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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ مارچ ٢۶
  

 ، در برخی شھرھای ايران حال و ھوای ديگری داشت ١٣٩٦پيشواز نوروز 
 ! حاکم بود فرھنگو عليه

  

 ھجری ١٣٩۵ ]حوت[ اسفند٣٠ ثانيه روز دوشنبه ۴٠ دقيقه و ۵٨ و ١٣ساعت به وقت ايران،  ١٣٩۶حويل سال ت

. امسال سال خروس است.  ميالدی است٢٠١٧ چ مار٢٠ ھجری قمری و ١۴٣٨ جمادی الثانيه ٢١شمسی، مطابق با 

  !ئیشناسی؛ يعنی پايان سياھی و آغاز روشنا يعنی سال آوازخوانی، سحرخيزی و وقت

جا  ھای به ترين جشن برابر با يکم فرودين ماه، جشن آغاز سال نو، يکی از کھن نخستين روز سال خورشيدی نوروز

  .مانده از روزگار قديم است و ريشه در تحول زمين و کشاورزی دارد

زگران تمدن در ايران، گردد و از سوی ديگر، به آغا ، اولين تمدن بشری برمی»سومر«شود خاستگاه نوروز به  گفته می

به عقيده مردم کرد، قيام کاوه آھنگر و پيروزی او بر  ...ھا به ھخامنشيان و ساسانيان و ھا و از ايالمی يعنی به ايالمی

 .اند را جشن نوروز ناميده ضحاک

ھاری است که امروزه به آن برابری ب  و زندگی فصل و طبيعتتغييرزمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بھار و 

 .گويند می

عنوان مراسمی به پاسداشت نخستين روز از فصل  چنان در بخشی از جھان، به نوروز، پس از گذشت ھزاران سال، ھم

  .بھار، مورد توجه صدھا ميليون نفر قرار دارد
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گونه ه اينخاستگا. ای از آوازخوانی است که از گذشته در ايران رواج داشته است نوروز خوانی يا بھارخوانی، گونه

صورت محدود در برخی ھای مازندران و گيالن بوده است و در حال حاضر اين مراسم به تر در استانآوازخوانی بيش

 .شود نقاط ايران برگزار می

ھای نوروزی امسال در شھرھای مختلف ايران، به ويژه در شمال و کردستان ايران، پژواک صدای زنان و مردان  جشن

ای که  در جامعه. اند اند و در اين بيش از سه دھه سرکوب شده شان بيرون کشيده شان را از حلقوم  زبانو جوانانی بود که

مختلط را ندارند؛ زنانی که ... ھای درسی و ھای مختلط و کالس ھای ورزشی و کنسرت زنان اجازه حضور در استاديوم

طور سيستماتيک سرکوب   سال به٣٨زنانی که در اين بايد حجاب اسالمی را رعايت کنند و صدايشان را نامحرم نشنود؛ 

، کارناوال شادی و ...ھای ساری، سنندج، تھران، تبريز و  اند اکنون در خيابان چنان خار چشم حاکمان بوده اند اما ھم شده

الری و ھای مردسا اين ترتيب، تمام سنت رقصند و به خوانند، می نوازند، آواز می اندازند، موزيک می سرور راه می

ھای  ھای اجتماعی از جمله در لينک ھای منتشر شده در شبکه فلمست که نگاھی به  کافی. گيرند مذھبی حاکم را به ھيچ می

  ! زير ھمين مطلب بيندازيد تا عمق شکست فرھنگ حاکم ارتجاعی مذھبی و مردساالری را ببينيد

 ئیپيما ی حکومتی نتوانست مانع از حضور و تجمع و راهالبته ناگفته نماند ھنگامی که تھديدھای قبلی نيروھای امنيت

ھای مردمی را به خود  ين شھرھا، رياکارانه سعی کردند اين مراسممسؤولھا شود اين بار برخی برخی  جوانان در خيابان

  .منتسب کنند

***  

معی در ھای ج  کارناوال و شادیئین جمھوری اسالمی نسبت به برپامسؤوالدر حالی که مراجع تقليد و 

خوانند،  می» آداب نادانان«و به نادانی و جھالت آن را » غير شرعی«دھند و آن را  سوری ھشدار می چھارشنبه

