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پیشگفتار

پیش از ورود به منظومه فکری در باب «جهاد تبیین» مناسب است پیرامون

حکم جهاد ایشان در بحث تبیین و فوری بودن آن بررسی شود
با رصد  6سخنرانی رهبری از روز اربعین  1400تا  28بهمن که به موضوع جهاد
تبیین پرداخته اند به نظر میرسد تمرکز بر  2مورد از این موارد در جهاد تبیین،
"بسیار فوری"

می باشد ،که در ابتدا مختصرا به آن اشاره می شود

" نکتهی بعدی در باب هیئت این است که گفتیم جهاد تبیین؛ خب پس

معنای
جهاد

بنابراین قوام هیئت به جهاد است؛ جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تالش در
مقابلهی با دشمن؛ هر تالشی جهاد نیست .خیلیها تالش میکنند ،تالشهای

اما جهاد
علمی زیادی میکنند ،تالشهای اقتصادی میکنند که خوب و بهجا استّ ،

نیست .جهاد یعنی تالشی که هدفگیری در مقابل دشمن در آن
وجود داشته باشد؛ این جهاد است .در اصطالح اسالمی و منطق اسالمی،
جهاد این [کاری] است که در مقابل دشمن انجام میگیرد .شما [اگر] کار
اقتصادی بکنید برای مقابلهی با دشمن ،میشود جهاد؛ کار علمی و تحقیقی

بکنید برای مقابلهی با دشمن ،میشود جهاد؛ حرف بزنید ،تبیین کنید برای
خنثی کردن وسوسهی دشمن ،میشود جهاد؛ اینها همه جهاد است .پس مهم
این است که ما عرصهی جهاد را تشخیص بدهیم که در هر زمانی در چه
عرصهای باید جهاد کرد؛ این خیلی مهم است۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ".

"

ّ
خطی
سفارش من به جوانهای عزیزمان این است که امروز ببینند دشمن در چه

حرکت میکند ،دشمن چه چیزی را هدف گرفته ،نقطهی مقابل آن را عمل کنند و حرکت

کنند .با نگاه من ،آن طور که بنده اوضاع را مشاهده میکنم ،دشمن ّ
ملت را هدف

هدف
امروز
دشمن

گرفته ،افکار عمومی را هدف گرفته ،فکر جوانها را هدف گرفته؛ میلیاردها دالر دارند
خرج میکنند ،در این اتاقهای فکرشان -به اصطالح خودشان اتاقهای فکر و گروههای
اندیشهورز -دارند تالش میکنند برای اینکه ّ
ملت ایران را و بخصوص جوانها را از این راه

برگردانند" ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
«این را من از روی ّ
اطالع عرض میکنم که امروز انبوهی از رسانهها -نمیشود شمرد،

متخصص
متخصص هنر،
متخصص:
بخصوص با این وضع فضای مجازی -با هزاران
ّ
ّ
ّ
متخصص علوم ارتباطات ،با پشتیبانی مالی انبوه ،با پشتیبانی امن ّیتی انبوه در
رسانه،
ّ

کارند؛ برای چه؟ برای اینکه در نظام جمهوری اسالمی افکار را برگردانند ،مذاقها را
برگردانند ،ایمانها را و باورها را تضعیف کنند ،تخریب کنند؛ این [جور] است .حاال
دیگران برای کشورهای دیگر چه کار میکنند ،آنها بحثهای دیگری است؛ این مطلبی که
من عرض میکنم ،هدفی است متوجّ ه به کشور ما ،مردم ما ،جمهوری اسالمی ما،

باورهای ما ،اعتقادات ما .هزاران دستگاه دارند در این زمینه کار میکنند با پولهای گزاف و

امروز یک سیاست قطعی رسانههای معاند جمهوری اسالمی و معاند اسالم این است که

واقع ّیتها را تحریف کنند ،و مشغولند؛ دائم دارند کار تحویل میدهند در تحریف واقع ّیتها
و دروغپردازی؛ خبرهای مربوط به جمهوری اسالمی را با انواع و اقسام دروغها -

دروغهای حرفهای ،دروغهایی که نشستهاند و روی آن کار کردهاند و حساب کردهاند-

عملیات
دشمن

َمشوب میکنند و آمیخته میکنند و چهرهی زشت و فاسد رژیم طاغوت را بزک
میکنند و آرایش میدهند ،و هزاران جنایت و خیانتی را که آنها کردند پوشیده نگه

میدارند.

 ...متقابالا در مورد انقالب ،هر چه میتوانند چهرهی انقالب را ،چهرهی امام را،
فعّ ال ّیتهای این چهل سال را مخدوش میکنند؛ تا آنجایی که از عهدهشان بر میآید

سعی میکنند این را مخدوش کنند .از پیشرفتها ،از نقاط مثبت ،نقاط قوّت ،مط ا
لقا

نشانهای در این مجموعهی امپراتوری رسانهای غرب شما مشاهده نمیکنید؛ کتمان
حقایق .متقابال ا اگر یک نقطهضعفی وجود دارد -که الب ّته وجود دارد؛ هیچ کشوری و

هیچ نظامی بدون نقطهضعف نیست -یک نقطهضعف کوچک را صد برابر بزرگ
میکنند و نشان میدهند؛ این یک کار عجیبی است که امروز انجام میگیرد .به همین
جهت است که «جهاد تبیین» یک فریضه است« .جهاد تبیین» یک فریضهی قطعی و

هدف
مجاهدان
تبیین

مقابله با اهداف دشمن

ما از خودمان سؤال کنیم که ما در این جهادی که وجود دارد ،در این جنگ بیامانی که
وجود دارد بین اسالم و کفر ،بین حق و باطل ،بین روایت دروغ و حقیقت -این جنگی

ّ
مشخص
است بین اینها -ما در کجای این جبهه قرار داریم و حضور داریم؟ این را باید

سرفصل های

عملیاتی
جهاد تبیین

کنیم برای خودمان و خاطر خودمان را جمع کنیم .کجا ایستادهایم؟ الب ّته در تبیین و
گسترش آرمانها مورد نظر است؛ آرمانها ،اصول ،مبانی اصلی ،ب ّینات انقالب؛ اینها
بیشتر از همه مورد نظر است ،منتها مسائل ُ
خرد سیاسی و اجتماعی هم داخل
در این جبهه است و بایستی دنبال کرد۱۴۰۰/۱۱/۰۳ .
" عرض کردم متولّیان رسانهها در درجهی اوّ ل مسئولند؛ چه رسانهی ّ
ملی و چه سایر

ّ
موظفند در این
رسانههای گوناگون ،چه فضای مجازی ،چه مجموعهی مطبوعات ،همه
زمینه وارد این میدان بشوند و هر کسی که یک مرکزی و منبری برای حرف زدن با افکار

ّ
موظف است .در کشور هزاران حماسه به وجود میآید؛
عمومی جامعه دارد ،در این زمینه

در طول این سالها ،در طول این چهار دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته،
چقدر کارهای حماسهآمیز انجام گرفته! خب اینها بایستی بیان بشود؛ اینها را دشمن
کتمان میکند ،دشمن اجازه نمیدهد [پخش بشود] .در عرصههای اجتماعی ،در

عرصههای اقتصادی ،در عرصههای عمرانی ،در عرصههای آموزشی ،در عرصههای

ا
واقعا حیرتآور است؛ هیچ خبری از اینها در مجموعهی
این حسین ّیه؛ حیرتآور بود؛
رسانهای کشور نیست؛ این خیلی چیز عجیبی است .این همه کار دارد انجام میگیرد ،این
همه کارهای مهم ،کارهای مفید ،همهی اینها حماسه است .در عرصههای عمرانی ،در

سرفصل های

عملیاتی
جهاد تبیین

عرصههای دینی و فرهنگی ،در عرصههای دفاعی و امن ّیتی ،در عرصههای دفاعی و
امن ّیتی.

