
 
 ي نوروزياز اين هزاره

 
 عالم پير دگر باره جوان خواهد شد   نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد 

دوباره زاده ي هستي در بخشش و دهش، عجب رستاخيزي است اين روز و نوروز، اين بلوغ و بهار. همه

خواني سرودي بهار و نوروزشود، مَثَلي مكرر است از حيات ناميرا و از نوخواستن جماد و گياهي و آدمي و پري. مي

ها را از عطاياي طبيعي و آييني آن برده است، چندان كه نام ازلي است كه ملت و فرهنگ ما، بيشترين بهره

نيسوسي نزد يونانيان هاي ديوست. پاييزان و جشنهَمْزيِ فروردين و ارديبهشت و خرداد آمده ا« ايران»همتاي بي

ونان نماد مغرب روند. ياعياد ملل جهان به شمار مي تريننوروزي براي ما ايرانيان، از بزرگهاي و بهاران و جشن

ي فرهنگ مشرق زمين در فصل شكفتن، حيات و هويت و استمرار معناي و ايران نماينده زمين در فصل چيدن

غ نداريد كه در و عجب اين كه از هومر تا يانيس ريتسوس، شاعري در يونان سرا گيرندجشن ميي خود را ملّ

يابيد و در ايران ما از فردوسي تا نيما زمزمه سرايي نمي روده باشدنيسوس، شعر نسآمد روح ديواحوال پاييز و پي

و اين حادثه  م اهل دل و دانش نكرده باشدتقدي ايشكفتن بهارانه، ترانهكه در وصف رسم رهايي بخش نوروز و از نو

چنان كه در ميان ايرانيان و يونانيان بوده ها و در ميان ملل جهان چندان رسم نيست و نبوده آندر ديگر فرهنگ

 است. 

ي ملتي خبر خواري به وقت شكفتن و برآمدن و بلوغ، خود از انتخاب هوشمندانهگزينش آيين شاد

و بسا اين نفس و ذات متحول طبيعت در آغاز رستاخيز خود  استهاي بشري بوده دندار تمدهد كه طاليهمي

سويي با هستي جوشي و بيداري و همبوده است كه انسان مشرقي و ايراني را از خواب زمستاني به جانب هم

كه فروردين  گان مبارك بادهجا و مانا و ابدي مانده است. نوروز بر همهنوز پابهها، كه چنين بعد از هزاره خواندهفرا

و  دهدهشت بر خاك و خردادش خبر از خورشيد عدالت ميآن از شكوهِ آرمان و آدمي، ارديبهشت آن از اطراق ب

آسا، به استقبال بهاران رفته و در ستايش معجزه يهمين است كه شاعران اين سرزمين اهورايي، با علم به اين نكته

ترين آميزين تصاوير، سحرترها سروده است. عاليها سفته و دَريا كرده و دُرهعشق و زندگي و رهايي، رازوري

 و باراني از وزن و رقص و نور و رنگ، از طريق كلمات همين شاعران در احوال اين ايام آفريده شده است:  هانقش

 هوايي معتدل، چون مهر فرزند          بساطي سبز، چون جان خردمند                  

 زمين را در به دريا گل به كشتي              نسيمي خوشتر از باد بهشتي 

 صبا جعد چمن را شانه كرده                شقايق سنگ را بتخانه كرده                    

 زده بر گل صالي نوش بر نوش     به هر گوشه دو مرغك گوش بر گوش 

كنيم. زندگان امروز نصيبي متفاوت اي تازه آغاز ميد را در هزارهامروز، اولين بهار و نخستين نوروز خو و ما

بختي كه ي ديگر نهاده، هم از قرني كهنه به قرني تازه رسيده، اي پا به هزارهبرند، هم از هزارهاز اين سفر مي

اين مأوا از  فراز و نشيب بهدر سفري پرگذشتگان نشد. در واقع ما انسان دو هزاره و دو قرن و دو سال، قسمت در

