ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان

دوره پنجم شمار ه  ١٥٦مھر ١٣٩٨
اطالعيه دبيرخانه فرقه دمکرات آذربايجان
در مورد برگزاری پلنوم وسيع و فوقالعاده کميته مرکزی
پلنوم وسيع و فوقالعاده کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان در تاريخ  ١٣مھرماه
سال  ١٣٩٨برگزار گرديد.

گزينش تبريز برای مديريت گذار سازنده تر و مناسب تر است
دکتر محمد حسين يحيايی
از مدت ھا پيش فعاليت پيگير و گسترده

ای از سوی کنشگران اجتماعی و فعالين
سياسی آغاز شده و در شھر ھای مختلف

نخست شرکت کنندگان با اعالم يک دقيقه سکوت خاطره رفيق فقيد واله قلی زاده،

جھان بويژه در اروپا و آمريکا نشست

صدر پيشين کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان ،و ھمه مبارزان جان باخته در

ھايی برگزار می کنند تا آمادگی خود را

راه کسب حقوق ملی و آزادی و عدالت اجتمايی را گرامی داشتند.

به دوران بعد از جمھوری اسالمی نشان

سپس گزارش دبير شعبه تشکيالت درباره تعداد دعوت شده گان و حاضرين و وجود

دھند ،اينگونه نشست ھا و گردھم آيی ھا

حدنصاب برای رسميت يافتن پلنوم به تصويب رسيد و پلنوم کار خود را آغاز کرد.

در اين چند دھه به دفعات از سوی گروه ھا ،سازمان ھا و احزاب

پلنوم وسيع در بخش اول خود به بررسی گزارش ھيات سياسی درباره تحوالت

سياسی در تبعيد تشکيل شده بدون شک ھمراه با تجربه ،آموزه

سياسی کشور پرداخت.

ھای فراوانی در راستای دمکراسی ،شکيبايی ،رواداری ،تحمل و

پس از بحث و بررسی ھمه جانبه درباره شرايط سياسی کشور و منطقه ،اعضای

احترام به انديشه ھای متفاوت به بار آورده است ولی در اين سال

کميته مرکزی بر لزوم آمادگی تشکيالت فرقه برای مواجھه با حوادث احتمالی

ھا گروھی ھمواره خود را تافته جدا بافته ،يگانه آلترناتيو واقعی

گوناگون تاکيد نمودند.

ادامه درص٣

ايران؛ سومين سقوط اقتصادی بزرگ جھان در سال ٢٠١٩
آخرين برآورد »صندوق بينالمللی پول«

با نيرو ھای مسلح و حاضر پنداشته وحصار آھنين به دور خود
کشيده با گفتار و کرداری متضاد گاھی خود نمايی کرده است .در
اين ميان گروه ھای ديگری بعد از چھار دھه در حسرت دوران
گذشته سينه چاک می کنند و اميدوارند روزی به آن ناکجا آباد

در سال  ٢٠١٩ميالدی نشان میدھد

برسند ،ولی گروه ھای ديگری با درک زمان در پی ايجاد يک

ايران در حال دست و پنجه نرم کردن

جمھوری عرفی ) سکوالر ( اند تا پايه ھای دمکراسی را پی

با يکی از عميقترين رکودھای اقتصادی

ريزی کنند ،آنچه مسلم است و مشاھده می شود رشد روز افزون

تاريخ خود است.
بر اساس گزارشی که اين نھاد بينالمللی روز  ٢٣مھر  ١٣٩٨منتشر کرده ،رشد
اقتصادی ايران در سال جاری ميالدی منفی  ٩.۵درصد برآورد شده است؛ رقمی که

فکری ،ذھنی و عملی ھمه اين گروه ھا و سازمان ھای سياسی
است که ھر روز ابعاد وسيعتر و گسترده تری بخود می گيرد و
می تواند نويد بخش آينده شود.

در  ٣١سال گذشته بیسابقه بوده است .به تعبير ساده ،طی يک سال ،حدود يک دھم
اقتصاد ايران آب رفته است.

ادامه درص٢

ادامه درص٤

آذربايجان در گذرگاه تاريخ
گفتگويی با استاد محمدعلی فرزانه /به کوشش دکتر حسين يحيايی
پيشگفتار

روزگار تنھايی سالمندان آذربايجان شرقی

ص٨

ايران سرزمين پھناوری است با تاريخ و تمدن کھن
که ملل و اقوام گوناگون با ويژگی ھای فرھنگی،

افسانه محبت

ص١٠

زبانی ،دينی و جغرافيايی ،چندين عصر در کنار ھم
زندگی کرده اند .در اين مدت اين سرزمين پھناور
درجا زدن مدارس ايران در طول يکصد سال گذشته ص١٩

که روزگاری تمدن خويش را داشته به دفعات مورد
تھاجم و تاخت و تاز بيگانگان قرار گرفته ،تا مرحله
انحطاط پيش رفته ،بار ديگر ھمکاری اين ملل به مثابه کشورھای مشترک المنافع آن را
بازسازی کرده است.

آذربايجان  ٩٠سال است که در راه عدالتخوا ...ص٢٠

ادامه درص٦

جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است!
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گزينش تبريز برای مديريت گذار سازنده تر و مناسب تر است....

چند گانگی در بينش و انديشه ھای سياسی نشانه ھای رشد

بود ،شريعتمداری در بخشی از سخنرانی خود گفت :ملت ما

سياسی و اجتماعی است و برای جوامعی مانند ايران يک

ھيچ خصومت و دشمنی و کينه ای ،با ھيچ دولت و ملتی از

ضرورت تاريخی است زيرا چندگانگی در انديشه سياسی از

جمله آمريکا ،اسرائيل و اعراب ندارد و ادامه داد :شورای

يک سو ميدان ديد سياسی را وسيعتر می کند و از سوی ديگر

گذار در قامت يک جايگزين حاکميت موجود ،تبلور عينی

به رشد دمکراسی و نھادينه شدن آن ياری می رساند که جامعه

تنوع فرھنگی ،قومی و زبانی می باشد و به فدراليسم و

ما بيش از صد سال است در آرزوی آن جانفشانی و مبارزه

آموزش به زبان مادری باور دارد ،شورای گذار خواستار:

کرده ،ولی نتوانسته پايه ھای آن را محکم و پايدار بر زمين

اعتراضات سازمان يافته ،برای تسليم نظام حاکم به خواست

بکوبد و در مبارزه با ارتجاع پيروز شود ،زيرا در مواردی

مردم برای واگذاری قدرت و تشکيل مجلس موسسان منتخب

ھمکاری ارتجاع و استبداد مانع از آن شده است که سازمان ھا

برای جايگزينی يک نظام سياسی دمکراتيک است ،اين گفتار

و تشکل ھای سياسی از پائين شکل گيرند و مشارکت توده

و نوشتار با ادبيات شيوا و جذاب ھيچگونه پايگاه مردمی و

ھای مردم را در سياست و تصميم گيری فراھم آورند ،در

توده ای ندارد زيرا نمايندگانی از واحد ھای ملی بويژه تشکل

نتيجه احزاب سياسی ھمواره از باال سازماندھی شده ،اغلب

ھای سياسی که در گذشته ای نه چندان دور دولت ھای ملی و

واکنشی و ناپايدار بوده ،قادر به جلب اعتماد توده ھای مردمی

محلی خود را تشکيل داده بودند و برای مدتی حکومت کردند

نشدند ،شايد تنھا استثنا احزابی بودند که در آذربايجان بين

در آن شرکت نداشتند.

کارگران ) حزب اجتماعيون عاميون ،انجمن ھای مخفی و

گروه ديگر حزب مشروطه ايران ) ليبرال دمکرات ( که البته

آشکار و ( ...تشکيل شده ،زمينه ساز انقالب مشروطيت و

نه دمکرات و نه ليبرال است زيرا بينش و عملکردشان آن را

ادوار بعدی آن شدند ،پيگيری اين احزاب را » فرقه دمکرات

نشان می دھد ،نشستی با عنوان » ايران ھمه آن چيزيست که

آذربايجان « به عھده گرفت و ادامه داد و در مدت کوتاھی

داريم« که به نظر می رسد کسی از شرکت کنندگان در نشست

توده ھای مردم را برای رھايی ،آزادی و تعيين سرنوشت

مفھوم و معنی آن را به درستی نمی فھميد ،به ھر رو در

متشکل کرد .مايه شگفتی است که برخی سخن از » شورای

کنفرانس دو روزه حزب مشروطه به دبير کلی » ھايده توکلی

مديريت گذار « به زبان می آورند ،ولی از سازمانی که از

« ھمان چيز ھايی مطرح شد که پيشتر ھا گفته شده بود ولی

سوی مردم متشکل شده و مدتی ھم حکومت ملی خود را

اين بار ھنر نمايی برخی جلب توجه می کرد ،که بازيگران

تشکيل داده سخنی به ميان نمی آورند ،به ھر رو در تاريخ  6و

نمايش ھم در آرزوی آن بودند .برخی که خود را قيم مردم

 7مھر ماه ) 28و  29سپتامبر( 2019نشست دو گروه که خود

ايران می خواندند و مدارک علمی و دانشگاھی خود را به رخ

را مخالف جمھوری اسالمی می خوانند در لندن پايتخت

ديگران می کشيدند ،آنچنان از مطرح شدن فدراليسم در ايران

بريتانيا برگزار شد

برآشفتند که مدارک دانشگاھی خود را بر زمين کوفتند و به

گروه نخست شورای مديريت گذار متشکل از شخصيت ھای

دفعات داد و فرياد برآوردند که کجا نشسته ايد که ايران دارد

سياسی و فعالين اجتماعی با انديشه ھا ،بينش ھا و طيف ھای

تجزيه می شود! از آن سوتر فرياد » کوروش زعيم « عضو

گوناگون سياسی و اجتماعی بود که برای نخستين بار در کنار

جبھه ملی ششم بلند شد که وای! ايران دارد تجزيه می شود.

ھم می نشستند تا اعالم موجوديت کنند شورای مديريت گذار به

شگفتا ! که گاھی فسيل ھای سياسی روح زمان را درک نمی

دبير کلی » حسن شريعتمداری « و با سخن گويی »شھريار

کنند ،به ھمه درس دمکراسی و آزادی خواھی می دھند ولی

آھی « فعاليت خود را آغاز کرد و گذر بدون قيد و شرط از

خود از آن بھره ای نمی برند برخی از اين فسيل ھا بيش از

جمھوری اسالمی را سر لوحه فعاليت خود قرار داد ،شورای

چند دھه در اروپا و دانشگاه ھای آن جا خوش کرده در ھر

گذار از  24گروه سرپرستی تشکيل شده که عھده دار نظارت

محفلی سخنرانی می کنند و در خيلی موارد درس اخالق،

بر امور روزانه وزارت خانه ھا و سازمان ھای دولتی خواھند

سياست و اقتصاد می دھند و بخود زحمت يک بار مطالعه
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منشور حقوق بشر ،ميثاق حقوق سياسی و مدنی و کنوانسيون

اين  100سال گذشته بوده که پايه ھای استبداد را محکم کرده

ھای مختلف را نمی دھند که در تمامی آنھا تعيين حق

است ،برای گذر از آن بايد حاکميت مرکز گرا خرد و نابود

سرنوشت بوضوح بيان شده و تدريس به زبان مادری ھم تاکيد

شود و ملل ساکن در اين سرزمين دولت و حکومت ھای خود

و مطرح شده است ،جای بسی تعجب که در درون ايران

را تشکيل دھند و داوطلبانه يک نظام فدرال با حق و حقوق

افرادی مانند » خاتمی « رئيس جمھور پيشين که به حفظ قانون

مساوی تشکيل دھند ،اين اصل بيش از  100سال پيش در متمم

اساسی ارتجاعی رژيم سوگند ياد کرده بود سخن از فدراليسم

قانون اساسی مشروطه زير عنوان » انجمن ھای ايالتی و

به ميان می آورند ولی فرد دانشگاھی خارج نشين از خشم

واليتی « پيش بينی شده بود که در آن زمان بيش از  80درصد

مدرک دانشگاھی بر زمين می کوبد و از فدراليسم وحشت

از مردم در روستا ھا زندگی می کردند و با ساختار کھنه و

دارد ،غافل از اينکه نظام فدرال و تشکيل دولت ھای ملی

اقتصاد پاياپای روزگار می گذراندند و امروزه بيش از 70

حداقل خواسته ملل در گستره ايران است ،آنھا سال ھا است از

درصد از مردم شھر نشين شده و ساختار اجتماعی ،اقتصادی

آن گذر کرده خواستار مشارکت سياسی در مجموعه نھاد ھا و

و سياسی دگرگون شده است ،بنابرين مشارکت سياسی و

ارگان ھای سياسی و اقتصاديند.