ا
واقعا کمکاری داریم .و همینهایی که من االن
خب ما کمکاری داریم؛ در این زمینهها
گفتم -زمینههای اجتماعی ،زمینههای فعّ ال ّیتهای اقتصادی ،فعّ ال ّیتهای دیپلماسی و
سیاسی ،فعّ ال ّیتهای عمرانی؛ این همه کار عمرانی در کشور -هر کدام از این سرفصلها
میتواند یک عنوانی باشد برای فعّ ال ّیت جهاد تبیین .و نباید گذاشت که برخی از مشکالت
خب کشور مشکالتی دارد؛ مشکالت اقتصادی هست ،مشکالت معیشتی هست -برروی این حماسهها گرد و غبار بنشاند و آنها را از چشم مردم پنهان کند .این مشکالت به

اما آن
جای خود محفوظ ،و باید تالش بشود تا مشکالت برطرف بشود؛ شکّی نیست ّ
کارهای مهم و پیشرفتهای مهم ،ساخت و سازهای مهم ،فعّ ال ّیتهای ارزشمند در زمینههای
گوناگون نبایستی فراموش بشود۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ".

سرفصل های

عملیاتی
جهاد تبیین

تبیین حرکت و اهمیت آن

چیستی

تبلیغ ،ریشهی قرآنی دارد؛ کاری نیست که ما آن را اختراع کرده باشیم یا از کسی
در دنیا آن را یاد گرفته باشیم .خداوند متعال در سورهی مبارکهی احزاب

1

ون ُه َو ال َی َ
سالت الل َو َی َ
ون ر ٰ
ح ادا اال َّ َ
خش َ
میفرمایدَ :الَّ
ى
ون َا َ
خش َ
ذین ُی َب ِّل ُغ َ
الل َه َو کَ َف ٰ
َ
ل
ل َب ِّلغ ما ُانز َ
حسی ابا؛ و در سورهی مبارکهی مائده [میفرماید] :یٰ َایُّهَ ا ال َّر ُسو ُ
بالل َ
ا َل َ
یک من َر ِّبک؛ پروردگار عالم دستور تبلیغ را به پیغمبر خودش عنایت میکند و

در آیات کریمهی قرآن از قول پیغمبران ،مک ّرر در مک ّرر مسئلهی تبلیغ ذکر شده:
ح َل ُ
ُا َب ِّل ُغ ُ
نص ُ
کم .تبلیغ یعنی چه؟ یعنی رساندن .رساندن چه؟
کم ر َ
س ٰالت َر ّبی َو َا َ

رساندن یک پیام ،یک سخن درست؛ این معنای تبلیغ اسالمی است؛ منتها
شرط این تبلیغ این است که صادقانه باشد ،صمیمانه باشد ،امانتدارانه باشد،
مسئوالنه باشد؛ این معنای تبلیغ است؛ درواقع کار باعظمتی که شما انجام

ا
عمدتا در غرب -هم تبلیغ هست؛
میدهید ،این است .در حکومتهای ما ّدی -

1

پروپاگاندا برای کنترل کردن افکار عمومی مردم است ،در جهت دست یافتن به قدرت ،به

ا
انصافا در این قض ّیه ،ورودشان هم خوب است ،خیلی بلدند.
منفعت ،به پول است .غربیها
تبلیغات به معنای غربی -پروپاگاندای غربی -را خیلی خوب بلدند؛ پول درمیآورند ،به قدرت

اما] تبلیغ اسالمی مسئلهاش این
میرسند .با چه [کاری]؟ با کنترل افکار عمومی مردمّ [ .
نیست؛ تبلیغ اسالمی عبارت است از تفاهم با مردم؛ بحث کنترل نیست ،بحث تفاهم
است؛ ذهنها را به سمت یک هدف عالی و واالیی متوجّ ه کردن و ذهنها را به هم نزدیک

کردن .اثر این تفاهم چیست؟ اثر تفاهم این است که مردم در جهت کارهای اساسی و
خیر ،خودشان مسئوالنه وارد میشوند؛ این[طور] است .در تبلیغ اسالمی ،بحث قدرتیابی
نیست ،بحث دست یافتن به پول نیست [بلکه] بحث آوردن مردم در مقام مسئول ّیت است؛
ا
قهرا نتیجهای که بر این حرکت
خودشان احساس مسئول ّیت میکنند ،خودشان وارد میشوند و
ّ
مترتب شد ،منافعش هم متوجّ ه خود مردم خواهد شد .این معنای تبلیغ است؛
مردمی عظیم

ّ
بکلی متفاوت است با آن کاری که غربیها میکنند .در آن پروپاگاندای غربی ،فریب
بنابراین
افکار عمومی اشکالی ندارد ،بازیگری اشکالی ندارد ،رفتارهای هنرپیشهوار اشکالی ندارد ،دروغ
گفتن اشکالی ندارد .هرچه انسان را به آن نتیجهی ما ّدی برساند ،در پروپاگاندای غربی جایز

چرایی

تبیین حرکت و اهمیت آن

جمهوری اسالمی امروز نیازمندیهایی دارد که این نیازمندیها را ماها باید

2

تأمین کنیم .به اعتقاد بنده برترین این نیازمندیها ،نیازهای تبیینی و
بصیرتافزایی و تحکیم معارف انقالب و اسالم [است]؛ اینها در رأس همهی
نیازها است.
(بیانات در دیدار جمعى از شاعران آئینى و مداحان خراسان )1395/04/24 -

هر کس که در راه روشنگری فکر مردم ،تالشی بکند ،از انحرافی جلوگیر ی نماید

و مانع سوءفهمی شود ،از آنجا که در مقابله با دشمن است ،تالشش جهاد
نامیده میشود.
(بیانات در دیدار فرماندهان لشکر  ۲۷محمد رسولالل (ص) )1375/03/20 -

بیشک تبیین و تفسیر دین با دیدگاه مخصوص اهل بیت وحی ،و رفع

تحریفها و کجفهمیها از معارف اسالمی و احکام دینی نیز هدف مهمی
برای جهاد اهل بیت بحساب میآمد.

