




ــت  ــت و موقعّی ــا، خواســت ها، ذهنّی ــی، »مســأله« ها، نیازه ــه ســوی مخاطــب ایران ــدگان ب ــدگان و پدیدآورن چشــم گردانن
ــی زبان. ــب فارس ــترده تر مخاط ــره ای گس ــه در دائ ــت؛ و البت اوس

»قلمــرو« مســائلی را پیــش می گــذارد کــه سرشــت یــا ســویه ای سیاســی دارنــد. بــه بیــان دیگــر »قلمــرو« هــر مســأله ای 
را از چشــم انداز سیاســی و بــا نــگاه بــه نقــش و نســبت  و جایــگاِه آن در جامعــه سیاســی بــه میــان مــی آورد؛ چــه مســائلی 
کــه بارهــا طــرح شــده ، ولــی هنــوز اهمیــِت خــود را نباخته انــد، چــه مســائلی کــه بــه انگیزه هــای گوناگــون کمتــر بخــِت 
بــه بحــث گذاشــتن یافته انــد، و چــه آن مســائلی کــه آگاهانــه گرفتــار ســکوت و سانســور شــده  یــا فقــر ادبیــاِت سیاســِی 

ــه غیاب شــان از پهنه گفتگــوی جمعــی انجامیــده اســت.  ــان فارســی ، ب در زب
ــر از  ــی فراخ ت ــأله، آن را در چارچوب ــر مس ــنجیدِن ه ــودن و س ــد در بازنم ــه بتوانن ــت ک ــرو« آن اس ــراِن »قلم ــِد دبی امی
ــا  ــد؛ انبوهــی از آنه ــا ندارن ــه م ــاً، همــه اختصــاص ب ــان لزوم ــا ایرانی ــد. مســأله های م ــرار دهن ــران ق ــای کشــور ای جغرافی
مســائل منطقــه ای یــا جهانی انــد، و ناگزیــر جــز بــا نگریســتِن آنهــا در متــِن قابــی فراملــی، ابعــاد و پیامدهــای واقعی شــان 
درک و دریافــت نخواهنــد شــد. کوشــش در بازشــناخت مســائل مشــترک مــا بــا ملت هــای دور و نزدیــک و آگاهــی از رونــد 
مناقشــات فکــری و جریان هــای نظــری معاصــر در میــان ملــل همســایه، به ویــژه ملت هــای غیــر غربــی- از آمریــکای التیــن 
گرفتــه تــا آســیای دور- نــه تنهــا ســودمند کــه بایســته اســت. آرزوی ایــن نشــریه، کامیابــی در برداشــتن گامــی هــر چنــد 
کوتــاه بــه ســمت دادوســتدی پویــا و پاینــده میــان اندیشــوران و روشــنفکران ایرانــی و غیرایرانــی اســت. بدیــن رو، »قلمــرو« 

بــرای شناســایی و شــرح دســتاوردهای فکــری و فرهنگــی جوامــع غیرغربــی اهتمامــی ویــژه خواهــد داشــت.
ــوط  ــِر مرب ــر ام ــی ه ــم؛ یعن ــد دارد، »سیاســت« می خوانی ــزی انســان های گوناگــون پیون ــه هم زیســتی و هم آمی آنچــه را ب
ــر  ــه ه ــت ب ــا زور. سیاس ــدرت ی ــبات ق ــی مناس ــا و سامان بخش ــِر تنش ه ــهر، تدبی ــس )Polis(،  دولت ش ــی پولی ــه زندگ ب
رویــدادی ارتبــاط می یابــد کــه در »قلمــرو عمومــی« می گــذرد؛ یعنــی »فضــا«ی مشــترِک میــان انســان هایی کــه اعضــای 
ــا  ــد ت ــو می کنن ــکاش و گفتگ ــود کن ــترک خ ــائل مش ــاره  مس ــا درب ــر در آن  فض ــدار یکدیگ ــی اند و در دی ــره ای سیاس پیک
راهــی بــرای مدیریــت اختــاف منافــع و پرهیــز از خشــونت بجوینــد. هســتی انســان ها بــر روی زمیــن، بســته بــه بــودن و 
پائیــدِن قلمــرو عمومــی اســت. ســعادِت هــر فــرد انســانی نیــز در گــرو مشــارکت پویــا بــا دیگــران در ایــن گســتره اســت.

قلمــرو عمومــی یــا »فضــای میــان انســان ها« پیشــاپیش وجــود نــدارد؛ بلکــه آدمیــان بــا کنــش آزاِد خویــش جهــاِن میــاِن 
ــدون آزادی عمــل آدمــی محــال اســت، هــم آزادی انســان ها جــز در  خــود را می ســازند. هــم پیدایــش قلمــرو عمومــی ب
ــِت اّوِل  ــا آرنــت، سیاســت، اولوی ــاِن اندیشــمندان سیاســی ای چــون هان ــه زب ــد. ب قلمــرو عمومــی امــکاِن پدیدآیــی نمی یاب

ــی سیاســی و فلســفه وجودی سیاســت. ــی زندگ ــاِن نهای ــاج و آرم جامعه انســانی اســت و آزادی، آم
در نام گــذاری ایــن مجلــه، ایهام هــای واژه »قلمــرو« را در نظــر داشــته ایم. قلمــرو، بــه معنــای »ناحیــه  تحــت فرمــان یــک 
فرمــان روا یــا حکومــت« )فرهنــگ ســخن( اســت. همچنیــن، بخــش نخســت ایــن واژه ، یعنــی »قلــم« بــا کار و بــار ســخن و 
رســانه، ســازگاری و خویشــاوندی دارد. بــا ایــن همــه، جنــِس »قلــم« در »قلمــرو« از هــر دســت نیســت؛ ایــن قلــِم قــدرت 
و ســلطه اســت و گــردش و چرخــش اش، مایــه، پایــه و پشــتوانه  اســتواری و مانــدگاری نظــاِم قــدرت در گســتره  جغرافیایــی 
مشــخصی اســت. از آن گذشــته، قلمــرو اشــاره بــه مــکان اســت: اســتعاره ای بــرای خّطــه و خاکــی خــاص )Territory( یــا 

. )Public sphere(»فضــا، ســپهر و ســاحِت ســاخته  شــده میــان آدمیــان؛ یعنــی »قلمــرِو عمومــی
ــِو اندیشــگی را  ــه  درون مایه هایــش برانگیــزد، افق هــای ن »قلمــرو« امیــدوار اســت اشــتیاِق مخاطبــان را بــه خوانــدِن فّعاالن
ــر  ــر و هن ــل نظ ــِی اه ــخنی و هم اندیش ــرای هم س ــترده ب ــی گس ــته و فضای ــی شایس ــد، و فرصت ــرا نمای ــان ف در پیشگاه ش
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ــن  ــامبر 2016 در برلی ــم دس ــق( ده ــر 1۹۳۴- دمش ــوری )زاده 1 نوامب ــناس س ــوف سرش ــم، فیلس ــال العظ ــادق ج ص
درگذشــت. او بازمانــده  نســلی از روشــنفکران عــرب بــود کــه همچنــان در جامعــه  خــود یــا جهــان عــرب، اقتــدار و اعتبــار 
ــرای فلســفه  ــکا دکت ــل آمری ــار، ســال 1۹61 از دانشــگاِه یی ــن روشــنفکر ســوری ترک تب اجتماعــی درخــوری داشــتند. ای
ــاره  گزاره هــای  گرفــت. در ســال 1۹72 نشــر دانشــگاهی آکســفورد رســاله   دکتــرای او» خاســتگاه های براهیــن کانــت درب

ــرد.  ــاپ ک ــن« )The Origins of Kant’s Arguments in the Antinomies(  را چ ــی الطرفی جدل
ــر اعــراب در جنــگ شــش روزه  ســال 1۹67، هویــِت عربــی را در مــرداب مرگبــار نومیــدی و   شــوک پیــروزی اســرائیل ب
کرختــی و کینه انــدوزی فــرو بــرد. وجــدان عربــی سرمســت از شــعارها و شــورهای ناسیونالیســم عربــی آن دوران، ناگهــان 
ــدن،  ــی تحقیرشــده و زخم خــورده یافــت. فرافکنــی و دشــمن و عوامــل خارجــی را ســبب آن وضعیــت خوان خــود را قربان

ــود.   ــی ب ــه چنیــن بحران التیــام  بخش تریــن و پرهوادارتریــن واکنــش ب
در فضــای یأس آلــود و انفعالــی پــس از ایــن رویــداد، نقــِد خــود پــس از شکســت )النقــد الذاتــی بعــد الهزیمــة( جــال العظــم، 
ــر  ــیه هایی ب ــی »حاش ــزار قبان ــعر ن ــرد: ش ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــه عرب زبان ــر توج ــکنانه  دیگ ــر سنت ش ــار دو اث در کن
دفتــر شکســت« )هوامــش علــی دفــر النکســة(، جشــن شــب زنده داری بــرای دهــم ژوئــن )حفلــهًْ ســمر مــن اجــل 5 حزیــران( 
نمایش نامــه  ســعد اهلل ونــوس. جالــب آنکــه آفریننــده  هــر ســه اثــر ســوری بودنــد. جــال العظــم، بــا زبانــی صریــح جوامــع 
ــه  ــه راه برون شــد از بحــران را مســئولیت پذیری و دســت زدن ب ــادی کــرد و یگان ــی را از منظــر فرهنگــی و فکــری نق عرب
ــر وی  ــر ســر زبان هــای بیشــتری انداخــت، اث ــام جــال العظــم را ب ــی دانســت. آنچــه ن نقــد فراگیــر هویــت و ســنت عرب
نقــد اندیشــه  دینــی )نقــد الفکــر الدینــی( در ســال 1۹6۹ اســت. ایــن کتــاب بــا زبانــی تحلیلــی و روشــن، مبانــی و آموزه هــای 
ــد. در  ــه  می خوان ــال و خراف ــامی را خی ــه  اس ــالوده  مابعدالطبیع ــد و ش ــه ای می کن ــد ریش ــامی را نق ــنت اس ــات و س الهی
پــی جنجال هــای برانگیختــه، جــال العظــم یــک ســال بعــد بــه خاطــر نوشــتن ایــن کتــاب، بــه اتهــام توهیــن بــه اســام، 
محاکمــه و بــه حبــس محکــوم شــد، ولــی حکــم حبــس در دادگاِه تجدیــد نظــر نســخ شــد. از آن هنــگام تــا پایــان عمــر 
هشــتاد و دو ســاله  اش، رســالت خــود را دعــوت مردمــان عــرب بــه خــروج از تاریک اندیشــی دینــی و تکیــه بــر عقانیــِت 

انتقــادی مــدرن قــرار داد.  

جــال العظــم کــه گرایشــی مارکسیســتی داشــت، رســاترین صــدای عربــی بــود کــه علیــه فتــوای آیــت اهلل خمینــی مبنــی 
بــر وجــوب قتــل ســلمان رشــدی شــنیده شــد. فصــل ســوِم ذهنیــِت تحریــم، کتــاب نشــر یافتــه  او در ســال 1997، »ســلمان 
ــه تنهــا فتــوای قتــل نویســنده را محکــوم می کنــد کــه واکنــش عمــوم مســلمانان و حتــی  رشــدی و واقعیــِت ادبیــات« ن
روشــنفکران غیرمذهبــی بــه ایــن رویــداد مهــم را نیــز زیــر ضــرب انتقــادی کوبنــده و بی باکانــه می گیــرد. فصــل نخســت 
کتــاب نیــز در نقــد جریــان روزآمــد و محبــوب آن دهــه، ایدئولــوژی شرق شناسی ســتیزی و پسااســتعمارگرایی اســت.  وی 

ــی منســجم روش شــناختی می دانســت.  ــد مبان ــه )essentialist( و فاق دیدگاه هــای ادوارد ســعید را ذات گرایان
ــم  ــراه عبدالکری ــال 2004 هم ــه در س ــرد؛ از جمل ــود ک ــدی را از آِن خ ــی چن ــی و فرهنگ ــای علم ــم جایزه ه ــال العظ ج
ــزه  معتبــر اراســموس را دریافــت کــرد.  ســروش، روشــنفکر دینــی و فاطمــه مرنیســی، فمینســت اســامی مراکشــی، جای

ــه  اوســت.  ــزه   در کارنام ــه  آلمــان، در ســال 2015 واپســین جای ــه« از انســتیتو گوت ــدال گوت »م
ــن  ــار ای ــود. سالشــمار آث ــدرت ب ــری او از ق ــان کناره گی ــان بشــار اســد و خواه ــی از مخالف ــان زندگ ــا پای جــال العظــم ت

ــد ســوری چنیــن اســت: روشــنفکر فقی
19۶7 تئوری زمان کانت

19۶۸ خودانتقادی پس از شکست
19۶9 نقد اندیشه دینی

1972 مبنای استدالل کانت در تضاد
19۸0 چهار مقاله فلسفی

1992 تابوی روان: سلمان رشدی و واقعیت ادبیات
2004 اسام و سکوالر اومانیسم
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{ انتخابــات ریاســت جمهــوری در آمریــکا، رســانه های عمــده کشــور های جهــان را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. رســانه های بین المللــی، 
ــا  ــای گذشــته در رابطــه ب ــز در روز ه ــاالت بســیاری نی ــود. مق ــد ب ــای آن ســرگرم خواه ــات و پس لرزه ه ــن انتخاب ــار ای ــا اخب ــا ب مدت ه

سیاســت مســتاجر جدیــد کاخ ســفید،در بــاره توافــق هســته ای یــا برجــام منتشــر شــده اســت. 

روزنامــه آمریکایــی واشــنگتن پســت تحلیلــی بــا عنــوان »چالش هــای ترامــپ در رابطــه بــا توافــق بــا ایــران« منتشــر کــرده اســت.جنیفر 
ــد.  ــیه را بررســی می کن ــا روس ــوری اســامی ب ــی جمه ــای نظام ــام و همکاری ه ــا برج ــق هســته ای ی ــده تواف ــه، آین ــن مقال ــن در ای رابی
ــه بــه نقــل از یــک ســناتور روس یــادآوری می کنــد کــه »روســیه و ایــران ســرگرم گفتگــو در مــورد قــراردادی  وی در ابتــدای ایــن مقال
تســلیحاتی بــه ارزش ۱۰ میلیــارد دالر هســتند کــه بــر مبنــای آن قــرار اســت تانــک، هواپیمــا، هلیکوپتــر و آتشــبارهای ســاخت روســیه 

بــه ایــران فروختــه شــود«.

در ایــن مقالــه از ویکتــور اوزروف، رئیــس کمیتــه دفــاع و امنیــت ســنای روســیه نقــل می شــود »گفتگوهــا در رابطــه بــا ایــن معاملــه در 
مرحلــه نهایــی قــرار دارنــد و جــاده بــرای امضــای قراردادهــا همــوار شــده اســت«. نویســنده مقالــه از ایــن اظهــارات نتیجــه می گیــرد کــه 
»ترامــپ بایــد در نظــر داشــته باشــد کــه منافــع مــا ) منظــور آمریــکا اســت( و روســیه همســو نیســتند«. مقالــه نویــس واشــنگتن پســت در 
ــی  ــای ســازمان های اطاعات ــه »واهمه ه ــد« و اشــاره ب ــر می زن ــان ب ــران دارد می ــه ای ــود ک ــد متوجــه ب ــه »بای ــد ک ــه هشــدار می ده ادام
ــارف  ــر متع ــای غی ــی از کانال ه ــای حساس ــردن فن آوری ه ــرگرم وارد ک ــران س ــد ای ــدار داده ان ــه هش ــد، ک ــن اش می کن ــکا و متحدی آمری

اســت کــه بــر مبنــای توافــق ســال گذشــته نبایــد بــه آنهــا دسترســی داشــته باشــد«.

 »برخــی از نهاد هــای امنیتــی بین المللــی بــر ایــن نظــر هســتند کــه ایــران بــا وجــود تعهداتــی کــه در ســال ۲۰۱۵ متقبــل شــده اســت، 
بلنــد پروازی هــای طوالنــی مــدت خــود را در زمینــه اتمــی رهــا نکــرده اســت«. جنیفــر رابیــن معتقــد  اســت کــه بــه دور انداختــن فرجــام 
ــدون  ــی ب ــای آمریکای ــاء تحریم ه ــق و احی ــن تواف ــار گذاشــتن ای ــاز اســت. کن ــی مشکل س ــی خــوب باشــد ول ــاید از از نظــر تبلیغات » ش

ــود«. همــکاری متحدیــن بی تاثیــر خواهــد ب

»تحریم هــا اگــر دیگــران نیــز آنهــا را اعمــال نکننــد نتیجــه نخواهنــد داد، زیــرا اگــر دیگــر متحدیــن آمریــکا بــه روابــط اقتصــادی کان 
 Jinsa Iran ــزارش ــه گ ــن ب ــر رابی ــت«. جنیف ــد داش ــدود خواهن ــیار مح ــری بس ــا تاثی ــی م ــای اعمال ــد، تحریم ه ــه دهن ــران ادام ــا ای ب
ــا  ــارز ن ــه ب ــران نمون ــه آمــده اســت » آزمایش هــای موشــک های بالیســتیکی در ای Task Force اشــاره می کنــد. در ایــن گــزارش ا زجمل
کارآمــدی برجــام اســت کــه بــه ایــران اجــازه می دهنــد ایــن توافــق را بــه چالــش بکشــد، برنامه هــای هســته ای خــود را بــه پیــش ببــرد، 

آمریــکا و متحدیــن اش را تهدیــد کنــد و اقدامــات پیشــگیرانه آمریــکا را خنثــی ســازد«. 

اگــر ایــران بــه آزمایش هــای خطرنــاک موشــکی اش ادامــه دهــد، دولــت آینــده آمریــکا بایــد، در هم ســویی بــا دیگــر امضــا کننــدگان برجــام، 
ــی  ــد، از تحریم های ــار دارن ــی را در اختی ــای مختلف ــی اش گزینه ه ــان  بین الملل ــکا و هم پیمان ــزد. آمری ــران برخی ــا ای ــدی ب ــه ج ــه مقابل ب

علیــه برنامه هــای موشــکی ایــن کشــور تــا عملیــات نظامــی یک طرفــه بــرای متوقــف ســاختن ایــن آزمایش هــا.

مقالــه نویــس آمریکایــی بــه نقــل از پیشــنهادهای  Jinsa Iran Task Force بــه مســتاجر جدیــد کاخ ســفید از جملــه دیگــر گزینه هــا 
ــه موشــکی جمهــوری اســاامی  ــه برنام ــوان راه کار دیگــری علی ــران« به ن ــا ای ــه ب ــا محرمان ــر رســمی ی ــه »عــدم اجــرای توافق هــای غی ب
ایــران اشــاره می کنــد. جنیفــر رابیــن می نویســد ، دولــت آینــده آمریــکا نبایــد همــکاری اقتصــادی بــا ایــران را تشــویق کنــد و یــا مثــا 

بــا پیشــنهادهایی چــون خریــد آب ســنگین بــه کمــک ایــن کشــور بشــتابد.

البتــه جنیفــر رابیــن در خاتمــه مقالــه خــود نتیجه گیــری می کنــد کــه رئیــس جمهــور جدیــد شــناختی بســیار محــدود از ایــن مســائل 
دارد و تجربــه او نیــز در ایــن رابطــه برابــر بــا صفــر اســت، بنابرایــن کنگــره )آمریــکا( بایــد در انتخــاب همــکاران رئیــس جمهــور شــرکت 
فعــال داشــته باشــد و بایــد از ســویی بــا انتصــاب کســانی کــه واجــد شــرایط نیســتند مخالفــت کنــد و از ســوی دیگــر کاخ ســفید را بــا 

رایزنــی هدایــت کنــد.

»دنیــا ســرگرم بســتن قــرارداد«، عنــوان مقالــه دیگــری بــه قلــم برایــان مورفــی در واشــنگتن پســت اســت. ایــن مقالــه سیاســت خارجــی 
ــازی  ــا روســیه می تــوان ب دونالــد ترامــپ را در ســه جملــه ای کــه او در جریــان کارزار انتخاباتــی بیــان کــرده اســت خالصــه می کنــد: »ب
ــه می پرســد  ــی در ادام ــان مورف ــرد«. برای ــد رام ک ــن را از نظــر اقتصــادی بای ــه ســنگین دارد« و » چی ــه ضرب ــاج ب ــران احتی ــرد«، »ای ک
»ولــی چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد اگــر ایــن ســه کشــور باهــم متحــد شــوند؟«. در پاســخ بــه ایــن پرســش می نویســد »اخبــار حکایــت از 
گســترش و عمیق تــر شــدن روابــط بیــن ایــران، چیــن و روســیه دارنــد. اخبــاری کــه درس جالبــی بــه ترامــپ و همکارانــش در رابطــه بــا 

ــد«. ــزان لغــزش واقعیت هــای جهــان دادن می

مقالــه نویــس واشــنگتن پســت معتقــد اســت ترامــپ بایــد پنــد بگیــرد کــه واشــنگتن قــدرت محــدودی بــرای انــزوای ایــران و تنبیــه ایــن 
کشــور دارد. ترامــپ شــاید بتوانــد بخشــی از توافــق هســته ای را کــه آمریــکا امضــاء کــرده اســت پــاره کنــد، ولــی ایــن عمــل آمریــکا را از 
پنــج امضــاء کننــده دیگــر، ا زجملــه روســیه و چیــن،  جــدا خواهــد کــرد کــه بــه عقــد قرارداد هــای اقتصــادی بــا ایــران ادامــه خواهنــد داد.

ــان  ــران در جری ــا ای ــا ب ــه اروپ ــر کشــور های اتحادی ــکاری اقتصــادی  فرانســه و دیگ ــای هم ــه می نویســد »طرح ه ــی در ادام ــان مورف برای
هســتند. وزرای اتحادیــه اروپــا در بروکســل بــار دیگــر از ترامــپ خواســتند کــه از برجامــی کــه رئیــس جمهــور منتخــب در جریــان کارزاری 
انتخاباتــی بد تریــن توافــق دنیــا خوانــده بــود، حمایــت کنــد«. مورفــی می افزایــد البتــه نبایــد نادیــده گرفــت کــه » چیــن و روســیه هــم 

ــران حرکــت می کننــد«. ــا ای به ســمت عقــد قراردادهــای ســنگین نظامــی ب

واشــنگتن پســت بــه نقــل از دیپلمــات روس، ایلیــا روگاچــف، می نویســد »مــا مطمئــن نیســتیم کــه ترامــپ بتوانــد در مقابــل دیوان ســاالران  
و نخبــگان سیاســی واشــنگتن مقاومــت کنــد و راه جدیــدی را در روابــط بــا روســیه در پیــش گیــرد مثــل همــکاری در مبــارزه بــا حکومــت 

ــوریه«.  اسالمی در س
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روزنامــه گاردیــن چــاپ  لنــدن مقالــه ای از مایــکل آکســورتی بــا عنــوان »چــرا دونالــد ترامــپ بــه توافــق هســته ای احتیــاج دارد« منتشــر 
کــرده اســت. خالصــه نامــه ایــن چنیــن اســت اگــر ترامــپ از ایــن توافــق بگریــزد، ایــران بــه سیاســت غنی ســازی اورانیــوم بــاز خواهــد 
گشــت کــه روزی ایــن کشــور را مجهــز بــه بمــب اتمــی خواهــد کــرد«. در جریــان کارزار انتخاباتــی، دونالــد ترامــپ در ســخنرانی ای کــه 
در  AIPAC )نهــاد حامــی منافــع اســرائیل در آمریــکا( ایــراد کــرد ضمــن تعهــد پشــتیبانی از اســرائیل در صــورت انتخــاب، ســخنان بســیار 
تنــدی را در رابطــه بــا ایــران و توافــق هســته ای نیــز بیــان کــرد و گفــت اولویــت شــماره یــک مــن خنثــی کــردن ایــن قــرارداد فاجعــه 

آمیــز اســت.

البتــه خنثــی کــردن توافــق بــا ایــران کار ســاده ای نخواهــد بــود. عــالوه بــر ایــران و آمریــکا، چهــار کشــور دیگــر امضــای خــود را زیــر ایــن 
توافــق گذاشــته اند و همــه آنهــا ایــن توافــق را ارزشــمند و مهــم ارزیابــی می کننــد. حتــا عربســتان ســعودی هــم اخیــرا بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اســت کــه داشــتن ایــن چنیــن توافقــی بهتــر از نداشــتن آن اســت. اگــر ترامــپ در مخالفــت بــا ایــن توافــق گام بــردارد، ایرانی هــا 

بــدون شــک بــه گذشــته بــاز خواهنــد گشــت و غنی ســازی اورانیــوم را مجــددا از ســر خواهنــد گرفــت. 

ــد اســت اکتفــا نکــرد بلکــه افــزود مــا )آمریــکا( چیــزی در مقابــل آن  ــه گفتــن اینکــه ایــن توافــق ب ترامــپ در کارزار انتخاباتــی تنهــا ب
ــی داشــته اســت، در ازای  ــان کارزار انتخابات ــکا در جری ــه گســترش اقتصــادی آمری ــه توجــه بســیاری ب ــپ ک ــا ترام ــم آی ــت نکردی دریاف
قرارداد هائــی اقتصــادی بنوعــی توافــق هســته ای را خواهــد پذیرفت؟ترامــپ قبــول توافــق بــا ایــران را- بنــا بــر آنچــه در مقالــه گاردیــن بــه 

ــد. ــه کن ــکا توجی ــع آمری ــاختن صنای ــد س ــتغال زائی و قدرتمن ــا اش ــد ب ــود - می توان ــاره می ش آن اش

ــج اشــاره می شــود کــه  ــی و نیــوت گینگری ــد ترامــپ چــون جــان بولتــون، رودی جولیان ــکان دونال ــه برخــی از نزدی ــن ب ــه گاردی در مقال
عــالوه بــر خصومــت بــا جمهــوری اســالمی ایــران دارای روابــط نزدیکــی بــا ســازمان مجاهدیــن خلــق نیــز هســتند.  مایــکل آکســورتی از 
ســازمان مجاهدیــن خلــق بــا عنــوان ســازمانی عجیــب و غریــب نــام می بــرد. در ادامــه ایــن مقالــه فعالیت هــای ایــن ســازمان را تلفیقــی 
از ترویــج کیــش مذهبــی، مغز شــوئی هــواداران ، متالشــی ســازی خانواده هــا و ضبــط امــوال و ثــروت آنهــا می دانــد کــه اخیــرا توانســتند 

ــکا خــارج ســازند. ــا البیگــری نام شــان را از فهرســت گروه هــای تروریســتی وزارت خارجــه آمری ب

ــده  ــن خوانن ــه ای از ای ــاد تران ــرا بی ــارد کوهــن م ــا مــرگ لئون ــد ترامــپ ب ــارن انتخــاب دونال ــکل آکســورتی می نویســد تق در خاتمــه مای
ــز در حــال  ــه همــه چی ــه ای ک ــم اســت در خاورمیان ــی مه ــزد. خیل ــی می لغ ــر جهت ــزد و در ه ــز می لغ ــد همــه چی ــه می گوی انداخــت ک

ــا ایــران محکــم ســرجایش باقــی بمانــد. لغــزش اســت، توافــق هســته ای ب

ــی  ــا عنــوان »ریاســت جمهــوری ترامــپ چــه خواب ــه ای از تئــودور کارازیــک ب ــان العربیــه نیــز مقال ــی عــرب زب تارنمــای شــبکه تلویزیون
بــرای ایــران دیــده اســت«، نشــر داده اســت. گزارشــی از ایــن نوشــته را بخوانیــد: مســائل بســیاری در منطقــه خاورمیانــه هســتند کــه بایــد 
تحلیــل کــرد تــا دیــد دقیق تــری نســبت بــه آینــده داشــتیکی از پرســش های کلیــدی ایــن اســت: ریاســت جمهــوری ترامــپ چگونــه در 
قبــال جمهــوری اســامی عمــل خواهــد کــرد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش شــاید تعجــب بســیاری را برانگیــزد. ترامــپ کــه یکــی از مخالفــان 
ــود، امــروز بنــام وطن پرســتی اقتصــادی در حــال عقب نشــینی از مواضــع قبلــی  ــران ب ــاراک اوبامــا در قبــال ای سرســخت سیاســت های ب
ــا میبایســتی تحریم هــا را  ــن توافــق چیــز جالبــی نبــود. م ــی ای ــد مــن موافــق سرســخت توافق هــا هســتم ول خــود اســت.ترامپ می گوی
دوبرابــر می کردیــم تــا بتوانیــم بــه توافــق بهتــری دســت یابیم.توافــق بــرای آزادی پنــج گــروگان آمریکائــی )منظــر دو تابعیتــی هــا اســت(  
در برابــر آزادی ۷ ایرانــی و بازگردانــدن بخشــی از پول هــای توقیــف شــده بــه ایــران، دیگــر سیاســت کاخ ســفید اســت کــه ترامــپ از آن 
انتقــاد می کنــد. ترامــپ می گویــد آنهــا ۷ نفــر و حــدود ۱۵۰ میلیــارد دالر گرفتنــد ولــی مــا تنهــا توانســتیم ۴ نفــر را به خانــه بازگردانیــم. 

ــد ترامــپ تــاش خواهــد  ــه العربیــه نیــز ماننــد ســرمقاله نویس گاردیــن معتقــد اســت کــه دونال نویســنده مقال
کــرد در ســال ۲۰۱۷ درهــای ایــران را بــروی صنایــع آمریــکا بگشــاید و از ایــن طریــق گامــی مهــم در راســتان 
اقتصــاد وطن پرســتانه اش بــردارد.  تئــودور کارازیــک می افزایــد دونالــد ترامــپ بــه هیــچ وجــه نخواهــد پذیرفــت 
کــه اروپائی هــا و آســیائی ها بــه تنهائــی بــه گنجینــه ای بنــام ایــران دســت یابنــد. بــرای ترامــپ، ایــران بزرگتریــن 
ــه ارزش  ــی ب ــد. موقعیت های ــت ســازی کن ــی موقعی ــرای شــرکت های آمریکای ــد ب ــه می توان ســرزمینی اســت ک

میلیاردهــا دالر کــه نمی تــوان از آن صــرف نظــر کــرد.
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روزنامــه تحلیلــی ایــل فولیــو ایتالیــا در مقالــه ای بــا عنــوان » نگرانــی ایــران و خاورمیانــه از پیــروزی ترامــپ«، بــا امضــای جوزپــه نوولــی، 
می نویســد اروپــا نیــز نگــران رابطــه بــا آمریــکا اســت. جوزپــه نوولــی می نویســد »ابهام هــا در مــورد روابــط آمریــکا بــا کشــورهای منطقــه 
حساســی چــون خاورمیانــه کــم نیســتند. ترامــپ کــه از ابتــدا بــا توافقــی کــه بــا هــزار مشــکل توســط اوبامــا و چهــار کشــور دیگــر عضــو 
دائمــی شــورای امنیــت و آلمــان بدســت آمــده اســت مخالفــت بــود، هم زمــان قــول داده اســت کــه روابــط بــا مســکو، حامــی همیشــگی 
ایــران را تقویــت کنــد«. ایــن تضــاد در کنــار اختــالف نظــر مســکو و واشــنگتن در مــورد ســوریه، »سیاســت ترامــپ در خاورمیانــه و روابــط 

آمریــکا بــا متحدیــن اروپائــی اش را زیــر هالــه ابهــام قــرار می دهــد«. 

»ترامــپ، ایــران و منطقــه« هــم عنــوان مقالــه ای اســت کــه در روزنامــه الشــرق االوســط چــاپ لنــدن منتشــر شــده اســت.  طــارق الحمایــد 
ــوان در  ــه می ت ــد، البت ــاوت بودن ــوری متف ــت جمه ــات ریاس ــپ در انتخاب ــد ترام ــروزی دونال ــه پی ــی ب ــای بین الملل ــد »واکنش ه می نویس
ایــن میــان بــرای واکنــش بشــار اســد و جمهــوری اســالمی تمایــز قائــل شــد. بشــار اســد بــا خوشــحالی نســبت بــه انتخــاب دونالــد ترامــپ 
از خــود واکنــش نشــان داد«. در ادامــه اشــاره می شــود کــه »چیــن بــا وجــود برخــورد انتقــادی در دوران کارزار انتخاباتــی بــه هوشــمندی 
ــا عجلــه پیــروزی ترامــپ را  ــد ترامــپ از خــود واکنــش نشــان داد. روســیه و والدیمیــر پوتیــن ب و دور از احساســات پــس از پیــروز دونال

تبریــک گفتنــد زیــرا امیدوارنــد بــا رئیــس جمهــور جدیــد  در کاخ ســفید روابــط خــود بــا آمریــکا را گســترش دهنــد«.

 ولــی واکنــش تهــران کامــال متفــاوت بــود. »ژنــرال محمــد حســین باقــری، بــا ریشــخند انتخــاب رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا را تفســیر 
کــرد و بــه ترامــپ هشــدار داد کــه قــدرت نظامــی ایــران را بــه چالــش نکشــد. حســن روحانــی نیــز گفــت انتخــاب ترامــپ تاثیــری بــر 
ــرای آگاهــی از آینــده روابــط آمریــکا و  سیاســت های جمهــوری اســالمی نخواهــد داشــت«. مفســر الشــرق االوســط معتقــد اســت کــه ب
ــرا  مشــخص نیســت کــه چهــره آرامــش  ــد » زی ــران منتظــر مان ــات ریاســت جمهــوری در ای ــا بعــد از انتخاب ــد ت جمهــوری اســالمی بای
دهنــده روحانــی بــر ســر کار باقــی خواهــد مانــد یــا بــا چهــره ای منفورتــر از احمدی نــژاد روبــرو خواهیــم شــد. بنابرایــن از هــم اکنــون 

ــکای ترامــپ را پیــش بینــی کــرد«. ــران و آمری ــط ای ــوان آینــده رواب نمی ت
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تایمــز اســرائیل هــم در تحلیلــی از رون کامپئــاس ایــن پرســش را 
ــا ایــران را پــاره  مطــرح می ســازد : »ترامــپ می خواهــد توافــق ب
کنــد؟ آیــا خواهــد توانســت؟«. نویســنده مقالــه چهــار گزینــه را 
در مقابــل رئیس جمهــور منتخــب آمریــکا قــرار می دهــد: توافــق 
ــت  ــذارد، سرنوش ــا بگ ــر پ ــق را زی ــن تواف ــازد، ای ــخت تر س را س
ــام  ــچ کاری انج ــه هی ــا اینک ــد و ی ــذار کن ــره واگ ــه کنگ ــرا ب آن

ندهــد. 
ــت  ــده  دوران ریاس ــه آین ــه ۲۱ ژانوی ــی ک ــپ زمان ــد ترام  دونال
ــان  ــرات موافق ــر نظ ــا ب ــرد، بن ــد ک ــاز خواه ــوری اش را آغ جمه
ــران  ــن ای ــته بی ــال گذش ــه س ــته ای ک ــق هس ــان تواف و مخالف
ــی در  ــای مختلف ــید، گزینه ه ــاء رس ــه امض ــر ب ــور دیگ و ۶ کش
مقابــل خواهــد داشــت. ولــی پرســش مهــم ایــن اســت کــه رهبــر 

ــرد؟. ــد ک ــی خواه ــه انتخاب ــان چ ــور جه ــن کش قدرتمند تری

ــختی را در  ــع س ــی مواض ــان کارزار انتخابات ــه در جری ــپ ک ترام
ــر  ــروز دیگ ــود، ام ــرده ب ــاب ک ــته ای انتخ ــق هس ــا تواف ــه ب رابط
ــش  ــتر گرای ــه بیش ــد، بلک ــردن آن نمی کن ــاره ک ــت از پ صحب
ــا  ــط ب ــپ در رواب ــاور ترام ــردن آن دارد. دو مش ــخت تر ک ــه س ب
اســرائیل، دیویــد فریدمــن و جیســون گرین بــات، بیــش از آنکــه 
ــدس  ــت المق ــده بی ــطینی ها و آین ــرائیل و فلس ــط اس ــر رواب ب

ــد.  ــد دارن ــته ای تاکی ــق هس ــده تواف ــر آین ــد، ب ــت کنن صحب

ــد.  ــد ش ــران خواه ــا ای ــره ب ــره وارد مذاک ــپ باالخ ــد ترام دونال

ــد. ــد ش خواهن

ــد  ــن پرســش را مطــرح خواه ــق ای ــن تواف ــه خــروج از ای هرگون
ــن  ــت، و اولی ــوده اس ــام ب ــت برج ــر شکس ــی مقص ــاخت ک س
ــک  ــدون ش ــت ب ــد گرف ــرار خواه ــن ق ــورد ض ــه م ــوری ک کش
آمریــکا خواهــد بــود. دیگــر کشــورهای امضــاء کننــده ایــن توافــق 
ــز  ــر می ــتن ب ــه نشس ــور ب ــران را مجب ــان ای ــا تحریم هایش ــه ب ک
مداکــره کردنــد، در ایــن چنیــن حالتــی بــه همــکاری اقتصــادی 

ــد داد. ــه خواهن ــران ادام ــا ای ب

تشــدید برجــام گزینــه دیگــری اســت کــه تایمــز اســرائیل بــه آن 
ــد  ــرائیلی می نویس ــه اس ــن روزنام ــیرگر ای ــد. تفس ــاره می کن اش
ــی  ــا واکنــش ســخت جامعــه جهان از آنجاکــه خــروج از توافــق ب
ــدم  ــه ع ــران ب ــردن ای مواجــه خواهــد شــد، راه دیگــر، متهــم ک
ــی  ــن کس ــد اولی ــپ می توان ــت. ترام ــق اس ــه تواف ــدی ب پایبن
ــق  ــن طری ــازد و از ای ــرح می س ــاله را مط ــن مس ــه ای ــد ک باش
ــن  ــی در ای ــن اروپای ــع ســاختن متحدی ــازی را بدســت گیردقان ب
ــه  ــد ب ــود. البتــه ترامــپ می توان زمینــه بســیار مشــکل خواهــد ب
آخریــن گــزارش آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی اســتناد کنــد 
کــه صحبــت از تولیــد بیــش از حــد مقــرر آب ســنگین توســط 

ــد. ــامی می کن ــوری اس جمه

گزینــه آخــر و چهــارم واگــذاری ایــن پرونــده بــه کنگــره آمریــکا 

ــی  ــورد چگونگ ــازد در م ــرح می س ــاس مط ــه کامپئ ــی ک پرسش
ــت.  ــرات اس ــن مذاک ــاز ای آغ

کــه  تحریم هایــی  و  کنونــی  توافقــی  پذیرفتــن  اول  گزینــه 
ــب  ــی اش عق ــه اتم ــران از برنام ــت. ای ــد اس ــده ان ــته ش برداش
نشــینی کــرده اســت و دونالــد ترامــپ کــه در دوران کارزار گــوش 
بــه نصیحت هــای اطرافیــان اش نمــی داد، بــه عنــوان رهبــر کشــور 
و فرمانــده کل قــوا  اگــر نخواهــد دچــار دردســر شــود مجبــور بــه 

ــود. منظــور کــردن نظــرات دیگــران خواهــد ب

ــه در  ــپ ک ــت. ترام ــی اس ــق اتم ــرگ تواف ــام م ــه دوم اع گزین
ــود،  ــت ب ــار متضــاد در حرک ــار و رفت ــن گفت ــی بی کارزار انتخابات
چــرا همیــن رفتــار را در دوران ریاســت جمهــوری نیز نبایــد ادامه 
ــن  ــه ای ای ــا بیانی ــد ب ــا می توانن ــورت ایرانی ه ــن ص ــد؟ در ای ده
ــوم را از  ــد و غنی ســازی اورانی ــه اعــام کنن ــان یافت ــق را پای تواف
ســر گیرنــد و به ســمت اتمــی شــدن گام بردارنــد. در ایــن حالــت 
ایرانی هــا خــود را قربانــی خواهنــد خوانــد و ســانتریفوژ های 
ــد. ــد آم ــردش در خواهن ــه گ ــاره ب غنی ســازی اورانیوم شــان دوب
ــپ  ــت.  ترام ــته ای اس ــق هس ــردن تواف ــاره ک ــوم پ ــه س گزین
می توانــد  کــه  دارد  اختیــار  در  مختلفــی  مکانیســم های 
ــه  ــردارد. هم ــق ب ــن تواف ــر ای ــکا را از زی ــای آمری ــه امض بافاصل
ــد و  ــد گردان ــاز خواه ــا را ب ــه تحریم ه ــم ها بافاصل ــن مکانیس ای
کشــورهای ثالــث را نیــز کــه بــا ایــران معاملــه می کننــد شــامل 

اســت. مفســر ایــن روزنامــه می نویســد اگــر کنگــره تحریم هــای 
جدیــدی را وضــع کنــد، در آن صــورت ترامــپ بخاطــر خــروج از 

توافــق بــا ایــران مــورد ســرزنش قــرار نخواهــد گرفــت.

ــا  ــان ب ــور و جمهوری خواه ــس جمه ــت رئی ــن حال ــه در ای البت
ــرو  ــق روب ــای پشــتیبان تواف ــر نهاد ه ــا و دیگ ــش دمکرات ه واکن
خواهنــد شــد کــه از هــر وســیله و ابــزاری بــرای مقابلــه بــا ایــن 
چنیــن عملکــردی اســتفاده خواهــد کــرد. مفســر تایمــز اســرائیل 
پیش بینــی می کنــد کــه در چنیــن وضعیتــی، مخالفــت محافــل 
ــران خالصــه نخواهــد  ــده ای ــه پرون ــا ب ــا تنه ــرال و دمکرات ه لیب

شــد و همــه جانبــه خواهــد بــود. 1
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آیــا رای مــردم آمریــکا بــه ترامــپ نمایــه ای از بازآرایــی جغرافیــای سیاســی جهــان در پســت نرمــال اقلیمــی و نشــانه ای از افزایــش شــکاف 
شــمال و جنــوب اســت؟ دســت کــم بــه عنــوان یــک ایــده خــام ژئوپلتیکــی می تــوان بــه ایــن پرســش پاســخ مثبــت داد. در بیــان ایــن 

ایــده چنــد گــزاره را پــی می گیریــم:
۱- در اغــاز بایــد بــر ایــن نکتــه توافــق کــرد کــه انتخــاب ترامــپ صرفــا یــک »حادثــه آمریکایــی« نیســت. حادثــه نیســت از آن جهــت کــه 
ارتبــاط معنــادار بــا بســیاری از تحــوالت سیاســی اخیــر جهــان دارد و صــر فــا آمریکایــی نیســت بــه ایــن خاطــر کــه این گونــه راســت گرایی 
ــا وجهــی از »جنــوب ســتیزی«  تــوده وار دارای نمونه هایــی مشــابه در شــماری از دیگــر کشــورهای غربــی اســت. راســت گرایی افراطــی ب
بــه ویــژه در کشــورهای بــزرگ نیمــه غربــی اروپــا همچــون بریتانیــا، المــان، ایتالیــا و فرانســه در ســالیان اخیــر کمابیــش رونــدی فزاینــده 
ــا  ــه و ایتالی ــان، فرانس ــی در آلم ــت گرای افراط ــزاب راس ــت اح ــزون محبوبی ــش روزاف ــا و افزای ــت در بریتانی ــده برگزی ــت. پدی ــته اس داش

نمونه هــای دیگــری از همیــن پدیــده هســتند کــه در ایــن یادداشــت موقتــا »جنــوب ســتیزی« نامیــده می شــوند.
۲- دربــاره خاســتگاه جغرافیایــی پدیــده ترامــپ البتــه بایــد قلمروهایــی خیلــی دورتــر از کرانه هــای اطلــس را در نظــر گرفــت. آنچــه کــه 
نســبت رشــد گونــه ای پروونسیالیســم قــرن بیســت و یکمــی را بــا پســت نرمــال اقلیمــی جهــان نیــز روشــن می ســازد. افــزون بــر شــصت 
ــازه ای از  ــه( را دچــار وضعیــت ت ــا شــمال آفریقــا و خاورمیان ســال تــداوم رونــد خشکســالی، کمربنــد خشــک جنــب حــاره )یعنــی عمدت
ــد از آن جهــت کــه وضعیــت  ــا اقلیــم شناســان می گوین ــی کــرده اســت. معمــوال خشکســالی نامیــده می شــود، ام خشــکیدگی جغرافیای
ــد  ــال بای ــای بیشــتر از نرم ــال و گرم ــر از نرم ــارش کمت ــه ای ب ــد ده ــداوم چن ــه ت ــه برگشــت پذیر این گون ــت اســت و ن ــه موق ــی ن کنون
خشــکیدگی نامیــده شــود و نــه خشکســالی. بــه واقــع آنچــه کــه در ایــن منطقــه رخ داده وقــوع یــک نرمــال تــازه اقلیمــی اســت، نرمالــی 
کــه چشــم انــداز را بــه طــور کلــی دگرگــون کــرده اســت. )۱(. افزایــش دمــا و کاهــش بــارش بــا خــود تعطیلــی کشــاورزی در گســتره  های 
ــر را  ــای باالت ــه عرض ه ــه ب ــن منطق ــورهای ای ــه، و از کش ــهرهای منطق ــه ش ــتاها ب ــرت از روس ــم مهاج ــای عظی ــه موج ه ــیع و البت وس

ــر کنیــم. در روزهــای اخیــر مکــررا رســانه ها نوشــته اند کــه عمــده  ــر می کننــد و می گوینــد چفــت و بســت مرزهــا را بایــد محکم ت بلندت
رای دهنــدگان بــه ترامــپ قشــری از جامعــه آمریــکا هســتند کــه بیشــتر نگــران مفهــوم »ملیــت آمریکایــی« بوده انــد. بــه واقــع انتخــاب 
ترامــپ در کنــار دیگــر ابعــاد سیاســی و فرهنگــی، همچنیــن ضــرورت بازنگــری بــه تاثیــر مفهــوم »ملیــت« در عصــر مــدرن را نیــز مطــرح 
ــاوزان و  ــل کش ــر، مث ــاغل درونی ت ــر و مش ــق بومی ت ــر، مناط ــهرهای کوچک ت ــه ش ــد ک ــان می ده ــز نش ــت نی ــی برگزی ــد.  بررس می کن
پیشــه وران خــرده پــا بیشــتر خواســتار جــدا شــدن بریتانیــا از اروپــا بوده انــد. البتــه برگزیــت ریشــه های تاریخــی و فرهنگــی خــود را نیــز 
دارد و نمــی تــوان ان را صرفــا فروکاســت بــه تــرس شــماری از مــردم بریتانیــا از مبتــال شــدن ایــن کشــور بــه مشــکالتی کــه بــه خصــوص 
ــده هجــوم مهاجــران  ــی از پیامدهــای فزاین ــوان گفــت نگران ــا می ت ــرده اســت. ام ــدا ک ــا مهاجــران پی ــا، فرانســه، ب ــی آنه همســایه جنوب

اقلیمــی، از جملــه عوامــل مهــم تقویــت تمایــل بریتانیایی هــا بــرای جــدا شــدن از اتحادیــه اروپــا بــوده اســت.
ــکونت و  ــای س ــت. مزیت ه ــر و... نیس ــا، تبخی ــارش، دم ــون ب ــی همچ ــر در مولفه های ــای تغیی ــه معن ــط ب ــی فق ــال اقلیم ــت نرم ۴ـ-پس
معیشــت در ســرزمین هایی تضعیــف شــده و در ســرزمین های دیگــری تقویــت می شــوند. بازآرایــی تــازه ای در چشــم انداز ســرزمین ها رخ 
ــام  ــا نظ ــد ت ــدا می کن ــه پی ــدر ادام ــا آن ق ــن جابجایی ه ــر اســت. ای ــاب ناپذی ــت اجتن ــای جمعی ــا جابجایی ه ــن بازارایی ه ــد. در ای می ده
ســکونتی تــازه ای در انطبــاق بــا وضعیــت اقلیمــی جدیــد مســتقر شــود. تاریــخ فقــط سرگذشــت جنگ هــا و فــراز و فــرود شــاهان نیســت. 
عمدتــا تاریــخ صحنــه همیــن تکاپــوی انســان بــرای انطبــاق بــا تغییــرات اقلیمــی بــوده اســت. تمایــل فزاینــده بــرای مهاجــرت از خاورمیانــه 

و شــمال آفریقــا بــه کشــورهای غربــی بــر همیــن بنیــان قابــل تفســیر اســت.
۵ـ-چــه خواهــد شــد؟ بعضــا گفتــه می شــود انتخــاب ترامــپ و برگزیــت عمدتــا ناشــی از شــانتاژ رســانه یی موفــق راســت گراها و همچنیــن 
ــاره انتخاباتــی مشــابه برگــزار شــود  ــه نتیجــه واقعــی اقدام شــان بــوده و شــاید اگــر مــاه آینــده دوب عــدم توجــه جــدی رای دهنــدگان ب
بعیــد نیســت کــه آمریکایی هــا و بریتانیایی هــا ایــن بــار انتخــاب متفاوتــی داشــته باشــند. ایــن گفتــه البتــه پربــی راه نیســت. امــا حتــی 

پدیــد آورده اســت. بــرای مثــال هم اکنــون حــدود ۸۰ درصــد از اراضــی کشــاورزی در ســوریه و ۵۰ درصــد در عــراق بــه حــال خــود رهــا 
ــی امــور مهاجــرت در  ــا همیــن کشــاورزان ســابق هســتند. نهادهــای متول شــده اند، بســیاری از ســاکنان اردووگاه هــای مهاجــران در اروپ
کشــورهای غربــی کمتــر تــا بــه ایــن حــد تحــت فشــار بــرای پذیــرش مهاجــران جدیــد از خاورمیانــه بوده انــد. هــم افزایــی خشکســالی 
و خشــونت باعــث شــده موضــوع برآمــدن موج هــای عظیــم مهاجــرت از خاورمیانــه بــه کشــورهای غربــی فقــط یــک پدیــده اقتصــادی ـ 
اجتماعــی نبــوده و همچنیــن بــه شــدت مســأله ای سیاســی ـ امنیتــی باشــد. نابــودی زیــر ســاخت های اقتصــادی و اجتماعــی )و در شــاخ 
آفریقــا حتــی زیــر ســاخت های سیاســی( باعــث شــده آســیب پذیــری جوامــع منطقــه در برابــر تمایــات ســنتی بــه افراطگرایــی مذهبــی و 
قومــی شــتابنده ای موثــر پیــدا کــرده و بحــران ایــن مهاجــران اقلیمــی را پیچیده تــر کنــد، چــون آنهــا قــدری از ایــن افراطگرایــی مذهبــی  
ــه  ــل ب ــن بحــث: خشکســالی بلندمــدت( کــه تبدی ــر می کشــانند. اکستریمیســم اقلیمــی )در موضــوع ای ــه عرض هــای باالت ــا خــود ب را ب
اکستریمیســم رفتــاری و اجتماعــی شــده نــخ باریکــی اســت کــه کمابیــش بســیاری از جلوه هــای سیاســی و اقتصــادی کنونــی خاورمیانــه 
را بــه هــم متصــل می کنــد. از بهــار عربــی و جنــگ داخلــی در ســوریه و عــراق تــا دزدی دریایــی در دریــای ســرخ و اقیانــوس هنــد، و از 

ــا. ــا شــورش در کمپ هــای مهاجــران در آلمــان و ایتالی ــه مســلمانان در فرانســه ت بمبگذاری هــای منتســب ب
۳ـ انتظــار ایــن اســت کــه غــرب گشــاده دســت مهاجــران اقلیمــی را از خاورمیانــه و شــمال افریقــا بپذیــرد. اگــر ایــن مهاجــران همچــون 
ــه گشــاده دســت ها در  ــه ک ــد البت ــد بســنده می کردن ــن فرصــت کار و معیشــت در ســرزمین های جدی ــه یافت ــا ب ــی تنه اقلیت هــای چین
عرض هــای شــمالی دســت بــاال را داشــتند. امــا آن ابرناکــی مــدام شــرق آســیا و آفتــاب داغ خاورمیانــه انــگار طبایعــی متضــاد پدیــد آورده 
اســت. ســاکنان آســیای جنــوب غربــی روحیــات بســیار متفاوتــی بــا اهالــی آســیای جنــوب شــرقی دارنــد و این گونــه اســت کــه بــه نظــر 
می رســد انطبــاق آنهــا بــا چشــم انــداز ســرد و مرطــوب عرض هــای باالتــر دشــوارتر بــوده و البتــه بــه همیــن خاطــر شــماری از شــهروندان 
شــمال نیــز بــرای پذیــرش آنهــا نگــران می شــوند. برگزیــت و ترامــپ ایــن نگرانــی را نمایندگــی می کننــد: تنــگ چشــمان صــدای شــان را 

بــاز پــس گیــری رای بــه ترامــپ و برگزیــت واقعیــت تمایــل فزاینــده بــه جنــوب گریــزی در کشــورهای غربــی را نمی توانــد پنهــان کنــد. 
ــه آســتانه کســب  ــا همیــن یــک دهــه قبــل اکنــون خــود را ب راســت گرایی افراطــی در ایــن کشــورها از وزن اجتماعــی بســیار پاییــن ت
قــدرت سیاســی کشــانده اســت، یعنــی رای نزدیــک بــه نیمــی از شــهروندان ایــن کشــورها. البتــه کــه تحــوالت و شــوک های معمــول عالــم 
سیاســت می توانــد بــه طــور موقــت ایــن وزن را کاهــش یــا افزایــش دهــد. امــا در درازمــدت بــه نظــر می رســد کــه بــاد بــر بیــرق جنــوب 
گریــزان مــی وزد. بــه ایــن دلیــل ســاده کــه مســتندات اقلیمــی )منبــع پیشــین( می گوینــد خاورمیانــه و شــمال آفریقــا بــاز هــم گرم تــر 
ــه ای  ــد. خاورمیان ــد ش ــدید خواه ــده تش ــالیان آین ــر در س ــای باالت ــه عرض ه ــه ب ــن منطق ــرت از ای ــوج مهاج ــود و م ــک تر می ش و خش
ــه دچــار  ــرای حــوزه شــمال اســت، زیــرا همچنان کــه گفتــه شــد، خاورمیان ــر ب ــه معنــای تهدیــد امنیتــی افزون ت گرم تــر و خشــکیده تر ب
ــالی  ــه خشکس ــود ب ــل می ش ــانی تبدی ــه آس ــناختی در آن ب ــدت هواش ــالی بلندم ــه خشکس ــت ک ــی اس ــیب پذیری محیط ــه ای از آس گون
ــی  ــی و مذهب ــی و سیاس ــه های تاریخ ــه ریش ــش هم ــده و داع ــباب و القاع ــان و الش ــناختی. طالب ــی روان ش ــادی و حت ــی و اقتص اجتماع
قطعــا خاســتگاه محیطــی نیــز دارنــد. بــه دیــر خواهــد انجامیــد کــه شــمال دریابــد بــرای حفــظ امنیتــش پیشــگیرانه تر از گســیل تــوپ 
و تانــک بــه خاورمیانــه، کمــک بــه مــردم ایــن مناطــق بــرای حفــظ و مدیریــت مناســب تر منابــع آب اســت. و در ایــن کشــاکش، جنــوب 
ــر و ترامپ هــای  ــگاره، شــاید برگزیت هــای بزرگ ت ــن ان ــر ای ــد. ب ــزان تنــگ چشــم، گشــاده دســت ها را همچنــان واپــس خواهنــد ران گری

ــند. ــری در راه باش مهیب ت
ناصر کرمی
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ــی. ? ــای اجتماع ــت نهاده ــی مدیری ــم عال ــی و دیپل ــه شناس ــرای جامع دکت
ــس.  ــی پاری ــوم اجتماع ــی عل ــه عال ــی در مدرس ــه شناس ــدرس جامع م
ــه.  ــان فرانس ــه زب ــاب ب ــی و دو کت ــان فارس ــه زب ــاالت ب ــنده مق نویس
آخریــن کتــاب او بــه همــراه فرهــاد خســروخاور و عطــا آیتــی بــا عنــوان 
ــال  ــران« در س ــم ای ــخ پرتالط ــالب، تاری ــک انق ــناس، ی ــه ش ــک جامع »ی

ــت. ــده اس ــر ش ۲۰۱۵ منتش

آن بــه میــان نمی آوردنــد وضعیــت بهتــری نداشــتند. آرمــان آنــان 
برپایــی جامعــه بی طبقــه توحیــدی و یــا جمهــوری دموکراتیــک 
خلــق بــود، جامعــه و جمهــوری ای کــه در آن نشــانی از کشــمکش 

و تعــارض طبقاتــی نباشــد.
در زمانــه ای کــه نقــد مارکسیســم آب و نانــی بــرای کســی 
نداشــت و حتــی ســبب تردیــد در روشــنفکر بــودن فــرد می شــد، 
ــل از  ــای حاص ــری از آموخته ه ــا بهره گی ــروش  ب ــم س عبدالکری
ــته های  ــی از نوش ــا برخ ــنایی ب ــس و آش ــه انگلی ــود ب ــفر خ س
ــه نقــد  ــردای پیــروزی انقــاب ب ــردازان لیبرالیســم، در ف نظریه پ
مارکسیســم همــت گماشــت و عمــده فعالیت هــای خــود را 
ــا نقــد  صــرف نقــد اندیشــه های مارکسیســم کــرد. او همزمــان ب
مارکسیســم از برخــی ارزش هــای جهــان مــدرن دفــاع می کــرد. 
ــم  ــک لیبرالیســم« برخــی از مفاهی ــی تئوری ــه »مبان وی در مقال
بنیادیــن آن را توضیــح داد. در فضــای مارکسیســت زده آن دوران 
ــان  ــرا آن ــد؛ زی ــه آن نوشــته واکنشــی نشــان ندادن روشــنفکران ب
ــی  ــن ارزش های ــا چنی ــازگاری ب ــِر س ــود س ــت خ ــز در کلی نی

ــتند. نداش
ــا و ورود  ــه م ــوالت جامع ــذرد و تح ــال ها می گ ــان س از آن زم
اندیشــه های تــازه و دادوســتد بــا جریان هــای روشــنفکری 
معاصــر غــرب بــه رواج گفتگــو دربــاره ایــن موضوعــات انجامیــده 
اســت. امــروزه دیگــر کســی نمی توانــد حریــف خــود را بــا 
برچســب لیبــرال بــودن از میــدان برانــد. گرچــه لیبــرال یــا الئیک 
بــودن در  ایــران همچنــان شــجاعت خاصــی می طلبــد، حــوادث 
ــای  ــول باوره ــب اف ــی موج ــای جهان ــی از رویداده ــران و برخ ای
مارکسیســتی و شــبه مارکسیســتی شــده اســت. ولــی کــم فــروغ  
شــدن مارکسیســم و شکســت گروه هــای منســوب بــه ایــن 
ــی آن  ــوع روس ــمی از ن ــم رس ــی مارکسیس ــوژی و فروپاش ایدئول
ــپ در  ــنفکران چ ــودن روش ــر ب ــی بی تآثی ــه معن ــوان ب را نمی ت
ــیدای مارکسیســم  ــان ش ــوز بســیاری از آن ــه انگاشــت. هن جامع
و  هســتند  آن  مختلــف  روایت هــای  در  سوسیالیســم  یــا  و 

ــد دهــه بی مهــری و ســتیزه، آرام آرام »لیبرالیســم«  ــس از چن پ
بــرای برخــی روشــنفکران جامعــه ما بــه واژه ای دوســت داشــتنی، 
بلکــه مقــدس تبدیــل شــده اســت؛ حتــی گروهــی چــون و چــرا 
ــته از  ــه در گذش ــی ک ــماری از آنان ــد. ش ــاره آن را برنمی تابن درب
ــی  ــی و غیردین ــوع دین ــه، از ن ــت خواهان ــای تمامی ایدئولوژی ه
ــه  ــل ب ــا توس ــند ب ــون می کوش ــد اکن ــتیبانی می کردن آن، پش
لیبرالیســم راهــی بــرای بــرون رفــت جامعــه از بــن بســت هایش 
بیابنــد و هــر نــوع نقــد و پرسشــگری دربــاره مبانــی لیبرالیســم را 

ــد. ــم می انگارن ــادن در دام توتالیتاریس ــی افت نوع
در کنــار مدافعــان لیبرالیســم هنــوز شــاهد حضــور روشــنفکرانی 
هســتیم کــه مخالفــت خــود را بــا ســرمایه داری، اســتثمار، 
ــا لیبرالیســم بیــان کــرده، ایــن  بی عدالتــی در پوشــش مبــارزه ب
ــد.  ــازگار می پندارن ــی ناس ــاع از عدالت خواه ــا دف ــوژی را ب ایدئول
ــا  ــت ب ــته مخالف ــداراِن درگذش ــی از نام ــی  یک ــی رحیم مصطف
لیبرالیســم و مدافــع روایتــی از مارکسیســم اســت. از روشــنفکران 
کنونــی ایــران نیــز کســانی چــون مــراد فرهــاد پــور  و یــا یوســف 
ابــاذری بــا تبدیــل کــردن لیبرالیســم بــه نئولیبرالیســم و تبدیــل 
ــات  ــا جریان ــری ب ــارزه نظ ــه مب ــتناک، ب ــزی دهش ــه چی آن ب

ــی مشــغولند. لیبرال
ــا آن  ــا لیبرالیســم و ســتیزه ب ــارزه ب ــرای شــناخت پیشــینه مب ب
در ایــران بایــد بــه ســال های پیــش و پــس از انقــاب نگریســت. 
ــه  ــل ب ــا توس ــی ب ــر دین ــی و غی ــنفکران دین در آن دوران روش
ــل  ــناکی تبدی ــده ترس ــه پدی ــم را ب ــپ، لیبرالیس ــوژی چ ایدئول
کــرده، همــگان را از آن پرهیــز می دادنــد. حــزب تــوده همــراه بــا 
ــت اهلل  ــای اســامی و در راس آن حبی ــراد و جریان ه برخــی از اف
پیمــان ، لبیرالیســم را »جــاده صاف کــن امپریالیســم« پنداشــته، 
نابــودی آن را هــدف گرفتــه بودنــد. بانــگ مبــارزه بــا لیبرالیســم 
ــر  ــد. اگ ــنیده می ش ــز ش ــه نی ــاز جمع ــای نم ــی از بلندگوه حت
توده ای هــا و برخــی از مســلمانان بــه مبــارزه بــا لیبرالیســم 
مشــغول بودنــد، گروه هــای دیگــری نیــز کــه آشــکارا ســخنی از 

لیبرالیســم را بــا رهایــی انســان و کاهــش درد و رنج هــای او 
ناســازگار می داننــد؛ گرچــه آنــان بــه روایت هــای موجــود 
ــرای  ــپ را ب ــه های چ ــوز اندیش ــد، هن ــاور ندارن ــتی ب مارکسیس

ــد.  ــز می کنن ــا تجوی ــه م جامع
ریمــون بــودون مخالفــت روشــنفکران بــا لیبرالیســم و دالیــل آن 
ــد«  ــت ندارن ــم را دوس ــنفکران لیبرالیس ــرا روش ــاب »چ را در کت
ــل  ــم دالی ــای ســتیز روشــنفکران و ه ــم زمینه ه ــا ه ــی کاود ت م

ــا لیبرالیســم را نشــان دهــد. مخالفــت و مبــارزه آنــان ب
ــودون، یکــی از برجســته ترین جامعه شناســان فرانســه،  ریمــون ب
چهــره ناشــناخته ای بــرای ایرانیــان نیســت. ســال ها پیــش کتــاب 
ــر  و  ــه ترجمــه عبدالحســین نیــگ  گه »منطــق اجتماعــی« او ب
ــی« او  ــوم اجتماع ــوژی« و »روش عل ــای »ایدئول ــپس کتاب ه س
در ایــران منتشــر شــد. بــودون بــه ســنت لیبرالــی غــرب تعلــق 
داشــته، در دفــاع از برخــی ارزش هــای لیبرالــی نوشــته های 
ارزشــمندی دارد. مکتــب او در جامعــه شناســی معاصــر بــه نــام 
ــای  ــا احی ــودون ب ــهرت دارد. ب ــناختی«  ش ــی روش ش »فردگرای
ســنت وبــری  در فرانســه و تفســیر تــازه ای از دورکیــم  کوشــیده 
اســت تــا نقــش »فــرد« و آزادی او را در حــوزه تحقیقــات 
جبرهــای  و  ســاختارها  نقــش  و  کنــد  برجســته  اجتماعــی 
ــا خواســت آزادی و  ــاط ب ــی ارتب ــز بلکــه ب ــه ناچی اجتماعــی را ن
تصمیــم فــرد ندانــد. در حــوزه آمــوزش نیــز بــودون پژوهش هــای 
ــا بســیاری  ــری فرصت هــا« انجــام داده و ب ــاره »نابراب مهمــی درب
از عقایــد رایــج زمانــه خــود، به ویــژه نظریــه بازتولیــد پیــر بوردیــو  
در افتــاده اســت. »لغــت نامــه جامعــه شناســی انتقــادی« کــه او 
بــه همــراه فرانســوا بوریکــو نوشــته  از مهم تریــن منابــع شــناخت 

ــی اســت.  ــوم اجتماع واژگان عل
ــای  ــت، از کاره ــی آن اس ــته معرف ــن نوش ــدف ای ــه ه ــی ک کتاب
دهــه پایانــی زندگانــی بــودون اســت. ایــن کتــاب مســتقیما بــه 
ــا  ــی او ب ــوط نیســت، ول ــه شــناختی مرب ــات جامع حــوزه تحقیق
ــد« کوشــیده  ــدات رشــته »جامعــه شناســی عقای ــر تولی ــه ب تکی

ــا آن را  ــی ســتیز روشــنفکران ب ــی لیبرالیســم و چرای اســت مبان
نشــان دهــد.