 ايم. زمان رسيده

شادماني را به اش، هاي مليآمدن آيينبه راستي اين انسان ايراني كيست كه فقير و غني آن به وقت بر

ها شوريده و بيرق كاوه خواهد. انسان ايراني در گزينشي تاريخي، بر پلشتيو صلح را براي همه مي طلبدتساوي مي

ي خاموشان خانهدد را به تاريك ام تا در جشن آزادي، ديو وروا رفته، تاب آوردهبرآورده كه هر چه بر من به نا



ي ما نيز با كالم ي گذشتهحيرت اينكه هزارهآغاز شده است.  ،اين حكايت از دربند كردن ديو در دماوند فرستم،

خواهي ايرانيان را با آزادي ويژگيكسي آغاز شد كه اين حكايت به شعر آورد، هزار سال پيش از اين فردوسي، 

 ت و نوروز فرهنگي ما را جاودانه كند. جوهر جان خود نوشت تا بهار مدنيّ

ي آموزيم، و هزارهو در بهار از هستي مي و رهايي روشنايي، رازي كه ما از بهار دربند كردن سياهي

مدنيت سامانيان، دوران  ي تركان غزنوي، فروپاشيهاي عظيمي در پي نهاديم: حملهپيشين را ما با چه هزينه

هاي ملي نشين، يورش مغوالن، سركوب نهضتو دخالت حكومت مستبد خلفاي بغدادالطوايفي، جور و ظلم ملوك

هاي عقيدتي، ديكتاتوري سياه صفويه، و عقايد، كشتار هاهها، جنگ احزاب و فرقها، فالكتها، تبعيدو دهقاني، كوچ

گان و دانشوران، بر هفرزان كشتارانساني، هاي ضدطوالني و كشورگشاييهاي يريآمد نادر و درگي افاغنه، برحمله

، به فرمان راهزني به نام ها در كرماني چشمداران انديشه، حكايت  زنديه، كوه كردن بيضهدار كردن طاليه

و  خاندان قاجارگي هعرضمحمد خان. ويراني ملي و فروش بخشي از كشور، تخريب معناي استقالل ارضي، بيآغا

هاي صليبي، داري، جنگزم، بردهيي فئودالداد دورههاي مستمر در اروپا و روسيه، طاعون، بيدر همين هزاره، جنگ

ي دوره هاي مدني در اروپا، پايانقرون وسطا، تشكيل امپراتوري عثماني، رنسانس در مغرب زمين، تشكيل نهاد

هاي عقايد در غرب و سرانجام انقالب صنعتي، تولد جهاني نو و نفوذ فلسفه ، نقش كليسا، نبرداهداري، انقالببرده

هاي بستهاي فرهنگي و بنها، شكستن اولين مرزخواه، نقش صنعت و رسانههاي آزاديسياسي، تشكيل جبهه

ي مردمي، هاهاي ملي و قيامي استعمار، خيزشعقيدتي، تردد و سهولت در تبادل آرا، آغاز عصر روشنگري، مسئله

جهان، از پاريس تا  ياران منورالفكري از ايران به هر گوشهدوزيدن نسيم رهايي در جهان، و سفر نخستين طاليه

 تماعي، فرهنگي و اقتصادي ايرانو تاثير اين هيجان جهاني بر موقعيت سياسي، اج از بيروت تا دهليپطرزبورگ، 

و به زانو درآمدن زورگويي و لد بهاري ديگرگون و متفاوت، نجام به بهار انقالب مشروطيت منجر شد، توكه سرا

هاي كالن و به دست گرفتن سرنوشت از گيريو تشكيل پارلمان و نفوذ و نقش مردم در تصميم استبداد قجري

 سوي نمايندگان مردم. 

