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لروپا غرق در بحران 
پناه جویان

که  بوده  ای  قاره  قرن  چندین  برای  اروپا   
گرفتار جنگ، قحطی و فقر بوده است. میلیون 
و  اقتصادی  محرومیت  خاطر  به  اروپایی  ها 
اجتماعی مجبور به مهاجرت از این قاره شدند. 

آنها برای فرار از بدبختی ....

اقتصـاد مهاجــرت 
که  کسانی  برای  مهاجرت  اقتصاد  نام  شاید 
اقتصاد  علم  مختلف  حوزه های  و  شاخه ها  با 
نه  آید،  به نظر  نامانوس  اندکی  دارند،  آشنایی 
مطلبی  آن  درباره  حال  به  تا  که  جهت  این  از 
نخوانده اند بلکه بدین خاطر که کمتر از آن به 

عنوان شاخه ای جداگانه یاد شده است ...

از اورست تا 
آقای شش

تا   11 از  که  ایتالیا  ونیز  فیلم  امسال  فستیوال 
و  زیبا  و  تاریخی  شهر  این  در  شهریور   22
ویژه و محصور در آب ایتالیا برگزار می شود، 
برتر  فیلم های  از  گنجینه ای  همیشه  همچون 
بود  آثار خاص سینمای جهان خواهد  و  روز 

غریبی درد بی 
درمان غریبی

 Homesickness or Nostalgia  ( غم غربت 
یا  افتادگی  جدا  تنهایی،  از  احساسی   )
و  دورافتادن  دلیل  به  که  است  سردرگمی 

جدایی فرد از محیط، افراد، ...

زمین دروغ 
را ترك كنید

به مدت سه ماه نمایش »شیر قرمز« در مرکز تئاتر 
درام های  زیباترین  که  جایی  انگلستان،  سلطنتی 
با  گودو«  انتظار  »در  تا  »هملت«  از  بشر  ساخت 
فاجعه  یک  است،  درآمده  نمایش  به  اجراها  بهترین 

تمام عیار رقم زد. خبر خوب برای آن هایی ...

بحران پناهجویان
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هفته ای كه گذشت 
پاپ: قتل عام پناهجویان بس است

پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها به فاجعه اخیر پناهجویان خارجی 
در اتریش اشاره کرد و گفت: قتل عام پناهجویان دیگر بس است، این یک 
جنایت و توهین به خانواده بشری است.پاپ فرانسیس در موعظه های روز 
یکشنبه خود در واتیکان افزود: درقبال فجایع اخیر پناهجویان در کشتی 
ها و در کامیون ها، نیاز به همکاری موثر برای جلوگیری از این فجایع که 

توهین به تمام خانواده بشری محسوب می شود، است.
پناهجویان  اخیر  روزهای  در  متاسفانه  افزود:  مسیحیان  به  خطاب  پاپ 
زیادی در سفرهای هولناک جان خود را از دست داده اند، من برای تمام این 
برادران و خواهران دعا می کنم و از شما نیز می خواهم برایشان دعا کنید.

رهبر مذهبی کاتولیک ها گفت: در دعا برای 71 قربانی این فاجعه از جمله 
به وین متصل می  را  بوداپست  اتوبانی که  در  4 کودک که در یک کامیون 
کند، کشف شدند، به کلیسای اتریش ملحق می شوم و از شما می خواهم 
تا برای آنها دعا کنید.پاپ سپس به قانونگذاران و دولتمردان و جامعه بین 
المللی هشدار داد تا به خشونت ها و سو استفاده ها پایان داده شده و آزادی 
مذاهب در همه جا تضمین شود.پلیس اتریش روز پنجشنبه گذشته اجساد 
71 مهاجر غیرقانونی را در یک کامیون با پالک مجارستان در بزرگراه ایالت 
مرزی 'بورگن لند' در شرق این کشور کشف کرد که منجر به مشاجره در 
میان کشورهای اروپایی برای یافتن راهکاری برای مقابله با این بحران شد.

فرانسه برای پناهجویان اردوگاه می سازد 
نخست وزیر فرانسه، روز دوشنبه اعالم کرد، فرانسه به کمک اتحادیه اروپا 
یک اردوگاه برای هزار و 500 پناهجو در خارج از بندر کاله خواهد ساخت.

، مانوئل والس روز دوشنبه اعالم کرد، فرانسه به کمک اتحادیه اروپا یک 
ساخت.  خواهد  کاله  بندر  از  خارج  در  پناهجو   500 و  هزار  برای  اردوگاه 
ساخت و ساز این اردوگاه قرار است از اوایل سال جاری با هزینه 5.6 )5 
میلیون یورو( میلیون دالری آغاز شود. این 5 میلیون یورو بخشی از 266 
میلیون یوروی است که به فرانسه برای برخورد موثر با بحران مهاجران 
تا سال 2020 اعطا شده است. نیروهای امنتی فرانسه اعالم کردند بیش از 3 
هزار و 500 مهاجر در مناطق غربی این کشور در شرایط نامناسب در حال 
انگلیس شوند. به گفته مقامات پلیس  زندگی هستند که قصد دارند راهی 
به  فرانسه و ورود  از مرز  برای عبور  نیز در پی تالش  تاکنون 16 مهاجر 

انگلیس جان خود را از دست داده اند.

لرزه به اندام پایتخت
هفته  است.  نشسته  تهران  کمین  خطردر  که  داد  نشان  فیروزکوه  زلزله 
حریم  فیروزکوه،  ریشتردر   4   /6 قدرت  به  زمین لرزه ای  وقوع  با  گذشته 
در  آن  لرزش  و  لرزید  روز   15 طی  دومین بار  برای  تهران  استان  شرقی 
رخ  نگران  را  خیلی ها  اما  خفیف  هرچند  لرزشی  شد.  احساس  هم  تهران 
دادن فاجعه ای کرد که ساختمان ها را ویران،خیابان ها را قفل، آب، برق و 
گاز را قطع و امدادرسانی را ناممکن می کند. به دنبال این حادثه، موسسه 
ژئوفیزیک خواستار رصد و هوشیاری مسووالن نسبت به سه گسل پارچین، 

شمال تهران و مشاء شد.

بررسی برجام در تعطیلی مجلس
برجام  ویژه  کمیسیون  بهارستان نشینان،  تابستانه  تعطیلی  گرماگرم  در 
همچنان در تالش است با دعوت از اعضای فعلی تیم مذاکره کننده هسته  ای 
به این کمیسیون و نیزعلی الریجانی و سعید جلیلی به عنوان مذاکره کنندگان 
مردان  مشورتی  نظر  مشترک،  اقدام  جامع  برنامه  بررسی  کنار  در  سابق، 
شرایطی  در  برجام  بررسی  باشد.  داشته  هم  را  کارشناسان  و  هسته ای 
صورت می گیرد که کمتر از دو هفته تا سررسید اعالم نظر کنگره آمریکا 
آمریکا شامل مجلس نمایندگان و  اینکه کنگره  زمان مانده است و احتمال 
همچنین سنا، در هنگام بررسی برنامه جامع اقدام مشترک، رای منفی را 
نسبت به این سند اعالم کنند کم نیست. اما اوباما امیدوار است که حداقل 
یک سوم اعضا با این توافق موافق باشند تا بتواند از حق وتوی خود استفاده 

کند.
ایران منتقدان توافق هسته ای همچنان خواستار بررسی برجام در  اما در 
مجلس هستند و حتی برخی تعطیلی مجلس در این برهه زمانی را از دست 
تعویق  به  خواستار  نمایندگان  از  عده ای  که  جایی  تا  می دانند.  زمان  دادن 
افتادن تعطیالت مجلس شدند که مورد موافقت هیات رئیسه قرار نگرفت. 
در  دیگر  بار  روحانی  که  است  حالی  در  هسته ای  توافق  منتقدان  اصرار 
نشست مطبوعاتی با خبرنگاران تاکید کرد که رفتن برجام به مجلس الزامی 

برای دولت می شود و این یعنی کار را به نفع طرف مقابل انجام دهیم.
از این هم دیپلمات ارشد کشورمان و نیز برخی دیگر از اعضای تیم  پیش 
در  بودند.  کرده  تاکید  مجلس  در  برجام  تصویب  لزوم  عدم  بر  هسته ای 
نتیجه بررسی برجام در مجلس پس  اعالم  همین حال برخی هم معتقدند 
می تواند  آمریکا،  نمایندگان  مجلس  و  سنا  در  کار  نتیجه  شدن  مشخص  از 
یک نکته مثبت باشد، چراکه اگر مجلس ایران پیش از همترازان آمریکایی 

خود رای منفی احتمالی به برجام دهند، توپ در زمین ایران خواهد افتاد.

بازداشت دالل دکل گمشده
شرکت  مشاورمدیرعامل  بازداشت  با  گمشده  نفتی  دکل  فساد  پرونده 
از  آنکه برخی خبرگزاری ها  از  تاسیسات دریایی وارد فاز تازه ای شدبعد 
بازداشت فردی به نام »م.ش« یکی از متهمان پرونده دکل 87 میلیون دالری 
در  که  و گفت  تایید کرد  این خبررا  قوه قضائیه هم  دادند، سخنگوی  خبر 
رابطه با این پرونده یک نفر بازداشت و دو سه نفر در حال رفت و آمد و 
تحقیق هستند. دکل نفتی گمشده در سال ٩٠ به نام دکل »دین« از یک شرکت 
خارجی خریداری شد ولی هیچ گاه به کشور وارد نشد و اکنون در سواحل 

مکزیک مشغول به کار است.

حال استاد خوب است
خبر خوش برای دوست داران موسیقی سنتی ایران ،حال خوب محمدرضا 
شجریان استاد آواز ایران است. وی که به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان 

کسری بستری شده بود از سوی پزشک معالجش ممنوع المالقات شد تا از 
ازدحام جمعیت عالقه مندان و هنرمندان در این بیمارستان جلوگیری شود. 
لغوشدن کنسرت اخیر وی در ترکیه نیز به دلیل برخی مشکالت ریوی بوده 
است. شجریان به دلیل نوع صدا و سبک مخصوص به خود و تصنیف های 
ملی میهنی که اجرا کرده و انتشار آلبوم های مردمی، شهرتی جهانی دارد.

ستارگان جهان درخشیدند
شدن  زنده  روز  دوستان  فوتبال  از  بسیاری  برای  گذشت  که  جمعه ای 
خاطره ها بود. خاطره هایی از ستارگان فوتبال دیروز که در دیداری خیریه 
به  تقدیم  را  بازی  از  حاصل  عواید  تا  گرفتند  قرار  ایرانی  ستارگان  مقابل 
بیماران ام اس کنند. در این بازی که 50 هزار تماشاگر را به ورزشگاه آزادی 
ادگار  یورك،  دوایت  کوتو،  فرناندو  دزایی،  مارسل  فیگو،  لوئیس  کشاند، 
داویدز و برخی دیگر از بزرگان فوتبال حضور داشتند و در نهایت این دیدار 
با پیروزی 3 بر صفر و گل های »کارلوس، فیگو  و پائولتا« به سود ستارگان 

جهان به پایان رسید.

آماده باش در تهران
تهرانی ها که هفته های اخیر را با اخبار و شایعاتی مبنی بر احتمال وقوع 
با توفانی از گرد و  زلزله سپری کرده اند، روزهای پایانی این هفته را هم 
خاک گذراندند. دوشنبه شب توفانی با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت که از 
سمت استان البرز وارد شده بود، تهران را درنوردید و موجی از گرد و غبار 
برانگیخت. این توفان که کاهش افق دید تا شعاع 50 تا 100 متری را در پنج 
استان تهران، البرز، قزوین، مرکزی و قم موجب شده بود، سازمان مدیریت 
آماده باش  حالت  به  را  نشانی  آتش  و  امدادی  دستگاه های  و  کشور  بحران 

درآورد.

ایران غول نفتی می شود
در شرایطی که طی هفته های اخیر موج جدیدی از کاهش قیمت جهانی نفت 
آغاز شده است اما وزیر نفت کشورمان همچنان تاکید می کند که حتی اگر 
قیمت نفت به نصف برسد از حق خودمان در بازار جهانی نفت نمی گذریم. 
زنگنه چند وقت پیش گفت که بالفاصله با لغو تحریم ها، ایران سهم از دست 
رفته نفت خود را که بیش از یک میلیون بشکه در روز است به دست خواهد 
آورد و به این منظور در نخستین روزهای لغو تحریم ٥٠٠ هزار بشکه و پس 
اضافه  ایران  نفت  تولید  به  دیگر  بشکه  هزار   ٥٠٠ 7ماه  حدود  ظرف  آن  از 
نفتی  سیاست های  منتقدان  برخی  که  است  شرایطی  در  این  کرد.  خواهد 
دولت یازدهم می گویند، اظهارنظر وزیر نفت درباره افزایش تولید و عرضه 
نفت به بازاری که کشش عرضه فعلی را هم ندارد به کاهش قیمت نفت در 

جهان دامن می زند.
که  تقاضاست  و  عرضه  این  می گوید  و  کرده  رد  را  آن  زنگنه  که  انتقادی 
قیمت نفت را تعیین می کند ضمن آنکه ما قصد داریم با گفتن برنامه افزایش 
تولیدمان بازار را آماده ورود نفت ایران کنیم. چرا که به عقیده وی بازار از 
هم اکنون تاثیر افزایش تولید نفت ایران را جذب کرده و در برابر آن واکسینه 
شده است. اینها همه در شرایطی است که وضعیت حاکم بر قیمت  جهانی 
نفت از جمله تغییرات ارزش دالر، نگرانی سرمایه گذاران بین المللی نسبت 
و  مصرف کننده  بزرگ  اقتصادهای  در  تقاضا  چین،  اقتصادی  اوضاع  به 
میزان عرضه به شکلی است که نمی توان انتظار داشت رشدی قابل مالحظه 
در قیمت ها مشاهده شود، اما وزیر نفت کشورمان گفته ایران با هر قیمتی 
عرضه خود را افزایش می دهد یعنی حتی اگر قیمت نفت پایین بیاید ما به 
را  نفتمان  می خواهد  دلمان  اگرچه  می دهیم؛  ادامه  خود  صادرات  افزایش 
گران تر بفروشیم اما بازار، قیمت ها را تعیین می کند. ایران در حال حاضر 

روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر می کند.

دست های پشت پرده خودرو
در شرایطی که کمپین »خرید خودروی صفر ممنوع« همچنان در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شود اما خودروسازان می گویند امکان کاهش 
قیمت با توجه به باال رفتن هزینه تمام شده تولید وجود ندارد و نباید انتظار 
ارزانی را داشت. وزیر صنعت هم از دست های پشت پرده خبر داده و گفته 
تولید  اشتغال،  انسانی،  نیروی  به  کند،  دنبال  را  کمپینی  چنین  کسی  اگر 
داخلی و درآمد ملی خیانت می کند. برخی معتقدند واردکنندگان خودرو، 
این  ذی نفعان  جمله  از  دولت  سیاست های  مخالفان  و  چینی  خودروسازان 

کمپین هستند.

ادامه روند کاهشی تورم
در  تولید کننده  تورم  نرخ  می دهد  نشان  مرکزی  بانک  آمارهای  که  آنگونه 
مرداد امسال به 2/  10 درصد رسیده که با کاهش 9/ 0 درصدی نسبت به 
تیرماه تاییدکننده روند نزولی تورم تولید کننده است.کارشناسان پیش بینی 
متوسط  تورم  به  دستیابی  نیفتد،  خاصی  اتفاق  که  صورتی  در  می کنند 
تک رقمی در شهریورماه قطعی خواهد بود. اتفاقی که از آذر 89  و پس از 
بوده  بی سابقه  تولید کننده  بهای  در شاخص  اول هدفمندی  اجرای مرحله 
بود که مسیر کاهشی در  امیدوار  با کاهش تورم پیش نگر، می توان  است. 

تورم مصرف کننده نیز تداوم داشته...

واردات آب در دستور کار
مشکالت جدی تامین آب شرب در برخی مناطق، وزارت نیرو را به فکر وارد 
کردن آب از منابع کشورهای همسایه انداخته است. بندرعباس، بوشهر و 
کرمان شهرهایی هستند که با مشکالت جدی در تامین آب شرب مواجهند. 
وزیر نیرو گفته رایزنی هایی با برخی کشورها صورت گرفته که نتایج آن 
در آینده مشخص خواهد شد.کاهش بارندگی و افزایش تبخیر منابع آبی در 
کنار افزایش جمعیت و مصرف باال، منابع آبی خصوصا آب های زیرزمینی 
به  ایران در شرف ورود  داده است. گفته شده  را در شرایط خاصی قرار 

خشکسالی عظیم و گرم تر شدن است.

اروپا و مصائب 
مهـــــــاجران 

چگونه  پناهجویان  زندگی  شرایط  کیست؟  پناهجو 
است؟ آیا شمار پناهجویان در جهان افزایش یافته؟ و 

اگر چنین است، این افزایش چه دالیلی دارند.

طبق کنوانسیوِن پناهندگان سازمان ملل متحد، که در 
سال 1951 تصویب شد و دولت ایران نیز یکی از امضا 
کنندگان آن است، پناهنده کسی است که به خاطر نژاد، 
دین، ملیت، عضویت در یک گروه سیاسی یا اجتماعی و 
یا ترس از تعقیب و بازداشت در خارج از کشور خود به 
سر می برد و به دلیل این ترس، نه می تواند از حمایت 
قبول  به  مایل  خود  نه  و  شود،  برخوردار  خود  کشور 
این حمایت است. به غیر از کنوانسیون 1951 به مرور 
مجموعه ی مقررات منطقه ای و بین المللی دیگری نیز 
در جهان تصویب شده اند که دامنه ی تعریف پناهنده 
به  مربوط   ِ کنوانسیون  مانند  دهند،  می  گسترش  را 
و   1969 سال  در  آفریقا  در  پناهندگی  خاص  مشکالت 
این  طبق  التین.  آمریکای  در  پناهندگان   1984 اعالمیه 
دو سند، پناهندگان بنا به دالیل بیشتری مورد حمایت 

قرار می گیرند.
به طور مثال افرادی که به دلیل تسلط نیروهای خارجی 
کشورشان   ِ عمومی  های  درگیری  و  خشونت  یا  و 
اند، پناهنده محسوب می شوند.  مجبور به فرار شده 
در همه ی این اسناد اما، افرادی که به دالیل اقتصادی 
یا زیست محیطی مجبور به ترک محل زندگی خود  و 
در  که  افرادی  همچنین  اند.  نشده  منظور  شوند،  می 
کشور خود مجبور به کوچ از منطقه ای به منطقه ای 
دیگر گشته اند، پناهنده به حساب نمی آیند و به همین 
شوند.  نمی  برخوردار  جهانی  های  کمک  از  نیز  دلیل 
کمیساریای  گزارش  مبنای  بر  که  ست  حالی  در  این 
میالدی،   2006 سال  از  متحد  ملل  سازمان  پناهندگی 
افزایش  شدت  به  جهان  سراسر  در  پناهجویان  شمار 

یافته است.
از محل زندگی  همه ساله هزاران نفر در جریان فرار 
از دست می  یافتن شرایطی بهتر جان خود را  شان و 
اند:  پراکنده  جهان  سراسر  در  پناهندگان  این  دهند. 
هایی  قایق  در  دریا،  راه  از  که  گرسنه،  های  آفریقائی 
به  سرانجام  خود،  جان   ِ انداختن  خطر  به  با  پوسیده 
افغانی  ها،  ایتالیا می رسند؛ عراقی  یا  و  مالتا  سواحل 
پناهندگان  اردوگاه های  در  که  ها و شهروندان چچن 
در  سودانی،  پناهندگان  انبوه  اند؛  ویالن  یونان   ِ
در  ای  برمه  پناهندگان  چاد؛   ِ های  اردوگاه  چادرهای 
میان  در  روزه  همه  شان  خبرهای  و  تصویرها  تایلند، 

اخبار جهان دیده می شوند.

اروپا و مهاجران
خاک  به  رسیدن  پناهندگان  این  بیشتر  امید  اگر 
کشورهای صنعتی و از همه مهم تر کشورهای اتحادیه 
جاری،  سال  ژوئن  ماه  در  اتحادیه  پارلمان  اروپاست، 
به  را  پناهجویان   ِ بازگرداندن  ی  برنامه  کلی  رئوس 
کشورهای خود تصویب کرد. در روزهای آغازین ماه 
کان  شهر  در  اروپا  اتحادیه   ِ کشور  وزرای  نیز  ژوئیه 
فرانسه گرد هم آمدند، تا قوانین پناهندگی و مهاجرت 
مشترک  طرح  همایش  این  در  سازند.  همگون  را 
فرانسه، اسپانیا و آلمان برای هماهنگی عملی به بحث 
بیشتر در  آن که همانا سختگیری  نتایج  و  گذارده شد 
اروپاست مطرح شدند و  اتحادیه  به  پناهجویان  ورود 
سران  کنفرانس  در  مذاکرات  نتایج  تا  شد  آن  بر  قرار 
تصویب  به  میالدی   2008 سال  اکتبر  در  اروپا  اتحادیه 

برسند.

نگران  متحد  ملل  سازمان  پناهندگان  کمیساریای 
اروپا  اتحادیه  به  را  خود  که  ست  پناهندگانی  شرایط 
به  مجبور  شرایط،  شدن  تر  سخت  با  و  اند  رسانده 
کشورهای  شد.  خواهند  شان  کشورهای  به  بازگشت 
اتحادیه اروپا عالقه ای به پذیرش پناهجویان ندارند. 
رئیس  و  فرانسه،  جمهور  رئیس  سارکوزی،  نیکال 
ادواری شورای اتحادیه اروپا در همایش وزرای کشور 
این  به  پناهجو  پذیرش  با  مخالفت  در  اروپا،  اتحادیه 
اتحادیه گفت: »فرانسه یا اتحادیه اروپا نمی تواند همه 
ی مشکالت جهان را برطرف سازد. با ورود بی رویه 
پناهندگان، جامعه ی مدنیِ  فرانسه و اتحادیه اروپا از 

هم خواهد پاشید.

من معتقدم، در شرایطی که در میان کشورهای اتحادیه 
اروپا، مرزی وجود ندارد و شهروندان این اتحادیه به 

باید همه  از کشوری به کشور دیگر می روند،  راحتی 
مرزهای  مسئول  متحد  طور  به  عضو  کشورهای  ی 
خارجی اتحادیه باشند و از ورود افراد غیرقانونی به 
این اتحادیه جلوگیری کنند. همچنین پارلمان اروپا باید 
بپذیرد، افرادی که بدون مدارک معتبر، به اتحادیه اروپا 
بازگردانده  شان  کشورهای  به  باید   ، شوند  می  وارد 

شوند.«

بزرگ ترین مشکل دوران معاصر
سازمان  پناهندگان  عالی   ِ کمیسر  آنتونیوگوِتِرس، 
مشکل  ترین  بزرگ  را  پناهندگان   ِ معضل  متحد،  ملل 
دوران معاصر می داند و بر این نظر است که آنها بی 
که  ندارم  شک  »من  عصراند:  این  مردمان  ترین  پناه 
از  عمومی  ارزاق  قیمت  افزایش  از  جهان   ِ پناهجویان 
اما  بینند.  می  لطمه  بیشتر  کشورها  شهروندان  بقیه 
همین افزایش قیمت ها و فشار فقر، خود سبب برخورد 
و درگیری های نظامی می شود و بر شمار پناهجویان 

می افزاید.«

ملل  سازمان  پناهندگی  کمیساریای  گزارش  آخرین 
متحد در سال 2008 نشان می دهد که در سراسر جهان 
شان  زندگی  محل  از  دلیلی  هر  به  که  افرادی  شمار   ،
رانده می شوند و به منطقه ای دیگر پناه می برند 42 
میلیون نفرند. این در حالی ست که تنها 16میلیون نفر 
یابند  می  را  خود  کشور  از  خروج  امکان  افراد  این  از 
حکایت  کنند.  پناهندگی  تقاضای  دیگر  کشوری  در  تا 
و  است  عام  حکایتی  افغانستان  در  عبداقیوم،  زندگی 
قابل فهم در این کشور جنگ زده. »من اهل بادقیس در 
پرنفوذی هستند  افراد  اونجا  افغانستان هستم.  شمال 
ما  نداریم.  رو  اون منطقه  در  زندگی  ما حق  که میگن 
اونجا زمین داشتیم. زمین هامون رو گذاشتیم و فرار 
کردیم. حاال اینجا در اردوگاه ژرای در قندهار زندگی 
می کنیم. وضع مون خوب نیست، کار هم که نداریم، 

اما نمی تونیم برگردیم.«

گزارش »فرانتکس« درباره آمار مهاجرت به اروپا 
طی ماه ژوئیه، بیش از 107 هزار مهاجر وارد مرزهای 
آخرین  از  فراتر  بسیار  که  رقمی  شدند،  اروپا  اتحادیه 
می دهد  نشان  و  است  زمینه  این  در  ثبت شده  رکورد 
شمار آنها به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. 
اروپا، »فرانتکس«،  اتحادیه  سازمان ناظر بر مرزهای 
در گزارشی که 28 مردادماه منتشر شده می گوید پیش 
از این باالترین شمار ورودی، 70 هزار مهاجر، و در ماه 
ژوئن ثبت شده بود. رقم فعلی 107500 نفر، بسیار فراتر 
از رکورد پیشین است. فرانتکس می گوید در سه ماهه 
اول سال میالدی، شمار کل مهاجرانی که وارد مرزهای 
اتحادیه اروپا شده اند، 340 هزار نفر بود که همین رقم 
مشابه  سه ماهه  با  مقایسه  در  برابر  دو  از  بیشتر  نیز 
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  است.  گذشته  سال  در 
فابریک لگری، مدیر سازمان ناظر بر مرزهای اتحادیه 
اضطراری  »وضعیت  فعلی  شرایط  است  گفته  اروپا، 
برای اروپاست و الزم است تمام اعضای اتحادیه اروپا 
برای کمک به کشورهایی که مرزهای آنها محل ورود 
نیز  پیشتر  اقدام کنند«.  انبوه مهاجران است،  جمعیت 
بودند  کرده  درخواست  یونان،  و  ایتالیا  کشورهای 
اقدامات و کمک های اتحادیه اروپا افزایش پیدا کند. این 
اروپا  اتحادیه  به  دریایی  اصلی  دو کشور ورودی های 
هستند که هر ماه هزاران مهاجر غیرقانونی از شمال 
می شوند.  وارد  آنها  به  قایق  از  استفاده  با  و  آفریقا 
سازمان امور پناهجویان ملل متحد، در گزارشی اعالم 
کرده بود در هفته پیش نزدیک به 21 هزار مهاجر، وارد 
سوریه  عراق،  در  جنگ  از  آنها  همه  که  شده اند  یونان 
 160 دربرگیرنده  خود  یونان  گریخته اند.  افغانستان  و 
هزار مهاجر از ماه ژانویه تاکنون بوده است. بسیاری 
به  را  خود  تا  می کنند  تالش  غیرقانونی  مهاجران  از 
بر  بنا  برسانند.  اروپا  اتحادیه  ثروتمند  کشورهای 
هزار   750 دریافت  انتظار  تنهایی  به  آلمان  گزارش ها 
مقصد  آلمان  دارد.  میالدی  جاری  سال  در  را  مهاجر 
اروپا به شمار  اتحادیه  اصلی مهاجران غیرقانونی در 
می رود. بنا بر آمار، یکی از هر سه پناهجو، خواستار 
گذشته  اردیبهشت ماه  در  است.  کشور  آن  در  اقامت 
سازمان بین المللی مهاجران پیش بینی کرده بود شمار 
در سال جاری میالدی  برای مهاجرت  قربانیان تالش 
از  به »30 هزار نفر« برسد. رقمی که 30 برابر بیشتر 
فاجعه مهاجران در دریای  بدترین  سال گذشته است. 
در  نیز  روز  یک  تنها  در  کشته  صدها  با  مدیترانه 
بر  افزایش شمار مهاجران  است.  داده  همین سال رخ 
کشورهای اتحادیه اروپا تاثیر گذاشته است. این تاثیر 
و  نیست  آنها  اسکان  یا  کمک رسانی  روند  در  تنها  نیز 
انتظار می رود تاثیرات سیاسی و اجتماعی نیز در پی 

داشته باشد.
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
باشد   نمی  وابسته  سیاسی  غیر  و  سیاسی 
صحیح  رسانی  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام 
رسیده  مقاالت  معتبر،  های  روزنامه  ها، 
نویسنده  نام  ذکر  با  رسمی  وخبرگزاریهای 

انتخاب و به چاپ می رسد.
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جاه طلبی
اصل وجود جاه طلب، صرفا 

سایه ی رویاست. 
هملت پرده دوم، صحنه دوم.

AMBITION

The very substance of the ambitious 
is merely the shadow of a dream. 

Hamlet, Act 2, sc. 2.

