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 مقاله پژوهشي: 

 مضمون  لیبر تحل یمبتن ی: پژوهشنییجهاد تب یواکاو

 (ی)مدظله العال یمقام معظم رهبر اناتیدر ب
 2، فاطمه زرگران خوزانی1قربانعلی مهربانی

 02/06/1401تاريخ پذيرش:  20/04/1401ريخ دريافت: تا

 

 چکيده
بت و معنهای قهدرت،  ها تمامهاًالعالی( همواره از کلمات کلیدی استفاده شده است کهه در بیانات مقام معظم رهبری )مدظله

ر در ی و ملهی و اقتهداههای اسهامایستادگی ایران اسامی در برابر استکبار جهانی و تاش و جهاد ملت بهرای ففهن نظهام، ارزش
در پهووه   بنهابراینراهکارهای اجرایی ففن نظام اسهت.  ازجملهبیان شد،  1400دهد. ا طاح جهاد تبیین که در آذر منطقه را می

العالی( بهری )مدظلههفاضر، برای کشف ابعاد مختلف مفهوم جهاد تبیین با استفاده از روش تحلیل مضمون به بیانات مقهام معظهم ره
ناسهایی شهد کهه شمضهمون فریهی  60مضمون ا لی و  15تا به امروز مراجعه شده است. در این پووه ،  لهمعظمز رهبری از آغا
ههای اساسهی، الهوههای رفتهاری و هدف تبیین )ایتقهادات دینهی، فرهنه  و تهاریی ملهی اسهامی، ارزشموضویات  :دسته 4در 

خاطه  راهبردههای تبیهین )م ؛اجرایهی رفتهاری( تیهماهیت اخاقی قانونی، های تبیین )ماهیت دینی، ماهبایسته ؛دستاوردهای ملی(
کت فعاالنهه پذیری همهان، آموزش و توسعه( و پیامدهای تبیین )ففهن نظهام، مشهارشناسی، استفاده بهینه از ابزار و رسانه، مسئولیت

 . اندشدهیبنددستهملت، فل مسئله( 
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 مقدمه

خهود  یهاشهناختن و جهدی گهرفتن داشهته نخسهت فتدیآنچه درگام دوم انقاب باید اتفاق ب

رخنه دشهمن و در  یهافسادها، راه ؛میها را بشناسفتآ سپس. کشور یهاتیظرفو  هاتیمز ؛است

و  ههاتیتن ظرفخامروز گام دوم انقاب ایهن اسهت کهه شهنا ایستادگی کنیم. یطورجدهمقابل آن ب

سهپر کهردن  نهیها و کمبودها و مشکات و سهو استفاده از آنها و شناختن فسادها و رخنه هاتیمز

(. مفههوم 01/01/1398)بیانات در اجتمای زائهران و م هاوران فهرم مطههر رضهوی،  برای فل آنها

در ادامهه بیانیهه گهام دوم  العالی()مدظلهه طاح دیهری است کهه مقهام معظهم رهبهری جهاد تبیین، ا

موضهویات مهمهی  ازجملهیک راهبرد،   ینوانبهایشان بر جهاد تبیین  دیتأکانقاب اظهار داشتند و 

با توجه به این مقدمه، مسئله ا هلی ایهن  ی آن شناسایی شود.هامؤلفهی ابعاد و خوببهاست که باید 

وه ، کشف ابعاد و ارائه چارچوبی برای تحقق جهاد تبیهین اسهت. بهه همهین منظهور، پهس از پو

بررسی تعریف جهاد تبیین، درنهایت برای پاسخهویی به سؤاالت زیر، بها اسهتفاده از روش تحلیهل 

 مضمون به جست وی پاسی آن در بیانات رهبری پرداخته شده است.

 کدام است؟ سؤا  ا لی:  چارچوب و ا و  جهاد تبیین

 سؤاالت فریی:

 موضویات هدف و نیازمند تبیین کدام است؟

 ت؟های )الزامات( جهاد تبیین کدام اسبایسته

 راهبردهای جهاد تبیین کدام است؟

 پیامدهای جهاد تبیین کدام است؟

 مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق 

 جهاد

ی اسهت کهه در نشدنتمامنافع که جهاد، آن یرض یریض و آن یمل شامل و یام و « وال هاد»

. معیار جهاد همان چیزی است که امروز در زبهان فارسهی کندیمانوای و اشکا  مختلف تحقق پیدا 

وجههود دارد؛ پههس جهههاد یعنههی مبههارزه )در شههروی در  خههار  فقههه، « مبههارزه»مهها در کلمههه 

یکهی  (. هر تحرکی اسم  جهاد نیست؛ تحرکی با خصو یاتی اسم  جهاد اسهت؛20/06/1373
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از خصو یات این تحرک که اسم  جهاد است این است که انسان بدانهد ایهن در مقابهل دشهمن 

(. جههت دومهی کهه در 14/02/1387های شهیراز، است )در دیدار اسهاتید و دانشه ویان دانشههاه

ی اسهت؛ هوشهمندانه بهودن و مخلصهانه جانبههمههمفهوم جهاد بایستی مافظه بشود، استمرار و 

 ههای اقتصهادی کشهور،هاد فقط در میهدان جنه  نیسهت )در دیهدار فعهاالن بخ بودن است؛ ج

(. بنابراین، جهاد فقط در میدان جن  نیست )در دیدار جمعی  برجستهان و نخبههان 26/05/1390

(. در مبارزه، دو چیز فتماً الزم اسهت  یکهی اینکهه در آن 03/07/1387ها، یلمی و اساتید دانشهاه

د، دوم اینکه در مقابل دشمنی باشد. مبارزه در آن ا که دشمن نیسهت، معنها و تحرکی باش جدوجهد

(. جههاد یعنهی مبهارزه بهرای یهک ههدف واال و 20/06/1373ندارد )در شروی در  خار  فقهه، 

فضهور در نبردههای مسهلحانه رایها جههانی اسهت،   یهادانیمیی دارد یکی از هادانیممقد . 

ی و کارشناسهان جههاد یلمئهتیهمیدان اخاق است )در دیدار دیهری میدان سیاست، میدان یلم، 

  معروف، امربهه( 1 :جههاد چههار شهعبه دارد :فرمایندمی )ی( نیرالمؤمنیام(. 01/04/1383دانشهاهی، 

؛ )به بیان قرآن کریم در سوره افهزاب آیهه  داقت در مواضع(4و  ییگوراست( 3نهی از منکر، ( 2

بنهابراین  هدق در  (31الباغهه، خطبهه )نها   َدَقوا ما یاهَهدُوا اللَهههَ یَلَیههِمِنَ المُؤمِنینَ رِجا ٌ( 23

 .(20/08/1383)در دیدار ایضای هیئت دولت،  مواضع خودش جهاد است

 جهاد تبیین

فکرهها را  ،چون دشمن ممکن است مها را غافهل کنهد .جهاد فکری است ،یکی از جهادها هم

یی در گهودروغ(. 20/03/1375، )ص( اهللرسهو محمهد  27رکشفرماندهان ل دیداردر ) منحرف کند

مها ضهد »که  زندیاما فریاد م ،زرادخانه اتمی دنیا در امریکاست نیتربزرگباب فقیقت مانند اینکه 

مها داریهم بها » دیهگویم فا نیدریو دای  را امریکا ای اد کرده  .«اتمی هستیم یهاتوسعه ساح

 مبعهه ،سههخنرانی تلویزیههونی ییههد در نمههایی )اف واقعخهه یعنههی« کنیمدایهه  مبههارزه مههی

ههای خهاف واقهع، ماننهد تحریهف کند، تبیینهای دروغ؛ مسائلی را تبیین می(. تبیین21/12/1399

، ر یههم پهلههوی )در دیههدار جمعههی دانشهه ویان، طههاغوتفقههایق تههاریخی در تطهیههر ر یههم 

یلیه ما وجود دارد درسهت ملهل جنه   ی بسیار تندیارسانه(. االن جن  تبلیغاتی و 07/03/1397

(. آنچه وظیفه همهه ملهت اسهام و 25/07/1397ی برتر، استعدادهاتحمیلی )در دیدار با نخبهان و 
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همه امت اسام است، مبارزه برای روشنهری اسهت، ایهن در درجهه او . ایهن روشهنهری جههاد 

تبلیغهی و جههاد مهالی اسهت. است. بنابراین جهاد شامل جهاد فکری، جهاد یملی، جهاد تبیینهی و 

ی دچهار ایهدهیهک  میانهدادهامروز به خاطر اینکه ما این فریضه )فریضه تبیهین( را درسهت ان هام 

. بایهد کننهدیم، یلیهه اسهام دارنهد کهار کنندیمو به خیا  اینکه دارند برای اسام کار  اندیگمراه

« لَتُبَیِهنُنَهههُ لِلنَهها ِ وَ ال تَکُتُمُونَههُ»روشنهری کرد به تبیین کهه قهرآن خواسهته اسهت )ههدایت کنیهد( 

را برایشههان بیههان کنیههد روشههن کنیههد )در دیههدار قاریههان و فافظههان برتههر  نهههایا( 187، یمههرانآ )

 (.29/02/1395ی قرآن کریم، المللنیبدر مسابقات  کنندهشرکت

 اهمیت تبیین در فضاي کنوني

قهانع شهود؛ اگهر  ههاد مهواجیم، بایهد  هاد یم، با مواجه هاذهنتبیین اسا  کار ما است. ما با 

کنهد. ایهن فهرق بهین تفکهرات اسهامی و کار نمی هاچشم، افتدینمبه راه  هابدنقانع نشود،  هاد 

قعیهت و بیهان وا ،تبیهین (.12/04/1395تفکرات غیراسامی است )در دیدار جمعی از دانش ویان، 

تیکی کهه دیهالک یعنهیتی سهبرخاف تفکر مارکسی ت دارد.خیلی اهمی ،باغ ،رساندن واقعیت، تبلیغ

 ههایبها چپ ما هم اختافتبیین ندارد.  ه افتیا  بهزاش این بود که مبارالزمه ،یر کرده بودندسآنها تف

 اشهتندکردند سر همین بود که به تبیین ایتقاد ندهایی که در دوران مبارزان فعالیت میتسو مارکسی

ه نظهام اسهامی امروز دشمن از اینکه بتوانهد به(. 13/04/1390 ،پاه پاسدارانفرماندهان س دیداردر )

یهد مها نااما ؛ناامید است. بنابراین ناامید اسهت کهه ضهربه اساسهی وارد کنهد ،ضربه اساسی وارد کند

ا بهه امهروزی ر جوان دارندسعی  چون ابزارهای نفوذ امروز زیاد است. ؛د که بتوانند نفوذ کنندننیست

، )ی(سهین ف)در دانشهاه افسری و تربیت پاسهداری امهام  پسندندیبیاورند که خودشان م شکلی بار

03/03/1395.) 
 