مپراتوري ا نابودياي، ا بهار آزادي و نوروز شادماني چندان نپاييد، جنگ اول جهاني، تحوالت منطقهامّ

هاي هاي وسيعي در پي آورد، برآمد رضا شاه و دستاورددگرگونيپنج، كودتاي سيدضياء و رضاخان ميرعثماني، 

استعمار نو،  .ي ايران را رنگ و لعابي ديگر بخشيدي دوم ميالدي، چهرهفرهنگ غربي در واپسين قرن از هزاره

جنگ شمال و جنوب، به قدرت  ظهور دولت مقتدر آمريكا پس از گام امپراتوري جهاني بريتانيا،بهگام توان شدنكم

و حوادث بسياري با اندكي  هاقديم و تشكيل كشور شورا يميالدي در رئسيه 1917رسيدن آتاتورك، انقالب كبير 

و  هاآهن، دانشگاه، رسانهراه يطلبي درون نظام شاهنشاهي جديد، مسئلهاز نظر زماني و همچنين تجدد فاصله

نفت شمال و جنوب و سپس جنگ  يمسئله ،هاي اجتماعي از نهضت جنگل تا نفوذ حزب توده در جامعهبشجن

هاي دانشجويي و تشكيالتي، نشست سران شوروي، بريتانيا و آمريكا ، اعتصابات، جنبشسقوط رضاشاهدوم جهاني، 

و  حضور پرقدرت مليونو ديني، روشنفكري، ملي  ايهنقش جريانرضا پهلوي، در تهران، به قدرت رسيدن محمد

هاي مسلحانه عليه گرفتن ديكتاتوري پهلوي دوم، جنبش شكل، 1332خواهي مصدق و فاطمي، كودتاي آزادي

هاي و حضور روحانيون مبارز در صحنه 42ي پانزده خرداد هاي جديد، نقش سركوب ساواك، واقعهنظام، تولد نظام

و از سوي ديگر فشار اذهان عمومي و  تبعيد اماماعتراضات ديني، ي سياسي، مركزيت قم به عنوان سرچشمه

مراجع حقوقي جهاني به نظام حاكم، عصر فضاي باز سياسي، نهضت قم، تبريز، مشهد، اصفهان، تهران، اوج جنبش 

شت بازگ )بغداد تا پاريس(، و توجه اذهان به رهبري امام از راه دور ي پنجاههاي دههب در واپسين سالو انقال

ها و احزاب چپ، ملي، الئيك، ديني و عقيدتي متعدد، درگيري مردم با امام، آزادي زندانيان سياسي، ظهور گروه

هاي حكومت نظامي، اوج جنگ اعراب و اسراييل، مماشات شوروي و آمريكا، كودتا در افغانستان، كودتا در نيرو



بهمن  22و در نهايت انفجار عظيم  تحوالت منطقه يو به قدرت رسيدن صدام، مجموعه بركناري البكرپاكستان، 

مي بر اساس مباني دين مبين و معماري نوين نظا بر سه هزار سال سلطنت در ايران، پيروزي قطعي مردم 57

ها و بهار آزادي، نوروز نور و رهايي و آرامشي ملي كه چندان دوام نيافت و رژيم عراق با پرتاب اولين خمپاره اسالم

اي خياباني ههاي داخلي و برخوردخواني ملت ما را مكدر كرد. جنگفرصت بهاربه اماكن مسكوني در مرز غربي ما، 

ي ايران و عراق، قريب به هزار و سپس جنگ هشت ساله گيرياز سويي، مبارزه روياروي با آمريكا در پي گروگان

 رشد محصولي نفت،نقش مخرب درآمد تكي اقتصادي، هاي ملت ما وارد كرد، محاصرهميليارد دالر زيان به داشته

و هزاران مشكل  اقتصاديهاي هاي جنگ، ناكارآمدي سياستي سنگين ويرانيصنعت كشاورزي، هزينه نيافتن

هاي داخلي افغانستان، فلسطين، جنگ ستارگان، جنگ يتاثير درگيري اعراب و اسراييل و مسئله داخلي و خارجي،

