


تبیینامر ولیّ جامعه به جهاد 



معنای جهاد و عرصه های آن. 1

فهرست مباحث

ابعاد اهمّیت مضاعف جهاد تبیین. 2

نمهم ترین موضوعات نیازمند تبیی. 5

تبیینالگوهای جهاد . 3

تبییناصول و الزامات جهاد . 4

اصول اخالقی. 1

روش شناسیاصول . 2

مهارتیاصول . 3

و معارف دینمبانی . 1

و خاکریزهای انقالباصول . 2

نظامراهبردهای . 3

جاری نظاممسائل . 4

اصلی در جهاد تبیینراهبرد . 6



ینتبیمعنای جهاد 

معنای جهاد

زندگی

یعنی

مبارزه

مبارزه تالشی است 

 مستمرّ و پیوسته

 تمام توانبا

ّدر تقابل با دشمنِ جریان حق

 هوشمندانههمه جانبه و

 الهیبرای رسیدن به هدف مخلصانه و

متنوّععرصه های مختلف و 

ی، عمرانی، مدیریتی نظامی، علمی، اقتصادی،  فرهنگی، تبلیغاتی، مطبوعاتی، سیاس

...و



جهاد تبیین

چرا جهاد؟

وارونه نشان دادنِ

واقعیّات

هدف دشمن از جنگ نرم.در حال جنگ نرم هستیم

قطع کردن 

زنجیرۀ تواصی
ن؟چرا تبیی .تاساس روشِ اسالم و انقالب اس



ناهمّیت مضاعف جهاد تبیی

ارزشها و آرمانهاعملیاتی شدن 

اهل بیت علیهم السالمسیرۀ 

حفظ زنجیره تواصی

حفظ حضور مردم در صحنه

مهم ترین وظیفه ی انبیاء

مقابله با فتنه ها

تمطالبه گری و کمک به حلّ مشکال

انخطر رهاشدن تبیین در انحراف جوان



الگوهای جهاد تبیین

(رضوان اهلل علیه)جناب عمّاریاسر 

روحانیون در مبارزات انقالبی

نماز جمعه در دهۀ شصت

پیام آوران کربال

بیدر مبارزات انقال( ره)حضرت امام خمینی 

( علیهرضوان اهلل)آیت اهلل شهید مدنی 

(لیهرضوان اهلل ع)مطهری آیت اهلل شهید 

( علیهرضوان اهلل)مصباح یزدی آیت اهلل 



اصول و 

الزامات

اخالقی

مهارتی

ناصول و الزامات جهاد تبیی

روششناسی



یتوکل، اخالص و تکلیف محور

اصول و 

الزامات 

اخالقیِ

جهاد تبیین

تقوای قلم و زبان

طلبتحقیق برای فهمیدن درست م

رعایت مرز انتقاد و بی اخالقی

درخوتقویت ایمان و معنویت در 

پرهیز از سیاه نمایی

لّقاتشجاعت و حرّیت نسبت به تع

پرهیز از ترویج شایعات

اخالقی. 1 یینموضوعات نیازمند تب



انقالبهم راستایی با نقشه ی کالن حرکت

اصول و 

الزامات 

روش شناسی

جهاد تبیین

(ل با جریان تحریفتقاب)تمییز تبیین از تبیین نما 

انهپرهیز از مصلحت اندیشیِ راحت طلب

پشتوانه ی علمی و منطقی

ردنرعایت اولویّت ها و اصلی وفرعی ک

عارفتوأمانیِ پرهیز از فتنه گری و ت

قالببهره مندی از معارفِ اندیشمندان ان

ردکارکو معطوف به عملگرایانه 

روش شناسی. 2 ناصول و الزامات جهاد تبیی

توأمانیِ تبیین با عملاستقامت و پایداری در مسیر



التزام و پایبندی به قانون

اصول و 

الزامات 

مهارتیِ

جهاد تبیین

هنرمندانه بودن

بیاندر قالب و شیوه ی نوآوری 

الپرهیز از هوچیگری و هیاهو و جنج

اقدامِ بهنگام

فهبهره گیریِ درست از عنصر عاط

مداومت در تکرار

زیبهره مندی از بستر فضای مجا

مهارتی. 3 ناصول و الزامات جهاد تبیی