برگرفته از کتاب اندیشه های زرین شکسپیر/ گردآوری 
و ترجمه: هلیا معینی 

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
نوشته ایم،  در صورت ازدیاد تعداد 
نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان 
رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد  دوام 
می  ادامه  خود  فرهنگی  وکارهای 
مرهون  پرشین  نامه  دهد.هفته 
محبت های کسانی است که تاکنون 
و  دهندگان  آگهی  ما  درخواست  به 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

 106471 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

قرن بیست و یکم 
قرن مهاجرت

انسان،  میلیون   200 متحد،  ملل  سازمان  اعالم  اساس  بر 
از چند  کنند.  کار می  و  زندگی  بیگانه  در یک سرزمین  امروز 
بزرگ  شاهد  بیستم  قرن  بگذریم،  که  تاریخی  بزرگ  مهاجرت 
ترین مهاجرت ها در طول تاریخ بوده است و هرگز در تاریخ 
بشریت، به اندازه امروز انسان ها در راه مهاجرت نبوده اند. 
شده  برابر  دو  گذشته  سال  سی  در  جهان  در  مهاجرت  میزان 
میلیون   5 تا   3 اروپا  و  میلیون   12 امریکا  میان  این  در  است. 
جهان،  شهروند   35 هر  از  امروزه  دارند.  غیرقانونی  مهاجر 
نتیجه می رساند که  این  به  را  ما  این روند  یکی مهاجر است. 
احتمااًل در آینده، کمتر انسانی در همانجایی خواهد زیست که 

به دنیا آمده است.
و  گروهی  صورت  به  بیشتر  ها  مهاجرت  دور  های  گذشته  در 
بیشتر با هدف دوری از وقایع ناگواری مانند بیماری، قحطی 
و جنگ صورت می گرفت. اما با گذشت زمان این الگوی سنتی 
مهاجرت برای بقا، دستخوش تغییرات عمده یی شد، به طوری 
که در جهان امروز مهاجرت ها ممکن است علل مذهبی، سیاسی 
یا اقتصادی داشته باشند. اما امروزه به علت تفاوت بسیار زیاد 
بین کشورهای مختلف جهان از نظر میزان دسترسی به رفاه 
عمومی، بیشتر مهاجرت ها با هدف پیشرفت و دستیابی به رفاه 

و امکانات بهتر زندگی صورت می گیرد.
بیش  را  بشری  مختلف  جوامع  شکل  روز  هر  مهاجرت  پدیده 
از  را  تغییرات، طیف وسیعی  این  پیش دگرگون می سازد.  از 
تغییرات جمعیتی تا تغییرات بنیادی سیاسی و فرهنگی شامل 
می شود. مهاجرت در بسیاری از کشورهای غربی باعث تغییر 
ترکیب سنی کشور و جوانی جمعیت شده و در موارد زیادی 
مشکل نیروی کار را در کشورهای مرکز سرمایه کاهش داده 
است و در مواردی نیز باعث ایجاد مساله بیکاری در کشورها 
شده است.مهاجرت و حضور مهاجران در کشورهای مختلف 
کرده  یی  گسترده  تحوالت  دستخوش  نیز  را  فرهنگی  مسائل 

فرهنگ  حضور  علت  به  کشورها  برخی  در  که  جایی  تا  است. 
اقوام گوناگون، مفهوم هویت ملی با چالش های جدی مواجه 
آن  بر  را  ها  دولت  کشورها  این  در  ها  چالش  این  است.  شده 
ملی  هویت  بازتولید  زمینه  در  یی  گسترده  اقدامات  تا  داشته 
انگلیس است  این موضوع، کشور  خودشان کنند. نمونه کامل 
که هم اکنون برای رهایی از بحران هویت ملی اقدامات فراوانی 
را انجام داده است. از بین آنها می توان به معرفی افرادی به 
این تغییرات حتی در ذائقه  نام برد.  انگلیسی  عنوان نماد فرد 
های  سال  در  که  شود  می  گفته  است.  مشاهده  قابل  هم  مردم 
قبل از نیمه اول قرن بیستم تنها دو رستوران غیرانگلیسی در 
شهر لندن وجود داشت اما اکنون آمارها نشان می دهد که هر 
انگلیسی در هفته به طور متوسط دو بار غذای خود را در یک 

رستوران چینی یا هندی صرف می کند.
نمونه های بسیار دیگری از این دست را می توان در کشورهای 
مختلف به خصوص کشورهای غربی مشاهده کرد. نمونه بارز 
این موضوع تغییرات شگرف در سبک های موسیقی و حضور 
مختلف  های  زمینه  در  مختلف  کشورهای  مهاجران  شمار  بی 

هنری، فرهنگی و ورزشی است.
بیشتر  در  نیست.  جهان  در  مهاجرت  ماجرای  تمام  این  اما 
موارد مهاجرت همزاد اقلیت بودن است؛ مساله یی که زندگی 
فقر،  اخراج،  تبعیض،  قبیل  از  زیادی  مشکالت  با  را  مهاجران 
و... مواجه می  اجتماعی، تعصب  برخی حقوق  از  محرومیت 
کند. با زنان فیلیپینی در هنگ کنگ مثل برده رفتار می شود، 
ترین شرایط  غیرانسانی  اسپانیا تحت  در  کشاورزان مراکشی 
به  آلمان  در  رومانیایی،  ساختمانی  کارگران  و  کنند  می  جان 
با دستمزدی که فقط برای نمردن کافی  صورت غیرقانونی و 

است به کار گمارده می شوند.
و  سخت  کارهای  به  جهان  سراسر  در  مهاجران  از  بسیاری 
از طرف جامعه  دارند،  اشتغال  با دستمزدهای کم  غیرانسانی 
طرد می شوند و رفتارهای خشن و نژادپرستانه با آنها صورت 
می گیرد و تالش های بسیاری می شود تا آنان را اخراج کنند. 
سوم  جهان  کشورهای  مهاجران  خصوص  به  و  مهاجران 
قانونی  روشن  های  منع  عدم  رغم  به  کشورها  از  بسیاری  در 
همواره با سقف شیشه یی مواجه هستند که آنها را از رسیدن به 
مناصب باال باز می دارد. امروزه شاهد آن هستیم که در برخی 

کشورهای غربی، نامزدهای انتخاباتی با شعار اخراج مهاجران 
و مقابله با آنها وارد کارزار انتخاباتی می شوند. به این مسائل 
باید وضعیت اسفبار مهاجران غیرقانونی و پناهندگان جنگی 

در سراسر جهان را هم اضافه کرد.
نامساعد  اوضاع  علت  به  اخیر  های  سال  در  هم  ایران  کشور 
رو  به  رو  مهاجرت  پدیده  با  خود  همسایه  کشورهای  بعضی 
افغانی،  مهاجران  از  زیادی  تعداد  وضعیت  این  است.  بوده 
ایران  وارد  مختلف  مجراهای  از  را  و...  پاکستانی  عراقی، 
کرده است. در این بین افغان ها سهم عمده یی را در جمعیت 
مهاجران ایران دارند. آمارها نشان می دهد که چیزی حدود دو 
میلیون و پانصد هزار مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. با 
توجه به شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی کشور افغانستان 
و عدم برخورداری مهاجران افغانی در ایران از سرمایه کافی 

عماًل امکان بازگشت آنان به کشورشان وجود ندارد.
تا حد  افغان  با مهاجران  اخیر برخورد  اما در طول سال های 
زیادی غیرانسانی بوده است. کارگران افغانی در ایران سخت 
از  هرگز  و  اند  داشته  دستمزدها  کمترین  با  را  مشاغل  ترین 
امکان تامین اجتماعی برخوردار نبوده اند. بسیاری از آنان در 
اند.  شده  مستقر  شهرها  از  خارج  در  مهاجران  های  اردوگاه 
فرزندان آنها نیز از حق تحصیل در مدارس ایران محروم و در 
خیابان های شهرهای بزرگ به مشاغل کاذب مشغول شده اند. 
از دومیلیون و پانصد هزار افغان حاضر در ایران، فقط حدود 
مهاجران  امروز  وضعیت  این  دارند.  کار  اجازه  نفر  پانصد 
افغان را تبدیل به یکی از فرودست ترین گروه های اقتصادی 

در ایران کرده است.
باید به خاطر داشته باشیم که پدیده مهاجرت تنها محدود به 
سه  از  بیش  که  دهد  می  نشان  آمارها  نیست.  افغان  مهاجران 
میلیون مهاجر ایرانی در کشورهای مختلف دنیا حضور دارند. 
است. هم  نزدیک  ایران  در  افغانی  تعداد مهاجران  به  این عدد 
اکنون شاهد آن هستیم که برخوردهای خشن و غیرانسانی با 
اعتراض  و  خشم  جهان،  سرتاسر  در  کشور  از  خارج  ایرانیان 
دولت و مردم ایران را به همراه دارد. پس انتظار می رود همان 
گونه که توقع رفتاری محترمانه و انسانی با ایرانیان در سراسر 
جهان را داریم، خود نیز با مهاجران افغان در ایران همین گونه 

رفتار کنیم.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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حس دوگانه اي دارند
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در رو باز كن مي خوام يه كم 
قهوه درست كنم!

معضل انگلیس در 
كنترل موج پناهجویان

از  غیرقانونی  مهاجران  هجوم  افزایش  با  انگلیس  دولت   
در  امنیتی  هشدار  سطح  انگلیس،  سوی  به  فرانسه  کاله  مرز 

مرزهای این کشور را باال برد.
برخی منابع انگلیسی گزارش دادند که دولت انگلیس درصدد 
براس  پلیس  ماموران  کنار  در  ارتش  نیروهای  از  استفاده 

مقابله با بحران پناهجویان در کاله فرانسه است.
خاورمیانه  منطقه  و  آفریقا  شمال  از  مهاجران  این  عمده 
بی  و  ، خشونت  افراطی گری  بحران  در  مناطق  این  هستند. 
ثباتی می سوزند و برخی از مردم آواره و همه چیز از دست 
داده ، در تالش برای زنده ماندن و زندگی بهتر راهی اروپا 
شدن  ور  شعله  در  جدی  نقش  اروپایی  دولتهای  شوند.  می 
خشونت و افراط گری در سالهای اخیر در منطقه خاورمیانه 

و شمال افریقا داشتند.
خشونت  و  گرایی  افراط  گسترش  تبعات  به  توجه  بدون  آنها 
سیاستهای  و  منافع  تامین  دنبال  به  فقط   ، مناطق  این  در 
خود بودند . امروز تبعات گسترش خشونت و افراط گرایی 
موج  معضل  با  را  اروپا   ، آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در 
مهاجرتهای غیرقانونی در کنار افزایش تهدیدات تروریستی 

مواجه کرده است .
به  رسیدن  برای  فرصتی  دنبال  به  مهاجر  هزاران  اکنون 
انگلیس از طریق تونل مانش هستند. تونل مانش، تونلی 50.5 
کیلومتری است که زیر بستر دریای مانش حفر شده و »کنت« 
تونل  این  فرانسه متصل می کند.  »کاله« در  به  را  انگلیس  در 
دارای دو خط ریلی و یک تونل جانبی برای خودروهاست که 
عمدتا محل آمد و شد کامیون های باری از اروپا به انگلیس و 

به عکس است.
در  پناهجویان  هجوم  دلیل  به  مانش  تونل  شدن  مسدود 
کرده  متضرر  را  انگلیسی  کامیون داران   ، اخیر  هفته های 
این روند می تواند به ضرر چند میلیون پوندی  ادامه  است و 

برایشان منجر شود .
قرار  فشار  تحت  را  وزیر  نخست  انگلیس  پارلمان  نمایندگان 
داده و خواستار کنترل بیشتر بر مرزهای این کشور شده اند. 
دیوید کامرون در واکنش به این فشارها ، در دیدار از ویتنام 
که  گفت  سخنانی  پناهجویان  موج  درباره  ای  مصاحبه  در 
انتقادات جدی محافل سیاسی و رسانه ای و نهادهای مدنی 

را برانگیخت.
برای  مدیترانه  از  زنبوران،  گله  مانند  مردم  گفت:  کامرون 
به  انگلیس  به  آمدن  خواهان  و  کنند  می  عبور  بهتر  زندگی 
این  هستند.  آن  رشد  به  رو  اقتصاد  و  بهتر  کار  شرایط  دلیل 
امنیت  از  که  است  نیاز  اما   ، است  زندگی  برای  خوبی  محل 
مرزهایمان با همکاری فرانسه حفاظت کنیم و این دقیقًا همان 

چیزی است که ما در حال انجام آن هستیم.
به  واکنش  در  کارگر  حزب  موقت  رهبر   ، هرمن  هریت  خانم 
اظهارات کامرون گفت: او باید به یاد داشته باشد که درباره 
انسان و نه حشرات صحبت می کنیم. اندی بورنهام ، نامزد 
صفحه  در  یادداشتی  در  نیز  کارگر  حزب  رهبری  انتخابات 
توئیترش، اظهارات کامرون در مورد پناه جویان را شرم آور 

توصیف کرد.
شورای پناه جویان انگلیس )آر سی( نیز سخنان کامرون را " 
افتضاح و غیرانسانی " خواند . این انتقادات ار کامرون نشان 
می دهد که در محافل سیاسی انگلیس ، تا چه میزان در مقابله 
به  مهاجرین  مسئله  هست.  نظر  اختالف  پناهجویان  موج  با 
از  یکی  است.  شده  تبدیل  کامرون  دولت  در  کلیدی  موضوع 
شعارهای انتخاباتی کامرون در مبارزات انتخاباتی ماه مه ، 

وعده کاهش تعدادمهاجرین بود .
این مسئله آنقدر در دولت کامرون برجسته شده که بهانه ای 
برای برگزاری همه پرسی ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه 
خواستار  انگلیس  است.  شده   2017 یا   2016 سال  در  اروپا 
بازنگری در قوانین مهاجرت در اتحادیه اروپا و اختیار بیشتر 
این   . است  شده  مهاجرین  موج  از  جلوگیری  برای  دولتها 
بازنگری باید با اجماع 28 کشور اروپایی انجام شود اجماعی 
اتحادیه  اعضای  دیگر  کردن  متقاعد  در  انگلیس  تاکنون  که 

اروپا ناتوان بوده است.

توافق هسته ای عالی 
وجود ندارد

نویسنده: سم نان* و ریچارد لوگار**
در اوج جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی هزاران کالهک هسته ای 
موضوع  شوروی  و  بود  گرفته  نشانه  آمریکا  شهرهای  روی  بر  را 
بسیار  مسیر  این  در  پیشرفت  اما  بود.  سالح  کنترل  توافق  چندین 
ایده آل، شوروی باید بیش  سخت بود. به طور مثال در یک جهان 
از آن چه که با روسای جمهور کندی، نیکسون، فورد، کارتر، ریگان 
و بوش توافق کرد، موافقت می کرد. باید تمام تسلیحات هسته ای 
اش را بر می چید، نقض حقوق بشر و دخالتش در سراسر جهان را 
متوقف می کرد.اما تمام این روسای جمهور -دموکرات و جمهوری 
خواه- فهمیدند که اگر بخواهند به همه درخواست ها برسند، هیچ 
چیزی به دست نخواهند آورد. کنگره امروز باید همین رویکرد را 

در قبال توافق هسته ای ایران داشته باشد.
ما درباره تاریخ طوالنی چنین توافقاتی آگاهی داریم. ما در طول 
نشست  در  بودیم،  متحده  ایاالت  سنای  در  که  سالی   60 مجموعًا 
ها، جلسات و سفرهای بی شماری درباره کاهش تهدید تسلیحات 
به الیحه  این تالش ها منجر  کشتار جمعی حضور داشتیم. محور 
نان-لوگار شد که در سال 1991 تصویب شد. این الیحه پس از دو 
از 7 هزار  دهه کار سخت بر روی حفاظت و غیرفعال کردن بیش 
تسلیحات  برنامه  افکن  بمب  و  موشک  صدها  ای،  هسته  کالهک 

کشتار جمعی شوروی به دست آمد.
دارند  را  این فرصت  کنگره  اعضای  تمام  آینده  در طول چند هفته 
با گزینه های جایگزین  تا مفاد توافق هسته ای را بررسی و آن را 
گونه  بدین  رابطه  این  در  کلیدی  سواالت  ما  دید  از  کنند.  مقایسه 
است: آیا این توافق ایران را از دستیابی به سالح هسته ای باز می 
دارد؟ خطر پیشرفت رو به جلوی این توافق چیست؟ و خطرات رد 

آن توسط کنگره چیست؟
این  البته.  آیا ما می توانستیم به توافق قوی تری دست پیدا کنیم؟ 
مسئله درباره تمام مذاکرات کنترل سالح صدق می کند. ما شنیده 
ایم که منتقدان می گویند اگر آمریکا موضع سخت تری در مذاکرات 

ای  هسته  تاسیسات  تمام  شدن  برچیده  با  ایران  کرد،  می  اتخاذ 
اگر  اما  ای اش موافقت می کرد.  آمیز هسته  برنامه صلح  و توقف 
ایاالت متحده این رویکرد را در اوایل دهه 1990 در پیش می گرفت 
به  تشویق  را  و بالروس  قزاقستان  اوکراین،  توانست روسیه،  نمی 
نیاز برای  نابودی مواد مورد  یا  نابودی تسلیحات کشتار جمعی و 
تولید آن کند. در عین حال این که خطر حادثه یا و تروریسم فاجعه 

بار به مراتب بیشتر از 20 سال پیش است.
اگرچه هیچ تضمین مطلقی وجود ندارد و در هیچ توافق دیپلماتیکی 
هم وجود ندارد، حداقل دستاورد ما این است که براساس این توافق 
ایرانی ها در طول 15 سال آینده به سالح هسته ای دست نخواهند 
منبع  تامین  موجب  ها  تحریم  لغو  گویند  می  توافق  یافت.مخالفان 
مالی برای ایران به منظور بی ثبات کردن منطقه می شود. این یک 
خطر است اما این استدالل که با رد این توافق، این خطر از بین می 
یا کم می شود، فرض اشتباهی است. اگر کنگره توافق را رد  رود 
کند، هیچ کس باور نمی کند که تحریم های اقتصادی کنونی توسط 
و  توافق  این  کند.  پیدا  ادامه  کشورها  دیگر  و  هند  چین،  روسیه، 
اتحادی که ایران را به میز مذاکره آورد، بر روی برنامه هسته ای 
ایران تمرکز کرده است، نه رفتار منطقه ای ایران، در حالی که هر 

دو هم می توانند خطرهای جدی باشند.
چه با توافق و چه بدون توافق، ایاالت متحده باید به همراه شرکایش 
به این چالش و اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه پاسخ دهد 
و همکاری اش با اسرائیل و کشورهای خلیج فارس را تقویت کند. 
اگر این توافق رد شود، رسیدن به هر دو هدف سخت تر خواهد شد.
درباره  سختی  به  باید  کنگره  اعضای  که  است  این  نکته  مهمترین 
تبعات رد توافق فکر کنند چون هیچ راه فراری برای امنیت ایاالت 
متحده و رهبری بین المللی اش در چندین دهه آینده باقی نمی ماند.
اعضای کنگره باید درباره رای گیری بسیار مهم سپتامبر به وجدان 
این که رای »بله« یا »خیر« به توافق  از  آنها قبل  خود رجوع کنند. 
منافع  اولویت  درباره  از خودشان  و  کنند  نگاه  آینه  به  باید  بدهند، 
این توافق بهترین  این است که  اعتقاد راسخ ما  کشور سوال کنند. 
شانس ما برای متوقف کردن سالح هسته ای ایران بدون وقوع جنگ 

دیگری در خاورمیانه است.
* سناتور سابق دموکرات از جورجیا )1972-1997(

** سناتور سابق جمهوری خواه از ایندیانا )1977-2013(  
منبع: پولیتیکو/ 
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پناهندگان یک فرصت هستند

اروپا غرق 
در بحران 
پناجویان 

یوشکا فیشر

معضل  تمام  می نویسد:  فیشر  یوشکا 
مهاجرتی که اروپا در حال حاضر با آن روبه 
همسایگانش  بحران های  خاطر  به  است  رو 
توانایی  اروپا  اتحادیه  حاضر  حال  در  و  است 

چندانی برای مقابله با آنها ندارد.

بوده که گرفتار جنگ،  ای  قاره  برای چندین قرن  اروپا   
خاطر  به  اروپایی  ها  میلیون  است.  بوده  فقر  و  قحطی 
از  مهاجرت  به  مجبور  اجتماعی  و  اقتصادی  محرومیت 
این قاره شدند. آنها برای فرار از بدبختی و دستیابی به 
اقیانوس  از  فرزندانشان  و  خودشان  برای  بهتر  زندگی 
اطلس عبور کردند و به آمریکای شمالی و جنوبی رفتند 

و مکان های دوری همچون استرالیا را پیدا کردند.
همه آنها همانند بحث های مهاجرت و پناهندگان امروزی 
»مهاجران اقتصادی« بودند. در طول قرن بیستم، آزار و 
اذیت نژادی، سرکوب سیاسی و نابسامانی های دو جنگ 

جهانی، دلیل اصلی فرار مردم بوده است.
مناطق  ثروتمندترین  از  یکی  اروپا  اتحادیه  امروز، 
اقتصادی جهان است. برای دهه ها، اکثریت اروپایی ها 
در صلح و کشورهایی دموکراتیک که حقوق اساسی آنها 
را تامین می کنند، زندگی کرده اند. بدبختی و مهاجرت 
خود اروپا تبدیل به یک خاطره دور )اگر به کل فراموش 

نشده باشد( شده است.
در عین حال بار دیگر بسیاری از اروپایی ها این خطر را 

احساس می کنند نه از سوی روسیه که حالتی تهاجمی 
و  پناهندگان  سوی  از  بلکه  دارد،  همسایگانش  به  نسبت 
فقرا هستند. در حالی که صدها  فقیرترین  مهاجران که 
قایق آنها در این تابستان در دریا غرق شده است، 26 سال 
از  گوشه  هر  در  صداهایی  آهنین،  پرده  سقوط  از  پس 
اروپا شنیده می شود که خواستار انزوا، تبعیدهای دسته 
جمعی و ساخت دیوارها و فنس های مرزی جدید است. 
آزادانه  نژادپرستی  و  هراسی  بیگانه  اروپا  سراسر  در 
قدرت  افراطی  راست  احزاب  حتی  و  است  شایع  امری 

گرفته اند.
با این اوضاع، این تنها آغاز یک بحران است چون شرایطی 
که منجر به تحریک مردم برای فرار از وطنشان می شود 
تنها بدتر می شود و اتحادیه اروپا که بسیاری از اعضای 
آن بزرگترین و بهترین سیستم رفاهی در جهان را دارند، 
در  اداری  و  اخالقی  سیاسی،  لحاظ  از  رسد  می  نظر  به 

حال غرق شدن است.
اروپا  اتحادیه  برای  مهمی  خطر  افتادگی،  کار  از  این 
که  نیست  معتقد  موضوع  این  به  عمیقًا  کس  هیچ  است. 
کشورهای عضو -به ویژه ایتالیا و یونان که بیشتر تحت 
بر  تنهایی  به  توانند  می  دارند-  قرار  مسئله  این  تاثیر 
چالش بلندمدت مهاجرت در ابعاد وسیع، فائق بیایند. اما 
بسیاری از دولت های عضو تالش مشترک اروپایی را رد 
برای فرسایش  پرسرعت  تهدیدی  که  کنند، موضعی  می 
تقویت روند  اروپا است و موجب  اتحادیه  در  همبستگی 
اتحادیه  فروپاشی  به  منجر  تواند  می  که  شود  می  فعلی 

شود.
دارد:  عمده  علت  سه  اروپا  به  مهاجرت  حاضر  حال  در 
ناآرامی  غربی،  بالکان  کشورهای  اقتصادی  بد  اوضاع 
درگیری  و  داخلی  های  جنگ  و  خاورمیانه  منطقه  های 

های آفریقا. تشدید یا گسترش جنگ در شرق اوکراین می 
تواند به سرعت تبدیل به چهارمین علت شود.

در  اروپا  که  مهاجرتی  معضل  تمام  دیگر،  عبارت  به 
های  بحران  خاطر  به  است  رو  روبه  آن  با  حاضر  حال 
همسایگانش است و در حال حاضر اتحادیه اروپا توانایی 
چندانی برای مقابله با آنها ندارد. به وضوح روشن است 
که اتحادیه اروپا برای رسیدگی موثر به بحران مهاجرت 
قابل  طور  به  را  خودش  امنیتی  و  خارجی  سیاست  باید 

توجهی تقویت کند.
سیاست  زمینه  در  که  ضعفی  با  اروپا  که  است  مشخص 
و  ها  جنگ  بر  اندکی  تاثیر  تواند  می  تنها  دارد،  خارجی 
این  با  باشد.  داشته  خاورمیانه  و  آفریقا  های  درگیری 
هم  کرواسی  دارد.  متفاوتی  داستان  غربی  بالکان  حال 
اکنون عضو اتحادیه اروپا است، مونته نگرو و صربستان 
مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه را آغاز کرده اند، آلبانی 
و مقدونیه در حال پیوستن هستند و بوسنی و هرزگوین 
و کوزوو، کاندیداهای احتمالی هستند. در اینجا اتحادیه 

اروپا دارای نفوذ است.
توضیح  مردمشان  برای  باید  بلندمدت  در  سیاستمداران 
دهند که چرا نتوانسته اند رفاه اقتصادی و سطح باالی 
و  کند  رشد  باید  اروپا  کار  نیروی  کنند.  تامین  را  امنیت 
این فقط یکی از دالیلی است که اروپایی ها باید به جای 
این که مهاجران را یک تهدید بدانند، به آنها به عنوان یک 

فرصت نگاه کنند.
منبع: پراجکت سیندیکیت/
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نگاهی به شاخه ای نوپا در علم اقتصاد 

اقتصـــــــاد 
مهاجــرت 

سیدمحمدامین طباطبایی

شاید نام اقتصاد مهاجرت برای کسانی که با شاخه ها و حوزه های مختلف علم 
اقتصاد آشنایی دارند، اندکی نامانوس به نظر آید، نه از این جهت که تا به حال 
درباره آن مطلبی نخوانده اند بلکه بدین خاطر که کمتر از آن به عنوان شاخه ای 
جداگانه یاد شده است. از آنجا که یکی از مهم ترین انگیزه های مهاجرت، دستیابی 
به شغل بهتر و نهایتًا افزایش درآمد و رفاه است، مهاجرت از جایی به جای دیگر 
چه در مقیاس داخلی و چه در مقیاس بین المللی از نظر تغییرات رایج در بازار 
اقتصاد  در  به عنوان زیرشاخه ای  پدیده مهاجرت معمواًل  لذا  اثر می گذارد.  کار 
نیروی کار مورد مطالعه قرار می گیرد. اگر بخواهیم به تعریف مهاجرت رجوع 
کنیم باید بگوییم نقل  مکان از کشور یا ناحیه ای که فرد بومی آن محسوب می شود 
از دیرباز مرسوم بوده است یعنی  یا ناحیه ای دیگر پدیده ای است که  به کشور 
حتی از زمانی که انسان کوچ نشین بود و هنوز مرزی میان کشورها کشیده نشده 
بود. اما امروزه همین پدیده به ظاهر ساده برای بسیاری منفعت و برای بسیاری 
کمتری  بهره مندی  که  مناطقی  از  مردم  کلی  طور  به  دارد.  دنبال  به  زیان  دیگر 
امروزی  مهاجرت  اما  می کنند  کوچ  برخوردار  مناطق  سمت  به  دارند  منابع  از 
خاردار،  سیم های  امروز  نیست.  گذشته  در  قشالق  و  ییالق  و  کوچ  سادگی  به 
از  بخشی  کشورها  سیاسی  روابط  و  قوانین  مهاجرت،  پلیس  روادید،  گذرنامه، 
موانعی هستند که بر سر راه مهاجرت قرار دارند. مخالفان و موافقان مهاجرت 
بارها در مورد مزایا و مضرات مهاجرت مباحثه کرده اند و سختگیری  بارها و 
شکل  نیز  آن  غیرقانونی  روش  قانونی،  مهاجرت  برابر  در  شده  باعث  کشورها 
از  آنهایی باشد که نتوانسته اند  بگیرد و کمپ های پناهندگان مامن تازه ای برای 
کشورهای  از  برخی  کوشش های  وجود  با  شوند.  کشور  یک  وارد  قانونی  راه 
مقصد برای تسهیل مهاجرت کارگران با مهارت های خاص، روش های آزمایشی 
کردن  هماهنگ  همانند  باشد.  همگام  کار  ناپایدار  بازارهای  با  نمی تواند  دولتی 
مصرف کنندگان با محصوالت، انطباق کارگران با مشاغل نیز هنگامی به بهترین 
با  شود.  واگذار  بازار  سازوکارهای  به  کار  این  انجام  که  می شود  انجام  شکل 
وجود اینکه کشورهای مبدأ و مقصد از مرزهای آزادتر سود می برند، اصالحات 
بین المللی  البته همکاری  به لحاظ سیاسی شدنی نیست.  مهاجرت جهانی هنوز 
گسترده تر، منافع اقتصادی مهاجرت را بیشینه می کند. اما با وجود منافع بالقوه 
و  متحده  ایاالت  مانند  کشورها  اکثر  غیرقانونی،  مهاجرت  کنترل  در  همکاری 
هستند.  یکجانبه  صورت  به  خود  مهاجرتی  قوانین  اصالح  دنبال  به  انگلستان، 

آنان با فرض وجود رقابت طبیعی بین کشورهای مبدأ و مقصد برای مولدترین 
مهاجرت  تجربی  مطالعات  یافته های  می دانند.  نشدنی  را  همکاری  کارگرها، 
اقتصادی از آزادسازی بیشتر سیاست های مهاجرتی حمایت می کنند. اما هراس 

همچنان اصالحات اثرگذار را به تعویق می اندازد.
اجتماعی  و  اقتصادی  پیامدهای  بررسی  بر  عالوه  دارد  سعی  مهاجرت  اقتصاد 

مهاجرت، پا را کمی فراتر گذاشته و ماجرا را از اندکی قبل تر دنبال کند، و به تحلیل 
انگیزه ها و مشوق هایی که افراد را به لحاظ آنچه در اقتصاد از آن به عنوان تصمیم 
فردی عقالیی یاد می شود، بپردازد. در این میان عالوه بر عوامل تشویق کننده، 
عوامل بازدارنده ای هم مانند، سختی زندگی در محیط جدید یا جنگ و ... نیز 
وجود دارند که مسلمًا در فرآیند این تصمیم گیری موثرند. مبحث عمده دیگری 
که در این شاخه نسبتًا جدید از علم اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد، نظریه و 
شواهد تجربی اثرات مهاجرت بر بازار کار است. به منظور اندیشیدن به اثراتی 
که بازار کار از مهاجرت می گیرد، یک راه مناسب این است که تحلیل را از عرضه 

و تقاضای بازار کار شروع کنیم.

را  کار  نیروی  کل  عرضه  مهاجران،  تعداد  در  افزایش  که  کرد  استدالل  می توان 
کار  نیروی  انتقال منحنی عرضه  با  نمودار  در  را  این موضوع  افزایش می دهد. 
معتقدند  برخی  ساده،  چارچوب  این  اساس  بر  می دهند.  نشان  راست  سمت  به 
مهاجرت به کاهش دستمزد منجر می شود.اقتصاددانان اصلی در زمینه مهاجرت 
مانند جرج بورجاس که در رتبه بندی سایت معتبر IDEAS در جایگاه نخست این 
شاخه از اقتصاد قرار دارد، از این دیدگاه در زمینه مهاجرت حمایت می کنند که 
»تقاضای نیروی کار شیب نزولی دارد« و استدالل می کنند مهاجرت افزایش یافته، 

را  بومی ها  سوی  از  دستمزد  بر  فشار  و  می شود  اضافه  کار  نیروی  عرضه  به 
کاهش می دهد، که به کاهش دستمزد منجر می شود. مهاجرت افزایش یافته عالوه 
بر انتقال به سمت راست منحنی عرضه، باعث اتفاقات بیشتری نیز می شود. از 
مهاجرت،  افزایش  است:  این  نیست،  همه  پذیرش  مورد  البته  که  ادعایی  طرفی 
تقاضای نیروی کار را نیز زیاد می کند. البته برخی اظهار می دارند که در صورت 

اینجا  در  که  تغییراتی مواجه خواهد شد  با  نیز  تقاضا  پدیده، منحنی  این  وقوع 
به چند دلیل که چرا تقاضا نیز به سمت بیرون )به سمت راست( حرکت می کند، 

اشاره شده است:
 مصرف: مهاجران کاال و خدمات مصرف می کنند و تقاضا )و تقاضا برای نیروی 

کار( را برای محصوالت افزایش می دهند.
نسبت بلند سرمایه به نیروی کار: توابع تولید متداول نسبت سرمایه به نیروی 
کار ثابت را پیش بینی می کنند و مطابق آنها، نیروی کار بیشتر، در نهایت به معنی 

سرمایه گذاری بیشتر و بنابراین تقاضای نیروی کار بیشتر خواهد بود.
 تجارت: تولید محلی )داخلی( و تقاضا برای نیروی کار محلی را قادر می کند که 

مصرف محلی )داخلی( را زیاد کنند.
می تواند  که  کنند،  کمک  بهره وری  افزایش  به  می توانند  مهاجران  بهره وری: 
منجر به بروز رخدادهای بزرگی برای اقتصاد شود. افزایش بهره وری تنها به 
افزایش تقاضای نیروی کار منجر نمی شود، بلکه همان طور که در باال اشاره شد، 
»پری  جدید،  مقاله  یک  در  می کند.  ایجاد  نیز  را  بیشتری  اقتصادی  فعالیت های 
اتال« به طور تقریبی تخمین زده یک جریان ورودی از کارگران خارجی، می تواند 
یک چهارم از مقدار نرخ رشد بهره وری در دهه های 1990 و 2000 را توضیح دهد.
بنابراین این اثر بهره وری می تواند خصوصًا برای مهاجران دارای مهارت باال، 
بزرگ باشد. عالوه بر این، داشتن مشتریان داخلی، اندازه بازارهای محصول را 
بزرگ کرده و ممکن است سرمایه گذاری ها و نوآوری های جدید را تحت عنوان 
بسط مقداری سودهای بالقوه و »بازارهای قابل شناسایی« تشویق کند. با این 
حساب، مهاجرت موجب انتقال به بیرون )سمت راست( هر دو منحنی عرضه و 
تقاضا می شود، البته تشخیص این مساله که کدام انتقال بزرگ تر است و دستمزد 

به سمت باال حرکت می کند یا پایین؛ یک موضوع تجربی است.

شواهد تجربی
ممکن است با خود فکر کنید برای دستیابی به شواهد تجربی تنها کافی است، اما 
به طور کلی به دو سوال اساسی در این زمینه باید پاسخ داد: اول اینکه، بازار کار 
را چگونه تعریف می کنیم؟ آیا باید شکل ها و صورت های مجزایی برای گروه های 
با مهارت پایین و باال داشته باشیم؟ چطور هر یک از این بازارها مکمل دیگری 
است؟ آیا بومی های با مهارت پایین و مهاجران با مهارت پایین جانشین کامل هم 
هستند؟ در خصوص جغرافیاهای مختلف چطور؟ این موضوعات برای تفسیر 
اینکه افزایش در عرضه به دنبال اضافه شدن یک نفر به یک بازار 100 نفری، دقیقًا 
چقدر بزرگ تر از افزایش عرضه در نتیجه اضافه شدن یک نفر به یک بازار یک 

میلیون نفری است، مهم است.