عربي عليه  يك كشورهايهاي غرب، تحرها، فتنه، كودتااهپاشي شوروي، انقالبفروقومي در پاكستان،  هايهمبارز

حوادثي بود كه در  مجموعهن، درون ايرا قدرت يو مبارزه فارسجنگ خليجهاي خارجي ايران معاصر، سياست

آن گونه من جهان و ايران ما را گرفته بود و ما ايني دوم، داهاي قرن بيستم و در آخرين قرن هزارهآخرين سال

كه يكي از  ا با اين حال بايد گفتامّ زار جهاني از دست داديماهوي كاربخش را در هيبهار مانا و نوروز رهايي

ها و معنويتي است كه هرگز آيين نداشتهمين نگهخواه ما، فرهنگ شعرپرور و خرداد هاي تاريخي ملت وتيازام

و حتي عشق را در پستوي خانه از مضرات  شان نكرددر طول تاريخ با آن همه سركوب و شدايد و مصيبت، فراموش

 اي تازه داشته باشد. تا به وقت ظهور بهاري ديگري، توشه ،هر نوع تهاجمي دور نگه داشت

كه ملت ما يك بار ديگر در بهار  و نه قرن بيستم درگذشته بودي دوم به پايان رسيده و اما نه هنوز هزاره

خواهي شتافت و به ي آزاديبه استقبال همان معناي جاودانه 1376و باز هم در بهار و در خرداد، خرداد سال 

كند. چه گزينش اول بهار هاي خود اشتباه نمينشدر گزيهزاره و قرني كه بر او ستم روا داشته بود، ثابت كرد كه 

طلبيد و همچنين خواهان بازگشت حقوق شكوفه به عنوان عيد رهايي و چه انتخاب نيرويي كه آزادي ملت را ميپُر

مين ايراني كه دعاي تحويل سال ه« ي ايرانيان است.ايران براي همه» ي ناميرا كهانسان ايراني است، با اين اشاره

دار معنويت بر اين و به عنوان بيرق قلوب آرام و روشنايي براي همگان گويد و ازكالم و شعرشان، از صلح مي و نو

ا اين سفر و سلوك عاشقانه آيا بدون تاوان آغاز شده است؟! آيا امّ ي سوم و قرني تازه نهاده استارهسياره، پا به هز

شده است؟ ملت ما در حالي به استقبال اين آيين جمشيدي  رسيدن به عيد و نوروزي ديگر، به همين سادگي ميسر

پاي ملل ديگر در جشن ورود به هزاره و قرني كه از آن رود كه جشني در جشني ديگر را بر پا داشته است، هممي

نه »ها ياد شده است، ايرانيان نيز با پيروزي درخشان درگوي تمدنوها و گفتبه عنوان روزگار تفاهم فرهنگ

صدايي، نمايندگان حقيقي خود را برگزيد و در حركتي پارلماني، يك بار ديگر ثابت كرد كه ي تكبه دوره« تنگف

آزادي حق اوست. جشن پيروزي پارلماني و جشن نوروز، پرچم معنويت و آيين ملي، ديگر باره بر رأس حيات اين 

هاي ت ما براي رسيدن به شادماني ملي، هزينهملت و تاريخ و فرهنگ برافراشته شد و بر كسي پوشيده نيست كه مل

، به صورت حوادثي اشاره شود گونه خطسر كافي است بهسنگيني تقبل كرد و همچنان پايدار نيز باز مانده است، 

يابيم دعاي تحول و شعر بهارانه در تحويل ميجاست كه دري ما را دگرگون كرد؛ آنكه طي اين سه سال، جامعه

و نه بدون تاوان،  تحمل شب، صبح شيرين استت. نه بياي اسكرانهي نو تا كجا بيل و قرن و هزارهروز و ماه و سا

شعور، به فهم عالي مند باآيد، اين وهله نه آزادي داده و نه آزادي گرفته شد، بلكه اين ملت آيينآزادي به دست مي

