علي معلم و افشین یداللهي در روزهاي آخر سال
به کاروان رفتگان پیوستند

والدت حضرت فاطمه زهرا )س( ،روز مادر و زن مباركباد

ِ
یاد بعضی نفرات

سال نو مبارك
لحظه تحویل سال :۱۳۹۶
دوشنبه  ۳۰اسفند ،ساعت  ۱۳و ۵۸دقیقه و  ۴۰ثانیه

به چه امید در این خشکسال میباری؟  - /وظیفه
من است باریدن /امید وظیفه من نیست.
حتما ســال تلخی بود این سالی که میرود؛ سالی
کــه نیکو نبــود برایمان با آن بهــاری که آقای
کیارســتمی را با خود بُرد .سالی که تا تهش
ولکن نبود انگار....

۱۳۹۶
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سرزمین همیشه بهار
ایران،
ِ

نامه  ۴نماینده
به رئیسجمهوری درباره
دستگیریهای اخیر

رونمایي از لویاتان
احمدینژادیها
اﺣﻤﺪ ﻏﻼﻣﻰ  .ﺳﺮدﺑﯿﺮ
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ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد 96
ﭼﮕﻮﻧﻪ رﮐﻮردﺳﺎز ﺷﺪ؟
صفحه ۵

حاجیفیروزهای
»دانشجو«
صفحه ۴

معرفی چند شهر برای سفر در نوروز
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ﮐﻮﻟﻪﮔﺮدى ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎن
صفحه ۱۳

فرمانده سپاه مطرح کرد

هندسه اصلیِ
مرحله سوم انقالب
صفحه ۶

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﻓﺘﺮ دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺﻣﺼﻠﺤﺖﻧﻈﺎم
درﺑﺎره ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ »ﺷﺮق«
صفحه ۶

ﺣﺮف اول

مظلومیت دخت پیامبر

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

بهاران خجسته باد

نوروز است ،چه شیرین و چه تلخ

هزار کشته رانندگی نوروزی

تهران؛ زیباترین مقصد نوروز

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﻓﺎﺿﻞﻣﯿﺒﺪى

*

تو را دانش و دین رهاند درست
در رستگاري ببایدت جست
به گفتار پیغمبرت راه جوي
دل از تیرگيها بدین آب شوي
اگر چشم داري به دیگر سراي
به نزد نبي و علي گیر جاي
محمد بدو اندرون با علي
همان اهل بیت نبي و ولي )فردوسي(
در ســالروز والدت دخــت پیامبر صلیاﷲ
علیــه و آلــه ،حضــرت فاطمــه زهرا ســالم
اﷲ علیهــا نمیخواهــم از تاریــخ والدت آن
بزرگبانوی اســالم مطلبی بر قلــم آورم ،زیرا
تاریــخ دقیق والدت غالب بزرگان تاریخ بهطور
دقیق روشــن نیســت .همانطور که نمیتوان
روز والدت پیامبــر بزرگ اســالم را بدون هیچ
اختالفی روشــن کــرد ،دوازدهــم ربیعاالول؟
هفدهــم ربیعاالول؟ یا در ماهی دیگر؟ اگر ماه
آن روشــن اســت ،در کدام ســال؟ عامالفیل؟
عامالفیل چه سالی است؟

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻣﺎﻣﻰ

ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﻰ

دوست عزیز :امروز دوســتی یک نقاشی زیبای
بهــاری از »کلــود مونت« به نشــانه آغاز بهار
برایم فرستاده؛ بانویی در بهاران بر زمین سبز و
زیر آســمان آبی نشسته و دارد کتاب میخواند.
ســرود رودها را میشــنوی؟ پرواز پروانهها را
میبینی؟ رســتن سبزهها و شــکفتن شکوفهها
را مینگــری؟ چلچلههــا چهچــه میزنند و
بازگشــتهاند ،بلبالن نغمه حیات ســر دادهاند.
دیدی که زمســتان رفت و روســیاهی به زغال
ماند ...گفتم که شب و هم و غم میگذرد و بهار
میآید .گفتم که به قــول جبران خلیل جبران
آنگاه که بهار سرودش را سر میدهد ،مردگان
زمستان برمیخیزند ،کفن را دور میاندازند و به
پیش میتازند .حاال شاخههای عریان سبزپوش
شدهاند و سبزهقباها به پیشواز بهار آمدهاند؛
نرمنرمک میرسد اینک بهار
بوی سبزه بوی باران بوی خاک