2

این چهل روزی که از عاشورا تا اربعین ّ
مهم تاریخ اسالم
اتفاق افتاده ،یکی از مقاطع بسیار
ّ
اهم ّیت است و این چهل روزی هم که بین عاشورا و اربعین هست،
است .روز عاشورا در اوج
ّ
تالیتلو روز عاشورا است .اگر روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فداکاری -فدا کردن جان ،فدا

کردن عزیزان ،فرزندان و یاران -است ،این چهل روز ،اوج مجاهدت همراه با تبیین ،همراه با
افشاگری ،همراه با توضیح [است] ...این حرکت عظیم ،این صبر فوقالعادهی خاندان پیغمبر
السالم) بود که توانست
کبری (سالم الل علیها) و امام سجّ اد (علیه
به پیشوایی زینب
ّ
ٰ
مکمل آن فداکاری بود
حادثهی کربال را ماندگار کند و به معنای واقعی کلمه این تبیین
ّ
بیانات در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

تبیین اساس کار ما است .ما با ذهنها مواجهیم ،با دلها مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود .اگر
دلها قانع نشد ،بدنها به راه نمیافتد ،جسمها بهکار نمیافتد؛ این فرق بین تفکّر اسالمی و
تفکّرات غیر اسالمی است.

(بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان )1395/04/12 -

ّ
متوقف به تبیین است؛ تبیین ،بیان کردن ،روشنگری؛
امروز این جهاد کبیر به میزان زیادی
امروز روشنگری الزم است.
(بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیهالسالم )1395/03/03 -

2

علما  ،روشنفکران  ،تحصیلکردهها ،همهی کسانی که منبری دارند ،تریبونی دارند مسئولند که

روشنگری کنند و حقایق دنیای اسالم را برای مردمی که نمیدانند بیان کنند؛ این روشنگری
جهاد است.
(بیانات در دیدار قاریان و حافظان برتر شرکتکننده در مسابقات بینالمللى قرآن کریم )1395/02/29 -

تبیین ،بیان ،مهمترین وظیفهی پیغمبران است.
(بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی )1395/02/16 -

ایستادگی بر سر اصول اسالمی ،و حضور مردم در صحنه .این دو عامل در همه جا کلید فتح و

فرج است .عامل ا ّول به وسیلهی ایمان صادقانه به وعدهی الهی ،و عامل دوم به برکت تالش
مخلصانه و تبیین صادقانه تضمین میشود.
(بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی )1392/02/09 -

من با حرکت روشنگرانه از سوی هر کسی ،از سوی هر نهادی ،هیچ مخالفتی ندارم ،بلکه

عالقهمندم و معتقدم به مسئلهی تبیین .یعنی اصال ا جزو راهبردهای اساسی کار ما از اول،
مسئلهی تبیین بوده است .تبیین الزم است.
(دیدار فرماندهان سپاه پاسداران )1390/04/13 -

کار انقالب از اساس با تبیین ،روشنگری ،بیان منطقی ،مستدل و دور از هو و جنجال بود .اگر
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یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص ،تبیین است.
(بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر )1388/05/05 -

با گفتن و با اعالم کردن ،نه پیشرفت حاصل میشود و نه عدالت؛ اما با تبیین کردن ،تکرار

کردن و همتها و عزمها را راسخ کردن ،هم پیشرفت حاصل میشود و هم عدالت.
(بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان )1388/02/27 -

اسالم برای ساخت یک جامعهی سرافراز و پویا خصوصیاتی را ترسیم کرده و راه رسیدن به آنها

را برای ملت مسلمان و امت اسالمی در طول تاریخ تبیین کرده است.
(بیانات در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج )1388/02/22 -

روش اسالمی تبیین است و همین تبیینها موجب شد که انقالب اسالمی بر بسیار ی از این
پیشزمینههای تاریخی و تربیتهای غلط فائق بیاید.
(بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای شیراز )1387/02/14 -

امروز روشنگرى دینی مهمترین زرهی است که جامعهی اسالمی ما میتواند بر تن خودش بکند
و در مقابل حمالت دشمن بایستد.
(بیانات در دیدار جمعی از روحانیون استان کرمان )1384/02/11 -

ّ
ّ
حق و
مشخص کردن مرز بین
السالم بیان کردن ،روشنگری ،هدایت و
مبارزه امام حسین علیه ّ
باطل

-

چه

در

زمان

یزید

و

چه

قبل

از

او

–

بود.
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فتنهها را باید با روشنگری خاموش كرد .هر جا روشنگری باشد ،فتنهانگیز دستش كوتاه
میشود.
(خطبههای نمازجمعه )1378/05/08 -

ّ
حق و باطل ،میدان معرفت ،میدان تبیین
بروز و اثر شجاعت در میدان زندگی ،میدان تالقى
حقایق و میدان موضعگیریهایی که در طول زندگی برای انسان پیش میآید از میدان جنگ
مهمتر است.
(بیانات در خطبههای نمازجمعه )1374/11/20 -

اگر یک انسان ،شغل ،زندگی و همه چیز خود را وقف تبیین دین و معارف دینی و روحیه
ایمانی کند ،جامعه را به تعالی میرساند.
(بیانات در دیدار جمعی از دانشآموزان و دانشجویان )1374/08/10 -

روشنفکر نقش تبیین و راهاندازی دارد و آنها پیشرو هستند ،اما بعد که مردم بر اثر این تبیین
به آگاهی رسیدند و یک چیزهایی را فهمیدند ،نوبت حرکت و اقدام میرسد که حرکت و اقدام

را مردم انجام میدهند.
(بیانات در جلسه بیست و هشتم تفسیر سوره بقره )1371/03/06 -

یکی از هدفهای ائمه تبیین درست اسالم و تفسیر حقیقی قرآن و افشاگری تحریفها و تحریف

کنندهها بود.

تبیین حرکت و اهمیت آن

چرایی

کبری (سالم الل علیها) و
اگر این چهل روز نمیبود ،اگر حرکت عظیم زینب
ٰ
السالم) نمیبود ،شاید آن فقرهی
امکلثوم و حضرت سجّ اد (علیه
جناب
ّ
ّ
الض َ
الج َ
«ل َی َ
ستنق َذ ع َ
باد َ
َّ
اللة» ا ّتفاق نمیافتاد.
یرة
ن
َ
هالة َو َ
کم َ
ح َ
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بیانات در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

اگر هدفها تبیین نشد ،سردرگمی به وجود میآید ،آشفتگی به وجود میآید.
باید هدفها تبیین شود.
(بیانات در دیدار شرکتکنندگان در اجالس جهانی اساتید دانشگاههای جهان اسالم و بیداری اسالمی -
)1391/09/21

ا
قطعا هیچ فکری و هیچ اندیشهی متقنی ،توفیق
بدون تبیین و تبیین بلیغ،

رواج و اعتقاد عمومی را پیدا نخواهد کرد.
(بیانات در دیدار مسئوالن مؤسسه روایت سیره شهدا )1389/04/14 -

امروز دنیا ،دنیای فاسدی است و فساد دنیا ،به همه مناطق عالم سرریز
میشود .دیوار و حصن و حصاری هم نیست؛ مگر تبلیغ و تبیین صحیح .این
تبلیغ صحیح را چه کسانی باید انجام دهند؟ انسانهایی که خودشان استوار و

تبیین واقعیت های میدان

در بحث پایانی (راه حال ها) به ظرفیت ها اشاره خواهد شد
ظرفیت هایی مانند :
ائمه جمعه
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ائمه جماعات
روحانیون و علما
اساتید و دانشجویان
هنرمندان
و...

