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 ویژه سطح سه) سازمانهای فرهنگی کشور(

 ستادبرگزاری هفته مکتب انقالب اسالمی



 

 :تدابیر

  العالی(: رهبرمعظم انقالب اسالمی )مدظله

 تکالیفی ما داریم، وظایفی ما میکند، عبور دارد تاریخی پیچ یک از درواقع اسالم دنیای که شرایطی چنینیک در

 نیازهای هم، نیازها این رأس در اسالم؛ دنیای امروزِ نیازهای از کنیم غفلت نمیتوانیم نحوی، یک به هرکداممان داریم؛

 امروز اسالمی جمهوری بنابراین است...  عظیم یحادثه این دارمیان اسالمی جمهوری چون است؛ اسالمی جمهوری

 و تبیینی نیازهای ها،نیازمندی این برترینِ بنده اعتقاد به .کنیم تأمین باید ماها را هانیازمندی این که دارد هایینیازمندی

 .است نیازها این یهمه رأس در اینها ؛[است] اسالم و انقالب معارف تحکیم و افزاییبصیرت

 24/4/1395خراسان مداحان و آئینى شاعران از جمعى دیدار در بیانات 

 

ی کامل است، یک مکتب امام یک بسته .ها ایستادگی کردمقابل این توطئهملت ایران به برکت مکتب امام و راه امام، در 

   .مجموعه است، دارای ابعادی است؛ این ابعاد را باید با هم دید، با هم مالحظه کرد

 

 03/1390 /14مراسم بیست و دومین سالگرد امام خمینى )رحمه اهلل( 

ها و پردازیبود؛ مثل بعضی از اندیشه عملیاتیاین بود که زنده و پویا و پر تحرّک و  ،دیگر این مکتب فکریویژگی 

زیبا و قشنگی است امّا در میدان عمل کارایی ندارد؛  هایحرفنبود که در محفل بحث،  روشنفکرانه هایسازیتئوری

بود؛ قابل تحقّق در میدان عمل بود؛ به همین دلیل هم به پیروزی رسید و پیش  عملیاتیمام، فکر امام، راه امام، منطق ا

 د.رفت؛ این حرکت، مسیر تاریخ کشور ما را عوض کر

 14/3/1394 (مراسم سالروز بیست و ششمین رحلت حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه

 : مقدمه -1

 نیازهای نیز وو نقشه راه پیشبرد انقالب اسالمی در چله دوم گام دوم انقالب  بیانیهصدور .در راستای اکنون 

 خود که اسالمی انقالب تبیین و ترویج ضرورت ،عصر جدید به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن نوین اسالمی

 هدایتهای امتداد در اسالمی انقالب حاضر امام. است شده چندان دو است بشر برای نو حرفی و تازه سخن یک

 مکتب تفصیالً و کرده ریزی پی را اسالمی انقالب کلی طرح گذشته سال سیبیش از  طی بنیانگذار، و راحل امام

 اگر زمینه این در.اند نموده ارائه اسالمی تمدن به نیل و اسالمی جامعه و دولت از گذر برای را اسالمی انقالب

 بیانات شود، تلقی انقالب تحقق برای اسالم معرفتی های پایه «قرآن در اسالمی اندیشه کلی طرح» کتاب

 ادامه برای ایشان کلی طرح اصلی ی هسته همان«  79 آذر12 »در له معظم نظیر بی و تاریخی ارزشمند،

 از پس یکسال یعنی اسالمی انقالب تاریخ از حساس مقطعی در که بیاناتی. است تمدن تا اسالمی انقالب

 دهه در انقالب ارزشهای به بازگشت جریان گیری شکل در اساسی نقش و شد ایراد 78 ی فتنه کمر شکستن

 تفصیل و تعمیق عدم دلیل به ،شد منجر نود دهه در آفتها از ای مجموعه به هشتاد دهه اگر و نمود ایفا هشتاد

 است.ه بود انقالب نیروهای بین اسالمی انقالب مکتب قالب در بیانات ینا ترویج و تبیین و

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1705
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 :پیشینه -2

. تجربه موفقی را در ادوار گذشته داشته است« هفته مکتب انقالب اسالمیطرح » ،به لحاظ تجربه عملیاتی

