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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى

به راستى واژه مهاجرت از آن جنس واژه هايى است كه آدمى در دوران 
از  كودكى   دوران  در  كند،  تجربه  نمى خواهد  اصال  بزرگى ،  و  كودكى 
دوستانش و هم بازى هايش و هم مدرسه اى هايش و در بزرگى از فاميل و 
اهل ديار و ميهن اش. اما اقتضاى روزگار و جبر زمانه آدمى را به كارهايى وا 
مى دارد كه شايد چاره ديگر در آن نمى يابد كه يكى از اصول اعالميه جهانى 
حقوق بشر حتى نخوانده  و ندانسته كه به هر انسانى اجازه توطن را در هر 
جايى از اصول اساسى حقوق انسانى بر مى شمرد را  اجرا كند و به جايى 

ديگر مهاجرت كند.
اكثريت ما ايرانيان كه از خانه آبا و اجدادى خود بعد از انقالب شوم 1357 
به خارج  آمديم اگر رژيم تماميت خواه و جنايتكار خمينى و دودمانش بر 
سرير قدرت پنجه نيانداخته بودند هرگز اين جا و آن جا كولونى هاى ايرانى 
بوجود نمى آورديم و رحل اقامت نمى افكنديم و امروز كه بوى الرحمن 
رژيم اسالمى در آمده نيز تنها فكر و ذكرمان بازگشت به ميهن مالوف با 
سرفرازى و گردن فرازى و عدم تمكين به رژيم سركوبگر در تمامى سال هاى 

دربدرى است. 
اكنون كه ما مى خواهيم به دوران مهاجرت خود پايان دهيم، عده اى بايد 
مهاجرت خود را آغاز كنند و اگر مبنا را بر آن قرار دهيم كه ما در صورتى 
بر مى گرديم كه حكومتى سكوالر و دموكرات بر سر كار بيايد آغاز كنندگان 
مهاجرت از ايران بايد كسانى باشند كه از اين حكومت جديد صدمه مى 
خورند و بايد در برابر دادگاه هاى مردمى حساب و كتاب بدهند. اينان 
گروه هاى شامل سردمداران رژيم، روحانيون شريك در قدرت جهنمى 
دستگاه، پاسداران و بسيجى ها ،  ارتشى ها، ماموران امنيتى  (رسمى و غير 

رسمى)بلند پايه و ميان پايه  و البته بخش دون پايه كه دستشان به خون ملت 
ايران آغشته شده است، خواهند بود.

 موضوع اصلى اين است كه احتماال مبارزان راه رهايى ايران در انديشه آن 
هستند كه نگذارند اين جانيان از برابر دادگاه بگريزند. من اطمينان دارم كه در 
فرداى ايران اداره اى علم خواهد شد كه اين فراريان را چه در داخل ايران و 

چه در خارج از ايران، شناسايى، دستگير و روانه دادگاه ها كند.
بنابراين هم چنان كه در فرداى جنگ جهانى دوم، يهوديان بازمانده از 
هولوكاست، گروه هاى شكار، براى دستگيرى فراريان نازى از چنگال عدالت 
به راه انداختند به نظر مى رسد كه ما ايرانيان نيز به شكار اين گريز پايانى با 

فهرست جنايات زير  خواهيم پرداخت.
* كشتارهاى كردستان، گنبد ، خوزستان و....

* كشتارهاى دهه 60 از نيروهاى سياسى
* كشتار زندانيان سياسى و عقيدتى در سال 67

* ترور و كشتار ايرانيان فعال سياسى در خارج از ايران
* ترور و كشتار ايرانيان داخل كشور

* سركوب جنبش ها به طور كلى و بويژه سركوب جنبش هاى دانشجويى 
و قتل بسيارى از فعاالن آنها

* مسئولين فرمان هاى كشتار، سنگسار و مجريان فرمان ها 
فهرست بسيار بلند باال است و مى توان هم چنان نوشت و نوشت. اما اين 
جانيان در مقابل چه خواهند كرد، اين مهاجران جديد نيز بيكار نخواهند 
نشست و دست روى دست نمي گذارند كه به سراغ شان برويم. هم چنان كه 
بخشى ازجانيان نازى به هر ترفندى بود سال ها خود را پنهان كردند و برخى 

تفاوت هاى جامعه مهاجرتى با 
جامعه امنيتى
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 ................................... براى مدت 12 شماره مى باشم.                                              

      

تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تكميل نموده و به همراه چك به آدرس مجله ارسال فرماييد و يا با دفتر مجله تماس بگيريد

از آنها باالخره از چنگال عدالت فرار كردند و  در عزلت و غربت در گذشتند 
و البته برخى ديگر توسط شكارچيان دستگير و سرنوشت آنها  به دادگاه ها 

احاله شدند كه معروفترين آنها آدولف آيشمن بود.
و پرسش مهم اين است،  چه كسانى به اين فراريان كمك خواهند كرد؟

كشورهاى هم پيمان با جمهورى اسالمى كه در جنايات اين رژيم سهم 
اساسى دارند، روسيه و چين در راس آنان و كشورهاى اسالمى در پس آنان و 
چند كشور مانند كوبا و ونزوئال . آيا اينان پناهگاه فراريان خواهند بود؟ و چه 
سازمانهايى؟ و هم چنان كه امروز ثابت شده است، واتيكان به فراريان نازى  
براى مخفى شدن يارى مى رساند... آيا دستگاه هاى روحانيت شيعه در عراق 
و پاكستان و لبنان و كشورهاى ديگر به هم قطاران خود كمك خواهند كرد و 

به آنها كمك خواهند كرد تا از مجازات بگريزند.
واتيكان با نازى ها در مخالفت با كمونيست ها همسو بود و سازمان هاى 
روحانيت شيعه خارجى با فراريان جنايتكار جمهورى اسالمى در مخالفت با 
ارزشهاى غربى. هم چنان كه كوشش هاى شيندلر و يا عبدالحسين سردارى 
را بدون چشم داشتى در نجات يهوديان بى گناه از چنگال نازى ها را داريم،  
در مقابل فرار جنايتكاران نازى و كمك هاى ذى قيمتى كه به اين فراريان داده 

شد را نيز داريم. 
براى مثال، صليب سرخ جهانى يك قلم به همه گردان اوكرايينى اس اس كه 
شامل 11 هزار زن و مرد مى شد كه در كشتارگاه هاى نازى به عنوان گاردهاى 
محافظتى خدمت مى كردند 9000 برگه هاى سفر  صادر كرد و با همراهى و 
تاييد پاپ اعظم، آنها از اروپا به كانادا مهاجرت كردند. آيا در آينده جنايتكاران 
رژيم  جمهورى اسالمى با كمك هالل احمر كشورهاى عربى و اسالمى و 
پشتيبانى روحانيت شيعه به مخفى گاه ها نخواهند رفت؟ آيا آنها تغيير هويت 
مى دهند؟ چه كسانى جز مهاجران قديمى تر مى توانند آنها را شناسايى كنند؟
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پرونده 

مهاجرت در پيشينه تمدن بشر اصلى انكار 
ناپذير است. فراموش نكنيم كه انسان براى 
دشت ها  در  گزينى  سكنى  از  پيش  سده ها 
فراهم  جهت  به  كشاورزى،  به  رو آورى  و 
آوردن خوراك خود كه عموما از طريق شكار 
گوناگون  فصول  در  مى شد  تامين  حيوانات 
سال براى دست يابى به منابع غذايى مجبور 

به مهاجرت بود.
تمدن ها  عطف  نقطه  مهاجرت  گويى  اما 
دوره هاى  در  بشر  حقيقت  در  هست.  هم 
پس از جاى گيرى در تمدن هاى كوچك و بزرگى كه بنا مى نهد به 
داليل گوناگون مجبور مى شود كه خانه و كاشانه اش را رها كرده و به 
سفر هايى دست بزند كه مسير تاريخ را دگرگون مى كند. برخى از اين 
داليل به لحاظ آب و هوا و جغرافيا است، مانند آنچه از مهاجرت اقوام 
آريايى از دشت هاى شمالى سيبرى به سوى جنوب بيان شده است.
(فارغ از اينكه برخى يافته هاى باستانى اصوال چنين مهاجرتى را نفى 

مى كند.)
اما بخش مهمى از مهاجرت هاى انسانى در دوران پس از تمدن شهرى 
به موضوعات اعتقادى و انديشه اى باز مى گردد. يكى از قديمى ترين 
نمونه هاى چنين مهاجرت بزرگى را مى توان در  مهاجرت يهوديان از 
مصر به اسرائيل دانست. آنها كه سال ها قبل  از سرزمين خود به مصر 
رفته بودند، سرانجام به رهبرى موسى پيامبر بزرگ آيين يهود تصميم به 

بازگشت به سرزمين اصلى خود را مى گيرند تا در اين مهاجرت بتوانند 
ضمن آزادى از قيود بندگى فرعون، آزادانه خداى خود را پرستش كنند 

و تمدن خويش را احيا نمايند.
زمان  آن  و  قوم  همين  در  مى توان  را  مهاجرتى  چنين  ديگر  نمونه 
كه به فرمان كورش بزرگ درهاى زندان بابل باز مى شود، ديد. او به 
يهوديان اين اختيار را مى دهد تا بار ديگر به اسرائيل بازگردند و از نو 
معبد خويش را بنا نهند و يا اينكه در هركجاى امپراطورى وسيع او 
كه دوست دارند ساكن شوند. يهوديان نيز از همين فرصت تاريخى 
بهره برده و عالوه بر آن كه بخشى از آنها به زادگاه اجدادى خود باز 
مى گردند، گروه ديگرى از آنها نيز به سوى شرق روان مى شوند و در 
اقصى نقاط فالت ايران خانه مى سازند و در تداوم تمدن ايرانى نقشى 

حائز اهميت به عهده مى گيرند.
نمونه بارز ديگر مهاجرت عقيدتى كمى بيش از هزار سال پس از 
فتح بابل به وسيله كورش، اما اين بار در صحراى عربستان رخ مى دهد. 
محمد  پيامبرشان  همراه  به  را  گذشته  سال  سيزده  كه  مسلمانان  تازه 
عقيدتى  فشارهاى  دليل  به  كرده اند،  زندگى  دين  اين  زادگاه  مكه  در 
شهر  اين  از  مهاجرت  به  تصميم  مكه  حاكمان  سوى  از  شده  اعمال 
به شهرى ديگر(مدينه امروزى در عربستان) مى گيرند و در پى همين 
آنها قدرت يافته، حكومت تشكيل داده و بعد ها  مهاجرت است كه 
اين  نقش  مى گيرند.  خود  اختيار  يد  در  دنيا  در  را  بزرگى  متصرفات 
كه  است  اندازه  آن  تا  مسلمانان  نزد  در  سياسى  و  اعتقادى  مهاجرت 
قرن هاست مبدا تاريخ خويش را از سال آغاز اين مهاجرت و نه حتى 

مهاجرت و دغدغه هايى به 
وسعت تاريخ
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پرونده 

ميالد پيامبرشان و يا بعثت او به پيامبرى گاهشمارى كرده اند.
پارسيان هند نمونه ديگرى از اين مهاجرت ها هستند. آنها كه همچنان 
كه از نامشان پيداست، ايرانيان زرتشتى بودند  كه در پى حمله اعراب 
به ايران و استيالى اسالم بر سرزمين آبا و اجداديشان، نمى توانستند 
آزادى هاى خويش را داشته باشند. از همين رو به هندوستان آن زمان 
مهاجرت كردند و خود به جامعه اى ممتاز در آن سرزمين تبديل شدند.

مى بينيم  مى رسيم  معاصر  دوره  به  ديدگاه  همين  راستاى  در  وقتى 
كه دوره مهاجرت بزرگ نزد بهاييان نيز وجود دارد و در دهه 1960 
ميالدى رهبر اين آيين مذهبى از پيروانش مى خواهد تا به اقصى نقاط 
جهان مهاجرت كنند و در شهرها و كشورهاى گوناگون جهان محافل 
بهايى را تشكيل دهند. اين فرمان مذهبى كه نزد بهاييان به دوره ده ساله 
انديشه هاى  گسترش  در  ممتازى  نقش  دارد،  شهرت  شدن  جهانى 
بها اهللا و تقويت اين آيين داشته است تا آنجا كه امروزه آن ها در اكثر 
كشورهاى جهان پيروانى دارند و به ترويج آيين خود همت گمارده اند.
بى شك در كنه درك چنين نمونه هايى از مهاجرت يك اصل متفق 
وجود دارد و آن شرايط حاكم در جامعه مبدا بوده است كه فرصت 
رشد و حتى ادامه حيات را براى نحله هاى فكرى جديد محدود و حتى 
تا پيروان يك  ناممكن مى كرده است. همين شرايط موجب مى شود 
آيين، مكتب فكرى و يا مخالفان يك حكومت مجبور به ترك وطن 
اصلى خود شده و در گوشه اى ديگر از جهان تالشى را براى ادامه بقاى 

اجتماعى خود و انديشه هايشان شروع كنند.
در قرون معاصر نمونه هاى متنوعى از مهاجرت را مى توان يافت. حتى 
وقتى بسيارى از دگر انديشان و پروتستان ها اروپا را به دنبال آزادى هاى 
فكرى و مذهبى رها كرده و به قاره نو وارد مى شوند و درست همين 
جاست كه ينگه دنيا خود به سرزمينى بدل مى شود كه با همه پهناوريش 

ميزبان كسانى است كه تالش مى كنند دنيايى آزادتر را بنا نهند.
در اين ميان بسيارى به تنهايى و بسيارى هم به صورت گروهى قدم 
در راه مهاجرت مى نهند و بر اساس نخستين دروس جامعه شناسى، 
دستگير  شك  بى  يابد،  فزونى  جامعه  يك  از  مهاجرت  ميزان  هرچه 
مى كند كه در آن جامعه و سيستم حكومتى آن فرو بستگى هاى بيشترى 
در روش اداره جامعه وجود دارد كه موجب جالى اجبارى وطن از 

سوى اقشار گوناگون جامعه مى شود. 
از ديگر سو هم هر چه اقشار مهاجر از يك جامعه گستردگى طيفى 

نظام  در  فكرى  انجماد  و  خمودگى  كه  مى دهد  نشان  دارند،  باالترى 
حاكم باالتر است كه تاب تحمل گروه هاى كثيرى از شهروندانش را 

ندارد.
از  يكى  گذشته  سال  چند  و  سى  در  ايران  ما  كشور  جامعه  شايد 
كه  جامعه اى  مى زند.  رقم  را  جامعه اى  چنين  استثنايى  نمونه هاى 
هفتاد  دوره  يك  خالل  در  كه  خود  مدنى  دستاوردهاى  على الرغم 
با  ناگهان  به  آورده بود،  دست  به  بعد  به  مشروطيت  انقالب  از  ساله 
طبقه  متحجرترين  تاز  و  تاخت  ميدان  به  ايدئولوژيك  چرخشى 
اجتماعى جامعه(دين گرايان سنتى) تبديل مى شود. همين امر است كه 
زمينه مهاجرت بزرگ ايرانيان را از خالل سال هاى نخستين دهه 1980 
ميالدى رقم مى زند كه البته اين روند با فراز و نشيب هايى همچنان 

ادامه دارد.
پيدايش  گذشته  دهه  سه  در  ايرانيان  بزرگ  مهاجرت  ماحصل  اما 
جامعه اى نو از ايرانيان مهاجر است كه تالش دارند تا با پاسدارى از 
آيين ها و آداب فرهنگى و تاريخى نياكان خود، اجازه ندهند حاكميت 
با تغيير نسل ها موفق به زدودن باورهاى تاريخى و جايگزين كردن 

ارزش هاى خود به جاى ارزش هاى ملى و تاريخى شود.
با اينكه چنين وظيفه خطيرى از لحاظ بافت شناسى اجتماعى فقط 
و فقط به عهده جامعه مهاجر است، اما خود اين جامعه به عنوان يك 
كلونى اجتماعى از مناظر گوناگونى اعم از تاثير متغير هاى داخلى و 
نيز در منظر تعامل با جامعه ميزبان، دستخوش تغييرات شده و آداب 
و رسوم تازه اى را هم مى سازد. حتى در سرزمين مهاجر پذيرى چون 

اياالت متحده آمريكا نسلى نو پديد مى آورد(آمريكاييان ايرانى تبار).
بر  و  نموده  سهم  قبول  ميزبان  جامعه  اجتماعى  بافت  در  نسل  اين 
جامعه  در  بخشى  تاثير  و  تعامل  به  خود  فرهنگى  داشته هاى  اساس 

ميزبان مشغول مى شود.
در حقيقت انسان در مسير گسترده تاريخ تمدن خود همواره از همين 
و  است  ساخته  همگرايى  و  پيوند  براى  پل هايى  آميختگى ها  هم  در 
همواره كوشيده است تا در پناه زندگى مدون اجتماعى، بقاى خود را 

تضمين نمايد.
با اين ديدگاه است كه مى توان گفت مهاجرت بزرگ ايرانيان در سه 
دهه گذشته اگرچه از اوضاع نا بسامان ايران زمين در دوره حاضر خبر 

مى دهد اما بى شك سرآغاز تحوالت اجتماعى بزرگى نيز هست. 
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پرونده 

مهاجران سياسى به آن دسته از مهاجران گفته مى شود كه به علت كنش 
سياسى خود تحت فشار و آزار يك حكومت استبدادى يا ديكتاتورى 
قرار گرفته و بناچار كشور خود را ترك مى گويند. دهها و بلكه صدها 
هزار تن از مهاجرانى ايرانى در چهار دهه ى اخير از اين سنخ هستند. 
مهاجران سياسى ايرانى نيروهاى فعالى بوده اند كه در محل سكونت و 
كار خود از قدرت تاثير گذارى برخوردار بوده و نيروى بديلى براى 
فعاالن سياسى طرفدار حكومت به حساب مى آمده اند و به همين دليل 
از سوى حكومت تحت تعقيب واقع شده، در معرض شكنجه و زندان 

و اعدام بوده و مجبور به ترك خانه و خانواده ى خود شده اند. 

چگونه حكومت از مهاجرت سياسى سود مى برد؟
در واقع حكومت در فضاى داخلى از مهاجرت اين افراد سود مى برد 
چون نيروى فعال رقيب صحنه را ترك كرده است. اين برنده بودن اما 

در سطح جهانى سه شرط دارد:
فعاليت  از  دست  جديد  جامعه ى  به  مهاجرت  از  پس  افراد  اين   .1
سياسى بردارند و به زندگى خويش بدون دغدغه هاى سياسى مشغول 
شوند؛ خستگى از سياست باالخص سياست زشتى كه در ايران در 
همچنين  بگيرد.  را  مهاجران  گريبان  مى تواند  راحتى  به  است  جريان 

امكان لذت بردن از زندگى در كشورهاى غربى زمينه ى مناسبى براى 
دور شدن از دغدغه هاى سياسى است. 

از  مى شوند  مشغول  سياسى  فعاليت  به  اگر  حتى  افراد  اين   .2
ظرفيت هاى جامعه ى ميزبان استفاده نكنند مثل اين كه اگر آن جامعه 
آزاد است ايده هاى خود را همانند دوران زندگى تحت سانسور بيان 
نكنند يا از سازماندهى بپرهيزند يا از رفتن به تجمعات مخالفان پرهيز 
كنند و به يك معنا در همان شرايط قبل از مهاجرت خود را زندانى 
كنند. ايده هاى عجيب و غريبى مثل اين كه با دور شدن از يك جامعه 
نمى توان در مورد آن اظهار نظر كرد (كه بيشتر حكومت و دستگاه هاى 
انتظارات  باالبردن  با  را  جامعه  نبايد  يا  هستند)  آن  مبلغ  آن  تبليغاتى 
راديكال كرد مى تواند افراد مهاجر را از دخالت در امور ايران بازدارد يا 
آنها را همچنان تابعان نظام واليت فقيه اما در خارج كشور نگاه دارد. 

صداى  كردن  بلند  براى  ميزبان  جامعه ى  در  آزادى  از  استفاده  عدم 
مخالفان در داخل مى تواند ناشى از زندگى تحت شرايط تهديد (مثل 
تهديد اعضاى خانواده در ايران) يا تحت شرايط محذوريت به واسطه ى 
ترس از فشار بيشتر بر دوستان يا ديگر فعاالن سياسى يا تالش براى 

ماندن در جمع آنها نيز باشد.
 3. به دليل جا گذاشتن عرق ملى يا وابستگى ملى در ايران و عدم 

مهاجران سياسى و تابوهاى 
منتج به بى عملى خودخواسته

مجيد محمدى
 (جامعه شناس)
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پرونده 
با  همكارى  از  مضاعف،   هويتى  وابستگى  پذيرش  براى  آمادگى 
همفكران خود در كشور ميزبان خوددارى كنند. اگر مهاجران سياسى به 
پيرامون خود در وطن دوم نگاهى بيندازند هزاران همفكر و هم دغدغه 

پيدا خواهند كرد. 
خوددارى از همكارى مى تواند ناشى از احساس گناه ناشى از ترك 
وطن اول، ديدگاه هاى بيگانه هراس، يا احساس خطر از امورى عمدتا 
مثال  عنوان  به  باشد.  خارجى  حمله ى  يا  ايران  تجزيه ى  مثل  موهوم 
اگر يك ايرانى-امريكايى به نمايندگان محل خود در كنگره به عنوان 
نمايندگان خود نگاه كند طبعا در مورد مسائل مربوط به ايران مى تواند 
با آنها تماس بگيرد و در سياست خارجى معطوف به ايران موثر واقع 

شود. 
در اين نوشته بيشتر به موضوع سوم مى پردازم.

دشوارى احساس تعلق مضاعف 
بسيارى از مهاجران سياسى حتى پس از اخذ اقامت و شهروندى كشور 
ميزبان هنوز نمى توانند احساس تعلقى به جامعه ى ميزبان داشته باشند و 
برخى تا ابد خود را در اين جامعه بيگانه احساس مى كنند. اين احساس 
نمى توانند  آنها  دارد.  آنها  سياسى  فعاليت  مستقيمى بر  تاثير  بيگانگى 
شهروندى و فرهنگ مضاعف را به خوبى هضم كنند و از اين جهت 
كال با دغدغه هاى جامعه ى ميزبان مثل احساس خطر از اسالمگرايى يا 
جاه طلبى اسالمگرايان يا تروريسم يا تالش اسالمگرايان براى تاسيس 
خالفت يا امپراطورى اسالمى بيگانه مى مانند. اگر افراد بتوانند از اين 
بيگانگى گذر كنند ديگر اتهاماتى مثل «پول گرفتن از بيگانه» يا عامل 
بيگانه واقع شدن در صورت تماس با مقامات دولتى كشور دوم خود 
از سوى ديگر مهاجران قابل طرح نمى بود. تماس گرفتن يك شهروند 
ايرانى امريكايى يا ايرانى بريتانيايى با مقامات دولتى خود يك امر عادى 

است و نه امرى غير عادى كه شايسته ى برچسب باشد.  
غم غربت در سرزمين خود

بسيارى از فعاالن سياسى مخالف رژيم جمهورى اسالمى كه زندگى 
در جامعه ى ايران را از دست داده اند سال ها با غم غربت دست و پنجه 
نرم مى كنند چون نمى توانند محيط تازه را وطن دوم خود بدانند و با 
آن به درستى درآميزند. اگر ايرانيان مخالف در خارج كشور خود را 
امريكايى و سوئدى و بريتانيايى و فرانسوى و آلمانى تلقى كنند مثل 
يك امريكايى، سوئدى، فرانسوى، آلمانى و بريتانيايى فعال از همه ى 
ظرفيت هاى جامعه ى خود براى مبارزه با رژيم سياسى در ايران بهره 

بردارى مى كنند. 
در اين صورت ديگر گرايش سياسى سياستمداران حاكم يا ايدئولوژى 
آنها وجه ثانوى پيدا مى كند. به عنوان نمونه اگر يك ايرانى مهاجر در 
دوران جرج دبليو بوش خود را عالوه بر ايرانى بودن امريكايى نيز به 
حساب مى آورد حاضر بود كه با اين دولت هر گونه ارتباطى را برقرار 
سازد تا به دولت ايران براى كاهش نقض حقوق بشر فشار وارد آورد 
و ديگر احساسات خود را نسبت به دولت بوش در اين ميان دخالت 
نمى داد و بوش را نه رئيس جمهور شهروندانى غير خود بلكه رئيس 
جمهور خود به حساب مى آورد. اين گونه احساسات ملى يك طرفه 

هميشه به نفع جمهورى اسالمى كار مى كند چون افراد را از ظرفيت هاى 
سياسى خود محروم مى سازد. 

يا  باشند  سياسى  پناهنده ى  (خواه  سياسى  مهاجران  كه  طور  همان 
مسكن  يا  مجانى  بهداشت  مثل  ميزبان  جامعه ى  امكانات  از  نباشند) 
مجانى در دوره هايى استفاده مى كنند و از اين امر هم شرمنده نيستند آنها 
در صورت گذر از وطن پرستى تك ساحتى مى توانند به واسطه هايى 
براى گذاشتن فشار بر روى دولت اقتدارگرا و تماميت خواه جمهورى 
اسالمى با امكانات دولت سرزمين دوم خود تبديل شوند. كسانى كه 
نمى توانند از اين حيات تك ساحتى گذر كنند سال ها افتخار مى كنند 

كه با يك مقام دولتى غربى ديدار نكرده اند.

ريشه ها
متاسفانه برخى از شهروندان ايرانى كه امروز به شهروندان كشورهاى 
اروپايى و شمال امريكا تبديل شده اند به جاى استفاده از اين ظرفيت 
يدك  واسطه ى  به  مردم  بر  حكومت  فشار  كاهش  جهت  العاده  فوق 
ضد  و  امپرياليستى  ضد  ماركسيستى  و  اسالمگرا  ديدگاه هاى  كشيدن 
غربى از آزادى موجود براى مبارزه با سياست هاى دولت سرزمين دوم 
خود استفاده مى كنند. رسوبات ديدگاه هاى ضد امپرياليستى موهوم و 
نظريه ى توطئه مبنى بر اين كه امريكايى ها يا اروپايى ها همه ى دنياى 
دولت هاى  كه  حالى  (در  مى خواهند  ويران  و  كلنگى  را  غربى  غير 
استبدادى جامعه را بدان سمت سوق داده اند) در اين ميان نقش اصلى 
را بازى مى كنند. متاسفانه عرق ملى در اينجا در جهت ترجيح استبداد 
واقعى داخلى بر استعمار يا سلطه ى موهوم خارجى عمل مى كند. در 
اينجا نيز همان احساس خارجى بودن- در حالى كه فرد ديگر خود 
يكى از شهروندان اين «خارج» است- خود را بر فرد تحميل مى كند و 

چشم انداز وى را محدود مى سازد. 
بر اساس اين ديدگاه  ضد غربى فروش اسلحه توسط روسيه و چين و 
كره شمالى به سراسر دنيا خطرى ندارد (و ايرانيان چپ يا اسالمگراى 
ضد امپرياليست اعتراضى هم نمى كنند) اما اگر امريكايى ها و اروپايى ها 
اسلحه بفروشند صرفا براى كشتار و جنگ است در حالى كه كودكان 
اگر  دارد؛  بازدارندگى  كاركرد  ابتدائا  اسلحه  كه  مى دانند  هم  مدارس 
امريكايى ها و اروپايى ها با تروريسم اسالمى مبارزه كنند ناشى از اسالم 
هراسى معرفى مى شود اما اگر چينى ها و روس ها چنين كنند صدايى 
بلند نمى شود. در همين موضوعات است كه حداقل بخشى از مهاجران 
سياسى نشان مى دهند همراهى و همدلى با جامعه اى كه بدان ها پناه داده 

ندارند و تعلق خاطر آنها به جاى ديگرى است.
تا زمانى كه حداقل بخشى از ايرانى - امريكايى ها يا ايرانى-اروپايى ها 
با هويت پر رنگ امريكايى و اروپايى و با در نظر داشتن دغدغه هاى 
امريكاييان و اروپاييان (نگرانى از تروريسم اسالمى و توسعه ى سالح 
هاى كشتار جمعى توسط دولت ها ديكتاتورى و از جمله جمهورى 
اسالمى) با استفاده از ابزارهاى دولت امريكا و دول اروپايى با حكومت 
جمهورى اسالمى مبارزه نكنند نمى توان اميد داشت مهاجران ايرانى از 
ظرفيت هايى كه در اختيارشان است بهره ى كافى براى مقابله با رژيم 

دروغ و تقلب و رياكارى و سركوب در ايران برده اند.
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جنگ ها، خشكسالى ها و كشمكش هاى سياسى از عوامل مهم افزايش 
روند مهاجرت  د ر سطح جهان، طى سه دهه گذشته، شناخته شده است.

براساس گزارش سازمان بين المللى مهاجرت، تعداد كل مهاجران بين 
المللى در طول 10 سال گذشته 40 درصد افزايش يافته و امروزه از حدود 

150 ميليون به 214 ميليون نفر رسيده است. 
طبق آمار كميسيون عالى  پناهندگان، در سال 1970 تقريبا دو و نيم ميليون 
نفر متقاضى پناهندگى به كشورهاى مختلف بودند. اين رقم در يك دهه 
بعد به هشت و دو دهم ميليون نفر و در اواخر سال 1990 به 17 ميليون نفر، 

يعنى  حدودا به دو برابر، رسيد.
اما، با شروع مناقشات سياسى در كشور هاى بلوك شرق و ناآراميهاى 
اجتماعى- سياسى در ديگر مناطق، تعداد پناهندگان تا  سال  2000 به بيش 

.(2000 ،UNHCR) از 42 ميليون نفر افزايش يافت
اين جا به جايى ها كه ممكن است خواسته و يا ناخواسته باشد، اغلب 

مشكالت و نگرانى  هاى  زيادى را براى افراد مهاجر بوجود مى  آورد.
يكى  از اين مسايل چالش ها و بحران هاى هويتى است. اين موضوع به 
خودى خود افراد مهاجر را آسيب پذيرتر كرده و گاهاً مى  تواند سالمت 

عاطفى، روانى  و حتى جسمانى آنها را به مخاطره بيا ندازد.
اگر چه بسيارى از افراد مهاجر به نوعى خود را با اين چالش ها و تغييرات 
تطبيق ميدهند، افراد ديگرى هستند كه ممكن است براى مدت طوالنى ترى 

با اين كشمكش ها و ناراحتى  ها درگير باقى  بمانند. 
با  و  بوده  قانونى  وضعيت  فاقد  كه  پناهجويانى  ميان  در  مشكل  اين 

محدوديت هاى بيشترى روبرو مى  باشند، حادتر به نظر مى  رسد.
فرهنگ پذيرى، هويت، و سالمت روانى  - اجتماعى مهاجرين 

پديده مهاجرت اغلب با فرهنگ پذيرى همراه است. در اصطالح كلى ، 

فرهنگ پذيرى را مى  توان به عنوان پروسه تغيير و انطباق فرهنگى   كه در 
نتيجه تعامل افراد از فرهنگ هاى مختلف به وجود مى  آيد، تعريف كرد. 

