
 

ن سخنن " و" پیش ر و چالش های  1400حمد شجایع در مورد انتخابات مانن استاد مت   

دمه : قم  

ل ویروس کرونا، وی تعطیلی ی اول در انتخابات، بحث آبروی نظام و حضور مردم در انتخابات است .اما تناقض در مدیریت و کنتر
 
 مسأله

ی مشهودی
ا
ی سوء گذاشته است .و این کامل ی مردمی در انتخابات ١۴٠٠ تأثت  ،ی ازی جملهی مساجد،ی روی حضور حداکتر ی و انقالبی  مراکز مذهبی

ی را مخدوشی کنند ی در کار هستند که با ایجاد اضطراب و ترس در بی  ی مردم این حضور حداکتر  .  است که دستهاب 

 

 : وظایف خواص در انتخابات ١۴٠٠

ی میکنند ی که افرادی را برایی نامزدی ریاست جمهوری معرف  ی افراد، احزاب و گروهیهاب    .خواص یعب 

ٔ نصب
 
  :  قاعده

ی اکرمی صلی هللا علیه و آله و سلم  : فرمایشی نبی

ی و شایستهتر از او وجوید دارد، به خدا، به رسول خدا و به مسلمانان خیانت" ی بگمارد درحالیکه بداند بهتر  اگر کیس، کیس را در منصبی

  ". کرده است

 یم شود.   این روایتی هم شامل خواص  و هم عوام

، تبدیل بهی یکی بتی بزرگ و قدرتمند شدهی استی که رفتار خواص وی به تبع آن رفتاری عموم مردمی رای ی و قدرتطلبی ی و حزبیگراب   جناحگراب 

ی کرده است ک خف    .تحتیالشعاع قرار داده و از رفتار توحیدی منحرف و این افراد را دچار شر

ی نامزدی مورد قبول خود بهی ی و معرف   متأسفانه رفتار خواص و طرفداران آنها از این نگاه توحیدی به دور است و در رقابتیهای انتخابابر

ی اسالم»
 
ی »و  نگاه نمیکنند «نفع مردم و جامعه   .را در اولویتی خودی قرار میدهند «نفع حزبی

ی ، اذن خدا و رضایت امام زمان علیهالسالم و نفع مردم و اسالم را در نظری داشته باشند نه منافع شخیص و حزبی  آنها باید در این معرف 

  .را

ی میکنند، چهی افرادیی که خود رای نامزدی میکنند، چه مردم که تبلیغی می  کنند وی چه مردم که رأی هر کیس،ی چه خواص کهی افرادی را معرف 

یک هستند، مدهند ی و اصلحی در میان نامزدها وجود دارد و او را کنار بگذارند در این خیانت بزرگ شر  . اگر بدانند فرد بهتر

ی انقالب در بسیاری موارد میتوانند با هم کنار بیایند و توافق بکنند، اما با اینکه حدود دوماه به انتخابات ماندهی هنوز اینی
 
 افراد جبهه

ی موجب شدرگمی مردمی شدهی است و ازی ی انقالب زیبا نیست و ازی طرف 
 
ی نرسیده و این تشتت برایی جبهه

 
 جبهه به جمعی بندی و هماهنگ

ی دشمن و ضدانقالب ی دیگر، این دیر جنبیدن، زمینه را برای سوءاستفاده تبلیغابر                                                                               و نفوذ آنها طرف 

 . در این جبهه فراهمی کرده است

  اگر کیسی میداند که اقبال عموم ندارد و رأی نمیآورد، چرا اعالم نامزدیی میکند

 و باعث شکسته شدن آرای مردم مشوند؟ی

ی ندارند باید تکلیف را برای مردم روشنی کنند و از فرد دیگری   این افراد که میدانند رأب 

ی است حمایتی بکنند .ماندن این افراد ضمن شکسته شدن  که امکان برنده شدنش بیشتر

ی میشود آرای مردمی  ی کردن طرفداران آنها نت   ی اخالفر  .منجری به بی

1 



 