تبیین واقعیت های میدان

چالش ها

در قبال این حرکت گمراهکنندهای که از صد طرف به سمت ّ
ملت ایران سرازیر
است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و
اسالم و انقالب اسالمی است و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان

5

مردم و بخصوص جوانها« ،حرکت تبیین» خنثیکنندهی این توطئهی دشمن و
این حرکت دشمن است
بیانات در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

تبیین واقعیت های میدان

چالش ها

چالش های درونی

در طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه -سیاست تبلیغی و رسانهای
دشمن و فعّ الترین برنامههای آن ،مأیوسسازی مردم و ح ّتی مسئوالن و
مدیران ما از آینده است .خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه ،وارونه نشان

6

دادن واقع ّیتها ،پنهان کردن جلوههای امیدبخش ،بزرگ کردن عیوب کوچک و
محسنات بزرگ ،برنامهی همیشگی هزاران رسانهی
کوچک نشان دادن یا انکار
ّ
صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ّ
ملت ایران است؛ و الب ّته دنبالههای آنان
در داخل کشور نیز قابل مشاهدهاند که با استفاده از آزادیها در خدمت
دشمن حرکت میکنند .شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصرهی
تبلیغاتی باشید .در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید.
بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

تبیین واقعیت های میدان

چالش ها

چالش های درونی

برای او (دشمن) تنها راه ،منحصر در این است که ملت و مسئولین ایران در
نهایت به یک محاسبهای برسند که احساس کنند ادامه این راه به صرفشان
نیست .دشمن میخواهد این محاسبه را بر ذهن شما تحمیل کند؛ میخواهد
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من و شما به این نتیجه برسیم که صالح نیست در مقابل آمریکا ،در مقابل
استکبار ،در مقابل دستگاههای سیاسی تابع کارتلهای گوناگون اقتصادی،
خیلی هم بایستیم و خیلی هم مقاومت کنیم؛ از بعضی از حرفها باید دست
بکشیم؛ کمااینکه گفتند دیگر .در یک برههای کسانی گفتند آقا ول کنید قضیه
اسرائیل را ،ول کنید قضیه فلسطین را ،ول کنید قضیه عدالت در سطح جهانی
و حمایت از ملتهای عدالتخواه را ،رها کنید این حرفها را؛ چه کار دارید؟ به
خودتان بچسبید .این همان تغییر محاسبات است».
بیانات در دیدار دانشجویان ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

مهمی از فعالیت دشمنان جمهوری اسالمی -که البته ما از
«امروز یک فصل
ّ
آنها ّ
اطالع داریم و حواس ما هست که چهکار دارند میکنند -همین است که

7

«آنچه ما امروز در مجموعه رفتار دستگاه استکبار مشاهده میکنیم ،همین است؛ هدف ایجاد
اختالل در نظام محاسباتی و دستگاه محاسباتی من و شما است .در میدانهای دیگر ،استکبار
نتوانسته است ،کاری از او برنیامده است...نگذارید دشمن در دستگاه محاسباتی شما اثر

بگذارد؛ نگذارید اغوا کند؛ نگذارید تطمیع او یا تهدید او اثر بگذارد».
بیانات در دیدار مسئوالن نظام ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

«هدف اساسی دشمن این است که در دستگاه محاسباتی ما اختالل ایجاد بکند .دستگاه

محاسباتی وقتی دچار اختالل شد ،از دادههای درست ،خروجیهای غلط بهدست خواهد آورد؛
یعنی تجربهها هم دیگر به درد او نخواهد خورد .وقتی دستگاه محاسباتی خوب کار نکرد،
درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت ،تجربهها هم دیگر به کار نمیآید».
بیانات در دیدار دانشجویان ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

مهم دشمنان همین است :با شما که مواجه میشود ،ن ّیت شما را که میداند،
یکی از کارهای
ّ
تصمیم شما را که میداند ،در صدد برمیآید کاری کند تا محاسبات شما عوض بشود ،دستگاه

مهم دشمنی در عرصههای گوناگون این
محاسباتی شما را دچار اختالل کند؛ یکی از کارهای
ّ
است .دشمن نمیتوانست دستگاه محاسباتی امام بزرگوار را که به ب ّینات دین مبین اسالم

م ّتکی بود ،دچار اختالل بکند.

بیانات در مراسم سیامین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهالل) ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

تبیین نقاط امید بخش

تفکّر اسالمی تبیین استَ .فانَّما عَ َل َ
یک ال َبالغ؛( )۲۶به پیغمبر خدا میگوید

وظیفهی تو رساندن است ،حرف را باید برسانی [ بقیه با خداست]

بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان1۳۹۵/۰۴/۱۲ ،
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تبیین نقاط امید بخش

دستاوردها

روش اسالمی تبیین است و همین تبیینها موجب شد که انقالب اسالمی بر
بسیاری از این پیشزمینههای تاریخی و تربیتهای غلط فائق بیاید و فائق آمد.
بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای شیراز 13۸۷/۰۲/۱۴ ،

9

مکتب سیاسی اسالم فکر درست و سخن نوی خود را با تبیین در فضای ذهن
بشریت رها می کند و مثل نسیم بهاری و عطر گلها در همه جا می پیچد.

کسانی که شامه ی درستی داشته باشند ،آن را استشمام می کنند و از آن بهره
می برند؛ همچنان که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا بهره ی آن را برده اند.
(بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهالل) )1383/03/14 -

9

تبیین اساس کار ما است .ما با ذهنها مواجهیم ،با دلها مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود .اگر دلها
قانع نشد ،بدنها به راه نمیافتد ،جسمها بهکار نمیافتد؛ این فرق بین تفکّر اسالمی و تفکّرات

غیر اسالمی است .بنده در منزل یکی از دوستانمان در تهران -آن سالهای قبل از انقالب-

نشسته بودیم .در این بین ،یکی از جوانهایی که میشناختم -مشهدی بود؛ با خودش ،پدرش
آشنا بودیم؛ جزو چریکهای فدائی خلق بود و جزو کسانی بود که در جنگلهای شمال رفته بودند
موضع گرفته بودند و مبارزه میکردند -ناگهان وارد شد ،من هم خبر نداشتم .خب ،آشنا بودیم؛

ا
ظاهرا آمده بود از آن صاحبخانه یک کمک مالیای ،چیزی بگیرد .من گفتم
آمدند نشستند؛
ّ
موفق بشوید،
خب شماها چه کار میکنید ،یک چیزهایی گفت .من گفتم شماها اگر میخواهید
راهش این است که با مردم حرف بزنید ،تبیین کنید؛ مردم بدانند شما چرا در شمال جمع
ّ
مسلحانه میکنید و در شهر مثالا فرض کنید فالنجا فالن حرکت را انجام
شدهاید مبارزهی