فدراليسم خواست حداقلی و کف آن است ،حنجره دريدن و سينه

ايران سرزمينی است که در آن ملل گوناگون با فرھنگ ،تاريخ

چاک کردن برخی نمايش ارزانی است که ديگر کسی به

و زبان متفاوت باھم زندگی می کنند ،يکی از داليل مھم در

تماشای آن نمی نشيند ،زيرا ھم کميک و ھم تراژيک است.....

عقب ماندگی سياسی و اقتصادی کشور مرکز گرايی مطلق در

اطالعيه دبيرخانه فرقه دمکرات آذربايجان....

ھمچنين شرکت کنندگان در پلنوم ھرگونه انحراف از

ھمچنين دبير اجرايی کميته مرکزی نيز به اتفاق آرا انتخاب

راستاھای اصولی بيانيه  ١٢شھريور  ١٣٢۴و خط مشی

شد.

تاريخی و انقالبی سيد جعفر پيشه وری بنيان گذار فرقه

آنگاه گزارش مشروح دبير شعبه تشکيالت درباره اقدامات ضد

دمکرات آذربايجان را خيانت به منافع زحمتکشان خلق

اساسنامه ای و تفرقه افکنانه رحيم حسين زاده به سمع شرکت

آذربايجان و ديگر خلقھای کشورمان ارزيابی کردند.

کنندگان در پلنوم وسيع رسيد.

بخش دوم پلنوم به مسائل تشکيالتی اختصاص داشت.

بخشھايی از اين گزارش به شرح زير است:

دستور کار پلنوم فوقالعاده بنا بر فراخوان مورخ  ٢٣تيرماه

-رحيم حسين زاده در تاريخ  ١۶تيرماه  ،١٣٩٨با زير پا

رفيق فقيد واله قلی زاده ،تصميم گيری درباره اقدامات

گذاشتن ھمه اصول تشکيالتی فرقه و به قصد کودتا و تصاحب

خودسرانه رحيم حسين زاده بود .ولی درگذشت رفيق واله قلی

رھبری فرقه ١۵ ،نفر را گرد ھم آورده و با دروغ گويی

زاده ،موضوع انتخاب صدر کميته مرکزی را در اولويت

آگاھانه اين گردھمايی را "پلنوم کميته مرکزی" می نامد .در

دستور کار ھمين پلنوم قرار داد.

حالی که اصوالً رحيم حسين زاده صالحيت دعوت برای

با پيشنھاد ھيات سياسی ،رفيق عادله چرنيک بلند به عنوان

تشکيل پلنوم را نداشته و ندارد.

تنھا نامزد تصدی اين وظيفه مھم معرفی گرديد.

-رحيم حسين زاده طبق بيانيه ھای منتشر شده پس از اين

با توجه به ھمه جوانب ،رفيق عادله خانم ،يادگار و بازمانده

گردھمايی ،با نقض خشن اساسنامه فرقه ،صدر کميته مرکزی

انقالبی جنبش  ٢١آذر ،ھم رزم وفادار و استوار ھمه سالھای

فرقه را از انجام وظايف خود برکنار و ھيات سياسی و کميته

حيات فرقه ،از طرف ھمه شرکت کنندگان در پلنوم به اتفاق

مرکزی و ديگر ارگانھای اجرايی فرقه را نيز منحله اعالم می

آرا به عنوان صدر کميته مرکزی انتخاب گرديد.

کند .در پايان ،او خود را تنھا ارگان و تنھا رھبر صالحيت دار
فرقه می نامد.
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رحيم حسين زاده در جريان اين گردھمايی اعالم ميکند که سه

آذربايجان و ديگر خلقھای ايران ارزيابی نمود.

يا چھار عضو غايب کميته مرکزی به حاضرين وکالت داده

پلنوم وسيع و فوق العاده رحيم حسين زاده را به اتفاق آرا از

اند .در حالی که دو نفر از آنھا بيش از يکسال است که در

ترکيب ھيات سياسی و کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان

نتيجه سکته مغزی قدرت تکلم و اظھار نظر ندارند .

اخراج کرد ،ھمچنين تمامی اسنادی که با سوء استفاده از نام و

-فقط  ۵نفر از شرکت کنندگان در اين گردھمايی عضو کميته

ُمھر فرقه توسط او صادر شده را بی اعتبار اعالم نمود.

مرکزی بودند .سايرين يا اعضای ساده فرقه بودند و يا اينکه

در پايان ،پلنوم وسيع پيشنھادھای ھيات سياسی را برای تکميل

اصالً عضو فرقه نبودند.

ترکيب ھيات سياسی و ترکيب کميته مرکزی مورد ارزيابی

شرکت کنندگان در پلنوم وسيع ،پس از بررسی دقيق و ھمه

قرار داد .پس از بررسی وضعيت تک تک رفقا ،کميته

جانبه ،نتيجه گرفتند که اقدامات رحيم حسين زاده به قصد ايجاد

مرکزی کنونی به اتفاق آرا پيشنھادھای ھيات سياسی را به

و گسترش آگاھانه تفرقه و نابودی سيمای تاريخی و تشکيالتی

تصويب رساند.

فرقه دمکرات آذربايجان انجام گرفته است.

دبيرخانه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان

پلنوم وسيع اين اقدامات رحيم حسين زاده را فقط به سود

 ١٣مھرماه سال ١٣٩٨

دشمنان نھضت  ٢١آذر و عليه منافع زحمتکشان خلق
ايران؛ سومين سقوط اقتصادی بزرگ جھان در سال ....٢٠١٩

يک سال پيشتر ھم )در سال  (٢٠١٨رشد اقتصاد ايران منفی

زمانهای است که اغلب کشورھای جھان با شيب و شتاب نسبتا

پنج درصد محاسبه شده بود .بنابراين ،اگر فرض کنيم در سال

پايداری در حال رشد و توسعهاند اما اقتصاد ايران در حالی که

 ٢٠١٧اقتصاد ايران  ١٠٠واحد بوده ،يک سال بعد  ٩۵واحد

جمعيت آن روز به روز زيادتر میشود ،کوچک و کوچکتر

شده و يک سال بعد از آن به  ٨۵درصد رسيده است؛ يعنی در

میشود .مگر آنکه اتفاقی بيفتد و ايران از مدار تحريم و

فاصله دو سال ،اقتصاد کشور  ١۵درصد کوچکتر شده است.

بحران خارج شود ،طبق پيشبينیھای صندوق پول ،تا سال

اگر خط مقايسه را عقبتر بکشيم و مثال از آغاز رياست

 ٢٠٢٠اقتصاد آن نرخ رشدی باالتر از يک درصد را تجربه

جمھوری »حسن روحانی« در سال  ٢٠١٣ميالدی شروع

نمیکند .يعنی با احتساب افزايش جمعيت ،عمال اوضاع

کنيم ،به اين نتيجه میرسيم که در فاصله شش سال ،اقتصاد

تغييری نخواھد کرد و شرايط روز به روز سختتر خواھد

ايران مطلقا در جا زده است .اين در حالی است که مطابق

شد .

برآوردھای جمعيتی »مرکز آمار ايران« ،جمعيت کشور از

مقايسه ايران با کشورھای ديگر چه چيزی را نشان میدھد؟

 ٧٧ميليون در سال  ،١٣٩٢به  ٨٣ميليون نفر در سال ١٣٩٨

در ردهبندی کشورھا ،اين رقم ھمچنين بعد از ونزوئال و ليبی،

رسيده است .به تعبيری ديگر ،در اين شش سال جمعيت ايران

سومين رکود بزرگ سقوط اقتصادی در جھان در سال ٢٠١٩

ھشت درصد اضافه شده است .اين به معنی آن است که در

است؛ سالی که تنھا  ١۴کشور دنيا )بدون در نظر گرفتن

شش سال گذشته سرانه توليد ناخالص داخلی يا به تعبيری،

کشورھايی که اطالعاتی از آنھا در دست نيست( رشد

متوسط سھم ھر ايرانی از اقتصاد ھفت درصد کمتر شده است.

اقتصادی منفی را تجربه کردهاند و فقط پنج کشور عمق رکود

در مقام مقايسه ،اقتصاد کل جھان در اين شش سال به طور

اقتصادی در آنھا بيش از پنج درصد بوده است .

متوسط  ١٩درصد رشد داشته است .در حالی که خالص رشد

اين در حالی است که متوسط رشد اقتصادی جھان در اين

اقتصاد ايران در اين مدت کمتر از  ١.٨درصد بوده است.

سال ،سه درصد بوده است .به تعبيری ،عقبافتادگی اقتصاد

معنی اين مقايسه ،عقب ماندن ايران از قافله توسعه در
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ايران در يک سال گذشته نسبت به متوسط جھانی١٢.۵ ،

٢٥درصد اقتصاد ايران را نفت تشکيل میدھد .با اين حساب،

درصد بوده است.

کاھش  ۴٠درصدی توليد نفت در بھترين شرايط باعث سقوط

ميزان عقب افتادگی ايران به نسبت ھمسايگان خود ھم به ھمين

 ٩درصدی اقتصاد ايران میشود.

ترتيب است .رشد اقتصادی ھمسايگان ايران در سال  ٢٠١٩به

گزارشھای ماھانه »اوپک« نشان میدھند حجم توليد نفت

اين ترتيب گزارش شده است:

ايران ھماکنون به دو ميليون و  ١۵٩ھزار بشکه و به

پاکستان :مثبت  ٣.٣درصد

پايينترين ميزان خود ،حتی در مقايسه با زمان جنگ رسيده

افغانستان :مثبت  ٣درصد

است .ميزان توليد نفت ايران بعد از توافق »برجام« ،به بيش

ترکمنستان :مثبت  ۶.٣درصد

از سه ميليون و  ٨٠٠ھزار بشکه در روز رسيده بود و اين

جمھوری آذربايجان :مثبت  ٢.٧درصد

روند تا زمان خروج امريکا از توافق ادامه داشت .اما کسی

ترکيه :مثبت  ٠.٢درصد

تصور نمیکرد در فاصله يک سال و چھار ماه ،بيش از ۴٠

عراق :مثبت  ٣.۴درصد

درصد کاھش يابد و حجم صادرات نفت ايران به زير ۵٠٠

عربستان سعودی :مثبت  ٠.٢درصد

ھزار بشکه در روز سقوط کند.

امارات متحده عربی :مثبت  ١.۶درصد

آمار رسمی صادرات و فروش نفت ايران منتشر نمیشود .اما

قطر :مثبت  ٢درصد

بر اساس آنچه در صفحه شناسه ايران در سايت اوپک آمده،

کويت :مثبت  ٠.۶درصد

ميزان مصرف داخلی نفت کشور در سال  ،٢٠١٨يک ميليون

بحرين :مثبت  ٢درصد

و  ٨۵۴ھزار بشکه در روز بوده است.

عمان :صفر

اگر ميزان مصرف داخلی را ھمين در نظر بگيريم ،صادرات

مقايسه شرايط ايران با کشورھای ھمجوار ،جای ترديدی باقی

نفت ايران در ماه گذشته ميالدی حدود  ٣٠٠ھزار بشکه در

نمیگذارد که وضعيت آن به طور خاص غيرعادی است و

روز بوده است .اين رقم حتی به نسبت صادرات نفتی ايران در

بيش از عوامل محيطی ،عوامل خارجی و به طور مشخص،

زمان جنگ نيز ناچيز است .

تحريمھای اقتصادی باعث سقوط اقتصادی کشور شدهاند .در

آيا امکان بازگشت وجود دارد؟

واقع ،ناتوانی ايران از تنظيم مناسبات سياسی خود با جھان

پاسخ اين سوال مثبت است .روی کاغذ و به حساب و کتاب

باعث به وجود آمدن اين وضعيت شده است .

