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تارپیشگف
مونپیرااستمناسب«تبیینجهاد»بابدرفکریمنظومهبهورودازپیش

شودبررسیآنبودنفوریوتبیینبحثدرایشانجهادحکم

جهادموضوعبهکهبهمن28تا1400اربعینروزازرهبریسخنرانی6رصدبا

تبیین،جهاددرموارداینازمورد2برتمرکزمیرسدنظربهاندپرداختهتبیین

شودمیاشارهآنبهمختصراابتدادرکهباشد،می"فوریبسیار"



معنای 
جهاد

سپخبتبیین؛جهادگفتیمکهاستاینهیئتبابدربعدینکته ی"
درتالشیعنیجهادچه؟یعنیجهاداست؛جهادبههیئتقوامبنابراین
هایتالشمیکنند،تالشخیلی ها.نیستجهادتالشیهردشمن؛بامقابله ی
جهاداّمااست،به جاوخوبکهمیکننداقتصادیتالشهایمیکنند،زیادیعلمی
آندردشمنمقابلدرهدف گیریکهتالشییعنیجهاد.نیست
می،اسالمنطقواسالمیاصطالحدر.استجهاداینباشد؛داشتهوجود
کار[اگر]شما.میگیردانجامدشمنمقابلدرکهاست[کاری]اینجهاد

یقیتحقوعلمیکارجهاد؛میشوددشمن،بامقابله یبرایبکنیداقتصادی
برایدکنیتبیینبزنید،حرفجهاد؛میشوددشمن،بامقابله یبرایبکنید
مهمپس.استجهادهمهاینهاجهاد؛میشوددشمن،وسوسه ی کردنخنثی
چهدرزمانیهردرکهبدهیمتشخیصراجهادعرصه یماکهاستاین

۱۴۰۰/۱۱/۰۳".استمهمخیلیاینکرد؛جهادبایدعرصه ای



هدف 
امروز 
دشمن

خّطیچهدردشمنببینندامروزکهاستاینعزیزمانجوانهایبهمنسفارش"
تحرکوکنندعملراآنمقابلنقطه یگرفته،هدفراچیزیچهدشمنمیکند،حرکت
هدفرامّلتدشمنمیکنم،مشاهدهرااوضاعبندهکه طورآنمن،نگاهبا.کنند

دارندردالمیلیاردها؛گرفتههدفراجوانهافکرگرفته،هدفراعمومیافکارگرفته،
 هایگروهوفکراتاقهایخودشاناصطالح  به-فکرشاناتاقهایایندرمیکنند،خرج 

راهاینزاراجوانهابخصوصوراایرانمّلتاینکهبرایمیکنندتالشدارند-اندیشه ورز
۱۴۰۰/۱۱/۱۹"برگردانند

شمرد،نمیشود-رسانه هاازانبوهیامروزکهمیکنمعرضاّطالعرویازمنرااین»
صمتخصّ هنر،متخّصص:متخّصصهزارانبا-مجازیفضایوضعاینبابخصوص

درانبوهمنّیتیاپشتیبانیباانبوه،مالیپشتیبانیباارتباطات،علوممتخّصصرسانه،
رااقهامذ،برگردانندراافکاراسالمیجمهورینظامدراینکهبرایچه؟برایکارند؛

حاال.تاس[جور]این؛کنندتخریبکنند،تضعیفراباورهاوراایمانها،برگردانند
کهبیمطلایناست؛دیگریبحثهایآنهامیکنند،کارچهدیگرکشورهایبرایدیگران

ما،اسالمیجمهوریما،مردمما،کشوربهمتوّجهاستهدفیمیکنم،عرضمن
وزافگپولهایبامیکنندکارزمینهایندردارنددستگاههزاران.مااعتقاداتما،باورهای



عملیات 
دشمن

کهاستایناسالممعاندواسالمیجمهوریمعاندرسانه هایقطعی  سیاستیکامروز
واقعّیتهاتحریفدرمیدهندتحویلکاردارنددائممشغولند؛وکنند،تحریفراواقعّیتها

-دروغهااقساموانواعبارااسالمیجمهوریبهمربوطخبرهای؛دروغ پردازیو
-کرده اندحسابوکرده اندکارآنرویونشسته اندکهدروغهایی،حرفه ایدروغهای
بزکراطاغوترژیمفاسدوزشتچهره یومیکنندآمیختهومیکنندَمشوب
ه نگپوشیدهکردندآنهاکهراخیانتیوجنایتهزارانومیدهند،آرایشومیکنند
.میدارند

را،امامچهره یرا،انقالبچهره یمیتوانندچههرانقالب،مورددرمتقابالا ...
می آیدربعهده شانازکهآنجاییتا؛میکنندمخدوشراسالچهلاینفّعالّیتهای

لقاا مطقّوت،نقاطمثبت،نقاطازپیشرفتها،از.کنندمخدوشرااینمیکنندسعی
کتماننمیکنید؛مشاهدهشماغربرسانه ایامپراتوریمجموعه یایندرنشانه ای
ووریکشهیچدارد؛وجودالبّتهکه-داردوجودنقطه ضعفییکاگرمتقابالا .حقایق
زرگببرابرصدراکوچکنقطه ضعفیک-نیستنقطه ضعفبدوننظامیهیچ

مینهبه.میگیردانجامامروزکهاستعجیبیکاریکاینمیدهند؛نشانومیکنند
وعیقطفریضه ییک«تبیینجهاد».استفریضهیک«تبیینجهاد»کهاستجهت
کردهمخواعرضحاالو؛[کنداقدامباید]میتواندکهکسیهرواستفوریفریضه ییک



هدف 
مجاهدان 

تبیین

دشمناهدافبامقابله



های سرفصل
عملیاتی 

نجهاد تبیی

کهبی امانیجنگایندردارد،وجودکهجهادیایندرماکهکنیمسؤالخودمانازما
گیجناین-حقیقتودروغروایتبینباطل،وحقبینکفر،واسالمبینداردوجود
صمشخّ بایدرااینداریم؟حضوروداریمقرارجبههاینکجایدرما-اینهابیناست
ویینتبدرالبّته؟ایستاده ایمکجا.کنیمجمعراخودمانخاطروخودمانبرایکنیم

اینهاب؛انقالبّیناتاصلی،مبانیاصول،آرمانها،است؛نظرموردآرمانهاگسترش
اخلدهماجتماعیوسیاسیُخردمسائلمنتهااست،نظرموردهمهازبیشتر

۱۴۰۰/۱۱/۰۳.کرددنبالبایستیواستجبههایندر

ایرسچهومّلیرسانه یچه؛مسئولنداّولدرجه یدررسانه هامتولّیانکردمعرض"
ایندرموّظفندهمهمطبوعات،مجموعه یچهمجازی،فضایچهگوناگون،رسانه های

فکارابازدنحرفبرایمنبریومرکزییککهکسیهروبشوندمیداناینواردزمینه
؛می آیدوجودبهحماسههزارانکشوردر.استموّظفزمینهایندردارد،جامعهعمومی

گرفته،انجامبزرگکارهایچقدرکشوردردههچهاراینطولدرسالها،اینطولدر
مندشرااینهابشود؛بیانبایستیاینهاخب!گرفتهانجامحماسه آمیزکارهایچقدر
دراجتماعی،عرصه هایدر.[بشودپخش]نمیدهداجازهدشمنمیکند،کتمان