  .ھای ديرين مربوط به ايام نوروز ھر سال برگزار شد سنت

ظر او را ، نئیھا» استفتا«، با انتشار ١٣٩٤ای، حکومت اسالمی، در آستانه سال  رسانی دفتر علی خامنه پايگاه اطالع

 .منتشر کرده است» بدر سيزده«، چيدن سفره ھفت سين و رسم »ھا حجاب ھا و بی بدحجاب«درباره ديد و بازديد با 

ھا را مشروط دانسته و گفته است که چيدن سفره  »حجاب بی«ای ديد و بازديد با  ھا، خامنه بر اساس اين پرسش و پاسخ

 . استبدر، فاقد جنبه مذھبی سين و رسم سيزده ھفت

اند،  سيما آن را بازنشر کرده ھای داخلی از جمله خبرگزاری صداو ای منتشر کرده و رسانه چه که دفتر خامنه بر اساس آن

ھا روسری سر  نيمی از فاميل نزديک من اھل حجاب نيستند و در مھمانی«: ای پرسيده است فردی از علی خامنه

ام و چھار سال است  من نيز با ايشان بزرگ شده. ھا  و از اين قبيل حرفگويند دل آدم پاک باشد کنند و در جواب می نمی

رفت و آمدم را با ايشان کم کردم و سالی يکی دو بار برای صله رحم رفت و آمد  .سعی در رعايت احکام دينی دارم

 »طور ادامه بدھم؟ حال تکليفم را نميدانم آيا بايد با ايشان قطع رابطه کنم يا ھمين. داريم

 تأئيداگر معاشرت با آنان مستلزم ارتکاب گناه نبوده و نيز موجب «: ای در پاسخ به اين استفتا گفته است ی خامنهعل

ولی به ھر حال الزم است حريم و ضوابط شرعی مراعات گردد . ايشان در عدم التزام به امور دينی نباشد، مانعی ندارد

شود، به عنوان امر   ھا از ارتکاب معصيت می تا موجب خودداری آنھا موق و اگر احتمال بدھيد که ترک معاشرت با آن

 ».به معروف و نھی از منکر واجب است

 رحم منحصر به ديد و بازديد نيست  چنين گفته است که بايد توجه داشت قطع صله رحم جايز نيست، اما صله ای ھم خامنه

  .شود میطرق ديگر مانند تلفن، نامه و امثال آن نيز محقق  بلکه از 
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در جمھوری اسالمی ھستند و زمينه ايجاد نفاق را ميان » خودی خودی و غير«چنينی مبانی تعريف  ھای اين بحث

 .کنند ھای مختلف مردم فراھم می گروه

گونه  فی نفسه اشکال ندارد، ھر چند اين پھن کردن و چيدن سفره ھفت سين در نوروز رھبر ايران ھمچنين گفته است که

 . مذھبی نداردامور جنبه

نفسه حرام نيست، ھر چند چنين چيزی مبنای  فی ھم گفته است که) سيزده بدر( او درباره مراسم روز سيزدھم فروردين

 .شرعی ندارد

 .ای تبديل شده است ھای علی خامنه رسد پيدا کردن مبنای شرعی برای ھمه امور به يکی از دغدغه نظر می به

 درباره اين ئیسوری در ايران ھم پاسخ او به استفتا  روز پيش از مراسم چھارشنبه و يک١٣٩٤ اسفند ٢۴روز دوشنبه 

  ».سوری ھيچ مبنای شرعی ندارد و مناسب است از آن اجتناب شود چھارشنبه«: روز منتشر شد

  

  شھر ساری

م به برافروختن ھای گذشته در شب نوروز اقدا زمان با فرا رسيدن روز نوروز باستانی مردم کردستان ھمانند سال ھم

  . رقص و پايکوبی کردندئیآتش و برپا

ھا، در شھرھای سنندج، پاوه، جوانرود، مريوان، کامياران، سقز ، مھاباد، سردشت، ربط، بانه و بوکان  بنابه گزارش

 .ھای گذشته برگزار شده است تر از سال برگزاری مراسم باستانی نوروز باشکوه

گفته . اند  کردن اين مراسمات نشدهکنترول حضور گسترده شھروندان کرد قادر به سبب نيروھای امنيتی و انتظامی به

سبب  ای از نيروھای انتظامی خواسته است که به شود طی روزھای گذشته فرمانده انتظامی با ابالغ بخش نامه می

وياروی مستقيم با حساسيت و احتمال بروز درگيری ميان مردم و نيروھای انتظامی، اين نيروھا تا حد ممکن از ر