اتفاقی  این است که برای دستمزدها چه  از خود بپرسیم  باید  سوال دوم نیز که 
رخ می دهد؟ اگر مهاجران به جاهایی بیایند که بازارهای کار رونقی دارند، آنگاه 
مشاهده تاثیرات کم بر دستمزد بومی ها ممکن است بد تفسیر شود، در صورتی 
که بومی ها هم از سوی دیگر مثاًل با پنج درصد افزایش در تعداد خود مواجه شده 
باشند. ما نیاز به وضعیتی داریم که بتواند رخدادهای واقع تحت شرایط مختلف 

را توضیح بدهد، تا بتوانیم تخمین خوبی از اثرات مهاجرت داشته باشیم.
در نهایت باید گفت مهاجرت همچنان به عنوان یک پدیده مهم در دنیای امروز 
مورد توجه است و روز به روز نیز با هجوم خیل مهاجران به کشورهای مختلف، 
این امر تشدید شده و بالطبع اهمیت مطالعه آن نیز افزایش می یابد. بنابراین شاید 
چندان بیراه نباشد که اکنون از اقتصاد مهاجرت به عنوان یک شاخه مجزا در علم 

اقتصاد یاد کنیم.

اقتصاد

Self Assessment Tax Return, Accounts and Income Tax
Company Accounts and Corporation Tax Return

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
Specialist Accountants for Dentists, IT

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors
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Time House
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عربستان در آستانه 
بحران اقتصادی

نیکوالس ولز -خبرگزاری  سی ان بی سی

عالمت  را  میالدی   2018 سال  آگوست   28 روز  خود  تقویم  در 
بزنید. در این تاریخ عربستان سعودی دچار بحران اقتصادی 
می شود. بر مبنای داده های موجود یعنی ذخایر ارزی، تولید 
نفت و قیمت این ماده خام، عربستان که بزرگ ترین تولیدکننده 
اقتصادی  اوپک است، سه سال دیگر  دچار بحران  نفت عضو 
یا  آید  پدید  نفت  قیمت  در  تغییراتی  اگر  البته  شد،  خواهد 
سیاست های مالی و اقتصادی عربستان متحول شود آن تاریخ 

نیز عوض خواهد شد. 
بشکه  هر  در  45دالر  یعنی  کنونی  محدوده  از  نفت  قیمت  اگر 
افزایش نیابد، نه تنها عربستان دچار مشکالت عمیق تر خواهد 
برای  نیز  اوپک  عضو  نفت  صادرکنندگان  دیگر  بلکه  شد، 
با چالش های  ثبات سیاسی  مالی خود و حفظ  نیازهای  تامین 
کشورهای  اوپک،  اعضای  بین  در  می شوند.  مواجه  بزرگ 
ارزی  ذخایر  آنقدر  قطر  و  کویت  نظیر  ثروتمند  و  کوچک 
نفت  پایین  قیمت  متمادی  سال های  برای  می توانند  که  دارند 
لیبی  و  نیجریه  عراق،  نظیر  فقیر  اعضای  اما  کنند،  تحمل  را 
این  بین  در  جایی  هستند.  مواجه  وحشتناک  وضعیت های  با 
بازار  پیشین  رونق  برکت  به  که  دارد  قرار  عربستان  مخلوط، 

نفت، ثروتمند بوده است.
 10 و  می دهد  تشکیل  را  عربستان  صادرات  درصد   90 نفت 
عربستان  اما  می شود.  حاصل  نفت  از  دولت  درآمد  کل  درصد 
نیاز دارد قیمت نفت به سرعت افزایش یابد. با توجه به اینکه 
است  مواجه  تقاضا  به  نسبت  عرضه  مازاد  با  همچنان  بازار 
احتمال  افزوده اند،  خود  صادرات  بر  بزرگ  تولیدکنندگان  و 
عربستان  اقتصاد  آینده  امر  این  و  است  اندک  قیمت ها  افزایش 
گذشته  هفته  است.  انداخته  خطر  به  را  تولیدکنندگان  دیگر  و 
درصد   57 رقم  این  و  رسید  دالر   43 زیر  به  برنت  نفت  قیمت 
نسبت به قیمت ها در 12 ماه پیش پایین تر است. افزایش تولید 
کاهش  به  چین  اقتصاد  رشد  نرخ  کاهش  و  آمریکا  در  نفت 
قیمت ها منجر شده است و در شرایط حاضر با توجه به معادله 
جز  چاره ای  تولید کنندگان  می رسد  نظر  به  تقاضا،  و  عرضه 
از  اینجا یک استدالل اشتباه  از عرضه نفت ندارند. در  کاستن 
مقامات  پیش  ماه  چند  از  است.  شده  مطرح  عربستان  طرف 
نفت  باالی  میزان  تولید  از طریق  که  تاکید کرده اند  این کشور 
به رغم کاهش قیمت ها- و با اعمال فشار بر دیگر اعضای اوپک 
اوپک  غیرعضو  تولیدکنندگان  نفت-  عرضه  بردن  باال  برای 
به ویژه روسیه و برخی شرکت ها در آمریکای شمالی از بازار 
به وضوح  استدالل  این  بودن  اشتباه  شد.اکنون  خواهند  خارج 
اثبات شده است. اگرچه در ماه های اخیر در آمریکای شمالی 
موجود  چاه های  اما  شده،  کمتر  نفتی  جدید  چاه های  حفاری 
به فعالیت خود ادامه می دهند و بر تولید نفت افزوده اند. حال 
مقامات عربستانی می گویند، روشن شده که تولیدکنندگان غیر 
پایین  به قیمت  به میزانی که تصور می شد نسبت  اوپک  عضو 

اوپک  اعضای  بنابراین الزم است  نداده اند،  نفت واکنش نشان 
به تولید میزان کنونی نفت ادامه دهند و تا بهتر شدن شرایط 
عربستان  دیگر  عبارت  به  بیفزاید.  تقاضا  بر  جهان  اقتصاد 
تصمیم گرفته به استخراج و فروش نفت در قیمت هایی پایین تر 

از حدی که بودجه این کشور را متوازن کند، ادامه دهد.
 250 عربستان  آمریکا،  انرژی  اطالعات  اداره  تخمین  به  بنا 
میلیارد بشکه نفت دارد و اگر سطح تولید نفت این کشور در 
حد کنونی یعنی روزانه 10 میلیون بشکه حفظ شود عربستان 
به  توجه  با  اما  دهد،  ادامه  تولید  به  می تواند  دیگر  سال   75 تا 
قیمت کنونی نفت که حول 45 دالر است، ذخائر ارزی عربستان 
بسیار زودتر از این تاریخ پایان خواهد یافت. اگر قیمت ها در 
دالر  میلیارد   650 اکنون  که  عربستان  بماند،  باقی  کنونی  حد 
ارزی  ذخیره  دیگر   2018 سال  اواخر  در  دارد  ارزی  ذخایر 
نخواهد داشت. به این ترتیب اگر تغییری در ساختار مالی این 
کشور صورت نگیرد و اوراق قرضه ای فروخته نشود، ذخیره 
ارز خارجی عربستان تا پایان سال 2018 تمام خواهد شد. حتی 
اگر قیمت نفت به 60 دالر هم برسد ذخیره ارزی عربستان پایان 
این است که عربستان  بر  اما در زمانی دیرتر. فرض  می یابد، 
همچنان در سطوح کنونی نفت تولید خواهد کرد و هزینه های 
بد  مالی عربستان چنان  داد. وضعیت  را کاهش نخواهد  خود 
قرضه  اوراق  دالر  میلیارد   4 گذشته  سال  کشور  این  که  شده 
میزان  این  که  بود  8سال  از  پس  بار  نخستین  این  و  فروخت 
کنونی  شرایط  اگر  شد.  فروخته  کشور  این  در  قرضه  اوراق 
عربستان  سوی  از  قرضه  اوراق  باالتری  میزان  نکند،  تغییر 

عرضه خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که دولت عربستان در چند سال اخیر 
برای راضی نگه داشتن مردم و جلوگیری از سرایت ناآرامی ها 
عمومی  برهزینه های  کشور،  این  به  عرب  کشورهای  دیگر  از 
عربستان  عمومی  هزینه  شده  پیش بینی  است.  افزوده  خود 
در سال جاری میالدی 1.2 هزار میلیارد ریال، معادل 321.8 
میلیارد دالر باشد. این رقم دو برابر رقم مربوط به سال 2010 
و  نفتی  درآمدهای  کاهش  یعنی  عامل  دو  این  مجموع  است. 
افزایش هزینه ها سبب شده شرایط اقتصادی این کشور وخیم 
شود. شرایطی که اکنون در عربستان وجود دارد و سرنوشت 
نگران کننده این کشور در سال های آینده، اگر تغییری در قیمت 
چه  و  ثروتمند  چه  اوپک  اعضای  دیگر  در  نیاید،  پدید  نفت 

غیرثروتمند قابل مشاهده است. 
برای مثال ونزوئال به شدت از وضعیت کنونی بازار نفت لطمه 
مقامات  است.  شده  آغاز  آن  در  اجتماعی  ناآرامی های  و  دیده 
نفتی این کشور از دیگر اعضای اوپک و روسیه خواسته اند با 
تشکیل نشست، راهی برای باال بردن قیمت نفت بیابند. شرایطی 
که اکنون در بازار نفت و اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت 
عضو اوپک وجود دارد، می تواند آغاز یک بحران بزرگ باشد. 
واقعیت ها  مبنای  بر  باید  شده  یاد  کشورهای  میان  این  در 
برنامه ای برای مقابله با این بحران بیابند. برخی متغیرها در 
بازار نفت قابل تاثیرگذاری از سوی تولیدکنندگان نفت نیست. 
برای مثال ضعف اقتصاد جهان و افزایش ارزش دالر در کنترل 
از  کاستن  و  نفت  عرضه  حوزه  در  اما  نیست.  کشورها  این 
سه  مه  یعنی  ماه  از  دارد.  وجود  برنامه ریزی  امکان  هزینه ها 
قیمت ها  و  یافته  کاهش  درصد   30 حدود  نفت  قیمت  اخیر  ماه 

نصف ارقام مربوط به سال گذشته هستند.

سقوط سهام، بی اعتنایی طال و عقب نشینی نفت

سپتامبربا شوک 
بازارها آغاز شد

آشوب دوباره در بازارهای سهام هم نتوانسته اونس 
فلز زرد را از میانه های کانال 1100 دالر جهش دهد. 
ماه سپتامبر، ماه بد بازارهای سهام، روز سه شنبه 
آغاز  جهانی  بازارهای  شاخص های  شدید  افت  با 
همزمان  اما  شد  تمام  طال  نفع  به  که  روندی  شد، 
بازار  قیمت های  در  را  جهشی  نفت،  عقب نشینی  با 
که  زرد  فلز  اونس  نکرد.  ایجاد  گرانبها  فلزهای 
روزهای دوشنبه و سه شنبه روی قیمت های 1134 و 
 7 ساعت  تا  چهارشنبه  روز  بود،  ایستاده  دالر   1139
بعدازظهر به وقت تهران به قیمت 1134 دالر رسید، 
می خوانید  را  گزارش  این  شما  که  هم اکنون  گرچه 
نهایی  قیمت  به عنوان  متفاوتی  قیمت  است  ممکن 

سومین روز کاری هفته ثبت شده باشد.

اونس که روز دوشنبه تنها یک دالر رشد کرده بود، روز سه شنبه 
از  ناشی  افزایشی که عمدتا  را تجربه کرد،  قیمت  افزایش  5 دالر 

تشدید تقاضای طال به عنوان سرمایه امن در گیرودار تشدید فشار 
روند،  این  با  همزمان  سه شنبه  بود.  سهام  بازارهای  در  فروش 
بازار  در  سود«  »شناسایی  و  آتی  بازار  در  کوتاه مدت«  »پوشش 

نقدی نیز مشاهده می شد.

دلیل شکل گیری فشار فروش در بازارهای سهام در روز سه شنبه 
انتشار آمار بد از اقتصاد چین بود. اداره آمار چین روز سه شنبه 
اعالم کرد شاخص مدیران خرید این کشور در ماه آگوست 7/ 49 
واحد بوده است. این کمترین رقم در سه سال گذشته بود. همزمان 
شاخص PMI  کایزن نیز 3/ 47 واحد اعالم شد که کمترین میزان 
در 6 سال گذشته بود. با اعالم این آمار شاخص سهام شانگهای 
اروپایی  آسیایی،  بازارهای  دیگر  تا  کرد  افت  درصد  یک  از  بیش 
و آمریکایی هم با افت مواجه شوند. ژاپن که تحت تاثیر داده های 
اقتصادی خود نیز بود شاهد سقوط 8/ 3 درصدی شاخص نیکی 
این روند در حالی در نخستین روز سپتامبر رقم خورد که  شد. 
این ماه میالدی به طور سنتی ماه بدی برای بازارهای سهام است. 
ماه اکتبر نیز در چشم حرفه ای های بازار وضعیت مشابهی دارد.

روز سه شنبه قیمت نفت خام با وجود رشد در برخی مقاطع، تا 
در  که  نایمکس  شاخص  کرد.  تجربه  را  شدیدی  افت  روز  پایان 
با عقب نشینی  هفته گذشته 10دالر رشد کرده بود، روز سه شنبه 
اصالحی روبه رو شد. افت قیمت نفت، اثر آشوب سهام را تا حدی 
طال  رشد  به  سه شنبه  روز  در  دالر  شاخص  افت  اما  کرد،  خنثی 

کمک کرد.
کرد.  منتشر  را  متناقضی  داده های  سه شنبه  روز  اروپا  اقتصاد 
نرخ بیکاری اروپا در ماه جوالی 9/ 10 درصد و در ماه ژوئن 1/ 
ماه  در  تولید  بخش   PMI سو،  آن  از  است.  شده  اعالم  درصد   11
آگوست، 3/ 52 واحد اعالم شده است. این رقم در ماه جوالی 4/ 
روز  این  در  نیز  متحده  ایاالت  اقتصاد  بود.  شده  اعالم  واحد   52
تحت تاثیر  چندان  را  بازار  درکل  که  کرد  منتشر  زیادی  داده های 

قرار ندادند.

آغاز  دالر   1140 مرز  پیرامون  نوسان  با  را  چهارشنبه  روز  اونس 
کرد و تا زمان نوشته شدن این گزارش به این روند ادامه داد. این 
بود.  کاهشی  و  افزایشی  تاثیرگذاری عوامل مختلف  نتیجه  روند 

مهم ترین عامل کاهشی در بازار همچنان احتمال افزایش نرخ های 
چهارشنبه  روز  است.  میالدی  سال جاری  در  رزرو  فدرال  بهره 
تا هر دو  ادامه تضعیف نفت، شاخص دالر رشد کرد  با  همزمان 
عمل  طال  ضرر  به  گرانبها  فلزهای  بازار  در  مهم  خارجی  عامل 
کنند. برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر قیمت طال 
در سه روز گذشته از روند صعودی قیمت نفت پیروی کرده بود 
از 1450 دالر رسیده بود. به  قیمت هر اونس طال اکنون به بیش 
گزارش سایت طال به نقل از پایگاه اینترنتی گلدایگل، قیمت جهانی 
نفت در روزهای گذشته به رغم افت در برخی روزهای کاری بیش 
از 27 درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش تحلیلگران 
بازار بین المللی نسبت به علت اصلی افزایش چشمگیر قیمت نفت 
تقاضا در  نیروهای ساختاری عرضه و  نامطمئن هستند؛ چراکه 
این مدت تغییر چندانی نداشته است. عالوه بر این انتشار آمارهای 
قیمت  کاهش  موجب  می توانسته  چین  در  ناامید کننده  اقتصادی 
جهانی نفت شود. قیمت نقره نیز باید با افزایش 27 درصدی به 
شد  اشاره  که  چنان  اما  می رسید،  اونس  هر  در  دالر   23 از  بیش 
به  کنونی  شرایط  در  طال  قیمت  اقتصادی،  تحلیلگران  اعتقاد  به 
شدت تحت تاثیر گمانه زنی های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال 
رزرو قرار دارد. عامل مهم دیگری که می تواند بر قیمت طال در 
آمارهای  انتشار  و  دالر  ارزش  نوسانات  باشد،  موثر  کوتاه مدت 

مربوط به وضعیت بازار کار و اشتغال آمریکا خواهد بود.

آمریکا  اینوستورز«  »گلوبال  سرمایه گذاری  موسسه  مدیر  اما 
معتقد است قیمت جهانی طال در ماه سپتامبر با افزایش بیشتری 
مدیر  هولمز  فرانک  نیوز،  کیتکو  گزارش  به  شد.  خواهد  همراه 
»از  می گوید:  آمریکا  اینوستورز  گلوبال  سرمایه گذاری  موسسه 

نظر تاریخی قیمت طال در ماه سپتامبر با افزایش روبه رو می شود. 
فرصت های خوبی برای خرید طال و سرمایه گذاری در این بازار 
سرمایه گذاری های  همچنین  می آید.  وجود  به  سپتامبر  ماه  طی 
بیشتری در بخش معادن طال و بازار جهانی طال در ماه سپتامبر 
صورت خواهد گرفت.« او در ادامه پیش بینی کرد: »تولید جهانی 
طال طی 5 سال آینده به اوج خود خواهد رسید و این مساله برای 

قیمت های جهانی نیز سازنده و موثر خواهد بود.«

پایگاه اینترنتی »اف ایکس امپایر« هم گزارش داده که تحلیلگران 
موجب  می تواند  که  کاتالیزوری  مهم ترین  معتقدند  اقتصادی 
نتایج  اعالم  شود،  سپتامبر  ماه  در  طال  قیمت  نوسانات  تشدید 
این گزارش  نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا است. براساس 
تاثیر  چین  اقتصادی  اوضاع  به  مربوط  نگرانی های  گذشته  ماه 
کاهش  در  چین  اقدام  است.  داشته  طال  قیمت  افزایش  بر  زیادی 
ارزش یوآن در برابر دالر نیز عامل مهمی در افزایش نسبی قیمت 
و  چین  اقتصادی  آمارهای  انتشار  هم  حاال  اما  است،  بوده  طال 
گزارش وزارت کار آمریکا در خصوص وضعیت اشتغال و بیکاری 
داشته  قیمت جهانی طال  بر  زیادی  تاثیر  ماه آگوست می تواند  در 
باشد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نگرانی های 
فدرال  تصمیم گیری  می تواند  چین  اقتصادی  اوضاع  به  مربوط 
تاخیر  به  را  سپتامبر  نشست  در  بهره  نرخ  افزایش  برای  رزرو 
طال  جهانی  قیمت  بر  مثبتی  تاثیر  می تواند  عامل  این  و  بیندازد 
داشته باشد. فدرال رزرو آمریکا از سال 2006 میالدی تاکنون نرخ 
بهره را افزایش نداده است. به نظر می رسد هرگونه افزایش نرخ 
آمریکا در کوتاه مدت می تواند موجب تقویت ارزش دالر و  بهره 

کاهش قیمت طال شود.

فعال تحلیل های فنی »فیبوناچی« نشان می دهد که سطح حمایتی 
بلندمدت برای قیمت هر اونس طال 1072 دالر خواهد بود. اگر این 
سطح حمایتی شکسته شود این احتمال وجود دارد که قیمت طال 
از سوی دیگر سطح  یابد.  تا 906 دالر در هر اونس کاهش  حتی 
مقاومتی بلندمدت برای قیمت طال نیز 1188 دالر است و اگر این 
سطح شکسته شود این احتمال وجود دارد که قیمت طال تا 1204 

دالر در هر اونس افزایش یابد.
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اقتصاد

سینما

فستیوال امسال فیلم ونیز ایتالیا که از 11 تا 22 شهریور در این 
ایتالیا برگزار  آب  تاریخی و زیبا و ویژه و محصور در  شهر 
و  روز  برتر  فیلم های  از  گنجینه ای  همیشه  همچون  می شود، 
آثار خاص سینمای جهان خواهد بود ولی اگر قرار باشد روی 
آثاری ویژه تر تاکید شود و تعدادی از آنها به عنوان فیلم های 
فیلم   7 به  باید  انتخاب شوند،  دیدن«  برای  و »ضروری  برتر 

خیلی توجه و آنها را چنین معرفی کرد:

»اورست«
ونیز  افتتاحیه«  فیلم  و  »گشاینده  افتخار  به  تنها  نه  فیلم  این 
این  در  را  بین المللی اش  نمایش  اولین  و  شده  نایل  امسال 
کارنامه  بلکه  کرد  خواهد  تجربه  پراعتبار  بسیار  فستیوال 
وی  و  کرده  غنی تر  را  فیلم  این  کارگردان  کورماکور  بالتازار 
خواهد  هنری اش  عمر  از  جدی تر  مقطعی  و  مرحله  وارد  را 
کرد. کورماکور در سالهای اخیر فیلم های خبرسازی همچون 
»Contraband« و »Deep Bit« را رو کرده ولی این اولین فیلم 
او بعد از »دو اسلحه« به حساب می آید که در سال 2013 اکران 
شده بود. کسانی که »اورست« را دیده اند، می گویند این فیلم 
فراتر از کارهای قبلی کورماکور وی را به باالترین درجاتی که 

تا به حال تجربه  کرده، خواهد رساند.

 »اورست« که براساس داستانی واقعی ساخته شده، درباره 
صعود گروهی کوهنورد به مرتفع ترین قله دنیا در سخت ترین 
شرایط جوی و در میان توفان برف و یخ و در حالی است که 
جان کوهنوردان به شدت تهدید می شود. بازیگران توانایی در 
این فیلم بازی کرده اند و از آن قبیل اند، جیک جیلنهال، جاش 
ربیسکی،  الیزابت  وورتینگتون،  سم  کالرک،  جیسن  برولین، 
کایرا نایت لی، رابین رایت و امیلی واتسون و این بدان معناست 
میان  در  بازیگران  مجموعه  و  »Cast«ها  بهترین  از  یکی  که 
فیلم های سال 2015 در این فیلم گرد آمده اند. برخی معتقدند 
»اورست« به قدری پر شتاب و قوی  است که می تواند نامزد 

اسکار برترین فیلم سال هم بشود.

»دختر دانمارکی«
چند  و  مهارت  پر  بازی  خاطر  به  پیش  سال  ردماین  ادی 

وجهی اش در فیلم »تئوری همه چیزها« اسکار برترین بازیگر 
مرد نقش اول سال را گرفت و هر چند عنوان کردن این مسئله 
تام  جدید  فیلم  در  وی  حضور  خاطر  به  مشابه  واقعه ای  که 
را می کشد، قضاوتی شتابزده و غیرصائب  انتظار وی  هوپر 
بریتانیایی  ساله   33 هنرمند  این  است  بعید  ولی  بود  خواهد 
به خاطر بازی در این فیلم یک بار دیگر در جمع برگزیدگان 
نکند.  تصاحب  را  برتر  جوایز  از  تعدادی  و  نگیرد  قرار  سال 
این فیلم بر مبنای رویدادی حقیقی و براساس رمانی از دیوید 
ابرزهوف ساخته شده و نخستین فیلم تام هوپر بعد از عرضه 
»بینوایان« در سال 2013 به حساب می آید و  نسخه موزیکال 
»دختر  نتیجه  در  و  داشت  بازی  ردماین  نیز  فیلم  آن  در  البته 
دانمارکی« تجدید همکاری آنها به حساب می آید. درست است 
که ردماین سایه ای وسیع بر سایر بازیگران این فیلم انداخته 
امپر  و  ویشاو  بن  نارتس،  شوئه  ماتیاس  ویکاندر،  الیسیا  اما 
کارشان  در  هم  آنها  و  کرده اند  بازی  فیلم  این  در  نیز  هرد 
اکران  امسال در سطح جهان  اوایل دی ماه  از  فیلم  موفق اند. 

عمومی خواهد شد.

»توده سیاه«
جانی دپ 52 ساله و آمریکایی در سالهای اخیر دور از غوغای 
»دزدهای دریایی کاراییب«اش حضورهای اغلب ناموفقی طی 
فیلم هایش در گیشه ها و از منظر اقتصادی داشته است اما این 
فیلم گانگستری تازه شاید او را احیا کند. »توده سیاه« خارج 
در  و  می شود  پخش  ونیز  امسال  جشنواره  مسابقه  بخش  از 
از  یکی  به  تبدیل  که  می کند  بازی  را  بولگر  وایتی  رل  دپ  آن 
آمریکا  بوستون  شهر  گانگسترهای  بیرحم ترین  و  قوی ترین 
شد ولی می گویند که اف.بی.آی هم در این قضیه دخیل بود 
و نمی شد این سازمان را از آن قضایا بری دانست. این سومین 
 Out of The« و  دیوانه«  »دل  از  بعد  کوپر  اسکات  بلند  فیلم 
با  را  او  همکاری  اولین  البته  و  می شود  محسوب   »Furnace

جانی دپ شکل می دهد.

»برابرها«
مسابقه  بخش  در  تخیلی  علمی-  کارهای  جای  اینکه  برای 
دومین فستیوال معتبر سینمای جهان خالی نباشد، »برابرها« 

به فستیوال امسال ونیز راه یافته است. دریک دوده موس که 
را دیده ایم و همین طور »مثل   »Breath in« فیلم پیشتر  او  از 
دیوانه ها« این بار به عصری خیالی در آینده سفر می کند که 
در آن احساسات و عواطف از مغز انسان ها حذف گشته و آنها 
بدون این خصلت برنامه ریزی و زاده و تربیت شده اند تا بیالن 
تندروی  ضررهای  از  جهان  و  باشند  داشته  باالتری  کاری 
و  آرامتر  و  بماند  مصون  عاطفی  گرایش های  از  برخاسته 
نیکالس  و  استوارت  کریستین  حال  این  با  باشد.  پرثبات تر 
هولت که رل های اصلی را بازی می کنند، از این امور محدود 
همین  و  می کنند  مقاومت  فوق  قواعد  قبال  در  و  عبور  کننده 
جوانان  این  و  جهان  حاکمان  بین  را  آشکار  تقابل  یک  مسئله 
جکی  و  پولی  بل  پی یرس،  گای  می دهد.  شکل  شکن  قانون 

ویور سایر بازیگران عمده این فیلم هستند.

»هیوالهای بدون ملیت«
اخیر  در 15 سال  بریتانیا  تبعه  و  تبار  آفریقایی  البای  ادریس 
قدم به قدم رشد کرده و مطرح تر شده، به طوری که به طور 
جدی از وی به عنوان اولین جیمز باند سیاهپوست سینما در 
خلق  به  فیلم ها  سری  این  سازندگان  دادن  رضایت  صورت 
ایفاگر  گریک  یل  دانی  رفتن  کنار  از  پس  و  موجودی  چنین 
فعلی رل این مامور ویژه یاد می شود. »هیوالهای بدون ملیت« 
شد،  خواهد  عمومی  اکران  جهان  سطح  در  مهرماه   20 از  که 
ایویاال ساخته  با همین نام نوشته اوزودنیما  براساس رمانی 
از »جین  پیشینه ساخت ورسیونی  شده و کری فوکوناگا که 
ایر« و اپیزودهایی از سریال تلویزیونی پرطرفدار »کارآگاهان 
حقیقی« را دارد کارگردانی را انجام داده است. فیلم متمرکز 
بر مرارت ها و تجربیات تلخ اگو، یک سرباز کودک حاضر در 
جنگ داخلی در یک کشور اعالم نشده و نامشخص آفریقایی 
است و اطرافیان وی و افراد دیگری هم که در زندگی او نقش 
و دست دارند، در این فیلم به تصویر کشیده شده اند. در این 
میان ادریس البا رل فرمانده این لشگر سربازان کم سن و سال 
را ایفا می کند و او را فرمانده می نامند. سایر بازیگران فیلم، 
اما کی ابی بره سه، ریچارد پپل و اوپی یمی فاگبو هونگ پی 

هستند.

»AnomaLisa«
چارلی کافمن که از خالق ترین و بدیع ترین فیلمسازان شاغل 
در هالیوود طی سال های اخیر بوده، با شراکت دوک جانسون 
است،   »AnomaLisa« نام  به  کارتونی  که  را  تازه اش  فیلم 
ساخته و آن را راهی بخش مسابقه ونیز »2015« کرده است. 
کافمن پیشینه نگارش فیلمنامه هایی را برای آثاری مطرح در 
را  بودن«  مالکوویچ  »جان  و  »اقتباس«  مانند  اخیر  سالهای 
دارد ولی ویژگی مهم فیلم جدید وی این است که به او امکان 
بازگشت به صندلی کارگردان ها را برای اولین بار از سال 2008 
به بعد داده است و »Synecdoche« فیلمی بود که وی در آن 
سال کارگردانی و روانه بازار کرد. »AnomaLisa« کارتونی 
به شیوه اسناپ موشن است و قسمتی از بودجه ساخت آن از 
طریق سازمان موسوم به کیک استارتر و از طریق کمک های 
مردمی حاصل آمده است. فیلم متمرکز بر یک واعظ مسیحی 
و تاثیر مثبتی است که او بر زندگی دیگران می گذارد اما خود 
فشارهای  اثر  بر  را  هویت اش  و  روحی  انسجام  آرامی  به  او 

روحی از دست می دهد.

»آقای شش«
این یک فیلم چینی است که به عنوان کار اختتامیه جشنواره 
می آید،  حساب  به  ونیز  دوره  دومین  و  هفتاد  که  امسال 
این  و  کرده  کارگردانی  هو  گوان  را  فیلم  است.  شده  انتخاب 
وی   2013 سال  صدای  و  سر  پر  فیلم  از  بعد  او  ساخته  اولین 
او  از  البته  و  بازیگر و کاله بردار« است  آشپز،  با عنوان »سر 
پیشتر فیلم های »طرح مرگ« و »گاو« نیز عرضه شده است. 
در  که  است  ساله   50 مرد  یک  شش«  »آقای  فیلم  اول  کاراکتر 
اما  بود  گرد  خیابان  و  می کرد  ماجراجویی  جوانی اش  ایام 
باید  است  امنیت  و  آرامش  دنبال  به  و  شده  عاقل  که  هم  حاال 
با افرادی بجنگد که پسر نوجوان وی را به اتهام بی احترامی 
به آنها ضرب و شتم کرده و به گروگان گرفته اند. نقش اصلی 
بازی کرده و لی یی فنگ و  فیلم فنگ شیائو گانگ  این  را در 
می رود  گمان  که  هستند  فیلمی  بازیگران  سایر  هان یو  ژانگ 
پایانی هیجان بخش را برای هفتاد و دومین دوره قدیمی ترین 

فستیوال فیلم اروپا )و شاید هم جهان( به تصویر بکشد.
Fema Le First :منبع

7 فیلم دیدنی »ونیز 2015«

از اورست تا 
آقای شـــش
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راز کار این است که نباید ناامید شوید

برگ برنده  
برای دیزنی
»لوکاس  کارنامه  جانبه  همه  بررسی  با   
مرکز  این  نام  گفت  می توان  حال  فیلم« 
فیلمسازی  صنعت  در  همیشه  برای 
است.اگر  شده  حک  فناوری  دنیای  و 
فیلم  لوکاس  کارنامه  بررسی  بخواهیم 
کمپانی  این  بگوییم  باید  بدهیم  ادامه  را 
»جنگ  چون  شاهکارهایی  خلق  به  تنها 
نپرداخت  جونز«  »ایندیانا  و  ستارگان« 
تاثیری  نیز  کمپانی  شاخه های  زیر  بلکه 
شگرف در صنعت سینما به جا گذاشته اند.