ایــن کتــاب صــورت کمــال یافتــه ســخنرانی نویســنده )در 
ــهر  ــوئیس در ش ــرال س ــزب لیب ــوت ح ــه دع ــپتامبر 2003 ب س
مــورژ ( اســت. ایــن دعــوت فرصتــی بــود تــا بــودون، بــا توجــه بــه 
ــه ایــن  نظریه هــای موجــود در حــوزه جامعــه شناســی عقایــد، ب
پرســش پاســخ دهــد کــه چــرا لیبرالیســم جاذبــه چندانــی بــرای 
روشــنفکران نــدارد. بــودون می پذیــرد کــه ایــن پرسشــی نوپیــدا 
نیســت و پیشــتر نیــز نویســندگانی از دیدگاه هــای متفــاوت 
کوشــیده اند پاســخی بــرای آن بیابنــد. لیپســت،  شــیل و نوزیــک  
ــا تکیــه بــر حوزه هــای پژوهشــی خــود کوشــیده اند مکانیزم هــا  ب
و علــل ناســازگاری یــا بــی اعتنایــی روشــنفکران بــه لیبرالیســم را 
شناســایی کننــد؛ امــا توجــه کانونــی بــودون فهــم ســازو کارهــای 

اجتماعــی چنیــن پدیــده ای اســت. 
کتــاب بــودون از یــک مقدمــه و ســه بخــش تشــکیل شــده اســت. 
در سراســر کتــاب نویســنده بــا تکیــه بــر دانشــی کــه از مســائل 
اجتماعــی و معرفــت شناســی علــوم اجتماعــی و فرهنــگ عمومــی 
و فلســفی آن دارد، مبانــی ســتیز روشــنفکران چــپ بــا لیبرالیســم 

ــد.  ــح می ده را توضی
ــم در  ــودن لیبرالیس ــت ب ــوان »در اقلی ــا عن ــاب ب ــه کت در مقدم
ــود  ــا وج ــم ب ــه لیبرالیس ــنده از اینک ــنفکران« نویس ــان روش می
قــدرت فکــری، ســودمندی سیاســی، کارآیــی اقتصــادی و 
ــی  ــت و مشــروعیت چندان ــت، مقبولی ــی، محبوبی ــت تاریخ اهمی
ــان  ــد. در می ــگفتی می کن ــار ش ــدارد، اظه ــنفکران ن ــان روش می
ــا دو  ــد ب ــن موضــوع تحقیــق کرده ان ــاره ای نویســندگانی کــه درب

ــتیم: ــرو هس ــخ روب پاس
روانشــناختی  دلیــل  مخالفــت  ایــن  برآننــد  عــده ای 
)Psychologique( دارد. روبــرت نوزیــک مخالفــت روشــنفکران 
را بــا واژه کیــن ایــن تــوزی )Ressentiment( توضیــح می دهــد 
ــا  ــنفکران ب ــازگاری روش ــل ناس ــه دلی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای و ب
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لیبرالیســم آن اســت کــه قوانیــن بــازار برایشــان بهــای چندانــی 
نــدارد و از آنجــا کــه روشــنفکران بــرای خــود رســالت بزرگــی 
ــی  ــه نوع ــی ب ــات لیبرال ــرد نظام ــن رویک ــر ای ــد در براب قائلن
کیــن تــوزی روی می آورنــد و در مخالفــت بــا لیبرالیســم 

دســتآوردهای جهــان غــرب را نفــی می کننــد. 
 )Sociologique( جامعه شــناختی  دلیــل  دیگــر  عــده ای 
لیبرالیســم می داننــد.  بــا  روشــنفکران  مخالفــت  منشــأ  را 
تفســیرهای جامعــه شــناختی می کوشــند بــا تکیــه بــر مفهــوم 
»نقــش« )Rôle( نشــان دهنــد کــه چــون نقــد جوامــع موجــود 
یکــی از کارکردهــای اصلــی روشــنفکران اســت، »نقــش« 
ــه راه حــل  ــا و ارای ــا و ضعف ه روشــنفکران، شناســایی کمبوده
ــع  ــی« در جوام ــن »نقش ــه چنی ــا ک ــت. از آنج ــا اس ــرای آنه ب
لیبــرال بــرای روشــنفکران بــه رســمیت شــناخته شــده، طبیعــی 
اســت روشــنفکران برخــی از مبانــی و کارکردهــای ایــن جوامــع، 

ــد.  ــد کنن ــم را نق ــم و کاپیتالیس ــژه لیبرالیس به وی
ریمــون بــودون چنیــن تفســیرهایی را بــه طور کلــی رد نمی کند، 
ولــی بــر آن اســت کــه چنیــن تفســیرهایی نمی تواننــد توضیــح 
دهنــد چــرا در آمریــکا و گاه در دانشــکده های علــوم اجتماعــی، 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــت می ش ــم مخالف ــا لیبرالیس ــکارا ب آش
بــرای تحلیــل ایــن پدیــده بایــد از علــت یابــی آن فراتــر رفــت و 
دالیــل نیــز نقــش مهمــی دارنــد. جامعــه شناســی عقایــد کــه 
در صــدد تبییــن اعتقــادات فــرد اجتماعــی اســت بــه جبرهــای 
ــت  ــل عقالنی ــن و تحلی ــت بســیار داده، از تبیی ــی اهمی اجتماع
ــه  ــه نظــر بــودون عقالنیــت ذهنــی ن ذهنــی غفلــت می کنــد. ب
تنهــا در شــکل گیــری اعتقــادت علمــی، بلکــه در ســامان دهی 
اعتقــادات افــراد و قضاوت هــای آنــان دربــاره نهادهــای جامعــه و 

مشــروعیت آنهــا نیــز مؤثــر اســت.
هــدف بــودون در ایــن کتــاب روشــن کــردن دالیــل اجتماعــی- 
معرفتــی رویکــرد منفــی گروه هایــی از روشــنفکران نســبت بــه 

لیبرالیســم اســت.
ــف لیبرالیســم و تقاضــای  ــد عرضــه  اندیشــه های مخال ــر چن ه
ــردار  ــک ب ــی تفکی ــر لیبرال ــه های غی ــه اندیش ــبت ب ــازار نس ب
ــاب را دو  ــودون کت ــده ب ــن پدی ــر ای ــم بهت ــرای فه ــتند، ب نیس
ــی  ــش اول بررس ــت. بخ ــامان داده اس ــزا س ــبتا مج ــش نس بخ
ــنفکران  ــود روش ــبب می ش ــه س ــت ک ــی )Raison( اس دالئل
ــالش  ــش دوم ت ــد. در بخ ــد کنن ــی تولی ــر لیبرال ــات غی ادبی
نویســنده کشــف دالئلــی اســت کــه موجــب بازتــاب اندیشــه های 

غیرلیبرالــی در جامعــه می شــود.
عنــوان بخــش اول چنیــن اســت: »عقایــد غیــر لیبرالــی از کجــا 
ــاز می شــود  ــه آغ ــن نکت ــا بررســی ای ــن بخــش ب ــد«. ای می آین
ــه  ــا ک ــتند«. از آنج ــون هس ــی ناهمگ ــنفکران گروه ــه »روش ک
ــم  ــه لیبرالیس ــبت ب ــنفکران نس ــرد روش ــاره رویک ــاب درب کت
اســت، در ایــن بخــش نویســنده می کوشــد دریافــت خــود را از 
ناهمگــون بــودن آنــان بیــان کنــد. به نظــر او ســه نوع روشــنفکر 
داریــم: کســانی کــه دربــاره مســائل مربــوط بــه جامعــه و انســان 
ــا  ــند، ی ــش می کش ــی را پی ــرده، موضوعات ــرح ک ــدی را ط عقای
ــاره برخــی از مســائل اجتماعــی نظریــه پــردازی می کننــد.  درب
بــودون اینــان را تولیــد کننــدگان عقایــد می نامــد. گــروه دیگــر 
خواننــدگان آن عقایــد هســتند و در نتیجــه مصــرف کننــدگان 
ــن گــروه جــا  ــوان در ای ــران دبیرســتان را می ت ــد. دبی ــام دارن ن

داد. بــودون گــروه دیگــری، مثــال روزنامه نــگاران را روشــنفکران 
ــدگان  ــدگان و خوانن ــد کنن ــط تولی ــه راب ــد، ک ــی می نام میانج
هســتند؛ هــر چنــد تولیــد کننــدگان نیــز گاه در چهــره میانجــی 

ــوند. ــر می ش ظاه
اکنــون ببینیــم واژه لیبــرال از کجــا آمــده اســت. بــه نظــر بودون 
ایــن واژه نیــز صراحــت و روشــنی کافــی نداشــته و ماننــد واژه 
»پروتســتان« نخســت از ســوی مخالفــان مطــرح شــد. در آغــاز 
قــرن نوزدهــم محافظــه کاران انگلیســی بــرای مســخره کــردن 
ــان ایــن واژه  ــد. آن ــان را لیبــرال نامیدن طرفــداران پیشــرفت، آن
را از ادبیــات سیاســی اســپانیا وام گرفتــه بودنــد. شــاید بــه ایــن 
ــکای شــمالی  ــان انگلیســی حــوزه آمری دلیــل اســت کــه در زب
ــا  ــا ت ــت. ام ــرفت اس ــردان پیش ــرادف م ــرال مت ــوز واژه لیب هن
ــت  ــوان گف ــت می ت ــوط اس ــی مرب ــد لیبرال ــه عقای ــه ب ــا ک آنج
ــت  ــای راس ــه جریان ه ــا ب ــکا و اروپ ــد در آمری ــن عقای ــه ای ک
اطــالق می شــود، در حالــی  کــه در قــرن نــوزده بــه تفکــرات و 

ــود. ــوط ب ــپ مرب ــای چ جنبش ه
ــی   ــه آرمان ــی نمون ــم« نوع ــوم »لیبرالیس ــودون مفه ــر ب ــه نظ ب
)Idéaltypes( و خیالــی بــه معنــی وبــری کلمــه اســت. یعنــی 
ــت  ــا آن واقعی ــن ی ــی در ای ــوس خاص ــداق محس ــن واژه مص ای
اجتماعــی نداشــته و پژوهشــگر بــرای فهم پذیــر کــردن نظریــه، 
ــر  ــم بهت ــرای فه ــد. ب ــی را می آفرین ــای آرمان ــن نمونه ه چنی
لیبرالیســم می تــوان بــه چنــد نــوع و ســنخ از آن اشــاره کــرد. 
ــازار  ــه ب ــی ب ــش مهم ــه نق ــادی ک ــم اقتص ــت لیبرالیس نخس
ــادل در جامعــه-  ــرای حفــظ تع ــت را ب ــت دول می دهــد و دخال
ــم  ــرد. دوم لیبرالیس ــا- می پذی ــه و تقاض ــار عرض ــرای مه ــه ب ن
سیاســی اســت کــه بــر مبنــا و مــدار برابــری حقوقــی بنــا شــده 
اســت و بــا گســترش آزادی هــا و مهــار دخالــت دولــت تعریــف 
ــه های  ــط اندیش ــی بس ــه لیبرالیســم نوع ــن دو وج ــود. ای می ش
ــتقالل و  ــرد و اس ــدار ف ــر م ــه ب ــت ک ــفی اس ــم فلس لیبرالیس
ــرای  ــوق را ب ــن حق ــه همی ــرطی ک ــه ش ــت او، ب ــت حیثی رعای

ــا شــده اســت. ــرد، بن دیگــران بپذی
بــودون در کنــار ایــن ســه وجــه از لیبرالیســم بــه »لیبرالیســم 
معرفــت شــناختی« نیــز اشــاره دارد. مــراد وی از ایــن اصطــالح، 
ــد مبنــای تحلیــل عمیــق  مجموعــه ای از اصــول اســت کــه بای

ــی باشــند.  ــای اقتصــادی، سیاســی و اجتماع پدیده ه
ــی  ــه معن ــوم لیبرالیســم را ب ــودون واژه و مفه ــاب ب ــن کت در ای
فلســفی آن، کــه ریشــه دو شــکل دیگــر لیبرالیســم اســت، بــه 

می بــرد. کار 
ــی  ــادی یک ــم اقتص ــه لیبرالیس ــنفکران ب ــای روش ــک از نقده ی
گرفتــن آن بــا سیاســت های اقتصــادی دولــت آمریــکا در دوران 
ــادی را  ــم اقتص ــد لیبرالیس ــر نق ــی اگ ــود. حت ــوش ب ــرج ب ج
بتــوان پذیرفــت، مخالفــت روشــنفکران بــا جهان بینــی لیبرالــی 
کــه بــر مبنــای کرامــت انســان و خــود مختــاری فــرد و آزادی او 

بنــا شــده، کار ســاده ای نیســت. 
بــودون یــادآوری می کنــد لیبرالیســم جریــان همگونــی در تاریخ 
نبــوده و صورت هــای مختلفــی بــه خــود گرفتــه و نویســندگان 
ــالف در برداشــت ها و دریافت هایشــان،  ــم اخت ــه رغ بســیاری، ب
ــمیت ،  ــد. آدام اس ــق می دانن ــواده متعل ــن خان ــه ای ــود را ب خ
ــر ،  ــل ، کارل پوپ ــتوارت می ــتیا ، اس ــک باس ــل ، فردری توکوی
فریدریــش هایــک  چنــد نمونــه مشــهور از اعضــای ایــن خانواده 
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ــم  ــم ه ــل دورکهای ــر و امی ــس وب ــه ماک ــتند. گرچ ــری هس فک
ــا  ــد، از نقطــه نظــری جــای دادن آنه ــن خانواده ان بی گمــان از ای
در ایــن گــروه کار ســاده ای نیســت؛ زیــرا بــه تعبیــر بــودون ایــن 
ــمیت و  ــبینی های اس ــتند و خوش ــران« هس ــای نگ دو »لیبرال ه
هایــک را ندارنــد. در میــان افــراد ایــن خانــواده درجــات مختلــف 

ــت. ــوان یاف ــی لیبرالیســم را می ت ــه مبان ــی و دوری ب در نزدیک
ــاره  ــدگاه آن مکتــب را درب ــد دی ــر لیبرالیســم بای ــم بهت ــرای ف ی
جامعــه، دولــت و انســان کاویــد. گرچــه سرچشــمه افــکار 
لیبرالیســم را می تــوان تــا عصــر روشــنگری پی جویــی کــرد، بــه 
نظــر بــودون حضــور لیبرالیســم بــه نیمــه دوم قــرن هجدهــم بــاز 
می گــردد. از دیــد لیبرالیســم، جامعــه متشــکل از افــرادی اســت 
ــا  ــتند. لیبرال ه ــاه هس ــبختی و رف ــر خوش ــی حداکث ــه در پ ک
ــر  ــی هســتند، ه ــازی اجتماع ــد ب ــودن قواع ــه ب خواســتار عادالن
چنــد رابــری در مقــام و حقــوق دریافتــی را می پذیرنــد. در 
ــته از  ــادی برخاس ــت را نه ــم دول ــز لیبرالیس ــت نی ــوزه سیاس ح
ــد  ــول از دی ــل قب ــت قاب ــد. دول ــرارداد« می دان ــه »ق ــی نظری نوع
لیبرالیســم آن اســت کــه کارکردهــا، قــدرت و قواعــدش در یــک 
همــه پرســی بــه موافقــت مــردم رســیده باشــند. نکتــه مهــم آن 
اســت کــه دولــت لیبرالــی، دولتــی حقوقــی اســت کــه بــر مبنــای 
ــود. ــف می ش ــه، تعری ــود گرفت ــه خ ــام آزادی ب ــه ن »حــق از« ک

ــل  ــه او را عاق ــت ک ــان اس ــان چن ــم از انس ــت لیبرالیس برداش
)Rationnel( قلمــداد می کنــد. از ایــن دیــد، انســان تحــت 
ــرای  تاثیــر و ســیطره شــهوات، علقه هــا ومنافــع خــود اســت و ب
تأمیــن آنهــا می کوشــد از بهتریــن ابزارهــا و وســیله های موجــود 
ــر  ــد لیبرالیســم انســان متأث ــد. از دی و در دســترس اســتفاده کن
ــرای  از شــهوات و عالئــق خــود اســت، هــم دالئــل قابــل فهــم ب
رفتــار و کــردار خــود دارد. بــرای تحلیــل کنش هــا و واکنش هــای 

ــود.  ــی ب ــای بیرون ــال علت ه ــه دنب ــد همــه جــا ب ــی نبای آدم
ــنهاد  ــم پیش ــه مارکسیس ــل جاذب ــی از دالئ ــودون یک ــاور ب ــه ب ب
چارچــوب تفســیری بــرای تبییــن پدیده هــای هســتی و نوشــتن 
تاریــخ بشــریت اســت. گئــورگ زیمــل  معتقــد اســت کــه 
ــه  ــه نظری ــا یگان ــه آنه ــه نظری ــد ک ــان کردن ــت ها گم مارکسیس
ــرای تبییــن تاریــخ و تحــوالت آن اســت. در نقــد ایــن  ممکــن ب
ــه  ــد ک ــاره می کن ــی اش ــارزه طبقات ــوم مب ــه مفه ــدگاه او ب دی
ــل از آن  ــا توکوی ــزو  و ی ــون گی ــانی چ ــس ، کس ــش از مارک پی
اســتفاده کردنــد، امــا ایــن دو بــه هیــچ وجــه معتقــد نبودنــد کــه 

ــخ اســت. ــه تاری ــور محرک ــی موت ــارزه طبقات مب
بــه هــر حــال بخشــی از روشــنفکران چــپ اعتبــار علمــی خــود 
ــاع از  ــرای دف ــی ب ــفی، جامعه شناس ــی، فلس ــای ادب را در حوزه ه
مارکسیســم و یــا جنبش هــای انقالبــی بــه کار گرفتنــد. عملکــرد 
ــران دو  ــالب ای ــو  از انق ــا و فوک ــالب کوب ــاع از انق ــارتر  در دف س
نمونــه  روشــن اســت. ســخن ایــن روشــنفکران بــه دلیــل اقبــال 
ــو    ــو اک ــد. اومبرت ــه می ش ــت پذیرفت ــیار راح ــری، بس ــای فک فض
زمانــی گفتــه بــود کــه اگــر مــن دفترچــه تلفــن خــود را بــا نــام 
خــودم چــاپ کنــم به ســرعت در شــمار پرفروش تریــن کتاب هــا 

خواهــد شــد.
خالصــه اینکــه رونــد کنــار زدن لیبرالیســم از ســوی روشــنفکران 
را می تــوان چنیــن توضیــح داد کــه در شــرایط خاصــی برخــی از 
ــا  ــت م ــن وضعی ــود. در ای ــاد می ش ــیار ح ــه بس ــکالت جامع مش
ــن مشــکالتی  ــرای حــل چنی ــی ب ــی تقاضــای همگان شــاهد نوع

ارتبــاط بــا نتایــج ناخواســته ای اســت کــه نظــم لیبرالــی بــه وجود 
ــت روشــنفکرانی  ــل موفقی ــی از دالئ ــودن یک ــد ب ــی آورد. از دی م
کــه عقایــد غیــر لیبرالــی را در جامعــه رواج می دهنــد ایــن اســت 
ــد و در عیــن حــال نادرســت را  ــان ایده هــای ســاده، مفی کــه آن

ــد. ــوه می دهن ــی جل ــه صــورت نیکوی ب
ــا دهــه 60 شــده گذشــته معیــاِر صحــت، عینیــت، حقیقــت و  ت
علمیــت در حــوزه علــوم اجتماعــی و فلســفی رایــج بــود، امــا پس 
ــداری  ــت« پن ــه »عینی ــت ک ــه رواج یاف ــن نظری ــال ها ای از آن س
بیــش نیســت و نمی تــوان از دانــش بــه معنــای خــاص آن ســخن 
گفــت و شــناخت عینــی و علمــی وجــود نــدارد؛ بلکــه دیدگاه هــا 
و منظرهــای مختلــف وجــود دارنــد و در جهــان، مــا نــه بــا امــور 
ــن  ــتیم. ای ــه هس ــف مواجه ــیرهای مختل ــا تفس ــه ب ــی، بلک واقع
دیــدگاه باعــث شــکل گیری گرایش هــای فلســفی در غــرب شــد 

کــه بــه جریــان پســت مدرنیســم انجامیــد.  
و ســرازیر شــدن جوانــان در  آمــوزش  تــوده ای شــدن  بــا 
دانشــگاه ها مــا شــاهد حضــور جریانــی هســتیم که در جســتجوی 
نظریه هــای مفیدانــد. در اینجــا بــودون بــا تکیــه بــر پژوهش هــای 
توکویــل بــه نقــد »برابرگرایــی« پرداختــه و توضیــح می دهــد در 
ــز  ــاوت و تمای ــد، تف ــری تقــدس می یاب ــه اصــل براب ــه ای ک جامع
ــری  ــر پوشــش براب ــه و زی ــگ باخت ــد و اندیشــه ها رن ــان عقای می
ــد؛  ــاع پذیرن ــا دف ــه دیدگاه ه ــه هم ــد ک ــا رواج می یاب ــن ادع ای
ــاد«  ــت اعتق ــل آن را »جباری ــه توکوی ــده ای ک ــان پدی ــن هم ای
می نامــد. نکتــه دیگــر جایگزینــی داوری هــای اخالقــی بــه جــای 
ــم،  ــد فه ــه رون ــی ک ــت. در حال ــی اس ــای اجتماع ــم پدیده ه فه
ــی  ــای خــاص اســت، داوری اخالق ــات و توانایی ه ــد اطالع نیازمن

بــه هیــچ توانایــی خاصــی نیــاز نــدارد. 
ــم،  ــا لیبرالیس ــنفکران ب ــت روش ــردن مخالف ــر ک ــرای فهم پذی ب
بــودون مســأله نظریه هــای مفیــد را در برابــر نظریه هــای صــادق 
ــو  ــد پارت ــر پژوهش هــای ویلفری ــا تکیــه ب و درســت می نهــد. او ب
معتقــد اســت کــه هــر نظریــه را بــر مبنــای یکــی از چهــار مــورد 

ــح داد: ــوان توضی ــر می ت زی
ــاره آن شــکی  ــد کــه هیــچ کــس درب نظریه هــای درســت و مفی

نــدارد.
نظریه هــای درســت و غیرمفیــد کــه بایــد در انتظــار اثبــات 

ــود. ــان ب ــده آن فای
نظریه هــای نادرســت و غیــر مفیــد کــه بی گمــان از یادهــا 

ــت.  ــد رف خواهن
و ســرانجام نظریه هــای نادرســت ولــی مفیــد کــه موضــوع بحــث 
و تضــارب آرا هســتند و گاه از افــراد و روشــنفکران دلربایــی 
می کننــد. عقایــد غلــط و مفیــد مســتقیماً یــا غیــر مســتقیم بــر 
ــخت  ــیلی س ــا س ــد و گاه تنه ــرب می نهن ــر مخ ــهروندان تاثی ش
واقعیــت مــردم را از خــواب ایــن نظریه هــای دلربــا بیــدار 

می کنــد.   

عنــوان فصــل ســوم »و فــردا؟« اســت. گرچــه لیبرالیســم پیونــد 
ــا رونــد »افســون زدایــی« دارد، ایــن مفهــوم  آشــکار و پنهانــی ب
ــت؛  ــی گرف ــان از معن ــدن جه ــی ش ــا ته ــرادف ب ــد مت را نبای
 )Eschatologie( ــی ــی از معادشناس ــه چشم پوش ــه ک همان گون
و تفکــر آرمــان شــهری، ضرورتــاً بــه معنــای فقــدان برنامــه بــرای 

ســامان دادن امــور جامعــه نیســت. 

هســتیم و روشــنفکران متعهــد و مخصوصــا روشــنفکران ارگانیــک 
از آن بهتریــن اســتفاده را می کننــد. برخــی از محرومیــن و 
مطرودیــن جامعــه از روشــنفکران می خواهنــد تــا راه حلــی 
بــرای ایــن وضعیــت نشــان دهنــد و ایــن روشــنفکران در میــان 
ــرای  ــریع ب ــن و س ــاده، روش ــخ س ــی پاس ــر لیبرال ــات غی نظری
چنیــن وضعیت هایــی می یابنــد. از آنجــا کــه چنیــن تفســیرهایی 
ــوده، بســیار ســاده و قابــل فهــم  برخاســته از احساســات پــاک ب
ــزد  ــرعت ن ــه به س ــد ک ــال می یابن ــت و اقب ــد بخ ــوه می کنن جل
ــز دشــوار  ــا نی ــد آنه ــد و نق ــول افتن ــراد مقب ــادی از اف شــمار زی

می شــود. 
ــورد از  ــد م ــه چن ــودون ب ــدی ب ــن رون ــر چنی ــم بهت ــرای فه ب
تفســیرهای روشــنفکران در مخالفــت بــا لیبرالیســم اشــاره 
ــأله  ــا، مس ــری فرصت ه ــه نابراب ــوان از نظری ــه می ت ــد ک می کن
ــرد  ــام ب ــاختارگرایی ن ــی و س ــای فرهنگ گرای ــا، نظریه ه اقلیت ه
کــه در دهه هــای 60 و 70 قــرن بیســتم هــواداران بســیاری 

ــت.   یاف

عنــوان فصــل دوم چنیــن اســت: »چگونــه عقایــد غیــر لیبرالــی 
منتشــر می شــوند«. بــودون اکنــون بــه ایــن پرســش می پــردازد 
ــد شــده در چارچــوب ســنت  ــن نظریه هــای ضعیــف تولی کــه ای
غیــر لیبرالــی چگونــه به راحتــی در حوزه هــای روشــنفکری 

ــوند. ــر می ش منتش
ــا لیبرالیســم در  ــت و مخالفــت روشــنفکران ب ــه نظــر وی ضدی ب

ــا لیبرالیســم،  ــنفکران ب ــت بخشــی از روش ــح مخالف ــرای توضی ب
ــل  ــد دلی ــن چن ــه ای ــوان ب ــبی آن، می ت ــت نس ــم موفقی ــه رغ ب
اشــاره کــرد. نخســت آنکــه لیبرالیســم نظریــه پاکیــزه و فراگیــری 
ــه دســت نمی دهــد. دوم اینکــه  ــر جهــان ب ــرای تفســیر و تغیی ب
لیبرالیســم رقیــب برخــی مذاهــب رســمی  و ایــن جهانــی 
ــه  ــم ن ــه لیبرالیس ــوم اینک ــت. س ــدرن( اس ــای م )ایدئولوژی ه
مدعــی تحقــق بخشــیدن ســریع اهــداف خــود اســت و نــه توانایی 
آن را دارد. تحقــق اهدافــی چــون تأمیــن کرامــت انســانی، دادن 
فرصت هــای برابــر و حقــوق یکســان بــه افــراد جامعــه و مبــارزه 
ــاه مــدت ناممکــن  ــی در کوت ــا عــوارض ناخواســته نظــام لیبرال ب

اســت. 
ــا  ــنفکران ب ــکار روش ــت آش ــه مخالف ــت ک ــر آن اس ــودون ب ب
ــی  ــام لیبرال ــای نظ ــح خطاه ــه تصحی ــا ب ــه تنه ــم ن لیبرالیس
ــزوده اســت.  ــای آن اف ــا و ضعف ه ــر کمبوده ــه ب ــد، بلک نینجامی
بــرای نمونــه می تــوان بــه جــدل در بــاب نظــام آموزشــی اشــاره 
ــا  ــوزش تنه ــری در آم ــای نابراب ــا افش ــنفکران ب ــه روش ــرد ک ک
ــه  ــای مدرس ــد. ادع ــک کردن ــی کم ــام آموزش ــف نظ ــه تضعی ب
ــه  ــه مدرس ــترک، نظری ــای مش ــردن درس ه ــی ک ــد، طوالن واح
همچــون مــکان زندگــی، بــه هیــج وجــه بــه کاهــش نابرابری هــا 
ــور  ــوادی و ظه ــترش بیس ــد و گس ــث رش ــه باع ــد، بلک نینجامی

ــد.    ــی ش ــام آموزش ــونت در نظ خش
کتــاب بــا بازگشــت بــه آدام اســمیت و تعریــف »نقشــه راه« پایــان 
ــه  ــی از لیبرالیســم ب ــرد. اســمیت در نوشــته خــود تعریف می پذی
ــچ   ــا هی ــداوری های م ــا و پیش ــا داوری ه ــه ب ــد ک ــت می ده دس
گونــه همخوانــی نــدارد: »حاکــم ســه وظیفــه دارد: نخســت دفــاع 
از جامعــه در برابــر هرعمــل خشــونت آمیــز، و یــا اشــغال کشــور از 
ســوی دیگــر کشــورهای مســتقل؛ دوم حمایــِت حداکثــری از هــر 
ــی و فشــار و ســرکوب از ســوی  ــر بی عدالت ــه در براب عضــو جامع
ــت؛  ــتقرار عدال ــر اس ــان دیگ ــه بی ــه و ب ــر جامع ــو دیگ ــر عض ه
ــای الزم  ــی نهاده ــی و برخ ــات عموم ــاد و اداره خدم ــوم ایج س
ــر از  ــا فرات ــان خــرج و دخــل آنه ــادل می ــه تع ــرای اجتمــاع ک ب
تــوان افــراد خصوصــی اســت )و بــه ایــن دلیــل ارایــه آن خدمــات 

ــد(«.  ــر می آی ــت ب منحصــرا از دول
بــودون بــر آن اســت ایــن وظیفــه ســوم دولــت، از چارچوب هــای 
کلیشــه ای و تصــورات ســاده دالنه از لیبرالیســم بســیار دور اســت.

ــاب  ــن کت ــودون در ای ــی ب ــاش کانون ــه ت ــخن آنک ــاه س کوت
ــائل  ــل مس ــرای ح ــی ب ــخ های کل ــام و پاس ــای ع ــد نظریه ه نق
ــای  ــاع از مدع ــرای دف ــی اســت و ب ــروز غرب ــه ام مشــخص جامع
خــود نمونه هــای بســیاری در ایــن کتــاب عرضــه می کنــد. 
ــث  ــذرد، بح ــاب می گ ــن کت ــار ای ــه از انتش ــالی ک ــد س در چن
و نقــد نظریــات لیبرالــی همچنــان ادامــه یافتــه و بحــران مالــی 
2007-2009 و عــوارض گســترده آن ســبب روی آوردن بخشــی 
ــم  ــه مارکسیس ــت. گرچ ــده اس ــپ ش ــات چ ــه نظری ــه ب از جامع
ــه  ــوز برخــی از نظری ــود را از دســت داده، هن ــه خ رســمی جاذب
ــی  ــا از ارج و منزلت ــه م ــز جامع ــرب و نی ــپ در غ ــردازان چ پ
ــران  ــا از متفک ــنفکری م ــای روش ــال محیط ه ــد و اقب برخوردارن
ــژک ، ژاک  ــد ژی ــدرن و برخــی روشــنفکران چــپ مانن پســت م
رانســیر  و آلــن بادیــو  نیازمنــد تحلیلــی جامعــه شــناختی اســت.  
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داریــم دربــاره یــک جامعــه دســت کــم پنــج میلیــون نفــری حــرف می زنیــم. در برخــی آمــار ایرانیــان خــارج از 
وطــن تــا هشــت میلیــون نفــر هــم بــرآورد شــده اســت. آمارهــا در ایــن بــاره مغشــوش اســت. ســازمان ثبــت 
احــوال ایــران می گویــد کســانی کــه کمــاکان ایرانــی تلقــی می شــوند امــا خــارج از ایــران زندگــی می کننــد 
بیــن چهــار تــا شــش میلیــون نفرنــد. ایــن آمــار بیشــتر مهاجــران پیــش از انقــالب 57 را در بــر نمی گیــرد. 
ــر مهاجــرت  ــن نوشــته ب ــا ای ــاران در خــارج از کشــور بی گمــان بیشــتر اســت. ام ــی تب ــن شــمار ایران بنابرای
ــار  ــن آم ــر ای ــم. براب ــرار می دهی ــت احــوال را مــالک ق ــار ســازمان ثب ــس آم ــز دارد. پ ــس از انقــالب تمرک پ
ایرانیــان مهاجــر عمدتــا در 22 کشــور ســکونت دارنــد. آمریــکا بــا پذیــرش حــدود یــک میلیــون و چهارصــد 
هــزار مهاجــر ایرانــی دومیــن کشــور ایرانــی نشــین جهــان بعــد از خــود ایــران اســت. امــارات عربــی متحــده 
هــم تقریبــا پذیــرای 800 هــزار ایرانــی تبــار اســت. انگلســتان و کانــادا بــا هــر کــدام 410 هــزار، آلمــان بــا 

200 هــزار، فرانســه بــا 155 هــزار و ســوئد بــا 110 هــزار نفــر در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد.
امــا نکتــه مهم تــر دربــاره آمــار مهاجــران ایرانــی، رونــد فزاینــده آن اســت؛ افزایشــی کــه بیشــتر شــامل دانــش 

آموختــگان ایرانــی می شــود.

ــوج  ــر م ــی ه ــرد ول ــکل می گی ــرت ش ــا مهاج ــپورا ب ــت. دیاس ــوار اس ــن دو دش ــن ای ــک بی تفکی
ــمرده  ــپورا ش ــک دیاس ــو ی ــر عض ــر مهاج ــه ه ــت ک ــن نیس ــت و چنی ــپورا نیس ــی دیاس مهاجرت
ــرای تفکیــک کــوچ، آوارگــی و مهاجــرت معمــوال از ایــن تعابیــر اســتفاده  شــود. جغرافی دان هــا ب
ــان  ــه زم ــد چ ــردد و می دان ــان بازمی گ ــا و بی گم ــه لزوم ــت ک ــی اس ــده کس ــد: کوچن می کنن
ــه دارد،  ــفرش برنام ــدأ س ــه مب ــت ب ــرای برگش ــه دارد ب ــه برنام ــی ک ــر کس ــت. ه ــد گش برخواه
کوچنــده اســت و نــه مهاجــر. آواره نــه مبــدأ دارد و نــه مقصــد. هیــچ قصــدی بــرای برگشــتن بــه 
هیــچ مبــدأ مشــخصی نــدارد و بــه واقــع مقصــد مشــخصی هــم نــدارد. کولیــان در ایــن گــروه رده 
ــرای  ــا معمــوال برنامــه مشــخصی ب ــد، ام بنــدی می شــوند. مهاجــران البتــه مبــدأ مشــخصی دارن

ــا بازگشــتن نیســت. ــه آنه ــا برنام ــه عجالت ــا این ک ــد، ی بازگشــت ندارن

ــوم  ــی ق ــالب 57 را نوع ــس از انق ــی پ ــا ایران ــترده میلیون ه ــرت گس ــداد مهاج ــوان رخ ــا می ت آی
پراکندگــی یــا دیاســپورای ایرانــی دانســت؟ اگــر پاســخ منفــی اســت چــرا و اگــر مثبــت اســت ایــن 
ــرده اســت؟  ــرار ک ــادری چــه نســبت هایی برق ــا ســرزمین م ــی دارد و ب دیاســپورا چــه ویژگی های
ــده اســت.  ــی پراکن ــون در حوزه های ــی گوناگ ــرور گزاره های ــد م ــن پرســش ها نیازمن ــه ای پاســخ ب

ــم: ــی می گیری ــا را پ ــن گزاره ه ــی از ای برخ

 بــه گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول ایــران بیــن 91 کشــور 
ــاس  ــگان را دارد. براس ــرت نخب ــت مهاج ــه نخس ــعه رتب ــال توس درح
ــا 180 هــزار ایرانــی تحصیل کــرده  گــزارش ایــن نهــاد ســاالنه 150 ت
ــر برخــی  ــدام می کننــد. گفتنــی اســت براب ــرای خــروج از کشــور اق ب
ــم  ــد کشــور ه ــدان مســئوالن ارش ــیاری از فرزن ــی بس ــا حت گزارش ه
ــه  ــد عالقــه ای ب ــران رفته ان ــه خــارج از ای ــرای ادامــه تحصیــل ب کــه ب
بازگشــت ندارنــد. ســایت »جــوان آنالیــن« گــزارش کــرده ســه هــزار 
نفــر از فرزنــدان مقامــات ایرانــی کــه در کشــورهای خارجــی مشــغول 

ــد. ــران برگردن ــه ای ــد ب ــتند نمی خواهن ــل هس ــه تحصی ب
حاصــل آنچــه گفتــه شــد ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم مــوج مهاجرت 
ــک  ــا ی ــم ب ــد بگویی ــم بای ــس از انقــالب را دیاســپورا بنامی ــان پ ایرانی
ــرو هســتیم. دیاســپورای جــوان و همچنــان در حــال شــکل گیری روب
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ــر  ــد. ب ــذاری دارن ــد و تأثیرگ ــت میکنن ــتا فعالی ــان راس و در هم
ــا  ــط خــود ب ــا و رواب ــه پیونده ــان مهاجــری ک ــن اســاس ایرانی ای
ــمول  ــد مش ــع کرده ان ــل قط ــور کام ــه ط ــادری را ب ــرزمین م س

ــوند. ــپورا نمی ش ــوم دیاس مفه
ــر را  ــای مهاج ــی اقلیت ه ــای سیاس ــری در جغرافی ــف دیگ تعری
ــان  ــا. قهرمان ــان و مغلوب ه ــد: قهرمان ــروه تقســیم می کن ــه دو گ ب
ــوده و  ــرا ب ــه اوال پشــتیبان و همگ ــه می شــود ک ــی گفت ــه اقلیت ب
ــی از  ــت بخش ــن اس ــه ممک ــد و دوم این ک ــزا دارن ــم اف ــط ه رواب
درآمــد خــود را بــه ســرزمین مــادری اختصــاص داده و یــا صــرف 
ــی  ــب نمونه های ــا اغل ــان و چینی ه ــد. یهودی ــه آن کنن بازگشــت ب
ــا  ــوند. مغلوب ه ــی می ش ــر تلق ــای مهاج ــه اقلیت ه ــن گون از ای
ــدأ  ــرزمین مب ــه س ــبت ب ــط نس ــه فق ــه ن ــتند ک ــی هس مهاجران
دلبســته نیســتند، بلکــه حتــی عالقــه ندارنــد بــا دیگــر مهاجــران 
هم میهــن خــود مرتبــط باشــند. اینــان بیشــتر خــوش دارنــد کــه 
بــا جامعــه میزبــان در ارتبــاط باشــند. تســری دادن دیاســپورا بــه 
گــروه دوم دشــوار اســت و بــه نظــر می رســد ایــن اصطــالح بیشــتر 
ــم کــه نخســتین  ــه گــروه اول اســت. توجــه کنی ــاق ب ــل انطب قاب
ــکونت در  ــا س ــه ب ــد ک ــالق ش ــی اط ــه یونانیان ــپورا ب ــار دیاس ب
ــا  ــخیر آنه ــت تس ــب تثبی ــده، موج ــح ش ــازه فت ــرزمین های ت س
ــپوراهای  ــپورهای مشــهور، همچــون دیاس ــر دیاس می شــدند. دیگ
یهــودی و چینــی و مجــاری و آلبانیایــی و ارمنــی نیــز بیــش و کــم 

ــه  ــام ســفران ب ــن تقســیم بندی اســت؟ ویلی دیاســپورا کجــای ای
ــر،  ــای مهاج ــایر جمعیت ه ــپورا از س ــردن دیاس ــور متمایزک منظ
دســت کم شــش ویژگــی برشــمرده اســت: 1- وجــود خاطره هــای 
مشــترک و جمعــی از ســرزمین مــادری؛ 2- خانــه مــادری را تنهــا 
ــه  ــتن هایی ب ــای بازگش ــتن رؤی ــتن؛ 3- داش ــی پنداش ــه واقع خان
ــودی و  ــادی و بهب ــه آب ــد ب ــوز متعه ــادری؛ 4- هن ــرزمین م س
توســعه ســرزمین مــادری بــودن؛ 5- تــالش بــرای بهبــود و آبــادی 
ســرزمین مــادری؛ 6- وجــود نقطه هــای در ســرزمین مــادری کــه 
ــرای آنهــا باشــد. در تعریــف نهایــی،  ــد منبــع هویت بخــش ب بتوان
ــه از راه دور  ــود ک ــالق می ش ــی اط ــروه مهاجران ــه گ ــپورا ب دیاس
ــد  ــادری خویش ان ــرزمین م ــی س ــایل داخل ــر مس ــان درگی همچن

بــه همیــن تاثیرگــذاری بــر ســرزمین مــادری شــناخته می شــوند. 
ــی  ــه واگرای ــاره ب ــا اش ــه ب ــند ک ــانی باش ــاید کس ــر ش ــن نظ از ای
ــداق  ــا را مص ــال آنه ــی اص ــران ایران ــری از مهاج ــدید در قش ش
مفهــوم دیاســپورا نداننــد؛ یــا برعکــس اصــرار بــر ســرمایه نمادیــن 
ــران را در میــان  ــا آیکونوگرافیکــی هم چــون میــراث باســتانی ای ی
شــماری از ایرانیــان مهاجــر، هم چــون نســل اول مهاجــران مقیــم 

ــد. ــپورایی بنامن ــت دیاس ــک زیس ــای از ی ــس، نمون ه لس آنجل

ــا  ــپورایی لزوم ــر دیاس ــا ه ــی، ام ــوم پراکندگ ــی ق ــپورا یعن دیاس
ــرد.  ــکل نمی گی ــوم ش ــک ق ــترده ی ــرت گس ــای مهاج ــر مبن ب
دیاســپورا افــزون بــر نــژاد و فرهنــگ می توانــد محــور اقتصــادی، 
دینــی و سیاســی داشــته، یــا حتــی فقــط بــر مــدار زبان مشــترک 
شــکل بگیــرد. در عیــن حــال هــر کــدام از ایــن مؤلفه هــا 
ــل آن  ــر و تبدی ــه مهاج ــک جامع ــتگی ی ــع همبس ــد مان می توان
بــه یــک دیاســپورای فعــال باشــد. ایرانیــان یــک شــهر فرضــی در 
اســکاندیناوی را در نظــر بگیریــد. بســیار دشــوار اســت کــه یــک 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــی ب ــه تازگ ــه ب ــه ک ــه نخب دانش آموخت
ــداز،  ــال سیاســی بران ــک فع شــغلی مناســب مهاجــرت کــرده، ی
یــک ایرانــی بهایــی و یــک فعــال حقــوق اقــوام ایرانــی را حتــی 
ــا  ــت اساس ــوان گف ــرد. می ت ــع ک ــم جم ــی دور ه ــک مهمان در ی
ــی  ــا مفهوم ــا دیاســپورای کرده ــی و ی ــان ایران دیاســپورای بهایی
ــر از دیاســپورای ایرانــی اســت. واگرایــی ایرانیــان مهاجــر  دقیق ت
ــی از آن  ــدارد. بخش ــی ن ــا مذهب ــی ی ــأ سیاس ــا منش ــه تنه البت
ــران اســت.  ــت ای ــزی حکوم ــالش و برنامه ری ــان حاصــل ت بی گم
ــد راه  ــر نمی خواهن ــان مهاج ــب ایرانی ــه غال ــه این ک ــک نمون ی
ــا  ــاط ب ــر ارتب ــن خاط ــه همی ــد و ب ــود ببندن ــر خ ــت را ب برگش
ــه روابــط شــغلی و دوســتانه فــرو می کاهنــد  دیگــر ایرانیــان را ب

ــی دوری  ــت سیاس ــائبه فعالی ــش دارای ش ــه و کن ــر رابط و از ه
می کننــد. اگــر هــم ایرانیــان مهاجــر را دیاســپورا بنامیــم بیشــتر 
مشــمول قاعــده »دیاســپورای قلمروزدایــی شــده« هســتند؛ زیــرا 
ــر از  ــی پررنگ ت ــی و دین ــت سیاس ــان هوی ــیاری از آن ــرای بس ب
هویــت ملــی و قومــی اســت. اینکــه مثــال اقلیــت بهایــی شــدیدا 
بــر هویــت دینــی خــود پافشــاری کنــد البتــه قابــل درک اســت. 
ــه  ــی نگــره سیاســی چــپ ک ــان مهاجــر حت ــان ایرانی ــا در می ام
ــن  ــت و میه ــوم ملی ــا مفه ــل ب ــدارد در تقاب ــی ن ــا دلیل قاعدت
دوســتی باشــد، غالبــا در ســتیز بــا هــر چیــزی اســت کــه مفهــوم 
ملــی دارد. هفتــم آبــان 1395هــزاران ایرانــی در پاســارگاد اجتماع 
و تظاهــرات کردنــد. جســتجو در وبســایت های خبــری و تحلیلــی 
منتســب بــه گروه هــای چــپ نشــان می دهــد کــه عمدتــا 
ــاب  ــایت ها بازت ــن س ــرات در ای ــرب آن تظاه ــد ع ــعارهای ض ش
یافتــه اســت. نشــان هایی وجــود نــدارد کــه میهن دوســتی لزومــا 
بــه معنــای فاشیســم باشــد و یــا اینکــه لزومــا چپ هــای جهــان 
ــا دســت  ــا فعالیت هــای ضــد وطن دوســتی شــناخته شــوند، ام ب
کــم در جلــوه رســانه ای، چــپ ایرانــی بــه صــورت پررنــگ علیــه 
ــران  ــا وطــن دوســتی و ای ــه نســبتی ب ــزی اســت ک ــر آن چی ه
دارد. آن روی دیگــر ســکه ملی گراهــای مهاجــری اســت کــه بــه 
ــرا  ــه ظاه ــرا ک ــای قومیت گ ــا گروه ه ــتیزند؛ ی ــالم س ــدت اس ش
مقصــر نقــض حقــوق اقــوام را نــه ســاختار سیاســی کشــور، بلکــه 
اقتضائــات نــژادی و اجتماعــی اکثریــت جمعیــت ایــران می داننــد.

ــرت  ــده مهاج ــد پدی ــخص کن ــت مش ــات توانس ــن مقدم ــا ای آی
پنــج میلیــون ایرانــی پــس از انقــالب را می تــوان دیاســپورا 
نامیــد؟ نــه، هرگــز. ایــن مقدمــات پراکنــده عمــال ذهــن را دربــاره 
ــخ  ــده در تاری ــت ش ــی ثب ــوم پراکندگ ــن ق ــت بزرگ تری وضعی
ایــران نابســامان تر می کنــد. در عیــن حــال نشــان می دهــد 
ــی  ــق و بررس ــته تحقی ــزان شایس ــه می ــوع چ ــن موض ــه ای ک
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــت. در پاس ــر اس ــران معاص ــاره ای درب
بــرای نجــات از یــک حکومــت نادل خــواه چــه بایــد کــرد، گفتــه 
شــده کــه همــان کاری کــه هنــگام شــیوع طاعــون بایــد انجــام 
ــوان  ــت می ت ــن. در نهای ــرزمین ممک ــن س ــه دورتری ــرار ب داد: ف
ــون  ــج میلی ــل داد. پن ــت تقلی ــه سیاس ــا را ب ــن بحث ه ــه ای هم
ایرانــی از حکومتــی نادل خــواه  بــه دورتریــن ســرزمین های 
جهــان گریخته انــد )لس آنجلــس تقریبــا دورتریــن نقطــه جهــان 
ــه  ــا هم ــن(. ام ــره زمی ــران اســت، درســت در آن ســوی ک از ته
ماجــرا سیاســت نیســت. دیاســپورای ایرانــی بازتــاب دهنــده چنــد 
الیــه بــودن و تنــوع تاریخــی، دینــی، سیاســی و فرهنگــی جامعــه 
ــن  ــن ای ــرمایه نمادی ــن س ــی مهم تری ــت ایران ــی اســت. هوی ایران
دیاســپورا ســت. امــا آشــکارا از درون و بیــرون دیاســپورای ایرانــی 
بــه ایــن هویــت حملــه می شــود. شــاید هــم موضــوع بــه واســطه 
مقیــاس زمانــی آن پیچیــده شــده اســت. گریــز هنــوز ادامــه دارد. 
ــه ایــن پدیــده بایــد خــارج از  دیاســپورا هنــوز شــکل نگرفتــه. ب
ــان  ــی از ایرانی ــمار اندک ــت. ش ــانه نگریس ــان و رس ــاس زم مقی
ــاره مهاجــران از  ــد. عمــده داده هــای مــا درب مهاجــر رســانه دارن
ــه حکومــت  ــا رســانه هایی متمایــل ب رســانه های دولتــی ایــران ی
ــه  ــد ک ــات می گوی ــن مقدم ــه ای ــد. هم ــت می آی ــه دس ــران ب ای

ــر بشناســیم. ــی را بیشــتر و بهت ــد جامعــه مهاجــران ایران بای
ناصر کرمی
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ــی از چنــد منظــر بســیار مهــم اســت. بررســی تأثیــر وضعیــت سیاســی و اقتصــادی کشــور  داشــتن آمــار درســت از مهاجــران ایران
ــر تصمیــم مهاجــران، نقــش تغییــرات اجتماعــی و سیاســی ایــران در کاهــش و افزایــش مــوج مهاجــرت و تحلیــل این کــه  مقصــد ب

ــل اعتمــاد وابســته اســت.  ــه وجــود آمارهــای قاب ــران را تــرک می کننــد، ب ــا چــه دالیلــی ای چــه کســانی و ب
آمــار مهاجــران بــه تفکیــک جنســیت، ســن، تــوان اقتصــادی و انگیــزه مهاجــرت، می توانــد بــه تحلیــل تغییــر رونــد میــزان رفــاه و 
آزادی هــای اجتماعــی و احقــاق حقــوق شــهروندی کمــک کنــد. امــا موضــوع مهــم دسترســی قابــل اعتمــاد بــه ایــن داده هــا اســت. بــه 
علــل گوناگــون از جملــه دالیــل امنیتــی، پراکندگــی مهاجــران و دشــواری دسترســی بــه جزئیــات، عــدم اعتمــاد و همــکاری مهاجــران، 
ــت  ــن اولوی ــران کاردان، همچنی ــی و آمارگ ــد پژوهش ــای کارآم ــدان نهاده ــات، فق ــه اطالع ــی ب ــی در دسترس ــای قانون محدودیت ه
ســازماندهی و رســیدگی بــه نیازهــای اولیــه ماننــد امنیــت و غــذا و دارو، در بیشــتر مــوارد داده هــای مربــوط بــه مهاجــران بــه صــورت 

بســیار کلــی و جهانــی و یــا قــاره ای، تهیــه و ذخیــره می شــوند. 
بــر همیــن اســاس آمارهــای مشــخص و جزیــی دربــاره جامعــه مهاجــران ایرانــی نیــز دور از دســترس اســت. در واقــع تاکنــون هیــچ 
آمــار قابــل اعتمــادی از ایــن جمــع کــه از دو تــا شــش میلیــون نفــر بــرآورده می شــود، بــه صــورت منظــم و دســته بندی شــده ثبــت 

نشــده اســت. 
آنچــه کــه در دســتان مطالعــه شماســت برآمــده پژوهشــی ابتدایــی بــه آهنــگ گــردآوری داده هــای موجــود دربــاره ایرانیــان مهاجــر 
ــه  ــرای جلــب توجــه همــگان ب ــد گامــی باشــد ب ــا می توان ــری جامــع از موضــوع نیســت، ام ــی دادن تصوی ــن مطالعــه در پ اســت. ای
ــا انجــام مراحــل بعــدی ایــن  ــم ب اهمیــت گــردآوری روش منــد آمارهــا و طبقه بنــدی علمــی داده هــای در ایــن حــوزه. امیــد می بری
ــم  ــط فراه ــات مرتب ــرای تحقیق ــه و اســاس اســتواری ب ــرو، بن مای پژوهــش و انتشــار تدریجــی دســت آوردهای آن در وب ســایت قلم
شــود. آشــکار اســت کــه پشــتیبانی نهادهــای پژوهشــی و یــاری انجمن هــای ایرانــی و همــکاری پژوهشــگران گرامــی در نیــل بــه ایــن 

هــدف بســی کارآ و اثربخــش اســت.  

در ایــن مطالعــه بــازه زمانــی ١۹۵۵تــا ۲۰١۵ مــورد بررســی اســت )نمــودار١-١( , امــا دوره ای کــه بیشــتر بــا وجــوه مشــترکی قابــل 
تامــل اســت از ١۹۸۰ اســت تــا ۲۰١۵ . از همســانی های ســال های ایــن دوره  آن اســت کــه دلیــل اصلــی مهاجــرت مســائل سیاســی- 
اجتماعــی بــوده اســت و مهاجرت هــای مثــال ناشــی از نیازهــای پزشــکی بــه جــز بخشــی از ســال های انتهــای جنــگ میــان ایــران و 
عــراق کمتــر بوده انــد. دیگــر وجــه اشــتراک ایــن چهــار دهــه آن اســت کــه مهاجــرت ایرانیــان از کشــور بیشــتر از بازگشــت آنــان بــه 
کشــور بــوده اســت ١. در ســال ۲۰۰۰ کــه بیشــترین بازگشــت مهاجــران بــه ایــران رخ داده، ١۲۰۰۰هــزار نفــر بــه کشــور مهاجــرت 
کرده انــد. در ســال های آغازیــن جنــگ، دلیــل اصلــی مهاجرت هــا نیــاز بــه درمــان بــوده کــه بــا توجــه بــه تعــداد فــراوان مجروحــان 
و معلــوالن جنــگ قابــل توضیــح اســت . همین طــور بازمانــدگان ، خانواده هــا و یــا آســیب دیــدگان از زنــدان و مجازات هــای ســنگین 
بــا دالیــل اختالفــات سیاســی بــا حکومــت در دهــه  شــصت )بازمانــدگان احــزاب فعــال پیــش از انقــالب( و پــس از آن در پنــج ســال 
میانــی از ســال ١۹۹۵ تــا ســال ۲۰۰۰ مهم تریــن دلیــل کــوچ ایرانیــان بــه خــارج محدودیت هــا و ممنوعیت هــای سیاســی و اجتماعــی 
اســت گــر چــه بــه نظــر می رســد هم زمــان بــا دوره  ریاســت جمهــوری محمــد خاتمــی , تعــداد بیشــتری امــکان ایــن را داشــتند کــه 
ــه  ــا  ابتــدای ۲۰١۵ب ــا وجــود آنکــه  درســال های  ۲۰١۰ ت ــد . ب ــه ایــران بازگردن ــا احســاس امنیــت ب ــا ب از کشــور خــارج شــوند و ی
ــوان گفــت  ــات چالــش برانگیــز ســال  ۸۸ در جمعیــت مهاجــران تغییــری ثبــت شــده اســت امــا می ت علــت حــوادث بعــد از انتخاب
در مجمــوع , مــوج مهاجــرت در پانــزده ســال اخیــر نیــز تقریبــا بــا دوره قبــل از ایــن اوج مهاجــرت ) ١۹۹۵ تــا ۲۰۰۰( برابــر اســت .  
از ایــن پــس در ایــن نوشــته بــرای رعایــت اختصــار از »دالیــل سیاســی و اجتماعــی« بــا عبــارت »دالیــل سیاســی« یــاد می کنیــم. 
البتــه دلیــل دیگــر و مهم تــر ایــن جایگزینــی آن اســت کــه شــرایط ناهنجــار اجتماعــی در ایــران- ماننــد اعمــال محدودیــت و فشــار 

بــر اقلیت هــای جنســی و مذهبــی، اقــوام و نژادهــای ایرانــی كــه دلیــل تعــداد قابــل توجهــی از مهاجرت هــا اســت- نیــز در مشــکالت 
ــه مشــکالت سیاســی  ــوان ب ــز می ت ــودن قوانیــن ریشــه دارد. پــس نابســامانی های اجتماعــی را نی ــز ب سیاســی و نقــص و تبعیض آمی
تأویــل كــرد . در مجمــوع اعــداد نشــان می دهنــد در چهــل ســال اخیــر جمعیــت مهاجــران ایرانــی تقریبــا یکســان و میانگیــن ســاالنه 

یــك میلیــون نفــر بــوده اســت.
در مطالعــه جمعیتــی مهاجــران، جنســیت و ســن ۲ آنــان نیــز مهــم اســت. در بخشــی از اســناد آرشــیو ۳ ، آمــار مهاجــران بــر اســاس 
ســن و جنســیت بررســی شــده اســت. بــر اســاس )نمــودار ۲-١( در ســال ١٩٩٠ حــدود ٦٥٠ هــزار نفــر مهاجــرت كرده انــد، كــه ســن 
ــا رده ی  ــان ۲٠ تــا ۲٤ ســال اســت. فــارغ از جنســیت، اختــالف جمعیتــی قابــل توجهــی در رده ســنی ۲٠ تــا ۲٩ ســال ب بیشــتر آن
ســنی باالتــر وجــود دارد. بــه معنــای  مهاجــرت نیــروی جــوان آمــاده كار و تحصیــل و تشــکیل خانــواده، بــه خــارج از كشــور اســت.

)نمــودار ۳-١(  نشــان می دهــد در ســال ۲٠٠٠ به رغــم كاهــش جمعیــت مهاجــران، بــازه ســنی و تفــاوت زنــان و مــردان مهاجــر بــا 
وضعیــت آنــان در ســال ١٩٩٠ كمابیــش همســان اســت. امــا در ســال ۲٠١۳ جمعیــت مهاجــران ۲٠ تــا ۳٩ ســاله تقریبــا یکنواخــت 
ــه در  ــد نشــانه آن باشــد ك ــن می توان ــی باشــد. همچنی ــای خانوادگ ــد نشــانه مهاجرت ه ــن موضــوع می توان ــودار ٤-١(. ای اســت )نم
ــن  ــد. همی ــه زده ان ــراد در ســنین گســترده تری صدم ــه اف ــه ب ــش یافت ــی افزای ــی و قضای ــا دو دوره پیــش، مشــکالت قانون مقایســه ب
ــای  ــال فعالیت ه ــور مث ــه ط ــردی ب ــه ف ــا ك ــن معن ــت؛ بدی ــراد اس ــی اف ــی و سیاس ــکالت اجتماع ــدن مش ــی ش ــانه طوالن ــور نش ط
روزنامه نــگاری خــود را در دوران دانشــجویی )بــا میانگیــن ســنی زیــر ۲٥ ســال( آغــاز كــرده امــا مشــکالت وی در اواخــر دهــه ســوم 

ــا تأخیــر وادار می كنــد. ــه مهاجرتــی دیــر هنــگام و ب زندگــی همچنــان ادامــه دارد؛ مشــکالتی كــه نهایتــن او را ب
معمــوال گروه هــای مهاجــر بــه لحــاظ اجتماعــی، وابســتگی های سیاســی، میــزان تحصیــالت، وضعیــت اقتصــادی و انگیــزه مهاجــرت 
همگــن نیســتند. ایرانیــان خــارج از كشــور نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســتند. نمــودار ٥-١ كــه بــر اســاس سرشــماری انجــام شــده 
در ســال ۲٠٠٦ تهیــه شــده، پراكندگــی نســل متولــد شــده مهاجــران ایرانــی در ده كشــور مقصــد را نشــان می دهــد. ایــن كشــورها 
)البتــه سرشــماری كشــور تركیــه در آن لحــاظ نشــده اســت( محــل بیشــترین زاد و ولــد ایرانیــان مهاجــر هســتند. كیفیــت اقتصــادی 
و رفــاه و آزادی اجتماعــی ایــن كشــورها قابــل توجــه اســت. البتــه ایــن تراكــم و پراكندگــی جمعیــت لزومــا بــا آمــار ایرانیــان متقاضــی 
پناهندگــی در كشــورهای مهاجــر پذیــر منطبــق نیســت.  افــزون بــر ایــن بــه  رغــم تعــداد فــراوان فارســی زبانــان در بیــن ایرانیــان 
ــان،  ــز بهایی ــی نی ــاظ مذهب ــه لح ــا. ب ــه كرده ــا، البت ــا، آذری ه ــود دارد: تركمن ه ــم گیری وج ــی چش ــی و زبان ــوع قوم ــر تن مهاج
مســیحیان، زرتشــتیان و كردهــای ســنی مذهــب و ارمنی هــا ، پــس از شــیعیان درصــد قابــل مالحظــه ای از ایرانیــان مهاجــر هســتند. 

