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ساعت ۲۲ روز ۲۲ شهریور «مهسا امینی» توسط نیروی انتظامی در بیمارستان کسری 
بســتری شد. از آن روز تغییرات گســترده ای در ایران رخ داده و بسیاری از مردم را درگیر و 

احساسات آنها را جریحه دار کرد.
۱۰ هزار ســوگوار: به گزارش خبرگــزاری فارس دیروز چهلمیــن روز جان باختن این دختر 
۲۲ساله جمعی از مردم سقز از ساعت ۹ صبح در آرامستان ایچی سقز جمع شده اند. طبق 
این خبر که ساعت ۱۲:۵۱ منتشر شده وضعیت شهر سقز کامال آرام است، اجتماع کنندگان 
در آرامستان آیچی شعارهایی از قبیل «آزادی، آزادی، آزادی»، «ژن، ژیان، آزادی» سر دادند. 
جمعیت حاضر در آرامستان حدود دو هزار نفر تخمین زده می شود. همچنین در خبری که 
ایسنا در ساعت ۱۵:۴۲ دقیقه منتشر کرده جمعیت حاضر در مراسم چهلم «مهسا امینی» 
که در حالت حداکثری نزدیک به ۱۰ هزار نفر بودند و بعد از پایان مراســم در آرامستان به 
ســمت شهر سقز حرکت کردند، اما در مســیر بازگشت به واسطه تحرکات برخی از آنها و 
استقرارشان در خیابان های شــهر، فضا کمی ملتهب شد، تعداد محدودی از حاضران در 
چهلم مهسا امینی در ابتدای شهر سقز با نیروهای انتظامی درگیری داشتند که پس از آن 
پراکنده شــدند و به حاشیه شهر رفتند. همچنین به دنبال التهابات و درگیری های پراکنده 
به وجودآمده بعد از مراسم چهلم، به جهت مالحظات امنیتی اینترنت شهر سقز قطع شد. 
تنها چند روز مانده به آغاز تحصیلی دانشگاه ها بود که خبر جان باختن مهسا امینی منتشر 

شــد. از این رو دانشگاه ها پس از دو سال و نیم میزبان دانشجویان جدید شدند. دانشگاه ها 
در طول ایــن مدت به خاطر همه گیری کرونا به صورت آنالیــن کالس های خود را برگزار 
می کردند. از این رو در دانشگاه ها اعتراضات برگزار شد، اما اتفاقاتی که در دانشگاه شریف 
در روز یکشــنبه ۱۰ مهر ماه رخ داد، احساســات بســیاری را جریحه دار کرد و آن را اتفاقی 
«بسیار بد و ناگوار» توصیف کردند که صحنه های دردناک آن یادآور اتفاقات کوی دانشگاه 
در ســال ۷۸ بود. البته به گزارش ایســنا در تاریخ اول آبان، رسول جلیلی رئیس دانشگاه 
شــریف اعالم کرد که از حضور نیروهای لباس شخصی در دانشگاه اطالعی نداشته است 
اما در حال حاضر تعدادی از دانشجویان این دانشگاه ممنوع الورود تشخیص داده شده اند. 
این اتفاق در برخی دانشگاه های دیگر نیز رخ داده است. از دیگر اتفاقات رخ داده در طول 
این ۴۰ روز، بحران جان باختن دختران ۱۶، ۱۷ ساله است که طبق گزارش نهادهای رسمی 
مرگ آنها به صورت خودکشــی بوده که البته افزایش تعداد خودکشــی در این مدت یا به 
دلیل عارضه ارثی، چالش های زیادی را به همراه داشــته اســت. در این بین بحران در دو 
مدرسه صدر در خیابان کمیل تهران و مدرسه شاهد در اردبیل بیش از همه نشان از عدم 

مدیریت و ناتوانی مسئوالن در برخورد با نوجوانان دهه ۸۰ دارد.
اختالل اینترنت: در تمام این روزها، اختالل اینترنت در سراسر ایران یکی از مسائلی بود که 
جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری کشورمان با آن درگیر بودند. در نهایت نیز به فیلتر شدن 