صدا، دوربین ... فناوری!
یکی از زیر شاخه های اصلی لوکاس فیلم کمپانی »Skywalker Sound« است. 
مهندسی  عرصه  در  تجهیزات  و  تاسیسات  ترین  تخصصی  دارای  مرکز  این 
صدا و در تمامی بخش های صدابرداری، صداگذاری، میکس و تدوین و ضبط 
کرده  آغاز  فیلم  لوکاس  مدیریت  تحت  و   1975 از  را  خود  کار  و  است  موسیقی 
تا گروه ارکستری 130 نفره  از یک ضبط تک ساز  است؛ تاسیساتی که امروزه 
و  تلویزیونی  پروژه های  بر روی  کار  از  غیر  و ساالنه  در خود جا می دهد  را 
تبلیغاتی، مسئولیت صدای بیش از 30 فیلم هالیوودی را نیز بر عهده دارد. اولین 
درخشش آنها در سال 1977 و با اکران جنگ ستارگان به وقوع پیوست و با آنکه 
در آن سال هنوز بخش بهترین صداگذاری در جوایز اسکار وجود نداشت، یک 
جایزه با عنوان »اسکار دستاوردهای ویژه« دریافت کردند. از آن سال به بعد و 
تا به امروز هنرمندان و متخصصان »Skywalker Sound« هر ساله نامزد و 18 

بار برنده جایزه اسکار بوده اند.
به  یا   »Industrial Light & Magic« یعنی  فیلم  لوکاس  دیگر  شاخه  زیر  اما 
اختصار »ILM« از این هم موفق تر عمل کرده است. پیدایش  این کمپانی هم با 
ساخت »جنگ ستارگان« گره خورده است. زمانی که جرج لوکاس روی فیلم کار 
می کرد متوجه شد که هیچ یک از کمپانی های موجود، توانایی خلق جلوه های 
از خالق ترین دانشجویان،  بنابراین وی گروهی  او را ندارند.  ویژه مورد نظر 
اختصاصی روی جنگ  تا بصورت  را گرد هم جمع کرد  و مهندسان  هنرمندان 
اسکار  جایزه  کردند  خلق  آنها  که  نفس گیری  های  سکانس  کنند.  کار  ستارگان 

بهترین جلوه های ویژه سال 1977 را برایشان به همراه داشت.
گرافیک  بخش  سرپرستی  برای  را  کاتمال«  »اد  دکتر  فیلم،  لوکاس   1979 سال 
کامپیوتری »ILM« به خدمت گرفت که به نوآوری های نفس گیری در این حوزه 
انجامید. این بخش در سال 1986 و در ازای 5 میلیون دالر به استیو جابز مدیر 
عامل اخراجی اپل در آن زمان فروخته شد و به یکی از موفق ترین کمپانی های 

تاریخ سینما و انیمیشن یعنی پیکسار تبدیل شد.
افکت  مرکز  ترین  پیشرفته  و  »بزرگترین  را   ILM این  فیلم  لوکاس  اکنون  هم 
های  روش  تنها  نه  آنها  کند.  می  معرفی  سرگرمی«  صنعت  در  دیجیتالی  های 
 Matte Painting قدیمی همچون فیلمبرداری صفحه آبی، مدلسازی سازه ها و
و  حرکتی  کنترل  های  دوربین  از  استفاده  پیشگامان  بلکه  رساندند  کمال  به  را 
کامپوزیت های نوری و خالق تکنیک هایی چون مورفینگ بودند که اوج استفاده 
این سال  یا همان مرد جیوه ای در فیلم »ترمیناتور« بود. در   1000-T آن در از 
ها »ILM« به غیر از محصوالت کمپانی مادر خود – لوکاس فیلم - روی صدها 
فیلم سینمایی دیگر نیز کار کرده است؛ پروژه های عظیمی چون سری فیلم های 
»هری پاتر«، »دزدان دریایی کارائیب«، »مردان سیاه پوش«، »تبدیل شوندگان« 

و »ماموریت غیر ممکن«
آنها همچنین مسئولیت جلوه های ویژه بسیاری از فیلم های استون اسپیلبرگ 
همچون E.T موجود فرازمینی )1982(، سری فیلم های »ترمیناتور« و »پارک 
پیچیده و خلق  تنها در پروژه های  نه   »ILM« .بر عهده داشتند را  ژوراسیک« 
جلوه های ویژه پر زرق و برق تبحر دارد بلکه برای افزودن جلوه های تصویری 
شیندلر)1993(،  فهرست  چون  هایی  فیلم  در  درشت  و  ریز  جزئیات  و  ظریف 

فارست گامپ )1994( و بسیاری از فیلم های وودی آلن حضور داشته اند.
مجموعه فعالیتی که طی این سال ها بیش از 15 جایزه اسکار در بخش بهترین 

جلوه های ویژه و بیش از 24 جایزه اسکار علمی و فنی برای کمپانی به همراه 
داشته است و آنها را به یکی از پیشروترین مراکز در حوزه گرافیک کامپیوتری، 

جلوه های ویژه و پروسه های پس تولید تبدیل کرده است.

ما هم شکست می خوریم
دیوارنویسی  است.  نبوده  همراه  موفقیت  با  هم  همیشه  فیلم  لوکاس  تولیدات 
اول خود تقریبا  امید تکرار موفقیت خیره کننده قسمت  به  آمریکایی2 )1979( 
و  هاوارد«  »ران  آنکه  وجود  با  و  کرد  استفاده  قبلی  بازیگران  گروه  همان  از 
»هریسون فورد« اسم و رسم بیشتری نسبت به سال 1973 داشتند اما نتیجه کار 

با تنها 15 میلیون دالر فروش و در مقایسه با فروش بیش از 200 میلیون دالری 
نسخه قبلی، یک شکست کامل بود.

کمدی-داستانی اردکی به نام هاوارد )1986( که قرار بود اقتباسی سینمای از 
نام باشد تقریبا در تمام بخش ها زرشک طالیی  به همین  کتابی کمیک مصور 
فیلم  و  گرفت  لقب  شده  ساخته  های  فیلم  بدترین  از  یکی  و  کرد  خود  آن  از  را 
موزیکال-عروسکی البیرنت )1986( با وجود آن که به یک فیلم کالت تبدیل شد و 
سال ها بعد مریدان خود را داشت اما حتی نصف هزینه تولید 25 میلیون دالری 
دنیای  ای  افسانه  مرد  هنسون«  »جیم  آن  کارگردان  و  نکرد  جبران  هم  را  خود 
عروسکی و کارتونیست ها تا آخر عمر خود دیگر فیلم بلندی را کارگردانی نکرد.

دوباره جنگی دیگر، جنگ ستارگان
سال   بود.  فیلم  لوکاس  محبوب  ستاره  نوبت  دوباره  ها  سال  گذشت  از  بعد  اما 
درآمد،  پیش  عنوان  به  فیلم  لوکاس  بیست سالگی »جنگ ستارگان«  در  و   1997
به  تغییرات  اندکی  همراه  به  را  جدید  های  تکنولوژی  با  یافته  بهبود  ای  نسخه 
پرده های سینما فرستاد. با وجود آن که طرفداران متعصب جنگ ستارگان آن را 
توهینی به نسخه اولیه فیلم می دانستند، اما فروش 250 میلیون دالری درستی 

این تصمیم را تایید کرد.

اما لوکاس فیلم در نظر داشت سه گانه دیگری از این فیلم را تولید کند. فیلم هایی 
که از لحاظ زمانی مقدم بر فیلم های قبلی بودند و داستان شخصیت ها را از سال 

ها قبل روایت می کند.
نام   )1999( شبح  تهدید  اول:  اپیزود  ستارگان  جنگ  جدید،  سری  فیلم  اولین 
جرج  که  زمانی  و  ستارگان  جنگ  اپیزود  آخرین  اکران  از  بعد  سال   16 گرفت. 
لوکاس متقاعد شد که تکنولوژی مورد نیاز او برای ساخت جلوه های ویژه فیلم 
در دسترس است، کار تولید تهدید شبح آغاز شد. فیلم در انگلستان و صحرای 
دیجیتالی  های  جلوه  ترین  سنگین  و  ترین  پیچیده  از  و  شد  فیلمبرداری  تونس 
بهره برد تا جایی بعضی شخصیت های آن در دنیای واقعی وجود ندارند و کامال 

کامپیوتری هستند.
انتقادات  ولی  را ستودند  فیلم  ویژه  و جلوه های  اکشن  منتقدان، سکانس های 
مخالفت  کردند.  مطرح  ها  بازی  و  سازی  شخصیت  و  فیلمنامه  علیه  را  تندی 
هایی که در هیاهوی پوشش خبری بی سابقه ای که فیلم با توجه به جایگاهش 
در حافظه و فرهنگ عامه صنعت سینمای آمریکا داشت گم شد. »تهدید شبح« 
و  کرد  فروش  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  آن  بعدی  سه  نسخه  فروش  احتساب  با 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما تا آن زمان بعد از »تایتانیک« شد؛ فروشی که در 

هیچ یک از قسمت های قبلی و بعدی تکرار نشد.
نسخه بعدی، جنگ ستارگان اپیزود دوم: حمله کلون ها )2002( بود و با وجود 
آن که با 142 دقیقه طوالنی ترین اپیزود کل این مجموعه بود اما تنها 650 میلیون 
دالر فروش داشت و در نهایت با اکران جنگ ستارگان اپیزود سوم: انتقام سیت 

)2005( پرونده سه گانه دوم و مجموعه جنگ ستارگان به پایان رسید.
و  کشاند  سینما  سالن های  به  را  نفر  ها  میلیون  ها  دهه  طی  در  که  مجموعه ای 
تاثیرات عمیقی در فرهنگ، ادبیات، هنر، اقتصاد، تکنولوژی و حتی سیاست دنیا 

به جا گذاشت.
با پایان مجموعه »جنگ ستارگان« در سال 2005 بنیاد فیلم آمریکا به پاس قدردانی 
از خالق آن جایزه یک عمر دستاورد هنری خود را به جرج لوکاس تقدیم کرد و 

شبکه دیسکاوری او را در لیست صد آمریکایی برتر تاریخ قرار داد.
سال 2012 جرج لوکاس در مصاحبه با مجله امپایر بازنشستگی خود از ساخت 
های  فیلم  ساخت  به  تنها  که  گفت  و  کرد  اعالم  را  بزرگ  و  هزینه  پر  های  فیلم 

شخصی به عنوان سرگرمی ادامه خواهد داد.
در نهایت در سال 2012 دیزنی، با پرداخت 4 میلیارد دالر مالکیت لوکاس فیلم را 

به دست آورد و به فصلی طوالنی و پر افتخار از این کمپانی پایان داد.
و  دارد  دارایی جدید خود  برای  ای  پروازانه  بلند  برنامه های  اکنون  دیزنی هم 
تصمیم برای ساخت یک سه گانه دیگر از جنگ ستارگان را اعالم کرده است. سه 
گانه ای که حضور جرج لوکاس به عنوان مغز متفکر و خالق این کهکشان جذاب 
در آن در هاله ای از ابهام است و تردیدهای جدی را در ذهن طرفداران متعصب 

و بی شمار آن ایجاد کرده است.
لوکاس  نام  که  داشت  اطمینان  توان  می  پیشامدی  هر  وجود  با  و  حال  این  با 
تنها  فناوری حک شده است.  دنیای  و  فیلمسازی  برای همیشه در صنعت  فیلم 
استودیوی فیلمسازی که مدال ملی تکنولوژی آمریکا را برای فعالیت های خود 
به دست آورد و بیش از هر کمپانی دیگری تخیل را بر پرده های سینما مجسم 
کرد.این تاریخچه موفق و این مسیر پر افتخار بدون شک بیش از هر چیزی به 
حضور خالقش - جرج لوکاس - گره خورده است. مردی که عقیده داشت: »راز 
کار این جاست که نا امید نشوید و این کاری بسیار سخت است. چرا که وقتی 
کاری ارزشمند انجام می دهید تا سر حد ناامیدی خواهید رفت، ولی این تنها راه 

عبور به سوی دیگر است.«
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هنر و ادبیات
وقتی آثار یك نویسنده قبل از هر چیز زاییده فرهنگ داخل از کشور باشد، نمی 
توان او و آثارش را در زمره ادبیات مهاجرت قرار داد، هرچند که نویسنده در 

خارج از کشور زندگی کند.
سال های اقامت در خارج از کشور دلیل بر آن نیست که آثار منتشره خارج از 
ایران جزء ادبیات مهاجرت قرار گیرد. بنابراین ادبیات مهاجرت در برگیرنده 
تمامی آثاری که در خارج از کشور نوشته می شود، نیست. به همان گونه که 
آن دست از آثاری که از نویسندگان داخل از کشور با موضوع مهاجرت نوشته 
می شود و مکان رخداد و آدم های آن در خارج از کشور است، در زمره ادبیات 

مهاجرت قرار نمی گیرد.
شاید این دست آثار را بتوان در زمره ادبیات اقلیمی خارج از کشور قرار داد، 

به  از کشور باشد.  اقلیم در برگیرنده جغرافیا و فضای خارج  این  اگرچه که 
گفته "محمد قاسم زاده " ادبیات مهاجرت شاخه ای بسیار قوی است که همپای 

ادبیات داخلی پیش رفته است. 
صادق هدایت، صادق چوبك و بزرگ علوی از نویسندگانی هستند که ادبیات 
مهاجرت را پیش بردند و در رشد و شکوفایی آن نقش چشمگیری داشته اند. 

چرا که دو عنصر زبان و موضوع مهم ترین دغذغه نویسنده مهاجر است. 
در حالی که بیشتر نویسندگان مهاجر تنها به ارایه خاطراتشان در ایران روی 
آورده و از مساله مهمی به نام مهاجرت غافل مانده اند؛ به گونه ای که اغلب آثار 

آنها شباهتی با ادبیات مهاجرت ندارد.
به  است.  زبان  از  استفاده  است،  نویسندگان  این  دغدغه  که  مهمی   موضوع 
لحاظ زبان نیز اغلب نویسندگان مهاجر تلقی خاصی از این عنصر دارند و در 

بیشتر آثارشان به زبان فاخر روی می آوردند. ادبیات مهاجر یعنی نویسنده 
ای مهاجر که به زندگی مهاجر نشینان می پردازد. اما برخی تمام نوشته های 

نویسندگان مهاجر را در زمره ادبیات مهاجرت قرار می دهند.

به طور مثال آن چه آثار گلی ترقی را در نوع ادبیات مرسوم به ادبیات مهاجرت 
خود  نوعی  به  ترقی  آثار  اوست.  آثار  های  مایه  بن  از  ناشی  دهد،  نمی  قرار 
نوشت نویسنده به شمار می رود. وی در این خود نوشت ها اغلب به نوشتن 

گذشته خود می پردازد.
داستان های وی اغلب در لحظه حال شروع می شود, نشانه ای در این زمان او 
را به گذشته می کشاند و دوباره به زمان حال باز می گردد. بخش عمده این 
گذشته مربوط به سال هایی است که نویسنده در ایران زندگی می کند. کودکی 
و نوجوانی نویسنده، بیشترین دوره زمانی آثار ترقی است. به نوعی می توان 

گفت که ترقی با نشانه ای در زمان حال به گذشته مهاجرت می کند.
در بسیاری از آثار نویسندگان مهاجر خارج از کشور نیز می توان این رویکرد 
به گذشته و باز سازی گذشته و تعلقات خاطر گذشته در زمان حال را مشاهده 
کرد. برخی از این رویکردها در حد نوستالژی باقی می ماند. در آثار این دست 
از نویسندگان تنها گذشته بازگو و نوشته می شود. بخش عمده ای از آثار ترقی 
نیز از این خصیصه برخوردار است. این ویژگی در برخی از آثار نویسندگان 

داخل از کشور نیز وجود دارد.

مهاجرهویت  نویسنده  که  است  این  در  مهاجرت  ادبیات  های  ویژگی  از  یکی 
خود را در برزخی بین گذشته ای که پشت سرگذاشته و آینده ای که در پیش 
رو دارد، می جوید. اگرچه ترقی در بخش عمده ای از داستان هایش به دنبال 
یافتن خویش و همان هویت یابی از طریق باز گویی گذشته و پرداخت آن در 
قالب گذشته است، به دنبال هویت یابی در آینده ای که پیش رو دارد، نیست. 
آینده در داستان های ترقی جایگاه چندانی ندارد. داستان ها اغلب از زمان حال 

به گذشته نقب می زنند.
نویسنده در هزارتوی زمانی که به گذشته های دور ختم می شود، به دنبال 
بازگویی خاطرات خود است. بازگشت به گذشته با زبانی ساده اما روان، باعث 
شده تا بعضی آثار او را قبل از هر چیز در زمره خاطره نویسی قرار دهند و از 

داستان خواندن آنها بپرهیزند. 
نویسنده مهاجر در دوره ای که از نوشتن خود در موقعیت گذشته کنده می 
شود و به نوشتن موقعیت خود در کشور میزبان می پردازد، تالش می کند تا 
بازگویی تفاوت فرهنگی بین کشور خود و  به  ضمن تبیین موقعیت جدیدش 
کشوری که در آن مهاجر شناخته می شود، بپردازد. این نکته تنها در یکی دو 

داستان از آثار ترقی دیده می شود.

ادبیات 
مهاجرت یا 
نویسندگان 

مهاجر؟
نویسنده: رؤیا بشنام



هفته نامه پرشین 11جمعه 13 شهریور ماه 1394 -  شماره 410
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

جهت ارائه پیشنهادات و یا انتقادات
 میتوانیداز طریق شماره تلفن  07811000455 و یا

info@persianweekly.co.uk  :ایمیل
با هفته نامه پرشین ارتباط برقرار نمایید.

در این داستان ها که در مجموعه ” جایی دیگر “ و ” دو دنیا “ 
آمده است، راوی ضمن توضیح موقعیت خود در کشور فرانسه 
به تفاوت های فرهنگی بین کشور خود و آدم هایش با کشور 
فرانسه است. با این حال همان طور که اشاره شد، ترقی در این 

آثار نیز به دنبال جستجوی آینده نیست. 
با موقعیت هایی  اغلب  نویسندگان مهاجر،  آثار  در دوره سوم 
مواجه می شویم که دیگر با امر مقایسه نیز روبه رو نخواهیم 
بود چرا که نویسنده به ترسیم فضایی می پردازد که او به عنوان 
یك شهروند ناگزیز به زندگی کردن در کنار آدم های دیگر است، 
در  این  است.  آن موقعیت  از  دیگر جزیی  او  که  این توضیح  یا 
حالی است که در داستان های ترقی حتی آن آثاری که به تصویر 
فرهنگ  پردازد،  می  فرانسه  کشور  در  مهاجر  راوی  موقعیت 
ایرانی حاکم است. شاید تأمل بر این نکته بتواند به این پرسش 
پاسخ روشن تری بدهد که فرهنگ مساط بر داستان های ترقی 

به شدت ایرانی است.
در  که  نیست  ایرانی  یك  به  متعلق  حتی  مسلط  فرهنگ  این 
موقعیت خارج از کشور زندگی می کند و با فرهنگ های دیگر 
بر  غالب  فرهنگ  که  گفت  بتوان  شاید  است.  بوده  تماس  در 
داستان های او، قبل از هر چیز برآمده از فرهنگ ایرانی است که 
از گذشته و تعلق خاطر داشتن به آن ناشی می شود. به عبارتی 

ترقی از دیوار فرهنگی که بین فرهنگ کشور ایران و کشوری 
که در آن زندگی می کند، عبور نمی کند و ساختار دهنی راوی 
موقعیت  با  که  است  ایرانی  انسان  یك  ساختار  او  های  داستان 

دیگر در نیامیخته است. 

عالوه  است،  مهاجرت  ادبیات  نوع  از  اثرش  که  ای  نویسنده 
براین که از مرزهای جغرافیایی کشور گذر می کند، از مرزهای 
فرهنگی نیز گذر می کند. گلی ترقی اما در داستان هایش تنها 
ایران  جغرافیایی  مرزهای  از  آثارش  آغازین  لحظات  همان  در 
در خاطرات  غرق شدن  از طریق  ای  نشانه  با  و  اند  کرده  گذر 
مربوط به گدشته وارد مرزهای زادگاهش می شود. در برخی 
از داستان ها نیز راوی به ایران سفر می کند و در این سفر با 
آدم های  نشانه ای دوباره در همان خاطرات عجین می شود. 
داستانهای ترقی نه تنها دغدغه آینده را ندارند، بلکه از سلطه 
دارند،  خاطر  تعلق  و  دلبستگی  آن  به  که  جغرافیایی  تحکم  و 

درنمی آیند.
از سوی دیگر رفت و برگشت های انجام شده در زمان حال به 
عینیت  گذشته،  زمان  و  افتد  می  اتفاق  واقع  دنیای  در  گذشته,  
موقعیت  شاهد  ها،  برگشت  و  رفت  این  در  یابد.  می  بیشتری 

مقایسه ایی نیز نخواهیم بود.

وقتی آثار یك نویسنده قبل از هر چیز زاییده فرهنگ داخل از 
کشور باشد، نمی توان او و آثارش را در زمره ادبیات مهاجرت 

قرار داد، هرچند که نویسنده در خارج از کشور زندگی کند. 
از  بیرون  و  ازوطن  بیرون  مهاجرت  ادبیات  که  بپزیریم  اگر 
زبان اتفاق می افتد، در داستان های ترقی شاهد چنین حالتی 
نیستیم. در آن دسته از داستان ها نیز که بیرون از وطن اتفاق 
افتد، سرانجام رخداد داستان به داخل سرزمین پیوند می  می 
خورد و یا این که برخوردار و وام گرفته از فرهنگ زادگاه راوی 
و نویسنده است؛ ضمن این که اتفاقی نیز در زبان نمی افتد و 

داستان ها با همان زبان متعلق به ایران نوشته می شود.
حدودی  تا  ترقی  های  داستان  میان  در  داستان  دو  یکی  البته 
برآن  عالوه  ها  داستان  این  است.  مهاجرت  ادبیات  به  متعلق 
به  آن فرهنگ دیگری  افتد، در  اتفاق می  ایران  از  که در خارج 
تصویر کشیده می شود. با این حال تعداد این نوع داستان ها در 
کارنامه نویسنده اش بسیار اندك است. در این داستان ها، راوی 

و شخصیت ها درگیر فرهنگ کشور میزبان هستند. 
در این درگیری است که وضعیت مقایسه نیز صورت می گیرد. 
کشور  فرهنگ  بین  گوی  و  گفت  برقراری  شاهد  که  اینجاست 
های  داستان  در  هستیم.  اصلی  سرزمین  فرهنگ  با  میزبان 
مجموعه ” جایی دیگر“ آدم ها همواره خود را در جایی دیگر 
می  پرتاب  شان  اولیه  جای  به  را  خود  ناگهان  به  که  بینند  می 
و  بانو  انار   ” داستان  مانند  نیز  ها  داستان  از  برخی  در  کنند. 
پسرهایش“ انسان مهاجر در موقعیت زیستی تازه گم می شود.

آدم های داستان های ترقی وقتی که خود را مانند دیگر آدم های 
آثار ادبیات مهاجرت در حاشیه احساس می کنند به جای آنکه 
وضعیتشان در این حاشیه بودن ترسیم شود، برای دور شدن از 
حاشیه به گذشته ای رجعت می کنند که در سرزمین خود، دیگر 

در حاشیه قرار نداشته اند. 

به سه  را  از کشور  ایرانی خارج  نویسندگان  ادبیات  بتوان  اگر 
دسته تقسیم کرد که شامل موضوع، مکان و دیدگاه باشد، اغلب 
کشور  از  خارج  مکان  در  که  است  آثاری  ترقی  های  داستان 

نوشته شده است.
در این میان داستان هایی مانند ” بازی ناتمام “،” انار بانو و 
برخی  و   “ امینه“،” دوست کوچك  بزرگ  “،” سفر  پسرهایش 
به  ”خدمتکار“  جمله  از   “ دنیا  دو   ” مجموعه  های  داستان  از 
موضوع مهاجرت و زندگی در مکانی دیگر می پردازد. داستان 
نوع  در  که  است  ترقی  داستان های  از معدود   “ مادام گرگه   ”
ادبیات مهاجرت جای می گیرد. در هر حال جای گرفتن یا جای 
نگرفتن داستان های ترقی در نوع ادبیات مهاجرت به طور حتم 

چیزی از ارزش های آثار این نویسنده نمی کاهد.
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برای سیزدهمین سال درگذشت فرهاد مهراد؛

با صــدای 
بــــی صدا 

فرهاد؛ صدایی بی صدا در روزهای تلخ زمستان؛ صدایی که نزدیک به 
هیچ  با  آثارش  هوای  و  حال  هم  هنوز  و  باقیمانده  ذهن ها  در  قرن  نیم 
حاصل  خاص،  هوای  و  حال  این  نیست.  مقایسه  قابل  دیگری  خواننده 
سواد آکادمیک یا پیچیدگی موسیقی او نیست؛ آثار فرهاد خالص است و 
از درون او تراوش می کند. شهریار قنبری ترانه سرای برخی آثار فرهاد 
درباره ی او می گوید: »فرهاد در کنار نوازندگان، نه دورتر از نفس های 

واروژان و اسفندیار، کلمه هایم را می گریست.«
فرهاد مهراد بیست و دوم دی ماه سال 22 بود که در تهران متولد شد. 
کودکی  سال های  ابتدای  از  که  بود  خانواده  فرزند  آخرین  و  نهمین  او 
موسیقی  به  سمفونیک  ارکستر  در  برادرش  نوازندگی  واسطه ی  به 
کالسیک عالقمند شد اما خودش معتقد است که به دلیل محدودیت هایی 
آکادمیک  و  حرفه ای  نتوانست  هیچوقت  کرد  ایجاد  برایش  خانواده  که 
خود  ارمنی  دوستان  خانه   به  بود  مجبور  زمان  آن  در  او  کند.  تحصیل 

برود چراکه ارامنه در آن زمان آزادی بیشتری داشتند.

آغاز کار فرهاد با ارمنی ها و رضا موتوری
بود.  جن«  بچه  »چهار  گروه  با  نوجوانی  در  فرهاد  خوانندگی  سرآغاز 
این گروه فرهاد به همراه چند نفر از هم محلی هایش که ارمنی بودند؛ 
شکل گرفت. یک بار گروه برای اجرا به هتل خورشید اهواز رفته بود که 
چون خواننده ای نداشتند در آخرین لحظه قرار شد فرهاد آواز بخواند. 
بعد از آن فرهاد به کافه ها و رستوران ها رفت و در آنجا به نوازندگی و 
خوانندگی پرداخت. او آثار بزرگان موسیقی راک و بلوز را کاور می کرد 
موسیقی  با   49 سال  در  می گرفت.فرهاد  قرار  تحسین  مورد  همواره  و 
فیلم »رضا موتوری« فارسی خواندن را آغاز کرد. اسفندیار منفردزاده 
دنبال  به  زمان  آن  در  قیصر  فیلم  از  پس  گفته،  فرهاد  انتخاب  درباره 
صدایی خاص می گشته و چون یک بار صدای فرهاد را شنیده بود، او را 
انتخاب کرد اما فرهاد مطمئن نبود که می تواند فارسی بخواند درنتیجه 
پاک  را  آن  نبود،  نتیجه  کار راضی  از  اگر  او قول می دهد  به  منفردزاده 
کند. البته هرگز چنین نشد چرا که این اثر به یکی از ماندگارترین آثار 

فرهاد تبدیل شد و فرهاد هم از آن راضی بود.

از جمعه ی سیاه تا شبانه  ی فرهاد
چند ماه بعد و در پی حمله چند چریک به پاسگاه ژاندارمری در سیاهکل 
و علنی شدن مبارزه مسلحانه با رژیم پهلوی، اسنفدیار منفردزاده که 

به جریان های چپ گرایش داشت، تصمیم گرفت آهنگی برای این واقعه 
بسازد.اسنفدیار منفرزاده می گوید زمانی که از شهیار قنبری خواست 
ترانه ای در مورد دلگیر بودن غروب جمعه بسراید و از فرهاد خواست 
این ترانه را بخواند، به آنها نگفت که این آهنگ را برای سیاهکل ساخته 
و این موضوع فقط در ذهن او بوده است. فرهاد هم در مصاحبه ای تایید 
کرده با این که با توجه به جو زمانه و گرایش های منفردزاده حدس هایی 
است.ترانه  نشده  آنها  بین  صحبتی  مورد  این  در  وقت  هیچ  اما  می زده 
از  یکی  به  تبدیل  زود  خیلی  اما  نمی کرد  پیدا  تهیه کننده  ابتدا  »جمعه« 

قطعه ی  از  پس  شد.فرهاد  ایران  موسیقی  صفحه های  پرفروش ترین 
به عنوان خواننده ای معترض و سیاسی شناخته شد  جمعه در جامعه 
و از سوی دیگر بسیار شهرت یافت. این شهرت باعث فعالیت بیشتر او 
نشد و او تا سال 57 تنها یازده قطعه ی دیگر منتشر کرد سه سال بعد از 
انتشار جمعه، منفردزاده این بار با شعری از احمد شاملو به سراغ فرهاد 
رفت. شعری که با مطلع »کوچه ها باریکن دکونا بسته، خونه ها تاریکن 
به  کوچه  می برن  مرده  کمونچه،  و  تار  افتاده  صدا  از  شکسته،  طاقا 
کوچه«، آشکارا در انتقاد از وضع جامعه آن دوران ایران بود. این آهنگ 
که »شبانه« نام داشت با استقبالی کم نظیر روبرو شد. حتی قیمت بیشتر 
از معمول آن هم باعث نشد دانشجویان و جوانان از خریدن آن منصرف 
و  آهنگ  این  منتشرکننده  که  دیسکو  استریو  مدیر  الوی،  شوند.خسرو 
تمامی کارهای فرهاد در فاصه سال  های 50 تا 57 بوده، می گوید: بعد از 
آن که ساواک این صفحه را جمع کرد، دانشجویان جلدهای خالی صفحه 
شبانه را به چند برابر قیمت خود صفحه می خریدند.بعد از این وقایع 
ممیزی برای فعالیت هنرمندان بسیار زیاد شد و به همین نسبت انتشار 
کارهای سیاسی و اعتراضی غیرممکن تر می شد البته همچنان در طول 

این مدت آثار معترض بسیاری تولید شد.

آغاز روزگار غم انگیز فرهاد

مثل  او  شد.  آغاز  فرهاد  غم انگیز  روزهای  تدریج  به  بعد  سال ها  اما 
به گفته خانم  از خوانندگان شرایط زندگی شان دگرگون شد.  بسیاری 
و  اوقاتش  گذراندن  برای  اخیر  سالیان  در  او  فرهاد(،  گلفام)همسر 
گذران زندگی کارهای مختلفی می کرد. ازجمله چند بار با حسین الهی 
قمشه ای، نویسنده و محقق ایرانی که از دوستان خانوادگی فرهاد بود، 
به قمشه رفت تا تکه های صنایع دستی برای فروش به تهران بیاورد و 
مدتی هم روزهایش را در باغ یکی از آشنایانش در نزدیکی شهر دماوند 
می گذراند. فرهاد 14 سال نتوانست برای آثارش مجوز بگیرد. در سال 

در  بازتری  فضای  و  بود  ارشاد  وزیر  خاتمی  سیدمحمد  که  زمانی   68
ارشاد حاکم بود؛ فرهاد آلبوم »خواب در بیداری« را آماده کرد. البته آن 
آلبوم هم سرانجام در سال 72 توانست راهی بازار شود و این اولین اثر 

فرهاد بعد از انقالب بود.

شب تاریخی فرهاد در سینما سپیده
همراه  به  را  دیگر  تاریخ ساز  و  غیرممکن  اتفاق  یک  آلبوم  این  انتشار 
داشت. فرهاد در تهران کنسرت می دهد. این کنسرت در آن زمان خیلی 
دور از انتظار بود. یکی از کارمندان این شرکت به نام رودابه طاهری 
با یک سال رفت و آمد مدام به وزارت ارشاد نهایتا توانست کاری را که 
در ابتدا غیرممکن می نمود، انجام دهد.فرهاد مهراد، جمعه نهم دی ماه 
سال 73 در سینما سپیده روی صحنه رفت. استقبال مخاطبان بلیت های 
که  بود  این درحالی  اتمام رساند.  به  را سه روزه  تومان کنسرت   2500
محمدرضا شجریان بزرگترین خواننده  آن سال ها برای کنسرتش بلیت 
تاریخی  نفر خواند و شبی  تومانی می فروخت.فرهاد میان صدها   300
دیگری  ماه سال 76( فرهاد کنسرت  )فروردین  بعد  ساخت. چند سال 
را در هتل استقالل تدارک دید. این کنسرت به دلیل مسائلی که مشخص 
به اجرا لغو شد. فرهاد  تنها چند ساعت مانده  از سوی مقامات  نیست 
با گیتارش جلوی هتل برود و  به دلیل تعطیلی روزنامه ها قصد داشت 

کارگردان و منتقد مطرح سینما درگذشت

عروج كریمی به 
»باغ های كندلوس«

ایرج کریمی، منتقد سینما و کارگردان فیلم هایی همچون 
»نسل  می گذریم«،  هم  کنار  »از  کندلوس«،  »باغ های 
چهارشنبه  عصر  مو«،  تار  »چند  و  »روابط«  جادویی«، 

به دلیل ابتال به سرطان مغز استخوان درگذشت. 