ادامه در صفحه ۱۵

ادامه در صفحه ۱۵

چــه رســمی عزیزتــر از اینکه هر ســال باید
تمــام طبیعت و تمام تن و جــان و جهان ما ،این
زائران مقصد نهایی آرامش و فالح و شــادمانی،
از رودخانــه مقدس ایام نوروز و ایام عید بگذرند،
خود را غســل دهند و به یمن آشــتی ،عشــق و
تقســیم و تبســم پا به ساحل ســالی دیگر نهند
و امســال نیــز از پی فرازونشــیبها ،شــوقها و
اندوهان ،مشکالت و گشــایشها و افعال نیك و
بد خــود ،باز پا به خنکای رودی میگذاریم که ما
را به سوی وحدت ،بخشــودگی و بهار میطلبد.
باز روزی نو ،فصلی نو و ســالی نوتر فرا رســیده
است ،میدانیم جامعه و مردم ما در کنار تمامی
ســاکنان ایــن کره خاکی در ســالی که گذشــت
مشکالت بسیاری را پشت سر نهادهاند و سنگینی
این بار چنان کمرشــکن بوده اســت که هر سال
مجبور شــدهایم بخش عمدهای از این معضالت
پیاپی را با خود حمل کنیم و از رود بگذریم.

در قــرون وســطی در برخــی از مناطق اروپا
رســم بر آن بود که ســاکنان خانهها فضوالت و
ادرار خــود را در ظرفهای خاصــی جمعآوری
کرده ،ســپس آن را از پنجره بــه کوچه و خیابان
مجاور میریختند .این نجاسات آنقدر روی زمین
باقی میماندند تا با گذر زمان به وسیله محیط از
بین بروند .امروزه ایــن عمل برای فرزندان همان
افراد بسیار ابلهانه و شــگفتآور تلقی میشود.
در آمــاری که ســازمان پزشــکی قانونی کشــور
منتشــر کرده ،در تعطیالت نوروزی در پنج ســال
گذشته به طور متوسط سالی هزارو  ۷۶نفر بر اثر
حوادث ترافیکی در کشور ما کشته شدهاند .بعید
نیســت که در آینده نه چنــدان دور ،فرزندان این
مرز و بوم درباره ما جوک بســازند وقتی بفهمند
در اوایــل قرن بیســتویکم میــالدی زمانی که
نیاکان دانشــمند ایرانیشــان در فناوری جراحی
تلهروباتیک پیشرفتهای چشمگیری کرده بودند.

تهران زیباترین شهر غرب آسیا و خاورمیانه
اســت؛ این واقعیــت ملموس در ایــام نوروز
با کاهش شــلوغی شــهر و حجــم ترافیک و
آلودگی هوا ،بیش از هر زمان دیگری به چشم
میآید .از آنجا که ســفرهای نوروزی معموال
خانوادگی و به همراه فرزندان صورت میگیرد،
مســافران و گردشگرانی که مقصد تهران را در
نوروز انتخــاب میکنند ،این فرصــت را دارند
که به راحتــی و با قیمتی مناســب و ارزان ،از
جاذبههای عالی طبیعی ،فرهنگی ،سیاســی و
اجتماعی کالنشهر بزرگ و زیبای ایران و غرب
آســیا بازدید کنند .عالوه بر ساکنان شهر تهران
و حومه که در ایام نــوروز میتوانند با آرامش
بیشــتر از تهران بازدید کنند ،این شهر میتواند
بــرای همه مــردم ایــران بهویژه شــهروندان
کالنشهرهای مشــهد ،اصفهان ،شیراز و دیگر
شهرها مقصدی دیدنی باشد.

