
 

 

 1جهاد تبیین

*االسالموالمسلمینسعیـصلحمیرماـیحجت

 مقدمه
 درباره رسالت روشنگری و جهاد تبیاین ای الله خامنه رهبر معظم انقالب، حضرت آیت

 فرموده است  
دل ملات و امیاد   شما جوانان عزیز و دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلماه میاوه

اهمیت بدهید. خیلی از حقاای  هسات کاه بایاد « تبیین«  این کشورید، به مسئله  آینده
ای که از صد طر  باه سامت ملات ایاران  کننده تبیین بشود. در قبال این حرکت  مراه

های بزرگ دشمنان ایران و  یر ذاری بر افکار عمومی که یکی از هد سرازیر است و تأ 
داشتِن افکار و رها کردن اذهان ماردم و  اسالم و انقالب اسالمی است و دچار ابهام نگه

دشمن و این حرکت دشمن   این توطئه  کننده خنثی« حرکت تبیین»ها،  خصوص جوان به
ل یک چراغی، مثل یاک ناوری پیراماون هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه، مث .است

خودتان را روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای 
کنار مشکالتی که ممکن است به وجود بیااورد، برکاات بزر ای هام دارد؛  در عمومی

خ باه درست را، افکار صحیح را منتشر کنید؛ پاسخ به اشکاالت را، پاس توانید افکار می
ایان  در توانیاد از این امکاان منتشار کنیاد و می  این فضا با استفاده در ها را آفرینی ابهام

این بااب، ایان اسات کاه  در زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البته اصل قطعی
فضاای  در ها این کار پیروی کرد. از این کااری کاه بعضای در اخالقی  بایستی از شیوه

دهناد کاه باا دشانام، باا  ها و اینجا و آنجا انجام می مقاله در وعات ومطب در مجازی یا
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

شادت اجتنااب کارد.  شوند، بایاد به دروغ با افکار عمومی مواجه می تهمت و فریب و
بایستی حقای  را با منط  قوی، سخن متین و عقالنیت کامل، همراه با زینات عاطفاه و 

ایان میادان  در ماا بایساتی   امروز همهکار یری اخالق منتشر کرد.  عواطف انسانی و به
الله  شاام این راه داریم. امیادوارم ان در حرکت بکنیم؛ هر کدام به نحوی و با سهمی که

های ما امروز بحمدالله مجهزناد؛ مجهاز  شماها را موف  کند. جوان  خدای متعال همه
ها  یان زمیناها در توانناد هاای فاراوان و می به فکر، مجهز به عقالنیت، مجهز به آ اهی

در خودتان افازایش بدهیاد و  خیلی تالش کنند. خودتان را آماده کنید، این تجهیزات را
 1این میدان وارد بشوید. در به معنای واقعی کلمه خودتان را مجهز کنید و

 ها معنای جهاد تبیین و جنگ روایت
ذهن انسان ممکان تبیین، یعنی بیان حقیقت و از بین بردن غبار جهالت و تحریف از اذهان. 

است دچار ابهام شود، مورد تحریف قرار  یرد و دشمن یا هر فرد دیگری آن را از مسیر حقیقی و 
تفاوت نبودن انسان نسابت باه ذهنای  عقالنی خودش منحر  کند. به عبارتی تبیین به معنای بی

در موارد متعددی العالی  است که به کمک نیاز دارد و باید تعلیم ببیند. مقام معظم رهبری مدظله
اند؛ چنانکه یکی از موارد امر به معرو  و نهای از  اساس روش اسالمی و انقالبی را تبیین دانسته

منکر نیز همین مسئله است. ا ر چه رهبر انقالب همواره قشر نخبگان و، طالب و دانشجویان را 
اند  رده و از همگان خواستهبه تبیین فراخوانده بودند، اما اکنون مخاطب عام را به این امر دعوت ک