ابوالحسن  که  جادویی«  »سفر  سناریوی  نوشتن  با   ١٣٦٩ سال  در  او 
داوودی کارگردان آن بود، فعالیت سینمایی خود را آغاز کرد و سپس 
دوربین  جلو  تلویزیون  برای  را  پنهان«  »آهنگ  فیلم  سال  همان  در 
برد. البته او پیش تر، از سال های نخست دهه  ٦٠ ، با نوشتن نقدهای 
سینمایی در مجله فیلم، در عرصه سینما جای خود را باز کرده و به 

منتقدی معتبر تبدیل شده بود.
و  شده  کامل  امسال،  اردیبهشت  »نیمرخ ها«،  او،  ساخته  آخرین   
ایرج  سینمایی  اثر  آخرین  فیلم برداری  بود.  نشده  داده  نمایش  هنوز 
کریمی پس از هشت سال دوری این کارگردان از سینما، کلید خورد و 
اردیبهشت گذشته آماده نمایش شد. اما خود کریمی نیز، سرنوشتی 
شبیه قهرمان فیلم آخرش را سپری کرد. فیلم نامه »نیمرخ ها« که در 
چند  درباره  بود  فیلمی  شد،  نوشته  کریمی  ایرج  توسط   1387 سال 
شخصیت و قصه رمانتیکی داشت که در محدوده زندگی همین چند 

شخصیت معنا پیدا می کرد.
چقدر  می شویم  عاشق  »وقتی  که  بود  این  فیلم  این  اصلی  پرسش   
خودمان را دوست داریم؟« »نیمرخ ها« ملودرامی مدرن و عاشقانه بود 
که زندگی زوج جوانی را روایت می کرد. مرد داستان به دلیل بیماری 
ادامه روایت،  سرطان روزهای آخر عمر خود را سپری می کرد و در 
»باغ های  در  می داد.  رخ  جوان  مرد  این  همسر  و  مادر  بین  رقابتی 
کندلوس« هم سوژه، عشق بود و دغدغه ای شبیه به »نیمرخ ها« مطرح 
می شد. زوج جوان عاشق که قهرمانان قصه را ترک کرده اند، بهانه ای 
بهشت  چون  باغ هایی  روانه  به دنبالشان  جوان  عده ای  تا  می شوند 
کندلوس شوند و در این سفر پررمزوراز ما را به الیه های درونی عشق 

برسانند. در »از کنار هم می گذریم« هم موضوع اصلی مرگ بود.

 درونمایه اغلب فیلم های کریمی، مفاهیم اساسی و عمیق روابط انسانی 
بودند، همانند کتاب هایی که برای ترجمه انتخاب می کرد و نقدهایی که 
می نوشت. کارگردانی که ٦٢ سال عمرش را برخالف تحصیالتش در 
رشته مهندسی شیمی در دانشگاه پلی تکنیک، با پرداختن به معناها از 
قاب تصاویر سینما گذرانده بود و معنای مفاهیمی چون مرگ، عشق و 
زندگی را مدام می کاوید، سرانجام در بیمارستان گلستان تهران، پس 
از گذراندن دوره چندماهه بستری و مراقبت های ویژه، آرام گرفت و 
گویی به »باغ های کندلوس« عروج کرد. انجمن منتقدان و نویسندگان 
سینمایی در پیامی، مرگ ایرج کریمی را چنین تسلیت گفت: »درگذشت 
جامعه  برای  سینما  باسواد  و  برجسته  منتقد  کریمی؛  ایرج  نابهنگام 

فرهنگی ایران ضایعه ای جبران ناپذیر است.



هفته نامه پرشین 13جمعه 13 شهریور ماه 1394 -  شماره 410
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

مثل  او  شد.  آغاز  فرهاد  غم انگیز  روزهای  تدریج  به  بعد  سال ها  اما 
به گفته خانم  از خوانندگان شرایط زندگی شان دگرگون شد.  بسیاری 
و  اوقاتش  گذراندن  برای  اخیر  سالیان  در  او  فرهاد(،  گلفام)همسر 
گذران زندگی کارهای مختلفی می کرد. ازجمله چند بار با حسین الهی 
قمشه ای، نویسنده و محقق ایرانی که از دوستان خانوادگی فرهاد بود، 
به قمشه رفت تا تکه های صنایع دستی برای فروش به تهران بیاورد و 
مدتی هم روزهایش را در باغ یکی از آشنایانش در نزدیکی شهر دماوند 
می گذراند. فرهاد 14 سال نتوانست برای آثارش مجوز بگیرد. در سال 

در  بازتری  فضای  و  بود  ارشاد  وزیر  خاتمی  سیدمحمد  که  زمانی   68
ارشاد حاکم بود؛ فرهاد آلبوم »خواب در بیداری« را آماده کرد. البته آن 
آلبوم هم سرانجام در سال 72 توانست راهی بازار شود و این اولین اثر 

فرهاد بعد از انقالب بود.

شب تاریخی فرهاد در سینما سپیده
همراه  به  را  دیگر  تاریخ ساز  و  غیرممکن  اتفاق  یک  آلبوم  این  انتشار 
داشت. فرهاد در تهران کنسرت می دهد. این کنسرت در آن زمان خیلی 
دور از انتظار بود. یکی از کارمندان این شرکت به نام رودابه طاهری 
با یک سال رفت و آمد مدام به وزارت ارشاد نهایتا توانست کاری را که 
در ابتدا غیرممکن می نمود، انجام دهد.فرهاد مهراد، جمعه نهم دی ماه 
سال 73 در سینما سپیده روی صحنه رفت. استقبال مخاطبان بلیت های 
که  بود  این درحالی  اتمام رساند.  به  را سه روزه  تومان کنسرت   2500
محمدرضا شجریان بزرگترین خواننده  آن سال ها برای کنسرتش بلیت 
تاریخی  نفر خواند و شبی  تومانی می فروخت.فرهاد میان صدها   300
دیگری  ماه سال 76( فرهاد کنسرت  )فروردین  بعد  ساخت. چند سال 
را در هتل استقالل تدارک دید. این کنسرت به دلیل مسائلی که مشخص 
به اجرا لغو شد. فرهاد  تنها چند ساعت مانده  از سوی مقامات  نیست 
با گیتارش جلوی هتل برود و  به دلیل تعطیلی روزنامه ها قصد داشت 

به  اما  بپردازد  برنامه  اجرای  به  هتل  روبه روی  و  دهد  اطالع  مردم  به 
او وعده ی کنسرت دیگری داده شد و جلویش را گرفتند. همسر فرهاد 
می گوید: این بدترین تجربه فرهاد در موسیقی بود و به او ضربه زد. 
به هپاتیت سی مبتال  او  از سال 78 حالش وخیم شد.  به تدریج  فرهاد 
شده بود. سه سال بعد به دلیل شدت یافتن بیماری به فرانسه رفت. او 
از بستگان خانم گلفام در شهری  سه ماه آخر عمرش را در خانه یکی 
کوچک در شمال فرانسه گذراند و نهایتا در روز 10 شهریور، در سن 59 
سالگی در پاریس درگذشت.فرهاد در گورستان تیه در جنوب پاریس به 

خاک سپرده شد اما صدایش هنوز زنده است.

اصاًل فرهاد خواننده نیست…
در  تئاتر  کارگردان  و  نمایشنامه نویس  بازیگر،  محمد  استاد  محمود 
یادداشتی درباره ی فرهاد می گوید: »خبر درگذشت او من را از من جدا 
کرد و گفتم نمی توانم از او ننویسم و این از سر َادا و َاطوار نبود. دیگر 
َادا و َاطوار هم ندارم و از هر چه سکوت عالمانه است، نکبتم  حوصله 
و  پیانو  نظریه پرداز.  موسیقی  در  و  بود  موسیقیدان  می گیرد.فرهاد 
گیتار را خوب می نواخت. موسیقی کالسیک را از عهد ُرنسانس تا قرن 
دانشی بسیط، حسی  بیستم می شناخت ولی در حیطه موسیقی مدرن 
موسیقی  در  نیز  شگرفی  اطالعات  و  داشت  بدیع  نگاهی  و  جوشنده 
هم  خواننده  البته  و  داشت  خودمان  سنتی  موسیقی  همچنین  و  غرب 
خوانندگی اش  وجه  با  به خصوص  و  موسیقیدان  وجه  با  من  ولی  بود، 
ارتباطی نداشتم، هرچند که از سال های 47 تا 48 تا سال 60 کمتر روز و 
روزگاری می شد که از حال یکدیگر بی خبر بمانیم. هنوز نوجوان بودم 
که خواسته و ناخواسته صدای او را شنیدم. جوانی که می خواند، ولی 
مثل دیگران نمی خواند. َادا درنمی آورد. مانند بسیاری آرایش مو و مدل 
لباس و غمزه های نگاهش را به نمایش نمی گذارد. در حسرت خاطرات 
نمی کند.  بوسه های کشدار زنجموره  و  بید مجنون  و  مهتابی  شب های 
برای گوش، اعصاب و شعور مردم احترام قائل است. می خواند زنده و 
جاندار، می نوازد حی و حاضر و با کشش های خوش طنین موسیقی اش 
و  می زند  نعره  خفقان  آوار  زیر  از  جگر.  ُبن  و  بیخ  از  می کشد  فریاد 
از کوکوسرای دشت غربت مویه می کند. در همان  بعد غریب تر  اندکی 
رادیو شنیدم. گفت وگو  از  را  او  دقیقه ای صدای  اتفاق  روزها برحسب 
کور  بوف  از  می زد.  حرف  او  ولی  نمی دانم؛  دیگری  برنامه  هر  یا  بود 
هدایت و زمستان اخوان حرف می زد و بحث می کرد و من مانده بودم 
تنهایی هدایت؟  غم  و  ترانه های )ری چارلز(  »او؟ خواننده  که:  معطل 
هرگز  بود،  معقول  حیرتم  امید؟«  زمستانی  یاس  و  کوچینی  خواننده 
ایران و همچنین  ادبیات  از  نشنیده بودم که یک خواننده موسیقی پاپ 
هشیارانه از تاریخ سیاسی ایران حرف بزند.این پرسش در من کهنه شد 
تا چهار سال بعد که برای نخستین بار وی را در کافه فیروز، سر میز 
محمد آستیم دیدم. در آن دوران جذب آستیم و همراه شدن و هم صحبت 
شدن با او کار ساده ای نبود. عبث، عبث تنهایی اش را نمی شکست و با 
هر کسی هم نمی نشست و لذت کالم خون چکانش را به رایگان قسمت 
نمی کرد؛ ولی آن روز در کافه فیروز دیدم که آستیم َانیس و مونس وی 
است. رفاقت شان کهنه است و فرهاِد همراه آستیم، اصاًل فرهاد خواننده 
نثر بیهقی حرف  از  ادیب است.  نیست. روشنفکر است، دردمند است، 
می زند، متن انگلیسی ساموئل بکت را به من هدیه می دهد و سوره ای از 
قرآن را از حفظ می خواند. فردای آن روز حیرتم را برای اکبر مشکین 
بازگو کردم. مشکین گفت: »پیره پدر! فرهاد خیلی بیشتر از آن است که 

تو شناختی .«

همه مردان رییس جمهور
 و استاد آواز ایران

سما بابایی

بیمارستان  در  ایران  موسیقی  اساتید  از  یکی  شجریان  »محمدرضا   
بستری شد.« این حاال خبر جدیدی نیست، اگرچه تا مرخص شدنش 
از بیمارستان و سالمتی کامل و حتی اجرای کنسرتش، می توان گفت 
که بدترین خبری است که دربخش هنر وجود دارد؛ اما همین خبر تازه 
آن  با  با آن رویه مخصوصش و  می شود وقتی شبکه خبری »٢٠:٣٠« 
مشکالتی که در تمام این سال ها با حاشیه سازی هایش برای هنرمندان 
و ازجمله همین خسروی آواز ایران به وجود آورده است، بیان می کند.

چهره  مهم ترین  سرانجام  ملی«  »رسانه  که  شد  خوشحال  باید  خب 
موسیقایی ایران در دهه های گذشته را به عنوان »استاد« خطاب کرده 
بیایید  اما  کرد  پخش  تفصیالت  و  شرح  با  نیز  را  بیماری اش  خبر  و 
اینکه  دهیم،  انجام  را  همیشگی  شده  دستمالی  تکراری  بحِث  همان 
– هر کشوری  اگر »محمدرضا شجریان« برای هر کشور دیگری بود 
حتی مثال همین تاجیکستان که بغل گوشمان است- چه تصویری از 
او در جهان ارایه می دادند؟ چه کارهایی برایش می کردند؟ آثارش را 
االن کدام کمپانی های بین المللی در تیراژهای میلیونی ضبط و پخش 
شهرهای  و  پایتخت  میدان های  در  مجسمه اش  چند  اصال  می کردند؟ 

جایگاه  به  برگردیم،  واقعیت  به  اما  داشت؟  وجود  کشور  آن  مختلف 
تمام  با  که  را  کشورش  استاد  شجریان.  استاد  مردمی  نه  و  رسمی 
تمام جفاهایی که  با  و  او کرده اند  به  نامهری هایی که مراجع رسمی 
هرحال  به  و  دارد  دوست   - داشته اند  روا  حقش  در  جناح ها  برخی 
است.  داده  نشان  واکنش  همواره  کشورش  تاریخی  اتفاقات  تمام  به 
هیچکس نمی تواند منکر تاثیر آثار او در انقالِب ٥٧ شود. در اتفاقی 
چون جنگ، در زلزله بم و در حوادث سال های گذشته همواره حضور 

تاریخی داشته است. 
اما چند سالی است صدایش از شبکه های تلویزیونی پخش نمی شود، 
خب  است.  ایران  ملت  به  هدیه اش  گفته  بارها  که  »ربنا«یش  حتی 
می کند،  تعیین  خودش  میل  به  را  چیزهایش  خیلی  ملی،  رسانه  البته 
از  نمی توان  اما  نیست؛  ماللی  هم  خیلی  و  پذیرفته اند  را  این  هم  همه 
در  است  نتوانسته  سال ها  این  در  اینکه  از  گذشت،  او  ممنوع الکاری 
ایران کنسرتی برگزار کند و می رود در استانبول – همان جایی که شده 

است بهشت موعود خوانندگان لس آنجلسی- اجرای برنامه کند. 
عرصه را چنان تنگ کرده اند که حاال استاد آواز ایران هم برای اجرای 
سراغش،  به  می آید  بیماری  البته  که  می کند  انتخاب  را  آنجا  برنامه 
برخی  تا  کنسرت  برگزاری  از  مانع  ریه  عفونت  و  شدید  آنفلوآنزای 
و  نفروخته  بلیت  که  شوند  شادان  و  خوشحال  خاص  رسانه های 
دوستان  بی محلی  با  است  مدتی  که  »شجریان  بنویسد:  روزنامه ای 
نفروختن  دلیل  به  استانبول  در  کنسرتش  و  شده  روبه رو  سابقش 
بلیت لغو شد، برای مطرح شدن، سرماخوردگی را بهانه کرده و برای 

بستری شدن به یك بیمارستان خصوصی رفته است.«
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سود  متخصص  نیروهای  مهاجرت  از  کشورها  کدام 
کرده اند؟

20 شغـــل 
موثر برای 
مهاجـرت

باران عقیلی

مهاجرت اکنون دیگر به پدیده ای جهانی 
را  بسیاری  کلمه  این  شده  است.  تبدیل 
پناهجویان  شکسته  قایق های  یاد  به 
در آب های استرالیا و ایتالیا یا مرزهای 
می اندازد.  التین  آمریکای  با  آمریکا 
معروف  کامیون  یاد  به  هم  را  بعضی 
حمل گوجه فرنگی که دهها چینی در آن 
پناه گرفته  بودند تا به صورت قاچاق به 
شدند  خفه  کامیون  در  اما  بروند  اروپا 
ابعاد  بر  دادند.  مهاجرت عالوه  و جان 
اهمیت  هم  اقتصادی  نظر  از  اجتماعی، 

زیادی دارد.
پیشرفت های  عمده  بخش  استرالیا،  و  کانادا  مانند  کشورهایی   

صنعتی و اقتصادی خود را مدیون مهاجران متخصص هستند. 
به تازگی کشورهای اروپایی هم با تغییر قوانین خود قصد دارند 
رابطه  کنند.  استفاده  استرالیا  و  کانادا  مهاجرپذیری  الگوی  از 
میان موضوع مهاجرت و اقتصاد، سوژه صدها مقاله و سخنرانی 

و پروژه تحقیقاتی در سراسر جهان است. 
سوم  جهان  کشورهای  مردم  فرار  تنها  مهاجرت  دیگر  اکنون   
جدید  مفهومی  اکنون  پدیده  این  نیست.  بهتر  زندگی  آرزوی  در 
و جامعه شناختی شده   اقتصادی  و  ابعاد صنعتی  دارای  و  یافته 

است. گزارش  های تحلیلی و آماری یك سال گذشته نشان می دهد، 
مهاجرت در سطح جهان دچار تغییرات روندی شده  است که قابل 

تامل و تحلیل است. 
بخش جمعیتی دفتر امور اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل 
اخیرا گزارشی درباره وضعیت مهاجران جهان تهیه کرده که در 
آن آمار و ارقام دقیق و جالب توجهی وجود دارد. بر اساس این 
جهان  سطح  در  بین المللی  مهاجر  میلیون   237 اکنون  گزارش، 
وجود دارند. از سال 1990 شمار مهاجران در شمال )اصطالحی 

که برای کشورهای توسعه یافته و ثروتمند جهان به کار می رود( 
53 میلیون نفر معادل 65 درصد، افزایش یافته  است. این درحالی 
است که شمار مهاجران جنوب )اصطالحی که برای کشورهای 
کار  به  توسعه  حال  در  حتی  و  توسعه یافته  کمتر  و  سوم  جهان 
می رود( 24 میلیون معادل 34 درصد بیشتر شده  است. در حال 
جهان  توسعه یافته  مناطق  در  نفر   6 مهاجر،   10 هر  از  حاضر 
زندگی می کنند.  گزارش سازمان ملل نشان می دهد از سال 2000 
تا 2010، رشد روند مهاجرت در سطح جهان دو برابر شده  است. 

اما از سال 2020 این کند روند شد به طوری که در سال های اخیر 
این کندی به صورت چشمگیری محسوس است. دلیل کند شدن 
جهان  اقتصادی  بحران  را  جهان  سطح  در  مهاجرت  روند  رشد 

می دانند. 
نزدیك به نیمی از مهاجران جهان در 10 کشور زندگی می کنند. 
جهان  مهاجران  شمار  بیشترین  میزبان  آمریکا   ،2013 سال  در 
که  می کنند  زندگی  آمریکا  در  مهاجر  میلیون   46 به  نزدیك  بود. 
این یعنی 20 درصد کل مهاجران جهان. به این ترتیب آمریکا در 
فهرست کشورهای دارای شهروند مهاجر در ردیف نخست قرار 
دارد. بعد از آمریکا، روسیه با 11 میلیون مهاجر در ردیف دوم، 
 9/1 با  عربستان  سوم،  ردیف  در  مهاجر  میلیون   9/8 با  آلمان 
میلیون مهاجر در ردیف چهارم، امارات و انگلیس با 7/8 میلیون 
مهاجر  میلیون   7/5 با  فرانسه  ششم،  و  پنجم  ردیف  در  مهاجر 
هشتم،  ردیف  در  مهاجر  میلیون   7/3 با  کانادا  هفتم،  ردیف  در 
نهم  در ردیف های  میلیون مهاجر  با 6/5  اسپانیا هم  و  استرالیا 

و دهم قرار دارند. 

کشورهایی که از مهاجرت سود می برند
افراد  کردن  مرتبط  برای  شبکه ای  که  لینکدین  اجتماعی  شبکه 
متخصص و ارائه اطالعات شغلی و تخصصی افراد است، دو ماه 
درباره  را  تحقیقی  گزارش  کاربرانش،  اطالعات  اساس  بر  پیش 
کشورهایی  همچنین  و  آنها  شغل  و  افراد  مهاجرت  میان  رابطه 
در  کرد.  منتشر  می برند  سود  مهاجرت  از  کار  بازار  نظر  از  که 
این گزارش آمده است که رصد بیش از 300 میلیون متخصص و 
حرفه ای در سراسر جهان  و محل استقرار و سکونت آنها و نقل 
بسیار  آمار  می تواند  کشورها،  سطح  در  احتمالی شان  انتقال  و 
خوبی از نظر وضعیت بازار کار در سطح جهان ارائه کند. این 
اطالعات درباره وضعیت شغلی متخصص ها و افراد بااستعداد، 
و  کشورها  اقتصادی  فرصت های  از  تحلیلی  می تواند  همچنین 

میزان سالمت اقتصاد جهان به دست دهد.
محور گزارش این شبکه اجتماعی، یافتن پاسخی برای این سوال 
افراد  بیشترین  بوده  است که کدام کشورها در یك سال گذشته، 
حرفه ای و بااستعداد جهان را جذب کرده اند و کدام ها بیشترین 
سرمایه را در این زمینه از دست داده اند. در این گزارش، وضعیت 
مهاجرت و دفع یا جذب حرفه ای ها و بااستعدادها در 20 کشور 
بازار  بازندگان  و  برندگان  تا  گرفته  است  قرار  بررسی  مورد 

مهاجرت حرفه ای ها در جهان مشخص شود. 
فاصله  در  امارات  کشور  جهان،  کار  نیروی  کل  درصد  نظر  از 
نیروی  و  استعداد  بیشترین   2013 زمستان  تا   2012 زمستان 
استعدادها  این  اکثر  است.  کرده   جذب  را  جهان  متخصص  کار 
این  در  شده اند.  جذب  امارات  به  اسپانیا  و  هند  از  حرفه ای ها  و 

را  حرفه ای  و  متخصص  افراد  شمار  بیشترین  اسپانیا  فهرست، 
از دست داده و استعدادهای این کشور به خاطر بحران مالی و 
اقتصادی سال های اخیر، درواقع از این کشور اروپایی فرار کرده 

و بیشترشان به انگلیس مهاجرت کرده اند. 
بیشترین جذب  که کدام کشورها  پیش رو، نشان می دهد  جدول 
کشورها  کدام  و  داشته اند  را  متخصص  نیروی  و  استعداد 
بیشترین دفع و فرار نیروی متخصص را. رنگ آبی یعنی اینکه 
آن کشور بیشترین شمار نیروی متخصص را جذب کرده  است. 
رنگ قرمز یعنی بیشترین تعداد فرار مغزها و نیروی متخصص 

و بااستعداد را داشته  است. 
کشور  به  مدت  این  در  که  حرفه ای  و  متخصص  نیروهای  عمده 
مهندسی  و  معماری  تخصص  دارای  کرده اند،  مهاجرت  امارات 
در  سازها  و  ساخت  شتاب  و  آسمان خراش ها  رشد  بوده اند. 
امارات، این آمار را تایید می کند. بخش عمده متخصصانی که به 
از  آنها،  درصد   75 حدود  رقمی  یعنی  کرده اند  مهاجرت  امارات 
خارج از خاورمیانه به امارات رفته اند. اکثر این افراد در امارات 

نسبت به کشور خودشان ارتقای شغلی گرفته اند. 
اسپانیا در این فهرست در ردیف آخر است یعنی بیشترین خسارت 
را از ناحیه مهاجرت نیروی حرفه ای و متخصص دیده  است. اما 
نکته مهم این است که 60 درصد از اسپانیایی های متخصصی که 
البته  مانده اند.  اروپا  داخل  در  کرده اند،  مهاجرت  کشورشان  از 
برای  محبوبی  مقصد  التین  آمریکای  اسپانیایی زبان  کشورهای 

حرفه ای ها و متخصص های اسپانیایی است. 
وضعیت آلمان در این جدول نشان می دهد که اقتصاد این کشور 
در کل اروپا، همچنان قوی و باثبات است. آمارهای این گزارش 
از متخصصان و حرفه ای هایی  از 60 درصد  نشان می دهد بیش 
که در یك سال گذشته به آلمان مهاجرت کرده اند، شهروند اروپا 
اروپا  سراسر  از  فنی  استعدادهای  جذب کننده  آلمان  بوده اند. 
این استعدادها، در زمینه های فنی و تحقیقاتی  اکثر  بوده  است. 
نرم افزار  و  خودرو  رشته  دو  در  مشخصا  و  داشته اند  تخصص 

مشغول به کار بوده اند. 
سوئیس، این کشور آرام و کوچك اروپا، در این مدت نزدیك به 70 
درصد از نیروهای متخصص و استعدادهای خود را از دست داده 
 است. مقصد اول نیروهای متخصص سوئیسی، آلمان و فرانسه 
است. البته سوئیس نیروی متخصص هم جذب کرده و به همین 
دلیل در این جدول در ردیف رنگ آبی است.  این درحالی است که 
در این مدت، تنها 3 درصد از نیروهای متخصص و استعدادهای 
آمریکایی این کشور را به قصد مهاجرت ترك کرده اند. البته این 
هم  کشورها  شهروندان  چندفرهنگی  و  زبانی  توانایی های  به 
اعالم کرد  آمریکا  آموزش  پیش، وزیر  مربوط می شود. دو سال 
که تنها 18 درصد از آمریکایی ها زبان دوم می دانند. این درحالی 
است که 90 درصد از سوئیسی ها دست کم دو زبان را می دانند و 

به آن صحبت می کنند. 
بیشتر  که  افرادی  تخصص  نوع  و  شغلی  اطالعات  به  نگاهی 
مهاجرت کرده اند، تصویری از مشاغل و تخصص هایی که بیشتر 
در دایره مهاجرت در سطح جهان قرار می گیرند، نشان می دهد. 
دیده  جهان  مهاجران  میان  در  بیشتر  که  تخصصی  و  حرفه  ده 
شده است موارد زیر هستند: 1-  بازاریابی شبکه های اجتماعی2-  
علوم    -4 جاوا  نرم افزار  توسعه    -3 فضایی  و  فنی  مهندسی 
حیاتی 5-  امنیت نظامی، دفاعی و ملی 6-  ترجمه زبان خارجی 
مدیریت مهندسی    -8 بین الملل  روابط  و  عمومی  دیپلماسی   -7

نرم افزار 9- خرده و عمده فروشی 10- مشاوره مدیریتی، 

استراتژی و تحلیل بازرگانی
علوم،  زمینه های  در  مهارت  مشخص،  حرفه های  این  بر  عالوه 
فنی، مهندسی و ریاضیات تقریبا نیمی از فهرست مهاجران را به 
خود اختصاص داده است. افراد دارای این تخصص ها ، به نقاطی 

بسیار دورتر از محل زندگی شان مهاجرت کرده اند. 
همچنین صنایعی هستند که افراد مشغول در آن بیشترین میزان 
مهاجرت را داشته اند. صنایعی چون: 1- تکنولوژی و نرم افزار 
انرژی  و  نفت    -4 و سرگرمی 3-  خدمات حرفه ای  2-  رسانه 

5- دولت، آموزش و صنایع غیرانتفاعی
میزان  کمترین  آن  در  مشغول  افراد  که  هستند  هم  صنایعی 
مهاجرت را داشته اند. صنایعی چون: 1-  تولید 2-  معماری و 
مهندسی 3-  تکنولوژی سخت افزار 4-  حمل و نقل 5-  مخابرات 
مشاغل  بعضی  می دهد  نشان  گزارش  این  تحلیلی  آمار  همچنین 
هستند که دورنمای مهاجرت در آنها بسیار پررنگ است. از جمله 
این مشاغل: 1-  توسعه تجارت 2-  بازاریابی 3-  تحقیقات 4-  

رسانه و ارتباطات 5-  مدیریت تولید
در مقابل، مشاغلی هم هستند که دورنمای مهاجرت در آنها بسیار 
  -1 مشاغل:  این  جمله  از  است.  کم  بسیار  احتمالش  و  کمرنگ 
مالکیت و کارآفرینی 2-  مدیریت 3-  خدمات امنیتی و حفاظتی 

4-  خدمات بهداشتی درمانی 5-  حسابداری.

مشاغل

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی 
گهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی   تامین  آ
می شود لطفا ما را به صاحبـان مشاغــل معرفـی نمائیـد



مشاغل
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هوای خانه 
چه دلگیر 

می شود گاهی
سعید بی نیاز

روان شناسان می گویند غم 
مهاجرت  ابتدای  در  غربت 
اما  است  طبیعی  کامال 
از  که  دارد  وجود  راه هایی 
دوره  یا  پیشگیری  غم  این 

آن را کوتاه تر کنیم.
سال اول دانشگاه بود. 5 نفر سال اولی با هم توی یک اتاق بودیم 

و تقریبا همه مان از یک استان دور آمده بودیم.

کسی که خانه اش از همه به دانشگاه نزدیک تر بود، 10 ساعت تا 
پدرو مادرش فاصله داشت و کسانی که دورتر بودند، فاصله شان 
به 15 ساعت هم می رسید. چند تا از بر و بچ که بیشتر به خانه 
و خانواده وابسته بودند، وقتی دلشان هوای خانه را می کرد کار 
جالبی می کردند؛ کاری که هیچ وقت یادم نمی رود؛ شب که می شد 
چراغ ها را خاموش می کردند، به یکی که صدایش غمگین تر بود 
می گفتند بخوان و هرکس می رفت روی تخت خودش، زیر پتوی 
خودش و می زد زیر گریه! »غم غربت« در روزهای اول مهاجرت 
بیداد می کرد اما کم کم، هم غم غربت کمتر شد و هم بچه ها دیگر 

توی اتاق گریه و زاری نکردند!
این آدمیزاد هم معلوم نیست چه جور موجودی است؛ اگر بگذاری 
از  کم کم  بگذراند،  را  روزهایش  خودش  آشنای  محیط  همین  در 
روزمرگی حالش به هم می خورد و شروع می کند به شعاردادن 
که »آب هم اگر یک جا بماند می گندد«؛ حاال همین آدمیزاد را اگر 
از همین روزمرگی ها که گذشته و خاطره هایش را ساخته اند جدا 
کنی و بگذاری اش توی یک محیط جدید، چنان نوستالژی گذشته 
می گیردش که می دهد با خط خوش و جوهر طال برایش بنویسند 
از جهان ره و رسم  که   / زار  بگریم  آن چنان  دیار  و  یار  یاد  »به 

سفر بر اندازم«.
حتی اگر آن قدر پوست کلفت باشد که مثل آن امیر دوره رودکی 
چنان  شعر  یک  یکدفعه  کند،  حال  غربت  با  سال  چند  و  چندین 
رودکی  از  هی  و  می اندازد  راه  کاروان  که  می کند  دگرگونش 
می خواهد که بخوان »بوی جوی مولیان آید همی!«. اصال مانایی 
غم های  از  یکی  غریبی  که  می دهد  نشان  مشهور  دوبیتی  یک 
سه گانه همیشگی ما ایرانی هاست. نگویید شما تابه حال بیت »سه 
غم اومد به جونم هر سه یک بار/ غریبی و اسیری و غم یار...« را 

زیر لبتان زمزمه نکرده اید.
از طرف دیگر اصال این آمیزاد مشتاق است که حالش گرفته باشد؛ 
سالگی   30 )بحران  خاص  سن  در  قرارگرفتن  بهانه  به  چه  حاال 
خاص.  مکان  در  قرار گرفتن  بهانه  به  چه  و  هست؟(  یادتان  که 
از  فرار  دوتاقطب  بین  خدا،  همیشه  آدمیزاد،  این  اینکه  خالصه 
است و  بوده  کرده  گیر  آشنا  به محیط  نوستالژی  و  آشنا  محیط 

نشانه اش هم، همین ضرب المثل ها و بیت ها که ذکرش رفت.

هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی
بیشتر  غربت  غم  درمورد  تحقیق  با  قبال  روان شناس ها  ظاهرا 
آمد  بابایی  یک  میالدی  هفدهم  قرن  اواسط  می کرده اند.  حال 
دهان  توی  انداخت  را  این  و  کرد  ابداع  را  »نوستالژی«  واژه 
غم  برای  اختصاصی تر  واژه  یک  روان شناس ها  بعدها  جماعت. 
"Home sick" که معنای  در نظر گرفتند؛  اول مهاجرت  و غصه 
غم  همان  معنایش  و  خانه«  »بیماری  می شود  تحت اللفظی اش 

غربت است.
جالب است بدانید که فروید حتی اسهال و یبوست روزهای اول 
برای  سفر  خود  و  جدید  مکان  که  اضطرابی  به  هم  را  مسافرت 
این  به  گذشته  سال   30 از  می داد.  ربط  می آورد  وجود  به  آدم 
طرف که مهاجرت ها خیلی گسترده تر و طوالنی مدت تر شده اند 
و مخصوصا جهان سومی ها ترجیح می دهند  کشورهایی کامال 
دور از وطن و فرهنگ وطن را به عنوان مقصد انتخاب کنند، هم 

این بحث »غم غربت« دارد جدی تر دنبال می شود و هم بحث های 
جدی تری مثل بحران هویتی که نوجوانان نسل دوم مهاجرت با 
آن درگیر می شوند؛ بحران هویتی که دوبرابر شدیدتر از بحران 

هویت نوجوانان بومی است.
آنها، هم باید با بحران معمول نوجوانی کنار بیایند و هم باید با 
ارزش های جامعه پدری و ارزش های جامعه فعلی درگیر باشند.