عرصه هایدرآموزشی،عرصه هایدرعمرانی،عرصه هایدراقتصادی،عرصه های
ااینجصنعتیفّعاالنازجمعییکروزآن!صنعتدرصنعت،دردرمان،وبهداشت



های سرفصل
عملیاتی 

نجهاد تبیی

مجموعه یدراینهاازخبریهیچاست؛حیرت آورواقعاا بود؛حیرت آور؛حسینّیهاین
اینیرد،میگانجامداردکارهمهاین.استعجیبیچیزخیلیایننیست؛کشوررسانه ای

درعمرانی،عرصه هایدر.استحماسهاینهاهمه یمفید،کارهایمهم،کارهایهمه
ودفاعیعرصه هایدر،امنّیتیودفاعیعرصه هایدرفرهنگی،ودینیعرصه های

.امنّیتی
االنمنکههمینهاییو.داریمکم کاریواقعاا زمینه هاایندرداریم؛کم کاریماخب
ولماسیدیپفّعالّیتهایاقتصادی،فّعالّیتهایزمینه هایاجتماعی،زمینه های-گفتم

ل هاسرفصاینازکدامهر-کشوردرعمرانیکارهمهاینعمرانی؛فّعالّیتهایسیاسی،
مشکالتازرخیبکهگذاشتنبایدو.تبیینجهادفّعالّیتبرایباشدعنوانییکمیتواند

بر-هستمعیشتیمشکالتهست،اقتصادیمشکالتدارد؛مشکالتیکشورخب-
بهتمشکالاین.کندپنهانمردمچشمازراآنهاوبنشاندغباروگردحماسه هااینروی
آناّمانیستشکّیبشود؛برطرفمشکالتتابشودتالشبایدومحفوظ،خودجای

ه هایزمیندرارزشمندفّعالّیتهایمهم،سازهای وساختمهم،پیشرفتهایومهمکارهای
۱۴۰۰/۱۱/۱۹".بشودفراموشنبایستیگوناگون



های سرفصل
عملیاتی 

نجهاد تبیی





1
کسیازایباشیمکردهاختراعراآنماکهنیستکاریدارد؛قرآنیریشه ی،تبلیغ
احزابمبارکه یسوره یدرمتعالخداوند.باشیمگرفتهیادراآندنیادر

اَیخَشونَ الوَ َوَیخَشوَنهُ الل  ر ساٰلت  ُیَبلُِّغونَ َالَّذینَ :میفرماید ىٰ کَفَ وَ الَلهَ ا الَّ َاَحدا
اب الل   َها:[میفرماید]مائدهمبارکه یسوره یدرو؛َحسیبا ُانز لَ ماَبلِّغُسولُ الرَّ ٰیَایُّ
نا َلیکَ  ومیکندعنایتخودشپیغمبربهراتبلیغدستورعالمپروردگار؛َربِّکم 
:شدهکرذتبلیغمسئله یمکّرردرمکّرر،پیغمبرانقولازقرآنکریمه یآیاتدر

چه؟رساندن.رساندنیعنیه؟چیعنیتبلیغ.َلُکمَانَصحُ وَ َرّبیر َساٰلت  ُاَبلُِّغُکم
تهامناست؛اسالمیتبلیغمعنایایندرست؛سخنیکپیام،یکرساندن
باشد،انهامانت دارباشد،صمیمانهباشد،صادقانهکهاستاینتبلیغاینشرط

انجامشماکهباعظمتیکاردرواقعاست؛تبلیغمعنایاینباشد؛مسئوالنه
هست؛تبلیغهم-غربدرعمدتاا -ماّدیحکومتهایدر.استاینمیدهید،

.ستامتفاوتاصولیومبناییبه طورآن،بااینکه؛پروپاگاندا[به اصطالح]

چیستیآنتبیین حرکت و اهمیت



1
هبقدرت،بهیافتندستجهتدراست،مردمعمومیافکارکردنکنترلبرایپروپاگاندا
.لدندبخیلیاست،خوبهمورودشان،قضّیهایندرانصافاا غربی ها.استپولبهمنفعت،
قدرتهب،درمی آورندپول؛بلدندخوبخیلیرا-غربیپروپاگاندای-غربیمعنایبهتبلیغات
اینمسئله اشاسالمیتبلیغ[اّما].مردمعمومیافکارکنترلبا؟[کاری]چهبا.میرسند
تفاهمث  بحنیست،کنترلبحث  مردم؛باتفاهمازاستعبارتاسالمیتبلیغنیست؛
نزدیکهمبهراذهنهاوکردنمتوّجهواالییوعالیهدفیکسمتبهراذهنهااست؛
واساسیکارهایجهتدرمردمکهاستاینتفاهماثرچیست؟تفاهمایناثر.کردن
 یابیقدرتبحثاسالمی،تبلیغدر.است[طور]این؛میشوندواردمسئوالنهخودشانخیر،

است؛تمسئولیّ مقامدرمردمآوردنبحث[بلکه]نیستپولبهیافتندستبحثنیست،
حرکتینابرکهنتیجه ایقهراا ومیشوندواردخودشانمیکنند،مسئولّیتاحساسخودشان
ست؛اتبلیغمعنایاین.شدخواهدمردمخودمتوّجههممنافعششد،مترّتبعظیممردمی
فریبربی،غپروپاگاندایآندر.میکنندغربی هاکهکاریآنبااستمتفاوتبکّلیبنابراین
دروغارد،نداشکالیهنرپیشه واررفتارهایندارد،اشکالیبازیگریندارد،اشکالیعمومیافکار
جایزیغربپروپاگاندایدربرساند،ماّدینتیجه یآنبهراانسانهرچه.ندارداشکالیگفتن
وئولّیتمساحساس،امانت داریصداقت،اسالمیتبلیغدر.ابداا اسالمیتبلیغدر[اّما]است؛



2
بایدماهارانیازمندی  هااینکهداردهایینیازمندی  امروزاسالمی جمهوری 
ویینیتبنیازهای ،نیازمندی  هااینبرترین  بندهاعتقادبه.کنیمتأمین

همه یرأسدراینها؛[است]اسالموانقالبمعارفتحکیموبصیرت افزایی
.استنیازها

(  1395/04/24-خراسان مداحانو آئینىاز شاعران جمعىبیانات در دیدار )

نمایدیجلوگیرانحرافیازبکند،تالشیمردم،فکرروشنگریراهدرکهکسهر
هادجتالششاست،دشمنبامقابلهدرکهآن جاازشود،سوءفهمیمانعو

.میشودنامیده
(  1375/03/20-( ص)رسول اللمحمد ۲۷بیانات در دیدار فرماندهان لشکر )

عرفووحی،بیتاهلمخصوصدیدگاهبادینتفسیروتبیینبی شک
مهمیهدفنیزدینیاحکامواسالمیمعارفازکج فهمی هاوتحریف ها

.می آمدبحساببیتاهلجهادبرای

چراییآنتبیین حرکت و اهمیت



2
اسالمتاریخمهمّ بسیارمقاطعازیکیافتاده،اّتفاقاربعینتاعاشوراازکهروزیچهلاین
،هستاربعینوعاشورابینکههمروزیچهلاینواستاهّمّیتاوجدرعاشوراروز.است

دافجان،کردنفدا-فداکاریباهمراهمجاهدتاوجعاشوراروزاگر.استعاشوراروزتالی تلو
باهمراهتبیین،باهمراهمجاهدتاوجروز،چهلایناست،-یارانوفرزندانعزیزان،کردن