(گيبسون، 2001، س.19)
طى اين پروسه، فرد ممكن است با دو نوع چالش روبرو شود: 1) انطباق 
با باورها، ارزش ها و انتظارات گروه هاى جديد، 2) حفظ و نگهدارى 

باورها و ارزش هاى فردى و مورثى خويش (فيننى & همكاران، 2001).
از آنجايى كه فرهنگ پذيرى در تعامل با هويت افراد صورت مى  گيرد، 
اين روند گاهى منجر به يك سرى تناقضات و بحران هاى هويتى در برخى  

از مهاجران مى  شود.
هويت اغلب يك پروسه رشدى طبيعى درنظرگرفته ميشود كه نهايتًا 
براى تعريف ‹چه كسى  بودن› يك انسان در دنيا ضرورى است. (اريك 

اريكسون، 1950، 1968).
همه ما مجموعه اى از هويت هايى  هستيم كه همگى  آنها مفهوم «من» يا 
«خود» را مى سازد. خودپندارى، خود شناسى  و حرمت به نفس ما اغلب 

منعكس كننده شناخت و احساس ما نسبت به اين هويت ها است.
برخى  از روانشناسان «خود» را به عنوان قسمت سازمان دهنده فكر، كه 
سازگارى سالم را از طريق يادگيرى، ادراك و تركيب آنها ممكن مى  سازد، 

معرفى  مى  كنند. 
طبق اين ديدگاه، هويت يك مفهوم پويا است كه از تعامل دائمى فرد 
و محيط شكل مى گيرد. بنابراين ميتواند هم تابع تغييرات محيطى  و هم 

تغييرات درونى  باشد. 
در اينجا به موضوع هويت ازدو جنبه  مختلف، هويت فردى و هويت 
اجتماعى، نگاه ميشود. هويت فردى به يك سرى از ويژگى  ها، اهداف، 
ارزش ها و باورهاى شخصى  كه با هم انسجام درونى  دارند و در شرايط 

مهاجرت، هويت و فرهنگ پذيرى
اشرف نريمانى

 روان درمانگر مقيم بريتانيا
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مختلف نسبتا ثابت هستند، گفته مى  شود. (مانند هويت جنسى،   ويژگى  هاى 

جسمانى  و شغلى-حرفه اى).
هويت اجتماعى مربوط به ويژه گى   هاى گروهى اى است كه فرد خود را 
به آن متعلق مى  داند، مانند: طبقه اجتماعى، گروه فرهنگى  و قومى شخص 

(رومانس ، 2000).
هويت فردى و اجتماعى مى  تواند، در طى  پروسه فرهنگ پذيرى تغيير 
پيدا  كند. اگرچه فرهنگ پذيرى تقريبا مى  تواند يك امر اجتناب ناپذير و 
استرس زا باشد، اينكه يك فرد چطور ارزش ها و باور هاى قبلى  خود را 
دوباره سازى   و يا نگاه دارى مى  كند يك موضوع ضرورى براى سالمت 

روانى  است. 
نقش و عملكرد هويت فرد در پروسه فرهنگ پذيرى

نقش   ،(1959,1980) اريكسون  نظريه  طبق  چيست:  هويت  عملكرد 
هويت اين است كه به عنوان يك عامل خود تعديلى ساختار روانى  و 

اجتماعى فرد را منظم مى  كند.
هويت به فرد اين امكان را مى  دهد تا: 1) ساختارى براى فهميدن اينكه فرد 
چه كسى  است، داشته باشد. 2) به تعهدات، ارزش ها و اهداف خود معنى  
و جهت دهد.3) موجب خود نظم دهى  و حس كنترل شخصى    شود.4) 
بين، ارزش ها، باورها و تعهدات خود ثبات، انسجام و هارمونى ايجاد   كند. 
5) فرصت ها و امكانات مناسب را شناسايى كرده و دست به انتخاب رفتار 

متناسب بزند. (آدامز و همكاران، 1996) 
با توجه به عملكرد هاى هويت مى توان نتيجه گرفت كه هويت يك 
مكانيسمى است كه فرد را در مسير زندگى  و تعامل با محيط هدايت و 

راهنمايى  مى  كند. 
بنا براين، ميتواند نقش خاصى  در انطباق مهاجران با محيط جديد و نحوه 
فرهنگ پذيرى آنها داشته باشد. هنگامى كه يك فرد مهاجردر معرض 
ايده هاى فرهنگى - اجتماعى محيط جديد قرار مى  گيرد، ممكن است با 
احساساتى  از قبيل شگفتى، متفاوت بودن، بى  ثباتى، ترديد و يا اشتياق به 

كشف و يادگيرى، روبرو شود.
اين شناخت ها و احساس ها فرد را وادار مى كند كه براى حفظ تعادل و 
ثبات فردى خويش تغييراتى را در خود و يا اگر ميتواند در محيط خود به 

وجود بياورد. 
حال اگر فرد قادر نباشد راه حال مناسبى در برابر اين استرس و فشارها 
پيدا كند و يا نتواند معنا و مفهوم روشنى براى كنار آمدن با اين تغييرات در 
خود به وجود بياورد، ممكن است دچار آشفتگى  هويتى، از خود بيگانگى 

و در نتيجه آسيب هاى روانى  و اجتماعى گردد. 
وقتى  مردم باور كنند كه آنها هيچ هويتى ندارند يا هويت آنها آسيب ديده 
است زندگى  برايشان كم معنى  و يا بى  معنى  مى  شود (دبتس و همكاران 

1995؛ مور،1997؛ وناسلم و همكاران، 1998).
از آنجايى كه معناى  زندگى  در متن احساس هويت زنده مى  شود، بنابراين، 
هويت يك عنصر ضرورى در ترفيع سالمتى  و رضايتمندى محسوب 

مى  شود.
فرد با توجه به عملكرد هويتى اش دست به يك سرى تغييرات زده، 
برخى  از ارزشها  و باورها ى خود را نگهدارى و برخى را دو باره سازى 

مى كند. 
مطالعات نشان ميدهد كه انطباق پذيرى به همراه انسجام نسبى  هويت، تا 

حدودى تضمين كننده سالمت روانى  يك شخص است ( شوارتز،2006). 
چگونگى  فرهنگ پذيرى و ادغام مهاجران در جامعه جديد

لين (1982)، معتقد است كه افراد مهاجر معموال به پنج شيوه با شرايط 
فرهنگى - اجتماعى جامعه جديد كنار مى آيند: 

1) در حاشيه بودن اضطرابى- تالش مضطربانه براى بر آوردن تقاضاهاى 
هر دو فرهنگ 

2) كناره گيرى- دورى جستن و كم توجهى  به هنجارهاى هر دو گروه 
فرهنگى 

 3) سنت گرايى - منزوى شدن و در حسرت و روياى فرهنگ قديمى  
زندگى  كردن

 4) فرهنگ پذيرى افراطى- ناديده گرفتن فرهنگ اصلى  خود و برگزيدن 
هنجارهاى جارى جامعه جديد   

5) دو- فرهنگى - ادغام بهترين هاى هر دو فرهنگ
براى روشن شدن موضوع، نگاهى  به چگونگى  چالش هاى هويتى و 
فرهنگ پذيرى مهاجران با توجه به موقعيت سنى  آنها به هنگام مهاجرت، 

مى  اندازيم. (فريدرز، 2002):
 1) كودكان (9-1سال): چنين به نظر مى  آيد كه كودكان از سّن 3-4 
سالگى متوجه تفاوتهاى فرهنگى ، زبانى و برخى  از ويژگى  هاى قومى 

ميشوند.
از سن 8-4 سالگى نسبت به گروه هاى مختلف كنجكاوى نشان داده و 
حس و مفهوم گروه فرهنگى به تدريج در آنها شكل مى گيرد. وبه دنبال آن 
نهايتاً به يك گروه بيش از ديگرى تمايل نشان داده و آن را انتخاب مى كند. 
در حدود همين سنين است كه كودكان نسبِت اين كه چگونه توسط 

ديگران درك مى  شوند هشيارى پيدا ميكنند. (پورتر، 1971).
 اين گروه كه داراى پايين ترين ساختار هويتى هستند به دليل مرحله 
رشدى و انعطاف پذيرى بااليى كه دارند، معموال به راحتى  ميتوانند خود را 

با جامعه جديد وفق بدهند.
2) جوانان و نوجوانان (گروه سنى  20-10): شناسه هاى فردى و قومى 
يك فرد تقريبا تا پايان دروه نوجوانى شكل گرفته و هويت او را منسجم 

مى كند.
تجارب بعدى زندگى  و نقش هاى اجتماعى و جنسيتى به تدريج اين 

هويت را در آن ها مستحكم تر مى كنند. (لين ، 2004). 
اين گروه كه ساختار هويتى آنها، قبل از ورود به جامعه جديد، تا حدودى 
شكل گرفته و برخى  از مهارتهاى ابتدايى اجتماعى، مانند زبان را كسب 
كرده اند در جامعه جديد افرادى دو - زبانه و دو- فرهنگى  به حساب 

مى آيند.
با توجه به ويژگى  هاى سنى ، به نظر مى  آيد اين گروه بيش از ديگران 
سردرگمى هاى هويتى را تجربه ميكنند. با اين حال، شرايط رشدى و 
انعطاف پذيرى آنها ممكن است اين دشوارى هاى انطباق را تا حدود زيادى 

كاهش داده ويا خنثى كند.
نوجوانان ممكن است براى پاى بندى به هر كدام از فرهنگها از جانب 
منابع مختلف تحت فشار هايى  قرار بگيرند. آنها اغلب توسط خانواده هايشان 

تشويق مى  شوند كه به فرهنگ و سنن اصلى  خود وفادار بمانند.
در بعضى  مواقع، عدم پذيرش فرهنگ قومى والدين توسط نوجوانان بى  
احترامى و زير پا گذاشتن ارزش هاى خانواد گى به حساب مى  آيد كه ممكن 
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است به تعارضات ومشكالت ارتباطى بين آنها منجر بشود. (سزپكنيك، 

 .(1980 ،1979
در چنين شرايطى يك نوجوان ممكن است يا به طور افراطى هويت 
فرهنگى  خانواده را در مقابل فرهنگ رايج جامعه بپذيرد و يا نسبت به هر 

دو فرهنگ احساس به تفاوتى  كرده و خود را متعلق به هيچكدام نداند.
گاهى اين بى  تفاوتى  و ابهام هويتى، نوجوان را دچار آشفتگى  هاى روانى  
كرده ودر نتيجه او را در برخورد با مسائل و مشكالت زندگى  د ر جامعه 

جديد آسيب پذيرتر  ميكند. 
حال اگر يك نوجوان احساس كند كه جامعه جديد برداشت منفى  نسبت 
به ويژگى  هاى فردى و فرهنگى  او دارد، اين حس ممكن است در وى 
درونى  شده، و گاها به حس بيزارى از فرهنگ قومى خود تبديل شود. (وگا 

و همكاران 1980، 2005).
در بعضى  مورد اين حس نامطلوب ممكن است به بى  تفاوتى  منفعالنه 
و آزردگى هاى روانى  منجر شده و يا به شكل واكنش هاى خصمانه مانند 
پيوستن به گروه هاى تند رو و يا جامعه ستيزبارز شود. (شوارتز و همكاران، 

.(2001
«هويت» در نوجوانان بيشتر به مفاهيم ذهنى  مانند روابط بين فردى، 

ارزش ها و ترجيحات فردى مربوط ميشود.
بنابراين، نقش و فشار گروه همساالن را هم نبايد در روند شكل گيرى 

شاخصه هاى هويتى وفرهنگ پذيرى اين گروه سنى  ناديده گرفت.
به همين دليل بعضى  از نوجوان تمايل دارند كه با پيروى از ارزش هاى 
گروه همساالن، هويت امن تر و فرضا مستحكم ترى براى خود به وجود 

بياورند.
 3) بزرگساالن: در بزرگساالن هويت فرهنگى و تاريخچه زندگى  با 
هم آميخته مى  شوند. اين افراد بسيارى از مفاهيم هويت شخصى  و ديگر 
ويژگيهاى هويت اجتماعى مانند زبان و وابستگى هاى فرهنگى  را پيش از 

ورود به جامعه جديد كسب كرده اند.
آنها نگهدارنده و منتقل كننده سنت ها و ارزش هاى قومى خود به نسل 

بعدى به حساب مى آيند.
به معناى ديگر آنها هرگز به طور كامل تابع ارزش هاى فرهنگى جامعه 
جديد نمى  شوند ولى مى دانند كه براى بهره مند شدن از فرصتهاى موجود 
بايد حداقل انتظارات و استاندارد هاى اجتماعى فرهنگ جارى را رعايت 

كرده و خود را با آنها منطبق كنند.
در بزرگساالن «هويت» به اهداف افراد و آنچه كه مى  خواهند باشند 
مربوط مى  شود. مهاجران بزرگسال براى انطباق وايجاد ثبات روانى  نسبى  به 

شيوه هاى مختلفى با جامعه و فرهنگ جديد كنارمى آيند.
گروهى ممكن  است ترجيحا با مردم هم فرهنگ خود مراوده كرده و 
به اين طريق براى خود يك سيستم حمايتى، روانى -اجتماعى، جبرانى به 

وجود   آورند. 
گاهى افراد با تمركز بر روى پيشرفت هاى مالى  و اقتصادى سعى  ميكنند 
هويت هاى جديد و احساس امنيت بيشترى براى خود فراهم كرده، و از اين 

طريق، اين درحاشيه بودن و احساس تنهايى را جبران كنند.
برخى  با تكيه بر روى پيشرفت هاى تحصيلى ، علمى  و مالى فرزندانشان با 
ارزش هاى جامعه جديد كنار آمده و ممكن است چنين استدالل كنند كه به 

خاطر نسل آينده، ايثار و از خود گذشتگى كرده اند.
دربعضى  موارد، فرد ممكن است به طورافراطى با فرهنگ جامعه جديد 

هم هويتى كرده و دست از ارزش ها و سنت هاى فرهنگى  خود بكشد.
 برخى  از شواهد نشان ميدهند كه اين همانند سازى افراطى گاهى منجر به 
خشم درونى  شده و احتمال دارد فرد را دچار تعارض هاى درونى  بكند. در 

اين ميان، افراد مسن تر مشكالت خاص خود را دارند.
آنها نه تنها سبك زندگى  و باور هاى قديمى  شان به چالش كشيده مى  شود 
بلكه به اين دليل كه فرزندان و نوادگان آنها به سرعت با جامعه جديد تطبيق 
پيدا كرده و از آنها دورتر ميشوند، احساس انزوا و تنهايى بيشترى مى  كنند.

به هر حال پروسه انطباق پذيرى و روبرو شدن با چالش هاى هويتى امر 
اسانى  نيست گاهاً ممكن است سالمت مهاجرين را هم تهديد كند. حتى 
كسانى  كه توانسته اند خود را به حد مطلوب با جامعه جديد منطبق كنند، 
گاهى ممكن است احساس كنند كه چيزى را از دست داده اند. (راگلر 

 (1991،
طبق شواهد موجود، اضطراب، افسردگى و استرس هاى ناشى  از آسيب 
هاى روانى  قبلى  از جمله مشكالت عاطفى بين مهاجران مطرح شده است. 

(فاكس و همكاران، 2001؛ مادرن، 2004)
اختالالت رفتارى ديگرى كه به دنبال اين مشكالت گزارش مى  شوند 
عبارتند از خشونت هاى خانگى، روى آوردن به قمار، الكل و مواد مخدر. 
بحرانهاى هويتى گاهاً ميتواند هم به عنوان عامل و هم معلول اين مشكالت 

در نظر گرفته شود.
دو فرهنگى بودن در چنين جوامعى ممكن است امرى استرس زا باشد 
اما، امروزه دو فرهنگى  انطباقى مناسب ترين راه براى پيشگيرى از بحرانها و 

تعارضات هويتى معرفى  مى  شود. (شوارتز -درزكو، 2001)
تجارب و مطالعات نشان ميدهند، فرهنگ پذيرى  اى كه هم به باورها و 
سنن قبلى  فرد و هم به تغيير هاى انطباقى جديد ارزش قائل شود باعث 

استحكام «خود» يا «من» در فرد مى  شود.
و در نتيجه، هويت انطباقى كه در برگيرنده ويژگى  هاى هر دو فرهنگ 
باشد احتماال مناسب ترين و سالم ترين شيوه فرهنگ پذيرى به حساب 

مى  آيد. (پومريگا، 2006)
اين نوع سازگارى به فرد كمك مى  كند تا با كنترل احساسات و هيجانات، 
شرايط و امكانات را به طور منطقى  سنجيده و با حفظ حرمت نفس خود 

بتدريج با تغييرات همگام شود.
در اين رابطه، فرد تفاوت ها را مى  پذيرد و مى  تواند روى رويى با دو 

فرهنگ را فرصتى براى انتخاب بهترين ها و خود شكوفايى قلمداد كند.
اين موضوع به خصوص براى مهاجران نوجوان و جوان (گروه سنى  
10-20) از اهميت خاصى  برخورداراست. آماده كردن نوجوانان مهاجربراى 
پذيرش اين هويت دو فرهنگى  ميتواند استرس هاى مربوط به دوران بلوغ 

را هم كاهش بدهد.
اين امر به نوجوان فرصتى ميدهد تا بتواند بين هويت هاى اكتسابى و 
موروثى خود انسجام نسبى اى ايجاد كرده و يك «خود مفهومى» مطلوبى 

براى خود بوجود بياورد. 
به طور كلى ، هويت فردى شفاف و محكم ميتوانيد موجب جلوگيرى، 

كاهش و يا تعديل استرس هاى ناشى  از پروسه فرهنگ پذيرى بشود.
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پرونده

اياالت متحده آمريكا به ويژه ايالت كاليفرنيا امروزه براى بسيارى از 
ايرانى ها به خانه دوم تبديل شده است. در خالل سال هاى 1980 تا 1990 
ميالدى كه نخستين موج بزرگ مهاجرت ايرانيان اعم از اقليت هاى دينى، 
كارگزاران نظام پيشين حكومتى، روشنفكران و منتقدين سيستم انقالبى 
و.. مجبور به جالى وطن شدند خيلى ها آرام آرام اين سوى دنيا گرد هم 
آمدند تا از نو جامعه اى قوى و قابل اعتماد بسازند. بسيارى از اين عزيزان 
در ابتداى ورود به اياالت متحده آمريكا تنها بودند. خيلى ها حتى بدون 
اعضاى درجه يك خانواده شان، جان خود برداشته بودند و گريخته بودند. 
خيلى هاى ديگر حاال كه كمى جا گير شده بودند، تازه مى فهميدند كه به 
صرف زيستن در آمريكا خوشبختى به سراغشان نمى آيد، بلكه آنها براى 
درك خوشبختى نياز به مشاركت هاى اجتماعى دارند. اينجا بود كه همه 
تالش داشتند تا كانون هاى فاميلى خود را در اين سوى دنيا دوباره از نو 
بسازند. از خواهر و برادر ومادر و پدر گرفته تا دوست و همكار و... آرام 
آرام آشنايى بيشتر با جامعه و قوانين آمريكايى دستگير همه كرد كه اينجا 
در اياالت متحده آمريكا فرصت ها و ظرفيت هايى وجود دارد كه فقط و 
فقط با دانستن قوانين و با استفاده درست و به جا از آنها قابليت اين را 
فراهم مى كند كه زندگى دوباره ايرانيان در اين سوى دنيا بار ديگر رنگ 

شادى به خود بگيرد.
از همين روست كه نقش سازنده و مهم وكالى و مشاورين امور 
مهاجرتى در پيدايش جامعه نوپاى ايرانى و قوام آن بيش از هر قشر 

ديگرى خود نمايى مى كند.
وكالى مهاجرت نام اشنا و و با سابقه ايرانى در طول بيش از سه دهه 
گذشته توانسته اند هزاران پرونده موفقيت آميز اخذ اقامت اياالت متحده 
مهاجرت هاى  پناهندگى،  از طريق  چه  را براى هموطنانى كه  آمريكا 
گرين  التارى  در  شدن  برنده  ويا  سرمايه گذارى  خانوادگى،  شغلى، 

كارت آمريكا راهى اين كشور شده اند به انجام رسانند.
مورد  به  مورد  بررسى  به  خود  آگاهى  و  تجربه  با  عزيزان  اين 
درخواست ها پرداخته و در هر پرونده با توجه به همه شرايط موجود 
در آن پرونده، قوانين و راهكار هاى كار آمدى را پيگيرى مى كنند كه 
منجر به تحقق روياى مهاجرت به آمريكا و پا گذاشتن به دنياى نو 

شود.
در  ايرانى  جامعه  جمعيتى  تكثر  ضامن  بايد  را  مهاجرت  وكالى 
اياالت متحده آمريكا دانست و از اينكه امروزه ما بدون مشكل با گروه 
كثيرى از هموطنانمان در اين كشور جامعه خود را بنا نهاده ايم از آنها 

سپاسگذار بود.
در اين پرونده و مقاالتى كه از اين پس مطالعه مى كنيد تالش و سعى 
ما باز كردن جلد كتاب قطورى است به نام پرونده مهاجرت به اياالت 
متحده آمريكا كه بى شك مداقه در موضوعاتى كه ما به صورت گذرا 
به آنها اشاره مى كنيم نيازمند مراجعه عالقمندان به وكالى مجرب و 

بهره گيرى از دانش و تخصص آنهاست.
ايرانشهر در سلسله مقاالت پرونده اين شماره خود كوشيده است تا با 
استفاده از منابع قابل اعتماد مانند سايت وزارت خارجه اياالت متحده 
آمريكا و نيز منابع مربوط به سفارت مجازى اياالت متحده آمريكا در 
تهران، همچنين مقاالت منتشر شده از اداره مهاجرت گوشه اى از اين 

اطالعات را به شما عزيزان تقديم كند.
از  هيچكدام  در  حقوقى  مشاوره  هيچگونه  مجله  اين  است  بديهى 
موارد مطرح شده نمى دهد و انتشار اين مطالب فقط جهت گسترش 

آگاهى هاى عمومى در اين باره است.
امور  براى  اى  پرونده  كه  صورتى  در  تا  مى كنيم  سفارش  موكدا 
مهاجرتى داريد به وكالى مور اعتماد خود در اين رشته مراجعه نماييد.

وكالى مهاجرت و سه دهه تجربه و تخصص
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پرونده 

همانطور كه همه مى دانيدگرين كارت ويزاى اقامت دائم در آمريكاست. 
دارنده گرين كارت مى تواند آزادانه در اين كشور زندگى، كار و تحصيل 
كند. يك فرد ايرانى پس از دريافت گرين كارت مى تواند تحت شرايط 
افراد داراى اقامت، بدون هيچ مشكلى به ايران سفر كند و با همان كارت 
به آمريكا بازگردد. همانطور كه پيشتر گفته شد، گرين كارت به مثابه ويزاى 

دائم براى هر فرد ميباشد.
 دولت آمريكا هر ساله از طريق قرعه كشى به 55000 نفر از سرتاسر 
جهان گرين كارت اعطا مى كند.(البته اخيرا طرحى در دستور كار كنگره قرار 
دارد كه در صورت تصويب به التارى گرين كارت در خالل سال هاى 

2015 تا 2017 پايان مى دهد) 
هر ساله ليستى از كشورهايى كه اتباع شان مجاز به شركت در التارى 
هستند از سوى اداره مهاجرت آمريكا اعالم مى شوند. كشور ايران نيز تا به 
امسال جزو كشورهاى مجاز بوده است. معيار اينكه اتباع چه كشورهايى 
مى توانند در التارى شركت كنند و چه كشورهايى نمى توانند، بستگى به 
تعداد مهاجران آن كشور در اياالت متحده دارد. براى مثال اتباع كشورهاى 
چين، كانادا، هندوستان، فيليپين، برزيل و چند كشور ديگر اجازه شركت در 
اين قرعه كشى را ندارند، چرا كه با توجه به اينكه آمريكا يك كشور مهاجر 
پذير است، تعداد بسيار زيادى از اتباع اين كشورها هر ساله از طرق ديگر به 
آمريكا مهاجرت مى كنند. به واقع اين التارى فرصتى براى كشورهايى است 
كه هر ساله مهاجر كمترى به اين كشور گسيل مى دارند، تا از اين طريق 
بتوانند موازنه اى بين نژاد و جمعيت مهاجران بوجود آورند. به همين دليل 
اين برنامه Diversity Visa Lottery (قرعه كشى ويزاى گونه گونى) 

نام گرفته است.
 طبق آمار منتشر شده، در حال حاضر حدود يك ميليون ايرانى ساكن 
اياالت متحده ميباشند كه اين رقم نسبت به مثًال كشور چين با حدود چهار 

ميليون مهاجر خيلى كمتر است.
 

شرايط شركت در التارى براى عالقه مندان به مهاجرت به آمريكا:
 افرادى كه مى خواهند در اين التارى شركت كنند بايد حداقل دو شرط 

زير را داشته باشند:
 سن 18 سال به باال داشته باشند.

 مدرك ديپلم يا باالتر داشته باشند.

 در صورتيكه زير ديپلم هستند، بايستى دو سال سابقه كار تخصصى طى 
5 سال اخير داشته باشند. عنوان شغلى تخصصى شما بايستى منطبق با 
شرايط اداره كار اياالت متحده باشد. اين شغل ها در شبكه اطالعات شغلى 
آمريكا در Zone هاى مختلف دسته بندى شده اند و تخصص فرد بايستى 

در Zone 4- 5 باشد.
  

مدارك الزم جهت ثبت نام:
 براى ثبت نام در التارى بايستى فرم هاى مربوط به شرايط خودتان (مجرد، 
متاهل، مطلقه و بيوه) را تكميل كنيد. اين فرم ها حاوى اطالعات فردى و 
تحصيلى شما مى باشد. همچنين به همراه اين فرم بايستى يك قطعه عكس 

نيز ارسال نماييد.
 

شرايط تصوير جهت شركت در التارى:
يك قطعه عكس 5 در 5 (600 در 600 پيكسل)، با زمينه سفيد كه در آن 

فرد كامًال رو به دوربين باشد.
 در تصوير از هيچگونه كاله، عينك آفتابى و هر چيز غير متعارفى كه 

باعث پوشاندن سر و صورت باشد استفاده نشود.
 براى تهيه اين عكس، بهترين راه مراجعه به عكاسى و تهيه يك عكس 
جديد مى باشد. از عكاس بخواهيد فايل عكس شما را روى CD يا فلش 

ممورى بزند و به شما بدهد.
 

چه افرادى از اعضاى خانواده مجاز به شركت در قرعه كشى هستند؟
 افراد مجرد باالى 18 سال مى توانند به تنهايى در التارى شركت كنند.

 افراد متاهل مى توانند با همسر و فرزندان مجرد زير 21 سالشان در التارى 
شركت كنند.

 افراد متاهل، مى توانند دو بار در التارى شركت كنند. يك بار يك فرم 
براى آقا پر شود و اطالعات خانم در آن گنجانده شود. و يك بار خانم 
فرم را پر كند و اطالعات آقا را در فرم خود بگنجاند. اين كار قانونيست و 

مى تواند شانس افراد متاهل را دو برابر كند.
 افراد مجرد بين 18 تا 21 سال مى توانند هم به صورت انفرادى ثبت نام 
كنند و هم به همراه والدينشان. بدين ترتيب 3 بار در التارى شركت كرده اند 
و اين شانس برنده شدنشان را بيشتر مى كنند. اگر هر يك از والدين برنده 

گرين كارت آمريكا
رويايى كه بسيارى به دنبال آن هستند
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پرونده 
شوند، مى توانند به همراه آنها مهاجرت كنند.

 يك فرد در صورت برنده شدن، فقط مى تواند همراهان مجاز خود را كه 
در زمان ثبت نام در التارى نامشان را در فرم آورده با خود ببرد.

 
تاريخ اعالم نتايج التارى:

 نتايج التارى هر ساله در تاريخ 1 مى (13 ارديبهشت) از طريق سايت 
اداره مهاجرت اعالم مى شود. تا چند سال اخير روال بر اين بود كه نتايج 
التارى به آدرس پستى فرد قبول شده ارسال مى شد، اما اكنون اينكار تنها 
از طريق سايت اداره مهاجرت به صورت آنالين و با ارائه كد رهگيرى 

(Confirmation Number) منحصر به فرد صورت مى گيرد.
حاال اجازه بدهيد سواالت مهمى كه در اين زمينه به ذهن متبادر مى شود 
را پاسخ بگوييم. شايان ذكر است اين سوال ها و پاسخ به آنها از متداول 
ترين سواالتى است كه به وسيله وكالى مجرب در منابع مختلف مورد 

بررسى قرار گرفته اند.
آيا براى شركت در قرعه كشى شرايط سنى وجود دارد؟

 خير، افراد باالى 18 سال مى توانند به راحتى در قرعه كشى شركت كنند 
و افراد زير 18 سال مى باييست همراه والدين يا ولى قانونى خود در قرعه 
كشى شركت كنند. در اين مرحله فقط يك استثناء وجود دارد و آن افرادى 
كه زير 18 سال سن داشته ولى ديپلم متوسطه خود را گرفته باشند مى توانند 

به تنهايى در قرعه كشى شركت كنند. 
آيا براى شركت در قرعه كشى مدرك تحصيلى مورد نياز است ؟

 بله حداقل 12 سال تحصيل و يا اينكه داراى 2 سال سابقه كار و يا 2 سال 
سابقه دوره كارآموزى مورد نياز است.

آيا ايرانيان نيز حق شركت  در قرعه كشى را دارند ؟                                           
 بله، ايران جزو كشورهايى هست كه افراد متولد در آن مى توانند در قرعه 

كشى گرين كارت آمريكا شركت كنند.
آيا در يك خانواده فقط زن و يا فقط شوهر  مى توانند در قرعه كشى 

گرين كارت آمريكا شركت كند؟
 خير، زن و شوهر مى توانند هر كدام تقاضاى جداگانه براى شركت در 
قرعه كشى گرين كارت آمريكا را بنمايند . يعنى يكبار شوهر متقاضى اصلى 
است و در فرم درخواست همسر و فرزندان زير 21 سال خود را به عنوان 
همراه و خانواده درجه يك خود عنوان مى كند و همين طور زن نيز مى تواند 
جداگانه به عنوان متقاضى اصلى درخواست شركت در قرعه كشى گرين 
كارت آمريكا را بنمايد و شوهر و فرزندان زير 21 سال خود را در فرم 

درخواست به عنوان همراه و خانواده درجه يك خود نام ببرد.
 از يك خانواده ايرانى چه كسانى ميتوانند در فرم درخواست والدين 

به عنوان همراه شركت كنند؟
 فقط همسر متقاضى اصلى و  فرزندان مجرد زير 21 سال متقاضى 
اصلى مى توانند به عنوان خانواده درجه يك  در فرم درخواست نام برده 
شوند. البته فرزندان مجرد  بين 18 تا 21 سال  نيز مى توانند خود جداگانه 

درخواست بنويسند .
   آيا يك فرد مى تواند دو بار فرم ثبت نام را ارسال نمايد ؟

 خير در صورتى كه يك شخص دوبار فرم ارسال نمايد به طور خودكار 
از قرعه كشى حذف مى شود.      

   آيا اگر فرد متقاضى اصلى برنده گرين كارت آمريكا شد بايستى 
حتما به همراه خانواده به آمريكا مهاجرت نمايد؟

 خير، اين بستگى به خود خانواده دارد و فرد متقاضى اصلى مى تواند به 
تنهايى مهاجرت كند و يا اينكه با خانواده مهاجرت كند.

 چگونه يك فرد متوجه مى شود كه در قرعه كشى گرين كارت برنده 
شده است ؟ 

قبال مرسوم بود كه نامه قبولى  قبول شدگان به آدرس آنها ارسال مى 
شد. در دوره هاى اخير با فراگيرى استفاده از اينترنت، برندگان از طريق 
سايت اداره مهاجرت اياالت متحده آمريكا در جريان برنده شده خود قرار 

مى گيرند.   
   آيا شخصى كه  در كشورى خارجى بدون گذرنامه و اجازه اقامت 

زندگى مى كند اجازه شركت در قرعه كشى گرين كارت را دارد ؟
 بله، با هرگونه اقامت و يا حتى بدون اجازه  اقامت در هر كشورى كه 
زندگى مى كنيد از جمله اگر به طور غير قانونى در همين اياالت متحده 
زندگى مى كنيد و يا براى سفر و يا با ويزاى ديگرى در اين كشور هم 
هستيد، مى توانيد در قرعه كشى شركت كنيد ولى به شرط اينكه بعد از 
قبولى در هنگام مصاحبه كه شش ماه تا يك سال بعد از قبولى انجام مى شود 

بتوانيد پاسپورت براى گرفتن ويزا به همراه داشته باشيد.
 اگر فرد متقاضى اصلى از همسرش جدا شده و يا در شرف جدا شدن 

از همسرش باشد چگونه بايد در قرعه كشى شركت كند؟
 اگر فرد متقاضى اصلى رسما و قانونا از همسرش طالق گرفته باشد اصال 
لزومى ندارد نام همسر قبلى را در فرم ثبت نام بنويسد. اما اگر هنوز رسما 
طالق نگرفته است و در شرف طالق گرفتن مى باشد بايد نام همسرش را 
در فرم به عنوان همراه بنويسد و اگر بعد از ثبت نام از همسرش طالق 
رسمى و قانونى گرفت ديگر الزم نيست در فرم هاى بعدى كه به همراه فرم 

قبول شدن در قرعه كشى ارسال مى شود نام همسرش را بنويسد.
 آيا اگر بعد از قبول شدن ازدواجى صورت بگيرد تكليف همسر فرد 

متقاضى چه مى شود؟
 اگر ازدواج قبل از ارسال فرم قبولى انجام شده باشد نام همسر را در فرم 
دوم كه برايتان ارسال مى شود ثبت مى كنيد و هيچ مشكلى پيش نخواهد آمد 
و همسر شما نيز ويزاى آمريكا را دريافت مى نمايد. اما اگر بعد از ارسال فرم 
دوم ازدواجى صورت بگيرد شايد سه تا شش سال طول بكشد تا همسر 

گرين كارت دريافت نمايد.
 آيا اگر شخصى از راه هاى ديگر مهاجرتى مثل كار، تحصيل، سرمايه 
گذارى و …. تقاضاى ويزاى آمريكا كرده باشد نيز مى تواند در قرعه 

كشى گرين كارت آمريكا شركت كند ؟
بله، شركت در قرعه كشى گرين كارت هيچ ارتباطى با درخواست ويزاى 

آمريكا به روش هاى ديگر ندارد.
    اگر فردى در زمان ثبت نام اصل مدرك ديپلم و يا ليسانس را 

نداشته باشد مى تواند ثبت نام كند ؟
 بله , زيرا در زمان ثبت نام ما هيچ گونه مدرك تحصيلى اصلى را 
درخواست نمى كنيم . مدرك اصلى تحصيل را در صورت قبول شدن و 
در زمان مصاحبه براى گرفتن ويزاى گرين كارت آمريكا توسط سفارت 

آمريكا از شما درخواست خواهد شد .
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پرونده

 گرين كارت براى افراد نابغه و خالق چيست و شامل چه كسانى  
مى شود؟ 

اين ويزا يك نوع ويزاى مهاجرت است براى خارجى هايى كه از يك 
توانانى شگفت آور بر خوردار هستند. اين توانايى مى تواند در زمينه علوم 

تجربى ، هنر، آموزش و پرورش، بازرگانى و يا ورزشى باشد.
همگونى براى اين نوع ويزاى بسيار باال است و بيشتر براى كسانى است 
كه بتوانند ثابت كنند كه آنها جزو معدود كسانى  هستند كه اين نوع مهارات 
را دارند. قوانين مهاجرت معيارهاى خاصى  براى اين نوع ويزا تعريف 
كرده ا ند كه به يك غيرآمريكايى اجازه مى دهد كه ثابت كند كه مهارت وى 
از لحاظ كشورى و بين المللى مورد قبول ديگران واقع مى شود. بهترين 
و ساده ترين راه براى اثبات اين موضوع اين است كه شما بخاطر داشتن 
اين مهارت خاص، يك مركز بين المللى از شما تجليل كرده باشد. داشتن 
چنين مدركى  كه مهارت شما را اثبات كند، به سختى به دست مى آيد و هر 
كسى  نمى تواند چنين مدركى  ارائه دهد. راه هاى ديگرى وجود دارد كه شما 
بتوانيد اين مهارت خود را ثابت كنيد، مثل داشتن مداركى پائين تر از آنچه 
عنوان شد كه ثابت كند شما مدرك و يا جايزه ارزنده اى درسطح كشورى 
و يا بين المللى برده ايد، مقاله هاى منتشر شده در مورد شما و مهارت شما 
توسط انتشارات معتبر و يا مداركى كه ثابت كند كه شما عضو هيأت داوران 
براى يك پاداش بزرگ بوده ايد. براى اين نوع ويزا نيازى به داشتن پذيرش 

كارى نيستيد، ولى  شما بايد نشان دهيد كه هدف شما از سفر به آمريكا كار 
كردن و مفيد واقع شدن براى اياالت متحده است. 

