




قالب بیان رهبر معظم انمهمترین
در سال های اخیر؟

بیانیه گام
چیستی؟دوم

حال و یک ترسیم کلّی از گذشته،
چشم )آینده انقالب اسالمی 

(انداز

ی
یات

مل
 ع

ت
وس

پی

1398/3/1سخنرانی 

عظمت

عظمت

عظمت

عظمت

اصل حادثه انقالب

راه طی شده و کارکردهای انقالب

(تمدن نوین اسالمی)چشم انداز 

(خودسازی)نقش جوان متعهد 

؟

رکت حبهبخشی انضباطوتسریع 
محوریت با عمومی جامعه 

حزب اللهیو جوانان متعهد 

الزامات

(خودی و دشمن)شناخت صحنه 

الزامات

الزاماتجهت مندی به سمت چشم انداز

(الطاف سابق و نصرت الهی)عوامل امیدبخش 

الزامات

راهکار عملیاتی

ییننیازمند تب

تمرکز، برنامه ریزی، 
یت راهکاریابی، پیگیری و فعال

پی در پی و لحظه به لحظه

نیازمند

؟

جریان های حلقه های میانی
؟

به میدان  ورود سازماندهی شده هر چه بیشتر جوانان 
نقش آفرینی در عرصه های مورد نیاز انقالب

؟

آتش تشکیل، تکثیر و شبکه سازی هسته های خودجوش و
در موضوعات مختلفباختیار مردمی 

چهار نقطه اصلی

حرکت عمومی جامعه



،(درصد جمعیت کل10)میلیون جوان فعال در میدان افاده8رغم پیش فرض قراردادن بیان مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حضور علی 

(جمعیت کل% 5معادل )میلیون نفر 4حداقل ساله در تمامی عرصه های فرهنگی و اجتماعی، 5با توجه به برآورد میدانی قرارگاه، هدفگذاری کمی 

باید سازماندهی شده باشند؛(نفره5حدوداً )هزار گروه کوچک 800در قالب 

مردم در میدان افاده، باشند،% 5، اگر  (مانند یک محله)هزار نفری10به عبارت دیگر، در یک محدوده 

(گروه کوچک100در قالب )نفر 500می شود

؟تچیسمختلفسطوحدر(کمینظراز)جبهه سازیازمطلوبتصویر:اولسوال



،مــــردمیمجموعه هایو افـــراد  

با محوریت جوانان متعهد،با درک ضرورت تحقق حرکت عمومی جامعه که

تمرکز، برنامه ریزی، هدایت، پیگیری، فعّالیّت پی درپی و لحظه به لحظه،با 

،(عام)یا به صورت عمومی( خاص)در یک عرصه مشخص

( مانند تشکیل گروه های مردمی جدید)راهکارهای عملی به میدان آوردن مردم برای افاده 

.را دنبال می کنندجهت پیشرفت و حل مسائل فرهنگی اجتماعی 

یست؟چآنهاکارکردوهستندکسانیچهمیانیحلقه های:دومسوال

نه رهبری،
نه دولت، و  نه 

...  دستگاه های دیگر

مانند تشکل های
دانشجویی و 

مجموعه های فعال 
گیو باتجربه فرهن

مانند
نخبگان 
فکری

منضبط تر، 
سریع تر، 
محسوس تر



اجتماعی؛وفرهنگیموضوعچندیایکدرنسبیمرجعیتدارایوباتجربهفعال،.1

وی گریمربروحیهومستقلومتنوعمتعدد،گروه هایتکثیروشکل گیریراستایدرفراگروهینگاهدارا ی.2
خود؛مجموعهیاگروهبهنسبتانحصارطلبیبدونتسهیل گری؛

تشکیلدماننظرفیت سازیومتعهدجوانانمحوریتبااجتماعیحرکتایجادبهنسبتضرورتاحساسدارای.3
خود؛ماموریت عنوانبهمتکثر؛ومستقلجدیدگروه های

فهمومیانیحلقه هایجریان هایازانقالبمعظمرهبرانتظارازدقیقودرستبرداشتدارای.4
ت؛ماموریاینانجامبرای(امیدبخشنقاطدیدنچشم انداز،سمتبهجهتگیریصحنه،شناخت)راهبردی

اینانجامبرای(پی درپیفعّالیّتپیگیری،هدایت،برنامه ریزی،تمرکز،)مدیریتیتوانمندیوارادهدارای.5
ماموریت؛

رند؟داییتوانمندی هاوویژگی هاچهخاصیاعاممیانیحلقه های:سومسوال



آوردنیدانمبهتمایلیاستفاده،وسیعمیدانایجادتوانعلی رغمکهانقالبجبههفعالتشکل هاییاوافراد•

نجامامتکثرومستقلجدیدگروه هایشکل دهیبرایعملیتالشونداشتهخودگروهدربیشتریمردم

.نمی دهند

ومیعمحرکتچهارگانهالزاماتتبیین کنندهوبودهگویازبانوفعّالذهندارایکهگفتمان سازچهره های•

.ندارندجدیدگروه هایتشکیلوافادهمیدانتوسعهبرایعملیتالشاماهستندجامعه

ه سازیجبهدرنیزآنهانقشاستممکنوهستندانقالبمردمیجبههازجزئیفوقموارداستبدیهی:نکته

.نمی شوندمحسوب«میانیحلقه»انقالب،معظمرهبرمنظورمطابقاماباشدضروری

؟وندنمی شمحسوبمیانیحلقهجبهه،ازفعاالنیچه:چهارمسوال



شناسایی گروه های فعال موجود و ارتباط گیری با آن ها: ظرفیت یابی.1

:ظرفیت سازی. 2

نشناسایی مستعدین گروه ساز و برگزاری نشست های گفتمان ساز و انگیزه بخش برای آنا2.1

پیگیری تشکیل گروه از افراد داوطلب2.2

چیست؟شهرستان(خاصوعام) میانیحلقه هایعمدهواصلیوظایف:پنجمسوال

انجامپیگیریو(شدهتشکیلتازهوموجودازاعم)هاگروهکلیهبرایتوانمندسازهاینشستبرگزاری.3
هاآنتوسطاختیاربهآتشوخودجوشهایعملیات

(فراموضوعیوموضوعی)مردمیهایگروهسازیشبکه.4

ومحالتطحسعاممیانیهایحلقهتوجیهوشناساییطریقازتوانندمیها،شهرستانعاممیانیهایحلقهفعالیت،گسترهبهتوجهبا:توضیحات
.نمایندپیگیریرافوقفرآیندآنان،توسطفرآیندپیگیری



شناسایی مستعدین تشکیل گروه. 1
دغدغه مندسازی، انگیزه بخشی و توجیه مستعدین گروه سازی. 2
شکل گیری گروه ها. 3
توانمندسازی گروه ها. 4
انجام عملیات های خودجوش و آتش به اختیار توسط گروه ها. 5

د؟باشبایدچههاشهرستانخاصوعاممیانیهایحلقهاولمرحلهاقداماتخروجی:ششمسوال