ی گامی دومی انقالب عنوان شدهی است
 
 زمینهیسازی  ، هدف اصلی انقالب کهی دری بیانات بنیانگذاری جمهوری اسالم ایران و همچنی  ی دری بیانه

ت صاحبالزمان است ی مهدوی تحت والیت و مدیریتی حض 
 
   . برای تحقق جامعه

ی دچاری شدن به اهدافی مادی و سیایس،ی خیانتی بهی امام زمان و همچنی  ی به تمامی مردمی جهان
 
 فراموشی کردنی اینی هدفی بزرگی و رصفا

ی دوریی از امام زمان دچار فقر و نکبت و جنگ و تبعیض هستند
 
 . است که به واسطه

ٔ دارند؟
 

  کدام یک از کاندیداها با نگاه مقدمٔهسازی برای ظهور امام زمان علیٔهالسالم هماهنگ

، حمایت و رأی دادن باید افرادی را در نظر داشته باشیم که به این هدف اصل انقالب اسالم معتقدتر و نزدیکتری  برای معرف 

 .باشند

ی که ازی اینها حمایتی  برای انتخابی اصلحی عالوه بری درنظر داشیر ی این مسأله، باید سوابق و عملکردهایشان دیدهی شود، افراد و گروهیهاب 

ی بسیاری مهم استی که هدفشان از رسیدن به رئیسیجمهوریی چیست و جامعهی  مکنند دیدهی شوند،ی و همچنی  ی اظهاریات خودی آنها نت  

ند  . و مردم را به کجا میخواهند بتی

ی شعار و نام سالها«زمینهسازی ظهور» سؤال: اگر معیار ی
 
ی عموما ی معظم انقالب دری سالیهای اخت   تا این حد مهم است پسی چرا رهتی

ی و درستیتر نیست که افرادی که اهداف و برنامههای اقتصادی دارند را انتخاب کنیم؟   را اقتصادی تعیی  ی کردهیاند؟ آیا بهتر

ی میکند ی آنها رسیدن به قدرت ،جواب: ایجاد تمدن نوین اسالم پایهها و اصویل دارد که قرآن کریم ٩ مورد را معرف 
 
 که از جمله

ی نرسیمی یکه در بخش اقتصادی به خودکفاب  ینی آنها داشیر ی استقالل اقتصادی است .تا زماب   نظام، استقاللی سیایس و یگی از مهمتر

ی میرس نخواهد شد .مسئولی  ی نظام از جمله رئیسیجمهوریی باید افق نگاهشانی ی به درسبر  رسیدن به استقالل سیایس و نظام نت  

ی در بخشی اقتصاد است  . ساخیر ی تمدن نوین اسالم باشد که یگی ازی ارکان مهمی آن قویی شدن و خودکفاب 

ٔ به امام زمان و مردم جهان است که محتاج و مشتاق امام زمان»
 

 غفلت از این زمینه سازی ظلم بزرگ

 « . هستند

ی منتخب ما باید فردیی باشد که به این الگوسازی مصممی باشند ی ما الگوسازی دری تمام زمينههاست .و این یعب 
 
 .  وظیفه

ی ما یک نفریم .همه در یک جبههی هستیم .بحثی اصل این استی که ما باید بر دشمنی
 
ی همه ی مای بچهیهای امام زمان هستیم .یعب 

 
 همه

وز بشویم .خط دشمن باید شکسته شود .درست مثل زمان جنگ تحمیلی بایدی متحد و همبسته باشیم .در این جبهه منیتی  پت 

 .  جایگاه ندارد .پرخاشگری، آبروریزی،ی تهمت زدن و غیبت کردن زیبا نیست و نباید در اینی جبهه جایگاهی داشته باشد

 که گفیر ی از عقاید اظهارشده و عملکردهایی واضح مسئولی  ی که امری عیان است، برای تبیی  ی و روشنگریی اشکایل، باید توجه داشتی