که  96برپایی سه دوره همایش نقشه راه انقالب اسالمی از سالتجربه بنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی در 

 توجه و استقبال مخاطبان واقع شده است. این طرح ،  موردسال با رشد کمی و کیفی محسوسی همراه بوده هر

قدمی دیگر  99اربعین عملیات تبیینیبا وجود شرایط پیش آمده و در ادامه  99این ظرفیت را دارد که در سال

در راستای ایجاد حرکت عمومی دربین مردم برای تحقق دولت جوان حزب اللهی در گام دوم انقالب اسالمی 

 .باشد

 :ظرفیتهاها و ضرورت -3

 از گیری بهرهدر نظام جمهوری اسالمی که ولی فقیه جایگاه مهمی در هدایتگری و راهبری نظام اسالمی دارد، 

از دستگاه هدایت گر امامت اسالمی  خطی مندی بهره یک بلکه و نیست ایستگاهی استفاده جامعه در رهبری

 اگر و کنیم تعیین خود را مسیر ایستگاه هر در باید که هستیم ما این که کنیم تصور اینطور نباید ما. است

 به ایستگاه باید ما که نیست درست هم این همچنین. کنیم عمل آن به آنگاه داد مسیر اصالح دستور رهبری

 .باشیم مسیر تعیین برای رهبری دستور منتظر ایستگاه

 هدایت مجموعه از خود اختیار و فهم و عقل بر تکیه با مومنان همه که است آن شیعه مکتب در امامت طبع

 به یا رهبری مصداقی ورود بدون حتی صورت این در. دریابند را خود حرکت سیر خط جامعه امام های گری

    معنایی چنین رهبری از تبعیت در ما. کنند دریافت را امام ممشای توانند می آنها ایستگاهی، ورود ما تعبیر

 این شیعه در رهبری طبیعت. است محفوظ اندک و خاص موارد در ایستگاهی تذکرات جایگاه البته. فهمیم می

 اعالم ایستگاه به ایستگاه ایشان گوید می چه رهبری ببینند تا کنند می توقف ایستگاه هر در آنانکه برای نیست

        تکیه خود عقل به رهبری کلی گری هدایت منظومه به توجه بدون هرمسئله در آنانکه برای یا کند مسیر

 .کند مسیر تصحیح اعالم ایستگاه به ایستگاه رهبری اند، کرده اشتباه میشوند متوجه بعد و کنند می

 درشت و ریز در رهبری ایستگاهی و مصداقی ورود انتظار یعنی ،رهبری هدایت از غلط تلقی دو این ی ریشه

 خطای دو این ریشه چیست؟ در مسئله هر در خود فهم و عقل بر تکیه با رهبری از استغنا تصور نیز و امور

 رهبری بیانات افراد این است رهبری هدایتگر ی اندیشه در مکتب و منظومه یک وجود تصور عدم در استنباطی

 مکتب و منظومه به چون و دانندمی مصداقی و موردی هم، از منتزع و مجزا سخنان از ایمجموعه صورت به را

 آنانکه برای آنکه حال. کنند می انتخاب را غلط رویکرد دو این از یکی ناچار به اندنیافته دست رهبری اندیشه

 منسجم، مکتب یک با ما که است روشن ،اند نموده تعمق و کرده غور ایشان ساله ۳1 بیانات و رهبری اندیشه در

 و تشخیص در افراد توانمندسازی در تواند می که هستیم مواجه ایشان اندیشه در کارآمد و اصیل نگر، کالن

 .باشد موثر بسیار اجتماع مسائل در خویش فهم و عقل بر تکیه با ،درست راه انتخاب
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 :تبیین موضوع  -4

انقالب اسالمی  شده تدوین مکتبدر دسترس بودن  امروزه یکی از پیشران های برجسته جمهوری اسالمی،

 بنیادهای یکی مکتب این ای قاعده ضلع سه. شده است انجام استفاده قابل کارهایی زمینه این در است که

 ایشان نگاه دوم ضلع. است شده آوری جمع ”قرآن در اسالمی اندیشه کلی طرح“ کتاب در که است آن فکری

 این. است شده آوری گرد ”ساله پنجاه و دویست انسان“ نظریه در که است شیعه امامان مبارزاتی سیره به