رياضی اگر توليد نفت به سطح دو سال پيش بازگردد ،اقتصاد

عامل اصلی سقوط  ١٠درصدی اقتصاد ايران چيست؟

ايران  ٩درصد رشد میکند و دوباره به مدار سابق

پس از اعمال تحريمھا و روشن شدن عزم امريکا برای به

بازمیگردد .البته بايد توضيح داد که دو سال فرصت برای

صفر رساندن صادرات نفتی ايران ،پيشبينی سقوط اقتصادی

توسعه کشور از دست رفته و سرمايه ملی )اقتصادی ،سياسی

 ٩.۵درصد کار سختی نبود .اگر سھم نفت را از اقتصاد ايران

و اجتماعی( آن کاھش يافته است.

اندازهگيری کنيم ،درخواھيم يافت که قطع صادرات و کاھش

اما در عالم واقع کار به اين سادگی نيست؛ زيرا اوال نشانهای از

توليد نفت چه تاثيری در رکود و کاھش نرخ رشد اقتصادی

کاھش تنازع و امکان حل و فصل مشکالت بينالمللی و رفع

دارد.

تحريمھا ديده نمیشود ،دوم اين که حتی در اين صورت ،فرآيند

طبق آمارھای بانک مرکزی ،در سالھای  ١٣٩۶و ١٣٩٧

بازگشت به مدار سابق چندان کوتاه نخواھد بود؛ چنانکه در

سھم نفت از اقتصاد ايران بين  ٢٢تا  ٢٣درصد بوده است .در

برجام ھم تا رسيدن به سقف توليد نفت  ٣.٨ميليون بشکه در

دوره قبلی تحريمھا در ابتدای دھه  ،٩٠اين سھم تا حدود ١۴

روز ،يک سالی زمان صرف شد .اين زمان در آينده حتما از اين

درصد ھم کاھش يافته بود .اما به طور سنتی ،چيزی بين  ٢٠تا

طوالنیتر خواھد بود زيرا مارگزيدگان مثل سابق بیاحتياط به
ريسمان سياه و سپيد برجام نزديک نخواھند شد.

علی رنجی پور /ايران واير
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آذربايجان در گذرگاه تاريخ....

ھمزيستی دراز مدت اين اقوام و ملل در کنار ھم باعث پيوند

انسان است ،پای بند باشند .نھادينه کردن دمکراسی ھمراه با

عميق اقتصادی،اجتماعی و عاطفی بين آنھا شده ،با رشد

آزادی انديشه و بيان يک ضرورت تاريخی است .کشورھای

سرمايه داری و شھرنشينی در چند دھه گذشته عمق بيشتری

کثيرالمله با پرھيز از تنگ نظری ھا و خود محوری ھا و با

پيدا کرده است .از اين رو پژوھش در ساختار اجتماعی و

استقبال از تکثرگرايی می توانند ظرفيت ھا و امکانات موجود

اقتصادی ايران نيازمند شناخت ملل و ويژگی آنھاست .آگاھی

را گسترش دھند و مجموعه قدرتمند و کارآيی بسازند که

فرھنگی ھمراه با شناخت ظرفيت ھا به برنامه ھای دقيق می

جوابگوی نيازھای ھمه مردم و مجموعه اجتماعی باشد.

انجامد که ضرورت رشد ھمه جانبه اقتصادی و سياسی است.

آنچه برای سرزمين بزرگ ما ،با منابع سرشار و فرھنگ

در اين ميان شرط الزم و ضروری برای ايجاد و گسترش

چندگانه آن اھميت دارد ،نگرش نوين به واحدھای ملی است

ھمکاری بين واحدھای ملی و اقوام گوناگون در ايران گسترش

که زمينه ساز گسترش ھمکاری اقتصادی ،اجتماعی و

آگاھی و نھادينه کردن دمکراسی است که در سايه آن

فرھنگی بين آنھا بوده ،با حفظ چندگانگی شرايطی بوجود آيد

خودآگاھی و خودشناسی تقويت گردد ،غرور ملی که در چند

که در نھايت ھمگرايی تدريجی تحقق يابد و اتحاد داوطلبانه با

دھه گذشته با اجرای سياست ھای يگانه سازی ضربه سختی

حق و حقوق يکسان برای ھمه ملل و اقوام صورت گيرد.

خورده است ،بازسازی گردد.

اتحاد داوطلبانه با پروسه آزادی پيش می رود .کشورھائی که

در جھان امروز دگرگونی ھای ساختاری به سرعت رخ می

از نعمت ارزشمند آزادی بھره مند بوده اند توانسته اند پروسه

دھد .شرکت ھای توليدی و بنگاه ھای تجاری به ھم پيوند می

ملت سازی خود را به سرعت به پايان رسانده در مسير

خورند .و خارج از اراده دولت ھا به توليد و توزيع کاال و

اتحادھای فراملی قرار گيرند .بنا براين فرھنگ سازی در

خدمات می پردازند .از اين رو به قدرتھای بزرگ و غير قابل

جامعه چند فرھنگی ما نيازمند حفظ چندگانگی ھمراه با رشد

کنترلی تبديل شده اند که با بھره گيری از فن آوری ھای نوين

آنھاست .در اين راستا پژوھشگران علوم اجتماعی و واحدھای

قادر به ايجاد دگرگونيھای بزرگ و عميق در جھان ھستند .در

ملی برای شناخت ظرفيت ھای موجود تالش خواھند کرد تا

پی جھانی شدن اقتصاد ،جھانی شدن سياست نيز مطرح است.

زمينه ھمکاری گسترده ملی و جھانی فراھم شود .مھاتما گاندی

در اين راستا ،سازمانھای جھانی از اھميت ويژه ای

شخصيت برجسته و انديشمند شرق می گويد» :من نمی خواھم

برخوردارند .جوامع و دولتھای آگاه به روند جھانی شدن به

خانه ام از ھر سو با ديواری محدود شود و جلو پنجره ھايم را

کنکاش پرداخته ،اتحاديه ھای خود را بوجود می آورند .از

گل بگيرند .من می خواھم نسيم فرھنگ ھمه سرزمين ھا تا حد

يک سو دولت ھای اروپايی در پی ايجاد اتحاديه مشترک

امکان از ھمه سوی خانه ام بوزد ،اما در عين حال نخواھم

اروپا از استقالل ملی خود صرف نظر می کنند ،از سوی

گذاشت ھيچ يک از آنھا ريشه مرا از جا برکند« .در جای

ديگر اتحاد و دولتھای فدرال که سالھای طوالنی با ھم بوده،

ديگر به ضرورت شناخت فرھنگ و ھويت اشاره می کند و

در کنار ھم زيسته اند ،از ھم پاشيده ،ھر کدام به راه خويش

ادامه می دھد»:جھان خانه من است و ھمه مردم برادر من ،اما

می روند .در برخی از اين جوامع و کشورھا ناسيوناليستھای

يک فرد جھانی نيز ،بايد زادگاه و مليت ،شکل و نام مشخصی

افراطی با بھره گيری از شرايط موجود و احساسات ملی،

داشته باشد« .بنا بر اين شناخت فرھنگ ،تاريخ ،زبان ،دين و

قدرت سياسی را در دست می گيرند و به آزار و اذيت ملل و

فولکلور واحدھای ملی و اقوام گوناگون که در سراسر ايران

اقوام کوچکتر می پردازند.

پراکنده اند برای ھمکاری و ھمزيستی مسالمت آميز ضروری

به ھر حال شرايط نوينی در جھان در حال شکل گيری است.

است.

کشورھا و جوامعی در مسير رشد و ترقی قرار می گيرند که

ما بر اين راستا بر آن شديم که بار ديگر ويژگی ھای تاريخی،

به ارزشھای جھانی بشر که محصول سالھا مبارزه پيگير

فرھنگی و اجتماعی آذربايجان را که يکی از واحدھای بزرگ
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ملی در ايران است مورد پژوھش قرار دھيم .ما براين باوريم

و ابھامات روشن گردد .بدون شک جنبش ملی و دمکراتيک

که شکوفايی اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی در جامعه ايران با

مردم آذربايجان و حکومت يکساله آن نقطه عطفی در تاريخ

ھمکاری نزديک و مسئوالنه اين واحدھا ميسر است .از اين

سياسی و اجتماعی معاصر محسوب می شود .ھر چند اين

رو ظرفيتھای آنھا بايد مورد بررسی قرار گيرند .در چند دھه

جنبش به طرز بی رحمانه و خائنانه ای سرکوب شد و به

گذشته نه تنھا از انباشت سرمايه در آذربايجان جلوگيری شده،

شکست انجاميد .ولی بازتاب آن ھم چنان در عرصه ھای

بلکه فعاليت ھای فرھنگی نيز با موانع بزرگ و غير قابل

سياسی ،اجتماعی و ادبی ادامه دارد .در اين راستا تالش برخی

عبوری روبرو بوده اند .بنا بر اين تاريخ ،زبان و فرھنگ

از پيشتازان ادبی ،سياسی و اجتماعی اين دوره مورد پژوھش

آذربايجان نيازمند نگرش تازه ای است .سرعت عمل در

قرار گرفته تا ديدگاه ھا ،جھان بينی ھا و نوع نگرش آنھا به

کنکاش مسائل آذربايجان مانع از بحران ھويت در اين منطقه

جامعه روشن شود.

حساس خواھد شد و جلو چالش ھای اجتماعی را خواھد گرفت.

بار ديگر يادآور می شويم که ھدف ما تاريخ نگاری و يا تفسير

ما با آگاھی و احساس مسئوليت و احترام به جامعه زحمتکش و

آن نيست بلکه در تالشيم تا موانع پيشرفت ھای اجتماعی و

روشنفکر آذربايجان که ھمواره نگھبان ايران بوده اند ،تالش

اقتصادی واحدھای ملی را شناخته و ظرفيت ھای موجود در

کرديم تا بخشی از ناگفته ھای تاريخ ،ھنر و زبان آذربايجان را

واحدھا را مورد بررسی قرار داده تا پايه ھای جامعه چند

بازگو کنيم .زيرا سالھا برخی از غرض ورزان ،در تالش

فرھنگی برای پيشرفت ھای ھمه جانبه پی ريزی شود.

بودند تا اين زبان کھن و تاريخ آذربايجان که پر از رشادتھای

در اين تالش نيز از ھم کاری صميمانه و تشويق ھای ھمه

مردم آن است به فراموشی سپرده شود .در اين راستا به سراغ

جانبه دوستان بھره مند بوديم .جا دارد از ھمه آنھا قدردانی

زبان شناس برجسته و مبارز پيگير و خستگی ناپذير

شود زيرا نقد و تشويق آنھا راھمان را ھموار می کند .در اين

آذربايجان »استاد م – ع فرزانه« رفتيم .ايشان با روی باز و

ميان دوست مھربان و قديمی مان دکتر شکور بابازاده در ھمه

تشويق ھميشگی از ما استقبال کرده ،مقاالت ارزشمند خود را

مراحل ناقد و ياورمان بوده ،گفته ھايمان را با صبر و

در باره زبان ترکی آذری،گستردگی ،توانايی و عملکرد آن در

شکيبايی تحمل و نقد کرده است که جای تشکر و قدردانی

اختيار ما گذاشتند .تشويق و راھنمايی ھای بی دريغ استاد در

دارد.

شکل گيری اين نوشته تعيين کننده بود .زيرا اجرای سياست

...روشن است که پژوھش در مسائل اجتماعی و تاريخی

زبان واحد و اسيميالسيون در چند دھه گذشته نسل ما را از

خارج ازآن اجتماع مشکالت فراوانی دارد که از اھم آنھا

فرھنگ و زبان خود دور کرده ،نوعی بی اعتنايی به زبان

کمبود منابع و عدم شناخت روانشناسی توده ھاست که پژوھش

مادری رواج يافته است .از اين رو ما شاھد پس روی و افت

در مورد آنھا صورت می گيرد .در نتيجه با پايان کار ھدف

فرھنگی در بين واحدھای ملی بويژه در دو واحد عمده ايران،

دلخواه و مطلوب که در آغاز پيش بينی می شود بدست نمی

آذربايجان و کردستان ھستيم .کودکان دبستانی در يادگيری و

آيد .از اين رو با آگاھی به ھمه کاستی ھا ،کمبودھا ،ضعف ھا

درک مفاھيم و معنی لغاتی که به زبان مادريشان نيست دچار

و اشکاالت ديگر که متوجه ماست براين اميد و باوريم که

مشکل ھستند ،از اين رو عالقه چندانی به مدرسه نشان نمی

زحمتکشان ،روشنفکران و نخبگان واحدھای ملی در ايران قدم

دھند.

