فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
انتخابات  1400ـ شماره پنجم

وظایف مبلغان در تبلیغ انتخابات ریاست جمهوری
حجتاالسالموالمسلمیندکترعبدالحسینخسروپناه


*

ضرورت حضور در انتخابات

یکی از بحثهایی که ر ایام تبلیغ ماا مبارم رمضان با آن مداجوه هسوتی و مبلاوان
عزیز قاعدتاً ر معرض پرسش قرار میگیرنود ،بحوث انتخابوات ریاسوت جمهودری
ال ر انتخاب نرکت بکخی یا نوه
است .اوالً ممکا است مر م از مبلغ بپرسخد که اص ً
وضعیت اقتاا ی کشدر مخاسب نیسوت و مور م مویگدیخود کوه موا بوه هور رئویس
جمهدری رأی می هی و انتخاب میند  ،مسیر خد را میرو و چخدان به وضعیت
معیشت مر م تدجهی ندار ؛ لذا گلهمخد هستخد و خیلی اوقات گلههایشوان بجاسوت.
اما چه باید کر آیا ما ر برابر ایوا حودا و و قضوایایی کوه اتفواق مویافتود بایود
بیتفاوت بانی به هر حال چه بخداهی و چه نخداهی  ،مر م با مشوارکت حوداقلی
یا حداکثری کسی را بهعخدان رئیس جمهدر انتخاب میکخخد .حال که چخیا اسوت ،از
نظر عقالنی همه مکلفاند ر انتخابات حضدر پیودا کخخود ،بوه نوخ اصول رأی
بدهخد و نمیتدانخد ر انتخاب یا عدم انتخاب اصل بیتفاوت بانخد .پس بهتر اسوت
مر م را ترغیب کخوی بوه ایخکوه ر انتخابوات حضودر پیودا کخخود .حضودر مور م ر
انتخابات ،یعخی حضدر ر سرندنت خد نان.
ایجاد امید در مردم

باید مر م را امیدوار کور  .رسوت اسوت کوه موا ر ایوران بوا مشوکالت عدیوداای
مداجهی ؛ اما اگر رئیس جمهدر کارآمد ،فعال ،مؤما و متدیا انقالبی سور کوار بیایود،
* سخخرانی استا خسروپخاا ،به مخاسبت انتخابات ریاست جمهدری  1400برای مبلاان ماا مبارم رمضان.
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میتداند آثار و برکات خدبی برای جامعه به ارماان بیاور  .رست است که وضوعیت
اقتاا ی کشدر موا نابسوامان اسوت و از ایوا جهوت چخودان مدفوق نبود ا و حتوی
ناکامیهایی ه انتهای ؛ اما ر عرصههای یگری از انقالب اسالمی به مدفقیتهای
چش گیری رسیداای  .مدفقیتهای علمی و پزنکی ایران بسیار خودب بود ا اسوت.
اوای انقالب برای ایران از بخگال ش و پاکستان ربیب میفرستا ند و حتی بعضوی از
آنها پزنک نبد ند و ربابت میکر ند؛ اما حاال بیمارانی از اروپا برای رمان بوه ایوران
میآیخد .پزنکی ایران ه از نظر علمی ،ه از نظر مهخدسوی پزنوکی و هو از نظور
ارو رند چش گیری انته است .ایخکه ر وضوعیت کرونوا کشودر موا تدفیوق پیودا
میکخد واکسخی تدلید کخد که اندا و اقسام ویروسهای کدئید ندز ا را پاسخ بدهد و
واکسیخه بکخد ،نشان از همان رند چش گیر است که تدانسته به ایوا ظرفیوت برسود.
ر حدزای سلدلهای بخیا ی ه  ،مراکز مختلفی تدفیقات خدبی انتهاند .بحث لقاح
ماخدعی و مقدلههایی که مربدط به حدزای فرزندآوری مینود نیوز ،رنود خودبی
انته است .مقدلههایی مث ناندتکخدلدژی ،بیدتکخدلدژی هستهای و عرصههای یگور
ه  ،ایران جزء کشدرهای سدم تا نش نیاست.
حاال سؤال ایاجاست که چطدر ایران تدانست ر ایا عرصهها به مدفقیتهایی برسد
و ر عرصههای اقتاا ی ،بازرگانی ،وار ات و صوا رات نتدانسوتهایو بوه مدفقیوت
بارزی برسی ر حالی که پیشرفتهای باال ،بسیار ندارتر و پیچیداتور از مقدلوهی
ال
اقتاا و معیشت است .اگر گفته ند ما ر تحریمی  ،جداب رستی نیست؛ آیا موث ً
ر ابزارآالت نظامی تحری نیستی آنجا که بیشتر ر تحریمی ! آیا ر ساخت ناوهوا،
ناوبرهووا و زیر ریاییهووا ر تحووری نیسووتی آیووا ر زمیخووهی نوواندتکخدلدژی یووا
بیدتکخدلدژی هستهای ر تحری نیستی ر ایا مدار که تحری خیلی بیشتر است و
جدیتر تا ر حدزای تاذیه .آنجا که تحری بیشتر است ،مدفقیت بیشتری انتهایو
سرش چیست
و ایاجا که کمتر ،مدفقیت ما محدو تر است؛ ّ
راز دستیابی کشور به موفقیت در امور اقتصادی