تفاوت نباشند. از همین  در حوزه خود تأ یر ذار باشند و نسبت به شرایط کنونی جامعه و جهان بی
خودتاان و کشاور   شما روایت کنید حقای  جامعاه»فرماید   روست که در توصیه به پرستاران می

ند؛ شما ا ر انقاالب را روایات ک خودتان و انقالبتان را. شما ا ر روایت نکنید، دشمن روایت می
 2«.کند نکنید، دشمن روایت می

تبیین، بخشی از جهاد تبیین و رسالت روشنگری است. باید توجه داشت که هر کاری از نظر 
ترین عنصر جهاد به معنای اسالمی و قرآنی، تقابل با دشامن اسات؛  اسالمی جهاد نیست. مهم

 الله باشد، جهاد است   بیلیعنی هر کاری که در تقابل با دشمن و فی س
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باا دشامن. هار تالشای، جهااد نیسات.   جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تالش در مقابلاه
هاای اقتصاادی  کنناد، تالش هاای علمای زیاادی می کنناد، تالش ها تاالش می خیلی

 یری در  جاست، اما جهاد نیست. جهاد، یعنی تالشی که هاد  کنند که خوب و به می
ود داشته باشد؛ این جهاد است. در اصطالح اساالمی و منطا  مقابل دشمن در آن وج

 یرد. شاما ]ا ار  کاار  اسالمی، جهاد این ]کاری  است که در مقابل دشمن انجام می
شود جهاد؛ کار علمی و تحقیقی بکنید بارای  با دشمن، می  اقتصادی بکنید برای مقابله

  کاردن وسوساه بارای خنثای  شود جهاد؛ حر  بزنید، تبیاین کنیاد با دشمن، می  مقابله
جهااد را   شود جهاد؛ اینها همه جهاد است. پس مهم این است که ما عرصه دشمن، می

ای باید جهااد کارد. ایان، خیلای مهام  تشخیص بدهیم که در هر زمانی در چه عرصه
.است

1 

 تبیین مهمترین عرصۀ جهاد
؛ زیرا اکناون دشامن ترین عرصه جهاد است جهاد تبیین، مهم از نظر مقام معظم رهبری

ای و خبری دست باه جناگ روانای زده اسات تاا باا واروناه جلاوه دادن  با هزاران دستگاه رسانه
هاا را  ها، رابطه مؤمنانه مؤمنین را قطع کند. از این رو باید با تبیاین و روشانگری، حقیقت واقعیت

 برای همگام بیان کرد. 
تیم یعنی به ما تهاجم شده؛ تهاجم نارم، ما در حال یک نبرد فرهنگی، یک نبرد جنگ نرم هس

آن هم با ابزارهای پیشرفته و بسیار نو و با توانایی بسیار باال؛ به ما حمله شده. خب ما باید اول این 
حال یک جنگیم، ما مورد تهاجم قرار رفته هساتیم.  را تصدی  کنیم، باید اول قبول کنیم که ما در

زدن به مهااجم و جلاوی   نیرو را متمرکز کنیم در ضربه   مها ر چنانچه این شد، آن وقت بایستی ه
هجوم او را  رفتن. هد  مهاجم، آماج کار مهاجم چیست؟ فرهنگ ماسات، اخاالق ماسات، 

قوِی توانایی ایجاد   در مقابل، ما بایستی یک جبهه .ماست، هویت ماست، تاریخ ماست  خانواده
کیسات؟ از هنرمناد، روشانفکر،  هاه متشاکل ازکنیم که این جبهه بتواند پاسخگو باشد. آن جب

عنصر فرهنگی؛ یعنی شماها هستید، شماها و امثال شما آقایان و دوستانی که در بخش فرهنگ و 
2در بخش هنر مشغول کار هستید.
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ایشان در توصیه دیگری به فعالیت هزاران دستگاه دشمن بارای مباارزه باا اساالم و انقاالب 
 کنند   ترین عرصه جهاد تأکید می بیین به عنوان مهماسالمی اشاره و بر جهاد ت