ی ندارد ی که کیس از آنها ختی ی شخیص و مسائل اخالفر
 

ی درست است و باید انجام بشود اما پرداخیر ی به زندگ
ا
 کار صحیحی، ندارد و کامل

 .نیست و با انجام این کار اخالقی را زیری پا گذاشتهایم

المؤمنی  ی   پس از عَمر میتوانست در آن شورای شش نفره با گفیر ی یک دروغ ویلو «علیه السالم» امت 

ی قبل عمل کند
 
ه ی نبوی، به شیوه ی دو خلیفه ی که عالوه بری قرآن و ست   خلیفه  (مصلحتیآمت  

 .اما هرگز برای خالفت بر مردمی اخالق رای زیر پا نمیگذارد ،.بشود 

ی به اینی یاخالفر  تمام این مناصب برای برقراری ی اخالق در جامعه است و نباید بای بی

ین ندستوری قرآن درمورد حرف زد .جایگاه رسید    مردمی با یکدیگر این است که به بهتر

ی آشکار به نامی شیطان از حرفهایی" ه احسن"  شیوه با هم صحبتی کنند  زیرا دشمب 

ی و اختالف میاندازد   .شبههیدار و اختالفیافکن استفاده میکند و بی  ی مردم جداب 
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ی آنها وی ایجادی اختالفی  وهای انقالبی  یگی از نقشههای قدیم و اعالمی شده ی دشمن برای ایجاد اختالف دری بی  ی مسلمانان، نفوذی در بی  ی نت 

ی ها عوامل نفوذی دشمن باشد .مردم و خود کاندیداها باید یاخالفر ی است که منشأی این اختالفها و بی  در بی  ی آنهاست .به عقل نزدیکتر

وهایی ی انتخاب اصلحی هستیم دشمنی دست بهی کاری میشود وی دری لباسی نت 
 
ی در آستانه ی روشن استی کهی وقبر

ا
 هوشیار باشند .وی اینی کامل

یوزن است در این دامی مافتند و مسلمانان را آزار میدهند ی کهی دینشان بی   .خودی به ایجاد تفرقه میپردازد .خودییها جاهل و احمق نت  

ٔها بسیار مهم است
 

 :برای پیدا کردن فرد اصلح توجه به این ویژگ

  اعتقاد و ایمان به این انقالب و نظام ❖

 . سوابقی افراد بسیار مهم استی که برای این انقالب چه کاری انجام دادهیاند ❖

ی آنها و خانواده و ❖ ی فعل   
 

ایط و سبک زندگ  آنهای اطرافیان  شر

ی ❖
 

یهای اجتمایع و سیایس آنها در طولی زندگ  انها  موضعگت 

 کمک گرفیر ی از صاحبینظران و مشاورهای امی  ی و آگاهی ❖

ی بسته هستند
 
ی ازی جمله مساجد تقریبا ی باید تالش چندین برابر بکنند ،حاال که مراکز مذهبی وهای انقالبی  .  نت 

ند خودبهیخود در جهت اهداف این انقالب کاری مکنند،  ذات انقالب اسالم چنان قدرتمند است   که افرادیی که در این نظام قراری میگت 

ی نشاندهنده ی این ذات قدرتمند است که ی جمهوری اسالم ایران در برابر استکباری جهاب 
 
ی چهل ساله

 
  به قدرت الیه متصل است   ایستادگ

ی نباید از ظهور این فتنهیها ناراحت بود .چرا که این ی آخرالزمانی است و نفاق و منافق را رسوا و نابود مکند .یعب   آمدن فتنهها طبیعت 

ی انقالب جدا خواهد کرید
 
  .فتنها افراد سست ایمان و منافق را از جبهه

ی اینی فتنهیها ریزشی کنند .ما باید مراقب باشیم که
 
 حکومتی امامی زمان علیهیالسالم، حکومتی صالحان استی و باید منافقان بهوسیله

ی گام دومی انقالب .خودمان جزو این ریزشیها نباشیم
 
 نباید دلشورهی داشت و به امید خدا، در مجموع به سمت اهداف انقالب و بیانیه

 .  پیش خواهیم رفت

ٔ مقبول چه کیس را باید انتخاب کرد؟ ٔ نامقبول و صالح  ٔ فرد اصلح 
  بی  

 نهتنها خودی رأی ،است .اما اگری فردی اصلحی دری بی  ی مردم مقبولیت نداشته باشد اصلح    بی  ی اصلحی و صالح،ی وظیفه و مسئولیت مای انتخاب