  .شھروندان کرد خودداری بکنند

شھروندان کرد در شھر و روستاھای مناطق کردنشين مراسم برافروختن آتش، منفجر کردن ترقه و رقص پايکوبی در 

  .ھای کردستان اين روز را گرامی داشتند چنين بر بلندی کوه ھای شھرھا و ھم خيابان و کوچه

 ھزار نفر از سوی ھيئت جوانان اين شھر مراسم ١٠سردشت، با حضور نزديک به در شھر ربط از توابع شھرستان 

  .نوروز با برافروختن آتش نمادين و رقص و پايکوبی در ميدان فوتبال اين شھر برگزار شد

 ھا برگزار شود تا اطالع چنين نيروھای انتظامی در شھر سنندج چند تاالر اين شھرکه قرار بود مراسم نوروز در آن ھم

  .ثانوی پلمپ کرده اند
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اند و به کالنتری اين شھرھا  ھا جوان کرد در داخل شھرھا توسط نيروھای انتظامی بازداشت شده چنين روز عيد ده ھم

  .اند منتقل شده

 

حساب  سوری که نخستين روز از ايام نوروز به رشنبه نيروھای امنيتی و نظامی جشن چھا با وجود تھديد و خط و نشان

  .آيد، امسال نيز برگزار شد می

نظر  حضور و فشار نيروھای امنيتی و انتظامی به ويژه در آخرين روز سال برای ممانعت از شادی مردم کرد، به

 . است رسد معناھای ديگری به نوروز داده می

ھای مردم حمله کرده و در مواردی  رای بر ھم زدن کارناوال شادی به دستهھا ب در چند سال گذشته نيروھای امنيتی بار

 نوروز ئیدر اين ھنگام انگار فضای شادی با اعتراض و نوعی مقاومت برای برپا. اند حتی اقدام به بازداشت آنان کرده

زاری آن کاسته نشده، بلکه فرا ھا، نه تنھا از توجه مردم کرد به نوروز و برگ با وجود اين فشار. شود  می در ھم آميخته

و کاشتن نھال در برخی مناطق » روستا تکانی«رسيدن سال جديد زمانی برای حفاظت از محيط زيست و اقداماتی مانند 

 .نيز شده است

 در  در اين منطقه با برگزاری جشن و کارناوال. شود در اقليم کردستان عراق، نوروز با نخستين روز بھار آغاز می

  .روند و رفتن به دامان طبيعت به استقبال بھار و نوروز میھا  شھر

ھای اقتصادی و امنيتی گريبانگير اقليم کردستان شده که مرزھای طوالنی با گروه دولت  ھای گذشته بحران در ماه

ھای آنان سايه  ھای جنگ بر جشن رسد کشته و زخمی شدن صدھا پيشمرگ در جبھه نظر می به. دارد) داعش( اسالمی

 .خورد ای آنان به چشم می ھا و رسانه چيزی که در سال جديد ميالدی در فضای عمومی شھر. افکنده است

ھای سياسی در کردستان جايگاه ويژه دارد که در ادبيات و نثرھای کردی نيز به  نوروز نه تنھا برای احزاب و سازمان

 .آن توجه چشمگيری شده است

  ی سومين سال پياپی مردم روستاھای اطراف مريوان و اورامانت اقدام به پاکبه ابتکار و ھمت انجمن سبز چيا برا

سايت اين انجمن مدافع محيط زيست آمده است که جدا از رسم   در وب.اند کردن محيط بيش از صد روستا کرده

ھا از زباله،  تاتکانی، در اين چند سال اھالی روستاھای اين منطقه در يک حرکت جمعی و با پاک کردن محيط روس خانه

  .روند به استقبال بھار و نوروز می

انداز پنج ساله خود برای سرزمين  چشم«ھا و در راستای  انجمن سبز چيا قصد دارد با کمک اعضای خود در روستا

 .اين حرکت ھمگانی را به اميد فراگيری آن در منطقه پيش ببرد» زباله بی
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ھا برپا کنند که  که آتش نوروز را با الستيک ماشين ن چند سال، به جای آناند که در اي فعاالن مدافع محيط زيست گفته

 .کنند بار است، با سوزاندن قفس پرندگان اين آتش را برپا می برای محيط زيست زيان

به جای استفاده از مواد محترقه در روزھای » روستا تکانی«يکی ديگر از اھداف فعاالن محيط زيست جايگزينی رسم 