اینســتاگرام و واتس اپ منجر شد. دالیل زیادی از نظر مسئوالن برای این فیلترینگ مطرح 
شــد . در آخرین اظهارنظرها به گزارش فارس در تاریخ ۳۰ مهر، ســردار غالمرضا جاللی 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران گفت: «این دو پلتفرم در حوادث اخیر، 
نوعی هماهنگی با دشــمن در خارج از کشور و با منافقین و رژیم صهیونیستی داشتند و 
این اثبات شده است، بنابراین شورای امنیت کشور تصمیم گرفت تا زمانی که امنیت کشور 
احســاس کند که تضمینی ندارد؛ این پلتفرم ها را متوقف کند. از سوی دیگر شورای عالی 
فضای مجازی مبتنی بر تأمین  نیازمندی های مردم برای توسعه و تقویت زیرساخت های 
داخلی اقداماتی در دســت انجام دارد تا به اقتصاد مردم و مشــاغلی که در آنجاســت 
کمک کرده باشــد». همچنین در همین روز «مصطفی طاهــری» نماینده مردم زنجان و 
طارم گفت: «فیلترینگ واتس اپ و اینســتاگرام مصوبه شــورای عالی امنیت ملی را دارد 
و تعییــن تکلیف آن تا زمــان ایجاد ثبات زمان خواهد برد» هرچنــد وزیر ارتباطات در ۱۶ 
مهر در پاســخ به این سؤال که آقای رئیســی در وعده های خود از فیلترنشدن شبکه های 
اجتماعی صبحت کرده بود اما امروز اینســتاگرام فیتلر شــده اســت، گفت: «پیش از این 
برنامه ای برای فیلتر اینستاگرام نداشته ایم اما با شرایط جدید این تصمیم اتخاذ شده است 
و صحبتی که قبال شــده بود مربوط به زمان و شرایط عادی بود و وقتی که شرایط عوض 
می شود و با پلتفرمی مواجه هستیم که محل ارتباطات برای اغتشاش و آموزش عملیات 
تروریستی است و به قوانین ما پایبند نیست، ما هم مجبوریم فعال تصمیم دیگری بگیریم 
که البته وزارت ارتباطات تصمیم گیرنده در موضوع فیتلرینگ نیســت و از نهادهای دیگر 
از جمله کمیته فیلترینگ در این باره تصمیم می گیرند». این فیلترینگ سبب شده بسیاری 
از کسب وکارهای اینستاگرام دچار مشکل شود. طبق گزارش دبیر اتحادیه کسب وکارهای 

فضای مجازی معیشــت ۱۰ میلیون نفر اکنون وابسته به فضای مجازی بود. البته رئیس 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تعداد افرادی را که در یک ماه گذشته کسب وکارشان 
به حالت نیمه تعطیل درآمده، حدود ۱۱ میلیون نفر اعالم کرده است. این آماری است که 
برخی از رسانه های دولتی آن را تکذیب کرده اند. به گفته امین کالهدوزان، سرپرست مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکی (تتا) گردش مالی تجارت الکترونیک در فضای اینســتاگرام 
در ســالی که گذشــت بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که حــدود ۲.۷ درصد از کل 
گردش مالی تجارت الکترونیک کشــور را شامل می شود؛ در این میان حتی اگر تبلیغات، 
استوری ها و... در فضای اینستاگرام را به این رقم اضافه کنیم، حدود ۳.۵ درصد از گردش 
مالی در این حوزه را شــامل خواهد شد. در مبحث اســتارلینک نیز که فوربز گزارش داد 
که ۳۰ پایانه در ایران مســتقر شــده اســت و البته برای مقابله با این اینترنت در ۲۳ مهر 
«حســن ساالریه» رئیس ســازمان فضایی ایران گفت: «برای ساخت منظومه ماهواره ای 
شبیه به استارلینک در کوتاه مدت، به شکل گیری یک کنسرسیوم بین المللی برای همکاری 
با کشــورهای عالقه مند به این کار نیاز داریم». در ایــن مدت اعتراضاتی که در خیابان ها، 
مدارس، دانشــگاه ها، بازار و ... رخ داده، کشته شــدگان و زندانیانی را به جا گذاشته است 
که هرچند آمــار دقیقی در این زمینه وجود ندارد امــا در دیداری که علیرضابیگی عضو 
کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس از فشافویه داشــته است گفته بعد از اتفاقات 
زنــدان اوین، نزدیک به هــزارو ۳۰۰ نفر از زندانیان زندان اوین به زندان فشــافویه انتقال 
یافته اند.  به گزارش عصر ایران سه هزار نفر از افرادی که در اتفاقات اخیر در استان تهران 
دستگیر شده اند به زندان فشافویه انتقال یافته  بودند و از این تعداد به جز ۸۳۵ نفر بقیه 