ی میشود ی انقالب نت  
 
 پسی طبق اصل عقل باید در اینی تعارض، بایدی به فرد صالح که .نمیآورد بلکه باعث شکسته شدن رأی جبهه

ی دارد رأی داد  . مقبولیت بیشتر

ی است وهای مؤمن یکی بحث تاریح    .بحث اختالف دری بی  ی نت 

ی داردی و این یک سنتی و قانونی الیهی استی کهی هری گروه اتحاد و  باید توجهی داشتی کهی همدیلی بی  ی مردمی دری نزدی خدا ارزش وی مقام واالب 

ی ندارد  هر .همدیل داشته باشند خداوند بهی آنها برکت میدهد و آنها را بهی موفقیت میرساند .حال این گروه کافری باشندی یا مؤمن فرفر

ی باشند ی اگر آنها افراد مؤمب   . گروهی با همی اختالف بکنند،ی خداوند برکتی را از آنها بری میدارد حبر

ٔ الیه است"   " . این، یک اصل و سنت الیتغی 

ط گذاشتهاند که اگری در    به همی  ی دلیل امام زمان علیهالسالم برای ظهوری خودی دو شر

 "  وفاداری و همدیل"  مردم اتفاق بیفتد ظهور محقق خواهد شد؛  بی  ی

ی مباحثات در انتخاب فرد اصلح نباید وارد اختالفهای شد .باید مراقبت کنیمی
 
 در زمینه

ام بگذاریم .اختالفی سلیقهیها را اصال نباید جدی گرفت و آنها را به ی کاندیداها احتر
 
  و به همه

 . اختالفهای اصویل مطرح کرد   عنوان
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 "  در به ارث رسیدن زمی  ٔ بٔه بندگان صالح، نشانهای برای عبادتکنندگان است" 

ی آیندهینگری .توجه به آیندهیای که ما باید آن را: این آیه میگوید ی که نگاه ی آیندهینگری و آیندهیساز ندارد دیندار نیست..دین یعب   که مؤمب 

ی دین است ،.تحقق بدهیمی و بسازیم
 
ی اگر در درجات باالی علم و فقیه هم باشد باید دری دینداری .همه  کیسی که این نگاهی را ندارد حبر

  .او شک کرید

 ."  با فضیلتیترین اعمال، عبادات و جهاد ی امت من، انتظاری فرج است: " در روایات بسیاری آمده استی که

ی انتظار فرج، نشسیر ی و دست روی دست گذاشیر ی نیست ی به ؛این گزارهیها یعب  ی فرجی و حرکت عملیابر  
ی ساخیر   بلکه انتظار فرج بهی معب 

ی ظهور است
 
  . سمت ایجادی زمینه

 به عنوان انتظار و ساخیر ی .بدین ترتیب عملیات مای در انتخابات متواند باالترین و با فضیلتترین اعمال و عبادت و جهادی ما باشد

  .فرج

ی جزی تاریگی باطل نیست  . به محض فاصله گرفیر ی ازی حقی در باطل سقوط میکنیم .بعد ازی حق چت  

ی و با ی سیایس از حق عدولی کرد .شیوه ی هیچ یکی از ائمه این نبوده و نیست .وگرنه به راحبر  به هیچ عنوان نباید برای رسیدن به هدف 

ی را تشکیل داد .اما این حق نیست و زمینه ایجاد حکومت  قوه ی قهریه الیه میتوان ظهور را محقق کرد و حکومت الیهی و آخرالزماب 

 .الیه باید از طریق حق و با ارادهی و خواست مردمی ایجاد شود

وز شدٔن در انتخابات" وزی ما رعایت حق و اخالق اسٔت نه پی    "پی 

ی هم شکست خوردند
 
 اما در درازمدت، این نام مبارک آنهاست که در بلندایی ، ائمه علیهمیالسالم اخالق را رعایت کردندی و ظاهرا