غمبرپیخاندانفوق العاده یصبراینعظیم،حرکتاین...[است]توضیحباهمراه،افشاگری
وانستتکهبود(الّسالمعلیه)سّجادامامو(علیهااللسالم)کبریٰ زینبپیشواییبه

بوداریفداکآنمکّملتبییناینکلمهواقعیمعنایبهوکندماندگارراکربالحادثه ی
۱۴۰۰/۰۷/۰۵حسینی  در پایان مراسم عزاداری اربعین بیانات 

اگر.بشودقانعدلهاباید؛مواجهیمدلهابا،مواجهیمذهنهاباما.استماکاراساستبیین
واسالمیکّرتفبینفرق  این؛نمی افتدبه کارجسمها،نمی افتدراهبهبدنهانشد،قانعدلها

.استاسالمیغیرتفکّرات
(1395/04/12-از دانشجویان جمعىبیانات در دیدار )

وشنگری؛رکردن،بیانتبیین،است؛تبیینبهمتوّقفزیادیمیزانبهکبیرجهاداینامروز
.استالزمروشنگریامروز

(  1395/03/03-علیه السالمو تربیت پاسداری امام حسین افسرىبیانات در دانشگاه )



2
کهئولندمسدارندتریبونیدارند،منبریکهکسانیهمه ی،تحصیل کرده ها،روشنفکران،علما

وشنگریراینکنند؛بیاننمیدانندکهمردمیبرایرااسالمدنیایحقایقوکنندروشنگری
.استجهاد

(1395/02/29-قرآن کریم بین المللىدر مسابقات شرکت کنندهبیانات در دیدار قاریان و حافظان برتر )

.استپیغمبرانوظیفه یمهم ترینبیان،تبیین،
(  1395/02/16-بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی )

وتحفکلیدجاهمهدرعاملدواین.صحنهدرمردمحضورواسالمی،اصولسربرایستادگی
الشتبرکتبهدومعاملوالهی،وعده  یبهصادقانهایمانوسیله  یبهاّولعامل.استفرج 

.میشودتضمینصادقانهتبیینومخلصانه
(  1392/02/09-بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی )

بلکهندارم،مخالفتیهیچنهادی،هرسویازکسی،هرسویازروشنگرانهحرکتبامن
اول،ازامکاراساسیراهبردهایجزواصالا یعنی.تبیینمسئله یبهمعتقدموعالقه مندم
.استالزمتبیین.استبودهتبیینمسئله ی

(1390/04/13-دیدار فرماندهان سپاه پاسداران )

اگر.ودبجنجالوهوازدورومستدلمنطقی،بیانروشنگری،تبیین،بااساسازانقالبکار
دربیانات).کردخواهدخرابهمرامنطقیحرفشد،واردجنجالوهو
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.استتبیینخواص،ونخبگانمهمکارهایازیکی

(1388/05/05-بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر )

تکراردن،کرتبیینبااماعدالت؛نهومیشودحاصلپیشرفتنهکردن،اعالمباوگفتنبا
.عدالتهمومیشودحاصلپیشرفتهمکردن،راسخراعزم هاوهمت هاوکردن

(  1388/02/27-بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان  )

آنهابهنرسیدراهوکردهترسیمراخصوصیاتیپویاوسرافرازجامعه ییکساختبرایاسالم
.استکردهتبیینتاریخطولدراسالمیامتومسلمانملتبرایرا

(  1388/02/22-بیانات در جمع مردم استان کردستان  در میدان آزادی سنندج  )

اینازیبسیاربراسالمیانقالبکهشدموجبتبیین هاهمینواستتبییناسالمیروش
.بیایدفائقغلطتربیتهایوتاریخیپیش زمینه های

(  1387/02/14-شیراز دانشگاه هایبیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان )

بکندخودشتنبرمیتواندمااسالمیجامعه یکهاستزرهیمهمتریندینیروشنگرى  امروز
.بایستددشمنحمالتمقابلدرو

(  1384/02/11-بیانات  در دیدار جمعی از روحانیون استان کرمان  )

وحقّ نبیمرزکردنمشّخصوهدایتروشنگری،کردن،بیانعلیه الّسالمحسیناماممبارزه
.بود–اوازقبلچهویزیدزماندرچه-باطل

(1381/01/09-دوکوههپادگاندربیانات)
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وتاهكدستشفتنه انگیزباشد،روشنگریجاهر.كردخاموشروشنگریبابایدرافتنه ها
.می شود

(  1378/05/08-نمازجمعهخطبه های)

بیینتمیدانمعرفت،میدانباطل،وحقّ تالقى  میدانزندگی،میداندرشجاعتاثروبروز
نگجمیدانازمی آیدپیشانسانبرایزندگیطولدرکهموضع گیریهاییمیدانوحقایق
.استمهمتر

(  1374/11/20-نمازجمعهخطبه هایبیانات در )

روحیهودینیمعارفودینتبیینوقفراخودچیزهمهوزندگیشغل،انسان،یکاگر
.میرساندتعالیبهراجامعهکند،ایمانی

(  1374/08/10-و دانشجویان  دانش آموزانبیانات در دیدار جمعی از )

تبیینینااثربرمردمکهبعداماهستند،پیشروآنهاوداردراه اندازیوتبییننقشروشنفکر
قداماوحرکتکهمیرسداقداموحرکتنوبتفهمیدند،راچیزهایییکورسیدندآگاهیبه
.میدهندانجاممردمرا

(1371/03/06-بیانات در جلسه بیست و هشتم تفسیر سوره بقره )

تحریفوهاتحریفافشاگریوقرآنحقیقیتفسیرواسالمدرستتبیینائمههدفهایازیکی
.بودکننده ها
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و(هاعلیاللسالم)کبریٰ زینبعظیمحرکتاگر،نمیبودروزچهلایناگر
ره یفقآنشاید،نمیبود(الّسالمعلیه)سّجادحضرتوامّ کلثومجناب

ذَ » باَدکَ ل َیسَتنق  نَ ع  الَلةَحیَرة  وَ الَجهاَلة  م  .نمی افتادّتفاقا«الضَّ
۱۴۰۰/۰۷/۰۵در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی  بیانات 

.ی آیدموجودبهآشفتگی،می آیدوجودبهسردرگمینشد،تبیینهدفهااگر
.شودتبیینهدفهاباید

-جهان اسالم و بیداری اسالمی دانشگاه هایدر اجالس جهانی اساتید شرکت کنندگانبیانات در دیدار )
1391/09/21  )

توفیق،قنیمتاندیشه یهیچوفکریهیچقطعاا بلیغ،تبیینوتبیینبدون
.کردنخواهدپیداراعمومیاعتقادورواج

(  1389/04/14-شهدا سیرهبیانات در دیدار مسئوالن مؤسسه روایت )

سرریزعالممناطقهمهبهدنیا،فسادواستفاسدیدنیایدنیا،امروز
این.حصحیتبیینوتبلیغمگرنیست؛همحصاریوحصنودیوار.میشود
واستوارخودشانکهانسانهاییدهند؟انجامبایدکسانیچهراصحیحتبلیغ

چراییآنتبیین حرکت و اهمیت
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شدخواهداشارههاظرفیتبه(هاحالراه)پایانیبحثدر
:مانندهاییظرفیت
جمعهائمه
جماعاتائمه