از زندان آزاد شده اند.

چهل روز گذشت

شاهنامه خوانى

پدرخوانده - فرانسیس فورد کاپوال - ۱۹۷۴
مایکل کورلئونه (آل پاچینو): پدرم پیشنهادی بهش داد که نتونه رد کنه. لوکا یه اسلحه گذاشت رو سرش و پدرم بهش گفت: یا امضاش باید 

پای قرارداد باشه یا مغز سرش. واقعا تو چه انتظاری از من داری؟ انتظار داری بذارم بری؟ انتظار داری بذارم بچه هام رو از من بگیری؟
مگه من رو نمی شناسی؟

مگه نمی دونی این کار غیر ممکنه و من از تمام قدرتم استفاده می کنم تا چنین اتفاقی نیفته؟

دیـالـوگ روز

افراسیاب آزرده و خسته از نبرد با خسرو، نواده 
خویش، فرزند برومندش شیده را به نزد خسرو 
با این پیام روانه گردانــد که اگر از نبرد تناتن با 
او خشــنود می شــود، می تواند از نبرد انبوه دو 
سپاه پرهیز کند و شــیده، پدر را آفرین کرده، از 
پرده ســراى او بیرون آمد و افراســیاب با دلی پرخون و دیده اى پر آب شیده را روانه گرداند با این 
اندیشــه که چگونه با خواهرزاده خویش روباروى شــود. شیده چهار موبد از موبدان سرد و گرم 
چشیده روزگار را به همراهی خویش براى پیام گزارى برگزید و هزار سپاهی جوان را پشتوانه خود 
گرداند و به ســوى سپاه ایران روانه شد. در راه با پیشــگامان سپاه ایران برخورد کردند و درگیرى 
میان دو ســپاه روى داد، پیش از آنکه شــیده آنان را بازدارد، چند نفر از دو سوى خسته و زخمی 
شــدند. شیده دل تنگ از این درگیرى، به ایرانیان گفت براى شاه ایران پیامی دارد، او را بگویند که 
پیام گزار کسی جز شیده، فرزند افراسیاب، نیاى خسرو نیست. از میان پیشگامان سپاه ایران، سوارى 
با شتاب به نزد خسرو رفت و گفت از سوى سپاه توران پهلوانی َبرمنش با درفشی سیاه آمده به 
پیام گزارى که خود را شــیده می نامد. دل خسرو با شنیدن نام شــیده پر از شرم شد و از دیده آب 
گرم فرو ریخت و گفت این شــیده مرا، برادِر مادر اســت و به باال و مردى چون من اســت، آن گاه 
به پیرامون خویش نگریســت و قارن کاویان را فراخوانده، گفت: «با خوش رویی نزد شــیده رفته، 
درودش فرســت و پیامش بشنو». چون قارن به سوى شــیده رفت و آن درفش سیاه را بدید، او 
را درود فرســتاده، گرامی اش داشت. شیده نیز زبان به مهر گشود که بیداردل بود و روشن روان و 
آنچه را افراسیاب گفته بود، از آرام و دوستی و از بزم و رزم و شتاب بازگفت و چون قارن سخنان 
زیبا و دلنشــین شیده پاك اندیش را بشــنید که همه پیامش با خرد همساز و جفت بود، نزد شاه 
ایران بازآمد و همه را بگفت. خســرو با شــنیدن ســخنان قارن، گفته هاى کهن و آنچه را نیا با او 
کرده بود، به یاد آورد و به رفتار نیاى خویش بخندید و گفت: «شگفتا که افراسیاب پس از گذشتن 
از آب و شکســتن پیمان مرزدارى، پشیمان گشته. او دلی پرکینه و لبی پرسخن دارد و من دلی پر 
از دردهاى کهن. اکنون بر آن اســت مرا به هراس افکند از بیشی سپاهیانش و من چاره اى ندارم 
مگر با دلی پرکین نزد او روم و در آوردگاه با او روباروى شــوم و در این کوشــش درنگی نخواهم 
داشت». موبدان و روشن اندیشان، خسرو را گفتند: «این راه درستی نیست چراکه افراسیاب هماره 
در اندیشه چاره جویی است و تنها به افسون و فریب و بدخویی می اندیشد. او شیده را روانه کرده 
تا شاه ایران را به نبرد تناتن فراخواند و روز ما را دردآگین گرداند. اگر تندى می کند، تو در برابر تیزى 
و تندى او دلیرى نکن، مگر آنکه از تاج و شهریارى ایران زمین سیر شده باشی و اگر شیده تو را به 
نبرد فراخواند، در آوردگاه بی پروا با او نیاویز. اگر شیده به دست تو تباه گردد، تنها یك نامور از سپاه 

