامدهای دولت جوان 
 ٍ هؼیطتی هزدم اس طزیق ثزًبهِ ریشی ٍ ًظبرتحل هطکالت اقتصبدی  -0

 اًجبم سفزّبی استبًی حضَر در هیبى هزدم ثب  -۳

 جبهؼِحضَر هیذاًی در آضٌبیی ثب هطکالت هزدم اس طزیق تحزک السم ثزای  -۲

 رسیذگی ثِ هطکالت جَاًبى اس طزیق ًطست ّبی هکزر ٍ حضَر در اقطبر هختلف -0

 سزکطی ّبی هکزر ثِ هٌبطق هختلف کطَر آضٌبیی ثب طجقبت هحزٍم ٍ پبییي جبهؼِ ثب -۲

 افشایص پیگیزی ّب ثزای حل هطکالت اقطبر هختلف جبهؼِ ثب تحزک السم جْت ثزگشاری جلسبت هتؼذد  -0

  افشایص اهیذ ٍ اػتوبد هزدم ثِ هسئَالى اس طزیق گفتگَّبی پی درپی ثب هسئَالى اجزایی کطَر -7

 هطبّذُ تالش ضجبًِ رٍسی هذیزاىثبال رفتي ّوکبری هزدم ثب هسئَالى کطَر در صَرت  -8

 کبّص فسبد هبلی ٍ دست دراسی ثِ ثیت الوبل ثب افشایص هیشاى ًظبرت ّبی هیذاًی -9

 ثْجَد ًظبم ثَرکزاتیک ٍ ثزًبهِ ریشی کطَر ثب ارتجبط ًشدیک هسئَالى ثب اصٌبف ٍ اقطبر هختلف جبهؼِ  -01

 هذیزاى ثبالی کطَر دستزسی آسبى تز هزدم ثِ هسئَالى اس طزیق ارتجبط ًشدیک هزدم ثب -00

 چطیذُ ضذى طؼن هذیزیت اًقالثی ثِ هزدم ٍ تحقق آرهبى ّبی اًقالة اسالهی در تؼزیف ًظبم هزدم سبالر -0۳

 افشایص ًطبط ٍ فؼبلیت ّبی هذیزاى در ردُ ّبی هیبًی ٌّگبم احسبس افشایص هذیزاى ػبلی -0۲

 یبسی ٍ اجتوبػیافشایص سزهبیِ اجتوبػی ًظبم ٍ حضَر سیبسی هزدم در ػزصِ ّبی هختلف س -00

 چزخص ًخجگبى ٍ استفبدُ اس ًیزٍی جَاًبى در ػزصِ هختلف هذیزیتی  -0۲

 هطکالت حلرٍحیِ اثتکبر ٍ خالقیت در ثبال رفتي  -00

 ارتقبء سطح کبرآهذی ًظبم اسالهی در ادارُ کطَر -07

 ًَهیذی دضوٌبى هلت ایزاى اس اداهِ فطبرّب ٍ تحزین ّب ثب کبّص تبثیز آًْب  -08

 کطَر اس طزیق ًَهیذی هؼبًذاى ًظبم در ثْزُ ثزداری اس ًبرضبیتی هزدم افشایص ضزیت اهٌیتی  -09

 ججِْ هقبٍهت  کبّص هسبئل اهٌیتی هٌطقِ ثب افشایص حوبیت اس گزٍّْب ٍ  -۳1

 


