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جشن شب چهارشنبه  سوري از قديميترين جشنهايي است آه  ايرانيان در گوشه  و آنار ايران ، بنابر آداب و سنن 
در تمام شهرهاي ايران از آذربايجان تا خراسان و از خوزستان تا گيالن . قومي خود، رنگي خاص به  آن ميبخشند

چهارشنبه  سوري،آييني است آه  در ميان . ي ميدارندمردم با شور و دلبستگي به  آيينهاي آهن خويش آن را بر پا
هياهو و قيل و قال زندگي ماشيني امروز رنگ نباخته  و همچنان ذهن و انديشه  ايرانيان را به  خود مشغول داشته  

زماني آه  زرتشت .  قبل از ميالد باز ميگردد5271پيشينه  برگزاري مراسم چهارشنبه  سوري به  سال . است
از .  ،تاريخهاي گذشته  را منظم آرده استن گاه شماري جهان را حساب آرده و با به  وجود آوردن آبيسهبزرگتري

آن زمان تاآنون مردم به  يادبود شبي آه  زرتشت تاريخ را اصالح آرده است، جشني برپا ميكنند و با آتش 
 جشن و شادماني چهارشنبه  سوري مردم رصد و اصالح تاريخ را در هيات. افروزي،شادي خود را ابراز ميكنند

آتش در . بنابر اعتقاد ديگري ،ايرانيان آتش را زداينده و برطرفكننده بدبختي و نحوست ميدانسته اند. نشان ميدهند
نظر آنان مظهر روشني و پاآي، طراوت، سازندگي، زندگي و سالمت و تندرستي و در نهايت مظهر قدرت خدا 

به  .زشتي ها، بديها و همه  آفات و باليا در عرصه  تاريكي و ظلمت ماوا دارندبيماريها، . محسوب ميشده است
آتش افروختن آنايه اي از راه يافتن روشني معرفت در دل . همين جهت است آه  تاريكي جلوهگاه اهريمن است

مه  يافت و ايرانيان اين سنت با ورود اسالم نيز ادا. روح است آه  آثار اهريمني و نكبت و بيماري را از بين ميبرد
روزهايي آه  سال آهنه  از رفتن دلتنگ است و خود را براي . مسلمان با پيروي از آيين گذشتگان آتش ميافروختند

رفتن به  صندوق خاطرات تلخ و شيرين آماده ميكند ، مردم آتش روشن ميكنند و شبي را با جشن و شادماني به  
 و لرزان آتش، به  مردم نيروي زندگي و تحرك مي ميبخشد و براي نگريستن به  شعله هاي سرخ. سر ميكنند

 . زيستن به  آنها شوري دوباره ميبخشد
 

گويي آتش به  جان آنان . آتش افروختن ايرانيان عهدي است آه  با افروختن و پريدن از آتش ترانه  و آواز سر ميدهند
ران تلي از بوته  و خارهاي بياباني را بر روي هم ميگذارند مردم اي. گرما ميدهد و شور زندگي به  آنان هديه  مي آند

و آن را ميافروزند و زن و مرد ، پير و جوان آوچك و بزرگ ،درصحن خانه ها، ميدانها يا در گذرگاهها يكي پس از 
من ديگري از روي شعله هاي افروخته  ميگذرند و هر بار آه  ميپرند ميگويند، زردي روي من زتو سرخي روي تو ز

يعني زردي و بيماري و ناتواني را از من بستان و سرخي و شادابي و تندرستي خود را آه  در بوته هاي خود نهفته  
 . داري به  من ببخش

 
در گذشته  پس از سوختن بوته ها، و اتمام مراسم، خاآستر باقيمانده از آتش را در ظرفي جمع ميكردند و در آنار 

اهل خانه  از او . آن آسي آه  خاآسترها را بيرون برده در بازگشت در ميزند. ختندديواري بيرون از خانه  ميري
ميگويند از آجا آمدهاي ؟ پاسخ ميدهد ، از عروسي آمده م و . ميپرسند آيست؟ او پاسخ ميدهد آه  منم

 . تندرستي آورده ام
 

ه  و يا بام خانه  خود به  زمين ميافكندند و آوزه شكستن در تهران قديم ، مردم آوزهاي آب نديده را از فراز نقاره خان
مردم معتقدند آه  بال و حادثه اي آه  در .اين سنت هنوز در ميان عدهاي از ايرانيان رايج است.آن را ميشكستند