ادامه در صفحه ۱۵

ادامه در صفحه ۱۵

ادامه در صفحه ۴

ادامه در صفحه ۴

جناب آقایحمیدرضا هاشم نیا

همراهان امروز

ارتبـاطبا روزنـامهشـرق
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احمدينژاديهــا و برخــي
اصولگرایان خواسته یا ناخواسته
»دولــت مــدرن« را واژگونــه
ميخواهند .اگر لویاتــان هابز در
قرن هجدهــم از درون مضمحل
شــد و دولــت تامــه در جدالــي درونــي و بیروني
)حوزه عمومي -خصوصــی( به بیماري مهلك امر
خصوصي دچار شــد و جان باخت ،اما یگانه اثر آن،
یعني دولت باقي ماند .تا این بار دولتي با بوروکراسي
تمامعیار شــکل بگیرد .دولتي استوار بر مکانیسم که
در دســتگاه آن ،حق به قانون استحاله یافت و از دل
آن دولت مشروطه سر برآورد .دولتي قانونگرا که با
ابزار قانون لویاتان را رام کرد و قالب به سوراخ بیني
آن انداخــت .پس از آن به گفته ماکس وبر قانونیت،
مترادف با مشــروعیت شد و کارل اشمیت پیشبیني
کرد ،آینده متعلق به دولتي است که بتواند تکنولوژي
قدرت را در قالب نظاممند بوروکراســي نهادینه کند.
اینــك دولتهاي مدرن با عقالني جلــوهدادن امور
غیرعقالنــي و بــه حکم قانون ،در پي آن هســتند تا
با تلطیف و اســتحاله تئــوري »حفاظت و اطاعت«
راهبردهاي پیشــین را در قالبي نــو عرضه کنند .اما
اصولگرایان ،خاصــه احمدينژاديها در پي احیاي
دوباره لویاتان هستند .آنان ميکوشند قالب تاریخي
دولت مدرن را از ســوراخ بیني آن خارج کرده و او را
مطیع و منقاد خویش کنند .اصولگرایان با ابزارهاي
دولــت مدرن به مقابلــه خودش ميرونــد .قانون،
دموکراســي ،احزاب ،تکثــر ،همه اینهــا جعبهابزار
دولتهاي لیبرالي اســت که در دستان غیرلیبرالها
هم کارایي دارد.
اصولگرایان ،بهویــژه احمدينژاديها ،اگرچه با
صراحت عنوان نميکنند ،اما با این تفکر مخالفاند
که دولت محصولي انســاني مبتني بــر میثاق میان
همــه با همــه اســت و ماشــین دولــت در فرایند
تکاملش به نیروي قانوني مستقلي بدل ميشود که
نميگذارد به شکل »مِن عِندي« از سوي هر گروهي
مدیریت شود و این ماشین استوار بر قوانیني است که
*
باید محترم شمرده شود.
رؤیــاي منقادســازي لویاتــان از ســوي
احمدينژاديهــا از بازگشتشــان به اســطورههاي
باســتاني عیان ميشود .سوداي صید دوباره لویاتان،
همان لویاتاني که دولت مستقل دکتر محمد مصدق
را در پیش چشــم هزاران هزار ایراني به خشم آمده،
بلعید.
ایــران سیاســي ،از آزمونهاي بســیاري موفق و
ناموفــق بیرون آمده اســت .دولت مصــدق آزمون
ناکامــي ملت ایــران در ایــن نبرد اســت؛ ملتی که
سالها با حسرت انتقام سر کرد تا در فرصتي مغتنم
لویاتان را به دام اندازد و قالب در ســوراخ بینياش
فرو کند .حکایت انقالب اســالمي  ،۵۷حکایت نبرد
با همین لویاتان اســت که گذشتگان از هراسش تن
به حقارتهاي بســیاري دادند .از این منظر است که
شادي وصفناپذیر و انفجار شور در  ۵۷معنا ميیابد
و دركپذیر ميشود.
اینك احمدينژاديهــا و اصولگرایان ،دو طیف
متفاوتاند .اگر آنان تا دیروز یك خاســتگاه داشتند و
تاکتیكهایشــان متفاوت بود ،امروز خاستگاههایشان
متفاوت و تاکتیكهایشان مشابه است.
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