در  ما  بیشتر  و  نیست)!(  بین المللی  جوان  همشهری  که  آنجا  از 
غربت«  »غم  همان  با  و  می کنیم  مهاجرت  خودمان  کشور  سطح 
غربت  در  هویت  بحران  بی خیال  بیاییم،  کنار  باید  معمول 
اینکه توی همین مملکت خودمان هم  از  می شویم. حاال بگذریم 
گاهی آن قدر تفاوت فرهنگی بین 2 شهر کوچک و بزرگ، عمیق 
بیشتر  مادران مهاجر، کمی  و  پدر  نوجوانان نسل دوم  که  است 

بحران زده می شوند!

نگاه مردم بیگانه در دل غربت...
موقعیت  در  سردرگمی  و  تنهایی  طبیعی  حس  یک  غربت«  »غم 
غربت است. حاال بعضی ها می گویند که این غربت کاری به مکان 
ندارد و آدم از کارهای روزمره که خالص شد، توی ننوی خانه 
حتی  بعضی ها  سراغش.  می آید  غربت«  »غم  باشد  که  هم  پدری 
ربط  را  آن  و  می دهند  قضیه  این  به  ماوراء الطبیعی  معناهای 
بهشت  همانا  که  اصلی اش  وطن  از  بشر  بنی  دوری  به  می دهند 
می گویند  و  می دهند  آن  به  فلسفی  معنا های  هم  باشد.بعضی ها 
پیش  روزمرگی  از  فراغت  از  بعد  که  سردرگمی  و  حیرت  این 
می آید، اتفاق مبارکی است و اصال فلسفیدن و پرسش از چیستی 
و چرایی جهان از همین جا شروع می شود و خالصه اینکه اگر این 

سردرگمی ها را جدی بگیرید کم کم اش می شوید »دریدا«.
ادبیاتی ها هم دست از سر غم غربت بر نداشته اند. میالن کوندرا 
در کتاب زیبای »جهالت« غم غربت را با یک تحلیل زبان شناسانه 
به بی خبری ربط می دهد و می نویسد: »تو از من دوری و من از 
خبر  چه  آنجا  نمی دانم  و  است  دور  من  از  کشورم  بی خبرم.  تو 

است«.
در  را  غربت  غم  می خواهیم  و  روان شناسیم  ما  متاسفانه  اما 
نظر  از  معنا  این  در  بگیریم.  نظر  در  معنایش  معمولی ترین 
فیلسوفان چیپ و پیش پا افتاده، غم غربت وقتی سراغ آدم می آید 
حاال  می شود؛  جدا  همیشگی اش  محیط  یا  خانواده  از  فرد  که 
بیشتری  احتمال  باشد،  دورتر  و  همیشگی تر  جدایی  این  هرچه 

دارد که غم غربت شدید تر بیاید سراغ آدم.
هرچه  که  کنید  قبول  خب،  ولی  ندارد  سن  به  ربطی  غربت  غم 
و  دل گنده تر  بخوانید  )شما  سنگدل تر  بشود،  بزرگ تر  آدمیزاد 
به  می شود؛  تمایزیافته تر!(  بخوانند  روان شناسی  دانشجویان 
همین خاطر است که کودکان دور از خانه، بیشتر از جوانان، و 

از بزرگساالن غم غربت می آید سراغشان. جالب  بیشتر  جوانان 
است بدانید که کودکان مثل بچه آدم غم غربتشان را با غمگینی 
نشان نمی دهند؛ آنها کارهایی می کنند که بیشتر جلب توجه کند.

درد،  معده  به  بیشتر  شبانه روزی  مدرسه  یک  مسئولین  مسلما 
گلودرد، سردرد و تهوع توجه می کنند تا به یک غم پیش پا افتاده. 
را  نشانه ها  همین  شکلش  ناخودآگاه ترین  در  هم  کودکان  خب، 
و  می کنند  تمارض  حالتش  خودآگاه ترین  در  و  می دهند  نشان 

نمی روند مدرسه؛ به همین راحتی!

اگر آن نظر اول - که گفتیم غم غربت را به فراغت از روزمرگی 
ربط می دهد - را با نظر دوم - که غم غربت را به جدایی فیزیکی 
زمانی  ما  که  این می شود  نتیجه اش  کنیم  ترکیب   - ربط می دهد 
زندگی  غریبی  شهر  در  هم  که  می کنیم  غربت  احساس  بیشتر 
انجام  کنیم و هم موقع استراحت مان باشد و تقریبا کاری برای 
به  رفتن  از  پیش  شامگاه  آخر  و  صبحگاه  اول  باشیم.  نداشته 
از  خواب شیرین، بیشتر احتمال دارد که اشک غربت گوله گوله 

چشم هایمان بریزد.

بیشتر  روانکاوانه  پیچیده  دالیل  به  که  هستند  هم  آدم ها  بعضی 
در  که  کسی  یا  گرفته   طالق  که  آدمی   مثال  غربتند.  غم  مستعد 
کودکی یک فقدان بزرگ مثل از دست دادن مادر را تجربه کرده ، 
است  ممکن  باشد؛  دیگری  جور  جهان  به  نگاهش  است  ممکن 
کمر  جهان  اهل  و  جهان  کال  که  باشد  شده  این  او   اولیه   فرض 

بسته اند که چیزها و کسانی را از او بگیرند.
حاال که غربت دوباره در شکل یک »از دست دادن« ظاهر می شود، 
از  که  است  معلوم  خب،  و  می شود  تایید  دوباره  او  اولیه  فرض 
آدم های دیگر غمگین تر می شود و ممکن است حتی غمگینی  اش 

به افسردگی تبدیل شود.
مثال  می کنند؛  تجربه  را  غربت  غم  کمتر  عکس،  بر  هم  بعضی ها 
کسانی که خودشان غربت را انتخاب کرده اند و به اجبار دیگران 
شخصیت شان  کال  که  کسانی  یا  نکرده اند  مهاجرت  شرایط  یا 
جوری شکل گرفته است که به تجربه های تازه اشتیاق بیشتری 
غم  می کنیم،  تکرار  داریم  هی  متن  اول  از  که  دارند.همان طور 
غربت طبیعی است و معموال با خوگرفتن به محیط جدید از بین 

می رود یا در مواقع خیلی کمتری به سراغتان می آید.
اما ممکن است که همین غربت باعث شود یک افسردگی پایه ای تر 
در وجودتان زنده شود یا بدنتان شروع کند به پارازیت انداختن. 
این جور موقع ها بهتر است که سری به یک روان شناس یا پزشک 

بزنید.

غریبی و اسیری چاره داره...
همان طوری که شاعر شیرین سخن، قرن ها پیش تر از ما تشخیص 
داده است »غریبی و اسیری چاره دارد« و خدا به »غم یار و غم 
یار و غم یار« مبتالیتان نکند! ما نمی دانیم چاره هایی که در ذهن 
اما چاره های مدرن غم  آن شاعر غلیان می کرده، چه بوده است 

غریبی اینها هستند:

1   نشانه های پیوستگی را با خودتان ببرید
می تواند  چیزی  هر  می گوید،  کوندرا  میالن  که  همان طور 
و  صدا  یک  منظره،  یک  مزه،  یک  کند؛  زنده  را  شما  نوستالژی 
حتی یک بو. در مورد این آخری یعنی ربط بو و خاطره حتی پای 
عصب شناس ها هم به قضیه باز شده است و آنها فهمیده اند که به 
این خاطر بوی گذشته بدجوری خاطره ها را تحریک می کند که 

مرکز بویایی و مرکز تشکیل حافظه در مغز همسایه اند.
واقعیات  همین  می توانید  که  برسیم  اینجا  به  که  گفتیم  را  اینها 
را خودتان مدیریت کنید؛ یعنی به جای اینکه یکدفعه با رسیدن 
گندمزارهای  یاد  کرج  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  در  گندم  بوی 
والیت تان بیفتید، خودتان از اول نشانه هایی همیشگی از خانه را 

با خودتان داشته باشید.
یک  قدیمی،  کتاب  یک  مجسمه،  یک  عکس،  قاب  یک  آوردن 
یا  خوابگاه  به  پدری  خانه  از  کوچک  سفره  یک  یا  عطر،  شیشه 
کنید،  پیوستگی  احساس  گذشته  با  می شود  باعث  مجردی  خانه 
احساس نکنید که یکدفعه جدا افتاده اید و الاقل اشیایی فیزیکی 

شما را به گذشته تان وصل  کنند.

2  با یک نفر از غم غربت حرف بزنید
چه روان شناس ها بگویند و چه نگویند، همه عالم و آدم می دانند 
آدم را سبک کرده و هیجان ها را  که حرف زدن درباره غصه ها، 
خالی می کند. اما مهم این است که با چه کسی از غم غربت حرف 
بزنیم. بدترین انتخاب کسانی هستند که هنوز در وطن حضور 

دارند.
تصور کنید شما در روزهای اول دانشگاه تان زنگ بزنید به مامان 
این  با  بزنید؛  حرف  غروب  دم  بدجور  غربت  از  او  با  و  جانتان 
کارتان هم یک نفر دیگر را غصه دار می کنید و هم با صدای مادر 
که خواهش می کند پیشش برگردید، غم و غصه خودتان شدیدتر 

می شود.
یکی  به  بزنید  زنگ  بازی ها،  ننه«  »بچه  این  جای  به  است  بهتر 
را  غربت  غم  قبال  و  است  باتجربه تر  شما  از  که  نزدیکان تان  از 
پشت سر گذاشته؛ مثال خواهر و برادر بزرگ تری که قبال دانشگاه 
را  آخر  سال های  دارند  اینکه  یا  گذرانده اند  دور  شهر  یک  در  را 

می گذرانند.
دانشگاه  مشاوره  مرکز  در  نکردید،  پیدا  را  هیچ کس  هم  اگر 
است؛  باز  شما  روی  به  همیشه  شهر  سطح  مشاوره  مراکز  و 
رو به روی یک متخصص می نشینید که هم شما را از طبیعی بودن 
غم غربت مطمئن می کند، هم خودتان خالی می شوید و هم دست 
اما دست تان پر  خالی بر نمی گردید؛ یعنی دیگر دلتان پر نیست 

است!

3  به غربت یک جور دیگر نگاه کنید
خودتان  شهر  همان  در  عمرتان  آخر  تا  شما  که  کنید  تصور 
می ماندید. از باال به این کره خاکی نگاه کنید و خودتان را تصور 
کنید که فوق فوقش دارید در دورترین خیابان های شهر خودتان 
به  خودتان  شهر  از  بکشید  خط  یک  حاال  می کنید.  ورجه  ورجه 
یک شهر دیگر. آن آدم کوچولو را از این خط عبور دهید و وارد 
هنجارها  جدید،  جای  جدید،  آدم  عالمه  یک  کنید؛  جدید  شهر 
یک  خالصه  و  جدید  سنت های  و  رسم  جدید،  نابهنجاری های  و 

دنیای جدید.

خودش  شهر  توی  عمرش  آخر  تا  که  آدمی  آن  کنید  فکر  حاال 
یا  است  آماده تر  زندگی  ادامه  برای  و  بالغ تر  داناتر،  می ماند 
شمایی که از این خط فرضی گذشته اید و  دنیای دیگری را تجربه 
کرده اید؟ زود درمورد مکان جدید قضاوت نکنید و با تمام بدی ها 
اول  روزهای  فراوان  بدی های  شاید  شوید.  آشنا  خوبی هایش  و 
قول  به  هست«  هم  »چیزهایی  وگرنه  برگردد  شما  ناآشنایی  به 

سهراب.

4 صبور باشید
انجام ندهید، به خودی خود حل  اگر هیچ کاری  البته غم غربت 
نمی شود. اگر شما تا ابد توی اتاق خودتان بمانید، تا ابد غم غربت 
وقتی  یا  میان ترم  امتحان های  وسط  یکدفعه  نمی کند.  رهایتان 
دماغ  زیر  نزند  مولیان«  جوی  »بوی  می گیرد،  کارتان  دارد  تازه 
مبارک تان و بروید خانه؛ ببینید کی سرتان خلوت تر است که به 

خانه بروید.
و  حال  از  خانواده،  محترم  اعضای  به  می زنید  زنگ  هم  وقتی 
احوال خودشان بپرسید و از حال و احوال خودتان – البته غیر از 
کارهای  این طوری حس می کنید در جریان  بگویید.  غم غربت- 
دارید.  آنجا حضور  انگار در  دارید و یک جورهایی  والیت قرار 
غربت تان  غم  باعث  کوندرایی  میالن  »بی خبری«  آن  خالصه 

نمی شود.

5 دوستان جدیدی پیدا کنید
دوستان  اینکه  برای  نیست.  هم  سادگی ها  همین  به  یکی  این 
جای  یک  واسطه  به  را  آنها  است  بهتر  نیایند،  در  توزرد  محترم 
یک  با  دوستی  طرح  اتوبوس  در  یکدفعه  یعنی  بشناسید؛  دیگر 
هم  دارید،  عالقه  آنها  به  که  کالس هایی  در  شرکت  نریزید.  نفر 
سرگرم تان می کند و هم شما را با یک عالمه آدم آشنا می کند که 
هم با شما عالیق مشترک دارند و هم ممکن است همدم و همراه 

شما باشند در غم غربت.

خانواده

برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی07448947811
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تاثیر افزایش سن 
بر فعالیت جنسی

حال  در  کشورها  از  بسیاری  در  زندگی  سن  متوسط  امروزه 
افزایش است و طبیعتا پژوهشگران هم بیش از پیش به تحقیقات 
در  پژوهش  اواخر،  همین  تا  آورند.  می  روی  سالمندی  دوران 
زمینه سالمندی عمدتا به بیماری هایی مانند بیماری های قلبی، 
زوال عقالنی، آرتریت، مشکالت پروستات، و مانند اینها محدود 
را  خود  های  بررسی  های  افق  پژوهشگران  اخیرا  اما  شد  می 
مساله  اند.  پرداخته  هم  دیگری  مسایل  به  و  اند  داده  گسترش 

فعالیت جنسی در دوران سالمندی یکی از همین موارد است...
رفتار  از  خودکار  و  غریزی  بخشی  سنی  هر  در  جنسی  فعالیت 
بسیار  رفتار  این  ساز  زمینه  شناسی  زیست  اما  است  انسانی 

پیچیده است.
فعالیت جنسی  به  تمایل  افزایش سن  با  از مردان  برای بسیاری 
گریزناپذیر  نتیجه  و  تدریجی  معموال  روند  این  کند.  می  تغییر 
فرآیندی است که در میانسالی آغاز می شود. در حالی که اغلب 
افراد سالمند، عالقه شان را به امور جنسی حفظ می کنند، دیگر 
با آن ندارند. بنابراین  آن اشتغال خاطر فراوان دوره جوانی را 
به  انگیزه  و  میل  شود،  می  حفظ  جنسی  امور  به  عالقه  اگرچه 
آن  انگیزه  و  میل  که  هنگامی  حتی  و  یابد  می  کاهش  آن  انجام 
انجام  به  است  ممکن  باشد،  داشته  وجود  سالمند  مردان  در  نیز 

آن دست نزنند. کارکرد جنسی مردان به طور معمول با سرعتی 
اغلب  یابد.  آنها کاهش می  یا میل جنسی  از عالقه  بسیار بیشتر 
می  تجربه  سن  افزایش  با  را  جنسی  دهی  پاسخ  کاهش  مردان، 
کنند. نعوظ ها آهسته تر رخ می دهند و بیشتر از افکار جنسی 
به تحریک جسمی وابسته می شوند. حتی هنگامی که نعوظ رخ 
می دهد، در اغلب مردان 60 سال به باال، شدت و دوام آن کاهش 

می یابد.
دهد؛  می  رخ  سن  افزایش  با  تغییراتی  نیز  انزال  مرحله  در 
انقباضات عضالنی که در هنگام ارگاسم رخ می دهد، با افزایش 
فوریت  با  و  تر  آهسته  انزال  و  کنند  می  پیدا  کمتری  شدت  سن 
یابد.  پیدا می  نیز کاهش  کمتری رخ می دهد و حجم مایع منی 
شمار اسپرم ها نیز کاهش می یابد، گرچه مردان سالم همچنان 
آنها  تولیدمثلی  کارایی  شوند،  دار  بچه  باال  سنین  در  توانند  می 

کمتر از مردان جوان است.

فعالیت های جنسی مردان با افزایش سن دچار تغییراتی می شود 
که وابسته به عوامل بین فردی نیست. نعوظ های شبانگاهی که 
رویدادی طبیعی است که در خواب عمیق رخ می دهد، با افزایش 
طور  به  سال  تا54   45 سن  بین  مردان  در  یابد.  می  کاهش  سن 
میانگین 3 نعوظ در هر شب روی می دهد. این میزان در سنین 
65 تا 75 به میانگین 2/3 کاهش پیدا می کند. نعوظ های شبانه 
همچنین با افزایش سن مردان کوتاه مدت تر می شود و از شدت 

آن کاسته می شود.

تغییرات هورمونی با افزایش سن
جنسیت مساله ای پیچیده است و دانشمندان همه عوامل دخیل 
به  برسد  ه  دانند، چ  نمی  را  در مردان جوان  کارکرد جنسی  در 
می  رخ  سالم  سالمندی  طول  در  که  تغییراتی  مسوول  عوامل 
اعصاب  ها،  هورمون  که  نیست  روشن  هنوز  حال  این  با  دهد. 
در  نه؟  یا  کنند  می  تغییر  زمان  طول  در  همگی  خونی  عروق  و 
هر  در  درصد  یک  تا  تستوسترون  های  میزان  متوسط  مرد  یک 
سال در باالی 40 سال افت می کند اما سالمندترین مردان هنوز 
باشند.  داشته  جنسی  کارکرد  که  دارند  تستوسترون  قدر  آن 
تستوسترون برای ایجاد برانگیختگی جنسی روی بخشی از مغز 
به نام »لوکوس کورولئوس« عمل می کند و سلول های عصبی 
در این بخش مغز با افزایش سن کمتر به هورمون ها پاسخ می 
دهند. میزان استرادیول، یک هورمون جنسی عمدتا زنانه، نیز با 
افزایش سن کاهش می یابد. در مقابل میزان های یک هورمون 
آلت  دهی  پاسخ  رود.  می  باال  سن  افزایش  با  پروالکتین،  زنانه، 
تناسلی نیز با افزایش سن کاهش می یابد. به عالوه جریان خون 

آلت تناسلی ممکن است با سالمندتر شدن مردان، حتی اگر سالم 
بمانند، کاهش یابد.

تغییرات ناشی از بیماری
در مردانی که سالم باقی می مانند، همه این تغییرات به کاهش 
تدریجی و جزیی در فعالیت جسمی می انجامد اما در برخی از 
مردان، این تغییرات ناگهانی و کامل است. ناتوانی نعوظی کامال 
به سن وابسته است. تنها 5 درصد مردان زیر 40 سال دچار این 
عارضه می شوند اما شیوع این عارضه مداوم با افزایش سن باال 
می رود. حدود 44 درصد مردان 60 سال به باال دچار این مشکل 
هستند و در مردان باالی 70 سال ممکن است این رقم به بیش از 

70 درصد برسد.

از آن جایی که ناتوانی نعوظ در مردان سالمندتر تا این حد شایع 
می  تلقی  پیری  از  طبیعی  بخشی  را  عارضه  این  بسیاری  است، 
در  نعوظ  ناتوانی  بر عکس  نیست.  این گونه  که  در حالی  کنند، 
مردان بیانگر تاثیر بیماری های مزمنی است که به طور فزاینده 
بیماری های  این  ترین  افزایش سن شایع می شوند. مهم  با  ای 
تصلب شرایین و فشارخون باال هستند که بر رگ های خونی اثر 
اعصاب  بر  بر رگ های خونی و هم  دیابت که هم  و  می گذارند 
مورد  در  اضطراب  و  افسردگی  استرس،  عالوه  به  دارد.  تاثیر 
را  جنسی  ارضای  و  فعالیت  است  ممکن  جنسی،  کافی  کارکرد 
ارتباط  عدم  زناشویی،  های  تعارض  دهد.  کاهش  سنی  هر  در 
درست، فنون نادرست جنسی و یکنواختی و مالل هم ممکن است 

اثری مشابه داشته باشد.

بسیاری از این مشکالت با افزایش سن شایع تر می شوند. با این 
وجود، زن و شوهر در ادامه ارتباط شان می توانند انتظار داشته 
باشند صمیمیت بیشتری پیدا کنند و در فعالیت جنسی به پختگی 
باید  آنها  دوی  هر  نشود،  آورده  بر  انتظارات  این  اگر  برسند. 
به  باید  همچنین  باشند.  دسترس  در  های  درمان  جستجوی  در 
داروهایی که بسیاری از مردان سالمندتر مصرف می کنند، توجه 
کرد. داروهای فراوانی ممکن است با کارکرد جنسی، تداخل کنند 
؛ از جمله داروهایی که برای درمان فشارخون باال، بیماری قلبی، 

اضطراب و افسردگی به کار می روند.

چگونه این مشکل را حل کنیم؟
به بازار آمدن داروهای درمان کننده ناتوانی نعوظ مردان مانند 
قابل توجهی در فعالیت جنسی مردان در  باعث بهبودی  ویاگرا 
مردان  اما  است.  شده  آنها  روابط  و  روانی  و سالمت  باال  سنین 

سالمند دچار اختالل کارکرد جنسی باید همیشه با پزشک شان 
کنند،  مشورت  شان  مشکل  ساز  زمینه  عوامل  شناسایی  برای 
مهم  خصوص  به  است،  نعوظ  اختالل  شان  مشکل  که  هنگامی 
است که عوامل خطرساز برای بیمار ی های قلبی عروقی مانند 
میزان غیرطبیعی کلسترول خون، فشارخون باال، دیابت، سیگار 
کشیدن، چاقی و ورزش نکردن شناسایی و درمان شود. ناتوانی 
نعوظ به خصوص یک عامل مهم پیش بینی کننده بیماری قلبی 

در آینده است، حتی در مردانی است که عالیم قلبی ندارند.

پیشگیری از درمان مهم تر است
را  مردان  در  جنسی  کارکرد  اختالل  تواند  می  درمان  اگرچه 
است.  دارو  بهترین  پیشگیری  هم  مورد  این  در  کند،  برطرف 
مرد  هزار   30 از  بیش  روی  هاروارد  دانشگاه  در  بررسی  یک 
انجام  سیگار،  ترک  توانایی  بر  سالگی   95 تا   53 میان  سنین  در 
منظم ورزش، کنترل کردن وزن، و اجتناب از الکل در پیشگیری 
در  دیگر  بررسی  یک  و  دارد  تاکید  مردان  در  جنسی  اختالل  از 
تناقض  اساسی  بهداشتی  دستورهای  این  با  اینکه  بدون  فنالند 
داشته باشد، نشان داده است که فعالیت جنسی به خودی خود 
ممکن است کارکرد نعوظ را درمردان سالمندترحفظ کند. نتایج 
تا 75 سال در فنالند نشان داد  این بررسی در 1000 مرد بین55 
دچار  کمتری  احتمال  با  ترند،  فعال  جنسی  لحاظ  از  که  مردانی 
عوامل  سایر  گرفتن  نظر  در  با  حتی  شوند.  می  نعوظ  اختالل 
مربوط با این عارضه مانند سیگار کشیدن، چاقی، بیماری قلبی، 
تعیین  عامل  مغزی،  سکته  و  افسردگی  دیابت،  باال،  فشارخون 
کننده ای که باعث حفاظت در مقابل اختالل نعوظ می شد، خود 

فعالیت جنسی بود.

انتظاراتی که مردان در سنین باال باید داشته باشند
در  جنسی  فعالیت  حفظ  برای  راه  بهترین  سالم  زندگی  سبک 
سنین باال است و اغلب مردان با افزایش سن عالقه جنسی خود 
را حفظ می کنند اما ممکن است تا حدی انگیزه و فعالیت جنسی 
آنها کاهش یابد. در هر حال با وجود این تغییرات، مردان سالم 
باید انتظار داشته باشند که فعالیت و ارضای جنسی شان را در 
سراسر زندگی حفظ کنند. در حال حاضر بهترین راه برای حفظ 
مناسب،  غذایی  رژیم  است:  سالمت  حفظ  جنسی،  های  توانایی 
برای  ها  راه  موثرترین  درست  بهداشتی  عادات  و  منظم  ورزش 
کاهش خطر بیماری های مزمن و نیاز یافتن به داروهایی است 

که ممکن است فعالیت جنسی را در مردان سالمند مختل کنند.

s Health Watch;Harvard Men039 :منبع
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احساسی   )  Homesickness or Nostalgia  ( غربت  غم 
دلیل  به  که  است  سردرگمی  یا  افتادگی  جدا  تنهایی،  از 
آداب  و  سنت ها  افراد،  محیط،  از  فرد  جدایی  و  دورافتادن 
و رسومی که به آنها عادت داشته پدید می آید. این عارضه 
می تواند برای تمامی افراد در تمامی گروه های سنی اتفاق 
بیافتد اما عمومًا در کودکان و نوجوانان زمانی که محیط 
ترک  را  سابق(  محله  یا  سابق  مدرسه  )مثاًل  خود  قبلی 

می کنند بیشتر دیده می شود .

خصوصًا  مهاجرت  اولیه  ماه های  در  عارضه همچنین  این 
فرزندان  می شود.  دیده  آقایان  از  بیشتر  خانم ها  میان  در 
تجارب  میانه های  در  که  کسانی  خصوصًا  بلوغ  دوران  در 
عاطفی و عاشقانه بوده اند و با مهاجرت مخالفت کرده اند 
بیشتر  نیز  است  نشده  اخذ  مورد  این  در  آنها  نظر  یا  و 
احتمال درگیر شدن با این پدیده را دارند. دانشجویان سال 

اول کالج یا دانشگاه به خصوص زمانی که در یک شهر یا 
را  تجربه  این  معمواًل  می دهند  تحصیل  ادامه  دیگر  کشور 

پشت سر می گذرانند .
احساس  با  عارضه  این  است  ممکن  مهاجران  میان  در 
نگرانی از پیامدهای مهاجرت و چگونگی غلبه بر مشکالت 

پیش رو مخلوط شود اما اینها دو چیز متمایز هستند .

غم غربت چه عالیمی دارد؟
بسا  چه  و  نگران  غمگین،  معمواًل  وضعیت  این  در  افراد 
دوری گزینی  و  تنهایی  به  میل  آنها  می شوند.  افسرده 
در  می دهند.  نشان  خود  از  را  مشارکت  عدم  و  دیگران  از 
تنهایی شدیدتر است نظیر  از شبانه روز که حس  ساعاتی 
هنگام  تخت خواب،  از  شدن  جدا  هنگام  به  و  صبح  اول 
روز  آخرین  بعدازظهر  خواب،  از  پیش  شبها  غروب، 
داشت.  خواهد  نمایان تری  بروز  آن  عالیم  و...  تعطیالت 
تهوع  یا  سردرد  نظیر  جسمی  های  ناراحتی  مواردی  در 

ناراحتی های  پیشینه  که  افراد  برخی  می کند.  بروز  هم 
قلبی داشته اند ممکن است مرتبًا از تشدید آن شکایت کنند 
در حالیکه با معاینه پزشک متخصص به آنها تضمین داده 

می شود که مشکل جدی ندارند .

آیا غم غربت یک بیماری است؟
به  نسبت  طبیعی  روانی  عکس العمل  یک  عارضه  این  خود 
تغییر وضع است که در افراد بسیار زیادی بروز می کند اما 
آن به قدری کوتاه است که شاید  از موارد دوره  در خیلی 
آن  عالیم  که  مواردی  در  نشود.  احساس  دیگران  توسط 
اینکه  مگر  نیست  نگرانی  جای  معمواًل  هم  می کند  ظهور 
یک عامل درونی یا بیرونی دیگر مثاًل طالق سبب تشدید آن 
شود،دوره آن بیش از حد طبیعی طوالنی شود و منجر به 
بروز اختالالت جدی در روند عادی زندگی فرد شود و خود 
اختالفات  مثاًل  دیگر  اختالالت  ایجاد  به  منجر  عارضه  این 

خانوادگی شود که به شدت یافتن آن و ایجاد بحران منتهی 
شود .

آیا غم غربت نیاز به درمان دارد؟
در بسیاری از موارد خیر. فرد به مرور و با آشنا شدن با 
محیط جدید و درآمیختن با آن شاهد کاهش عوارض خواهد 
بود. به همین دلیل هیچ چیز بیشتر از ایجاد درگیری فکری 
و آشنا شدن با افراد و زوایای تازه  محیط جدید به فرد کمک 

نمی کند .
فرد  خود  مرحله،  این  از  سریع  گذر  در  فاکتور  مهم ترین 
که مثبت،  کنید  باید سعی  به عنوان مهاجر  است پس شما 
کنید.  فکر  بهتر  آینده های  به  و  باشید  صبور  و  امیدوار 
برای آینده خود برنامه داشته باشید و با جدیت آن برنامه 
را دنبال کنید؛ سعی کنید با حضور در محافل و مجامعی 
از  را  خود  کامیونیتی سنترها  یا  زبان  کالس های  چون 
از خانه بیرون بزنید حتی  اینکه  تنهایی برهانید و حداقل 

نشان   20 منهای  را  بیرون  هوای  برودت  دماسنج،  اگر 
دهد. هیچ چیز مثل تنها در محیط سربسته، در کنج عزلت 

نشستن منجر به تشدید این عارضه نمی شود .

است.  ایران هم مهم  به  اولین مسافرت  نقش  میان  این  در 
بازمی گردند  ایران  به  وقتی  افراد  که  داده  نشان  تجربه 
و  خانواده  ایران،  به  دسترسی  که  می کنند  احساس  و 

در مهاجرت  به زندگی عادی  بهتر  نیست  دوستان سخت 
باز می گردند. هر چند بدلیل فشردگی ترم در دانشگاههای 
فراهم  کشور  به  مسافرت  امکان  زمان  هر  در  هند  معتبر 

نیست ولی بهر حال فواصل میان دو ترم ، فرصت خوبی 
برای بازگشت به وطن است و انرژی دوباره ای برای ادامه 

مسیر به شما خواهد داد .

راه های مقابله با آن کدام است؟ 
نکرده  پیدا  دوستی  کنون  تا  اگر  کنید.  صحبت  کسی  با   .1

اید، سعی کنید با یک مشاور، ارتباط برقرارکنید.

شناختید،  می  گذشته  در  که  افرادی  با  را  خود  ارتباط   .2
حفظ کنید و ترتیبی دهید تا آنها را بعد از چند هفته ببینید. 
دهید.  فرصت  دانشگاه  پذیرش  برای  خود  به  چنین  هم 
نگذارید نگاه به گذشته حرکت به سوی آینده را مختل کند.

احساساتی  افراد  از  بسیاری  که  باشید  داشته  یاد  به   .3
است  عادی  آنها  شرایط  نظر   به  اگرچه  دارند  شما  مشابه 
) شما از دل آنها خبر ندارید، کما اینکه آنها نیز از دل شما 

بی خبرند (

چنین  هم  کنید.  دلتنگی  احساس  که  شماست  حق  این   .4
امری  ببرید و چنین  لذت  از شرایط خود  حق شماست که 
به معنی بی وفائی نسبت به آشنایانی که نزد شما نیستند، 

نمی باشد.

5. انتظاراتتان از زندگی دانشجویی و خودتان واقع بینانه 
شما  از  کنید.  ایجاد  تعادل  استراحت  و  کار  بین  باشد. 
از  به زودی  که  کنید، چرا  کار  تمام وقت  نمی رود  انتظار 
پای می افتید. از سوی دیگر اگر وقت کافی برای کار کردن 
نگذارید، سریعا عقب می افتید و این بر اضطراب های شما 

می افزاید.