میدهید؛ مردم بدانند؛ تبیین کنید .یک مقداری راجع به این تبیین با او صحبت کردیم .یک

نگاهی به من کرد و یک سری تکان داد -بچّ ه بود ،از ما س ّن اا خیلی ،یک ده سالی کوچکتر

سفیه» به ما کرد )۲۵(،گفت بله ،این تفکّر اسالمی شما
[بود] -یک نگاه «نگهکردن عاقل اندر َ
است ،ما تفکّرمان این نیست؛ یعنی تبیین الزم نیست .این تفکّر دیالکتیکی کهنهی فرسودهی

ّ
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بین کارگر و کارفرما است و هیچ تبیینی الزم ندارد؛ به آنها اینجوری بیان میکنند .خب ،این
غلط بودنش کامالا تجربه شد دیگر؛ غلط درآمد از آب .خود حکومت هم که تشکیل شد بعد از

ّ
بکلی بنا فرو ریخت .حاال باز یک ّ
عدهای
شصت هفتاد سال معلوم شد که از پایه خراب بوده،

به قول فرنگیها روی اسب شکستخورده دارند شرطبندی میکنند؛ روی مارکسیست باز دارند
ا
بعدا هم کشته شد -تفکّر اسالمی تبیین است
شرطبندی میکنند! نه ،به قول همان جوان -که

بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان1۳۹۵/۰۴/۱۲ ،

تبیین نقاط امید بخش

دستاوردها

وظیفهی د ّوم هم وظیفهی تبیین بود؛ این تبیین هم در محیط دانشجویی

است ،هم در محیط بیرون دانشجویی ...کار سوّم :سطح آگاهی سیاسی و
دینی خودتان را افزایش بدهید .نگویید ما همه چیز را بلدیم ،به همه چیز
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ّ
مسلطیم؛ نه ،گاهی سطح آگاهیهای سیاسی کم است ،گاهی سطح
آگاهیهای دینی کم است .امروز امکانات فراوان است برای این معنا؛ هم در
مورد سیاست ،هم در مورد دین .حاال در مورد دین ،مثالا حوزهی علم ّیهی قم -
حاال یکی از دوستان گلهی سخت و تند حسابی و جانداری از حوزهی علم ّیهی
قم کردند؛ الب ّته نصفش وارد است ،نصفش وارد نیست؛ بهطور ّ
کلی نمیشود رد

کرد ،نمیشود هم قبول کرد ،یک اشکاالتی هم داشت -امروز ظرف ّیت خیلی

خوبی برای تفکّرات دینیای که بتواند در اختیار شما قرار بگیرد ،دارد.
آگاهیهای علمی دینی و سیاسی خودتان را افزایش بدهید ،کتابخوانی،
شنیدن از برجستگان حوزوی و دانشگاهی.
بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان1۳۹۵/۰۴/۱۲ ،

تبیین نقاط امید بخش

دستاوردها
امام تعالیم اسالم را برای مردم بیان کردند؛ معنای حکومت را بیان کردند؛ معنای انسان را بیان کردند

و برای مردم تشریح کردند که چه بر آنها میگذرد و چگونه باید باشند .حقایقی را که اشخاص جرأت
نمیکردند بگویند ،ایشان بهطور صریح  -نه به شکل درون گوشی ،نه به شکل شبنامه ،نه آن طوری

ّ
سلولهای حزبی و برای کادرهای حزبی بیان میکنند  -روان،
که گروهها و احزاب بهصورت بسته و
آسان ،در فضا ،برای عموم مردم بیان کردند .این بود که مردم پاسخ گفتند .البته از آن روزی که امام
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شروع کردند ،تا آن روزی که این انقالب پیروز شد ،پانزده سال طول کشید؛ پانزده سال دشوار.
شاگردان امام ،دوستان امام ،دستپروردگان امام ،آحاد مردم و افراد روشنبین جامعه ،اعماق و روح
این پیام را درک کردند ،آن را گرفتند و در نقاط مختلف و در محافل مختلف و در قشرهای مختلف،

آن را گفتند .گفت و باز گفت این سخنان و ایستادگی در راه این سخنان ،مشکالت فراوانی ایجاد
کرد .هزاران نفر به شهادت رسیدند و تعداد چند برابر اینها زیر شکنجهها افتادند .دوران خیلی سختی
گذشت .بعضیها در طول این پانزده سال ،یک شب با امنیت و راحت به خانههایشان نرفتند؛ یک

روز با اطمینان از این که به آنها آسیب نمیرسد ،از خانههایشان بیرون نیامدند .سختیها گذشت و
امام در تمام این دوران ،مرشدانه ،حکیمانه و شجاعانه رهبری میکردند و باالخره در یکی ،دو سال
آخر ،این امواج خروشان مردمی بهوجود آمد .هرجا که آحاد مردم با انگیزه دینی ،با انگیزه خدایی و
بدون چشمداشت ما ّدی وارد میدان شوند ،هیچ قدرتی نمیتواند در مقابلشان ایستادگی کند.

همانطور که امام فرمودند ،آنها با همه آن ساز و برگشان ،در مقابل ملت دست خالی ما نتوانستند
بایستند؛ لذا این انقالب بهوجود آمد و پیروز شد.

تبیین نقاط امید بخش

م

12

تبیین راهبردها و راه حل
عبور از چالش ها

چه چیزی را باید تبیین کرد؟
میتوان در یک کلمه گفت :مباحثی که عقاید دینی آنها را مستحکم و راسخ
کند؛ لیکن همین جمله ،قابل تفسیر و تبیین است .بعضی از عقاید دچار تزلزل
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و اضطراب نیست .آن کس که میخواهد مخاطب خود را هدایت کند ،ابتدا
باید ببیند آن بخش جهالت او و آن بخش آسیبپذیر ذهن او ،کجاست .باید
آن امواجی را که بر روی ذهن مخاطبین شما تالش و کار میکند تا تخریب
نماید ،بشناسید ،تا بدانید جوان ،چه چیزی را احتیاج دارد که به او بگویید.
طوری نباشد که دهها سؤال در ذهن مخاطب ما وجود داشته باشد و ما به
جای پاسخگویی به آن سؤالها و استفهامها ،یک مطلب دیگر را که اصال ا برای
او مورد سؤال نیست ،مطرح کنیم.
بیانات در دیدار جمعی از روحانیون۱۳۷۷/۰۲/۰۲ ،

تبیین معارف اسالمی
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ّ
ّ
مداحان هم جزو جوامع مسئول کشور است.
موظفیم ،همه مسئولیم؛ جامعهی
امروز همه
معارف

را

اسالمی

کنید.

تبیین

(بیانات در دیدار مداحان اهلبیت علیهمالسالم )1397/12/07 -

دین فقط چند مسئله فقهی نیست و علما و روحانیون باید توحید ،معنویت ،سیاست صحیح
اسالمی ،حسن ظن به پروردگار ،ابعاد حکومت اسالمی ،معیارهای حاکم اسالمی و دیگر
معارف دینی را برای مردم تبیین کنند.