 .سوری و نوروز است چھاشنبه

، تاجيکستان، قرقيزستان، )کردستان سوريه( نوروز در افغانستان، ايران، ترکيه، اقليم کردستان عراق، روژاوا

شود  ، با جشن و پايکوبی برگزرای می...قزاقستان، گرجستان، آذربايجان، ترکمنستان، ھند، چين، پاکستان و ازبکستان و

آغوشی انسان با طبيعت بھاری،  و ملی ندارد و جنبه انترناسيوناليستی، شادی و ھمترين ربطی به تاريخ مذھبی  و کم

به عبارت ديگر، سنت نوروزی بر عليه سنت و تاريکی و سرما و . ھای تاريخی و باستانی است تر از سنت بسيار قوی

 خشونت را شادی و روابط و  وئیجو کند و جای انتقام نوروز، ھمبستگی انسان را بيش از پيش تقويت می. نوآوری است

  !ھر روزتان نوروز، نوروزتان پيروز: مئيگو گيرد به ھمين دليل است که می مناسبات زيبای انسانی می

قاره ھند، آسيای مرکزی، خاورميانه،  ھا انسان در آسيا، شبه چون سنت و زبان مشترک و ھمبستگی ميليون نوروز ھم

 ميليون نفر نوروز را ٣٠٠امروز بيش از . اری از نقاط ديگر جھان درآمده استقفقاز، بالکان، حوزه دريای سياه و بسي

ھای بشری است  ھای تمدن ھا، تاريخ و ارزش داشت ريشه داشت نوروز بزرگ بزرگ. دارند در سراسر جھان گرامی می

 زندگی سازگار با برد فرھنگ ترويج و پيش. اند ھای انسانی را نسل به نسل منتقل ساخته ھا ارزش که در طول قرن

  .سو با بسياری از اھداف انسانی است ھای مھم نوروز است که ھم طبيعت، از جنبه

. ترين شھر کردنشين اين کشور، امسال تحت تدابير امنيتی شديد برگزار شد ھم در مھم مراسم نوروزی در ترکيه و آن

 انتظامی ترکيه، تحت تدابير امنيتی شديد جشن نوروزی مردم شھر کردنشين دياربکر با حضور صدھا تن از نيروھای

و با سردادن » ھا حزب دمکراتيک خلق«ھا ھزار تن از مردم شھرھای کردنشين ترکيه با حمل پرچم  ده. برگزار شد

، عيد نوروز را در مرکز شھر دياربکر ٢٠١٧ مارس ٢١شنبه  ، روز سه» قانون اساسیتغييرنه به ھمه پرسی «شعار 

ھای بسياری را برای  وروزی در کردستان ترکيه در حالی برگزار شد که دولت اين کشور محدويتجشن ن. گرفتند جشن

  .برگزاری مراسم ھای نوروزی در برخی از نقاط اين کشور از جمله استانبول برقرار کرده بود

  

و » ھا دموکراتيک خلق«دو حزب .  بود٢٠٠٢آخرين باری که مراسم نوروز در چنين شرايطی برگزار شد سال 

به گزارش بی بی سی .  استان و ناحيه کردنشين را بر عھده دارند٢١، برگزاری جشن نوروز در »دمکراتيک مناطق«

 .داده بنابراين برخی مراسم لغو شده است)  مارس٢١( ھای نوروز را برای امروز دولت ترکيه فقط اجازه برگزای جشن
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 در پارک نوروز در چھار کيلومتری شھر دياربکر پوليس و جشن نوروز امسال با حضور پنج ھزار نيروی امنيتی

 ترکيه فاصله خود را با جمعيت حفظ کرده و بازرسی و حفظ نظم را پوليسبه گزارش آسوشيتدپرس . برگزار شده است

  . است به نيروھای کرد سپرده

پارک . محافظت می شودسی گزارش کرده است که اطراف محل جشن با موانع و حصارھای امنيتی  بی بخش ترکی بی

ھا  حزب دمکراتيک خلق.  ورودی داشته، اما امسال فقط يک ورودی به محل جشن وجود داشته است١٢نوروز ھميشه 

 نشان ئیسيصد نفر را برای تامين امنيت به کار گمارده و شرکت کنندگان ھنگام ورود به محل جشن بايد کارت شناسا