راز ایا مطلب ر یک نکته است؛ ایخکه هور جوا نیروهوای جودان انقالبوی و موؤما
حضدر انتهاند ،تدانستهاند سوتآور هوای بزرگوی انوته بانوخد و هور جوا آنوان
نبد ااند ،نکست خدر اای  .البته بعضیها از نظر سوخی پیرنود؛ اموا روحیوه و نشواط

جدانی ارند .وقتی ر مجمدعهای نشاط جدانی و روحیوهی انقالبوی نبانود ،مدفوق
نمیندی  .برای مثال ر ساخت پراید مدفق نمیندی  ،ر مسئلهی گخدم مشک پیودا
میکخی و ر تهیهی ان ریدر ه گرفتار مینودی ؛ چودن متدلیوان ،جودان موؤما و
انقالبی نیستخد.
ویژگیهای فرد انقالبی

حاج قاسم سلیمانی مصداق عینی مؤمن انقالبی

ا عایی که مطرح میکخی  ،صرفاً ا عای نظری نیست و عیخیت عملوی پیودا کور ا کوه
نمدنهاش حاج قاس سلیمانی است .حاج قاس سلیمانی وقتی با رالبوان ،القاعودا یوا
اعش مداجه میند که ر ارران ما حضدر انتخد و نبال هجدم به تشیع ،اسوالم،
انقالب و حتی برا ران اه سخت بد نود ،وار عمو نودند .ایشوان بوا همویا نگواا
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مخظدر از انقالبی بد ن چیست بعضیها انقالبیگری را بد میفهمخد؛ اما مقام معظو
رهبری؟دم؟ میفرمایخد ،انقالبی کسی است که تدحید و تقدا ر رأس امدرش باند .اگر
کسی گرفتار نرم ،ولد نورم خفوی اسوت یوا تقودا و ور الزم را نودار  ،انقالبوی
نیست ،هر چخد نعارهای انقالبی بدهود .تدحیود و تقودا ،ر رأس انقالبوی بود ن و
انقالبی ماندن است .ویژگی وم انقالبیگری ،عقالنیت است .انقالبویگوری بوه ایوا
معخا نیست که افرا مث سرخپدستان حمله کخخد ،هیاهد نمایخد و کاری انجوام هخود.
خیر ،باید ر کارها عقالنیت حاک بانود .ویژگوی یگوری کوه حضورت آقوا بورای
انقالبیدن ذکر کر ند ،تالش برای حفظ اسوتقالل کشودر اسوت .استکبارسوتیزی هو
ویژگی یگر است .باید باور کخی که استکبار به نبال نابد ی کشودر اسوت .انقالبوی
کسی است که استکبارستیز باند .ویژگی یگری انقالبی بود ن ،جوذب حوداکثری و
فع حداقلیست .عداای خد نوان را از قطوار انقوالب بیورون مویاندازنود و یگور
نمیخداهخد به آن برگر ند .ما باید تالش کخی که چخیا افرا ی به انقالب برگر نود و
جذب حداکثری انته بانی  .اگر ایا ویژگیها به مدیریت جها ی ضمیمه ند کوه
مقام معظ رهبری؟دم؟ آن را ه از ویژگیهای انقالبیگری می انخد و اگور موا ولوت