اداره آمــار ایــاالت متحــده آمریــکا تخمیــن زده اســت كــه جامعــه ایرانــی- آمریکایــی ) از جملــه نســل های متفــاوت متولــد شــده در 
ایــاالت متحــده ( ۳۳٠٠٠٠ نفــر اســت. امــا بررســی های انجــام شــده بــا اســتفاده از روش و مدل هــای آمــاری جایگزیــن، تعــداد واقعــی 
آمریکایی هــای ایرانی تبــار را ٦٩١٠٠٠ تــا یــك و نیــم میلیــون نفــر بــرآورد كــرده اســت. البتــه گروهــی برآننــد آمــار مهاجــران بیــش 
ــار رســمی  ــا آم ــد و نتیجت ــان نمی كنن ــاره خــود بی ــات دقیقــی درب ــا در سرشــماری ها اطالع ــرا بیشــتر ایرانی تباره ــن اســت؛ زی از ای
كمتــر از تعــداد واقعــی ایــن افــراد هســتند. بیشــتر آمریکایی هــای ایرانــی  تبــار در ایالــت كالیفرنیــا ســاكن هســتند. افــزون بــر یــك 
چهــارم ایرانــی- آمریکایی هــا بیــش  از بیســت و پنــج ســال اســت كــه در آمریــکا زندگــی می كننــد. امــا بســیاری از مهاجــران ایرانــی 
در كانــادا بیــن ســال های ١٩٩٦ و ۲٠٠١ در آن كشــور پذیرفتــه شــده اند. گفتنــی اســت بیشــتر آنــان بــر اســاس قوانیــن نــه چنــدان 
دشــوار مهاجــر پذیــری كانــادا و از طریــق ویزاهــای تحصیــل و اشــتغال - و نــه از طریــق تقاضــای پناهندگــی - بــه كانــادا مهاجــرت 
ــادا،  ــان مهاجــر كان ــا ۲٠٠٠ ایرانی ــی از ١٩٩٠ ت ــك جهان ــار بان ــر آم ــدگار شــدند. براب ــا تثبیــت شــرایط زندگــی آنجــا مان ــد و ب كردن
ــان از تســهیالت  ــت نشــانه اســتفاده ایرانی ــن وضعی ــن كشــور داشــته اند. ای ــد كار در ای ســهمی ١۲ درصــدی در اشــتغال زایی و تولی
ــا  ــد زندگــی در مقایســه ب ــن شــرایط جدی ــرای یافت ــن راه ب ــح ای ــادا اســت؛ و ترجی ــذاری اقتصــادی در كان ــا ســرمایه گ مهاجــرت ب
دشــواریهای مســیر تقاضــا و پذیــرش پناهندگــی موضوعــی كــه تفــاوت مهــم الگویــی مهاجــرت بــه اتحادیــه اروپــا را روشــن می كنــد. 
هــر چنــد محدودیــت دفاتــر ســفارت كانــادا در كشــورهای همســایه  ایــران و نبــود ایــن دفتــر در ایــران هزینــه و زمــان زیــاد ســفر 
مهاجرتــی بــا اهــداف كار و تحصیــل و ســرمایه گــذاری بــه كانــادا هــم باعــث كاهــش جمعیــت جامــع ورود مهاجریــن ایرانــی بــه كانــادا 

ــر شــده اســت.  در ســال های اخی
موضــوع مهــم و قابــل توجــه دیگــر تکــرار و شــباهت  همیــن خــط  تغییــر الگــو در مهاجــرت بــه آمریــکا اســت. آمــار منتشــر شــده در 
ســایت رســمی دانشــگاه واشــنگتن جمعیــت دانشــجویان مهاجــر ایرانــی را در مقایســه بــا دیگــر ملیت هــا نشــان می دهــد. ایــن آمــار 
هــم جمعیــت فــراوان ایرانیــان ســاكن آمریــکا را ) بــه شــکل دائــم و یــا موقــت( را توضیــح می دهــد و هــم می توانــد بیانگــر تفــاوت 

الگــوی مهاجــرت ایرانیــان بــه امریــکا باشــد.                                                                            .                                                                               

ــا تقاضــای  ــار نشــان می دهــد مقصــد بیشــتر مهاجــران ب ــه، مقصــد مهاجــران اســت. آم ــن مطالع ــل ای ــرای تکمی دیگــر داده الزم ب
ــه گرفتــن پناهندگــی شــوند، آلمــان اســت )نمــودار ١-۳( هــر  پناهندگــی كــه توانســته اند ایــن فراینــد را ســپری كــرده و موفــق ب
چنــد طبــق توضیــح مقامــات بــه دالیــل امنیتــی آمــار از ابتــدای ســال ۲٠٠۲ منتشــر شــده اســت ) یعنــی در بــازه  زمانــی كوتاه تــری 

و  زیســت  محیــط  فیزیــک  ارشــد  کارشــناس 
 انرژی هــای تجدید پذیــر از دانشــگاه توریــن در ایتالیا 
ــت و  ــط زیس ــوزه  محی ــال در ح ــگار و فع روزنامه ن
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نســبت بــه بقیــه کشــورها امــار در دســترس موجــود اســت(. 
مقصدهــای بعــدی مهاجــران بــه ترتیــب ایالــت متحــده آمریــكا و ســوئد )بــا اختــاف انــدک( )جــدول ٢-٣( و )جــدول ٣-٣( ســپس 
انگلیــس )جــدول ۴-٣( و کانــادا  )جــدول ۵-٣( )امــا بــا فاصلــه معنــا داری از ســوئد( هســتند. بــه ایــن ترتیــب پنــج مقصــد بعــدی 

ایرانیــان متقاضــی پناهندگــی بعــد از آلمــان کامــل می شــود.
بررســی تغییــرات مــوج پناهنــدگان در واحــد زمــان ) بــه اســتثنای کشــور آلمــان کــه در بخشــی از آمــار آن نقــص عــددی وجــود دارد( 
نشــان می دهــد بــه نســبت موقعیت هــای تاریخــی و تغییــرات سیاســی در ایــران و یــا متناســب بــا امــكان ســفرهای بــدون پاســپورت 
و اوراق هویــت و نیــز احتمالــن براســاس تغییــر قوانیــن پذیــرش پناهندگــی در هــر کشــور رفتــار جمعیتــی نمودارهــا تغییــر می کنــد. 
بــه طــور مثــال جمعیــت پناهنــدگان در کانــادا تــا پیــش از ســال ٢٠1٠ بــه طور میانگیــن  بیــن ۵٠٠٠ تــا ٧٠٠٠ تغییــر کــرده اســت 
و پــس از آن کاهــش می یابــد. تــا آنكــه ســال ٢٠1۵ بــه کمتریــن حــد می رســد. ایــن موضــوع همان طــور کــه گفتــه شــد شــاید بــه 
ایــن عوامــل بســتگی داشــته باشــد: آســانی ســفر و اقامــت در کانــادا بــا انــواع ویزاهــای تحصیلــی و کار، دشــواری ســفر غیــر قانونــی 
ــادی از  ــان )یعنــی کشــورهایی کــه تعــداد زی ــر ســازمان ملــل در ترکیــه و یون ــادا، کنــدی پاســخگویی دفات ــه کان ــدون مــدرک ب و ب

پناهنــدگان سیاســی در آنجــا مجــوز پــرواز و ســفر بــه کانــادا را دریافــت می کننــد( بــه متقاضیــان پناهندگــی.
از ســوی دیگــر در ســال ٢٠1۵ انگلیــس میزبــان بیشــترین پناهنــدگان سیاســی ایرانــی بــوده اســت؛ بــا میانگیــن پناهنــدگان سیاســی 
ایرانــی ده تــا دوازده هــزار نفــر در ســال اســت کــه در مقایســه بــا آمارکلــی پناهنــدگان ایرانــی رقــم چشــم گیری اســت. امــا ســوئد و 
ایــاالت متحــده آمریــكا در ســال های ابتــدای جنــگ تــا ســال های بحــران کشــتار زندانیــان سیاســی و مشــكات اجتماعــی در ایــران، 
بیشــترین پناهنــدگان ایرانــی را میزبانــی کرده انــد. ایــن آمــار در مــورد ســوئد نزولــی اســت. ایــن رونــد در آمریــكا نیــز به رغــم موجــی 

افزایشــی در ســال های ٢٠٠٠ تــا ٢٠٠٦ در مجمــوع رو بــه کاهــش اســت.
ــدگان از  ــر پناهن ــترده دیگ ــوج گس ــی و م ــت پناهندگ ــد درخواس ــورها در تایی ــدی کش ــن، اولویت بن ــر قوانی ــوئد تغیی ــورد س در م
کشــورهایی چــون ســوریه و عــراق و افغانســتان می توانــد از دالیــل کاهــش جمعیــت پناهنــدگان ایرانــی در ســال های اخیــر باشــد. 
ــا وجــود تمــام فــراز و نشــیب  تحــوالت ایــران و نیــز تغییــر مــوج مهاجــران و دالیــل مهاجــرت  آمارهــا هم چنیــن بیــان می کننــد ب
ــاال اســت کــه در  ــار ب ــی اســت. همیــن آم ــا ٢٠ هــزار مهاجــر ایران ــرای 1۵ ت ــه طــور میانگیــن ســالیانه پذی آنهــا، آلمــان همــواره ب
نهایــت نشــان می دهــد )جــدول ٦-٣( ٣٣.1٨ درصــد مهاجــران ایرانــی کــه در دفتــر کمیســاری پناهنــدگان ســازمان ملــل بــا عنــوان 
ــودن ایــن دو  ــادا و آمریــكا و چنــد فرهنگــی ب متقاضــی پناهندگــی ثبــت شــده اند، در آلمــان زندگــی می کننــد. به رغــم وســعت کان
کشــور پهنــاور، آلمــان در قلــب اروپــا میزبــان بیشــترین مهاجــران ایرانــی اســت. در رده هــای بعــد ایــاالت متحــده امریــكا بــا 1٩.٧۵ 
درصــد و انگلیــس بــا 1٣.٧٢ درصــد در رتبــه دوم و ســوم قــرار دارنــد. بایــد در نظــر داشــت در واقــع ایــن آمــار بــر اســاس متقاضیــان 

پناهندگــی ثبــت شــده اســت نــه افــرادی کــه بــا ملیــت ایرانــی در کشــوری غیــر ایــران زندگــی می کننــد. 

مهاجــران بــا دالیــل اعتقــاد بــه مذهــب و یــا دیــن خاصــی نیــز بخــش قابــل توجهــی از پناهنــدگان ایرانــی هســتند و نمی شــود تاثیــر 
آنــان بــر آمــار را نادیــده انگاشــت. 

بیــش از ٩۵ درصــد ایرانیــان مســلمان هســتند؛ بــا ایــن حــال اقلیت هــای مذهبــی همــواره بخــش مهمــی از تاریــخ و فرهنــگ ایــران 
زمیــن بوده انــد. آمــار دقیقــی از مهاجــرت اقلیت هــای مذهبــی ) کــه بیشــتر ناشــی از فقــدان آزادی عقیــده و مذهــب در ایــران اســت( 
ــر  ــد گــواه اســتواری ب ــران در طــی ســال های مختلــف می توان ــان در ای ــه آمــار جمعیتــی آن ــدارد، امــا نگاهــی مقایســه ای ب وجــود ن
خــروج جمعیــت زیــادی از آنــان از ایــران باشــد  بــه نقــل ازWorld Religion Database  )1-۴( ایــن موضــوع را در مــورد مســیحیان 
ایــران مشــهود اســت. بــه چنــد دلیــل آمــار دقیــق و منســجمی از مهاجــران مذهبــی وجــود نــدارد. مهم تریــن علــت شــرایط امنیتــی 
ــی  ــا اجتماع ــی  سیاســی ی ــی باشــد مصــداق پناهندگ ــق تقاضــای پناهندگ ــوع مهاجــرت از طری ــن ن ــر ای ــن اگ ــر ای ــاوه ب اســت؛ ع
ــكات و  ــی از مش ــای ناش ــتر مهاجرت ه ــر بیش ــوی دیگ ــرد. از س ــا می گی ــا ج ــر مجموعه ه ــن زی ــی از ای ــود و در یك ــف می ش تعری
ــت  ــزی و حمای ــا برنامه ری ــر دنی ــب، در سراس ــن و مذه ــان دی ــال هم ــی فع ــای مذهب ــیله گروه ه ــه وس ــی، ب ــای عقیدت محدودیت ه
می شــوند و از آنجــا کــه ایــن گروه هــا در کشــورهای اروپایــی و آمریــكا انجمن هــای غیــر دولتــی هســتند، در بیشــتر مــوارد بــه نشــر 
آمــار دقیــق ســالیانه مكلــف نیســتند. البتــه پراکندگــی ایــن گــروه از مهاجــران نیــز بســیار زیــاد اســت: از زرتشــتیان کوچیــده بــه 
هنــد گرفتــه تــا مســیحیان و بهائیــان کوچیــده بــه اروپــا و آمریــكا. از طرفــی خــود گروه هــای مذهبــی نیــز از زیرگروه هــای اقلیتــی 

ــد. ــاری را مشــكل تر می کن ــات آم ــه جزئی ــز دسترســی ب ــن موضــوع نی ــه ای ــده اند ک ــری تشــكیل ش کوچك ت
در جمــع بنــدی نهایــی می تــوان گفــت ایــن آمارهــا و نمودارهــای پراکندگــی جمعیــت افــزون بــر این کــه  درصــد جمعیتــی مهاجــران 
ــدگان  ــد پناهن ــد )٦-٣( روشــن می کن ــا هســتند نشــان می ده ــه اروپ ــای اتحادی ــا اعض ــه عمدت ــف را ک ــی در کشــورهای مختل ایران
ــازمان  ــدگان س ــی پناهن ــاری عال ــر کمیس ــی از دفت ــده عرب ــارات متح ــترالیا و ام ــا اس ــه ت ــا گرفت ــان و ایتالی ــپانیا و یون ــی از اس ایران

ــد.  ــی کرده ان ــای پناهندگ مللتقاض
ایــن آمــار نشــانگر مــوج مهاجــران جــوان ایرانــی اســت کــه بــرای بهبــود شــرایط زندگــی، تحصیــات تكمیلــی، برابــری اجتماعــی، 

ــد. ــدون آن در می نوردن ــا ب ــی ی ــا مــدارک قانون ــان و مذهــب مرزهــا را ب حــق آزادی بی
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جمعیت ایرانیان مهاجر به مقاصد متفاوت بر اساس سن و جنسیت,  رفرنس: 
Part I. Global legal instruments related to international migration

)1-2(

)1-3(

)4ص-1(

)نمودار1-2(

 جمعیــت مهاجــران ایرانــی  بــه مقاصــد مختلــف بــا تفکیــک دالیــل مهاجــرت در بــازه زمانــی 1955 تــا 2015 کــه ایــن اطالعــات در 
ابتــدای ســال 2016 بــه روز رســانی شــده اســت. 

: )UNHCR’s population of concern( برخی اصطالحات
Returned refuges

مطابــق تعریــف اســتاندارد ســازمان ملــل مهاجرانــی کــه عــزت و میــل خــود و البتــه بــا حفــظ مراتــب امنیــت بــه کشــور خــود بــاز 
می گردنــد. 

Refugees:
شــامل افــرادی اســت کــه تحــت کنوانســیون 1951 تقاضــای پناهندگــی خــود را اعــالم کرده انــد و مشــمول حمایــت و بهره گیــری 

از امکانــات و حفاظــت جانــی کشــور مقصــد قــرار می گیرنــد. 
Asylum-seekers:
are individuals who have sought international protection and whose claims for refugee status have not yet been 
determined, irrespective of when they may have been lodged.
Returned refugees:
are former refugees who have returned to their country of origin spontaneously or in an organised fashion but are 
yet to be fully integrated. Such return would normally only take place in conditions of safety and dignity.

Reference:
UNHCR Statics Database, high commissioner for refugees : 
http://popstats.unhcr.org/en/overview
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)به این نمودار در متن ارجاعی ندادم اما میتواند برای نمونه از امار مهاجران جهان از سال 1955 تا پایان سال 2015 قابل توجه باشد. (
نمونه ای از شیوه ارایه مهاجران به تفکیک کشور، سال، دلیل مهاجرت مستند در سایت مربوط به آمار و اسناد. 

جمعیــت آمــاری ایرانیــان مهاجــران کــه بــا دالیــل مشــکالت سیاســی از کشــور هــای مقصــد تقاضــای پناهندگــی کرده انــد کــه بــر اســاس درصــد و بــه تفکیــک 
مقصــد در بــازه زمانــی مشــخص در مــورد کشــور آلمــان امــار از ســال 2002 ثبــت شــده بــود و دلیــل آن در جایــی ازســند ذکــر نشــده .

)3-6(

Germany

United States of America

Sweden

United Kingdom

Canada
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ــل سیاســی  ــه دالی ــرادی کــه ب پــس از انقــالب 1979 شــمار اف
ــش چشــم گیری  ــد از کشــور خــارج شــوند افزای ــم گرفتن تصمی
یافــت. برخــی از ایــن افــراد بــه طور رســمی پناهنــده شــدند، زیرا 
بــرای خــود در ایــران آینــده ای نمی دیدنــد. گروهــی نیــز، عمدتــا 
افــراد تحصیــل کــرده و زنــان، نیــز بــدون آنکــه فعالیــت سیاســی 
داشــته باشــند، نمی توانســتند ســبک زندگــی تحمیلــی حکومــت 
ــل سیاســی و  ــه دالی ــرادی کــه ب ــد. بیشــتر اف ــی را بپذیرن انقالب
اجتماعــی از ایــران مهاجــرت کردنــد در کشــورهای غربی، شــامل 
ــادی  ــداد زی ــه تع ــکای شــمالی ســاکن شــدند. البت ــا و آمری اروپ
ــا از  ــد، ام ــه رفتن ــه ترکی ــایه از جمل ــورهای همس ــه کش ــز ب نی
آنجــا چــون همســایگان ایــران کشــورهای پناهنده پذیــر نبودنــد، 
بیشــتر مهاجــران ایرانــی بــه آن کشــورها بــه دالیــل اقتصــادی و 

ــد. ــه آنجــا رفته ان فرهنگــی ب
در ایــن نوشــتار کــه از »تاثیــر بــر فضــای سیاســی داخــل ایــران« 
صحبــت می کنیــم، مقصودمــان تنهــا تاثیرگــذاری کامــال مخالــف 
ــا گرایش هــای ایدئولوژیــک جمهــوری اســالمی نیســت، بلکــه  ب
ــی  ــا خط مشــی کل ــف ب ــه مخال ــق چ ــه مواف ــر، چ ــه تاثی هرگون
رژیــم مســتقر در ایــران مــراد اســت. بســیاری از ایرانیــان مهاجــر 
بــه ایــران رفــت و آمــد می کننــد و ایــن نشــان می دهــد تقابــل 
آشــکاری بــا حکومــت ندارنــد. برخــی از ایــن افــراد از خانواده های 
ــه  ــه ب ــتند و در نتیج ــت هس ــی حکوم ــی و نظام ــال دولت رج
حکومــت نزدیکنــد. امــا بســیاری دیگــر از افــرادی کــه بــه ایــران 
ــه  ــان را مهاجــر ب ــوان آن ــن حــال می ت ــد، و در عی ســفر می کنن
ــد  ــادی جامعه ان ــراد ع ــت، از اف ــی دانس ــی و حقوق ــای عرف معن

ــراق،  ــران و ع ــگ ای ــان جن ــال پای ــا 1988، س ــال 1979 ت از س
ــی  ــی و اجتماع ــل سیاس ــه دالی ــران ب ــترده مهاج ــوج گس دو م
ــش از  ــوج نخســت پی ــد. م ــر رفتن ــه کشــورهای دیگ ــران ب از ای
ســقوط بنی صــدر در ژوئــن 1981 و مــوج دوم بعــد از آن شــکل 
ــداران  ــامل زمام ــود ش ــر ب ــه محدودت ــت ک ــوج نخس ــت. م گرف
ــا فرهنــگ غــرب و نیــز  ــه پادشــاهی پهلــوی، آشــنایان ب بلندپای
کارمنــدان پاکســازی شــده بعــد از انقــالب می شــد و مــوج دوم 
ــوب  ــنفکران مغض ــی و روش ــاالن سیاس ــا، فع ــا انقالبی ه را عمدت
حکومــت مســتقر در دهــه 1980 شــامل چپ گرایــان، ملیگرایــان 

ــد.  ــکیل می دادن ــن تش و مجاهدی
ــوژی  ــا ایدئول ــازگاری« ب ــران »ناس ــن مهاج ــی مشــترک ای ویژگ
ــت  ــا حاکمی ــت ب ــود. مخالف ــران ب ــر ای ــده ب ــم ش ــی حاک سیاس
مســتقر نــه تنهــا وجــه مشــترک میــان ایــن دو دســته از 
مهاجــران، بلکــه »دلیــل« خــروج آنهــا از کشــور نیــز بــود. تفــاوت 
ناراضیــان سیاســی و عقیدتــی پیــش از انقــالب بــا ایــن دو گــروه 
ــوی  ــت پهل ــی حکوم ــان سیاس ــت. مخالف ــه اس ــن نکت در همی
ــان  ــرا بورســیه هم ــه از قضــا اکث ــد ک بیشــتر دانشــجویانی بودن
دولــت بودنــد. ایــن افــراد بــه لحــاظ حقوقــی مهاجــر نبودنــد، امــا 
ــی  ــای سیاس ــاره گروه ه ــالب، دوب ــس از انق ــان پ ــیاری از آن بس
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــران را علی ــارج از ای ــود در خ خ
ــی  ــجوی ایران ــدود 80000 دانش ــد. در 1977 ح ــازی کردن بازس
ــن  ــه ای ــی ک ــد، در حال ــل بودن خــارج از کشــور مشــغول تحصی
ــان،  ــد آبراهامی ــود. )یروان ــر ب ــا 18000 نف ــزان در 1963 تنه می

ــی، 1380، ص 530( ــر ن ــالب، نش ــن دو انق ــران بی ای

کــه بــه دالیــل مختلــف از ایــران خــارج شــده ، کشــوری دیگــر را 
بــرای اقامــت برگزیده انــد. ایــن افــراد از لحــاظ ســلیقه و گرایــش 
ــد. بنابرایــن،  ــا ایرانیــان داخــل ندارن ــی ب سیاســی تفــاوت چندان
اگــر مرادمــان از »تاثیــر« هرگونــه مدخلیــت و اعمــال نفــوذ بــر 
میــدان سیاســی ایــران باشــد، می تــوان گفــت ایــن مهاجــران بــه 

ــه عاملیــت سیاســی را تغییــر می دهنــد.  نحــوی معادل
ــی کــه فعالیــت سیاســی  ــان مهاجــران ایران ــه در می ــرای نمون ب
چندانــی نمی کننــد، برخــی پیــرو احــزاب و گروه هــای سیاســی 
داخلــی نظــام جمهــوری اســالمی اند و چنــدان بــه تحــول بنیادی 
اعتقــاد ندارنــد. دلیــل مهاجرت ایــن افراد شــاید در نهایــت عاملی 
مدیریتــی- سیاســی داشــته باشــد، امــا آنهــا چنیــن اســتنتاجی 
ندارنــد و اگــر هــم داشــته باشــند، ترجیــح می دهنــد بــه امکانــات 
درونــی و فرصت هــای- هرچنــد محــدود- ایجادشــده میــان 
ــن  ــد. ای ــد بندن ــران امی ــر ای ــف نظــام حاکــم ب جناح هــای مختل
گــروه از مهاجــران را نخبــگان اقتصــادی، کارگــران، فن ســاالران 
و افــراد عــادی تشــکیل می دهنــد. تاثیــر ایــن گــروه بــر میــدان 
ــان داخــل کشــور  ــر ایرانی ــر ب ــع عوامــل موث ــران تاب سیاســت ای
اســت. مثــال در انتخابات هــای جمهــوری اســالمی و دیگــر 
ــروی از فضــای  ــه پی ــراد ب ــن اف ــی کشــور، ای ــای عموم رویداده

ــد.  ــه انتخــاب و عمــل می زنن ــی کشــور دســت ب داخل
ــکان  ــران ام ــارج از ای ــای خ ــو آزادی ه ــه در پرت ــی ک ــا گروه ام
ــر  ــدازه ب ــا چــه ان ــد ت ــی و سیاســی بیشــتری دارن ــت مدن فعالی
فضــای سیاســی داخــل تاثیــر می گذارنــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن 
پرســش بایــد مطالبــات فضــای سیاســی داخــل را در نظــر داشــته 

باشــیم. در واقــع، بایــد بــه دو پرســش پاســخ داد: نخســت آنکــه 
مطالبــات و خواســته های بیشــتر مــردم ایــران تــا چــه انــدازه بــا 
اهــداف مهاجــران ناراضــی ایرانــی همپوشــانی دارد؟ دیگــر آنکــه 
فعالیــت مهاجــران ایرانــی منتقــد شــرایط سیاســی کشــور تــا چه 
ــور  ــل کش ــان داخ ــته های ایرانی ــری خواس ــکل گی ــزان در ش می

موثــر اســت؟

ــه  ــرد ک ــادآوری ک ــد ی ــن دو پرســش بای ــه ای ــش از پاســخ ب پی
ــای  ــر فض ــر ب ــان مهاج ــذاری ایرانی ــزان اثرگ ــی می ــن کّم تعیی
ــای  ــد از روش ه ــت و بای ــن نیس ــور ممک ــل کش ــی داخ سیاس
ــای  ــفانه آماره ــخ داد. متاس ــاال پاس ــش های ب ــه پرس ــری ب دیگ
ــود دارد  ــور وج ــارج از کش ــان خ ــاره ایرانی ــه درب ــدودی ک مح
تنهــا شــامل اطالعاتــی ماننــد محــل اقامــت، ســال ورود، ترکیــب 
جنســیتی و در برخــی کشــورها میــزان تحصیــالت آنــان اســت. 
حتــی میــان آمارهــای رســمی جمهــوری اســالمی دربــاره 
ایرانیــان خــارج از کشــور، مهمــان یــا مهاجــر، و آمارهــای رســمی 
کشــورهای دیگــر تفاوت هــای زیــادی وجــود دارد. بنابرایــن بایــد 
ــذاری  ــن اثرگ ــزان ای ــنجش می ــرای س ــری ب ــای دیگ از روش ه

ســود جســت.
یکــی از راه هــای بررســی ایــن موضــوع، توجــه بــه تعداد رســانه ها، 
ــائل  ــه مس ــه ب ــت ک ــران اس ــارج از ای ــریات خ ــالت و نش مج
ــانه های  ــی از رس ــار دقیق ــد آم ــد. هرچن ــران می پردازن ــل ای داخ
ــادگی و  ــا به س ــدارد، ام ــود ن ــران وج ــارج از ای ــی زبان خ فارس
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ــن  ــه ای ــی و کالن. البت ــای سیاس ــا راه حل ه ــد ت ــدا می کنن پی
ــاوت رویکــرد  ــی از تف ــا وقت ــه م ــد در نظــر داشــت ک را هــم بای
می گوییــم مقصودمــان ایــن نیســت کــه ایرانیــان مهاجــر هیــچ 
اطالعــی از ایــن مــوارد ندارنــد، بلکــه مقصــود تاکیــد بــر تجربــه 

عملــی و مســائل متفــاوت ایــن دو جامعــه ایرانــی اســت.

امــا پرســش اصلــی: مهاجــران تــا چــه انــدازه از لحــاظ سیاســی 
موثرنــد؟ بــا توجــه بــه محدودیت هــای اشــاره شــده کــه در پاســخ 
ــذاری  ــن اثرگ ــم ای ــوار اســت بگویی ــن پرســش، دش ــه ای دادن ب
ــه از  ــاس آنچ ــر اس ــا ب ــت. ام ــه اس ــزان و چگون ــه می ــا چ دقیق
ــان می دانیــم می توانیــم  ایرانیــان مهاجــر و نیــز خواســته های آن
ــی آن اشــاره کنیــم.  ــه ســویه های ســلبی و ایجاب دســت کــم ب

ــم  ــت ک ــران، دس ــه مهاج ــد هم ــر همانن ــان مهاج ــوال ایرانی اص
ــدا  ــران ج ــل ای ــه داخ ــود را از جامع ــران، خ ــل اول مهاج نس
نمی داننــد. بــه همیــن دلیــل، میــزان اثرگــذاری ایرانیــان داخــل 
ــل توجــه اســت.  ــی قاب ــر مهاجــران ایران کشــور از یــک منظــر ب
ــای  ــا جنبش ه ــگ ت ــف، از جن ــی مختل ــای سیاس در رویداده
مدنــی، بارهــا شــنیده ایم و دیده ایــم کــه ایرانیــان خــارج از 
کشــور تــالش کرده انــد نماینــده وفــادار ایرانیــان داخــل باشــند. 
ــان از مــردم ســاکن داخــل مرزهــا نشــانگر ایــن  حمایت هــای آن
میــزان اثرگــذاری از درون بــه بــرون اســت. امــا در مــواردی ایــن 

ــود.  ــوس می ش ــذاری معک اثرگ
از  می کننــد  ســعی  داخــل  ایرانیــان  کــه  اســت  طبیعــی 
تجربه هــای بیشــتر خارج نشــینان مهاجــر اســتفاده کننــد. 
آزادی بیــان و دسترســی بــه منابــع بیشــتر دانــش، دســت کــم در 
ســطح معرفتــی، بــرای مهاجــران ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 
کــه بــه روشن ســازی ذهــن جامعــه داخــل کشــور کمــک کننــد. 
انتشــار نشــریات متعــدد آنالیــن و نیــز رســانه های فارســی زبــان 
ــر  ــذاری از نظ ــن اثرگ ــت. ای ــت کمک هاس ــن دس ــواری از ای ماه
ــه  ــذاری سیاســی ب ــواردی بســیار بیشــتر از اثرگ فرهنگــی در م
ــران  ــارج از ای ــی در خ ــبک زندگ ــت. س ــی واژه اس ــای فن معن
ــی، دســت کــم شهرنشــین منتقــل  ــه جامعــه ایران ــه تدریــج ب ب
می شــود. مــراودات خصوصــی و عمومــی میــان ایرانیــان دو 
ــا  ــرا آنه ــت زی ــر اس ــه مهاج ــوی جامع ــب از س ــرز اغل ــوی م س

ــازه هســتند.  ــرزمین ت ــوغات از س ــده س ــه آورن هســتند ک
ــت دو  ــت. سیاس ــر اس ــی پیچیده ت ــت کم ــطح وضعی ــا در س ام
ــن و  ــبکه های آنالی ــترش ش ــی. گس ــری و عمل ــطح دارد: فک س
جمهــوری  ســخت گیرانه  سیاســت های  نیــز  و  ماهوارهــای 
اســالمی ایــران در مســائل فرهنگــی و سیاســی باعــث عالقمنــدی 
ایرانیــان داخــل کشــور بــه منابــع آزاد و فارســی خــارج از ایــران 
ــم  ــان مقی ــق مهاجــران و ایرانی ــال داده از طری شــده اســت. انتق
خــارج کشــور در ســالهای اخیــر آشــکارا افزایــش یافتــه اســت، 
ــر از  ــق دورت ــژه در مناط ــه وی ــزان آن ب ــن می ــد در تعیی هرچن
ــوان  ــرد. میت ــتری ک ــاط بیش ــد احتی ــاید بای ــهرها ش ــز ش مراک
ــر  ــادی ب ــر زی ــر تاثی ــان مهاج ــری، ایرانی ــاظ فک ــه لح ــت ب گف
ــذاری را  ــن اثرگ ــته اند. ای ــران گذاش ــی ای ــری سیاس ــای فک فض
ــران از  ــت ای ــه حکوم ــد ک ــی دی ــه اطالعات ــد آزادان ــد در تولی بای

گــردش آن جلوگیــری می کنــد. 
ــا  ــی م ــه پرســش اصل ــی سیاســت، پاســخ ب ــا در ســطح عمل ام

ــا گســترش ماهــواره و  ــه ب ــد ک ــوان دی ــا کمــی جســتجو می ت ب
ــبکه های  ــی و ش ــایت های اینترنت ــن در س ــوای آنالی ــد محت تولی
اجتماعــی، میــزان اثرگــذاری دســت کــم در حــوزه آگاهی رســانی 
افزایــش یافتــه اســت. ایــن شــاخص بیــش از شــاخص های دیگــر 
اهمیــت دارد، زیــرا برخــالف خــارج از ایــران، درون کشــور اطــالع 

رســانی آزاد ممکــن نیســت.
ــون  ــد و چ ــه چن ــوان ب ــق آن می ت ــه از طری ــری ک ــیر دیگ مس
ــی  ــرد کل ــی رویک ــرد، بررس ــی ب ــی پ ــران ایران ــذاری مهاج اثرگ
ایرانیــان داخــل بــه مهاجــران ایرانــی در مســائل سیاســی اســت. 
اینکــه ایرانیــان داخل کشــور چــه نظری دربــاره ســالیق مهاجران 
ایرانــی دارنــد نشــانگر ایــن اســت کــه آنهــا چــه میــزان از خــارج 
ــی چــه تصــوری  ــد. اینکــه مهاجــران ایران کشــور تاثیــر می گیرن
از ســالیق سیاســی ایرانیــان داخــل دارنــد نیــز متقابــال اهمیــت 
دارد. بررســی ایــن مســاله موضــوع یــک تحلیــل جامعه شــناختی 
ــا توجــه  دقیــق، همــراه نظرســنجی های اســتاندارد اســت کــه ب
ــران متاســفانه انجــام آن ممکــن  ــه فضــای سیاســی داخــل ای ب
ــی  ــه شــهود تجرب ــا توجــه ب ــوان ب ــن حــال می ت نیســت. در عی

عرفــی افــراد بــه نتایجــی کمابیــش معتبــری دســت یافــت.

ــه پرســش نخســت خــود بازگردیــم. همپوشــانی خواســته های  ب
ــه  ــت دارد ک ــت اهمی ــن جه ــران از ای ــل و مهاج ــان داخ ایرانی
ــخص  ــران مش ــل ای ــت داخ ــه سیاس ــبت ب ــا را نس ــرد آنه رویک
می کنــد. مهاجــران ایرانیانــی یــا بــه دلیــل شــرایط خویشــاوندان 
و دوســتان ســاکن ایــران یــا بــه دالیــل کلی تــر بــه مســائل ایــران 
عالقمندنــد، امــا هماننــد ایرانیــان داخــل کشــور بــه طــور روزمره 
بــا مســائل آن درگیــر نیســتند. ایــن مســاله باعــث می شــود کــه 
آنهــا رویکــرد لزومــا یکســانی بــه مســائل داخــل نداشــته باشــند. 
ــتر و  ــت بیش ــب فعالی ــد موج ــم انداز می توان ــاوت چش ــن تف ای
گاهــی موجــب انفعــال بیشــتر شــود. بــرای نمونــه، یــک ایرانــی 
مهاجــر شــاید بــه دلیــل دوری از ایــران و مســائل آن، رویکــردی 
ــه سیاســت  ــه مســائل دارد و باعــث  شــود نســبت ب ــر ب انتزاعی ت
داخــل کشــور موضــع اصولــی و غیــر عملــی بگیــرد، گاهــی نیــز 
ــی داخــل کشــور،  ــک ایران ــی از ی ــن دوری، حت ــل همی ــه دلی ب
نســبت بــه تغییــر وضــع موجــود بیعالقه تــر باشــد. شــاید کســی 
کــه داخــل ایــران زندگــی می کنــد ســالیق سیاســی رادیکالتــری 
دارد، چــرا کــه بــه طــور روزمــره خــود را در مقابــل بن بســت های 

ــد.  ــددی می بین متع
بنابرایــن، میــزان اشــتراک مطالبــات ایرانیــان مهاجــر و ایرانیــان 
داخــل ایــران می توانــد در اثرگــذاری مهاجــران بــر فضــای 
ــت شــرایط  ــوان گف ــده باشــد. می ت ــن کنن ــران تعیی سیاســی ای
اقتصــادی داخــل ایــران، مســائل زیســت محیطــی و نیــز دغدغــه 
امنیــت بــرای شــهروندان داخــل کشــور از موارد اشــتراک مســائل 
ایرانیــان هــر دو ســوی مــرز اســت. امــا مــواردی چــون مشــکالت 
روزمــره شــهروندی از جملــه سانســور، فســاد و ناکارآمــدی اداری 
و نظایــر آن از جملــه دغدغه هــای ایرانیــان مهاجــر نیســت. 
ــه  ــان، در نتیج ــات آن ــواردی مطالب ــن م ــت در چنی ــی اس طبیع
رویکــرد آنهــا بــه مســائل متفــاوت خواهــد بــود. در مــواردی مانند 
ــهروندان  ــخص، ش ــور مش ــه ط ــادی اداری، ب ــی و فس بوروکراس
داخــل کشــور بــه ســوی راه حل هــای مدیریتــی و اداری گرایــش 

چــه بســا ممکــن نیســت. مــا وقتــی واژه »اثرگــذاری« را بــه کار 
ــم، در  ــر داری ــه« آن نظ ــد« و »نتیج ــه »پیام ــب ب ــم، اغل می بری
ــای  ــه مولفه ه ــروط ب ــت مش ــی سیاس ــوزه عمل ــه ح ــی ک حال
بســیاری اســت. یــک ایرانــی ســاکن کشــور روزمــره بــا مســائلی 
درگیــر اســت کــه ایرانــی خــارج از کشــور لزومــا بــا آنهــا درگیــر 
ــد آن مشــکل  ــد کــه بتوان ــن، او راهــی را می جوی نیســت، بنابرای
را حــل کنــد. همان طــور کــه پیشــتر گفتیــم در مشــکالت 
ــت  ــالع از وضعی ــم اط ــه رغ ــان داخــل کشــور ب ــر، ایرانی جزئی ت
ــی و اداری  ــه مدیریت ــر روی ــال تغیی ــه دنب ــران، بیشــتر ب کالن ای
ــد  ــب می دانن ــه اغل ــد ک ــی، هرچن ــه کل ــر روی ــا تغیی ــتند ت هس
ــر در ســطح مدیریــت  مشــکالت جزیــی پیامــد مشــکالت کلی ت
سیاســی اند. بنابرایــن در چنیــن مــواردی ایرانیــان مهاجــر 
ــا  ــند. ام ــذار باش ــل اثرگ ــان داخ ــر ایرانی ــدان ب ــد چن نمی توانن
ایرانیــان مهاجــر از جهــت عملــی، در مــورد آنهایــی کــه کامــال 
پیــرو جامعــه داخــل نیســتند، اغلــب همــان مســیری را کــه خود 
ــی،  ــرایط کنون ــا ش ــه ب ــد: مقابل ــنهاد می کن ــد پیش ــی کرده ان ط
ــن  ــت، خــروج از کشــور. ای ــم سیاســی حکومــت و در نهای تحری
پیشــنهاد عملــی همــواره پیــش روی جامعــه ایرانــی فعــال داخــل 
کشــور، یعنــی شهرنشــینان طبقــه متوســط و کارگــر بــوده اســت. 
ــه  ــر جامع ــد ب ــعی می کن ــه س ــری ک ــان مهاج ــع، ایرانی در واق
ــی اثرگــذار باشــند، اغلــب نقشــی پیشــرو  ــه طــور ایجاب ــران ب ای
ــور  ــت مجب ــد و در نهای ــا مقاومــت کرده ان ــد. آنه ــکال دارن و رادی
ــد توجــه  ــا بای ــدی خودخواســته شــوند. ام ــی تبعی شــده اند راه
داشــت ایــن گــروه از مهاجــران ایرانــی همــه مهاجــران خــارج از 

ــران نیســتند. ای

محمدعلی محالتی، مشهور به حاج سیاح )1304 - 1215( از نخستین 
کسانی که به دالیل سیاسی از ایران به غرب مهاجرت کردند.
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ــک،  ــورپ بلژی ــهر آنت ــانی از ش ــز درخش ــل برگ ری ــا او در فص ب
یکــی از پایتخت هــای المــاس جهــان، تــا دوســلدورِف شــهره بــه 
ــه رفــاه آلمــان، ســه چهــار ســاعتی هم ســفر  ــده ب زیبایــی و نازن
ــزی،  ــاده  پایی ــکوت ج ــتم، در س ــن و دوس ــده و م ــوده ام. او ران ب
ــده اســت از  ــم. ماشــین آکن ــه کرده ای ــه شــنیده  و آرام زمزم تران
ــاداِر  ــِی معن ــر«؛ چــه همزمان ــه ام بب ــه خان ــرا ب ــه  »م صــدای تران

ــره ای!  نامنتظ
ــاز  ــا آغ ــد را از همانج ــه و تبعی ــاره  تران ــو درب ــم گفتگ می خواه
ــنیده   ــم ، ش ــم. می دان ــر کن ــر اســت صب ــم بهت ــا می دان ــم، ام کن
ــکوت های ژرف و  ــی آدم س ــی عطای ــرج جنت ــه ای ــته ام ک و دانس
ــودش  ــاعر، خ ــذارم ش ــت. می گ ــی اس ــق طوالن ــای  عمی نگاه ه
ــت  ــه  دوس ــان در خان ــدت اقامت م ــده و در م ــه روز آین در دو س
مشــترک آوازه خوانــی، تصمیــم بگیــرد چــه زمــان می خواهــد بــه 
ــن  ــاله ت ــل س ــی چه ــب س ــک ش ــای ی ــاره  زمزمه ه ــو درب گفتگ

بدهــد. 
ــت و  ــن را در گف ــتیم«؛ ای ــدی هس ــتیم، تبعی ــر نیس ــا مهاج »م
ــی از آن  ــد. یک ــان می کن ــن خاطرنش ــه م ــتانه ب ــنودی دوس ش
وقت هایــی اســت کــه می فهمــم بایــد در انتخــاب واژه هــا 
موشــکاف بــود. نــزِد ترانه ســرای بخشــی از شــگفت آورترین 
و  بی دقــت  را  کلمــات  نمی تــوان  فارســی،  نــوی  ترانه هــای 
ــت.  ــات اس ــر کلم ــود او معجزه گ ــرد. خ ــه کار بُ ــهل گیرانه ب س
حتــی در گفتگو هــای معمولــی و غیــر رســمی دربــاره  هــر 
ــا  ــر و رس ــراپا فاخ ــای س ــتفاده او از واژه ه ــزی، اس ــز و ناچی چی
و تبیین گــر، حضــورش را در جمــع برجســته می کنــد. آدم 
عمیــق، بســیار خوانــده و دانســته ، و بســیار زندگــی را فهمیــده ای 
ــز  ــودن، طن ــوخی ب ــت و بی ش ــت و جدی ــن متان ــت. در عی اس
ــوع  ــورش مطب ــکنی دارد؛ حض ــیار دندان ش ــواب و بس ــر ج حاض
ــز اســت. او آرام و خوشــایند، در بســیاری از بحث هــای  و دل انگی
رایــج مــا نســل تــازه  تبعیــد یــا مهاجــرت وارد می شــود و 
اطاعــات دســت اول و روزآمــدش را در بســیاری از مــوارد، مثــا 
عاقــه شــگفت آورش بــه تکنولــوژی و  نرم افزارهــا نشــان می دهــد. 
در بســیاری حوزه هــای نــو و موضوعــات جدیــد، بــه روز و خوانــده 
ــون و  ــات گوناگ ــاره موضوع ــم درب ــا او می توان ــت. ب ــلط اس و مس
ــم.  ــه ده ــخن را ادام ــم و س ــو کن ــف گفتگ ــای مختل از آغازگاه ه
امــا موضــوع نخســتین شــماره  قلمــرو، یعنــی مهاجــرت، موضــوع 
کانونــی ایــن گفتگــو  اســت. بــه یــک دو موضــوع مهــم دیگــر کــه 
در گفتگوهــای پیشــین دیگــران بــا او نادیــده و ناگفتــه مانــده نیــز 

ــم.  می پردازی
ــاره  ــا را درب ــرار اســت بخشــی از نادانســته های م ــن گفتگــو ق ای
ــد  ــه  در تبعی ــد و تران ــا تبعی ــه  او ب ــی و رابط ــی عطای ــرج جنت ای
ــن  ــا ای ــدارد. ب ــای دیگــری ن ــچ ادع ــد و هی ــدل کن ــی ب ــه دانای ب
ــده ای  ــای تکان دهن ــد روایت ه ــی از آن، بی تردی ــال بخش های ح
ــان  ــا درمی ــدی م ــرای درخشــان تبعی ــال و دوران ترانه س را از ح
می نهــد. متــن پیــش روی شــما شــرح ره آورد گفتگــوی دو 
ســاعته  مــن، در شــبی پاییــزی در خانــه - اســتودیوی قدیمــی و 
آجــری پــر لطفــی اســت در شــهر دوســلدورف، بــه تاریــخ نوامبــر 

ــد. ــاً بخوانی ســال 2016 میــادی. لطف

مهاجــر  ترانه ســرایی  را  خودتــان  شــما  آیــا 
ــد  ــما را بای ــر ش ــای اخی ــا ترانه دهه ه ــید؟ آی می شناس

فهمیــد؟ و  شــناخت  مهاجــرت  در  ترانه فارســی 
ــه  ــن آزادان ــتم. م ــر هس ــه و تئات ــدی تران ــک کارورز تبعی ــن ی م
ــگاه  ــن هرآن ــردم. م ــاب نک ــدم را انتخ ــم و مقص ــفر از زادگاه س
ــه و امــن بــه ســرزمینم  کــه بخواهــم نمی توانــم بازگشــتی آزادان
ــا جبــر مواجــه  داشــته باشــم. انســان تبعیــدی از آغــاز تبعیــد ب
اســت. تبعیــدی گریختــه اســت تــا جــان بــه در بــرد. ایــن گریــز 
بــه ســرزمینی دیگــر کــوچ کــردن نیســت. تبعیــدی، زادگاه خــود 
ــا میــل و رغبــت رهــا نکــرده، بلکــه ســنگر گرفتــه و پنهــان  را ب
ــاد  ــدی، زنده ی ــنامه نویس تبعی ــه نمایش ــت. همان طورک ــده اس ش
غالمحســین ســاعدی در نوشــته ای از تفــاوت مهاجــرت و تبعیــد 
گفتــه، مــن و دیگرانــِی شــبیه مــن تبعیــدی هســتیم. ترانه هایــی 
ــه  ــت هم ــرار نیس ــم ق ــوند ه ــد می ش ــارج از زادگاه متول ــه خ ک
گزارش گــر شــرایط تبعیــد باشــند. چــون هــر آفرینش گــر 
هنــری تــا آنجــا کــه می توانــد و ممکــن اســت، از تجربه صادقانــه 
ــد.  ــت می کن ــرده، روای ــود ک ــه از آن خ ــی ک ــودش و باورهای خ
بنابرایــن چــون مــن هرگــز مهاجــر نبــوده ام و هیــچ گاه مهاجــرت 

ــم.  ــرف بزن ــد ح ــم درباره تبعی ــط می توان ــرده ام، فق نک
- آیــا در ایــن انتخــاب واژگان سیاســتی داریــد؟ 
ــی  ــود در حوزه جامعه شناس ــف موج ــر از تعاری صرف نظ
تبعیــد و مهاجــرت، آیــا فکــر می کنیــد در انتخــاب بیــن 
دو واژه، بایــد سیاســت خاصــی داشــت؟ واژه »مهاجــرت« 
کامــًا خنثــی  و بی طــرف اســت، امــا وقتــی از »تبعیــد« 
می گوییــم و خودمــان را تبعیــدی می شناســاییم، گویــی 
بــا انتخــاب ایــن واژه، اعتراضــی هــم علیــه عامــان این 
تبعیــد داریــم. آیــا در اصــرار شــما بــه اینکــه خودتــان 
ــراض و  ــد، اعت ــف کنی ــانید و تعری ــدی بشناس را تبعی

سیاســتی هــم در کار اســت؟ 
بلــه، آیــا اگــر یــک زندانــی سیاســی در گزارشــی خــود را زندانــی 
ــاالرانه،  ــرایطی مردس ــت در ش ــک فمینس ــا ی ــد، ی ــی بنام سیاس
ــذاری  ــاری در نامگ ــما آن را پافش ــد، ش ــت بدان ــود را فمینیس خ
تلقــی می کنیــد؟ در ایــران، اگــر جان مــان هــم در خطــر 
ــما  ــت. ش ــوده اس ــر ب ــان در خط ــری هنری م ــوده، آفرینش گ نب
ــا  ــری ب ــه هن ــک گون ــا کارورزان ی ــه تنه ــد ن ــدرت می بینی به ن
خطــر خانه نشــینی، حبــس یــا اعــدام مواجــه شــوند، بلکــه خــود 
ــس از  ــاق پ ــن اتف ــود. ای ــوع ش ــاً ممن ــم مطلق ــری ه آن گونه هن
ــی  ــت کم بخش ــرایان، دس ــا ترانه س ــه تنه ــالب 57 روی داد؛ ن انق
ــه  ــت گونه تران ــه کلی ــا مشــکالت جــدی مواجــه شــدند، بلک از ب
تــا ســال های ســال ممنــوع بــود. بــه نظــر مــن حتــی اگــر جــان 
یــا حضــور خصوصــی و اجتماعی کســی در ایــران در خطــر نبــوده، 
ــده،  ــران آم ــارج از ای ــه خ ــه و ب ــزا گرفت ــه وی ــر آزادان ــی اگ حت
ســپس بــه دلیــل ممنــوع بــودن حرفــه اش، راه بازگشــت خــود را 
ــدی اســت.  ــد، تبعی ــت می مان ــار در غرب ــد و ناچ مســدود می بین
ــه  ــه و ب ــر، آزادان ــی بهت ــتجوی زندگ ــوالً در جس ــران، معم مهاج
ــه  ــز ب ــد و بازگشت شــان نی ــرک می کنن دلخــواه زادگاه شــان را ت

ــت. ــر اس ــواه و بی خط دلخ
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ــل  ــد؟ دالی ــاب کردی ــد را انتخ ــه تبعی ــرای چ ــما ب ش
ــا  ــد. ام ــح دادی ــد را توضی ــی تبعی ــای سیاس و زمینه ه
بیشــتر از دالیــل شــخصی خودتــان بگوییــد و آن 
هنگامــی کــه تصمیــم گرفتیــد از ایــران خــارج شــوید.
انتخــاب؟! زنــده بــودن را ترجیــح دادم. زنــده بــودن و کار 
ــح دادم.  ــردن را ترجی ــتیزه ک ــاز س ــل تبعیدس ــا عوام ــردن و ب ک
و  بایــد می رفتــم  بگویــم. شــاید آن روزهــا  نمی توانــم  االن 
در یــک غــار زندگــی می کــردم کــه بگویــم فقــط زنــده ام. 
ــاب  ــدن را انتخ ــد. مان ــن کار را کردن ــه ای ــتم ک هم ترانه هایی داش
کردنــد؛ مانــدن و کار نکــردن را. بابــک بیــات، یکــی از مهم تریــن 
آهنگ ســازان تاریــخ مــا همیــن کار را کــرد. او در زمــان ممنــوع 
بــودن ترانــه، مانــدن و کار نکــردن را انتخــاب کــرد. امــا شــرایط 
ــا او فــرق داشــت. در کشــور مــا جــان و حرفــه ترانه ســرا،  مــن ب
در مقایســه بــا موزیســین بیشــتر در خطــر اســت. معمــوالً کســی 
شــما را بــه خاطــر فــراز و نشــیب ملــودی یــا فواصــل، سانســور 
یــا دســتگیر نمی کنــد، امــا کســی کــه بــا واژه هــا درگیــر اســت، 
ــه  ــا ب ــود. آن روزه ــرکوب می ش ــور س ــتور و سانس ــار دس گرفت
ــم.  ــار زندگــی کن ــروم در یــک غ ــم ب ذهنــم نرســید کــه می توان

بــه ردپــای تبعیــد در ترانه های تــان آگاه هســتید؟ 
ــتن در  ــال های زیس ــن س ــد ای ــر می کنی ــان فک خودت
تبعیــد چــه تاثیــری در ترانه هــای شــما داشــته اســت؟

در ترانه هــای شــما امیــد زنــده اســت. می گوییــد 
»میعــادگاه مــا: میــدان آزادی«. چطــور ایــن همــه  ســال 

ــتید؟ ــه داش ــده نگ ــعله امید را زن ش
مــن بــا ایــن ســن و ســال و شــرایط ایــران و جهــان، هرگــز امیــد 
نــدارم کــه بتوانــم آزاد بــه ایــران بازگــردم و آزاد کار کنــم. من این 
امیــد را بــرای آینــدگان دارم، بــرای همه کســانی کــه بــرای بهتــر 
ــه آرزوی  ــرای همه کســانی ک ــد، ب ــاش می کنن ــان ت ــردن جه ک
ــه دســت آوردن عدالــت اجتماعــی و عدالــت جنســیتی و  آنهــا ب
ــژادی و جنســیتی و جنــگ اســت.  ــردن تبعیض هــای ن از بیــن ب
ــرای  ــری ب ــچ آفرینش گ ــنده ای، هی ــچ نویس ــه هی ــد دارم ک امی
بیــان فکرهایــش سانســور و دســتگیر نشــود. اداره سانســور و 
مجــوز وجــود نداشــته باشــد. مــن ایــن امیــد را بــرای آینــدگان 
دارم. تــا وقتــی ظلــم و فقــر و سانســور و ســرکوب هســت، بــرای 
مــن تنهــا ایــن آرزو باقــی مانــده اســت کــه ســتیز در تقابــل بــا 
ــر  ــان ب ــروز جه ــا ام ــود. ت ــروز ش ــرکوب ها پی ــا و س ــن ظلم ه ای
مبنــای همیــن آرزومنــدی و همیــن تــاش بــرای بهبــود اوضــاع 
ــری  ــه  بش ــورت جامع ــن ص ــر ای ــده؛ در غی ــش آم ــه پی ــوده ک ب
ــرد.  ــی می ک ــش زندگ ــا پی ــرایط قرن ه ــان ش ــان در هم همچن
مــا شــوربختانه بــه دلیــل حکومــت مذهــب، شــرایطی را تجربــه 
ــش  ــد. پی ــه می کن ــان تجرب ــی در جه ــر ملت ــه کمت ــم ک می کنی
از هــر چیــز، گــروه انــدک چیــره بــر جامعــه، همــه چیــز را ســیاه 
ــندد،  ــه می پس ــر از آنچ ــزی را غی ــر چی ــد و ه ــفید می بین و  س
مــردود و شایســته نابــودی می شناســد. ایــن تجربــه تلــخ و ســیاه 

ــم  ــای خصوصــی« ه ــک روی ــش، »ی ــن نمای او را بکشــد. تازه تری
درباره یــک نقــاش تبعیــدی اســت کــه نمی توانســته در وطنــش 
زنــان را نقاشــی کنــد، و رابطــه عاشــقانه ی او بــا دختــر پناهجــوی 
ــد.  ــده ای اســت کــه در وطــن خــودش نمی توانســته بخوان خوانن
بلــه، تبعیــد تــم اصلــی بیشــترینه  نمایش هــای مــن بــوده اســت.

در ایــن ســال ها، مــا ترانــه ای از شــما شــنیدیم کــه بــه 
ــده«۱.  ــس ب ــو پ ــخصی می آمد:»ترانه هام ــیار ش ــر بس نظ
ایــن ترانــه در اثــر یــک ناامیــدی شــخصی یــا حرفــه ای 
ــود؟  ــه ب ــه چ ــن تران ــد ای ــرایط تول ــد؟ ش ــا آم ــه دنی ب
از چــه کســانی می خواســتید ترانه هایتــان را پــس 

بدهنــد؟
مــن هرگــز ترانــه را بــه عنــوان شــغل ام انتخــاب نکــردم. کارهــای 
دیگــری بــرای امــرار معــاش کــردم کــه ترانــه گفتــن بــه خاطــر 
ایــن  از  نباشــد.  تامیــن هزینه هــای زندگــی ام حرفــه  مــن 
ــن  ــه گفت ــتم. تران ــه ای نیس ــرایی حرف ــن ترانه س ــم انداز م چش
ــرای  ــی ب ــت و صدای ــوده اس ــی ب ــک تجربه عاطف ــن ی ــرای م ب
ــازان  ــا آهنگ س ــن ب ــم. م ــه  پیرامون ــی جامع ــس عموم ــان ح بی
ــده  ــاز کار، از هف ــه از آغ ــانی ک ــوده ام. کس ــکار ب ــیاری هم بس
هجــده ســالگی ام بــا مــن بودنــد؛ مثــل میــاد کیایــی، ســلیمان 
اکبــری، زاون و بعدهــا گونــه ای کــه هم ترانگــی نامیــده شــد، آرام 
ــا مــا، مــن و زنــده یــادان پرویــز مقصــدی، بابــک بیــات و  آرام ب
ــی!  ــد. هم ترانه گ ــود آم ــه وج ــم« ب ــت و »تی ــکل گرف واروژان ش

و مجریــان ترانه هــای مــن بــا ترانه ســراهای جــوان داخــل ایــران 
کار می کننــد، مــن دلگیــر شــده ام و ایــن ترانــه را نوشــته ام. ایــن 
ــن  ــدگان م ــدان و از پی آم ــران، فرزن ــوان در ای ــرایان ج ترانه س
هســتند. مــن همیشــه بــرای آنهــا عشــق دارم و همیشــه نگــران 
ــورد؛  ــم بخ ــا رق ــرای آنه ــن ب ــادا تجربه م ــه مب ــتم ک ــا هس آنه
ــا در  ــای آنه ــا آرزوه ــا ی ــه ترانه آنه ــا اندیش ــی ب ــد گاه ــر چن ه
ترانه هایشــان مخالــف هســتم. بــه هــر حــال، دلیــل گفتــن ایــن 
ــدم کــه ترانه خوان هــای هم تیــم  ــود کــه مــن دی ــه همیــن ب تران
مــن، دارنــد ســتیز بــا ظلــم تبعیــد را بــه تاخیــر می اندازنــد. نــه 
تنهــا بــه تاخیــر، کــه ایــن تیتــر تبلیغاتــی را همراهــی کننــد کــه 
ــم  ــد، توه ــد بوده ان ــه  تبعی ــراض تران ــه صــدای اعت شهرتشــان ک
ــوده اســت و هیــچ سانســور و توقیفــی در  و شــایعه ســازی مــا ب
پیونــد بــا ترانــه  و نــام و اندیشــه و پیــام مــا از ســوی تبعیدســازان 
ــه  ــه ام کاش ب ــه ام گفت ــا در کار نیســت! همان طــور کــه در تران م
آن روز اول و اولیــن ســام برگــردم و همــه چیــز را تغییــر بدهــم. 
و  کارنامه ایــن خواننــدگان  از  را  کاش می شــد همه ترانه هایــم 
ــه  ــخ تران ــدوارم تاری ــم. امی ــس می گرفت ــم پ ــان ترانه های مجری
ــس  ــو پ ــد، ترانه »ترانه هام ــگاه می کن ــا ن ــا و دوره  م ــه م ــی ب وقت

بــده« را بــدون پیــش داوری قضــاوت کنــد.

بــه نظــر می رســد از نوعــی واگرایــی در جامعــه  
ــی  ــاد مهم ــن انتق ــد. ای ــد می گویی ــیقی در تبعی موس
اســت کــه بــه دیاســپورای ایــران وارد اســت: واگرایــی. 

ــه  ــه ام فکــر نمی کنــم. مــن ب ــاره  هیــچ ردپایــی در تران  مــن درب
صــورت ســاختگی و تصنعــی هیــچ حــس و حــال و ســوژه و تمــی 
ــم. مــن فقــط گزارشــی از زیســتنم  ــدا نمی کن ــم پی را در ترانه ها ی
و آنچــه شــنیده ام یــا شــاهد بــوده ام، یــا رخــدادی را کــه جامعــه به 
مــن گــزارش کــرده، نوشــته ام. ایــن گزارش هــا از ضمیــر و جــان و 
جهــان مــن، از تــوان مــن بــاز زاده شــده و چــه در تئاتــر و چــه در 
ترانــه بــه یــک اثــر هنــری تبدیــل شــده اســت. وقتــی شــما بــرای 
مدتــی طوالنــی در تبعیــد هســتید، گویــی در یــک ســلول زنــدان 
بــه ســر می بریــد. وقتــی در ســلول زنــدان از شــما بپرســند کــدام 
یــک از ترانه هــای شــما تحــت تاثیــر شــرایط  زنــدان بــوده، عجیــب 
ــروده  ــد س ــارج از تبعی ــه ای خ ــون تران ــد چ ــان می رس ــه نظرت ب
ــان  ــر را نش ــن تاثی ــن ای ــای م ــی از ترانه ه ــات بعض ــده. کلم نش
ــب، پرســه  بی انتهاســت«  ــًا »پرســه در خــاک غری ــد. مث می دهن
یــا »مــرا بــه خانــه ام ببــر اگــر چــه خانــه خانــه نیســت«؛ و برخــی 

دیگــر هــم بــه وضــوح تبعیــد را نشــان نمی دهنــد.

ــن،  ــه وط ــت ب ــل بازگش ــما از می ــزارش ش ــار گ در کن

ماســت.
ــد در  ــه می گویی ــد ک ــیاه تبعی ــخ و س ــه  تل ــن تجرب ای
ــران  ــارج ای ــال ها در خ ــن س ــه در ای ــی ک نمایش های
ــت.  ــم هس ــد ه ــه بردی ــه صحن ــد و ب ــی کردی کارگردان
خودآگاه تــر  تبعیــد  بــه  نمایش هایتــان  در  شــاید 
هســتید و ردپــای تبعیــد آنجــا بیشــتر و پررنگ تــر بــه 

چشــم می آیــد. 
تنهــا دومیــن تئاتــری کــه از مــن بــه روی صحنــه رفــت، 
نامــش »فاخته دهان دوختــه« بــود کــه کاری در ارتبــاط بــا 
ــا  ــد ب ــت و در پیون ــزدی اس ــی ی ــدن فرخ ــته ش ــی و کش زندگ
ــاره  دو  ــت و برگشــت«، نمایشــی اســت درب ــد نیســت. »رف تبعی
ــته  ــد خس ــه از تبعی ــت ک ــی ای اس ــال سیاس ــرد فع ــدی؛ م تبعی
شــده و می خواهــد بازگــردد و زن، بازیگــر تئاتــری کــه توانســته 
ــه دســت  ــان را ب ــی و جامعــه  میزب ــاد رســانه های جهان توجــه زی
ــاره  ــم درب ــت« ه ــه ای در مش ــد. »پروان ــد بمان ــاورد، می خواه بی
ــا  ــده ی ــا پســرش اســت؛ پســری کــه آم ــدری تبعیــدی ب  رابطه پ
ــا  ــد ی ــن برگردان ــه وط ــدی اش را ب ــنامه نویس تبعی ــدر نمایش پ

ــد.  ــا بودن ــن هم ترانه گی ه ــه مجــری ای ــی ک ــا هنرمندان ــراه ب هم
ــان را  ــیم و خودم ــد بکش ــم ق ــه بتوانی ــد ک ــث ش ــم باع ــن تی ای
ــود،  ــه وجــود آمــده ب ــه جامعــه  نشــان دهیــم. تیم هایــی کــه ب ب
بــرای مــا شــبیه خانــواده بــود. وقتــی کــه تبعیــد بــرای بخشــی 
ــه  ــم تجرب ــا ه ــزی را ب ــن هم گری ــد ای ــا بای ــد، م ــا پیــش آم از م
می کردیــم. بایــد هــم را پنــاه می دادیــم؛ آن را بــا هــم در میــان 
می گذاشــتیم. امــا آرام آرام شــرایط عــوض شــد و تجربه عاطفــی 
مــن در پیونــد بــا کار ترانــه هــم تغییــر کــرد. وقتــی کــه شــرایط 
کل تبعیــد بــا آمــدن خیــل مهاجــران عــوض شــد، و بعــد بخشــی 
ــل واروژان  ــد، مث ــا نیامدن ــوش شــدند ی ــن خام ــای م از هم تیم ه
یــا بابــک بیــات، و بعــد شــرکت های پخــش و تولیــد موســیقی و 
تبلیغــات بــرای ترانــه تصمیــم می گرفتنــد، و بــا مــرور فرآورده هــا 
بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه گویــا پیونــد و پیمانــی کــه بیــن مــا 
ــه  ــید آنچ ــرم رس ــه نظ ــدارد. ب ــود ن ــر وج ــود، دیگ ــا ب هم تیم ه
ــان  ــا ترانه هایم ــم ب ــا می خواهی ــه م ــردم، ک ــر می ک ــن فک ــه م ک
 بــا ظلــم تبعیدســاز مبــارزه کنیــم، احتیــاج بــه تجدیــد نظــر دارد. 
شــنیدم اینجــا و آنجــا گفته انــد بــه دلیــل آنکــه برخــی خوانندگان 

ــه های  ــد؟ ریش ــور می فهمی ــی را چط ــن واگرای ــما ای ش
ــد؟ ــه می بینی ــی در چ ــن واگرای ای

ــویم.  ــل می ش ــده ای تبدی ــای پراکن ــه اقلیت ه ــد ب ــا در تبعی م
ــت  ــه در آن زیس ــه ای ک ــلط جامع ــگ مس ــا فرهن ــم ب ناگزیری
می کنیــم، بیامیزیــم. ایرانی هایــی کــه سال هاســت در ســوئد 
زندگــی می کننــد بــا ایرانیانــی کــه سال هاســت در کانــادا 
زندگــی می کننــد کامــًا فــرق می کننــد. اولــی بــه لحــاظ 
ــوئد  ــت س ــبیه مل ــی ش ــی، اخاق ــی، اجتماع ــی، سیاس فرهنگ
ــان  ــط هم میهن ــا فق ــادا. م ــت کان ــبیه مل ــی ش ــود و دوم می ش
»ســابق« هســتیم. میــان مــا فقــط آن نوســتالژی مشــترک اســت. 
ــد و  ــای عی ــری و روزه ــای هن ــرت ها و برنامه ه ــی در کنس گاه
ــری  ــز دیگ ــا، چی ــم ام ــم می آیی ــرد ه ــی گ ــبت های تاریخ مناس

ــده اســت. ــا نمان ــان م ــتالژی می ــز نوس ج

ترانه شــخصی دیگــری هــم ایــن ســال ها ازســوی 
ــید:  ــا رس ــوش م ــه گ ــد و ب ــه ش ــروده و دکلم ــما س ش
ــه ای  ــه زمین ــه در چ ــن تران ــاش«. ای ــن نب ــل م ــو مث »ت
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متولــد شــد؟ شــرایط بــه دنیــا آمــدن ایــن ترانــه چــه 
ــود؟ ب

مثــل وصیــت یــک ســالخورده اســت کــه می خواهــد بــا 
ــوان  ــرایان ج ــم می خواســت ترانه س ــد. دل ــش حــرف بزن آیندگان
ــا  ــرای آنه ــه را ب ــن تران ــرم و ای ــوش بگی ــران را در آغ ــل ای داخ
ــا  ــت و ب ــن اس ــورت مت ــه ص ــوز ب ــه هن ــن تران ــم. ای ــه کن زمزم

ملــودی و تنظیــم هم آغــوش نشــده.

ــراس و  ــک ه ــما از ی ــاش« ش ــن نب ــل م ــو مث در »ت
از  تــرس  گــزارش  ترانه تــان  می گوییــد.  اضطــراب 
ــن  ــا ای ــت. آی ــم هس ــت ه ــدم امنی ــک ع ــده و ی آین

ــت؟  ــعر شماس ــی و ش ــد در زندگ ــر تبعی تاثی
ــار  ــا دچ ــا تبعیدی ه ــط م ــت. کاش فق ــزی نیس ــن چی ــه چنی ن
ــت.  ــتن اس ــی زیس ــدی نوع ــن جمع بن ــدیم. ای ــراب می ش اضط
ــا  ــه آنه ــه دارم رو ب ــانی ک ــت. بیشترینه کس ــود اس ــی خ بازگوی
ــوان  ــرایان ج ــن و ترانه س ــدگان م ــم از پی آم ــم را می گوی حس

ــتند. هس

ــا  ولــی شــما هــم قطعــا شــبیه بســیاری از تبعیدیــان ب
هــراس و اضطــراب ســرزمین ناشــناخته و غریبــه ای کــه 

ــد. ــه بوده ای ــدید، مواج ــاکن ش در آن س
ــران خــارج شــدیم،  ــا از ای ــه م ــی ک ــه هــر حــال آن زمان ــه، ب بل
ــزی  ــود. هیچ چی ــه ب ــان غریب ــود. همه وجودم ــه ب ــز غریب همه چی
بــوی آن چیــزی کــه مــن را مــن کــرده بــود، نمــی داد. االن امــا 
ــاره  ــه و کاب ــی هســت. از کاف ــز ایران ــی، همــه چی ــد ایران در تبعی
ــی و  ــه  و شــرکت ایران ــا ســنگکی و کارخان ــی ت و رســتوران ایران
تجــارت و جراحــی، همــه چیــز هســت. مهاجریــن امــروز، بخشــی 
ــه  ــد ک ــن می مان ــل ای ــد. مث ــود آورده ان ــا خ ــود را ب از زادگاه خ
مهاجــر ایرانــی، شــهرک بســیار کوچکــی از زادگاه خــودش 
ــب و  ــی غری ــز بوی ــتیم. همه چی ــن را نداش ــا ای ــاخته اســت. م س

ــود.  ــراس ب ــزوا و ه ــز ان ــت؛ همه چی ــنا داش ناآش

ــور دارد؟  ــدر حض ــما چق ــی روزانه ش ــتالژی در زندگ نوس
چقــدر روزانــه درگیــر نوســتالژی ایــران هســتید؟ 

مــن مطلقــا نوســتالژی نــدارم. بــه خــودم قبوالنــده ام کــه هرگــز 
ــدام  ــه م ــم ک ــودم نمی ده ــه خ ــق را ب ــن ح ــردم و ای بازنمی گ
ــا  ــادر ی ــم م ــن آرزو دارم بدان ــم. م ــته باش ــر خاطره گذش درگی
ــه خــاک ســپرده شــده اند. شــوربختانه مــن چــون  پــدرم کجــا ب
ــن را  ــم. ای ــی را می دان ــک چیزهای ــده ام، ی ــی خوان جامعه شناس
می دانــم کــه اگــر االن چشــم هایم را ببنــدم و بــه زادگاهــم 
بازگــردم، هیــچ شــناختی از آنجــا نخواهــم داشــت. کالن ســالگی 
هــم البتــه بی تاثیــر نیســت. وقتــی کــه دیگــر بابــک بیــات رفتــه، 
واروژان نیســت، وقتــی اصغــر محبــوب نیســت، وقتــی خیابان هــا 
ــو را  ــای ت ــی خیابان ه ــی و کس ــه نمی شناس ــد ک ــم هایی دارن اس
بــا اســم های قدیمیــش نمی شناســد و بلــد نیســتم، کجــا بــروم؟ 
اینها همــه از ظلم هایــی اســت کــه تبعیــد بــا مــا می کنــد. 
آنهایــی کــه ایــن تبعیــد را ســبب شــدند، ایــن را ســر مــا آوردنــد. 