توران کم شده است و اگر دور از زبان ما، تو کشته شوى، از ایران تنها خاك تیره به جاى می ماند و 
آن گاه یکی از ما زنده به جاى نخواهد ماند و شهر و بوم و بر ایران نیز ویران خواهد شد و از تخم 
کیان دیگر کسی نیســت که کمر بر میان بندد به کین. افراسیاب، نیاى تو پیرى جهان دیده است. 
اکنون که تو را آزاد گذارده تا یکی را برگزینی و پیشــنهاد داده اســب و گنج و درم به جاى مانده از 
نیاى خود، زادشم را به تو سپارد و همه شهرهایی را که به قهر از ایرانیان گرفته، به مهر به آنان 
بازگرداند، چه نیکوســت پیروز و شــاد به ایران بازگردیم و دیگر از کار گذشته یاد نکنیم». و همه 
موبدان و بخردان بر این ســخن ایستاده بودند مگر رستم که خشنود از آشتی نبود که سیاوش را 
او در دامان خویش پرورده بود و از درد ســیاوش به دل کینه داشت. خسرو به رستم نگریست و 
در چهره او ناخشــنودى از آشــتی جویی را بدید، آن گاه گفت: «این، راِه درست نیست، نباید از این 
رزمگاه به ایران خرامیم، پس آن همه رســم و سوگند چه شد؟ بی گمان اگر افراسیاب همچنان 
بر اورنگ شــهریارى بماند، جهان از شــهریارى او ویران شــود. چگونه می توان کاووس را از این 
اندیشه خشنود گرداند، چه پوزشــی بر کاووس آوریم و چگونه در چشمان او بنگریم؟ فراموش 
کرده اید که تور، نیاى افراسیاب با ایرج نیك اندیش ما چه کرد؟ سیاوش را نیز بی گناه بکشت. اگر 
افراسیاب می خواهد با من نبرد کند، شما چرا این چنین روى زرد شده اید؟ از شما در شگفتم از این 
همه آســان افسون شــدن، هرگز گمانم نبود ایرانیان از این کین میان بگشایند». ایرانیان چون این 
ســخن بشنیدند، پوزش خواه، شــاه را گفتند: «ما همه بنده تو هستیم و از اینکه فریب آن افسون 
را خورده ایم، پشیمان و سرافکنده ایم. می دانیم شاهنشاه هیچ نخواهد مگر نیکویی ما و امید که 
فرجام این کوشش نیز نیکویی باشد. نمی خواهیم بگویند در سراسر ایران سوارى نبود که نیارست 
با شــیده هماورد شــود و نمی خواهیم این ننگ بر ما جاودان بماند». آن گاه خسرو به سران سپاه 
خویش گفت: «بدانید شیده در میدان نبرد، پدر خویش را نیز مرد نشمارد؛ پدرش او را با افسون و 
نیرنگ و کژراهه ساخته و پرداخته است و هیچ یك از شما توان روبارویی با او را ندارید، اسبش از 
باد نژاد و او خود، دلی چون شیر دارد و شتابی چون تندباد و تنها کسی توان نبرد با او را دارد که از 
فّره ایزدى بهره مند باشد. او با شما به جنگ نیاید، چراکه به شکوه و نژاد خویش می نازد. ما هر دو 
نبیره فریدون هستیم و من دل پدرش را بسوزانم، همان گونه که دل کاووس بر سیاوش بسوخت». 
دلیران و شــیران ایران زمین همه شاه را آفرین خواندند و شاه فرمان داد قارن نزد شیده بازگشته، 
پیام گزارد که اکنون دیگر دیر شده است و سخن ها از اندازه گذشته و ایرانیان تنها در رزمگاه پاسخ 
افراسیاب را می دهند تا ببینند خداوند خورشید و ماه کدام سوى را شاد خواهد داشت. خسرو از 
او اســب و گنج نمی خواهد که همه آنچه گرد آمده از بیداد بوده است. این سپنجی سراى براى 
کسی نمی ماند، تنها به پشتوانه جهان آفرین و به دیهیم کاووس، پیش از آنکه تندباد برگ ریزان بر 