ھای الزم و ضروری را در راستای گسترش پژوھش ھای

گفتار ديگر ،کاوشی در تاريخ سياسی ،اجتماعی و اقتصادی

عميق تر و ھمه جانبه تر بر دارند تا گامی ديگر برای ھم

آذربايجان است تا نکات ديگری از آن بازگوشود و تاريکی ھا

کاری ،ھم ياری و دوستی واحدھای ملی و اقوام گوناگون
برداشته شود.
سوئد ،حسين يحيايی
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روزگار تنھايی سالمندان آذربايجان شرقی
 ۴٠٠ھزار سالمند آذربايجانشرقی ،توليدکنندگان ديروزی
ثروت برای جامعه و پشتوانهھای امروز نسل جوان ھستند که
به دليل مشکالتی ھمچون کم فرزندی ،ضعف بنيه اقتصادی و
کمرنگ شدن فرھنگ احترام به والدين و بزرگترھا ،اين
روزھا بيشتر از قبل گذرشان به »مراکز نگھداری سالمندان«
میافتد و سالھای آخر عمر را در تنھايی سپری میکنند.
به گزارش ايرنا ،پشت پنجره نشسته ،دور دست ھا را می
نگرد ،ھنوز سر و صدای شيطنت ھای نوه ھا در گوشش می
پيچد ،در پشت پرده افکار خود گذشته ھا را مرور می کند؛

مددجوی  ٨٨ساله يک مرکز نگھداری سالمندان در تبريز به

زمانی که جوانی پرشور و پر جنب و جوش و از وضعيت

خبرنگار ايرنا گفت ۶ :ماه است که در اين مرکز نگھداری

مالی خوبی برخوردار و دور و برش شلوغ بود و ھمه

سالمندان ھستم و به علت اينکه اوالد و فاميل نزديک ندارم

احترامش را به جای می آوردند .

ھمسايه مرا به اين مرکز منتقل کرده و در واقع کسی را ندارم .

اشک در چشمانش حلقه زده ،اما ھنوز ھم غرور مردانه اش

«ذ .م« که شغللش در زمان ھای دور ،فايتون سازی  -فايتون

اجازه جاری شدن نمی دھد و بغض را در گلويش خفه می کند؛

به درشکه چھارچرخه ويژه حمل مسافر می گفتند -بوده است،

روزگاری در لوح قلب و فکرش ،روی فرزندانش حساب باز

اظھار کرد ٣۵ :سال پيش آخرين کالسکه را در شھرستان

کرده بود تا زمانی که گرد پيری بر چھره اش نشست ،اوالد

بناب ساختم و از آن زمان تاکنون بازنشسته محسوب می شوم،

تکيه گاه مطمئنی برای باقی عمرش باشند .

تنھا انتظارم از خداست و از خلق خدا انتظاری ندارم .

اما دريغ که گرد فراموشی و گردش ايام ،پرده غفلت را پيش

وی ھمچنين با ابراز رضايت از شرايط نگھداری سالمندان،

چشم فرزندان کشيده تا در کشاکش روزگار ،والدين را در

افزود :زيارت و گردش از درخواست ھايی است که از خيران

گذرگاھی جا بگذارند که حتی فراموش کنند خودشان از آنجا

و مسئوالن داريم و انتظار مساعدت می رود .

گذشته اند و ندانند اگر نبود دست پر مھر پدر و مادر ،ھنوز

«ذ .م« ادامه داد :زانو و پاھايم نياز به مداوا دارد ،از مسئوالن

اندر خم يک کوچه بودند .

و خيران درخواست می کنم در صورت امکان برای عمل

ساليان نه چندان دور در فرھنگ ايرانی ،خانه سالمندان به

جراحی زانوی پايم مساعدت کنند .

عنوان مرکزی برای نگھداری سالمندانی که بی کس بوده يا

«ر.ن« ،مددجوی  ٨٩ساله اروميه ای نيز که روزگاری در

شرايط خاص داشتند تلقی می شد و اين مراکز رونق نداشتند؛

گاوداری فعاليت داشت ،به خبرنگار ايرنا گفت :کسی را برای

بر اين اساس مردم از سپردن پدر و مادر و حتی نزديکان خود

سرپرستی ندارم و تنھا با سالمندان ديگر مرکز وقت خود را

به اين مکان ابا داشتند ،اما اکنون برھم خوردن ترکيب

می گذرانم؛ البته از رسيدگی مسئوالن آسايشگاه تشکر می کنم

جمعيتی ،يعنی کاھش تعداد فرزندان و ضعف اقتصادی،

که مراقبت ھای ويژه سالمندان را انجام می دھند .

موجب باال رفتن جمعيت مراکز نگھداری سالمندان در

وی با بيان اينکه گردش نياز ھمه افراد به خصوص کسانی

شھرھای بزرگ از جمله تبريز شده است .

است که پا به سن گذاشته و سالمند ھستند ،افزود :برای زيارت

بی سرپرستی ،فرزند کم و توان مالی ضعيف از مھمترين

يکبار در عمرم به مشھد رفتم اما دوست دارم آخر عمری

عوامل سپردن سالمندان به مراکز نگھداری است

يکبار ديگر به پابوسی امام غريبان برسم .
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وی که  ۶ماه است در اين مرکز نگھداری سالمندان بسر می

ماھانه مورد معاينه پزشک قرار می گيرند ،البته درمان نھايی

برد ،اظھار کرد :جز خدا از کسی انتظار خاصی ندارم و

توسط خانواده ھا انجام می شود ،مگر نياز ضروری و

توکلم به اوست ،اما گوشھايم بسيار سنگين شده و نياز به

اورژانسی باشد که بالفاصله اقدام می شود .

سمعک دارم .

وی با بيان اينکه اتاق فيزيوتراپی از جمله امکانات درمانی

مددجوی سالمند تبريزی نيز که  ٨۶سال سن دارد ،در

آسايشگاه است ،اظھار کرد :ھفته ای  ٢روز ورزش سبک در

خصوص علت حضور خود در مرکز نگھداری سالمندان به

حد ظرفيت سالمندان انجام می شود و جلسات شعرخوانی،

خبرنگار ايرنا گفت :اختالف خانوادگی و وسواس ھمسرم

چيستان ،پخش موسيقی ،رنگ آميزی و برنامه ھای فرھنگی

موجب شده تا فرزندانم خانه سالمندان را برايم پيشنھاد کنند و

نسبت به حاالت روحی آنھا حداقل يکبار در ماه برگزار می

اکنون  ٢٧ماه است که در اين مرکز زندگی می کنم .

شود .

«ح .ب« که بازنشسته نظامی است و يک پسر و يک دختر

خليلی ادامه داد :برقراری ارتباط با آنان آسان است به شرط

به اين مرکز آمدم تا مانع اختالفات

اينکه شناخت و عالقه کافی در اين خصوص وجود داشته باشد

خانوادگی شوم ،فرزندانم ھفته ای  ٢تا  ٣بار به ديدنم می آيند

و سالمندان نيز به خوبی از معاشرت و جلسات مختلف استقبال

يا من به ديدنشان می روم ؛ البته ھمسر و فرزندانم از اينکه

می کنند .

من در مرکز نگھداری سالمندان زندگی می کنم به نزديکان و

وی عمده مشکل سالمندان در بخش سالمت را آلزايمر عنوان

آشنايان چيزی نگفته اند و تقاضای خودم ھم اين است که نام و

کرد و افزود :البته در جامعه نيز بيماری آلزايمر در حال

تصويرم منتشر نشود.

افزايش است که متاسفانه مردم برای پيشگيری و درمان آن

مددجوی  ۵۴ساله ديگری نيز که روزگاری سربازار تبريز

آگاھی الزم را ندارند .

دستفروشی می کرد ،گفت :پس از فوت پدر ،مادر و سپس

خليلی با تاکيد بر ضرورت آگاه سازی مردم در خصوص اين

برادر بزرگترم ،مجبور شدند مرا به اين مرکز بسپارند و ٢

بيماری گفت :لجبازی و کينه توزی از عالئم و مقدمه اين

سال است که اين نوع زندگی را تجربه می کنم .

بيماری است که در سالمندان بروز پيدا می کند ،اما خانواده ھا

«ر.ر« اظھار کرد :يک برادر و خواھر دارم اما چون زن

از اين عاليم درک درستی ندارند و موجب اذيت خود و والدين

داداشم مريض است و از بيماری عصبی رنج می برم ،چاره

پير خود می شوند .

ای جز زندگی در اين مرکز ندارم.

کارشناس ارشد روان شناسی آسايشگاه سالمندان و معلوالن

وی ادامه داد :رسيدگی به سالمندان در اين مرکز به خوبی

خوبان تبريز ادامه داد :استفاده از سبزيجات ،ويتامين ب ،١٢

انجام می شود ،اما خيران به فکر برنامه ھای تفريحی،

اسيد فوليک و حل جدول می تواند در تقويت حافظه بسيار

گردشی و زيارتی برای ما باشند ،زيارت مرقد مطھر امام

موثر باشد .

رضا)ع( می تواند تسکينی برای تنھاييمان باشد و از امام

بھزيستی برای ھر سالمند ماھانه  ٨٠٠ھزار تومان ھزينه

غريبان حاجاتمان را طلب کنيم .

پرداخت می کند

آلزايمر مھمترين تھديد سالمت سالمندان ايران است

مدير آسايشگاه سالمندان و معلوالن خوبان تبريز نيز به ايرنا

کارشناس ارشد روان شناسی »آسايشگاه سالمندان و معلوالن

گفت :ظرفيت اين مرکز  ٢٠٠نفر است اما حدود  ١٠٠زن و مرد

خوبان« تبريز نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظھار کرد:

سالمند در آن نگھداری می شوند .

مھمترين نياز روحی سالمندان  ،محبت است که تالش می کنيم

پروين جوادی با اشاره به اينکه بيشتر سالمندان مرکز ،بی

دارد ،اظھار کرد:

به آن پاسخ دھيم .
گلناز گلشن خليلی گفت :متخصص تغذيه با توجه به شرايط
جسمانی سالمندان ،برای آنھا برگ تغذيه صادر می کند و

سرپرست ،بدسرپرست يا دارای فقر مالی ھستند ،اظھار کرد٩٠ :

درصد سالمندان مرکز اوالد ندارند؛ البته کم بودن تعداد اوالد نيز
يکی از عوامل اصلی سپردن والدين پير به مرکز نگھداری
است.
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افسانه محبت
صمد بھرنگی
روزی روزگاری پادشاھی بود و دختری داشت شش ھفت
ساله .اين دختر كنيز و كلفت خيلی داشت ،نوكری ھم داشت
كمی از خودش بزرگتر به نام قوچ علی .وقت غذا اگر دستمال
دختر زمين می افتاد ،قوچ علی بش می داد .وقت بازی اگر
توپ دورتر می افتاد ،قوچ علی برايش می آورد .گاھی ھم
دختر پادشاه از ميليونھا اسباب بازی دلش زده می شد و ھوس
الك دولك بازی می كرد .الك دولك دختر پادشاه از طال و نقره

قوچ علی بعد می رفت آشپز مخصوص دختر پادشاه را خبر

بود.

می كرد كه غذای بعد از الك دولك بازی دختر را ببرد .دختر

اول دفعه ای كه دختر ھوس الك دولك بازی كرد ،پادشاه تمام

پادشاه بعد از ھر بازی غذای مخصوصی می خورد.

زرگرھای شھر را جمع كرد و امر كرد كه تا يك ساعت ديگر

قوچ علی ھميشه دنبال اينجور كارھا بود .وقتی دختر می

بايد الك دولك طال و نقره ای دخترش حاضر شود .اين الك

خوابيد ،او وظيفه داشت پشت در بخوابد تا كنيز و كلفتھا و

دولك صد ھزار تومان بيشتر خرج برداشت .يك زرگر ھم سر

نوكرھا بدانند خانم خوابيده و چيزی نپرسند و نگويند.

ھمين كار كشته شد .چون كه گفته بود كار واجبی دارد و نمی

دختر پادشاه ھر امری داشت قوچ علی با ميل دنبالش می رفت

تواند بيايد .زرگر داشت برای دختر نوزاد خود گوشواره

و كارھا را چنان خوب انجام می داد كه دختر پادشاه ھرگز

درست می كرد.