چه زمانى  ميشود براى ويزاى امريكا   EB1Aاقدام كرد؟ 
بر خالف ديگر ويزاهاى كارى، اين نوع ويزاى معموالً به حد نصاب 
سهميه خود نمى رسد، بنابراين تغييراين ويزا به ويزاى EB1 به محض 
اينكه در خواست اين نوع ويزا تائيد شود امكان پذير است. اين نوع ويزا 
نيازى به سنجش بازار آمريكا براى مهارت خاص ندارد. روند اين كار ظرف 

چند ماه انجام مى شود.
 مزيت و محدوديت ويزاى EB1A چيست؟ 

از مزاياى ويزاى EB1A نسبت به ويزاى EB1 اين است كه شما نيازى 
به داشتن پيشنهاد كارى نداريد. همچنين گرفتن ويزاى EB1سريعتر از 
ديگر ويزاهاى كاريست. اداره مهاجرت براى دادن اين ويزا تأمل خاصى  
نشان مى دهد. اغلب ويزاهاى EB2 وEB3 راه حل بهترى براى گرفتن 

ويزا كارى هستند .
 يك وكيل چه كمكى  مى تواند هنگام اقدام براى ويزاى EB1A كند؟ 
گرفتن اين نوع ويزاى بسيار سخت تر از آن است كه بنظر مى رسد، در 
شرايطى كه متقاضى يك پاداش بين المللى نبرده باشد، گرفتن اين نوع ويزا 
مشكل تر مى شود. اداره مهاجرت نيز در اجرا شاخصه ها ضعف هائى دارد. 
با گذاشتن قانون اثبات تمام شاخصه هاى الزم براى اين ويزا كه در سطح 

گرين كارت براى افراد نابغه و خال ق 
EB1 Visa
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كشورى و جهانى  مورد پسند باشد، ولو آنكه كه از قوانين اينطور برداشت 
مى شود كه بايد بطور كلى  اعتبار مهارت شما را در سطح ملى  و جهانى  
مورد احترام ديگران باشد. يك وكيل مى تواند كمك شايانى براى دريافت 
اين نوع ويزا كند. به عنوان مثال يك وكيل مى تواند اطمينان حاصل كند كه 
اداره مهاجرت به هنگام بررسى  پرونده شما غير معقول نبوده است و تمامى 
مدارك الزم به اداره مهاجرت تسليم شده است. براى نمونه، يك متقاضى 
ممكن است كه فكر كند مدرك به اندازه كافى  براى اثبات مهارت خاص از 
طريق نشان دادن مقاله هاى منتشر شده در مورد خود است و براى اثبات اين 
موضوع فقط به ذكر منبع اين انتشار اكتفا كند. در واقع فقط ذكر منبع كافى  
نخواهد بود و از نظر اداره مهاجرت يك مدرك ضعيف به حساب مى آيد. 
يك وكيل با تجربه كه به استاندارد اين كار آشناى داشته باشد، خواهد 
توانست ميزان موفقيت در خواست شما را تخمين بزند و همچنين مى تواند 
اطمينان حاصل كنند كه كيفيت مدارك ارائه شده از لحاظ اداره مهاجرت 
مورد پذيرش است. كسانى كه مى خواهند براى اين نوع ويزا اقدام كنند، 

مى تواند با مشورت با يك وكيل مجرب، اطمينان حاصل كنند كه آيا براى 
گرفتن اين نوع ويزا شانسى دارند؟!

 ويزاى EB1B، ويزاى براى تحقيق و يا 
تدريس در سطح دانشگاه 

ويزاى EB1B چيست و شامل چه كسانى  ميشود؟ 
اين نوع ويزا از خانواده ويزاى مهاجرت EB1 است كه براى استادها و 

محققان خارجى  است.
 شرايط براى دريافت اين نوع ويزاى به شرح زير است: 

1) ورود به يك دوره آموزشى در يك موسسه براى آموزش در سطح باال 
و يا به عنوان يك محقق دايمى در يك مركز تحقيقات

 2) حداقل 3 سال تجربه تدريس و يا تحقيق در زمينه مورد نظر 
3) به عنوان يكى  از برجسته ترين افراد در زمينه مورد نظرشناخته شده 
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4) اگر كارفرما يك موسسه خصوصى است، آنها بايد ثابت كنند كه 
حداقل 3 محقق براى آنها كار مى كنند و مداركى از موفقيت آنها در زمينه 

مورد نظر ارائه دهند.
 استاندارد EB1B باالتر از EB1A است. برجسته بودن در زمينه كارى 
يك استاندارد بين المللى است. قوانين مهاجرت ظوابت مشخصى دارند كه 
به يك كارمند خارجى  اين اجازه را مى دهد كه ثابت كند در سطح بين المللى 
شناخته شده است. متقاضيان اين نوع ويزا بايد با ارائه حداقل 2 مدرك ثابت 
كنند كه آنها شايسته اين نوع ويزا هستند. اين مدارك مى تواند شامل دريافت 
كردن يك جايزه بزرگ كه نشان دهد دستاورد آنها در زمينه مورد نظر شايان 
بوده است، انتشار كار شما از طريق يك شركت معتبر انتشارات و يا اثبات 
همكارى شما به عنوان محقق در زمينه مورد نظر. شما نيازمند يك كارفرما 
هستيد كه براى شما تقاضاى اجازه كار كند. شما مى توانيد نشان دهيد كه 
3 سال تجربه در زمينه هاى آموزش و تحقيق داريد. همچنين تجربه كسب 

شده به هنگام دريافت مدرك دكترا نيز به حساب مى آيد.
 چه زمانى  ميشود براى ويزاى   EB1Bاقدام كرد؟ 

بر خالف ديگر ويزاهاى كارى، اين نوع ويزاى معموالً به حد نصاب 
سهميه خود نميرسد، بنابراين تغيير نوع ويزا به ويزاى،EB1 به محض اينكه 
درخواست اين نوع ويزا تائيد شود امكان پذير است. اين نوع ويزا نيازى 
به سنجش بازار آمريكا براى مهارت خاص ندارد. روند اين كار ظرف چند 

ماه انجام مى شود.
 مزيت و محدوديت ويزاى EB1B چيست؟ 

روند گرفتن اين نوع ويزا سريع تر از ديگر ويزاهاى كارى خواهد بود. 
وزارت مهاجرت براى دادن اين ويزا تأمل خاصى  نشان مى دهد. اغلب 

ويزاهاى EB2 و EB3 راه حل بهترى براى گرفتن ويزا كارى هستند.
 يك وكيل چه كمكى  ميتواند هنگام اقدام براى ويزاى EB1B كند؟ 
به هنگام ارايه در خواست براى اين نوع ويزا بهتر است كه مدارك شما 
مرتب شده باشد. نامه ضميمه شده بايد طورى نوشته شده باشد كه نشان 
دهد كه چرا شخص متقاضى يك استاد برجسته است. حتى اگر متقاضى 
شانس زيادى براى گرفتن اين نوع ويزا داشته باشد، اداره مهاجرت، ممكن 
است متوجه ارزش كارى متقاضى نشود. يك وكيل مجرب مى تواند پرونده 
شما را بشكلى آماده كند كه اداره مهاجرت به خوبى  متوجه ارزش كارى 
فرد متقاضى شود. همچنين يك وكيل مى تواند اطمينان حاصل كند كه تمام 
مدارك الزم گرد آورى شده برمبناى ضوابط تعين شده است. بعنوان مثال، 
يك فرد متقاضى ممكن است كه فكر كند كه براى اثبات عضويت در 
يك موسسه آموزشى، فقط كارت عضويت در يك مسسه حرفه اى كافى  
باشد. مسول رسيدگى در اداره مهاجرت نيازمند اثبات اين موضوع است 
كه تنها افراد برجسته مى توانند عضو باشند و همچنين استاندارد پذيريش 
در آن گروه نيز بايد مشخص شود. يك وكيل كه تجربه در زمينه ارائه 
مدارك با استاندارد حقوقى داشته باشد مى تواند ميزان موفقيت شما را 
بسنجد و همچنين به شما كمك كند تا تمام مدارك الزم، مثل معرفى نامه، 
مورد قبول واقع شوند. يك وكيل مى تواند تخمين بزند كه متقاضى ويزاى
EB1B شايستگى ارائه در خواست را دارد و همچنين تعيين كند كه در 

چه چهارچوب آموزشى شما را معرفى  كند. 

 EB1C ويزاى
ويزاى مديريت بين المللى 

ويزاى EB1C چيست و شامل چه كسانى  مى شود؟ 
اين نوع ويزاى مهاجرتى براى مدير اجرايى و يا مدير عاملى است كه 
مى خواهد خود را از يك شركت چند مليتى منتقل كند. اشخاصى  مى توانند 

درخواست اين نوع ويزا را كنند كه:
 1) به عنوان مدير عامل و يا مدير اجرايى استخدام شده باشند 

2) دريك شركت شناخته شده چند مليتى كار كنند 
3) حداقل 1 سال از 3 سال گذشته در شركت مزبور مشغول به كار بوده باشند .
يك مدير اجراى واجد شرايط شخصى  است كه مستقيما يك شركت را 
و يا قسمت بزرگى  از آن شركت را اداره كند، قوانين و اهداف شركت را 
مشخص كند و قدرت تصميمگيرى بااليى داشته باشد و تنها زير نظر هيأت 

مديره باشد.
 يك مدير عامل واجد شرايط شخصى  است كه حداقل يك بخش از يك 
شركت را اداره كند، كارهاى كاركنان ديگر را زير نظر داشته باشد و يا مسول 
اداره بخش مهمى  در شركت باشد. از اين گذشته يك مدير عامل بايد قدرت 
استخدام كردن و يا اخراج كردن داشته باشد و يا حداقل در سطح ارشد در 
شركت كار كند. يك شركت قابل سازمانى است كه به صورت كامل و يا 

جزوى از آن وابسته به يك شركت آمريكايى  باشد.
 شرايط در مورد داشتن تجربه حداقل براى يك سال در 3 سال گذشته، 
هنگامى كه شخصى  توسط ويزأى غير مهاجرت وارد خاك آمريكا شده باشد 
(معموالً L-1A)،مدت زمانى  3 سال، قبل از تاريخ ورود به خاك آمريكا 
محاسبه مى شود. اداره مهاجرت نظر مثبتى نسبت به شركت هاى كوچك ندارد 
و خيلى  به ندرت يه نفر را به عنوان مدير عامل و يا مدير اجرايى قبول مى كند.

 چه زمانى  ميشود براى ويزاى   EB1Cاقدام كرد؟ 
بر خالف ديگر ويزاهاى كارى، اين نوع ويزاى معموالً به حد نصاب سهميه 
خود نمى رسد، بنابراين تغيير نوع ويزا به ويزاى ,EB1 به محض اينكه در 
خواست اين نوع ويزا تائيد شود امكان پذير است. اين نوع ويزا نيازى به سنجش 
بازار آمريكا براى مهارت خاص ندارد. روند اين كار ظرف چند ماه انجام مى شود.

 مزيت و محدوديت ويزاى EB1C چيست؟ 
روند گرفتن اين نوع ويزا سريع تر از ديگر ويزاهاى كارى خواهد بود. 
وزارت مهاجرت براى دادن اين ويزا تأمل خاصى  نشان مى دهد. اغلب 

ويزاهاى EB2 و EB3 راه حل بهترى براى گرفتن ويزا كارى هستند.
 يك وكيل چه كمكى  ميتواند هنگام اقدام براى ويزاى EB1C كند؟ 
به هنگام ارايه در خواست براى اين نوع ويزا بهتر است كه مدارك شما مرتب 
شده باشد. يك وكيل حرفه اى آشنا با قوانين تشكيالت و سازمان هاى آمريكايى  
و نقش متقاضى به عنوان يك مدير عامل و يا مدير اجرايى ، الزمه ارايه يك پرونده 
قوى و موثر است. نامه نوشته شده بايد طورى تنظيم شده باشد كه نشان دهد 
چطور شركت خواهد توانست از مدير عامل و يا مدير اجرايى  حمايت كند. فقط 
به معرفه هاى حقوقى اشاره كردن و به اين اكتفا كردن كه شخص متقاضى چنين 
نقشى  را در آينده خواهد داشت نمى تواند رضايت اداره مهاجرت را جلب كند. 
يك وكيل مى تواند به شما كمك كند و پرونده را آنطور كه مورد نظر اداره مهاجرت 

است جمع آورى كند.
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پرونده 

  EB-4 Visa  چيست و شامل چه كسانى  ميشود؟ 
كاركنان  ويزاى آمريكا EB4 يك نوع ويزا مهاجرت است كه براى 
خارجى  است كه مى خواهد براى كار كردن مذهبى  به آمريكا مهاجرت 

كنند. متقاضيان بايد ثابت كنند كه:
1) آنها عضو يك باور مذهبى  حداقل در 2 سال گذشته بوده اند. 

2) كه آنها در يك سازمان رسمى  و شناخته شده كار كنند. 
3) به عنوان يك كشيش مذهبى  حرفه اى، يا آنهايى كه در مذهب ديگرى 

كار مى كند.
گروهاى مذهبى  به اجتماعى  گفته مى شود كه به صورت تشكيالتى 
اداره شود، نوع باور آنها شناخته شده باشد، اصول مشخصى را دنبال كنند 
و مراسم مذهبى  برگزار كنند. براى اثبات عضويت فرد در گروه مذهبى  
خاص، ايشان بايد در جلوى ديگر اعضا سوگند ياد كند. سازمان واجد 
شرايط يك سازمان مذهبى  خواهد بود كه به صورت وقف سازماندهى  
شده باشد. چنين سازمانهايى  از دادن ماليات معاف خواهند بود. بيشترين 
كسانى كه براى اين نوع ويزا در خواست مى كنند كشيشان هستند. يك 
مذهبى  حرفه اى شخصى  است كه در زمينه مذهبى  به صورت حرفه اى 
مشغول به كار باشد. داشتن حداقل مدرك كارشناسى الزامى است. تجربه 

كارى مى تواند كمبودهاى آموزشى را جبران كند.
 ديگر كار كنان مذهبى  به اشخاصى  گفته مى شود كه كارهاى سنتى   مذهبى  
انجام مى دهند، يا براى تعليم دهنده مذهبى ، مبلغين و مترجمين مذهبى . اين 

كاركنان مذهبى  مى تواند استخدام يك سازمان وقف مذهبى  باشند.

 چه زمانى  ميشود براى ويزاى   EB4اقدام كرد؟ 
بر خالف ديگر ويزاهاى كارى آمريكا، اين نوع ويزاى معموالً به حد 
نصاب سهميه خود نمى رسد، بنابراين تغيير نوع ويزا به ويزاى ,EB1 به 
محض اينكه در خواست اين نوع ويزا تائيد شود امكان پذير است. اين نوع 
ويزا نيازى به سنجش بازار آمريكا براى مهارت خاص ندارد. روند اين كار 

ظرف چند ماه انجام مى شود.
 مزيت و محدوديت ويزاى EB4 چيست؟ 

يكى  از مزاياى اين نوع ويزا اين است كه نياز به داشتن پذيرش كارى 
نيست. روند كارى اين نوع ويزا بسيار سريع خواهد بود. اين نوع ويزا بيشتر 
براى كشيشان است. بنا براين تمام كاركنان مذهبى  نمى تواند براى آن در 

خواست كنند. 
يك وكيل چه كمكى  ميتواند هنگام اقدام براى ويزاى EB4 كند؟ 

گرفتن اين ويزا مشكالت و پيچيدگى هاى خاص خود را دارد. حتى 
هنگامى كه در خواست شما تمام مدارك الزم را شامل شود، اين مدارك 
بايد بصورت منطقى  و منظم ارايه شوند كه توجه افسر اداره مهاجرت را 
جلب كند. مخصوصا در شرايطى كه ممكن است كار مورد نظر در زمينه 
تخصصى بودن شكى  درآن وجود داشته باشد و فرد متقاضى مدرك معمول 
را ندارد، داشتن يك وكيل مجرب در امور مهاجرت بسيار ضرورى است 
كه يك پرونده قوى و متقائد كننده ارايه دهد. پرداختن به جزئات بسيار مهم 
و ضروريست. داشتن آگاهى  كامل با قوانين اداره مهاجرت و اينكه آنها به 
دنبال چه چيز هستند مى تواند كمك شايانى به متقاضيان اين نوع ويزا كند.

گرين كارت آمريكا 
EB-4 Visa براى مبلغين مذهبى
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پرونده 

ويزاى نوع E كه خود به دو دسته معاهده بازرگانى E1 و معاهده سرمايه 
گذارى E2 تقسيم مى گردد، براى شهروندان كشورهايى است كه آمريكا 

با آنها پيمان تجارت و بازرگانى دارد.
 هدف از ارائه اين نوع ويزا ايجاد فرصت براى اشخاصى است كه 
مى خواهند به آمريكا مهاجرت كرده و تجارتى اساسى را در اين كشور راه 
اندازى نمايند كه اين تجارت شامل ارائه خدمات و سرويس هاى تكنولوژى 
در وهله اول ميان آمريكا و كشور محل تولد شخص مورد نظر مى باشد. 
همچنين سرمايه گذارى تجارى از اين روش در كشور آمريكا با توجه به 
مواد مصوبه قانون مهاجرت و مليت، به منزله توسعه و مديريت تجارتى 
كه افراد از سراسر دنيا در آن سرمايه گذارى نموده اند و يا در حال سرمايه 

گذارى و شراكت در آن هستند نيز مى باشد.
الزم به ذكر است كه همسر و فرزندان زير 21 سال شخص اقدام كننده 
(متقاضى اصلى) كه مجرد هستند، بدون توجه به مليت اصليشان نيز 
مى توانند از ويزاى نوع E جهت اينكه به همراه شخص وارد كشور آمريكا 
شوند بهره مند گردند. همسر شخص متقاضى مى تواند براى استخدام شغلى 
و كاريابى در آمريكا اقدام نمايد. اما فرزندان شخص نمى توانند در آمريكا 
مشغول به كار گردند و تنها مى توانند از امكانات تحصيلى آمريكا بهره مند 

گردند.
 

ويزاى E1 (طبق معاهده بازرگانى)
 اين نوع ويزا براى افرادى است كه قصد دارند وارد آمريكا شده و در اين 
كشور تجارت محكم و اساسى را پايه گذارى نمايند. الزم به ذكر است كه 
تجارت فوق مى بايستى بين المللى بوده و به طور عمده ميان كشور آمريكا 
و كشورى كه شخص مليت آن را دارد صورت گيرد. متقاضى در صورت 
اقدام از اين طريق مى بايستى متعهد شود كه در صورت  از بين رفتن و يا 
باطل شدن معاهده بازرگانى آمريكا با كشور وى، آمريكا را ترك نمايد. به 

طور كلى ويزاى فوق به مدت 2 سال اعتبار دارد و هر 2 سال يكبار شخص 
مى بايستى جهت افزايش اعتبار آن اقدام نمايد.

 
E1 شرايط اخذ ويزاى

 متقاضى مى بايستى شهروند كشورى باشد كه اياالت متحده با آن پيمان 
بازرگانى دارد.

 قوانين مربوط به بازرگانى كه شخص تحت آن وارد آمريكا مى شود 
مى بايستى از سوى كشور وى مورد تاييد باشد.

تجارت بين المللى كه شخص به دنبال راه اندازى آن است مى بايستى از 
لحاظ سودآورى و توسعه, بسيار محكم و پايدار باشد.

تجارت ذكر شده به طور عمده مى بايستى بين اياالت متحده و كشور 
متقاضى صورت پذيرد. به اين معنى كه حداقل بيش از 50 درصد اين 
تجارت بين اين دو كشور صورت گيرد. تجارت به معنى مبادله كاال، 

خدمات و تكنولوژى است.
متقاضى مى بايستى در هيئت مديره نقش داشته و يا مهارت هاى باال رده اى 
در امر مديريت و كنترل پروژه تجارت داشته باشد. افرادى كه از مهارت هاى 

الزم برخوردار نباشند واجد شرايط اقدام از طريق اين برنامه نيستند.
 

ويزاى E2 (طبق معاهده سرمايه گذارى)
 اين نوع ويزاى براى اشخاصى است كه قصد دارند تا مديريت توسعه 
يك تجارت را كه افراد از سراسر دنيا در آن سرمايه گذارى نموده اند و يا 
اينكه در حال حاضر افراد در حال سرمايه گذارى در آن هستند (به طور كلى 
سرمايه اى بسيار زياد و اساسى صرف آن شده است) را در دست گيرند. 
براى تشخصى اين امر كه آيا سرمايه گذارى در اين بخش محكم و پايدار 
است دپارتمان ايالتى يك آزمون نسبيت از آن به عمل خواهد آورد. به طور 
كلى بايد گفت كه هر چه مخارج راه اندازى اين تجارت پايين تر باشد، 

ويزاى نوع E براى مهاجرت به آمريكا
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پرونده 

اعالم نام برندگان 
قرعه كشى گرين كارت 

2014
 نتايج قرعه كشى امسال كارت سبز ورود به آمريكا از سوى وزارت امور 
خارجه اعالم شده است. اين قرعه كشى براى ارائه كارت سبز در سال 
2014(سال آينده ميالدى) انجام شده است؛ به اين معنا كه برندگان اين 

قرعه كشى سال 2014 مى توانند وارد اين كشور شوند.
 كسانى كه در اين قرعه كشى ساالنه ثبت نام كرده اند، با مراجعه به صفحه 
ويژه اعالم نام برندگان در تارنماى وزارت امور خارجه آمريكا و وارد كردن 
شماره اى كه هنگام ثبت نام به آنان داده شده همراه با سال تولد، مى توانند 

دريابند كه در ميان برندگان هستند يا نه.
قرعه كشى ساالنه براى اعطاى كارت سبز ورود به آمريكا از سال 1995 
آغاز شد و هدف آن ايجاد تنوع بيشتر در ميان متقاضيان مهاجرت به آمريكا 

بود.
 طى سال هاى اخير شمار متقاضيان شركت در اين قرعه كشى افزايش 
چشمگيرى يافته و بر ميزان محبوبيت بين المللى آن افزوده شده است. عده 
زيادى از قانونگذاران جمهورى خواه آمريكايى با اين برنامه وزارت خارجه 
مخالفند و آن را پرهزينه مى دانند و مى گويند كه دادن اين تعداد كارت سبز 
به شمارى از شهروندان كشورهاى ديگر از ميان ميليون ها متقاضى گرين 

كارت آمريكا، براى اين كشور ارزش و توجيه اقتصادى ندارد.
 در دور نخست قرعه كشى امسال براى كسب گرين كارت آمريكا، حدود 
100 هزار متقاضى به قيد قرعه انتخاب مى شوند و از ميان اين عده، نيمى 
از آنها واجد شرايط دريافت گرين كارت شناخته خواهند شد، و در نهايت 
حداكثر 50 هزار شهروند غيرآمريكايى صاحب كارت سبز ورود به آمريكا 

خواهند شد.
 در قرعه كشى كارت سبز امسال آمريكا، 7 ميليون و 900 هزار متقاضى 
شركت كرده اند. در سال 2012، آفريقاييان بيش از شهروندان قاره هاى ديگر 
جهان در قرعه كشى كارت سبز برنده شدند و بيش از 18 هزار تن از آنها 

كارت سبز گرفتند.
 روال قرعه كشى براى كارت سبز آن است كه كشورهايى كه طى 5 سال 
اخير بيش از 50 هزار مهاجر به آمريكا فرستاده اند، از قرعه كشى حذف 

مى شوند.
 كره شمالى، بريتانيا (به استثناى ايرلند شمالى)، بنگالدش، برزيل، كانادا، 

چين، پاكستان و مكزيك در صدر فهرست اين كشورها هستند.
 براى دريافت كارت سبز، برندگان قرعه كشى بايد مدارك الزم مبنى بر 
داشتن دست كم ديپلم دبيرستان يا دو سال تجربه كارى را ارائه دهند. دولت 
آمريكا پيش از اعطاى كارت سبز به برندگان قرعه كشى، از نداشتن سابقه 

كيفرى آنها نيز اطمينان حاصل مى كند.

تناسب بيشترى با پايدار بودن آن وجود دارد. بنابراين براى مثال اگر كل 
سرمايه براى راه اندازى يك تجارت 100,000 دالر آمريكا باشد، شخص 

بايد كل آن را تامين نمايد.
 مبلغ سرمايه گذارى متقاضى مى بايستى در شرايط ريسكى قرار گيرد. 
بدين معنا كه سرمايه شخص در صورتى كه تجارت وى از دست برود، 

مى بايستى به صورت كامل و يا قسمتى از آن از بين رود.
 

E2 شرايط اخذ ويزاى
 - شخص چه به صورت حقيقى و يا حقوقى مى بايستى شهروند كشورى 

باشد كه آمريكا با آن پيمان بازرگانى و تجارت دارد.
 - سرمايه گذارى بايد پايدار و محكم باشد و به اندازه اى باشد كه موفقيت 
تجارت را تضمين نمايد. درصد سرمايه گذارى در يك تجارت كوچك بايد 

بيشتر از سرمايه گذارى در يك تجارت بزرگ و حجيم باشد.
 - سرمايه گذارى بايد در جهت راه اندازى يك تجارت فعال صورت 
گيرد. سرمايه گذارى در تجارتى كه فعاليت مناسبى ندارد جايز نيست. 
خواباندن مبالغ مالى در بانك و يا ساير صندوق هاى مالى جزو سرمايه 

گذارى به حساب نمى آيد.
 - سرمايه گذارى نبايد در حاشيه كار صورت گيرد. بدين معنا كه بايد 
سودآورى بسيار فراترى از تنها درآمد الزم يك خانواده داشته باشد يا اينكه 

نقشى اساسى در توسعه اقتصاد آمريكا از خود ايفا كند.
 - سرمايه گذار مى بايستى كنترل الزم را بر ميزان سرمايه خود داشته 
باشد و الزم به ذكر است كه سرمايه وى از لحاظ شرايط تجارى بايد تحت 

شرايط ريسك پذير واقع شود.
 - متقاضى جهت مديريت توسعه يك تجارت مى بايستى وارد اياالت 
نباشد  سرمايه گذارى  اصلى  متقاضى  خود  شخص  اگر  شود.  متحده 
مى بايستى در هيئت مديره و يا واحد سرپرستى و نظارت و يا به عنوان يك 
فرد داراى مهارت هاى بسيار باالرده شركت نمايد. افرادى كه مهارت هاى 

الزم را ندارند واجد شرايط اخذ ويزا نمى باشند.
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پرونده 

پناهندگى راهى سخت براى 
رسيدن به زندگى آرام و امن

در طول سه دهه گذشته ايرانيان بسيارى به داليل سياسى، اجتماعى، 
مذهبى و امنيتى مجبور به ترك وطن شده اند و در نهايت در كشورهاى 

مهاجر پذير دنيا(بيشتر در كشور هاى غربى) سكنى گزيده اند.
با  يا  و  رسانده  آمريكا  به  را  خود  ايرانيان  اين  از  كثيرى  جمعيت 
هدف آمدن به اين كشور اقدام به انجام مراحل پناهندگى نزد سازمان 

ملل متحد نموده اند.
اگرچه زندگى در غربت، آن هم به عنوان يك پناهنده سختى ها و 
دشوارى هاى بسيارى دارد، اما دشوارى و سختى زيستن در فضاى 
امروز  در  حاكم  دينى  استبداد  و  سياسى  خفقان  احتماعى،  اختناق 
و  انديشان  دگر  از  بسيارى  براى  را  پناهندگى  سخت  شرايط  ايران 

آزاديخواهان قابل تحمل نموده است.
ايرانيان  بزرگ  محهاجرت  آغاز  از  دهه  سه  از  بيش  اگرچه 
امروز  شرايط  در  و  دارد  ادامه  همچنان  روند  اين  اما  گذشته است، 
برانگيز  جنجال  انتخابات  از  پس  از  الخصوص  على  ايران  بر  حاكم 
چهار سال قبل(1388 خورشيدى) شدت نيز يافته است. به گونه اى 
كه مطابق آمارهاى غير رسمى بيش از دو ونيم ميليون ايرانى مجبور 

به جالى وطن شده و در ساير نقاط دنيا پناهنده شده اند.
پرسش و پاسخ هاى زير تالش دارد تا به كسانى كه قصد دارند از 
پروسه پناهندگى براى اقامت در كشورى ماننده اياالت متحده آمريكا 

استفاده كنند، اطالعاتى كاربردى ارايه كند.