است،  دشوار  خیلی  کار  که  کنید  می  بینی  پیش  اگر   .6
بر  مدیریت  بخشید.  بهبود  را  خود  مطالعه  های  مهارت 
زمان و کارها داشته باشید به گونه ای که از آنچه انجام می 

بهداشت و سالمت

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , اضطراب 
- افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی ها , کسب 

اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , ترمیم غم از 
دست رفته ها و اتفاقات
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دهید کسب رضایت کنید. کسانی در دانشگاه هستند که می توانند 
در این باره به شما کمک کنند.

7. خواب و غذای کافی را فراموش نکنید.

و  ورزش  مانند  مشترک  های  فعالیت  طریق  از  دوستان  با   .8
سرگرمی های دیگر ارتباط برقرار کنید. انجمن ها و باشگاه هایی 
در دانشگاه وجود دارند که با عالقه مندیهای شما سازگاراند. در 
آغاز سال تحصیلی افراد بسیاردیگری نیز به دانشگاه می پیوندند، 

شما تنها دانشجوی جدیداالورود نیستید.

9. به خودتان فرصت کافی برای انطباق بدهید. اجبارًا نباید همه 
چیز به سرعت روبراه شود. همچنین هرگز به تصمیم گیری های 
عجوالنه بر سر مسائل مهم همچون ماندن در دانشگاه یا ترک آن 

دچار نشوید.

این  در  بودن  خواهان  واقعا  که  کنید  بررسی  را  مسئله  این   .10
زمان  این  در  و  رشته  این  در  تحصیل  دانشکده،  دراین  دانشگاه، 
می باشید. بسیاری از افراد دوران دلتنگی را پشت سر گذاشته و 
سپس وارد مرحله تازه ی از عملکرد درسی و لذت بردن از دوران 
دانشجوئی خود می شوند. اما برای برخی نیز ممکن است تصمیم 
درست این باشد که دانشگاه را رها کرده و مسیر دیگری را انتخاب 
کنند. این دسته از افراد عمدتا به یک رشته یا دانشگاه دیگر راه می 
یابند که برایشان رضایت بخش است. هر چند این کار با یک سال 
وقفه تحصیلی همراه باشد. اما اگر دچار چنین افکاری شده اید، 
قبل از هر چیز نیازمند مشاوره های کارشناسانه هستید. بناراین 
با استاد راهنما، مرکز مشاوره دانشگاه و استادان خود مشورت 

کنید.

و  دانشگاهی  امور  انجام  به  قادر  که  رسید  جایی  کاربه  اگر   .11
دکتر  از  ای  در خواست کمک های  حرفه  نیستید،  اجتماعی خود 
این  که  نکنید  مسامحه  آنقدر  بگیرید.  جدی  را  مشاوره  بخش  یا 

مشکالت درحد غیرممکن ها بزرگ شود . 

کمک  برای  شما  شوند.  واقع  مفید  پیشنهادات  این  که  امیدواریم 
در  هرگز  اما  دهید،  انجام  توانید  می  زیادی  کارهای  خودتان  به 
تقاضای کمک از دیگران تردید به خود راه ندهید. احساس غربت 

یک احساس نامعمول نیست و می توان برآن غلبه کرد. 
به مرور و با آشناتر شدن فرد با محیط جدید و امکانات غیرقابل 
مقایسه با گذشته ، این احساس کاماًل محو می شود به گونه ای که 
افراد زیادی بیان کرده اند در زمان دوری از هندوستان و دوستان 

جدید و زندگی جدید ، دچار غم غربت شده اند !
 

بیماری در مهاجرت
نویسنده: رها 

میتونم  بودن  بیماری  بستر  در  روز  ده  از  بعد  امروز 
برگردم سر کار. در تمام دوران زندگیم سه چهار بار 
مریضی های طوالنی و بد داشتم، یکبار در کودکی که 
بود  رفته  پدرم  همزمان  چون  و  بودم  گرفته  اوریون 
جبهه من تا سالیان مدید تصور میکردم هرکس پدرش 
دور شود اوریون میگیرد و به قولی اوریون را بیماری 
دوری از پدر میدانستم. اوریون من هم اوریون سختی 
بود. هم دوطرفه بود هم نزدیک یک ماه طول کشیده 

بود. درست از رفتن پدر تا امدنش به مرخصی. 

دومین بار آبله مرغان گرفتن در بیست و چهار سالگی بود. پسرخاله 
کوچکم از آلمان با آبله مرغان امده بود و من فکر میکردم در کودکی 
اگر  که  پیشش  میشنستم  داشت  مرغان  آبله  کس  هر  چون  گرفتم- 
نگرفتم بگیرم ولی نمیگرفتم در نتیجه مادرم با اینکه مطمئن بود 
من نگرفتم به اطمینانش شک کرده بود و احتمال میداد گرفتم و او 
به یاد ندارد. البته خیلی سخت نبود به جز بخش خارش هایش ولی 
حداقل من میتوانستم در خانه این ور و انور بروم و حال طبیعیم 

خوب بود. 

و من  برگشتیم  پاریس  از سفر  بود وقتی  پیش  ماه  بار 7   سومین 
سرما خوردم و همزمان شد با برگشت مامان و بابا به ایران و یک 
هفته بعد از آن هم در بیماری بودم که چون اوایل که سخت ترین 
قابل تحمل تر  اما  روزهاست مامان کنارم بود بقیه بیماری سخت 
گذشت. و چهارمین بار این آنفلونزا که همزمان شد با آخرین روزی 
که خاله ام بود و وقتی که رفت من تنهای تنها بودم بدون سرسوزن 
انرژی برای تحرک. چهار روز اول به حدی وحشتناک بود که من تا 
توالت هم نمیتوانستم برم. تنها تالش میکردم چای با عسل بخورم 

و از ضعف نمیرم. چهارشنبه گذشته بعد از اعالم عمومی در فیس 
جرات  حقیقتا  اما  کنند  کمکم  بیاید  خواستند  زیادی  دوستان  بوک 
نداشتم از کسی بخواهم چون این ویروس بسیار وحشتناک است و 
خیلی سریع منتقل می شود. به هر حال ناهید از دوستان خانوادگی 
آمد و هم برایم خرید کرد هم یک سوپ جانانه گذاشت که دوروز 
ناهار و شام خوردم. همان هم کمک کرد کمی جان بگیرم. به هر 
این  که  کرد  عود  سیوزیتم  آنفلوآنزا  ویروس  گذشتن  از  بعد  حال 
مورد دوم ر حالت طبیعی من را فلج میکند وای به حال اینکه بدنم 

ضعیف هم شده باشد. 

آزاردهنده  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  تنهایی  بود،  تلخی  روزهای 
آقای  دیگری  و  مادرم  یکی  میخواست  را  نفر  دو  فقط  دلم  بود. 
آموروزوی سابق! بابا هر روز با مسیج مراقبتهای پزشکی را انجام 
مشکل  نبود  درمان  دارو  و  قرص  من  مشکل  فایده،  چه  اما  میداد 
مریض  ایران  در  مامان  همزمان  بود.  کنارم  عزیزانم  نبودن  من 
اونحا  تو  میکنند  کمکم  و  هستن  همه  اینجا  مینوشت  هی  اما  بود. 
تنهایی. من حتی به کمک احتیاج نداشتم من به همان قربان صدقه 
ها احتیاج داشتم. یک شبهایی حس میکردم حاال اگر بمیرم کسی 

حتی نمیفهمد!

اما مریضی فقط به این بخش ختم نمیشد، از سوسول بودنم خوشم 
دوران  اندازتم.  می  پا  از  اینطور  دردی  کوچکترین  اینکه  نمیاد. 
مریضی به بیمارانی که با سرطان، بیماری های سخت دیگر دست 
دردهای  به  دارند،  که  قدرتی  به  فکر میکردم.  میکنند  نرم  پنجه  و 
این بیماری تجربه ای بود  جانگاهی که تحمل میکنند. به هر حال 
برای قدر دانستن سالمتی و باور کردن بیشتر تلخی های مهاجرت.  
بهترین نوع مهاجرت مهاحرت خانوادگی است، سعی کنید متاهل 
های  سختی  تمام  تنهایی  خانواده.  با  یا  کنید  مهاجرت  و  باشید 

مهاجرت ده ها برابر است. 

بیماری  روزهای  از  متاثر  نوشتم  که  هایی  این  قطعا  نوشت:  پی 
است. حالم بهتر شود جور دیگر هم میشود نوشت.
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چرا فوتبال هنر بدی است؟

زمین دروغ 
را ترك كنید

روزبه آرش

سلطنتی  تئاتر  مرکز  در  قرمز«  »شیر  نمایش  ماه  سه  مدت  به 
از »هملت«  انگلستان، جایی که زیباترین درام های ساخت بشر 
تا »در انتظار گودو« با بهترین اجراها به نمایش درآمده است، 
یک فاجعه تمام عیار رقم زد. خبر خوب برای آن هایی که با مینی 
آن  در  فوتبالی  که هیچ  بود  این  آشنا هستند  فوتبالی  درام  ژانر 
شوم  ستاره  یک  هنر  برای  فوتبال  درنیامد.  نمایش  به  اجراها 
است، تاریخ برای ما از حرکات شجاعانه و بزرگ، حماقت های 
ظاهرا مقاومت ناپذیر از تالش برای خلق یک قطعه منسجم از 
هنرهای دراماتیک بر اساس فوتبال حکایت می کند، حکایت هایی 
همه ناموفق. به ظاهر حفظ فوتبال به صورت عریان و خالی از 

تصنع  ،یک اصل  بسیار اساسی است.
نمایش شیر قرمز همه چیز را در سطح حداقل قرار می دهد، در 
فوتبال  از  که  تنها چیزی  پرده،  در سه  و  دو ساعته  نمایش  این 
می بینید یک اتاق رختکن، لباس های فوتبال و توپ است و درام 
نتیجه  باز  اما  می افتد   اتفاق  باریکن  و  مربی  یک  با  رابطه  در 
نویس  )نمایشنامه  پینتر  هارولد  کنید  فرض  نیست.  مطلوب 
هری  کنار  میز  یک  در   )2005 سال  در  ادبیات  نوبل  برنده  و 
استفاده  عدم  و  گرایی  سنت  به  که  انگلیسی  )سرمربی  ردنپ 
از برش   پینتر  بنشیند،  فوتبال معروف است(  نوین در  از علوم 
از  ابزورد  و تالش های  ناب  تغزلی  مبادالت  تئاتر،  مینیمالیستی 
باش  داشته  از من  »اینو  از طریق هنر می گوید:  واقعیت  کشف 
رو  هوا  واقعیته،  یه  این  کشیدنه،  نفس  زندگی  رمز  هری!  عمو 
بده تو، بده بیرون، از فرصت استفاده کن. « )نمایشنامه جشن 
تولد اثر هارولد پینتر( و در آن سو  ر دنپ چای انگلیسی اش را 
»ببین من دو  لندنی بگوید:  لهجه شرق  تا   با  و  هورت می کشد 
لعنتی  لیست  حتی  من  نمی خونم،  هیچی  ننوشتم،  هیچی  ساله 
حرف  انگلیسی  خوب  زیادی  نمی کنم،  پر  خودم  هم  رو  تیمم 
می زنی!« )کنفرانس خبری پس از یکی از  بازی های تیم تاتنهام 

در سال 2012(.

بسیار  نوشته  نداشت،  وجود  نمایش  خود  در  مشکلی  واقع  در 
هوشمندانه، دیالوگ ها مدرن، بازیگران فوق العاده و کارگردانی 

بی نقص بود. در جایی از نمایش سرمربی به بازیکن می گوید: 
و  به جا  شدت  به  جمله  این  است.«  دریایی  دزدان  کشتی  »اینجا 

درست است، در واقع یک لحظه غفلت در فوتبال باعث می شود 
شما جای خود را از دست بدهید، دیگران جای شما را می گیرند 

عریانی  واقعیت  جمله  این  در  اما  کنند  خردتان  حاضرند  حتی 
وجود دارد که از حد ورزش باال می زند که دیگر با فوتبال سازگار 
با وجود تنش های  نیست. مشکل به سادگی خود فوتبال است، 
و  از قهرمانان  بی پایانی  و فهرست  فوتبال  در  دراماتیک  دائمی 
خائنان که فوتبال را به موضوعی ناب برای هنر تبدیل می کند 
اما هرگونه اجرای هنری از فوتبال که آن را از شکل طبیعی اش 
در زمین مسابقه خارج کند تبدیل به تالش نافرجامی می شود. 
فوتبال در بستری از وهم جاری است و اقدام برای بازسازی این 
وهم حتی در بهترین حالت، چنان به آن لطمه می زند که تبدیل 
به امر مصنوعی می شود. احتماال غلط است که بگوییم تا به حال 
هیچ نمایش، فیلم   یا کتاب خوبی درباره فوتبال نداشته ایم اما 

تاریخ گواهی می دهد که شاید این جمله زیاد هم غلط نباشد.
از  شیاری  در  فوتبالی  درام های  و  نمایش ها  از  بسیاری  عموما 
روزمرگی گرفتار می شوند، کمدی معقول، بزن و بکوب و مدرن 
شنبه  »وقتی  مانند  افتضاحی  و  جدی  آثار  تا   ، انگلیس«  »مربی 
بیاید« و»مثل بکهام کات بکش« و حتی اثر تحسین شده و نبوغ 
آمیزی مانند »ترس دروازه بان از ضربه پنالتی« یک چیزی نسبت 
به فوتبال کم دارند. شاید شاهکار فوتبالی در عرصه فیلمسازی 
و  است  درنیامده  آن  فوتبالی  صحنه های  که  باشد  »ویکتوری« 
بیشتر تالشی است برای نشان دادن آزادی و ارزش های انسانی. 
بهترین کتاب فوتبالی شاید رمان زیبای »بدشانس ها« اثر بی اس 
خبرنگار  یک  می خواهد  آن  اصلی  شخصیت  که  باشد  جانسون 
فوتبالی شود. این کتاب نیز بیشتر از اینکه درباره فوتبال باشد 
وضعیت  نیز  تلویزیونی  سریال های  در  است.  زندگی  درباره 
و  جاسوسی  درباره  حرفه ای«  »خطای  است  حاکم  مشابه ای 
رسوایی اخالقی در جام جهانی 1982 ساخته شد اما بیشتر از 
اینکه به عنوان یک اثر ورزشی قانع کننده باشد تالشی است از 

روی اجبار برای بیان داستانی دیگر در فضای دیگر.

دارد،  وجود  ای  ساده  مشکل  شده  زده  مثال  موارد  اغلب  در 
است.  افتاده  دام  در  بالقوه  استعداد  یک  می شود  احساس 
دقیق،  بندی  بودجه  با  عوامل  این همه  که  دارد  وجود  سوءظنی 
برنامه ریزی های منظم و تالشی دقیق و وسواسی فوتبال را به 
سیخ کشیده اند تا به شکل داستانی قانع کننده به مخاطب ارائه 
اما  ندارند؟  دادن  انجام  برای  دیگری  کار  واقعا  آن ها  آیا  دهند، 
اینجاست که الزم نیست   فوتبال در درام ساخته  نکته اساسی 
همیشه  الزاما  نه  اما  است  درام  فوتبال  خود  که  چرا  شود. 
درامی خوب  بلکه گاهی  یا حتی در بیشتر موارد، فوتبال بازی 
از  پر  زشت،  وحشتناک  پانتومیم  یک  دلقک هاست،  از  دسته ای 
شخصیت هایی  محورانه،  خود  داستان هایی  از  سرشار  اشتباه، 
کارتونی با کوه هایی از چربی  اما معجزه اینجاست که درامی 
اگر زشت و بدقواره باشد دیدنی  ارائه می دهد حتی  که فوتبال 
است و میلیون ها بیننده را جذب می کند اما فوتبالی که در درام 

شده،  فکر  شده،  کارگردانی  آثار  بهترین  با  حتی  می شود  ارائه 
سر  را  تماشاگر  حوصله  راحتی  به  خورده  صیقل  و  نبوغ آمیز 

می برد.
باید این نکته را فهمید که عالقه مندان فوتبال، کسانی که فوتبال 
بازی   و آن را تماشا می کنند و هرکسی که دقایقی در کنار این 
اثر،  از یک  از دیدن یک لحظه  ورزش بوده است بالفاصله پس 
ناخودآگاه واقعی بودن یا تصنعی بودن آن را تشخیص می دهد. 
و  فراز  و  بازیگران  کار گردان،  درباره  توضیح  به  نیازی  آن ها 
و  اند  دیده  چشم  به  آن ها  نمی کنند،  احساس  داستان  فرودهای 
آمده  هنری  اثر  قاب  در  که  چیزی  که  کرده اند  احساس  قلب  در 
است هرچند به نظر واقعی است اما کیلومترها با واقعیت فاصله 

دارد.  
برای  تالش  از  حجم  این  چرا  که  نیست  سخت  مسئله  این  درک 
ورزشی  فوتبال  است.  گرفته  صورت  هنر  در  فوتبال  بازسازی 
یک  فوتبال  مخاطب.  وجوی  جست  در  هنر  و  است  پرطرفدار 
ندارد و هرکسی می تواند  به ترجمه  نیاز  زبان جهانی است که 
با آن ارتباط برقرار کند. فوتبال خود زاینده است، خود سوژه 
برای  تالش  هرگونه  می برد  پیش  را  خودش  و  می کند  تولید 
و  می انجامد  شکست  به  و  است  بیهوده  آن  تولید  و  کارگردانی 
این تالش نیز صورت گیرد بالفاصله توسط مخاطب  اگر  حتی 

شناسایی می شود و دلزدگی درباره آن پیش می آید. 

فراتر از مسئله هنر  حتی تالش برای ساخت یک بازی مصنوعی 
و حتی یک لیگ به ظاهر حرفه ای نیز بالفاصله توسط تماشاگر 
بازشناخته   و پس زده می شود. فوتبال اگر آن طور که هست 
به  ایجاد می کند، دروغ و تصنع در فوتبال  ارائه نشود دلزدگی 
بارها در  بارها و  ما  اتفاقی که  داده می شود.  سرعت تشخیص 
هزینه های  صرف  ساالنه،  تالش  کرده ایم.  تجربه  خود  کشور 
نیست.  دارد،  را  ادعایش  آنچه     که  لیگی  نمایش  برای  فراوان 
اضافه کردن زرق و برق و رنگ و لعاب های به ظاهر حرفه ای، 
استادیوم هایش هیچ  تا  بازیکن و مربی اش  از  لیگی که  بدنه  بر 
پول  ریختن  دور  فقط  ندارند  بودن  حرفه ای  از  بویی  و  رنگ 
هرچه  و  است  بیشتر  لیگ  ابتدایی  روزهای  در  تماشاگر  است. 
پیش می رویم کمتر می شود. صدالبته که عوامل بسیار دیگری 
اما  است  ایرانی دخیل  فوتبال  در کاهش روزمره مخاطبان  نیز 
نمی توان  تالش برای کارگردانی و اضافه کردن دروغ و تجمل 
به این فوتبال را نادیده گرفت، تماشاگری که از ثانیه اول روی 
سکوی سیمانی می نشیند ناخودآگاه دروغ و تصنع را تشخیص 
باشد،  شده  هم  پیروز  تیمش  اگر  حتی  را  ورزشگاه  و  می دهد 
داوران، مربی و  به فدراسیون، کمیته  او  ناراضی ترک می کند. 
این ها نماینده یک دروغ بزرگ  بازیکن معترض است زیرا همه 
هستند، آن ها تالش دارند تا چیزی را ارائه دهند که در واقعیت 
وجود ندارد. باور کنیم این ورزشی است که نمی شود آرایش اش 
کرد  اگر این حقیقت را باور ندارید به تالش نافرجام خود ادامه 

دهید.

ورزش
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 افقي:
1-حس��د – خواب سبك – جار و 

جنجال
2- يكي از بزرگترين فالسفه قرن 
19 و صاح��ب اثر مباني ش��ناخت 

زندگي – حمام تكي
3- لنگه – كش��ت – فرمانروايي، 

سروري – رفوزه در امتحان
4- روغ��ن جال – زن��دان پرنده – 

تازه و نو
5- ش��يره درون گل – پش��ت سر 

هم – شهر رودخانه
6- غمگين – از غزوه هاي معروف 

– نوعي كفپوش كركي
7- ناسپاس��ي كردن – فرومايه – 

منزل بزرگ
8- همراه آشغال – سست رأي – 

پول ژاپن
9- س��لطان جنگل – جمع درس 

– كانون ها
10- گريختن – س��رفصل روزنامه 

– مجلس اعيان
11- تخت روان آخرت – خارج كردن آب و امالح اضافي از بستر و يا عمق خاك – مغاك

12- ش��ركت صنايع سنگين سوئدي – شيوا – شخص يا چيزي كه دست زدن 
به آن ممنوع باشد

13- تاقچه اي در ديوار – قادر – مخفف از ما – يكي از حروف انگليسي
14- فراخي، توانگري – بازيگر مرد هر سه مجموعه سريال پرطرفدار پايتخت

15- پانسمان – باطل كردن – ضد شر

 عمودي:
1-خوراك سفر – بدبخت و بي طالع

2- جرقه – محصول گياه گون – باطل كردن
3- گرد دهان از جانب بيرون – پنبه زن – گل هميشه بهار – عمو

4- سيما و رخسار – بسيار خنك – شيريني پيچي
5- س��ايه انداز س��ر – تبعات يك حادثه و رويداد – فيلمي كمدي و رمانتيك از 

محمد بانكي )الناز شاكردوست، بهنوش بختياري و سحر قريشي(
6- نام گلي و نوعي از ياس – كميابي – يكتا و يگانه

7- سيلي – پسوند رنگي – انگور خشكيده – فراموشي
8- نايب قهرمان ليگ برتر فوتبال كشور در فصل اخير

9- فوري – پدر از دست داده – سينماي سوخته – انتها
10- زب��ان ع��رب – چ��وب 
در  ش��هري   – س��وزاندني 

جنوب غربي اراك
11- راي��ج – دومين ش��هر 
پرجمعيت فرانسه – مي خزد 

و گاهي مي گزد
12- جانش��ين وضو – عزيز 

– قدرت
13- ضد كهنه – جمع نفس 

– متاع – واحد سيگار
14- ايستگاه قطار – پي در 

پي – روستا
 15- كش����ور عج��ايب –

يار زهره

 افقي:
1-تيم فوتبال يوناني – محصول 

– فيلمي از واچوفسكي
2- از داروهاي طبي – نظر انتخاباتي

3- ويتامين گوجه فرنگي – شهري 
در اس��تان فارس – نامي پارسي به 

معناي انديشمند – تصديق عامي
4- بيس��ت و چهارمي��ن حرف 
يونان��ي – مانند – اس��م فاعل 

مرخم است از نشستن
5- وسيله اي در ورزش باستاني 
– ن��ام دخترانه – ن��ام تجاري 

قطعه هاي پشم شيشه
6- خري��د و ف��روش – ام��ر به 

نوشتن – بازي كهن ايراني
7- باطل ش��ده – مثل و مانند 

– مهمانخانه
8- تازيان��ه – س��ريالي از رضا 

عطاران – طريق ميانبر
9- تغ��ار چوبي – هميش��ه – 

مركز كشورمان
10- واحد طول – پته – ماه ميالدي

11- خليج ببرها! – پذيرش دعا – از لوازم خانگي برقي
12- يك نوع ساز قديمي – كركس – دار فاني

13- گياهي است معطر – ستارگان – يخ – برجستگي ته كفش
14- كتاب ديني زرتشتي – تيم فوتبالي در آرژانتين

15- مركز كامرون – سم – از لبنيات پرمصرف

 عمودي:
1-نان خورشي از شير و ماست – يكي از صنايع دستي

2- زبان باستاني – ايوان معروف – گوژپشتي
3- خاري كه از آن كتيرا مي گيرند – باغ – گونه اي خورش – ويتامين نور خورشيد

4- مهمترين شرط دوستي – محكم و استوار – چاالك
5- وسيله آراستن مو – جنگ – دورترين جزيره نسبت به مركز استان هرمزگان

6- ش��هري پرجمعيت در تركيه – جعبه فلزي حاوي فش��نگ در س��الح هاي 
گرم – كلمه تأكيد

7- سطح – اندوه – خانه ييالقي مجلل – حشره چسبنده
8- آنكه در فكر هوسراني است

9- شهري در پرتغال – كشور قذافي – مكعب شماره دار – مخفف پوز
10- نظم، تشريفات – خلق و خو – لخت

11- ديدن – هرگز – درختي 
از تيره مخروطيان كه شباهت 

زيادي به كاج دارد
12- وج��ود ن��دارد – عصبي 
– نامي ك��ه در ابتدايي ترين 
برهه ه��اي تاريخي ب��ه زبان 

ادبي پارسي نو داده مي شده
13- مساوي – ناشناس – 
گازي بي بو – منقار مرغان

14- علوفه خشك – كارآموز 
– يكي از هنرهاي تركيبي

15- ناحيه اي از فضا زمان 
كه هي��چ چيز حت��ي نور 
نمي توان��د از ميدان جاذبه 

آن بگريزد – رويارويي
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اگر متوليان صنايع دستي 
حامي  مسگرهاي زنجاني 
به عن�وان يك�ي از مراكز اصلي 
مسگري در كش�ور باشند،  آنها 
قادرند ظروفي با ارزش ميليوني 
تولي�د كنند اما حاال دس�ت زياد 
است و صنعت مسگري با كمري 
خمي�ده يك تنه ي�اراي مقابله با 
سرمايه گذاراني را ندارد كه توان 
تولي�د ظ�رف مس�ي ب�ه تعداد 

بي شمار در يك روز را دارند

خيلي ه��ا معتقدند اينجا با درازاي 
ي��ك كيلومت��ري اش، بلندترين بازار 
مسقف كش��ور اس��ت. بازاري كه در 
مركز ش��هر زنجان ساليان سال است 
از خيابان س��عدي تا خيابان اصغريه 
ج��ا خ��وش ك��رده و مانند ه��ر بازار 
ديگري نبض اقتصاد شهر را در دست 
دارد.  طاق ه��اي آجري  س��قف بازار 
با قوس هاي هاللي ش��كل پشت سر 
هم رديف شده اند و دريچه هاي شش 
ضلع��ي كه بين هر ك��دام از طاقي ها 
نشس��ته، سقف را به آسمان دوخته و 
نور را به درون راهروي بلند و كشيده 
ب��ازار هل داده. تا چش��م كار مي كند 
مغازه هس��ت  و س��تون هاي گلداني 
شكلي كه از سقف به زمين رسيده اند 
و س��قف طاق طاقي بازار با آجرهاي 
رن��گ و رو رفته اي كه كهنگي ش��ان 

دلچسب است.
آجرهاي��ي ك��ه اوس��تا معمارها و 
بنا ه��اي دوران آغامحمدخ��ان قاجار 
يك��ي يك��ي كنار ه��م به صفش��ان 
كردن��د و هر ب��ار كه ن��گاه روي اين 
آجر ه��ا مي افتد، مي چرخ��د روي رد 
دس��ت همان بناها و اوستامعمارهاي 
دوران قاجاري��ه كه س��بك آن دوره 
را تم��ام و كم��ال در ب��ازار زنجان به 
نمايش گذاش��ته اند و نمونه كاملي از 
س��بك معماري آن دوره را به يادگار 

گذاشته اند.
آنقدر  بازار مس��قف،  طوالني ترين 
ك��ش مي آي��د و طاق هاي قوس��ي و 
هاللي اش از پي هم مي روند كه انگار 
در آن دور دور ه��ا س��قف هم مي آيد 
و ديوار ه��ا از دو س��و يكديگ��ر را در 
آغوش مي كش��ند. در ه��ر چند قدم  
يك داالن از دل راس��ته اصلي س��بز 
مي ش��ود و داالن ه��اي كوچك تر هم 
از دل همان داالن تازه س��بز ش��ده، 
س��ر در مي آورند و م��دام يكديگر را 
قطع مي كنند. گوش��ه به گوشه بازار 
درهاي قديمي هست كه باز مي شود 
رو به تاريخ،  رو به حياط ها و س��راها 
يا همان كاروانسراهايي  كه هر كدام 
عالم خودشان را دارند و گوشه گوشه 
ش��ان پر اس��ت از خاط��ره روزهايي 
ك��ه كاروان ها مي آمدند،  ش��ترها زانو 

مي زدند و اتراق مي كردند.
 بع��د هم م��ردم مي آمدن��د و در 
ميدان هاي مجاور كاروانس��راها جمع 

مي ش��دند و همي��ن ميدان ها تبديل 
مي شد به بزرگ ترين و پر رونق ترين 
چن��د  دوران.  آن  تجارتخانه ه��اي 
گرماب��ه و مس��جد  هم در گوش��ه و 
كنار بازار هس��ت كه اين مجموعه را 
كامل مي كنند. مجموعه اي تمام عيار 
از راس��ته ها، چارس��وق ها، حجره ها، 
كاروانس��راها، ميدان ه��ا، تيمچه ه��ا، 
داالن ها، مس��اجد، حمام ه��ا، تكيه ها 
وه��زار ب��اب مغ��ازه كه نش��انه هاي 
و  اقتصادي، اجتماع��ي  فرهنگ��ي، 
مذهب��ي را يكجا در خ��ود دارد و به 
عنوان ي��ك اثر تاريخي زن��ده، هنوز 
كه هن��وزه مي درخش��د و در س��ال 
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اضافه شد.
راس��ته هاي ب��ازار تم��ام نياز ها و 
احتياج��ات مردم را برطرف مي كنند. 
از شير مرغ  تا جان آدميزاد را مي شود 
اينجا يافت. راسته كفاش ها،  زرگرها، 
 بزازها،  سراج ها، نقره فروش ها جمعيت 
مي جوشد. بيشتر هم در قسمت هايي 
كه ميوه و س��بزي و خوراكي ها را در 
خود جاي داده. اما راس��ته مس��گرها 

حال و هواي ديگري دارد. 
اينج��ا يك��ي از مراك��ز فع��ال و 
قطب هاي مسگري در ايران محسوب 
مي شود. راسته اي قديمي با آدم هاي 
قديمي. تق تق تق... صداي چكش ها 
از هر س��و مي آي��د و صداي هر ضربه 
از دس��تان پر توان پيرمردي حكايت 
دارد كه عص��اره جانش را هربار و در 
هرضربه اي در دستانش جمع كرده و 
آن را در پتكي ريخته و محكم نگهش 
داشته. مرداني كه چندين سال است 
ش��غل آبا و اجدادي شان را زنده نگه 
داش��ته اند و ب��ا تمام قوا ب��ه جدال با 
زوال و ناب��ودي آن رفته ان��د.  كمت��ر 
جواني اين دور و برها ديده مي شود و 
مي توان در يكي از بزرگ ترين مراكز 
مس��گري اي��ران رنگ فرس��ودگي و 

كهنگي را به وضوح ديد.
 از پيرمرد مي پرس��م اينجا دست 
تنهاييد؟ همه كارها را خودتان تنهايي 
مي كني��د؟ او هم ورقه مس را جزجز 
كنان از تشت آب در مي آورد، دوباره 
به گوش��ه اي از كارگاه روي بالشتك 
رنگ پريده و كهنه اش مي رود و  چهار 
زانو مي نش��يند و چكش را محكم در 

دستان چروكيده اش مي گيرد.