جدان ،مؤما و انقالبی انته بانی که تدحیود و تقودا ر رأس کوارش بانود ،نبوال
استقالل کشدر باند ،استکبارستیز بانود و غدغوهی جوذب حوداکثری و مودیریت
جها ی انته باند ،قطعاً به نتیجه میرسی .
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انقالبی ،یعخی نگاا به اسوتقالل کشودر ،استکبارسوتیزی ،مودیریت جهوا ی و جوذب
حداکثری که تدحید و تقدا ر رأس همه بد  ،جریان مقاومت را بیاالمللوی کور  .ر
ِ
حشد نعبی عراق ،ه نیعه بد  ،ه سخی ،ه مسویحی و هو ایوز ی؛
میان برا ران
یعخی ا یان مختلف ،جریان مقاومت را نبال میکر ند.
نیاز کشور به مدیرانی همچون شهید سلیمانی و شهید فخریزاده
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اگر ما مدیری جها ی و انقالبی چدن حاجقاس ر ولت انته بانی  ،آیوا وضوعیت
اقتاا ی ،معیشتی ،کشاورزی و صخعتی ما به همیا نک میماند حانا و کال! ما ر
عرصههای هستهای و فاعی ،مدیریتی جها ی ،نجا  ،عوال  ،عاقو  ،مودیر و مودبر،
چدن انشمخد نهید حاجمحسا فخریزا ا را انتی که عال بود  ،فیزیوک ان بود ،
اه حکمت بد  ،اه ا بیات بد  ،بسیار متداضع بد و مدیریت جهوا ی انوت .او،
تفکری انقالبی به معخای قیق کلمه انت و اه عم کر ن بد  ،نه ایخکه فقب حرن
بزند .بعد از نها ت ایشان نیز ،حضرت آقا تدصیه کر ند که همهی کارهایشان ا اموه
پیدا کخد و چیزی زمیا نماند .نهید حاجمحسا فخریزا ا مدفق ند ر عرصههوای
مختلف نظامی ،فاعی و هستهای ،مدیری تدانمخد باند؛ چدن انقالبی بد .
موفقیت کشور در زمینههای مختلف

نمدنههایی که مطرح ند ،نشان می هد که نباید مر م ر حالت ناامیدی بمانخد .ما ه
نباید سخخانی بگدیی که مر م مأیدس نودند .اموروز واقعیوت تلخوی وجود ار و
برخی ولتمر ان ضعیف ،ناکارآمد ،پیر و فرسود ا ر رأس امودر هسوتخد کوه اهو
تدبیر نیستخد .آنان وضعیت اقتاا ی کشدر را به ایاجا رسوانداانود کوه مور م نتیجوه
میگیرند که انقالب ناکام ماندا یا نکست خدر ا است .اگر انقالب نکست خدر ا،
چطوودر ر مسووائ هسووتهای نکسووت نخوودر ا اسووت چطوودر ر نوواندتکخدلدژی و
بیدتکخدلدژی نکست نخدر ا است چطودر ر علو و پزنوکی نکسوت نخودر ا
است گسترای پیروزیهای ما ر انقالب ،خیلی بیشتر از گسترای نکسوتهایموان
است.
موفقیتها ،مرهون نیروهای جوان و انقالبی