كارى،  ويزاهاى  طريق  از  چه  مهاجرت  پروسه  كه  است  بديهى   
سياسى،  پناهندگى  اعطاى  طريق  از  چه  و  و...  ازدواج  تحصيلى، 
به  بنا  كه  حرفه ايست  كامال  مراحل  شامل  و...     مذهبى  اجتماعى، 
وضعيت هر فرد مورد بررسى قرار مى گيرد و اطالق قوانين گوناگون 
در اين زمينه لزوم بهرمندى از وكالى با تجريه را فزونى مى بخشد. 
جواب  نمى توان  را  زير  پاسخ هاى  و  پرشس  ديدى  چنين  با  طبيعى 
كليه پرونده هاى پناهندگى دانست بلكه كوشيده شده است تا از منابع 
معتبر سواالت  متدوال و جواب هاى عمومى به آنها استخراج شده 

و تقديم تان گردد.
مصاحبه پناهندگى چگونه است؟  

قوانين  از  درستى  درك  پناهندگى،  متقاضيان  از  بسيارى  هنوز 
كارمندان  كه  حالى  در  ندارند،  آن  حقوقى  هاى  جنبه  و  پناهندگى 
مورد  در  جزئيات  با  پناهندگى  امور  به  مربوط  ادارات  در  دولتى 
مى كنند  مطرح  را  پرسش هايى  مشخص  بطور  پرونده ها  از  كدام  هر 
موضوع  اين  به  كارى  آنها  واقع  در  مى خواهند،  مشخص  پاسخ  و 
است،  حاكم  اختناق  و  سركوب  ايران  مثل  جوامعى  در  كه  ندارند 
شخصى  داليل  بر  را  خود  داورى  و  قضاوت  و  هستند  قاضى  آنها 
ميزان  هر  اينكه  از  مستقل  بنابراين  مى كنند.  متكى  پناهجو  شخص 
ناامنى در ايران وجود داشته باشد يا نه، شخص پناهجو بايد اثبات 
و  است  بوده  مرگ  و  شكنجه  خطر  يا  قانونى  پيگرد  تحت  كه  كند 
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اساسا اينكه كدام پرونده بهتر است و كدام يك نيست جواب مسئله 
نيست، مهم براى حقوق دانان دولتى در امور پناهندگان اين است كه 
داليل پناهجو چيست و چگونه بيان مى شود. عضويت در گروه هاى 
سياسى، مذهبى، جنسى و گرايشات جنسى و نظاير آنها همه و همه 
شاخص هاى پذيرش پناهندگى هستند، ولى بايد توجه داشته باشيد 
كه افراد دولتى براى بررسى هر كدام از پرونده ها به اشكال مختلف 
كامل  جزئيات  و  كافى  اطالعات  با  بايد  پناهجو  و  مى كنند  تحقيق 
و  مهاجرت  امور  مسئولين  دهد.  توضيح  را  خود  پناهندگى  داليل 
مصاحبه كنندگان در تمام كشورها و در كميسارياى عالى پناهندگان 
سازمان ملل متحد در حوزه كارى خود  داراى تحصيالت حقوقى و 
روانشناسى و هم داراى تجارب بسيار زيادى هستند، بنابراين پناهجو 
تا  آورد  عمل  به  تحقيق  كه  است  الزم  خود  تقاضاى  تسليم  از  قبل 
مهم  جنبه هاى  و  پناهندگى  پذيرش  معيارهاى  با  بيشتر  جزئيات  در 
قانونى و حقوقى آن آشنا شود، به عالوه در بيشتر اوقات كارمندان 
دولتى مراكز پناهندگى از قوانين و نحوه داورى و قضاوت و صدور 
پناهجويان  كشور  محاكمات  سيستم  و  غيرشرعى  و  شرعى  احكام 

بسيار بيشتر از خود آنها آشنايى دارند.
 چطور مى توان تغيير دين داد و پس از آن چگونه مى توان اعالم 

پناهندگى كرد؟
به دليل اينكه تغيير دين دادن در ايران كارى بسيار پرخطر مى باشد 

افراد مجبور هستند خود را به كشورهاى ديگر از جمله تركيه برسانند 
گرفتن  براى  اما  نيست،  خاصى  مشكل  اينجا  تا  دهند،  دين  تغيير  و 
جا  همان  در  را  مدتى  و  بازگردد  كشورش  به  بايد  فرد  پناهندگى 
زندگى كند و بعد از پيدا كردن مشكل خطر جانى (يا حداقل كامال 
وانمود كند كه جانش به خطر افتاده) از كشورش فرار كرده و خود 
را به اولين كشور امن رسانده و اعالم پناهندگى كند، البته اين نكته را 
گوشزد كنم كه كارمندان مصاحبه كننده بسيار حرفه اى بوده و خيلى 
دقيق تر از يك بازجوى اداره آگاهى شما را بازجويى مى كنند، كه البته 

اين يك امر طبيعى و منطقى مى باشد
آيا داشتن كيس مذهبى به تنهايى باعث گرفتن پناهندگى مى شود؟
خير، زيرا شرط اصلى داشتن خطر جانى براى پناهجو مى باشد يا به 
عبارت ساده تر كسى يك پناهنده به شمار مى آيد كه در كشور خود با 
خطر شكنجه يا كشته شدن به دليل اعتقادات مذهبى يا سياسى مواجه 
باشد و براى نجات جان اقدام به ترك كشور خود نموده است و نه 
به خاطر مشكالت اجتماعى، فرهنگى يا اقتصادى به اين نكته توجه 
جانتان در خطر  كنيد كه  بفرماييد كه در هنگام مصاحبه بايد اثبات 
بوده و براى همين كشور خود را ترك كرده و درخواست پناهندگى 

داده ايد، اين مطلب شرط الزم براى پرونده هاى مذهبى مى باشد.

چه پرونده اى بهتر پاسخ مى گيرد؟ 
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 پرسيدن چنين پرسش هايى به اين شكل، پاسخ بسيار طوالنى ترى ادا

بهتر  سياسى  پرونده  اينكه  گفتن  كالم  يك  در  چون  مى طلبد،  ما  از 
همجنس  يا  است  بهتر  مذهبى  پرونده  اجتماعى،  پرونده  يا  است 
گرايى، پاسخ به تمام اين ها مثبت است اما كافى نيست، به دليل اينكه 
تمام آنها از شاخص هاى پذيرش پناهندگى بر اساس مفاد كنوانسيون 
ژنو هستند ولى اگر به اين اكتفا كنيم پاسخ درستى به پرسش نداده ايم. 
مگر اينكه معنى عملى هر كدام از پرونده هاى فوق را در يك صفحه 
توضيح دهيم تا حداقل براى خودمان روشن باشد كه شخص پناهجو 

را متوجه اهميت هر كدام از پرونده ها در جزئيات كرده ايم. 
درخواست پناهندگى مجدد،معنى، مفهوم، شرايط و مهلت آن؟ 

درخواست مجدد پناهندگى، بازگشايى دادرسى و پرونده بسته شده 
پناهندگى مى باشد، آن هم به دليل حقايق يا مدارك اثباتى جديدى 
كه در جريان اوليه پناهندگى موجود نبوده اند، در مورد آنها اطالعاتى 
در دست نبوده و يا قابل دسترسى نبوده اند. قانون مهاجرت، تا كنون 
مقررات الزم جهت مجاز بودن درخواست مجدد پناهندگى را تغيير 
نداده است، اما در برخى از موارد در مورد اين موضوع مى توان فكر 
دليل  بعنوان  غيردولتى  و  جنسى  ويژه  تعقيب  پذيرش  آيا  كه  كرد 
پناهندگى به عنوان حقايق جديد به رسميت شناخته مى شوند يا نه، 
(چرا كه قانون از اين لحاظ فرق هايى با قبل كرده است). مهلت براى 
ارائه درخواست مجدد پناهندگى حداكثر سه ماه پس از كسب اطالع 
از دليلى كه براى بازگشايى پرونده و جريان پناهندگى ارائه مى گردد، 

مى باشد.
آيا داليل پس از فرار از كشور و يا فعاليت هاى خارج از كشورى 

به عنوان دليل پناهندگى برسميت شناخته مى شوند؟
و  دادرسى  جريان  در  تنها  اساسا  كشورى  از  خارج  فعاليت هاى 
پرونده پناهندگى مجدد به عنوان دليل پناهندگى منتفى شده است. اما 
اين فعاليت ها در چهارچوب بررسى وجود موانع بازگرداندن پناهجو 

به كشورش درنظر گرفته خواهد شد.
با  تنها  پناهنده  عنوان  به  خانواده  قبولى  و  حمايت  امكان  آيا 

مصاحبه و پرونده يك نفر از اعضا خانواده امكان پذير است؟ 
بله، در اكثر موارد دولت به اصل وحدت خانواده ها احترام مى گذارد، 

به طورى كه يك خانواده يك مصاحبه و يك تصميم گيرى داشته 
باشد.

آيا از زمان درخواست پناهندگى اجازه كار داريم؟ 
كه  (كشورى  آمريكا  مثل  پذير  پناهنده  كشورهاى  از  تعدادى  در 
مگر  خير،  قانونى  طور  به  كشورها  اكثر  در  ولى  بله  هستيم)  آن  در 
پرونده  كننده به  رسيدگى  سازمان  با تشخيص  و  خاصى  شرايط  در 

پناهندگى. 
در آمريكا بعد از 150 روز كه از تحويل پرونده درخواست پناهندگى 
شما به اداره مهاجرت گذشت شما اين حق را داريد كه در صورت 
عدم رسيدگى به پرونده تان تا آن زمان درخواست اجازه كار نموده، 
فرم مربوطه  آن را تكميل و ارسال داريد. طبيعى است كه پس از انجام 
مراحل قانونى براى پناهنده درخواست دهنده اجازه كار قانونى صادر 
مى شود. اما در صورت عدم اقدام از طرف پناهنده، دولت به طور 

اتوماتيك براى وى اجازه كار نخواهد فرستاد.

 آيا امكان تحصيل فرزندان از شروع درخواست پناهندگى وجود 
دارد؟

 بله، قطعا و به طور رايگان
آيا از شروع درخواست پناهندگى از خدمات پزشكى برخوردار 

هستم؟ 
يارى  شما  به  كه  هستند  فعال  موسساتى  زمينه  اين  در  آمريكا  در 
مى رسانند تا بتوانيد از خدمات درمانى ويژه پناهندگان استفاده كميد. 
از  استفاده  امكان  خاص  موارد  بعضى  در  و  اورژانسى  موارد  در  اما 

خدمات درمانى وجود دارد.
برگرديم،  كشورخودمان  به  مى توان  پناهندگى،  از  پس  آيا   

كشورى كه ادعا كرديم در آن مورد آزار و در خطر هستيم؟
اين  در  شده است  پذيرفته  شما  پناهندگى  اگر  حال  اين  با  اما  بله، 
دليل  به  و  شود  قطع  شما  به  مالى  كمك هاى  است  ممكن  صورت 
كشور  پاسپورت  داوطلبانه  طور  به  شما  كه  مى شود  مشخص  اينكه 
خود را دريافت نموده ايد و به كشور خود مسافرت كرده ايد به دليل 
تغيير در شرايط ديگر واجد شرايط پناهندگى نخواهيد بود و ممكن 
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نقد و نظر

كه  شود  داده  تشخيص  و  شود  فسخ  شما  پناهندگى  وضعيت  است 
شما پناهنده بوديد ولى در واقع ديگر نيستيد. بنابراين در صورت نياز 
به مسافرت به كشورى كه مورد آزار و در خطر بوديد، قبل از سفر 
خود، حتما با يك وكيل مجرب مشورت كنيد، تا از راهنمايى هاى 

حقوقى الزم بهره مند گرديد.
سرپناه،  مالى،  حمايت  از  پناهندگى،  درخواست  شروع  از  آيا 

پوشاك و خوراك برخورداريد؟
خير بلكه پس از پذيرفته شدن به عنوان پناهنده خدمات و مزايايى 
سازمان  تشخيص  صورت  در  مگر  مى گيرد،  قرار  پناهنده  اختيار  در 
مربوطه كه شما در اولين فرصتى كه مى توانستيد تقاضاى پناهندگى 
پولى  جايى  از  يا  داريد  پولى  كه  باشند  باور  اين  بر  يا  و  نكرده ايد 
دريافت مى كنيد، كه البته در اين صورت مى توانيد شكايت و تقاضاى 

پژوهش كنيد.
چه كسانى مشمول حق پناهندگى نمى شوند؟

افراد معينى مشمول حق پناهندگى نمى شوند، اين افراد شامل كسانى 
مى شوند كه  مرتكب اعمال جنايى جدى شده اند و يا مسئول نقض 
حقوق بشر هستند. همينطور در كنوانسيون «شروط فسخ كننده»اى 
وجود دارد كه مى گويند يك فرد مى تواند موقعيت پناهندگى اش را 
به عنوان مثال به اين علل از دست بدهد: در زمانى كه تقاضاى او در 
حال بررسى است شرايط در كشورش بطور محسوسى بهبود يافته 
است؛ يا او بعد از اينكه پناهنده شده به كشورش برگشته است. اگر 
چنين چيزى رخ دهد شما ديگر پناهنده نخواهيد بود ولى اين لزوما 

به اين معنا نيست كه كشور را بايد ترك كنيد.
بازگشت داوطلبانه چيست؟ 

اختصاص  اروپا  در  پذيرى  مهاجر  پروسه  به  بيشتر  موضوع  اين 
وضعيت  اگر  و  شده ايد  پناهنده  اروپايى  كشورهاى  در  اگر  دارد. 
براى  بتوانيد  است  ممكن  گذاشته است  بهبودى  به  رو  كشورتان  در 
بازگشت به كشورتان كمك مالى دريافت كنيد. برخى از افراد براى 
اسكان مجدد در كشورشان وجه نقد هم دريافت مى كنند. تنظيمات 
مختلفى در اين باره وجود دارد كه بسته به اين دارد كه از كدام كشور 
آمده ايد و در كجا تقاضاى كمك كرده ايد. شما بايد از مشاور حقوقى 

در اين باره اطالعات بيشترى بگيريد.

به چه اطالعاتى نياز دارم تا تقاضاى پناهندگى ام موفقيت آميز شود؟
هستيد  نگران  چرا  اينكه  درباره  مفصل  اظهاريه  يك  تا  است  الزم 
بگيريد،  قرار  آزار  و  اذيت  تحت  شخصى  طور  به  است  ممكن  كه 
عرضه كنيد. همينطور بايد جزييات هر گونه اذيت و آزارى كه در 
گذشته متحمل شده ايد را بيان كنيد. اگر در گذشته تحت اذيت و آزار 
نبوديد بايد توضيح بدهيد كه چرا اكنون معتقديد كه در آينده ممكن 
با  كه  باشيد  موقعيتى  در  بايد  گيريد.  قرار  آزار  و  اذيت  تحت  است 
استناد به اطالعات مستند از طرف سازمان هاى مدافع حقوق بشر و 
يا مطبوعات و يا منابع ديگر بتوانيد نشان بدهيد كه آن نوع اذيت و 
آزارى را كه توصيف مى كنيد در حقيقت در كشورتان رخ مى دهد. 
اگر شما وكيل داريد او مى تواند به چنين اطالعاتى دسترسى داشته 
باشد. اداره مهاجرت به اطالعات مربوط به اينكه در همه كشورهاى 
اعتبار  به  اينرو  از  دارد.   دسترسى  مى دهد  رخ  اتفاقاتى  چه  جهان 
خودش تصميم مى گيرد كه آيا خطر جدى مى تواند متوجه كسى باشد 
يا نه. با اين وجود اين به تقاضاى شما كمك مى كند اگر كه بتوانيد به 
همراه با تقاضاى تان شواهدى را هم عرضه كنيد كه نشان بدهند كه 
خطر تحت اذيت و آزار قرار گرفتن يك خطر واقعى است و مردان 
مورد  داشته اند  قرار  شما  موقعيت  در  قبال  كه  همجنسگرايى  زنان  و 

آزار قرار گرفته اند.
اشتباه  معموال  پناهندگى  پرونده  در  موفقيت  براى  افكارى  چه 

است؟
مواظب  نكنيد  گوش  نيت تان  خوش  دوستان  حرف  به  هميشه 
را  داستان تان  از  بخشى  مى كنند  پيشنهاد  شما  به  كه  باشيد  دوستانى 
شما  كار  اين  با  يا  و  شد  خواهد  منجر  مشكل  به  اغلب  اين  ببافيد؛ 
(و دوستان تان) ممكن است مرتكب يك جرم جنايى شده باشيد و 
راهنمايى هاى اشتباه گاه منجر به موارد غيرقابل جبرانى مى شود. فكر 
نكنيد كه هر كس از شما پول خواست كالهبردار است اين هميشه 
«امداد  از  كه  هستند  هم  خوبى  مشاورين  و  وكالء  نمى كند.  صدق 
حقوقى» كار قبول نمى كنند. از اينرو عادى است كه آنها بابت كارشان 
حق الزحمه بگيرند. اما بى ترديد پا گذاشتن در مراحل اخذ پناهندگى 
بدون حمايت و تجربه وكال مى تواند عواقب بسيار گران قيمت ترى 

را براى پناهجويان به ارمغان آورد.
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پرونده 

خود  پناهندگان  و  مهاجران  پذيرفتن  تاريخچه    به  متحده  اياالت    
افتخار مى  كند. طرح اسكان پناهنده اياالت متحده بازتابى از واالترين 
ارزش ها و تمايالت آمريكا به رحم و شفقت، بخشندگى و رهبرى است. 
ازسال 1975، آمريكايى  ها حدود 3 ميليون پناهنده از سراسر جهان را 
پذيرفته  اند. پناهندگان شيوه زندگى  و جوامع نوينى در شهرها و شهرك-

هاى50 ايالت پديد آورده اند.

اسكان: راه حلى براى تعدادى اندك
 پناهنده كسى است كه از كشورش گريخته و نمى  تواند بازگردد زيرا 
ديدگاه  مليت،  نژاد،  دليل مذهب،  تعقيب به  و  آزار  از  جدى  هراسى 
سياسى يا عضويت در گروه اجتماعى خاصى دارد. نخستين گام براى 
اغلب پناهندگان ثبت نام در كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل 
كميساريا  اين  گريخته اند.  بدان  كه  است  كشورى  در   (UNHCR)
اختيار آن را دارد كه از پناهندگان حمايت بين  المللى به عمل آورد. 

UNHCR تعيين مى  كند كه آيا فرد واجد شرايط پناهندگى است يا 
خير و اگر چنين است در جهت پايدارترين راه حل ممكن براى هر 
يا  محلى،  افتادن  جا  وطن،  به  امن  بازگشت  مى  كند:  فعاليت  پناهنده 

اسكان در كشور سوم. 
جهان  در  پناهنده  ميليون  حدود 10/5  كميساريا،  آمار  آخرين  طبق 
وجود دارد. اكثريت گسترده  اى از اين پناهندگان در كشورى كه بدان 
گريخته  اند حمايت مى  شوند تا زمانى كه بتوانند به طور داوطلبانه و در 
امنيت به كشورشان باز گردند. به تعداد بسيار كمى از پناهندگان اجازه 
مى  دهند در كشورى كه بدان گريخته  اند شهروند شوند و تعداد باز هم 
كمترى – در اصل كسانى كه باالترين ميزان خطر براى آنان وجود دارد 
– در كشور سوم اسكان داده مى  شوند. در حالى كه كميساريا گزارش 
مى  كند كه كمتر از يك درصد همه پناهندگان در نهايت در كشورهاى 
سوم اسكان مى  يابند، آمريكا بيش از نيمى از اين پناهندگان را پذيرا 

مى شود كه بيش از مجموع اسكان در كشورهاى ديگر است.

اسكان پناهنده در اياالت متحده
منبع: اداره جمعيت، پناهندگان و مهاجرت
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پرونده 
افتادن  جريان  به  و  درخواست  آمريكا:  پناهنده  پذيرش  طرح 

پرونده
يا به ندرت، يكى از سفارت  هاى آمريكا   هنگامى كه كميساريا – 
يا سازمانى غير دولتى كه آموزشى خاص ديده درخواست پناهنده -

خارجى  بررسى  نهاد  ابتدا  مى فرستد،  آمريكا  به  اسكان  براى  را  اى 
(OPE)پرونده را دريافت و بررسى مي كند. اداره جمعيت، پناهندگان 
و مهاجرت (PRM) وزارت امور خارجه آمريكا با سازمان هاى غير 
دولتى و بين  المللى همكارى مى  كند تا هشت نهاد اوپي اى منطقه  اى را در 
سراسر جهان اداره كند. با هدايت PRM، اين نهادها درخواست  هاى 

قابل قبول پناهندگى براى اسكان در آمريكا را بررسى مى  كنند.
 برخى از پناهندگان مى  توانند بدون ارجاع از كميساريا يا نهاد ديگرى 
بستگان  شامل  افراد  اين  كنند.  آغاز   OPE با  را  درخواست  فرايند 
نزديك پناهندگانى مى  شوند كه از قبل در آمريكا اسكان داده شده  اند و 
پناهندگانى كه به گروه هاى ويژه  اى تعلق دارند كه در قانون مدون بيان 
شده يا وزارت امور خارجه آنها را واجد شرايط براى دسترسى مستقيم 

به اين طرح تشخيص داده است. 
اين نهادها براى كنترل امنيتى درباره 
از  ديگرى  موضوع هاى  و  زندگى 
دريافت  اطالعات  كننده  درخواست 
مى كند  تضمين  امنيتى  كنترل  مى  كنند. 
از  جنايتكاران  يا  و  تروريست  ها  كه 
آمريكا  وارد  پناهندگى  طرح  طريق 
مهاجرت  خدمات  مسئوالن  نشوند. 
تمام   (USCIS) آمريكا  شهروندى  و 
آورده  گرد   OPE كه  را  اطالعاتى 
بررسى مى  كنند و پيش از تصميم  گيرى 
متقاضى  پناهنده  هر  پذيرش  مورد  در 
براى اسكان در آمريكا مصاحبه  اى رو 

در رو با وى صورت مي دهند.
 هنگامى كه مسئول USCIS پناهنده  اى را براى پذيرش تأييد مى -
كند، گام بعدى تشخيص معاينات پزشكى است تا نيازهاى پزشكى 
مشخص شده و اطمينان حاصل شود كسى با بيمارى مسرى، همچون 
سل، وارد آمريكا نشود. در نهايت OPE از نمايندگى اسكان مستقر در 
آمريكا كه در حمايت پناهندگان تازه وارد تخصص دارد درخواست 
«بيمه   حمايتى» مى  كند. به همه پناهندگان پيش از عزيمت به آمريكا 

دوره آموزشى آشنايى با فرهنگ آمريكا ارائه مى  شود.
دريافت  آمريكا  در  اسكان  براى  را   USCIS تأييد كه  پناهندگانى   
مى  كنند وارد طرح پذيرش پناهندگان (USRAP)مى  شوند. اين برنامه، 
تعدادى  از  كه  است  خصوصى  ـ  عمومى  بخش  بين  مشتركى  طرح 
از شركت  كنندگان تشكيل شده است. حمايت ميليون  ها آمريكايى در 
موفقيت اين طرح ضرورى است. گرچه كنگره اين طرح را سرپرستى 
كرد، اين جوامع محلى هستند كه از طريق پذيرش پناهندگان سراسر 

جهان و كمك به آنان موفقيت طرح اسكان را تضمين كرده اند.
طرح اشتراكى پذيرش پناهندگان آمريكا (USRAP) تشكيل شده  

از :
امور  وزارت   (PRM) مهاجرت  و  پناهندگان  جمعيت،  اداره   *

خارجه آمريكا.
به  متعلق   (USCIS) آمريكا  شهروندى  و  مهاجرت  خدمات   *

وزارت امنيت داخلى. 
خدمات  و  بهداشت  وزارت   (ORR) پناهندگان  اسكان  دفتر   *

انسانى آمريكا.
* ده سازمان غيردولتى محلى در مجموع با بيش از 350 دفتر مربوطه 

در سراسر آمريكا.
* هزاران شهروند مستقل كه داوطلبانه وقت و مهارت  هاى خود را 

براى كمك به اسكان پناهندگان در آمريكا صرف مى  كنند. 
زمان بررسى در مجموع بسته به محل درخواست كننده و شرايط 
 UNHCR ديگر متفاوت است، اما متوسط زمان براى ارجاع اوليه
براى ورود به عنوان پناهنده به آمريكا معموال بين 8 ماه تا يك سال 

است.

ورود  براى  برنامه  ريزى 
پناهندگان به آمريكا

 وزارت امور خارجه با ده نمايندگى 
محلى اسكان كه داراى دانش و منابع 
پناهندگان  اسكان  براى  شده  اثبات 
هفته  هر  مى  كند.  همكارى  هستند 
نزديك  نمايندگى  ده  اين  نمايندگان 
تا  مى دهند  جلسه  تشكيل  واشنگتن 
ديگر  و  زندگى  به  مربوط  اطالعات 
اسناد پرونده را كه OPE فرستاده -
است بررسى و تعيين كنند هر پناهنده 
كجاى آمريكا اسكان داده شود. طى 
اين نشست نمايندگى  هاى اسكان نيازهاى ويژه  هر پناهنده تازه وارد 
را با منابع ويژه موجود مطابقت مى  دهند. اگر پناهنده  اى بستگانى در 
آمريكا داشته باشد احتمال دارد او را با آنها يا نزديك آنها اسكان دهند. 
را  پرونده  مالى»  «مسئوليت  كه  اسكان  نمايندگى  صورت  غيراين  در 
نيازهاى  و  جامعه  منابع  ميان  مناسب  مكان  بهترين  مورد  در  پذيرفته 

پناهنده تصميم مى  گيرد.
 اطالعات مربوط به مكان و نام نمايندگى حامى به OPE اوليه اطالع 
(IOM) مهاجرت بين  المللى  سازمان  با  آن  از  پس  كه  مى  شود  داده 
هزينه   دهند.  انتقال  جديدش  خانه   به  را  پناهنده  تا  مى  كند  همكارى 
بايد  پناهندگان  كه  مى  شود  ارائه  وام  عنوان  به  پناهنده  انتقال  و  نقل 

بازپرداخت آن را پس از اين كه در آمريكا مستقر شدند آغاز كنند.

به محض ورود به آمريكا
 همانطور كه گفته شد وزارت امور خارجه با ده نمايندگى محلى 
اين  وجود  با  دارد.  مشاركت  قرارداد  پناهندگان  اسكان  براى  اسكان 
ندارند  اجازه  دارند،  مذهبى  وابستگى  هاى  نمايندگى  ها  از  برخى  عدكه 

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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داستان طنز
استاندارد  مشاركت  قرارداد  كنند.  دعوت  تازه  اى  دين  به  را  پناهنده 
ميان وزارت امور خارجه و هر كدام از نمايندگى  هاى محلى اسكان، 
كاالها و خدماتى را كه نمايندگى بايد در اختيار هر پناهنده قرار دهد، 
مشخص مى  كند. در مجموع، ده نمايندگى اسكان محلى داراى حدود 
350 وابسته در سراسر آمريكا هستند. شعبه اصلى هر نمايندگى براى 
نظارت بر منابعى كه هر جامعه  وابسته مى  تواند تأمين كند، با وابسته  ها 

در تماس است. برخى از اين منابع عبارتند از:
مترجمانى كه به زبان هاى مختلف سخن مي گويند، اندازه و ويژگى  هاى 
مراقبت  ويژه،  خدمات  با  مدارس  بودن  دسترس  در  موجود،  مسكن 

پزشكى، كالس  هاى انگليسى، مشاوره و غيره.
 همانطور كه قرارداد مشاركت ايجاب مى  كند، كسى از وابسته حامى 
اسكان و يا عضوى از خانواده يا دوست، همه پناهندگان را پس از 
آپارتمان  شان  به  را  آنها  مى  كند.  مالقات  فرودگاه  در  آمريكا  به  ورود 
غذا  مقدارى  و  فصل  مناسب  لباس  وسايل،  اثاثيه،  داراى  كه  مى برند 
مطابق با فرهنگ پناهنده است. اندكى پس از ورود به پناهندگان كمك 
شامل  كمك  اين  كنند.  شروع  آمريكا  در  را  خود  زندگى  تا  مى  كنند 
درخواست كارت تأمين اجتماعى، ثبت  نام بچه  ها در مدرسه، آموختن 
شيوه دسترسى به - بهره  گيرى از- امكانات خريد، ترتيب دادن قرار 
مالقات  هاى پزشكى و ارتباط با خدمات زبان آموزى يا اجتماعى مورد 

نياز است.
 طرح پذيرش و جايابى وزارت امور خارجه به اسكان پناهندگان در 
آمريكا كمك مى  كند. اين طرح براى تنها يك بار مبلغ 1800 دالر براى 
هر پناهنده در اختيار نمايندگى  هاى اسكان قرار مى  دهد تا هزينه هاى 
پناهنده را براى چند هفته پرداخت كنند. بيشتر اين پول صرف پرداخت 
اجاره بها، اثاثيه، غذا و لباس و نيز پرداخت حقوق كاركنان نمايندگى، 
مكان دفتر و ديگر هزينه  هاى مرتبط با اسكان مى  شود كه داوطلبان آنها 

را تأمين يا اهدا نكرده  اند.
به  منحصر  خارجه  امور  وزارت  جايابى  و  پذيرش  طرح  گرچه   
وزارت  پناهنده  اسكان  دفتر  است،  ورود  از  پس  نخست  هفته هاى 
براى  غيردولتى  و  دولتى  سازمان  هاى  با  انسانى  خدمات  و  بهداشت 
تأمين پول نقد و كمك پزشكى و نيز خدمات اجتماعى و زبان  آموزى 

براى مدتى طوالنى  تر هماهنگ مى  كند.
مى  شوند  تشويق  و  مى  كنند  دريافت  كار  اجازه  كارت  پناهندگان   
اسكان  طرح  تجربه  سال ها  براساس  شوند.  استخدام  زودتر  هرچه 
پناهنده، آمريكا دريافته است كه افراد اگر به محض ورود شروع به 
كار كنند سريع تر زبان انگليسى را ياد مى  گيرند و آسان تر شروع به كار 
مى كنند. اغلب پناهندگان با شغل  هاى غير تخصصى شروع مى  كنند 
حتى اگر تحصيالت و مهارت  هاى بااليى داشته باشند. به مرور زمان، 
بسيارى اگر نه اغلب پناهندگان از لحاظ پيشه پيشرفت مى  كنند و در 

آمريكا به رضايت و موفقيت دست مى  يابند.
 پس از گذشت يك سال انتظار مى  رود پناهندگان درخواست اقامت 
دائم كنند (كه عموما به عنوان گرين كارت شناخته مى  شود) و پس از 
پنج سال در آمريكا پناهنده واجد شرايط درخواست براى شهروندى 

آمريكا است.

از سال 2000 تا اكنون هزاران ايرانى در التارى گرين كارت اياالت متحده 
آمريكا برنده شده اند و براى ادامه زندگى به اين كشور مهاجرت كرده اند. 
توجه به اين نكته كه در ايران استقبال از مهاجرت به آمريكا به داليل 
گوناگون بسيار باالست و به دليل عدم ارتباط ديپلماتيك بين دولت هاى دو 
كشور مردم ايران ضمن نداشتن شناخت كافى از سبك زندگى در آمريكا، 
اشتياق فراوانى براى زندگى و ديدار از آمريكا دارند، شايد مطالعه و مقايسه 

ميزان برندگان التارى گرين كارت برايتان جالب باشد.

برندگان سال هاى گذشته التارى گرين كارت آمريكا:
(2000-DV) 2000 سال 

 تعداد برندگان از كشور ايران: 489 فرم
(2001-DV) 2001 سال 

 تعداد برندگان از كشور ايران: 740 فرم
(2002-DV) 2002 سال 

 تعداد برندگان از كشور ايران: 1,703 فرم
(2003-DV) 2003 سال 

 تعداد برندگان از كشور ايران: 768 فرم
(2004-DV) 2004 سال 

 تعداد برندگان از كشور ايران: 1,431 فرم
(2005-DV) 2005 سال 

 تعداد برندگان از كشور ايران: 820 فرم
(2006-DV) 2006 سال 

 تعداد برندگان از كشور ايران: 934 فرم
 سال 2007 (DV-2007) – تعداد فرم هاى ثبت شده از ايران: 150,699 

فرم - تعداد برندگان از كشور ايران: 1,361 فرم
 سال 2008 (DV-2008) – تعداد فرم هاى ثبت شده از ايران: 129,226 

فرم - تعداد برندگان از كشور ايران: 1,435 فرم
 سال 2009 (DV-2009) – تعداد فرم هاى ثبت شده از ايران: 139,395 

فرم - تعداد برندگان از كشور ايران: 1,689 فرم
سال 2010 (DV-2010) – تعداد فرم هاى ثبت شده از ايران: 245,733 

فرم - تعداد برندگان از كشور ايران: 2,773 فرم
 سال 2011 (DV-2011) – تعداد فرم هاى ثبت شده از ايران: 223,426 

فرم - تعداد برندگان از كشور ايران: 2,819 فرم
سال 2012 (DV-2012)- تعداد فرم هاى ثبت شده از ايران: 289,586 

فرم - تعداد برندگان از كشور ايران: 4,453 فرم

برنامه التارى گرين كارت سال 2013 به تازگى تمام شده است و در زمان 
انتشار اين مجله با توجه به آنكه ورودى برندگان اين دوره از التارى به 
خاك آمريكا به سال 2014 ميالدى موكول مى شود ليست نهايى برندگان 
ايرانى تبار التارى گرين كارت اياالت متحده آمريكا در دست نبوده است.

تعداد قبولى ايرانيان در التارىتعداد قبولى ايرانيان در التارى

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
ادا

C  Copyright 2013 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره8، جدول ايرانشهر شماره 51، همراه با سومين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، جوالى 28282013



داستان طنز

C  Copyright 2013 Ketab Corp.2929 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره8، جدول ايرانشهر شماره 51، همراه با سومين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، جوالى 2013



تاريخ معاصر به روايت تمبر
تاريخ معاصر به روايت تمبر -  قسمت هشتم:

راوى: پرويزكاردان
تمبر هايى كه هنوز هم بوى نفت مى دهند

حد فاصل 12 ارديبهشت 1330 كه نخستين كابينه دكتر محمد مصدق 
از مجلس شوراى ملى راى اعتماد مى گيرد تا 28 مرداد 1332 كه كابينه 
دوم او از قدرت عزل مى شود، يكى از مهم ترين دوره هاى تاريخى ايران 

است.
دوره اى كه در آن مى شود غرور ملى احيا شده به واسطه ملى شدن 
صنعت نفت و نوعى رونق سياسى را در ركود حاكم بر فضاى پيش و پس 
آن دوره به خوبى ديد و متوجه بود كه جامعه آن روزگار ايران به واسطه 
يك رهبر ملى و مردمى در آستانه رخداد هاى آينده سازى قرار گرفت.