  .دادند می

ھای سرشناس سياسی و ھنری بوده و ھمواره بار  طور سنتی محل حضور چھره ھای نوروزی در دياربکر، به جشن

 که نشانه سياسی داشته باشند به محل جشن ممنوع ئیھا سياسی داشته است، اما امسال بردن پالکارد و تابلو و پرچم

س عبدهللا اوجاالن رھبر زندانی حزب کارگران اما با اين حال آسوشيتدپرس خبر داده که تعداد اندکی عک. است

  .ديده شده است) ک .ک .پ( کردستان

ھم به اين مراسم ممنوع بوده اما ) ھای نمادين مردم کرد رنگ( ھای زرد و سبز و قرمز بردن پرچم به رنگ

محل  ھا گذرانده و به یھا را از بازرس نحوی اين پرچم ھا ھزار نفر تخمين زده شده به ھا ده کنندگان که شمار آن شرکت

  .اند مراسم برده

کنندگان بسيار زياد بود، اما  ھا پيام عبدهللا اوجاالن قرائت شد و شمار شرکت  در اين جشن٢٠١۴ و ٢٠١٣در سال ھای 

ک سبب شد سال گذشته تعداد .ک.ھا و حمالت انتحاری و جنگ و تروريسم دولتی عليه مردم کرد و پ بمب گذاری

ويژه مناطق  در واقع جشن امسال فرصتی برای مردم آزاده ترکيه به. ن نوروزی شرکت کنندبسيار کمی در جش

شود رای منفی خواھند   قانون اساسی که ماه آينده در ترکيه برگزار میتغييرپرسی   کنند که به ھمهتأکيدکردشنين است تا 

  .داد

را ھدف ) روژاوا(  از توابع کانتون عفرينزمان با نوروز يک روستا در منطقه جندرس ارتش اشغالگر ترکيه، ھم

 مارس، در حالی که ساکنين منطقه در حال برگزاری جشن نوروز بودند، روستای ٢١ روز .حمالت راکتی قرار داد

 . در منطقه جندرس کانتون عفرين از سوی نظاميان ترکيه ھدف حمالت راکتی قرار گرفت »مل خليل«

بور به توقف جشن نوروز شدند و برای حفظ جان خود به نقاط امن اطراف روستا در پی اين حمالت، اھالی روستا، مج

 اين حمالت که نزديک به چھار ساعت به طول انجاميد است، خسارات مالی چشمگری را به ھمراه داشته .پناه بردند

  .است

ملل متحد نيز در سال ھا انسان، سبب شده است که حتی مجمع عمومی سازمان  برگزاری پرشکوه نوروز توسط ميليون

عنوان روز جھانی نوروز   ماه مارس ميالدی را به٢١ای، اول فروردين ماه برابر با   ميالدی با تصويب قطعنامه٢٠١٠

  .به ثبت رساند

ھای سنتی خود را بر تن کرده و سراسر کشور را با ترانه و طرب و شادی ھمراه  ھا در ايام نوروز، لباس تاجيک

چون رسم کھن، با  مراسم نوروز ھم. نامند می» شگون بھار مبارک« بدخشان تاجيکستان، نوروز را در استان. کنند می

 . ابدئي اسفند آغاز و تا شب سال نو ادامه م٢۶تکانی ھمراه شده و از  خانه

خانه ھا آن است که در نوروز، لباس نو به تن کرده و خطاھای يکديگر را بخشيده و وسايل کھنه را از  رسم بدخشانی

گفور چاک که ھمان . دھند ھا، خانه خود را در اول بھار با گل، زينت می ھا ھم ھمانند ايرانی  بدخشانی.کنند بيرون می

 .ھا در آستانه فرا رسيدن فصل بھار است غنچه گل کاری شده بيد است، زينت محافل بدخشانی
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، »خروس جنگ«، »کبک جنگ«، »وجول بازی«، »الوان چاک«ھای نوروزی از جمله،  چنين در بدخشان، بازی ھم

 .شوند ھا، معموال در روزھای نوروزی برگزار می تخم مرغ بازی و امثال اين

  

نواز که در ايام  کوش و مھمان مردمانی سخت.  که نوروز در آن جايگاه خاص دارد، ترکمنستان استئیيکی از کشورھا

ا و رنگارنگ بر تن کرده و با سنتی خاص و طرب و آواز ھای محلی زيب نوروز، زن و مرد و پير و جوان، لباس