هر جا پیروزی حاص ندا است ،به خارر ایا بود ا کوه جدانوان موؤما و انقالبوی

دلیل تاکید رهبری بر دولت جوان انقالبی

سرش ایوا اسوت کوه بوه
تعبیر ولت جدان انقالبی که مقام معظ رهبری؟دم؟ فرمد ّ ،
تجربهی  42سال اخیر تدجه ار  .ایشان بهوضدح یدااند که هر جا پیشورفتی بود ا،
به ست چخیا افرا ی بد ا است .ر سوالهوای جخوو و ر رنود و پیشورفتهوای
علمی همیا بد ا و اگر بخداهی وضع معیشتی و انتاال ه اصوالح بشود و مور م
امخیت نالی و اقتاا ی پیدا کخخد ،باید جدانان مؤما و انقالبی وار میدان ندند.
شنیدن سخنان مردم دربارهی مشکالت و انتخابات

تدصیهی ما ایا است عزیزانی که به سفر تبلیای میروند و با مور م ارتبواط ارنود،
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حضدر انتهاند .واکخس کرونا ه اخیوراً ر کشودر موا ،تدسوب انشوجدیان مقطوع
کارنخاسی ارند ساخته ندا است؛ یعخی جدانهایی با هدایت عداای از انشومخدان،
ایا واکسا را تدلید کر ااند .ایا واکسا را فقب چخد کشدر ر نیا تدانسوته بسوازند.
ساخت واکسا کرونا ر ایران ،یک پیروزی و اعجاز است و کرامت و تدفیق بزرگوی
به نمار میآید .ایاها تدفیقات بزرگی است که باید برای مر م بازگد نودند .ممکوا
است برخی سؤال کخخد ،پس چرا سفرای ما کدچک ندا است و رست مویگدیخود!
باید به آنها حق بدهید .البته باید ایا را به مر م انتقال بدهید که هر جا جدانوان موؤما
و انقالبی بد ااند ،ناهد رند بد اای  .هر جا نیوروی انقالبوی حضودر انوته اسوت،
عدالت ،مبارزا با فسا  ،رند ،بالخدگی و پیشرفت وجد انته و هر جا انقالب ست
نااهالن افتا ا است ،آسویب یوداایو  .گروهوی هسوتخد کوه هموهی ناکارآمودیها و
ناتدانیها را به تحری نسبت می هخد و ح مشکالت را ر ایجوا رابطوه بوا آمریکوا
جستوجد میکخخد؛ آمریکایی که نبال تجزیهی کشدر ماست ،همانرودر کوه نبوال
تجزیهی سدریه و عراق بد  .آمریکا به مر م خد ش ه رح نمیکخد .باالتریا آموار
مرگومیر ر ماجرای کرونا ر آمریکا وجد ار  .وقتی سی  ،زلزله یا ردفانی اتفواق
میافتد ،گاهی چخد روز برق چخد ایالت آمریکا قطع اسوت .پخجواامیلیودن نفور ،فقیور
کارتاخداب ر ایا کشدر سیادمیلیدنی هست! آنوقت انتظار اری کوه آمریکوا بوه
ا ایران و مر م ما برسد راض است ایران وقتی به مدفقیت ست پیودا مویکخود و
کامیاب میند که جدان مؤما و انقالبی ر رأس امدر باند .باید به جودان انقالبوی
اعتقا و ایمان انته بانی .
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حتماً به سؤاالت متعد آنان ربارای انتخابوات پاسوخ بدهخود .اگور فور یوا افورا ی
ر لی و انتقا ی از هر نخای ارند ،با حدصله گدش بدهید .حتوی ممکوا اسوت
نقدهایی نسبت به رهبری انته بانخد؛ باز ه با حدصله بشخدید .سیرای مقام معظو
رهبری ایا است؛ نما ه حلو انوته بانوید و عاوبانی نشودید .بعضوی از مور م
مشکالت اقتاا ی ارند ،با حدصله گدش کخید و بعد با رمأنیخه ،با عل  ،بوا مخطوق و
با اخالق پاسخ و تدضی بدهید.
بیان لزوم شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح
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باید برای مر م تدضی هید که اگر ر انتخابات نرکت نکخخد ،فر ی ناصال و حتی
ناکارآمد رأی میآور و باز ه بعد از چهار یا هشت سال ،نوما موینالیود .بوه جوای
ایخکه هشت سال بخالی و اعتراض و نقد کخی  ،یک روز ر انتخابات حضدر پیدا کخی
و به فر اصل رأی می هی  .اصل  ،کسوی اسوت کوه غدغوهی اصولیاش مسوائ
اقتاا ی کشدر باند .اصل  ،کسی است که غدغهی اصلیاش معیشت مر م باند و
بداند معیشت مر م را چگدنه ح کخد .اصل  ،کسی است کوه بوا فسوا اقتاوا ی و
رانتخداری مقابله کخد؛ فرقی ه نمیکخود کوه از جخواح چو بانود یوا راسوت ،از
اصدلگرایان باند یا اصالح رلبان .هر کسی که فسا اقتاا ی ار  ،سور اختاپدسوی