 شيرين مهاجري

ب�ه  پزش�كان  وقت�ي  از 
اهميت ظروف مس�ي پي 
بردن�د و فهميدند غذاي�ي كه در 
اين ظرف ها تهيه مي شود سالم تر 
اس�ت، م�ردم ه�م دوب�اره ب�ه 
ظرف هاي مسي رو آوردند. تقاضا 
زياد شد و ما هم دوباره بعد از آن 
دوره س�خت و ع�ذاب آور يا علي 
گفتيم و كركره هاي كارگاه را باال 
زدي�م ام�ا اين بازگش�ت با يك 
رقي�ب هم�راه ب�ود يعن�ي وقتي 
تقاضاي مردم باال رفت، دالل ها و 
آن هايي كه كارشان دست بردن 
در جنس ه�اي اص�ل و س�اختن 

تقلبي اش است بيكار نماندند

 گزارش ايران از گشت و گذار در راسته 
مسگرهاي بازار زنجان
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 پيرمرد همه وجودش را جمع كرده در پتك آهني و بي وقفه  آن را فرود مي آورد 
روي  سر و كله مس گداخته اي كه از زير آتش و آب رد شده و حاال بي هيچ مقاومت 
و سرسختي زير دستان پيرمرد نشسته تا شكل بگيرد. ضربه ها يكي پس از ديگري 
فرود مي آيند. چهارصد ضربه براي يك قابلمه مسي. اين را خود پيرمرد مي گويد، 
آن ه�م در حال�ي كه ضربه ها را مي كوبد و صدا به صدا نمي رس�د. پيرمرد با عرقي 
كه روي پيشاني اش نشسته به جنگ گرمايي مي رود كه از كوره ها بلند شده.  كنار 
كوره ها نشسته و آنطور كه خودش مي گويد 60 سالي مي شود با اين كوره هاي داغ 
و سوزان همنشين است. پيرمرد برمي خيزد و يك تكه مس ديگر را به انبر مي گيرد 
و مي فرس�تد درون كوره. آتش كه به جان  ورقه مس مي افتد و س�رخش مي كند، 
انبر را فرو مي برد درون تشت آبي كه آن گوشه كنار كوره هاست و صداي جز و ولز 
ورقه مسي بلند مي شود و بعد آرام مي گيرد. صدايي كه ساليان سال است در گوش 
پيرمرد نشسته و برايش به ترانه اي قديمي و آشنا تبديل شده، اين را هم خودش 
مي گويد.  آتش از درون كوره ها زبانه مي كش�د و ه�رم آن، خود را از در كارگاه به 

بيرون مي رساند و راسته مسگرها مي شود گرم ترين راسته بازار زنجان.  

وقت��ي چكش را مي گيرد رگ هاي 
دستش سبز تر و برجسته تر مي شوند 
آنقدر ك��ه انگار مي خواهند پوس��ت 
زمخت دس��تش را بشكافند و خود را 
ره��ا كنند. بعد به ديوار تكيه مي دهد 
و قب��ل از آن كه چك��ش را روي مس 
گداخته ش��ده ف��رود آورد مي گويد: 
»گاه��ي وقت ه��ا پس��رم مي آي��د و 
كمك��ي مي ده��د اما بيش��تر وقت ها 
خودم هس��تم و خ��ودم« پيرمرد 78 
س��ال دارد، از قديمي ه��اي راس��ته 
مسگرهاست و درست مانند ورقه هاي 
مسي كه 60 سال از عمرش را با آنها 
س��پري كرده،  گرم و س��رد روزگار را 
زي��اد چش��يده و حرف ه��اي گفتني 
بس��يار دارد. از روزهايي كه مسگري 
از رونق افتاد و آن ده س��الي كه ديگر 
صداي تق تق چكش��ي در اين راسته 
بلند نش��د. پيرمرد آن روزها را خوب 

به ياد دارد.
روزهاي تلخ��ي كه فقط خرج بود 
بدون هيچ دخلي. مي پرسم روزهايي 
كه مسگري داش��ت به كلي فراموش 
مي ش��د و بازارش را كس��اد برداشته 
بود چه كار مي كرديد؟ زندگي چگونه 
مي گذش��ت؟ پيرمرد ترجيح مي دهد 
س��كوت كند و چيزي نگويد. سرش 
را ت��كان مي دهد و زي��ر لب مي گويد 
هر چه بود تمام ش��د، اما حاال هم با 
دردس��رهاي جديدي دس��ت به يقه 

ش��ده ايم و انگار اين روزگار با ما سر 
س��ازش ندارد. گاليه اش از ظرف هاي 
مس��ي پرس شده اي اس��ت كه حاال 
آمده ان��د ت��ا ب��ه ضرب��ه چكش هاي 
مسگران، دهن كجي كنند و  خستگي 

را به تنشان بگذارند.  
پيرم��رد ترجي��ح مي دهد به جاي 
و  از آن 10 س��ال رك��ود  صحب��ت 
بيكاري، بيشتر از روزهايي بگويد كه 
بازار رونق درس��ت و حس��ابي داشت 
و آب م��دام ت��ه دل مس��گران تكان 
نمي خورد: »از كودكي ش��اگردي پدر 
و عمويم را مي كردم، اما هفده هجده 
ساله بودم كه پدرم رفت و كارگاهش 
مان��د براي من و من ش��دم مرد اين 
كارگاه. قديم ه��ا براي تهيه مس هيچ 
مش��كلي نداش��تيم و هر جور كه بود 
تأمين مي شد. زماني هم مس كرمان 
س��هميه م��ا را تأمين مي ك��رد و هم 
كار و ب��ار رونق داش��ت و هم نگران 
كس��ادي بازار نبوديم. هم خودمان و 
هم كارگران شكمش��ان سير مي شد 
و خ��وش  زندگ��ي ش��ان خ��وب  و 
مي چرخيد. آنقدر ك��ه به اين صدا ها 
و گرم��ا و س��ختي اش مي ارزي��د و با 
جان و دل كار مي كرديم. تا سال هاي 
70 كه ديگر كس��ي طرف ظرف هاي 
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ما افتاد...« 
از او می پرس��م چه ش��د كه بازار 
دوب��اره رون��ق گرف��ت؟ »از وقت��ي 
پزش��كان به اهميت ظروف مسي پي 
بردند و فهميدن��د غذايي كه در اين 
ظرف ها تهيه مي ش��ود خيلي مفيدتر 
و مقوي تر اس��ت، مردم هم دوباره به 

ظرف هاي مسي رو آوردند.
تقاض��ا زياد ش��د و ما ه��م دوباره 
بع��د از آن دوره س��خت و عذاب آور 
ي��ا علي گفتي��م و كركره هاي كارگاه 
را ب��اال زديم اما اين بازگش��ت با يك 
رقيب همراه بود يعني وقتي تقاضاي 
مردم باال رفت، دالل ها و آن هايي كه 
كارش��ان دس��ت بردن در جنس هاي 
اصل و ساختن تقلبي اش است بيكار 
نماندند و حاال آنها هس��تند كه دارند 
م��ا را از مي��دان ب��ه در مي كنن��د و 
دستش��ان را گذاشته اند روي خرخره 
صنعتي كه ديگر جان و رمقي برايش 
نمانده. سهميه مس هم كه كفافمان 
را نمي دهد و براي تأمين آن مش��كل 
داريم.« مي پرس��م 60 سال مسگري 
بيشتر از هر چيز چه به شما آموخته. 

پير مرد مي گويد: صبوري را.
از كارگاه بي��رون مي آي��م و باز هم 
نگاهي به راسته مسگر ها مي اندازم. دم 
ظهر اس��ت و آفتاب پهن شده روي اين 
راسته كه سقفي هم ندارد.  كم كم بوي 
جگر و جغور بغور آن اطراف را بر مي دارد 
و دود بلن��د ش��ده از منقل ها چنان در 
مشام همه مي رود كه  پير و جوان هاي 
مس��گر و سفيد گر و كبوترفروش را كه 
در همان راسته مشغول كارند به سمت 

خودش مي كشد. 

متولي�ان  حماي�ت  مس�گري   ë
صنايع دستي را مي خواهد

جوان��ي ك��ه از دس��ت ها و س��رو 
وضعش پيداس��ت مش��غول مسگري 
بي��رون  كارگاه  ي��ك  از  ب��وده ه��م 

مي آيد و باالخ��ره جواني هم در بين 
قديمي هاي راس��ته مس��گرها رؤيت 
مي ش��ود. نامش مصطفي است و 25 
س��ال دارد. در كنار پدرش شاگردي 
مي كند و مس��گري را ب��ا همه پيچ و 
خم ه��ا و پس��تي و بلندي هاي��ش به 
بي��كاري ترجي��ح داده. مصطف��ي از 
درآم��دش راض��ي اس��ت و از اين كه 
تصميمش را گرفته و به اين س��مت 
آم��ده خوش��حال ب��ه نظر مي رس��د 

ام��ا مي گوي��د همس��ن و س��ال ها و 
دوس��تانش كه خيلي هايشان بيكار 
هستند حاضر نيس��تند اين شغل را 
انتخاب كنند چون ريسكش باالست. 
از مصطف��ي مي پرس��م چ��را؟ به 
خاط��ر مس هاي پرس��ي و س��هميه 
مس؟ و او پاس��خ مي ده��د:» اين كه 
يكي از بزرگ ترين مش��كالت ماست 
و ه��ر لحظه اين ام��كان را مي دهيم 
ك��ه بازارمان را از رونق بيندازند و باز 

هم مصيبت دهه هفتاد تكرار ش��ود، 
گران شدن مس و ورود ظروف مسي 
دست ساز، بازارمان را كه تازه داشت 
جان مي گرفت تا حدي  كس��اد كرده 
و در طول يك سال مس كيلويي 20 
هزار تومان افزايش قيمت داشته. اما 
جداي از آن م��ا به عنوان صنعتگران 
اين رش��ته پر فراز و نش��يب، نياز به 

حمايت هاي بيشتري داريم.« 
مصطف��ي مي گويد: »اگ��ر متوليان 
صناي��ع دس��تي حامي  مس��گرهاي 
زنجان��ي به عنوان يكي از مراكز اصلي 
مسگري در كشور باشند،  آنها قادرند 
ظروفي ب��ا ارزش ميليوني توليد كنند 
ام��ا حاال دس��ت زياد اس��ت و صنعت 
مس��گري با كم��ري خمي��ده يك تنه 
ي��اراي مقابله ب��ا س��رمايه گذاراني را 
ن��دارد كه توان توليد ظرف مس��ي به 
تعداد بي شمار در يك روز را دارند. آن 
هم ظروفي كه ارزان تر از ظروف دست 
ساز تمام مي شوند. اين كار مسگران را 
وادار مي كند به همان ظروف پرس��ي 
تحمي��ل ش��ده چند چك��ش بزنند و 
ب��ه اين كار تن دهند ت��ا بتوانند چرخ 
زندگي شان را بچرخانند. در حالي كه 
مس هاي پرس��ي هيچ ارزشي ندارد و 
آنچه دكتر ها درباره فوايد مس گفته اند، 
درباره ظروف مس��ي دست ساز صدق 
مي كن��د. اين كار نه تنها مس��گران را 
دلس��رد و نا اميد مي كند كه پايه هاي 
 اي��ن صنع��ت قديمي را ه��م با خطر 

روبه رو مي كند.« 

ë مس دس�ت س�اخته زنجان با 
مهر استان هاي ديگر

مصطف��ي كه تا ح��اال از مس هاي 
پرس��ي فرار كرده و آنه��ا را نپذيرفته 
مي گويد: »بيشترين مشتري مس هاي 
دست ساز ما از تبريز و تهران هستند 
اما آنها از م��ا مي خواهند مهر زنجان 
را روي ظرف ه��ا ح��ك نكنيم تا مهر 
خودشان را روي ظرف ها بزنند و آنها 

را بفروشند...«
 مصطف��ي عجل��ه دارد ك��ه برود 
و خودش را برس��اند ب��ه جگركي كه 
بويش كل راس��ته را از ه��وش برده. 
آفت��اب داغ  مي تاب��د و گرماي��ش با 
گرمايي كه از كارگاه ها بيرون مي زند 
درآميخت��ه. ص��داي ض��رب پتك ها 
كم ك��م آرام مي گيرد تا دس��ت هاي 
مسگران قوتي بگيرد و دوباره خون به 

رگ هاي برجسته دست هايشان بدود 
و كار را از سر بگيرند. تا ظرف ها يشان 
را با خون دل بس��ازند و در بازار هاي 
ديگر به اسم ديگران به فروش برسد. 
صداي پتك ها آرام گرفته اما اي كاش 
هيچوقت اين صدا در راسته مسگرها 
خاموش نش��ود و هركس از اين گذر 
عبور مي كند ص��داي ضربه چكش ها 

در ذهنش ثبت شود...

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

این هفته ممکن است طی یک گفتگوی غیر منتظره دچار شک و تردید 
شوید، شاید با نقطه نظراتی مواجه شوید که با برنامه های فعلی شما 
جور نباشند. متأسفانه مشکلی که اکنون با آن دست و پنجه نرم می 
کارند  در  وسیعی  الگوهای  شد.  نخواهد  حل  ها  راحتی  این  به  کنید 
بهترین  گذارند.  می  تأثیر  آینده  ماه  یک  طول  در  شما  موفقیت  بر  که 
راهکاری که به شما پیشنهاد می شود این است که تا حد امکان طبق 
برنامه ای که تعیین کرده اید پیش بروید، زیرا به این ترتیب از مسیر 
منحرف نخواهید شد. اگر تصمیم دارید که به نتیجه ی مطلوب برسید 

باید روی چیزهایی تمرکز کنید که ارزش پیگیری را دارند.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
معمواًل وقتی به افکارتان سر و سامان می دهید با اطمینان جهت مورد 
نظرتان را انتخاب می کنید، اما این هفته قضیه فرق می کند. شاید مدت 
ها بعد از این که به جوابی رسیدید هنوز در ذهن تان درگیر باشید و 
مدام کنکاش کنید. درست است که اکنون فشار زیادی به شما وارد می 
شود، اما نباید همه چیز را سیاه و سفید ببینید. به همه ی صداها گوش 
دهید بدون این که بخواهید بعضی های شان را خاموش کنید. برای 
این که به نتیجه برسید به شما توصیه می شود که بین عقل و خالقیت 

تعادل برقرار کنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
معمواًل نسبت به وقایع عملکرد صحیحی دارید، پس هر چه را که می 
است  این هفته ممکن  که  تنها خطایی  بگیرید.  کار  به  این هفته  دانید 
را  خودتان  که  است  این  کند  دار  لکه  و  مات  کمی  را  تان  عقل  فضای 
زیادی جدی می گیرید. اصاًل مهم نیست کاری که انجام می دهید چه 

اکنون  صورت  هر  در  است،  اهمیت  پر  و  بزرگ  خودتان  نظر  به  قدر 
نباید خودتان را بیش از حد بزرگ بپندارید. سعی کنید اولویت بندی 
ها را درست انجام دهید، آن وقت خواهید دید که چه قدر می توانید از 

روزتان لذت ببرید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
این هفته ماه با ویژگی دمدمی مزاجی به صورت فلکی قوس با ویژگی 
برون گرایی وارد می شود، از این رو ممکن است حس و حال خوبی 
موضوعات  به  است  ممکن  ساده  خیلی  تعامالت  حتی  باشید.  نداشته 
خیلی پیچیده تبدیل شوند، به ویژه اگر به طریقی ناصحیح به دنبال 
به  عقالنی  افکار  با  شما  منطقی  غیر  احساسات  بگردید.  امور  معنی 
صحیح  پاسخ  به  توانید  نمی  ها  راحتی  این  به  و  اند  برخورده  تضاد 
که  دیدید  اگر  است.  غیر ممکن  افکارتان هم  به  اعتماد  و حتی  برسید 
حقایق پیرامون اطالعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار نمی دهند می 

توانید به حس ششم تان رجوع کنید.

متولدین مرداد )شیر(:
اگر  هستید.  تغییر  دنبال  به  ممکن  حد  از  بیشتر  که  رسد  می  نظر  به 
ندارد که  دلیلی  تان پیش نمی رود  نفع رویاهای  به  دیدید که شرایط 
می  پیش  در  که  اقدامی  هر  درآورید.  صدا  به  را  خطر  زنگ  بخواهید 
نباید خالف جریان شنا  باشید که  به خاطر داشته  را  این  گیرید فقط 
به مقصد مورد  از معمول  باشید که زودتر  انتظار داشته  بعد  کنید و 
نخواهند  بار  به  تان  های  تالش  نباشید  صبور  اگر  برسید.  نظرتان 
باید حقایق  از همه  اول  بردارید  را  این که قدم بعدی  از  قبل  نشست. 
را بسنجید و بگذارید واقعیت روال طبیعی خودش را طی کند. اکنون 
باید بتوانید بین چیزهایی که می توانید تغییرشان دهید و چیزهایی 
که از اختیارات شما خارج اند تمایز قایل شوید تا شانس موفقیت تان 

بیشتر شود.

متولدین شهریور )سنبله(:
اکنون به نظر می رسد که می توانید یک موقعیت خاص را با وضوح 

بیشتری از قبل نظاره کنید. شاید از حضور عطارد در نشانه ی تحلیلی 
به یک مشکل  از حد  بیش  فکر کردن  که  بدانید  اما  نباشید،  آگاه  خود 
واقعیت جدیدی که  با  را  باید خودتان  انجامد.  نمی  راه حل  به  لزومًا 
به آن پی برده اید هماهنگ کنید، به همین خاطر ممکن است احساس 
ناخوشایندی به شما دست دهد. به هر حال وقتی توانستید اصالحات 

الزم را انجام دهید می توانید با خیال راحت به مسیرتان ادامه دهید.

متولدین مهر )ترازو(:
بسیار  رو  این  از  برد،  می  سر  به  شما  ی  نشانه  در  عطارد  هفته  این 
مشتاق هستید که یک تولد دوباره ی فکری را تجربه کنید. اما حواس 
تان باشد که به دام نیفتید، اکنون نباید از احساسات تان فاصله بگیرید. 
درست است که می خواهید همه ی کارهای تان بر منطق استوار باشد، 
اما بدانید که قلب و احساس تان هم حرف هایی برای گفتن دارند که با 
آن چه عقل به شما می گوید متفاوت است. سعی نکنید که این هفته هر 
طور شده به یک جواب معلوم و خاص برسید، مطمئن باشید که زمان 

خودش همه چیز را سر راه تان قرار می دهد.
متولدین آبان )عقرب(:

گاهی به این نتیجه می رسید که اگر واکنش های تان در مقابل وقایع 
طرز  چنین  اما  داشت،  خواهید  بهتری  زندگی  باشد  احساسی  کمتر 
از بزرگ ترین توانایی های شما  فکری نمی تواند درست باشد. یکی 
همین احساسات عمیق تان است. به نظر می رسد که اکنون اطالعاتی 
از ناخودآگاه تان دریافت کرده اید که برای مدتی کوتاه به ذهن تان پیچ 
و تاب خواهند داد. در مقابل این جریان مقاومت نکنید، به احساسات 
روال  هم  جریان  این  بگذارید  و  باشید  داشته  اطمینان  خود  درونی 

طبیعی خودش را طی کند.

متولدین آذر )کمان(:
اکنون می توانید محدودیت هایی را که در عملی کردن برنامه های تان 
با آن ها مواجه هستید ببینید. این قابلیت را دارید که همه ی جوانب را 
یک جا ببینید و همین باعث خواهد شد که با اطمینان بیشتری تصمیم 
بگیرید. اما به شما توصیه می شود که عجله در کارتان نباشد، بهتر 

است به دنبال یک راه حل طوالنی مدت بگردید. اگر می خواهید موفق 
شوید باید کمی صبر کنید.

متولدین دی )بز(:
می  طول  ها  هفته  البته  که  است  جریان  در  شما  زندگی  در  تغییراتی 
کشد تا فرآیند آن کامل شود. انتخاب هایی که این هفته خواهید داشت 
می توانند نقش تعیین کننده ای در تغییرات پیش رو داشته باشند، به 
قابل  اجازه دهید که وقایع غیر  نباید  اکنون  ویژه در زمینه ی کاری. 
کنترل زندگی سایر امور را تحت الشعاع قرار دهند. سعی کنید بحران 
تان نزدیک  اهداف  به  تا  با دقت نظر رفع رجوع کنید  را  های کوچک 

تر شوید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
اگر این هفته ببینید که چیزی مانع رسیدن شما به مقصد مورد نظرتان 
خود  ی  حوصله  و  صبر  حتمًا  است  کرده  سد  را  تان  راه  و  شود  می 
کند  می  تان  کمک  صحیح  ریزی  برنامه  یک  داد.  خواهید  دست  از  را 
تا موانع احتمالی را از سر راه بردارید، اما این را هم بدانید که اکنون 
نباید خودتان را برای غلبه بر موانع خسته و اذیت کنید، زیرا احتیاط 
به تنهایی چاره ی کار نیست. حتی غلبه بر محیط پیرامون هم دوای 
درد شما نیست. اکنون باید یاد بگیرید که چگونه در هماهنگی کامل با 
محیط پیرامون حرکت کنید. باید با ریتم های کهکشانی هم نوا شوید، 

نه این که مقابل آن ها بایستید.

متولدین اسفند )ماهی(:
این هفته آن قدر فرصت ندارید که هر قدر دل تان خواست رویاپردازی 
کنید، زیرا یک موضوع احساسی پیش آمده که هفته هاست منتظر دقت 
نظر شماست و اکنون باید به آن رسیدگی کنید و دست از خیال پردازی 
بردارید. قبل از این که شرایط حاضر بیشتر از این غیر قابل مدیریت 
شود باید مسئولیت تعهدات تان را به عهده بگیرید. باید یک رویکرد 
با اندیشه درست در پیش بگیرید، مطمئن باشید که بعد می توانید با 

خیال راحت به خیاالت تان برسید.

جدول و سرگرمی

استخدام 
مدیر پیتزاشاپ 

RH10 با تجربه کافی و مجرب با حقوق مکفی در منطقت گت ویک
در صورت نیاز محل اسکان تامین می شود

07960646686

پیتزا فروشی در شهر
 ساحلی یورکشایر

با فروش خوب و پتانسیل خیلی زیاد در کمترین زمان 
بفروش می رسد

07546955351 کیوان





ادبیات مهاجرت
از دیرباز پدیده مهاجرت اهالی ادب و هنر به سرزمین 
جدیدی  ادبی  مکاتب  و  ها  جریان  بروز  با  دیگر  های 

همراه بوده و باعث شده تا گونه های متفاوت پدید آید.

در  ادبی  مکاتب  گیری  شکل  و  تحول  و  تغییر  روند  این 
اقصا نقاط جهان وجود داشته و مختص یك کشور و یا 
ابعاد شکل گیری  گروه خاصی نیست. در عین حال که 
آن در کشورها و مناطق گوناگون متفاوت بوده است و 
نمی توان تمام رویدادهای مختلف را در یك سرند ریخت 
و به آن یکسان نظر داشت.در این میان باید به این مساله 
تقسیم  گروه  دو  به  مهاجر  نویسندگان  که  داشت  توجه 
می شوند. یکی گروهی از نویسندگان که با میل و رغبت 
قبلی سرزمین مادری خود را ترك کرده اند و هیچ گونه 
عامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این تصمیم گیری 
دخیل نبوده است. دیگر افرادی که با اجبار مام وطن را 
ترك کرده اند که غالبًا مسایل سیاسی و اجتماعی در این 
تصمیم گیری دخیل بوده است. با این اوصاف مهاجرت 
را تصمیمی شخصی می پندارند، چرا که نویسنده در هر 
شرایطی می تواند ماندگار شود و به مهاجرت تن ندهد.
ترین مساله  دیار کردن مهم  ترك  و  فلسفه مهاجرت  در 
وجود  به  هنرمندان  و  کتاب  پدیدآورندگان  برای  که  ای 
است،  رایج  باورهای  و  فرهنگ  تفاوت  ماجرای  آید  می 

چرا که نویسنده در سرزمینی می زیسته که هنجارها و 
باورهای خاصی در جریان بوده و حال او به سرزمینی 
پا گذاشته که به گونه ای کاماًل متفاوت به مسایل نگاه می 
کنند. از این رو یك فرد مهاجر که صاحب قلم است و می 
خواهد آرا و اندیشه خود را بعدها منعکس سازد در یك 
آوردگاه بس عظیم و چه بسا هول برانگیز قرار می گیرد. 
بزرگ  او  نظر  در  چنان  آن  هنجارها  و  فرهنگ  تفاوت 
جلوه می کند که شخص گاه توان تحمل شرایط موجود 
را ندارد و چه بسا فرد مذکور را به انزوا و یا خودکشی 
یا فرهیخته مهاجر برای  این رو نویسنده  سوق دهد.از 
تداوم زندگی می بایست تا آن جا که می تواند خود را با 
شرایط جدید وفق دهد حتی به این قیمت تمام شود که 
به بسیاری از باورها و اعتقادات خود پشت پا زند و از 
آن جایی که نویسندگان نسبت به عوام صاحب اندیشه و 
فکر هستند به راحتی هر مساله ای را نمی توانند سپری 
کنند و یقینًا هر رویدادی در ذهن آن ها تاثیرگذار بوده 
و چه بسا باعث گردد تا فرد مذکور مدت های مدیدی با 
یك مساله درگیر باشد و رنج ببرد. در صورتی که یك فرد 
عادی به دلیل سطحی نگری های خود شاید بهتر بتواند 
مسایل را سپری کند و کمتر به ابعاد قضیه فکر کند.از 
این رو می بینیم که ادبیات مهاجرت ادبیات دلتنگی ها، 
گله گذاری ها و شرح عوالم درونی و غربت هاست. بروز 
باعث  چشمگیری  طور  به  دوم  و  اول  جهانی  جنگ  دو 
به  شد  الملل  بین  سطح  در  مهاجرت  ادبیات  آمدن  پدید 
گونه ای که این ژانر خاص در اروپا همچنان تاثیرگذار 

را  امریکا  و  اروپا  ادبیات  سرنوشت  توانسته  و  بوده 
دگرگون کند. به روی کار آمدن ادبیات مدرن و در پی آن 
ُپست مدرن تمامی نشات گرفته از ادبیات مهاجرت است.
توجه به دنیای درون، شرح مکنونات ذهنی و فرو بردن 
ذهن  در  تنها  که  حوادثی  سری  یك  در  شعر  و  داستان 
شخصیت ها حادث می شود تمامی به دلیل وقوع جنگ و 

در پی آن بروز ادبیات مهاجرت شکل گرفته است.
تا  داشتند  سعی  بسیاری  مطروحه  مسایل  از  جدای 
ادبیات مهاجرت را تعریف و تشریح و گونه بندی کنند. 
پیش  که  چرا  نیست  پذیر  امکان  راحتی  به  کاری  چنین 
مورد  کشور  دو  فرهنگی  و  اجتماعی  شرایط  باید  آن  از 
بررسی قرار گیرد.یعنی در درجه اول باید شرایطی که 
جدید  شرایط  و  بوده  درگیر  آن  در  هنرمند  و  نویسنده 
بررسی و با هم قیاس شود و از آن جایی که این فرایند در 
کشورهای گوناگون ممکن است شکل گیرد نمی توان به 
تعریفی دقیق و منطقی در این وادی برسیم و یك تعریف 
ثابت را برای تمامی مهاجران نویسنده و ادبیات حاصل 

از آن ارایه دهیم.
شده  غرب  در  خصوص  این  در  هایی  بندی  گونه  البته 
حساب  معیار  یك  عنوان  به  توان  نمی  حال  این  با  است، 
ها  آلمانی  کرد.  نگاه  آن  به  شبهه  و  شك  بدون  و  شده 
آلمان  تا دوران ظهور گوته در  اعتقاد هستند که  این  بر 
را  کشور  آن  در  مهاجرت  ادبیات  توان  می  حدودی  تا 
با بروز مهاجرت های عظیم  آن  از  اما بعد  بررسی کرد 

این کار امکان پذیر نیست.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد
زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن
که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

ز انقالب زمانه عجب مدار که چرخ
از این فسانه هزاران هزار دارد یاد

قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش
ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند

که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم
که الله می دمد از خون دیده فرهاد
مگر که الله بدانست بی وفایی دهر

که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد
بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم

مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد
نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر

نسیم باد مصال و آب رکن آباد
قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ

که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد

Ghazal of Hafez Shirazi
In Persian with English translation
Original Translation by Henry Wilberforce Clarke (1840-1905)
Compiled and Corrected by Dr. Behrouz Homayoun Far

Wine and hidden pleasure, what are they? Baseless work.
On the ranks of profligates we dashed. What is fit to be-be!
Unloose the heart’s knot; and, think not of the sky:
For such a knot, the thought of no geometrician hath loosed.
At Time’s changes, wonder not. For the sphere
Recollecteth many a thousand tales of this.
With respect, take the goblet. For its composition
Is of the skull of Jamshid, of Bahman, and of Kubad.
Where Kawoos and Kay went, who is informed?
How Jamshid’s throne went to the wind who is informed?
From passion for Shirin’s lip, yet I see
That, from the blood of Farhad’s eye, the tulip blossometh.
Perchance the tulip knew Time’s unfaithfulness:
For, since she was torn and become, from out of her hand she hath not placed the cup
of wine.
Come! come! so that, awhile, with wine ruined we may become:
Perchance, to that great fortune, we may, in this ruined place, reach.
For wandering and journeying, me, permission give not
The breeze of Musalla’s dust, and the water of Roknabad.
Like Hafez take not the cup save to the sound of the harp:
For, to the silk of joy, they have bound the glad heart.

محل تبلیغات شما
07811000455
ad@persianweekly.co.uk

بحران مهاجرت و 
مضحکه حقوق بشر 

 
علیرضا آقایی راد 

 
از زمان جنگ جهانی دوم روبه روست. هر سو  با بزرگ ترین سیل مهاجران  اروپا 
چشم می چرخانی، توی تمام سایت ها و در تمام شبکه های خبری، سر خط خبرها 
به عکس، فیلم و گزارش هایی مربوط به مهاجران به اروپا اختصاص دارد. زن ها، 
مردها و کودکان بی سرزمین، از هراس هزار بختك چمبرك زده بر سرزمین هایی که 
انگار قرار نیست روی آرامش به خود ببیند، خطرهای متعددی را به جان می خرند 
تا خود را به اروپای به ظاهر مترقی برسانند؛ مردمان از خانه رانده و حاال پشت 
مرزهای کشورهای اروپایی مانده. مردمی که روزی روزگاری نه چندان دور، در 
مملکت خود سری داشتند و سامانی، حاال محتاج لقمه ای نان از سر خیرات و تبلیغات 
شکم سیران اروپایی اند. نمی دانم چند درصد مردم اروپا تا پیش از سرطان داعش 
بودند.  دیده  را  دمشق  یا  حلب  آنان  از  نفر  چند  نمی دانم  کرده اند.  سفر  سوریه  به 
جالل  را.  خاورمیانه  عروسان  از  یکی  بگویم  است  بهتر  یا  خاورمیانه  عروسان 
نگاه  با  که  گرفته  باال  تفاخر  به  این مردم سر  از  یك  کدام  را  این شهرها  و جبروت 
حلب،  بودند؟  کرده  لمس  نزدیك  از  و  دیده  می نگرند  مهاجران  این  به  تحقیرآمیز 
دمشق و شهرهایی که امروز جز تلی از خاك نیستند، در روزگارانی نه چندان دور در 
همین حوالی پیش از فاجعه، از بسیاری از شهرهای کشورهایی مانند مجارستان و 
لهستان زیباتر، مترقی تر، بافرهنگ تر و دلنشین تر بودند. حاال مردمان این تمدن های 
تاریخی، باید بدترین رفتارها را پشت مرزهای کشورهای به ظاهر متمدن اروپایی 
بیننده ای  کمتر  بر  امروز  ربوده اند.  آنان  از  قاتالن  که  آرامشی  امید  به  کنند  تحمل 
پوشیده است که اروپا با چیزی به نام بحران مهاجران روبه روست. اما آنچه بیش از 
همه هست و کمتر به چشم می آید، بحران حقوق بشر است در قاره ای که داعیه های 
و  مرد  زن،  یك  و  هفتاد  مسافر،   71 تابوت های  هنوز  دارد.  حیطه  این  در  آنچنانی 
کودك که از پشت کامیونی کشف شده در سردخانه است. وین و شب های پرستاره 
و نوای موسیقی اش آیا خواب راحتی را زین پس تجربه خواهد کرد؟ یا مجارستان 
که در دسته بندی هم قاره ای های خودش هم در ردیف کشورهای درجه دوم اروپایی 
محسوب می شود و حاال مرزهایش را چنان بر عده ای انسان آواره بسته که هر که 
نداند فکر می کند آن سوی این دیوارهای سر به فلك کشیده و سیم های خاردار، چه 
سرزمین شگفت انگیزی پنهان شده، بد نیست سری به تاریخ معاصر خودش پس از 
پایان جنگ جهانی دوم بزند و به مردمانش یادآوری کند روزگاران نه چندان دوری 
روزگار  بی سرزمین  و  آواره  آدم  همه  این  روزهای  این  مشابه  وضعیتی  در  که  را 
در  اساسی  ایرادات  و  خألها  دیگر  بار  یك  مهاجرت  بحران  القصه!  می گذراندند. 
قوانین حقوق بشری جهان را به رخ سیاستمداران اروپایی و جهان کشید. خألهایی 
تا کی  آواره.  انسان  این همه  قیمت جان  به  دارد  تاوانی  و اصالح شان  پر کردن  که 

جهان به ظاهر مترقی بیدار شود!


