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سالیبادو دهۀفجر!
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وقتی اسم حضرت زهرا 
بانوان محله را دور هم جمع میکند

دربارۀ خلقت نوری
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حضرت حوراء انسیه

دهــه مبــارک فجــر چهلویکــم دیــروز در حالــی بــه پایــان رســید کــه
حضــور بســیار پرشــور مــردم و بخصــوص جوانــان در راهپیماییهــای
بیســابقه یــا کمنظیــر  22بهمــن امســال ،بــار دیگــر مهــر تأییــدی بــر
اصــل نظــام و تأ کیــدی بــر تــداوم انقــاب اســامی با تکیــه بــر آرمانهای
بلنــد ســال  57زد ،امــا بــه تعبیــر زیبــای نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خراســان رضــوی و امــام
جمعــه مشــهد ،درســت از فــردای دهــه فجــر امســال ،یــک دهــه فجــر دیگری آغاز شــده اســت
کــه آن را از ســالهای پیــش متمایــز میکنــد :دهـهای کــه تــا روز انتخابــات مجلــس یازدهــم
شــورای اســامی داریــم و اکنــون در همیــن دهــه بســر میبریــم.
بــرای ایــن انتخابــات مثــل همیشــه دو موضــوع بایــد مــورد توجــه همــه مــا باشــد :اول :اصــل
شــرکت در انتخابات و حضور همه اقشــار و ســایق و نگا هها در آن که خوشــبختانه با تعداد
چندیــن برابــری نامزدهــا بــرای هــر کرســی مجلــس بخوبــی ایــن هــدف تأمیــن اســت .در این
بحــث ،بــدون اینکــه بــه شــخص یــا اشــخاصی کــه اســم آنهــا را در برگــه تعرفــه مینویســیم
توجــه داشــته باشــیم بایــد بدانیــم کــه همیــن حاضــر شــدن در صفهــای طویــل انتخابــات
و صــرف رأی دادن بــه نامــزدی ،تقویــت اصــل نظــام و مبانــی انقــاب اســامی اســت فــارغ از
اینکــه بــه کــس یــا کســانی در ایــن نظــام انتقــاد داشــته باشــیم و از عملکردشــان در حوزههای
مختلــف اجرایــی یــا قانونگــذاری یــا قضــا دلگیــر باشــیم .بــدون ایــن رأیدادن فرصــت
قدرتنمایــی و عــرض انــدام مســئوالن کشــورمان را در حوزههــای بینالملــل و احقاق حقوق
ملتمــان را از آنــان ســلب میکنیــم و ضعــف مســئوالنمان در چانهزنیهای بینالمللی موجب
میشــود آنــان در مذاکــرات و در دفاعیاتشــان دســت پاییــن را داشــته باشــند و نتواننــد کاری از
پیــش ببرنــد .در حــوزه داخلــی هــم نظــام در شــرایطی کــه از حمایــت بخش بیشــتری از مردم
برخــوردار باشــد و بــه پشــتیبانی آنــان دلگــرم باشــد ،بهتــر میتوانــد کار کنــد و برنامــه بریــزد و
دوراندیشــی بــورزد و آینــده را بهتــر بســازد .ایــن یــک موضــوع عقلــی اســت و نیــازی بــه بحث و
اســتدالل بیشــتر از ایــن نــدارد.
دوم :عــاوه بــر اصــل شــرکت در انتخابــات و رأی دادن به هر نامزد دلخــواه ،دقت در تکتک
نامزدهایــی اســت کــه بــرای هــر حــوزه انتخابیــه خــود را در معــرض انتخــاب قــرار دادهانــد.
بســیاری از نامزدهــا کســانی هســتند کــه پیشــتر یــا در همیــن مجلــس شــورا حضــور داشــتهاند
یــا در مناصــب اجرایــی مختلــف کار کردهانــد و بخوبی میتــوان از میزان صداقت ،دینــداری،
والیتمداری ،تجربه ،مهارت ،پاکدستی ،پاکدامنی ،قانونشناسی ،سادهزیستی و دلسوزی
آنــان باخبــر شــد و آنهــا را بــا هــم مقایســه کــرد و برتریــن و مناسـبترین و بــه اصطــاح رایــج در
عــرف انتخاباتــی ایــن ســالها «اصلــح» یــا «صالحتریــن» آنهــا را انتخــاب کــرد و بــه مجلــس
فرســتاد .ایــن وظیفــه کوچکــی نیســت و نبایــد در ایــن دقــت مهــم قصــور کنیــم .بســیاری از
اشــکاالت از نمایندگانــی اســت کــه یــا وکیلالدولهانــد ،یــا میــز نمایندگــی را بــه ابــزاری بــرای
کســب رانــت و ســرمایه و سوءاســتفادههای مالــی یــا غیراخالقــی و زدوبندهــای کاســبکارانه
تبدیــل کردهانــد و از وظیفــه اصلــی خــود که همــان «نمایندگی» مــردم و «قانونگذاری» اســت
غافــل شــدهاند .شــاید شــورای محتــرم نگهبــان با حداقلــی از صالحیتها قناعت کرده باشــد
امــا ایــن وظیفــه ماســت کــه بــه ایــن حداقلهــا قانــع نشــویم و کســانی کــه بــا رســیدن بــه میــز
ممکــن اســت بلغزنــد یــا فاســد شــوند را از همــان اول انتخــاب نکنیم و دنبال کســانی بگردیم
کــه ســابقه قابــل دفاعــی در مــوارد پیشگفتــه داشــته و جهــادی عمــل کــرده و دل بــه دنیــا
نبســته باشند.
بــه خــدا تــوکل کنیــم و ســوابق افــراد را در نظــر بگیریــم و از روح مطهــر حضــرات معصومیــن
«علیهمالســام» بخصــوص مــوال و ولــی نعمتمــان امــام رضــا و نیــز شــهیدان عزیــز ایــن دههــا
ســال مــدد بگیریــم و بــه تکلیــف و وظیفهمــان بــه بهتریــن وجه عمل کنیــم و دهه فجــر دوم
امســال را بــا روســپیدی و آبرومنــدی رقــم بزنیــم .انشــاءاهلل.