نشان داد كه شعور ملي ما تا چه حدي  ،خجستهبهمن ماه  كراسي رسيد، انتخابات پارلماني درآزادي و درك دمو

 هاي بسياري به كف آورده شد: به رشد سياسي الزم رسيده است. رشد و رويايي كه از پس كابوس

ي آن از هشت سال تحمل جنگ و اداره، 57بهمن  22انقالب ، هاها و زندانها و كشتارها و ستمنهضت

شدايد ، ي اقتصاديمحاصره، سازيها و باز تحمل و تحمل به خاطر بازها و گرانيويراني، سوي جوانان همين ملت



مبارزه با  يادامه، مردان در رئوس امور ملي و كشوري، تحمل مضرات نبرد صفوف سياستفرهنگي و سياسي

ز تا انتخابات پيروزمند پارلماني در گامي چند پيش ا 1376و سرانجام انتخابات دوم خرداد ، گرهاي سلطهقدرت

گاهي مبارك دهد كه از سر سعادت، منزلتولد نوروز، يك شمارش اجمالي از حوادث، خود از حركتي خبر مي

طلبانه، آرام و داشته و در ادامه نيز مردم دست از مطالبات تاريخي خويش باز نخواهند شست. تحوالت اصالح

تا ا هر چه بود تا به امروز، امّ در پي داشتيز هاي خاص خود را نشمار و زيانهاي بيي ما چالششفاف در جامعه

ها مردم و جشن بزرگ نوروز امسال، ارزش ويژه و نتايج در خوري داشته و دارد، اين چالش فتح پارلمان به دست

هاي فشار جمهور، جامعه را مهيا و آبستن دگرگوني كرده بود: يورش گروهها در انتخاب رييسان آغاز رقابتاز هم

نوس، ي دادگاه ميكوماجرا، راه اندازي كارناوال عليه شخصيت آقاي خاتمي، ي سياسيي حامي توسعههابه همايش

هاي وسيع دستگيري، با هدف تخريب روابط ايران و اروپا در بدو حضور فصلي ديگر در سرنوشت سياسي ايران

تنش در نماز ، ها و جرايد آزادنههاي فشار به رساي گروهحمله، ي كرباسچيمسئله، مديران و شهرداران در تهران

ي آيت ا... هجوم به خانه، حمله به دفتر تحكيم وحدت، )تهران و اصفهان( و حمله به صفوف نمازگزارانجمعه 

ضرب ، حمله به مراسم بزرگداشت مرحوم بازرگان و زخمي شدن ياران او، هاي كورها و سوءقصديورش، منتظري

نگاران، تهديد روزنامه، اي مجلس پنجمهاي انتخاباتي ميان دورهگسترده نامزدرد صالحيت ، و شتم طالب اصفهان

و « هلموت هوفر»ماجراي بازرگان آلماني، هاها و اعتراض به بعضي فيلمحمله به سينما، انديشاندگرباشان و ديگر

اعتراض مطبوعات به طرح ، ابزاري از زن در مطبوعات استفاده داستان ممنوعيت، چالش ميان روابط ايران و آلمان

حمله به تجمع دانشجويان ، تهديد مطبوعات، اختالل در نماز جمعه و سخنراني آقاي هاشمي رفسنجاني، ذكر شده

، سقوط قيمت نفت، گراني كمرشكن، عقب افتادن حقوق كارمندان بعضي ادارات در سراسر كشور، در پارك الله

انفجار ، تعطيل شدن روزنامه جامعه، در سخنراني مديران جامعهداستان اعتراض به سوت زدن و كف زدن جوانان 

گذاري در ، بمبترور سپهبد صياد شيرازي، ترور نافرجام علي رازيني، ا... الجورديترور اسد، در دادگاه انقالب

، (ره و چندباره)دوباها حمله به روزنامه، ا... نورياستيضاح عبد، برخورد مسلحانه در اهواز، )ع(اطراف حرم امام رضا