 در کنونی های فهمی کج و ها فهمی بد از بسیاری گشای گره شیعه حرکت تاریخ فلسفه تدوین در رویکرد

 رهبری استثنایی و ویژه بیانات مکتب این مهم بسیار و سوم ضلع اما. ماست سیاسی و فرهنگی و فکری جامعه

 اهداف تحقق فرآیند“ نظریه عنوان با را آن ما که است نظام کارگزاران و مسئوالن جمع در 79 آذر دوازده در

 اسالمی انقالب از آورانه نو و ابداعی بندی صورت یک حقیقت در نظریه این.ایم کرده معرفی ”اسالمی انقالب

 کردن پیدا و خویش حفظ برای حوادث طوفان در بخش اطمینان لنگر یک ،فردی هر در آن بر تسلط که است

 .کند می ایجادحق را  راه

 مکتب“ روز نام به روز این است شایسته و است اسالمی انقالب در عطف ی نقطه یک و حادثه یک 79 آذر 12

 واکاوی به زمینه این در هفته یک،حداقل  مختلف دستگاههای و ها مجموعهو  شده نامگذاری ”اسالمی انقالب

 ی شایسته نکته این ضلع سه این اهمیت در. بپردازند ضلع سه این بر مبتنی اسالمی انقالب مکتب ترویج و

 و انقالب مسیر ادامه در تحول برای آمد کار خروجی و استنتاج یک حقیقت در دوم گام بیانیه که است گفتن

 در ،ظهور سازی زمینه و تمدن تااز دولت و جامعه اسالمی  اسالمی انقالب اهداف به رسیدن در بخشی شتاب

 .استراهبری شده  مکتب ینا

 ادامه و شاه زدن کنار و اسالمی انقالب برای رهبری کلی طرح حقیقت در قرآن در اسالمی اندیشه کلی طرح

 و فراگیر حاکمیت بازگشت برای شیعه رهبری کلی طرح تبیین ساله پنجاه و دویست انسان. بود مسیر دادن

 یعنی انقالب باقیمانده ی مرحله سه تحقق کلی طرح هم اسالمی انقالب اهداف تحقق فرآیند و بود حق پایدار

 و سازی جامعه سازی، دولت عملیات کلی طرح دوم گام بیانیه نگاه این با. بود اسالمی تمدن و جامعه دولت،

 .است سازی تمدن

 الیه در ها آموزه از ای مجموعه ،انقالب اسالمی مسیر کردن پیدا برای حرکت کلی خط تبیین ،مکتب این در

 از آنها بر تکیه با را انقالبی مومن فرد هر که دارد وجود عملیاتی و تاکتیک ی،دراهبر بنیادی، مختلف های

 اندیشمندان به را امامت و امت مفهوم از زیبا و منطقی روشن، ای چهره و داده نجات سرگردانی مهلک بیابانهای

 .گذاشت خواهد نمایش به اجتماعی و فرهنگی سیاسی، مختلف های عرصه کنشگران و

 ف: اهدا -5

  .اسالمی نوین اسالمی بعنوان پیشران دولت سازی تا تمدن سازیمعرفی و تبیین الگوی جامع مکتب انقالب  .1

 و جامعه دولت، مرحله در انقالب اهداف تحقق بعدی مراحل برای خواص گفتمانی در بین بخشیِ انسجام .2

  تمدن اسالمی



 

۳ 

 

 جامعهسازمانها و عمومی گفتمان سازی مکتب انقالب اسالمی در فضای  .۳

  اللهی حزب جوان دولت بخشی تحققِ  برای مقدور گفتمانی سازی زمینه .4

 

 رویکردها   -6

 :تبیینی–علمی الف( 

 پرداخت و محتوای کتب ده گانه مکتبانقالب اسالمی مکتب و تئوری پردازی ذیل این رویکرد باید به تبیین  

را در قالب نشست های علمی تخصصی با نخبگان و موثرین جامعه به محلی برای هم اندیشی و انقالب اسالمی 

 .بحث های تخصصی تبدیل کرد

 :لیغیتب–ترویجی  (ب

، اولویت در گسترش و توسعه فعالیت ها در فضای کرونا روسیو وعیکشور نسبت به ش یکنون طیبا توجه به شرا