خواب بازگشت نمی بینید؟
ــط  ــت. فق ــم گش ــا برخواه ــه کج ــردم ب ــر برگ ــم اگ ــه، نمی دان ن

ــم قبــر مــادرم کجاســت.  ــم؛ می خواهــم بدان یــک چیــز را می دان
اگــر ایــن نوســتالژی اســت، بلــه ایــن نوســتالژی را دارم. هــر چنــد 
ــا  ــروم، در خیابان ه ــم ب ــادرم ه ــر م ــال قب ــه دنب ــر ب ــم اگ می دان
گــم خواهــم شــد. بــه زبــان تــازه ای صحبــت می کننــد کــه مــن 
ــی اش  ــن معن ــه م ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــم. کلمات نمی شناس
را نمی دانــم. خــواب مــادر، پــدر، چارصددســتگاه و مســابقه 
فوتبــال، خــواب مدرســه  اخــوت و دبیرســتان دهخــدا، سرآســیاب 
دوالب… امــا بــه هــر صــورت همان طــور کــه گفتــم ایــن انــدوه 
ــدرم  ــا پ ــادرم ی ــروم و می دانســتم م ــه ای کاش می توانســتم ب ک
ــه  ــم ک ــی می بین ــد. خواب های ــم نمی کن ــد رهای ــا خوابیده ان کج
ــم  ــرواز می کن ــم پ ــواب می بین ــلط دارد. خ ــا تس ــوس در آنه کاب
ــم  ــم اس ــم. نمی دان ــر می کن ــرق گی ــای ب ــیم های تیره ــه س و ب
ــاب  ــم کوچه بچگــی ام ارب ــه. نمی دان ــا ن ــا نوســتالژی اســت ی اینه
فرامــرز در سرآســیاب دوالب، جایــی کــه بــا بابــک بیــات والیبــال 
ــم  ــر می کن ــی فک ــه. گاه ــا ن ــت ی ــوز هس ــم، هن ــازی می کردی ب

برگــردم و زادگاهــم را ببینــم و بعــد زندگیــم تمــام شــود.

ــک  ــما ی ــوی ش ــده از س ــروده ش ــازه س ــه ای ت در تران
ــد  ــدی می گویی ــک تبعی ــان ی ــه از زب ــت ک ــی هس خط

ــرا؟ ــت«. چ ــه اس ــر از خان ــم بهت »جهن
ایــن را مــن نگفتــم. ایــن را یــک تبعیــدی در شــعر مــن گذاشــته 
اســت. از بســیاری از تبعیدیــان و پناهنــدگان کمپ هــا اگــر 
ــخت   ــرایط س ــم و ش ــن جهن ــه ای ــد و ب ــه تبعی ــرا ب ــید چ بپرس
ــم  ــن جهن ــه ای ــه ب ــت ک ــت اس ــد درس ــد، می گوین ــن داده ای ت
ــد  ــه تبعی ــا را ب ــان م ــه در زادگاه  م ــرایطی ک ــا ش ــم، ام آمده ای

ــت.  ــر اس ــت بدت ــرایط غرب ــرده، از ش ــاب ک پرت

ــد.  ــاره کردی ــیتی اش ــت جنس ــه عدال ــو ب ــن گفتگ در ای
فکــر می کنــم یکــی از عناصــر اصلــی شــعری شــما کــه 
خیلــی کــم بــه آن پرداختــه شــده، نــگاه برابری طلبانــه 
ــا در  ــت. باره ــان اس ــوق زن ــه حق ــما ب ــیت  ش و حساس
ترانه هایتــان از حــق زن گفتیــد و نگاهتــان بــه زن 
ــا شــما  ــه اســت. آی ــروزی و متمدنان بســیار انســانی، ام

ــتید؟ ــت هس فمینیس
ــس از  ــر ک ــر ه ــا اگ ــد. ام ــردرگم می کن ــم ها آدم را س ــن ایس ای
ــه، مــن  ــاع می کنــد، فمینیســت اســت، بل ــری زن و مــرد دف براب

فمینیســت هســتم. 

همیشه همین نگاه را داشتید؟ 
نــگاه مــن بــه عدالــت جنســیتی همیشــه همین طــور بــود. مــن 
ظلــم بــه زن را دیــده ام. مــن در سرآســیاب دوالب بــزرگ شــدم. 
ــد.  ــان را می دیدی ــه زن ــا و محله هــا شــما ســتم ب در آن خیابان ه
تصویــری کــه از مــادر و زنــان خویشــاوند خــودم دارم ردپــای خود 
ــن  ــته اســت. ترانه »آشــپزخانه«، قصه همی ــن گذاش را در شــعر م
زن هاســت. در آشــپزخانه، شــما تصویــر زنــی را می بینیــد 
ــد و  ــرار می گوی ــرار و تک ــت. از تک ــپزخانه اس ــی آش ــه زندان ک
آرزومنــدی  پایــان ایــن تکــرار اســت. زنــی کــه تصویــر خــودش 
ــه  ــن اســت ک ــا امیــدش ای ــد و تنه را در ســابیدن اشــیاء می بین
ــر  ــرد مــن« شــما تصوی ــه  »م ــا در تران معشــوقش ســر برســد. ی
ــش  ــریک زندگی ــا ش ــا ب ــد همپ ــه می خواه ــد ک ــی را می بینی زن

ت
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در مبــارزه حضــور داشــته باشــد و بــه او نیــرو بخشــد و کمــک و 
ــده و تشــکل های  ــش آم ــان پی ــای زن ــد. جنبش ه ــی کن راهنمای
ــا  ــت بیشــتری ترانه ه ــا دق ــراد ب ــاال اف ــه و ح ــان شــکل گرفت زن
ــت  ــا دق ــی ب ــر کس ــد. اگ ــی می کنن ــم بررس ــه ه ــن زاوی را از ای
ــای  ــان ترانه ه ــه هم ــد ک ــد، می بین ــگاه کن ــن ن ــای م ــه ترانه ه ب

ــد. ــان دارن ــوق زن ــم دغدغه حق ــن ه ــالگی م جوان س

فمینیســتی ترین  می کنــم  فکــر  همیشــه  مــن 
ترانه شــما، ترانه »ماه پیشــانی« اســت، بــرای زمــان 
ــه زن را از  ــن تران ــه ای ــت ک ــز اس ــودش حیرت انگی خ
ــده و از  ــه زمیــن بازگردان ــگاه اســاطیری آســمانی ب جای
ــه عنــوان یــک زن عــادی،  ــه او ب معشــوق می خواهــد ب
یــک موجــود زمینــی و کامــًا انســانی و برابــر بیندیشــد. 
ــما  ــگاه و دغدغه ش ــه اوج ن ــدام تران ــان ک ــرای خودت ب

ــت؟ ــان اس ــوق زن درباره حق
از  چــون  می دانــم.  گونــه  ایــن  را  آشــپزخانه  آشــپزخانه. 
ــار  ــتن و انتظ ــان شس ــه کارش ــد ک ــی می گوی ــی زنان تجربه تمام

ــود.  ــیدن ب کش

ــقانه  های تان،  ــما در عاش ــگاه ش ــث، ن ــن بح در ادامه همی
ــه و محبت آمیــزی اســت. در کنــار  بســیار نــگاه متمدنان
ــه نفــرت کــه در یکــی، دو دهه گذشــته  فــوج فــوج تران
عاشــقانه های  بــه  همچنــان  شــما  شــد،  تولیــد 
ــی  ــچ ردپای ــرا هی ــد. چ ــادار مانده ای ــان وف متمدنانه ت
ــما  ــای ش ــوق در ترانه ه ــه معش ــم ب ــا خش ــی، ی از تاف
نیســت؟ درباره ترانه هــای واســوخت کــه اغلــب در 
ــد؟ ــوند، چــه فکــر می کنی ــران ســروده می ش داخــل ای
مــا هرگــز بــا یــک نــوع ترانــه روبــرو نبــوده و نیســتیم. همه جــای 
جهــان همیــن اســت. در همیــن غــرب هــم بخــش بســیار بســیار 
وســیعی از تولیــدات ترانــه، ترانه هایــی هســتند کــه از نظر ســطح، 
ــد  ــه شــما می گویی ــای واســوخت ک ــن ترانه ه ــام از ای ــان و پی زب
ــار  ــتند در کن ــتمال کاغذی هس ــل دس ــتند. مث ــر هس ــم بدت ه
دســتمال های ابریشــمین. بــرای همیــن بــه صــورت انبــوه و بــرای 
فــروش زیــاد ســاخته و تولیــد می شــوند. ایــن دســتمال کاغذی ها 
ــال ها  ــه س ــمین ک ــتباف ابریش ــتمال دس ــا دس ــم ب را نمی توانی
ــف مســاوی  ــم تعری ــم. نمی توانی ــده مقایســه کنی روی آن کار ش
ــه، در  ــدات تران ــی از تولی ــیم. بخــش بزرگ ــته باش ــر دو داش از ه
ــت و در  ــی نیس ــل بررس ــری قاب ــای هن ــا معیاره ــان، ب همه جه
ــد. در ســینما هــم همیــن اســت.  ــرار نمی گیرن ــر ق مجموعــه  هن
ــردن  ــر ک ــدر تصوی ــد، چق ــرورزی می بینی ــینما مه ــدر در س چق
ســتم هســت؟ چقــدر نــگاه بــه تســاوی حقــوق دو جنــس؟ چقــدر 
ــم از  ــینما ه ــوالت س ــیاری از محص ــت؟ بس ــری هس ــر هن تفاخ

بیــان هنــری خالــی اســت. 

بســیاری بحــث می کننــد کــه چنیــن ترانه هایــی 
ــزان  ــده می ــکاس دهن ــون انع ــوند چ ــی ش ــد بررس بای

میرافشــار پیــش از ترانــه  نــو و در کنــار آن شــهره بود نــد. بعد هم، 
ســن ترانــه  نــو تــا پیــش آمــدن انقــاب، زیــاد نبــود و تاریخــی 
نداشــت. اگــر از ســال ۴۵ تــا ۵۷ را عمــر ترانــه  نــو بدانیــم، ایــن 
دوران آن قــدر طوالنــی نبــود کــه مــا بخواهیــم چنیــن ســواالتی 
ــبیه  ــی ش ــچ زمان ــا هی ــای آن، م ــه ج ــا ب ــم. ام ــرح کنی را مط
ــتیم.  ــرای زن نداش ــه ترانه س ــن هم ــران، ای ــن دوران و در ای ای
ــده  ــردان خوانن ــرای م ــد ب ــن ترانه ســرایان زن بای شــوربختانه، ای
ــه ای از  ــس زنان ــی ح ــدد( گاه ــد )می خن ــند. هرچن ــه بنویس تران
ــه را  دست شــان بیــرون مــی رود و شــما آن حــس و حــاالت زنان

ــنوید.  ــا می ش ــه ای در ترانه ه ــدای مردان ــا ص ب

از دوران کوتــاه ترانــه نــو گفتیــد. بــه رغــم عمــر کوتــاه 
ایــن دوران، انــگاره ای وجــود دارد که شــما ترانه ســرایان 
ــوی  ــت پهل ــرنگونی حکوم ــث س ــه باع آن دوران، یک تن
شــدید. آیــا بــا ایــن انــگاره آشــنا هســتید؟ پاســخ تان 

چیســت؟
هیــچ ترانــه یــا آفرینش گــر هنــری در هیــچ زمــان و مــکان تاریــخ 
نتوانســته، نمی توانــد، و نخواهــد توانســت باعــث ســرنگونی یــک 
ــان در آن  ــود. جه ــری ش ــم دیگ ــدن رژی ــا روی کار آم ــم ی رژی
ــود. آن  ــترده تحول ب ــی و گس ــوج جهان ــک م ــر ی ــال ها درگی س
ــم  ــر خــودش را گذاشــت. نمی دان ــید و تاثی ــران رس ــه ای ــوج ب م
آیــا مثــا کســی مــی رود جــان بائــز یــا بــاب دیلــن را اســتنطاق 
ــن و آن  ــث ای ــاص باع ــما در دوره ای خ ــای ش ــه ترانه ه ــد ک کن
ــچ  ــه هی ــران ب ــاب ای ــه، انق ــر. ن ــا خی ــداد سیاســی شــده ی روی
ترانــه ای مرتبــط نبــود. اگــر ترانه هــای مــن یــا مــا قــدرت داشــت 
ــردم  ــعی می ک ــن س ــد، م ــرنگون کن ــی را س ــام سیاس ــک نظ ی
ــم.  ــم را ســرنگون کن ــی حاک ــم نظــام سیاســی کنون ــا ترانه های ب
امــا چنیــن اتفاقــی نمی افتــد. مــن بــه مــردم و زادگاهــم زمزمــه  
عاشــقانه داده ام و حرفــی زده ام کــه فکــر می کــردم جامعــه و 
ــه  ــود و نیســت ک ــم نب ــن مه ــرای م ــد. ب مردم می خواســت بگوی
ــه  ــرای انتقــاد ب ــه ام را ب چــه کســی حکومــت می کنــد. مــن تران
ــاق  ــه در جامعه اتف ــردن آنچ ــو ک ــتم و بازگ ــر و س ــری و فق نابراب
ــه  ــد ک ــم می دانی ــم داد. می دان ــاص داده و خواه ــد، اختص می افت
هــم مــدح کــردن کاری سیاســی اســت و هــم انتقــاد کــردن. در 
جامعــه  مــا بــه غلــط ایــن  طــور جــا انداخته انــد کــه هنــر نبایــد 
ــب اینجاســت کــه هنــر مدح کننــده قــدرت  سیاســی باشــد. جال
ــرض را سیاســی  ــد و معت ــر منتق ــا هن ــد، ام را سیاســی نمی دانن
ــه  ــا ب ــان آدم ه ــد. در هیچ جــای جه ــوم می کنن ــد و محک می دانن
ــه  ــه ای ک ــم در جامع ــد. آن ه ــار نمی کنن ــودن افتخ ــی نب سیاس
ــد هــم تصمیمــی سیاســی اســت. هــر  اســم گذاشــتن روی فرزن
کاری در جامعــه  و جهــان امــروز یــک کار سیاســی اســت و هیــچ 
اشــکالی نــدارد. هیــچ ایــرادی نــدارد کــه یــک هنرمنــد بخواهــد 
صــدای انتقــاد مردمــش باشــد و آن را منتقــل کنــد، یــا بخواهــد 
شــکل زیســتن مردمــش را گــزارش بدهــد. هیــچ هنرمنــد بزرگــی 

ــرده باشــد. ــن کاری نک ــه چنی ــان را نمی شناســم ک در جه

زیــادی خشــم و نفــرت نهادینــه  شــده در یــک 
اجتمــاع انســانی هســتند. شــما آن ســال های اوج 
ــدام  ــران م ــل ای ــی از داخ ــی، وقت ــن ترانه های رواج چنی
چنیــن ترانه هایــی منتشــر می شــد، نگرانــی یــا 

نداشــتید؟ این بــاره  در  دغدغه خاصــی 
ــوب هســتند.  ــرای چــه کســانی محب ــا ب ــن ترانه ه ــد ای ــد دی بای
ــواداران  ــر، ه ــی هن ــوه در تعال ــن وج ــانان    ای ــی از آسیب رس یک
یــک گونــه  هنــری هســتند. به ویــژه در کارهــای تیمــی، هــوادار 
و آنچــه او می خواهــد اهمیــت زیــادی دارد. هــوادار یــک شــاعر، 
یــا یــک بالریــن، فهــم و شــعور و آرزومنــدی بســیار متفاوتــی دارد 
ــرای بســیاری  ــا هنرپیشــه ســینما. ب ــا هــوادار یــک خواننــده ی ت
ــه و آرتیســت های نقــش  ــان تران ــا و مجری از هــواداران خواننده ه
ــا  ــده ی ــوگ آن خوانن ــا دیال ــدارد کالم ی ــی ن ــچ اهمیت اول، هی
هنرپیشــه چیســت یــا آنهــا چــه می خواننــد یــا می گوینــد و یــا 
او را بــه کــدام ســمت و هــدف راهنمــا می شــوند. بــه ایــن دلیــل 
ــد،  ــنیع می گوین ــت و ش ــم زش ــه از مفاهی ــم ک ــروده هایی ه س
ــن  ــوب می شــوند. ای ــم محب ضــد زن  و ضــد انســان هســتند ه
ترانه هــا از ســوی کســانی شــنیده می شــوند کــه اصــاًل بــه 
ــن نمی اندیشــند  ــه ای ــد. ب ــر نمی کنن ــه فک ــام تران ــا پی ــوم ی مفه
پیــام ترانــه ای کــه می شــنوند بــه نفــع چــه کســی یــا چــه چیــزی 
تمــام می شــود. البتــه تاریــخ نشــان داده کــه ایــن ترانه هــا عمــر 
ــی  ــس از مدت ــا پ ــوند ام ــر می ش ــه همه گی ــد. ناگهان ــی دارن کم
دیگــر نــه کســی آنهــا را می شــنود و نــه بــه خاطــر مــی آورد. امــا 
ــتر  ــل بیش ــل به نس ــانی تر نس ــر و انس ــای عمیق ت ــی ترانه ه برخ
ــانی  ــم انس ــه مفاهی ــل آنک ــه دلی ــوند. ب ــناخته می ش ــر ش و بهت
ــری  ــان بهت ــه منظــور ســاختن جه ــدی را ب ــت و آرزومن و صداق
ــر  ــتر و بهت ــل بیش ــه نس ــل ب ــد و نس ــل می کنن ــود حم ــا خ ب
ــر  ــراد بزرگ ت ــی اف ــل، وقت ــک نس ــی در ی ــوند. حت ــف می ش کش
ــه  ــه ای ک ــاز در تران ــازه ای می شــوند، ب ــای ت می شــوند و »من«ه
ــازه ای کشــف  ــم ت ــه ناگهــان مفاهی ســال ها قبــل می شــنیدند، ب

می کننــد. 

از زن در ترانه هــای شــما گفتیــم. بــد نیســت کمــی هــم 
ــان  ــان ترانه ســرای دوره  شــما حــرف بزنیــم. چــرا زن زن
ــا  ــر شــناخته شــدند؟ مث ترانه ســرا در آن ســال ها کمت
ــم.  ــروغ را داری ــا، ف ــان دهه ه ــو، در هم ــعر ن ــا در ش م
ــا  ــر از هم ــه غی ــت؟ ب ــی اس ــه کس ــو چ ــه ن ــروغ تران ف
ــرایان زن در دوران  ــان، ترانه س ــا زاکاری ــار و زوی میرافش

اوج ترانــه  نــو کجــا بودنــد؟
درباره ترانــه شــما بایــد ایــن را در نظــر بگیریــد کــه نــام ترانه ســرا 
زمانــی بــه گــوش شــما می رســد کــه آن ترانــه محبــوب و 
ــما  ــر ش ــا اگ ــتیم ام ــراهای زن داش ــا ترانه س ــود. م ــروف ش مع
ــه ســروده های  ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــا را نشــنیده اید ب ــام آنه ن
آنهــا کمتــر محبــوب و شــناخته شــده اســت. ملــودی و آهنــگ 
ــام  ــن کالم و ن ــه مت ــما را متوج ــه ش ــت ک ــق اس ــرای موف و اج
ــو  ــن بان ــوت م ــرای پیش کس ــه ترانه س ــد. البت ــرا می کن ترانه س

ــل  ــان درباره جایزه نوب ــد، نظرت ــام آوردی ــن ن ــاب دیل از ب
ــدر  ــزه چق ــن جای ــد ای ــر می کنی ــت؟ فک ــی او چیس ادب
باعــث جــدی گرفته تــر شــدن گونه هنــری ترانــه 

خواهــد شــد؟
االن تنهــا بیــش از ۱۰۰ ســال اســت کــه ترانــه را بــه عنــوان یــک 
ــه توجــه  ــه بخــش واژگان تران گونه هنــری می شناســند؛ اینکــه ب
شــود مدت هــا اســت کــه شــروع شــده. در ایــران هــم ایــن بحــث 
از ســال ها پیــش آغــاز شــده اســت. زنده یــاد احمــد شــاملو ایــن 
ــه  ــه و ب ــی، پیگیران ــر اســماعیل خوی بحــث را مطــرح کــرد. دکت
تکــرار بیــان کــرده ایــن نــوع ترانــه  نــوی که مــا داریــم دربــاره اش 
صحبــت می کنیــم، بخشــی از شــعر نــوی مــا اســت. نعمــت آزرم 
هــم همیــن را عنــوان کــرده، و اخــوان ثالــث در شــورای بررســی 
ــد،  ــما کار می کنی ــه ش ــه ای ک ــوع تران ــن ن ــت ای ــه می گف تران
ــاب  ــه ب ــل ب ــی نوب ــن جایزه ادب ــت. ای ــعرنوی ماس ــی از ش بخش
ــر. کاش  ــا دی ــن بســیار خــوب اســت، ام ــه نظــر م ــم ب ــن ه دیل

ایــن کار را زودتــر انجــام داده بودنــد. 

ــه  ــان ب ــی را همچن ــما ترانه فارس ــا ش ــت، آی در نهای
ــر  ــه نظ ــد؟ ب ــذار می دانی ــوم، تاثیرگ ــک مدی ــوان ی عن
ــیت و  ــی، آن حساس ــروز فارس ــیقی ام ــد موس می رس
وابســتگی بــه کالم و واژه را از دســت داده اســت. چقــدر 
ــر  ــود آوردن تغیی ــه  وج ــی را در ب ــروز فارس ــه  ام تران
ــد در  ــدر می توان ــی چق ــه  فارس ــد؟ تران ــر می دانی موث
ــث  ــیتی باع ــی و جنس ــی، اجتماع ــای فرهنگ زمینه ه

ــود؟ ــر ش ــد و تغیی رش
ــه  ــم درباره چ ــد بدانی ــا بای ــه م ــم ک ــد کن ــد تاکی ــم بای ــاز ه ب
ترانــه ای حــرف می زنیــم. مــا داریــم دربــاره  ترانــه  فارســی 
ــی از  ــر جای ــم در کمت ــم. همــان طــور کــه گفت صحبــت می کنی
جهــان ایــن اتفــاق افتــاده کــه ترانه ســرایان و کارورزان تاثیرگــذار 
و بــا ســابقه اش تبعیــد بشــوند و گونــه  هنــری ترانــه هــم ممنــوع 
ســال های  تمامــی  در  و  ماندنــد  ایــران  در  عــده ای  شــود. 
ممنوعیــت ترانــه ســکوت کردنــد. اینهــا زمانــی الزم داشــتند تــا 
دوبــاره خــود را در رابطــه بــا پیشــینیان خــود قــرار بدهنــد و جلــو 
ــی هســتند و  ــران ترانه ســرایانی خوب ــروز در ای ــن ام ــد. همی برون
ــان  ــد در کالم ش ــد دارن ــما می بینی ــه ش ــد ک ــی می گوین ترانه های
تــالش می کننــد. مــن هنــوز و همیشــه ایــن آرزو و اندیشــه ام را 
ــد همچــون  ــه روزی بتوان ــاور کنیــم تران دوســت داشــته ام کــه ب
ــتاوردهای  ــراه دس ــدا و هم ــرودی همص ــزل  س ــا غ ــه ای ی طالی
جامعــه، پیشــرو و پیــروز باشــد. جامعــه ای کــه در آن هیــچ کــس 
چیــزی از سانســور و زنــدان و شــکنجه و اعــدام بــه خاطــر نیــاورد 
ــری انســان ها را از هــم جــدا نکنــد.  ــه نابراب و هرگــز و هیــچ گون
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ــت و           ــای آشناس ــک جغرافی ــه ی ــردن ب ــت ک ــت؛ روزگار پش ــی اس ــای گروه ــان روزگار مهاجرت ه ــا بی گم روزگار م

روبــرو شــدن بــا یــک جغرافیــای تــازه؛ روزگار زیســتن بــا کســانی اســت کــه هیــچ چیــز آنهــا، نــه زبان شــان، نــه داســتان 

ــن  ــی، رفت ــرت، جابه جای ــد. مهاج ــنا نمی نمای ــان می گســتراند، آش ــده در برابرش ــه آین ــی ک ــه دورنمای ــان و ن زندگی ش

ــن  ــه  ناگــواری اســت. وقتــی ای ــار باشــد، تجرب ــه اجب ــا و یــک فرهنــگ وقتــی کــه ب ــار سفربســتن از یــک جغرافی و ب

مهاجــران یــا تبعیدیــان، شــاعر و نویســنده و هنرمندنــد ایــن تجربــه و بازگویــی و بازنمایــی آن روایتــی ویــژه و جهــان 

ــد. ــق می کن ــزی را  خل ــی متمای معنای

ــت  ــن یاداش ــا در ای ــده ای دارد، ام ــم پیچی ــای دره ــرد، الیه ه ــف ک ــوان آن را بازتعری ــا می ت ــه باره ــر ک ــوم مهاج مفه

ــه هنرمنــدان و نویســندگان و شــاعرانی کــه بعــد از انقــالب ســال  ــم ب ــر دامنــه بحــث را محــدود کرده ای ــاه ناگزی کوت

1357 جــالی وطــن کــرده و خــارج از فضاهــای آشــنای سرزمین شــان در ســرزمین دیگــری ســاکن شــده اند و در متــن 

ــی و  ــای زندگ ــر ناهمواری ه ــان را ب ــروزی انس ــه پی ــرت، حماس ــد و مهاج ــده از تبعی ــت های برآم ــت ها و شکس گسس

ــل اطالعــات  ــا حداق ــق ب ــه فراهــم آوردن نام هــای هنرمنــدان موف ــن مقال ــد. یکــی از اهــداف ای جهــان روایــت کرده ان

در بــاره زندگــی شــخصی و دســتاوردهای هنــری آنــان در مهاجــرت اســت؛ هــر چنــد واژه موفــق در نفــس خــود  تنهــا 

می توانــد گردآوردنــده  پیامدهــای نســبی و صورت هــای خــالق در زمــان و مکان هــای فشــرده باشــد. از کارهــای تولیــد 

شــده هنــری در حوزه هــای متفــاوت در خــارج از مرزهــای وطــن و تــالش هــا و دســتاوردهای هنرمنــدان مهاجــر تنهــا 

ــا معیارهایــی نســبی می تــوان ســخن گفــت. ب

از کــدام منظــر می توانیــم کارهــای تولیــد شــده در خــارج از ایــران را در زیــر مجموعــه  دســتاوردهای هنــر مهاجــرت 

قــرار دهیــم؟ مبنــا و معیــار موفقیــت چیســت؟ در ایــن تقســیم بنــدی کیفیــت و شــیوه  عرضــه  ایــن آثــار بــرای مخاطــب 

فارســی زبــان مــالک اســت و یــا یافتــن مخاطبــان جهانــی؟ آیــا توفیــق هنرمنــد مهاجــر ایرانــی منــوط بــه خــروج از 

ــه زبان هــای دیگــر ترجمــه نشــده  ــان فارســی نوشــته شــده ب ــه زب ــری کــه ب ــان فارســی اســت و اگــر اث مرزهــای زب

باشــد، دیگــر نمی تــوان از اهمیــت و ارزش آن بــه آســانی ســخن گفــت؟ 

ــی »موفقیــت«  ــار اصل ــرات آن را معی ــر و تاثی ــان و در نتیجــه تنــوع و گســترش مخاطــب، خــود اث ــارغ از زب برخــی ف

ــان  ــه زب ــژه نویســندگان مهاجــر ب ــدان و به وی ــه هنرمن ــی ک ــا زمان ــد ت ــر معقتدن ــدادی دیگ ــل، تع ــد و در مقاب می دانن

فارســی وابســته اند خبــری از تغییــر و تحــول و »موفقیــت« در کار نخواهــد بــود. آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه در دنیــای 

امــروز نویســندگان مهاجــر از قاعــده  هویــت چندگانــه و یــا جهانــی مســتثنی نیســتند و ناگزیرنــد آثارشــان را بــه زبــان 

خارجــی بنویســند و منتشــر کننــد.

یافتــن چارچوبــی نظــری کــه بتوانــد بــه شــکلی متقاعــد کننــده هــم بــه ایــن پرســش هــا پاســخ دهــد و هــم همــگان 

ــن  ــوب ای را راضــی کنــد، اگــر دســت کــم در حــال حاضــر ناممکــن نباشــد، بســیار دشــوار اســت. از همیــن رو مطل

یادداشــت ایــن اســت کــه ادامــه دار باشــد و در غایــت خــود فرصتــی ســنجیده و واقــع بینانــه فراهــم کنــد بــرای آشــنایی 

ــاد غربــت و آفرینــش جایــی میــان  ــا ناکجــا آب ــا هنرمندانــی کــه در خــارج از مرزهــای کشــور در مواجهــه ب بیشــتر ب

ــوع  ــن موض ــان م ــه گم ــد. ب ــاوت آفریده ان ــای متف ــا و لحن ه ــا کیفیت ه ــاری ب ــته اند و آث ــا ننشس ــا، از پ ــا و آنج اینج

مهاجــرت همچنــان از مســائل جــدی زندگــی ایرانیــان در ســال های آینــده باقــی خواهــد مانــد. 

ــا مرزهــا و حــدودی روشــن و دقیــق، از  در آغــاز ایــن بحــث مفصــل و بــرای گشــودن روزنــه ای بــه چشــم اندازی ب

ــا مــرا در تهیــه  ــگاران هــر حــوزه خواســتم ت تعــدادی از هنرمنــدان، منتقــدان، کارشناســان و روزنامه ن

فهرســت نخســتین یــاری کننــد. آنچــه اکنــون پیشــروی شماســت نتیجــه ی این نظرســنجی 

ــد، و اغلــب خواســته اند نامشــان گفتــه  اســت. دوســتانی کــه مــرا یــاری کردن

نشــود، بــا اشــاره هایی کوتــاه بــه معیارهــای انتخاب شــان، از 

ــندیده اند  ــتر پس ــه بیش ــی ک ــندگان و هنرمندان نویس

دانســته اند،  »موفق تــر«  را  آنهــا  یــا 

ایــن  در  برده انــد.  نــام 
نظرسنجی، 

تکــرار نــام هنرمنــد تــا حــدی بــرای فراهــم کــردن ایــن لیســت 

ــت. ــوده اس ــده ب ــن کنن ــق تعیی ــدان دقی ــه چن ن

ــه  ــا ک ــا آنج ــا ت ــا و انتخاب ه ــار نظره ــن اظه ــع آوری ای در جم

ــا دیدگاه هــا و ســالیق  مجــال داشــتم، کوشــیدم نظــر افــرادی ب

ــا  ــود، برپ ــش های خ ــوم. در پرس ــا ش ــوع را جوی ــاوت و متن متف

ــر اول و دوم« را  ــردن »نف ــدا ک ــرای پی ــابقه ب ــک مس ــردن ی نک

بــه تاکیــد گوشــزد کــردم. هرچنــد پیــش فرض هــا همیشــه بــه 

نوعــی در معیارهــای مــا عیاننــد، امیــدوارم نام هــا و آثــاری کــه 

ــاره  ــا اش ــه آنه ــی ب ــن نظرخواه ــده در ای ــرکت کنن ــتان ش دوس

ــداد  ــازه قلم ــی ت ــر بحث ــدی ب ــوان درآم ــه عن ــا ب ــد، تنه کرده ان

شــوند و بی آنکــه گمــان رود پرونــده چنیــن موضوعــی بــا 

ــا ادامــه ایــن  ــرای همیشــه بســته می شــود، ب قضاوتــی ســریع ب

ــات  ــر و ادبی ــا هن ــه ســوی آشــنایی بیشــتر ب ــی ب جســتجو راه

ــدی و  ــته بن ــری دس ــای نظ ــرت و چارچوب ه ــی در مهاج ایران

ــود.  ــوده می ش ــا گش ــی آنه ــد و ارزیاب نق

بــه یــک اعتبــار هنــر و ادبیاتــی کــه هنــر و ادبیــات مهاجــرت و 

تبعیــد نــام گرفتــه، هنــر و ادبیــات ممنوعــه اســت؛ یعنــی فقــط 

ــی-  ــرو جغرافیای ــرون از قلم ــه در بی ــت ک ــی نیس ــر و ادبیات هن

ــرو  ــن قلم ــاکن ای ــهروندان س ــد شــده و ش ــران تولی سیاســی ای

قــادر بــه دسترســی مســتقیم و بی واســطه بــه آن نیســتند، بلکــه 

هنــر و ادبیاتــی اســت کــه چــه از نظــر موضوعــی و چــه از نظــر  

ــا از  ــه تنه ــت، و ن ــوع اس ــرو ممن ــاختاری در آن قلم ــرم و س ف

ــه  ــن ب ــه پرداخت ــذرد، بلک ــور نمی گ ــزی و سانس ــای ممی نگاه ه

ــا  ــام، تقریب ــای ع ــن معن ــت. در ای ــان اس ــن گناه آن از بدتری

ــا  ــز و پ ــر »دیگــری«، گذشــتن از خطــوط قرم ــه ه ــن ب پرداخت

ــری  ــان فک ــت. از دگراندیش ــان معصیت هاس ــه جه ــتن ب گذاش

ــدازه کــه دادن روایتــی  ــا دگرباشــان جنســی. همــان ان گرفتــه ت

متفــاوت از انقــالب جــرم اســت، نوشــتن یــا بــه تصویــر کشــیدن 

رابطــه ای جنســی مجــاز نیســت.

بــر چنیــن بســتری، بخــش عمــده ای از ادبیــات و هنــر مهاجــرت، 

ــه  ــان ناگفت ــن جه ــیدن همی ــر کش ــه تصوی ــتن و ب ــرف نوش ص
ــت. ــده اس ــا ش ممنوعه ه

ــازه  ــی ت ــرای گشــودن روزنه های ــی ب ــالش های ــان ت ــن می  در ای

ــه  ــن ب ــد پرداخت ــه، مانن ــران صــورت گرفت ــر ای ــات و هن در ادبی

ــتن و  ــی نوش ــی، یعن ــری و سیاس ــای فک ممنوعه ه

گفتــن از جریان هــای سیاســی و فکــری 

ــف نظــم مســتقر، چــه  مخال
در قالــب روایــت 
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روزهــای انقــالب )مثــل رمــان در حضــر مهشــید امیرشــاهی( و یــا نگاهــی از درون بــه فرهنــگ دینــی ایــن دوران )رمــان 

ناتنــی مهــدی خلجــی(  و یــا ثبــت کــردن داســتان هایی کــه درون مایــه و موضــوع آنهــا زنــدان و شــکنجه و ... اســت 

ــات مهاجــرت نمــودار ســاخته اســت. از  ــر و ادبی ــاوت خــود را در هن ــا  مســایل جنســی،  کــه در شــکل هایی متف و ی

تــالش بــرای رســیدن بــه ســاحتی از شــعر اروتیــک )ماننــد شــعرهای میــرزا آقــا عســگری( گرفتــه تــا نوعــی صراحــت و 

بــی پروایــی در بیــان )ماننــد شــعرهای ســاقی قهرمــان( و از پرداختــن بــه روابــط عاشــقانه و جنســی متعــارف گرفتــه تــا 

روابطــی کــه جامعــه آنهــا را نامتعــارف می انــگارد و گاه از آن بــه عنــوان ادبیــات دگرباشــان یــاد می شــود، همــه و همــه 

بخشــی از ایــن تــالش و بخشــی از ممنوعه هایــی هســتند کــه بــه لطــف غیبــت و ناموثــر بــودن معیارهــا و مالک هــای 

سانســور در ایــران در خــارج از کشــور اکنــون بــه ادبیــات و هنــر معاصــر افــزوده شــده اند.

ــش  ــفه اند و بخ ــدای مکاش ــاز راه و در ابت ــا در آغ ــدان م ــه هنرمن ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــوز ام ــش، هن ــن بخ در ای

ــد در ذوق و هیجــان راه گشــایی و خشــم و عصبانیــت ناشــی از ســال ها  سانســور جســت.عمــده ای از ارزش تالش هــای نخســتین را بای

حســین نــوش آذر نویســنده و منتقــد ادبــی در ادبیــات خالقانــه تولیــد شــده در خــارج از کشــور از انقــالب ســال 1375 

ــی  ــب پناهجوی ــالب؛ مصائ ــخ انق ــری در تاری ــد: بازنگ ــل شناســایی می دان ــم را قاب ــه  مه ــد درون مای ــن ســو، چن ــه ای ب

ــور  ــی در کش ــیون و هم گرای ــواری های انتگراس ــی و دش ــی و دورافتادگ ــرانجام تنهای ــران؛ و س ــرار از ای ــای ف میزبــان.وماجراه

بــر اســاس معیــار نخســتین، یعنــی بازنگــری در تاریــخ انقــالب، نــام  حســین غــالم ســاعدی، مهشــید امیــر شــاهی، رضــا 

دانشــور و محمــود مســعودی بیــش از دیگــران درفهرســت افــراد مختلــف تکــرار شــده اســت.

ــنگ روی  ــان» س ــا« و رم ــه الفب ــار» مجل ــر انتش ــه خاط ــنامه نویس ب ــنده و نمایش ــاعدی نویس ــالم س ــین غ ــام  حس ن

ــرد.  ــرار می گی ــرت ق ــات مهاج ــت ادبی ــدر فهرس ــش در ص ــنگ« نام س

روایــت  حســین غــالم ســاعدی از مهاجــرت ناگزیــر و تبعیــد در ســال های نخســتین پــس از انقــالب را می تــوان وصــف 

ــد،  ــر بســیاری از هنرمنــدان و نویســندگانی دانســت کــه عمــری در آروزی انقــالب زیســته بودن حــال دقیــق و فراگی

امــا انقالبــی کــه روی داده بــود در عمــل آنهــا را آواره و تبعیــد کــرده بــود. او کــه در پــی بگیــر و ببندهــا  ســرکوبها، 

در اواخــر ســال 60  بــه اجبــار وطــن را تــرک کــرد و راهــی پاریــس شــد، دربــاره  دوران اقامتــش در پاریــس نوشــته 

اســت: »در عــرض ایــن مــدت یــک بــار خــواب پاریــس را ندیــده ام. تمــام وقــت خــواب وطنــم را می بینــم. چنــد بــار 

تصمیــم گرفتــه بــودم از هــر راهــی شــده برگــردم بــه داخــل کشــور. حتــی اگــر بــه قیمــت جانــم تمــام شــود. دوســتانم 

ــت را  ــن حال ــاد بگیــرم و ای ــان فرانســه ی ــج حاضــر نیســتم زب ــم. از روی ل ــز را نفــی می کن مانعــم شــده اند. همــه چی

یــک مکانیســم دفاعــی می دانــم. حالــت آدمــی کــه بی قــرار اســت و هــر لحظــه ممکــن اســت بــه خانــه اش برگــردد. 

بــودن در خــارج بدتریــن شکنجه هاســت. هیــچ چیــزش متعلــق بــه مــن نیســت و مــن هــم متعلــق بــه آنهــا نیســتم. 

و ایــن چنیــن زندگــی کــردن بــرای مــن بدتــر از ســال هایی بــود کــه در ســلول انفــرادی زنــدان بــه ســر می بــردم.«

بســیار از نویســندگان و هنرمنــدان هم نســل و اغلــب همســو بــا ســاعدی، درک و دریافتــی چــون او از مهاجــرت و 

تبعیــد، جامعــه میزبــان و نســبت خــود بــا آن دارنــد و همیــن نــگاه را در آثــار خــود بازتــاب داده انــد.

ــوری عــال، شــاعر و منتقــد، تعبیــر گویایــی از مهاجــرت دارد» کشــور خــارج  اســماعیل ن

ــات داســتانی و شــعر فارســی در  ــخ ادبی ــه تاری ــد اســت ک از کشــور« و معتق

ــه کوشــش  ــا انتشــار نشــریه  الفبــا ب »کشــور خــارج از کشــور« ب

زنده یــاد ســاعدی آغــاز شــد و تــا دوران اصالحــات در 

شــکوفایی بــود. ســپس بــا فراگیــر شــدن 

ــی و  ــت و وبالگ نویس اینترن
در دوران رونــق 

روزنامه هــای اصــالح طلــب، کــم کــم دچارفتــرت آمــد.

ــت  ــته اس ــنگ« نوش ــنگ رو س ــاره »س ــوش آذر درب ــین ن حس

ــد،  ــل باش ــتان کام ــک داس ــه ی ــش از آنک ــتان بی ــن داس » ای

چرک نویس هــای نویســنده ای اســت کــه بــا شــتاب رویدادهــای 

زندگــی اش در تهــران انقالبــی را در شــش فصــل نوشــته و پیــش 

از آنکــه بتوانــد فصــل هفتــم و آخریــن فصــل ایــن داســتان را بــه 

ــا این حــال  ــرار کنــد. ب ــران ف ــر شــده از ای ــان برســاند، ناگزی پای

»ســنگ روی ســنگ« از نظــر ســندیت تاریخــی اش دربــاره  

رویدادهــای پــس از انقــالب در ســال های ده   شــصت، در ادبیــات 

ــت.«  ــر اس ــا بی نظی ــتانی م داس

ــا نثــری زیبــا و درســت، از بهتریــن   مهشــید امیر شــاهی، کــه ب

نمونه هــای متــن فارســی در خــارج ایــران را آفریــده اســت، بــه 

ــن  ــر«، در ای ــفر« و »در حض ــان »در س ــر دو رم ــه خاط ــژه ب وی

ــم فر  ــراد قاس ــت. مه ــته اس ــراوان داش ــت ف ــنجی اهمی ــر س نظ

شــاعر و روزنامه نــگار معتقــد اســت بــدون خوانــدن آثــار مهشــید 

ــتی از  ــل و درس ــر کام ــه تصوی ــوان ب ــز نمی ت ــاهی، هرگ امیر ش

بضاعــت ادبیــات معاصــر ایــران دســت یافــت.

رضــا دانشــور  نیــز بــه خاطــر رمــان »خســرو خوبــان« در لیســت 

ــژه ای  ــگاه وی ــی جای ــن نظرخواه ــرکت کنندگان در ای ــخ ش پاس

دارد. رضــا دانشــور پــس از انقــالب و در ســال 1361 بــه فرانســه 

مهاجــرت کــرد و رمــان »خســرو خوبــان« را بــا نــگاه بــه جنــگ 

ایــران و عــراق نوشــت. بســیاری ایــن رمــان را یکــی از مهم تریــن 

ــد . ــرت می دانن ــات مهاج ــای ادبی رمان ه

ــام محمــود مســعودی نیــز در بیشــتر نظرخواهــی ذکــر شــده  ن

ــر،  ــک اث ــا ی ــه ب ــده ک ــاد ش ــنده ای ی ــوان نویس ــه عن و از او ب

پیمــوده اســت. یعنــی رمــان »ســورهًْ الغــراب« راهــی تــازه را در ادبیــات معاصــر 

ــاوری، نویســنده و منتقــد ادبــی در کتــاب »زندگــی در  حــورا ی

آیینــه« دربــاره  ایــن رمــان نوشــته است» ســورهًْ الغــراب در شــمار 

ــوف کــور اســت کــه در آن سرگذشــت  داســتان هایی از قبیــل ب

ــورد.  ــد می خ ــخ پیون ــیر تاری ــاع و س ــت اجتم ــه سرگذش ــرد ب ف

ســورهًْ الغــراب تعریفــی اســت نــو از یــک مفهــوم کهــنـ  حقیقت. 

روایتــی اســت تــازه از یــک داســتان پــر آوازه ـ ســفر مرغــان در 

جســتجوی حقیقــت. ســورهًْ الغــراب داســتان کالغــی ـ یــا آدمــی 

ــده،  ــر می پروران ــدن در س ــیمرغ ش ــال س ــه روزی خی ــت ک اس

ــروز،  ــال گشــوده و ام ــی ب ــه ســوی قاف ــدی ب ــال هده ــه دنب ب

ــرانجام،  ــای بی س ــال زدن ه ــه ب ــته از آن هم خس

ــی شکســته و خونیــن،  ــا منقــاری و بال ب

ــوه  ــت زاری، روی قل در درخ
ســنگی وســط 
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آب نشســته و بــه جــای آیینــه آرزویــی عطــار، خــودش را در آبگینــه شکســته ای تماشــا می کنــد. ســورهًْ الغــراب کتابی اســت که 

در خــواب می گــذرد، امــا خــواب را از چشــم مــا می ربایــد، مــا را بــه بیــداری، بــه پرســش، بــه آگاهــی فــرا می خوانــد. ســورهًْ 

الغــراب کتابــی در برابــر مــا نیســت، آیینــه ای در پیــش روی ماســت.« 

بــر پایــه معیــار دوم، یعنــی مصائــب پناه جویــی و ماجراهــای فــرار از ایــران، بــه داســتان های بلنــد )نــوول( »آگهــی بــرای ماشــین 

رختشــویی«، نوشــته فیــروز ناجــی، »در آنــکارا بــاران می بــارد«، نوشــته حســین دولــت آبــادی، و البتــه »پایــان یک عمر«نوشــته 

زنده یــاد داریــوش کارگــر بــا اهمیــت بیشــتری اشــاره شــده اســت .

و ســرانجام تنهایــی و دورافتادگــی و دشــواری های انتگراســیون در کشــور میزبــان در رمان هــا و داســتان های بی شــماری بازتــاب 

داشــته کــه  درمیــان آنهــا نــام ساســان قهرمــان به خاطــر رمــان »گســل «  و حســین نــوش آذر بــه خاطــر »کتــاب تاملــی بــر 

تنهایــی« بیشــتر تکــرار شــده اســت.

در فهرست منتخبان، نام های رضا قاسمی ، عباس معروفی ، قادر عبداهلل و آذر نفیسی بارها تکرار شده است.

علــی امینــی نجفــی، نویســنده، مترجــم و منتقــد دربــاره  رضــا قاســمی نوشــته اســت   » رضــا قاســمی را شــاید بتــوان بــه آن 

معنــی کــه شــما در نظــر داریــد، از موفق تریــن نویســندگان ایرانــی دانســت. رمــان اول او بــه نــام »هم نوایــی شــبانه ارکســتر 

چوب هــا« در ایــران نیــز منتشــر شــده، بــا اقبــال فــراوان روبــرو گشــته و در خــارج هــم بــه چنــد زبــان منتشــر شــده اســت. 

امــا قاســمی در ایــران نمایشــنامه نویس و کارگــردان معتبــر تئاتــر بــود، و شــخصا غیبــت او در ایــن عرصــه را خســرانی بــرای 

تئاتــر ایــران می دانــم. ایــن همــان گوشــه  تاریکــی اســت کــه در ســایه »موفقیــت« یــک هنرمنــد تبعیــدی پنهــان یــا ناگفتــه 

ــت. ــمی اس ــا قاس ــار رض ــر آث ــل« از دیگ ــاه باب ــد« و »چ ــا می خوانن ــه بره ه ــای »وردی ک می ماند.« رمان ه

عبــاس معروفــی در ده  هفتــاد در پــی توقیــف مجلــه  ادبــی و هنــری »گــردون« ناگزیــر بــه تــرک وطــن شــد. او بــه آلمــان رفــت 

و هرچنــد اغلــب پاســخ دهندگان بــر ایــن نظرنــد کــه او هنــوز اثــری هم ســنگ بــا  رمــان »ســمفونی مــردگان« ننوشــته، امــا بــا 

ایــن حــال، دو رمانــی را کــه او در ســال های مهاجــرت نوشــته، یعنــی »فریــدون ســه پســر داشــت« و »تمامــا مخصــوص« را بایــد 

جــزو رمان هــای مهــم مهاجــرت دانســت. 

قــادر عبــداهلل  سال هاســت در هلنــد زندگــی می کنــد و شــاید تنهــا نویســنده  ایرانــی از نســل اول مهاجریــن اســت کــه ســعی 

کــرده تنهــا بــه زبــان کشــور میزبــان بنویســد. کتاب هــای قــادر عبــداهلل بــه بیــش از 27 زبــان بــه جــز فارســی ترجمــه شــده اند 

هــر چنــد او بیشــتر قصه هایــش را از ســرزمین مادریــش گرفتــه اســت. او خــود در ایــن بــاره گفتــه اســت :» مــن افــکار ایرانیــم 

را در واژگان و مفاهیــم هلنــدی خــود می ریــزم. مــن بــه متــون هلنــدی ام رنــگ، عطــر و طعــم ادبیــات کهــن فارســی می زنــم.«

علــی امینــی در ایــن بــاره نوشــته اســت:» عقیــده دارم کــه بهتریــن راه را قــادر عبــداهلل برگزیــد کــه از روز اول تصمیــم گرفــت به 

هلنــدی بنویســد. از چنــد نویســنده ایرانــی، مثــل رضــا قاســمی، شــنیده ام کــه دریــغ می خورنــد چــرا از ابتــدا بــه زبــان خارجــی 

ننوشــته و منتشــر نکرده انــد و حــاال هــم کــه دیگــر بــرای بســیاری از مــا دیــر شــده اســت.«

علــی امینــی در ادامــه می گوید» موفق تریــن نویســندگان مــا را بایــد در میــان نســل دوم و ســوم ایرانیــان مهاجــر جســت. دارم به 

کســانی ماننــد ســرور کســمایی، شــیدا بازیــار، مهبــد ســراجی، ســحر دلیجانــی و بســیاری دیگــر فکر می کنــم که در کشــورهای 

گوناگــون بــرای سراســر جهــان می نویســند. آثــار آنهــا را تــا زمانــی کــه بــه ایــران فکــر می کننــد و در آن مــرز و بــوم ریشــه 

دارنــد، بخشــی از ادبیــات ایــران می دانــم. در دنیــای امــروز ادبیــات را دیگــر نــه تنهــا بــا زبــان، بلکه بــا رکن اســتوارتر و گســتره ی 

فراخ تــری بــه نــام هویــت تعریــف می کننــد. امــروز بخــش مهمــی از ادبیــات عــرب )بــا کاتــب یاســین، طاهــر بنجلــون، امیــن 

معلــوف و کامــل داوود( در زبــان فرانســوی خلــق می شــود و بخــش مهمــی از ادبیــات شــبه قــاره هنــد در زبــان 

انگلیســی شــکل می گیــرد.«

 اذر نفیســی، نویســنده و اســتاد دانشــگاه در ســال 1997 ایــران را ترک کرد و بعــد از آن 

معروف تریــن اثــرش را بــا نــام »لولیتــا خوانــی در تهــران« در ســال 2003 

ــت  ــا در فهرس ــاب ماه ه ــن کت ــرد. ای ــر ک ــکا منتش در آمری

ــز  ــورک تایم ــای  نیوی ــن کتاب ه پرفروش تری

ــا   ــاب  ت ــن کت ــت. ای ــرار داش ق

به کنــون بــه 32 زبــان 

ــاب شــرح و  ــی کت ــه شــده اســت. موضــوع اصل ــز فارســی ترجم ج

ــی در  ــالب فرهنگ ــای انق ــم نفیســی از روزه ــرات خان ــف خاط توصی

اســت.ایــران و اخــراج اســتادان زن از دانشــگاه ها توســط تندروهــای انقالبــی 

در حــوزه شــعر، کار بررســی و انتخــاب بــه نظــر دشــوارتر اســت. 

ــده و  ــر ش ــعر منتش ــای ش ــاد کتاب ه ــمار زی ــه ش ــه ب ــا توج ب

ــاید  ــت. ش ــر اس ــت« مبهم ت ــای »موفقی ــیار معیاره ــاعران بس ش

ــتان و  ــتر از داس ــیار بیش ــعر بس ــه ش ــت ک ــن اس ــل ای ــک دلی ی

رمــان بــا زبــان گــره خــورده اســت. دلیــل دوم را بایــد در وضعیــت 

شــعر و رابطــه اش بــا مخاطــب جســت. در کشــورهای میزبــان نیــز 

شــعر، در مقایســه بــا داســتان و رمــان، مخاطبانــی بســیار کمتــر 

دارد و اشــتیاق بــه ترجمــه کمتــر اســت. شــاید بــه دلیــل شــرایط 

ــل دوم و  ــق« نس ــای »موف ــب ایرانی ه ــان، اغل ــورهای میزب کش

ــل  ــن دلی ــه همی ــه شــاعر و شــاید ب ــد و ن ســوم نویســنده بوده ان

ــا  ــت نظرخواهی ه ــترک در فهرس ــای مش ــه  نام ه ــه هم ــت ک اس

متعلــق بــه نســل اول مهاجــران و شــاعرانی اســت کــه در ایــران 

پیــش از انقــالب هــم شــاعرانی شــناخته شــده و مطــرح بوده انــد.

ــل و  ــران در ده  چه ــر ای ــعر معاص ــان ش ــی در جری ــداهلل رویای ی

پنچــاه حضــوری مشــخص داشــته اســت. اغلــب پاســخ دهنــدگان 

معتقدنــد او پــس از تــرک ایــران نیــز رشــد شــعری بی ســابقه ای 

ــعر  ــه  ش ــار مجموع ــاپ چه ــا چ ــی ب ــداهلل رویای ــت. ی ــته اس داش

) لبریخته هــا، هفتــاد ســنگ قبــر، مــن گذشــته امضــا، در 

جســتجوی آن لغــت تنهــا( و چــاپ  مقــاالت نظــری همچنــان بــی 

رقیــب ظرفیــت و فرم هایــی تــازه را  بــه شــعر فارســی بخشــیده  

کــه حضــورش در تاریــخ شــعرجدید فارســی را غیــر قابــل انــکار 

می کنــد. یــداهلل رویایــی از ســال 1358 در فرانســه بــه ســر مــی 

ــه فرانســه ترجمــه شــده اســت. ــار مهــم اش ب ــرد و اغلــب آث ب

ــن  ــش در ای ــه نام ــر شــاعرانی اســت ک ــی از دیگ اســماعیل خوی

ــد  ــالب چن ــد از انق ــت. او بع ــده اس ــرار ش ــا تک ــی باره نظرخواه

ــه  ــل ده ــرد و اوای ــی ک ــران زندگ ــی در ای ــور مخف ــه ط ــالی ب س

ــی در  ــماعیل خوی ــود. اس ــارج ش ــران خ ــت از ای ــصت توانس ش

ــی  ــش از س ــران بی ــارج از ای ــش در خ ــه اقامت ــار ده ــول چه ط

ــعرهای او  ــه ش ــدادی از مجموع ــت. تع ــرده اس ــر ک ــاب منتش کت

ــدی و  ــی، هن ــه، آلمان ــی ، فرانس ــی، روس ــای انگلیس ــه زبان ه ب

ــی در  ــماعیل خوی ــت. اس ــده اس ــه ش ــی ترجم اوکراین

ســال 2010 بــه خاطــر کتــاب صــدای 

تبعیــد جایــزه ادبــی روکــرت در 

ــرگ را دریافت  کرد. کوب

5
4

5
5



بــا آنکــه خویــی در مهاجــرت بــار دیگــر بــه قالب هــای کالســیک روی آورد، امــا هــم شــعرها و هــم نقدهــای ادبــی اش 

از چنــان وزن و مایــه ای برخــوردار بــوده کــه باعــث شــود از او بــه عنــوان یکــی از بازمانــدگان نســل شــاعران بــزرگ 
ــود. ــاد ش ــر ی معاص

هــادی خرســندی نیــز در شــاخص مرتبــه تکــرار نــام، نامــی پررنــگ اســت. هــادی خرســندی پــس از انقــالب از ایــران 

خــارج و ســاکن لنــدن شــد. او در تمــام ســال های اقامتــش در غربــت در زمینــه شــعر، طنــز و انتشــار مجلــه فعالیــت 

ــت را  ــان در غرب ــران،  مســائل ایرانی ــر مســائل سیاســی ای ــر نوشــته ها و ســروده هایش عــالوه ب ــرده اســت و در اکث ک

موضــوع اصلــی خــود قــرار داده اســت. هــادی خرســندی در ســال 1995 جایــزه هلمــن هاملــت را دریافــت کــرد کــه  

بــه نویســندگان قربانــی آزار سیاســی تعلــق می گیــرد. ایــن جایــزه  بــه پــاس نوشــته های خرســندی در مــورد ایــران 

ــد و شــعرهایش در  ــام می برن ــه عنــوان ایــرج میــرزای معاصــر ن ــه او اهــدا شــد. بســیاری از او ب و زندگــی در تبعیــد ب

میــان طیــف وســیع و متنوعــی از مخاطبــان خواننــده دارد.

رضــا براهنــی گرچــه کار عمــده اش را در ایــران انجــام داد و در اواخــر ده  هفتــاد بــا انتشــار کتــاب »خطــاب بــه پروانه ها« 

و برگــزاری کارگاه شــعر، جریانــی از شــعر را بــه نــام خــود کــرد و جوانــان شــاعر بســیاری را بــه ســوی خــود خوانــد، امــا 

حتــی در دوران مهاجــرت نیــز تاثیرگــذاری خــود را حفــظ کــرد. او کــه ســاکن کانــادا اســت، در ســال های مهاجــرت، 

ــود، امــا بیش تریــن تاثیرگــذاری را در  هم چــون گذشــته در زمینه هــای مختلــف از جملــه رمــان و نقــد ادبــی فعــال ب

حــوزه نظریه پــردازی و شــعر داشــته اســت. 

ــع  ــا موان ــر و بیشــتر ســینما، ب ــدان مهاجــر و تبعیــدی در حــوزه تئات ــا شــعر و ســپس داســتان، هنرمن در مقایســه ب

ــه  ــا آنک ــد. ب ــرو بوده ان ــت« روب ــده  »موفقی ــالک عم ــک م ــوان ی ــه عن ــب، ب ــه مخاط ــن ب ــت یافت ــرای دس ــری ب کمت

ــد، امــا کســانی کــه در  ــی در ســینما فعــال بوده ان ــژه از نســل دوم و ســوم مهاجــران، در مقیــاس جهان ــی به وی ایرانیان

ایــن نظرســنجی شــرکت کرده انــد اغلــب از هنرمندانــی نــام برده انــد کــه بــه نوعــی ارتبــاط خــود بــا ایــران و موضوعــات 

مربــوط بــه ایــران را حفــظ کرده انــد. تنهــا اســتثنای بــزرگ در ایــن میــان ســهراب شــهید ثالث اســت کــه دلیــل آن 

را بایــد بــر تاثیرگــذاری گســترده او بــر جریــان مهمــی از ســینمای ایــران قلمــداد کــرد.

ــوی  ــاق از س ــه اتق ــود، ب ــاد می ش ــران ی ــینمای ای ــو س ــوج ن ــذار م ــون بنیان گ ــه از او همچ ــهید ثالث ک ــهراب ش س

ــهید ثالت در  ــت. ش ــده اس ــده ش ــر برگزی ــی مهاج ــاز ایران ــن فیلم س ــوان مهم تری ــه عن ــوزه ب ــن ح ــدگان ای رای دهن

ــی  ــی فراوان ــای بین الملل ــه موفقیت ه ــاخت  ک ــان« را س ــی ج ــت ب ــاده« و »طبیع ــاق س ــک اتق ــم »ی ــران دو فیل ای

بــرای او بــه همــراه داشــت. او اندکــی قبــل از انقــالب به خاطــر  فشــارهای دســتگاه سانســورِ دولتــی ایــران را تــرک و 

رســما مهاجــرت را شــروع کــرد. شــهید ثالث بــا ســاختن فیلم هــای بســیاری در آلمــان بــه عنــوان یکــی از موثرتریــن 

فیلم ســازان مــوج نــو آلمــان شــناخته شــد. او شــاید اولیــن ســینماگر مهاجــر مهــم ایرانــی بــود کــه ارزش هــای کارش 
در خــارج هــم دیــده شــد. 

محســن مخملبــاف از هنگامــی کــه ایــران را تــرک کــرد همــواره یکــی از مطرح تریــن فیلمســازان ایرانــی مهاجــر بــوده 

ــن  ــت. محس ــته اس ــا داش ــتقل دنی ــینمای مس ــنواره ها و س ــم گیر در جش ــوری چش ــش حض ــار متفاوت ــا آث ــه ب ک

ــارهای  ــوس و فش ــش و ق ــد از ک ــادی، و بع ــتقل و انتق ــردی مس ــن رویک ــش گرفت ــاف در پی مخملب

فــراوان، بــه اتفــاق خانــواده  ســینماگرش وطــن را تــرک کــرد و البتــه بــا توجــه بــه شــهرت 

و اعتبــارش توانســت همــان مســیر را در خــارج از ایــران ادامــه دهــد. مخملباف 

توانســت بــا فیلم هایــش در خــارج از ایــران، همــان روال قبــل را 

ادامــه دهــد. بیشــتر رای دهنــدگان ایــن نظرســنجی، 

آخریــن ســاخته  مخملبــاف، »پرزیدنــت« 

را نمونــه  موفقی از ســینمای 
ــی  ــر ایران مهاج

قلمــداد کرده انــد کــه بــا زبانــی جهانــی یــک موضــوع مشــترک 
ــد.   ــت می کن ــی را روای جهان

ــالب   ــد از انق ــل و بع ــر قب ــم و موث ــاز مه ــادری  فیلم س ــر ن امی

ــناخته  ــق ش ــازان موف ــی از فیلم س ــی یک ــن نظرخواه ــز در ای نی

شــده اســت. اگــر چــه در ایــران هنــوز او را بــا »دونــده« و »آب، 

ــت  ــه کارش در غرب ــه ب ــا او بی وقف ــاد، خــاک« می شناســند، ام ب

جشــنواره های  در  فیلم هایــش  تازه تریــن  بــا  و  داده  ادامــه 

جهانــی حضــور دارد. امیــر نــادری، در ســال 2016 جایــزه 

ــر  ــک عم ــرای ی ــز ب ــر ونی ــم و معتب ــنواره مه ــژه ای از جش وی

ــرد.  ــت ک ــینمایی اش دریاف ــتاورد س دس

بهــرام بیضایــی جایگاهــی غیرقابــل مناقشــه در تئاتــر و ســینمای 

ــار  ــک ب ــه ی ــد او ک ــد می گوی ــدی، منتق ــد عب ــران دارد. محم ای

ــران بازگشــت  ــه ای ــود، ب در دهــه شــصت راهــی ســوئد شــده ب

ــی  ــه زبان ــد ب ــه نمی توان ــود ک ــیده ب ــه رس ــن نتیج ــه ای ــرا ب زی

ــر  جــز فارســی کار کنــد. امــا ادامــه فشــارها عرصــه را چنــان ب

ــکا شــد. او در ســال های  ــر راهــی آمری ــه ناگزی ــرد ک او تنــگ ک

ــش  ــد نمای ــا چن ــکا فیلمــی نســاخته اســت ام اقامتــش در آمری

بســیار مهــم را بــه روی صحنــه بــرده اســت و بــه تئاتــر ایرانــی 

ــاری خــاص بخشــیده اســت.  مهاجــر، وزن و اعتب

ــری اســت  ــازان مهاج ــن فیلمس ــز از جوان تری ــادی نی ــن قب بهم

ــر ده   ــت. او اواخ ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــن لیس ــش در ای ــه نام ک

ــه  ــران ب ــارج از ای ــد و در خ ــرت ش ــه مهاج ــور ب ــتاد مجب هش

ــا کردهــا ادامــه  ــران و ی ــه ای ــوط ب فیلم ســازی باموضوعاتــی مرب
داد. 