 تحقیق شناسيروش

با توجه به اینکه هدف پووه  کنونی، اخذ گزاره از بیانات رهبری در رابطهه بها جههاد تبیهین 

ل مضهمون، از دلیل تناس  با موضوی پهووه  انتخهاب شهد. تحلیهاست، روش تحلیل مضمون به

روشهی بنیهادین و ابهزاری بهرای  ینوانبههای کیفی است که از آن های پرکاربرد در پووه روش

های متنهوی و های متنی است و دادهشود. این روش، فرایندی برای تحلیل دادهها یاد میدیهر روش
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دآوری داده از بیانهات استخرا  و گهر منظوربهکند. های غنی و تفضیلی تبدیل میپراکنده را به داده

 ان ام شد. 1، مرافل جدو  العالی()مدظلهمقام معظم رهبری 

 هاوتحليل دادهو تجزیه هاافتهی
 2دسهته، شناسهایی شهد کهه در جهدو   4مضمون فریی در  60مضمون ا لی و  15درنهایت 

 شوند.خا ه معرفی می طوربهنشان داده شده است. در ادامه، هر یک از مضامین، 

 

 العالي(اي از تحلیل مضمون از بیانات مقام معظم رهبري )مدظله: نمونه1جدول شماره 

 نمونه مرحله رديف

1 
العالی( و مطالعه متن بیانات مقام معظم رهبری )مدظله

 انتخاب مطال  مرتبط و کدگذاری

 قدرنیاانتقاد منطقی، گفتن فرف  حیح 

 ی آشکار وجود دارد که انسان اگر ذکرهافرف

 هم غیبت نیست. )در جلسه ا اًرا بکند،  آنها

 (.07/10/1389در  خار  فقه، 
 اخاقیات در انتقاد فریی رسیدن به مضامین منظوربهترکی  و تلفیق کدها  2

3 
ن در محتوا و مفهوم مضامی تأملتعیین مضامین ا لی با 

 فریی، تکرار و اهمیت آن
 ماهیت اخاقی قانونی

4 
در چهار بعد )موضویات  آمدهدستبه ی مضامینبنددسته

 ها، راهبردهای تبیین، پیامدهای تبیین(هدف، بایسته
 هابایسته

 

 العالي(: مضامین جهاد تبیین در بیانات مقام معظم رهبري )مدظله2جدول شماره 

 مضامین فرعي مضامین اصلي يبنددسته

موضوعات 
 هدف تبیین

 ایتقادات دینی
ناپذیری دنیا و ( تفکیک3( باور به معاد، 2ایتقاد به توفید،  (1

( فکومت اسامی و شایستهی 5( انسان اسامی، 4آخرت، 
 ( مهدویت و انتظار6رهبران، 

 سامیا -فرهن  و تاریی ملی
و  ( زن، ازدوا 3( سبک زندگی ایرانی اسامی، 2( هویت ملی، 1

 خانواده از دیدگاه اسام

 های اساسیارزش
( امام خمینی )قد  3( جمهوری اسامی، 2 ( فاکمیت دین،1

های انقاب ( آرمان5( مقاومت، جهاد و استکبارستیزی، 4سره(، 
 اسامی

 ( وفدت3ی، روانهیم( 2(  اقتصاد مقاومتی، 1 الهوهای رفتاری

 دستاوردهای ملی
( واقعیت و موقعیت کشور در منطقه و 2های یلمی، (  پیشرفت1

 جهان
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 مضامین فرعي مضامین اصلي يبنددسته

هاي بايسته
 نتبیی

 ماهیت دینی
( تقویت روفیه 3( تقویت معنویات، 2( تقویت روح توکل، 1

 انقابی

 ماهیت اخاقی قانونی
انون ( ق3( اخاقیات در انتقاد، 2( اخاقیات در فضای م ازی، 1

( پرهیز از 6بندی امور، ( توان اولویت5( توان تمییز، 4مداری، 
 یپراکنعهیشا

 ماهیت اجرایی رفتاری
و  ( پیوستهی4یی، گرایمل( 3( ش ایت، 2ا نوآوری، ( تروی1

ا ( همراهی ب7( هنرمندی، 6( دقت و مدیریت زمان، 5استقامت، 
 یاطفه

راهبردهاي 
 تبیین

 ( زبان مشترک3( فکر و د  مشترک، 2( ا و  مذاکره، 1 مخاط  شناسی

 ( تولید محتوا2ها، ( شناسایی رسانه1 استفاده بهینه از ابزار و رسانه

 ی همهانریپذتیمسئول
( 5 ( نخبهان،4، مای داوس( 3( شورای یالی انقاب، 2( م لس، 1

( 8ن، ( شایران و هنرمندا7( اساتید و دانش ویان، 6فوزه یلمیه، 
 ( سپاه و بسی یان9فعاالن مطبویاتی، 

 آموزش و توسعه
های ( تشکیل فلقه3( آموزش غیرمستقیم،  2( آموزش مستقیم، 1

 ی یلمیهاان من( تشکیل 4معرفتی، 

پیامدهاي 
 تبیین

 ففن نظام
، ( کوتاه شدن دست استکبار از مرزهای جمهوری اسامی ایران1
 ( اجرای معارف3( شکست دشمنان در تطهیر نظام طاغوت، 2

 ( تربیت ارزشی نسل جدید2، در حنه( فضور مردم 1 مشارکت فعاالنه ملت

 ا ی به  بر و نماز( تو2( شفافیت و اراده، 1 فل مسئله

 

 هاوتحليل و یافتهتجزیه

 موضوعات هدف تبیین .1

 اعتقادات ديني  .1-1

ودش بهر تهن خه توانهدیمزرهی است که جامعه اسهامی مها  نیترمهمامروز روشنهری دینی 

بکنههد و در مقابههل فمههات دشههمن بایسههتد )در دیههدار جمعههی از روفههانیون اسههتان کرمههان، 

11/02/1384.) 

اسهت، مسهئله  مبهد ی که باید در نظر گرفته شهود، مسهئله امسئلهاولین  اعتقاد به توحید: .1-1-1
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مشهکل دنیههایی کههه امههروز  نیتههرمهم(. 156)بقههره، « رَاجِعُهونَ هِیُههإِنَههها لِلَهههِ وَإِنَههها إِلَ»توفیهد اسههت؛ 

در غرب مت لی است، جدایی از خدا و ایتقاد بهه خهدا و التهزام بهه ایتقهاد بهه خهدا  ن یترنیرنه

فل شد، بسیاری از مسائل فل خواهد شد. وقتی توانستیم ایهن ایتقهاد را در  مبد ر مسئله است. اگ

را فهل خواههد کهرد )در نخسهتین  تیبشهربدنه زندگی خودمان بسط دهیم، این مشکل اساسهی 

 (.10/09/1389های راهبردی، نشست اندیشه

)بها  زوا  جسهم قضیه معاد، قضیه محاسبه، قضهیه تمهام نشهدن قضهایا بها باور به معاد:  .2-1-1

 وَیُهراً یَهرَهُ لُقها َ ذَرٍَه  خَفَمَنُ یَعُمَهلُ مِ »ی در کار است، وکتابفسابمرگ( مسئله مهمی است، اینکه 

 اشیزنهدگیتقهاد را داشهته باشهد، در ا(.  ملتی که این 8و  7)زلزا ، «  مَنُ یَعُمَلُ مِلُقا َ ذَرٍَه  شَرًها یَرَهُ

و  بخشهدیمنها . ایتقاد به امتداد نتایا یمل، ایلهار و جههاد را معتحو  اساسی به وجود خواهد آمد

شهد، واال کند. یکی از ابزارهای مهم ادیان، مسئله جهاد است، جهاد باید همراه بها ایلهار بامنطقی می

اد بهه اسهت؛ ایهن ایتقه منطهقیبی یک امر ازخودگذشتهجهاد نخواهد شد، در منطق یقل ابزاری، 

ی را از دسهت زیچکیهاگر برای تکلیف، برای وظیفه،  وقتآنکند. نطقی میمعاد است که این را م

یشهرفت یهک پجزو الهوههای پیشهرفت بایهد بیایهد و در  نهایاکنیم، دادیم، افسا  خسارت نمی

 (.10/09/1389های راهبردی، جامعه معنا پیدا کند )در نخستین نشست اندیشه

یسهتند؛ آخهرت مها آن روی نهم جهدا  دنیا و آخرت ازناپذيري دنیا و آخرت: تفکیک .3-1-1

ن فهاال در جههنم (. کافر همهی89، ص 1)ارشادالقلوب،  « الدنیا مَزرَیةُ اآلخِرٍَِ»سکه دنیای ماست 

ار شهویم ، ما هم که چشمانمان بسته است، وقتی از خهواب بیهدفهمدینماست منتها جهنمی که او 

های راهبهردی، سهتین نشسهت اندیشهه، پیوستهی دنیا و آخرت بهه ایهن معناسهت )در نخمینیبیم

10/09/1389.) 

های مادی غرب و پوزیتویسهم قهرن انسان اسامی با انسانی که در فلسفهانسان اسالمي:  .4-1-1

، امنیت، رفاه، یبهادت بهرای ایهن اسهت کهه یدالتی متفاوت است. مسئله کلبهنوزده مطرح است، 

ما از نهاه اسام، اهم ن هات خهودش فرد انسان سعادتمند شود. اگرچه هدایت وظیفه همه ماست ا

ید  هدف است، منتها این هدف میانی است؛ ههدف نههایی رسهتهاری انسهان اسهت.  قطعاًاست. 

تواند هدایت یا ضالت را انتخاب کنهد. انسان موجودی مکلف، مختار و مواجه با هدایت الهی، می
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ی سهاالرمردمهل، با این نهاه، همچنین انسان موجودی متعهد است؛ برای خود، برای جامعه، برای ا

، همهه مهردم در امهر فکومهت شهودیمیاوه بر اینکه برای مردم یک فق است، یک تکلیف هم 

 (.10/09/1389های راهبردی، )در نخستین نشست اندیشه اندمسئو جامعه 

 اح فردی در امر فکومت اسامی، یهک امهر حکومت اسالمي و شايستگي رهبران:  .5-1-1

مباشهرت کنهد، بایسهتی  خواههدیمی از مهدیریت کهه ااندازهبهی هرکسسی است. بسیار مهم و اسا

وجود بیهاورد یها در خهودش ببینهد و بپهذیرد. بهدون ایهن، یمهل  افیت آن را در خهودش بهه

اسهت،  نامشرویی ان ام داده. یدم یلو، یدم اسراف، یدم استلمار مسهئله مهمهی در امهر فکومهت

ن برای فهاکم یلهو (. بنابرای31، )دخان« کانَ یالِیاً مِنَ الُمُسُرِفِینَ»ند فرمایخداوند در مورد فریون می

ا  مه أخهذونی»فرمودنهد:  هیامیبندرباره  الباغهنهادر  نیرالمؤمنیامو استعا یک نقطه منفی است. 

بهین  دسهتبهدستمهومی ییعنهی چهون امهوا  « نهمیهدخها ب اللَههنیاللَهه دوال و یباداللَهه خوال و د

و  آورنهدیم فسهاببهما  یامه مردم است و مردم را ملل بردگان خهود  نکهیباا، گرددیمخودشان 

ارنهد ؛  هافیت فکومهت ندکنندیمی کاردست، دارندیمی که دوست هر جوردین خدا را هم 

 (.10/09/1389های راهبردی، )در نخستین نشست اندیشه

که باید کهاری  کنندیماستعماری تو یه  بزرگان استعمار و فرماندهانمهدويت و انتظار:  .6-1-1

از بین مردم زایل شهود  چنهد خصو هیتی در یقیهده مههدویت  ایتدربهکنیم که یقیده مهدویت، 

خون در کالبد و روح در جسم است، یکهی امیهد اسهت، اسهتکبار  منزلهبههست که برای هر ملتی، 

ما در جریان خبرهای تبلیغهاتی و  ی مسلمان را دچار روح ناامیدی شوند.هاملتجهانی مایل است 

کردن مردم از اقتصاد و فرهن . متهدینین را از  و یمأزهرآگین دشمنان قرار داریم، خبرهایی برای 

جلوه دهند. اگهر  وتاررهیترا از امکان کار سیاسی و آینده را  طلبانیآزادکنند؛  و یمأگسترش دین 

تواننهد برای خهود قائهل نبهود، دشهمنان می یاندهیآملتی برای خودش تحرکی نداشت و ارزش و 

ایتقهاد بهه مههدویت، امیهد را  وقتآنی او تصمیم بهیرند و یمل کنند. جابهبرای  نقشه بکشند و 

یک پایان روشن فتمی وجود دارد. البتهه وقتهی  داندیمچون  شودینمکند. ناامید زنده می هاد در 

 مهلاًی مهردم خهراب کننهد؛ ههاذهنآن را در  کوشهندیمنتوانستند این یقیده را از مهردم بهیرنهد، 

کند  یعنی چی؟ تبهدیل یهک داروی مقهوی، بهه و همه کارها را درست می دیآیمبهویند امام زمان 
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کنهی؛  آمهادهاست. امروز تکلیف شما چیست؟ شما بایهد زمینهه را  آورخوابیک داروی مخدر و 

د کهه در آن آمهادگی و قابلیهت باشهد. اگهر امهام پذیرای مهدی مویود )یا( باش تواندیمی اجامعه

زمان )ی( در یک دنیای بدون آمادگی تشریف بیاورند، همان خواهد شد )اشاره بهه آمهدن بسهیاری 

پهاک و پیراسهته  هایبهددلیل یدم آمادگی نتوانستند دنیها را از انبیای بزرگ در طو  تاریی ولی بهاز 

را فهراهم کهرد )در دیهدار اقشهار مختلهف مهردم،  هاهنهیزم شهودیمکنند(. بایهد آمهادگی باشهد و 

(. اهمیت مسئله مهدویت در فد مسئله نبوت اسهت چهون آن چیهزی کهه مههدویت 25/09/1376

مبشر آن هست، همان چیزی است که همه انبیا برای آن آمدنهد و آن ای هاد یهک جههان توفیهدی 

وجود آورده عها  در انسهان بههیی اسهت کهه خهدای متهاتیظرفبراسا  یدالت و استفاده از همه 

است. همچنین مسئله مهدویت در اسام هم جزو مسلمات است؛ یعنی مخصهوص شهیعه نیسهت. 