یک روز میدان، میدان نظامی است مثل دوران دفاع مقدس، دوران دفاع از حرم؛ اینجاا 
ها وظیفه را تشخیص دادند و حرکت کردند و  میدان، میدان نظامی است؛ آن روز خیلی

کاه البتاه  -واجب عینی نبودالبته واجب کفایی بود؛ -شان را انجام دادند  رفتند و وظیفه
ها سنگ تمام  ذاشتند که قباًل عرض کاردیم، و بسایاری از ایان  جا هم هیئت در همین

ها بودند که رفتند و به شهادت رسیدند. یاک  های هیئت رزمند ان ما و شهدای ما، بچه
  علم است و جهاد، جهاد علمی است، باید علم را باال برد؛ یک روز عرصاه  روز عرصه

خادمات اجتمااعی اسات و خادمت باه   های اجتماعی است؛ یک روز عرصه لیتفعا
کند جامعه را در فشار اقتصادی قارار بدهاد، بارای  مردم. آن روزی که دشمن سعی می

اینکه مردم را در مقابل اسالم، در مقابل نظاام اساالمی قارار بدهاد؛ آن روز ا ار شاما 
اید در مقابل دشامن؛ لکان از  کردهخدمت اقتصادی و اجتماعی به مردم بکنید، جهاد 

ایان   تبیاین و روشانگری اسات. ا ار روشانگری باود، هماه  تر عرصاه ها مهم این  همه
شان روشن خواهاد شاد و ماردان  های  ونا ون در وقت خود و جای خود وضع عرصه

.خودشان را پیدا خواهند کرد
1 

 بیت مبارزه تبیینی اهل
نی بوده است، ا ر چه  اه مبارزه مسلحانه نیز صورت ، مبارزه تبییبیت مبارزه سیاسی اهل

اناد  نیز به این مطلب اشاره کرده رزم حسعن همدر کتاب   رفته است. رهبر معظم انقالب
هایشان متفااوت  بودند، اما نوع میدان جنگ رزم عبدالله الحسین هم بیت که تمامی اهل

ردم نیز باه آن مارتبط اسات. حضارت بود. جهاد تبیین محدوده خاصی ندارد و حتی معیشت م
دانناد و معتقدناد  عرض باا یکادیگر می دو جریان تحریم و تحریف را هم ای الله خامنه آیت

شکست جریان تحریف، موجب شکست جریان تحریم خواهد شد؛ زیارا دشامن باا تحریاف 
ار مشاهود ها را به جایی برساند که ا ر منفای آن بار جامعاه بسای ها توانسته است تحریم واقعیت

 هاست   ها و شکست تحریم باشد. از این رو جهاد تبیین در واقع نوعی مقابله با تحریف
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این بزر وار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت؛ نگذاشات و فرصات ناداد کاه 
روایت دشمن از حاد ه غلبه پیدا کند؛ کاری کرد که روایت او بر افکاار عماومی غلباه 

عاشاورا در تااریخ ماناده، در   از حاد اه امروز روایت زینب کبری پیدا کند. حاال تا
های حکومت اموی و  سال  همان زمان هم تأ یر  ذاشت در شام، در کوفه، در مجموعه

منتهی شد به ساقط شدن حکومت اموی. ببینید، این درس اسات؛ ایان هماان حرفای 
خودتاان و کشاور    ویم  شاما روایات کنیاد حقاای  جامعاه است که بنده همیشه می

کند؛ شما ا ر انقاالب  خودتان و انقالبتان را. شما ا ر روایت نکنید، دشمن روایت می
دفاع مقدس را روایات نکنیاد،   کند؛ شما ا ر حاد ه را روایت نکنید، دشمن روایت می

 ویاد ]آن  کناد، دروغ می خواهد؛ توجیاه می کند، هر جور دلش می دشمن روایت می
  کناد. شاما ا ار حاد اه   واقع؛ جای ظالم و مظلوم را عوض میدرجه خال 180هم  