  .روند محلی، به استقبال فصل بھار می

دانند و يکم و  عنوان سمبل و نماد زندگی دوباره، جشن و سرور و رفاه می ھا، عيد نوروز را به چون تاجيک ھا ھم ترکمن

  .دوم فروردين ھر سال تعطيل رسمی است
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ر ترکمنستان، با افروختن آتش نوروز در منطقه خوش آب و ھوای آن و در چند ھای شاد جشن نوروز د برنامه

ھای ترکمنی، نمايشگاه صنايع دستی و مسابقه   آالچيقئی برپا.شود  پايتخت ترکمنستان آغاز می کيلومتری عشق آباد،

من در آستانه نوروز ھای محلی، بخشی از سبک زندگی مردمان ترک  با غذاھا و شيرينیئیکشتی و سوارگاری و پذيرا

  .شود ھای محلی انجام می  نظير اسبدوانی، کشتی و انواع و اقسام بازیئیھا در ايام نوروز، بازی. است

 

معنای روز تازه است و با ورودش، جھان، روشن و درخشان  نامند که به  نيز می »عالم افروز« نوروز را  در پاکستان،

 . شود می

از نمايش حيوانات گرفته تا . کنند تر مردم در آن شرکت می شود و بيش  برگزار میجشن نوروز در سراسر پاکستان

 .که در ميان مردم، طرفداران بسياری دارد... المللی تا نيزه بازی و  ھای سنتی و کشوری و بين بازی

نو، تھيه انواع شيرينی پوشيدن لباس . آن توجه شايان دارند ھا بوده و به تکانی، بخشی از مراسم نوروزی پاکستانی خانه

ھا در اين روزھا  ای است که پاکستانی ھای خوشمزه مانند لدو، گالب حامن، کيک و برفی و شکر پاره، از جمله خوردنی

 .در خانه دارند

ھای  ھای نزاع تاريخی بين ھندوستان و پاکستان است، ھمواره برنامه جالب است که در شمال کشمير که يکی از محل

ھای جشن نوروز در نواحی شمال غربی پاکستان باختری که  برنامه. شود بازی انجام می تيراندازی و چوگانبازی و  آتش

  .شود ھای متنوعی ھمراه می تر است، با برنامه از چندين حيث به ايران نزديک

مجالس قصيده و يکديگر پس از تحويل سال و ترتيب يافتن  در آن منطقه، عالوه بر پوشيدن لباس نو و تبريک گفتن به

ای شامل ھفت نوع ميوه خشک  شود و در آن سفره مناسبت جشن نوروز در منازل برگزار می  نيز بهئیھا شعر، مھمانی

ھای رنگ زده است،  و پلو با گوشت مرغ سفيد و تخم مرغ» کلوچه نوروزی«نام  و سبزيجات و يک نوع بيسکويت به

 .شود تزئين می

آيد  حساب می يکی از مبتکران ثبت نوروز جھانی در سازمان ملل بهالی ايران است و جمھوری آذربايجان، ھمسايه شم

اين جشن ھمه ساله از بيستم تا بيست و دوم ماه مارس که برابر با . کنند تر برگزار می مراسم نوروز را بسيار با شکوه

. روند استقبال بھار می مردمان آذربايجان بهالبته از چند ھفته مانده به نوروز، . شود اول تا سوم فروردين است انجام می

آور پرھيز  انگيز و ياس رسم بر اين است که در اين روزھا، سخنی بد بر زبان رانده نشود و از به کار بردن سخنان حزن

 .کنند می
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 و آوايزان درھا  مانند چيدن سفره سمنو، انداختن کاله پوستين بهئیھا در ميان مراسم نوروزی جمھوری آذربايجان، رسم

داشت فرھنگ نوروز در اين جاست  ھا، عاملی برای پاس ھمه اين. کرن کيسه و توبره از سوراخ بام در شب عيد است

  .گيرد که با ھدف ارتقای روابط انسانی و اجتماعی و ھمبستگی شھروندی صورت می

 

از آن . کنند ای برگزار می ح گستردهورزش ھای محلی دارند که در اين روزھا در سط ھا عالقه زيادی به آذربايجانی

  .بازی و غيره اشاره کرد ای، طناب ھای زورخانه توان به اسب سواری، شمشير بازی، کمند اندازی، ورزش جمله می