دست روی او بلند نكرده بود .قوچ علی عاشق دختر پادشاه

ھر وقت كه دختر پادشاه ھوس الك دولك می كرد ،قوچ علی

بود .صاف و ساده دوستش داشت .به نظر خودش ھيچ عيب و

به فاصله ی كمی از او می ايستاد و منتظر می شد .دختر

علتی تو كارش نبود .به ھمين جھت روزی راز دلش را به

پادشاه چوب كوتاه نقره ای را روی زمين می گذاشت ،با چوب

دختر گفت.

دراز طاليی به سر آن می زد و آن را به ھوا پرتاب می كرد.

آن روز دختر در باغ پروانه می گرفت .قوچ علی ھم پای

قوچ علی وظيفه داشت دنبال چوب بدود و آن را بردارد

درختی ايستاده بود و او را تماشا می كرد و گاھی ھم كه

بيندازد به طرف دختر .دختر آن را توی ھوا محكم می زد و

پروانه ای می رفت باالی درختی می نشست ،قوچ علی وظيفه

دورتر پرتاب می كرد .قوچ علی باز می رفت آن را برمی

داشت از درخت باال رود و پروانه را بلند كند .يك بار دختر

داشت می انداخت به طرف دختر .وقتی دختر خسته می شد،

پروانه ی درشتی ديد .قوچ علی را صدا كرد و گفت :قوچ

قوچ علی می رفت كنيز كلفتھا را خبر می كرد می آمدند دختر

علی ،بيا اين را تو بگير .من ازش می ترسم.

را روی تخت روان به قصرش می بردند .قوچ علی ھم می

قوچ علی تندی دويد ،پروانه را گرفت انداخت توی سبد توری.

رفت خزانه دار مخصوص اسباب بازی ھای دختر را خبر می

وقتی سرش را بلند كرد ،ديد دختر روبرويش ايستاده ،صاف و

كرد كه بيايد الك دولك را ببرد بگذارد سر جايش كنار ميليونھا

ساده گفت :شاھزاده خانم ،من عاشق شما ھستم .خواھش می

اسباب بازی ديگر ،قوچ علی بعد می رفت پيش خزانه دار

كنم وقتی ھر دو بزرگ شديم ،زن من بشويد.

لباس ھای دختر پادشاه كه لباس مخصوص غذا برای دختر

اما ھنوز حرفش تمام نشده بود كه دختر پادشاه كشيده ی

ببرد و لباس مخصوص الك دولك بازی را بياورد سر جايش

محكمی زد بيخ گوشش و داد زد :نوكر بی سر و پا ،تو چه حق

بگذارد.

داری عاشق من بشوی؟ مگر يادت رفته من يك شاھزاده خانمم
و تو نوكر منی؟ تو لياقت دربانی سگ مرا ھم نداری .توله
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سگ! ..گم شو از پيش چشمم! ..برو كلفتھايم را بگو بيايند مرا

داشتند سر ساعت معينی سرشان را پايين بيندازند و ھمانطور

ببرند ،ترا ھم بيرون كنند كه ديگر نمی خواھم چشم كثيفت مرا

تا لب استخر بيايند تا دختر از استخر شير بيرون بيايد و توی

ببيند.

استخر گالب برود و بيرون بيايد و خود را در حوله بپيچد.

قوچ علی گذاشت رفت و كلفتھا را خبر كرد ،كلفتھا با تخت

كلفتھا حق نداشتند دست به بدن او بزنند .اگر حتی نوك انگشت

روان آمدند ديدند دختر پادشاه بيھوش افتاده .ريختند بر سر

كسی به پوست و موی او می خورد ،ھمان روز دست جالدھا

قوچ علی كه پسر ،دختر پادشاه را چكار كردی .قوچ علی

سپرده می شد كه انگشتش يا دستش بريده شود.

گفت :من ھيچكارش نكردم .خودش عصبانی شد ،مرا زد و

دختر پادشاه اينقدر ديگران را از خود دور می كرد كه تنھای

بيھوش شد .به كی به كی قسم!

تنھا می ماند و نمی دانست چگونه وقت بگذراند .از پروانه

اما كی باور می كرد .گالب و شربت آوردند ،حال دختر را جا

گرفتن و گل چيدن و شستشوی توی شير و گالب و اسباب

آوردند گذاشتندش روی تخت روان و بردند به قصرش .دختر

بازی و خوردن و نوشيدن و تماشای گرگھا ھم سير شده بود.

پادشاه امر كرد :به پدرم بگوييد گوش اين نوكر نمك نشناس

ناچار بيشتر وقتھا می خوابيد .ھميشه ھم قوچ علی را خواب

كثيف را بگيرند ،مثل سگ از قصر بيرون كنند .نمی خواھم

می ديد .قوچ علی می آمد با دختر پادشاه بازی كند .دختر

چشمھای كثيفش مرا ببيند.

اولش خوشحال می شد .ناگھان يادش می آمد كه دختر پادشاه

پادشاه امر كرد قوچ علی را ھمان دقيقه ،راستی ھم مثل سگ

است و با ديگران خيلی فرق دارد .آنوقت يادش می آمد كه

بيرون كردند .دختر پادشاه چند روزی مريض شد .ھر روز

دختر پادشاه است و با ديگران خيلی فرق دارد .آنوقت قيافه می

چند تا حكيم باالی سرش كشيك می دادند .آخرش خودش گفت

گرفت و قوچ علی را از خود دور می كرد .اما قوچ علی ول

كه ديگر خوب شده و حكيمھا را مرخص كرد.

نمی كرد .می خواست دست او را بگيرد .دختر زور می زد
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كه دستش را بدزدد .اما آخرش وا می داد و قوچ علی می

سالھا می گذشت و دختر پادشاه ھر روز و ھر سال خودپسندتر

توانست دست او را بگيرد و دوتايی شروع می كردند به بازی

از پيش می شد ،محل سگ به كسی نمی گذاشت .چنان كه

و جست و خيز و پروانه گرفتن .وسط بازی قوچ علی می

وقتی ھفده ھيجده ساله شد ،امر كرد كه ھيچكس حق ندارد به

گفت :شاھزاده خانم .من عاشق شما ھستم .خواھش می كنم

او نگاه كند و بدن پاك او را با نگاھش كثيف كند .اگر كسی از

وقتی من ھم مثل تو بزرگ شدم ،زن من بشويد.

كلفتھا و نوكرھا اشتباھی نگاھی به او می كرد حسابی شالق

در اينجا باز دختر پادشاه يادش می آمد كه دختر پادشاه است و

می خورد و اگر لب از لب باز می كرد و حرفی می گفت،

قوچ علی را سيلی می زد و داد و بيداد می كرد .قوچ علی را

زنده زنده می انداختندش جلو گرگھای گرسنه كه دختر پادشاه

می سپرد دست جالدھا و ناگھان به صدای فرياد خودش از

برای تفريح خودش توی باغ نگھشان می داشت .پادشاه

خواب می پريد…

دخترش را به خاطر ھمين كارھايش خيلی دوست داشت.

ھميشه اين خواب را می ديد .نمی توانست ھمبازی ديگری را

ھميشه به دخترش می گفت :دخترم ،تو داری از خود من تقليد

خواب ببيند .تازه قوچ علی را ھم با ھمان سن و سال و سر و

می كنی .ازت خوشم می آيد.

وضع كودكی خواب می ديد.

دختر پادشاه چنان شده بود كه ھميشه تنھا توی باغ گردش می

دختر پادشاه خواستگار ھم داشت .چند شاھزاده از مملكتھای

كرد و با كسی حرف نمی زد .می گفت كه كسی لياقت حرف

دور به خواستگاريش آمده بودند ،اما او نديده ردشان كرده بود

زدن با مرا ندارد .دو تا استخر بزرگ ھم وسط باغ درست

كه من غير از خودم كسی را دوست ندارم.

كرده بودند كه ھميشه يكی پر شير تازه بود و ديگری پر گالب
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و عطر گل سرخ و ياسمن و اينھا .دو تا كلفت جوان وظيفه
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روزی دختر پادشاه توی استخر شستشو می كرد .كبوتری آمد

دختر پادشاه ناگھان يادش آمد كه دختر پادشاه است و داد زد:

نشست روی درخت انار لب استخر و گفت :ای دختر زيبا ،تو

ای حيوان كثيف ،تو چه حقی داشتی با من حرف می زدی؟

چه بدن قشنگی داری! من عاشق تو شدم .خواھش می كنم از

خواب مرا به خودم برگردان .واال دل و روده ات را از پس

توی شير بيا بيرون تا خوب تماشايت كنم.

گردنت درمی آورم ،تو حق نداری با آن دھان كثيف روی من

دختر پادشاه گفت :ای پرنده ی كثيف ،به تو امر می كنم از

اسم بگذاری.

اينجا بروی .من يك شاھزاده خانمم .كسی حق ندارد مرا نگاه

اما كبوتر از روی درخت انار خيلی وقت بود كه پا شده بود

كند .كسی لياقت حرف زدن با مرا ندارد.

رفته بود .دختر پادشاه بيخودی عصبانی می شد و جالدھايش

كبوتر خنديد و گفت :ای دختر زيبا ،من می دانم كه خيلی وقت

را به كمك می خواست.

است ھمصحبتی نداشته ای…
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دختر پادشاه يادش رفت دختر پادشاه است و ناگھان نرم شد و

چند ھفته بود كه دختر پادشاه يك دقيقه ھم نخوابيده بود .اصال

گفت :ای كبوتر خوش صحبت ،خواھش می كنم به من نگاه

خواب به چشمش نمی آمد .اولھا بيخوابی چنانش كرده بود كه

نكن .خوب نيست.

ھمه خيال می كردند ديوانه شده است .مثل سگ ھار توی

كبوتر گفت :ای دختر زيبا ،دست خودم نيست كه نگاھت نكنم.

اتاقش راه می رفت ،در و ديوار را چنگ می زد و به ھمه

دوستت دارم.

فحش می داد .كسی را پيش خود راه نمی داد ،حتی پدرش را،

دختر گفت :ای كبوتر خوش صحبت ،من كه نمی توانم عشق

حكيمھا را .روزھا و شبھا تنھای تنھا بود .آخرش خسته و

يك كبوتر را قبول كنم .اگر عاشق راست راستكی ھستی ،از

مريض شد و افتاد .اين دفعه ھم خواب به چشمش نمی آمد .اما

جلدت بيا بيرون تا من ھم ترا تماشا كنم.

نه حرفی می زد نه حركتی می كرد .می گذاشت كه حكيمھا را

كبوتر گفت :ای دختر زيبا ،من دلم قرص نيست كه تو عشق

يكی پس از ديگری باالی سرش بياورند و ببرند .ھيچ حكيمی

مرا قبول كنی .يك چيزی گروگان بده تا دلم قرص شود از

نتوانست دختر را خوب كند .پادشاه امر كرده بود ھيچكس حق

جلدم بيرون بيايم.

ندارد دست به بدن دختر بزند .اين بود كه حكيمھا نمی توانستند

دختر گفت :ای كبوتر خوش صحبت ،ھر چه می خواھی

ببينند درد دختر چيست .روزی حكيم پير و غريبه ای آمد گفت:

بخواه ،می دھم.

من بدون دست زدن به بدن بيمار می توانم او را معاينه كنم و

كبوتر گفت :ای دختر زيبا ،خوابت را بده من.

دوايش را بگويم .اگر نتوانستم گردنم را بزنند.

دختر گفت :ای كبوتر خوش صحبت ،خواب من به چه دردت

پادشاه گفت كه او را پيش دختر ببرند .حكيم پير مدت درازی

می خورد؟

پھلوی دختر نشست تماشايش كرد .بعد گفت :تنھا عالج او »

كبوتر گفت :ای دختر زيبا ،بعد می بينی خواب تو به چه درد

افسانه ی محبت« است .بايد كسی باالی سر او » افسانه ی

من می خورد.

محبت« بگويد تا خوب شود و بتواند بخوابد.

دختر گفت :ای كبوتر خوش صحبت ،خواب من مال تو.

پادشاه امر كرد جارچيھا در چھار گوشه ی شھر جار زدند كه:

در اين موقع صدای پای كلفتھای دختر شنيده شد كه حوله به

ھر كه » افسانه ی محبت« بلد است بيايد برای دختر پادشاه

دست ،سرشان را پايين انداخته بودند می آمدند .كبوتر گفت:

بگويد تا پادشاه او را از مال دنيا بی نياز كند.

ای دختر زيبا ،خوابت شده مال من .كلفتھايت دارند می آيند.