 . آوزه جمع شده با شكستن آن از آنها دور ميشود
 

 آن از آدابي است آه  هنوز در ميان آجيل چهارشنبه  سوري تهيه  آجيل شيرين مخصوص چهارشنبه  سوري و توزيع
ايرانيان با خوردن آجيل چهارشنبه  سوري حاجت ميطلبند و استجابت دعاهاي .بسياري از ايرانيان مرسوم است

آجيل چهارشنبه  سوري همان آجيل مشكل گشا است آه  آرزومندان از صميم قلب خويش و . خود را آرزو ميكنند
را آن خود حاجات تحقق اميد ميكنندبه .تقسيم



 
فال گوش در شب چهارشنبه  سوري آنها آه  حاجتي دارند، بر سر چهار راه يا گذر يا در پشت درخانه  و يا در 

اطاقي فال گوش ميايستند و به  سخن نخستين عابري آه  ميگذرد توجه  ميكنند و هر چه بر زبان او جاري شود در 
 .  ميگيرنداجابت آرزوي خود آن را به  فال نيك يا بد

 
گرهگشايي آنها آه  گرهاي در آارشان افتاده است ، قفلي را بر پارچه يا دستمال يا گوشه  چادر ميبندند و آليد 

پختن . آن را به  اولين آسي آه  از راه ميرسد ميدهند تا با آن آليد قفل را باز آند و از مشكل او گرهگشايي آند
خانوادههاي قديميتر و مادربزرگها، با دعوت اعضاي فاميل و با نيت آش در روز جشن چهارشنبه  سوري معموال 

آنها معتقدند با تقسيم اين آش،حاجات آنها .دفع بالها و روا شدن حاجتها آش رشته  ميپزند و آن را تقسيم ميكنند
 . روا ميشود

 
 همه با هم چهارشنبه سوري امسال را به قدمي براي آزادي ايران تبديل آنيم 

 
 
 

  و سالم به بچه هاي محل در هر شهر و دياري آه هستند درود
 

چهارشنبه سوري امسال مي خواهيم به آمك بچه هاي هر محل ، به آوري چشم آخوندها آنچنان آتشي بپا 
 . آنيم آه ريش و ريشه آخوندها را بسوزاند 

 
ندهايي است آه بجز آتشي آه شعله هاي آن ، نشان از شعله هاي خشم جوانان ايراني نسبت به اين آخو

 . ياس و نااميدي و بدبختي و ارمغاني براي ما جوانها نداشتند 
 

امسال ميخواهيم نحسي حكومت چندين ساله آخوندها را با پريدن از روي آتش بدر آنيم و با فريادهاي خودمان 
 . اميد ، سرزندگي و شور و عشق به زندگي را در بين جوانان جايگزين آنيم 

 
 . است ” بچه هاي محل ” گزاري جشن چهارشنبه سوري در هر منطقه با مسئوليت بر

 
ضمنا بچه هاي هر منطقه از تهران آه جشن چهارشنبه سوري برگزار مي آنند آدرس و محل تجمع براي برگزاري 

 بفرستند تا از االن بتوانيم برنامه هر محل را اعالم آنيم ” قاصدك ” جشن خودشان را به ايميل 
 

نام وآدرس منطقه را آه جشن چهارشنبه سوري خود را در آن ” بچه هاي محل ”  در شهرستانها هم همينطور
 . اعالم آنيم ” قاصدك ” برگزار مي آنند حتما برايمان بفرستند آه بتوانيم در 

 
لطفا محل هايي آه انتخاب مي آنيد جايي باشد آه امكان بيشترين تجمع و آتش افروزي و همينطور انجام 

 . نامه هايي آه خواهيم داشت را داشته باشدبر
 

 . برنامه هاي چهارشنبه سوري را بزودي در همين صفحه براي بچه هاي محل اعالم مي آنيم 
 

 : آي بچه هاي محل يادتان باشد 
 

 . از االن برنامه چهارشنبه سوري را به همه اعالم آنيد واطالع بدهيد 
 

 اجايي آه ميتوانيد در هر منطقه همه را در يكجا جمع آنيد از پراآندگي جمعيت خودداري آنيد و ت
 

برنامه هاي تجمع خود را به صورت تراآت بر روي ) چه تهران و چه شهرستانها ( بچه هاي محل در هر منطقه 
به . اين نوشته ها را ميتوانيد بر در و ديوار هر منطقه نصب آنيد . آاغذ نوشته و بين اهالي محل پخش آنند 

 ه دارها و خانه ها بدهيد و همه را براي برگزاري برنامه چهارشنبه سوري از االن آماده آنيد مغاز
 

 پيش بسوي برگزاري جشن بزرگ چهارشنبه سوري و برافروختن آتش براي سوزاندن دودمان آخوندها 
 

 