برای آنان نوروز يکی از اعياد بزرگ بوده و ھر ساله در . ای آشناست برای مردمان قرقيزی نيز کلمه نوروز، کلمه

نوروز در قرقيزستان تنھا يک روز است و آن در . ای بين مردمان اين کشور دارد ز جايگاه ويژهاستقبال بھار، نورو

  .شود اول ماه مارس برگزار می

 

روند   میئیھا ھای رنگی، آذين بسته شده و مردم لباس نو بر تن کرده و بر مکان در ازبکستان، سراسر کشور با چراغ

  .انند نوروز بالق، نوروز ساز و نوروز توهگذاری شده است م نام نوروز نام که به

در بخارا و سمرقند که در . ھا است ھای ھفت سين نوروزی ازبک چون ايران، يکی از سين در اين کشور، سمنو ھم

 .شود، جشن چھارشنبه نوروزی، جايگاه خاصی دارد ادبيات گفتاری و نوشتاری ايرانيان بسيار از آن ياد می

اما .  ھستند بخش ئیزا و رھا  و موسيقی و پايکوبی و ھمبستگی انسانی است، انرژی که ھمراه رقصئیھا جشن

کند و مانع رشد و تحرک و شادی و ھمبستگی  زده و افسرده می ھای سوگواری اسالمی و غيره، انسان را ماتم مراسم

ھمديگر  ھا را به  انسانجشن و شادی، با طبيعت سر آشتی و سازگاری و ھمراھی دارد و. گردد انسانی و نوآوری می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

گستراند و افراد  ھای مذھبی، قھر و کينه و غضب و پريشانی را در جامعه می کند در حالی که سوگواری تر می نزديک

  .کند  تھاجم و تخريب می  مساعد را آماده

ستيزی و  دیدر ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی، اين محرم و صفر است که اسالم، يعنی ايدئولوژی خرافی و آزا

 که  ِدر واقع مناسک سوگواری. رحمی را در جامعه زنده نگاه داشته است طلبی و بی ستيزی و مردساالری و خشونت زن

  ترين عامل بقای طبقاتی حاکم کنونی خاص در جامعه ترين و اصلی شوند، بزرگ ھای محرم و صفر برگزار می در ماه

کميت اجتماعی و فردی که توان اقتصادی، سياسی و فرھنگی خود را نيز تامين ھا از اين طريق نه تنھا حا آن. اند ايران

آميز و نابرابر، ترويج جھل و خرافات، ترور و سرکوب، جنگ و اعدام و تحميل  ھای اسالمی تبعيض کنند، بلکه سنت می

 سال پيش ١٤٠٠ھبی ھای ارتجاعی که ريشه در ايدئولوژی مذ کنند؛ سنت فقر و فالکت بر اکثريت جامعه تحميل می

ھا، ضامن حاکميت و نفوذ سياسی و اجتماعی آن گروه يا طبقه خاص بر ھستی  اين سنت. جزيره عربستان دارد شبه

 . ايرانی است اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی جامعه

د و بيش از ھمه ای خاص، بلکه تقريبا منافع ھمگانی دار ھای نوروزی، نه منافع جريانی و طبقه در حالی که مراسم

 . دھد شکند و ھمبستگی انسانی و شادی و احترام به طبيعت را ارتقا می مرزھا را می

ھا  اند که تا انسان رو در تاريخ ماندگار و ثبت شده ترديد از آن ھا بی ھای مثبت اجتماعی و فرھنگی و جشن اين نوع سنت

آميز انسانی را بدون توجه به  زيستی و زندگی مسالمت را از خودبيگانگی و فراموشی و دوری برھانند و ھمواره ھم

نوروز، به نو . چنين اجين شدن زندگی انسان و طبيعت، بازتوليد کنند جنسيت و مليت و باورھای سياسی و مذھبی، و ھم

ان و  دارد که با زندگی و ذھن نوين انسان سازگارند؛ نوروز يعنی آمادگی دائم برای ھمبستگی انستأکيدو نوين شدن 

نوروز، يعنی شاد و سرحال ! جويانه انسانی خواھانه و عدالت طلبانه، آزادی ھای نوين برابری ھا و انديشه پذيرفتن آرمان

  !  وضع موجود و بھترشدن زندگی و طبيعت انسانیتغيير بر تأکيديعنی !  داشتنتغييربودن و اميد به 