سوســن تســلیمی نیــز نامــی شــناخته شــده در عرصــه  تئاتــر و 

ــه  ــوئد، توانســت ب ــه س ــس از مهاجــرت ب ــینمای اســت. او پ س

بازیگــری تئاتــر همچنیــن کارگردانــی بــه زبــان ســوئدی ادامــه 

دهــد. او اوایــل ســال 2011 نمایشــنامه  شــب دوازدهم شکســپیر 

ــرد. ــه صحنــه ب ــر شــهر اســتکهلم ب را در ســالن اصلــی تئات

شــهره آغداشــلو پیــش از انقــالب بــا بــازی در فیلم هــای عبــاس 

ــران  ــی حاتمــی جــای خــود را در ســینمای ای کیارســتمی و عل

بــاز کــرده بــود، امــا بعــد از انقــالب و تــرک ایــران کارش ابعــاد 

گســترده تری بــه خــود گرفــت بــه گونــه ای کــه از او بــه عنــوان 

یکــی از مهم تریــن و  موفق تریــن هنرمنــدان مهاجــر یــاد 

ــن  ــکار بهتری ــزه اس ــدای جای ــال 2003 کاندی ــود. او در س می ش

ــن و  ــه ای از ش ــم »خان ــرای فیل ــل زن ب ــش مکم ــر نق بازیگ

مــه« شــد. افــزون بــر آن او چهــار جایــزه انجمــن 

ــورک،  ــس، نیوی ــوس آنجل ــن ل منتقدی

ــم  ــیناتی و آنالی ــین س س
را از آن خــود 
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کــرده اســت. شــهره آغداشــلو در ســال 2009 نیزبــرای بــازی در نقــش مکمــل زن در ســریال »خانــه  صــدام« موفــق بــه 
ــزه امــی شــد.  دریافــت جای

گلشــیفته فراهانــی  از جملــه هنرمندانــی اســت کــه بارهــا نامــش در ایــن نظرخواهــی ذکــر شــده اســت. محمــد عبــدی 

ــازی در فیلمــی هالیــوودی در  ــا توهیــن. جرمــش ب ــد همــراه ب ــاره اش نوشــته اســت: » بازجویــي اش کردن منتقــد در ب

کنــار لئونــاردو دی کاپریــو بــود. دلــش شکســت و رفــت. امــا از پــا ننشســت؛ قیــد و بندهــای ســنت را هــم از خــودش 

بــاز کــرد. آنقــدر جلــو رفــت کــه شــد موفق تریــن بازیگــر ایرانــی در جهــان و بــرای کارگردانــی چــون جیــم جارمــوش 

بــازی کــرد کــه آرزوی هــر بازیگــری اســت.«

ــود مشــکلی  ــوده اســت. نب ــر ب ــع از ســینما هــم کمت ــی موان ــای تجســمی حت ــه در حــوزه هنره ــه نظــر می رســد ک ب

ــا مخاطــب، امــکان بیشــتری بــه هنرمنــدان حــوزه هنرهــای تجســمی داده اســت تــا  ــام زبــان در ارتباط گیــری ب بــه ن

ارتباطــی وســیع تر و ســازمان یافتــه تــر بــا جامعــه میزبــان پیــدا کننــد. ایــن موضــوع دربــاره تقریبــا همــه  هنرمنــدان 

ایــن حــوزه از نســل اول گرفتــه تــا نســل های دوم و ســوم و نیــز هنرمندانــی کــه بــه تازگــی بــه جامعــه ایرانیــان مهاجــر 

و تبعیــدی پیوســته اند صــادق اســت. در نظرخواهــی تنــوع اســامی در ایــن حــوزه بیشــتر از هــر حــوزه  دیگــری بــود. در 

اینجــا مــن تنهــا بــه ارایــه  شــرحی مختصــر دربــاره  آن دســته از هنرمندانــی کــه نام شــان بیشــتر در فهرســت ها تکــرار 
ــم. شــده بســنده می کن

اردشــیر محصــص طــراح، کاریکاتوریســت و نقــاش ایرانــی پــس از انقــالب ســال 1357 بــه نیویــورک مهاجــرت کــرد. 

ــان  ــورد توجــه مخاطب ــان م ــدرت در جه ــه خشــونت و ق ــگاه رئالیســتی ب ــک ن ــا ی ــرزان ب ــا خطوطــی ل ــای او ب ایرانــی بــوده اســت.طرح ه

ــرده شــده کــه معتقــد  ــام ب ــه ن ــه عنــوان هنرمنــدی یگان بهمــن محصــص در تمامــی فهرســت ها حضــور دارد و از او ب

بــود بایــد بــا زبــان جهانــی بــرای جهــان حــرف زد. او در ایــن بــاره گفتــه اســت: » امــروز بــا ایــن انترناسینونالیســمی 

کــه وجــود دارد، احمقانــه اســت بیاییــم بــه زور کار شــرقی بکنیــم.« محصــص در آثــارش بــا زبــان نــو، تنــد و گزنــده بــه 

دنیایــی متفــاوت و متمایــز دســت پیــدا کــرده اســت. وی پــس از تــرک ایــران پــس از ســال ها یــک بــار بــه ایــران رفــت، 

بخــش عمــده  آثــارش را ســوزاند و دوبــاره بــه ایتالیــا بازگشــت. مــراد منتظمــی، منتقــد دربــاره  او نوشــته اســت: »بحــث 

ــی اش در  ــی جغرافیای ــد از جابه جای ــدرن ومعاصــر را بای ــد م ــی هنرمن ــور اصل ــه فیگ ــه مثاب ــن محصــص، ب ــاره  بهم درب

تاریــخ هنــری بی مــرز آغــاز کــرد. بــه بیــان دیگــر، رد پــای ایــن غــول روشــنفکری را بایــد در شــبکه ای زمانــی - مکانــی 

جســت کــه از ایــران باســتان تــا ایــران مــدرن و از اروپــای رنســاس تــا اروپــای دوران جنــگ امتــداد دارد؛ مســیری کــه 

محصــص کــم و بیــش در انــزوا پیمــود او را هــم زمــان از بنــای بــا شــکوه تاریــخ هنــر مــدرن اروپــا جــدا می کنــد و بــه 
ــد.« ــد می ده آن پیون

ســیا ارمجانــی مجســمه ســاز و معمــار از نام هایــی اســت کــه در فهرســت ها بارهــا بــه آن اشــاره شــده اســت. او در ســال 

1340 ایــران را بــه دالیــل سیاســی تــرک کــرد، امــا بعــد از انقــالب هــم بــه دلیــل عقایــدش نتوانســت بــه کشــورش 

بازگــردد. ســیا ارمجانــی کــه فلســفه خوانــده بــود، در آمریــکا از همــان ابتــدای اقامتــش کار هنــری را آغــاز 

کــرد. او تحــت تاثیــر ادبیــات و هنــر آمریــکا مشــعل المپیــک تابســتانی 1996 در آتالنتــا را  

ــورک، نیــس و  ــه در نیوی ــرج و پل هــای بســیاری از جمل طراحــی کــرده اســت. ب

مینیــا پولیــس و مینــه ســوتا در ایــاالت متحــده از دیگــر آثــار مــدرن 

ــد. ــه شــمار می آین او ب

ــازی  ــر س ــاش و تصوی ــی نق ــزاد نجوم نیک

اســت کــه بیشــتر آثــارش تمــی 

دارنــد.  از سیاســی  او 

معروف تریــن هنرمنــدان ایرانــی در زمینــه  گرافیــک انقالبــی 

اســت. نیکــزاد نجومــی پیــش از انقــالب بــرای ادامــه  تحصیــالت به 

آمریــکا رفــت و پــس از اتمــام  تحصیالتــش بــه ایــران بازگشــت و 

مشــغول تدریــس در دانشــکده  هنرهــای زیبــا شــد، امــا بــه دالیــل 

سیاســی در ســال 59 ایــران را بــرای همیشــه تــرک کــرد. نیکــزاد 

ــز چهرهــای شــناخته  ــکا نی ــری آمری ــه  هن نجومــی کــه در جامع

ــری  ــخ و صدمه پذی ــوم تل ــل مفه ــه دلی ــد ب ــت، می گوی ــده اس ش

می پرهیــزد.کــه واژه  مهاجــرت در بطــن خــود دارد، از اطــالق واژه  مهاجــر بــه  خــود 

ــه  ــالت ب ــه تحصی ــرای ادام ــالب ب ــل از انق ــاط  قب ــیرین نش  ش

امریــکا رفــت و در ســال 69 بــه ایــران ســفر کــرد و تحــت تاثیــر 

ــرد. او در  ــان اهلل« را کار ک ــای »زن ــه عکس ه ــفر مجموع ــن س ای

ایــن عکس هــا کــه خــود در آنهــا نقش آفرینــی می کــرد، بــا کنــار 

ــی  ــه بررس ــلمان، ب ــاره  زن مس ــج درب ــه های رای ــتن کلیش گذاش

ــار نشــاط دارای ریشــه  موضــوع شــهادت در اســالم پرداخــت. آث

ــی  ــار فراوان ــژه آث ــران اســت و به وی ــه ای ــی از زندگــی و جامع بوم

پیرامــون زندگــی و موقعیــت زنــان ایرانــی خلــق کــرده اســت. او 

در آثــار خــود از نقــوش زنانــه کــه زنــان ایرانــی بــا آنهــا تأثــرات 

ــود  ــای خ ــت و پ ــف دس ــر ک ــعر ب ــورت ش ــه ص ــان را ب روحی ش

ــناخته  ــاط از ش ــیرین نش ــد. ش ــتفاده می کن ــد اس ــش می زنن نق

ــی در ســطح جهــان اســت و تا کنــون  شــده ترین هنرمنــدان ایران

جوایــز بیــن المللــی بســیاری دریافــت کــرده اســت.

بهــروز حشــمت مجســمه ســاز مقیــم اتریــش قبــل از انقــالب، بــه 

دالیــل سیاســی ایــران را تــرک کــرد. او پــس از انقــالب بــه ایــران 

بازگشــت، امــا خیلــی زود مجبــور شــد ایــران را تــرک کنــد. آثــار 

او در بســیاری از کشــورهای  دنیــا  بــه نمایــش درآمــده اســت و 

تنهــا هنرمنــد خارجــی در اتریــش اســت کــه مــدال طــالی خانــه 

هنرمنــدان اتریــش را دریافــت کــرده اســت.

همان گونــه کــه در آغــاز ایــن بخــش گفتــه شــد در حــوزه  

ــه  ــا ب ــتری در نام ه ــب بیش ــه مرات ــوع ب ــمی تن ــای تجس هنره

چشــم می خــورد. در ایــن فهرســت ها از جملــه از ایــن هنرمنــدان 

نــام بــرده شــده اســت: رامیــن رکنــی حائــر زاده  اللــه خرمیــان، 

طــال مدنــی، هدیــه شــفیعی، نوید نــور، شــیرازه هوشــیاری، کامی، 

ــادر اهریمــن و عبــاس اخــوان.    ــان، ن نیــری باقماری
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 صنــدوق بین المللــی پــول در گــزارش ســال 2009 خــود اعــالم کــرده اســت ایــران از نظــر مهاجــرت نخبــگان، در میــان 91 کشــور 
در حــال توســعه یــا توســعه نیافتــه  جهــان، مقــام نخســت را داراســت.

ــات تخصصی-علمــی  ــود امکان ــی و اداری، کمب ــگان، نارســایی های مال ــد اســاتید و نخب ــن درآم ــکاری، ســطح پائی ــن گــزارش بی همی
ــل  ــن دالی ــا را مهم تری ــت و آنه ــرده اس ــر ک ــان ذک ــرت ایرانی ــل مهاج ــه دالی ــران را از جمل ــی در ای ــی و اجتماع ــی سیاس و بی ثبات

ــه اســت. ــی دانســته گرفت ــه اول مهاجــرت در ســطح جهان ــران در رتب ــن ای قرارگرفت
مهاجــرت، فــرار مغزهــا، خــروج نخبــگان از کشــور عبارت هــا و واژه هایــی هســتند کــه هــر ازگاهــی یکــی از آنهــا جایگزیــن دیگــری 
ــا  ــان ها ب ــی انس ــی، جابجای ــی آن دوره زمان ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــات اجتماع ــه مقتضی ــا ب ــا بن ــک از دهه ه ــر ی ــود و در ه می ش
ــر ایــن اســاس،  ســرمایه های اجتماعــی، آکادمیــک و اقتصــادی منضــم بــه آنهــا، در قالــب یکــی از ایــن مفاهیــم هویــت می یابــد و ب

ــل.  ــود تحلی ــوع آن می ش ــل وق دالی
ــه ای  ــای آن، چرخ ــی پیامده ــرت و حت ــل مهاج ــد و دالی ــح رون ــه در توضی ــت ک ــن اس ــا ای ــن تحلیل ه ــه  ای ــراری هم ــه تک ــا نکت ام
تکــراری و کلیشــه ای طراحــی شــده و مهاجــرت بی بازگشــت ســرمایه های انســانی از ایــران و دالیــل وقــوع آن، بی هیــچ تشــکیکی در 
قالــب کلیشــه هایی تحلیلــی مثــل مشــکالت مالــی، محدودیــت آزادی هــای مدنــی، ناامنــی فیزیکــی زنــان، و ماننــد آنهــا پیکربنــدی، 
مرزبنــدی و رمزگشــایی می شــود؛ کلیشــه ای تکــراری و نــه چنــدان بیانگــر کــه رونــد مهاجــرت را یــا بــه انگیزش هــای فــردی مبتنــی 
ــر  ــد و ب ــد می زن ــردی در حوزه هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی پیون ــات ف ــه توســعه امکان ــاز ب ــر کمال خواهــی و نی ب
ــا  ــی ی ــای سیاس ــان و گروه ه ــرای زن ــی ب ــای مدن ــون محدودیت ه ــاختارهایی همچ ــه س ــا  آن را ب ــد و ی ــح می ده ــاس آن توضی اس

ــط می دهــد.  مشــکالت ســاختاری اقتصــادی رب
ــل ســاختاری مهاجــرت از  پارامترهــای مــدرن  ــرای توضیــح دالی ــاز می شــود کــه ب ــه مهاجــرت از اینجــا آغ ــگاه کلیشــه ای ب ــن ن ای
ــه  ــای دوران نخســتین زیســت بشــر شــکل گرفت ــر اســاس مهاجرت ه ــا ب ــی آنه ــرد تحلیل ــت، رویک ــا در حقیق اســتفاده می شــود، ام
کــه دلیــل اصلــی مهاجــرت عمدتــا کمبــود امکانــات در مبــدا و وفــور منابــع در مقصــد )در حوزه هــای مختلــف( بــود. ایــن تحلیــل بــا 
ــرای تحلیــل تصــور میکنــد ســازوکار مهاجــرت و کــوچ انســان در دوران گــردآوری و شــکار  وجــود اســتفاده از پارامتر هــای مــدرن ب
کــه بــر اســاس کمیابــی منابــع شــکل می گرفــت، بــر مهاجرت هــای دوران مــدرن و بــه ویــژه در ســرزمینی پیچیــده همچــون ایــران 

نیــز قابــل توضیــح و صــادق اســت. 
ــات زیســتی خــود و  ــرای رشــد و توســعه امکان ــراد ب ــح مهاجــرت اف ــگاه کلیشــه ای، تک بعــدی و ســنتی در توضی ــن ن ــر اســاس ای ب
ــی،  ــای اجتماع ــردن محدودیت ه ــع ک ــا و مرتف ــران کمبود ه ــی و جب ــی و فرهنگ ــادی، سیاس ــی، اقتص ــای اجتماع ــش فرصت ه افزای
ــر  ــا ب ــل رخــداد آن را عمدت ــه مهاجــرت و دالی ــردی پلکانی-توســعه ای ک ــد. فراگ ــی مهاجــرت می افکنن ــرد پلکان خــود را درون فراگ
ــح  ــه کشــورهای توســعه یافته توضی ــی و ســپس ب ــا ســطح توســعه میان ــه شــهرهایی ب ــدا ب ــی از روســتاها، ابت ــد جابجای اســاس رون
ــد در  ــی و اقتصــادی می دان ــات و فرصت هــای مدن ــه مهاجــرت کــه مهاجــرت را ناشــی از کمبــود امکان ــگاه ســنتی ب می دهــد. ایــن ن

نمــودار زیــر قابــل توضیــح اســت. 

از  شناســی  جامعــه  دکتــرای  التحصیــل  فــارغ 
ــی  ــه شناس ــوزه جامع ــق ح ــیراز. محق ــگاه ش دانش

تغییــر اقلیــم. متولــد 1349 مشــهد. 

چــارت ســنتی بــرای توضیــح دالیــل مهاجــرت بــر اســاس کمیابــی منابــع و محدودیت هــای اجتماعیکمبــود امکانــات و محدودیــت 
مدنــی

ــی و  ــای مدن ــه آزادی ه ــی و دســتیابی ب ــع کاف ــن مناب ــا هــدف تامی ــع و ب ــی مناب ــر کمیاب ــد ب ــا تاکی ــه مهاجــرت ب ــرد ب ــن رویک ای
ــادق اســت. ــم ص ــا ه ــماری از مهاجرت ه ــر ش ــه ب ــرت راهگشاســت و البت ــری از مهاج ــرای توضیحــی قش ــادی ب ــی و اقتص اجتماع

ــرای  ــران را ب ــار در ای ــی محنت ب ــی زندگ ــل اصل ــیاری از دالی ــه بس ــد  بلک ــدق نمی کن ــرت ص ــواع مهاج ــه  ان ــر هم ــا ب ــه تنه ــا ن ام
ــد.  ــح نمی ده ــند توضی ــته باش ــوق را نداش ــای ف ــت محدودیت ه ــن اس ــه ممک ــران ک ــیاری از مهاج بس

ــات در مناطقــی  ــه امکان ــا وجــود محدودیــت ســطح دسترســی ب ــه توضیــح ایــن موضــوع هــم نیســت کــه ب در عیــن حــال قــادر ب
ــود  ــا وج ــت  ب ــورهای کم مزی ــماری از کش ــرا ش ــری  چ ــای دیگ ــی در بخش ه ــی و سیاس ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــان و مزیت ه از جه
محدودیت هــای فــراوان، درشــمار کشــورهای مهاجرفرســت قــرار ندارنــد و حداقــل اینکــه چــرا دچــار بحــران مهاجــرت نیســتند. مثــال 
بــا وجــودی کــه امکانــات دانشــگاهی و کاری در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه اروپایــی از کشــورهای دیگــری در اروپــا کمتــر 
اســت، امــا ایــن کشــورها را بــا چالــش مهاجــرت مواجــه نکــرده و مهاجــرت را بــه ســطح یــک مســاله اجتماعــی برنکشــانده اســت. 
ــا  ــع  اســت، پــس چــرا مهاجــرت از شــهری مثــل ویتــن )شــهری در غــرب آلمــان ب اگــر مهم تریــن دلیــل مهاجــرت کمیابــی مناب
ــال از مالمــوی  ــا مث ــات بســیار گســترده تر و ی ــا امکان ــی ب ــا ســایر شــهرهای اروپای ــورت و ی ــن و فرانکف ــه برلی ــات متوســط( ب امکان
ســوئد )بــا امکانــات متوســط( بــه شــهری توســعه یافته تر مثــل پاریــس بــا امکانــات بســیار بیشــتر دانشــگاهی، اجتماعــی و سیاســی، 

مهاجــرت را در اروپــا یــا از اروپــا بــه امریــکا بــه یــک چالــش جــدی تبدیــل نکــرده اســت؟ 
چــرا کشــورهای اســکاندیناوی بــا وجــود محدودیت هــا و مشــکالت اقلیمــی بیشــتر نســبت بــه بســیاری از مناطــق معتدل تــر آب و 
ــه مکان هــای مهاجرفرســت مزمــن تبدیــل نمی شــوند؟!  ــودن تغییــر مــکان زندگــی ب ــا وجــود ســهل الوصول ب ــا و ب هوایــی در اروپ

ــران  ــرا در ای ــد، چ ــرت می کنن ــه ای مهاج ــای حرف ــع محدودیت ه ــا رف ــادی و ی ــرایط اقتص ــود ش ــرای بهب ــا ب ــان ها عمدت ــر انس اگ
ــی؟ ــن نظــام اجتماع ــه پایی ــات متوســط ب ــراد طبق ــا اف ــد ت ــا مهاجــرت می کنن ــا ثروتمندتره عمدت

وجــود آمارهــای غیــر واقعــی و حتــی نادرســت، عامــل دیگــری اســت کــه تحلیل هــای فعلــی از وضعیــت مهاجــرت در کشــور را بــه 
چالــش می کشــد و بازنمایــی غلطــی از مهاجــرت اســت؛ مســاله ای کــه حتــی مانــع از رویــت واقعیــت مهاجــرت می شــود. 

اداره گذرنامــه آمارهایــی ارائــه می کنــد کــه بــه طــور دقیــق می گویــد هرســال دقیقــا چنــد کارشــناس، کارشــناس ارشــد و دکتــر 
ــاره مهاجــرت قــرار  از کشــور مهاجــرت کــرده یــا می کننــد و همیــن آمــار هــم معمــوال معیــار بســیاری از تحلیل هــای داخلــی درب
ــدارد.  ــار ن ــاری از مهاجــران در اختی ــه آم ــم اداره گذرنام ــه می دانی ــه هم ــل تشــکیک اســت ک ــن رو قاب ــار، از ای ــن آم ــرد. ای می گی
مهاجــران نــه در کشــور پرونــده ای ثبــت می کننــد و نــه بــه طــوری رســمی و مکتــوب جایــی اعــالم می کننــد کــه مهاجــرت کــرده 

یــا مهاجــرت خواهنــد کــرد، کــه بــر اســاس آن بشــود فهمیــد چــه کســانی و بــا چــه تحصیالتــی مهاجــرت کرده انــد. 
ــاال  ــار دارد  و احتم ــد در اختی ــدام کرده ان ــه اق ــت گذرنام ــرای دریاف ــه ب ــرادی ک ــالت اف ــی از تحصی ــار دقیق ــه آم ــه اداره گذرنام البت
همــان را بــه عنــوان آمــار مهاجــران ارائــه می کنــد. ارائــه چنیــن آمارهــای دقیــق، امــا غیــر واقعــی از تعــداد مهاجــران تحصیل کــرده، 
ــت  ــا وخام ــودن ی ــد بحرانی ب ــد، نمی توانن ــی را نبینن ــدد و رقم ــا ع ــه ت ــای کمیت محــوری اســت ک ــه ذهنیت ه ــرای توجی بیشــتر ب
ــق باشــند و اداره ی  ــداد هــم دقی ــه اع ــرض ک ــر ف ــن کمیت هاســت. ب ــودن ای ــردال ب ــر، غی ــه دوم و مهم ت ــد. نکت ــی را دریابن وضعیت
گذرنامــه راه هــای محیرالعقولــی را بــرای فهــم تعــداد دقیــق مهاجــران از کشــور، در اختیــار داشــته باشــند، امــا ایــن اعــداد بــرای فهــم 

واقعیــت مهاجــرت در کشــور راهگشــا نیســت. 
ــی و  ــن ســرمایه های اقتصــادی، اجتماع ــد. غنی تری ــت مهاجــرت را نشــان دهن ــم وخام ــدد و رق ــا ع ــد ب ــالش می کنن سال هاســت ت
آکادمیــک یــک بــه یــک، ســرزمین را تــرک می کننــد و کشــور، پلکانــی امــا ســریع، از دانــش، شــور  خالقیــت و ایده هــای بازاندیشــانه 
ــا آنها، همچنــان تــالش می کننــد ایــن تهی شــدگی وخیــم  و تحول خــواه تهــی می شــود و دولتمــردان و پژوهشــگران هــم همــگام ب
را بــا اعــداد و ارقــام نشــان دهنــد. آمارهایــی کــه بنــا بــه اســتدالل بــاال  حتــی منطقــی و مبتنــی بــر داده هــای صحیــح هــم نیســت. 

امــا اگــر هــم باشــند، ایــن اعــداد چگونــه قادرنــد میــزان سرگشــتگی و فرســودگی افــرادی را اندازه گیــری کننــد کــه مهاجــرت بــرای 
ــرای فــرار از بن بســت های متعــدد اجتماعــی اســت.  آنهــا راهــی ب
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چگونــه می تــوان بــا اعــداد و رقم، حــال  و روز کســانی را وصــف کــرد کــه در ایــن فضــای ناممکــن بــه دنبــال کورســوهایی می گردنــد 
ــه  ــن ب ــه درآویخت ــاینده ای ک ــدی فرس ــر ناامی ــان ب ــا و امیدوارانه ش ــده ، توان فرس ــی آزارن ــی و خوش خیال ــا خوش بین ــد ب ــا بتوانن ت
راه هــای تغییــر و بازآفرینــی شــور را روز بــه روز غیــر ممکن تــر می کنــد، چیــره شــوند و بماننــد و در نهایــت نمی تواننــد و می رونــد؟

اســتدالل »کمیابــی منابــع در توضیــح دالیــل مهاجــرت« چگونــه قــادر اســت دیوارهــای شیشــه ای تبعیــض را کــه زندگــی در ایــران 
و نفــوذ بــه محیط هــای متعــدد و متنــوع کاری را بــه امــری ناممکــن تبدیــل کــرده توضیــح دهــد؟! 

اســتدالل پیشــاتمدنی »کمیابــی منابــع و محدودیت هــای اجتماعــی« چگونــه قــادر اســت کرامت انســانی بــه تــاراج رفته ســرمایه داران 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی کشــور را کــه بــا هــر دســتاویزی می کوشــند کرامــت خــود را بــه خواســته ای دســت چندم تبدیــل 

کننــد تــا بتواننــد در کشــور بماننــد - و در نهایــت نمی تواننــد و می رونــد - توضیــح دهــد؟!
هیــچ کــدام از ایــن آمارهــا و هیــچ یــک از تحلیل هــای مبتنــی بــر »کمیابــی منابــع و محدودیت هــای مدنــی نظــام اجتماعــی« در 
ایــران قــادر نیســتند ســاختارهای ناممکنــی را توضیــح دهنــد کــه حتــی بــه توانمندتریــن افــراد بــا باالتریــن ســرمایه های اجتماعــی، 

فرهنگــی و اقتصــادی هــم امــکان فهــم و نفــوذ کاری و تخصصــی بــه آنهــا را نمی دهــد.
کدام یــک از آمارهــای مهاجــرت یــا دالیــل کلیشــه ای در توضیــح مهاجــرت، قادرنــد احســاس در خــود پیچیــدن و بــا خود گالویزشــدن 
ــا  ــدن ب ــرای کنارآم ــده  شــور و امیدشــان، ب ــه مان ــا ت ــی و فرهنگــی کشــور ب ــالش توان فرســای ســرمایه های اقتصــادی، اجتماع و ت

ســاختارهای نابســامان و بی قاعــده  اجتماعــی و حرفــه ای و دانشــگاهی را بــه تصویــر بیاورنــد؟! 
کــدام آمــار و کــدام توضیــح ســنتی از دالیــل مهاجــرت قــادر اســت حــال و روز امیرحســین مدبرنیــا نمونــه ای از هزارهــا هــزار نخبــه 
در حــوزه پزشــکی، مهندســی، و علــوم انســانی را کــه  هــر روز از کشــور خــارج می شــوند یــا در کشــور بــه افســردگی، بیچارگــی و 
بیــکاری مبتــال هســتند، بــه تصویــر بکشــد؟! نابغــه ای کــه باالتریــن نمــره آزمــون پزشــکی مهاجــران را در طــول تاریــخ امریــکا کســب 
ــه، در سیســتم  ــدن در آزمایشــگاه خــاک گرفتــه بیمارســتان روزب ــرای مان کــرد و در اردیبهشــت 1393 پــس از مدت هــا مقاومــت ب
غیرقابــل نفــوذی کــه هیــچ حفــره ای بــرای برآورده کــردن طــرح درخشــان و خالقانــه  او نداشــت، در نهایــت تســلیم شــد و بــا بلیــط 
یکســره کارش را بــا سیســتم پزشــکی کشــور یکســره کــرد، تــا در یــاد تاریــخ بمانــد کــه ثــروت و مکنــت - کــه بی شــک بــا اتصــال 
بــه حلقــه ی پزشــکان بــرج ســاز، بــرای او بســیار ممکن تــر بــود تــا زیســتن در ینگــه دنیــا- اینجــا ایــن روزهــا تنهــا انگیــزه ی جــالی 

وطــن نیســت. 
بلــه. کســب ثــروت و مشــکالت اقتصــادی، تنهــا انگیــزه  کــوچ بــرای بســیاری نیســت، کــه چــه بســا »اینجــا« مرفه تــر و  ثروتمندتــر 
ــد  ــان رون ــان می رســد، هم ــه نقطــه  پای ــه ب ــی ک ــه زمان ــی از خودگذشــتگی ای الزم اســت ک ــدن گاه ــرای مان از »آنجــا« باشــند. ب
هولنــاک مهاجــرت آغــاز می شــود. گاهــی الزمــه  ایــن از خودگذشــتن و پــا درگل مانــدن، چشــم فروبســتن بــه تبعیض هــای علمــی 
ــراد خــاص، ایجــاد و  ــم اف ــه قل ــدی ب ــد ده جل ــای چن ــر انتشــار دایره المعارف ه ــی نظی ــر از پروژه های ــای کم نظی ــه حمایت ه اســت ک
توســعه پــروژه  رویــان، فرســتادن انســان بــه فضــا، و ده هــا پــروژه کالن و محیرالعقــول فناورانــه ی دیگــر را تنهــا بــرای عــده ای ممکــن 

ــه  نظــام تبدیــل کــرده اســت.   ــاوران و آکادمیســین های دردان ــه پادوهــای فّن می کنــد و بقیــه ی حتــی توانمندتــر را ب
ــت نیافتنی  ــاختار دس ــک س ــه ی ــه ای را ب ــی و حرف ــتم  اجتماع ــه سیس ــی ک ــم و نامعین ــازوکارهای مبه ــی و س ــامانی اجتماع بی س
تبدیــل کــرده اســت، و دســتاوردش دلمــرده گان و افســرد گانی اســت کــه بــرای دســت یافتــن بــه سیســتم، حتــی »راهیــاب«ی هــم 
در اختیــار آنهــا نیســت، نکته هــای مهــم و بیانگــری هســتند کــه در تبیین هــای پیشــاتمدنی مهاجــرت و هیــچ کــدام از آمارهــای 

هولنــاک مربــوط بــه مهاجــرت از کشــور، بــه چشــم نیامــده اســت. 
ــی قبــل  ــن اســت کــه حتــی گاهــی مهاجــرت اصل ــد ای ــه چشــم نمی آی ــری کــه در تبیین هــای ســنتی از مهاجــرت ب ــه مهم ت نکت
ــرای شــماری از افــراد و تبعیض هــای دیرپــا  از عبــور از گیــت بازرســی فــرودگاه امــام رخ می دهــد. نفوذناپذیــری نظــام اجتماعــی ب
ــه   ــروج از چرخ ــن  خ ــینی مزم ــراد را وادار خانه نش ــت، اف ــه ترانزی ــر از ورود ب ــیار قبل ت ــی، بس ــی و تخصص ــی، فن ــه دار علم و ریش
اثربخشــی و تاثیرگــذاری در نظــام اجتماعــی و روشــن تر بگوییــم، مهاجــرت از ســامانه  اجتماعــی کــرده اســت. نکتــه ای کــه در هیــچ 

آمــاری نــه بــه چشــم می آیــد و نــه ســازوکاری بــرای فهــم آن طراحــی شــده و نــه نظــام دغدغــه فهــم آن را دارد. 
»حاشیه نشــینی تخصصــی« موضوعــی نادیــده گرفتــه شــده اســت کــه بســیار قبــل از عبــور از کریــدور ورود بــه هواپیمــا، افــراد را 
بــه مهاجــرت از »ســامانه  اجتماعــی« بــه »خانــه« وادار کــرده اســت. بــه واقــع ایــن مهاجــرت اجتماعــی و اجبــاری اول اســت کــه بــا 
تبعیــد تحمیلــی فــرد و قــراردادن او در حاشــیه نظــام اجتماعــی، بــا بــه انزواکشــاندن او بــا نادیــده گرفتــن کرامــت انســانی او، و بــا 
حــذف او از چرخــه مناســبات اجتماعــی، بــا تحمیــل نوعــی مــرگ اجتماعــی، فــرد را بــا انگیــزه  وارد کــردن خــود بــه رونــد اثربخــش 
حیــات اجتماعــی- اکادمیــک، مهیــای خــروج از چرخــه خنثــی در کشــور مبــدا و تبعیــد خودخواســته بــه کشــور مقصــد می کنــد: 
تبعیــد و تصمیــم خودخواســته ای کــه نمــودش همیــن مهاجــرت فیزیکــی و مشــهود اســت و ایــن گمــان باطــل را القــا می کنــد کــه 

تنهــا بــا عبــور از مــرز اســت کــه رویــداد مهاجــرت شــکل می گیــرد.

ــت  ــی از واقعی ــم. نتیجــه  معنازدای ــر دهی ــط را تغیی ــای غل ــم آدرس ه ــم. ناچاری ــوش کنی ــگ را فرام ــای گن ــن تحلیل ه ــم ای ناگزیری
مهاجــرت، و ارایــه دالیــل کاذب از علــت مهاجــرت، موجــب برســاخت غیرواقعــی امــر مهاجــرت شــده اســت و در نتیجــه طــرح مســاله 

ــد. ــط می انجام ــه راهبردهــای غل ــط ب غل
ــرار مغزهــا« می دانســتند.  ــات تحصیــل در کشــور را دلیــل اصلــی مهاجــرت هوشــمندان و »ف ــود کــه کمبــود امکان روزگاری هــم ب
ــرار  ــد و ف ــا بمانن ــا مغزه ــدند ت ــگاهی ش ــم دانش ــوار ه ــر 100 خان ــهرهای زی ــربرآورد و ش ــگاهی س ــرزن، دانش ــوی و ب ــر ک از ه
نکننــد. امــا هزارهــا هــزار دانشــگاه از مــوج مهاجــرت نکاســت و فقــط مهاجــرت را از »فــرار مغزهــا« بــه خــروج »مغزهــای فــراوری 

شــده« تحصیل کرده و دانش آموختــه تبدیــل کــرد. 
ــه جــای یافتــن  ــده را ب نتیجــه ایــن تحلیل هــای نادرســت، درمانده شــدن دمــادم نظــام از یافتــن راه  حــل اســت و ایــن نظــام درمان
راهبردهــای حــل مســاله، مــدام بــه انطبــاق بــا وضعیــت وا مــی دارد. همیــن انطبــاق بــا وضعیــت از ســر درماندگــی - بــه جــای مســاله 
ــد مهم تریــن  ــر بای ــا مثــال بنیــاد ملــی نخبــگان را کــه ناگزی ــی درســت - اســت کــه مــدام اســم مهاجــرت را تغییــر می دهــد ی یاب
مجــری تحلیــل صحیــح و راه حل یابــی بــرای وضعیــت موجــود باشــد، رســما بــه ســامانه همــکاری بــا متخصصــان و دانشــمندان ایرانــی 

غیــر مقیــم تبدیــل کــرده اســت. 
معنازدایــی از خــروج بی بازگشــت نخبــگان بــر اســاس مولفه هایــی کــه بیــان شــد، در ســال های اخیــر تهــی شــدن هولنــاک ایــران 

از ســرمایه های اجتماعــی  فرهنگــی و اقتصــادی را در حــوزه برنامه ریــزی، بــه امــری معمولــی و گســترده تبدیــل کــرده اســت. 
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قلمــرو: در آســتانه شــصت ســالگی، ولــی همچنــان آمــاده بــرای 
رفتــن. می گویــد بــه کفش هایــش بیــش از لبــاس اهمیــت 
می دهــد. اغلــب تیشــرتی مشــکی می پوشــد، بــی آرایــه و 
ــی  ــک هم نوای ــت از ی ــازی اس ــاف، س ــن مخملب ــه. محس پیرای
ــم.  ــا و میث ــمیرا، حن ــه، س ــواده اش: مرضی ــرِت خان ــه: کنس یگان
ــن  ــا کم تری ــاده و ب ــت و س ــک اس ــان کوچ ــای آپارتمانِ ش فض
اســباب و اثــاث. گیاه خوارنــد و ســهل گیر در خــوراک و پوشــاک. 
ــم کار  ــا ه ــینما ب ــی س ــزه بین الملل ــد جای ــش از ص ــدگاِن بی برن
ــن  ــد و از ای ــینما دوانده ان ــود را در س ــه های خ ــد، ریش می کنن
ــاف  ــن مخملب ــد. محس ــر می برن ــرزمینی دیگ ــه س ــرزمین ب س
ــد  ــت درس بخوانی ــم نیس ــه ام مه ــم گفت ــه بچه های ــد ب می گوی
یــا چــه درســی بخوانیــد و چــه کنیــد؛ هــر تصمیمــی می گیریــد، 
ــد،  ــاعت کار کنی ــت س ــّل هش ــد روزی حداق ــعی کنی ــط س فق
چیــزی تولیــد کنیــد. او زندگــی خــود را از آغــاز طــوری طراحــی 
ــد،  ــرت باش ــبک پا و خوش مهاج ــد س ــه بتوان ــرده ک ــف ک و تعری
ــون  ــم بســازد. اکن ــد، فیل ــی کار کن ــا هــر امکانات در هــر جــا و ب
ــم  ــازی ه ــوزش فیلم س ــم، آم ــاختِن فیل ــار س ــدن در کن در لن
می دهــد، بــا ایــن هــدف کــه هــر کــس بتوانــد بــدون وابســتگی 
ــه ای.  ــچ هزین ــی هی ــا ب ــازد؛ ارزان ی ــم بس ــرمایه گذار فیل ــه س ب
ــاخته  ــد، س ــاز باش ــم س ــه فیل ــش از آنک ــاف، بی ــن مخملب محس
ــه شــهر ســینما  ــوژی ب ــاِد ایدئول ــر از ب ــا ســری پ ــم اســت. ب فیل
گام نهــاد، ولــی ســینما او را دگرگــون کــرد. نخســت  بــه 
ــِت »واقعیت هــای  ــرای ثب ــزاری ب ــرداری، چــون اب ــِن فیلم ب دوربی
ایدئولوژیــک« می نگریســت، ولــی دیــری نگذشــت کــه ســینما، از 
دریچــه  دوربیــن آفتــاب تخّیلــی مرزشــکن را بــه درون اش تاباند و 
او را روانــه  راهــی بی پایــان بــرای کشــِف خــود، ابــداِع جهان هــای 
تــازه و دیــدن دیگــران نمــود. ایــن »گنــِگ خوابدیــده«، صاحــِب 
ــور  ــاِن او عب ــت و آرم ــرزمین سینماس ــالِک س ــفر و س ــه س خان
ــر و  ــان های دیگ ــه انس ــک ب ــش، کم ــداع خوی ــش و اب از خوی
انســانی تر کــردن جهانــی کــه درآنیــم.  می گویــد اگــر فیلم ســاز 
نمی شــدم، شــاید روانشــناس می شــدم، بــه همــان دلیــل: 
شــناخِت خــود و کمــک بــه دیگــران. بــا همــان شــور هنرمندانــه، 
بــه صدهــا هــزار کــودک افغــان مهاجــر در ایــران کمــک می کنــد 
ــه  ــعه  یافته مدرس ــورهای کم توس ــا در کش ــد ی ــه برون ــه مدرس ب
ــاش  ــرار مع ــرای ام ــز ب ــواده، ج ــه خان ــد حرف ــازد. درآم می س

ــد.  ــب نمی مان ــه، در جی ــِی فروتنان زندگ
کوچیــدن  اســت:  راه  دو  در  هم زمــان  مســافری  مخملبــاف 
و  روادارانــه  انســان باورِی  بــه  ایدئولوژیــک  جزمیــِت  از 
ــتن  ــرای داش ــادری ب ــرزمین م ــرت از س ــه، و هج برابری خواهان
ــقی«  ــت عاش ــم »نوب ــف دو فیل ــری. توقی ــش هن آزادی در آفرین
و »شــب های زایندهــرود« در انتهــای دهــه  شــصت خورشــیدی، 
نقطــه عطفــی اســت، هــم در سرگذشــِت ســینمایی مخملبــاف، 
هــم در تاریــخ نســل انقالبــی مســلمانی کــه به جــرم پرسشــگری، 
زبان بریــده بــه کنجــی نشســت یــا رخــت و رنــج ســفر خریــد و 

ــاخت.  ــزل س ــی من در آوارگ
می توانســت  مخملبــاف  محســن  بــا  چندســاعته  گفتگــوی 
ــه  ــه اقتضــای ویژه نام ــی ب ــرد؛ ول ــات بســیاری را دربربگی موضوع
بــر مهاجــرت تأکیــد گذاشــتیم. در این جــا گزیدهایــی از گفتگــو 

ــت.  ــش روی شماس ــل آن پی ــن کام ــرو مت ــایت قلم و در وبس
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ــر  ــورهای دیگ ــران و کش ــه کار در ای ــما تجرب ــرو   ش قلم
را داشــتی. شــرایطی پیــش آمــد کــه دیگــر نتوانســتی 
ــران  ــم ای ــرای ســاختن فیل ــم بســازی و ب ــران فیل در ای
ــر  ــازی مهاج ــودت را فیلم س ــا خ ــردی.  آی ــرک ک را ت

ــی؟ ــف می کن تعری

ــاختم،  ــی س ــران فیلم ــرون از ای ــه بی ــار ک ــن ب ــاف: اولی مخملب
بخش هایــی از فیلــم »بایســیکل ران« بــود. وقتــی مجــوز ســاخت 
آن فیلــم داده شــد، بــه مــن گفتــد می توانــی آن را بســازی، امــا 
نبایــد گفتــه شــود کــه داســتان ایــن فیلــم در ایــران اتفــاق افتاده 
ــود  ــه وج ــری در جامع ــان فق ــد چن ــم می گوی ــرا فیل ــت. زی اس
ــد  ــبانه روز رکاب بزن ــت ش ــت هف ــور اس ــخص مجب ــه ش دارد ک
تــا هزینــه عمــل جراحــی همســرش را بــه دســت بیــاورد. نبایــد 
بگویــی کــه اینجــا ایــران اســت؛ بــرو یــک جــای دیگــر. مــن هــم 
رفتــم پاکســتان، ده درصــد فیلــم، صحنه هایــی کــه بیشــتر شــهر 
را نشــان می دهــد، در پیشــاور پاکســتان گرفتــه شــده و بقیــه اش 
را دکــور زدیــم. بنابریــن رفتــن مــن اجبــاری بــود، در غیــر ایــن 
صــورت »بایســیکل ران« مجــوز نمی گرفــت. بعــد کــه می  خواســتم 
ــد،  ــت عاشــقی« را بســازم، گروهــی کــه ســناریو را می خوان »نوب
بــه شــرطی راضــی شــد آن را تأییــد کنــد کــه ماجــرا در خــارج از 
ایــران واقــع شــود. بــا وجــود ایــن، بعــدا در موقــع نمایــش دچــار 
همــان مشــکالت شــدیم. ایــن هــم در مــورد فیلــم دوم. پــس از 
ــناریویی را   ــر س ــده رود« ه ــب های زاین ــقی« و »ش ــت عاش »نوب
بــه ارشــاد می بــردم، رد می شــد. ســرانجام ســناریوی »ســکوت« 
کــه در تاجیکســتان فیلم بــرداری شــد، مجــوز گرفــت. بــه بیــان 
دیگــر گرچــه مــن انتخــاب می کــردم کــه کجــا بــروم، بــه علــت 
ــی آوردم. همــه ســفرهای  ــا در م فضــای موجــود ســر از آن جاه
ــه »ســفر قندهــار«  ــا برســیم ب ــوده اســت. ت ــاری ب اول مــن اجب
کــه مــن در دوره طالبــان مخفیانــه بــه آنجــا ســفر کــردم. یــک 
ــار  ــر در کن ــزار نف ــدم 20 ه ــودم. در آنجــا دی ــرات ب ــه در ه هفت
خیابان هــا، در اثــر گرســنگی در حــال مــرگ هســتند. آن موقــع 
ــران  ــه در ای ــازم ک ــم بس ــتان فیل ــه افغانس ــع ب ــتم راج می خواس
ســاختم. امــا دوبــاره بــه نظــر می آیــد کــه فیلــم در خــارج ایــران 
ــازه  ــت اج ــر وق ــدم ه ــه ش ــا متوج ــت. بعده ــده اس ــاخته ش س
ــه مــن داده نمی شــود، ســاختن فیلــم  ســاخت فیلــم در ایــران ب

در کشــوری دیگــر یــک راه حــل اســت. 
ســفرها ایــن شــکل شــروع شــد، امــا بعــد بــه ایــن نتیجه رســیدم 
کــه آدم هــا در هرجــای کــره زمیــن، همــه آدمنــد. همــه کمابیش 
یــک شــکل عاشــق می شــوند، واکنــش همــه بــه مســائل تقریبــا 
ــی  ــود دارد، ول ــی وج ــای فرهنگ ــه، اختالف  ه ــت؛ بل ــان اس یکس
ورای ایــن فرهنگ هــا، آدم آدم اســت. بنابریــن وحشــت و نگرانــی 
ــم  ــناس برای ــراد ناش ــا اف ــازه و ب ــای ت ــردن در محیط ه از کار ک
ــدم  ــدم. دی ــارج ش ــل، خ ــه از داخ ــی این ک ــد. یعن ــا ش بی معن

ــت  ــه باب ــرد ک ــه ک ــک منطق ــن را اســیر ی ــدم م ــای تول جغرافی
آن هزینــه گزافــی دادم. ایــن مهاجــرت مــن را بــه کــره ای کــه 
ــی در  ــی   جغرافیای ــای سیاس ــد. مرزه ــدم برگردان در آن زاده ش
ــم  ــور فیل ــن در 10 کش ــه م ــون ک ــت. اکن ــخره اس ــرم مس نظ
ســاخته ام، دیگــر دلــم بــرای افغــان و تاجیــک و تــرک بــه یــک 
انــدازه تنــگ می شــود. ایــن موضــوع در شــیوه پیگیــری  اخبــار 
و اتفاقــات روزانــه نیــز در مــن اثرگــذار بــوده اســت. اوایلــی کــه 
آمــده بــودم فقــط اخبــار ایــران را دنبــال میکــردم، االن گویــی 
ــود  ــاخته ام، کشــور خ ــم س ــا فیل ــه در آنه ــام کشــورهایی ک تم

ــن هســتند.  م
ــکان  ــن ام ــه فیلم ســازی در کشــور دیگــر ای ــه خصــوص تجرب ب
ــور  ــرد وارد آن کش ــک جهان گ ــل ی ــی مث ــه آدم ــد ک را می ده
ــام  ــی انج ــات ژرف فرهنگ ــک عملی ــه ی ــم ک ــا می روی ــود. م نش
ــر و  ــزار آدم س ــا دو ه ــاه، ب ــش م ــج ش ــرای پن ــال ب ــم. مث دهی
ــم،  در  ــی می کنی ــا زندگ ــا آ ه ــب ب ــا ش ــح ت ــم. صب کار داری
ــا چنیــن نشــود،  ــم. اصــال ت دل و اعمــاق فرهنــگ آنهــا می روی
ــذار  ــت و گ ــل گش ــفرها مث ــن س ــازی. ای ــم بس ــی فیل نمی توان
ــای  ــویم ضربه ه ــتباه ش ــار اش ــر دچ ــت. اگ ــردان نیس جهان گ

فرهنگــی می خوریــم. 

خانــواده ات کــه هــر چهــار نفــر ســینمایی اند هــم مثــل 
خــودت بودنــد و زود بــا شــرایط مهاجــرت کنــار آمدنــد؟

 
ــورد.  ــرت خ ــه را از مهاج ــترین ضرب ــه، بیش ــرم مرضی ــه. همس ن
دوره ای طوالنــی دچــار افســردگی بــود. همچنــان آرزویــش ایــن 
ــه  ــردد. صادقان ــد برگ ــه او بتوان ــود ک ــکلی بش ــران ش ــت ای اس
ــا  ــر کج ــم ه ــر میکن ــدارم و فک ــی ن ــن حس ــن چنی ــم م میگوی
احســاس مفیــد بــودن دارم و بتوانــم کار کنــم، آنجــا وطــن مــن 
ــام  ــروژه انج ــدود72 پ ــودم ح ــه ب ــتان ک ــال در افغانس ــت. مث اس
ــه بهداشــت و  ــا کارهــای مرتبــط ب ــم، از ســاخت مدرســه ت دادی
آمــوزش، ایجــاد شــغل بــرای مســتمندان خیابانــی. احســاس مفید 
بــودن، حــس مهاجــر بــودن را از مــن میگیــرد، بــه همیــن دلیــل 
نمیتوانــم بگویــم کــه مهاجــر هســتم یــا نــه. ایــن صادقانه تریــن 
ــاس  ــده ام و احس ــت نش ــم غرب ــار غ ــی دچ ــت. خیل ــت اس روای
میکنــم آدمــی تــا مهاجــرت نکــرده گرفتــار ایــن تاریــخ و جغرافیــا 
اســت. زمانــی هــم کــه در ایــران بــودم اگــر ســه مــاه میگذشــت و 
از ایــران خــارج نمی شــدم ،گویــی الیــه ای از بالهــت بــر مغــز مــن 
ــدم  ــارج می ش ــران خ ــاه از ای ــار م ــد از چه ــر بع ــت؛ اگ می نشس
دوبــاره احســاس میکــردم فیلتــری از مغــزم برداشــته شــده اســت. 

ــدن  ــی ش ــا انقالب ــالی را ب ــی و دوران بزرگس ــما جوان ش
ــی  ــی حقیق ــد انقالب ــوفی می گوی ــردی. فیلس ــه ک تجرب

خارجــی وجــود نــدارد. دویســت و انــدی کشــور در جهــان وجــود 
ــن  ــی از ای ــت. وقت ــارج« اس ــری »خ ــرای دیگ ــک ب ــر ی دارد. ه
ــی می شــویم،  ــم متوجــه تفاوت های ــه آن کشــور می روی کشــور ب
مثــال هنــد اســت یــک جــور اســت، ایتالیــا یــک جــور دیگــر. در 
عیــن حــال پوســته زبــان و فرهنــگ را کــه کنــار بزنــی، آنجــا هــم 

ــم.  ــا درون خــود حــس می کنی ــه م ــد ک ــان انســانی می زی هم
بــه همیــن دلیــل ســعی کــردم خــود را از قیــد محدودیت هایــی 
ــش از آن  ــم. پی ــرد، برهان ــاد می ک ــران ایج ــور در ای ــه سانس ک
ــش را  ــدام بخ ــاال ک ــه ح ــردم ک ــر می  ک ــودم فک ــا خ ــه ب همیش
ــی  ــه فضای ــتم ب ــوان. می  خواس ــدام را نمی ت ــت، ک ــوان گف می ت
ــم. نمی  توانســتم  ــم، بگوی ــم هرچــه را فکــر میکن ــروم کــه بتوان ب
ــم کاش در  ــرگ، آرزو کن ــگام م ــردا، هن ــه ف ــم ک ــی بمان در جای
ــال در  ــم. مث ــم را بزن ــتم حرف های ــه میتوانس ــودم ک ــرایطی ب ش
ــن  ــر م ــت عاشــقی« فک ــن »نوب دوره ســاخت »دســتفروش« عی
ــم،  ــتم بگوی ــان می توانس ــه آن زم ــی را  ک ــود آن بخش ــن ب ای
ــن  ــم ای ــم. آرزوی ــت کن ــد راح ــودم را از آن قی ــم و خ ــان کن بی
اســت بتوانــم هرچــه دلــم می خواهــد بگویــم. مثــال فیلــم »فریــاد 
مورچه هــا« را نمی شــد در ایــران بســازم. فکــر کــردم بــه خاطــر 

ــد مهاجــرت کنــم. ــر بای هنــرم ناگزی

هیــچ وقــت طــی ســال های مهاجــرت، احســاس 
ــت  ــر روح ــران ب ــه ای ــت ب ــرت بازگش ــی و حس دل تنگ

ــده؟  ــتولی نش مس

اوایــل تــا حــدی دچــار احســاس غربــت شــدم، خصوصــا ســال 
ــال  ــد س ــم میگوین ــناس ها ه ــدم روانش ــه ش ــا متوج دوم. بعده
ــم  ــت. اول ه ــخت تر اس ــدی س ــا ح ــرت ت ــوم مهاج دوم و س
ــت.  ــأله اس ــگ مس ــان و فرهن ــه زب ــود ک ــن ب ــن ای ــق م منط
نمونه هــای اســتثنایی در دنیــا داشــته ایم؛ مثــل چاپلیــن1  
ــای  ــود. همچنیــن در تمــام اروپ کــه مهاجــرت کــرد و موفــق ب
شــرقی شــاید کیشلوفســکی2  بــه یــک معنــا موفق تریــن 
ــد،  ــرب می آی ــه غ ــکی3  ب ــی تارکوفس ــی وقت ــت ول ــه اس نمون
ــی در مــن وجــود داشــت کــه وقتــی  ــن نگران کــم مــی آورد. ای
کســی ریشــه هایش را کــه از خــاک در مــی آورد تــا جــای 
ــی ایــن  ــه. ول ــا ن دیگــری بگــذارد، ایــن گل خشــک می شــود ی
ــد  ــود. بگذاری ــک راه حــل هــم ب ــم ی ــی مــن برای ــات قبل تجربی
ــه هــر کشــوری کــه می رفتــم احســاس میکــردم کــه  ــم ب بگوی
ــگ  ــن فرهن ــده و در ای ــا  آم ــه دنی ــور ب ــن کش ــن در ای ــر م اگ
زندگــی کــرده بــودم، چــه مســائلی داشــتم. واقعیــت ایــن اســت 
ــی  ــتم. گاه ــی هس ــک دوگانگ ــار ی ــرت دچ ــد از مهاج ــه بع ک
احســاس کــرده ام کــه مهاجــرم و گاهــی احســاس کــرده ام کــه 
ــوده ام کــه در کــره زمیــن زندگــی کنــم.  نیســتم. مــن آمــده ب

ــما  ــد. ش ــالب  کن ــودش انق ــه خ ــه علی ــت ک ــی اس کس
ــم  ــان ه ــه خودت ــران، علی ــه دیگ ــالب علی ــد از انق بع
ــش از  ــی را پی ــرت درون ــی مهاج ــردی. یعن ــالب ک انق
مهاجــرت جغرافیایــی شــروع کــردی؛ گویــی کنجــکاوی 
ــی دارد.  ــردن وا م ــر ک ــه خط ــو را ب ــری ت ــیری ناپذی س
ــزی  ــه چی ــد؟ چ ــروع ش ــا ش ــی از کج ــرت درون مهاج

ــرد؟  ــد می ک ــت نیرومن ــدن را در جان ــرأت دل بری ج

مــن در محلــه ای فقیــر و مذهبــی بــه دنیــا آمــده ام. در کوچــه مــا 
ــم  ــک فاحشــه خانه ه ــیره  کش  خانه و ی ــک ش ــود، ی دو مســجد ب
بــود. در آن روزگار اینهــا در کنــار هــم، زندگــی مســالمت آمیــزی 
ــتان  ــاط و شبس ــا حی ــازی م ــای ب ــی از محل ه ــد. یک می کردن
ــه در  ــی ک ــای هفتگ ــجد و هیأت ه ــن دو مس ــود. ای ــجد ب مس
از غــروِب بچه هــای  پاتــوِق بعــد  خانه هــا برگــزار می شــد، 
ــوع نشســت و برخاســت ها، فرهنگــی خاصــی  ــود. ایــن ن محــل ب
ــت.  ــر داش ــم تأثی ــه ه ــگ جامع ــه فرهن ــرد. البت ــاد میک را ایج
ولــی برخــی از ایــن مراکــز خــاص تفکــری کامــال خــاص ایجــاد 
ــنا  ــریعتی 4  آش ــه های ش ــا اندیش ــی ب ــن در نوجوان ــرد. م میک
ــاب؛  ــد کت ــا 400 جل ــم ب ــت کردی ــه ای درس ــا کتابخان ــدم. م ش
بــه ایــن ترتیــب کــه مــن و یکــی از دوســتانم تصمیــم گرفتیــم 
ــم و  ــاب بگیری ــد کت ــک جل ــدام ی ــم و از هرک ــر را بیاوری 400 نف
ــم. فکــر  ــاب درســت کنی ــا 400 کت ــه 400 نفــره ب یــک کتابخان
ــاب بدهــد و کتاب هــا جــا  ــک کت ــد ی ــر میتوان ــم هــر نف میکردی
ــه  ــودم؛ ب ــن ب ــه اخــراج شــد م ــن کســی ک ــه جــا شــوند. اولی ب
ــجد آورده  ــه مس ــم ب ــریعتی را ه ــاب ش ــک کت ــه ی ــل این ک دلی
بــودم. اولیــن مهاجرت هــا شــاید بــا شــریعتی بــود، از آن فضــای 
ــد از آن  ــنفکرتر. بع ــی روش ــه فضای ــتن ب ــدن و پیوس ــنتی کن س
ــی  ــی چریک ــروه سیاس ــک گ ــب ی ــن و در قال ــرون رفت ــا بی فض
فعالیــت کــردن کــه منجــر بــه افتــادن در زنــدان شــد. در زنــدان 
ــب  ــن قال ــودم را از ای ــاز خ ــدم. ب ــنا ش ــق آش ــن خل ــا مجاهدی ب
ــه  ــتم ک ــی دل بس ــه انقالب ــتادم و ب ــا ایس ــوی آنه ــدم و جل َکن
ــر  ــن، دو نف ــوی 5 و م ــزاد نب ــالب، به ــد از انق ــود. بع ــان ب در جری
اصلــی بودیــم کــه ســازمان مجاهدیــن انقــالب اســالمی را بــه راه 
انداختیــم.  مــن اولیــن انشــعابی هســتم کــه بعــد از 5  6 مــاه از آن 
جــدا شــدم. مهاجــرت بعــدی از سیاســت بــه فرهنــگ بــود. همان 
موقــع در مصاحبــه ای گفتــم مــن فکــر میکــردم اگــر شــاه بــرود 
ــکل  ــه مش ــم ک ــا االن می بین ــود، ام ــت می ش ــز درس ــه چی هم
ــم،  ــام ده ــی انج ــه کار فرهنگ ــی روم ک ــن م ــم؛ م ــی داری فرهنگ
دیگــر نمیخواهــم کار سیاســی کنــم. پــس از دوران طوالنــی کار 
فرهنگــی دیــدم  همــان مشــکالت سیاســیون در حکومــت قبلی و 
فعلــی، در جامعــه هــم هســت، در اهــل فرهنــگ هــم وجــود دارد. 
مشــکالت خودشــان را بــه شــکلی همــه جــا بــاز تولید میکننــد. از 

ــه یــک فرهنــگ جهانــی دل بســتم. ــه بعــد، ب ایــن نقطــه ب
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ــرت  ــت«، مهاج ــم »پرزیدن ــی فیل ــای اصل ــی از تم ه یک
ــده  ــود کن ــای خ ــا از ج ــم، آدم ه ــن فیل ــت. در ای اس
ــای  ــر پ ــن زی ــد. زمی ــز و اضطراب ان ــده اند، در گری ش
ــس  ــچ ک ــت هی ــت. در حقیق ــفت نیس ــس س ــچ ک هی
مالــک هیچ چیــز نیســت، و در ایــن آشــوب، هــر لحظــه 
ممکــن اســت کســی برســد و لباس تــان را از تــن  شــما 
ــیب  ــی و آس ــیار زخم ــا، بس ــان ها تنه ــاورد؛ انس دربی

پذیرنــد، داغ دیده انــد...

بلــه. مهاجــرت مضمــون فیلم هــای قبلــی مــن هــم بــوده، مثــل 
ــه اش از  ــه طــرح فیلم نام ــه ســیاه« ک ــا »تخت ــار« ی »ســفر قنده
مــن اســت. مهاجــرت در»تختــه ســیاه« هــم جنبــه آوارگــی دارد 
ــا ســرگردانند. عنصــر  ــن مرزه ــده ای بی ــد سیاســی:  ع و هــم بُع
ــراد  ــود دارد: اف ــم وج ــته در آن ه ــادآوری گذش ــتالژی و ی نوس
ســالخورده ای کــه میخواهنــد برگردنــد و در زادگاه خودشــان 

ــد.  بمیرن
در »پرزیدنــت« هــم مهاجــرت چنــد الیــه دارد، مثــال مهاجــرت از 
رنــگ بــه بی  رنگــی؛ ابتــدای فیلــم خیلــی رنگــی اســت، امــا آرام 
آرام ایــن رنگ هــا از بیــن می رونــد، مهاجــرت از ثــروت بــه فقــر، 
یعنــی هرچــه بــه حاشــیه شــهر می  رویــد، ســاختمان ها کمتــر و 

ــه روســتا می رســید....  ــاً تمــام می شــوند و ب کمتــر و نهایت

وقتــی  بی راهــی.  بــه  راه  از  مهاجــرت  حتــی  یــا 
ــم،  ــد خش ــد، می بین ــرار کن ــد ف ــت می خواه پرزیدن
ــه  ــته؛ ن ــا را بس ــردم راه ه ــی م ــونت و کینه جوی خش
ــا  ــی را. اینج ــای هوای ــه راه ه ــی ک ــای زمین ــط راه ه فق
ــه ای  ــد؛ بیراه ــه بیراهــه بزن ــه ب ــده می خواهــد ک از رانن
ــود.  ــی نمی ش ــخصی منته ــد مش ــچ مقص ــه هی ــه ب ک
ــا  ــرای آنه ــه ب ــم ک ــا را داری ــروه فراری ه ــور گ همین ط
هــم راه یعنــی خطــر. بــه بیراهــه می زننــد تــا خودشــان 
ــچ  ــد هی ــای بی مقص ــی بیراهه ه ــد، ول ــات بدهن را نج
ــد... ــن نمی کنن ــی تضمی ــرای کس ــتگاری را ب ــوع رس ن

بلــه. اینهــا زندانیــان سیاســی اند. انقــالب تمــام شــده، امــا 
ــیدند  ــراد می پرس ــیاری اف ــد. بس ــال فرارن ــان در ح ــا هم چن اینه
ــه نکردیــد.  اینهــا چــرا فــرار میکننــد؟ مــن میگفتــم شــما تجرب
ــاد  ــم »فری ــد. در فیل ــر گریزن ــه فک ــه ب ــی هم ــن موقعیت در چنی
ــف  ــب مختل ــرار از مذاه ــون ف ــی مضم ــه نوع ــم ب ــا« ه مورچه ه

طــرح می شــود.

ــه  ــدم، ب ــت« را می دی ــم »پرزیدن ــه فیل ــب ک ــن دیش م
ــو  ــو آنجل ــاخته »تئ ــه«  س ــدازی در م ــم ان ــاد »چش ی
ــال  ــه دنب ــودک ب ــه در آن دو ک ــادم ک ــوس۷«  افت پول
مــرز  از  می خواهنــد  ناشناخته شــان،  پــدر  یافتــن 
ــی  ــت و ط ــان کجاس ــد مقصدش ــی نمی دانن ــد، ول بگذرن

ــی  راه قربان

ــم در شــبی  تجــاوز و گرســنگی می شــوند. سراســر فیل
ــی آن دو  ــی بیگانگ ــه خوب ــی ب ــذرد، ول ــود می گ مه آل
ــا  ــان را ب ــدم تجانس ش ــوان و ع ــده و نات ــاِن درمان انس
ــی  ــدر در مکان ــد؛ آن ق ــان می ده ــون نش ــط پیرام محی
ــد.  ــی در »نامکان« ان ــه گوی ــد، ک ــتند بیگانه ان ــه هس ک
فیلــم مالیخوئیایــی بــودن موقعیــِت آدم هــای هویت جــو 

ــد.  ــان می ده ــی نش ــه خوب را ب

فیلــم »رفتــن« زیــاد داریــم، یــک ســری فیلــم هســتند بــه نــام 
»فیلم هــای جــاده ای«، یعنــی داســتان در یــک جــاده و یــک راه 

ــد.  ــاق می افت اتف

ــفر  ــک س ــت ی ــًا روای ــرت صرف ــم مهاج ــر فیل ــی ژان ول
ــت« و  ــم »پرزیدن ــاوز در فیل ــه تج ــال صحن ــت. مث نیس
ــن  ــزل بی ــک و متزل ــیار باری ــه بس ــن فاصل ــش ای نمای
ــاد آن  ــن را ی ــه، م ــادی و فاجع ــن ش ــه، بی ــده و گری خن
ــه  از  ــت ک ــه« انداخ ــم اندازی در م ــم »چش ــه  فیل صحن
جایــی دور صــدای دهــل عروســی و خنــده و رقــص بــه 
گــوش می رســد، در حالــی کــه دوربین اســب درشــکه ای 
را نشــان می دهــد کــه در ســرمای برفــی، زیــر ماشــین 
رفتــه و دارد نفس هــای آخــر را می کشــد. صــدای 
ــب  ــرای اس ــا ب ــه  بچه ه ــدای گری ــا ص ــا ب ــاد خنده ه ش
ــر  ــرانجام، ام ــی س ــزد. یعن ــم می آمی ــه ه ــر ب محتض
تراژیــک غلبــه پیــدا میکنــد. در فیلــم »پرزیدنــت« هــم 
پیش بینی ناپذیــر  حادثه هــای  از  سرشــار  مهاجــرت 
ــما  ــای ش ــود. االن از حرف ه ــر می ش ــی تصوی و ناگهان
برمی آیــد کــه مهاجــرت را لزومــًا تراژدیــک نمی بینیــد. 
ــد  ــفر بای ــیار س ــرود و بس ــفر ب ــد س ــد آدم بای می گویی
ــزو  ــردن را ج ــفر ک ــد س ــی و نبای ــود خام ــه ش ــا پخت ت
کارهــای لوکســی دانســت و فکــر کــرد تنهــا آدم هــای 
ــا  ــف  دنی ــردش و کش ــت گ ــه صراف ــد ب ــّول میتوانن متم
بیفتنــد. ولــی بــه نظــر می رســد کــه مهاجــرت، ســفری 
عــادی نیســت؛ در مهاجــرت، ناگزیــر جــان و روح مهاجــر 
ــک  ــز تراژی ــری ج ــود تصوی ــا می ش ــد. آی ــدام می  کاه م

ــت داد؟  ــه دس ــرت ب از مهاج

ببینیــد مهاجرت هــا بــه لحــاظ تکنیکــی بــه مــا امکاناتــی 
ــا  ــازم، آنج ــی بس ــی را در اتاق ــر فیلم ــن اگ ــال م ــد. مث می ده
ــم،  ــکاِن فیل ــع، م ــا در واق ــت، ام ــم اس ــن8  فیل ــور و لوکیش دک
ــدود  ــن آن مح ــه لوکیش ــم ب ــان فیل ــازد. جه ــان آن را میس جه
اســت. امــا بــا ســفر ایــن لوکیشــن وســیع میشــود. میتوانیــد در 
بســیاری جاهــا، حــاالت درونــی آدم هــا را در فضــا ببینیــد. مثــال 
در »پرزیدنــت« وقتــی داســتان در شــهر اســت، همــه چیــز رنــگ 
ــل  اســت، جمعیــت اســت، اســتقبال اســت، ســاختمان های مجل
و غیــره اســت، امــا از دســت رفتــن قــدرت را بــا ســفر پرزیدنــت 
ــه صــورت  ــی ب ــه بیابان هــای برهــوت و خال و کشــیده شــدنش ب
بصــری و مشــهود درمــی آورم. قــدرت در واقــع چیســت؟ از دســت 
رفتــن داشــته هایی کــه حــق او هــم نبــوده اســت. مهاجــرت ایــن 
امــکان را می دهــد کــه مــن ایــن خلــع قــدرت را نشــان بدهــم. 
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در واقع مهاجرت همیشه تجربه از دست دادن است!