، یعنهی متر هد یهک ترقه مسئله انتظار هم که جزء الینفک مسئله مهدویت اسهت؛ انتظهار یعنهی 

 اشالزمهه. انتظهار گهذاردیمفقیقتی که قطعی است، بودن؛ این انتظهار، تکلیهف بهر دوش انسهان 

ی خود هست. یکی از خصو یاتی که در فقیقت انتظار گن انده شده اسهت، ایهن اسهت سازمادهآ

این پیشرفت را، این تحقق فقایق و خصا  معنوی و الههی  روزروزبهکه انسان قانع نباشد؛ بخواهد 

التحصهیان لهوازم انتظهار اسهت )در دیهدار اسهاتید و فارغ نههایارا در خود و در جامعه بیشتر کند. 

 (. 18/04/1390تخصصی مهدویت، 

 فرهنگ و تاريخ ملي/اسالمي  .2-1

عهه جوان را با هویت بار بیاورید، هویت انسهانی، شهرف اسهت. امهروز جامهويت ملي:  .1-2-1

را نشهان ههم  ی دارد کهه ایهناسهتقامتو تاریخی و قوی و قابل  دارشهیراسامی ایران، یک هویت 

ان پووهشههر وقل کنیم )در دیهدار جمعهی از اسهتادان، نخبههان داده، این را به جوانمان بایستی منت

تی و افسا  هویهت کهرد، از انحهراف، خیانهت، سسه جوان ک(. وقتی ی20/03/1397، هادانشهاه

 (. 19/02/1397تنبلی پرهیز خواهد کرد )در دانشهاه فرهنهیان، 

دشهمنان  اهداف دشهمنان ملهت ایهران و نیترمهمیکی از سبک زندگي ايراني اسالمي:  .2-2-1

را یوض کننهد و شهبیه بهه سهبک زنهدگی خودشهان  هامسلماناسام، این است که سبک زندگی 

از قهدیم  ههایرانیابکنند. اسام یک سبک زندگی برای ما آورده اسهت، فهرض بفرماییهد ادب؛ مها 
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؛ افتهرام طهرف میکهردیممعروف بودیم به اینکه در گفتارهایمان در مخاطباتمان مافظهه ادب را 

ی، خوانکتهابی است؛ مردم را وادار کنهیم بهه خوانکتاب. یک مسئله دیهر، میکردیمابل را ففن مق

ی خهوب و روز ههاکتابی نماز جمعه، مرکز نمهای  هامحلنخبهان را وادار کنیم به تولید کتاب؛ 

 (. 14/10/1394و مطلوب باشد )در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 

مهرد  نظر اسام در مهورد فقهوق زن وز ديدگاه اسالمي: نقش زن، ازدواج و خانواده ا .3-2-1

یعهت و براسها  طب قهاًیدقی تصهدیق کنهد کهه ایهن هرکسباید تبیین شود. درست تبیین نمایند، تا 

(. 07/1376 /30فطرت انسانی زن  و مرد و بر طبق مصالح جامعه است )در دیدار جمعی از زنهان، 

. شهودیم نانههادهبی تربیت روفی و فکری بشر هاهیپا نیترمهمدر کانون خانواده است که اولین و 

ی خهود ههازدهغرببعضهی  متأسفانهی تبلیغاتی غربی و هادستهاهمادر محور خانواده است؛ این را 

زنهانی کهه  کمرن  کنند یا نفهمند یا نشان ندهند. الزم است ارزش و ار  خدمات کنندیمما سعی 

ه ز خانه ههم بهه یههد، فهمیده شود؛ اگرچه خدمات خار  ااندهدادی و کدبانویی را ترجیح دارخانه

ههای الزم و یکی از کار ریتأخهنهام و بدون بانوان بوده و هست و خواهد بود. همچنین، ازدوا  به

 و فهردای واج  است؛ فرزند آوری و تکلیر نسل بایستی ان ام بهیرد؛ جزو نیازهای فیهاتی امهروز

بیعهت (. ف اب ارزشی است منطبق با ط15/11/1399با مدافان، کشور است )در ارتباط تصویری 

از  تهرمهم فها نیدریف اب هم همین است که با منطق برخهورد شهود.  نیتأمانسان. بهترین راه 

حیح را همه این است که ذهن دختر جوان را با اهمیت ف اب آشنا کنید؛ در ذهن او اسهتدال   ه

سهه پرسه  و پاسهی مهدیران مسهئو  و سهردبیران در مورد ریایت ف اب راسهی کنیهد )در جل

 (.04/12/1377نشریات دانش ویی، 

 هاي اساسي جمهوري اسالمي ايرانارزش .3-1

ا راری وجود داشته است که اسام را در یمهل فهردی و یقیهده قلبهی حاکمیت دين:  .1-3-1

یهر که شکل سیاسی به این کار ندهند و شکل فکری بدهند؛ بهه تعب کنندیممنحصر کنند؛ سعی هم 

فرنهی، تئوریزه کنند این را؛ اثبات کنند که اسهام بهه مسهائل اجتمهایی، مسهائل زنهدگی، مسهائل 

اساسی بشریت کاری ندارد؛ یک یقیده قبلی است، یک ارتباط شخصهی اسهت بها خهدا؛ بنهابراین، 

سازی، تقسیم قدرت و ثروت در جامعه، اقتصاد جامعهه مربهوط بهه اسهام مدیریت جامعه و تمدن
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ی المللهنیبکهه دیپلماسهی را ایهدئولو یک نکنیهد؛ یعنهی اسهام در مسهائل  شهودیمگفتهه نیست  

یر ه فعالیهت دیهن، تمهام گسهتره  کند؛این را رد می حاًی ری نکند. خ  متون اسامی اظهارنظر

 (، در مسهائل امنیتهی25)فدید، « النها ُ بِالقِسطِ قومَیَلِ»»زندگی بشر است. برای ملا  در افکام مالی 

( در مسهئله جامعهه 83)نساء، « الرَهسُو ِ إِلَى رَدُهوهُ وَلَوُوَإِذَا جَاءَهُمُ  َمُرٌ مِنَ الُأَمُنِ  َوِ الُخَوُفِ  َذَایُوا بِهِ »

(. 466، ص 4کهافی،   «)اِنَه رَسو َ اهللِ کهانَ هُهوَ االِمهام»و رهبری امام  ادق )ی( در منی فریاد زد 

. فهاال چهون در جمههوری اسهامی، نظهام اسهامی کننهدتبیهین کشور، بایسهتی ایهن را ن مسئولی

باشیم، نه، همین فاال ههم نسهبت بهه ایهن موضهوی یهک  ازینیب، ما از تبیین این قضیه شدهلیتشک

)در دیدار میهمانان کنفهرانس وفهدت اسهامی و جمعهی از مسهئوالن  شودیمیی ای اد هاکیتشک

کاری که کردند، فکومت تشکیل دادنهد. البتهه در طهو   (. در اسام، پیغمبر او 02/08/1400نظام، 

یملی فا له افتاد بین دستهاه سیاسی و دستهاه دینهی. یهک امهر طبیعهی بهود چهون  طوربه هاقرن

داییهه  توانسهتندیممبانی دینی را ریایت کنند و خودشان او  متخلفین بودند، چطهور  توانستندینم

(. نکته اینکه اگر کسهی اسهم مسهلمان 19/06/1380فقه، دین داشته باشند ؟)در شروی در  خار  

مهم اسهت، ایهن  آنهاکند؛ اما چیزی که برای یی هم فکومت کند، مخالفتی نمیدرجاداشته باشد و 

است که دین، متولی اداره جامعه شود؛ اسا  فکومت اسامی یک فرف نو در دنیها بهود. توجهه 

فی  النرید بهه فکومهت غیراسهامی تبهدیل نشهود من  اندگفتهکنید که فکومت اسامی که امام 

 (.04/11/1378ی کنهره امام خمینی )ره(، یلمئتیه)در دیدار ایضای 

جمهوری اسامی مقتدر است، اما مقتدر مظلهوم؛ مظلهوم اسهت بهه جمهوري اسالمي:  .2-3-1

دالیل مختلف، دشمنان جمهوری اسامی برای اینکه فکر و آرمهان جمههوری اسهامی را در بهین 

؛ اندبسهتهرا به جمههوری اسهامی  هادروغمعه یظیم مسلمانان گسترش پیدا نکند، انوای و اقسام جا

کهه  هاسهتسا ی و سیاسهی و اجرایهی؛ افرقههی هادروغی ایتقادی و فکری بهیرید تا هادروغاز 

 است. نظام ما نظامی اسهت کهه« اسامی»؛ جمهوری اسامی، جمهوری بافندیمدارند یلیه ما دروغ 

ی، دلشهان لبریهز از محبهت جمههوری اسهامی و اسام؛ در کشورهای شودیمشامل شیعه و سنی 

را  نههایا، برویهد کننهدیمرا تحریف  نهایامحبت امام و محبت این ملت بزرگ با یزم و اراده است. 