 .است. یو رسانه ا یمجاز یبخش فضا تبلیغی در یجیتروگوناگون  یاستفاده از قالب ها بهره گیری و عمومی،

 افزایی :عرصه های همکاری و هم  -7

 برنامه های فشرده توانمندسازی و آموزشی )حضوری یا مجازی( .1

 همکاری در برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی .2

 همکاری برای ساخت محصوالت رسانه ای .۳

 پشتیبانی از اعزام اساتید، مبلغان و راویان  .4

 ع رسانی و همکاری در پوشش رسانه ای اطال .5

 چاپ جزوه های آموزشی و محتوا های مورد نیاز  .6

 همکاری جهت تهیه نشریه و ویژه نامه  .7

 انتشار و توزیع بسته های فرهنگی  .8

 فضاسازی مناسب برای برپایی نمایشگاه های هفته مکتب .9

 

 :زمان -8

آذرماه   19الی  12آغاز می گردد و بازه اصلی فعالیت در هفته مکتب از  99مقدمات این طرح در بازه زمانی آبان ماه 

های عضو قابل رده در محلهای مورد نظر  ،خواهد بود و در صورت استقبال و امکان استمرار آن در طول سال 99

 اجرا می باشد.

 مکان: -9

 ،ترویجیو علمی کلیه برنامه های  مساجد، حسینیه ها و دیگر مراکز تجمعی،بودن در اولویت نخست در صورت باز 

و با توجه به شرایط مناطق مختلف در  اجرا خواهد شد... در این اماکن نمایشگاه ها و  ونظیر نشست های علمی 
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در قالب های مجازی و رسانه ای در سطح کشور ها برنامه  ،کرونا سصورت قرمز بودن وضعیت به خاطر شیوع ویرو

  .قابل پی گیری و انجام خواهد بود

 

 :یی ستاداجرا ساختار -10

فرهنگی کشور تعریف می گردد  با سازمانها، مجموعه ها و دستگاه های(  آذر 12)ستاد اجرایی طرح هفته مکتب 

 به شرح ذیل است:  آنکه اجزای 

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

 سازمان تبلیغات اسالمی 

 و امور خیریه سازمان اوقاف 

  علمیهحوزه 

 خبرگزاری های مرتبط 

  دانشگاه آزاد اسالمی 

 دفتر تبلیغات اسالمی 

 سپاه پاسدارن انقالب اسالمی 

 سازمان بسیج مستضعفین 

توانند ستاد هفته مکتب دارای کمیته هایی به شرح زیر است که هر یک از سازمانهای فوق الذکر می ستاد:ترکیب 

 در آنها نماینده ای معرفی نمایند.

 کمیته های تخصصیعناوین و وظایف  -11

 ستاد هفته مکتب دارای ساختارهایی به شرح زیر است:

 مسئول ستاد (1

 تهیه سیاستها و رویکردها و طرح هفته مکتب و ابالغ به کمیته ها .1

 راهبری کمیته ها و نظارت بر اجرای کار آنها .2

 دیگر سازمانهاهماهنگی بین کمیته ها و توسعه ستاد هفته مکتب در  .۳

 (سازمانهای فرهنگی)اعم از جامعه و  هااولویت بندی جامعه مخاطبان برنامه .4
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 جانشین ستاد .2

 ارتباط مستمر با کمیته ها و اعضای ستاد و پیگیری مسائل آنان .1

 پیگیری جلسات هفتگی ستاد و مصوبات آنها .2

   ها در هفته مکتب تهیمعاونت ها و کم یهابرنامه نظارت بر اجرای .۳

   هفته مکتبو فعالیت های دبیرخانه ستاد  هابرنامه بر اجرای هدایت و نظارت .4

 

 دبیر خانه:  .3

 دبیر خانه ستاد هفته مکتب انقالب اسالمی متشکل از  بخش های زیر می باشد :

 :  عمومی روابط -1

مشارکت در اجرای برنامه های هفته مکتب و فیلمبرداری و ضبط صوت و تصویر از مناسبت ها و مراسم  (1

 مختلف

  ارسال و دریافت ایمیل و پیامک در ارتباط با اطالع رسانی به مخاطبین و کمیته های هفته مکتب  (2