افشاي ، 77اي در آذر هاي زنجيرهماجراي مخوف قتل، ا... نوري و دكتر مهاجراني در مراسم تشييعحمله به عبد

انتخابات سومين دروره ، آزادي و زندان مجدد امير انتظام، ي توستوقيف روزنامه، هانقش سعيد امامي در قتل

تعطيلي ، ري امتحان تشخيص اجتهاد براي گروهي از داوطلبانمجلس خبرگان و موج اعتراضات نسبت به برگزا

اعتراض به برنامه تلويزيوني معروف به ، درگيري در دانشگاه علم و صنعت، جامعه سالم و نويد اصفهان يماهنامه

رب و ، ضي آدينهلغو امتياز مجله، ها و رد صالحيت گستردهانتخابات شورا، اندازي در دانشگاه تهرانتير، «چراغ»

بازداشت و ، ي دنياي سخندادگاه مجله، حمله به اتوبوس هيأت آمريكايي، اي در قمهادي خامنهشتم سيد

، استيضاح دكتر مهاجراني از سوي مجلس و پيروزي مهاجراني، زن يتوقيف روزنامه، محكوميت دكتر محسن كديور

تشنج و درگيري ، الله )براي چندمين بار(حمله به تجمع دانشجويان در پارك ، بر هم زدن مراسم سالگرد مصدق

داستان طرح اصالح ، احضار و بازداشت مديران و مسئول مطبوعات، 78داشت دوم خرداد در مراسم گرامي

و  ، توقيفمتهم به جاسوسي 13دستگيري ، گردان خارجيگيري و حمله به جهانگروگان، مطبوعات در مجلس

ي مردم راهپيمايي و حضور گسترده، ي ناآرامي در تهرانادامه، وي دانشگاهماجراي تلخ كم، ي سالتعطيلي روزنامه

موج خشونت ، ي سياسيدولت خاتمي و طرح آن از سوي مخالفان توسعه يكفايتي بي، شايعهو بازگشت آرامش

وي )روز ملي نفت( از ساسفند 29لغو تعطيلي ، اصالح قانون مطبوعات يوبارهد، طرح و ترويج فرهنگ سركوب

طلبان اصالحي مبارزه عليه ادامه، ي نشاط و احضار سردبير آنتعطيلي روزنامه، مجلس، و سپس پس گرفتن موضوع

ي روحانيت مبارز ي لفظي جامعهمبارزه، «موج»يماجراي نشريه، ي آزاديهاي مردمي از سياست توسعهو حمايت

ي انتخابات ورود رسمي هاشمي رفسنجاني به عرصه، ايشانا... نوري و به زندان افتادن محاكمه عبد، عليه خاتمي



ي لفظي به مطبوعات حمله، مذهبي–يهاي ملّهاي فشار به نيروي گروهحمله، ي آرياتوقيف موقت روزنامه، پارلمان

 هايهاي تبليغاتي كانديداطلبان و پاره كردن پالكاردحمالت عليه اصالح، هاي سرشناس جناح رقيباز سوي چهره

ي مردم و شادماني مردم ساز و پيروزي مردم و حضور گستردهروز سرنوشت 78بهمن  29و سرانجام ، دوم خرداد

پايان كه آمده بودند بگويند هر چه ما بخواهيم همان خواهد شد. نوروز در بهمن، بهار در زمستان، سو و صفوف بي

ي پاي خانوار مشترك بشري، بر سفرهبهپاو سالي نو، و قرني تازه اي ديگر شادماني مضاعفي در استقبال از هزاره

 كنيم اين پيروزي را، هر روزتان نوروز، نوروزتان پيروز: هفت سين، پس بنا به آيين ملي خود، با هم زمزمه مي

 يا مقلب القلوب و االبصار                 

 يا مدبر الليل و النهار 

 يا محول الحول و االحوال                

 حول حالنا الي احسن الحال 
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