کناد و  دشمن روایات می ا که متأسفانه نکردیم اجاسوسی را روایت نکنید   تسخیر النه
های دروغ. ایان کااری اسات کاه ماا بایاد انجاام  کرده؛ دشمن روایت کرده، با روایت

.های ماست جوان  بدهیم؛ وظیفه
 1 

 ردد. تبیین نکاردن حقاای  و  ر جامعه، به بحث جهاد تبیین باز میها د عملیاتی شدن ارزش
شود؛ چنانکه   یری یک فتنه می سازی و در نتیجه شکل مسائل برای جامعه، موجب عدم  فتمان

توانست مانع بروز اتفاقاتی که رخ داد،  و نیز قضیه بنزین تبیین صحیح مسائل می 88، ۷8در فتنه 
و عدالتخواهی، نیازمند تبیین است. عادم تبیاین وقاایع و مساائل،  ری   یری مطالبه شود. شکل

، بیات شود. انبیای عظام الهی و اهل ساز نفوذ و تسلط دشمن بر اذهان مردم جامعه می زمینه
در دوران کوتااه حکومات خاویش،  بهترین الگوهای جهاد تبیین هستند؛ چنانکه امام علای

نیز با مراجعه به خانه انصار و اصحاب و  ت زهراهمواره به تبیین و روشنگری پرداخت. حضر
های خویش کوشید والیات و امامات را بارای  و دیگر فعالیت خطبه فدکیه در مسجد پیامبر

و حضاارت  کلثااوم ، حضاارت ام، حضاارت زیناابجامعااه تبیااین کنااد. امااام سااجاد
د. عماار یاسار، ، رسالت روشنگری و تبیین واقعه عاشورا را به خوبی به انجام رسااندنسکینه

داد  چنان به تببین و روشنگری مسائل اهمیات مای آن و امیرالمؤمنین خدا صحابی رسول
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 کرد. رساند و روشنگری می داد، خود را به آنجا می ای رخ می که هر جا فتنه

 امام خمینی الگوی تبیین و روشنگری  
باا  1341ساال ، یکای دیگار از الگوهاای روشانگری و تبیاین اسات کاه از امام خمینای

های مختلف به افشا ری علیه حکومت منحوس پهلوی و جنایات آن پرداخت. حتای  سخنرانی
ها و  نیااز دساات از تبیااین و روشاانگری برنداشاات و بااا اعالمیااه 1343پااس از تبعیااد در سااال 

چرخید، تحلیل و فهم مردم را  هایی که به صورت نوار در میان مردم دست به دست می سخنرانی
 22ها بیان کرد. از همین روست که وقتی در شب  و حقای  را به صورت صحیح برای آن باال برد

ها بیایند، تمامی مردم با تبعیت از فرمان ایشان به  به مردم دستور داد که به خیابان 135۷بهمن ماه 
ها آمدند و ریشه ظلم و جور حکومت پهلوی را کندند. پس از پیروزی انقالب نیز هر  اه  خیابان

 کرد. آمد و روشنگری می به میدان می نیاز به تبیین بود، امام
، 60که خود نیاز یکای از الگوهاای موفا  تبیینای اسات، در دهاه  رهبر معظم انقالب

دانستند کاه پیاام  می روحانیون و ائمه جمعه را به عنوان الگوهای تبیینی و بال و پر امام خمینی
 کردند  را به اقصی نقاط کشور منتقل می امام

و بعاد پیاام اماام  -آن چند مااه اول  -اول   آن عاملی که توانست پیام مراجع را در دوره
چاه  –دادناد  دادناد و ایان رهباری را انجاام می را که تنها این کار را انجام می بزر وار

هاای ماردم  نقاط کشاور و در دل  منتشر کند در اقصی -نجف   قم، چه در دوره  دوره در
ها بودند که این  ها بودند که این کار را کردند؛ طلبه ، عامل طلبگی بود؛ طلبهنفوذ بدهد

.فکر را منتقل کردند به سرتاسر کشور
1 

نیز از دیگر الگوهای تبیین هستند. در دوران اصالحات  الله مصباح و آیت شهید مطهری
لساله جلسااتی وجود داشت، ایشاان در س الله مصباح هایی که نسبت به آیت رغم هجمه علی

شد  های پیش از نماز جمعه، جلسات متعددی که از اقصی نقاط کشور دعوت می همچون خطبه
 و ... به تبیین میاحث اسالمی پرداخت. 