 تهیه گالری عکس و ساخت کلیپهای ویدئویی  (۳

تهیه خبر از برگزاری مراسم، همایش ها، نشست ها و ارتباط و انعکاس آن با خبرگزاری های رسمی  (4

 کشور

 مکتب در وب سایت داخلی قراردادن اخبار و مطالب مرتبط با هفته (5

 برگزاری نشست خبری هفته مکتب انقالب اسالمی  (6

 

 دفتر و هماهنگی : -2

 تهیه و ارسال دعوت نامه برای هر یک از اعضاء  (1

 ظارت بر آماده شدن محل جلسهن (2

 به اعضاارسال صورت جلسه و تنظیم  (۳

 پیگیری مستمر مصوبات و انعکاس به مسئوالن ستاد (4

 ه ها و ارائه گزارش در پایان هفته مکتب از کم و کیف جلسات برگزار شده بایگانی سوابق جلس (5

 

 گزارشات:   -3

 گزارشات مرتبط با هفته مکتب جمع آوری، جمع بندی، تلفیق و مستند سازی (1

 ارائه به مسئول ستاد تهیه و تنظیم گزارشات موردی جهت (2

 گزارش های نهایی انجام اقدامات کارشناسی جهت تهیه و تنظیم (۳

 هفته مکتب پیگیری و هماهنگی و اخذ نظر مجریان و متولیان طرح  (4
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 : ارزیابی و نظرسنجی -4

 دریافت برنامه های هفته مکتب ستاد و معاونتها -1

 هماهنگی با معاونت پژوهش برای تدوین فرمهای ارزیابی  -2

 انجام عملیات ارزیابی با همکاری اعضای ستاد -۳

 بتدوین گزارش ارزیابی پس از پایان هفته مکت -4

 : مالی -5

 ها، برآوردها و ریز اعتبارات ستاد هفته مکتب   برنامه دریافت.1

 هماهنگی با معاونت پژوهش برای تدوین فرمهای ارزیابی .2

 

 کمیته ارتباطات: .3

 در سازماهای و نهادهای آموزشی فرهنگی کشور فرهنگی و آموزشی مرتبط های مجموعه با توسعه ارتباط .1

 

 پژوهشی:–کمیته علمی  .4

 برگزاری نشست های تخصصی هفته مکتب انقالب اسالمی و انتخاب محورهای علمی مناسب  .1

الگوی فعالیت هفته مکتب انقالب اسالمی بعنوان الگوی فرهنگی مناسب برای ایجاد  ارائه و تدوین طراحی، .2

 یک حرکت عمومی به سمت اهداف انقالب اسالمی 

 فته مکتب انقالب اسالمیبروز رسانی محتوای مورد نیاز با فعالیت های ه .۳

آماده سازی محتوای بسته های فرهنگی متناسب با سطح عمومی با محوریت مکتب انقالب اسالمی  .4

 )بروشور، نشریه و...(

 تهیه محتوای امور رسانه ای )اعم از محتوای کلیپ، تیزر، پادکست و موشن...( .5

 های ستادتهیه فرم های نظر سنجی و مصاحبه و... برای پیامدسنجی فعالیت  .6

 تهیه فرم های تجربه نگاری از کادر اجرایی فعالیتهای هفته مکتب انقالب اسالمی .7

 کمیته آموزش: .5

 مکتب  یکتب آموزش آماده سازی .1

 یاستاد مکتب انقالب اسالم تیترب دورهبرگزاری افتتاحیه  .2

 گام دوم هیانیب یمرب تیترب دورهبرگزاری افتتاحیه  .۳

 انقالب انعراش یانداریروزه م کی کارگاهبرگزاری  .4

 ی مبلغان و راویان توانمندساز دورهبرگزاری  .5
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 یعال رانیحضور مد ت بایوال شهیاند نییفعال در عرصه تب یمجموعه ها یشیو هم اند یعلم نشست برگزاری .6

 نیتدو ی وبازتاب رسانه ا و عرضه محصوالت شگاهینما )همراه با یو مسؤوالن دانشگاه دیو اسات هیحوزه علم