علماوروحانیون
دانشجویانواساتید

هنرمندان
...و

دانتبیین واقعیت های می
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رازیرسایرانمّلتسمتبهطرفصدازکهگمراه کننده ایحرکتاینقبالدر
ورانایدشمنانبزرگهدفهایازیکیکهعمومیافکاربرتأثیرگذاریواست
اذهانکردنرهاوافکارداشتن  نگهابهامدچارواستاسالمیانقالبواسالم
وشمندتوطئه یاینخنثی کننده ی«تبیینحرکت»،جوانهابخصوصومردم
استدشمنحرکتاین

۱۴۰۰/۰۷/۰۵بیانات در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی  

چالش هادانتبیین واقعیت های می
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ه ایرسانوتبلیغیسیاست-همیشهماننداکنونو-سالچهلاینطولدر
ومسئوالنحّتیومردممأیوس سازیآن،برنامه هایفّعال ترینودشمن
نشانوارونه ،مغرضانهتحلیل هایدروغ،خبرهای.استآیندهازمامدیران
وککوچعیوبکردنبزرگ،امیدبخشجلوه هایکردنپنهان،واقعّیتهادادن

انه یرسهزارانهمیشگیبرنامه  یبزرگ،محّسناتانکاریادادننشانکوچک
آنانباله هایدنالبّتهواست؛ایرانمّلتدشمناناینترنتیوتصویریوصوتی

خدمتدرآزادی هاازاستفادهباکهمشاهده اندقابلنیزکشورداخلدر
اصره یمحاینشکستندرپیش گامبایدجوانانشما.میکنندحرکتدشمن

.دهیدپرورشراآیندهبهامیدنهالدیگرانوخوددر.باشیدتبلیغاتی
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ایران خطاب به ملت « گام دوم انقالب»بیانیه 

چالش های درونیچالش هادانتبیین واقعیت های می
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درایرانمسئولینوملتکهاستایندرمنحصرراه،تنها(دشمن)اوبرای
شانصرفبهراهاینادامه کننداحساسکهبرسندمحاسبه اییکبهنهایت
دمی خواهکند؛تحمیلشماذهنبررامحاسبهاینمی خواهددشمن.نیست
قابلمدرآمریکا،مقابلدرنیستصالحکهبرسیمنتیجهاینبهشماومن

تصادی،اقگوناگونکارتل هایتابعسیاسی  دستگاه هایمقابلدراستکبار،
ستدبایدحرفهاازبعضیازکنیم؛مقاومتهمخیلیوبایستیمهمخیلی

قضیه کنیدلوآقاگفتندکسانیبرهه اییکدر.دیگرگفتندکمااینکهبکشیم؛
جهانیحسطدرعدالتقضیه کنیدولرا،فلسطینقضیه کنیدولرا،اسرائیل

بهدارید؟کارچهرا؛حرفهااینکنیدرهارا،عدالت خواهملت هایازحمایتو
«.استمحاسباتتغییرهماناین.بچسبیدخودتان

۱۳۹۱/۰۵/۱۶دانشجویان بیانات در دیدار 

ازامالبتهکه-اسالمیجمهوریدشمنانفعالیتازمهّمیفصلیکامروز»
هکاستهمین-می کننددارندچه کارکههستماحواسوداریماّطالعآنها

«.بکننددستکاریرامردمافکاروبدهندتغییررامسئولینمحاسبات

چالش های درونیچالش هادانتبیین واقعیت های می
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جادایهدفاست؛همین،می کنیممشاهدهاستکباردستگاهرفتارمجموعهدرامروزماآنچه»

تکباراسدیگر،میدانهایدر.استشماومنمحاسباتیدستگاهومحاسباتینظامدراختالل
اثرماشمحاسباتیدستگاهدردشمننگذارید...استبرنیامدهاوازکاریاست،نتوانسته
«.بگذارداثراوتهدیدیااوتطمیعنگذاریدکند؛اغوانگذاریدبگذارد؛

۱۳۹۳/۰۴/۱۶نظام در دیدار مسئوالن بیانات 

گاهدست.بکندایجاداختاللمامحاسباتیدستگاهدرکهاستایندشمناساسیهدف»
آورد؛خواهدبه دستغلطخروجی هایدرست،داده هایازشد،اختاللدچاروقتیمحاسباتی

رد،نککارخوبمحاسباتیدستگاهوقتی.خوردنخواهداودردبهدیگرهمتجربه هایعنی
«.نمی آیدکاربهدیگرهمتجربه هانگرفت،انجامدرستمحاسبهونکردکاردرست

۱۳۹۳/۰۵/۰۱دانشجویان  در دیدار بیانات 

اند،میدکهراشمانّیتمیشود،مواجهکهشمابا:استهمیندشمنانمهمّ کارهایازیکی
دستگاهبشود،عوضشمامحاسباتتاکندکاریبرمی آیدصدددرمیداند،کهراشماتصمیم

اینگوناگونعرصه هایدردشمنیمهمّ کارهایازیکیکند؛اختاللدچارراشمامحاسباتی
اسالمینمبدینبّیناتبهکهرابزرگواراماممحاسباتیدستگاهنمیتوانستدشمن.است
.بکنداختاللدچاربود،مّتکی

۱۳۹۸/۰۳/۱۴(رحمه الل)سالگرد رحلت امام خمینی سی امیندر مراسم بیانات 
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میگویدخداپیغمبربه(۲۶)؛الَبالغَعَلیکَ َفا نَّما.استتبییناسالمیتفکّر
[خداستبابقیه]برسانیبایدراحرفاست،رساندنتووظیفه ی

1۳۹۵/۰۴/۱۲دانشجویان،ازجمعىدیداردربیانات

تبیین نقاط امید بخش
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برمیاسالانقالبکهشدموجبتبیین هاهمینواستتبییناسالمیروش
.آمدفائقوبیایدفائقغلطتربیتهایوتاریخیپیش زمینه هایاینازبسیاری

13۸۷/۰۲/۱۴،شیرازدانشگاه هایدانشجویانواساتیددیداردربیانات 

ذهنضایفدرتبیینباراخودنویسخن  ودرستفکراسالمسیاسیمکتب
.پیچدمیجاهمهدرگلهاعطروبهارینسیممثلوکندمیرهابشریت
بهرهآنزاوکنندمیاستشمامراآنباشند،داشتهدرستییشامهکهکسانی

.ندابردهراآنیبهرهدنیاکشورهایازبسیاریدرامروزکههمچنانبرند؛می
(1383/03/14-(رحمه الل)خمینیامامرحلتسالگردپانزدهمینمراسمدربیانات)

دستاوردهاتبیین نقاط امید بخش
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دلهااگر.بشودقانعدلهاباید؛مواجهیمدلهابا،مواجهیمذهنهاباما.استماکاراساستبیین
تفکّراتوالمیاستفکّربینفرق  این؛نمی افتدبه کارجسمها،نمی افتدراهبهبدنهانشد،قانع
-انقالبازقبلسالهایآن-تهراندردوستانمانازیکیمنزلدربنده.استاسالمیغیر

پدرش،خودشبابود؛مشهدی-می شناختمکهجوانهاییازیکیبین،ایندر.بودیمنشسته
بودندتهرفشمالجنگلهایدرکهبودکسانیجزووبودخلقفدائیچریکهایجزوبودیم؛آشنا

بودیم؛اآشنخب،.نداشتمخبرهممنشد،واردناگهان-میکردندمبارزهوبودندگرفتهموضع
فتمگمن.بگیردچیزی،مالی ایکمکیکصاحب خانهآنازبودآمدهظاهراا نشستند؛آمدند
شوید،بموّفقمیخواهیداگرشماهاگفتممن.گفتچیزهایییکمیکنید،کارچهشماهاخب