خيلی ھا به طمع مال آمدند كه ما » افسانه ی محبت« بلديم ،اما

من رفتم .بعد باز می آيم .من اسمت را گذاشتم » قيز خانم«.

وقتی رسيدند پشت پرده ی اتاق دختر ،مجبور شدند دروغھايی

خوب نيست دختر زيبايی مثل تو اسم نداشته باشد.

سر ھم كنند كه البته اثری در دختر پادشاه نكرد و پادشاه ھم
ھمه شان را دست جالدھا داد .ديگر كسی جرئت نداشت قدم
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جلو بگذارد .چند روزی گذشت .باز حكيم پير و غريبه پيدايش

بلند گفت :ای دختر زيبا ،ای قيز خانم ،می خواھم » افسانه ی

شد .به پادشاه گفت :اين چه شھری است كه كسی » افسانه ی

محبت« بگويم ،گوش می كنی؟

محبت« بلد نيست؟ در فالن كوه چوپان جوانی زندگی می كند.

دختر انگار صدای آشنايی شنيده سرش را برگرداند و

او » افسانه ی محبت« بلد است .برويد او را بياوريد .اما

چشمھايش را دوخت به چوپان جوان و گفت :آره ،گوش می

پادشاه ،بدان كه اگر خود تو دنبال او نروی ،ھرگز از كوه

كنم بگو.

پايين نمی آيد.

چوپان شروع كرد به گفتن » افسانه ی محبت« .گفت:

حكيم گذاشت رفت .پادشاه با چند نفر ديگر سوار اسب شد و

« –روزی روزگاری پادشاھی بود و دختری داشت شش ھفت

راه افتاد .رفتند رسيدند پای كوه .چوپان جوان را صدا كردند.

ساله .اين دختر كنيز و كلفت خيلی داشت ،نوكری ھم داشت

چوپان از باالی كوه گفت :شما كيستيد؟ چكارم داشتيد؟

كمی بزرگتر از خودش به نام قوچ علی .وقت غذا اگر دستمال

پادشاه گفت :من پادشاھم .مگر تو نشنيدی دختر من مريض

دختر زمين می افتاد ،قوچ علی بش می داد .وقت توپ بازی

شده؟ می خواھم بيايی برايش…

اگر توپ دورتر می افتاد ،قوچ علی برايش می آورد .گاھی ھم

پادشاه يادش رفت كه حكيم چه گفته بود .چوپان يادش انداخت:

دختر ھوس الك دولك بازی می كرد .الك دولك او از طال و

» افسانه ی محبت« می خواھی؟

نقره بود .وقتی دختر می خوابيد ،قوچ علی وظيفه داشت پشت

پادشاه گفت :آره ،ھمان كه گفتی .حكيم پير و غريبه ای گفت

در بخوابد تا كنيز و كلفتھا و نوكرھا بدانند خانم خوابيده و

كه تو بلدی.

چيزی نپرسند و نگويند .دختر پادشاه ھر امری داشت ،قوچ

چوپان جوان گفت :آره ،بلدم.

علی با ميل دنبالش می رفت و كارھا را چنان خوب انجام می

پادشاه گفت:اگر دخترم را خوب كنی ھر چقدر طال و نقره و

داد كه دختر پادشاه ھرگز دست روی او بلند نكرده بود .قوچ

ثروت بخواھی ،می دھم.

علی عاشق دختر پادشاه بود .صاف و ساده دوستش داشت .به

چوپان كه داشت از كوه پايين می آمد گفت :پادشاه ،اگر حرف

نظر خودش ھيچ عيب و علتی تو كارش نبود .آخر دوست

مال دنيا را بياری ،من نمی آيم » .افسانه ی محبت« ھمين به

داشتن چه عيب و علتی ممكن است داشته باشد؟ وقتی با ھم

خاطر محبت گفته می شود.

توی باغ بودند و دختر پادشاه پروانه می گرفت يا الك دولك

پادشاه ديگر چيزی نگفت .دلش می خواست اين چوپان فضول

بازی می كرد ،قوچ علی خودش را چنان شاد و سبك می ديد

را دست جالدھا بسپارد اما چيزی نگفت .چوپان سوار ترك

كه نگو .ھرگز از تماشای او سير نمی شد .دلش می خواست

اسب پادشاه شد و راه افتادند .وقتی به قصر رسيدند ،چوپان را

دختر اجازه بدھد كه دستش را بگيرد و دوتايی قدم بزنند و

پشت پرده ای نشاندند و گفتند :از ھمين جا بگو .چشم نامحرم

پروانه بگيرند .اما دختر پادشاه كسی را پسند نمی كرد ،كلفت

نبايد به صورت دختر پادشاه بيفتد.

ھا و نوكرھا را سگ می گفت و پيش خود راه نمی داد .قوچ

چوپان جوان گفت » :افسانه ی محبت« ھم چيزی نيست كه

علی ھمينطور شاد و سبك زندگی می كرد تا روزی كه ديد

ھركس بتواند بشنود .اگر غير از من و دختر كس ديگر اين

ديگر نمی تواند راز دلش را به دختر نگويد .اين بود كه روزی

دور و برھا باشد ،افسانه اثری نخواھد داشت .ھمه دور شوند.

وقت پروانه گرفتن به دختر گفت :شاھزاده خانم ،من عاشق

پادشاه ناچار امر كرد قصر دختر را خلوت كردند .توی قصر

شما ھستم .خواھش می كنم وقتی ھر دو بزرگ شديم زن من

فقط چوپان ماند و دختر پادشاه .آنوقت چوپان جوان پرده را

بشويد.

كنار زد و داخل اتاق شد .دختر آرام دراز كشيده بود و ھيچ

دختر پادشاه از اين حرف چنان بدش آمد كه قوچ علی را سيلی

اعتنايی به كسی و چيزی نداشت .چوپان كنار در نشست و بلند

زد و بعد ھم مثل سگ از پيش خود راند .دختر پادشاه قوچ
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علی را بيرون كرد و ھرگز فكر نكرد كه چه باليی سر او

چشمه ای گريه می كند و مثل بيد می لرزد .سگ تا بز را ديد

آمد».

عوعو كرد و گفت :بز ،گريه نكن آمديم.

چوپان جوان ساكت شد .دختر گفت :چوپان ،بگو بعد چه شد؟

بز شاد شد و گفت :می ترسيدم دنبالم نياييد ،قسمت گرگ شوم.

چوپان گفت :ای دختر زيبا ،تو فكر می كنی چه باليی سر قوچ

تشكر می كنم.

علی آمد؟

ھوا داشت تاريك می شد .قوچ علی نگاه كرد ديد از آنور كوه

دختر گفت :من ھرگز فكر نكرده ام كه چه باليی سر قوچ علی

ھفت تا اسب سفيد دارند باال می آيند .بز را دست سگ سپرد و

آمد .تو می دانی قوچ علی آخرش چه شد؟ بيا جلو بگو.

راھشان انداخت و خودش پشت سنگی منتظر نشست .اسبھا

چوپان پا شد رفت نشست كنار تخت دختر دست او را در دست

آمدند رسيدند سر چشمه .ھر كدام مشكی به پشت داشت .پر

گرفت و دنباله ی » افسانه ی محبت« را چنين گفت:

كردند ،خواستند برگردند كه يكی از اسبھا گفت :من ديگر نمی

« –پدر قوچ علی چوپانی می كرد .قوچ علی پای پياده سر به

توانم تنھای تنھا توی آن قصر زندگی كنم .ھمينجا خودم را می

بيابان گذاشت و رفت پدرش را سر كوه پيدا كرد .پدرش سخت

كشم يا برمی گردم به شھر خودمان .شما ھم برگرديد پيش

مريض بود و در غار گوسفندان خوابيده بود .خواھر قوچ علی

دختر عموھا.

كه به سن و سال خود او بود ،گوسفندان را به چرا برده بود.

اسبھای ديگر دلداری اش دادند و باالخره با ھم برگشتند .قوچ

پدر از ديدن پسرش خيلی خوشحال شد و گفت :قوچ علی ،چه

علی پا شد افتاد دنبال اسبھا .رفتند و رفتند چند تا كوه را پشت

به موقع آمدی .من دارم می ميرم .خواھرت را تنھا نگذار.

سر گذاشتند .رسيدند به جنگل خلوتی كه كوچكترين پرنده و

تنھايی درد كشنده ای است.

خزنده و چرنده ای توش نبود .ھفت قصر زيبا ديده می شد .ھر

پدر مرد .پسر او را ھمانجا سر كوه خاك كرد .عصر كه

كدام از اسبھا رفت توی يكی از قصرھا .قوچ علی منتظر شد

خواھر برگشت ،به جای پدرش ،برادرش را ديد .با ھم برای

ديد شش كبوتر سفيد از آسمان پايين آمدند و ھر كدام رفت به

پدرشان گريه كردند و سر قبرش گل و درخت كاشتند.

يكی از قصرھا .قوچ علی باز منتظر شد.

روزھا و ھفته ھا و ماھھا و سالھا گذشت .قوچ علی و

صدای گريه شنيد .به يك يك قصرھا سر كشيد .ديد در ھر

خواھرش شدند ھفده ھيجده ساله .دو تايی كوه و صحرا را از

قصری دختری مثل ماه و پسری مثل خورشيد ،گرم صحبت و

پاشنه در می كردند و گوسفندانشان را در بھترين جاھا می

خنده اند ،اما در قصر ھفتمی پسری مثل خورشيد تنھا نشسته

چراندند .شبھا را با سگھايشان در غار می گذراندند .فقط گاھی

با يك تكه گچ عكس گل الله می كشد و زار زار گريه می كند.

در زمستان به شھر می آمدند ،موقعی كه گوسفندان در غار

چنان گريه ای كه دل سنگ كباب می شد .قوچ علی داخل شد.

زمستانی بودند و وقت بيكاری بود.

سالم كرد و گفت :ای جوان ،گريه نكن ،دلم را كباب كردی.

خواھر قوچ علی مثل ھوای بھار لطيف بود ،مثل آفتاب تابستان

جوان سرش را بلند كرد و گفت :تو كيستی؟ از كجا آمدی؟

درخشان بود ،مثل ميوه ھای پاييز معطر و دوست داشتنی بود

قوچ علی گفت :من چوپان كوھستانم .صدای گريه ات مرا

و مثل ماه شبھای زمستان صاف و دلچسب بود و مثل الله ی

اينجا كشاند.

صحرايی سرخ رو و وحشی بود .به ھمين جھت قوچ علی الله

جوان گفت :صبح ترا سر كوه ديدم .خوب شد آمدی .بيا بنشين،

صدايش می كرد.

دلم ھمصحبتی می خواست.

روزی وقتی گوسفندان را برمی گرداندند ،قوچ علی ديد كه

قوچ علی نشست و گفت :چرا چنين گريه می كردی؟

بزی از گله گم شده .يكی از سگھا را برداشت و رفت دنبال

جوان گفت :قصه ی من كمی طوالنی است .اگر حوصله ی

بز .چند كوه را پشت سر گذراندند باالخره ديدند بز نشسته سر

شنيدن داری ،برايت بگويم.
آنوقت شروع كرد سرگذشت خود را چنين گفت:
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ما ھفت برادريم .دو روز بيشتر نيست به اين جنگل آمده ايم.

شھر ھمان روز ھزار قبضه شمشير آبديده سفارش داده بودند

توی شھر خودمان آھنگری می كرديم .پدر پيری داشتيم كه

كه زمستان تمام نشده تحويل بدھيم .از قضا زمستان طوالنی

بھترين شمشيرساز شھر بود .روزھا آھنگری می كرديم و

شد و بھار دير رسيد و ما ھر روز بيقرارتر شديم .برف ،تازه

شبھا مخفيانه ،در زيرزمين ،شمشير می ساختيم .پادشاه اسلحه

تمام شده بود كه سر تپه ای الله ی سرخی و درشتی ديديم با

سازی را قدغن كرده بود .اما چون مردم شھر شمشير الزم

خال سياه و درشتی در سينه .از الله پرسيديم :گل الله،

داشتند ،ما مجبور بوديم شبھا اين كار را بكنيم .توی دكان

دخترعموھای ما كجايند؟ نشانيشان را بگو.

سندانی داشتيم ده بيست برابر سندانھای معمولی .ھشت نفری

الله قد راست كرد و به من گفت :پسرعمو ،مرا ببوس بگويم.