ديدار جمع علما ،فضال

و طالب اهل تشيع و تسنن استان سيستان و بلوچستان/ ۲ ،اسفند۱۳۸۱ /

هر کسی که دغدغه مردم را دارد ،باید کاری کند که مردم به ایمان ،تبعیت و اطاعت قلبی کشانده
شوند ،مردم ایران ،مردمی مؤمن ،دین باور ،معتقد به مبانی و برای فداکاری در این راه آمادهاند ،بنا

بر این کسانی که میخواهند مردم یک نقش عملی و عینی داشته باشند و حکومت الهی با جنبه
مردمی توأم شود ،باید جاذبهها و زیباییهای این مسأله را از نظر عقل و منطق بشری تبیین کنند
و مردم را برای حضور در صحنه به شوق آورند .مردم نیز با ایفاء نقش واقعی خود ،همواره ناصر

اسالم

و

حکومت

اسالمی

بوده

و
دیدار

انقالب۱۳۷۶/۱۱/۱۵

خواهند
اعضای

مجلس

بود.
خبرگان

با

رهبر

تبیین سخن تازه انقالب و مبانی آن
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انعکاس مبانی سیاسی نظام جمهوری اسالمی و تبیین سخن نو آن برای دنیا یکی از کارهای مهم و الزم
در حج است.

(دیدار مسئوالن حج با رهبر

انقالب )1398/10/30 -

جمهوری اسالمی حرف نوئی دارد؛ این حرف نو عبارت است از مردم و ارزشهای الهی .این دو تا باید با
هم توأم بشوند و حرکتها و جوامع را شکل بدهند .،این را بایستی تبیین کرد.
(بیانات در دیدار سفرا )1390/10/07

تبیین چرایی ضرورت حاکمیت اسالم
وظیفه عمومی حوزهها و وظیفه یکایک افراد و فضال در حوزههای مختلف و همچنین علما و روحانیون
آگاه و روشنفکری که نظریه حاکمیت اسالم در همه امور زندگی و شئون بشری است با استدالل با منطق
با مالحظه جوانب گوناگون این مسئله تبیین کنند.

(بیانات در شروع درس

خارج فقه سال )1380/06/19 - ۱۳۸۰

تبیین اهداف انقالب

ا
قطعا ایمان و باور افراد نسبت به این شعارها ،از
اگر این مسائل با تعمیق و ژرفنگری تبیین شوند،
آنها جدا نخواهد شد و ثبات دائمی خواهد داشت.

برگزاری

مراسم

دانشآموختگی

دانشجویان دانشگاه امام حسین علیهالسالم ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

اهداف انقالب را  ،باید با همان روش امام با صراحت ،با تبیین کامل و با جرأت و جسارت الزم دنبال

تبیین حقایق مستحکم نظام اسالمی
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پایه سیاسی کشور یعنی نظام اسالمی را باید مستحکم حفظ کرد و حقیقت آن را درست
تبیین نمود.
(بیانات در دیدار نمایندگان مجلس )1381/03/07 -

تبیین ابعاد انقالب اسالمی
انقالب اسالمی ملت ایران ،حادثه بسیار بزرگی است که ابعاد عظمت آن هنوز به روشنی تبیین
نشده است .این انقالب بر خالف سنت حوادث انقالبی جهان ،به هیچ قدرت مادی متکی
نبوده است و با وجود تمامی تنشهایی که میان نظام اسالمی و قدرتهای استکباری بروز
کرد ،انقالب اسالمی ایران ،این ظرفیت را داشته است که نظام ،دولتمردان ،مسئوالن ،ارتش،
سپاه و مجموعه نیروهای مسلح را حفظ کند.
دیدار مسئوالن و اساتید و فار غالتحصیالن دانشگاه علوم استراتژیک با رهبر انقالب۱۳۷۳/۱۰/۰۵

تحول و حرکت به سوی آرمانهای انقالب:
شما جوانان بایستی در جلسات دانشجویی ،روی تحول و حرکت به سوی آرمانهای انقالب کار
کنید و آن را برای مردم تبیین کنید.
نمایندگان تشکلهای دانشجویی )1400/02/21 -

دستاوردهای انقالب

(بیانات

در

ارتباط

تصویری

با

تبیین الگوی مردم ساالری دینی و علت دشمنی آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن ملت ایران
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در مقابل میلیونها وسیلهی تبلیغاتی که امروز در حال فعالیت علیه جمهوری اسالمی است،
میتوان از فرصت حج برای تبیین الگوی مردم ساالری دینی و مسائلی مانند علت دشمنی
آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن ملت ایران استفاده کرد.
(دیدار مسئوالن حج با رهبر انقالب )1398/10/30 -

تبیین شاخصه های اصلی خط امام

•

تکیه همیشگی بر اسالم ناب محمدی،

•

جاذبه و دافعه در دایره مکتب اسالم،

•

یقین به وعدههای الهی،

•

محاسبات معنوی و تقوا،

•

نگاه جهانی به انقالب اسالمی،

•

تکیه بر مردم،

•

توجه به حال فعلی افراد هنگام هرگونه قضاوت،

از جمله شاخصهای اصلی خط امام است که باید بطور صحیح تبیین شود و مورد توجه
مستمر قرار داشته باشد .تبیین بد دیدگاهها و نظریات امام رحمهالل و یا فراموشی آنها
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تبیین منطق مقابله با آمریکا

منطق ما در مقابلهی با دستاندازیهای امریکایی ،منطقی است که اگر برای همهی ملتهای
دنیا تبیین بشود ،با همهی دل به آن میگروند.
(بیانات در دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی )1386/03/08 -

تبیین هدف اصلی استکبار

سلطهی بر ّ
ملتها که هدف استکبار است را ،برای همه تبیین کنید.
(بیانات در دیدار دانشآموزان و دانشجویان )1397/08/12 -

دشمنان اسالم و در رأس آنها آمریکا ،با اصل اسالم و همهی کشورهای اسالمی مخالفند و
سالح اصلی آنها در منطقهی ما «نفوذ در مراکز حساس و تصمیمگیر»« ،ایجاد تفرقه در

ملتها» ،و «القای تسلیم مقابل آمریکا بهعنوان راهحل مشکالت» است که نسخهی عالج در
مقابل این نقشهها ،روشنگری و ایستادگی در راه حق است.
(دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى با رهبر انقالب )1398/08/24 -
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تبیین برخی از مصادیق نظیر:
تبیین سند تحوّل آموزش و پرورش برای فرهنگیان

سند تحوّل آموزش و پرورش نه فقط برای مدیران ،بلکه برای کارکنان عمده ،ح ّتی مع ّلمین
بایستی تبیین بشود.
(بیانات در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش )1399/06/11 -

تبیین نیازهای اساسی کشور برای نخبگان
بایستی نیازهای کشور برای نخبگان تبیین بشود؛ خیلی از نخبگان ممکن است نیازهای کشور

را آنچنان که هست ندانند.
(بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی )1396/07/26 -

تبیین نقشهی جامع علمی کشور برای دانشگاهیان

نقشهی جامع علمی برای همهی دانشگاهها باید تبیین و به برنامه باید تبدیل بشود.
(بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها )1395/03/29 -

تبیین فرهنگ و سبک زندگی

باید فرهنگ زندگی را تبیین کنیم ،تدوین کنیم و به شکل مطلوب اسالم تحقق ببخشیم.
(بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی )1391/07/23 -
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تبیین ایدهی اقتصاد مقاومتی

ایدهی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید.