بى شك تاريخ نگاران بسيارى از موضوع جنش ملى شدن صنعت نفت 
و نقش دكتر مصدق در اين جنبش ياد كرده اند و منتقدان بسيارى در 
مصدق،  دكتر  شخصيت  درباره  تفصيل  به  گذشته  سال  اندى  و  شصت 
روابط او با پادشاه وقت، نقش او در پيروزى جنبش ملى شدن صنعت 
نفت، رابطه اش با روحانيون، جايگاه مصدق در بطن جامعه، تاثير متقابل 
او و ارتشيان بريكديگر و توطئه هاى خارجى بر عليه دولت وقت ايران 

سخن گفته اند.
اما آنچه به گواه تاريخ تمبر ايران از آن دوران به يادگار مانده است 
نمادى است از نوعى غرور ملى كه پيروزى ايران بر انگلستان در موضوع 

ملى شدن صنعت نفت آن را به كام ملت ايران شيرين كرده بود. 

همزمان با انتخاب دكتر مصدق به نخست وزيرى در ارديبهشت 1330،
 ايران سرمست از به انجام رسيدن يكى از مهمترين جنبش هاى سياسى  اجتماعى 
معاصر خود(جنبش ملى شدن صنعت نفت) كه با تصويب قانون مربوط به آن 
در جلسه 29 اسفند 1339مجلس شوراى ملى و با رهبرى دكتر مصدق(رهبر 
جبهه ملى و نماينده وقت مجلس شوراى ملى) دوره اى جديد در حيات سياسى 
ايران آغاز مى شود كه خيلى زود در گستره وسيعى از اتفاقات سياسى، اجتماعى، 

فرهنگى و به تبع آن بر تاريخ معاصر ايران تاتثير مى گذارد.
صنعت نشر تمبر ايران هم از اين رهگذر بى نصيب نمى ماند و به زودى 
نفتى كه تا پيش از اين در انحصار كمپانى بريتيش پتروليوم بود راهى نقش 
تمبر ايرانى مى شود. اگرچه اين نفت، هنوز راه درازى تا رسيدن خانه و اقتصاد 

خانواده هاى ايرانى پيش رو دارد. 

نخستين تمبر نفتى ايران به افتخار اكتشاف و استخراج نفت در حوالى شهر 
قم  در يكم اسفند 1331 با نفش چاه نفت اكتشافى قم روانه بازار مرسالت 
پستى ايران مى شود و به فاصله چند روز بعد از آن در 29 اسفند همان سال به 
مناسبت دومين سالگرد تصويت اليحه ملى شدن صنعت نفت سرى 5 تايى 
تمبر يادبود ملى شدن صنعت نفت منتشر مى گردد. كه روى آنها پنج نقش از 
صنايع نفت ايران اعم از پااليشگاه، خطوط انتقال نفت، سيلوى ذخيره نفت و 
... ترسيم مى شود. اين تمبرها كه با تيراژ نسبتا بااليى منتشر مى شود در حقيقت 
نمادى از غرور ملى احيا شده مردم ايران بود كه احساس مى كردند دست 

انگلستان را از كشور خود كوتاه كرده اند.
همين احساس خوشايند است كه در بهار سال بعد از آن هم دولت مصدق 
را وا مى دارد تا نقش چاه نفت قم را بار ديگر روى تمبر قرار دهد و اين بار 
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
قيام يا كودتايك تمبر- يك داستان

تمبر هوايى نفت قم را در حالى كه هواپيمايى در كنار دكل استخراج نفت در 
حال پرواز است و در پس زمينه تمبر هم گنبد و باروى آرامگاه خواهر امام 

رضا در قم با رگ كمرنگ تر ترسيم شده است، منتشر شود.
بد نيست همين جا اشاره كنم كه اين تمبر امروزه جزو گرانترين تمبر هاى 
كلكسيونى ايران است كه قيمت بالك كامل مهر نخورده آن ميليون ها تومان 

برآورد مى شود.
يكى از نكاتى كه بارها به عنوان سوال درباره تمبر هاى اين دوره مطرح بوده 
اين است كه آيا در اين دوران تمبرى با عكس خود دكتر مصدق چاپ شده 
است؟ در پاسخ به اين سوال بايد تصريح كنم كه هرگز در دوران خود دكتر 
مصدق چنين اتفاقى نيافتاد و تمبر هاى دوران او فقط با حال و هواى نفت و 

صنايع نفتى منتشر شدند.
اما يك نكته مهم ديگر رويكرد پادشاه وقت ايران به اياالت متحده آمريكا 
در سال هاى پايانى اولين  دهه از سلطنت اوست. با اينكه در دوران رضا شاه 
و سال هاى نخستين زمامدارى محمدرضا شاه اصوال تمبر هاى ايرانى بيشتر 
در كشورهاى اروپايى نظير هلند و يا چاپخانه هاى داخلى منتشر مى شد، اما 
براى نخستين بار درست هفت سال پس از بر تخت نشستن پادشاه فقيد ايران 
انتشار دو مجموعه تمبر به يادبود مساعى ايران در راه پيروزى جنگ جهانى 
دوم(1328) و سال بعد از آن نيز مجموعه تمبر يادبود سى و يكمين سالگرد 
تولد شاه (1329) به امريكايى ها سپرده مى شود. حركتى كه نشان مى داد شاه 
ايران عالقمند به گسترش ارتباط با اياالت متحده آمريكا است و به درستى 
ابرقدرت آينده جهان را شناخته است و تالش دارد تا با درك شرايط، هژمونى 

قدرت ايران را در منطقه و جهان توازن بخشد. 

28 مرداد يكى از تاريخ ساز ترين روزهاى تاريخ معاصر ايران است. 
روزى كه سال ها از آن به عنوان قيام ملى ياد شده است و سال ها هست 
كه وقايع آن روز تاريخ ساز با لقب كودتا را با خود به ارمغان مى كشد. 
شك  بى  مرداد 1332  به 28  منجر  رخداد هاى  و  معاصر  تاريخ  مروز 
دست گير هر فرد منصفى مى كند كه اين رويداد را بايد قيام ملى بنامد و يا 
كودتا و بى شك وظيفه اين ستون كوتاه باز شناسى و قضاوت درباره اين 
رويداد تاريخى نيست. بلكه با اشاره به آن سعى داريم تا فصلى از تاريخ 

ايران را به روايت تمبر ها مرور كنيم.
پس از واقعه 28 مرداد سال 1332 تا سقوط نظام پادشاهى در زمستان 
1357 به مدت بيش از دو دهه رويداد 28 مرداد، يم قيام ملى توصيف 
مى شد كه منجر به بازگشن پادشاه به ايران و استمرار نظام سلطنت شد. 
به همين مناسبت سرى تمبر هايى به همين مناسبت منتشر شد كه تصوير 
آن ها را در باالى همين ستون مشاهده مى كنيد. اين تمبرها منقش به طرح 
هايى ملى با نقش پرچم سه رنگ ايران و در دو مورد تاج پادشاهى بود 
كه نشان مى داد مردم براى حفظ پادشاهشان قيام كرده اند. اين تمبر ها با 
عنوان تمبر هاى مناسبت قيام ملى 28 مرداد در كاتالوگ هاى رسمى تمبر 

در دنيا ثبت شد.
اماپس از وقوع انقالب ايران رويكرد تاريخ پژوهان به واقعه 28 مرداد 
تغيير كرد و آن واقعه را توطئه اى خارجى بر عليه دولت مردمى دكتر 
مصدق دانستند كه با حمايت سازمان هاى جاسوسى و نظامى خارجى 
به وقوع پيوست. از همين رو با تغيير رويكرد و نيز عوض شدن نگاه 
حاكم به واقعه 28 مرداد و اينكه اين رخداد يك كودتا بر عليه دولت 
دكتر مصدق دانشته شد، تصميم بر اين شد تا اسم رسمى اين سرى تمبر 
در كاتالوگ هاى تمبر شناسى جهان تغيير كند و به تمبر چاپ شده به 
مناسبت كودتاى 28 مرداد نامگذارى شود. به اين ترتيب براى نخستين 
بار در تاريخ صنعت نشر تمبر ايران يك تمبر با دو اسم مختلف در منابع 

رسمى تمبر شناسى جهان ثبت شد.
اگرچه از واقعه 28 مرداد سال ها گذشته است اما هنوز بسيارى از گره 
هاى تاريخ معاصر به اين رويداد باز مى گردد كه نشان از اهميت آن در 

روند رويداد هاى تاريخ معاصر ايران است.
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يك سبد حكايت

محمود افهمى

چند حكايت

شايعه
حدود 700 سال پيش، در اصفهان مسجدى مى ساختند. روز قبل از 
افتتاح مسجد، كارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرين خرده 
كارى ها را انجام مى دادند.  پيرزنى از آنجا مى گذشت. وقتى مسجد 
را ديد به يكى از كارگران گفت: فكر كنم يكى از مناره ها كمى كج 
سريع  شنيد،  را  حرف  اين  كه  معمار  اما  خنديدند.  كارگرها  است! 
گفت : چوب بياوريد ! كارگر بياوريد ! چوب را به مناره تكيه بدهيد 

و فشار بدهيد...               
پيرزن  از  مدام  معمار   كردند  دادن  فشار  به  شروع  كارگرها  وقتى 

مى پرسيد: مادر، درست شد؟!!    
مدتى طول كشيد تا پيرزن گفت: بله! درست شد!!! تشكر كرد و 

دعايى كرد و رفت.                                            
 در اين موقع كارگرها حكمت اين كار بيهوده (فشار دادن مناره) را 
پرسيدند؟! معمار گفت : اگر اين پيرزن، راجع به كج بودن اين مناره 
با ديگران صحبت مى كرد و شايعه پا مى گرفت، اين مناره تا ابد كج 
مى ماند و ديگر نمى توانستيم اثرات منفى اين شايعه را پاك كنيم... 

اين است كه من گفتم در همين ابتدا جلوى آن را بگيرم.

اثر وضعى
مرد سَقايى در شهر بخارا سى سال به خانه ى زرگرى آب مى برد و 
هيچ رفتار بدى از او ديده نشد. يك روز كه سقا به منزل زرگر آب 
برد و چشم او به دست زن زرگر افتاد به وسوسه افتاد و دست او را 
بوسيد. ظهر زرگر وارد منزل شد. عيالش گفت: امروز تو در دكان چه 
كار بدى كردى؟ گفت: هيچ. زن اصرار كرد و مرد زرگر گفت: زنى 
براى خريد دست بند به دكانم آمد و من خوشم آمد و به وسوسه، 
بازوى او را گرفتم و او را بوسيدم. زن گفت: اهللا اكبر! مرد گفت: 
چرا تكبير گفتى؟ زن جريان سقا و بوسيدن او را نقل كرد وگفت: اثر 
وضعى عمل تو باعث شد سقايى كه سى سال با چشم پاك به خانه ى 

ما رفت و آمد داشت، اين كار را بكند.

 احتياط شگفت آور
زمانى يك گوسفند غارتى، با گوسفندان كوفه مخلوط شد. يكى از 
عابدان كوفه پرسيد: گوسفند چند سال عمر مى كند؟ هفت سال؛ از 

اين رو تا هفت سال از خوردن گوسفند اجتناب ورزيد.

 عيب پوشى جوانمردانه
يكى خواست همسر خويش را طالق دهد. به وى گفتند: او چه 
عيب دارد؟ گفت: آيا كسى عيب همسر خود را باز گويد؟ پس از آن 

كه زن را طالق داد به وى گفتند: همسرت چه عيب داشت؟ 
گفت: آيا كسى عيب زن مردم را باز گويد؟
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يك سبد حكايت

بگذاريد  شده است.  گرفته  سنتي  كشتي  فنون  از  اصطالح  دو  اين 
منظور  سنتي  كشتي  مي كنم  عرض  وقتي  كه  كنم  اشاره  جا  همين 
خاصي از آن دارم. يعني همان كشتي اي كه از دوره باستان در ايران 
مشخص  حريف  زدن  زمين  اساس  بر  باختش  و  برد  و  بوده  رايج 
بر  بازنده  و  برنده  آن  در  كه  امروزى  كشتي  اين  نه  است.  مي شده 
خاص  داروي  و  وزن  ضوابط  و  مي شوند  مشخص  امتياز  اساس 
دارد. «كشتي» در واقع همان شال سفيد رنگي بوده است كه وقتي 
تكليف مي رسيد به دور كمرش مي بستند  زردشتي به سن  نوجوان 
و كشتي گيري يعني دو نفر اين شال را به مشت گرفته و سعي كنند 
كه حريف را شكست دهند. نتيجه اين مسابقه هم در مناطق مختلف 
فرق مي كرد. در جايي وقتي زانوي حريف به زمين مي خورد كشتي 
برخي  در  بود».  آورده  در  زانو  به  را  «حريف  اصطالحًا  و  بود  تمام 
گفته  اصطالحًا  كه  مي زد  زمين  به  را  حريف  پشت  بايد  هم  مناطق 

مي شد «پشت حريف را به خاك ساييده يا به خاك رسانده است».
بازگرديم به مدخل خودمان... ركب زدن از فنون اين نوع كشتي 
بود. نوعي پشت پا زدن كه تعادل حريف را بهم زده و محكم او را 
به زمين مي كوبيد. فني كارآمد و بسيار مجرب كه اگر فرصت اجرا 
زبان  در  رو  اين  از  مي شد.  حريف  شكست  باعث  حتمًا  مي يافت 
حتمًا  كه  برد  بكار  ترفندي  يا  بزند  كارگر  فريبي  فردي  هرگاه  عامه 
مقصودش حاصل شود مي گويند ركب زده و فرد مبتال به اين ترفند 
يا حيله را مي گويند ركب خورده است. مثًال مي گويند: «نبايد اعتماد 

مي كردم. بد ركبي خوردم از فالني!

َرَكب خوردن ، 
ركب زدن

يك پيرزن دوكوزة آب داشت كه آنها را به دو سر چوبى كه روى 
دوشش مى گذاشت، آويخته بود و از اين كوزه ها براى آوردن آب از 
جويبار استفاده مى كرد. يكى از اين كوزه ها ترك داشت، در حالى كه 
كوزه ديگر بى عيب و سالم بود و همة آب را در خود نگه مى داشت.

هر بار كه زن پس از پركردن كوزه ها، راه دراز جويبار تا خانه را 
مى پيمود، آب از كوزه اى كه ترك داشت چكه مى كرد و زمانى كه زن 

به خانه مى رسيد ، كوزه نيمه پر بود.
دو سال تمام، هر روز زن اين كار را انجام مى داد و هميشه كوزه اى 

كه ترك داشت، نيمى از آبش را در راه از دست مى داد.
البته كوزة سالم و بدون ترك خيلى به خودش مى باليد.

خجالت  داشت  كه  عيبى  و  خودش  از  ترك دار  كوزة  بيچاره  ولى 
مى كشيد.

پس از دوسال روزى كوزة ترك دار در كنار جويبار به زن گفت:
 من از خويشتن شرمسارم. زيرا اين شكافى كه در پهلوى من است، 
سبب نشت آب مى شود و زمانى كه تو به خانه مى رسى، من نيمه پر 

هستم.
پير زن لبخندى زد وبه كوزة ترك دارگفت :

آيا تو به گل هائى كه در اين سوى راه، يعنى سوئى كه تو هستى، 
توجه كرده اى ؟ مى بينى كه در سوى ديگر راه گلى نروئيده است؟

من هميشه از كاستى و نقص تو آگاه بودم و براى همين در كنار 
راه تخم گل كاشتم تا هر روز كه از جويبار به خانه بر مى گردم  تو 

آنها را آب بدهى.
دو سال تمام، من از گل هائى كه اينجا روئيده اند چيده ام  و خانه ام 

را با آنها آراسته ام.
اگر تو اين ترك را نداشتى، هرگز اين گل ها و زيبائى آنها به خانة 

من راه نمى يافت
هر يك از ما عيب ها و كاستى هاى خود را داريم ولى همين كاستى ها 

و عيب هاست كه زندگى ما را دلپذير و شيرين مى سازد.
 مهم اينكه چشمان مان را براى زيباتر ديدن زندگى مان باز كنيم.

پير زن و كوزه
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در قلمرو فرهنگ

شعر الهوتي نيز چون زندگي او، هميشه، آواره 
فرصت هاي  در  جز  آوارگي.  در  و  بوده است 
بسيار كوتاهي از قبيل لحظه ي سقوط رضا شاه 
در شهريور 1320 و يا آن چند روز اول سقوط 
محمدرضا شاه در سال 1357، شعر الهوتي هرگز 
مجالي براي ظهور و بروز در ميان مردم ميهنش 
نيافته است. به همين دليل، سهم الهوتي و پايگاه 
او در شعر معاصر ايران همواره مورد غفلت و 

تغافل بوده است.
زندگي روحي الهوتي از افراطي ترين شكل 
اعتقاد به «الهوت»، يعني عقايد ُغالِت اهل حق، و 
نوِع نگاهِ عرفاني ايشان- كه از پيچيده ترين اشكال 
رويت عرفانِي جهان است- آغاز مي شود و بر 
طبق اسناد موجود به اِلحاد و atheism مطلق 
مي انجامد و بيشترين بخش خالقيت شعري او، 
در حوزه ي انكار الهوت ادامه و گسترش مي يابد. 
همين بي پروايي در عرضه ي انديشه هاي برخاسته 
از الحاد اوست كه سبب شده است ديوان او، هرگز 
به راحتي، در ميهنش، در دسترس دوستداراِن شعر 
او قرار نگيرد. اگر تنها دشمنِي «با سرمايه» بود، 
باز مي شد راه هايي براي نشرِ محدودِ شعرهاي او 
انديشيد ولي با كوشِش بي پروايي كه او در نفِي 
الهوت از خود نشان مي دهد، بايد پذيرفت كه 
جايي براي نشر آثار او در ميهنش به اين زودي ها 

وجود نخواهد داشت.
انكارِ الهوت، در انديشه و هنرِ الهوتي، بيش 
از آنكه مبناي فلسفي داشته باشد مبناي عاطفي 
يا احساسي داشته است، يعني مثل اغلب عوام 
ماركسيست ها براي او مسلم بوده است كه اگر 
«خدا» را از منظومه ي هستي حذف كنيم، خود 
و  بيماري ها  تمام  بشر،  مصائب  تمام  خود  به 
بيچارگي ها و آثار جهل و فقر و بيكاري، از ميان 

برمي خيزد. من در ميان دوستان ماركسيست خود 
نمونه هايي از اين گونه آدم ها را ديده ام و شگفتا كه 
همه  شان در فهم ديگر مسائل ماركسيسم هم بسيار 
سطحي و قالبي بودند و تمام مسائل تاريخ بشر 
را مثل جدول ضرب فيثاغورث، با پس و پيش 
كردن كلماتي از نوع «ايدآليسم» و «رئاليسم» و 
«طبقه» و چند اصطالح ديگر، نزد خود حل شده 
مي انگاشتند. ظاهراً الهوتي نيز چنين تصوري از 
مسائل الهوت داشته است يا بهتر است بگوييم 
ترجيح مي داده است كه اين گونه نگاه به هستي 
را در شعر خويش انعكاس دهد، حال اگر در 
عمق وجود او پرسش هاي عميق تري در حوزه ي 
سرپوش  آنها  روي  است  بوده  مطرح  الهوت 
مي گذاشته؛ زيرا در عهد فرمانروايي رفيق استالين 
مجالي براي تأّمل در ديگر جوانب، وجود نداشته 

است.
با اين همه تصور مي كنم كه دغدغه هايي، در 
حوزه ي مسائل الهوت تا آخر عمر او باقي مانده 
بوده است، همچنان كه حّس ميهن دوستي بيش 
از حد او را، اقامت در سرزمين شوراها و سرودن 

«سرود انترناسيونال»، از ميان نبرده است.
آمريكا،  در  پرينسون،  دانشگاه  كتابخانه ي  در 
نسخه اي از ديوان الهوتي چاپ مسكو وجود 
دارد كه الهوتي آن را براي استاد سعيد نفيسي 
امضاء كرده است و اين نسخه  بعدها در جمع 
كتب شادروان سعيد نفيسي به آن كتابخانه  فروخته 
شده است. در پشت جلد اين نسخه از ديوان 

الهوتي، به خِط شاعر اين عبارت را مي خوانيم:
ايران، تهران

دانشمند بزرگوار سعيد نفيسي عزيز،
من  حيات  دقيقه هاي  سخت ترين  از  يكي 
و  فاضالنه  نفيس،  مقدمه ي  كه  بود  دمي  آن 

را  آن  نتوانستم  اما  گرفتم  را  شما  استادانه ي 
زينت بخش اين مجموعه كنم: كتاب چاپ شده 

بود. خودتان گواه بيگناهي بنده هستيد.
شما  عالي  مقدمه ي  از  اثر  اين  چه  اگر 
خالي ست، وليكن دل گوينده ي آن از ارادت و 
منّت داري نسبت به شما پر است. به اين سمت 

اين هديه ي صميمانه را از او قبول فرماييد.
مسكو، ژوئيه ي 1946، الهوتي

سال ها  آن  شوروِي  احواالت  به  كسي  اگر 
از  مي تواند  باشد  داشته  اشرافي  اندك   (1946)
اين عبارات الهوتي بسياري چيزها را درك كند. 
مي توان حدس زد كه شادروان سعيد نفيسي در 
مقدمه اي كه بر ديوان الهوتي نوشته بوده، روي 
الهوتي  ايران دوستي  و  ميهن پرستي  جنبه هاي 
و حالت نوستالژياي او تكيه كرده باشد، و اين 
در مورد سعيد نفيسي از بديهيّات رفتار او بود. 
نفيسي عاشق ايران بود و در تمام جهان به دنبال 
بهانه هايي مي گشت تا اين عشق خود را به ايران، 
به نوعي، آشكار كند. مقّدمه ي نفيسي، ظاهراً، با 
سليقه ي كارگزاران نشر ديوان الهوتي در مسكو 

سازگار نبوده است و آن را حذف كرده اند.
حال شاعر بدين گونه، به زبان بي زباني، عذر 
اين حذف را از نويسنده ي مقدمه، مي خواهد. 
الهوتي، مستقيم و غيرمستقيم حالت نوستالژيا، 
يا الحنين ولي األوطاِن خود را، در گوشه و كنارِ 
شعرها و نامه هايي كه به خويشان خود در ايران 

نوشته:دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى ابوالقاسم الهوتي
 وطن پرست بي وطن
 در كشور شوراها

بازخوانى فراز و نشيب ادبيات معاصر به روايت كتاب «با چراغ و آيينه» - قسمت ششم:
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در قلمرو فرهنگ
نامرئي،  و  مرئي  گونه هايي،  به  است  مي نوشته 
آشكار مي كرده است. ترديدي ندارم كه به همه 
تظاهر به atheism كه در بعضي از شعرهاي 
او ديده مي شود، دغدغه هايي از نوعي نوستالژياي 
ديگر هم گريبان گير او بوده است. با داشتن ِ چنان 
لحظه هاي عرفاني در جواني، در پيري و غربت، 
هجوم اين چنين انديشه هايي چندان هم به دور از 

قلمرو امكان نيست.
با اين همه بنده به هيچ روي خود را وكيل 
«االهيات» نمي دانم تا بخواهم  »به نفع» خدا وارد 
بحثي شوم و احقاق حق براي «او» بكنم. اين 
رشته تداعي ها، به مناسبت ديگري از ذهنم عبور 
كرد و بر كاغذ نشست كه مي انديشيدم، انكار 
الهوت چه مقدار در غريب ماندن شعر الهوتي، 
در ميهنش، موثر افتاده است و همين سبب شده 
است الهوتي، با آن همه شعرهاي لطيف و تا 
حدودي نوآوري هاي مهم، سهمش نپرداخته باقي 
بماند. تا كي؟ در ايران، گذشته از مذهب، «خدا» 
در خرد ايراني، پايگاه فلسفي پهناوري دارد ولي 
در خرد قوم روس چنين نيست. اگر سفرنامه هاي 
سند  مهمترين  كه  را  چهارم  قرن  مسلمانان 
تاريخي قوم صقالب و روس است ديده باشيد. 
سرزنده  نشاط  با  قوم  اين  كه  مي شويد  متوجه 
و ميهن پرست و نستوه، تا چه حد در مسأله ي 
االهيات، ساده و primitive مي انديشيده است 
فرهنگي اي  محيط  چنان  در  مضحك.  حتي  و 
زيستن، آن هم به روزگار رفيق استالين، شاعر ما را 
به ودايي كشانده است كه همه دغدغه هاي عرفاني 
و فلسفي خود را به يك سوي نهد و فراموش كند 
كه مخاطبان اصلي او چه كساني هستند و خدا در 
ذهن و ضمير انسان چه پايگاه فلسفي اي دارد. به 
همين دليل هر جا كه خشم و نفرِت خويش را 
از ستم سرمايه داري عرضه كرده است بر «ُمرده ي 

خدا» هم لگدي زده است، غافل از اينكه...
سهم الهوتي در شعر معاصر ايران نپرداخته 
كوتاه،  مجال  اين  در  هم  من  و  است  مانده 
«موجودي الزم» براي پرداختن آن سهم را ندارم 
ولي مي گويند: ما ال يُدرُك ُكّله اليترك ُكّله. همه ي 
كساني كه در فرصت هاي كوتاه تاريخي مجالي 
نيافته اند تا نسبت به الهوتي اداي ديني كنند، بيشتر 
به محتواي شعر او و ارزش هايي كه در احقاق 
حقوق رنجبران و مديح آزادي و نكوهش ستم 
توّجه كرده اند و به آنچه  است  داشته  طبقاتي، 
اصل قضيه و جان و جمال شعري است، هرگز 

نپرداخته اند.
چند  به  مي خواهم  كوتاه  فرصت  در  من 
نكته ي «صوري» و «غيرمحتوايي» و عمالً «غير 
ماركسيستي» در شعر او بپردازم و از تجربه هاي 

صرفاً هنري و شعري او ياد كنم.
الهوتي در سال 1305 هـ  ق/1264 هـ س/1885 
ميالدي متولد شده است و بر طبق اسناد موجود 
در سن هفده هجده سالگي شاعري ورزيده و 
توانا بوده است، به حّدي كه استعداد برجسته ي او 
را در شعر، اديبان رسمي و تثبيت شده ي عصر، با 

صراحت ستوده اند. 
او  دوم  حرفه ي  شاعري،  آغاز،  در  اين كه  با 
بوده و شغل شاغلش «نظامي گري» و در پوشش 
نظامي گري، فعاليت هاي حاد سياسي و انقالبي و 
شورش و كودتا. طبعاً براي چنين كسي مانيفست 
ادبي صادر كردن و دم از انقالب ادبي زدن، امري 
است محال و ناپذيرفتني؛ با اين همه نگاهي به 
تاريخ سرودن شعرهاي او، نشان مي دهد كه وي 
همان گونه كه در عرصه ي سياست و اجتماع، اهل 
شورشگري و انقالب بوده است در ساحت شعر 
و شاعري هم آراء انقالبي داشته است و دست به 

تجربه هاي انقالبي زده است.
اول از قالب هاي شعري آغاز كنيم و بعد به 

ظرافت ها و ظرفيّت هاي ديگر بپردازيم.
شعر «وفاي به عهد» را الهوتي در 1909 سروده 
است، يعني در اوايل قرن بيستم. اول يك بار شعر 
را بخوانيم و بعد درباره ي ساخت و صورت آن 

قدري تأمل كنيم:
اردوي ستم خسته و عاجز شد و برگشت
برگشت، نه با ميِل خود، از حمله ي احرار

ره باز شد و گندم و آذوقه به خروار
هي واردِ تبريز شد، از هر در و هر دشت
از خوردِن اسب و علف و برِگ درختان

فارغ چو شد آن ملت با حزم و اراده 
آزاده زني، بر سر يك قبر ستاده،

با ديده اي از اشك پر و دامني از نام
لختي، سرپا، دوخته بر قبر همي چشم

بي جنبش و بي حرف، چو يك هيكِل پوالد
بنهاد پس، از دامِن خود، آن زِن آزاد

نان را به سرِ قبر چو شيري شده در خشم:
در سنگرِ خود شد چو به خون جسم تو غلتان

تا ظن نبري آن كه وفادار نبودم
فرزند! به جاِن تو، بسي سعي نمودم

روح تو گواه است كه بويي نَبُد از نان

مجروح و گرسنه، ز جهان ديده ببستي
من عهد نمودم كه اگر نان به كف آرم

اول به سر قبر عزيز تو بيارم
برخيز كه نان بخشمت و جان بسپارم
تشويق مكن، فتح نموديم پسر جان

اينك به تو هم مژده ي آزادي و هم نان
وان شير حاللت كه بخورديم ز پستان
مزدِ تو كه جان دادي و پيمان نشكستي

(تهران، دسامبر 1909م/1288 ش)
قديمي ترين شعرهايي كه در اين گونه قوالب 
داريم، عبارتند از يكي دو شعر ايرج كه تاريخ 
سرودن آنها معلوم نيست. (قدر مسلم مي توان 
گفت كه قبل از 1304 هـ ش، سال درگذشت 
ايرج، سروده شده است) يا شعرهايي از بهار كه 
تاريخ سرودن آنها اوايل اين قرن شمسي است و 
اگر به نخستين تجربه ي شعر فارسي، بيرون از 
قوالِب سنتِي شعر نظر داشته باشيم كه همان شعِر 
«يادآر ز شمع مرده ياد آر» دهخداست و در 1288 
سروده شده است، دقيقاً با اين شعر، در يك سال 

سروده شده است.
شعر دهخدا يكي از لطيف ترين و حّسي ترين 
و عاطفي ترين شعرهاي سياسي اين قرن است و 
در صدِق عاطفي و تأثير آن كوچكترين ترديدي 
نيست، اما به لحاظ سعي در شكستن قوالب سنتي 
و به ويژه انتخاب زبان محاوره و ديالوگ طبيعي، 
شايد، بتوان شعر «وفاي به عهِد» الهوتي را بر 
آن ترجيح داد. درست است كه شعر الهوتي در 
برابر شعر دهخدا قدري سست مي نمايد، اما به 
همان اندازه هم از سنّت زبان شعر كهن دوري 

و خروج دارد.
به  عمر  آخر  تا  كه  گرايشي  همه  با  الهوتي، 
تجربه هاي  دنباله ي  داشت،  فارسي  غزل  قالِب 
تجدد خواهانه ي خود را، در عرصه ي ساخت و 
صورت شعر فارسي، رها نكرد و گاه از آن طرِف 
بامِ تجدد هم افتاد و شعرهاي هجايي سرود كه 
كمتر مي توان از آنها لّذِت موسيقيايي برد. اين گونه 
تجربه هاي الهوتي ظاهراً به تأثير استغراق بيش از 
حدش در شعر روسي بوده است. در شعرهايي 
از اين دست با تاريخ 1925 كه در دوشنبه سروده 

است:
من فرزند يك دهقاني بودم  

در قشالق هاي تاجيكستان
يك زمين داشتيم، آن را مي كاشتيم

68نان مي خورديم از محصوِل آن
حه 

صف
در 

مه 
ادا
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

10 تير (1 جوالى)
1303 خورشيدى (1924ميالدى) 

شالوده  نيروى هوايى ايران با ايجاد نخستين واحد هواپيمايى نظامى ريخته شد.
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

و  خمينى  روح اهللا  آخوند  توسط  احمر  هالل  به  سرخ  خورشيد  و  شير  نام  تغيير 
جمهورى اسالمى 

 11 تير (2 جوالى)
1302 خورشيدى (1923 ميالدى)

زادروز عباس كاتوزيان، نقاش معاصر ايرانى
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

درگذشت كيخسرو شاهرخ، نماينده جامعه زرتشتيان در مجلس
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

زادروز ميهن بهرامى، قصه نويس، در تهران
1369 خورشيدى(1990 ميالدى)

درگذشت محمدعلى زاويه، نقاش و نگارگر ايرانى
به   1308 سال  در  ابتدايى  تحصيالت  گذراندن  از  پس  زاويه  اسماعيل  محمدعلى 
هنرستان صنايع مستظرفه رفت (بعدها اين هنرستان، كمال الملك خوانده مى شد) 
و رشته  مينياتور و تذهيب را براى آموزش برگزيد. پس از چندى در سال 1319 در 

رشته  مينياتور با درجه ى ممتاز فارغ التحصيل شد. 
وى در همين رشته در مدت شصت سال كار بيش از دو هزار عكس، نقاشى و تذهيب 
را  خود  كارهاى  طبيعى  رنگ هاى  ساخت  و  چگونگى  زاويه  استاد  است.  ساخته 
مرهون دو استاد خود هادى تجويدى در مينياتور و على درودى در تذهيب مى داند. 
وى دربين سال هاى 1327 -1326 رياست موزه  هنرهاى ملى را بر عهده گرفت و در 
همين دوران به منظور برگزارى نمايشگاه هاى متعدد به خارج از كشور سفر كرد 
و در اين فرصت ازاكثر موزه هاى بزرگ جهان ديدار به عمل آورد و موفق به اخذ 
مدال طال در رشته  مينياتور از نمايشگاه بين المللى بروكسل و نشان هنر از وزارت 
فرهنگ و هنر و ديپلم «گراندپرى» شد. وى در سال 1339 بازنشسته گرديد و در 
كارگاه شخصى خود به انجام كارهاى هنرى پرداخت. از آثار برجسته ى او مى توان 
«چوگان بازى  بهرام»،  گبند  «هفت  سليمان»،  قصر  از  «نمايى  شيرين»،  و  «خسرو 
هنرمندان در دربار شاه عباس» را نام برد. آثار اين نقاش در موزه ى هنرهاى ملى 

حفظ مى شود.
 آثار نقاشى محمد على زاويه به صورت كارت تبريك در شركت كتاب موجود است

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
در  جاز  موسيقى  پيشكسوتان  از  و  معروف  خواننده  شيبانى،  جمشيد  درگذشت 

ايران، در بيمارستان تارزانا در لوس آنجلس كاليفرنيا. وى متولد 1303 بود.