گل بوزد، بر شما روزگار تیره و تار خواهد شد.

«گشایش و رهایش» کتابی است که ناصرخسرو 
قبادیانی در زمان تبعید نوشــته است و محمدرضا 
توکلی صابرى آن را تصحیح کرده و انتشارات معین 

در ۱۷۰ صفحه منتشر کرده است.
 این کتاب یکی از آثار ناصرخسرو قبادیانی است 
که در ۳۰ پرســش و پاســخ عالوه بر مسائل دینی، 
کالمی، فلســفی و هستی شناســی به موضوعاتی 
مانند فیزیك، نجوم، گیاه شناســی و زمین شناســی 
می پردازد و به این پرســش ها پاســخ هاى فلسفی 
می دهــد. این کتاب را ناصرخســرو هنــگام تبعید 

در یمگان نوشــته اســت. در این کتاب، ناصرخسرو 
بعضی پرســش هایی را که در زمان خودش بسیار 

مهم بوده است و قرن ها بعد با پیشرفت 
علم دانشــمندان پاســخ صحیــح آن را 
پیدا کرده اند، می پرســد؛ امــا در زمان او 
علــم و دانش آن قدرها پیشــرفته نبوده 
اســت. قرن ها باید بگذرد تا دانشمندانی 
ماننــد او در فرهنگ هــاى مختلف روى 
این پرســش ها کار کنند و به تدریج پاسخ 
آنها را بیابند. او به بیشــتر این پرسش ها، 

چه علوم طبیعی و چه علوم فیزیکی، پاســخ هاى 
فلســفی می دهد. ۶۰۰ ســال دیگر زمان الزم بود تا 
دانشمندان پاسخ آنها را بیابند. ولی نکته 
مهم توجــه او به امــور طبیعی به عنوان 
یــك ناظر دانشــمند و دانا و پرسشــگرى 
اوســت که اهمیــت دارد. ایــن کتاب به 
توکلی صابرى  دکتر محمدرضــا  تصحیح 
توســط انتشارات معین منتشر شده است. 
دکتر توکلی صابرى پیش از این ســفرنامه 

ناصرخسرو را تصحیح کرده است.

معرفى خوانى

گشایش و  رهایش

افراسیاب به آشتی جویی  پاسخ خسرو 

شاهنامه پژوه
مهدى افشار
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