رست کر ا و ست و پاهایی برای خدیش ایجا نمد ا ،باید از بیا برو .
وقت انتخابات که رسید ،باید مر م را عدت کر که سوخخان اورلبوان را بشوخدند و
ببیخخد کدامیک نهتخها میخداهخد با فسوا مبوارزا کخخود ،بلکوه بایود بگدیخود چگدنوه
میخداهخد مبارزا کخخد .آنها باید تاری کخخد که آیا بورای مبوارزا بوا اختواپدسهوای
اصالحرلب و اصدلگرا که فسا اقتاا ی ارند ،راهکار ارند یا نه راا مبوارزانوان
چیست ایخکه صرفاً نعار عدالت و مبارزا با فسا بدهخد ،کافی نیست .ایوا نورایب،
بسیار کلیدی است .اورلبان باید چگدنگی تدجه بوه معیشوت مور م و انوتاالزایوی
برای آنان را تدضی هخد .برای مثال وقتوی موا ر ایوران خد روسوازی اریو  ،چورا
قطعات باید از چیا وار ند  .اگر ایا قطعات ر اخ تدلیود نود  ،یعخوی هوزاران
جدان انتاال پیدا میکخخد .چرا باید ان ریدر از خارج وار ند آیوا تدلیود ذرت و
سدیا ر ایران میسر نیست اگر ایا کاالها ر ایران تدلید ندند ،چخد هزار نفر انتاال
پیدا میکخخد چرا باید چیخیها بیایخد ر خلیج فارس و ماهیهای ما را بگیرند ،ببرنود
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وقتی انتخابات نز یک ند ،مر م از ماا یق ه میپرسخد .ر ایوا هخگوام ،آیوا بایود
مبلاان ورو کخخد یا نه پاسخ ایا است که وقتی به حجت نورعی مویرسوید ،ورو
کخید؛ اما نوه همچودن ورو احوزاب .وقتوی نخاوی چودن عضود حزبوی اسوت از
اورلبش فا میکخد ،ما مدافق نیست رلبهها و مبلاان خیو و گرفتوار نودند .ر
نأن یک رلبه نیست که خد را ر چارچدب حزب محدو کخد؛ اما اگر نخاوی را
ا ید که غدغوهی معیشوت مور م را واقعواً ار و بوه
ذیصالح و اصل تشخی
راهکار ه اندیشیدا است ،او را به مور م معرفوی کخیود .مبلاوی کوه مویخداهود ر
مخطقهای کار فرهخگی و تبلیغ یا انجام بدهد ،نباید وار عداهای ماا یق انتخابات
ند  .تأکید ما بیشتر بر ایا است که مبلاان به مر م امید بدهخد ،آنوان را تشودیق بوه
حضدر ر انتخابات کخخد و مضرات عودم حضودر را برایشوان تدضوی هخود .بیوان
ویژگیهای فر اصل و اورلب جدان انقالبی ه الزم اسوت؛ ایاهوا تدضوی ا ا
ند  .اگر به ماداق اصلحی ه رسیدید و مر م سؤال کر ند ،بعود از مخبور بگدییود.
روی مخبر ،تا میتدانید نواخ ها را بگدییود ،ویژگیهوا را بشومارید و تشودیق بوه
حضدر ر انتخابات کخید.
اه بیت عامت و رهارت ه  ،همیشه براساس تکالیف نرعی ر امدر سیاسی
و اجتماعی ورو میکر ند .اگر قرار بد امام حسیا  ،امام حسا مجتبی یا اموام
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و به نیا عرضه کخخد .اگر همیا کشتیهایی که نیروی ریایی سپاا و ارتش میسوازند
ر اختیار ماهیگیوران خد موان بگذارنود ،مور م مویتدانخود ر صوید مواهی ،تدلیود
خدراکیها از آبزیان و تدزیع آن ر جهان نقش پررنگی انته بانوخد و نوا هوای
زیا ی را فراه کخخد .خالصه ه باید مر م را تشدیق کر کوه ر انتخابوات حضودر
پیدا کخخد ،ه تشدیق کر که از نظوام و انقوالب موأیدس نشودند و هو ترغیوب بوه
انتخاب اصل کر  .مختخب آیخدای مر م نباید ر پی ارتباط بوا آمریکوا بانود و هموه
چیز را به تحری و برجام وص کخد .بله ،ارتبارات بیاالمللی بایود انوته بانوی  .ر
کار اقتاا ی ،ارتباط بیاالمللی یک اص است؛ ولی اص اول ،قدرت اخلوی اسوت.
اگر قدرت اخلی به حد ناابی برسد ،کشدرهای یگر حاضر میندند با ما قورار ا
ببخدند ،معامله کخخد و ارتباط اقتاا ی برقرار نمایخد.
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و یا ائمهی یگر مأیدس ندند و مر م را به ناامیودی سودق بدهخود ،اان از
کاظ
نیعه چیزی باقی نماندا بد  .امروز اگر نیعه ر سراسر جهوان گسوترش ار  ،مخشوأ
گسترنش امید ،معرفت ،عقالنیت ،حل  ،نجاعت ،صبر و تدبیر بد ا اسوت؛ انقوالب
اسالمی ه به همیا ویژگیها نیازمخد است.
بیان معارف دین و اهل بیت