، با اشاره به مبارزات افراد مختلف باا خون دلی که لعل شددر کتاب  رهبر معظم انقالب
ر جریان نهضت اساالمی، هار دو خاط دانند که د حکومت پهلوی، خود را از معدود افرادی می

کردند؛ زیرا معتقد بودند ا ر فعالیات آ اهاناه فکاری  مبارزه و تبیین را در کنار یکدیگر دنبال می
                                                            

 .25/12/1394. بیانات در دیدار اعضای مجمع نمایند ان  طالب و فضالی حوزه علمیه قم،  1
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 شود  روح می اسالمی از جنبش مبارزه جدا شود، مبارزه خشک و بی
یکی از آقایان، پایین یک شعری خواندند که مضمونش این بود که ا ر شمشیر بکشید، 

هایی که بیایند در جلوی شما ِبایستند و در مقابل دشامنان شاما ساینه ساپر کنناد  نهسی
 ، من  فتم من شمشیر را کشیدم، مشاغولیم، ماا از چاپ و راسات داریام  ]زیاد است

جوری نیست؛ منتها نوع شمشیِر امروز و نوع میداِن امروز با نوع میاداِن آن  زنیم؛ این می
در جنِگ نارمیم؛ در جناِگ سیاسای هساتیم، در جناِگ های اول تفاوت دارد؛ ما  سال

هاا دارناد باا هام  فرهنگی هستیم، در جناِگ امنیتای و نفاوذی هساتیم؛ فکرهاا و اراده
  جنگند. امروز ما خیلی احتیاج داریم به ابزارهای مؤ ر و تأ یر ذار؛ یک بخش عمده می

.ار بگیرداین ابزارها، به نظر من شعر است که بایستی مورد توجه شماها قر
1 

العالی باه ابتادای نوجاوانی و جاوانی ایشاان بااز  سابقه مبارزاتی رهبر معظم انقالب مدظله
 ردد. ایشان از ابتدای مبارزه همواره به تبیین مسائل پرداختند؛ چنانکه نقل شده اسات وقتای  می

 پرداخات، تعطیال شاد؛ در مشهد مسجدی که حضرت آقا در آن به اقامه نمااز و ساخنرانی می
اند، این است که شاما  به ایشان  فته بود علت اینکه مسجد شما را تعطیل کرده شهید مطهری

کنید و دیگران به شیوه آخوندها؛ زیارا انبیاا و پیاامبران هماواره در کناار  به شیوه پیامبران عمل می
انقالب و اند. از همین رو بود که در جریان  مبارزه با طاغوت به روشنگری و بیان حقیقت پرداخته

ترساید  همواره می های مقام معظم رهبری حتی پس از پیروزی انقالب، دشمن از روشنگری
و به دنبال محدود کردن ایشان از بسته شدن مسجد و دستگیری توسط سااواک تاا تارور توساط 

  روه منافقین بود. 

 الزامات جهاد تبیین
الزاماتی است که باید استخراج دارای اصول و  جهاد تبیین در بیانات رهبر معظم انقالب

هاا و ... تماام خواهاد  و بیان شود. البته تبیین و روشنگری به طور حتم به ضرر برخی افراد،  روه
کوشند با آن مقابله کنند؛ از این رو باید ایمان، تقوا و توکل باه  ها نیز با تمام توان خود می شد و آن

تقوا و توکل بر خدا جازم اصاول اساسای تبیاین و  خدا را در وجود خود تقویت کرد؛ زیرا ایمان،
 روشنگری است. 