ی ههاملتچهون فهرف د   انهدمخالفتبیین کنید. مستکبرین به همین جهت با جمهوری اسامی 
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 (.15/08/1387)در دیدار مسئوالن و کارگزاران فا،  میزنیما داریم مسلمان ر

 ی جهوان، پهاک و آمهاده فضهورهانسهلمن نهران هسهتم کهه : )قدس سره(امام خمیني   .3-3-1

، )ره(  امهام خمینهی برگهزاری مراسهم ارتحها اندرکاراندسهت، امام را نشناسند )در دیهدار در حنه

اسهت  بادی کشور و به پیشرفت یلم برسهد، راهه  ایهن(. این ملت اگر بخواهد به آ12/03/1376

، ره()م خمینهی که خط امام را دنبا  کند )در دیدار ایضای ستاد برگزاری مراسم سالهرد ارتحا  امها

همهه  آشهکاراامهام  نامهتیو هسهت. اها، خود امهام و خهط امهام (. بهترین شاخص10/03/1384

ها غلهط تبیهین کند. نبایهد اجهازه داد ایهن شهاخصن میبییالضمیر امام را برای آینده انقاب تمافی

ا قهی امهام را یه، برخهی از مواضهع فقیوآننیاشوند یا پنهان و فراموش شوند. نباید برای خوشامد 

م مهام، امهااانکار کرد یا مخفی نهه داشت. امام را  ریح باید آورد وسط میهدان. امهام منههای خهط 

ی خودشهان وقتککه ی دهندیمکسانی ان ام  بعضاً تأسفانهمی است و شیاندکااست؛ این  تیهویب

و یکمهین  ی نمهاز جمعهه در بیسهتهاخطبههجزو مروجان افکار امام بودند یا جزو پیروان امهام )

 (.14/03/1389، )ره(سالهرد رفلت امام خمینی 

را تبلیهغ  پن ههیقونظریه مقاومهت در مقابهل دشهمن مقاومت، جهاد و استکبارستیزي:  .4-3-1

ی مهل، معنهاترویا کنید؛ نظریه مقاومت یک نظریه ا یل است هم در مقام نظر هم در مقام ی کنید؛

 میدانیمه ههاجوانیملی، جریهان مقاومهت را مها فهق  ازلحاظنظری این است که باید تبیین کنید، 

، انآمهوزان و دانشه وی )در دیدار دانه  اندستادهیا، کنندیمیی که در مقابل امریکا مقاومت هاجوان

ردن، که(. امروز جهاد کبیر بهه میهزان زیهادی متوقهف بهه تبیهین اسهت، تبیهین، بیهان 12/08/1397

ی(، )روشنهری؛ امروز روشنهری الزم است )در دانشهاه افسری و تربیهت پاسهداری امهام فسهین 

 وجودبهه نیسهت کهه اگهر رابطهه نباشهد مشهکات طورنیامستکبرند،  هاییکایآمر(. 03/03/1395

ت اسهت و اگر مذاکره ان ام شد مشکات از بین خواهد رفت. همه بسته بهه تهوان مله آمدخواهد 

ام کنهیم که بتوانیم در مقابهل امریکها بایسهتیم و بهر طبهق اراده و بهر طبهق مصهالح کشهورمان اقهد

اخل کشهور (. دشمن را بشناسید، ادامه  فوف دشمن را در د26/10/1376ی نماز جمعه، هاخطبه)

در داخل کشهور را  هاروشی آن شدهترجمهو  شدهلیتبددشمنی را بشناسید،  یهاروشبشناسید، 

 (.09/08/1375هم بشناسید )در دیدار جمعی از دانش ویان و دان  آموزان، 
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 زار پو  و سهاح و یلهم دارد بهرامروز استکبار جهانی با ابهاي انقالب اسالمي: آرمان  .5-3-1

ههداف ما ایهده و فکهر داریهد. از اکری قرار دارد. اما شهف خألکند؛ دشمن ما در دنیا فرمانروایی می

امها  اندمسهلمانمهم انقاب این است که اسام از محوریت خار  نشود. البته کسهانی هسهتند کهه 

ز ا. یکهی دیههر دیهکنینممشاهده  آنهافکر نو، نهاه نو، فهم نو از معارف اسامی، انسان در  ذرهکی

خطهر  را آنههاشورهایی که انقاب کردند نظهام سهازی نشهود، اهداف، نظام سازی است. اگر در ک

های جههان اسهام و ید دانشههاهدر اجا  جههانی اسهات کنندگانشرکتکند )در دیدار تهدید می

نِ  َفُسهَ  ینَها إِلَهفَوِه ُ فَالَ»(. تحو  بایستی ما را به وضع افسن برساند 21/09/1391بیداری اسام، 

ی کهان نظهام جمههوری هاآرمانها، هتر شدن ارزش است. بعضی از آرمانتغییر به سمت ب« الُحَا ِ

د ملهل تشهکیل جامعهه ی اساسی هسهتنهاآرمانو البته  مدتانیمی بلندمدت و هاآرمان، اندیاسام

در سهطوح  ههاانآرمی با استقرار یدالت اجتمایی یا مسئله استقا ، آزادی و.... برخی از این اسام

ماینهدگان نپیشرفت یلمی، اقتدار در سیاست خارجی )در ارتباط تصویری با  لاًمخردتری هستند؛ 

معههی از جیی را فرامههوش نکنیههد )در دیههدار گراآرمههان(.  21/02/1400ی دانشهه ویی، هاتشههکل

ر ( نقهه  مههردم د1ا ههلی را فرامههوش نکنیههد:  دوا هیههکل(، ایههن چنههد 17/03/1396دانشهه ویان، 

را  نههایاد ( مسهئله یهدالت کهه بایه4( آزادی، و 4نفی نظام سلطه، ( 3( مسئله استقا ، 2فکومت، 

 (.17/03/1396تبیین کنید )در دیدار جمعی از دانش ویان، 

 الگوهاي رفتاري .4-1

ور خهود و نیست که اقتصاد مقاومتی معنای  فصار کشیدن د جورنیااقتصاد مقاومتي:   .1-4-1

کهه فتهی در  دههدیمملهت امکهان  فقط ان ام یک کارهای تدافعی باشد؛ اقتصاد مقاومتی به یهک

 (.16/05/1391شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند )در دیدار دانش ویان، 

وم اسهت، امها این معله ؛( هر دو بد استطیوتفرافراطبله، تندروی و کندروی )روي: انه. می1-4-2

 برگهزاری اندرکاراندسهتر دیدار جزو مسائل بین نیست، تبیین الزم دارد )د ؟خط میانه کدام است

 (.30/10/1394انتخابات، 

متمرکزنهد: او ،  نقطههکه روی چنهد  دینیبیمرا نهاه کنید،  نهایااگر شما تبلیغات . وحدت: 1-4-3

اختاف و دوئیت و تفرقه است. همان داستان قدیمی تفرقه بینداز، فکومهت کهن. دشهمن بهه مها 
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ما روی این نقطه متمرکز شهویم  درواقع( فسا  است و که روی این نقطه )وفدت دهدیمنشان 

 (.03/10/1376)در دیدار جمعی از روفانیون، 

 دستاوردهاي ملي .5-1

ارم بهر اینکهه ایهن دخبر ندارنهد. ا هرار  قاتیتوفاغل  مردم از این هاي علمي: پیشرفت  1-5-1

زیم، امها ه و سد بسهاگابه گوش مردم برسد. ما تا قبل از انقاب امید نداشتیم بتوانیم نیرو هاشرفتیپ

 ن جهوانی مهن،مرز دان  را بشکند و پهی  بهرود. زمها تواندیموجود دارد. ایرانی  نهایاامروز همه 

مختریهان  لولهنه  )آفتابهه گلهی( بسهازد )در دیهدار جمعهی از تواندینمرایا بود که ایرانی فتی 

ا تبیهین بهنهه یهدالت؛ امها  شودیم(. با گفتن و ایام کردن نه پیشرفت فا ل 30/01/1384جوان، 

، ههم یهدالت شهودیمرا راسی کردن، هم پیشرفت فا هل  هایزمو  هاهمتکردن، تکرار کردن و 

، (. پیشهرفت فرکهت اسهت، راه اسهت27/02/1388اسهتادان و دانشه ویان کردسهتان،  دارید)در 

 ایه یبعهدک یرورت است، اما متوقف شدنی نیست و پیشرفت در مفهوم اسامی بها پیشهرفت ی

ی اسهت )در دیهدار جوانهان اسهتان خراسهان چندبعهدی در فرهن  غربی متفاوت اسهت و دوبعد

 (.23/07/1391شمالی، 

یکی از تصویرهای غلط این اسهت کهه و موقعیت کشور در منطقه و جهان:  واقعیت  .2-5-1

ی افهزارنرمدر مقابله جهانی، فهرف او  را قهدرت  کهیدرفال، اندقدرتکنند در موضع وانمود می

فرف نو و منطهق ندارنهد. بهرای همهین اسهت کهه  نهایا؛ یعنی منطق، استدال  و فرف نو، زندیم

امریکا دارای قدرت اتمی، فنهاوری پیشهرفته و پهو  فهراوان، در یهراق، سهوریه، لبنهان، پاکسهتان، 

افغانستان شکست خورد. یک تصویرسازی از خودشان کهه غلهط و دروغهین اسهت )در همهای  

(. تصویرسهازی دیههر، کهه 12/07/1397ی خهدمت بسهی یان در ورزشههاه آزادی، هزارنفهر هاده

آمیز است، تصویرشان از ایران اسامی است و این تصویر را تزریهق کننهد و غلط و خدیه شدتبه

ما را قانع کنند به نظرات باطل خودشان در مورد کشور ما. البتهه مشهکل اقتصهادی، اقتصهاد نفتهی، 

، این ییوب را داریم اما یی  واقعی این است که جوان کشور گمان کنهد ییجو رفهیدم فرهن  

ی وجود ندارد جز پناه بردن به دشمن.  کسانی هم که در داخل کشور این فکهر را تهرویا فلراهکه 

ی کشهور ههاجوانبه کشور.  اما تصویر واقعی این است که شهما و همهه  کنندیم، خیانت کنندیم
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ی هایشهرویپی نکهرده بلکهه نینشهیق در مقابل دشمنان  هاسا که در این  جایهاه کشور را بدانید

واقعیت دیههر ایهن اسهت  اًیثانبزرگی هم ان ام داده و خودش را به یک قدرت تبدیل کرده است. 

ی بسیاری است، جغرافیایی، اقلیمی، نیروی انسهانی، منهابع زیرزمینهی، هاتیظرفکه کشور ما دارای 

ی ههاتیظرف(.  07/06/1397و ایضای هیئت دولهت،  جمهورسیرئدر دیدار امکانات روی زمین )

، ثاللهاًاستفاده کنند بهرای کشهور، بهرای تولیهد ثهروت ملهی.  آنهارا شناسایی کنند و از  نشدهاستفاده

هستید؛ این تصویر واقعی اسهت. توانهایی فهل مسهئله  مؤمنی هاجوانظرفیت بالفعل کشور، شما 

، دشمن بعد از کنکاش فهراوان رسهیده بهه تحهریم، رابعاًو اجتمایی دارید.  فرهنهی، دفایی، یلمی

تحریم را شکست دهد. خامسهاً،  تواندیمی دیهر در مقابل او بسته است، اقتصاد ملی ما هاراهیعنی 

ده هزار هسهته گهروه جههادی  باًیتقرتصویر درست از وضع کشور، همین بسیا است. نقطه ششم، 

 ههادهفسهینی و یاشهورایی )در همهای   مراسهم، هاایتکافندگی، راهیان نور، ، بسیا سازاندفعا 

 (. 12/07/1397ی خدمت بسی یان در ورزشهاه آزادی، هزارنفر

 ي تبیینهاستهيبا .2

 . ماهیت ديني2-1

( 1نیهاز دارد: زیهچنهد چیک فرکت یمومی معقهو  و منضهبط بهه . تقويت روح توکل: 2-1-1

ن، ( یامل امیدبخ  )در دیدار جمعهی از دانشه ویا3مشخص،  یریگجهت( 2شناخت از  حنه، 

غافل شهویم. چهون  کلبهو اجزا و ابعاض موج  نشود که از نهاه  هابخ (. نهاه به 01/03/1398

های شههیراز، اسههت )در دیههدار اسههاتید و دانشهه ویان دانشهههاه آمههوزدر بههرای مهها  کلبهههنهههاه 

 هویهدکند، ایمان به خهدا و ایتمهاد بهه دشمن، پایدار می(. آنچه ما را در مقابل توطئه 14/02/1387

 (. 05/09/1382الهی است )در دیدار کارگزاران نظام، 

ما باید ایمانمهان را تقویهت کنهیم، بصهیرتمان را زیهاد کنهیم )در دیهدار . تقويت معنويات: 2-1-2

اسهت کهه  گونههنیا(. ایمان سرمایه ی یبی است؛ ایمهان 14/02/1390هزاران معلم سراسر کشور، 