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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در ماه مبارک رمضان

مبلایا گرامی ،تا میتدانید معارن اسالمی و سیرای اه بیت را به مور م مختقو
کخید؛ بهویژا ر ایا ایام مبارم ماا رمضان ،باید معارن اه بیت  ،محبت خانودان
رسالت و آمدزاهای ائمه و سیرای عملی آنان را تبلیغ و ترویج کخید .باید بوه
مر م انس با اه بیت و تدس به آنان را یا بدهید .البتوه مور م بسویاری از ایوا
مسائ را می انخد و نباید خسته ندند .مر م باید بدانخد کوه انوس و ارتبواط بوا اهو
َُ
َ
اإلَ ْْو ا ْإاَ َالوَْإ » 1.وقتوی اهو بیوت
بیت  ،مخشأ تقرب آنها به خداستَ « :و ْابتغوا
األسماء ُ
میفرمایخد که « َوالله َن ْح ُن ْال َوس َیل ُة َإلی َ ُ َ 2
ُ
الحسنیی» 3،یعخوی اسومای
الله
الله» یا «نحن و ِ
ِ
ِ
ِ
حسخای الهی اهو بیوت هسوتخد .مواا مبوارم رمضوان ،مواا نهوجالبالغوه و مواا
امیرالمؤمخیا نیز هست؛ پس باید ماا انتقال معوارن و حکموتهوای آن حضورت بوه
مر م باند .ایا معارن را به مر م انتقال هید .البته همهی نما استا ید و بسیار بویش
از بخدا مستحضرید که ر کخار ایا معارن ،حتمواً بحوث امیود و نشواط و ایخکوه موا
مسؤولی برای حفظ انقالب اسالمی و ثمورای خودن نوهیدان ،بایود ر نظور بانود.
نجرای ریبه و حسخهای که از ایا انقالب تا ایاجا رسیدا ،بوا خودن پوام نوهیدان
رند کر ا است و ما به تعبیر امام  ،نباید بگذاری به ست نااهالن بیفتد؛ لذا توالش
نواءال نوخ اصول و
کخی ر انتخابات نرکت نمایی  ،به مر م امید بدهی  ،تا ان
ّ
انقالبی سکان ار اجرائیات کشدر ند .
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