12 تير (3 جوالى)
1303 خورشيدى (1924 ميالدى)

ميرزاده عشقى، شاعر و روزنامه نگار آزادى خواه، به قتل رسيد
«حاج  فرزند  و  كردستانى»  محمدرضا  «سيد  اصليش  نام  عشقى  ميرزاده 
سيدابوالقاسم كردستانى» بود و در تاريخ دوازدهم جمادى اآلخر سال 1312 هجرى 

قمرى مطابق 20 آذرماه 1273 خورشيدى و سال 1894 ميالدى زاده شد.
سال هاى كودكى را در مكاتب محلى واز سن هفت سالگى به بعد در آموزشگاه هاى 
آنكه  از  پيش  داشته،  اشتغال  فرانسه  و  فارسى  تحصيل  به  و«آليانس»  «الفت» 
گواهى نامه از اين مدرسه دريافت كند در تجارتخانه يك بازرگان فرانسوى به شغل 

مترجمى پرداخته و به زبان فرانسه مسلط شد.
دوره تحصيلى وى تا سن هفده سالگى بيشتر طول نكشيد، در آغاز سن 15 سالگى 

به اصفهان رفت، سپس براى اتمام تحصيالت به تهران آمد، بيش از سه ماه نگذشت 
كه به همدان بازگشت و چهار ماه بعدش به اصرار پدر براى تحصيل عازم پايتخت 

شد ولى عشقى از تهران به رشت و بندر انزلى رهسپار واز آنجا به مركز باز آمد.
هنگامى كه در همدان بسر ميبرد اوائل جنگ بين المللى اول 1914-1918 ميالدى به 
عبارت ديگر دوره كشمكش سياست متفقين و دول متحده بود. عشقى به هواخواهى 
از عثمانيها پرداخت و زمانى كه چند هزار تن مهاجر ايرانى در عبور از غرب ايران 

به سوى استانبول ميرفتند او هم به آنها پيوست وهمراه مهاجرين به آنجا رفت.
عشقى چند سالى در استانبول بود، در شعبه علوم اجتماعى و فلسفه دارالفنون باب 
عالى جزء مستمعين آزاد حضور مى يافت، پيش از اين سفر هم يك باربه همراهى 

آلمانى ها به بيجار و كردستان رفته بود.
منظومه  اين  نوشت.  استانبول  در  عشقى  را  ايران»  شهرياران  رستاخيز  «اپراى 
استانبول  به  موصل  و  بغداد  از  عبور  هنگام  مدائن  ويرانه هاى  اواز  اثرمشاهدات 

بوده است.
كه  مى ساخت  منتشر  مقاالتى  و  اشعار  مجالت  و  روزنامه ها  در  گاه گاهى  عشقى 
بيشتر جنبه وطنى واجتماعى داشت، چندى هم شخصا روزنامه «قرن بيستم» را با 
قطع بزرگ در چهار صفحه منتشر مى كرد كه امتيازش به خود او تعلق داشت ليكن 

بيش از 17 شماره انتشار نيافت.
رياست  به  كشور  وزارت  طرف  از  مشيرالدوله  پيرنيا،  حسن  كابينه  آخرين  در 

شهردارى اصفهان انتخاب گرديد ولى نپذيرفت.
در آغاز زمزمه جمهوريت عشقى دوباره روزنامه «قرن بيستم» را با قطع كوچك 
مخالفت  اثر  وبر  نيافت  انتشار  بيشتر  شماره  يك  كه  كرد  منتشر  صفحه  درهشت 
دوازدهم  بامداد  در  نفر  دو  دست  به  نيز  شاعر  خود  و  شد  بازداشت  روزنامه اش 
تير ماه 1303 خورشيدى درخانه مسكونيش جنب دروازه دولت، سه راه سپهساالر 

كوچه قطب الدوله هدف گلوله قرارگرفت.
شايد شعرهاى عشقى به علت عمر كوتاه شاعريش هيچ گاه مجال پخته شدن پيدا 
نكردند اما صراحت لهجه، نكته بينى و تحليل بسيار فنى او در مورد تحوالت سياسى 
و اجتماعى دوره خودش بسيار مشهود است. به عقيده بسيارى از مورخين عشقى 

از مهم ترين روشنفكران مولود روشنگرى پس از مشروطه بود.
عشقى، زبانى آتشين و نيشدار داشت. او در روز 12 تير ماه 1303 شمسى، در تهران 

هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و در 31 سالگى، 
چشم از جهان فرو بست.

جمهورى  و  سپه  سردار  با  مخالفت  خاطر  به  وى 
در  او  مزار  شد.  اوكشته  عوامل  دست  به  او  پيشنهادى 
مزار  نزديكى  (در  متروك  گوشه اى  در  و  ابن بابويه 

نصرت الدوله فيروز) قرار دارد.
سه  نوروزى نامه،  از  مى توان  عشقى  معروف  اشعار  از 

تابلو مريم، احتياج و رستاخيز نام برد.
اشعار  معروفترين  و  تندترين  از  يكى  ريد،  بايد  شعر 

عشقى است.
بعد ازين بر وطن و بوم و برش بايد ريد!

بچنين مجلس و بر كّر و فرش بايد ريد!
 كليات اشعار ميرزاده عشقى از انتشارات شركت كتاب منتشر شده است.

1330 خورشيدى (1951 ميالدى)
زادروز بيژن بيجارى، قصه نويس، در اصفهان

1367 خورشيدى (1988 ميالدى)
سرنگونى هواپيماى مسافربرى ايران توسط ناو آمريكايى در خليج فارس

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
درگذشت سهراب شهيدثالث، فيلمساز برجسته.

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
10 تير تا 9مرداد
July 2013

بهره بردارى و نقل قول از اين 
روزشمار فقط براى همكاران شاغل در 
رسانه ها(جرايد، راديوها، تلويزيون ها و 
سايت هاى خبرى و تحليلى)با ذكر ماخذ 
مجاز است.

ر
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
13تير (4 جوالى)

1350 خورشيدى (1971 ميالدى)
نويسنده،  دانشمند،  معين،  محمد  دكتر  استاد  درگذشت 
پديد   و  دهخدا  لغتنامه  سازمان  رئيس  و  پژوهشگر 

آورنده فرهنگ معين
كتاب  شركت  در  معين  محمد  دكتر  آوردهاى  دست    

موجود هستند 
1377 خورشيدى (1998 ميالدى)

درگذشت صادق چوبك، نويسنده، در بركلى كاليفرنيا
 شركت كتاب ناشر كتاب هاى زنده ياد صادق چوبك 

است. 
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت جواد تقدسى، كمدين معروف در سن 84 سالگى در تهران.

14 تير (5 جوالى)
1295 خورشيدى(1916 ميالدى)

زادروز صادق چوبك، نويسنده  در بوشهر.
وى به همراه صادق هدايت از پيشگامان داستان نويسى 
داستان  مجموعه  وى  مشهور  آثار  از  است.  ايران  مدرن 
انترى كه لوطى اش مرده بود و رمان هاى سنگ صبور 

و تنگسيرنام برد.
  كليه 6 جلد آثار صادق چوبك در زمان حيات نويسنده 

و با مجوزايشان توسط شركت كتاب تجديد چاپ شدند. 
1230 خورشيدى(1851)

زادروز ميرزا حسن تبريزى معروف به رشديه در تبريز 
ازپيشگامان نهضت فرهنگى ايران و بنيانگذار مدرسه (دبستان) به سبك نوين در 

ايران (درگذشت 27 آذر 1323 در قم)
1379 خورشيد(2000 ميالدى)

درگذشت مهرانگيز منوچهريان، بانوى حقوقدان  ايرانى
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

شهر  در  سالگى   84 سن  در  ايرانى  متفكر  و  نويسنده  جمالى،  منوچهر  درگذشت 
ماالگاى اسپانيا

15 تير (6 جوالى)
1287 خورشيدى (1908 ميالدى)

درگذشت ميرزاملكم خان ناظم الدوله- وزير مختار ايران در ايتاليا و مدير روزنامه  
قانون

1313 خورشيدى (1934 ميالدى)
زادروز صادق همايونى، محقق، شاعر، قصه نويس

1342 خورشيدى (1963ميالدى) 
اتهام  به  تهران  تره بار  و  ميوه  ميدان هاى  رييس  حاج رضايى-  طيب  دستگيرى 

مشاركت در وقايع 15 خرداد
1369 خورشيدى (1990 ميالدى)

درگذشت مجيد محسنى، كارگردان, نويسنده و بازيگر ايرانى.

16 تير (7 جوالى)
1305 خورشيدى(1926ميالدى)

كتاب  نويسنده   كمبريج،  دانشگاه  استاد  و  –ايران شناس  براون  ادوارد  درگذشت 
«تاريخ ادبيات ايران»

1321 خورشيدى (1942 ميالدى)
زادروز گلى امامى، مترجم

  آثار ترجمه گلى امامى مانند به كسى مربوط نيست، 
كند،  دگرگون  را  شما  زندگى  تواند  مى  چگونه  پروست 
گردابي  آگوستين)،  قديس  به  (نامه اى  است  كوتاه  زندگى 

چنين هايل در شركت كتاب موجود است 
1376 خورشيدى(1997 ميالدى)

درگذشت دكتر محمدعلى مجتهدى رياضيدان و بنيانگذار 
دانشگاه صنعتى آريامهر (شريف).

از  آن»   روزى  شبانه  و  البرز  «دبيرستان  كتاب    
انتشارات بيستون و كتاب «خاطرات محمد على مجتهدى»  

از انتشارات ايران بوكز در شركت كتاب موجود است. 

17 تير (8 جوالى)
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

سيدمهدى  ايران)،  قيام  (مدير  صدر  حسن  بازداشت 
و  اقدام)  (مدير  خليلى  عباس  آتش)،  (مدير  ميراشرافى 

توقيف روزنامه هايشان
1335 خورشيدى (1956 ميالدى)

زادروز فرشته   سارى، شاعر، قصه نويس، و مترجم
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

زادروز اردوان كامكار، آهنگساز و نوازنده ى سنتور
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

تشكيل جناح سوم به رهبرى دكتر هوشنگ نهاوندى در حزب رستاخيز.
1361 خورشيدى(1982 ميالدى) 

درگذشت احمد نجفى زنجانى معروف به معصومى، هنرمند و خوشنويس معاصر. 
خطاطى كتيبه دانشگاه تهران يكى ا ز آثار اوست.

1384 خورشيدى (2005 ميالدى)
آبان   14 (تولد  تهران  سمفونيك  اركستر  هنرى  مدير  ناصرى،  فريدون  درگذشت 

1309خورشيدى)
18 تير (9 جوالى)

1354 خورشيدى (1975)
و  جمشيدآموزگار)  رهبرى  (به  ترقى خواه»  «جناح  دو  به  رستاخيز  حزب  تقسيم 

«ليبرال سازنده» (به رهبرى هوشنگ انصارى)
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)

جمهورى  حاكمان  وسيله   به  كه  انقالب،  از  بعد  دانشجويى  جنبش  نخستين  بروز 
اسالمى به صورتى خونين سركوب شد، اما خاموش نشد.

1384 خورشيدى(2005 ميالدى)
درگذشت كريم امامى، ويراستار و روزنامه نگار ايرانى.
در  مدتى  شد.  متولد  شيراز  شهر  در  سال 1309  در  او 
مى كرد.  كار  اينترنشنال  كيهان  انگليسى زبان  روزنامه 
پس از آن مدتى در بخش ويرايش موسسه انتشارات 

فرانكلين تهران فعاليت كرد.
همسر او گلى امامى و عضو شوراى بازنگرى در شيوه 

نگارش و خط فارسى بود.
نقاشى  پيشگامان  مانند  امامى  كريم  ترجمه  آثار    
معاصر ايران-نسل اول، عاشق هميشه تنهاست (دفترى از 
ترجمه  انگليسى و اصل فارسى شعرهاى برگزيده  سهراب 
سپهرى)، گتسبى بزرگ، گرگى در كمين، محمود فرشچيان 

جلد يك و جلد دوم در شركت كتاب موجود است. 
1388 خورشيدى(2009 ميالدى)

درگذشت مهدى آذريزدى نويسنده كودكان و نوجوانان
  آثار او با عنوان «قصه هاى خوب براى بچه هاى خوب»  درشركت كتاب موجود 

است 

19تير (10 جوالى)
1305 خورشيدى (1926 ميالدى)

انتشار نخستين شماره روزنامه اطالعات به مديريت و 
سردبيرى عباس مسعودى با تيراژ 500 نسخه در دو 

صفحه به بهاى چهارشاهى
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

زادروز احمد پژمان، آهنگساز، سازنده ى موسيقى متن 
فيلم هاى «شازده احتجاب» و «سايه هاى بلند باد»

1320 خورشيدى (1940 ميالدى)
درگذشت سيدحسن بهجتى گنابادى، شاعر و اديب

زادروز ناصر تقوايى، قصه نويس و فيلمساز
  شاهكار ناصر تقوايى سريال دايى جان ناپلئون به صورت 

دى وى دى در شركت كتاب موجود است 

عد
حه ب

صف
در 

مه 
ادا

C  Copyright 2013 Ketab Corp.3737 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره8، جدول ايرانشهر شماره 51، همراه با سومين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، جوالى 2013



روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
1382 خورشيدى (2003 ميالدى)ادا

قتل زهرا كاظمى - خبرنگار ايرانى مقيم كانادا براثر شكنجه و ايراد ضربه به سر 
وى، در زندان جمهورى اسالمى

20 تير (11 جوالى)
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)
بازگشت رضاشاه از سفر تركيه
1325 خورشيدى (1946ميالدى)

درگذشت حبيب سماعى -موسيقيدان و نوازنده
1351 خورشيدى(1972 ميالدى)

درگذشت عبدالرحمن فرامرزى، نويسنده و مدير روزنامه  كيهان
و  روزنامه نگار  فارس،   فرامرزان  در  خورشيدى  (زاده 1290  فرامرزى  عبدالرحمن 
سياستمرد ايران. او در چند دوره نماينده مجلس و مدتى سردبيرروزنامه كيهان 

بود.
كتاب خاطرات عبدالرحمان فرامرزى در دو جلد در شركت كتاب موجود است  

1360 خورشيدى (1981 ميالدى)
درگذشت جهانگير قائم مقامى - پژوهشگر

1361 خورشيدى (1982 ميالدى)
درگذشت دكتر محمود مهران- اديب و مؤسس مركز حفظ آثار ملى

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
جاز  موزيك  به  كه  است  ايران  موسيقى  دهه 1330  چهره هاى  از  سورن  درگذشت 

معروف شد.
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

درگذشت عنايت اهللا رضا، نويسنده و پژوهشگر ايرانى در سن 90 سالگى. او در 
پهنه سياست و در عرصه پژوهش هاى «ايرانشناسى» از چهره هاى نام آور بود.

21 تير (12 جوالى)
1335 خورشيدى (1956 ميالدى)

نصرت اهللا معينيان به رياست انتشارات و راديو منصوب شد
1343 خورشيدى (1964ميالدى)

درگذشت سناتور حسين عال در سن 82 سالگى
در كابينه مستوفى الممالك و صمصام السلطنه وزير تجارت و فوائد عامه بود. در 
دوره پنجم به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد و همراه با مدرس، تقى زاده 
و مصدق با خلع قاجاريه مخالفت كرد. در دوره رضاشاه چندبار وزير شد. در جريان 
وقايع آذربايجان و شكايت ايران از شوروى به شوراى امنيت به عنوان سفير ايران 
در امريكا فعاليت زيادى كرد. پس از بازگشت به ايران وزير خارجه و بعد از كشته 
شدن رزم آرا، نخست وزير شد. در دوران نخست وزيرى دكتر مصدق وزيردربار 

بود.
1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

چهره هاى  از  و  سوم»  «نيروى  رهبر  و  سياسى  رجال  از  ملكى-  خليل  درگذشت 
سياسى ايران در دهه هاى 1320 و 1330 خورشيدى

1359 خورشيدى (1980 ميالدى)
كشف «كودتاى نوژه» توسط وزارت اطالعات رژيم اسالمى.

1359 خورشيدى (1980 ميالدى)
قلبى  سكته  اثر  بر   تلويزيون  و  سينما  و  بازيگرتأتر  هوشمند  لقا  فرخ  درگذشت 
در سن 81 سالگى در بيمارستانى درتهران. وى متولد 1307 در رشت بود. وى در 

سريال صمد نقش مادر صمد را داشت.

22 تير (13 جوالى)
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

 81 سن  در  ايران)  تئاتر  (پدر  تئاتر  نامدار  كارگردان  سمندريان،  حميد  درگذشت 
سالگى بر اثر بيمارى سرطان كبد.

23  تير (14 جوالى)
1289 خورشيدى(1910 ميالدى)

درگذشت سيد عبداهللا بهبهانى مجتهد شيعه از رهبران انقالب مشروطه در پى ترور 
او توسط افراد ناشناس 

1313 خورشيدى(1934 ميالدى)
زادروز محمود محمودى خوانسارى، خواننده

1344 خورشيدى (1965 ميالدى)
تصويب نخستين آيين نامه  نظارت بر نمايش فيلم در ايران

1346 خورشيدى (1967 ميالدى)
درگذشت سيداحمدخان ملك ساسانى -اديب و مورخ

1359 خورشيدى (1980 ميالدى)
درگذشت محمدتقى مصطفوى -پژوهشگر و باستان شناس

1379 خورشيدى(2000 ميالدى) 
درگذشت يحيى مهدوى بنيانگذار دوره دكتراى فلسفه در دانشگاه تهران.

 از آثار وى: جامعه شناسى يا علم االجتماع، ترجمه شناخت روش علومى وفلسفه 
علمى (تولد 1287خورشيدى)

24 تير (15 جوالى)
1253 خورشيدى (1874 ميالدى)

انتشار نخستين روزنامه  ايران به نام «كاغذ اخبار» توسط ميرزاصالح شيرازى 
(ازاين روزنامه تنها يك نسخه در موزه  بريتانيا موجود است)

1365 خورشيدى (1986ميالدى)
درگذشت دكتر مهدى حميدى شيرازى- شاعر ، نويسنده،  
مترجم و استاد دانشگاه تهران (تولد 1293 خورشيدى در 

شيراز)
كتاب  شركت  در  شيرازى  حميدى  مهدى  دكتر  آثار   

موجود است 
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

استاد  نويسنده،  شهبازى،  شاپور  على رضا  درگذشت 
دانشگاه، ايران شناس وباستان شناس دوران هخامنشى 
در سن 65 سالگى به علت ابتال به بيمارى سرطان معده 

درايالت اورگان امريكا
سال  در  هخامنشى  پژوهشى  بنياد  مؤسس  وى 
1352(1973)  بود و تا سال 1978 اين بنياد را اداره كرد.

پيكر او در كنار آرامگاه حافظ در شيراز به خاك سپرده شد.
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت عبدى يمينى، آهنگساز، تنظيم كننده و نوازنده نامدار وبرجسته ايرانى در 
پى سانحه سقوط هواپيماى مسافربرى مسير تهران-ايروان. (زادروز 1332)

25 تير (16 جوالى)
1346 خورشيدى (1967 ميالدى)

تنظيم  و  آهنگساز  خواننده،  آسمانى،  مهرداد  زادروز 
كننده ى ايرانى مقيم لوس آنجلس 
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

تئاتر  كارگردان  و  بازيگر  اسكويى،  سودابه  درگذشت 
(تولد 14 مهر 1329 خورشيدى)

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت اسماعيل فصيح، رمان نويس و مترجم ايرانى 
عصر روز پنجشنبه 25 تيرماه به دليل مشكالت عروقى 
و مغزى در بيمارستان شركت نفت تهران. وى متولد دوم 

اسفند1313 در تهران بود.
آآثار اين نويسنده در شركت كتاب موجودند  

26 تير (17 جوالى)
1269 خورشيدى (1890 ميالدى)

زادروز استاد ذبيح بهروز-نويسنده، شاعر و پژوهشگر
طى 82  كه  است  بهروز  ذبيح  معاصر،  دوران  در  الحادى  ادبيات  سرآمدان  از  يكى 
سال زندگى پر بارش بسا كارهاى ارزنده انجام داد. او از ترس آزار و ترور فكرى 
و جسمى اربابان شريعت از نام هائى چون «حكيم على بن ديالق» و «محمدبن فضل 
السندلى» استفاده مى كرد. متاسفانه بيشتر آثار اين دانشمند هنوز منتشر نشده 

است.
1287 خورشيدى (1909 ميالدى)

خلع محمدعلى شاه و جلوس سلطان احمد شاه قاجار
يپرم خان (ارمنى) به رياست نظميه منصوب شد.
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1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
بزرگ  خوشنويس  عمادالكتاب،  به  معروف  قزوينى  سيفى  محمدحسن  درگذشت 

ايران  درتهران (تولد 1248 خورشيدى)
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

زادروز اسداهللا حجازى، نوازنده  تار و مؤلف در حوزه  موسيقى
1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

استعفاى دكتر على امينى از نخست وزيرى.
1368 خورشيدى (1989 ميالدى)

درگذشت داود منشى زاده- اديب و استاد دانشگاه اپساال (سوئد)

27 تير (18 جوالى)
1228 خورشيدى(1849 ميالدى)

قتل سيد على محمد باب توسط حكومت قاجار با فتواى روحانيون شيعه 
1275 خورشيدى(1896 ميالدى)

قتل ميرزا آقاخان كرمانى و شيخ احمد روحى توسط محمدعلى ميرزا وليعهد قاجار 
با آمريت روحانيون شيعه 

1305 خورشيدى(1926 ميالدى)
خودكشى محمدولى خان تنكابنى (سپهساالر)، از رجال سياسى دوران قاجار و از 

فاتحان اصلى تهران در دوره مشروطيت 
1349 خورشيدى (1970 ميالدى)

اميرعباس هويدا دوهزارمين روز نخست وزيرى خود را جشن گرفت
1367 خورشيدى (1988 ميالدى)

درگذشت مهندس حسين كردبچه –روزنامه نگار و مترجم
پذيرش قطعنامه ى 598 شوراى امنيت از سوى جمهورى اسالمى

1370 خورشيدى(1991 ميالدى) 
درگذشت اسداهللا حجازى، نوازنده تار

1371 خورشيدى (1992 ميالدى)
درگذشت حسينعلى مالح، موسيقيدان، پژوهشگر و نوازنده ويولون. (تولد 1300 

خورشيدى)
1386 خورشيدى (2007) ميالدى

درگذشت كارو دردريان، شاعر، نويسنده و مترجم و برادر مرحوم ويگن خواننده 
معروف در امريكا، در سن 79 سالگى.

28 تير (19 جوالى)
1306 خورشيدى (1927 ميالدى)
زادروز سيمين بهبهانى، شاعر

شركت كتاب ناشر تمامى آثار سيمين بهبهانى در خارج 
از ايران است.

1341 خورشيدى (1962 ميالدى)
اميراسداهللا علم از طرف شاه حكم نخست وزيرى گرفت

1359 خورشيدى(1980 ميالدى)
استاد  و  شاعر  اديب،  همايى،  جالل الدين  استاد  درگذشت 
فرهنگستان  عضو  و  دارالفنون  و  تهران  دانشگاه  ادبيات 

ايران. (تولد 13 دى 1278 خورشيدى).
1367 خورشيدى (1988 ميالدى)

كشتارهاى  شروع  و  خارج،  دنياى  با  اسالمى  جمهورى  زندان هاى  ارتباط  قطع 
دسته جمعى زندانيان سياسى، كه تا سه ماه هر روزه ادامه داشت.

1380 خورشيدى (2001 ميالدى)
درگذشت منصور واالمقام، بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر ايران (تولد 1315خورشيدى)

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت خسرو شكيبايى، بازيگر سرشناس تاتر، سينما و تلويزيون در سن 64 

سالگى بر اثر سكته قلبى در بيمارستان پارسيان تهران. 
 

29 تير(20 جوالى)
1287 خورشيدى (1908 ميالدى)

سفر سيدحسن تقى زاده- (مدير روزنامه  حبل المتين) وميرزاعلى اكبرخان دهخدا، به 
اروپا

1300 خورشيدى (1921 ميالدى)
زادروزاستاد جليل شهناز - موسيقيدان و نوازنده

1333 خورشيدى (1954 ميالدى)
درگذشت رضا محجوبى -موسيقيدان و نوازنده (تولد 1277 خورشيدى)

1370 خورشيدى(1991 ميالدى) 
درگذشت ايرج جهانشاهى قاجار،مترجم، معلم، نويسنده، مترجم و يكى از نامداران 
مسوول  مدير  و  بنيانگذار  جهانشاهى  بود.  نوجوان  و  كودك  ادبيات  ويراستارى 
مجله هاى كمك آموزش پيك بود كه در سال 1353 جايزه جهانى گسترش فرهنگى 
همكارى  به  را  دبستان  اول  فارسى  كتاب  نخستين  او  دادند.  اختصاص  خود  به  را 
زمينه  در  عالوه،  به  مي شد.  تدريس  پيش  سال  چند  تا  كه  نوشت  سياحى  عباس 
آموزش بزرگساالن و انتشار كتاب هاى ويژه نوسوادان، خدمات شايانى به آموزش 

و پرورش ايران كرد. (متولد سال 1305 خورشيدى)

30 تير (21 جوالى)
1331 خورشيدى (1952ميالدى)

قيام معروف به 30 تير به رهبرى آيت اهللا كاشانى
1373 خورشيدى (1994ميالدى)

درگذشت مهندس مهدى بازرگان سياستمدار و نخست  وزير دولت موقت پس از 
پيروزى انقالب در اتريش

مهدى بازرگان (1286-1373) نخست وزير دولت موقت 
و  طالقانى  محمود  كنار  در  وى  اسالمى.  انقالب  از  بعد 
يداهللا سحابى، يكى از سه بنيانگذار نهضت آزادى ايران 
در  دانشجويان  اسالمى  انجمن  موسسين  از  وهمچنين 

دانشكده فنى دانشگاه تهران بود.
دولت  وزيرى  نخست  حكم  خمينى  انقالب،  پيروزى  با 
 275) ماه  مدت 9  به  او  كرد.  صادر  او  نام  به  را  موقت 
روز) سمت نخست وزيرى موقت را بر عهده داشت. پس 
ازاشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان در 13 آبان 
وى و دولت او به طور كامل استعفا كردند. بازرگان در 
خانواده اى  در  مشروطه،  دوران  ميان  در  و  سال 1286 

مذهبى در آذربايجان متولد شد. پدرش، حاج عباسقلى تبريزى، پس از چندى در 
تهران مقيم شد و به عنوان يكى از تاجران سرشناس بازار تهران مطرح گرديد.

كتاب انقالب ايران در دو حركت، نوشته مهدى بازرگان و ساير آثار او و يا درباره   
او در شركت كتاب موجود است 

31 تير (22 جوالى)
1312 خورشيدى (1933 ميالدى)

درگذشت ملك المورخين- مورخ و مؤلف قسمتى از ناسخ التواريخ و نوه  محمدتقى خان 
لسان الملك، ناشر روزنامه هاى آينه  غيبت نما، وطن و آزاد در دوران مشروطيت.

1334 خورشيدى (1955 ميالدى)
درگذشت احمدقوام (قوام السلطنه) - سياستمدار (قوام السلطنه 

در دوران مشروطيت مجموعاً 5 بار نخست وزير بود)
 1369 خورشيدى (1990 ميالدى)

درگذشت زين العابدين رهنما –نويسنده و مترجم
آآثار اين نويسنده در شركت كتاب موجودند 

1371 خورشيدى(1992 ميالدى) 
درگذشت نظام فاطمى، اديب، ترانه سرا و فيلمساز (تولد 

10 آذر1302 خورشيدى)
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

دارنده  و  ايرانى  گير  كشتى  طالبى،  ابوطالب  درگذشت 
مدال برنز رقابت هاى كشتى آزاد بازى هاى المپيك تابستانى 1968مكزيكوسيتى

1 مرداد (23 جوالى)
1310 خورشيدى (1931 ميالدى)

 چاپ نشريه  «دختران ايران»، توسط زندخت شيرازى 
1369 خورشيدى (1980 ميالدى)

درگذشت ملكه صبا، (ملكه  حكمت شعار-برومند)، از خوانندگان انجمن موسيقى ملى 
(تولد 1296خورشيدى)

1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
درگذشت استاد محمد پورثانى طنزنويس و فكاهى نويس نشريات توفيق، فكاهيون، 

كاريكاتور، ترقى، اطالعات هفتگى و... در تهران
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2 مرداد (24 جوالى)ادا

1288خورشيدى (1909 ميالدى)
انتشار نخستين شماره روزنامه «ايران نو» ارگان حزب دموكرات

1333 خورشيدى (1954 ميالدى)
زادروز منيرو روانى پور، نويسنده

موجود  كتاب  شركت  در  پور  روانى  منيرو  كتابهاى   
هستند

1351 خورشيدى (1972 ميالدى)
زادروز شقايق فراهانى، بازيگر و هنرپيشه 

1363 خورشيدى (1984 ميالدى)
زادروز پگاه آهنگرانى، بازيگر و هنرپيشه

1369 خورشيدى (1990 ميالدى)
تار،  نوازنده   آهنگساز،  نى داوود،  مرتضى  درگذشت 
ملوك  وزيرى،  قمرالملوك  چون  هنرمندانى  كاشف  و 

ضرابى و غالمحسين بنان
1379 خورشيدى (2000 ميالدى)

درگذشت احمد شاملو، شاعر معاصر ايران، در فرديس كرج
دسامبر  تهران؛ 12  در  آذر، 1304  شاملو (زاده 21  احمد 
1925، در خانه شماره 134 خيابان صفى عليشاه) شاعر، 
است.  ايرانى  مترجم  و  اديب  فرهنگ نويس،  نويسنده، 
آرامگاه او در امامزاده طاهر كرج واقع است. تخلص او 

در شعر الف. بامداد بود.
شهرت اصلى شاملو به خاطر شعرهاى اوست كه شامل 
نيز  و  قصيده  نظير  كهن  قالب هاى  برخى  و  نو  اشعار 
ترانه هاى عاميانه است. شاملو تحت تأثير نيما يوشيج، 
به شعر نو (كه بعدها شعرنيمايى هم ناميده شد) روى 
يك  سرخ  شكوفه  درشعر «تا  بار  اولين  براى  اما  آورد، 
غفران»  «شعرسفيد  نام  با   1329 سال  در  كه  پيراهن» 
منتشر شد وزن را رها كرد و به صورت پيشرو سبك 

جديدى را در شعر معاصر فارسى گسترش داد. از اين سبك به شعرسپيد يا شعر 
منثور يا شعر شاملويى ياد كرده اند. 

ششركت كتاب ويژه نامه ايرانشهر در رثاى احمد شاملو در سال2001 منتشر كرده   
است و هم چنين آثار او در شركت كتاب موجود هستند 

3 مرداد (25 جوالى)
1300خورشيدى (1921 ميالدى)

كلنل محمد تقى پسيان كليه  امور خراسان را زير سلطه گرفت.
1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

بين الملل  حقوق  و  سياسى  علوم  استاد  و  مترجم  عنايت،  حميد  دكتر  درگذشت 
دانشگاه تهران.