در

(بیانات

دیدار

دانشجویان )1391/05/16 -

تبیین کار بزرگ شهداء

کار بزرگ شهدا را باید تبیین کرد.

(بیانات در دیدار مسئوالن مؤسسه روایت

سیره شهدا )1389/04/14 -

تبیین تاریخ معاصر

تبیین حقایق دستگاههای تبلیغی حقایقی را که در این دویست سال اخیر بر سر کشور آمده،
برای مردم تبیین کنند.

(بیانات

در

خطبههای

نمازجمعه )1378/07/09 -

تبیین حقوق زن و مرد در اسالم
نظر اسالم در مورد حقوق زن و حقوق مرد باید تبیین شود.

(بیانات در دیدار جمعی از

زنان )1376/07/30 -

کسانی که در معارف اسالمی آگاهی دارند ،تالش کنند و بتوانند نظر اسالم را در آنجاهایی که

ا
دقیقا
حقوق زن و مرد متفاوت است ،درست تبیین نمایند ،تا هر کسی تصدیق کند که این
براساس طبیعت و فطرت انسانی زن و مرد و بر طبق مصالح جامعه است.

تبیین مسئلهی نماز برای مردم
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ائمهی محترم جماعات در مساجد ،تبیین مسئلهی نماز برای مردم است.
یکی از کارهای
مهم ّ
ّ
(بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران )1395/05/31 -

نماز با ظاهر کوچک کوتاه ،دریای خیلی وسیعی است .سعی کنید به قدر توانتان ،نکتهای از
هزاران نکته درباره نماز را در نشریهی خود تبیین کنید.

(بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول

و سردبیران نشریات دانشجویی )1377/12/04 -

آشنایان با معارف اسالمی ،شأن نماز و روح و محتوا و گسترهی تأثیر آن در جان فرد و مجتمع
را با شیوههای رسا تبیین کنند ،و به ویژه هنرمندان برای این مقصود از ابزار کارآمد هنر بهره

بگیرند.
(پیام به هفتمین اجالس سراسری نماز )1376/07/07 -

تبیین شخصیت عظیم پیامبر
مسلمانان هنرمند و مطلع و وارد به شیوههای گوناگون در عالم ،با بیان و تبلیغ و تبیین راجع

ّ
معظم و مک ّرم پیامبر اسالم ،کار علمی و فرهنگی و هنری و تبلیغی بکنند.
به شخصیت
(بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم )1368/07/24 -

تبیین مساله وحدت
در کشورهای اسالمی و حتی در مناطق مختلف دنیا که مسلمانان حضور دارند ،دل بسیاری از
مسلمانان لبریز از محبت به جمهوری اسالمی امام خمینی رحمهاللعلیه و ملت بزرگ ایران
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بایدها و وظایف اقشار مختلف
مسئوالن

عرض کردم متولّیان رسانهها در درجهی ا ّول مسئولند؛ چه رسانهی ّ
ملی و چه سایر رسانههای
ّ
موظفند در این زمینه وارد این
گوناگون ،چه فضای مجازی ،چه مجموعهی مطبوعات ،همه

میدان بشوند و هر کسی که یک مرکزی و منبری برای حرف زدن با افکار عمومی جامعه دارد،
ّ
موظف است.
در این زمینه

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 1400/11/19

با مردم باید حرف بزنید .حرف زدن با مردم به صورت روبرو و رودررو ،با مردم حرف بزنید
مسائل را به مردم بگویید ،بگویید که دشمن میخواهد از رخنهی اقتصادی استفاده کند ،این را

صریح به مردم بگویید ،بگویید البته ما مشکالت اقتصادیای داریم دشمن میخواهد از این
استفاده کند ،ما نخواهیم گذاشت و به کمک شما احتیاج داریم .به مردم گفته بشود ما
نمیگذاریم دشمن از این رخنه وارد بشود و استفاده بکند و ضربه بزند به کشور اما به کمک

شما احتیاج داریم این را بگویید ،بگویید ما با همهی قدرت میایستیم...
 ...حاال مثالا فرض کنید شما میروید فالن کارخانه را افتتاح میکنید ،این کافی نیست .اینی که

این را منعکس بکنند .بروید با کارگر تماس بگیرید ،بروید پای کوره ،بروید نمیدانم محصول را
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تماشا کنید ،بروید جاهای ،انبارها را ببینید ،بروید با کارگرها ،مجموع کارگرها حرف بزنید ،وارد
کار بشوید .این اگر شد ،مردم میبینند بله ،دارد کار انجام میگیرد ...جزئی وارد کار بشوید .اینی
که حاال به شکل خیلی رسمی و با تفنن و با فالن وارد بشود انسان یک جایی و بعد راهنمایی
کنند ما را برویم با قیچی برداریم ما این نوار را مثالا فرض کنید ،این دل مردم را شاد نمیکند.
مردم افتتاحهای چندگانه کم ندیدند ،شماها خودتان هم یادتان است بعضیتان آن زمان وزیر
هم بودید ،چند بار یک کاری افتتاح شد .یک کاری افتتاح شده در حالیکه آماده نبوده .اینها را

که عرض میکنم ،اینها چیزهایی است که ما خب یادمان است دیگر ،اینها چیزهایی است که
اطالع داریم ،شایعات و اینها نیست ،زمان خود ما اتفاق افتاده؛ از اینها مردم دیدند لذا این

ا
واقعا کاری دارد انجام میگیرد در کشور که
افتتاح کردن و اینها کافی نیست .باید اگر چنانچه

ا
انصافا کارهای خوبی هم دارد میشود ،اینها را برای مردم درست روشن کنید،
انجام میگیرد،
تشریح کنید.
(بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت)۱۳۹۷/۰۴/۲۴

ا
واقعا با فساد مبارزه بشود ... .ما برخورد کنیم ،بعد برخورد را به مردم بگوییم .یک نفر فاسد را
پیدا کنیم یا یک گروه فاسد را پیدا کنیم ،برخورد قانونی قوی رضایتبخش بکنیم ،بعد همین

نخبگان

13

یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص ،تبیین است؛ حقائق را بدون تعصب روشن کنند؛ بدون
حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی و بر دل آن گوینده .اینها مضر است .جناح و اینها را باید
کنار گذاشت ،باید حقیقت را فهمید .در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر
تبیین حقیقت بود .چون آن جناح مقابل که جناح معاویه بود ،تبلیغات گوناگونی داشتند.
همینی که حاال امروز به آن جنگ روانی میگویند ،این جزو اختراعات جدید نیست ،شیوههاش
فرق کرده؛ این از اول بوده .خیلی هم ماهر بودند در این جنگ روانی؛ خیلی .آدم نگاه میکند