هر فرد در مسیر جهاد تبیین و رسالت روشنگری بایاد مراقاب باشاد کاه  رفتاار خرافاات و 
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شایعات نشود تا در مخاطب ایجاد نا امیدی نکند. بنابراین تحقی  درباره مسائل، یکی از اصاول 
ستورات اسالمی نباید از آنچه باه آن علام ناداریم، پیاروی اولیه رسالت تبیین است؛ زیرا بنا بر د

 1«.ال َتْقُ  ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم  َو »کنیم  
راستا بودن محتوای ارائه شاده  اف  و هم یکی از الزامات جهاد تبیین و رسالت روشنگری، هم

ایان رو در  با نقشه کالن محتوایی انقالب است. هم افقی با ولی جامعه خیلای  مهام اسات. از
، مقاام معظام تبیین و بیان حقیقت باید از نظرات بزر ان و اندیشمندانی همچون امام خمینای

های  آل و ... باه عناوان ایاده اللاه مصاباح ، آیت، شهید بهشتی، شهید مطهریرهبری
ی ویژه آ اری که در مباحث معرفت ، بهو رهبر انقالب انقالب استفاده کرد. مطالعه آ ار امام

های  اندیشای و سیاسی وجاود دارد، موجاب ارائاه بهتارین تبیاین خواهاد شاد. بایاد مصلحت
تواند موجب شود فرد جهاد تبیین را  طلبی می اندیشی و عافیت طلبانه را رها کرد. مصلحت راحت

بردار نیست. باید در این مسایر اساتقامت کارد و کوشاید باا صابر،  رها کند. جهاد تبیین تعار 
 تکار و توکل بر خدا غبار نشسته بر حقای  را زدود. مقاومت، پش

از دیگر الزامات جهاد تبیین، محبت قلبی و دلی است؛ چنانکه شهید سلیمانی در ایان بااره 
 فرموده است  

به خیری، نسبت شما با جمهاوری  برادران، رزمند ان، یاد اران جنگ؛ یکی از شئون عاقبت 
خیری همین اسات. واللاه  ترین شئون عاقبت به والله از مهماسالمی و انقالب است. والله والله 

خیری، رابطه قلبی و دلی و حقیقای ماا باا ایان حکیمای  ترین شئون عاقبت به والله والله، از مهم
ترین محور محاسابه  است که امروز سکان انقالب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید، مهم

.این است
2 

 اذار و  باه عناوان بنیان و مقاام معظام رهباری ا امام خمینیایجاد رابطه قلبی و دلی ب
ها فکر کنیم و مطاب  پازلی که باه عناوان مقدماه   شود همانند آن رهبری این انقالب، موجب می

 ظهور چیده شده است، عمل نماییم. 
هاای  در جهاد تبیین و رسالت روشنگری، یک سری مهارت ها نیز الزم اسات. بایاد مهارت

آموخاات، از قااانون تبعیاات و پیااروی کاارد  و بااه هنگااام عماال نمااود. از ایاان رو بایااد الزم را 
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شناس بود تا مانند توابین بعد از رخ دادن حاد ه و باه وجاود آمادن تبعاات منفای بارای  موقعیت
شناسی، موجب بروز خساراتی بر جامعه  جامعه عمل نکنیم؛ زیرا دیر اقدام کردن و عدم موقعیت

 ناپذیر است.  انشود که  اه جبر می
همچنین در این مسیر باید از هنر، مداومت در تکرار و عنصر عاطفه بهره برد. بحث محبات 

 توان مخاطب را اقناع کرد. در تبیین خیلی مهم است، خیلی از مواقع با محبت می

 موضوعات نیازمند تبیین
 دربین تبآنها ترین   از مهماند که  موضوعاتی را برای تبیین ارائه فرموده رهبر معظم انقالب