انديشان،  ديده با وجود مخالفت حاکمان و تاريک ن و مردان ستمکند که صدای زنا  را فراھم میئیدر حقيقت نوروز، فضا

شادمانه زيستن، . تر از گذشته، به چالش گرفته شود پرستان، رساتر از ھميشه شنيده شود و فرھنگ ارتجاعی جدی خرافه

ھای  ی انسانھا ، ھمه بخشی از برنامه...انداختن و ھا کارناوال شادی و سرور راه با ساز و دھل و رقص در خيابان

  ! و يا ھمان جشن نوروزی و بھاری استتغييرخواھان 

شود، بلکه  ن کھنی نيست که در جامعه ايرانی و غيرايرانی پاس داشته میئيبه اين ترتيب، نوروز تنھا  يک سنت و آ

 جشنی است ھای دينی و اعتقادی و نژادی است و ھا از جمله تبعيض ھا و سرکوب جشن و ھمبستگی انسانی از فراز ستم

خواھی،  برد و به انسان جرات آزادی  میسؤال و ياس را زير ئیکه شديدا مرزھا و دين و نژاد و رخوت و تنھا

دھد و با ھرگونه نابرابری،  دوستی می دوستی و نوع ، دوستی و صميمت، شادی و طبيعتئیجو طلبی، عدالت برابری

دھد که انسان نبايد سرنوشت و ھويت انسانی خود را   ندا سر میخيزد و ظلم، ستم، سرکوب، فقر و فالکت به ستيز برمی

انسان بايد سرنوشت خود و .  گره بزند که به ضرر انسان و انسانيت و طبيعت استئیھا به ملت، دولت، مذھب و سنت

 و ھمين .اش را ندھد اش را مستقيما به دست خويش رقم بزند و به ھيچ فرد و جريانی اجازه حاکميت بر جامعه جامعه

خصلتی که افکار و . بخش دارد ئیجويانه و رھا دوستانه و مبارزه کند که جشن نوروز به راستی حصلتی انسان آشکار می

صدايان را رساتر و  شمارد و صدای بی ھيچ می ھا و ايدئولوژی و فرھنگ حاکمان کنونی جامعه ايران را به سياست

 . کند تر می قوی

ھا و کل جامعه، نبايد به روزھای نوروز محدود گردد؛ به خصوص  و حضور در خيابانالبته اين ھمبستگی انسانی 

شان که در واقع اقدامی در جھت تقسيم مجدد ثروت و  ھای حاکميت به دليل انتخابات رياست جمھوری اکنون که جناح
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ھم در حالی که اختالف  آن. د زندگی و منافع مردم ندارتغييرترين ربطی به  ھای حاکم است و کم قدرت جامعه بين جناح

ھای حاکميت تشديد شده است و سعی دارند کمی فضای سياسی و اجتماعی جامعه را شل کنند و  در باالترين سطح جناح

بايد اين ھمبستگی . شان بکشانند ھای رای از درگيری و خشونت پرھيز کنند تا شايد بخشی از مردم را به پای صندوق

ھای دموکراتيک خودگردان   تشکلئیدھی ھدفمند و برپا را عليه حاکميت از جمله با سازمانانسانی و مبارزه خودمان 

تر کنيم و نوروزمان را به پيروزی  ھای کار و زندگی و محالت گسترده  در محلئیمردمی و دموکراسی مستقيم شورا

  ! برسانيم

  

 :ھای نورزوی و بھاری منتشر شده در يوتيوپ فلملينک 

  : در کردستان و مازندران١٣٩٦پيشواز نوروز 

tU/be.youtu://https٥orM٨owI-  

 :؛ حال و ھوای نوروزی بازار تجريش تھرانفلم

rsY36RWPczi=v?watch/com.youtube.www   

 فروشان شھسوار  در بازار ماھی؛ پيشوازی بھارفلم

XU9FgwxoifI=v?watch/com.youtube.www   

  :خوانی کاروان شھر بابلسر نوروز

/be.youtu://https٧CD-UOf٣xt٤  

  به سوری در خيابان تھرانپارس برگزاری جشن چھارشن-تھران 

UhdDHM/be.youtu://https٤lhIY  

  برگزاری زيبای مراسم نوروز در شھر پاوه

Zg/be.youtu://https٨gxkT٣d٦o  

  چھارشنبه سوری در تھران

-ENIKH/be.youtu://https٩jBt٤  

 

 

 