کارهایشان را ،میبیند که در جنگ روانی ماهر بودند .تخریب ذهن هم آسانتر از تعمیر ذهن
است .وقتی به شما چیزی بگویند ،سوءظنی یک جا پیدا کنید ،وارد شدن سوء ظن به ذهن
آسان است ،پاک کردنش از ذهن سخت است .لذا آنها شبههافکنی میکردند ،سوء ظن را وارد

میکردند؛ کار آسانی بود .این کسی که از این طرف ،خودش را موظف دانسته بود که در مقابل
این جنگ روانی بایستد و مقاومت کند ،جناب عمار یاسر بود ،که در قضایای جنگ صفین دارد
که با اسب از این طرف جبهه ،به آن طرف جبهه و صفوف خودی میرفت و همین طور این
گروههائی را که  -به تعبیر امروز ،گردانها یا تیپهای جدا جدای از هم  -بودند ،به هر کدام
میرسید ،در مقابل آنها میایستاد و مبالغی برای آنها صحبت میکرد؛ حقائقی را برای آنها روشن

میکرد ،تبیین میکرد؛ این گرهها را باز میکرد .بنابراین ،بصیرت مهم است .نقش نخبگان و
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خواص هم این است که این بصیرت را نه فقط در خودشان ،در دیگران به وجود بیاورند.
بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر ۱۳۸۸/۰۵/۰۵

حوزه های علمیه
وظیفه عمومی حوزهها و وظیفه یکایک افراد و فضال در حوزههای مختلف و همچنین علما و
روحانیون آگاه و روشنفکری که نظریه حاکمیت اسالم در همه امور زندگی و شئون بشری

است با استدالل با منطق با مالحظه جوانب گوناگون این مسئله تبیین کنند.
(بیانات در شروع درس خارج فقه سال )1380/06/19 - ۱۳۸۰

ائمه جمعه
محل اجتماع است؛ برای تبیین کردن یک فرصت بزرگی است.
نماز جمعه
ّ

(بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور )1394/10/14 -

ّ
مقدس ما از نماز جمعهها نیرو گرفت و در نماز جمعهها تبیین شد.
هشت سال دفاع
(بیانات در خطبههای نماز جمعه )1377/08/08 -

نماز جمعه یک قرارگاه است؛ قرارگاه ایمان ،قرارگاه تقوا ،قرارگاه بصیرت ،قرارگاه اخالق .از تعبیر

13

قرارگاه نباید ما وحشت بکنیم ،چون قرارگاه جزو تعبیرات و اصطالحات مربوط به جنگ و
مبارزه و این چیزها است .خب ،این جنگ وجود دارد ،بر ما تحمیل شده -ما درحال جنگیم،
منتها جنگ نظامی نیست؛ جنگ معنوی است ،جنگ اعتقادی و ایمانی است ،جنگ سیاسی
است ... -ما در حال یک چنین نبردی هستیم؛ ما در حال یک چنین جهادی هستیم .به ایمان
مردم ما حمله میکنند ،به بصیرت مردم ما حمله میکنند ،به تقوای ما حمله میکنند ،به اخالق
ما حمله میکنند ،ویروسهای گوناگون خطرناک معنوی را در میان ما پراکنده میکنند؛ خب ،ما

چه کار کنیم؟ باید دفاع کنیم .این ،قرارگاه الزم دارد ،مثل قرارگاههای میدان جنگ؛ نماز جمعه
یکی از مهمترین این قرارگاهها است؛ قرارگاه ایمان است ،قرارگاه تقوا است .با این چشم به
نماز جمعه نگاه کنیم .شما هم فرمانده قرارگاهید؛ قرارگاههای میدان جنگ هرکدام فرماندهی

دارند؛ فرمانده قرارگاه امامت جمعه ،شخص امام جمعه است .خب ،عمدهی [هدف] در این
قرارگاه تبیین است؛ مسئلهی تبیین .عمدهی هدف انبیای الهی تبیین بود؛ حقیقت را بیان
کنند؛
بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

مبلغان
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عزیزان من! علمای محترم! فضالی گرامی! طلبههای جوان امیدهای آینده! بدانید امروز

وظیفهی روحانیت مضاعف است .اگر روحانیت همیشه یک باری بر دوش داشته است  -بار
تفهیم ،تبیین ،ابالغ؛ «الّذین ّ
یبلغون رساالت الل»  -امروز این بار مضاعف است؛ چرا؟ برای دو
جهت :یکی اینکه فرصت برای تبلیغ اسالم در دنیا  -چه دنیای اسالم ،چه دنیای غیر اسالم -
ا
مختصرا عرض خواهم کرد .یکی هم به دلیل همین فرصت و از
به وجود آمده است ،که حاال
ترس اسالم ،حمالت نسبت به اسالم افزایش پیدا کرده است.

بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

پاسداران

کار شما فقط جنگیدن نیست؛ سپاه پاسداران ،پاسدار انقالب است .الب ّته جنبهی نظامی در
ا
مطلقا نباید تضعیف بشود؛ همچنانکه شایستهی یک سازمان
سپاه پاسداران انقالب اسالمی

نظامی است ،باید به بهترین وجه و در نوترین شکل و مبتکرانهترین گونهی کار ادامه داشته
اما فقط این نیست .وظیفهی تبیین ،امروز بر دوش همه است؛ از جمله بر دوش شما.
باشد؛ ّ

اینکه بنده روی تبیین اینهمه تکیه میکنم ،برای خاطر این است که امروز این جهاد کبیر به
ّ
متوقف به تبیین است؛ تبیین ،بیان کردن ،روشنگری؛ امروز روشنگری الزم است.
میزان زیادی
سعی کنید ذهنها را با عمقیابی ،به اعماق حقایق و مسائل برسانید .این دانشگاه شما میتواند

بسیجیان
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بسیج میتواند به دیگران تفهیم کند که مواضع سیاسی جمهوری اسالمی ایران -که امروز ما

مواضع رسمی و سیاسی مسئولین دولتیمان و دستگاهمان در مورد سوریه ،در مورد عراق ،در
مورد بحرین ،در مورد یمن ،در مورد فلسطین ،مواضع روشن و آشکاری است -منطقیترین
مواضعی است که میتواند یک انسان منصف و عاقل ّ
اتخاذ بکند.
بیانات در دیدار فرماندهان گردانهای بسیج ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

تبیین راهبردها و راه حل
عبور از چالش ها

عرض کردم متولّیان رسانهها در درجهی ا ّول مسئولند؛ چه رسانهی ّ
ملی و چه
سایر رسانههای گوناگون ،چه فضای مجازی ،چه مجموعهی مطبوعات ،همه

ّ
موظفند در این زمینه وارد این میدان بشوند و هر کسی که یک مرکزی و
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ّ
موظف است.
منبری برای حرف زدن با افکار عمومی جامعه دارد ،در این زمینه

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 1400/11/19