  ی(.دفترچه معرف عیو چاپ و توز

  برگزاری نشست توجیهی مسئوالن روشنگری، تبیینی و اطالع رسانی  .7

 کمیته سازماندهی و تشکیالت .6

 تعیین لیست مبلغان و راویان آماده به فعالیت در هفته مکتب .1

 در آستانه هفته مکتب انقالب اسالمی راویانو آموزش سازماندهی  .2

 مکتبهای هفته رای ظرفیت برای انجام فعالیت امشخص کردن مناطق د .۳

 توسعه ارتباط تشکیالتی با سایر استانهای کشور با تعیین مسئوالن دفاتر و یا رابطین .4

 طراحی بستر ثبت فعالیت تجربیات راویان و مبلغان .5

 کمیته فرهنگی:  .7

)به انضمام سایر موضوعات و محصوالت فرهنگی و تابلوهای  تولید نرم افزار کتب ده گانه مکتب انقالب اسالمی .1

 نمایشگاهی(

 برگزاری نشست های رسانه ای در رسانه ملی و خبرگزاری های مرتبط .2

  ارائه محتوای بسته های فرهنگی و تبلیغی برای توزیع در سطح کشور .۳

ی نمایشگاه، طراحی بروشور، تهیه الزامات فرهنگ)طراحی های مورد نیاز برای اجرای برنامه های هفته مکتب .4

 ...(پوستر و

 ...(ایتا،آپارات، اینستاگرام و)همکاری برای تولید محتوای رسانه ای جهت انتشار در فضای مجازی  .5

هیئت ها،  ،در اماکن و آستان های متبرکه، دانشگاه، حوزه« هفته مکتب انقالب اسالمی»برپایی نمایشگاه های  .6

 کل های بهداشتیگلزار شهدا و... با رعایت پروت

 کمیته پشتیبانی و اجرایی: .8

 محافل دانشجویی و حوزویرده های سپاه و بسیج،  به مبلغین و تبلیغی روحانیون اعزام .1

 مدیریت تأمین و تدارک اقالم، مواد و تجهیزات مورد نیاز در طول فعالیتهای هفته مکتب .2

 مرتبطبرپایی نمایشگاه ها در محلهای تعیین شده و تامین نیار های  .۳

 تحویل اموال و نظارت بر حسن نگهداری آنها .4

 پشتیبانی از دوره های آموزشی و تشکیالتی جهت سازماندهی و توجیه کادر اجرایی  .5

 رایزنی با مراکز و مسئولین مرتبط جهت در اختیار قرار دادن فضای مناسب برپایی نمایشگاه ها .6

ی انسانی، مبلغین و مسئولین کمیته ها و تجهیز پشتیبانی لجستیکی )تغذیه و ایاب ذهاب( اساتید و نیرو .7

 نمایشگاه ها و امور مربوطه 
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 های نمایشگاهی و بسته های علمی فرهنگی معارف انقالب اسالمیچاپ و توزیع تابلو .8

 :الزامات و هماهنگی ها .12

 کمیته هاآن به ی و ابالغ طرح هفته مکتب انقالب اسالم هیته .1

 و تصویب و ابالغ به آنها ها در هفته مکتب تهیکم ییاجرا یهابرنامه دریافت .2

 ن قبل از هفته مکتبمبلغاو  انیراو یو توانمندساز هیتوج .۳

 برای آمادگی در این رزمایش فرهنگی  سازمانهای فرهنگی طیالزم در مح یهماهنگ .4

 برای توسعه فعالیت در محیط جامعه کشور یفرهنگ یها انبا سازم یهماهنگ .5

 99سال  یمتناسب با هفته مکتب انقالب اسالم یمحصوالت و محتوا هیته .6

  ستاد بزرگداشتدر  یدرون یها تیها و ظرف رساختیز جادیا .7

 فراتر از چند استان فعال  ،کشور یاستانها هیدر بق یالتیتوسعه تشک .8

 ستاد  یاز سوکمیته ها نقش و سهم همه  نییو تع هیتوج .9

 از سوی طرح و برنامه یپرداخت مال یفاز بندتنظیم قرارداد و تعیین مجری، ناظر و  .10

 

 

 ستاد هفته مکتب انقالب اسالمی

 1۳99پاییز 

 

 