سیاه نماییپرهیز از . 4

زبان تقوای قلم و . 5

شایعات پرهیز از ترویج . 6

هنرمندانه بودن. 7

بهره مندی از بستر فضای مجازی. 8

مهمترین الزامات

کردنرعایت اولویّت ها و اصلی وفرعی . 1

پشتوانه ی علمی و منطقی . 2

تمییزِ تبیین از تبیین نما. 3



موضوعات

مبانی و 

معارف دین

مسائلجاری

نظام

راهبردهای

نظام

اصولو

خاکریزهای

انقالب

بییننیازمند تمهم ترین موضوعات 

راهبردهای 

نظام



وجدان کاری 

و انضباط 

اجتماعی

فرهنگ 

شهادت و 

ایثارگری

ارزش کار و 

کارگر

مقابله با 

خرافات و 

بدعت

نماز

ایّام اهلل

اهداف و 

آرمانهای 

انقالب

عدالت 

اجتماعی

امر بمعروف و 

نهی ازمنکر

جمهوریت و 

اسالمیتِ 

توأمان

مهدویّت

اسالم ناب 

(ص)محمّدی 

دی مبانی اعتقا

اسالم

و معارف دینمبانی . 1یینموضوعات نیازمند تب

ر حاکمیت دین د

همۀ عرصه های 

زندگی



باور به

آیندۀ روشن
یدشمن شناس

اندیشه 

مقاومت
جهاد کبیر

اصالت 

خانواده

دستاوردهای

انقالب

و شخصیّت 

(ره)خطّ امام 
هویّت ملّی

اصولوخاکریزهایانقالب.2یینموضوعات نیازمند تب

منطق 

یزیاستکبارست

قانون 

اساسی



وان تکیه بر ت

داخلی

اقتصاد 

مقاومتی

ره مسئله مذاک

با آمریکا

جمعیت و 

لتکثیر نس

ی سبک زندگ

-اسالمی 

ایرانی

خطّ میانۀ 

یانقالبی گر
طینمسئله فلس

راهبردهای نظام. 3یینموضوعات نیازمند تب

پیشرفت

سند تحوّل 

آموزش و 

پرورش



وی موانع پیشر

انقالب

خطر نفوذ مسائل زنان
ز اتحاد و پرهی

از اختالف

حوادث واقعه

مسائلجارینظام.4یینموضوعات نیازمند تب



ظرفیت های 

نظام و انقالب

تجربه های 

تاریخی
سیرۀ شهدا

واقعیّت های 

قهکشور و منط

رمعاصتاریخ 

مشروطهو 

که مرحله ای 

در آن هستیم

واقعیّتها.5یینموضوعات نیازمند تب

دشمنی ها



(رضوان اهلل علیه)شخصیّت و خطّ امام . 4

منطق استکبارستیزی. 5

اندیشه ی مقاومت. 6

هویّت ملّی. 7

دستاوردهای انقالب و کارآمدی نظام. 8

امروزمهمترین موضوعات 

دین در همۀ عرصه های زندگیحاکمیّت . 1

جمهوریت و اسالمیتِ توأمان. 2

اهداف و آرمان های انقالب. 3

جمعیت و تکثیر نسل. 9

تتکیه بر توان داخلی در حلّ مشکال. 10

مسئله ی قدس شریف. 11



باورها1.
(امعجریان سنّت های ثابت الهی در تاریخ جو: مثل)

ارزش ها. 2
(  روحیه شهادت طلبی: مثل)

آرمان ها. 3
(  تمدّن نوین اسالمی: مثل)

دغدغه ها. 4
(شریف برای جهان اسالماهمّیت قدس : مثل)

در دو ساحت

فکر

قلب

عرصه ها

نراهبرد اصلی در جهاد تبیی

همافقیباولیّجامعه



نیازها. 5
(  در عرصه های مختلف« مقاومت»نیاز به : مثل)

اولویّت ها. 6
برترجیح وحدت اسالمی : مثل)

(  نقاط اختالف با اهل سنّتبرجسته سازیِ 
تحلیل ها. 7

(پدیده ها نگاه به نوع ) 
قلبیمحبّت . 8(  ماعیمسائل سیاسی و اجتاصلی وفرعی کردنِ : مثل)

(عهفی اهلل نسبت به ولیّ جامحبّ )