     دینی است که در ذیل این موضوع مباحث ذیل باید تببین شودو معار  مبانی 
 اصول اساسی انقالب اسالمی؛   -

 اندیشه مقاومت؛ -

 دستاوردهای انقالب؛ -

 باور و امید به آینده انقالب؛ -

ن باه آمریکاا مسائل مهم انقالب مانند مانند مسئله مذاکره با آمریکاا؛ آیاا میتاوا -
 اعتماد کرد؟

بیان واقعیت ها؛ ا ر ما واقعیت ها را  نگوییم دشمن آن ها را آن  ونه که خاودش  -
 می خواهد روایت می کند.

که باید بهنگام تبیین  88 اهی وقت ها هم حواد ی اتفاق می افتد مانند فتنه سال  -
 شود.

صورت بگیرد تا دشمن نتواند باه برخی عناوین مهم دیگری وجود دارند که باید در آنها تبیین 
 نقشه های شوم خود دست یابد. دشمن چند واقعیت را هد   رفته است  

؛ رژیمی که اصال قابل تطهیر نیست، رژیمی که فاسد، ضاعیف، تطهیر رژیم پهلوی  .1
 وابسته، منحر ، به شدت غیر مردمی و به شدت سود طلب شخصی بود؛

 زیرسوال بردن دستاوردهای انقالب؛  .2

 ؛ وحریف آینده روشن انقالبت .3

 خود.  غیر قابل شکست نشان دادن .4

هد  اصلی دشمنان از این کارهای آن است که جوان را باه ناامیادی بکشاانند. ا ار جاوان 
نسبت به اصل انقالب دچار تردید شود، ا ر دستاوردهای انقالب را نادیده بگیرد، ا ر هیچ آینده 
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نکند و ا ار دشامن آمااده و قاوی را هام در مقابال خاود روشنی را برای خود و جامعه مالحظه 
احساس کند، این جوان دیگر انگیزه ای برای ادامه مسیر و مقاومت ندارد. اینجاسات کاه جهااد 
تبیین اهمیتش مشخص می شود. با تبیین درست و بهنگام میتوان هماه اهادا  دشامن را ناابود 

نیه  ام دوم فرمودند ریشه ای ترین جهااد کرد. به همین جهت است که مقام معظم رهبری در بیا
 این است که امید در دلها حکم فرما باشد.

 وظایف ما در جهاد تبیین
 توانیم با انجام کارهای ذیل در جهاد تبیین نقش آفرین باشیم   هر یک از  ما می

  فتگوی چهره به چهره ؛  .1

 های معرفتی؛ تشکیل حلقه .2
 آن؛ تولید محتوا در فضای مجازی و بازنشر  .3
 باز نشر محتواهای مفیدی که دیگران تولید کرده اند؛  .4
ا پاسخ دارند. باا مطالعاه و یاا ه هها در فضای مجازی و حقیقی؛ همه شبه پاسخ به شبهه .5

 ها دست یافت؛  توان به جواب یجست و جو در فضای مجازی م
ا تبلیاغ تبلیغ جهاد تبیین؛ یکی از مهمترین کارهای ما این است که خاود جهااد تبیاین ر .6

اند؛ به مردم بگاوییم  کنیم. خیلی از مردم هنوز با بیانات رهبر معظم انقالب آشنا نشده
توانند انجام دهند. جهاد تبیین یعنی نسابت باه  یکه چه وظایفی دارند و چه کارهایی م

نفار دنباال  4تفاوت نباشیم. یک نفر ممکن است فقط  ذهن غبار آلوده اطرافیانمان بی
نفر دنبال کننده دارد، یک کسای صاد نفار،  10اشد، یک کسی است که کننده داشته ب

ها هزار نفر دنبال کننده در فضای مجاازی  یک کسی هزار نفر، یک کسی هم ممکنه ده
 توانند نسبت به جهاد تبیین انجام وظیفه کنند. و حقیقی داشته باشد. همه می

 الحمد لله رب العالمین