ر جمعهی از زیهادتر خواههد شهد )در دیهدا روزروزبههاگر با یمل همراه شد، مرت  خود آن ایمان 

 (.04/05/1378دانش ویان م روح فادثه کوی دانشهاه، 
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ی مهردم و ههاد شهما از ایهن زال  معنهوی بهه سهرزمین  آنچهه یه انقالبي:. تقويت روح2-1-3

 انقهاب اسهت )در اشنمونهکند، یک و رشد می ابدییمپرورش  فوراًی مردم سرازیر کنید، هاذهن

دیهدار ایضهای  نفهوذ دارد )در جهورنیا(. این انقابی که 03/10/1376دیدار جمعی از روفانیون، 

ههای بسهیار (. امهروز در بخ 25/12/1394م مع نمایندگان طاب و فضای فوزه یلمیهه قهم، 

سههت، افرکههت انقههاب و روح انقههاب  نهههایا میاهکههردی ابرجسههتهی بسههیار هاشههرفتیپمهمههی 

 (.30/01/1384خودباوری است که انقاب داده )در دیدار جمعی از مختریان جوان، 

 . ماهیت اخالقي قانوني2-2

ی فتهی ههازهیباانهی سیاسهی و بعضهی ههازهیباانهبعضی ر فضاي مجازي: د. اخالقیات 2-2-1

لمها و ابهی، مهوجهین فهوزه یلمیهه، محتهرمین از یی سیاسی، دینهی، انقهاچهرهدینی اشخاص )

راهه   ی ناراضهی اسهت،ریگجههت. اگر واقعان از یک دهندیمروفانیون( را مورد تخری  قرار 

تخری  و اهانت به اشخاص نیسهت، راهه  تبیهین اسهت )در دیهدار ایضهای م لهس خبرگهان،  

یلیهه  محابهایبد موج  شده که افهرا متأسفانهی الکترونیکی و اینترنتی هارسانه(. این 09/06/1385

 (.01/01/1391یکدیهر فرف بزنند؛ بد بهویند )در فرم رضوی، 

ی نمهاز هاخطبههن )برای متهم کردن دیهرا اندگرفته یپروشی را در ر انتقاد: د. اخالقیات 2-2-2

شهان، تهوهم اینکهه فهاال ایهن کهار مصهلحت دارد، دست  هرفبه(. 29/06/1388یید سعید فطر، 

همهه  یبت شهاملمشان یا وباگشان را آزاد نکنند و هرچه به دهنشان آمد آن را بهویند. استمای غقل

ی آشهکار وجهود دارد کهه ههافرف قهدرنیا. البته انتقاد منطقی، گفتن فرف  هحیح شودیم نهایا

و ه بهه انهوای کهی بهاطلی وجهود دارد هاانیجرهم غیبت نیست.  ا اًرا بکند،  آنهاانسان اگر ذکر 

ر  فقهه، جامعه را خراب کنند، انقاب را منحرف کنند )در جلسه در  خا خواهندیماقسام طرق 

07/10/1389 .) 

ر، من معتقدم که قانون باید ماک باشد )در دیهدار اسهتانداران سراسهر کشهو مداري:. قانون2-2-3

قابهی روههای ان(. آت  به اختیار به معنای کار فرهنهی خودجوش و تمیهز اسهت؛ نی1382، 22/10

  ففهن دشمنان از وضعیت کشور و مراقه سوءاستفادهبی  از همه باید مراق  نظم، آرام ، یدم 

 (.05/04/1396ی نماز یید فطر،  هاخطبهقوانین باشند )
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معهی از ، تبیین کنیم )در دیدار جمیادهیفهمما باید بفهمیم تا بتوانیم آنچه را که . توان تمییز: 2-2-4

ا بهه میهان ی ههم هسهت، آن رنظهراختاف(. و اگر چنانچه 11/10/1370ان بوشهر،  روفانیون است

ردم و مهبه مشکات واقعهی در بهازار کهار  شودیممردم نیاورید، چون آن مشکات توهمی تبدیل 

هم، و ایضهای هیئهت دولهت سهیزد جمههورسیرئدر محیط اقتصادی مهردم )در نخسهتین دیهدار 

06/06/1400.) 

فرمایند: اگر غافل شهدید، تمرکهز را ی نیز میبندتیاولودر مورد ي امور: بندتيلواو. توان 2-2-5

(. 19/10/1391، دشمن بیهدار اسهت )در دیهدار مهردم قهم،  دیخوریماز دست دادید، فتماً ضربه 

ان نماینهدگ شما اگر غافل شدی، باید انتظار داشته باشی که ضربه را بافا هله بخهوری )در دیهدار

 (.20/03/1371م لس شورای اسامی،  دوره چهارم

را نسهبت بهه  هاد  خواهدیمی کند، پراکنعهیشا خواهدیمدشمن ي: پراکنعهياش. پرهیز از 2-2-6

(.  04/09/1388یکدیهر، نسبت به مسئولین بدبین کند )در دیدار جمع کلیهری از بسهی یان کشهور، 

ی هاخطبهه)شهفافیت اسهت  ههانیاگفهت  ی بیهانه کی دلشان برای ما سوخته است؛ نبایدهارسانه

اسهت؛  (. انتقاد، طل  ا اح و مطالبهه مطالبهات مهردم، خهوب29/06/1388نماز یید سعید فطر، 

را بایهد  نههایابد است؛  اسا یبی پراکنعهیشازنی و افترا و یی، تهمتنمابزرگ، منطقیبیی جو یی

 (.08/08/1384از هم تفکیک کرد )در دیدار کارگزاران نظام، 

 . ماهیت اجرايي رفتاري2-3

وقتی در مورد یک ینوانی از این یناوین مههم اساسهی انقهاب بهه یهک . ترويج نوآوري: 2-3-1

مسهائل  د. امهروز دردر نشریه منتشهر کنیه ملاًی رسیدید، این را باید تبدیل کنید به گفتمان، ا هینت

ناشهی از همهین  هاشهرفتیپریهم، ایهن ی مهمهی داهاشهرفتیپی، نانو، زیستی و... اهستهفضایی، 

همه به ایهن فکهر خواهنهد افتهاد؛ یعنهی یهک  وقتآنسازی شد، سازی است؛ وقتی گفتمانگفتمان

 (.03/06/1395ی و ایضای هیئت دولت، جمهورسیرئ)در دیدار  دیآیمانهیزه به وجود 

  بهه شه ایت در یمل افتیا  به ش ایت داریهم، در فههم ههم افتیها فقطنه. شجاعت: 2-3-2

داریم. درک  حیح از کبریات و  غریات. این درک  هحیح از مبهانی دیهن افتیها  دارد کهه مها 

ش ایت داشته باشیم. یکی از چیزهایی که فتوفات گوناگون امهام را ارزانهی آن بزرگهوار داشهت، 
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(. گهاهی فقهی بهه خهاطر 02/07/1388همین ش ایت او بود )در دیدار ایضای م لس خبرگان، 

. این ها اگهر دیآیدرم؛  باطلی به کسوت فق شودیمنبودن یک انسان در اظهارنظرش، نافق  ش ای

ش ایت اخاقی، ش ایت اجتمایی و شه ایت در یر هه زنهدگی وجهود داشهته باشهد، چنهین 

 (.20/11/1374ی نماز جمعه، هاخطبه) دیآینممسائلی پی  

زبهان  (. مهردم را بها46 )مشکاه االنهوار، ص « َلُسِنَتِکُمُ رِیُبِغَ کُونُوا دُیَاٍَ النَها ِ»يي: گراعمل. 2-3-3

تر و بهتهر، بها یمهل اسهت )در دیهدار کهارگزاران فها، شود دیوت کرد؛ اما دیهوت قهویهم می

ای راهکارههای یملهی الزم اسهت )در دیهدار جمعهی از دانشه ویان، (. در هر برههه11/07/1390

ی جوان ممکن است سؤا  بکند و یهک سهؤا  مسهتتر(. نکته مهم این است که نسل 01/03/1398

ری، رکهز، پیهیهنیاز دارد به ذهن فعا  و زبهان گویها؛ افتیها  دارد بهه ههدایت، تم نهایااست؛ تبیین 

تهر از همهه لحظه برای اینکه بتواند ایهن کهاروان یظهیم جامعهه را و مهمبهدرپی و لحظهفعالیت پی

 (.01/03/1398ز دانش ویان، اار جمعی های جامعه را به پی  ببرد )در دیدجوان

بهی را نیست کهه فهاال مطل گونهنیااستقامت و  بر در باب تبیین، استقامت:  . پیوستگي و2-3-4

ینوان یهک برسهانیم؛ مهن ایهن را بهه ههاد گفتیم شد شد، نشد نشد؛ ما بایستی فرف خود را بهه 

 (.25/06/1370سراسر کشور،  کنم )در دیدار ائمه جمعهمشکل مشاهده می

 کردیهد و تأمهلدر لحظه الزم باید فرکت الزم را ان ام داد؛ اگهر ريت زمان: . دقت و مدي2-3-5

، )ص(اهلل رسهومحمد  27وقت گذشت، دیهر فایده ندارد )ملا  توابین( )در دیدار فرماندهان لشکر 

20/03/1375.) 

هها را روشهن یح کنهد و ذهنو تشهر تواند فوادث یظیم را تبیهینبان هنر میز. هنرمندي: 2-3-6

ا هیت (. خ13/11/1377نماید )در جلسه پرس  و پاسی با جوانان در دومهین روز از دههه ف هر، 

ر کنهد )در دیهداهنر در این است که فقایق را با یک بین  زیبا، لطیف، آراسهته و رنههین بیهان می

 (.12/03/1376مراسم ارتحا  امام خمینی،  اندرکاران برگزاریدست

رد، دور نههه دا هالغزشههاهتوانهد یهالم و یهامی را از آن یاملی که می. همراهي با عاطفه: 2-3-7

 ویان همین جوش  ایمان آمیخته با یواطف است. این را شیعه ففن کرده است )در دیهدار دانشه

 (.10/06/1379بسی ی طرح والیت، 
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 راهبردهاي تبیین .3

 . مخاطب شناسي3-1

هها، و ذهن هاد ، مخاط  قرار دادن شدنمواجهها ، با ذهنمذاکرهگفتهو، . اصول مذاکره: 3-1-1

وفهانیون ربا لسان مبین و با روش برادرانه فرف زدن بسیاربسیار مهم است )در دیهدار جمعهی از 

03/10/1376) 

به نظر بنده در درجه او  اهمیت قرار دارد، فکهر و د  مخاطبهان  آنچه. فکر و دل مشترک: 3-1-2

قویهت جهوان را ت د . فکر به معنای این است که بایستی بنیه ایتقادی ایهن اًیثانفکر،  اوالًشماست؛ 

الزم  تحویل و تحو  است. یاوه بر جنبه ایتقهادی، جنبهه قلبهی و روفهی معرضکنید. جوان در 

 و توجه به خدا برای انسان الزم است. ذکراست، فالت طوی، خشوی، 

بهذارید؛ معارف متقن بها زبهان روز، متناسه  بها فکهر باید کا  معارف . زبان مشترک: 3-1-3

یهدار ددانش و و متناس  با ادبیات دانش و؛ به لسان قوم فرف زدن یک مصداق  این اسهت )در 

یهن ا(. به زیبهایی و شهیوایی بیهان کنیهد؛ 20/04/1389ها، ایضای نهاد نمایندگی رهبری در دانشهاه

ی هااسهتانسهتادهای برگهزاری کنههره شههدای را جذب خواههد کهرد )در دیهدار ایضهای  هاد 

 (. 05/07/1395و بویرافمد و خراسان شمالی،  هیلویکهه

 اده بهینه از ابزار و رسانه. استف3-2

فهاهیم و مسهائل اسهت؛ مهنر بهترین وسیله برای انعکا   ملا ینوانبه: هاانهرس. شناسايي 3-2-1

، نبهازان و...ی شههدا و جاههاخانوادهگروههی از  شعر، نقاشی، داستان، فیلم، نمهای  )در دیهدار بها

بسهیاری از  مینیبیمه، دهنهدیمبهه مها  میانبهوده(. وقتی گزارشی از جایی که در آن ا 01/08/1370

اسهر نکات از دیدمان پنهان بوده است )در اجتمهای بهزرگ فرمانهدهان نیهروی مقاومهت بسهیا سر

 (.30/08/1372کشور، 

ئله، مسئله تولید محتواست. باید بنشهینید روی مسهئله تولیهد محتهوا یک مس. تولید محتوا: 3-2-2

)در  ا  داریهمطرافی کنید، فکر کنید. دستهاه تولید محتوا را تقویت کنید؛ مها بهه ایهن مسهئله افتیه

 (.03/11/1396دیدار ایضای شورای یالی فضای م ازی، 
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 ي همگانريپذتیمسئول. 3-3

؛ نهه مهردم کننهدینماست که کسی تصور کند مردم تحمهل این  هاچال یکی از  . مجلس:3-3-1

ردم و (. فهرف زدن بها مه02/04/1394)در دیهدار مسهئوالن نظهام،  انهدکردهمشکات را تحمهل 

ی مردمی بهودن اسهت. همهین هاجلوهرا با مردم در میان گذاشتن، یکی از  هافلراهمشکات را و 

را،  ههافرفنوید بشه آنههااز  دیتوانیمن است که هم او  ای اشدهیفارفتن بین مردم را ترک نکنید. 