  .انسانیت قرار دارد

ی خیانت کردهی باشند،ی اما  بی  ی نظام اسالم و دولتیها بایدی تفکیک قائل شد .دولتیها اگرچه شکست خورده باشند، اشتباه و حبر

وزی است فت و پت   . انقالب اسالم را نمیتوانندی متوقف کنند و حرکت کل نظام روی به جلو و پیرسر

ی آن حرکت عظیم اربعی  ی
 
ی در ایران و خارج ازی ایران است که یک نمونه وزی انقالب اسالم تربیت میلیونها انسان آزاده و انقالبی  پت 

ی است  .  حسیب 

ی است ی دیگر آن حرکت شداری عزیز ما شداری سلیماب 
 
ی یک سپاهی بی  یالمللی توانست بری هجومی و توحش ،  نمونه  که با ایجاد و تجهت  

وز شود  .بی  یالملل غرب و عرب پت 

ی اختالف سلیقه وجود داشته است .وی ی در بی  ی انبیای الیه نت    اختالف نظر و اختالف سلیقه یک امر طبییع و پذیرفته شده است، حبر

 . خداوند اراده کردهی این اختالفیها وجودی داشته باشد

ایط مختلفی ی که در طول مدت ٢۵٠ سالی در مواجهه با شر ی انساب   انسان ٢۵٠ ساله یعب 

ی ندارد  د .این با نور واحد بودن ائمه اطهاری منافابر ی را میگت   . تصمیمات مختلف 

  که همه یک، به طریق اویل دری بی  ی کاندیداها هم نباید این انتظار وجود داشتیه باشد

 .فکری کنند و یکی نظر و تصمیم را داشته باشند  جور

 .انقالب اسالم توسط افرادی شکل گرفت که کارنامه نداشتهاند اما برنامه داشتهیاند
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ی نباید به کارنامهدار بودن نامزدها اکتفا کرد.
 
ی باشد .رصفا ی کارنامهیدارها بهتر

 
ی باتجربه ی برنامهدار از پت   .چه بسا جوان انقالبی 

ی داشتند ی درخشاب 
 
ی کارنامه ی نت    .اما در برابری امامت وی والیت راهی ناکجاآباد شدند، طلحه و زبت 

  ."دستکم گرفی  ٔ دشمن است،  آفت یک قدرتمند":  حدیث

  ."آدم که ٔمخوابد، دشمنش بیدار است": حدیث

ی و  ...عی  ی حماقت است .بهروز بودن یک تکلیف است  .  غفلت از تکنولوژی و تسلیحاتی موشگی و لشکر سایتی

 . هم اکنون دری بی  ی الطلوعی  ی ظهور هستیم .و لحظهای نبایدی از صحنه کنار بکشیم

وزی شدن انقالب  همچون روزی ٢٢ بهمن که مردم حکومتی نظام را شکستند و در شهری و خیابان حضور پیدا کردند و موجب پت 

د باشیم و افول دشمن را، که بسیار نزدیک است، به چشم خود ببینیم ی باید وسط میدان نتی   .اسالم شدند، اکنون نت  

ٔ دو قسمت ٔمشوند وهای انقالب   : ،نی 

ٔ مثبت ❖   انقالب 

❖ ٔ ٔ منف    انقالب 

ی دارند، در مواقع حساس کنار مینشینند تا مبادا بری آبرو یا ی هموارهی از انقالب سهمیخواهی دارند، دائما بهانهگت   انقالبهای منف 

ان طرفداران آنها خدشهای وارد شود .رفتار اینها عمارگونه نیست   .مت  

ی و در هر زمینهای انقالب به آنها احتیاج داشته باشد ی و هر مکاب  ی افرادی که هر زماب  ی مثبت یعب   در میدان حضور پیدا ،انقالبی

ی اگر به ازی بی  ی رفیر ی آبروی آنها تمام شود، مکنند  .حبر
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