بلــه همیــن طــور اســت. نکتــه دیگــر آنکــه در فیلم هــای ســفری 
ــما  ــد. ش ــف را داری ــای مختل ــا آدم ه ــدن ب ــه رو ش ــکان رو ب ام
ــی  ــدن ورود 2  3 زندان ــع دی ــته اید، توق ــه نشس ــی ک ــن اتاق در ای
ــدن  ــان دی ــی در بیاب ــد، ول ــا را نداری ــه اینج ــراری ب ــی ف سیاس
ــا  ــه م ــات داســتانی ب هــر کســی ممکــن اســت. مهاجــرت امکان
ــتان  ــی را وارد داس ــدد و متنوع ــخصیت های متع ــا ش ــد ت می ده

ــن صــورت ممکــن نیســت. ــر ای کنیــم کــه در غی

ــی را هــم در  ــات شــما امکانات ــن امکان ــار ای ــی در کن ول
ــد. وطــن خــود از دســت داده ای

  آفریــن، از آن طــرف هــم مهاجــرت در واقــع فقــط رفتــن نیســت، 
از دســت دادن هــم هســت. در ایــن فیلــم مــا در دمــای 10 درجــه 
ــتان  ــه گرجس ــرای این ک ــم، ب ــا کار کردی ــر، در بیابان  ه ــر صف زی
ــا  ــه بیابان ه ــت ک ــتان اس ــط در زمس ــت و فق ــبز اس ــی س خیل
ــش آوری  ــگ آرام ــبز رن ــد. س ــت می ده ــود را از دس ــبزی خ س
ــراب  ــر اضط ــتی وسراس ــم اکسپرسیونیس ــن فیل ــی ای ــت، ول اس
اســت. مــن آن را زیــر 10 درجــه ســاختم کــه بیابان هــا قهــوه ای 
ــم  ــه دائ ــم ک ــت کســی را نشــان بده ــا موقعی ــد ت ــه نظــر بیاین ب
ــک  ــز ی ــزی ج ــدرت چی ــت. ق ــگ اس ــت دادن رن ــال از دس در ح
مشــت رنــگ نیســت، یــک مشــت شــهر، یــک مشــت ســاختمان و 
ماشــین. امــا اگــر بیابــان هــم شــما درخــت و ســبزی می دیدیــد، 
ــرت  ــن، مهاج ــد. بنابرای ــن می ش ــک رفت ــک نی ــت پی ــبیه حال ش
ــا  ــه رو شــدن ب ــکاِن رو ب ــدرت اســت؛ ام ــکان از دســت دادن ق ام
اقشــار مختلــف جامعــه اســت. ایــن مهاجــرت، ســفر پرزیدنــت از 
قدرتمــداری بــه آدم شــدن خــودش هــم هســت. می بینیــد کــه بــر 
میگــردد و کــم کــم پدربــزرگ می شــود؛ اول رئیــس جمهــور اســت 
و بچــه هــم نــوه رئیــس جمهــور؛ ولــی بــه تدریــج خــودش را جــور 
دیگــری تعریــف میکنــد و بــه بچــه میگویــد مــن بابابــزرگ هســتم 
ــه  ــوه مــن هســتی. ایــن یعنــی مهاجــرت از قــدرت ب و تــو هــم ن
بی قدرتــی؛ نــه فقــط از دســت دادن، کــه شــاید بــه دســت آوردن 
هــم در آن هســت. آنجایــی کــه در طویلــه پدربــزرگ می شــود بــه 
ــا مثــال دچــار احســاس  ــه دســت مــی آورد. ی نظــر مــن چیــزی ب
ــه ای  ــد ک ــی می رس ــه خودآگاه ــی ب ــود؛ گوی ــیمانی می ش پش
وای! چــه کارهایــی کــرده ام. در صحنــه ای کــه در توالــت بــه پــای 
ــر  ــی دیگ ــته، یعن ــت نشس ــه روی توال ــد ک ــپی ای می افت زن روس
ــن  ــن زن را از پایی ــاال ای ــگار  ح ــن، ان ــِت ممک ــت ترین موقعی زش
ــه  ــد ب ــد و می خواه ــو میکن ــب عف ــد. از او طل شــبیه خــدا می بین
او پنــاه دهــد و ملتمســانه میگویــد اگــر دوبــاره بــه قــدرت برســم، 
ایــن لطــف تــو را مثــل قبــل فرامــوش نمی کنــم. در واقــع، بــه نظــر 
مــن، بــا این کــه بــه زمیــن افتــاده، امــا ارتفــاع گرفتــه اســت. بــه 
جایــی رســیده کــه بــدون توهــم خــودش را می فهمــد. اگــر بقیــه 

ایرانــی بــرای بــازی صحنــه تجــاوز در »پرزیدنــت« یــا 
در نفــش خانــم روســپی پیــدا کــرد. یــا ممکــن اســت 
ــر  ــین غی ــل و لوکیش ــا عوام ــادی  کار ب ــه اقتص صرف
ــد  ــت و آم ــزا، رف ــر وی ــد، از دردس ــتر باش ــی بیش ایران
و هــزاران چیــز دیگــر معــاف خواهیــد بــود. آیــا اینهــا 
انگیــزه شماســت یــا اینکــه منطقــی روایــی و ســینمایی 
ــاخت  ــرای س ــه ب ــر بیگان ــاب عناص ــر انتخ ــت س پش
فیلــم نهفتــه اســت؟ و می خواهیــد بگوییــد کــه تــرک 
ــا درآوردن  ــن را ب ــارس و عــرب همــه انســانند و ای و ف
ــا  ــن آنه ــره از ت ــان و غی ــت و زب ــت و قومی ــاس ملی لب
نشــان می دهیــد. فکــر نمی کنیــد انســان بی جــا 
ــی از  ــری انتزاع ــی، تصوی ــی و فرهنگ ــت مل و بی هوی
ــان  ــوّر انس ــه تص ــور ک ــا همان ط ــت؟ آی ــان اس انس
بــدون بدنــش، بــدون بــودن در زمــان و مکانــی خــاص 
ــر  ــا منحص ــران ی ــا دیگ ــترک ب ــانی مش ــات انس و تعّلق
ــان را  ــانیِت انس ــش انس ــت، نمای ــن اس ــرد ناممک ــه ف ب
ــه  ــای ک ــرزمین و خاطره  ه ــان و س ــی  او از زب ــا برهنگ ب

شــخصیت او را می ســازند، واقع بینانــه اســت؟

ــی  ــت آوردن خاطرات ــه دس ــال ب ــا در ح ــت، م ــای اینترن در دنی
ــل  ــا اه ــان ی ــه نمی شناسیم ش ــتیم ک ــانی هس ــا کس ــترک ب مش
ــا در  ــر م ــی اگ ــاًل حت ــتند؛ مث ــا هس ــن م ــز وط ــورهایی ج کش
ســوریه نباشــیم، وقتــی اخبــارش را میخوانیــم بــه خاطــرات مــا 

تبدیــل می شــود.

میــالن کونــدرا۹  نویســنده محبــوب شــما، مــی گویــد، 
ــه  ــاده محل ــا افت ــش  پ ــار پی ــه اخب ــان  ها ب ــوال انس معم
خــود بیشــتر عالقــه دارنــد تــا اخبــار رویدادهــای مهــم 

در ســرزمین های ناشــناخته و دور. 

قبــول دارم؛ امــا مــن کــه در کشــورهای مختلــف زندگــی کــرده ام، 
مثــال دو ســال در افغانســتان، امــکان نــدارد کــه خبــر افغانســتان 
را نخوانــم. افغانســتان، بــرای مــن عیــن ایــران اســت، چــون مــن 

در آنجــا 72 پــروژه داشــته ام.

امــا شــما دوبــاره بــه افغانســتان نمی رویــد، دوبــاره بــه 
ــد.  ــری می روی ــای دیگ ج

بــا تجاربــم بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه واقعــا آدم هــا خیلی شــبیه 
هــم هســتند. وقتــی بــا آنهــا خیلــی صمیمــی می شــوم، احســاس 
ــای ســطحی وجــود  ــودن، الیه ه ــرک ب ــودن و ت ــی ب ــم ایران می کن
آنهاســت. آنهــا را کنــار بزنــی، زیــرش آدم ایســتاده اســت. آنجایی که 
عشــق، تــرس، اضطــراب، امیــد، ایمــان و کفــر شــکل میگیــرد، همه 
یکــی اســت.  اینکــه انســان بــدون زبــان معنــی نــدارد، دروغی اســت 
ســاخته آنهایــی کــه تجربــه ســفرهای کــم داشــته اند. مــن رفتــه ام و 

هــم می فهمیدنــد، وضــع مــا بهتــر بــود. تصــور کنیــد همــه اینهــا 
ــتان را  ــزای داس ــه اج ــن چگون ــاد، م ــاق می افت ــک قصــر اتف در ی
ــکل  ــه ش ــه چ ــودش ب ــن آدم را از خ ــور ای ــی دادم؟ عب ــب م ترتی

نشــان مــی دادم؟ 

ــد،  ــز را از داده باش ــه چی ــر هم ــی اگ ــر حت ــک مهاج ی
ــرد،  ــی ب ــراه م ــه هم ــا ب ــز را همه ج ــت کم، دو چی دس
خاطــرات و زبــان مــادری . یــادآوری و بازگویــی خاطــرات 
شــیرین بــا آنهایــی کــه خاطــرات مشــترکی بــا او دارند، 
ــخ  ــای تل ــادآوری خاطره ه ــد. در ی ــذت می بخش ــه او ل ب
ــرات  ــه در آن خاط ــانی دارد ک ــه کس ــاز ب ــاز نی ــم ب ه
ــوی  ــد.  از س ــوگواری کن ــد س ــا بتوان ــد ت ــریک اوین ش
دیگــر، بســیاری از آوارگان و مهاجــران می گوینــد وطــن 
ــل  ــان زندگــی می کننــد. حــد اق ــان و در آن زب آنهــا زب
ــی  ــما جای ــای ش ــن فیلم ه ــر، لوکیش ــه اخی در دو ده
ــه  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــم ب ــان ه ــاید خودت ــه ش ــت ک اس
آنجــا رفته ایــد.   نــه تنهــا مــکان غریبــه کــه بازیگــران 
ــه  ــد ک ــی کار می کنی ــا آدم های ــد؛ ب ــن طورن ــم همی ه
ــد از  ــده اید و بع ــنا ش ــا آش ــا آنه ــاه ب ــی کوت ــی زمان ط
ــد.  ــا را نبینی ــز آن ه ــر هرگ ــاید دیگ ــرداری، ش فیلم ب
فیلــم نامــه  هم دیگــر فارســی نیســت. ایــن بیگانگــی  را 
مضاعــف می کنــد، ولــی گویــا ترفنــد شــما در مواجهــه 
ــر در  ــان های دیگ ــی انس ــکان و غریبگ ــت  م ــا غرب ب
ــنایی  ــد آش ــن فرآین ــردن ای ــر ک ــرت، رادیکال ت مهاج
ــر  ــان های دیگ ــکان و انس ــی م ــر دو، یعن ــا ه ــی ب زدای
اســت.  جهــان همیــن فیلــم پرزیدنــت، چنــان ســرد و 
ــد.  ــر می آی ــه نظ ــت ب ــد هوی ــه فاق ــت ک ــی روح اس ب
شناســنامه فیلــم میگویــد ســاخته مخملباف اســت، ولی 
ــا نشانه شــناختی ایرانــی  تأثیــری از عناصــر فرهنگــی ی
در ایــن فیلــم آشــکار نیســت. اگــر شناســنامه فیلــم را 
ندانیــم، شــاید گمــان کنیــم کــه آن را کارگردانــی روس 

یــا گرجــی ســاخته اســت. 

ایــن را بــه شــکل دیگــری ببینیــد. جایــی کــه بــه دنیــا آمده ایــد 
را نــه مرکــز جهــان کــه گوشــه ای از جهــان بدانیــد. اگــر زادگاه 
ــوس  ــا چال ــده  باشــی ی ــا آم ــه دنی ــن ب ــران اســت، قزوی شــما ای
ــا آمــده ای. مــن در  ــه دنی ــران متفــاوت ب ــا زاهــدان، در ســه ای ی
زاهــدان بیشــتر احســاس بیگانگــی میکنــم تــا مثــال در فرانســه، 
ــا  ــم ت ــنایی میکن ــاس آش ــر احس ــی راحت ت ــی فرهنگ ــا آدم ب

ــگ.  ــده از فرهن ــته ش ــردی دورنگاه داش ف

ــای  ــا آدم ه ــه و ب ــن بیگان ــازی در لوکیش ــما فیلم س ش
ــرای ســهولت کار انتخــاب کرده ایــد؟  ــًا ب غریبــه راصرف
البتــه شــکی نیســت کــه در بســیاری مــوارد ایــن کار 
ضــروری اســت. مثــال شــاید نتــوان بــه آســانی بازیگری 

دیــده ام کــه ایــن طــور نیســت.
مثــال بــه مــن میگوینــد چــرا اســرائیل رفتــی؟ مــن میگویــم کــه 
چــرا نــروم؟ بــه ایــن فکــر نمیکنــم کــه اســرائیل دشــمن ماســت یــا 
نــه. اســرائیل تکــه ای از زمینــی اســت کــه مــن روی آنــم.  هرچقــدر 
زمــان جلوتــر بــرود مــا بیشــتر بــه ایــن نتیجــه می رســیم. از جملــه 
ــه زندگــی در  عوامــل اقتصــادی موجــب می شــود مــردم مجبــور ب
جاهــای دیگــر می شــوند. چــه بســا 30 ســال دیگــر ببینیــم، هــر 
ــف دارد. عشــق  و  آدمــی، دوســتانی  از بیســت ســی ملیــت مختل
دوســتی مرزهــای جغرافیایــی نمی شناســد. بــه همیــن دلیــل مــن 
همــان قــدر نگــران کــودک فلســطینی هســتم کــه نگــران کــودک 
اســرائیلی. فکــر میکنــم کــه مــن در وهلــه اول انســانم و از ایــن نظــر 
بــا همــه آدم هــا مشــترکم. هرچــه کــه میگــذرد، بیشــتر جهانی تــر 

ــوده اســت.  می شــوم، شــاید ایــن شــانس مــن ب

ســاختن  بــه  بیشــتر  مــا  کارگردانــان  از  بعضــی 
فیلم هــای پرهزینــه عــادت دارنــد، مثــل بهــرام 
بیضائــی. کســانی هــم ماننــد عبــاس کیارســتمی 
ــازند.  ــان را بس ــم فیلم ش ــای ک ــا هزینه ه ــد ب می توانن
ــواری های  ــد، دش ــرت کن ــر مهاج ــروه اول، اگ ــًا گ طبع
بســیاری را در جلــب ســرمایه گذاری بــرای طــرح 
کار  از  نتیجــه  در  و  داشــت  خواهــد  ســینماییش 

بازمی مانــد.   فیلم ســازی 

ســورئال،  ســاخته ام:  فیلــم  مختلفــی  ژانرهــای  در  مــن 
ــال  ــد مث ــر می کنی ــمبولیک... . فک ــال، س ــتی، رئ اکسپرسیونیس
بودجــه فیلــم »پرزیدنــت« چقــدر بــود؟ اگــر آمریکایی هــا چنیــن 
فیلمــی بســازند، حداقــل 10 میلیــون دالر خــرج میکننــد. بودجــه 
ــدارم کــه  ــی مــن شــک ن ــوده، ول ــورو ب ایــن فیلــم 800 هــزار ی
ایــن را بــا زیــر 500 هــزار دالر ســاختم. خیلــی جاهــا از طریــق 
تلویزیــون از مــردم خواســتم بیاینــد کمــک کننــد. ســیاهی لشــکر 
ارزان بودنــد. تمــام صحنه هــای انقــالب را در دو روز گرفتــم. 
بــرای هــر کارگــردان دیگــر ایــن کارهــا 10 روز طــول میکشــد. 
بعضــی از داوطلبــان چنــد ســاعت آمــوزش دیدنــد؛ عده ای ســرباز 

ــد. ــازی کردن شــدند، گروهــی هــم نقــش مــردم را ب
 

هیچ کدام حرفه ای نیستند؟

بازیگرهــا را از تئاتــر آوردم، امــا ســیاهی لشــکرها مــردم عادی  انــد؛ 
ــام  ــی، تم یکــی پلیــس شــده، دیگــری ســرباز و آن  یکــی انقالب
اینهــا تــازه یــاد گرفته انــد چگونــه جلــوی دوربیــن ظاهــر 
شــوند. مــن فیلــم را ارزان و ســریع می ســازم کــه مســائل تولیــد 
ــه  ــه دغدغ ــورت، بودج ــن ص ــر ای ــود. در غی ــر آن نش دامن گی
اصلــی خواهــد شــد. ایــن طــوری فیلــم بیشــتری میتوانــم بســازم. 
ــه مناســبت  ــردا ملکــه ب ــا پــس ف ــا آمــد گفــت باب ــار حن یــک ب
ــز رد  ــه تایم ــق از رودخان ــزار قای ــا ه ــش ب ــالگی تاجگذاری 60 س
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می شــود. مــردم هــم می  آینــد تماشــا و تــو بایــد فیلــم بســازی. 
ــت.  ــد و رف ــدا کنی ــه پی ــا مرضی ــم. گفــت ب ــم ســناریو نداری گفت
ــم و  ــا هــم حــرف زدی ــه نشســتیم ب ــن و مرضی ــت، م همــان وق
ســناریویی تعریــف کردیــم. شــبانه رفتیــم بازیگــر گیــر آوردیــم. 
ــک  ــم.  ی ــه کنی ــن تهی ــاس و دوربی ــتیم لب ــت داش ــک روز وق ی
ــی  ــدون حت ــنیدیم، ب ــر را ش ــن خب ــه ای ــد از اینک ــم بع روز و نی
ــم داســتانی 20 دقیقــه  ای ســاختیم  یــک دالر بودجــه، یــک فیل
ــم در آن  ــه ه ــتند. ملک ــت در آن هس ــر جمعی ــزاران نف ــه ه ک
اســت. فیلــم، داســتان پناهنــده ای اســت کــه جلــوی ملکــه غــش 
میکنــد، ولــی مــردم توجهــی بــه او ندارنــد، چــون ســرگرم دســت 
ــه  ــه حواشــی آن حادث ــن ب ــرای ملکــه هســتند. م ــکان دادن ب ت

ــه ام.  پرداخت
البتــه بعضــی فیلم هــا را نمی تــوان بــدون بودجــه ســاخت. 
ــی  ــداد. ول ــا ن ــه آنه ــذا ب ــا غ ــکر آورد، ام ــیاهی لش ــود س نمی ش
ــازم.  ــم می س ــی کوچــک فیل ــا تیم ــد، ب ــودم باش ــر دســت خ اگ
البتــه گاهــی پیــش می آیــد کــه مثــال آن تهیــه کننــده گرجــی 
بــرای توجیــه بودجــه اش 50 نفــر را آورده بــود، در حالــی کــه مــا 
ــا 7  -8 نفــر فیلــم را می ســاختیم. بقیــه بی جهــت آنجــا بودنــد.  ب
ــا یــک مینی بــوس می رفتیــم  ــود، ولــی مــا ب 14 ماشــین آنجــا ب
و می  آمدیــم. در نتیجــه، اصــال نمیگویــم کاش مــن ایــران بــودم. 
ــاز،  ــاختم. فیلم س ــا را نمی س ــن فیلم ه ــودم ای ــران ب ــر ای ــن اگ م

موجــودی توانــا اســت. 

ــرمایه گذاری  ــا س ــه ی ــود بودج ــًا کمب ــن لزوم ــی ای ول
ــار  ــدان را دچ ــی از هنرمن ــه خیل ــت ک ــادی نیس اقتص
مهاجــرت  می کنــد.  هنــری  آفرینــش  در  اختــالل 
ــق  ــن آدم را از خل ــد ذه ــه می توان ــت ک ــوکی اس ش

ــت؟   ــور نیس ــن ط ــد. ای ــوان کن ــری نات هن

بــه نظــر مــن، بیــن آنهــا کــه »ماندنــد« و آنهایــی کــه »آمدنــد« 
ــد، فقــط یــک تفــاوت ظاهــری وجــود دارد.  ــه خــارج کوچیدن و ب
ــوز  ــد، هن ــارج آمده ان ــه خ ــم ک ــی ه ــی وقت ــراد حت ــی اف بعض
»مانده انــد«. می گوینــد مــا از تهــران بیــرون آمده ایــم، امــا تهــران 
از آنهــا بیــرون نیامــده اســت. مــن همــان موقــع هــم کــه در ایــران 
ــن صــورت  ــر ای ــودم؛ در غی ــده ب ــرون آم ــودم، از آن فرهنــگ بی ب
»نوبــت عاشــقی« را نمی ســاختم. ایــن فیلــم هیــچ کجایــش بــا آن 
فرهنــگ هم خوانــی نــدارد. در واقــع اول مهاجــرت درونــی کــردم 

بعــد مجبــور شــدم کــه مهاجــرت بیرونــی کنــم. 
نکتــه دیگــر آن کــه مــن از جایــی بــه جایــی مهاجــرت نکــرده ام؛ 
ــاد دارم.  ــه ی ــم را ب ــط رفتن های ــه ام.  فق ــی رفت ــط از جای ــن فق م
واقعــا همیشــه در حــال رفتــن هســتم. حتــی اگــر از مــن بپرســی 
ــر  ــم. اگ ــم نمی دان ــازی، می گوی ــا می  س ــدی را کج ــم بع ــه فیل ک
ــت  ــی حقیق ــم. گوی ــازی، نمی  دان ــه می س ــه چ ــع ب ــی راج بگوی
ــوه ای  ــا جل ــم، ت ــم آن را کشــف کن ــه می خواه ــی هســت ک پنهان
ــرم،  ــه می پ ــی َدَوم، بلک ــی روم، م ــویش م ــه س ــد، ب ــان می ده نش
ــک  ــم ی ــن ه ــود. ای ــم نب ــن ه ــه ای ــه ن ــم ک ــاره می بین ــی دوب ول
ــن و گشــتن و جســتجو  ــن رفت ــود. ای ــال ب ــایه و خی ــراب و س س
ــن«!  ــه »رفت ــل شــده اســت ب ــن تبدی ــی م را دوســت دارم. زندگ
ــوازم شــخصی ام در  ــم. ل ــه ای نداری اینجایــی کــه هســتم هــم خان

یــک کیــف خلبانــی کوچــک جــا می شــود. همســرم هــم همیــن 
طــور اســت. مــا همیشــه آمــاده رفتنیــم. مــا روی زمیــن زندگــی 
میکنیــم و هــر کجــا بتوانیــم مفیــد باشــیم، بایــد آنجــا برویــم. 

طــی ســه ســال و نیــم زندگــی در زنــدان، حــدود دو هــزار جلــد 
کتــاب خوانــدم، از رمــان گرفتــه تــا روان شناســی و جامعه شناســی. 
کار دیگــری نداشــتم. مهــم نبــود خوانــدن هــر کتابــی فــوری اثــر 
خــودش را نشــان دهــد. طــی زمــان، مــن بــه آنهــا فکــر می کــردم. 
ــه 70 کشــور  ســفر کــردن را هــم دوســت دارم. تاکنــون شــاید ب
رفتــه  باشــم. بــا قیصــر امیــن پــور10  خیلــی دوســت بودیــم. بــه 
مــن می گفــت تــو چقــدر تغییــر می کنــی! جــواب مــی دادم مــن 
ــم  ــی، تغییــر میکنــم. مــن کتــاب نمیخوان ــدن هــر کتاب ــا خوان ب
ــه  ــذارم ک ــوم؛ و می گ ــون ش ــه دگرگ ــم ک ــم، میخوان ــه بدان ک

باورهایــم را بــه هــم بریــزد. 

 16(  )Sir Charles Spencer Chaplin( چاپلیــن  اسپنســر  چارلــز  ِســر   -1
ــه چارلــی چاپلیــن و چارلــی، یکــی از  آوریــل 1889- 25 دســامبر 1977(، معــروف ب
مشــهورترین بازیگــران و کارگردانــان و همچنیــن آهنگســاز برجســته  هالیــوود و برنــده  

ــتند. ــت هس ــدی و صام ــای او کم ــتر فیلم ه ــت. بیش ــکار اس ــزه اس جای
ــو-  ــن 1941 ورش 2- کریشــتوف کیشلوفســکی )Krzysztof Kieślowski( )27 ژوئ

13 مــارس 1996 ورشــو( کارگــردان و فیلمنامهنویــس اهــل کشــور لهســتان بــود.
ــل 1932- 29  ــکی )Andrei Tarkovsky( )4 آوری ــنیویچ تارکوفس ــدری آرس 3 - آن
دســامبر 1986( کارگــردان و فیلم ســاز برجســته روســی بــود. وی پنــج فیلــم اول خــود 
را در شــوروی ســاخت. دو فیلــم آخــر او بــه ترتیــب در ایتالیــا و ســوئد فیلــم  بــرداری 
ــه ای  ــا زمین ــودن، ب ــه ب ــه معنا گرایان ــوان ب ــای او می ت ــخصه های فیلم ه ــدند. از مش ش
ــک و  ــاختار داراماتی ــودن در س ــارف ب ــد، نامتع ــت های بلن ــراه برداش ــی، هم متافیزیک

اســتفاده هنرمندانــه از تکنیــک فیلــم  بــرداری اشــاره کــرد. 
ــریعتی )2 آذر 1312 در  ــی ش ــر عل ــه دکت ــهور ب ــی، مش ــریعتی َمزینان ــی ش 4- عل
روســتای کاهــک، ســبزوار-29 خــرداد 1356 ســاوتهمپتون، انگلیــس( نویســنده، 
جامعه شــناس، تاریخ شــناس، پژوهشــگر دینــی، از مبــارزان و فعــاالن مذهبــی و 
سیاســی و از نظریه پــردازان انقــالب اســالمی ایــران بــود، کــه در 44ســالگی به صــورت 
مشــکوکی در انگلســتان درگذشــت. آرامــگاه وی در مکانــی نــزد مقبــره  زینــب کبــری 

در دمشــق ســوریه اســت.
ــالب  ــن انق ــازمان مجاهدی ــد س ــای ارش ــران(از اعض ــوی )زاده 1321 ته ــزاد نب 5- به
ــی رود. از وی در  ــمار م ــه ش ــالب ب ــد از انق ــل و بع ــی قب ــاالن سیاس ــالمی و از فع اس
عرصــه سیاســت ایــران بــه »چریــک پیــر« یــاد می شــود. او معــاون نخســت وزیــر در 
امــور اجرایــی در دولــت محمدعلــی رجایــی، محمدرضــا مهــدوی کنــی و میرحســین 
ــب  ــده و نای ــوی، نماین ــین موس ــت میرحس ــنگین در دول ــع س ــر صنای ــوی، وزی موس
ــیج  ــتاد بس ــت س ــالمی و ریاس ــورای اس ــس ش ــم مجل ــس در دوره  شش ــس مجل رئی
ــانس  ــدرک لیس ــت. وی دارای م ــوده اس ــراق ب ــران و ع ــگ ای ــادی در دوران جن اقتص

ــد. ــک میباش ــی  تکنی ــگاه پل ــک از دانش الکترونی
Landscape in the Mist - 6

7 -  تئــودوروس انگلوپولُــس )Theo Angelopoulos( )27 آوریــل 1935- 24 
ژانویــه 2012( کــه در بیشــتر رســانه های فارســیزبان از او بــا عنــوان آنجلوپولــوس یــاد 
ــال 1383  ــود. وی س ــی ب ــده یونان ــس و تهیه کنن ــردان، فیلمنامه نوی ــود، کارگ می ش
در بیســت و ســومین دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلــم »دشــت گریــان« جایــزه 
ویــژه هیئــت داوران بخــش ســینمای معناگــرا را دریافــت کــرد. او در مــورد ســینمای 
ــیار روان و  ــت، بس ــعر اس ــک ش ــد ی ــت مانن ــران در حقیق ــینمای ای ــت: س ــران گف ای
شــیرین و بــر دل انســان می نشــیند. ســادگی و صفــای حاکــم بــرآن، انســان را جــذب 

می کنــد.
Location -8 محل فیلم  برداری

9- میــالن کونــدرا )Milan Kundera( )1 آوریــل، 1929 در برنــو، چکســلواکی( 
نویســنده اهــل چــک اســت کــه از ســال 1975 در فرانســه زندگــی می کنــد و از ســال 

ــت. ــوی شده اس ــهروند فرانس ــک ش 1981 ی
10- قیصــر امین پــور )2 اردیبهشــت 1338- 8 آبــان 1386( نویســنده، مــدرس 
ــه در 1358 در  ــود ک ــاعرانی ب ــه ش ــود. او از جمل ــی ب ــر ایران ــاعر معاص ــگاه و ش دانش
ــا  ــود و ت شــکل گیری و اســتمرار فعالیت هــای واحــد شــعر حــوزه هنــری تأثیرگــذار ب

ــکاری داشــت. ــا آن واحــد هم ــال 1366 ب س

گئــورگ زیمــل جامعه شــناس آلمانــی در ســال 1908 مقالــه  » انحــراف در فــرد بیگانــه « را نوشــت کــه آن را متــن پایه  جامعه شناســی 
مهاجــرت می داننــد. در ایــن مقالــه، زیمــل مفهــوم فنــی »بیگانــه« را بــرای توصیــف وضعیتــی خــاص ابــداع میکنــد. »بیگانــه« در 
ــی میشــود نیســت؛ بلکــه  ــت وارد جای ــه طــور موق ــردی کــه ب ــا ف ــدارد ی ــق ن ــه ای تعل ــه جامع ــردی کــه ب ــای ف ــه به معن ــن مقال ای
معنایــی بینابینــی دارد. او کســی اســت کــه از جایــی می آیــد و می مانــد؛ ســرگردان یــا آواره ای نیســت کــه از بیــرون جامعــه بیایــد 
و ســپس بــرود. او بیگانــۀ مطلــق هــم نیســت، یعنــی کامــال بیــرون از جامعــه قــرار داشــته باشــد. مفهــوم »بیگانــه« بــه جامعه شناســی 
مهاجــرت محــدود نمی شــود، بلکــه بــه وضعیت هــای بینابینــی برخــی افــراد در جامعــه اشــاره میکنــد کــه نمیتواننــد بــا آن کامــال 
احســاس نزدیکــی کننــد. بــا وجــود ایــن، بیگانــه  زیملــی بــا افــرادی کــه فاصلــه  اجتماعــِی طبقاتــی یــا نــژادی دارنــد متفــاوت اســت. 

بیگانــه بــه طــور ناهمســاز و پارادوکســیکالی هــم از جامعــه فاصلــه دارد و هــم بــه آن نزدیــک اســت. 
مهاجــران نیــز در کشــورهای دوم )مقصــد( خــود بــه لحــاظ اجتماعــی دچــار چنیــن وضعــی هســتند. ایــن وضعیــت حتــی دربــاره 
 مهاجــران نســل دوم و چــه بســا نســل ســوم نیــز کــه برخــی از عناصــر غیربومــی جامعــه  نیــاکان خــود را بــه ارث برده انــد، صــدق 
ــد  ــی برگزیده ان ــرای زندگ ــی ب ــر دلیل ــه ه ــا ب ــد ی ــاه برده ان ــه آن پن ــد و ب ــه در آن آزادترن ــه ای ک ــه جامع ــان از ســویی ب ــد. آن میکن
نزدیکنــد، از ســوی دیگــر از جامعــه  مقصــد خــود دورنــد، چــون در نهایــت حافظــه ای متفــاوت از اعضــای آن جامعــه  دارنــد. آنــان 
افــزون بــر داشــتن حافظــۀ جمعــِی متفــاوت از جامعــه  مقصــد، در سلســله  مراتــب اجتماعــی نیــز جایــگاه متفاوتــی خواهنــد داشــت. 
اگــر یــک معلــم در جامعــه  بومــی جایــگاه خاصــی دارد، در جامعــه  مقصــد قطعــا جایــگاه اولیــه را نــدارد. حتــی شــغل کــه ظاهــرا 

یــک ویژگــی عینــی و ابژکتیــو اجتماعــی اســت در دو جامعــه  متفــاوت تعاریــف اجتماعــی غیرهمســانی دارد. 
میشــاییل پــوالک جامعه  شــناس اتریشــی در کتــاب »تجربــه  اردوگاهــی: جســتاری در حفــظ هویــت اجتماعــی« بــرای بررســی نقــش 

ــه تجربه هــای دشــواری چــون اردوگاه می پــردازد. او در ایــن کتــاب در پــی پاســخ  ــرای فــرد در تغییــر هویــت او ب تغییــر جامعــه  ب
ایــن پرســش اســت کــه چگونــه فــرد میتوانــد در عیــن مراقبــت از حافظــه  فــردی و اجتماعــی خــود، خویــش را بــا شــرایط جدیــد 
وفــق دهــد و آن را تحمــل کنــد. در واقــع، بقــا نیازمنــد ســازوکاری دیگــر اســت کــه حافظــه در آن نقشــی نــدارد. حافظــه  جمعــی 
افــراد در اردوگاه هیــچ معادلــی در اردوگاه نــدارد، چــرا کــه هیــچ حافظــه  جمعــی در کار نیســت. افــراد وارد محیطــی می شــوند کــه 
ــد.  ــری و فراینــد درونی ســازی فراینــد خاصــی دارن ــد؛ جامعه پذی ــردی وجــود دارد. فقــط عادت هــا  وجــود دارن تنهــا حافظه هــای ف
در بُعــد اجتماعــی می تــوان ایــن وضعیــت را بــه جامعــه  مهاجــر نیــز تعمیــم داد. اینکــه چگونــه افــراد تــالش میکننــد حافظه جمعــی 

کشــور میزبــان را بــه حافظــه  جمعــی خــود پیونــد زننــد و بــه ایــن ترتیــب جامعــه  جدیــد را بپذیرنــد. 
دشــوارترین بخــش هویت پذیــری مهاجــران در کشــور میزبــان همیــن فراینــد کســب حافظــه  جمعــی اســت؛ چیــزی کــه بســیاری از 
مهاجــران بــه انجــام آن موفــق نمی شــوند و همــواره در وضــع بیگانــه  زیملــی باقــی می ماننــد. البتــه ایــن لزومــا بــد نیســت، چنانکــه 
ــه مهاجــر امــکان آزادی عمــل بیشــتر و حتــی پیشــرفت ســریع تر  دهــد. تمــام ابعــاد حافظــه  جمعــی  همیــن امــر ممکــن اســت ب
ــت جمعــی کشــور مقصــد خــود  ــه هوی ــدون توجــه ب ــد ب ــل، برخــی مهاجــران میتوانن ــن دلی ــه همی ــده نیســتند. ب ــا پیش برن لزوم
پله هــای سلســله  مراتــب اجتماعــی را بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه افــراد بومــی طــی کننــد. امــا همیشــه ایــن طــور نیســت. فهــم 

وضعیــت پیچیــده  مهاجــرت امــر ســاده ای نیســت. 
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در بُعــد فــردی عوامــل روان شــناختی بســیار اهمیــت دارنــد. مثــال فــردی کــه از کودکــی و در محیــط خانــه اجتماع پذیرتــر اســت از 
کســی کــه اصــوال انزواطلــب اســت، آســان تر وارد جامعــه  جدیــد شــود. یــا کســی کــه تجربــه  بســیار تلخــی از کشــور زادگاه خــود 
دارد، انگیــزه  بیشــتری بــرای ایجــاد روابــط جدیــد در جامعــه مقصــد دارد. اینکــه فــردی پناهنــده  سیاســی باشــد یــا مهاجــر اقتصــادی 
ــری شــود.  ــت در جامعه پذی ــث مقاوم ــار در مهاجــرت گاهــی ممکــن اســت باع ــد. اجب ــاوت ایجــاد می کن ــا تف ــری آنه در جامعه  پذی
ســن افــراد نیــز از عوامــل مســتقیما دخیــل اســت در تغییــر حافظــه  فــردی اســت. مهاجرانــی کــه وسوســه  بازگشــت بــه کشــور مبــدأ 

را دارنــد همــواره دیرتــر بــه کســب هویــت نــو موفــق می شــوند. 
در وجــِه فــردِی هویت پذیــری، آنچــه بیــش از همــه اهمیــت دارد مجموعــه  عادت هــای رفتــاری و فکــری فــرد در فراینــد جامعه پذیــری 
اســت. بــرای نمونــه، کســی کــه در جامعــه ای ســنتی بالیــده، در غــذا خــوردن، برخــورد بــا دیگــران، نحــوه  تحلیــل اخالقــی و عرفــی 
رفتــار دیگــری و حتــی تصــور از خــود عادت هــای متفاوتــی دارد. چنیــن فــردی اگــر وارد جامعــه ای کامــال غیــر ســنتی و فردگرایانــه 
شــود، ســخت تر از کســی کــه ارزش هــای فــردی خویــش را خــود انتخــاب کــرده میتوانــد هویــت جدیــدی کســب کنــد. او بــه دلیــل 
غیــاب جامعــه ای کــه بــه ارزش هــای او بهــا می دهــد، تــالش میکنــد یــا جامعــه ای مشــابه در کشــور مقصــد بیابــد، یــا ممکــن اســت 
ــی، در ایــن  ــا جوامــع غرب ــد مقاومــت کنــد. یکــی از مشــکالت افــراد در جوامــِع مســلماِن در حــال توســعه ب ــر هویــت جدی در براب
مســاله ریشــه دارد. کســب هویــت جدیــد بــرای کســی کــه تصــوری خانوادگــی- خویشــاوندی از خــود دارد در جامعــه ای فردمحــور 
کار چنــدان ســاده ای نیســت. بایــد توجــه داشــت مســاله ارزش گــذاری بــر عادت هــای فــرد نیســت، بلکــه مســاله  نحــوه   تعامــل فــرد 

مهاجــر در جامعــه  جدیــد خــود اســت.
ــه امیــد  ــران را ب ــی در فرانســه اســتناد می کنیــم: »مــن ای ــه اظهــارات یــک پناهنــده 50 ســاله  ایران ــرای فهــم بهتــر ایــن نکتــه ب ب
بازگشــتی ســریع تــرک کــردم و نمی توانــم ایــن فکــر را از مغــزم خــارج کنــم. مــن هیچ وقــت فکــر نکــردم زبــان فرانســه یــاد بگیــرم 
و در هــر حــال قــادر بــه یادگیــری نیســتم. بــرای اینکــه در عمــق وجــودم بــه هیــچ وجــه عالقــه بــه تطابــق بــا ایــن جامعــه نــدارم. 
اگــر خــودم را بــا محیــط تطبیــق بدهــم، مجبــورم فکــر کنــم کــه ایــن کشــور مملکــت مــن اســت و ایــن فکــر برایــم دردنــاک اســت.« 
یــا یــک خانــم پناهنــده  32 ســاله ســاکن پاریــس می گویــد: »بــرای شــوهر مــن کــه بــا فرانســوی ها کار می کنــد زندگــی ســخت تر 
اســت. چــون او تمــام مــدت روز بــه اینکــه یــک مهاجــر و خارجــی اســت آگاه اســت. مــن الاقــل در خانــه ام هســتم و دنیــای شــخصی 

خــودم را در خانــه بــه وجــود آورده ام و گاه بــه کلــی فرامــوش می کنــم کــه در یــک کشــور خارجــی زندگــی می کنــم.« 

بازتعریــف هویــت و دشــواری های آن بــرای مهاجــران اجبــاری موضوعــی کــم و بیــش آشناســت. چنیــن افــرادی معمــوال تــا ســال ها 
ــل و  ــه عوام ــد. هرچ ــف می کنن ــته تعری ــه گذش ــاع ب ــا ارج ــود را ب ــت خ ــد و هوی ــرباز می زنن ــد س ــه جامعه مقص ــدن ب از نزدیک ش
ــال  ــد خردس ــتن فرزن ــال داش ــود. مث ــتر می ش ــت بیش ــر هوی ــزان تغیی ــند می ــتر باش ــد بیش ــه جامعه مقص ــتگی ب ــای پیوس بهانه ه
ــری بیشــتر  ــز موجــب جامعه پذی ــدأ نی ــه کشــور مب ــدی از بازگشــت ب ــه  می شــود. ناامی ــا جامع ــاط ب ــث ارتب ــه مقصــد باع در جامع
ــه هویــت جدیــد قــوام بیشــتری  ــد ب ــان یــا کســب جایــگاه اجتماعــی مناســب تر می توان می شــود یــا کســب مهارت هایــی چــون زب

ببخشــد. 
ــر آن  ــد و تغیی ــت جدی ــن هوی ــان در پذیرفت ــوال زن ــت. معم ــر اس ــری موث ــز در هویت پذی ــیت نی ــرت، جنس ــوع مهاج ــر ن ــزون ب اف
انعطــاف بیشــتری از مــردان دارنــد. زنــان مهاجــری کــه شــاغل هســتند بــه دلیــل نقــش مکملــی کــه جوامــع غربــی و نیمه غربــی 
بــه آنهــا می دهــد هویــت مســتقل تری پیــدا می کننــد و بــه همیــن دلیــل بــا جامعــه ای کــه کمتــر زن ســتیز اســت راحت تــر آشــتی 
ــه گذشــته  ــری نســبت ب ــژه در ســال های نخســت مهاجــرت وضعیــت بدت ــه وی می کننــد. مــردان مهاجــر معمــوال از نظــر شــغلی ب
دارنــد و بــه همیــن دلیــل عالقــه ای بــه هویــت جدیــد خــود ندارنــد. برابــر آمارهــا زنــان چهــار برابــر مــردان بــه کالس زبــان رفته انــد. 
امــا مهاجــران تنهــا شــامل کســانی نیســتند کــه دوره  نوجوانــی و جوانــی خــود را در کشــور دیگــری جــز کشــور پذیــرای مهاجــر 
ــد،  ــری دارن ــرای هویت پذی ــا از ســویی فرصــت بیشــتری ب ــد. آنه ــی دارن ــی متفاوت ــت  هویت ــد. مهاجــران نســل دوم وضعی گذارنده ان
از ســوی دیگــر ممکــن اســت بــه دلیــل عوامــل احتمالــی دیگــر از جملــه نــژاد، لهجــه و فرهنــگ خانوادگــی دچــار بحــران هویتــی 
شــوند. نســل دومی هــا برخــالف نســل اولی هــا از هویــت ســخت اولیــه ای برخــوردار نیســتند، بــه همیــن دلیــل نمی تواننــد نســبت 
بــه آن خــودآگاه باشــند. در تجربــه  دختــری کــه در ده ســالگی ایــران را تــرک کــرده و بــه فرانســه آمــده و ســپس بــه ایــران بازگشــته 
ــار دیگــر در ســرزمینی ریشــه گرفــت کــه مدت هــا پیــش رهایــش کــرده ای. مــن در حــال  ایــن مشــکل را می بینیــم: »نمی تــوان ب
حاضــر خــوب می دانــم کــه حلقــه   مفقــود  هیــچ زنجیــری نیســتم، بلکــه حلقــه  ناچیــزی هســتم کــه بــه تنهایــی، افتــان در یکــی و 

خیــزان در دیگــری، بــر مــرز میــان دو دنیــا در حرکــت اســت.« 
ــد  ــا از چن ــه آنه ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــا دارن ــل اولی ه ــری از نس ــت رادیکال ت ــت« وضعی ــاله  »هوی ــم انداز مس ــل دومی ها از چش نس
حافظــه  کلــی تغذیــه می شــوند و بیشــتر مصــداق بیگانــه  زیملــی هســتند. ایــن افــراد در جوامعــی مقصــد افــراد متفاوتــی هســتند 
ــرش  ــا پذی ــد ب ــد، می توانن ــور کنن ــی ســال های نخســت عب ــد از آشــفتگی های هویت ــر بتوانن ــا اگ ــد. آنه ــای خاصــی دارن و قابلیت ه
جامعه مقصــد، بــه رغــم مشــکالتی کــه دارنــد، خالقیــت بیشــتری در رفتــار و حرفــه  خــود نشــان دهنــد. نســل دومی هــا بــه نوعــی 
فراینــد »کارآمــوزی« را کــه معمــوال یــک کــودک طــی می کنــد بــه شــکلی متفــاوت طــی کرده انــد و بــه همیــن دلیــل، افق هــای 

تجربــه  بیشــتری در مقابــل خــود دارنــد.
امــا بخــش مهــم دیگــری کــه از میــان مؤلفــه ای متعــدد هویــت و هویت پذیــری می تــوان بــه آن اشــاره کــرد فرهنــگ و ارزش هــای 
ــی  ــه واســطه  گســترش روابــط و تبــادل اطالعــات بیشــتر شــده اســت. نزدیکــی بیشــتر جوامــع غیرغرب جهان شــمولی اســت کــه ب
بــه جوامــع غربــی، دســت کــم در ســطحی مشــخص و محــدود، موجــب شــده کــه افــراد در مواجهــه بــا جوامــع جدیــد چنــدان دچــار 
ــی، گســترش  ــر ایــن واقعیــت را بیشــتر اثبــات می کنــد. ظهــور ســلبریتی های جهان ــه نســل های جوان ت مشــکل نشــوند. مراجعــه ب
ــه  ــاوت از جمل ــای متف ــا فرهنگ ه ــازگار ب ــای س ــن ورود کااله ــر، همچنی ــورهای دیگ ــائل کش ــردن مس ــدا ک ــت پی ــار و اهمی اخب
مــواردی اســت کــه تطبیق پذیــری بــا محیــط جدیــد را آســان تر کــرده اســت. افــراد متولــد دهــه  1990 و 2000 بــه مراتــب بیشــتر 
از متولــدان دهــه 1960 و 1970 بــا یکدیگــر احســاس نزدیکــی می کننــد. یــک جــوان و نوجــوان ایرانــی ســاکن ایــران آشــکارا بیشــتر 

جهــان بیــرون از مرزهــا را می شناســد و در صــورت مهاجــرت مشــکالت کمتــری در تطبیــق بــا جهــان جدیــد دارد.
ــه  ــوان ب ــا می ت ــت. قطع ــرای آن یاف ــی ب ــل نهای ــوان راه ح ــت و نمی ت ــاده نیس ــران س ــرای مهاج ــد ب ــع مقص ــاله هویت در جوام مس
لحــاظ پاتولوژیــک عــوارض هویت پذیــری را کاهــش داد و فــرد را بــه زندگــی عــادی تشــویق کــرد، امــا مســاله فقــط زیســت نرمــال 
و آسیب شناســی هویت یابــی فــرد مهاجــر نیســت. تغییــر هویــت پدیــده ای چنــد بعــدی و پیچیــده اســت کــه بررســی آن نیازمنــد 
بررســی اخالقــی و سیاســی و حقوقــی اســت. بــه دلیــل همیــن دشــواری اســت کــه شــاید میشــاییل پــوالک، جامعه شــناس افــراد 
ــه لحــاظ اولویــت، در پــی یافتــن راه حــل مشــکالت  ــه ب ــه الزامــا و ن حاشــیه در کتــاب ویــن 1900می نویســد: »تبییــن فکــری، ن
نیســت، بلکــه در پــی کســب توانایــی بیشــتر بــرای پذیــرش وجــود آن مشــکالت اســت«. مــا بایــد نخســت مســاله  هویــت مهاجــران 

را بــه عنــوان یــک مشــکل بــه رســمیت بشناســیم.
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ــور،  ــارج کش ــی خ ــانه های ایران ــه  رس ــیدن از تاریخچ ــرای پرس ب
جذابیت هــای پنهــان و پیــدای ایــن رســانه ها، و تأثیرهــا و 
ــردم  ــو ک ــگاری گفتگ ــا روزنامه ن ــا، ب ــا آنه ــط ب ــای مرتب چالش ه
ــی  ــیا در بی بی س ــه و آس ــه خاورمیان ــس منطق ــال ها ریی ــه س ک
بــوده و ســردبیری بســیاری از پــر مخاطب تریــن بخش هــای 
ــدی و  ــتو، هن ــی، اردو، پش ــی، فارس ــه عرب ــبکه، از جمل ــن ش ای
چینــی را بــر عهــده داشــته. از کارهــای او در ایــن ســال ها 
ــا بهــروز  ــوده اســت. ب ــون فارســی بی بی ســی ب ــدازی تلویزی راه ان
ــر  ــانه های مهاج ــروزی رس ــت ام ــخ و موقعی ــاره  تاری ــاق، درب آف
تهیه کننده رادیویــی-  و  روزنامه نــگار  او  زدم.  حــرف  ایرانــی 
ــه پروژه هــای  ــن روزهــا ب ــی باســابقه ایرانی اســت کــه ای تلویزیون
ــا  ــدن ایــن گفتگــو، شــما ب ــا خوان رســانه ای مشــاوره می دهــد. ب
ــنا  ــی ای آش ــناس مطبوعات ــگار و کارش ــل  روزنامه ن ــگاه و تحلی ن
می شــوید کــه بــه رســانه های خــارج کشــور نــگاه نســبتا مثبــت 
و مطمئنــی دارد او از نــوع تأثیــر ایــن رســانه ها بــر فضــای 
فکــری جامعــه  ایرانیــان داخــل و خــارج از کشــور می گویــد و بــا 
ــن رســانه ها و موج هــای  ــا و فرودهــای تاریخــی ای بررســی اوج ه
مهاجــرت ایرانیــان، از دامنــه  تأثیــر و اهمیــت رســانه های خــارج 
ــد. او رقیــب رســانه های خــارج کشــور را  کشــور صحبــت می کن

منتهــی بــار مقــاالت اجتماعــی و سیاســی الفبای پاریــس ســنگین 
تــر بــود و زبــان آن تندتــر. نشــریه   دیگــر چشــم انداز بــود کــه آن 
ــد.  ــر می ش ــن منتش ــر پاک دام ــت ناص ــه هم ــس، ب ــم در پاری ه
ــود و  ــی ب ــی و ادب ــی، اجتماع ــریه ای سیاس ــم نش ــم انداز ه چش
مقــاالت اســتوار و پرمحتوایــی داشــت. نویســندگان و روشــنفکران 
ــتند،  ــم انداز می نوش ــم در چش ــا و ه ــم در الفب ــی ه صاحب نام

ــا اســم مســتعار.  ــران و ب برخــی از ای
رادیوهــای ایرانــی زیــادی هــم برنامــه داشــتند، بیشــتر در آمریکا. 
ــو امیــد اســت کــه  اگــر بخواهــم اســم یکــی را ذکــر کنــم، رادی
مرحــوم ایــرج گرگیــن پایه گــذارش بــود. از نشــریات پــر تیراژتــر 
ــای  ــه از روزنامه ه ــرد ک ــاد ک ــود ی ــدن را می ش ــان لن ــم کیه ه
ــاح زاده  ــی مصب ــوم مصطف ــی آن مرح ــود و بان ــران ب ــی ای قدیم
چنــد ســال بعــد از انقــالب دوبــاره در لنــدن شــروع بــه انتشــارش 
ــد. در  ــد بودن ــاِن در تبعی ــش ایرانی ــه بیشــتر مخاطبان ــرد، البت ک
ــی  ــکا و بی بی س ــدای آمری ــو ص ــه رادی ــا البت ــه  اینه ــار هم کن
فارســی هــم بودنــد کــه در مقایســه بــا رســانه هایی کــه ذکرشــان 
گذشــت، بــا امکانــات بــه مراتــب بیشــتری کار می کردنــد و طبعــا 

تأثیــر بیشــتری در ایــران داشــتند. 
بعــد دوره   اصالحــات در ایــران پیش آمــد کــه اثــر مهمــی 

ــف  ــه توقی ــد از اینک ــران منتشــر می شــد بع ــر دهخــدا در ای اکب
و تعطیل شــد، دهخــدا چنــد شــماره  از آن را در تبعیــد- در 
ــی  ــود کــه در دهل ــه حبل المتیــن ب ســوئیس منتشــرکرد. روزنام
در می آمــد. اینهــا همــه تأثیــر زیــادی در بیــداری افــکار در دوره 
ــگ، سیدحســن  ــر، در دوران جن مشــروطه داشــتند. کمــی بعدت
تقــی زاه در برلیــن مجلــه   کاوه را منتشــر می کــرد کــه نویســندگان 
مهــم و شــاخصی در آن می نوشــتند. محتــوای همــه اینهــا 
ترکیبــی از مباحــث سیاســی و ادبــی و فرهنگــی بود و از بســیاری 
جهــات، مثــال در انگیزه هــا و آرزوهــا بــرای ایــران بــه کاری کــه 
امــروز رســانه های خــارج از کشــور می کننــد، شــباهت داشــتند. 
در واقــع شــاید همــان حکایــت اســت کــه همچنــان باقــی اســت. 
در جاهــای دیگــر دنیــا و در حکومت هــای اســتبدادی دیگــر هــم 
ــد رواج داشــته اســت. در دوران شــوروی  ســنت انتشــار در تبعی
ــال  ــا مث ــرقی، ی ــای ش ــابق اروپ ــتی س ــای کمونیس و حکومت ه
ــه  ــددی ب ــنفکران و نویســندگان متع ــازی روش ــان ن در دوره آلم
ــد کار  ــند و بتوانن ــر باش ــه امن ت ــد ک ــر رفته ان ــرزمین های دیگ س
کننــد و بنویســند. امــا مهاجــرت از ایــران، پــس از انقــالب مــوج 
ــای  ــه دوره ه ــوان ب ــم می ت ــان  را ه ــود.  هم ــازه ای ب ــزرگ و ت ب

مختلــف تقســیم کــرد. 

ــانه ها  ــن رس ــذاری ای ــد و تأثیرگ ــکل تولی ــوا و ش ــم و محت حج
ــدام  ــر ک ــای مشــخصی هســتند وه ــا دوران ه ــرد. اینه ــر ک تغیی

ــد. ــان را دارن ــتاوردهای خودش ــات و دس خصوصی
 

ــرت،  ــف مهاج ــای مختل ــه موج ه ــه ب ــا توج ــس ب  پ
کنیــم. دســته بندی  را  رســانه ها  می توانیــم 

بلــه، در واقــع شــکل و محتــوا و تأثیــر ایــن رســانه ها تــا 
حــد زیــادی منعکس کننــده  ویژگی هــای هــر یــک از ایــن 
ــوژی  ــوالت تکنول ــر از آن، تح ــاید مهم ت ــه ش ــت. البت دوره هاس
اســت و امــکان دسترســی وســیع و ســریع مــردم بــه اطالعــات. 
بیســت- ســی ســال پیــش، احیانــا یکــی دو مــاه طــول می کشــید 
ــد،  ــر می کردن ــس منتش ــان در پاری ــه ایرانی ــی ک ــا گاهنامه های ت
ــر یکــی- دو  ــران برســد و شــاید حداکث ــه دســت کســی در ای ب
ــی  ــر مطلب ــروز ه ــا ام ــد. ام ــا را نمی دیدن ــتر آنه ــر بیش ــزار نف ه
ــترس  ــرعت در دس ــه س ــی ب ــبکه های اجتماع ــت و ش ــا اینترن ب
ــای داخــل  و  ــن، مرزه ــر ای ــالوه ب ــا مخاطــب اســت. ع میلیون ه
ــدا  ــات و ص ــع آوری اطالع ــده. جم ــر ش ــیار کم رنگ ت ــارج بس خ
ــریع تر  ــان تر و س ــب آس ــه مرات ــوا ب ــد محت ــرای تولی ــر ب و تصوی
ــران وقتــی هــر شــب  اســت و بعــد هــم اینکــه، مخاطبــان در ای

ــی  ــد. چرای ــی می دان ــانه های داخل ــه رس ــک ، ن ــانه های کوچ رس
ــد. ــن گفتگــو بخوانی آن در ای

 
 آیــا می توانیــم از تاریخچــه  پســا- انقــالب نشــریاِت در 
تبعیــد حــرف بزنیــم؟ اگــر بخواهیــد تاریــخ رســانه های 
تبعیــدی از ایــراِن پــس از انقــالب ۵۷ را توضیــح بدهیــد، 

از چــه نشــریه ای و چــه تاریخــی شــروع می کنیــد؟
ــالب  ــش از انق ــه ســال ها پی ــم ب ــم؛ می توانی ــا می توانی ــه، قطع بل
57 هــم برگردیــم و از نشــریات در تبعیــد حــرف بزنیــم. نشــریه 
ــر  ــت. ه ــران نیس ــا ای ــر ی ــه  دوران معاص ــر ب ــد، منحص در تبعی
وقــت، هــر جــا، کــه تفکــر امــکان بیــان و رشــد در وطــن خــود را 
نداشــته، بــه ســرزمین های دیگــر و آزادتــر هجــرت کــرده اســت. 
ــب  ــان جنبــش مشــروطه مثــال نشــریات اصالح طل ــران، زم در ای
بســیاری در خــارج از ایــران منتشــر می شــدند. مثــال بــه همــت 
ــون در لنــدن چــاپ می شــد کــه منتقــد  ملکم خــان روزنامــه   قان
تنــد حکومــت قاجــار بــود. ســید جمال الدیــن اســدآبادی 
ــروهًْ  الوثقــی را در پاریــس متشــر می کــرد  ــه ی  معــروف ع روزنام
کــه در بســیاری از ممالــک اســالمی  توزیــع می شــد و خواننــده 
داشــت. نشــریه معــروف صوراســرافیل بــه دبیــری و همــت علــی 

در رســانه های خــارج از ایــران داشــت. چــون همیــن  کــه 
ــد، کیفیــت محتــوای  ــران کمــی آزادی پیــدا کردن رســانه های ای
و تعــداد خواننــدگان  آنهــا بــه ســرعت بــاال رفــت و کار رســانه های 
خــارج از کشــور بــرای مدتــی از رونــق افتــاد. رســانه های ایــران 
در دوره  اصالحــات )منظــورم البتــه روزنامه هــا و مجــالت اســت، 
چــون رادیــو و تلویزیــون ایــران همچنــان در دســت جنــاح مخالف 
ــارات  ــد و از انتظ ــدود بودن ــوز مح ــد( هن ــی مان ــات باق اصالح
از آنچــه نظــام  جامعــه عقب تــر حرکــت می کردنــد، ولــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــر می رفتن ــود جلوت ــه ب ــا انداخت ــم ج حاک
ــن  ــر همی ــد. ب ــخ می دادن ــران پاس ــی را در ای ــیار مهم ــاز بس نی
اســاس نقــش رســانه های خارجــی مدتــی کمرنگ تــر شــده 
بــود. بــه خاطــرم هســت کــه در آن دوره، مــا در پوشــش اخبــار 
ــران  ــل ای ــب داخ ــانه های اصالح طل ــی از رس ــی فارس در بی بی س
ــاالت  ــن مق ــه نظــر م ــر، ب ــر از خب ــا مهم ت ــم. ام ــب  می افتادی عق
ــی و  ــوای سیاس ــر محت ــای پ ــی و بحث ه ــای تحلیل و گزارش ه
اجتماعــی در نشــریات اصالح طلــب بــود کــه خواننــدگان را 
جلــب می کــرد. مــوج دیگــر بعــد از 88 شــکل گرفــت؛ زمانــی  کــه 
ــران  ــگار و فعــال سیاســی از ای ــادی پژوهشــگر، روزنامه ن عــده  زی
ــران پیوســتند و  ــانه های خــارج از ای ــه رس ــد و ب مهاجــرت کردن

 شما این دوره ها را چطور تقسیم می کنید؟
ــه از  ــانی ک ــتر کس ــالب بیش ــس از انق ــت پ ــال های نخس در س
ایــران مهاجــرت کردنــد، از نظــر فکــری و سیاســی بــه حکومــت 
ــرت  ــکا مهاج ــه آمری ــتر ب ــا بیش ــد. اینه ــر بودن ــی نزدیک ت قبل
کردنــد. بیشــتر رســانه هایی کــه در آن دوره شــکل گرفــت، 
لس آنجلســی  رســانه های  بــه  امــروز  کــه  بودنــد  همانانــی 
ــان را  ــگاه خودش ــان و ن ــوا و زب ــانه ها، محت ــن رس ــد. ای معروفن
ــرو  ــده ف ــته و وع ــادآوری گذش ــود از ی ــی ب ــه ترکیب ــتند ک داش
ریختــن حکومــت انقــالب و بازگشــت بــه ایــران. کمــی بعدتــر، در 
ــی  ــای سیاســی و اجتماع دهه  شــصت،که سانســور و محدودیت ه
ــازه ای آغــاز شــد. ایــن  در ایــران بیشــتر شــد، مــوج مهاجــرت ت
بــار از گروه هــای چــپ و لیبــرال و روشــنفکرانی کــه بعضــاً حتــی 
ــود. نشــریات  ــا ب ــد. مقصــد اغلــب آنهــا اروپ متحــد انقــالب بودن
ــا  ــن گروه ه ــلیقه های همی ــا و س ــتر دیدگاه ه ــم بیش آن دوره ه
ــی و  ــوای ادب ــه محت ــریه  الفبا ک ــال نش ــرد. مث ــس می ک را منعک
ــاعدی آن را در  ــالم  س ــین غ ــوم حس ــت و مرح ــی داش اجتماع
ــی  ــه الفبای ــع ادام ــن نشــریه در واق ــرد. ای ــس منتشــر می ک پاری
ــد،  ــران در می آم ــالب در ای ــش از انق ــال های پی ــه در س ــود ک ب

تصویــر تلویزیون هــای خــارج از کشــور را بــزرگ و شــفاف در اتــاق 
نشــیمن خــود می بیننــد، فاصلــه دور جغرافیایــی خــود  بــا ایــن 
ــایتی  ــر وارد س ــا اگ ــد. ی ــس نمی کنن ــدان ح ــا را چن تلویزیون  ه
ــدان برای شــان  ــگاه آن چن ــودن پای می شــوند، خــارج و داخــل ب
محســوس نیســت. ایــن بــا حــس کســی کــه بیســت ســی ســال 
پیــش مثــال در کرمــان یــا تبریــز بــه ایســتگاه رادیویــی از لنــدن 
ــاد گــوش  ــا خــش خــش زی ــاه و ب ــوج کوت ــا واشــنگتن روی م ی

ــد. ــرق می کن ــیار ف ــرد، بس می ک
 

 شــما بــه یــک دوره فــراز و فــرود هــم اشــاره کردیــد. 
طبــق آنچــه تــا حــاال بحــث کردیــم، رســانه های خــارج 
ــر  ــه س ــود ب ــال ۸۸ در دوران اوج خ ــس از س ــران پ ای

ــت؟ ــت اس ــد. درس می برن
ــه، همیــن طــور اســت؛ هــم تولیدشــان بســیار بیشــتر اســت  بل
و هــم تعــداد مخاطبــان بیشــتری دارنــد. ایــن اقبــال مــردم بــه 
رســانه های خــارج دلیــل ســاده ای دارد- اینکــه رســانه های 
داخــل ایــران تابعــی از فضــای کشــور هســتند و زمانی کــه آزادی 
ــانه های  ــه رس ــتر ب ــردم بیش ــند، م ــته باش ــری داش ــل کمت عم
ــور  ــم همین ط ــالب ه ــد. در دوران انق ــور رو می کنن ــارج کش خ

7
6

7
7



ــکا  ــدای آمری ــا ص ــی ی ــل بی بی س ــی مث ــای خارج ــود. رادیوه ب
تــا دو ســه ســال پیــش از انقــالب 57 در ایــران شــنونده چندانــی 
نداشــتند، امــا در دوره    انقــالب کــه مــردم بــه شــدت دنبــال خبــر 
ــاید از  ــد و ش ــه بای ــتند آنچنان ک ــد و نمی توانس ــات بودن و اطالع
ــه دســت  ــتند ب ــه می خواس ــزی ک ــران چی ــانه های داخــل ای رس
بیاورنــد، تعــداد شــنونده های ایــن رادیوهــا در عــرض چنــد مــاه 
ده هــا برابــر شــد. حــاال هــم تخمین مــن این اســت کــه  در حدود 
ــده  رســانه های  ــده، شــنونده و خوانن ــران بینن ــردم ای نیمــی از م
خــارج از کشــور هســتند. در حــوادث 88 گــروه زیــادی از مــردم  
بــرای گرفتــن اطــالع  بــه ایــن رســانه ها روی آوردنــد و بســیاری 
از آنهــا هنــوز هــم باقــی مانده انــد. البتــه نکتــه مهــم دیگــر ایــن 
اســت کــه تعــداد و وســعت کار رســانه های خــارج حــاال بســیار 
ــن و  ــی، م ــی فارس ــون بی بی س ــت. تلویزی ــته اس ــتر از گذش بیش
ــد،  ــروع ش ــان ش ــر کارش ــال های اخی ــه در س ــوز ک ــو و یورونی ت
ــکا  ــدای آمری ــون ص ــد، تلویزی ــدا کرده ان ــده پی ــا بیین میلیون ه
رادیــو  شــده،  پربیننده تــر  و  حرفه ای تــر  ســال ها  ایــن  در 
ــی دارد و  ــر مخاطب ــوا و پ ــر محت ــای پ ــایت و برنامه ه ــردا س ف
ــال  ــد. مث ــه کار کرده ان ــم شــروع ب ســایت های بســیار دیگــری ه
رادیــو زمانــه و ایــن اواخــر ســایت زیتــون، کــه تعــداد مخاطبــان  
ــی  ــدام از جهت ــر ک ــان ه ــت کارش ــا کیفی ــم، ام ــا را نمی دان آنه

بســیار خــوب بــوده اســت.