. در داخهل م لهس (07/04/1400، هییقضاتبیین کنید )در دیدار رئیس و مسئوالن قوه  آنهابرای  اًیثان

 در دیهدارو سر قضایای سیاسی مانند انتخابات،  اختاف و تشنا و دیوا و درگیهری پهی  نیایهد )

و بهن  س )روشنهر( وظیفه دارد کهه بهذر تردیهد را از بهیی(. م ل08/03/1384نمایندگان م لس، 

ی، و فقایق را روشهن کنهد )در دیهدار نماینهدگان دوره چههارم م لهس شهورای اسهام اوردیدرب

20/03/1371.) 

استفاده کامل و کارآمهد »ی این فوزه با هاچال مدیریت راهبردی  . شوراي عالي انقالب:3-3-2

بها نههاه فکیمانهه و  ها یآسهمههار تهدیهدها و »، و نیهز «ههافیتو ظر هافر تاز همه  افزاهمو 

لی تکهالیف ا ه ازجملهه، «گهران زهیو سهتمواجهه هوشمندانه با معارضهات مهاجمهان »و « معقو 

شورای  یالی انقاب فرهنهی است )فکهم آغهاز دوره جدیهد شهورای یهالی انقهاب فرهنههی، 

26/07/1393.) 

انشهاهی برای تدریس ا و  اسام انقابی بدانیهد )در دیهدار را د مای داوس :مایصداوس. 3-3-3

، نیمسهئول(. آما  فمات جن  نهرم، دو مرکهز هسهتند، یکهی 07/05/1369، مای داوسمسئوالن 

. بهاور بهه مبهانی یقیهدتی و سیاسهی آنهاستی برای تغییر باورهای رگذاریتأثیکی مردم. هدف هم 

مشعشع، بهاور بهه فها  و وضهع کنهونی کشهور، بهاور بهه کشور، باور به گذشته بد، باور به آینده 

نابسامانی جهان بیرون، سست کردن ایمان و بازداشهتن مهردم از فرکهت و...، راه یها  چیسهت؟ 

(. رسهانه ملهی، 11/09/1383، مای داوسههمکاری جمعی الزم است )در دیدار مسئوالن سهازمان 

ی سهنهینی را رقبهای هانههیهزکرده کهه   دای انقاب بوده، یک فقایقی را رسانه ملی ما منعکس

 درواقهعما، دشمنان ما، قدرتمندان دنیا متقبل شدند برای اینکه این فقایق منتشر نشهود. خه  ایهن 

یک یر ه جن  نرم است؛ این جن  نرم یلیهه مها االن وجهود دارد؛ ههدف اسهتحاله جمههوری 



403         1401 زمستان، 24شماره  ،شمشسا  ، نامه یلمی مطالعات مدیریت راهبردی دفای ملیفصل 

 

 

مها محتهوای جمههوری اسامی است. هیچ ا راری نیست اسم جمهوری اسامی یهوض بشهود، ا

ی بهزرگ بایسهتی تغییهر پیهدا کنهد؛ هاههدفو معهارف انقابهی و  هازهیانهاسامی یعنی شعارها، 

اسههتحاله یعنههی ایههن )در دیههدار جمههع اسههاتید و دانشهه ویان دانشهههاه یلههم و  ههنعت ایههران، 

24/09/1387.) 

ر ایضهای دفتهر کارهای مهم نخبهان و خهواص، تبیهین اسهت )در دیهدا یکی از . نخبگان:3-3-4

ههای مها افسهران جنه  ی گفتم جوانوقتک(. من ی05/05/1388رهبری و سپاه ففاظت ولی امر، 

ز شهما ا هرکهدام(.  21/12/1399نرم ما هستند )در سخنرانی تلویزیونی بهه مناسهبت ییهد مبعه ، 

سهم ینوان یک وظیفه، ملل چراغی، ملل نهوری پیرامهون خودتهان را روشهن کنیهد )در پایهان مرابه

، یکهی از (. شما بانوان نخبهه، دختهران نخبهه، جوانهان نخبهه05/07/1400یزاداری اربعین فسینی، 

ر کنیهد )در دیهدا امروز این است که نق  زن را از دیدگاه اسهام ترسهیم تانیهاتیمسئول نیترمهم

 (.21/04/1391در اجا  جهانی زنان و بیداری اسامی،  کنندگانشرکت

 ستی بیاید وسط میدان و مانع بشود از گمراهی جوانان؟ جامعههچه کسی بای :هیعلم. حوزه 3-3-5

ولهین جلسهه ایهن اسهت )در ا اشفههیوظ نیترمهمیلمی و مذهبی یعنی روفانیت؛ اولین وظیفه و 

، ی فکهری یهالمههاانیجر(. آشهنایی بها 16/06/1395در  خار  فقه در سا  تحصهیلی جدیهد، 

الزم و ضههروری اسههت )در آغههاز در  خههار  فقههه،  هههافوزهمقههوالتی اسههت کههه در  ازجملههه

 هااسهتانی موجهه در هاتیشخصه(. م لس خبرگان متشهکل از بزرگهان و یلمها و 28/06/1378

(. 20/12/1394بهذارند )در دیدار رئیس و ایضای م لس خبرگان رهبهری،  ریتأث توانندیمهستند، 

بهه  یالم در تبیهین و تعلهیم و یمهل اح یالم فقط در تحصیل یلم و یبادت فق نیست،  اح 

ی یلمیههه شههیعه و اهههل سههنت هرمزگههان، هههافوزهیلههم اسههت )در دیههدار طههاب و روفههانیون 

28/11/1376.) 

ی بسیار فعا  برای فرکت و امید مهردم، الهیوستواند به دانشهاه می . اساتید و دانشجويان:3-3-6

ی برای روشنهری ذهنهی مهردم بهه الهیوسن ینوابرای پشتیبانی از دستهاه و فکومت و دولت، و به

(. 18/06/1369، هادانشههاهکار برود )در دیدار ایضای شورای مرکزی ان مهن اسهامی مدرسهین 

مسئله تبیین، یکی از کارهای اساتید است )در دیهدار جمعهی از اسهتادان، نخبههان و پووهشههران 
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هنههی در دانشههاه ا هل اسهت )در (. مسئله بعدی این است کهه کهار فر31/03/1396، هادانشهاه

 (.29/03/1395، هادانشهاهدیدار جمعی از اساتید 

توقع انقاب از هنر و هنرمند، مبتنی بر همان مبانی زیباشهناختی هنهر  . شاعران و هنرمندان:3-3-7

بهان زآن را بها  را درک کند؛ هنرمند باید این را ببینهد، درک کنهد و هاییبایزاست؛ هنر آن است که 

ری دارای (.  یک بیهان هنه01/05/1380نر تبیین نماید )در دیدار جمعی از ا حاب فرهن  و هنر،ه

 دار هنرمنهداننیست )در دیه سهیمقاقابلچنان ظرفیتی است که با بیان معمولی و فرف زدن یادی، 

 (.03/11/1373و سینماگران، 

تنهوی مطبویهات؛ اگهر  مهن نهه بها آزادی مطبویهات مخهالفم، نهه بها . فعاالن مطبوعااتي:3-3-8

طوری که در قانون اساسی هست، مایه روشنهری باشهند، مصهالح کشهور را ریایهت مطبویات، آن

سهت از ات. ممکهن کنند، به نفع مردم قلم بزنند، به نفع دین قلم بزنند، هرچه بیشتر باشند، بهتر اسه

ی در مصها ر بها جوانهانقوانین مصوب انتقاد کنند، تحلیل کنند، اما در قبا  یهک قهانون )در دیهدا

 (.01/02/1379بزرگ تهران، 

سپاه پاسداران، پاسدار انقاب است؛ وظیفه تبیین امهروز بهر دوش همهه . سپاه و بسیجیان: 3-3-9

 و تربیهت است؛ امروز این جهاد کبیر به میزان زیادی متوقف به تبیهین اسهت )در دانشههاه افسهری

وشهیاری ع خود را شناختن و در آن قرار گهرفتن، ه(. موض03/03/1395پاسداری امام فسین )ی(، 

 سیاسی، شم سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی، خودش یکی از خطوط ظریفی است که مهن در پیهام

 رمانهدهانهم به شما یرض کردم؛ امام هم که مکرر در مکرر فرموده بودند )در دیهدار جمعهی از ف

 (. 27/06/1370سپاه، 

 . آموزش و توسعه3-4

 وپرورشآمهوزشنیسهت،  وپرورشآمهوزشاز  تهرهممهیچ دسهتهاهی ش مستقیم: . آموز3-4-1

ر جمعهی منبع فیات برای جامعه است، هم برای امروز جامعه و هم برای فردای جامعهه )در دیهدا

 (.14/02/1390از معلمان سراسر کشور، 

خیلهی  اتریتهأثی اهیفاشهی اسهتطرادی یها هانق ها گاهی در فیلم. آموزش غیرمستقیم: 3-4-2

در یک م مویهه تلویزیهونی، یهک زن دارای شخصهیت جهذاب و ملبهت،  ملاً؛ بخشدیمزیادی 
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. پهس بهه ایهن گهذاردیم ریتهأثکند، یک نق  فریی اسهت، امها خیلهی ف اب خود را ریایت می

در زمینههه دیههن توجههه داشههته باشههید )در دیههدار مههدیران  خصههوصبهی اسههتطرادی، هههانق 

 (.15/11/1381،مای داوس

سهتد یها بهرود روی یا بعد از نماز، امام جمایت بای دونمازبین هاي معرفتي: ه. تشکیل حلق3-4-3

ی معرفتهی هافلقههههای مسه د منبر با مردم فرف بزند. برای مردم تبیین بکند، یا بنشیند بها جوان

ران، ن تههرا بشنوند )در دیهدار ائمهه جمایهت مسهاجد اسهتا سؤاالتشانتشکیل بدهند؛ تبیین کنند، 

31/05/1395.) 