4مرداد (26 جوالى)
1288خورشيدى (1909 ميالدى)

احمد شاه قاجار در اندرون دربار به تخت سلطنت نشست
1315 خورشيدى (1936 ميالدى)

زادروز منوچهر نيستانى، شاعر در كرمان
1323 خورشيدى (1944 ميالدى)

درگذشت رضاشاه پهلوى در ژوهانسبورگ (افريقاى جنوبى). 
رضا شاه در سال 1256 خورشيدى در آالشت مازندران 

زاده شد. 
فقر  در  را  خردسالى  دوران  بود  يتيم  كودكى  كه  رضا 
ترقى  مدارج  و  پيوست  نظام  به  نوجوانى  از  گذراند. 
كودتايى  سال 1299،  اسفند  سوم  روز  در  نمود.  طى  را 
به  قزاق  نيروهاى  كودتا،  اين  نتيجه  در  داد.  ترتيب  را 
رضا  نمودند.  اشغال  را  تهران  خان  رضا  فرماندهى 
و  ناآرامى ها  از  بسيارى  جنگ،  وزير  مقام  در  ابتدا  خان 
راهزنى ها را از بين برد. در سوم آبان 1302 رضاخان با 
فرمان احمدشاه قاجار به نخست وزيرى منصوب شد و 
ابتدا تالشى در جهت جمهورى خواهى نمود. ولى در سال 

1304 به پادشاهى رسيد. 
شركت كتاب سفرنامه ى رضا شاه پهلوى به خوزستان و مازندران با ويراستارى   

هارون وهومن را در سال 2007 ميالدى منتشر كرده است 
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

زادروز ياسمين اعتماد امينى همسر شاهزاده رضا پهلوى، داراى مدرك ليسانس 
داراى 3  و  آمريكا  در  واشينگتن  جرج  دانشگاه  از  وكالت  دكتراى  و  سياسى  علوم 
دختربه نام هاى نور، ايمان و فرح و همچنين بنيانگذار و اداره كننده بنياد خيريه اى 

به نام «فرزندان ايران» است كه به كودكان بيمار ايرانى كمك و يارى مى رساند.
1383 خورشيدى(2004 ميالدى)
درگذشت حسين پناهى شاعر

5 مرداد (27 جوالى)
1286 خورشيدى (1907 ميالدى)

شيخ فضل اهللا نورى و سيد احمد طباطبايى عليه مشروطه به تمام علماى روحانى 
در همه شهرها تلگراف كردند و خواستار برهم زدن مجلس شوراى ملى شدند.

1356 خورشيدى (1977 ميالدى)
زادروز مهدى مهدوى كيا بازيكن تيم فوتبال پرسپوليس و تيم ملى ايران بوده است، 
او در سال 2003 از طرف كنفدراسيون فوتبال آسيا به عنوان بازيكن برتر فوتبال 

آسيا شناخته شد.
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)
درگذشت محمدرضاشاه پهلوى

محمدرضا شاه در چهارم آبان ماه 1298 خورشيدى در 
تهران به دنيا آمد و در قاهره پايتخت مصر به علت ابتال 

به بيمارى سرطان درگذشت.
تحصيالت  و  تهران  در  را  مقدماتى  تحصيالت  وى 
دربازگشت  و  رساند  اتمام  به  سوئيس  در  را  متوسطه 
افسرى  دانشكده  از  دوم  ستوان  درجه  با  ايران  به 

فارغ التحصيل شد.
گيرى  كناره  از  پس  شهريور 1320  در  شاه  رضا  محمد 
سلطنت  به  ايران  از  او  خروج  و  سلطنت  از  رضاشاه 

رسيد.  
آغوش  به  آذربايجان  او:   سلطنت  دوران  مهم  حوادث 

 ،(1344 و   1327) گرفت  قرار  قصد  سوء  مورد  بار  دو   ،(1325) بازگشت  ميهن 
 2500 جشن هاى  برگزارى  (بهمن1341)،  سفيد  انقالب   ،(1332) مرداد   28 كودتاى 
شاهنشاهى  تقويم  به  خورشيدى  هجرى  تقويم  تغيير   ،(1350) شاهنشاهى  ساله 

(2535=1355)
 كتاب هاى ماموريت براى وطنم، انقالب سفيد، بسوى تمدن بزرگ و پاسخ به تاريخ، 

محمدرضا شاه پهلوى در شركت كتاب موجود هستند 

 6 مرداد (28 جوالى)
1329 خورشيدى (1950 ميالدى)

آهنگساز،  ترانه سرا،  شاعر،  قنبرى،  شهيار  زادروز 
راديويى،  و  تلويزيونى  مجرى  نمايشنامه نويس، 
و  راديو  برنامه ساز  روزنامه نگار،  آوازخوان،  فيلمساز، 

تلويزيون 
آآثار شهيار قنبرى در شركت كتاب موجود هستند  

1340 خورشيدى (1961 ميالدى)
درگذشت صديقه دولت آبادى، روزنامه نگار، نويسنده و 

فمينيست
1374 خورشيدى (1995 ميالدى)

ويولون،  و  عود  تار،  نوازنده  محسنى،  اكبر  درگذشت 
آهنگساز، و سازنده «الهه ى ناز»
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

درگذشت بهمن محصص پيشكسوت نقاشى و مجسمه سازى ايران در رم ايتاليا و 
در سن 79 سالگى. بهمن محصص،هنرمند پيشكسوت هنرهاى تجسمى، از نخبگان 
هنرى معاصر ايران بود. بهمن محصص متولد 9 اسفند 1310 در شهر رشت بود. 
وى از هنرمندانى است كه در جريان ملى شدن صنعت نفت ايران در كشور زندگى 
مى كرد. محصص در 1333به اروپا سفر كرده و در ايتاليا ساكن شد و در آكادمى 
هنر«رم»، مدتى نزد «فروچيوفراتزى» به آموختن هنر مشغول شد. حاصل اين دوره 
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از زندگى محصص چندين نمايشگاه گروهى و انفرادى در داخل و خارج ايتاليا و 
شركت در نمايشگاه هايى چون بينال (دوساالنه ) ونيز، سائو پائولو و پاريس بود.

7 مرداد (29 جوالى)
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

زادروز مسعود كيميايى، كارگردان و فيلمنامه نويس ايرانى
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

درگذشت ايرن زازيانس، بازيگر سينماى ايران بر اثر سرطان در سن 85 سالگى در 
تهران. ايرن در حدود 30 فيلم سينمايى بازى كرد كه از بين آنها مى توان به خداحافظ 

رفيق، محلل، بلوچ و مو سرخه اشاره كرد. 

8 مرداد (30 جوالى)
1329 خورشيدى (1950 ميالدى)

زادروز رضا جواليى، نويسنده، در تهران
1358 خورشيدى (1979 ميالدى)

زادروز محسن چاووشى، خواننده، آهنگساز، ترانه سرا، نوازنده و تنظيم كننده
1380 خورشيدى (2001 ميالدى)

اسفند   8 (زاده  مترجم.  فرهنگ نويس،  نويسنده،  آريانپور،  اميرحسين  درگذشت 
(1303

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
سال  دانشجويى  جنبش  جريان  در  كه  دانشجويى  محمدى  اكبر  مشكوك  درگذشت 

1378 دستگير شد، و بعد از 8 روز اعتصاب غذا در زندان اوين درگذشت.
به  را  زندان)  از  محمدى  اكبر  (خاطرات  تازيانه  و  انديشه  كتاب  كتاب،   شركت   

سفارش تلفنى خود او كه با بيژن خليلى مدير شركت كتاب 
گفتگو كرد و با همكارى خانم نسرين محمدى (خواهر آن 
در  سال   2006  در  معلم  مراد  همكارى  با  و   روانشاد) 

سالگرد درگذشت او منتشر كرد.
خانم نسرين محمدى اين كتاب را به زبان انگليسى در اوائل 

سال 2013 منتشر كرد كه در شركت كتاب موجود است 
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

فرزند  و  ايرانى  معروف  نقاش  پتگر،  نامى  درگذشت 
على اصغر پتگر، نقاش و استاد نقاشى بر اثر سكته قلبى 
شهر  در  سال 1324  متولد  وى  خود.  شخصى  آتليه  در 

نوشهربود.
1390 خورشيدى (2011 ميالدى)

روزنامه  و   جوانان  مجله  نگار   روزنامه  وى  سيدحسينى،   مهدى  درگذشت 
مى كرد.  همكارى  لوس آنجلس  جوانان  مجله  با  نيز  سالى  چند  و  بود  اطالعات 
وى به دنبال يك بيمارى طوالنى دربيمارستانى در شهر لوس آنجلس كاليفرنيا  

درگذشت.

 9 مرداد (31 جوالى)
1288 خورشيدى (1909 ميالدى)

شيخ فضل اهللا نورى، به جرم مخالفت و كارشكنى در انقالب مشروطيت، در ميدان 
«توپخانه» تهران اعدام شد

1381 خورشيدى (2002 ميالدى)
درگذشت مصطفى رحيمى، حقوقدان، پژوهشگر و مترجم

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
درگذشت محمد نورى خواننده پيشكسوت به دليل بيمارى و وخامت وضعيت 
و   1308 متولد  پيشكسوت  خوانندهى  اين  تهران.  در  دربيمارستانى  جسمانى 
تهران  دانشگاه  از  انگليسى  ادبيات  و  زبان  تئاتر،  هنرستان  از  فارغالتحصيل 
آوازى  قطعه   300 از  بيش  او  بود.  اجتماعى  علوم  دانشكده  از  تئاتر  ومبانى 
كن»، «شكوفه  نگاه  منو  واكن  چشماتو  مريم  ترانهى «گل  با  و  است  كرده  اجرا 
را  او  خوبى  به   .... و «وطن»  ماندگار»  ماه  افق»، «در  در  شكوفه»، «چراغى  در 
هم  نويسى  داستان  و  ترجمه  كار  كه  است  ايرانى  خواننده  تنها  و  ميشناسيم 
داشته است و به گفته خودش در نگين،سخن، تكاپو، آدينه، دنياى سخن، سپيد 
در  ترجمه هاى  و  است  كرده  مطرح  كه  است  داشته  حرفهايى  و  ترجمه  سياه  و 

سالهاى دور داشته است.
آآثار شادروان محمد نورى در شركت كتاب موجود هستند  
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نقد و نظر

من يكى از ميليون ها طرفدار فوتبال در سراسر دنيا هستم كه از تماشاى 
مسابقات فوتبال و به ويژه مسابقات ملى كه تيم ملى كشورم در آن حضور 

دارد لذت مى برم و اين مسابقات را دنبال مى كنم.
بسيارى از كسانى كه فوتبال رو تماشا مى كنند و اكثريت مخاطبان رسانه اى 
فوتبال شناخت و تجربه ويزه اى از اين ورزش ندارند.كودك و نوجوان، 
ميانسال و بزرگسال، زن و مرد همه مخاطبان اين ورزش را تشكيل مى دهند 
كه خود ضرورت جايگاه اجتماعى اين ورزش را انكار ناپذير مى نمايد و 
نقش مهم آن در مجموعه تعامالت اجتماعى، سياسى و اقتصادى را پر رنگ 

تر از قبل نشان مى دهد.
  از زمان قرون وسطي و پس از آن انقالب رنسانس ثابت كرد كه بايد 
دين از سياست جدا باشد. اكنون بايد يك انقالب ديگر ثابت كند كه فوتبال 
بايد از سياست جدا باشد. البته فقط براي كشور ما بايد ثابت شود چون 
تمام دنيا فهميده اند كه دين از سياست جداست و ورزش را هم از سياست 
جدا كرده اند. تنها در كشور ماست كه هنوز نفهميده اند و به طور صحيح 
تر نمي خواهند بفهمند. كساني كه شعار جدايي دين از سياست دادند با 
استدالل ثابت كردند كه سياست يعني دغل بازي و فريب. فضاي پاك 
و معنوي دين هيچ سنخيتي با اين مقوله ندارد. حال ما بايد ثابت كنيم كه 
ورزش يك فضاي پاك و مقدس است و نبايد با سياست به آلودگي كشيده 
شود. نمي دانم فهميدن اين مسائل چقدر مشكل است كه سياستمداران 
ما هنوز در قرون وسطي به سر مي برند و نتوانسته اند و يا بطور صحيح 
نخواسته اند بفهمند. بارها شاهد بوده ايم كه از سوي سردمداران ورزش دنيا 
تهديد به تحريم شده ايم ولي باز با يك سري فريبكاري حتي دنيا را هم به 
قول معروف پيچانده ايم و باز هم تكرار مكررات. بعد از بركناري دادكان 
حتي تا مرز تحريم هم رفتيم ولي كسي سر در نياورد كه چگونه سر فيفا را 
شيره ماليدند و باز هم به كار خود ادامه مي دهند. با اين تفاصيل خدا به فرياد 

ورزش و فوتبال و ... برسد وگرنه كاري از دست كسي بر نمي آيد همانطور 
كه در مقوله جدايي دين از سياست كه به سر انجامي نرسيد و هنوز هم دين 
با سياست يكيست و آنچه كه ضربه خورده ديانت مردم است. با اين روند 

ورزش به همان راهي ميرود كه دين رفت.
شايد خيلى قابل اثبات نباشد اگر بخواهيم نوع نگرش مربيان به فوتبال 
در هر جامعه اى را متاثر از انديشه هاى سياسى كالنى بدانيم كه برآن جوامع 
حكم فرماست. اما مقايسه اى بين نوع نظامهاى حكومتى جوامع و نوع 

فوتبالى كه تيم ها در آن جوامع ارائه مى كنند اين فرض را تقويت مى كند.
 به عنوان مثال كشورهاى حوزه امريكاى جنوبى و به طور واضح برزيل 
و آرژانتين كه زمانى از مظاهر انديشه هاى چپ و تفكرات اعتراضى بودند 
و فوتبال هجومى و فوتباليست هاى سركش آنها زبانزد بودند،  در سالهاى 
اخير با  گرايش سياسى دولت هايشان به سمت تعامل محافظه كارانه با 
ليبراليسم، شاهد غروب افكار مارادونايى در عرصه فوتبال هستند و امروز 
ديگر برزيل تنها با مهاجمان و هافبك هاى طراح خود شناخته نمى شود و 
ديرزمانى است كه ديگر از برزيل هم يك بازى تهاجمى در ياد نداريم و در 
عوض مدافعانى همچون كافو و لوسيو ستاره هاى تيمى هستند كه هميشه 

به مهاجمانش شهره بود.
امروز مى توان محافظه كارى ليبرال را در فوتبال اروپا به تماشا نشست 
همان گونه كه پويايى يك اقتصاد ليبرال را نيز مى توان در تار و پود فوتبال 
اروپا به چشم ديد. در اين ميان رشد فوتبال در جوامع شرقى نيز به نحو 
محسوسى متاثر از گرايش سياسى دولت هاى اين جوامع بوده است؛ چنانكه 
كره جنوبى و ژاپن در دو دهه اخير به تناسب رشد مولفه هاى ليبراليسم در 
بدنه سياسى و اجتماعى جامعه خود شاهد رشد چشمگير سطح فوتبال و 
نزديك شدن نگرش فوتبالى خود به سطح جوامع پيشرفته و مدرن در زمينه 
فوتبال بوده اند. در حاليكه جوامعى مانند چين با وجود رشد اقتصادى خوب 

گردآورى  و بازنويسى: نادر تركيان

روياى رنسانس در فوتبال سياسى
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نقد و نظر
و در مواقعى باالتر از كشورهاى غربى نتوانسته اند در عرصه فوتبال حتى در 

سطح قاره خود حرفى براى گفتن داشته باشند.
 در مورد كشورهاى عربى حوزه خليج فارس نيز مى توان فوتبال اين 
كشورها را آئينه تمام نماى نوع وابستگى اين كشورها به غرب و نحوه 

«هزينه كرد» دالرهاى نفتى براى خوشايند شيوخ آن ها دانست.
 در اين بين اوضاع و احوال حاكم بر فوتبال كشورمان نيز در سى و سه 
سال گذشته، جدا از مشى سياسى زمامداران كشور در اين سه دهه نبوده 
است. اگر دهه اول بعد از انقالب را دهه گرايشهاى چپ گرايانه اقتصادى و 
همچنين دهه حاكميت ارزشهاى انقالبى بر جامعه بدانيم كه به لحاظ تقارن 
با جنگ اين خصوصيات تقويت مى شد ، شاهد بوديم كه فوتبال ما نيز در 
آن دوره فوتبالى كم هزينه و مبتنى بر ارزشهاى سنتى مستطيل سبز و حرمت 

و تعصب هاى ناشى از اين ارزشها بود.
  اين در حالى است كه در دهه دوم انقالب، با آغاز زمامدارى تكنوكرات ها 
و رشد اقتصاد شبه خصوصى، آرام آرام شاهد تغيير نگرش در عرصه فوتبال 
بوديم. وقتى به جاى سرمايه دارى مبتنى بر توليد شاهد رشد سرمايه دارى 
مبتنى بر واسطه گرى در عرصه كالن كشور بوديم،  آغاز نوعى از فوتبال را 
به تماشا نشستيم كه در ادامه راه رشد خود، باشگاه هاى سازنده اى همچون 
آرارات، بانك ملى ، شموشك نوشهر و خيلى تيم هاى ريشه دار ديگر را به 
قربانگاه واسطه گرى فوتبالى برد و در اين ميان تيم هاى بزرگ و پرطرفدار 
پايتخت نيز كه زمانى خود جذب كننده و پرورش دهنده استعدادهاى 
جوان بودند تبديل به مصرف كننده ستاره هاى ساخته شده در تيم هاى 

ديگر شدند.
در اين وضعيت تيمهايى كه بيشتر به بودجه هاى دولتى متصل بودند از 
امكان بقا  برخوردار مى شدند و از اين رو بود كه كارخانه هاى خودروساز 
دولتى و كارخانجات فوالد و ذوب آهن توانستند چند سالى در عرصه 
فوتبال كشور جوالن دهند و استقالل و پرسپوليس هم براى ادامه بقا در اين 

بازار هزينه هاى گزافى به سازمان تربيت بدنى تحميل نمودند.
 در اين دوره  به علت ورود كم سابقه نهادهاى نظامى به پروژه هاى 
اقتصادى، اين نهادها نيز متكفل برخى از تيم هاى حاضر در ليگ فوتبال 

كشور شدند و اوضاع از آنچه بود آشفته تر شد.
 پس از آن با تغيير دولت و به تبع آن تغيير در نگرش كالن سياسى كشور، 
دوره اى فرا رسيد كه عالوه بر تداوم وضعيت قبلى، مفاهيم اوليه مدرنيسم 
از قبيل برنامه ريزى و كار زيربنايى نيز مذموم انگاشته شد و شعارمحورى و 
استفاده ابزارى از ارزش هاى دينى به همان اندازه كه در بدنه سياسى كشور 
رشد كرد، در فوتبال نيز مجال عرض اندام پيدا كرد و مديرانى كه بدون 
سابقه و تجربه زمام فوتبال را به عهده گرفتند مجبور شدند تا براى استتار 

ضعف هايشان ، پشت نام ها سنگر بگيرند.
  امير قلعه نويى، خاوير كلمنته، على دايى، افشين قطبى و خيلى هاى ديگر، 
يا نيامده رفتند يا آمدند و رفتند اما در اوضاع و احوال فوتبال تغييرى ايجاد نشد؛ 
چون قرار بود فوتبال ابزار باشد و براى چنين هدفى بايد مديران تابع مافوق باشند 
و نه الزاما داراى توانايى و كارايى مديريتى. اين گونه است كه دو باشگاه بزرگ 

پايتخت به مدت دو سال بدون مدير و توسط سرپرست موقت اداره شدند.
 اگر بخواهيم چگونگى بازگشت افرادى همچون رضا رجبى به فوتبال 
والبته چگونگى ورود افرادى نظير كاشانى را به اين عرصه ريشه يابى كنيم، 

نيازمند يك بررسى تاريخى چند ساله هستيم كه در حوصله اين يادداشت 
نمى گنجد اما آنچه مسلم است اينكه نوع رفت و آ مدها در فوتبال ما 

شباهت بسيارى به رفت و آمدها در دولت داشته است.
  وقتى عماد افروغ نماينده اصولگراى مجلس هفتم مى گويد در دوران 
اخير هركه متملق تر بود مقرب تر شد، مى توان تبلور اين نگاه و انديشه را 
در خانه نشينى امثال مرحوم ناصر حجازى و بسيارى از كارشناسان فنى و 

داورى در سالهاى اخير ديد.
 از سوى ديگر در چنين فضايى، كسانى كه در دهه اخالق و ارزش مدارى 
فوتبال ، به بى اخالقى و بى نظمى شهره بودند و پرونده هاى محروميت 
آنها در كنفدراسيون فوتبال آسيا از جرايم خيلى از فوتباليست هاى امروزى 
بيشتر است، مدعى العموم فوتبال مى شوند و به لطف يك صبحانه، همه 
ناكامى هاى فنى شان ناديده گرفته مى شود و در روزگار عسرت اسطوره هاى 
محبوب اين فوتبال، هر روز تيم ملى يا باشگاهى را به نامشان سند مى زنند 

تا بى محابا هركه را خواستند تخريب كنند.
 اين گونه است كه امثال مهدى پاشازاده و محمد خاكپور، كه هم به لحاظ 
تجربى و فنى و هم به لحاظ آكادميك و دانش نظرى، مهره هاى قابل اتكا و 
اندوخته هاى فوتبال ما به حساب مى آيند ، خانه نشينى در غربت را به فعاليت 
در چنين فوتبالى ترجيح مى دهند و تيم هاى ملى و باشگاهى ما يا در دست 
افرادى معدود، كه براساس رابطه به جايگاهى رسيده اند، دست به دست 
مى شود و يا در اختيار معدود مربيان با سابقه اى است كه البته از دانش روز 

به ميزان كافى برخوردار نيستند.
 حاال سي سال است كه ما نمي دانيم فوتبال ملي ما يك فوتبال تدافعي 
است يا تهاجمي و البته سياست خارجي ما نيز در اين سي سال چنين 
وضعيتي داشته و با رفتن يك دولت و آمدن دولت بعدي به كلي تغيير 

كرده است.
از  يك  هيچ  از  برآمده  ما  دولتمردان  عملكرد  كه  گونه  همان  امروز   
تئوري هاي سياسي و اقتصادي شناخته شده دنيا نيست، فوتبال ما هم مبتنى 

هيچ يك از مكاتب تعريف شده فوتبال نيست .
 فوتبال امروز ما آئينه تمام نماي نا هنجاري هاي فرهنگي جامعه ماست. 
از روابط حاكم بر فوتبال تا نوع آرايش بازيكناني كه فكر مي كنند ستاره اند، 

همه برگرفته از مناسبات اداري و اخالقي حاكم بر جامعه امروز ماست.
غروب فوتبال وطنى را مى توان در ساق هاى على كريمى ، فرهاد مجيدى، 
جواد نكونام و چند تك ستاره باقى مانده از نسل طاليى فوتبال ايران ديد، 
و پايان عصر بازيكن سازى را با خانه نشينى على دوستى و سپردن تيم ملى 

جوانان به دست « تازه از راه رسيدگان» به تماشا نشست.
  رنسانسى كه اگر دير حادث شود مى تواند چندين نسل فوتبال ما را به 

كما ببرد. 
اگر چنين اتفاقى در فوتبال ما رخ دهد ما مى توانيم دوباره از وجود على 
دوستى كه در بانك ملى مهدوى كياها را به ما هديه كرد، رضا احدى كه 
بازيكنان تيم جوانان استقاللش مانند خسرو حيدرى و آندو تيموريان و 
مجتبى جبارى  هنوز مى درخشند و ادموند بزيك كه حاال در تكاپوى احياى 

آرارات دوست داشتنى است، بهره مند شويم.
 اين مبارك ترين اتفاقى است كه براى وقوعش در فوتبال كشور ، شايد 

نيازمند تغيير نگاه كالن در عرصه سياست باشيم.
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افاضات فدوى

فدوى نامه فدوى نامه 
طنز نوشته اى از: حميدرضا رحيمى
 www.hazl.com

ويرايش
فدوى با آنكه گيس و دست و پاى اضافه 
ندارد كه دست برادران كثراهللا امثالهم بدهد، 
معذالك گاه و البته در اجراى تكليف شرعى، 
ناگزير مى شود كه برخى فرمايشات مسؤلين 
مقامهم  اهللا  اعلى  نظام،  مطلع  البته  و  محترم 
اجمعين راعليرغم ميل باطن، شديداً ويرايش 

كند؛ از آن جمله است :
اقتصاد ايران بايد به تعميرگاه برود !

بهار  از  نقل  به  فارس   - رضايي  محسن 
نيوز- تيتر

 بارى از آنجا كه فدوى فرمايش حكيمانه ى 
باال را شديداً غير كارشناسانه تلقى مى نمايد، 
فلذا در جهت اصالح آن "ارز"* مى كند كه 
برادر  دارد  فنى  نقص  مبالغى  شما  عبارت 
امام(ل)  حضرت  بفرموده ى  زيرا  رضايي! 
اقتصاد مال خره؛ و بر اين پايه، اقتصاد ايران 

بايد به طويله برود، نه تعميرگاه!..
زياده در اقتصاد ايران سابق"ارزى" نيست!...
----------------------------

*نخير خواهر/ برادر خواننده!، سواد فدوى 
هنوز نم نكشيده بلكه بقول آن بزرگوار"تا بى 
بر آن  سر و پا باشد اوضاع فلك زين سان" 
بويژه  "ارز"  تكليف  تعيين  تا  كه  است  شده 
ارز  اعتصاب  برون مرزى،  دانشجويان  براى 
"ارز"  را  "عرض"  هرگونه  و  كرده  خشك 

بنويسد !

محك    
فرمايشات مهمل گونه ى برادر، كلب آستان على(ع) ، غالم على (ع) حداد عادل! كه آلياژى است 
بر آمده از ديگ واليت،كه اين روزها در راستاى مبارزات انتخاباتى رياست جمهورى (رياست 
آبدارخانه ى واليت - م) فعاليت مى كند، به شدت ِ 9/8 درجه ى " ريش " تر، همچنان ادامه دارد! وى 
كه از ستايشگران بى چون و چراى مقام معظم رهبرى  ضاعف اهللا اشراقه  است*،گاه بى احتياطى 
كرده و در جمع دانشجويان حاضر و با ايراد مهمالت داهيانه ى خود، خشم آنان را برمى انگيزد. تيره و 
تارهاى پيامبرگونه ى  آن بزرگوار را نمى شود در هيئت پاسخ به پرسش هاى دانشجويان ، حتا درقالب 
تجاهل العارف هم، قابل طبقه بندى كرد و بى سبب نيست كه در اين راستا، كارش با دانشجويان 
دانشگاه اميركبير، به زد و خورد مى كشد...خوانندگان محترم ضد انقالب، مى توانند با مرور پاره اى 
ازافاضات وى، كه فدوى آنرا از ايسنا نقل مى كند،اعصاب و طاقت خود را نيز محك بزنند! تا از آنجا 

به حال دانشجويان در آن جلسه ى كذائى نيز برسند :
- من نمى دانم آزادى بعد از بيان يعنى چه!

- آزادى مطبوعات در حال حاضر وجود دارد.!
- مردم كشور سوريه نيز همگى حامى بشار اسد هستند! و بشار اسد تنها به اين دليل محاكمه 
مى شود  كه در مقابل آمريكا و اسرائيل قرار گرفته و بدانيد اگر ما آنها را حمايت نكنيم، موشك ها 

برسر شما ريخته مى شود !
- در ايران حكومتى كه دينى نباشد، نمى تواند اعتماد مردم را جلب كند! و حكومت سكوالر به 

هيچ وجه براى ايران نسخه مناسبى نيست!

شرح عكس: 
يا  فرياد  با  كه  نيستى  خوابگاه  سوم  طبقه ى  در  كه  كن  شكر  را  الجبارين  قاصم  برو 

حسين(ع) پرت ات كنم پائين ! طبقه ى همكف كه صرف نمى كند، برادر دانشجو!
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افاضات فدوى

آسيب شناسى   
و  ست؛  بدى  چيز  هم  آخوندى  اين آلزايمر  خودمانيم، 
بدتر آنكه برخالف ساير انواع اش، آخوند و مكال* و پير 
و جوان هم ندارد و در هر شرايطى ممكن است پاچه ى 

بيمار را بگيرد!  
نمونه ى تازه، برادر مشائى است. نامبرده با آنكه نسبت به 
همتايان معمم خود، سنى ندارد، به تشخيص دكتر فدوى 
كه رد خور ندارد! از بيمارى آلزايمر آخوندى، شديداً رنج 
اهللا  ادامه  رهبرى  معظم  مقام  كه  نيست  يادش  و  مى برد؛ 
ايامه و نصراعالمه و اجرى بالخير اقالمه، با نصب ايشان، 
فلذا  نداد،  رضايت  جمهور  رئيس  معاون  عنوان  به  حتا 
عنوان  به  وى  گماردن  با  اكنون،  كه  است  ممكن  چگونه 
بيت-  آبدارخانه ى  جمهور(رئيس  رئيس  است!  جسارت 
م) موافقت فرمايد؟ در اينصورت، عبارتى كه به نقل از 
برادر بى بى سى در پى مى آيد، چه معنائى مى تواند داشته 
باشد، جز ابتالء شديد نامبرده به آلزايمر آخوندى؟!! آنهم 

از نوع بدخيم و پيشرفته اش؟!:
من رد صالحيت خود را ظلم مى دانم و حل آن را از 

طريق مقام معظم رهبرى پيگير خواهم بود !
----------------------------------  

اما  عمامه  بى  برادران  فدوى،  نگاه  از  جا  همه  مكال   *
مؤمنين  گوناگون  اليه هاى  در  كه  است  مسلك  آخوند 
كوسه و ريش پهن، كه فدوى هر قدر هم كه هرچه زور 
زد، قادر به درك شان نشد، از اصالح طلبان  گرامى گرفته 
تا ملى - مذهبى و روشنفكر دينى و... قابل تشخيص و 

رؤيت اند.