معجشمالدرچراشمابدانندمردمکنید؛تبیینبزنید،حرفمردمباکهاستاینراهش
انجامارحرکتفالنفالن جاکنیدفرضمثالا شهردرومیکنیدمسّلحانهمبارزه یشده اید
یک.ردیمکصحبتاوباتبییناینبهراجعمقدارییک.کنیدتبیینبدانند؛مردممیدهید؛
وچک ترکسالیدهیکخیلی،سّناا ماازبود،بّچه-دادتکانسرییکوکردمنبهنگاهی

شمااسالمیتفکّراینبله،گفت(۲۵)کرد،مابه«َسفیهاندرعاقلنگه کردن»نگاه  یک-[بود]
فرسوده یکهنه یدیالکتیکیتفکّراین.نیستالزمتبیینیعنینیست؛اینتفکّرمانمااست،
دنبالاردارندهمانعّده اییکدانشگاهدربازشنیدمحاالکه-مارکسیستیازآب درآمده یغلط
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اینخب،.میکنندبیاناین جوریآنهابهندارد؛الزمتبیینیهیچواستکارفرماوکارگربین
ازبعددشتشکیلکههمحکومتخود.آبازدرآمدغلطدیگر؛شدتجربهکامالا بودنشغلط

عّده ایکیبازحاال.ریختفروبنابکّلیبوده،خرابپایهازکهشدمعلومسالهفتادشصت
دارندازبمارکسیسترویمیکنند؛شرطبندیدارندشکست خوردهاسبرویفرنگی هاقولبه

استبیینتاسالمیتفکّر-شدکشتههمبعداا که-جوانهمانقولبهنه،!میکنندشرطبندی
1۳۹۵/۰۴/۱۲دانشجویان،ازجمعىدیداردربیانات
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وییدانشجمحیطدرهمتبییناینبود؛تبیینوظیفه یهمدّوموظیفه ی
وسیاسیآگاهیسطح:سّومکار...دانشجوییبیرون  محیطدرهماست،
زچیهمهبه،بلدیمراچیزهمهمانگویید.بدهیدافزایشراخودتاندینی

سطحگاهیاست،کمسیاسیآگاهی هایسطحگاهینه،؛مسّلطیم
درهممعنا؛اینبرایاستفراوانامکاناتامروز.استکمدینیآگاهی های

-قمعلمّیه یحوزه یمثالا دین،مورددرحاال.دینمورددرهمسیاست،مورد
له یدوستانازیکیحاال مّیه یعلحوزه یازجان داریوحسابیتندوسختگ 
ردنمیشودکّلیبه طورنیست؛واردنصفشاست،واردنصفشالبّتهکردند؛قم
لیخیظرفّیتامروز-داشتهماشکاالتییککرد،قبولهمنمیشودکرد،

.دداربگیرد،قرارشمااختیاردربتواندکهدینی ایتفکّراتبرایخوبی
،کتاب خوانیبدهید،افزایشراخودتانسیاسیودینیعلمی  آگاهی های

.دانشگاهیوحوزویبرجستگانازشنیدن
1۳۹۵/۰۴/۱۲دانشجویان،ازجمعىدیداردربیانات

دستاوردهاتبیین نقاط امید بخش
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کردندیانبراانسانمعنایکردند؛بیانراحکومتمعنایکردند؛بیانمردمبرایرااسالمتعالیمامام
جرأتاصاشخکهراحقایقی.باشندبایدچگونهومیگذردآنهابرچهکهکردندتشریحمردمبرایو

طوریآننه،شبنامهشکلبهنهگوشی،درونشکلبهنه-صریحبه طورایشانبگویند،نمیکردند
روان،-میکنندبیانحزبیکادرهایبرایوحزبیسّلولهایوبستهبه صورتاحزابوگروههاکه

امامکهروزیآنازالبته.گفتندپاسخمردمکهبوداین.کردندبیانمردمعمومبرایفضا،درآسان،
.واردشسالپانزدهکشید؛طولسالپانزدهشد،پیروزانقالباینکهروزیآنتاکردند،شروع

روحواعماقجامعه،روشن بینافرادومردمآحادامام،دستپروردگانامام،دوستانامام،شاگردان
لف،مختقشرهایدرومختلفمحافلدرومختلفنقاطدروگرفتندراآنکردند،درکراپیاماین
ایجادنیفراوامشکالتسخنان،اینراهدرایستادگیوسخناناینگفت  بازوگفت.گفتندراآن
سختیلیخیدوران.افتادندشکنجه هازیراینهابرابرچندتعدادورسیدندشهادتبهنفرهزاران.کرد

یکد؛نرفتنخانه هایشانبهراحتوامنیتباشبیکسال،پانزدهاینطولدربعضیها.گذشت
وذشتگسختیها.نیامدندبیرونخانه هایشانازنمیرسد،آسیبآنهابهکهاینازاطمینانباروز
السدویکی،درباالخرهومیکردندرهبریشجاعانهوحکیمانه،مرشدانهدوران،اینتمامدرامام
وخداییانگیزهبادینی،انگیزهبامردمآحادکههرجا.آمدبه وجودمردمیخروشانامواجاینآخر،
.ندکایستادگیمقابلشاندرنمیتواندقدرتیهیچشوند،میدانواردماّدیچشمداشتبدون

تندنتوانسماخالیدستملت  مقابلدر،برگشانوسازآنهمهباآنهافرمودند،امامکههمان طور
.شدپیروزوآمدبه وجودانقالباینلذابایستند؛

دستاوردهاتبیین نقاط امید بخش
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کرد؟تبیینبایدراچیزیچه
اسخرومستحکمراآن هادینیعقایدکهمباحثی:گفتکلمهیکدرمی توان

تزلزلدچاردعقایازبعضی.استتبیینوتفسیرقابلجمله،همینلیکنکند؛
ابتداکند،هدایتراخودمخاطبمی خواهدکهکسآن.نیستاضطرابو

ایدب.کجاستاو،ذهنآسیب پذیربخشآنواوجهالتبخشآنببیندباید
تخریبتامی کندکاروتالششمامخاطبینذهنرویبرکهراامواجیآن

.وییدبگاوبهکهدارداحتیاجراچیزیچهجوان،بدانیدتابشناسید،نماید،
بهماوباشدداشتهوجودمامخاطبذهندرسؤالده هاکهنباشدطوری
برایاصالا کهرادیگرمطلبیک،استفهام هاوسؤال هاآنبهپاسخگوییجای
.کنیممطرح نیست،سؤالمورداو

۱۳۷۷/۰۲/۰۲روحانیون،ازجمعیدیداردربیانات

و راه حلراهبردهاتبیین 
عبور از چالش ها



اسالمیمعارفتبیین
.استکشورمسئولجوامعجزوهممّداحانجامعه ی؛مسئولیمهمه،موّظفیمهمهامروز
.کنیدتبیینرااسالمیمعارف

(1397/12/07-علیهم السالماهل بیتمداحاندیداردربیانات)

صحیح ت سیاسمعنویت ،توحید،بایدروحانیون وعلماونیست فقهی مسئله چندفقطدین 
دیگرواسالمی حاکم معیارهای اسالمی ،حکومت ابعادپروردگار،به ظن حسن اسالمی ،
ضالفعلما،جمع ديدار.کنندتبیین مردم برای رادینی معارف 