بــه  توجــه  بــا  را  ایــن رســانه ها  آیــا می تــوان   
ــم  ــران ه ــارج ای ــی خ ــای سیاس ــدی نیروه ترکیب بن
ــه  ــم ب ــم برس ــه می خواه ــم؟ در ادام ــته بندی کنی دس
ــه نظــر شــما کــدام نیــروی سیاســی  ایــن نکتــه کــه ب
رســانه ای   فعالیت هــای  و  کار  در  کشــور،  از  خــارج 

موفق تــر بــوده اســت؟ 
هــم  ایــن صــورت  بــه  کمابیــش می تــوان  فکــر می کنــم 
رســانه های  گفتــم  کــه  طــور  همــان  کــرد.  ترکیب بنــدی 
لس آنجلســی در واقــع نماینــده نیروهایــی بودنــد کــه در ابتــدای 
انقــالب ایــران را تــرک کردنــد و در طیــف سیاســی ایــران، 
ســلطنت طلب بــه حســاب می آمدنــد. تعــداد ایــن رادیــو و 
تلویزیون هــا نســبتا زیــاد اســت- شــاید بیش از ســی چهــل کانال. 
امــا بیننــده و شــنونده  زیــادی در ایــران ندارنــد، بــه خصــوص در 
ســال های اخیــر. بعضــی گروه هــا و احــزاب سیاســی دیگــر مثــل 
ــپ  ــی چ ــای چریک ــی گرو ه ه ــق و بعض ــن خل ــازمان مجاهدی س
رســانه های خــود را داشــتند و دارنــد. اینکــه مخاطبان شــان چــه 
ــاد  ــم زی ــا حــدس می زن ــم، ام ــداد هســتند را درســت نمی دان تع
نباشــند، چــون رســانه هــای ایدئولوژیــک، دیگــر تأثیــر زیــادی در 
ــال  ــی دو کان ــایت ها و یک ــر س ــال های اخی ــد. در س ــران ندارن ای
ــم  ــد ه ــروع کرده ان ــب ش ــا اصالح طل ــی ی ــنفکران دین ــه روش ک

ــده اند.  ــور ش ــارج کش ــانه های خ ــازار رس وارد ب

 پــس می تــوان گفــت تــا پیــش از ۸۸ هژمونــی 
رســانه های خــارج کشــور بــه دســت رســانه های 

یدئولوژیک تربــود؟ ا
بی بی ســی،  مثــل  دیگــر  رســانه های  نمی کنــم.  فکــر  نــه، 
ــه  ــران ک ــه و دیگ ــو زمان ــا رادی ــردا، ی ــو ف ــکا، رادی ــدای آمری ص
دیدگاه هــای  تنــوع  می کردنــد  ســعی  و  بودنــد  حرفه ای تــر 

ــت و  ــد، اهمی ــس کنن ــران را منعک ــی در ای ــی و اجتماع سیاس
ــد. ــتند و دارن ــتری داش ــر بیش تأثی

ــان  ــذر زم ــرات  در گ ــن تغیی ــد ای ــما می توانی ــا ش  آی
ــد؟ ــز مشــخص کنی ــا نی ــوای برنامه ه را در کیفیــت محت
بلــه، فقــط تعــداد مخاطبــان ایــن رســانه ها بیشــتر نشــده، بلکــه 
ــر و  ــر بهت ــال های اخی ــم در س ــا ه ــت آنه ــن کیفی ــر م ــه نظ ب
ــاد اســت،  ــر شــده. البتــه چــون تنــوع و تعدادشــان زی حرفه ای ت
ــم  ــم و ه ــص می بینی ــر نق ــف و پ ــیار ضعی ــدات بس ــم تولی ه
گاهــی کارهــای درخشــان، از گــزارش و تحلیــل و فیلــم و مســتند 
ــر  ــانه های  پ ــا کار رس ــی  ب ــی حت ــه برخ ــره ک ــه و غی و مصاحب
تجربــه در غــرب قابــل مقایســه اند. مثــال در ایــن ســال های اخیــر 
حجــم و کیفیــت مصاحبه هــا و بحث هــای جمعــی خیلــی بیشــتر 
ــدا  ــود پی ــوار ب ــی دش ــر خیل ــال های دورت ــده. در س ــر ش و بهت
ــاره موضوعــی  کــردن کســانی کــه بتواننــد ســاده و ســلیس درب
ــر  ــاید مهم ت ــد، و ش ــیار زیادن ــروز بس ــا ام ــد، ام ــه بدهن مصاحب
این کــه، رســانه ها بیشــتر تــالش می کننــد زنــان متخصــص 
ــرای پوشــش  ــه ب ــر این ک ــد. دیگ ــوت کنن ــه دع ــرای مصاحب را ب
ــف  ــق مختل ــه مناط ــگار ب ــب خبرن ــی، مرت ــای بین الملل رویداد ه
دنیــا می فرســتند و بیشــتر گزارش هــای بســیار نزدیــک و خوبــی 
از محــل دارنــد. پوشــش زنــده خبرهــای فــوری معمول تــر شــده 
و رســانه ها در ایــن کار ماهرتــر و چاالک تــر شــده اند. زبــان آنهــا 
ــن، در  ــده. هم چنی ــر ش ــادی نزدیک ت ــوی ع ــه گفتگ ــاده تر و ب س
اســتفاده از صــدا و تصویــر و رنــگ و گرافیــک، خالقیــت بیشــتری 
می شــود دیــد. کارهــای مســتند از فیلــم و رادیــو تــا پرونده هــای 
آنالیــن زیــاد شــده و برخی، بســیار دقیــق و جامــع و جذابنــد. در 
ــی  ــن الملل ــای بی ــه معیاره ــر و ب ــن، حرفه ای ت ــر م ــه نظ کل، ب

شــده اند. نزدیک تــر 

ــانه های  ــاره رس ــی درب ــیار مثبت ــن بس ــا لح ــما ب ش
ــادی  ــده  زی ــا ع ــد، ام ــخن می گویی ــارج از کشورس خ
ــران  ــمار مهاج ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــاد دارن اعتق
ایرانــی و موج هــای گســترده و وســیع مهاجــرت، 
ــرفت  ــانه پیش ــه  رس ــور در زمین ــارج کش ــان خ ایرانی
ــوزه  ــن ح ــتند در ای ــته اند و می توانس ــی نداش چندان

بســیار حرفه ای تــر و مؤثرتــر باشــند.
ــپری  ــن کار س ــادی در ای ــال های زی ــن س ــت. م ــب نیس عجی
کــرده ام، اگــر بــه پیشــرفت آن خوش بیــن نبــودم البــد دنبــال کار 
دیگــری می رفتــم! امــا از شــوخی گذشــته چــون در ایــن مــدت، 
ــده ام،  ــارج را دی ــانه های خ ــروِز رس ــته و ام ــک، کار گذش از نزدی
ــم االن  ــای آن را ه ــم. نمونه ه ــرفت را ببین ــن پیش ــم ای می توان
ــه رســانه های  ــم ب ــای مهمــی ه ــه انتقاده ــا البت ــردم. ام ــر ک ذک
خــارج کشــور وارد اســت. مثــال انتقــادی کــه فکــر می کنــم بیــش 
از هــر کــس دکتــر ســهراب رزاقــی جامعه شــناس بــه آن پرداختــه 
و بــه نظــر مــن نقــد او درســت اســت، ایــن اســت کــه رســانه های 
خــارج، بیشــتر بــه مرکــز می پردازنــد تــا پیرامــون؛ پیرامــون هــم 
ــه معنــای جغرافیایــی، هــم اجتماعــی و فرهنگــی و اقتصــادی.  ب
ــایل  ــه مس ــتر ب ــانه ها بیش ــن رس ــازان ای ــه برنامه س ــی توج یعن
ــه  ــز جامع ــه در مرک ــای کســانی اســت ک ــات و دیدگاه ه و ذهنی
ــانه ها  ــن رس ــدان ای ــر خــود کارمن ــد و شــبیه و هم فک ــرار دارن ق
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هســتند. ایــن نقــِص کمــی نیســت، امــا بیشــتر ناخــودآگاه اســت 
ــد در  ــانه ها نمی توانن ــن رس ــه ای ــی از اینک ــدازه ای ناش ــا ان و ت
محــل حضــور داشــته باشــند. انتقــاد مهــم دیگــر آن اســت کــه 
برخــی، دیدگاه هــای سیاســی خــود را آنچنــان  کــه الزمــه  رســانه  
بالــغ و حرفــه ای اســت از محتــوای کارشــان دور نگــه نمی دارنــد. 
مســائل و معایــب دیگــری را هــم می شــود در کار ایــن رســانه ها 
دیــد، امــا مهم تریــن واقعیــت کار آنهــا ایــن اســت کــه بــه دلیــل 
ــور  ــارج کش ــانه های خ ــران، رس ــل ای ــانه ها در داخ ــرایط رس ش
کاســتی بســیار مهمــی را جبــران می کننــد. در ایــران بخش هــای 
ــب  ــا از رســانه ها غای ــه و زندگــی و فرهنــگ آنه بزرگــی از جامع
ــگ  ــای سرشــناس فرهن ــدان و چهره ه اســت. بســیاری از هنرمن
و جامعــه و سیاســت ایــران در رســانه های داخــل ایــران حضــور 
ــا آنهــا در رســانه های داخــل کشــور پیــدا  ــد. مصاحبــه ای ب ندارن
آنهــا،  موســیقی  آنهــا،  داســتان های  و  شــعرها  نمی کنیــد. 
فیلم هــا و نمایشــنامه ها و نقاشــی ها و مجســمه های ســاخته 
ــران، دانشــگاهیان  ــد، بســیاری از متخصصــان ای ــا را نمی بینی  آنه
و حتــی اقــوام ایرانــی در رســانه های داخــل ایــران جایــی ندارنــد. 
اخبــار بســیاری از رویدادهــای ایــران از رســانه های داخــل کشــور 
ــه  ــن رســانه های خــارج کشــور هســتند ک منتشــر نمی شــود. ای
ــل را  ــانه های داخ ــان از رس ــن غایب ــش ای ــار و پوش ــش انتش نق
ــارج  ــانه های خ ــخ رس ــه تاری ــا روزی ب ــر م ــد. اگ ــده دارن ــه عه ب
کشــور بازگردیــم و عملکــرد آنهــا را ارزیابــی کنیــم، ممکــن اســت 
ــا آن  ــن ی ــه ای ــتر ب ــان بیش ــا نگاه ش ــد و ی ــم دور بوده ان بگویی
جهــت متمایــل بــوده، و یــا معایــب دیگــری داشــته انــد، امــا در 

ــر مهمــی گذاشــته اند.  ــد و تأثی ــی دارن ــه مثبت کل کارنام
ماجرایــی یــادم آمــد کــه فکــر می کنــم حکایــت گویایــی از رابــط 
ــمس الواعظین  ــاءاهلل ش ــت. ماش ــارج اس ــل و خ ــانه های داخ  رس
ــت،  ــروف اس ــب مع ــالح طل ــریات اص ــاهنگی نش ــه پیش ــه ب ک
نقــل می کــرد وقتــی ایــن نشــریات را توقیــف و تعطیــل کردنــد 
و او بــه زنــدان افتــاد، روزی در زنــدان کــه مصــادف بــود بــا روز 
ــبت روی  ــن مناس ــه ای ــی ب ــات پیام ــی آزادی مطبوع بین الملل
یــک تکــه دســتمال کاغذی می نویســد و بــه همســرش کــه 
ــتد.  ــانه ها بفرس ــه رس ــا ب ــد ت ــود می ده ــده ب ــش آم ــه مالقات ب
ــد و  ــش ش ــی پخ ــام از بی بی س ــن پی ــب ای ــان ش ــت هم می گف
ــی  ــن داســتاِن گویای ــه نظــر مــن ای ــود. ب ــدان شــنیده ب او در زن
اســت اینکــه پیشــاهنگ نشــریات اصــالح طلــب بــه زنــدان بیفتــد 

ــو لنــدن بشــنود. ــام خــود را از رادی ــدان پی و در زن

 در ارتبــاط بــا تأثیرگــذاری، کارشناســان و تحلیل گرانــی 
اعتقــاد دارنــد کــه در تحلیــل عملکــرد رســانه های خارج 
کشــور، در حــوزه ای مثل حــوزه  سیاســت داخلــی، اغراق 
ــر  ــترین تأثی ــد بیش ــاد دارن ــان اعتق ــت. این ــده اس ش
ــا،  ــردن رویداده ــتند ک ــوزه  مس ــانه ها در ح ــن رس ای
مســتندهای تاریخــی و در ارتبــاط بــا تحــوالت فرهنگــی 

و اجتماعــی اســت. نظــر شــما چیســت؟
مــن هــم فکــر می کنــم تأثیــر رســانه های خــارج کشــور مســتقیم 
نیســت. اصــوال نــوع تأثیــر رســانه ها شــبیه کار آمــوزش و پــرورش 
اســت و در برداشــت ها و درک هــای کلــی تأثیــر می گذارنــد. 
مثــال یکــی از مــواردی کــه می  توانــم ذکــر کنــم مســأله برخــورد 
ــان اســت کــه  ــا جامعــه    مهاجــران افغ ــان ب ــز ایرانی تبعیــض آمی

ــال  ــود دنب ــان می ش ــد و همرس ــی تولی ــبکه های اجتماع در ش
ــی  ــی و جالب ــاده خواندن ــوق الع ــب ف ــر روز مطال ــم و ه می کن
ــم. مثــل نمایشــگاه بزرگــی از اطالعــات و نظــرات اســت.  می بین
یکــی از ویژگی هــای مهــم گروه هــای مهاجــر در ســال های 
ــراِن  ــر، ای ــراِن معاص ــان در ای ــتر آن ــه بیش ــت ک ــن اس ــر ای اخی
ــس  ــا ح ــد و ب ــی کرده ان ــده  و زندگ ــار آم ــالمی ب ــوری اس جمه
ــران  ــا ای ــران ب ــگار از دروِن ای ــه نفــس، و ان ــاد ب ــت و اعتم مالکی
ســر و کار دارنــد. نــگاه خودی تــر و نزدیک تــر و تیزبین تــری 
بــه جامعــه  ایــران و رویدادهــای ایــران دارنــد. انتظــارات بیشــتری 
از جامعــه و حکومــت دارنــد. بــه نظــر مــن تجربــه  متفاوتــی کــه 
ــران داشــته اند  ــن گروه هــا از فرهنــگ و زندگــی روزمــره  در ای ای
و انتظــارات و تلقی هــای متفاوتــی کــه در مقایســه بــا  نســل های 
گذشــته  روزنامه نــگاران دارنــد، در فرهنــگ حرفــه ای رســانه های 
ــا داده  ــه آنه ــی ب ــت متفاوت ــرده و کیفی ــر ک ــور تأثی ــارج کش خ
ــر  ــه آن نزدیک ت ــت مخاطبان شــان  خــود را ب اســت کــه در نهای

ــد.  ــس می کنن ح

ــی  ــوالً وقت ــم. معم ــرف بزنی ــا ح ــم از چالش ه ــی ه کم
ــراد  ــت، اف ــور اس ــارج کش ــانه های خ ــت از رس صحب
بیشــتر بــه رســانه های بزرگ تــری مثــل صــدای 
آمریــکا و بی بی ســی فارســی فکــر می کننــد. بــا 
ــانه های  ــا، رس ــر م ــورد نظ ــای م ــه معن ــا ب ــه،  آنه آنک
مهاجــر نیســتند. صرفــا مهاجــران در آنهــا کار می کننــد 
ــذاری  ــران پایه گ ــت مهاج ــه دس ــاد ب ــاس و بنی و از اس
کوچک تــر  رســانه های  دربــاره   کمــی  نشــده اند. 
ــه  ــه ب ــت ک ــانه هایی اس ــورم رس ــم. منظ ــرف بزنی ح
ــتند  ــکا نیس ــدای آمری ــی و ص ــی فارس ــهرت بی بی س ش
شــده اند.  پایه گــذاری  هــم  مهاجــران  ســوی  از  و 

ــت؟ ــا چیس ــی اینه ــای اساس چالش ه
ــم  ــت ه ــن فرص ــال بزرگتری ــن ح ــش و در عی ــن چال بزرگ تری
بــرای آنهــا، هــم بــرای رســانه های بــزرگ، شــبکه های اجتماعــی 
اســت و اینکــه همــه می تواننــد بــه آســانی و بــا ســرعت زیــاد و 
هزینــه  کــم، محتــوا تولیــد و توزیــع کننــد. هــزاران هــزار ایرانــی، 
ــا  ــند ی ــر  می نویس ــد و نظ ــی،  نق ــبکه های اجتماع ــب در ش مرت
ــی  ــد و برخ ــان می کنن ــر را همرس ــانه های دیگ ــی از رس مطالب
ــت  ــانه اند و رقاب ــه رس ــا هم ــد. اینه ــب دارن ــزار مخاط ــا ه صده
ــه  ــانه چ ــر رس ــت. ه ــی اس ــش بزرگ ــانه چال ــه رس ــن هم ــا ای ب
ــک و خــالق نباشــد  ــزرگ و چــه کوچــک، اگــر هوشــیار و چاب ب
ــد  ــد کن ــذاب تولی ــازه و ج ــده و ت ــاب و زن ــوای ن ــد محت و نتوان
ــته باشــد، کســی ســراغش  ــک داش ــان  رابطــه  نزدی ــا مخاطب و ب
ــروز،  ــه هــم درســت اســت. ام ــن معادل ــد. عکــس ای نخواهــد آم
ــای  ــه بودجه ه ــازی ب ــه نی ــت ک ــک اس ــانه های کوچ ــاِن رس زم
ــد و  ــران  قیمــت ندارن ــایل گ ــده و وس ــزرگ و تشــکیالت پیچی ب
اگــر بــا خالقیــت و هوشــیاری کار کننــد و حرفــی بــرای گفتــن 

ــت.  ــد یاف ــان پرشــمار خواهن داشــته باشــند، مخاطب

شــبکه های  و  کشــور  خــارج  رســانه های  تعامــل 
می بینیــد؟ چطــور  را  اجتماعــی 

ــک  ــه کم ــروز ب ــه ام ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب اول بای
ــی  ــزرگ مل ــوی ب ــه و گفتگ ــک مباحث ــی، ی ــبکه های اجتماع ش

ــردم و  ــم رســانه های خــارج کشــور در آگاه ســازی  م فکــر می کن
متوجــه کــردن آنــان اثــر مثبتــی داشــته اند؛ یــا توجهــی کــه بــه 
مــوارد نقــض حقــوق بشــر می شــود، تــا انــدازه ای مرهــون توجــه 
ــر  ــم دیگ ــورد مه ــت. م ــور اس ــارج کش ــانه های خ ــز رس و تمرک
ــای  ــر کار تلویزیون ه ــن تأثی ــر م ــه نظ ــر ب ــال های اخی در این س
ــوده  ــی ب ــانه های داخل ــرم رس ــوا و ف ــر محت ــور ب ــارج از کش خ
اســت. مثــاًل نــوع رنگ هــا، اجــرا، رفتــار و زبــان ســاده و طبیعــی 
ــه رســانه های داخــل  ــان در تلویزیون هــای خــارج کشــور ب مجری
هــم رســیده. اگــر توجــه کنیــد، بســیاری از مجریــان رســانه های 
ــن و  ــا م ــی ی ــی فارس ــان بی بی  س ــبیه مجری ــران، ش ــل ای داخ
ــوی  ــد جل ــعی می کنن ــد. س ــرا می کنن ــد و اج ــرف می زنن ــو ح ت
ــرات و  ــن تغیی ــر باشــند. بخــش عمــده ای از ای دوربیــن طبیعی  ت

ــر رســانه های خــارج کشــور اســت. تحــوالت تحــت تأثی
 

در ارتبــاط بــا همیــن بحــث تأثیرگــذاری، شــما در جایــی 
از گفتگــو اشــاره کردیــد کــه بــه دلیــل تحــوالت فنــی و 
پیشــرفت های تکنولوژیــک آن احســاس دوری و فاصلــه 
ــری  ــر و تعاملی ت ــاط نزدیک ت ــه ارتب ــود را ب ــای خ ج
داده اســت. بــه منتقدانــی کــه اعتقــاد دارنــد نــه تنهــا 
فاصله هــا برقــرار اســت بلکــه رســانه های خــارج 
کشــور بیشــتر و بیشــتر از فضــای داخــل کشــور فاصلــه 

ــد؟ ــخ می دهی ــه پاس ــد، چگون می گیرن
ــن  ــم ای ــه گفت ــان  ک ــتم، همچن ــا نیس ــن فاصله ه ــر ای ــن منک م
ــل  ــه دالی انتقــاد کامــال وارد اســت. همچنیــن قبــول دارم کــه ب
تاریخــی هــم ایرانیــان بــه آنچــه از خارج کشــور منتشــر می شــود، 
ــانه های داخــل  ــد از رس ــر شــما نتوانی ــا اگ ــان هســتند. ام بدگم
ــارج  ــانه های خ ــه رس ــد، ب ــت بگیری ــالع درس ــر و اط ــور خب کش
ــه آن  ــد ب ــق باش ــا موث ــوای  آنه ــر محت ــوید و اگ ــل می ش متوس
اعتمــاد می کنیــد. شــاید بــه نیــت آن رســانه ها بدگمــان باشــید، 
امــا بــه دقــت و صحــت محتوایشــان اعتمــاد می کنیــد. اگــر افزون 
ــن رســانه ها هســتند،  ــران مخاطــب ای ــردم در ای ــر نیمــی از م ب
ــانه ها را  ــن رس ــوای ای ــزی از محت ــه چی ــن اســت ک ــش ای معنای
پســندیده اند. یــا همیــن  کــه حکومــت ایــران ســایت های خــارج 
را مســدود می کنــد و روی تلویزیون هــا پارازیــت می انــدازد و 
ســعی می کنــد دسترســی مخاطــب را بــه ایــن رســانه ها محــدود 
کنــد، همیــن خــود نشــانه   تأثیــر ایــن رسانه هاســت. نکتــه  مهــم 
ــگاران و  ــازه ای از روزنامه ن ــل ت ــه خی ــت ک ــن اس ــم ای ــر ه دیگ
ــر از  ــال های اخی ــه در س ــر ک ــوق بش ــاالن حق ــنفکران و فع روش
ایــران آمده انــد، تأثیــر مهمــی در کیفیــت کار رســانه های خــارج 

ــته اند. ــور گذاش کش

ــگاران و  ــن روزنامه ن ــداد ای ــا از تع ــری؟ و آی ــه تأثی  چ
ــی  ــار دقیق ــانه ها، آم ــت اندرکاران رس ــران و دس تحلیلگ

وجــود دارد؟ 
تخمیــن مــن ایــن اســت کــه در حــال حاضــر حــدود یــک تــا دو 
ــف مشــغول  ــانه های مختل ــکا، در رس ــا و آمری ــر در اروپ ــزار نف ه
ــبکه های  ــر در ش ــزار نف ــن ه ــا، چندی ــار آنه ــتند. در کن کار هس
اجتماعــی، مــدام و پیگیــر در تولیــد محتــوا مشــارکت می کننــد. 
ایــن افــراد خواننــده دارنــد و عــده  زیــادی آنــان را دنبــال 
می کننــد. مــن نســبتا مرتــب مطالــب و بحث هایــی را کــه 

ــی،  ــبکه های اجتماع ــه  ش ــان دارد. مجموع ــان جری ــان ایرانی می
مثــل بــازاری بــزرگ اســت بــرای تبــادل انــواع  اطالعــات و داده ها 
ــا بحث هــای  ــه ت ــد گرفت و نظــرات، از پرخــاش و توهیــن و تهدی
ــد  ــم برآین ــر می کن ــی و سیاســی و فرهنگــی. فک ــق اجتماع عمی
کلــی همــه اینهــا بســیار مثبــت و مفیــد اســت. شــاید هنــوز زود 
ــده  ــی در آین ــه   مل ــن مباحث ــای ای ــج و تأثیره ــه از نتای ــد ک باش
صحبــت کنیــم، امــا مشــخص اســت کــه  شــبکه های اجتماعــی 
در ایجــاد و ادامه گفتگــوی جمعــی ایرانیــان چــه در ایــران باشــند 
و چــه در خــارج تأثیــر مهمــی دارنــد. یکــی از مهم تریــن انتقادهــا 
ــه بیشــتر رســانه های خــارج کشــور هــم همیــن اســت کــه در  ب
اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی از مــردم عــادی کندتــر پیــش 
ــان  ــا مخاطب ــه ب ــک طرف ــا رابطــه   ی ــوز بیشــتر آنه ــد. هن می رون
ــرای توزیــع محتــوای  ــد و از شــبکه های اجتماعــی بیشــتر ب دارن
ــنود و  ــوا و گفت وش ــه  محت ــا مبادل ــد ت ــتفاده می کنن ــود اس خ
مشــورت بــا مخاطبــان. امــروزه دیگــر رابطــه رســانه بــا مخاطــب 
ــن  ــد و مخاطــب بشــنود. مخاطبی ــه رســانه بگوی ــن نیســت ک ای
در  رســانه ها  همــکار  و  همــراه  می تواننــد  و  می خواهنــد 
تولیــد و توزیــع محتــوا باشــند. فیلم هــا و عکس هایــی  کــه 
ــد،  ــم  می گیرن ــای مه ــتی از رویداده ــای دس ــا تلفن ه ــردم ب م
ــروز  ــران، ام ــت. در ای ــق اس ــالع موث ــع اط ــن منب ــتر بهتری بیش
ــوک هســتند  ــر عضــو فیس ب ــون نف ــده- هجــده میلی حــدود هف
ــوع و  ــردآوری موض ــند در گ ــری باش ــع بی نظی ــد منب و می توانن
اطالعــات بــرای تولیــد محتــوا و آگاهــی از این کــه در جامعــه چــه 
ــانه های  ــد. رس ــه دارن ــائلی توج ــه مس ــه چ ــردم ب ــذرد و م می گ
خــارج خیلــی بیشــتر می تواننــد از ایــن امکان هــا اســتفاده 

کننــد. 

ــانه های  ــه رس ــه ب ــا ک ــن روزه ــای ای ــی از بحث ه  یک
خــارج کشــور هــم بی ارتبــاط نیســت، بودجــه  ای 
ــه  ــی ب ــورهای غرب ــا و کش ــوی دولت ه ــه ازس ــت ک اس
ــد  ــی می گوین ــود. از طرف ــا می ش ــانه ها اعط ــی رس برخ
پایــدار  وابســته اند  بودجــه  بــه  کــه  رســانه هایی 
نیســتند، از طرفــی هــم عــده ای اعتقــاد دارنــد دریافــت 
ــانه را  ــی رس ــی و بی طرف ــا، آزادی عمل ــن کمک ه چنی
ــی  ــد.  ارزیاب ــت دار می کن ــوای آن  را جه ــل و محت مخت

ــت؟ ــما چیس ش
ــش ســاده ای  ــه نظــرم آزمای ــم، و ب ــگاه می کن ــه نتیجــه ن ــن ب م
رســانه ها  ایــن  در  کــه  کســانی  آیــا  ببینیــم  این کــه  دارد. 
ــد  ــه تولی ــا آنچ ــد؟  آی ــل دارن ــل کام ــد، آزادی عم کار می کنن
ــه حاصــل  ــان ب ــا مخاطب ــق اســت؟ آی ــه ای و موث ــد حرف می کنن
ــت  ــوال ها مثب ــن س ــواب ای ــر ج ــد؟ اگ ــاد می کنن ــان اعتم کارش
ــم  ــن ه ــه ای ــت. البت ــت اس ــم درس ــانه ها ه ــن رس ــد، کار ای باش
مهــم اســت کــه معلــوم باشــد منابــع مالــی یــک رســانه از کجــا 
ــودن و  ــه ای ب ــه نظــرم اصــل، شــفافیت، حرف ــن می شــود. ب تامی

ــان اســت.  ــه اصــول آزادی بی ــدی ب پایبن
 

 لیلی نیکو نظر

8
0

8
1



رویــا حکاکیــان مهــر مــاه ســال 1347 در تهــران در خانــواده ای 
ــر  ــدرش مدی ــد شــد. همانجــا در مدرســه ای کــه پ یهــودی متول
ــود تحصیــل کــرد. در اواخــر دهــه پنجــاه خورشــیدی کــه  آن ب
ــرا می گرفــت،  ــی حتــی نســل  نوجــوان را ف شــور و شــوق انقالب
بــه مــوج انقــالب پیوســت. امــا شــرایط ایــراِن میانــه دهــه شــصت 

او را مهاجــرت کشــانید.
ــا کار  ــد، ام ــات عشــق می روزی ــه ادبی ــواره ب ــان هم ــا حکاکی روی
نویســندگی را بــه طــور جــدی در امریــکا آغــاز کــرد.  نخســتین 
 journey from the land( »ــه ــرزمین ن ــفر از س ــاب او »س کت
of No(  که بــا اســتقبال خواننــدگان انگلیســی زبان مواجــه 
شــد، شــرح خاطــرات دوران نوجوانــی او در ایــران اســت. کتــاب 
 Assassins of the(   »ــروزه ــر فی ــان قص ــدی او  »آدم کش بع
turquoise palace( تحقیــق مفصــل و دقیقــی اســت از ماجرای 
تــرور رســتوران میکونــوس. ایــن کتــاب نیــز با اســتقبال بســیاری 

مواجــه شــده اســت.
ــرای  ــس ب ــگار و مقاله نوی ــوان روزنامه ن ــه عن ــان ب ــا حکاکی روی
وال  و  واشنگتن پســت  تایمــز،  نیویــورک  نشــریاتی همچــون 
ــتند  ــی مس ــاختن فیلم های ــت. س ــته اس ــال نوش ــتریت ژورن اس
ــبکه  های  ــی ش ــا برخ ــکاری ب ــر و هم ــوق بش ــوع حق ــا موض ب

ــت.  ــای اوس ــر فعالیت ه ــی از دیگ تلویزیون

ــام  ــه نظ ــود در کارنام ــده و رازآل ــی پیچی ــان بخش ــورهای جه ــت ترین کش ــی در دوردس ــا حت ــرور آنه ــان و ت ــب مخالف ــاره: تعقی اش
جمهــوری اســالمی اســت. در کنــار ابعــاد سیاســی و تاریخــی موضــوع، ایــن ترورهــا همچنیــن از آن جهــت اهمیــت دارد کــه یکــی از 
عوامــل مهــم هــراس دائمــی میلیون هــا ایرانــی مهاجــر و واگرایــی آنهــا بــوده اســت. رویــا حکاکیــان در گفتگــو بــا »قلمــرو« برخــی 
از ابعــاد ایــن ترورهــا را برشــمرده اســت. امیدواریــم در فرصتــی دیگــر و شــاید در پرونــده ای خــاص »هــراس و حاکمیــت« مفصل تــر 

بــه ایــن موضــوع بپردازیــم.

ــن شــماره »قلمــرو« مهاجــرت اســت  ــه ای از آن جــا کــه جان مای
ــک  ــوان ی ــه عن ــما ب ــود ش ــه خ ــدا از تجرب ــد در ابت ــازه بدهی اج
ــه  ــودی ب ــک یه ــرای ی ــرت ب ــیم. مهاج ــر بپرس ــودی مهاج یه

ــی دارد؟ ــه مفهوم ــی چ ــودی ایران ــک یه ــوص ی خص
ــی  ــن وقت ــا دارد. م ــه ایرانی ه ــرای هم ــه ب ــی ک ــان مفهوم هم
کــه  نمی کــردم  فکــر  ایــن  بــه  تــرک می کــردم  را  ایــران 
ــن  ــم. ای ــرک می کن ــران را ت ــه دارم ای ــم ک ــودی ایرانی ــک یه ی
طبقه بندی هــا تــا حــدی در خــارج ایــران مهــم می شــود. 
ــتانی  ــک دبیرس ــم ی ــرک می کن ــران را ت ــتم ای ــی داش ــن وقت م
ــی آدم  ــردم خیل ــر می ک ــودم،  فک ــت ب ــم وطن پرس ــی ه و خیل
ــک آدم 18 ســاله در چــه  سیاســی جــدی هــم هســتم. حــاال ی
حــد می توانســت سیاســی باشــد، بمانــد؛ امــا دلــم نمی خواســت 
ــور  ــارج از کش ــته بندی ها در خ ــن دس ــوم. ای ــارج ش ــران خ از ای
ــه ایــن  ــه دلیــل فقــر فکــری ب ــا حــدی ب مهــم می شــود و مــا ت
ــم در  ــا ه ــه ب ــه هم ــی ک ــون زمان ــم. چ ــر می کنی ــا فک چیزه
ــودم  ــن ب ــه م ــا 1363 ک ــل ت ــم، حداق ــی می کردی ــران زندگ ای
ــن  ــم. خــب ای ــگاه نمی کردی ــن جــور ن ــت[ ای ــه موضــوع ]هوی ب
ــته بندی ها و  ــن دس ــه ای ــت ک ــرت اس ــکالت مهاج ــم از مش ه

می شــود. مهــم  طبقه بندی هــا 

یعنی شما بعدا یهودی بودن تان را دوباره کشف کردید؟
ــاره کشــف نکــردم. مــن همیشــه  ــه مــن یهــودی بودنــم را دوب ن
می دانســتم کــه یــک ایرانــی زن یهــودی هســتم. امــا رابطــه مــن 
بــا یهودیــت و جامعــه یهــود بعــد از مهاجــرت عوض شــد. یهودیت 
ــک،  ــه غیردموکراتی ــک جامع ــات در ی ــبب حی ــه س ــران ب در ای
یهودیتــی کوتــه  بیــن و بســته بــود. یهودیــت در دنیــای غــرب هم 
بســیار بــه یهودیــت ایرانــی شــبیه اســت، هــم هیــچ شــباهتی بــه 
ــی بســیار  ــت امریکای ــدارا در یهودی ــدارد! فضــای بحــث و م آن ن
ــه  ــای جامع ــام فض ــب تم ــت، مذه ــن یهودی ــت. در ای ــاد اس زی
یهــودی را اشــغال نکــرده اســت و حیــات فرهنگــی و روشــنفکری 
در آن بســیار غنــی و وســیع اســت. بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــن 

توانســتم ایــن فضــا را جــای جدیــد و جذابــی بیابــم. 

البتــه دلیــل اینکــه ایــن ســوال را از شــما پرســیدم ایــن بــود کــه 
یهودی هــا همــواره در دیاســپورا زندگــی کرده انــد و همــواره 
ــرن  ــوص در دو ق ــه خص ــل ب ــن دلی ــه همی ــد و ب ــت بوده ان اقلی
ــب  ــی جال ــه خیل ــد ک ــد کرده ان ــادی تولی ــگ انتق ــر فرهن اخی
اســت. روشــنفکران یهــودی همیشــه بــا اقیلت هــا احســاس 

همدلــی داشــته اند ...
ــروع  ــه ش ــی ک ــن زمان ــتش م ــدم. راس ــه ش ــاال متوج ــان، ح آه
کــردم بــه نوشــتن یــک عــده ای از جملــه حمیــد دباشــی بــه مــن 
ــتن  ــی نوش ــه انگلیس ــروع ب ــه ش ــر ک ــنده زن دیگ ــد نویس و چن
کــرده بودیــم، حملــه کردنــد و مــا را متهــم کردنــد کــه مــا قلــم 
خودمــان را در اختیــار امپریالیســم قــرار داده ایــم، یــا بــه فرهنــگ 
و جامعــه خودمــان پشــت کرده ایــم. یــک نــگاه فرومایــه ای اســت 
کــه بــه نوشــته های زنــان ایرانــی، از خاطــره  نویســی گرفتــه تــا 
مســتند نویســی، بــه شــکلی کــه مــن در کتــاب »قاتــالن قصــر 
ــون  ــا چ ــه م ــد ک ــگاه می کن ــور ن ــن ج ــام دادم ای ــروزه« انج فی
ــاره بی عدالتی هایــی انجــام شــده  حــرف می زنیــم، آن  داریــم درب
هــم بــه زبــان انگلیســی، پــس حتمــا توطئــه ای در کار اســت. این 

نــگاه مــا را متهــم می کــرد کــه نئــوکان هســتیم، یــا می گفتنــد 
ــوب  ــد؟ خ ــا می نویس ــل کرد ه ــاره قت ــان درب ــا حکاکی ــرا روی چ
دلیلــش ســاده اســت چــون داســتان مهمــی اســت! پــس تاریــخ 

ایرانیــان خــارج از کشــور را چــه کســی بایــد روایــت کنــد؟! 
ولــی فــرای ایــن مــن یــک یهــودی ســکوالر هســتم، امــا خــودم 
را بــه جامعــه یهــود از لحــاظ فرهنگــی و تاریــخ وابســته می دانــم 
اگرچــه یهــودی مومنــی نیســتم. ولــی ایــن فکــر کــه آدم نبایــد 
فرامــوش کنــد، اینکــه بــه فراموشــی ســپردن وقایــع مهــم تاریــخ 
یــک ملــت یعنــی بی ریشــه شــدن، یعنــی نخســتین قدم هــا بــه 
ــن  ــودی م ــت یه ــراث هوی ــه می ــدن، هم ــگ ش ــوی بی فرهن س
ــت  ــد درس ــگاه کنی ــد ن ــور می خواهی ــن ج ــر ای ــه اگ ــت. بل اس
ــت.  ــوده اس ــر ب ــته هایم موث ــن در نوش ــودن م ــودی ب ــت. یه اس
ــوش  ــپردن و فرام ــاد س ــه ی ــه ب ــم ک ــه ای می آی ــن از جامع م
ــت  نکــردن جــز مهم تریــن ارزش هــای فرهنگــی اســت کــه اصال

ــازد.  ــه می س ــن جامع ــی ای اجتماع
ــی فکــر  ــم. ول ــوس رفت ــل ســراغ داســتان میکون ــن دلی ــه همی ب
ــم  ــرای نوشــتن انتخــاب می کن ــن ب ــه م ــی ک ــم موضوعات می کن
ــن  ــودآگاه در م ــه ناخ ــه همیش ــت ک ــی اس ــاس معیارهای ــر اس ب
ــودن مــن  ــاز فکــر می کنــم یهــودی ب وجــود داشــته اند . خــب ب
ــر مســتقیم و مهمــی دارد. در انتخــاب موضــوع نوشــته هایم تاثی

 
ــه  ــما چ ــر ش ــه نظ ــد. ب ــرت کردن ــل مهاج ــد نس ــان چن ایرانی
ــش از آن  ــرت پی ــا مهاج ــالب را ب ــد از انق ــرت بع ــزی مهاج چی

می کنــد؟ متفــاوت 
ــوج اول  ــاوت دارد. م ــد دوره متف ــالب چن ــد از انق ــرت بع مهاج
مهاجــران کســانی بودنــد کــه همــان اول انقــالب ایــران را تــرک 
کردنــد و بعــد از آن کســانی بودنــد کــه در ســال های 60 خــارج 
ــردم.   ــه 60 مهاجــرت ک ــن خــود در اواســط ده ــال م شــدند. مث
آن زمــان جنــگ ایــران و عــراق جریــان داشــت و اوضــاع خیلــی 
ــود،  ــه ســخت ب ــرای هم ــه ب ــرایط البت ــود. ش ــم ب ــی حاک وخیم
ــس  ــا پ ــود. خصوص ــخت تر ب ــی س ــای مذهب ــرای اقلیت ه ــا ب ام
ــه  ــرای ورود ب ــن ب ــرای م ــی ب ــچ شانس ــگاه هی ــه دانش از تصفی
دانشــگاه وجــود نداشــت. پــدر مــن مدیــر یــک مدرســه یهــودی 
ــود کــه بســته شــد، چــون تمــام شــاگردانش را از دســت داد. ب

ــر  ــی ب ــه مهاجــر ایران ــای جامع ــم ویژگی ه ــر می کن ــن فک بنابرای
ــرق  ــد ف ــرک کرده ان ــران را ت ــه ای ای ــه ده ــه در چ ــاس اینک اس
ــد از  ــه بع ــانی ک ــه کس ــم ک ــر می کن ــن فک ــال م ــد. مث می کن
ــاوت  ــیار تف ــا بس ــا م ــد ب ــرک کرده ان ــران را ت ــبز ای ــش س جنب
دارنــد. یکــی از ایــن تفاوت هــا ایــن اســت کــه آنهــا قانع شــده اند 
ــتیم.  ــی هس ــث و طاغوت ــم خبی ــران آمده ای ــر از ای ــه زودت ــا ک م
مشــکل ایــن اســت کــه حتــی کســانی کــه بعــد از جنبــش ســبز 
ــه  ــد ک ــتند، نمی دانن ــران هس ــت ای ــف حکوم ــد و مخال آمده ان
بســیاری از روایت هــای تاریخــی را کــه حکومــت ایــران در گــوش 
ــن  ــا چنی ــن ب ــار م ــک ب ــد. ی ــاور کرده ان ــت ب ــده اس ــا خوان آنه
مهاجرانــی در پنلــی بــودم، هم پنلی هــای مــن از یکســو حکومــت 
ــد  ــی از طــرف دیگــر ســعی می کردن ــد ول ایــران را نقــد می کردن
فاصلــه خودشــان را بــا مــن کــه ســی ســال اســت از ایــران خــارج 
شــدم حفــظ کننــد، کــه خدایــی نکــرده مخاطبــان فکــر نکننــد 
مــا همــه از یــک جنــس هســتیم. خــب ایــن خیلــی غــم انگیــز 
ــالمی از  ــوری اس ــه جمه ــی ک ــد آن روایت ــان می ده ــت و نش اس
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مهاجــران ایرانــی بــه دســت داده اســت حتــی بــه ذهــن اپوزیســیون 
شــکل می دهــد و روی آنهــا تاثیــر گذاشــته اســت. بنابرایــن مــن هــر 
ــا  ــه آنه ــرده ام ب ــالش ک ــه ام ت ــرار گرفت ــی ق ــن پنل های ــت در چنی وق
نشــان دهــم کــه مــا فرقــی بــا هــم نداریــم و نهایتــا همــه مــا قربانــی 
ــه  ــا را ب ــه م ــاط مشــترکی باشــیم ک ــال نق ــد دنب ــا بای هســتیم. اتفاق
هــم پیونــد می دهــد. بایــد آن روایــت سیاســی دروغــی را کــه بــه مــا 

ــم.  ــم دوســتی کنی ــا ه ــم و ب ــد دور بریزی ــل کرده ان تحمی

ــی از  ــر کل ــک تصوی ــود ی ــدا می ش ــا. ابت ــه ترور ه ــم ب ــوب بپردازی خ
ترورهــای جمهــوری اســالمی در خــارج از کشــور بــه دســت دهیــد؟
ــاد اســت. جمهــوری اســالمی از ســال  تعــداد ایــن ترورهــا خیلــی زی
ــه  ــه طــور مســتقیم ب ــا ب ــرور را شــروع کــرد. ایــن ترورهــا ی 1979 ت
دســت عوامــل حکومــت انجــام شــد یــا بــه دســت کســانی کــه برایــش 
کار می کردنــد. منظــورم بعضــی از گروه هــای رادیــکال اســالمی اســت 
ــر  ــل علی اکب ــال قت ــد. مث ــاط بودن ــوری اســالمی در ارتب ــا جمه ــه ب ک
ــام داد  ــار انج ــی افریقایی تب ــک امریکای ــنگتن را ی ــی در واش طباطبای

کــه مســلمان شــده بــود.

می شود در مورد این ترور بیشتر توضیح بدهید؟
ایــن تنهــا تــروری بــود کــه جمهــوری اســالمی در امریــکا انجــام داد. 
ــک  ــه به دســت ی ــود ک ــوی ب ــر دوران پهل ــی وزی ــر طباطبای ــی اکب عل
امریکایــی افریقایی تبــار ]بــه نــام دیویــد بلفیلــد کــه بعــدا نــام خــود 
ــب  ــر مذه ــد. او تغیی ــرور ش ــر داد[ ت ــن تغیی ــه داود صالح الدی را ب
ــود  ــزه شــده ب ــک گــروه  اســالمی رادیکالی ــود و بعــد توســط ی داده ب
ــود.  ــده ب ــد ش ــالمی عالقه من ــوری اس ــی و جمه ــه خمین ــی ب و خیل
ــد  ــت. او بع ــت گرف ــه خدم ــرور ب ــن ت ــرای ای ــران او را ب ــت ای حکوم
ــی در  ــرار کــرد و مدت ــران ف ــه ای ــرور را انجــام داد ب ــن ت از این کــه ای
ــم  ــدا در فیل ــت. او بع ــتان رف ــه افغانس ــد ب ــرد و بع ــی ک ــران زندگ ای

ــرد.  ــازی ک ــاف ب ــار« محســن مخملب »ســفر قنده
بــه هــر حــال منظــورم ایــن اســت کــه جمهــوری اســالمی خیلــی زود 
ــک  ــدا خــودش را ی ــرا از ابت ــن ترورهــا شــروع کــرد، زی ــه انجــام ای ب
قــدرت جهانــی می دیــد. بنابرایــن بــرای نابــود کــردن دشــمنانش بــه 
هــر وســیله ای و در هــر جایــی متوســل می شــد. جمهــوری اســالمی 
در خیلــی جاهــا تــرور کــرد: رم، پاریــس، افغانســان، عــراق، اندونــزی، 
ــاوت  ــا متف ــن تروره ــه ای ــا هم ــوس ب ــأله میکون ــا مس ــد ... منته هن
اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه میکونــوس عاقبتــی دارد کــه هیــچ کــدام 
از آن ترورهــا ندارنــد. آن تفــاوت ایــن اســت کــه تنهــا در ایــن مــورد 
اســت کــه عدالــت اجــرا می شــود. در بیــن حــدود 200 تــا 300 قتلــی 
کــه اتفــاق افتــاده اســت، هیــچ کــدام بــه چنیــن ســرانجامی نرســیدند.

برخورد دولت های غربی با این ترور چگونه بوده است؟ 
ــود  ــوردی ب ــان برخ ــا هم ــن تروره ــا ای ــی ب ــای غرب ــورد دولت ه برخ
کــه دنیــای غــرب بــه طــور کلــی تــا پیــش از 11 ســپتامبر بــا مســأله 
ــالمی  ــی اس ــه حکومت ــأله ک ــن مس ــت. ای ــالمی داش ــی اس بنیادگرای
مخالفــان خــودش را حتــی اگــر مثــل فریــدون فرخــزاد بدیــل 
ــا پیــش  ــرای غربی هــا ت ــرور می کنــد ب ــه شــمار نیاینــد، ت سیاســی ب
ــپتامبر  ــد از 11 س ــی بع ــود. ول ــی« ب ــکلی »محل ــپتامبر مش از 11 س
دیــد جهانــی نســبت بــه ایــن موضــوع دگرگــون شــد. مثــال در مــورد 
ــه  ــا تنبی ــد ب ــر می کردن ــا فک ــوس غربی ه ــل از میکون ــای قب قتل ه
ایــران یــا هشــدار بــه دولــت ایــران کــه چنیــن کارهایــی را نکــن یــا 
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هــم بــد نیســت، چــون اصــوال بــه آنهــا ربطــی نــدارد. چــون قــرار 
نیســت کــه آنهــا برونــد در ایــران زندگــی کننــد. بنابرایــن فکــر 
می کننــد حتــی کوچک تریــن اصالحــات هــم بــس اســت و 
کار بیشــتری الزم نیســت انجــام شــود. مــن اتفاقــا خیلــی وقــت 
ــه ایــن موضــوع فکــر می کنــم کــه چــه تفاوتــی هســت  اســت ب
ــاه  ــتبداد ش ــه اس ــالب علی ــش از انق ــه پی ــجویانی ک ــان دانش می
ــرای  ــا االن ب ــد، ام ــت می کردن ــه طــور جــدی فعالی ــدر ب ــن ق ای
ــی  ــالمی فعالیت ــوری اس ــر در جمه ــب بدت ــه مرات ــتبدادی ب اس
نمی کننــد. یــک تفــاوت مهــم ایــن اســت کــه پیــش از انقــالب 
ــد  ــارج از کشــور روی برگشــتن حســاب می کردن ــان خ آن ایرانی
ولــی ایــن دســته ای کــه صبحت شــان را می کنــم روی بازگشــت 
ــا  ــد ب ــد بای ــر می کنن ــا فک ــد. اینه ــاب نمی کنن ــران حس ــه ای ب
ــه  ــت ک ــن دول ــد ای ــال می گوین ــرد و مث ــدارا ک ــران م ــم ای رژی

ــر نیســت.  دیگــر از داعــش بدت

بــه نظــر شــما مهاجــران ایرانــی کــه از یــک طــرف بــا خشــونت 
حکومــت اســالمی طــرف هســتند و از طــرف دیگــر بــا بدفهمــی 
ــد  ــی بای ــه واکنش ــا، چ ــن تروره ــخ ای ــل تاری ــا در مقاب غربی ه
ــوان علیــه چنیــن شــروری مقاومــت  ــه می ت نشــان دهــد؟ چگون

کــرد؟
ــه وجــود آمــدن القاعــده و داعــش و  ــه خصــوص بعــد از ب االن ب
ــن 5  ــال م ــرده اســت. مث ــرق ک ــرب بســیار ف ــره وضــع در غ غی
ســال پیــش کــه کتابــم را دربــاره میکونــوس منتشــر کــردم هنــوز 
داعشــی وجــود نداشــت. االن شــما بــا هــر روشــنفکر غربــی اگــر 
دربــاره وضعیــت ایــران صحبــت کنیــم می گویــد اول بایــد فکــری 
بــه حــال ســوریه و لیبــی و عــراق و پاکســتان غیــره بکنیــم بعــد 
بــه ایــران بپردازیــم، چــون وضــع ایــران بــه وخامــت آنهــا نیســت. 

ایــن وضعیــت 5 ســال پیــش وجــود نداشــت. 
بــه هــر حــال مــن فکــر می کنــم مــا نویســندگان و روشــنفکران 
ایرانــی کــه بــه چنیــن موضوعاتــی عالقــه داریــم و دیــد 
روشــن تری نســبت بــه وضعیــت داریــم بایــد پارامترهــا و 

نظرگاه هــای جدیــدی را بــرای آنهــا تعریــف کنیــم. 

در ایــن 35 ســال اپوزیســیون ایرانــی و نویســندگان و روشــنکفران 
ــی کــه  ــات و مصیبت های ــن اتفاق ــی کــم ای خــارج از کشــور خیل
جمهــوری اســالمی بــر ســرش آوار کــرده، روایــت کــرده اســت ...

ــه  ــردم ک ــاره ک ــم اش ــد اول صحبت ــم. ببینی ــت نکرده ای ــه روای ن
ــد  ــبز آمده ان ــش س ــد از جنب ــه بع ــی ک ــال بســیاری از ایرانیان مث
وقتــی در پنلــی کنــار مــن می نشــینند خیلــی تــالش می کننــد 
ــا مــن فــرق  ــران نشــان دهنــد کــه ب ــه مخاطب شــان درای کــه ب
ــالمی  ــوری اس ــمی جمه ــت رس ــا روای ــفانه اینه ــد. متاس می کنن
را از نســل اول مهاجــران را پذیرفته انــد: اینکــه ایــن نســل 
اول طاغوتی انــد و ســلطنت طلب هســتند و خبیــث هســتند 
ــه  ــبت ب ــیاهی نس ــه و س ــرش بدبینان ــوع نگ ــره. در مجم و غی
ــد مهاجــران کــه  ــن نســل جدی ــد. و ای مهاجــران نســل اول دارن
قــرار اســت فرهیختــه و روشــنفکر باشــد متاســفانه ایــن روایــت را 
کــم و بیــش پذیرفتــه اســت. ایــن یــک مشــکل اســت. امــا تنهــا 
ــن  ــا را در ای ــخ م ــه تاری ــت ک ــن اس ــأله ای ــت. مس ــکل نیس مش
ــی  ــا نوشــته، حت ــرای م ــوری اســالمی ب ــر جمه ســی ســال اخی
ــی  ــوری اســالمی برچســب ها و انگ های ــرای روشــنفکران. جمه ب

ــد  ــر تولی ــا دردس ــرای م ــه ب ــن ک ــکلی بک ــه ش ــی ب ــر می کن اگ
نکنــد، مســأله حــل می شــود. ولــی مــن فکــر می کنــم ترورهــای 
ــه ای ایجــاد  ــه  و پای ــع زمین جمهــوری اســالمی در خــارج در واق
ــد و  ــدا آمدن ــه بع ــای تروریســتی اســالمی ک ــرای گروه ه ــرد ب ک
ــوال  ــد. اص ــام دادن ــرب انج ــری در غ ــر و بزرگ ت ــای جدی ت کاره
ــوژی اســالمی دســت  ــه ایدئول ــاور ب ــه خاطــر ب ــده ای ب اینکــه ع
ــل  ــالمی مث ــازماندهی اس ــیوه های س ــا ش ــد، ی ــرور بزنن ــه ت ب
عضو گیــری در مســاجد و غیــره تــا حــد زیــادی ابــداع جمهــوی 
ــش از آن  ــرور پی ــه ت ــه اینک ــه ن ــت. البت ــا اس ــالمی در اروپ اس
وجــود نداشــت، امــا بــه آن شــکلی کــه جمهــوری اســالمی ایــن 
کار را در اروپــای غربــی انجــام داد، پیــش از آن وجــود نداشــت. 
ــدا از  ــالمی بع ــای اس ــایر گروه ه ــه س ــت ک ــن اس ــن ای ــور م تص
ــه از فعالیت هــای تروریســتی جمهــوری اســالمی  ــی ک طــرح کل
باقــی مانــد اســتفاده کردنــد؛ البتــه ایــن گروه هــا آن زمینه هــای 
ــن  ــر م ــه نظ ــد. ب ــترش دادن ــری گس ــو موثرت ــه نح ــه را ب اولی
ــه االن  ــی ک ــن بالی ــاره ای ــد درب ــی بخواهن ــای غرب ــر دولت ه اگ
ــد،  ــه یابی کنن ــد و آن را ریش ــل کنن ــد تام ــان می آی ــر سرش ب
ــالمی را  ــم اس ــتگاه های تروریس ــی از خاس ــد یک ــا می توانن حتم

ــد.  ــوری اســالمی بیابن ــای جمه در تروره

ــه طــور خــاص جامعــه مدنــی  افــکار عمومــی در غــرب یعنــی ب
ــه ایــن ترورهــا داشــت؟  غربــی چــه واکنشــی ب

ــد  ــای ض ــاره فعالیت ه ــردن درب ــت ک ــن، صحب ــش از ای ــا پی ت
حقــوق  بشــری حکومــت ایــران کار دشــواری بــود. البتــه ایــن را 
در پرانتــز بگویــم کــه نمی فهمــم طرح ریــزی قتــل یــک کمدیــن 
مثــل هــادی خرســندی یــا یــک خواننــده مثــل فریــدون فرخــزاد 
چــرا بایــد زیــر عنــوان فعالیــت ضــد حقوق بشــری بیایــد. چــون 
ــئله  ــن مس ــود ای ــت. خ ــت اس ــا جنای ــم اینه ــر می کن ــه فک ک
ــواری  ــن دش ــل ای ــر روی دلی ــه ه ــی مســخره اســت. ب ــم کم ه
ــود کــه جمهــوری اســالمی از ابتــدای انقــالب  ــن ب ــه نظــرم ای ب
موضــع ضــد امپریالیســتی علیــه غــرب و خصوصــا امریــکا گرفــت، 
همچنیــن خطــری کــه بعــد از 11 ســپتامبر بــرای  بمبــاران ایران 
وجــود داشــت -البتــه مــن فکــر می کنــم ایــن خطــر هیــچ وقــت 
چنــدان جــدی نبود-باعــث شــد کــه جامعــه روشــنفکری غربــی 
ــر  ــوق بش ــض حق ــه نق ــبت ب ــر نس ــوارد دیگ ــوال در م ــه معم ک
بســیار حســاس اســت، در مــورد حکومــت ایــران ســکوت کنــد. 
ــگ  ــر رن ــی پ ــوش خیل ــرج ب ــا در دوران ج ــأله خصوص ــن مس ای
بــود. در ایــن دوره هــر کــس علیــه نقــض حقــوق بشــر در ایــران 
ــا ایــن انتقــاد مواجــه می شــد کــه  ــه ب چیــزی می گفــت بالفاصل
شــما داریــد بهانــه ای بــرای حملــه بــه ایــران فراهــم می کنیــد. و 
ایــن بــه نظــر مــن خیلــی بــه نفــع حکومــت ایــران تمــام شــد. بــه 
طــور قطــع خــود جمهــوری اســالمی هــم ایــن توهــم و ایــن ترس 

را در بیــن ایرانیــان مهاجــر و دیگــران پخــش کــرد. 

بســیاری از کســانی کــه تــرور شــدند از گروه هــای چــپ بودنــد، 
ــان  ــه قربانی ــی نســبت ب ــی همدل ــان چــپ غرب ــا حتــی در می ام

ایــن ترورهــا وجــود نــدارد. چــرا؟
ــوری  ــای جمه ــن ویژگی ه ــم از مهم تری ــه گفت ــور ک ــان ط هم
ــکا داشــت و همیــن  ــود کــه موضعــی ضــد امری ــن ب اســالمی ای
مســأله چپ هــای غربــی را منفعــل یــا گیــج می کــرد. ولــی مثــال 

را ســاخته و روشــنفکران ایرانــی همچنــان آگاهانــه یــا ناآگاهانــه 
آنهــا را بازتولیــد می کننــد. روشــنفکران آن قــدر از ایــن انگ هــا 
ــا  ــه آنه ــه ب ــد ک ــی کنن ــور هســتند کارهای ــه مجب می ترســند ک
ــاره  ــا درب ــال طــوری شــده اســت کــه اگــر م ــد. مث ــاد ندارن اعتق
ــن  ــک ای ــم، اتوماتی ــت کنی ــران صحب ــر در ای ــوق بش ــض حق نق
انــگ را دریافــت می کنیــم کــه وطن فــروش هســتیم یــا نئــوکان 
ــه ظلم هــا و  هســتیم و غیــره. در صورتــی کــه مــا اگــر نســبت ب
ــم  ــن ه ــتیم. بنابرای ــروش هس ــم وطن ف ــکوت کنی ــا س جنایت ه
بــه دلیــل ایــن فشــار جمهــوری اســالمی و هــم بــه دلیل ســکوتی 
کــه مــا کردیــم، دنیــای روشــنفکری چــپ غربــی کــه می بایســت 
بــه مــا ســمپاتی داشــته باشــد، عمــال ســمپاتی بــه مــا نــدارد. مــا 
همــواره در موضــع دفاعــی بوده ایــم و همــواره می بایســت از 
ــن  ــتیم. ای ــا وطن پرســت هس ــه م ــم ک ــاع می کردی ــان دف خودم
وضعیــت حتــی در اعتراضاتــی کــه نســبت بــه رفتارهــای زشــت 
ــودش  ــم خ ــود، ه ــام می ش ــارج انج ــالمی در خ ــوری اس جمه
را نشــان می دهــد. بگذاریــد یــک مثــال بزنــم. چنــد ســال 
ــارج از کشــور  ــی خ ــنفکران ایران ــن روش ــی از بهتری ــش جمع پی
ــژاد  ــکار هولوکاســت از ســوی احمدی ن تصمیــم گرفتنــد علیــه ان
ــه  ــزی ک ــن چی ــه اولی ــن بیاین ــد در ای ــد. بع ــه بدهن ــک بیانی ی
ــی  ــنفکران ایران ــا روش ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــده اس ــته ش نوش
ــان  ــکار هولوکاســت بی ــه ان ــراض خــود را ب ــم اعت ــه می خواهی ک
کنیــم، بایــد اعــالم کنیــم کــه مــا همــه مخالف اســرائیل هســتیم. 
ــنفکری  ــری و روش ــوق بش ــای حق ــاخص ترین چهره ه ــه ش این ک
ــه  ــراض ب ــرای اعت ــد ب ــر می کنن ــور فک ــارج از کش ــی در خ ایران
انــکار هولوکاســت از ســوی احمدی نــژاد ابتــدا بایــد علیــه اتهــام 
احتمالــی موضــع بگیرنــد کــه جمهــوری اســالمی ممکــن اســت 
بــه آنهــا بزنــد، یعنــی اتهــام هم دســتی یــا نزدیکــی بــه اســرائیل، 
ــروز  ــالمی پی ــوری اس ــوژی جمه ــدر ایدئول ــد چق ــان می ده نش
شــده اســت. جمهــوری اســالمی بــه حــدی روشــنفکران ایرانــی 
را در موضــع دفاعــی قــرار داده  کــه روشــنفکر ایرانــی نمی توانــد 
ــد قواعــد  ــی نمی توان روی پــای خــودش بایســتد. روشــنفکر ایران
بــازی را تعییــن کنــد، ایــن جمهــوری اســالمی اســت کــه قواعــد 
را تعییــن می کنــد. تــا ایــن وضعیــت معکــوس نشــود مــا در ایــن 

ــود.  ــم ب ــار خواهی ــرایط خفت ب ش

شــما در مصاحبــه ای دکتــر قاســملو را در میــان قربانیــان 
ترورهــای جمهــوری اســالمی چهــره شــاخصی معرفــی می کنــد. 