دوره اش می كرديم و پتك می زديم .روزی پدرمان به ما

من خم شدم و الله را بوسيدم .آنوقت الله گفت :امسال زمستان

گفت :پسرھا ،من ديگر دارم می ميرم .اما شما سالھای درازی

سخت گذشت و بھار دير رسيد .دخترعموھا خيلی نگران و

زندگی خواھيد كرد و احتياج به يك رفيق و ھمسر داريد .وقت

بيقرارند .چنان بيقرارند كه اگر زودتر به دادشان نرسيد ،ممكن

زن كردنتان ھم رسيده .شما زنی الزم داريد كه مثل خودتان

است خودشان را بكشند .من به شما ياد می دھم كه چطور گاه

آستينھا را باال بزند و پتك بزند و شمشير بسازد .دخترعموھای

تو جلد كبوتر برويد و گاه تو جلد اسب تا زودتر به آنھا برسيد.

شما می توانند چنين ھمسرھايی باشند .اما برای اين كه شما ھم

بعد گل الله نشانی دخترھا را داد و يادمان داد كه چطور گاه تو

لياقت خود را نشان داده باشيد ،من و عموی مرحومتان

جلد كبوتر برويم و گاه تو جلد اسب .حرف آخرش باز به من

امتحانی برايتان ترتيب داده ايم .نشانی دخترعموھايتان را توی

بود .گفت :پسرعمو ،خيلی دلم می خواھد كه تو مرا بچينی با

دل ھمين سندان گذاشته ايم .شما بايد شمشيری چنان تيز بسازيد

خودت داشته باشی اما اما چكاركنم كه زمستان ھر چه تخم الله

كه بتواند با يك ضربت سندان را دو تكه كند تا نشانی

بود خشكانده و اگر من ھم نباشم ديگر اين تپه ھا را كسی لباس

دخترعموھا از توی آن در بيايد.

سرخ نخواھد پوشاند .می خواھم مرا نچينی تا تخمم را ھمه جا

پدرمان چند روز بعد مرد .ما ھفت برادر دست به كار شديم.

بپاشم و تپه ھا را باز پر الله كنم ،سرخ كنم.

بيشتر وقتھا در زيرزمين با فوالد و آھن و پتك و اينھا درمی

از الله جدا شديم .شمشيرھا را تحويل داديم و رفتيم توی جلد

افتاديم .اما ھر شمشيری كه می ساختيم بر سندان اثر نمی كرد.

كبوتر و راه افتاديم .بعد ،از پر زدن خسته شديم و رفتيم توی

خودش دو تكه می شد .باالخره در يك شب تاريك و سرد

جلد اسب .از دريا و كوه و صحرا گذشتيم باالخره ديروز

زمستان شمشيری از زير دست ما درآمد كه سندان سنگين را

عصر رسيديم به ھمين جنگل خاموش و خلوت .قصرھا را

شكافت .از دل سندان قوطی كوچكی درآمد .توی قوطی تكه

ديديم ،چند تا تخت گذاشته بودند .نشستيم و منتظر شديم .شب،

كاغذی بود كه بر روی آن نوشته بودند » :پسرعموھای

شش كبوتر سفيد از شش گوشه ی جنگل پيدايشان شد .ما را كه

شمشير ساز ،قربان تيزی شمشيرتان ،ھر چه زودتر دنبال ما

ديدند شاد شدند .پايين آمدند .از جلد كبوتر درآمدند و شدند شش

بياييد .دلمان برای شما تنگ شده ،بيابان برھوت را درخت

دختر ماه .گفتند :پسرعموھا ،خوش آمده ايد!

كاشته ايم ،جنگل كرده ايم و آب و جارو كرده ايم و منتظر

بعد به من نگاه كردند و گفتند :پسر عمو كوچك ،تو ھم خوش

شماييم .نشانی ما را از نخستين الله ی سرخ بھار بپرسيد.

آمده ای! خواھر كوچكمان الله گفت كه صبر داشته باشی .آخر

دختر عموھای شما».

امسال زمستان سخت و طوالنی شد و ھر چه تخم الله بود

اين كاغذ ما را چنان بيقرار كرد كه نگو .می خواستيم ھمان

خشكاند .اگر الله اين كار را نمی كرد ،شما ما را برای ھميشه

شب پا شويم دنبال دخترھا برويم .اما نه نشانی آنھا را می

گم می كرديد .چون ديگر تخمی نبود كه گل بدھد و نشانی ما

دانستيم و نه می توانستيم كارمان را ول كنيم برويم .جنگجويان

را به شما برساند .اگر خواھرمان الله خون خودش را بر
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زمين نمی ريخت ،زمين برای ھميشه الله را فراموش می

جوان گفت :گفتی الله؟ ھمان دختری كه با تو گوسفند می

كرد ،مردم ھم ديگر الله را نمی ديدند.

چراند؟

من از شنيدن اين حرفھا چنان شدم كه خيال كردم دارم ديوانه

قوچ علی گفت :آره .ھمان دختر سرخ روی وحشی .او خواھر

می شوم فرياد زدم :پس آن الله ی سرخ تپه الله ی خود من

من است.

بود؟

جوان از جا جست و گفت :قوچ علی ،می خواھم يك چيزی به

خواھرھا گفتند :بلی .آن الله ی سرخ سر تپه خواھر كوچك ما

تو بگويم اما می ترسم بدت بيايد.

الله بود .او نمی خواست مردم باور كنند كه راستی راستی الله

قوچ علی گفت :می دانم كه خواھرم را می خواھی .باشد .پاشو

ای در صحرا نمانده .می خواست تپه ھا را باز پر الله كند،

ھمين حاال برويم .اگر راضی شد ،بردار بيار .گوسفندھا را

سرخ كند .آره ،محبت او بيشتر از ھمه ی ما بود .او خودش را

تنھايی ھم می توانم بچرانم.

قربانی ما و زمين كرد.

آنوقت جوان به قوچ علی ياد داد كه چطور توی جلد اسب و

يك لحظه به فكرم رسيد كه برگردم الله را بچينم .اما فداكاری

كبوتر برود.

الله چنان بزرگ بود كه من ساكت ماندم .دخترعموھا مرا به

***

قصر الله بردند كه خالی افتاده بود .ديشب ھمه در قصر الله

توی غار ،الله داشت ريش بزھا را يك يك شانه می كرد .ھر

بوديم ،در ھمين قصر .دخترعموھايم گفتند كه الله مرا خيلی

وقت كه خوابش نمی آمد و تنھا بود ،اين كار را می كرد .بزھا

دوست داشت .خيلی ھم سخت كار می كرد .برای درختان

به نوبت نشسته بودند و قصه ی الله را گوش می كردند.

جنگل از چشمه ی سر كوه آب می آورد .دخترعموھايم گفتند

گوسفندھا ھم گوش می كردند .البته بعضی ھا ھم خوابيده بودند

كه مدتی است جانوران شكارگاھھای پادشاه را تبليغات می

يا آھسته نشخوار می كردند .سگھا ھم در دھانه ی غار چرت

كنند كه به جنگل آنھا كوچ كنند ،جانوران ھم قبول كرده اند.

می زدند .ماه نيمه شب از باالی غار خم شده بود توی غار را

روز عروسی ھمه شان خواھند آمد .اما برادرھايم و

روشن می كرد و نگاه می كرد .كمی بعد ماه به الله گفت:

دخترعموھايم بخاطر من عروسيشان را عقب می اندازند .مرا

الله ،پاشو آتش روشن كن .من ديگر نمی توانم بيشتر از اين

ھم نمی گذارند كه برگردم به شھر .امشب ديگر تنھايی

بمانم .می روم.

زورآور شد گريه كردم .خواستم بار دلم را سبك كرده باشم .از

الله پا شد در دھانه ی غار آتش روشن كرد .ماه يواش از

تو تشكر می كنم كه درد دلم را گوش كردی».

دھانه ی غار سريد و رفت .قصه تازه تمام شده بود كه دو تا

***

كبوتر داخل غار شدند .يكی سفيد سفيد ،ديگری سفيد با خال

وقتی جوان سرگذشت خود را تمام كرد ،قوچ علی گفت :تو

سرخی در سينه .الله گفت :حيوانكی ھا ،راه گم كرده ايد؟

حق داری گريه كنی .من ھم يك وقت عاشق دختر پادشاه شدم.

بياييد پيش من.

اما او مرا از قصرش راند و من ديگر دنبالش نگشتم.

كبوتر سفيد به كبوتر خالدار نگاه كرد و انگاری گفت :برو

جوان پرسيد :ازش بدت آمد؟

پيشش .نترس .كبوتر خالدار رفت نشست توی دستھای الله.

قوچ علی گفت :نه .اكنون ھم اگر ببينم باز عاشقش می شوم.

الله نگاھش كرد و بوسيدش .آن يكی كبوتر ھم آمد نشست توی

چنان زيباست كه مانند ندارد .اما اخالق و رفتار بد و

دامن الله .بعد الله ھر دوشان را زمين گذاشت و گفت :ھمين

خودپسندانه ای دارد .من يك موی الله ی ترا به ھزار تا مثل

جا باشيد بروم برايتان دانه بياورم.

دختر پادشاه نمی دھم.

آنوقت رفت ته غار .سنگی را كنار زد سوراخی بود .غار

بعد جوان گفت :قوچ علی ،پس تو تنھا زندگی می كنی؟

كوچكتری بود .رفت تو ،كبوترھا زودی از جلدشان درآمدند.

قوچ علی گفت :نه ،من با خواھرم الله زندگی می كنم.

سگھا به ديدن قوچ علی آمدند نشستند جلو روش .الله با
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مشتھای پر گندم برگشت ديد برادرش با جوان رعنا و رشيدی

گوسفندھا و بزھام باشم.

نشسته توی غار و كبوترھا نيستند .گفت :قوچ علی ،پس تو

نصفه شب ،ھفت داماد دست ھم را گرفتند و رفتند توی جلد

كجا رفته بودی؟ خيلی دير كردی!

كبوتر و پركشيدند رفتند .قوچ علی كمی توی جنگل گشت ،اما

قوچ علی گفت :حاال بيا با دوست تازه ی من آشنا شو ،بعد می

نتوانست غم تنھاييش را كم كند .آخرش نشست زير درختی و

گويم .اين دوست من دنبال تو آمده اينجا.

مدتی گريه كرد .باز دلش كه كمی سبك شد ،آمد به غار پيش

الله اول ساكت شد .بعد گفت :كبوترھای مرا نديديد كجا رفتند؟

گله اش».

قوچ علی گفت :ما كه تو آمديم ،پر كشيدند رفتند بيرون .من می

چوپان جوان باز ساكت شد .چشمھايش را دوخت به چشمھای

روم پيداشان كنم .نمی توانند از اينجا زياد دور شوند .شما دو

دختر .می خواست اثر حرفھايش را توی چشمھای دختر ببيند.

تا بنشينيد حرفھايتان را بزنيد.

دختر با صدای لرزانی گفت :باز ھم بگو .بگو قوچ علی چه

قوچ علی اين را گفت و رفت بيرون ،نشست روی تخته سنگی

شد؟ چوپان گفت:

رو به دشت .كمی بعد ديد الله و جوان دست ھمديگر را گرفته

« –فردای آنشب بود كه قوچ علی دوباره ياد دختر پادشاه افتاد

اند می آيند .گفت :مبارك باشد.

و ديد كه ھنوز از ته دل دوستش دارد .پيش خود گفت :چوپان

جوان گفت :رفيق ،اگر حرفی نداشته باشی من می خواھم

كوھستان نيستم اگر نتوانم او را سر عقل بياورم ،آدم كنم .می

ھمين حاال با الله بروم به جنگل ،كه دخترعموھا و برادرھام

دانم چكارش بايد بكنم كه دختر پادشاه خلق و خوی حيوانی اش

نگران من نباشند.

را كنار بگذارد .اصال بايد او را از زندگی آن جوری دور كنم.

قوچ علی با لبخند به الله گفت :الله ،كبوترھايت را نمی

آنوقت رفت توی جلد كبوتر و رفت به باغ دختر پادشاه .آنقدر

خواھی برايت بگيرم؟

صبر كرد كه دختر آمد رفت توی استخر شير .قوچ علی ھم

الله با لبخند جواب داد :بس كن ،قوچ علی .خوب سر به سر

آمد نشست سر درخت انار لب استخر و گفت :ای دختر زيبا تو

من گذاشتيد .امشب تو شوخی ات گل كرده.