۱۳۸۱/اسفند/۲بلوچستان،وسيستاناستان تسنن وتشيعاهل طالب و

شاندهکقلبیاطاعتوتبعیتایمان،بهمردمکهکندکاریبایددارد،رامردمدغدغهکهکسیهر
بنا،آماده اندراهایندرفداکاریبرایومبانیبهمعتقدباور،دینمؤمن،مردمیایران،مردمشوند،

جنبهابالهیحکومتوباشندداشتهعینیوعملینقشیکمردممی خواهندکهکسانیاینبر
کنندنتبییبشریمنطقوعقلنظرازرامسألهاینزیبایی هایوجاذبه هابایدشود،توأممردمی

رناصهموارهخود،واقعینقشایفاءبانیزمردم.آورندشوقبهصحنهدرحضوربرایرامردمو
.بودخواهندوبودهاسالمیحکومتواسالم

رهبرباخبرگانمجلساعضایدیدار

۱۳۷۶/۱۱/۱۵انقالب

تقوارعایتلزومتبیین
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آنمبانیوانقالبتازهسخنتبیین
الزموهممکارهایازیکیدنیابرایآننوسخنتبیینواسالمیجمهورینظامسیاسیمبانیانعکاس

رهبرباحجمسئوالندیدار).استحجدر

(1398/10/30-انقالب

اببایدتادواین.الهیارزشهایومردمازاستعبارتنوحرفایندارد؛نوئیحرفاسالمیجمهوری
.کردتبیینبایستیرااین.بدهند،شکلراجوامعوحرکتهاوبشوندتوأمهم

(1390/10/07سفرادیداردربیانات)

اسالمحاکمیتضرورتچراییتبیین
ونروحانیوعلماهمچنینومختلفحوزه هایدرفضالوافرادیکایکوظیفهوحوزه هاعمومیوظیفه
منطقبااستداللبااستبشریشئونوزندگیامورهمهدراسالمحاکمیتنظریهکهروشنفکریوآگاه
درسشروعدربیانات).کنندتبیینمسئلهاینگوناگونجوانبمالحظهبا

(1380/06/19-۱۳۸۰سالفقهخارج 

انقالباهدافتبیین
ازعارها،شاینبهنسبتافرادباوروایمانقطعاا شوند،تبیینژرف نگریوتعمیقبامسائلایناگر

دانش آموختگیمراسمبرگزاری.داشتخواهددائمیثباتوشدنخواهدجداآن ها

۱۳۹۵/۰۳/۰۳علیه السالمحسینامامدانشگاهدانشجویان

الدنبالزمجسارتوجرأتباوکاملتبیینباصراحت،باامامروشهمانباباید،راانقالباهداف
.کنیم
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اسالمینظاممستحکمحقایقتبیین
رستدراآنحقیقتوکردحفظمستحکمبایدرااسالمینظامیعنیکشورسیاسیپایه

.نمودتبیین
(  1381/03/07-بیانات در دیدار نمایندگان مجلس )

اسالمیانقالبابعادتبیین
تبیین ی روشنبه هنوزآن عظمت ابعادکه است بزرگی بسیارحادثه ایران ،ملت اسالمی انقالب 
متکیمادی قدرت هیچ به جهان ،انقالبی حوادث سنت خالف برانقالب این .است نشده 
روزباستکباریقدرت هایواسالمی نظام میان که تنش هاییتمامی وجودباواست نبوده 
رتش ،امسئوالن ،دولتمردان ،نظام ،که است داشته راظرفیت این ایران ،اسالمی انقالبکرد،
.کندحفظرامسلح نیروهای مجموعه وسپاه 

۱۳۷۳/۱۰/۰۵انقالبرهبربااستراتژیک علوم دانشگاه فارغ التحصیالنواساتیدومسئوالن دیدار

:انقالبآرمانهایسویبهحرکتوتحول
کارالبانقآرمانهایسویبهحرکتوتحولرویدانشجویی،جلساتدربایستیجوانانشما
باتصویریارتباطدربیانات).کنیدتبیینمردمبرایراآنوکنید

(1400/02/21-دانشجوییتشکل هاینمایندگان

انقالبدستاوردهای
درماانهمتأّسفالبّته.استشگفت آوریوعظیمدستاوردهایحقیقتاا انقالبدستاوردهای
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ایرانلتمنرفتنزوربارزیرمنطقوآمریکادشمنیعلتودینیساالریمردمالگویتبیین
است،اسالمیجمهوریعلیهفعالیتحالدرامروزکهتبلیغاتیوسیله یمیلیون هامقابلدر

شمنیدعلتمانندمسائلیودینیساالریمردمالگویتبیینبرایحجفرصتازمیتوان
.کرداستفادهایرانملتنرفتنزوربارزیرمنطقوآمریکا

(1398/10/30-انقالبرهبرباحجمسئوالندیدار)

امامخطاصلیهایشاخصهتبیین
محمدی،ناباسالمبرهمیشگیتکیه•
اسالم،مکتبدایرهدردافعهوجاذبه•
الهی،وعده هایبهیقین•
تقوا،ومعنویمحاسبات•
اسالمی،انقالببهجهانینگاه•
مردم،برتکیه•
قضاوت،هرگونههنگامافرادفعلیحالبهتوجه•
هتوجموردوشودتبیینصحیحبطوربایدکهاستامامخطاصلیشاخص هایجملهاز

ن هاآفراموشییاورحمه اللامامنظریاتودیدگاه هابدتبیین.باشدداشتهقرارمستمر
.دهدنشانراصحیحجهتاستبودهقرارکهاستنماییقطبافتادنکارازهمانند
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آمریکابامقابلهمنطقتبیین
ایملتههمه یبرایاگرکهاستمنطقیامریکایی،دست اندازیهایبامقابله یدرمامنطق
.میگروندآنبهدلهمه یبابشود،تبییندنیا

(  1386/03/08-بیانات در دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی )

استکباراصلیهدفتبیین
.کنیدتبیینهمهبرایرا،استاستکبارهدفکهمّلتهابرسلطه ی

(  1397/08/12-و دانشجویان دانش آموزانبیانات در دیدار )

ومخالفنداسالمیکشورهایهمه یواسالماصلباآمریکا،آنهارأسدرواسالمدشمنان
ردتفرقهایجاد»،«تصمیم گیروحساسمراکزدرنفوذ»مامنطقه یدرآنهااصلیسالح
درجعالنسخه یکهاست«مشکالتراه حلبه عنوانآمریکامقابلتسلیمالقای»و،«ملتها
.استحقراهدرایستادگیوروشنگری،نقشه هااینمقابل

(  1398/08/24-با رهبر انقالب اسالمىدیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت )
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:نظیرمصادیقازبرخیتبیین
فرهنگیانبرایپرورشوآموزشتحّولسندتبیین
ّلمینمعحّتیعمده،کارکنانبرایبلکهمدیران،برایفقطنهپرورشوآموزشتحّولسند

.بشودتبیینبایستی
(  1399/06/11-بیانات در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش )

نخبگانبرایکشوراساسینیازهایتبیین
کشورنیازهایاستممکننخبگانازخیلیبشود؛تبییننخبگانبرایکشورنیازهایبایستی

.ندانندهستکهآن چنانرا
(  1396/07/26-بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی )

دانشگاهیانبرایکشورعلمیجامعنقشه یتبیین
.ودبشتبدیلبایدبرنامهبهوتبیینبایددانشگاه هاهمه یبرایعلمیجامعنقشه ی

(  1395/03/29-دانشگاه هابیانات در دیدار جمعی از اساتید )

زندگیسبکوفرهنگتبیین
.بخشیمبتحققاسالممطلوبشکلبهوکنیمتدوینکنیم،تبیینرازندگیفرهنگباید

(  1391/07/23-بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی )
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مقاومتیاقتصادایده یتبیین
دیداردربیانات).کنیدمشخصراحدودشکنید؛تبیینرامقاومتیاقتصادایده ی
(1391/05/16-دانشجویان

شهداءبزرگکارتبیین
روایتمؤسسهمسئوالندیداردربیانات).کردتبیینبایدراشهدابزرگکار
(1389/04/14-شهداسیره

معاصرتاریختبیین
آمده،شورکسربراخیرسالدویستایندرکهراحقایقیتبلیغیدستگاههایحقایقتبیین
خطبه هایدربیانات).کنندتبیینمردمبرای

(1378/07/09-نمازجمعه

اسالمدرمردوزنحقوقتبیین
ازجمعیدیداردربیانات).شودتبیینبایدمردحقوقوزنحقوقمورددراسالمنظر
(1376/07/30-زنان

کهاییآن جاهدررااسالمنظربتوانندوکنندتالشدارند،آگاهیاسالمیمعارفدرکهکسانی
دقیقاا اینکهکندتصدیقکسیهرتانمایند،تبییندرستاست،متفاوتمردوزنحقوق

.استجامعهمصالحطبقبرومردوزنانسانیفطرتوطبیعتبراساس
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مردمبراینمازمسئله یتبیین
.ستامردمبراینمازمسئله یتبیینمساجد،درجماعاتمحترمائّمه یمهمّ کارهایازیکی

( 1395/05/31-بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران )

ازنکته ای،توانتانقدربهکنیدسعی.استوسیعیخیلیدریایکوتاه،کوچک  ظاهر  بانماز
مسئولمدیرانپاسخوپرسشجلسهدربیانات).کنیدتبیینخودنشریه یدررانمازدربارهنکتههزاران

(1377/12/04-دانشجویینشریاتسردبیرانو

جتمعموفردجاندرآنتأثیرگستره یومحتواوروحونمازشأناسالمی،معارفباآشنایان
بهرههنرکارآمد  ابزارازمقصوداینبرایهنرمندانویژهبهوکنند،تبیینرساشیوه هایبارا

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

پیامبرعظیمشخصیتتبیین
راجعبیینتوتبلیغوبیانباعالم،درگوناگونشیوه هایبهواردومطلعوهنرمندمسلمانان  

.کنندبتبلیغیوهنریوفرهنگیوعلمیکاراسالم،پیامبرمکّرمومعّظمشخصیتبه
(1368/07/24-مردممختلفاقشاردیداردربیانات)

وحدتمسالهتبیین
ازاریبسیدلدارند،حضورمسلمانانکهدنیامختلفمناطقدرحتیواسالمیکشورهایدر

رانایبزرگملتورحمه الل علیهخمینیاماماسالمیجمهوریبهمحبتازلبریزمسلمانان
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مختلفاقشاروظایفوبایدها
مسئوالن

انه هایرسسایرچهومّلیرسانه یچه؛مسئولنداّولدرجه یدررسانه هامتولّیانکردمعرض
اینواردزمینهایندرموّظفندهمهمطبوعات،مجموعه یچهمجازی،فضایچهگوناگون،
ارد،دجامعهعمومیافکاربازدنحرفبرایمنبریومرکزییککهکسیهروبشوندمیدان

.استموّظفزمینهایندر
1400/11/19ارتشهواییپدافندوهوایینیرویکارکنانوفرماندهاندیداردربیانات

بزنیدحرفمردمبارودررو،وروبروصورتبهمردمبازدنحرف.بزنیدحرفبایدمردمبا
رااینند،کاستفادهاقتصادیرخنه یازمیخواهددشمنکهبگوییدبگویید،مردمبهرامسائل
اینازدمیخواهدشمنداریماقتصادی ایمشکالتماالبتهبگوییدبگویید،مردمبهصریح

مابشودگفتهمردمبه.داریماحتیاجشماکمکبهوگذاشتنخواهیمماکند،استفاده
کمکبهاماکشوربهبزندضربهوبکنداستفادهوبشودواردرخنهاینازدشمننمیگذاریم

...می ایستیمقدرتهمه یبامابگوییدبگویید،رااینداریماحتیاجشما
کهاینی.ستنیکافیاینمیکنید،افتتاحراکارخانهفالنمیرویدشماکنیدفرضمثالا حاال...

کنیدقیچیمثالا رانوارییککشور،نقطه یفالندرراکارخانهفالنحاالکنیدفرضبرویدشما
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رامحصولانمنمیدبرویدکوره،پایبرویدبگیرید،تماسکارگربابروید.بکنندمنعکسرااین
واردزنید،بحرفکارگرهامجموع،کارگرهابابرویدببینید،راانبارهاجاهای،برویدکنید،تماشا
اینی.شویدبکارواردجزئی...میگیردانجامکارداردبله،می بینندمردمشد،اگراین.بشویدکار
راهنماییعدبوجایییکانسانبشودواردفالنباوتفننباورسمیخیلیشکلبهحاالکه

.نمیکندشادرامردمدلاینکنید،فرضمثالا رانواراینمابرداریمقیچیبابرویمراماکنند
وزیرزمانآنبعضی تاناستیادتانهمخودتانشماهاندیدند،کمچندگانهافتتاحهایمردم
رااینها.هنبودآمادهحالیکهدرشدهافتتاحکارییک.شدافتتاحکارییکبارچندبودید،هم
کهاستچیزهاییاینهادیگر،استیادمانخبماکهاستچیزهاییاینهامیکنم،عرضکه

ینالذادیدندمردماینهاازافتاده؛اتفاقماخودزماننیست،اینهاوشایعاتداریم،اطالع
کهکشورردمیگیردانجامداردکاریواقعاا چنانچهاگرباید.نیستکافیاینهاوکردنافتتاح
ید،کنروشندرستمردمبرایرااینهامیشود،داردهمخوبیکارهایانصافاا میگیرد،انجام
.کنیدتشریح

(۱۳۹۷/۰۴/۲۴دولتهیئتاعضایوجمهوررئیس دیداردربیانات)

رافاسدنفریک.بگوییممردمبهرابرخوردبعدکنیم،برخوردما....بشودمبارزهفسادباواقعاا 
همینبعدکنیم،برضایت بخشقوی  قانونی  برخورد  کنیم،پیدارافاسدگروهیکیاکنیمپیدا
.استدرستایناست،خوباینافتاد؛اّتفاقکاراینبگوییمبرسانیم،مردماّطالعبهرا
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نخبگان
بدوند؛کننروشنتعصببدونراحقائقاست؛تبیینخواص،ونخبگانمهمکارهایازیکی

ایدبرااینهاوجناح.استمضراینها.گویندهآندلبروگروهیوجناحیتعلقاتحاکمیت
ریاسعمارجنابمهمکارهایازیکیصفینجنگدر.فهمیدراحقیقتبایدگذاشت،کنار