فضاى انتخاباتى            
با  كه  پنهان  چه  انقالب  ضد  محترم  خوانندگان  شما  از  فدوى، 
سوءاستفاده از ُخلق خوش برادران اينروزها، با يك بليط، چند نشان 
بركسى  تاكنون،  ارتباط  اين  در  فدوى  مواضع   ..! مى زند  م)  (تأتر- 
يعنى  موجود،  ظاهرا  جناح  دو  هر  به  وى،  كه  است  نمانده  پوشيده 
دو  در  مخوف اند  روح  يك  كه  گرامى،  طلبان  اصالح  و  بنيادگرايان 

بدن پشمالو، به يك اندازه  مهر مى ورزد...!
دربرخى صحنه ها اما  برادر سناريست و كارگردان، بى خودى دچار 
ِخداوند  "تهديدات  با   توأم  خشم  حتا  و  شده  اسالمى  يأس  نوعى 

متعاِل" *! خود را نيز، نمى تواند پنهان كند :
و باالخره اصحاب فتنه و انحراف مي دانند و آزموده اند كه اگر بار 
ديگر خيال فتنه و آشوب در سر داشته باشند، حزب اهللا يعني همان 
مردم پاكباخته حتي به اندازه چند ساعت نيز به آنها امان نمي دهند 
و به قول مواليشان حضرت امير عليه السالم، وقتي نوبت باريدن به 

آنها مي رسد، سيل به راه مي اندازند. به اعتراف واشنگتن پست، فدائيان 
رهبر ايران- حضرت آقا- از چند هزار كيلومتر فاصله، بحران سوريه 
را مديريت مي كنند و در لبنان و فلسطين حضور دارند. نبايد مقابله 
اين نيروي عظيم با آشوب هاي داخلي را ناديده گرفت... ياد مرحوم 
حاج بخشي به خير، گوش كنيد! هنوز فريادش طنين انداز است كه: 

ماشاءاهللا، حزب اهللا.
ماشاءاهللا حزب اهللا/حسين(ع) شريعتمداري 

زياده "ارزى" نيست !
-------------------------------------------
* بجاى تأييدات ِخداوند متعال / مستخرج از فرهنگستان فدوى

واهللا الموفق والمعين
 ّسيم جون الُمشجر سنه ى 2013 ترسائى
كتبة الفقير كمتر از قطمير، فدوى
تا درودى ديگر، بدرود
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اقتصاد و بين الملل

امسال انتخابات رياست جمهوري اسالمي در شرايطى برگزار مي  شود كه اين 
نمايش مضحك سياسي بيش از دوره هاي قبلي رنگ باخته و بي اعتبارتر شده، 
تا آنجا كه ولى فقيه اين بار تصميم گرفته بازي قديمي «جناحي» را پايان دهد 
و پس از حذف جريان اصالح طلب، حتي هاشمي رفسنجاني را نيز با تحقير و 
توهين آشكار فردي بى صالحيت ناميدند. اين رأي گيري كه بيشتر به يك خيمه  
شب بازي و نمايش بي تماشاگر تبديل شده البته شايد از اين جهت سودمند باشد 
كه بتواند خوش باوران ساده انديش را باالخره متقاعد سازد كه روياي اصالحات 
و رفرم سياسي در اين حكومت هرگز سراب و افسانه اي بيش نبود. اكنون با 
اين دروغ و فريب هاي پياپي پيروان واليت فقيه خصوصاً در 8 سال گذشته 
آشكار گشته كه سخنان زيبا و فريبنده اي كه اصالح طلبان در مورد انجام رفرم 
درون حكومت بيان مي كردند يا يك دروغ آشكار به مردم بود و يا اين حضرات 
واقعاً به گفته هاي خود باور داشتند كه در آن صورت بايد گفت آنها به خودشان 

دروغ مي گفتند و دچار «خود فريبي» 
كامًال  اكنون  حال  هر  در  بودند.  شده 
آشكار و مبرهن است كه واليت فقيه 
يعني ديكتاتوري كامل مذهبي و به قول 
خميني نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه 

كمتر!
مشروعيت  بحران  اين  كنار  در  اما 
فرا  را  نظام  پيكره  تمامي  كه  سياسي 
 8 توجه  مورد  اصلي  موضوع  گرفته 
نامزد انتخاباتي بحران وخيم اقتصادي 
آنهاست.  پيشنهادي  راه حل هاي  و 
اين كانديداها كه از سخنانشان چنين 
برمي آيد هيچ كدام حتي اندك دانشي 
در عرصه اقتصاد ندارند همگي با الفاظ 

گوناگون مي گويند كشور دچار بحران و نوعي فاجعه اقتصادي است و بايد 
اقدامات عاجلي انجام داد، يعنى اقايان سرگرم توضيح واضحات هستند. به قول 

معروف شيخ ما شيره را خورد و گفت شيرين است!
اما هيچ كدام از اين حضرات نمي گويند كه اين فاجعه اقتصادي، فقر رو به 
رشد، ميزان شديد تورم و بيكاري، فساد عظيم مالي، سرقت هاي نجومي چند 
ميليارد دالري توسط مديران بانكي، جاه طلبي غيرقابل توجيه در عرصه سياست 
خارجي و درگير شدن با جهان غرب در مسئله  اتمي كه منجر به تحريم و سقوط 
اقتصاد ايران شده، همه و همه توسط كدام رهبر و رژيم انجام مي گيرد. مردم 
ايران خودشان كامالً مي دانند كه كشور و خانواده و زندگي شان دچار يك فاجعه 
اقتصادي شده و نيازي به خطبه هاي سياسي اين فريبكاران حرفه اي ندارند. درد 
را همه مي شناسند، اين ها اگر راست مي گويند راه درماني پيدا كنند. اما واقعيت 
آن است كه درمان اصلي فالكت 34 ساله مردم ايران فقط با پايان يافتن عمر اين 
رژيم و تشكيل حكومتي برخوردار از دمكراسي واقعي حاصل خواهد شد. فقط 
يك حكومت مبتني بر مردم ساالري، خردمندي، ملي گرايي و ميهن دوستي واقعي 

مي تواند سعادت معنوي (يعني آزادي) و خوشبختي 
مادي (يعني اقتصاد سالم) را براي جامعه بشري 

تضمين نمايد.
اين حكومت آخوندي در مقايسه با ساير رژيم هاي 
استبدادي از يك امتياز و توانايي مهم برخوردار است 
و آن نيروي شگفت تزوير و ريا در عرصه سياست 
حكومت  جهان  ديكتاتورهاي  است.  اجتماع  و 
خود را عمدتاً با اتكاء به سر نيزه و مشت آهنين 
حفظ مي كنند، اما اين رژيم مذهبي عالوه بر سالح 
سركوب، داراي نبوغ و ذكاوت عجيبي نيز در فريب 

دادن مردم است. براي نمونه خود اين حكومت موجب پيدايش يك بحران عظيم 
براي اقتصادكشور شده و خود عامالن اين فاجعه با اشك و آه و ناله مي گويند 
معيشت مردم دشوار شده و بايد براي 
رفع مشكل چاره اي انديشيد! حكايت 
آن دزد باهوشي است كه پس از سرقت 
از منازل مردم در حين فرار خودش نيز 
شده!!  دزدي  مردم  آهاي  مي زد  فرياد 

برويد دزد را پيدا كنيد!!
اين حضرات اگر واقعاً به دنبال حل 
مشكالت هستند بايد صادقانه اعتراف 
كنند كه دانش و سواد الزم براي اداره ي 
اقتصاد يك كشور بزرگ 80 ميليوني 
را ندارند و بهتر است كار اقتصاد را 
به متخصصان آن بسپارند. يا الاقل به 
توصيه و رهنمودهاي كارشناسان گوش 
دهند. ولي در حالي كه بناي اقتصاد ملي 
ايران در آتش بي خردي و تعصب اين حكومت مي سوزد و فرو مي ريزد، دكتر 
رضايي، دكتر جليلي، دكتر حداد عادل، دكتر حسن روحاني، دكتر واليتي، دكتر 
عارف و ساير دانشمندان بي دانش اين حكومت حرف هاي عجيبي مي زنند كه 
آشكارا نشان مي دهد اطالعات آنها از يك دانشجوي سال اول رشته اقتصاد نيز 

بسيار كمتر است. 
همه اين آقايان عنوان «دكتر» را يدك مي كشند ولي در برابر بيماري قرار دارند 
كه در حال مرگ است و از دستان بى هنر آن ها كارى ساخته نيست. اين بيمار 
نحيف و رنجور اقتصاد دردمند ايران است كه به جاي اين همه دكترهاي قالبي 
نيازمند يك پزشك واقعي و برخوردار از دانش دنياي مدرن است و نه يك 

مشت دكتر جعلى!
در زمره طرح هاي اقتصادي اين نابغه  هاي سياسي مي توان به سخنان گوهربار 
سردار تيمسار دكتر رضايي اشاره كرد كه گفت: من در دولت آينده قرارگاه اقتصادي 
درست مي كنم تا مشكالت را برطرف كنيم. همان طور كه در دوران جنگ قرارگاه 

(فرماندهي) داشتيم و بعد هم قرارگاه خاتم االنبياء براي سازندگي ايجاد كرديم!

خيمه شب بازي انتخاباتى و سقوط اقتصادي خيمه شب بازي انتخاباتى و سقوط اقتصادي 
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اقتصاد و بين الملل
دكتر حجت االسالم حسن روحاني مي گويد زماني كه او مسئول مذاكرات 
هسته اي بوده با تدبير و زبدگي هم برنامه هاي اتمي ادامه يافت، هم با جهان 
غرب مذاكرات موفقيت آميز بود و هم هدف هاي حكومت براي امور غني سازي 
جريان داشت و حاال هم با همان سياست ها مي توان تحريم  اقتصادي را برطرف 

ساخت!!
دكتر جليلي هم كه نور چشمى رهبر است و مي گويند بيشترين شانس راه يابي 
به مسند رياست جمهوري را دارد در يك مناظره تلويزيوني خيال همه را راحت 
كرد و اصوالً هيچ برنامه اقتصادي ارائه نداد و فقط طى 40 دقيقه سخنراني 52 
بار كلمه  «ظرفيت» را تكرار كرد و گفت بايد از ظرفيت ها و فرصت ها براي رفع 

مشكالت استفاده كرد!
و اما يك بررسي كوتاه و سطحي نشان مي دهد كشور ايران از زمان تشديد 
تحريم هاي جهاني شاهد كاهش 50درصدي درآمدهاي نفتي شده و در حاليكه 
درآمد ارزي در سال 1390 حدود 107 ميليارد دالر برآورد مي شد، اين رقم سال 
گذشته (91) به كمتر از 50 ميليارد دالر رسيد و حتي اين احتمال  مطرح شده كه 

در سال جاري 92 درآمد خارجي ايران باز هم كمتر از پارسال باشد.
سخنان رفسنجاني پس از اخراجش از گردونه نمايش انتخابات گوياي وضعيت 
بحراني اقتصاد كشور بود. او گفت: «معلوم نيست دولت جديد با وجود 500 هزار 
ميليارد تومان (معادل حدود 143 ميليارد دالر) بدهي به بانك ها و شركت ها 
چگونه مي  خواهد كشور را اداره كند. پولي نمانده و اگر هم باشد قابل انتقال 
به داخل نيست. پول هاي خارجي را خوشبينانه به چين داديم و آنها با دريافت 
هزينه اي آن را به يوان تبديل كردند و بعد هم گفتند به جاي پول كاال مي دهيم 
و بعد از آن هم گفتند نه هر كااليي،  بلكه آنچه خودمان تعيين مي كنيم مي دهيم. 
هند هم آمده نفت ما را با قيمتي خيلي ارزان مي خرد اما حاضر نيست حتي روپيه 
بپردازد.با سم هاي (كشاورزى) چيني محصوالت پارسال و امسال را از دست 
داديم حاال ببينيد مردمي كه داروي چيني مي خورند چه مي كشند. در مجلس 
سناي آمريكا دو طرح خطرناك وجود دارد؛ منتظر انتخابات بودند كه تكليف 
روشن شود و گويا از اين پس فعال مي شوند. با اين مشكالت و با آن هايي كه 
زمام امور را در دست دارند و نمي فهمند دارند چه مي كنند ديگر نيازي به دشمن 
خارجي نيست. افتخاراتي كه ايران قبل از انقالب داشت كتمان شدني نيست!! و 
ايران كشوري عزيز بود. من خودم با ماشين همه كشورهاي اروپايي را گشتم و 
رانندگي كردم. از اين كشور به آن كشور مي خواستم بروم فقط پاسپورت را نشان 
مي دادم. حاال به جايي رسيديم كه مردم امروز مي ترسند زن خودشان را با خود 

به سفر خارجي ببرند چون بي اهانتي مي شود.»
و اين ها اعترافات يكي از عالي ترين مقامات دستگاه  رهبري جمهوري اسالمي 
است. در رقابت هاي انتخاباتي هيچ يك از اين به اصطالح نامزدها سخني از 
برنامه هاي واقع بينانه براساس اصول مسلم علم اقتصاد بيان نمي كند، زيرا اصوالً 

آنها دانش چنن كاري را ندارند.
 (Stagflation) اقتصاد ايران مدتهاست كه دچار حالت ركود تورمي
شده كه بدترين سناريوي ممكن براي يك كشور است زيرا كًال در ساختار 
اقتصاد يا ركود پديدار مي شود و يا تورم و بروز همزمان اين دو عنصر منفي 
به معناي آن است كه مردم هم بيكار مي شوند و هم با گراني روز افرون 
مواجه اند. اين مجموعه ي خطرناك عمًال موجب سقوط و سيه روزي اقتصاد 

ملي مي شود. 
هيچ كس نمي گويد كه اين حجم عظيم نقدينگي كه طي 8 سال به اقتصاد متورم 

و آشفته كشور تزريق شد چگونه بايد مهار شود. اشتباهات عجيب و كودكانه 
دولت و بانك مركزي در كاهش نرخ بهره و تشديد تورم چگونه بايد اصالح 
 (Monetary Policy) گردد. آيا در ايران اصوالً چيزي به اسم سياست پولي
كه زيربناي اقتصاد نوين مي باشد وجود دارد و اگر وجود دارد رابطه آن با نرخ 
 (GDP) از يك سو و درصد رشد توليد ناخالص داخلي (Inflation) تورم

از سوي ديگر چگونه تعريف و تدوين مي شود؟
آيا اين سياست ماجراجويي هسته اي كه به دليل تحريم ها فقط ظرف دو سال 
اخير حداقل يك صد ميليارد دالر درآمد نفتي و ارزي كشور را كاهش داده و 

ذخيره ارزي ايران را نابود ساخته، ارزش چنين بهاي سنگيني را دارد؟
سياست احمقانه احمدي نژاد براي تشويق واردات كاال كه موجب شكست 
رقابتي صنايع داخلي و نابودي موسسات توليدي شد چرا ادامه يافت و اكنون راه 

اصالح آن چيست؟
در شرايطي كه ايران در آستانه سقوط اقتصادي قرار گرفته اعطاي كمك هاي 
مالي چند ميلياردي به سوريه و لبنان خيانت به مردمي كه در فقر و گراني 

مي سوزند و سرقت ثروت  نسل هاي آينده نيست؟
ششم خرداد ماه خبرگزاري فرانسه از دمشق گزارش داد كه روزنامه تشرين 
ارگان رسمي رژيم جنايتكار بعث سوريه نوشته كه دولت ايران اخيراً يك اعتبار 4 
ميليارد دالري در اختيار سوريه قرار داده و مذاكرات براي اعطاي سه ميليارد دالر 

ديگر به دمشق در جريان است!
اما يقيناً نه كانديداهاي رسمي رژيم و نه هيچ مقام ديگري اين سوال را مطرح 
نمي كند كه چرا در روزهايي كه بر شمار فقرا، بيكاران، محرومان و بي پناهان 
جامعه ايران سريعاً افزوده مي شود بايد 7 ميليارد دالر از خزانه ملت ايران به سوريه 

پاداش مالي بدهند!
هيچكس درون حكومت واليت فقيه نه از مباني علم اقتصاد سخن مي گويد 
و نه حداقل دانش اقتصاد و مديريت نوين را دارد و نه اصوالً هيچكس از آن 
رهبر فرزانه گرفته تا انواع عوامل و عناصر حكومتي عالقه اي به ايران، به وطن، 
به مليت و انسانيت ندارند. آنها فقط پيرو مكتب و ايدئولوژي استبدادي واليت 

فقيه هستند.
در اين حكومت هيچكس نه مي داند و نه مي تواند راهي براي حل بحران 
اقتصادى بيابد، چرا كه اقتصاد اصوالً براي اين حضرات چنان بي اهميت است كه 

زماني آن امام راحل فرموده بودند: اقتصاد مال خر است!
از چنين حكومتي با چنين انديشه اي نبايد انتظار گشودن مشكالت را داشت و 

فرقي هم نمي كند كه رئيس جمهور دست ساز جناب رهبر چه كسي باشد.
بسياري از نويسندگان و چهره هاي اصالح طلب بارها گفته اند كه رئيس جمهور 
در اين حكومت مهره اي بيش نيست و نقش واقعي جناب پرزيدنت در حد يك 
تداركات چي معمولي است. پس جابجايي اين مهره هاي كوچك و بي اختيار هم 
تغييرى در كل ماجرا نمى دهد.اوضاع اقتصادى كشور بسيار آشفته تر از آن است 
كه جابجايى يكى از عناصر ضعيف و بى اختيار درون حكومت بتواند هرگونه 
بهبودي در اين ويران سراي غم آلود ايجاد كند. بازسازي اقتصاد ايران، جامعه ايران 
و كشور ايران نيازمند انديشه اي است كه توان سازندگي، نوگرايي و پيشرفت را 

داشته باشد. 
استخدام و انتصاب يك رئيس جمهور جديد فقط به مثابه اندكي تغييرات 
ظاهري در نقش و نگار يك ساختمان مخروبه است. حال آنكه خانه فكري اين 

رژيم از پاي بست ويران است...
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جنگ خونين سوريه كه موجب ويراني اين كشور استراتژيك خاورميانه 
شده و تاكنون حدود يك صد هزار كشته و يك و نيم ميليون پناهنده و آواره 
بر جاي گذاشته طي چند هفته اخير شاهد روند 
تازه اي بوده كه اميد به پايان ديكتاتوري خونين 

بشار اسد را كاهش داده است.
رژيم بعثي اسد طي دو سال اخير انقالب مردم 
سوريه را كه در آغاز كامًال مسالمت آميز و عاري 
از هرگونه خشونت طلبي بود با سركوب وحشيانه 
و گسترده به خاك و خون كشيد و ارتش خود 
را با همه امكانات نظامي به جنگ مردم عادي و 
غير نظاميان بى دفاع فرستاد. حاصل اين  سياست 

ظالمانه و ضدبشري آغاز يك جنگ داخلى و به راه افتادن حمام خون در 
يكي از كشورهاي بزرگ جهان عرب بود.

روند اين جنگ داخلي ظرف حدود يك سال اخير دچار بن بست شده، به 
اين ترتيب كه نيروهاي دولتي شهر دمشق و مناطق جنوبي و غربي كشور را 
با زحمت فراوان همچنان در كنترل خود داشتند و مخالفان مسلح شمال و 
شرق سوريه را تصرف كرده بودند، گرچه دائماً زير آتش سنگين هواپيما و 

توپخانه ارتش اسد متحمل تلفات زيادي مي شدند.
اما ظرف هفته هاي اخير گروه حزب اهللا لبنان كه قبًال نيز وارد عرصه  جنگ 
به نفع اسد شده بود با افزايش شمار نيروهاي اعزامي خود رسماً و آشكارا 
گفت كه با همه توان مانع سقوط بعثي هاي سوريه خواهد شد و حمله 
گسترده آنها به شهر استراتژيك «القصير» موجب شكست و عقب نشيني 

پيروزي هاي ديكتاتور جنايتكار 
سوريه

C  Copyright 2013 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره8، جدول ايرانشهر شماره 51، همراه با سومين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، جوالى 48482013



اقتصاد و بين الملل
نيروهاي اپوزيسيون از اين منطقه غرب سوريه گرديد.

همچنين گفته مي شود كه نيروهاي دولتي در مناطق جنوبي نيز پيشرفت هايي 
داشته اند. برخي گزارش هاي جسته و گريخته حاكي از اعزام شماري از 

شيعيان مسلح طرفدار مقتدا صدر از عراق براي حمايت از رژيم اسد بود.
ادامه حمايت هاي همه جانبه رژيم تهران و دولت روسيه از اسد نيز ظاهراً 

مواضع ديكتاتور خونريز دمشق را از لحاظ سياسي اندكي بهبود بخشيده.
از سوي ديگر ادامه آشفتگي و تفرقه داخلي در ميان گروه هاي اپوزيسيون 
سوريه وجهه ملى و كارآيي سياسي و نظامي آنها را تضعيف كرده است. 
به تمام اين تحوالت بايد ضعف سياسي و ديپلماتيك آمريكا و اروپا را نيز 
اضافه كرد كه در بحران كنوني فقط تماشاگر باقي مانده اند و از هرگونه 

دخالت در اين ماجراي پيچيده هر چند هم محدود واهمه دارند.
 مشخصاً آمريكايي ها مي ترسند كه در صورت وارد شدن به عرصه بحران 
سوريه ماجراي پر دردسر عراق برايشان تكرار شود و با تحمل هزينه هاي 
مالي و نظامي در يك وضعيت باتالق سياسي گرفتار شوند. البته در اين رابطه 
برخي تحليلگران در آمريكا پرزيدنت اوباما و دولتش را به محتاط گرايي 
افراطي متهم مي كنند و مي گويند او در برابر اتحاد رژيم هاي سوريه، ايران، 
روسيه و حزب اهللا لبنان كه عمًال كشور سوريه را به حمام خون تبديل 
كرده اند، بسيار ضعيف عمل كرده و ابتكار عمل را به طرف مقابل باخته 

است.
سوريه  اپوزيسيون  شكست  چند  و  اخير  ماه  يك  تحوالت  روند  تغيير 
موجب شده تحليل گراني كه سابقاً مي گفتند سقوط رژيم اسد حتمي است 
اكنون هشدار بدهند ديكتاتور دمشق ممكن است بتواند حتي براي چند سال 
ديگر نيز با همين وضعيت بن بست سياسي و نظامي بر سر قدرت باقي 
بماند. اين امر به معناي ادامه روند تخريب و كشتار توسط ديكتاتور بي رحم 
و خودخواه دمشق است و مردم بي پناه سوريه نيز همچنان با آينده اي مبهم 

و پر درد روبرو خواهند بود.  

التين  آمريكاي  معاصر  رمان نويس  معروفترين  ماركز  گارسيا  گابريل 
كه زماني اسطوره   دنياي ادبيات بود اين روزها بيمار و سالخورده است و 

ديگر تقريباً هيچ فعاليت ادبي و نويسندگي ندارد.
ماركز كه متولد كشور كلمبيا و 86 ساله است 
به مدت چند دهه با آثار مهم خود طرفداران ادبي 
داشت.  جهان  سطح  در  فراواني  سياسي  حتي  و 
از  پس  حتي  و  است  قديمي  كمونيست  يك  او 
شكست و سقوط اردوگاه كمونيسم در دهه 90 
اعتقادات  در  اندك  نظر  تجديد  رغم  به  ميالدي 
قبلي خود همچنان يك چپ گراي فعال و پايبند 

به مباني انديشه هاى كمونيستى باقي ماند.
او نويسنده رمان و داستان هاي مهمي بوده كه برخي 

از آنها در زمره شاهكارهاي سبك نوين ادبي به شمار مي رود. براي نمونه صد 
سال تنهايي، پاييز پدر ساالر، عشق سال هاي وبا، ساعت شوم، كتاب هايي هستند 

كه از سوي منتقدين به عنوان آثار ارزشمند ادبي مورد تقدير قرار گرفته اند. اين 
چهره معروف كشور كلمبيا كه در سال 1982 جايزه نوبل ادبى را كسب كرد، 
بنيان گذار سبك نويني از نويسندگي است كه آن را رئاليسم جادويي لقب داده اند.
دليل  به  ميالدي  و 60  سال هاي 50  از  ماركز 
تحت  كلمبيا  دولت  توسط  سياسي  فعاليت هاي 
او  كرد.  مهاجرت  مكزيك  به  و  بود  تعقيب 
دچار  نيز  اخيراً  جنگيد،  سرطان  با  سال ها  كه 
نزديكانش  و  شده  (آلزايمر)  فراموشي  بيماري 
خيلي  زماني  كه  كار  پر  نويسنده  اين  مي گويند 
بسيار  روزها  اين  داشت،  گفتن  براي  حرف 

ساكت شده است.
اين نويسنده كلمبيايي در ايران نيز بسيار شناخته 
شده است و تمامي كتاب هاي اصلي او سال ها قبل توسط گلشيرى و ساير 

مترجمان به فارسي ترجمه و منتشر شد. 

خالق «صد سال تنهايي» رو به خاموشي مي رود
حسن نصراهللا- رهبر گروه تروريستى حزب اهللا لبنان
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سفر در آمريكا

MAINEمينمين
ايالت

بيست و سومين امضاى پاى اعالميه استقالل اياالت متحده آمريكا متعلق به نماينده سرزمينى است كه به ايالت 
درخت كاخ شهرت دارد. شمال شرقى ترين ايالت آمريكا پس از جدايى از ايالت ماساچوست در تاريخ 15 مارچ 

دكتر مهدى آقازمانى1820 به اتحاديه اياالت متحده آمريكا پيوست تا سهمى عمده در پيدايش ابرقدرت دنيا داشته باشد.

مِين ايالتى است در ناحيه نيوانگلند در شمال شرقى آمريكا كه از 
جنوب و شرق با اقيانوس اطلس، از غرب با نيوهمپشاير و از شمال 
غربى و شمال شرقى با كانادا هم مرز است. مين در شمالى ترين و 
شرقى ترين قسمت نيوانگلند واقع است. مين بيشتر به خاطر مناظر 
جنگل هاى  صخره اى،  عمدتا  سواحل  ناهموارى ها،  جمله  از  طبيعى 
انبوه و آبراه هاى زيبايش و به عالوه غذاهاى دريايى به ويژه خرچنگ 

و حلزون شناخته شده و شهرت يافته است.
براى هزاران سال مردمان بومى تنها ساكنان قلمرويى بودند كه اكنون 
مين ناميده مى شود. هنگامه برخورد اروپاييان با قاره آمريكا آلگونيك 
زبانان در آن نواحى ساكن بودند. اولين مستعمره اروپايى در مين به 
وسيله پير دوگوا سيور دومون در سال 1604 در جزيره «سن كروا» به 
وجود آمد. اولين مستعمره انگليسى، مستعمره كوتاه مدت پوپهام بود 

كه در سال 1607 بوسيله شركت پليموث ايجاد گرديد.  
نيروهاى  و  ميهن پرستان  آمريكا،  تحوالت  و  جنگ 1812  طى  در 
بريتانيا بر سر قلمرو مين با هم درگير بودند. مين تا سال 1820 بخشى 

از ايالت ماساچوست بود، تا اينكه براى جدايى از اين ايالت به رأى 
گذاشته شد و سرانجام در 15 مارچ 1820 تحت پيمان ميسورى به 
عنوان بيست و سومين ايالت به اياالت متحده آمريكا ملحق شد. مين 
سى و نهمين ايالت پهناور و چهل و يكمين ايالت پرجمعيت در بين 

50 ايالت كشور آمريكاست.
همراه  به  قاره اى  مرطوب  هواى  و  آب  كاج»  درخت  «ايالت 
نيست.  گرم  كلى  طور  به  اگرچه  دارد،  مرطوب  و  گرم  تابستان هاى 
زمستان ها در سرتاسر ايالت هوا سرد و برفى است و اين سرما و برف 
در نواحى شمالى شديدتر است. نواحى ساحلى تا اندازه اى به واسطه 
ايالت  سرتاسر  در  جوالى  ماه  در  هستند.  معتدل  اطلس  اقيانوس 
حداكثر درجه حرارت در طول روز بين 80-75 درجه فارنهايت و 
حداقل آن در طول شب بيش از 50 درجه فارنهايت است. در ژانويه 
فارنهايت (صفر  درجه  حدود 32  بيشينه  از  حرارت  درجه  محدوده 
سانتيگراد) در سواحل جنوبى تا متوسط صفر درجه فارنهايت (18- 

سانتيگراد) در طول شب، در نقاط دوردست شمالى است. 
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سفر در آمريكا

تجربه  كمتر  راكى  كوه  رشته  شرق  ايالت هاى  ساير  به  نسبت  مين 
توفان هاى همراه با آذرخش را دارد به طورى كه بيشترين ميانگين آن 
كمتر از 20 روز توفان در سال است و بر خالف ايالت هاى ساحل 

شرقى كمتر در معرض طوفان هاى سهمگين قرار مى گيرد.
ايالت هاى  ميان  در  فرانسوى  زبان  كاربرد  ميزان  باالترين  از  مين 
50 گانه آمريكا برخوردار است كه بخشى از آن به دليل همجوارى با 
ايالت كبك در كاناداست. همين مسئله باعث شده است تا مجلس 
قانونگذارى ايالت در سال 2001 مصوبه روز «فرانسه-آمريكا» را به 
تصويب برساند كه بيان مى دارد نام ايالت از نام استان فرانسوى مين 

در گذشته برگرفته شده است.
اما براى نام ايالت مين داليل گوناگون ديگرى ابراز شده است. به 
نظر مى رسد اولين ثبت رسمى نام مين در تاريخ 10 آگوست 1622 
فرديناندو  سر  به  متعلق  آن  رسمى  امتياز  كه  بود  زمينى  به  مربوط 
سلطنتى  دريايى  نيروى  سربازان  كهنه  ميسون،  جان  و  گرجس 

انگلستان بود و تصميم گرفتند آن را استان مين بنامند.
جمعيت  تراكم  مى شود.  زده  تخمين   1،329،000 مين  جمعيت 
ايالت 3/41 نفر در هر مايل مربع است كه بدين ترتيب مين را كم 
جمعيت ترين ايالت در تمام نيوانگلند، آمريكاى شمال شرقى، كرانه 
شرقى تمام ايالت هاى ساحلى اقيانوس اطلس و تمام اياالت شرق 

رودخانه مى سى سى پى ساخته است.
شرق  در  و  كنه بك  شهرستان  در  مين  جمعيت  ميانگين  مركزيت   
آگوستا  از  بزرگتر  كه  پورتلند  شهرى  مركز  گرفته است.  قرار  آگوستا 
درصد   20 حدود  در  كه  داراست  را  جمعيت  متراكم ترين  است 
جمعيت كل مين است. اكثريت نسبى اين جمعيت را فرانسوى ها و يا 
فرانسوى هاى كانادايى تشكيل مى دهند و رتبه هاى بعدى را انگليسى 

تبار ها، ايرلندى ها، مهاجران اسكانديناوى تبار و... تشكيل مى دهند.
توليد ناخالص داخلى ايالت مين برابر با بيش از 48 ميليارد دالر 
لوكزامبورگ  كشور  داخلى  ناخالص  توليد  برابر  تقريبًا  كه  است، 
مى شود. همچنين سرانه درآمد شخصى ساالنه در اين ايالت، 33991 
دالر آمريكا است كه حائز رتبه 34 در كل كشور مى شود. شايان ذكر 

است همزمان متوسط نرخ بيكارى 4/7 درصد بوده است.
 توليدات كشاورزى مين شامل مرغ، تخم مرغ، فرآورده هاى لبنى، 
مى باشد.  افرا  شكر  و  افرا  شيره  وحشى،  تمشك  چارپايان،  پرورش 
بهترين  داشتن  خاطر  به  «اروزتوك»  شهر  كه  بدانيد  است  جالب 
محصول سيب زمينى در سراسر آمريكا معروف است. مين همچنين 

در شمار صادركنندگان تمشك است.
 ماهى گيرى تجارى از گذشته تا كنون نقطه اتكاى اقتصاد اين ايالت 

كف زى.  ماهى هاى  و  خرچنگ(البستر)  صيد  ويژه  به  است،  بوده 
همچنين سفره هاى آب زيرزمينى و چشمه هاى غرب مين منابع اصلى 

آب معدنى هستند.
چوبى،  توليدات  و  الوار  كاغذ،  شامل  بيشتر  مين  صنعتى  توليدات 
است.  بيوتكنولوژى  و  نساجى  غذايى،  مواد  الكترونيكى،  تجهيزات 
كمپانى  دو  وسيله  به  را  خود  اهميت  دريايى  نيروى  سازى  كشتى 
در  يارد»  شيپ  نِيِول  «پورتزموث  و  بث  شهر  در  وركز»  ارون  «بث 
شهركيترى به خوبى حفظ كرده است. ايستگاه هوايى نيروى دريايى 
برانزويك نيز در مين قرار دارد كه در گذشته پايگاه حمايتى بزرگى 

براى نيروى دريايى اياالت متحده محسوب مى شده است. 
گردشگرى و تفريح   در فضاى باز نقش عمده و به طور فزاينده مهم 
شكار  براى  معروفى  مكان  ايالت  مى كنند.اين  بازى  مين  اقتصاد  در 
(به ويژه شكار خرس، آهو و گوزن)، ماهيگيرى، اسكى روى برف، 

قايق رانى، كمپينگ، پياده روى و ديگر فعاليت هاى ورزشى است.
عالوه بر زيبايى هاى بى نظير طبيعت سرزمين شمال شرقى، سواحل 
بى نظير اقيانوس اطلس در احياى صنعت گردشگرى ايالت مين موثر 
بوده است. مين تقريبا 230 مايل (400 كيلومتر) خط ساحلى دارد. در 
امتداد ساحل صخره اى معروف مين، فانوس هاى دريايى، شن زارها، 
دهكده هاى ماهيگيرى و جزاير دور از ساحل شامل جزاير كوچك 
صخره هاى  دارند.  قرار  است،  نيوهمپشاير  مرز  امتداد  در  كه  شولز 
رودخانه ها،  كنار  در  كوچك  خليج هاى  و  سنگ ها  تخته  دندانه اى، 
درياچه ها، جنگل ها و كوهستان ها، اركان اصلى طبيعت مين هستند. 
اين تقابل عينى دامنه هاى جنگلى منتهى به دريا به وسيله «ادنا سنت 
وينسنت ميلى»، شاعر آمريكايى اهل راكلند چنين خالصه شده است:
  "تمام چيزى كه من مى توانستم از جايى كه ايستاده بودم، ببينم

 سه كوهستان بلند و يك جنگل بود
 چرخيدم و از ديگر سو نگريستم 

و سه جزيره در خليج كوچك ديدم"
ايالت مين ساكنين فارسى زبان هم دارد. نزديكى اين ايالت به استان 
كبك كانادا و رونق تبادالت بين اين دو منطقه باعث شده است كه 
مين براى خانواده هاى ايرانى تبارى كه به زبان فرانسه تسلط بيشترى 
دارند، منطقه اى مناسب براى زندگى باشد. تالش ايرانيان در آفرينش 
نقش اجتماعى پر رنگ در زندگى شهرى در مين بيشتر در محدوده 
جنوبى  مرز هاى  در  مى توان  اما  است.  شده  خالصه  پورتلند  شهرى 
ايالت مين نيز كلونى هاى كوچك تر ايرانى را كه به زندگى آرام خود 
ادامه مى دهند به خوبى رصد كرد. تا آنجا كه در مناسبات علمى و 

اجتماعى حضور آنان ديده مى شود.
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