چه بدن قشنگی داری! من عاشق تو شدم .خواھش می كنم از

آنوقت ھر سه خنديدند .جوان به قوچ علی گفت :فردا عصر

توی شير بيا بيرون تا خوب تماشايت كنم .دختر پادشاه اولش

منتظرتيم ،بيا جنگل عروسی ما.

مثل سگ ھار داد و بيداد كرد .فحش داد .امر كرد ،اما بعد

بعد رفت توی جلد اسبی سفيد سفيد و الله را بر پشت گرفت و

يادش رفت دختر پادشاه است و مثل دخترھای خوب ديگر

راه افتاد .قوچ علی تا بانگ خروس ھمانجا روی تخته سنگ

مھربان شد و گفت :ای كبوتر خوش صحبت ،خواھش می كنم

بيدار نشست.

مرا نگاه نكن .خوب نيست.

بعد پا شد و رفت پھلوی گله گرفت خوابيد.

قوچ علی گفت :دست خودم نيست كه نگاھت نكنم .دوستت

***

دارم.

فردا شب جنگل پرھياھو بود .پرندگان و چرندگان و خزندگان

دختر گفت :ای كبوتر خوش صحبت ،من كه نمی توانم عشق

بيشماری از چھار گوشه ی آسمان و زمين می آمدند و روی

يك كبوتر را قبول كنم .اگر عاشق راست راستكی ھستی از

درختان و زير درختان و در خاك و زمين النه می ساختند.

جلدت بيا بيرون تا من ھم ترا تماشا كنم.

ھفت برادر آھنگر با زنھای جوان و زيبايشان دور ميز بزرگی

قوچ علی از جلدش درنيامد .دختر پادشاه راضی شد خوابش را

نشسته بودند ،شام شب عروسی شان را می خوردند .قوچ علی

به قوچ علی بدھد تا او از جلد كبوتر درآيد .قوچ علی خواب

ھم بود .قرار گذاشته بودند نصف شب عروسھا و دامادھا

دختر را گرفت و پريد رفت .از آن روز به بعد خواب به چشم

جنگل را به جانوران بسپارند و برگردند به شھر .می خواستند

دختر نيامد .آنقدر بيخوابی كشيد كه مريض و بستری شد.

قوچ علی را ھم ببرند كه راضی نشد و گفت :من بايد مواظب
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حكيمھای شھر نتوانستند دردش را دوا كنند ،چون پادشاه امر

قيز خانم گفت :اگر با تو و با ديگران باشم ،ھر كاری برای من

كرده بود ھيچ حكيمی حق ندارد دست كثيفش را به بدن دختر

آسان است .قوچ علی ،مرا با خودت ببر .قيز خانم را تنھا

بزند .روزی قوچ علی خودش را به صورت حكيم پير و

نگذار.

غريبه ای درآورد ،رفت پيش پادشاه و بعد پيش دختر كه بدون

قوچ علی اشك او را پاك كرد و سيبی از جيب درآورد گفت:

دست زدن معالجه اش كند .مدتی دختر را تماشا كرد كه مثال

حاال تو خسته ای .بيا اين سيب را از دست من بخور بعد می

دارد معاينه اش می كند ،بعد گفت كه اگر دختر » افسانه ی

آيم به سراغت .تو ديگر برای ھميشه مرا دوست خواھی

محبت« بشنود خوب خواھد شد .كسی در شھر » افسانه ی

داشت .می دانم.

محبت« بلد نبود .قوچ علی باز به صورت حكيم پير و غريبه

دختر زيبا سيب را گرفت خورد ،به پشت دراز كشيد ،آنوقت

آمد به پادشاه گفت كه در فالن كوه چوپان جوانی زندگی می

چشمانش يواش يواش بسته شد و به خواب شيرينی فرو رفت.

كند كه » افسانه ی محبت« را خوب می داند و اگر پادشاه

قوچ علی پا شد بوسه ای از گونه ی دختر گرفت و بيرون

خودش دنبال او برود ،باالی سر دختر می آيد».

رفت .به پادشاه گفت :خواب دخترت را به خودش برگرداندم.

***

تا سه روز كسی دور و بر قصر قدم نگذارد كه بدخواب می

چوپان جوان باز ساكت شد و به چشمان حيران دختر نگاه

شود .روز چھارم برويد بيدارش كنيد.

كرد .خنديد و گفت :بلی ،ای دختر زيبا ،ای قيز خانم چنين شد
كه پدرت كه روزی مرا مثل سگ از خانه اش رانده بود،به

صبح روز دوم ،آفتاب نزده ،قوچ علی به صورت كبوتر آمد

كوھستان آمد و مرا پيش تو آورد ،حاال چه می گويی؟

پيش قيز خانم ،از جلدش درآمد و گل سرخی زير دماغ دختر

قيز خانم نتوانست جلو گريه اش را بگيرد .گفت :قوچ علی،

گرفت .دختر چشمانش را باز كرد و بيصدا و نرم خنديد .قوچ

من ديگر برای ھميشه فراموش كردم كه دختر پادشاھم .من ترا

علی گفت :راحت خوابيدی؟

می خواھم .من حاال می فھمم كه چقدر به محبت تو احتياج

قيز خانم گفت :خواب شيرينی كردم .مثل قند و عسل .حاال مرا

داشتم .مرا با خودت ببر .می خواھم مثل ھمه زندگی كنم.

با خودت می بری؟

قوچ علی گفت :برای تو كار آسانی نيست كه مثل ھمه زندگی

قوچ علی گفت :آره .پاشو برويم توی باغ شستشو كن بعد

كنی .چون توی ناز و نعمت بزرگ شده ای .اما اگر خودت

برويم.

بخواھی البته به زندگی تازه ات ھم عادت می كنی.

***
آفتاب تازه زده بود كه دو تا كبوتر سفيد از روی درخت انار
لب استخر بلند شدند و به طرف خورشيد پرواز كردند.
١٣۴۶

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه ھای منطقه ای و جھانی را مد نظر داشته ،با بيش از
نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی ھای گذشته
مبارزه ملی مردم آذربايجان را جھت داده ،فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دھد.
پيشه وری
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درجا زدن مدارس ايران در طول يکصد سال گذشته
مدارس ايران در  ١٠٠سال گذشته به جای اينکه دانش اموزان
را برای آينده آماده کنند ،آنھا را به گذشته باز می گردانند.
دکترمصطفی قادری استاد دانشگاه در ھمايش مروری بر
تاريخ مدارس مدرن ايران ،از رشديه تا البرز ،به برررسی
روند تاريخی ايجاد مدارس جديد در ايران پرداخت.
وی با بيان اينکه گرفتاری مديران مدارس با والدين ،معلمان،
آموزش و پرورش و سيستم اداری از سال ھای قبل به ويژه
دوران پھلوی تا امروز است ،اظھار داشت :مدارس مدرن
ايران مانند فضاھای اداری شده اند ،يعنی از زمان پھلوی که
مدارس مدرن در ايران پايه گذاری شدند تا به امروز اينگونه
است.
اين استاد دانشگاه مدارس قديمی را دارای محل زندگی،

امروزی سرفصل تدريس تمامی مدارس يکی است و در پايان

عبادت ،آموزش ،فضاھای عمومی و خصوصی )مانند حجره،

ھر سال امتحان مشترک گرفته می شود.

ايوان ،حياط مرکزی و سرسرا( دانست و تصريح کرد :در اين

وی به ميرزا حسن تبريزی معروف به رشديه اشاره کرد و با

مدارس ساختمان مدرسه حول حياط مرکزی بود و در عين

ارايه تاريخچه ای از تشکيل مدارس رشيده در ايران و ترکيه

حال آموزش و پرورش نيز مردمی اداره می شد؛ محتوی

ادامه داد :از شاخصه ھای اين مدارس می توان به تدوين

دروس سليقه ای بود و بيشتر به سمت انسانگرايی تمايل داشت

الفبای صوتی ،استفاده از تخته سياه ،ميز و صندلی ،آموزش

ولی از دوران پھلوی به بعد تمامی اين موارد از بين رفت و

خواندن و نوشتن با روش جديد در مدت  ٩٠روز ،رفع

حتی نظام آموزشی بصورت بخشنامه اداره می شود.

خشونت از مدارس قديمی ،آموزش موضوعات درسی جديد،

وی به افرادی که در سال ھای بسيار دور در مدارس مشغول

استفاده از جدول اطالعات ھفتگی ،زنگ تفريح و لباس متحد

کار بودند ،اشاره کرد و گفت :در گذشته موذن ،خادم ،چراغ

الشکل اشاره کرد.

دار ،آبکش ،غايب نويس ،تحصيلدار ،مدرس يا مدرسان،

اين استاد دانشگاه خاطر نشان کرد :مدارس قديمی سه ويژگی

طالب ،متولی و ناظر وجود داشت اما در مدارس مدرن

مھم داشتند يعنی مردمی ،مستقل از دولت و آرمانگرا بودند اما

امروزی ھيچ کدام از اين افراد حضور ندارند.

مدارس امروز به دليل تمرکز ،ھمسانی ،اداری شدن و کمی

قادری با اشاره به اينکه در مدارس سنتی روش يادگيری برای

گرايی در طول  ١٠٠سال گذشته تغييری نکرده اند و به جای

دانش آموزان دشوار بود ولی در مدارس امروزی اينگونه

اينکه دانش اموزان را برای آينده آماده کنند ،آنھا به گذشته باز

نيست ،تصريح کرد :اين تنھا نقطه مثبت مدارس مدرن

می گردانند.

امروزی است اما در مدارس قديمی در ھر مدرسه يک درسی

در اين مراسم ھچنين از ويژه نامه مدرسه مجله بھروان که

ويژه آن مدرسه تدريس می شد و با مدارس ديگر متفاوت بود

درباره روانشناسی است رونمايی شد.

و ھمان روز درس تدريس شده پرسيده می شد اما در مدارس

از مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور حمايت کنيم!

٢٠
دوره پنجم شماره  ١٥٦مھر ١٣٩٨

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

آذربايجان  ٩٠سال است که در راه عدالتخواھی مبارزه می کند
به گزارش رسانه ھا :روز سه شنبه  ١۶مھر٩٨
ھمايش"عدالت خواھی و آينده ی ايران" در تاالر وحدت
دانشگاه تبريز ،برگزار شد .در اين ھمايش که تعدادی از
دانشجويان حضور داشتند .سخنان شجاعانه يکی از دانشجويان
آذربايجانی توجه ھمگان را به خود جلب و بازتاب وسيعی
داشت .او از جمله گفته است :شما از سال  ٩۶بهفکر
عدالتخواھی افتادهايد ،اما آذربايجان  ٩٠سال است که در راه
عدالتخواھی گام برمیدارد.
وی اضافه می کند :طرح سه مساله ی اساسی مبنی بر تداوم
تبعيص فرھنگی و انکار ھويتی در آذربايجان ،سياستھای
ھدفمند اقتصادی برای تضعيف اقتصاد آذربايجان و کاستن
شديد از قدرت سياسی آذربايجان طی نود سال اخير به عنوان

کاسته است ،از سويی مانع از گسترش سکوت شده است و به

عوامل اصلی است که بستر برقراری عدالت را از بين

عنوان پيشرو در حرکات حق طلبانه نقش خود را به خوبی

بردھاست .اگراين مشکالتحل نشوند .آذربايجان خود را فرزند

ايفا کرده است. ...

خوانده ی ايران می داند و کاری با مسائل شما نخواھد داشت“.

طی اين مراسم دانشجويان حاضر در سالن با در دست گرفتن

و کماکان ناعدالتی بر عدالت غالب خواھد بود.

کاغذ نوشته ھايی که بر روی آنھا شعارھايی ھمچون ”عدالت

اما جنبش دانشجويی آذربايجان ھمواره در طرح و مطالبه ی

منھای آذربايجان“” ،طرح بسندگی زبان فارسی در تضاد با

خواست ھای بر حق ملت اذربايجان نقش پيشرو و آوانگارد را

عدالت آموزشی است“ و … اعتراض خود را به اشکال

بازی کرده است و در سخت ترين شرايط ،خود با خلق فضا و

مختلف در قبال تبغيضی که بر خلق آذربايجان اعمال می شود،

بيان مسائل جامعه و مطالبات مردم از طرفی از شدت اختناق

نشان دادند.

قزئت تحريريه ھئيتی طرفيندن نشر اولونور
قزئتين آرتيريب ،ياييمی آزاددير
E- mail info @ adfmk.com
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