ی جریان دانش ویی، تاش برای فهمیهدن هاتیمسئولیکی از ي علمي: هاانجمن لیتشک. 3-4-4

اسهت  یکی از کارهای الزم، تشکیل جلسات فکری وسیعی رسدیماست، یعنی تفکر؛ من به نظرم 

جود بیهاورد وتواند بههی خوب، میزیربرنامهکه م مویه دانش ویی، همراه با م مویه فوزوی، با 

(. 07/07/1387تا بنشینند درباره مسائل گوناگون فکر کنند )در دیهدار دانشه ویان سراسهر کشهور، 

 فضور فیزیکی و فکری در مسائل یمومی کشور از سوی م مویه دانشه ویی فتمهاً الزم اسهت

ی در : یکهدونقطهه الزم داریهم؛ در ورزشههیاندی هائتیه(. ما 16/05/1391)در دیدار دانش ویان، 

 (. 03/09/1395)در دیدار بسی یان،  هاهیال، یکی در ر  

 پیامدهاي تبیین .4

 . حفظ نظام4-1

بنهابراین، انحصهارطلبان اي جمهوري اسالمي ايران: . کوتاه شدن دست استکبار از مرزه4-1-1

، دسهت اغهواگر طرفکیهاز هاابرقهدرتی هاتوطئه، طرفکیاز، اشرار داخلی طرفکیازجهانی 

ود اه شهده بهی و سیاسی و اقتصادی آن ابرقدرتی که دست  از ایران با انقاب اسهامی کوتهتبلیغات

سهاتید و همهه در مقابهل ایهن فرکهت یظهیم ملهت ایهران ایسهتادند )در دیهدار ا نهایا، طرفکیاز

کهه دشهمنی، موسهمی و فصهلی  میدانیمهمها  (. همه14/02/1387های شیراز، دانش ویان دانشهاه

 (.18/10/1398مردم قم،  دارید)در  زنندیمذاتی است، هر وقت بتوانند ضربه  نیست؛ یک دشمنی

، کننهدیمههای دروغ، مسهائلی را تبیهین تبیین. شکست دشمنان در تطهیر نظام طااغوت: 4-1-2

؛ بهود ریتطهقابهلکهه  بهود یزیچکیه کهاشیاهای خاف واقع، تحریف فقایق تاریی، فاال تبیین
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 نهدیبهوی آنان. برای آنکه هاتیشخصراجع به  سندینویمیی که چیز هامانههم نیست   ریتطهقابل

ی بهدی نبودنهد؛ ههاآدم ههانیا. که یک جوان امروز بهویهد ی ه   دیادهیندخ  شما آن دوره را 

(. در 07/03/1397اوضای بدی نبود؛ پس چرا انقهاب کردیهد؟ )در دیهدار جمعهی از دانشه ویان، 

خطرناکی است کهه امهام  العادهفوقی، نق  سازگمراهانی، نق  تحریف و ی تبلیغاتی جههادستهاه

کنیم کهه ی مختلف تو هیه مهیهابونیتربه  افبان بیان و قلم و  دائماًبه آن توجه داشت. اینکه ما 

 حیح فقایق قرار دهند، برای همین است )در مراسم دوازدهمهین  نییتبهدف و همت خود را بر 

 (.14/03/1380، )ره(نی سالهرد رفلت امام خمی

همه جوامهع اسهامی اسهت و بهه آن نیهاز  ابتایکی از نیازهایی که مورد . اجراي معارف: 4-1-3

انیم. دارند، یبارت است از اینکه ما مفاهیم اسهامی را بهه مرفلهه یمهل و بهه یر هه یمهل بکشه

 ممکهن نههاآیمهل بهه  یناوین و مفاهیم معرفتی اسام جنبه یملیاتی و ترجمه یملیاتی پیدا کنهد و

شود. برای ملا ، در همین قضیه اخیهر کرونها، مفههوم نمی خودیخودبهاست و رایا بشود که این 

دری یک مفهوم کلیدی است در م مویه ارزشی و معرفتی اسام که ایهن مفههوم بها قه« مواسات»

م ی مهرد، یعنهمؤمنانههتبیین در جامعه، یک نهضت در همین ایام بهه وجهود آورد، نهضهت کمهک 

م نهد ملهل مفههواز آن اسهتفاده کرد)ره( ی مهمی که امام میمفاهمواسات را آوردند به مرفله یمل. یا 

 مهردم شهد توکل، تکلیف، ایلار، شهادت، جهاد و با تحرک و تبیین و با خواست امهام وارد زنهدگی

 (.04/12/1399ایضای م لس خبرگان رهبری،  داریدر د)

 . مشارکت فعاالنه ملت4-2

کهرده اسهت، در ا هل دو  بر آبچیزی که مکرر دشمن را نق  : درصحنه. حضور مردم 4-2-1

. ایهن دو یامهل در در هحنه؛ ایستادگی بر سر ا و  اساسهی و فضهور مهردم تیامل اساسی اس

ایمان  هادقانه بهه ویهده الههی، و یامهل دوم بهه  لهیوسبهکلید فتح و فر  است. یامل او   جاهمه

 در هحنهکه ملهت بها یهزم راسهی  هر جاشود. و تبیین  ادقانه تضمین میبرکت تاش مخلصانه 

بماند، هیچ قدرتی توان شکست دادن آن را نخواهد داشهت )در اجها  جههانی یلمها و بیهداری 

(. یکی دیهر از مسائل مهم، ففن پشتیبانی مردمی است، قدرت فقیقی ههم 09/02/1392اسامی، 

، پشهت سهر مسهئوالن و رهبهران کشهور کننهدیمدم اجتمهای در اختیار مردم است؛ آن ایی که مهر
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کنیهد،  نیهیتبتوانهد بکنهد. بهرای مهردم جایی است که امریکا هم ههیچ غلطهی نمی آن ا، ستندیایم

های در اجها  جههانی اسهاتید دانشههاه کنندگانشهرکتدشمن کیست، موانع چیست )در دیدار 

 (. 21/09/1391جهان اسام و بیداری اسامی، 

کنهد، دو یامهل بیشترین چیزی که روی ذههن جهوان اثهر میجديد:  . تربیت ارزشي نسل4-2-2

است: یکی تبلیغات گوناگون دشمن، که جهوان را نسهبت بهه فقهایق مقهد  اسهامی و فقهایق 

 هو  کند و یامل دوم، یدم تبیهین و دفهای  هحیح از ایهن فقهایق و ا تفاوتیبانقاب سست و 

ه از ایهن کهی ریتهأثدرستی از معارف اسهامی نکهردیم،  و دفایم، تبیین است. وقتی ما تبلیغ نکردی

شود، محدود به فد خا ی نیسهت، شهامل یدم دفای و یدم تبیین و یدم توجیه  حیح فا ل می

 (.25/06/1370همه است )در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 

 . حل مسئله4-3

 ین معنا را القا کرد به افکار یمومی، تبیین کهردا 42امام بزرگوار در سا  . شفافیت و اراده: 4-3-1

 ون اراده برای مردم که هرچه هست، زیر سر امریکا است؛ خ  این مبارزه به نتی ه رسهید. همچنهی

ز را مرتفههع خواهههد کههرد )در دیههدار بهها چنههد تههن ا هایسههختی مههردم، مشههکات و هایتوانمنههد

فرکهت  ههاملت ههر جها(. 20/09/1376ی فرهنهی و مذهبی و یلمی جهان اسهام، هاتیشخص

و    آمهوزانکنند، ایستادگی کنند،  بر و استقامت نشان بدهند، پیروزی قطعی است )در دیدار دان

ها بهر ها و سهختیهای بیهانه برای تحمیل مشکات و رنادست(. 12/08/1394دانش ویان، 

بیین فکران، هنر تمسلمانان و شدت بخشیدن به این مصائ  فعا  است.  اگر م مویه روشن

ها را مرتفهع های مردم، مشکات و سهختیکار ببرند، اراده و توانمندیرا به شکل  حیح به

های فرهنهههی و مهذهبی جهههان اسههامی، خواههد کههرد )دیهدار بهها چنهد تههن از شخصهیت

20/9/1376.) 

؛ یکهی الزم  اسهت هایدشهمندو ینصر مهم برای مواجهه با ایهن . تواصي به صبر و نماز: 4-3-2

 نیرالمهؤمنیامیبارت است از بصیرت و دومی یبارت است از  بر و استقامت. این همان است که 

عِ الُحَهقِه حُمِلَیَال  »فرمود:  (. یکهی از 173)خطبهه «  هذَا الُعَلَمَ اِلَها اَهُلُ الُبَصَرِ وَ الُصَهبُرِ وَالُعِلُمِ بِمَواضهِ

معه ففهن کهرد، یبهارت اسهت از توا هی؛ تو هیه هایی که این دو خصو یت را بتوان در جاراه
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کنند، هم تو یه به  بر کنند. دشمن دو هدف را در جن  نهرم دنبها   دیتأککنند، راه فق را  فقبه

و به  بر را قطهع کنهد؛ دوم اینکهه فقهایق را  فقبهکند، یکی این است که این زن یره توا ی می

 ازجملههازه بدهند این اتفاق بیفتند. ما وظایفی داریم وارونه نشان دهد. افسران جن  نرم ما نباید اج

و به  بر، شناخت دشمن و ایستادگی در مقابهل دشهمن و تسهلیم نشهدن در  فقبههمین توا ی 

مقابل دشمن و ایتماد نکردن به این دشمن غدار است )در سخنرانی تلویزیهونی بهه مناسهبت ییهد 

 (.21/12/1399مبع ، 

 نشان داده شده است. 1الهوی جهاد تبیین در شکل 

 
 : واکاوي مفهوم جهاد تبیین1شکل شماره 
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 گيری و پيشنهادنتيجه

بیان شهد و العالی( )مدظلههتوسط مقام معظم رهبری  1400ا طاح جهاد تبیین اولین بار در آذرماه 

های فکومتی کشورمان ایران تبهدیل شهده اسهت. ها و کنفرانسا لی در سخنرانی دوا هیکلبه یک 

های نخسهت رهبهری توان دریافهت کهه ایهن مفههوم از سها ، با مرور بیانیات ایشان، میفا نیابا

های متفهاوتی بیهان گونهله در دیدار با روفانیون، دانش ویان و دانشهاهیان و سایر مسئولین بهمعظم

بندی از موضهویات ههدف تبیهین، شده است. در این پووه ، تاش بر این بود کهه بتهوان دسهته

ها، راهبردها و پیامدهای تبیین از طریق تحلیل مضمون در بیانات مقام معظم رهبری )مدظلهه ایستهب

موضهویاتی کهه رهبهری تبیهین آن را مهورد  نیترمهم، شدهان امالعالی( ارائه دهیم. مطابق با تحلیل 

ی دنیها و ریناپهذکیتفکایتقاد به توفید، باور به معهاد،  ازجملهقرار داده است، ایتقادات دینی  دیتأک

آخرت، انسان اسامی، فکومت اسامی و شایستهی رهبهری در آن و مههدویت و انتظهار اسهت. 

همچنین، تبیین هویت ملی، سبک زندگی ایرانهی اسهامی، دیهدگاه اسهام در مهورد زن، ازدوا  و 

ن در مسائل فرهنهی و تاریخی ملی جمهوری اسامی ایران است کهه تبیهی ازجملهتشکیل خانواده 

ی اساسهی همیشهه توسهط غربیهان و دشهمنان مهورد ههدف ههاارزشمورد آن تو یه شده است. 