.داشتندگوناگونیتبلیغاتبود،معاویهجناحکهمقابلجناحآنچون.بودحقیقتتبیین
ه هاششیونیست،جدیداختراعاتجزواینمیگویند،روانیجنگآنبهامروزحاالکههمینی
ندمیکنگاهآدم.خیلیروانی؛جنگایندربودندماهرهمخیلی.بودهاولازاینکرده؛فرق

نذهتعمیرازآسانترهمذهنتخریب.بودندماهرروانیجنگدرکهمیبیندرا،کارهایشان
ذهنهبظنسوءشدنواردکنید،پیداجایکسوءظنیبگویند،چیزیشمابهوقتی.است
اردوراظنسوءمیکردند،شبهه افکنیآنهالذا.استسختذهنازکردنشپاکاست،آسان

مقابلدرکهبوددانستهموظفراخودشطرف،اینازکهکسیاین.بودآسانیکارمیکردند؛
داردفینصجنگقضایایدرکهبود،یاسرعمارجنابکند،مقاومتوبایستدروانیجنگاین
اینطورهمینومیرفتخودیصفوفوجبههطرفآنبهجبهه،طرفاینازاسبباکه

امکدهربهبودند،-همازجدایجداتیپهاییاگردانهاامروز،تعبیر  به-کهراگروه هائی
روشنآنهابرایراحقائقیمیکرد؛صحبتآنهابرایمبالغیومیایستادآنهامقابلدرمیرسید،
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وبگاننخنقش.استمهمبصیرت،بنابراین.میکردبازراگره هااینمیکرد؛تبیینمیکرد،
.بیاورندوجودبهدیگراندرخودشان،درفقطنهرابصیرتاینکهاستاینهمخواص

۱۳۸۸/۰۵/۰۵امرولیحفاظتسپاهورهبریدفتراعضایدیداردربیانات

علمیههایحوزه
وعلماهمچنینومختلفحوزه هایدرفضالوافرادیکایکوظیفهوحوزه هاعمومیوظیفه

ریبششئونوزندگیامورهمهدراسالمحاکمیتنظریهکهروشنفکریوآگاهروحانیون
.کنندتبیینمسئلهاینگوناگونجوانبمالحظهبامنطقبااستداللبااست

(1380/06/19-۱۳۸۰سالفقهخارج درسشروعدربیانات)

جمعهائمه
.استبزرگیفرصتیککردنتبیینبرایاست؛اجتماعمحلّ جمعهنماز

(1394/10/14-کشورسراسرجمعهائمهدیداردربیانات)

.شدتبیینجمعه هانمازدروگرفتنیروجمعه هانمازازمامقّدسدفاعسالهشت
(1377/08/08-جمعهنمازخطبه هایدربیانات)
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تعبیرزا.اخالققرارگاهبصیرت،قرارگاهتقوا،قرارگاهایمان،قرارگاهاست؛قرارگاهیکجمعهنماز
وگجنبهمربوطاصطالحاتوتعبیراتجزوقرارگاهچونبکنیم،وحشتمانبایدقرارگاه
جنگیم،درحالما-شدهتحمیلمابردارد،وجودجنگاینخب،.استچیزهااینومبارزه
اسیسیجنگاست،ایمانیواعتقادیجنگاست،معنویجنگنیست؛نظامیجنگمنتها
مانایبه.هستیمجهادیچنینیکحالدرماهستیم؛نبردیچنینیکحالدرما...-است
اخالقهبمیکنند،حملهماتقوایبهمیکنند،حملهمامردمبصیرتبهمیکنند،حملهمامردم
ماخب،؛میکنندپراکندهمامیاندررامعنویخطرناک  گوناگون  ویروس هایمیکنند،حملهما
جمعهنمازجنگ؛میدانقرارگاه هایمثلدارد،الزمقرارگاهاین،.کنیمدفاعبایدکنیم؟کارچه
بهمچشاینبا.استتقواقرارگاهاست،ایمانقرارگاهاست؛قرارگاه هااینمهم ترین  ازیکی
یفرماندههرکدامجنگمیدانقرارگاه های؛قرارگاهیدفرماندههمشما.کنیمنگاهجمعهنماز

ایندر[هدف ]عمده یخب،.استجمعهامامشخصجمعه،امامتقرارگاهفرماندهدارند؛
بیانراتحقیقبود؛تبیینالهیانبیایهدفعمده ی.تبیینمسئله یاست؛تبیینقرارگاه
؛کنند

۱۳۹۴/۱۰/۱۴کشور  بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر 
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مبلغان
امروزبدانید!آیندهامیدهایجوان  طلبه های!گرامیفضالی!محترمعلمای!منعزیزان

ارب-استداشتهدوشبربارییکهمیشهروحانیتاگر.استمضاعفروحانیتوظیفه ی
دوبرایچرا؟است؛مضاعفباراینامروز-«اللرساالتیبّلغونالّذین»ابالغ؛تبیین،تفهیم،
-اسالمرغیدنیایچهاسالم،دنیایچه-دنیادراسالمتبلیغبرایفرصتاینکهیکی:جهت

ازوفرصتهمیندلیلبههمیکی.کردخواهمعرضمختصراا حاالکهاست،آمدهوجودبه
.استکردهپیداافزایشاسالمبهنسبتحمالتاسالم،ترس

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

پاسداران
درنظامیجنبه یالبّته.استانقالبپاسدارپاسداران،سپاهنیست؛جنگیدنفقطشماکار

انسازمیکشایسته یهمچنان کهبشود؛تضعیفنبایدمطلقاا اسالمیانقالبپاسدارانسپاه
داشتهادامهکارگونه یمبتکرانه ترینوشکلنوتریندرووجهبهترینبهبایداست،نظامی
.شمادوشبرجملهازاست؛همهدوشبرامروزتبیین،وظیفه ی.نیستاینفقطاّماباشد؛
بهکبیرجهاداینامروزکهاستاینخاطربرایمیکنم،تکیهاین همهتبیینرویبندهاینکه
.استالزمروشنگریامروزروشنگری؛کردن،بیانتبیین،است؛تبیینبهمتوّقفزیادیمیزان
دمیتوانشمادانشگاهاین.برسانیدمسائلوحقایقاعماقبه،عمق یابیباراذهنهاکنیدسعی

اساسیبرنامه هایازیکیراتبیینمیتواندوبدهدانجامزمینهایندررابزرگیکارهای
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بسیجیان
ماامروزهک-ایراناسالمیجمهوریسیاسیمواضعکهکندتفهیمدیگرانبهمیتواندبسیج
در،عراقمورددرسوریه،مورددردستگاهمانودولتی مانمسئولینسیاسیورسمیمواضع
منطقی ترین-استآشکاریوروشنمواضعفلسطین،مورددریمن،مورددر،بحرینمورد

.بکنداّتخاذعاقلومنصفانسان  یکمیتواندکهاستمواضعی
۱۳۹۴/۰۹/۰۴بسیج  گردان هایبیانات در دیدار فرماندهان 
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14

چهومّلیرسانه یچه؛مسئولنداّولدرجه یدررسانه هامتولّیانکردمعرض
همهمطبوعات،مجموعه یچهمجازی،فضایچهگوناگون،رسانه هایسایر

ومرکزییککهکسیهروبشوندمیداناینواردزمینهایندرموّظفند
.تاسموّظفزمینهایندردارد،جامعهعمومیافکاربازدنحرفبرایمنبری

1400/11/19ارتشهواییپدافندوهوایینیرویکارکنانوفرماندهاندیداردربیانات

و راه حلراهبردهاتبیین 
عبور از چالش ها