 فاکمیههت دیههن، جمهههوری اسههامی،  ازجملهههالزامههی اسههت؛  آنههها، بنههابراین تبیههین انههدقرارگرفته

ی انقاب اسامی. رهبر معظهم انقهاب هاآرمان، مقاومت، جهاد و استکبارستیزی و )ره(امام خمینی 

ی اساسی باید توسط همهان مورد تبیین قرار بهیرد. همچنهین الههوی هاارزشداشتند که این  دیتأک

و ای هاد وفهدت یکهی دیههر از  طیوتفهرافراطی و رد هرگونهه روانههیمبر  دیتأکاقتصاد مقاومتی، 

ی یلمهی، هاشهرفتیپ ازجملههموضویات هدف تبیین هستند. دشمنان همیشه دستاوردهای ملی را 

 دهنهدیمیک تصویر دروغین نمهای    ورتبهر و موقعیت آن در منطقه و جهان را واقعیت کشو

شهفاف   هورتبهدر بیانات متعدد خواسته است که ایهن مفهاهیم )مدظله العالی( و مقام معظم رهبری 

و قهرار  زیآمتیهموفقیی برای ان هام هارساختیزتبیین و به اطای مردم رسانده شود. هر اقدامی، به 

ی جههاد تبیهین در سهه قسهمت ماهیهت دینهی، هاستهیبار مسیر نیاز دارد. در این پووه  گرفتن د

ی شهد. بنهابراین، تقویهت روح توکهل، بنددسهتهماهیت اخاقی قانونی و ماهیت اجهرای رفتهاری 

یهک ماهیهت دینهی در جههاد تبیهین الزامهی اسهت.  ینوانبهتقویت معنویات، تقویت روح انقابی 
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ی امهور و پرهیهز از بندتیاولومداری، توان تمیز و م ازی و انتقاد کردن، قانونفضای اخاقیات در 

ی اخاقهی قهانونی در هنههام تبیهین اسهت. در اجهرا، تهرویا هاتیماهی جزو پراکنعهیشا هرگونه

یی، پیوستهی و استقامت، دقت و مدیریت زمان، هنرمنهدی و همراههی گرایملنوآوری، ش ایت، 

ی اجرایی رفتاری است. راهبردههای پیشهنهادی کهه از تحلیهل مضهمون هاستهیباتبیین با یاطفه از 

شناسی، اسهتفاده بهینهه از استخرا  شد در چهار دسته مخاط  )مدظله العالی(بیانات مقام معظم رهبری 

ی همهان و آموزش و توسعه  خا ه شده اسهت. از ا هو  مهذاکره، ریپذتیمسئولابزار و رسانه، 

شناسی هنهام تبیین استفاده کهرد. همچنهین، توان در مخاط ن مشترک است که میفکر و د  و زبا

ی  هحیح در هنههام هارسهانهو شناسهایی  سازدیمی غربیان را برما هادروغتولید محتواهایی که 

، شهورای یهالی انیم لسهاز همه افراد جامعهه از )مدظله العالی( تبیین اهمیت دارد. رهبر معظم انقاب 

، کلیه نخبهان، فوزه یلمیه، اساتید و دانش ویان، شایران و هنرمنهدان، مای داوسفرهنهی، انقاب 

. در راهبردههای انهدکردهفعاالن مطبویاتی و سپاه و بسی ان دیوت بهه همکهاری در جههاد تبیهین 

ی یلمهی ههاان منی معرفتهی و هافلقههپیشنهادی، موضوی آموزش مستقیم، غیرمستقیم، تشکیل 

نتی هه جههاد تبیهین را ففهن نظهام،  )مدظلهه العهالی(، مقام معظم رهبری تیدرنهااست.  تو یه گشته

دسهت اسهتکبار از  مطمئنهاً. اگر جهاد تبیین ان ام شهود، داندیممشارکت فعاالنه ملت و فل مسئله 

ی دشهمنان در خهوب جلهوه دادن زمهان هاتاشمرزهای ایران اسامی کوتاه خواهد شد و تمامی 

خواههد مانهد و جوانهان ایرانهی، دلبسهته   ههینتیباد روح ناامیدی در میهان جوانهان طاغوت و ای 

، نسل جدیدی که زمهان شهاه و طهاغوت هریدانیببهو آن را اجرا خواهند کرد؛  شدهیاساممعارف 

، با جهاد تبیین به یک نسل ارزشی تبدیل خواهنهد شهد انددهیشنو فتی انقاب را فقط  انددهیندرا 

، مسهائل و مشهکات تیهدرنهای ملهی خهواهیم بهود. هایر ههدر تمهامی  آنهامشارکت  و شاهد

 هبر  و ی و اراده فا ل از جهاد تبیهین و توا هی بهه سازشفافاقتصادی، اجتمایی و... به کمک 

 ناپذیر خداوند متعا  فل خواهد شد و یا کاه  خواهد یافت. نماز، مطابق با ویده تخلف
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 فهرست منابع ومآخذ

 ف. منابع فارسيال

 ای، انتشارات فر، چاپ او .ترجمه الهی قمشه ،(1378) قرآن مجید 

 تألیف سید رضی، به قلم فیض االسام. ،(1371) نهج البالغه 

 89، ص 1،  ارشادالقلوب 

  بهه ریاسهت  والمسهلمین محمهد قمهی االسهامف تانتصاب فکم  ،)مدظله العالي(بیانات مقام معظم رهبري

 28/05/1397اسامی،  سازمان تبلیغات

  26/07/1393فکم آغاز دوره جدید شورای یالی انقاب فرهنهی،  ،)مدظله العالي(بیانات مقام معظم رهبري 

  14/03/1389، 26/10/1376ی نماز جمعه، هاخطبه ،)مدظله العالي(بیانات مقام معظم رهبري 

  05/04/1396، 29/06/1388ید فطر، ی نماز یید سعهاخطبه ،)مدظله العالي(بیانات مقام معظم رهبري 

  مدظله العالي( در:بیانات مقام معظم رهبري( 
  ،16/06/1395، 07/10/1389 ،19/06/1380، 28/06/1378 ،20/06/1373آغاز در  خار  فقه 
  ،30/08/1372اجتمای بزرگ فرماندهان نیروی مقاومت بسیا سراسر کشور 

 ،01/01/1398 ،01/01/1391اجتمای زائران و م اوران فرم مطهر رضوی 

   ،09/02/1392 ،21/09/1391، 21/04/1391اجا  جهانی یلما و بیداری اسامی 
  ،15/11/1399ارتباط تصویری با مدافان 

  21/02/1400ی دانش ویی، هاتشکلارتباط تصویری با نمایندگان 

  ،05/07/1400پایان مراسم یزاداری اربعین فسینی 

 13/11/1377دومین روز از دهه ف ر،  جلسه پرس  و پاسی با جوانان در 
  ،)03/03/1395دانشهاه افسری و تربیت پاسداری امام فسین )ی 

  ،19/02/1397دانشهاه فرهنهیان 

 14/02/1387های شیراز، دیدار اساتید و دانش ویان دانشهاه 

 18/04/1390التحصیان تخصصی مهدویت، دیدار اساتید و فارغ 
 27/02/1388ردستان، استادان و دانش ویان ک دارید 

  ،05/05/1388دیدار ایضای دفتر رهبری و سپاه ففاظت ولی امر 

  05/07/1395و بویرافمد و خراسان شمالی،  هیلویکههی هااستاندیدار ایضای ستادهای برگزاری کنهره شهدای 
  ،03/11/1396دیدار ایضای شورای یالی فضای م ازی 

 18/06/1369، هادانشهاهدرسین دیدار ایضای شورای مرکزی ان من اسامی م 

   ،04/12/1399، 20/12/1394، 02/07/1388، 09/06/1385دیدار ایضای م لس خبرگان 

  ،25/12/1394دیدار ایضای م مع نمایندگان طاب و فضای فوزه یلمیه قم 
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 20/04/1389ها، دیدار ایضای نهاد نمایندگی رهبری در دانشهاه 

  ،20/08/1383دیدار ایضای هیئت دولت 
  04/11/1378ی کنهره امام خمینی )ره(، یلمئتیهدر دیدار ایضای 

  ،25/09/1376دیدار اقشار مختلف مردم 

  ،31/05/1395دیدار ائمه جمایت مساجد استان تهران 

  ،14/10/1394، 25/06/1370دیدار ائمه جمعه سراسر کشور 
  ،01/02/1379دیدار با جوانان در مصای بزرگ تهران 

 20/9/1376ی جهان اسامی، های فرهنهی و مذهبتن از شخصیت دیدار با چند 

  01/08/1370ی شهدا و جانبازان و...، هاخانوادهدیدار با گروهی از 
  25/07/1397ی برتر، استعدادهادیدار با نخبهان و 

  ،03/09/1395، 04/09/1388دیدار بسی یان 

 ،24/09/1387 دیدار جمع اساتید و دانش ویان دانشهاه یلم و  نعت ایران 

  20/03/1397، 29/03/1395، هادانشهاهدیدار جمعی از اساتید 
 ،01/05/1380دیدار جمعی از ا حاب فرهن  و هنر 

  ،01/03/1398، 07/03/1397، 17/03/1396،  12/04/1395دیدار جمعی از دانش ویان 

  ،04/05/1378دیدار جمعی از دانش ویان م روح فادثه کوی دانشهاه 

 12/08/1397، 12/08/1394، 16/05/1391، 09/08/1375ز دانش ویان و دان  آموزان، دیدار جمعی ا 
  ،11/02/1384،  03/10/1376، 11/10/1370دیدار جمعی از روفانیون 

  ،07/1376 /30دیدار جمعی از زنان 

  ،13/04/1390، 27/06/1370دیدار جمعی از فرماندهان سپاه 
  ،30/01/1384دیدار جمعی از مختریان جوان 

  ،14/02/1390دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور 

 03/07/1387ها، دیدار جمعی  برجستهان و نخبهان یلمی و اساتید دانشهاه 

  ،23/07/1391دیدار جوانان استان خراسان شمالی 
  ،10/06/1379دیدار دانش ویان بسی ی طرح والیت 

  ،07/07/1387دیدار دانش ویان سراسر کشور 

  30/10/1394برگزاری انتخابات،  راناندرکادستدیدار 

  12/03/1376برگزاری مراسم ارتحا  امام خمینی )ره(،  اندرکاراندستدیدار 
  07/06/1397، 03/06/1395و ایضای هیئت دولت،  جمهورسیرئدیدار 

  07/04/1400، هییقضادیدار رئیس و مسئوالن قوه 

  28/11/1376هرمزگان،  ی یلمیه شیعه و اهل سنتهافوزهدیدار طاب و روفانیون 



413         1401 زمستان، 24شماره  ،شمشسا  ، نامه یلمی مطالعات مدیریت راهبردی دفای ملیفصل 

 

 

  29/02/1395ی قرآن کریم، المللنیبدر مسابقات  کنندهشرکتدیدار قاریان و فافظان برتر 

 20/03/1375)ص(،  اهللرسو محمد  27رشکفرماندهان ل دیدار 
  26/05/1390های اقتصادی کشور، دیدار فعاالن بخ 

  ،15/08/1387، 11/07/1390دیدار کارگزاران فا 

 02/04/1394، 08/08/1384، 05/09/1382زاران نظام، دیدار کارگ 

  11/09/1383، 15/11/1381 ،07/05/1369، مای داوسدیدار مدیران 
   ،19/10/1391دیدار مردم قم 

  ،08/03/1384، 20/03/1371دیدار نمایندگان م لس شورای اسامی 

  ،03/11/1373دیدار هنرمندان و سینماگران 
  01/04/1383جهاد دانشهاهی،  ی و کارشناسانیلمئتیهدیدار 

  21/12/1399 مبع ،سخنرانی تلویزیونی یید 

  ،)10/03/1384، 14/03/1380مراسم سالهرد رفلت امام خمینی )ره 

  06/06/1400و ایضای هیئت دولت سیزدهم،  جمهورسیرئنخستین دیدار 
 10/09/1389های راهبردی، نخستین نشست اندیشه 

   12/07/1397ی یان در ورزشهاه آزادی، ی خدمت بسهزارنفر هادههمای 

 466، ص 4   ششم، چاپ ة،یدارالکت  اإلسام نشر ،یاکبر غفار ییل قیتحق ،یکاف ا و (. 1375. )عقوبی ،ینیکل 

 



 

 