چــرا؟
دکتــر قاســملو شــخصیت بســیار جذابــی بــود. او در عیــن حــال 
اینکــه یــک رهبــر کــرد بــود امــا چنــان  فرهیختــه و دنیــا دیــده 
بــود کــه می توانســت رهبــری بــرای کل ایــران هــم باشــد. مــن 
ــروز  ــه ام ــنفکرانی ک ــی از روش ــود. خیل ــم ب ــر می کن ــی فک حت
را  زندگــی خودشــان  تجزیه طلبــی کردهــا هســتند  نگــران 
ــه  ــانی ک ــی از کس ــون خیل ــتند، چ ــملو هس ــر قاس ــون دکت مدی
در ســال های اول انقــالب تحــت فشــار جمهــوری اســالمی بودنــد 
توانســتند از طریــق حــزب دموکــرات از ایــران فــرار کننــد. کشــته 
ــه  ــتان ک ــرای کردس ــا ب ــه تنه ــی ن ــدان بزرگ ــا فق شــدن او واقع

ــود.  ــران ب ــرای کل ای ب

ــد،  ــکا بودن ــد امری ــی متح ــا عرب ــالمی ی ــر اس ــای دیگ دولت ه
ــرای  ــن ب ــکا هســتند و ای امــا مــردم در ایــن کشــورها ضــد امری
ــوده  پرســت هســتند،  ــه ت ــی ک ــی از روشــنفکران چــپ غرب خیل
موضــوع را راحــت می کــرد. آنهــا بــه دولتــی کــه متحــد امریــکا 
ــد  ــه ض ــی ک ــا دولت ــد ت ــه می کنن ــر حمل ــی راحت ت ــت خیل س
ــا  ــی ب ــپ غرب ــنفکران چ ــمپاتی روش ــع س ــت. در واق امریکاس
ــن  ــه ای ــد ک ــث می ش ــران باع ــت ای ــی دول ــد امریکای ــع ض موض
ــن  ــرد. ای ــرار بگی ــا ق ــور آنه ــه ک ــا در نقط ــا و ترور ه جنایت ه
ــد  ــه نمی توانن ــت ک ــنفکران اس ــن روش ــی ای ــد اقبال ــا ب ــه تنه ن
واقعیــت را آنچنانــی کــه هســت ببیننــد و بنابرایــن شایســته نــام 
ــود  ــه وج ــه ب ــری ک ــکل بزرگ ت ــه مش ــتند، بلک ــنفکر نیس روش
آورد ایــن بــود کــه آنهــا را بــه مســیری غلطــی در درک مســائل 
خاورمیانــه انداخــت. واقعیــت ایــن اســت کــه روشــنکفران چــپ 
ــما  ــد. ش ــت خورده ان ــه شکس ــائل خاورمیان ــی در درک مس غرب
ــنفکران  ــه روش ــی ک ــام پیش بینی های ــال تم ــه مث ــد ک می بینی
غربــی بعــد از جنبــش میــدان تحریــر کردنــد غلــط از آب 
درآمــده اســت. روشــنفکران چــپ غربــی بــه جــای اینکــه مســائل 
ــن  ــه ای ــد، اول ب ــی کــه هســت درک کنن ــه را آنچنان ــن منطق ای
ــتند  ــکا هس ــم امری ــق امپریالیس ــا مواف ــه اینه ــد ک ــر می کنن فک
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت ب ــتند. درس ــف آن هس ــا مخال ی
موضــوع القاعــده و بــن الدن را هــم نمی فهمنــد، نمی داننــد کــه 
آیــا امریــکا بایــد در افغانســتان دخالــت بکنــد یــا نکنــد. یــا مثــال 
وقتــی عــراق متالشــی می شــود می گوینــد تقصیــر بــوش اســت؛ 
در صورتــی کــه نمی شــود یــک خــط مســتقیمی از جــرج دبلیــو 
ــت  ــت اس ــی عل ــت اول ــید و گف ــرا کش ــالم بنیادگ ــه اس ــوش ب ب
ــران در ســال 1979  ــالب ای ــن انق ــه نظــر م ــول. ب ــی معل و دوم
سرچشــمه بســیاری از حوادثــی اســت کــه بعــدا در خاورمیانــه رخ 
داد و اینکــه ایــن روشــنفکران نمی تواننــد ایــران و انقــالب ایــران 
را بفهمنــد، باعــث شــده اســت کــه نتواننــد کل ایــن منطقــه را 

ــد.  ــا موضعــی پیشــرو انتخــاب کنن ــد و نتیجت بفهمن

جامعــه مهاجــران ایرانــی چــه مواجهــه ای بــا ایــن ترورهــا 
داشــتند؟

ــه  ــی بســته ب ــی یکدســت نیســت. مهاجــران ایران دیاســپورا ایران
ــران خــارج شــده اند و چــه موضعــی در  ــی از ای اینکــه چــه زمان
قبــال حکومــت دارنــد نظرشــان دربــاره ایــن ترورهــا فــرق دارد. 
مثــال موضــع کســانی کــه نمی تواننــد برگردنــد بــا مواضع کســانی 
ــا جامعــه مدنــی  ــه نوعــی ب ــه بازگشــت دارنــد و ب کــه امیــدی ب
ــن  ــاوت ای ــه تف ــرق دارد. البت ــاط هســتند ف ــوز در ارتب ــران هن ای
ــانی  ــذارد. کس ــا نمی گ ــن تروره ــت ای ــری در حقیق ــع تاثی مواض
ــر  ــان جدی ت ــد، حرفش ــت ندارن ــه بازگش ــدی ب ــر امی ــه دیگ ک
ــع  ــچ مناف ــه هی ــر اســت. حساســیت کســانی ک ــاد پذیرت و اعتم
ــوز  ــه هن ــانی ک ــه کس ــبت ب ــد، نس ــران ندارن ــتگی در ای و وابس
منافعــی در ایــران دارنــد، بــه ایــن قتل هــا بیشــتر اســت. بــا ایــن 
ــی در  همــه گــروه اخیــر هــم یکدســت نیســتند. مهاجــران ایران
زمــان شــاه خیلــی جــدی بــا دیکاتــوری شــاه مبــارزه می کردنــد، 
ــت  ــه بازگش ــدی ب ــر امی ــه دیگ ــی  ک ــی از ایرانی های ــا خیل ام
ــه نقــض حقــوق بشــر در جمهــوری  ــی ب ــد واکنــش چندان ندارن
اســالمی نشــان نمی دهنــد؛ چــون دیگــر وابســتگی فیزیکــی بــه 
ایــران ندارنــد. ایــن دســته فکــر می کننــد وضعیــت فعلــی خیلــی 
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تــرور مخالفــان و دگراندیشــان ســنت جــا افتــاده ای در جمهوری اســالمی 
بــوده اســت. بــا اینکــه تعــداد ایــن تــرور بســیار بــوده اســت، امــا تاکنــون 
ــاره ایــن ترورهــا نشــده اســت. اطالعــات  تحقیقــات جــدی زیــادی در ب
مــا از چنــد و چــون ترورهــا، عامــالن، و شــیوه های تــرور هنــوز چنــدان 
ــیم.  ــاره باش ــن ب ــتر در ای ــات بیش ــر تحقیق ــد منتظ ــت و بای ــاد نیس زی
ــش  ــش از پی ــر بی ــوق بش ــاالن حق ــر فع ــال های اخی ــه در س ــا این هم ب
ــون  ــان اکن ــالش آن ــف ت ــه لط ــد و ب ــوع کار کرده ان ــن موض ــر روی ای ب
ــم.  ــه گذشــته داری ــا نســبت ب ــن تروره ــر نســبتا روشــن تری از ای تصوی
یکــی از تحقیقــات مهمــی کــه در ایــن زمینــه را »مرکــز اســناد حقــوق 
بشــر ایــران« انجــام داده اســت کــه نهــادی مســتقل و غیرانتفاعــی اســت 
ــه دســت گروهــی از پژوهشــگران و وکالی حقــوق  بنیــاد نهــاده شــده ب
بشــر. یکــی از مهم تریــن اهــداف ایــن مرکــز فراهــم کــردن آرشــیوی از 
مــوارد تخلــف حقــوق بشــر در ایــران و قــرار دادن آن در دســترس عمــوم 
اســت. یکــی از مهم تریــن گزارش هــای پژوهشــگرانه ایــن مرکــز بــه نــام 
»پناهگاهــی نیســت، عملیــات جهانــی تــرور جمهــوری اســالمی ایــران« 
تحقیــق مفصلــی اســت دربــاره ترورهایــی کــه نظــام اســالمی در خــارج 
از کشــور انجــام داده اســت. طبــق شــواهد ایــن گــزارش نخســتین قتــل 
ــرزاده  ــفیق خواه ــهریار ش ــرور ش ــا ت ــال 1358 ب ــق در س ــی موف سیاس
محمدرضــا پهلــوی پادشــاه ســابق ایــران انجــام گرفــت، و آخریــن آنهــا 
ــی  ــش کاویان ــس ســازمان درف ــاون رئی ــان مع ــر رضــا مظلوم ــرور دکت ت
بــود کــه در اردیبهشــت ســال 1375 انجــام گرفــت. جمهــوری اســالمی 
در طــی ایــن مــدت دســت کم بــا 162 فقــره قتــل فراقضایــی مخالفــان 
ــت.  ــده اس ــناحته ش ــط ش ــران مرتب ــای ای ــارج از مرزه ــی در خ سیاس
گــزارش »مرکــز اســناد حقــوق بشــر ایــران« بــر 9 مــورد قتــل سیاســی 

شــهریار شــفیق،  خواهــرزاده شــاه در روز 16 آذر 1358 در پاریــس بــه 
قتــل رســید. وي اولیــن مخالــف حکومــت انقالبــي مقیــم خارج از کشــور 
بــود کــه کشــته شــد. همچــون دیگــر اعضــای خانــدان شــاه شــفیق نیــز 
پــس از تبعیــد شــاه از ایــران حکــم اعدامــش از ســوي انقالبیــون اســالم 
ــه  ــید ک ــر مي رس ــه نظ ــود. ب ــده ب ــادر ش ــي ص ــدار خمین ــرا و طرف گ
شــاهزاده شــهریار شــفیق، خطــر خاصــي تلقــي مي شــد. وي کــه افســر 
ارشــد ســي و چهــار ســاله نیــروي دریایــي ارتــش شاهنشــاهي و فــردي 
پرتحــرک و جــدي بــود، تنهــا عضــو سلســله پهلــوي بــود کــه تــا بعــد 
ــر علیــه جمهــوري اســالمي  ــه مبــارزه ب از انقــالب در ایــران مانــده و ب
ادامــه داد تــا آن کــه مجبــور بــه تــرک کشــور مجبــور شــد. پــس از ورود 
بــه پاریــس وي در جهــت ســازماندهي یــک جنبــش مقاومــت در درون 

ایــران شــروع بــه فعالیــت کــرد.
ــوي  ــرف پهل ــادرش اش ــدار م ــي دی ــه راه ــفیق در حالي ک ــهریار ش ش
بــود بــه ضــرب دو گلولــه کشــته شــد. او در ناحیــه گــردن و ســر مــورد 
ــا از محــل  ــه متعاقب ــت ک ــرار گرف ــرد ناشناســي ق ــه ف ــت دو گلول اصاب
ــور  ــک کاله مخصــوص موت ــا ی ــي ب ــرد جوان ــه گریخــت. م ــوع حادث وق
ــت:  ــي نوش ــاهد عین ــک ش ــل از ی ــه نق ــات ب ــه اطالع ــیکلت . روزنام س
ــه او نزدیــک شــد و از فاصلــه  ــور ســوار روي خــود را پوشــانده ... ب موت
ــه  ــس از آن ک ــرد. پ ــلیک ک ــردن وي ش ــوي گ ــه س ــر ب ــک تی ــم ی ک
شــهریار شــفیق بــر اثــر گلولــه نقــش زمیــن شــد، جــوان ناشــناس یــک 
ــه  ــروع ب ــه ش ــرد و بالفاصل ــلیک ک ــر او ش ــوي س ــه س ــر ب ــه دیگ گلول
فــرار کــرد«  بــه گفتــه پلیــس فرانســه در محــل حادثــه دو عــدد پوکــه 

ــدا شــد. ــري پی فشــنگ 9 میلیمت

علــي اکبــر طباطبایــي در 31 تیــر 1359 در خانــه اش در ایالــت مریلنــد آمریــکا بــه ضــرب گلولــه بــه 
قتــل رســید. 

ــود در گذشــته وابســته مطبوعاتــي  طباطبایــي کــه یــک چهــره شــناخته شــده در محافــل سیاســي ب
ســفارت ایــران در واشــنگتن دي. ســي. بــود پــس از انقــالب وي یکــي از منتقــدان بــي پــرواي آیــت اهلل 
خمینــي شــده و چندیــن بــار در رســانه هــاي گروهــي ایــاالت متحــده ظاهــر شــد. او مؤســس و رئیــس 
بنیــاد آزادي ایــران بــود، ســازماني مخالــف جمهــوري اســالمي کــه بــود در تــالش بــراي ایجــاد یــک 
دموکراســي غیرمذهبــي در ایــران بــود. او پنــج روز قبــل از برگــزاري یــک تظاهــرات ضــد خمینــي کــه 
خــود ســازمان داده بــود  و نیــز تنهــا یــک ســاعت پیــش از انجــام یــک مصاحبــه رادیویــي تــرور شــد.  
قاتــل طباطبایــي، دیویــد بلفیلــد معــروف بــه داوود صــالح الدیــن بــه تهــران فــرار کــرده و بــا اســتقبال 
گرمــي روبــرو شــد. بلفیلــد کــه یــک آمریکایــي آفریقایــي تبــار و مســلمان شــده بــود، در اواخــر دهــه 
1350 در جرگــه فعــاالن طرفــدار خمینــي درآمــد و از آن زمــان تاکنــون بارهــا جزئیــات قتــل و نیــز 

روابطــش بــا نماینــدگان جمهــوري اســالمي ایــران را شــرح داده اســت.
ــام »فــراری امریکایــی« نشــان داده شــد  ــه ن در ســال 1385 در مصاحبــه اي کــه در فیلمــي مســتند ب
صــالح الدیــن بــا خونســردی شــرح داد »هنگامــي کــه ]طباطبایــي[ بــراي امضــا دم در آمــد، مــن بــه او 

شــلیک کــردم.  بــه همیــن ســادگي«. 

متمرکــز اســت کــه شــاخص ترین آنهــا قتــل دکتــر شــاپور بختیــار، تــرور 
دکتــر عبدالرحمــان قاســملو رهبــر حــزب دموکــرات کردســتان و کاظــم 
ــران  ــق ای ــن خل ــر ســازمان مجاهدی ــرادر مســعود رجــوی رهب رجــوی ب
اســت. نکتــه جالــب گــزارش ایــن اســت کــه رهبــران جمهــوری اســالمی 
چنــدان بــه انــکار نقــش خــود در انجــام ایــن ترورهــا تمایــل  نداشــته اند 

ــد.  ــن ترورهــا بالیده ان ــه انجــام ای ــا ب و حتــی گاه صراحت
در اینجــا بــه اختصــار بــه نقــل بعضــی از قســمت های »گــزارش« دربــاره 

مهم تریــن ترورهــای انجــام شــده می پردازیــم. 
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روز 22 تیــر 1368 دکتــر عبدالرحمــن قاســملو دبیــرکل حــزب 
دمکــرات کردســتان ایــران)PDKI(  آقــای عبــداهلل قــادري آذر، 
نماینــده حــزب دمکــرات کردســتان در اروپــا، و آقــاي فاضــل رســول، 
ــوان میانجــي عمــل مي کــرد، در طــي  ــه عن ــي کــه ب ــک کــرد عراق ی
ــي در  ــران در آپارتمان ــت ای ــدگان حکوم ــا نماین ــه ب ــي محرمان مالقات

ــیدند. ــل رس ــه قت ــن ب وی
در خــرداد 1368 اندکــي پــس از مــرگ آیــت اهلل خمینــي، امیــر منصور 
بزرگیــان )کــه از نــام غفــور درجــزي هــم اســتفاده مي کــرد( بــه حــزب 
ــل  ــران مای دمکــرات کردســتان اطــالع داد کــه جمهــوري اســالمي ای
اســت مذاکــرات را از ســر بگیــرد. دکتــر قاســملو پیشــنهاد کــرد کــه 
ــوري  ــي جمه ــت نمایندگ ــا هیئ ــزار شــود. ام ــس برگ ــات در پاری مالق
ــح مــي داد.  ــن کار ترجی ــراي ای ــن را ب ــا برلی ــن و ی ــران وی اســالمي ای
ــت ، چــون خوشــبین  ــم را پذیرف ــن تصمی ــراه ای ــا اک ــر قاســملو ب دکت
بــود کــه در نشســت هاي جدیــد ممکــن اســت پیشــرفتي در مذاکــرات 
حاصــل شــود. نماینــدگان جمهــوري اســالمي ایــران بــه دبیــرکل حزب 
ــراي رســیدن  ــد کــه هاشــمي رفســنجاني ب دموکــرات خبــر داده بودن
ــاره وضعیــت کردســتان  ــه یــک راه حــل نهایــي درب هرچــه ســریع تر ب
ــس،  ــس مجل ــوان رئی ــه عن ــن ب ــي ورزد. رفســنجاني هم چنی ــد م تأکی

کاندیــد بســیار مطلوبــي بــراي ریاســت جمهــوري ایــران بــود.  
ــع در شــماره  ــي واق ــد مذاکــرات آپارتمان محــل برگــزاري ســري جدی

ــه قتــل رســیده دکتــر شــاپور بختیــار  17 مــرداد 1370 اجســاد ب
نخســت وزیــر اســبق ایــران و منشــي او ســروش کتیبــه در محــل 
اقامــت دکتــر بختیــار، بیــرون شــهر پاریــس در فرانســه کشــف شــد. 
دکتــر بختیــار کــه رئیــس نهضــت مقاومــت ملــی ایــران بــود یــک 
نمــاد عمــده وحــدت بــرای گروه هــای مخالــف جمهــوری اســالمی 
بــه شــمار می آمــد و تــا آن زمــان از دو ســوء قصــد جــان ســالم بــه 
در بــرده بــود. دکتــر بختیــار در یــک دادگاه انقالبــی غیابــا بــه جــرم 
»فســاد فــی االرض« بــه مــرگ محکــوم شــده بــود و رئیــس دادگاه، 
آیــت اهلل صــادق خلخالــی اعــالم عمومــی کــرده بــود هــر ایرانــی کــه 
ــه  ــه اجــرای ایــن حکــم در یــک کشــور خارجــی شــود ب موفــق ب

عنــوان عامــل اجــرای حکــم دادگاه محســوب خواهــد شــد.  
ــي  ــه مالقات ــدي ک ــدون بویراحم ــر، فری ــاعت 5 عص ــرداد، س 15 م
ــد  ــه محم ــا او را ب ــود ت ــرده ب ــزی ک ــار برنامه ری ــر بختی ــا دکت را ب
ــن  ــه کــه ای ــن بهان ــه ای ــد ب ــي نمای ــی راد معرف ــي وکیل آزادي و عل
دو تــن اخبــار فــوري و ضــروري از ایــران دارنــد، بــه اتفــاق ایــن دو 
تــن بــه دیــدار دکتــر بختیــار آمــد. ایــن ســه مــرد پاســپورت هاي 
ــه  ــل از ورود ب ــل داده و قب ــظ تحوی ــاي محاف ــه پلیس ه ــود را ب خ
خانــه بازرســی شــدند. هنگامــي کــه ایــن افــراد داخــل خانــه شــدند 

دکتــر بختیــار و ســروش کتیبــه را بــه قتــل رســاندند.
دکتــر بختیــار هنگامــي کــه کتیبــه در اطــاق دیگــر مشــغول آمــاده 
ــه  ــا وارد آوردن ضرب ــدا ب ــید. ابت ــل رس ــه قت ــود ب ــاي ب ــردن چ ک
ــي وي  ــاره شــدن تارهــاي صوت ــه ســرش کــه ســبب پ شــدیدي ب
و بي هوشــي او شــد او را بي حرکــت ســاخته  ســپس یکــي از 
قاتــالن شــروع بــه خفــه کــردن دکتــر بختیــار نمــود. هنگامــي کــه 
ــان  ــرش ن ــه دار مخصــوص ب ــوي دندان ــک چاق ــا ی ــود، ب ــرده ب او م
ــوي  ــرف گل ــک ط ــد. ی ــاي او را بریدن ــپزخانه و مچ ه ــان آش ازهم
ــه  ــار ب ــن ب ــود و چندی ــده ب ــاز ش ــاره و ب ــاًل پ ــار کام ــر بختی دکت
ــو و  ــه کنــدي چاق ــا توجــه ب ــد. ب ــو زده بودن قفســه ســینه اش چاق
ــاي زخم هــا  کــه در بعضــي مــوارد بیــش از دو اینــچ  عمــق و پهن

ــر  ــر روي قفســه ســینه دکت ــالن ب ــرده باشــند. یکــي از قات ــه کار ب ــادي ب ــدرت زی ــد ق ــا بای ــچ عمــق داشــت - قاتل ه طــول و 7 این
بختیــار نشســته و قفســه ســینه او را شکســت. بــه محــض این کــه ســروش کتیبــه بــه اطــاق بازگشــت، بــه او نیــز حملــه کردنــد. او را 
هــم خفــه کــرده و هنگامــي کــه مــرده بــود 13 ضربــه چاقــو زده بودنــد. آخریــن ضربــه چاقــو بــه ران او فــرود آمــده و کارد را شکســته 

بــود کــه تکــه شکســته ســر چاقــو کــه در پایــش فــرو رفتــه و گیــر کــرده بــود بعــدا پیــدا شــد.
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5، لینکــه بانگاســه، در ویــن بــود کــه فاضــل رســول آن را تهیــه کــرده بــود. در ورودی ســاختمان بــه سیســتم اینتــرکام و نیــز ســه 
قفــل مجهــز ایمنــي بــود. پیــش از آغــاز نشســت مذاکــرات هیــچ یــک از طرفیــن مذاکــره دربــاره محــل مذاکــرات یــا نقشــه و وضعیــت 
ســاختمان اطالعــي نداشــتند. در روز21 تیــر رســول بــه طــور جداگانــه هیئــت نمایندگــي جمهــوري اســالمي ایــران و دکتــر قاســملو 
را و بــه محــل مذاکــره آورد. چــون مذاکــرات روز اول بــه نتیجــه نرســید طرفیــن قبــول کردنــد مجــدداً روز بعــد در ســاعت 5:30 عصــر 

بــا یکدیگــر مالقــات کننــد. 
22 تیــر در ســاعت مقــرر، دکتــر قاســملو و عبــداهلل قــادري بــدون هیچ گونــه اقــدام احتیاطــي بــه محــل وارد شــدند. رســول نیــز بــراي 
تســهیل مســائل در محــل حاضــر بــود. اندکــي بعــد هیئــت نمایندگــي دولــت ایــران کــه شــامل محمــد جعفــري صحــرارودي، مصطفــي 

آجــودي اســتاندار اســتان کردســتان، و امیــر منصــور بزرگیــان بــود نیــز بــه آنهــا پیوســتند. 
یــک نــوار صوتــي کــه از مکالمــات ایــن نشســت تهیــه شــده صــداي رســول و دکتــر قاســملو را ضبــط کــرده کــه تنفــس و نیــز از 
ســرگیري مذاکــرات را در ســاعت 6 بعــد از ظهــر روز بعــد پیشــنهاد مي کننــد. اندکــي پــس از بیــان ایــن پیشــنهاد صــداي رگبــار 
گلولــه شــنیده مي شــود کــه در آن صــداي دو اســلحه بــه وضــوح قابــل شــنیدن اســت. دکتــر قاســملو در ناحیــه پیشــاني، شــقیقه، و 
گلــو مــورد اصابــت قــرار گرفتــه، رســول ســه بــار در ناحیــه ســر و دو بــار در ناحیــه گــردن هــدف قــرار گرفتــه، همچنیــن یــک گلولــه 
در پشــت ســر، دو گلولــه در ناحیــه کمــر، یــک گلولــه در ناحیــه گیجــگاه، یــک گلولــه در گلــو، یــک گلولــه در شــانه و یــک گلولــه در 
انگشــت نشــانه دســت راســت قــادری شــلیک شــده اســت. صدمــات وارده بــه قــادري گویــاي آن اســت کــه او احتمــاال ســعي داشــته 

از خــود دفــاع کنــد. بــه ســر هــر ســه قربانــي تیــر خــالص نیــز شــلیک شــده اســت.

پــس از انقــالب ســال 1357 دادگاه هــاي انقــالب دکتــر ســیروس الهــي را بــراي همــکاري بــا رژیــم شــاه بــه مــرگ محکــوم ســاختند. 
دکتــر الهــي توانســت پیــش از آن کــه دســتگیر شــود از ایــران گریختــه تــا بــه اپوزیســیون ایرانیــان بپیونــدد. در1 آبــان 1369 وي در 

سرســراي خانــه محــل اقامتــش در پاریــس بــه ضــرب گلولــه کشــته شــد. 
اگرچــه دکتــر الهــي بیشــتر زندگــي اش را در ایــاالت متحــده گذرانــده بــود و شــهروند آمریــکا بــه حســاب مي آمــد، در ســال 1351 
بــه ایــران بازگشــت تــا بــه عنــوان اســتاد در دانشــگاه ملــي تهــران )شــهید بهشــتي کنونــي( مشــغول کار شــود. در ســال 1355 دکتــر 
الهــي مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش ایــران دکتــر منوچهــر گنجــي شــد. ایــن آغــاز یــک دوســتي دراز مــدت بیــن ایــن دو تــن بــود 
کــه در تبعیــد نیــز ادامــه یافــت. دکتــر گنجــي اظهــار مــي دارد کــه نــام هــر دوي آنهــا در یــک لیســت 200 نفــري از دشــمنان اصلــي 

جمهــوري اســالمي بــود کــه در ســال 1358 تهیــه شــده و فتــواي مذهبــي بــراي کشــتن آنهــا صــادر شــده بــود.
ــردل، پاریــس  ــوان ب ــع در شــماره 8 آنت ــش واق ــر الهــي در حــدود ســاعت 9 صبــح در سرســراي ورودي ســاختمان آپارتمان ــه دکت ب
ــه  ــه دســت آمــده از صحن ــا اســناد و مــدارک ب ــدارد. ام ــورد قتــل هیــچ شــاهد عینــي وجــود ن ــه. در م اروندایزمنــت 15 شــد حمل
جنایــت و نــوع جراحــات وارده بــر دکتــر الهــي پلیــس فرانســه را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه و پیــش از آن کــه در اثــر آســیب هاي 

ــا قاتــل خــود گالویــز شــده اســت. وارده از پــاي درآیــد ب

9
0

9
1



 (     )
ــران و در  ــه مهاج ــس ب ــز جوی ــه  جیم ــاِب خطاب خط

ــت.  ــر دو اس ــدی ه ــدگاِن ایرلن ــن  مان میه
آفریننــده  پــرآوازه   آثــاری عالم گیــر چــون اولیــس، نــه تنهــا خــود 

مــزه  مهاجــرت را چشــید، کــه تجربــه   فــردی و جمعــی تبعیــد و کــوچ، 
ــرمایه   ــز س ــد و نی ــی او ش ــی و سیاس ــل اجتماع ــرای تأم ــدار ب ــی پای موضوع

ــی نوشــین  ــگاِه جویــس، مهاجــرت، زهرآب ــی. در ن ــرای خلــق ادب ــری ب  فرســایش  ناپذی
ــد.  ــخت جان تر می کن ــر و س ــاورد، دیرپات ــا درنی ــی را از پ ــا جماعت ــس ی ــر ک ــه اگ ــد ک را می مان

مهاجرت هــای مــدام، بــه پراکندگــی و گســترش تأثیــر فرهنگــی و تمّدنــی ایرلنــد، زادگاِه جویــس، انجامیــد؛ همــان 
ــان  ــوی نســترنش مشــاِم عجب گوی ــوز عطــر گل و ب ــموِم ســال ها و ســده ها، هن ــِم وزِش َس ــه رغ ــه ب بوســتانی ک

را می نــوازد. 
ــته،  ــدی خودخواس ــه راِه تبعی ــاله، میان ــت و پنج س ــِس بیس ــِل 1907، جوی ــار در 27 آوری ــن گفت ــراد ای ــگام ای هن
ــود؛ ایّامــی را کــه دســت و دل شســته از ایمــاِن  ــر زمیــن نهــاده ب ــه ب ــار و بُن ــا ب ــی در شــهر تریســته ایتالی مدت
مســیحی کاتولیــک و نیــز اعتمــاد بــه سیاســِت ناسیونالیســتی ایرلنــد در کاوش بی تابانــه  خویــش و جهــان ســپری 
ــندگان  ــه ای از نویس ــان حلق ــدی در می ــی چن ــته های ادب ــتارهای و نوش ــا ُجس ــس ب ــع جوی ــرد. در آن موق می ک
اروپــا نــام و نشــانی داشــت، ولــی هنــوز آثــار اصلــی اش در زهــداِن زمــان نهــان بــود. مهاجــرت، ملّیــت، انقــالب 

علیــه حکومــت اســتعمارگر و خودکامــه، شــور زندگی دوبــاره بخشــیدن بــه عمــارِت نیمه ویــراِن تمــّدن و فرهنــِگ 
ــانه هایی  ــِت نش ــدان اهمی ــوند. منتق ــناخته می ش ــس ش ــی جوی ــوِن ادب ــدگاِر مت ــرّر و مان ــن مک ــین، مضامی پیش
چــون رنــِگ تیــره، تاریکــی و ظلمــات را در ُرمــاِن اولیــس بازنموده انــد. بــر خــالف خویشــاوندی تاریکــی و شــّر در 
ــی  ــه توانای ــت؛ اشــاره ای ب ــه ســوی ناشــناخته می یاف ــری ب ــس در تاریکــی کشــش پایان ناپذی ــه ، جوی ــل عام تخّی
انســان بــرای فهــِم »رواِن تیــره و تــاِر جهــان«؛ ظلماتــی تابــان در دِل روشــنایی؛ چــرا کــه زیــر تیــِغ آفتــاب و نــور 
ــای روایتــش، ظلمــت و  ــاِن قهرمان ه ــس از زب ــن نیســت. جوی ــرای یافت ــزی ب ــرای گشــودن و رم محــض، رازی ب
ــدان ســبب  ــان در ســرگردانی و بی ســرزمینی ب ــر یهودی ــان، تقدی ــدد. دی زی، یکــی از آن ــه هــم می پیون شــّر را ب
می دانــد کــه آنــان »علیــه روشــنایی مرتکــب گنــاه شــدند.« اســتیفن، شــخصیِت دیگــر، می پرســد »کیســت کــه 
بدیــن کار برنخاســته باشــد« و دعــوی بی گناهــی او را بزیبــد؟ همــگان علیــه روشــنایی بــه گنــاه دســت می زننــد 
و همــگان پرســه زناِن پهنــه  هســتی و مهاجرانــی آناآنــا در جســتجوی »خانه« انــد. بــر خــالِف آنچــه شــاید نخســت 
ــای  ــه ج ــت و ب ــا و کاستی هاس ــواگر کژی ه ــه رس ــت؛ بلک ــدرت نیس ــّوت و ق ــه ق ــنایی مای ــد، روش ــر آی در نظ
نیرومنــد ســاختِن انســان بــه سســتی و آزردگــی  وی می انجامــد. جویــس رشــته پیونــد میــاِن گنــاه و تاریکــی را 
آگاهــی بــه نابســندگی و نقــص خویــش می دانــد: خودآگاهــی بــه نابســندگِی و ناتمامــی خویــش و اعتــراف بــدان 
راه بــه قلــِب الوهیــت می گشــاید؛ راهــی کــه جــز بــا درِک عمیــِق جدایــی و از دســت دادن - یعنــی حــّس ارتــکاب 
گنــاه- شــکافته و کوفتــه نمی توانــد شــد. بدیــن رو در نــگاِه جویــس گنــاه، نــاِم دیگــِر مهاجــرت اســت؛ کــه بــدوِن 

ــازد.  ــش را می ب ــتگاری معنای آن رس
گرچــه ســده ای بیشــتر بــر ایــن گفتــار گذشــته، گوهــِر واقعیت هــا و آرمان هــای آمــده در آن هم چنــان 
دل مشــغولی روزمــّره ی  ملّت هــای رنجــور از ســتم و آوارگــی در عصــر ماســت؛ و بــه کالمــی دیگــر نمایاننــده  تبــار 

ــرت .  ــت و مهاج ــون ملی ــر، چ ــی معاص ــای جهان ــی بحران ه ــی دور و دراز برخ تاریخ
تحریریه »قلمــرو« پــاره ای از ایــن گفتــار را برگزیــده و بــه فارســی برگردانــده کــه بازتــاب درون مایــه  اصلــی اندیشــه  

ــت. جویس اس

ملت هــا منیــت و غــرور خــود را دارنــد، درســت ماننــد افــراد. از روزگار نیاکان مــان کــه خویــش را آریایــی و نجیــب زاده می خواندنــد 
ــت  ــوان یاف ــی را می ت ــخ مردمان ــد، در خاطره تاری ــر می نامیدن ــان را برب ــه  یون ــاکن ارِض محروس ــز س ــس ج ــر ک ــه ه ــی ک ــا یونانیان ی
کــه گرایــش دارنــد صفــات و افتخاراتــی انحصــاری بــه خــود بــه نســبت دهنــد و مردمــاِن دیگــر از آنهــا محــروم بداننــد.  ایرلندی هــا، 
بــا ناَزندگــی و خودســتایی ای کــه شــاید شــرح آن چنــدان آســان نباشــد، چنیــن می پســندند کــه کشورشــان را »جزیــره قّدیســان و 

حکیمــان« بداننــد و بنامنــد. 
ایــن عنــوان پرطمطــراق ســاخته  پــار و پیــرار نیســت؛ بلکــه پیشــینه  اش بــه دوران باســتان بازمی گــردد؛ هنگامــی کــه ایــن جزیــره، 
ــد. آســان اســت ســامان  ــاّره می پراکن ــروری را در سراســر ق ــای نشــاط آور و فرهنگ پ ــود و نیروه ــّدس ب ــل و تق ــوِن راســتین تعق کان
دادِن ســیاهه ای از نــاِم ایرلندی هایــی کــه در جــام زائــر و زاهــد، دانشــمند و دانــا، مشــعِل معرفــت را از ایــن کشــور بــدان کشــور همــراِه 
خــود می بردنــد. حتــی امــروزه روز هــم رّد و نشــاِن آنــان یافتنــی اســت: در محراب هــا و معابــِد متــروک، در ســنت ها و افســانه هایی 
کــه چــه بســا نــاِم قهرمانان شــان نیــز بــه ســختی بازشــناختنی اســت، یــا در اشــارات و کنایــاِت آمــده در ادِب شــعری؛ چــون پــاره ای 

از دوزِخ دانتــه، آن جــا کــه راهنمــای وی نــام جادوگــری دچــاِر در عذابــی الیــم را بــه میــان مــی آورد:
و آن دیگری که تهی گاهی بس باریک داشت / مایکل اسکات بود، همان که انواِع / شعبده و سّحاری را نیک می دانست.

ــن  ــوان از پــس گــزارِش اعمــاِل ای ــی از شــماِر بوالندیســت ها  می ت ــه  تذکره نویــس فارغ بال ــم و حوصل ــا فضــل و عل ــع، تنهــا ب ــه واق ب
ــِع  ــز اســکوتوس، مداف ــم: جــان دون ــاد می آوری ــه ی ــاس را ب ــد. دســت کم خصــِم سرشــناِس ســنت آکوئین ــان برآم قدیســان و حکیم
ــِد  ــکوتوس را مجته ــر )اس ــری چیرگی ناپذی ــد، َجَدل گ ــِخ آن دوران برمی آی ــه از تواری ــان ک ــر« و آن چن ــاِح مطّه ــوی آموزه »لق پرتکاپ
دقیــق الّنظــر می خواندنــد در تمایــز بــا ســنت تومــاس، ملّقــب بــه مجتهــِد فرشته سرشــت، یــا بوناونتــورا ملّقــب بــه مجتهــد ملکوتــی(. 
ایــن نکتــه گویــا انــکار برنمی تابــد کــه در آن روزگار، حــوزه  علمیــه عظیــِم ایرلنــد، مقصــد و مجمــع طالــب علمانــی گردآمــده از هــر 
گوشــه و کنــاِر اروپــا بــود. ایــن حــوزه در تعلیــم معنویّــات از رقیبــان پیشــی گرفــت و بدیــن برتــری آوازه یافــت. گرچــه دعــاوی ای از 
ایــن دســت را بایــد بــا احتیــاط فــراوان معتبــر انگاشــت، )بــه قرینــه  حمّیــِت مذهبــِی همچنــان غالــب در ایرلنــد، کــه بــرای شــمایانی 
ــواریاب  ــاب و دش ــی دیری ــت مذهب ــن حمّی ــِت ای ــور درس ــد، تص ــوش نمی کنی ــان را فرام ــر دندان ت ــّک آوری زی ــان ش ــّذت ن ــه ل ک

ــی نیســت.  ــوچ و زاده خود-ســتایی و بزرگ نمای ــداری پ ــد، پن ــن، گذشــته پرفّر و فخــِر ایرلن ــه یقی ــب ب ــه احتمــاِل قری ــد( ب می نمای
اگــر بــه جــّد در پــی حجــت و برهانــی بــر ایــن امــر هســتید، انبــوِه در غبارخفتــه   بایگانــی آلمانی هــا مرجعــی همــاره دســت یافتنی 
ــن  ــافات ای ــت، اکتش ــوط اس ــوری روم مرب ــا امپرات ــوری روم ی ــخ جمه ــه تاری ــه ب ــا ک ــا آنج ــد ت ــا می گوی ــه م ــررو ب ــاال ف ــت. ح اس
ــارغ از درســتی و نادرســتی  ــی ف ــور باشــد. ول ــاید این ط ــاک خطاســت. ش ــاً همه پ ــخ خطاســت؛ تقریب ــی از بی ــتاداِن کارداِن آلمان اس
آنهــا، چــه جــای تردیــد در این کــه ایــن آلمانی هــای اهــل علــم  بودنــد کــه بــرای نخســتین بــار کــه شکســپیر را در مقــام شــاعری 
ــا آن  ــود؛ ت ــیده ب ــاِن شکســپیر پوش ــت از چشــم هم میهن ــن حقیق ــاندند )ای ــاعر شناس ــود ش ــاِن خ ــه هم میهن ــی ب ــی جهان در پایگان
هنــگام، انگلیســی ها اهمیتــی درجــه دوم بــرای شکســپیر قائــل بودنــد: هم وطنــی خــوش ذوق در ســرودِن شــعر غنایــی، کــه عشــقش 
بــه آبجــوی انگلیســی از حــّد متعــارف درمی گــذرد.( همیــن آلمانی هــا تنهــا کســانی در اروپــا بودنــد کــه بــه مســأله زبان های ِســلتی 
و تاریــخ پنــج ملّــت ِســلتی عالقــه نشــان می دادنــد. تــا همیــن چنــد ســال پیــش در اروپــا، پیــش از تأســیس انجمــن زبــاِن ِگلیــه در 
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ــود.  ــا ب ــِف آلمانی ه ــف و تصنی ــدِی موجــود، تألی ــاِن ایرلن ــای زب ــا دســتورها و فرهنگ ه ــن، تنه دوبلی
ــر  ــماره  ناپذی ــای  ش ــت. نام ه ــروری اس ــی آن ض ــای تاریخ ــن مبن ــان« و تبیی ــان و حکیم ــواِن »جزیره قّدیس ــاره  عن ــح درب کمی توضی
کلیســائیانی کــه منحصــرا در چارچــوب ملــی کار می کردنــد را کنــار می گذاریــم. چنــد دقیقــه ای همراهــی ام کنیــد تــا رّدپــای خیــِل 

ــر جــا گذاشــته اند، نشــان تان بدهــم. ــان ســلتی ای را کــه تقریبــاً در هــر کشــوری ب مبلّغ
غریــب بــه نظــر می رســد این کــه جزیــره ای ماننــد ایرلنــد در عیــن دورافتادگــی از مرکــِز فرهنــگ، چگونــه توانســت بــه مدرســه  ای 
بــرای مبلّغــان  مســیحی بــدل شــود. بــا این همــه، حتــی یــک بررســی شــتاب زده نیــز نشــان خواهــد داد کــه اگــر ایرلندی هــا ملّتــی 
جــوان بــا ســودای هم دوشــی فعــال بــا کارواِن اروپــا در ســر بودنــد، تأکیدشــان بــر توســعه  فرهنگــی بــا تکیــه   انحصــاری بــر منابــع 
بومــی معقــول نمی نمــود. فقــط ملّتــی باســتانی کــه آهنــگ احیــای افتخــارات تمــدِن گذشــته  را در قالب هــای نــو دارد، بــر چنیــن 

ــا می فشــارد.  ــه ای پ ــرد و روی رویک
واپســین ســتارگاِن آســمان ایرلنــد یــادآوراِن ســترگی و واالیــی تمــدِن گذشــته بــه ملت هــای اروپایــی هســتند . اکنــون، نــژاِد ِســلتی 
تــازه ای در حــال ظهــور اســت؛ نــژادی آمیختــه از عناصــِر ِســلتی کهــن و نژادهــای اســکاندیناوی، آنلگو-ساکســون و نورمــن. شــوِر و 
ــت  ــه هــم می آمیــزد و در کالبــِد هویّ ــر بنیــاِد روحیــه  ملــی کهــن جــان گرفتــه کــه پاره هایــی رنگارنــگ را ب حــاِل ملــی دیگــری ب

ــد. ــو می دم ــی ن باســتانی جان
ــر واقعیت هــا یکــی گرفتــه شــود. اگــر ناظــری متقاعــد شــده کــه  ــه ب ــا چشــم بســتِن عافیت طلبان ــد ب ــه آســانی می توان بی طرفــی ب
در دوراِن هنــری دوم تنش هــای خونیــن پیکــر ایرلنــد را شــرحه شــرحه شــکافت و در دوران ویلیــام پیــت، ایرلنــد انبانــی اهریمنــی از 
تباهــی و اخالق ســتیزی شــد، نمی توانــد بدیــن نتیجــه برســد کــه انگلســتان در ایرلنــد جنایــات چندانــی در خــوِر مکافــات مرتکــب 
ــِد  ــه کام و کمن ــر را ب ــه کشــوری کشــور دیگ ــگاه ک ــن اســتنتاجی ســراپا خطاســت. آن ــده، چنی ــم آین ــروز، ه ــم ام نشــده اســت. ه
ــده اند.  ــته ش ــه سرش ــا این گون ــت. آدم ه ــاروا انگاش ــت خورده را ن ــوِر شکس ــورِش کش ــوان ش ــر نمی ت ــد، دیگ ــی می کش خودکامگ
ــد کــه کشــوِر اســتعمارگر  ــاور نمی کن ــه، هیــچ کــس ب ــن عصــر و زمان ــازی، در ای ــا زرنگ ب ــِع شــخصی ی ــه  مناف جــز آدم هــای فریفت
ــه همــان کاری زننــد کــه برادران شــان  ــاب مســیحی دارد... اگــر ایرلندی هــای داخــل کشــور اکنــون نتواننــد دســت ب ــاِت ن تنهــا نّی
ــگاران انگلیســی از جــورج  ــود کــه هرگــز چنیــن نمی کننــد یــا ســتایِش تاریخ ن ــه معنــای آن نخواهــد ب ــد، ب در آمریــکا انجــام داده ان
واشــنگتن و تظاهرشــان بــه خشــنودی از پیشــرفت اســتقالل در جایــی ماننــد اســترالیا بــا اکثریــِت سوسیالیســت و جمهوری خواهــش 

ــی شــود. ــد منطقــی و معقــول ارزیاب ــان مشــتی مجنــون رفتــار کــردن، می توان ــا جدایی خواهــان ایرلنــد چون از یــک ســو، و ب
تفــاوت میــان روحّیــاِت ایرلندی هــا و انگلیســی ها... تــا انــدازه ای خاســتگاهی نــژادی و تــا حــدی نیــز در تحــوالت تاریخــی سرچشــمه 
دارد. تمــدِن مــا بافتــه و تافتــه از تــار و پــوِد عناصــری متنــوع اســت و برآمــِد آشــتی و آمیــزگارِی منــش ســتیزه جویانه مردمان اروپــای 
ــته های  ــت جوی رش ــاطی، جس ــتر و بس ــن بس ــوریایی. در چنی ــی س ــِگ دین ــازه و مرده ری ــی ت ــی، آداب بورژوای ــوق روم ــمالی، حق ش
ــر  ــار و بَ ــد، بی ب ــده باش ــاب، مان ــر و ن ــه بک ــر- ک ــک دیگ ــای دور و نزدی ــا و بُن پاره ــر بافه ه ــِر دیگ ــته از تأثی ــاک - پیراس ــدی پ پیون
ــژاد ســاکن ایرلنــد نیــز بیــش از دیگــران حــّق چنیــن  ــان ســزاوار ســخریّه نیســت؟ ن ــا زب ــژاد ی ــِت کــدام ن اســت. امــروزه الِف اصال
گزاف گویــی را نــدارد. ملیــت، اگــر ماننــد بســیاری امــور دیگــر کــه چاقــوی جّراحــی دانشــمنداِن امــروزی نفــِس آنهــا را بریــده، واقعــاً 
خیالــی خــام و خــوش از آب درنیایــد، تنهــا هنگامــی موجــه می نمایــد کــه شــالوده  آن بســی فراتــر و واالتــر از امــور دگرگون شــونده ای 
ــه  ــه مالئک ــل را ب ــان مل ــرز می ــد رســم م ــد »خداون ــه می گوی ــدا می شــود ک ــی پی ــِه عارف ــد. متأل ــاِن انســانی باش چــون خــون و زب

وانهــاده«. بــه احتمــاِل قریــب بــه یقیــن، چنیــن تصــوری بیگانــه و بــری از  بُن مایــه ی  نــاب عرفانــی اســت.
مــن روی هــم انبــار کــردن دشــنام ها بــه انگلســتان بــه خاطــر کارنامــه ی  ننگیــن اش در ایرلنــد را کاری ســاده لوحانه می دانــم. هیــچ 

فاتحــی از ســر تصــادف فاتــح نمی شــود؛ انگلســتان بــا همــان عمــق ســنگ دلی اش، زیــرک نیــز بــود. 
در گســتره  امــور کاربــردی، ایــن واقعیــت جایگزیــِن تصویــِر منفــی کنونــی از ایرلنــد می شــود کــه وقتــی شــهروند ایرلنــدی  بــه خــارج 
از کشــور مــی رود و در محیطــی دیگــر قــرار می گیــرد، اغلــب بــه فــرد محترمــی بــدل می شــود. وضعیــِت اقتصــادی و فکــری حاکــم 
ــوچ و سلسله پیمان شــکنی ها، رمــق از روِح ایرلنــد  ــِت او نمی دهــد. ســده ها پیــکاِر پ ــه فردیّ ــر کشــور، رخصــِت بالیــدن و شــکفتن ب ب
ــس و  ــا، پلی ــر اینه ــزون ب ــت. اف ــته اس ــردی را کش ــل ف ــکاِر عم ــوان ابت ــا ت ــادره از کلیس ــای ص ــا و ممنوعیت ه ــت. منع ه ــوده اس رب
اداره  مالیــات و پــادگان هــم دســتبندهای محکمی تــری بــر دســتاِن وی بســته اند. کســی کــه از عــّزِت نفــس برخــوردار اســت، دیگــر 
ــِر  ــذار ژوپیت ــی گ ــه گوی ــرد ک ــش می گی ــرزمین ها را در پی ــن س ــتابان راِه دورتری ــان و ش ــان هراس ــه چن ــد؛ بلک ــد نمی مان در ایرلن

خشــمگین، خــدای آذرخــش، بــه زادبــوم وی افتــاده اســت. 
ــِب  ــد، صاح ــی ثروتمن ــد؛ مردمان ــن می رس ــون ت ــانزده میلی ــه ش ــاالت متحــده ب ــدی در ای ــراِن ایرلن ــه  مهاج ــِت جامع ــروزه جمعی ام
اقتــدار و صنعت پیشــه. شــاید همیــن نکتــه را بتــوان گــواِه آن گرفــت کــه رؤیــای احیــا]ی شــکوِه تمدنــِی زوال یافتــه [ایرلنــد، خیالــی 

ــت!  ــام نیس ــر خ یک س
اگــر ایرلنــد توانســته اســتعدادهای کاربــردی خویــش را در خدمــت دیگــران درآورد، پــس در وضعیــِت کنونــی داخــِل ایــن کشــور بایــد 
چیــزی آزارنــده و بازدارنــده، نامســاعد، یأس پــرور و آزادی کــش وجــود داشــته باشــد کــه مانعــی در راِه نثــاِر حاصــِل ســعِی فرزنــدان 
ایرلنــد بــه زادبــوِم خویــش ]و خدمــت بــه میهــن[ اســت. امــروزه همچنــان کــوچ ایــن قوهــای وحشــی ادامــه دارد. ایرلنــِد ُخــرد و خــوار 
زیــر آوار ویرانــی و آســیب تباهــی ، بــاز هــر ســاله، شــصت هــزار فرزنــد خــود را از دســت می دهــد. از ســال 1850 تــا امــروز، بیــش 
ــه ای از  ــر روز دعوت نام ــه ه ــت ک ــوان یاف ــد نمی ت ــتی در ایرلن ــکا شــده اند. اداره  پُس ــدی رهســپار آمری ــون مهاجــر ایرلن ــج میلی از پن
مهاجــران بــه دســت بســتگان  و دوســتان  جامانــده در خانه شــان نرســاند. پیرهــای کشــور فاســدند و کــودکان و بینوایــان محکــوم بــه 

مانــدن در ســرزمینی کــه در آن، آهن جفــِت آویختــه بــر گــردِن مطیــع را یوغــی دیگــر می بندنــد؛ آنجــا کــه پیرامــوِن بســتر مــرِگ 
ــزاِر  ــان دادن و کشیشــان، کارگ ــرم صــدور فرم ــر، حاکمــان گ ــده در درِد درمان ناپذی ــا و نفــس، فشــرده و پیچی ــِی تهی شــونده از ن تن

واپســین آییــن  بالیــِن انســان.
ــک  ــب نزدی ــره ای رقی ــادی: جزی ــر اقتص ــت. از نظ ــد یاف ــمایلی خواه ــکل و ش ــه ش ــا چ ــاخته  م ــدِن بازس ــم تم ــت ببینی ــب اس جال
ــِک  ــی  مســتّقل و کنســول گری های کشــور در یکای ــای بازرگان ــا پایگاه ه ــاد و خــالق، ب ــه، خودبنی ــوری دو زبان ــک جمه انگلســتان، ی
بندرهــای جهــان. از منظــر اخالقــی: قــد برافراشــتِن هنرمنــد و اندیشــمنِد ایرلنــدی در اروپــای کهــن- هنرمنــدان و اندیشــمندانی کــه 
ــان،  ــار از آرزو و آرم ــری، سرش ــت جنســی و هن ــم و تربی ــره از تعلی ــرده، بی به ــیدایانی پریشــان و پژم ــد، ش ــون ارواحــی غریبه ان اکن
ولــی دریغــا عاجــز از عــزِم گامــی برداشــتن بــه ســمِت آن، مغلــوِب روحیه هایــی کودکانــه، خصلــت زرنگ بــازی و طنزپــرداز؛ بــه قــول 

ــب.«  ــّی القل ــای قس ــروف »ایرلندی ه مع
اعتــراف می کنــم کــه تــا وقتــی کاخ جــاِن مــا در چنــِگ چیرگــِی خودکامگــِی رومــی اســت، در شــورش و خیــزش علیــه خودکامگــِی 

ــم.   ــودی نمی بین ــی ها س انگلیس
... بــرای مــن تنهــا یــک چیــز بــه روشــنی روز اســت. وقــت آن فرارســیده و بــس فرصــت ســرآمده تــا ایرلنــد یــک بــار بــرای همیشــه 
ــاره اســت، بایــد کــه بیــدار شــود؛ وگرنــه همــان بهتــر  ــا ناکامی هایــش کنــار بیایــد. اگــر بــه راســتی، ایرلنــد را یــارای زایشــی دوب ب
کــه ســر در َکَنــف و َکَفنــی بپوشــاند و بی دلهــره و دلواپســی در گــوِر خویــش بیارمــد. اســکار وایلــد یــک بــار بــه یکــی از دوســتان 
ــا  ــاری هســتیم.« ایرلندی ه ــای قّه ــتان حّراف ه ــان باس ــی از دوران یون ــم؛ ول ــچ کاری نمی کنی ــا هی ــا ایرلندی ه ــود: »م ــه ب ــن گفت م
ــری  ــد دی ــرد. ایرلن ــالب ک ــوان انق ــات جویی ها نمی ت ــا و مماش ــازدم آدم ه ــا دم و ب ــی ب ــتند، ول ــت هس ــداِن فصاح ــواراِن می چابک س
اســت کــه انبــوِه گزافــی از کلی بافــی و ســوء تفاهــم فــرآورده اســت. اگــر ایــن کشــور، بــه جــّد در پــی باالکشــیدن پــرده بــرای آغــاز 
ــه صحنــه درآیــد.  ــار بایــد یک پارچــه، تمام قامــت و اســتوار ب ــاز در انتظــار تماشــایش نشســته ایم، ایــن ب نمایشــی اســت کــه از دیرب
ــان  ــه آن ــا ب ــدراِن م ــه چنــدان دور، پ ــدرزی را می دهیــم کــه روزگاری ن ــه گرداننــدگاِن ایرلنــدی نمایــش همــان ان ــن همــه، ب ــا ای ب
دادنــد: »بجنبیــد! مطمئــن ام کــه حداقــل مــن هرگــز بــه چشــم خــودم باالرفتــن پــرده را نخواهــم دیــد، چــون تــا آن موقــع، مــن بــا 

آخریــن قطــار بــه خانــه برگشــته ام.« 
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ــاب  شــده در ســرزمینی ناشــناخته  ــان خــود را پرت ــا ناگه ــد ی ــرک کرده ان ــی را ت ــی و جهان ــه جای ــه اینک ــد؛ آگاه ب ــا مهاجرن مدرن ه
ــاس از  ــی احس ــن چیرگ ــا در عی ــه. مدرن ه ــه خان ــت ب ــرای بازگش ــدان ب ــوری چن ــد و ش ــی امی ــیل، ب ــالف آش ــر خ ــد، و ب یافته ان
دســت دادگی، دورافتادگــی، بیگانگــی، خــأ، فقــدان و فراموشــی بــر جانشــان، موقعیــِت خــود را بــه رســمیت می شــناختند و بــا ایــن 
ــر  ــه  کــردن در بی خانگــی ب ــا خان ــا ب ــه »قلــب تاریکــی« چشــم می دوختنــد و می کوشــیدند ت ــا آن می رفتنــد؛ ب ــه جــدال ب شــیوه ب

حــِس آوارگــی فائــق آینــد.
بــدل شــدن مهاجــرت بــه مضمونــی ثابــت در روایــِت ادبــی و بیــاِن هنــری مــدرن، بازتــاِب بیرونــی و نا گریــِز آگاهــِی مــدرن بــه مثابــه  
»آگاهــی از فقــدان« یــا »آگاهــی مهاجرانــه« اســت. جیمــز جویــس، نمونــه ای اســت از مدرن هــا و نیــز مدرنیســت های ادبــی. بــدوِن 

تخیــل مهاجرانــه، جویــس زاد و ذوق ضــروری بــرای خلــق آنچــه آفریــد، نداشــت.
ــا عنــوان بنیــاد گــذارد و در آثــار دانشــگاهی مربــوط بــه  انتشــارات دانشــگاه فلوریــدا در ســال 1994 تصمیــم گرفــت مجموعــه ای ب
جویس شناســی را چــاپ کنــد. در بیســت و دو ســال گذشــته، شــصت و ســه عنــوان کتــاب در ایــن مجموعــه  منتشــر شــده اســت. 
تازه تریــن کتــاب از مجموعــه  »جیمــز جویــِس فلوریــدا«، مهاجــران ویراســتی انتقــادی اســت کــه یــک قــرن پــس از نخســتین چــاپ 
ــس  ــه جوی ــه ای نیســت ک ــا نمایش نام ــا ترجمه شــده، تنه ــه فارســی تبعیدی ه ــه ب ــران ک ــد. مهاج ــازار می آی ــه ب ــه ب ــن نمایش نام ای
ــا  ــاس ب ــس در قی ــِر جوی ــن اث ــگاه و اهمیــت ای ــی جای ــون از او در دســت اســت. ارزیاب ــه ای اســت اکن ــا نمایش نام ــی تنه نوشــت، ول
ــار وی مانــده و طیــف وســیعی از دیدگاه هــای دور  دیگــر آثــارش، مســأله ای همچنــان مناقشــه برانگیز میــان منتقــدان و مفســران آث

و نزدیــک را پدیــدآورده اســت.
امپراتــوری و زیــارت در آثــار کنــراد و جویــس اثــری دیگــر از ایــن مجموعــه اســت کــه بــا مقایســه  دو نویســنده  مدرنیســت، مســأله  
بازنمایــی ادبــی جغرافیــای قلمروهــای مســتعمره  بریتانیــا را پیــش می کشــد: »جــوزف کنــراد و جیمــز جویــس خــود شــیفته  نقشــه های 
جغرافیــا بودنــد، یکــی دلــداده فضاهــای ســفید و کشف ناشــده  میــاِن خطــوط، دیگــری عاشــِق امــکاِن بازآفرینــی گریزگاه هــای شــهر 
ــدی  ــه امــر مقــدس پیون ــدوی )atavistic drive(  معطــوف ب ــه ای ب ــگاه نویســنده  کتــاب، میــان امپریالیســم و ران در ادبیــات.« از ن
وجــود دارد کــه جویــس و کنــراد کوشــیده اند در آثــار خــود بــه شــکلی سنت شــکنانه نمایــش دهنــد و ســاختگی بــودن تقابل هــای 
دو قطبــی را فــاش کننــد؛ مثــال اینکــه غــرب، قطــِب عقالنیــت در جهــان اســت و همــه  آشــوب ها و بی معنایی هــا در مناطــق دیگــر 
ــه  ــد ب ــران، میلــی مــدام دارن ــر و گــروه زائ ــرد زائ ــر الگــوی »قطــب« آن ســامان دهی و بازســازی شــود. در کنــراد »ف ــد ب جهــان بای
رهایــی از جهــاِن غیرمعنــوِی عــدم قطعیــت، باخودبیگانگــی و فرمان بــرداری. ایــن، راهــی بــرای اثبــاِت قــدرِت خویــش نیــز هســت.« 
جویــس نیــز زائــر را کســی تصویــر می کنــد کــه در پــی تــرِک ســرزمین هنجارهــای ســنتی و بُریــدن از جهــاِن دنیــوی اســت. بهــای 
چنیــن بُریــدن و پشــت کردنــی بــه جهــاِن دنیــوی می توانــد تبعیــِد خــود بــه ســیاره ای خیالــی و خیال انگیــز باشــد؛ ســفرهایی کــه 
ــه  ــاِن چنیــن ســفرهای اخالقــی و معنــوی هرگــز ب ــه رســتگاری اســت. نویســنده  کتــاب می پرســد گرچــه راهی هــدف آنهــا نیــل ب
ــه معنــای سیاســی و حتــی شــخصی هــم از اندیشــه   ــا وطــن )home( ب ــی آی ــه وطــن« نمی اندیشــند، ول ــه ب »بازگشــت پیروزمندان
ــه ایــن اســت کــه ســفر آنهــا از »مبدأیــی« آغــاز می شــود؟ هم چنیــن وی بدیــن نکتــه اشــاره می کنــد  ــان غایــب اســت؟ مگــر ن آن

Exiles: A Critical Edition
James Joyce. University Press of Florida, 2016

Empire and Pilgrimage in Conrad and Joyce
Agata Szczeszak-Brewer, University Press of Florida, 
2010

Ulysses in Focus, Genetic, Textual, and Personal views
Michael Groden, University Press of Florida, 2012

James Joyce and the Exilic Imagination
Michael Patrick Gillespie, University Press of Florida, 
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کــه شــکوفایی و کامیابــی ادبــی هــر دو نویســنده پــس از مهاجــرِت آنــان رخ داد و کســی 
چــون جویــس پروایــی نداشــت کــه آشــکارا بگویــد در حصــار کشــوِر خــود، کلیســای خــود 
ــه دوش  ــه ب ــس خــود را »خان ــال بســته اســت. جوی ــر و ب ــواده  خــود، خالقیتــش پَ و خان
ــا  ــش را ب ــته voluntary exile« خوی ــرِت خودخواس ــد او »مهاج vagabond « می خوان

ــرد. ــان می ک ــن اســتعاره بی ای
ــس  ــن اولی ــِل مت ــخ و تحلی ــه تاری ــز ب ــه نی ــن مجموع ــر ای ــال های اخی ــار س ــی از آث یک
اختصــاص دارد: اولیــس؛ از منظــِر نقــِد تکوینــی، متن شــناختی و شــخصی، رشــته  
گفتارهــای مایــکل گــوردن اســتاِد ادبیــات انگلیســی در دانشــگاه وســترن اونتاریــو اســت 
ــراد شــده. نویســنده  کــه طــی چندیــن ســال در دانشــگاه ها و کنفرانس هــای گوناگــون ای
ــدان فرانســوی اشــاره می کنــد کــه روش نقــِد  ــه گروهــی از ناق ــه ب ــار از جمل در پیش گفت
ــارت،  ــار روالن ب ــر آث ــتر ب ــا بیش ــد. آنه ــه نهادن ــی )critique génétique( را پای تکوین
ــدار  ــردازان نام ــا کریســتوا، ژاک الکان و دیگــران نظریه پ ــن سیکســو، ژولی ــدا، هل ژاک دری
نیمــه  دوم ســده  بیســتم اشــراف داشــتند. در نقــد تکوینــی، هــر یادداشــت، پیش نویــس، 
چرک نویــس، خالصه نوشــت یــا هــر متــِن کوتــاه و بلنــدی کــه نویســنده هنــگام نوشــتِن 
ــد، نــه  متــن اصلــی فراهــم آورده، جزیــی از سیســتم یــا دســتگاِه متــن بــه شــمار می رون
ــا  ــد ب ــد. منتق ــه کار نمی آین ــر ب ــون دیگ ــه اکن ــن ک ــازی مت ــرای آماده س ــی ب ــط اوراق فق
ــی  ــن اصل ــدن مت ــته ش ــِد نوش ــا، فراین ــن متن ه ــک از ای ــر ی ــت و وزن ه ــنجش اهمی س
را بازســازی می کننــد و آن متن هــا را »پیــش- متــن« )avant-texte(  می خواننــد، 
شــبیه جفــِت جنیــن. منتقــد بــا دانــش و آگاهــی متن شــناختی خــود میــان زبان شناســی 
ــاب،  ــل کت ــج فص ــازد. پن ــل می س ــک( پ ــن )هرمنوتی ــیر مت ــوژی( و تفس ــی )فیلول تاریخ
ــز  ــر نی ــار فصــل دیگ ــد. چه ــخ تطــور آن می پردازن ــی اولیــس و تاری ــِد تکوین ــه نق ــا ب تنه
ــاب،  ــره  کت ــد. مؤخ ــث می گذارن ــه بح ــس را ب ــناختی اولی ــوِن متن ش ــای گوناگ جنبه ه
نقــد شــخصی اثــر جویــس اســت؛ این کــه چگونــه آثــار جویــس و بــه ویــژه اولیــس بــرای 
مایــکل گــوردن اهمیــت یافــت و پژوهــش بــر روی آفریده هــای نویســنده  پــرآوازه  ایرلنــدی 

ــرای زندگــی فکــری وی داشــته اســت. چــه دســتاوردهای طلبیــده و نطلبیــده ای ب
ــس از  ــه  جوی ــرِح تجرب ــه ش ــپی، ب ــکل جیلس ــه، مای ــل مهاجران ــس و تخی ــز جوی در جیم
ــه وطنــی کــه خودخواســته آن  ــه اش نســبت ب مهاجــرت می نویســد و احســاس های دوگان
ــی وی  ــای ادب ــکاِن دائمــی روایت ه ــا م ــدان بازگشــت، ام ــز ب ــر هرگ ــرد و دیگ ــرک ک را ت
شــد. هــر نویســنده یــا هنرمنــد ادبــی تنهــا بــا بازســازی بنیــادی تخیــل می توانــد نیــروی 
خالقیــت خــود را همچنــان خروشــان نــگاه دارد. در ایــن کتــاب نویســنده نشــان می دهــد 
کــه چگونــه تخیــل مهاجرانــه  منحصــر بــه فــرِد جویــس شــکل گرفــت و در چــه فراینــدی 
بــه آفرینــش آثــاری جــاودان انجامیــد. جویــس زادگاهــش را تــرک کــرد بی آنکــه قربانــی 
ــه دلخــواه خــود از دوبلیــن  ــا فقــر مالــی باشــد. او ب ســرکوب سیاســی، فاجعــه  طبیعــی ی
ــروری  ــود ض ــِی خ ــل ادب ــرورش تخی ــان و پ ــف جه ــرای کش ــرت را ب ــون مهاج ــت، چ رف
می دیــد. بــه همیــن ســبب نویســنده در آغــاز کتــاب فهــِم مهاجــرت بــه مثابــه  تجربــه ای 
درونــی جویــس و بســتر تاریخــی آن را شــرط ضــروری درِک درســت آثــار ایــن نویســنده  
ایرلنــدی می دانــد. مســأله فقــط نوشــتن دربــاره  مهاجــرت نیســت؛ بلکــه نوشــتن بــا تخیــل 
مهاجرانــه اســت؛ نمــوِد ادبــی ایــن تخیــل و ظهــور زبانــی و روایــی آن مهاجرانــه اســت؛ هــر 
چــه او بنویســد مهاجرانــه خواهــد بــود. در دیباچــه، »بســتر مهاجــرت: درآمــدی انتقــادی« 
نویســنده بحثــی روشــنگر دربــاره  انــواِع مهاجرت هــا و تجربه هــا و بازنمایی هــای گوناگــون 
آن در نویســندگان دو ســده  گذشــته پیــش می کشــد و بــه تأثیــر نوســتالژی در بازســازی 
تصویــر و احســاس نویســنده از گذشــته اشــاره می کنــد. فصــل نخســت، »دریافــِت 
ــه   ــری از زمین ــود« )Joyce Exilic Self-Conception( تصوی ــس از خ ــه  جوی مهاجران
ــه دســت  ــرک وطــن و سرگذشــِت مهاجــرت او ب ــرای ت تاریخــی تصمیم گیــری جویــس ب
ــه ایرلنــد از خــارج« داســتان مهاجــرت جویــس  می دهــد. »دوبلینی هــا؛ نخســتین نظــر ب
ــت  ــس از آن روای ــی وی را پ ــای ادب ــد آفرینش ه ــال 1904 و رون ــود در س ــن خ از میه
ــه در  ــد. »مهاجــرت دائمــی اســتیفن دالدس« »بازبینــی ریچــارد: نوســتالژی و کین می کن
مهاجــران« »اولیــس: مهاجــران در خیابــاِن میــن« و »فینــگان بیــداری و بازگشــت مهاجــر« 
چهــار فصــل دیگرنــد کــه ادوار و اشــکاِل تأثیــر مهاجــرت در اندیشــه  جویــس و همچنیــن 

ــد. ــارش می کاون ــه  آث ــی آن را در ســبک و درون مای ــی ادب بازنمای

پدیــده مهاجــرت گروه هــای انســانی از ســرزمین یــا مکانــی بــه ســرزمین و مــکان دیگــر تاریــخ و آغــاز مشــخصی نــدارد، و بی گمــان 
ــود  ــادی و خ ــرت ع ــکل مهاج ــه ش ــانی، ب ــای انس ــوچ گروه ه ــز ک ــده نی ــد در آین ــر می رس ــه نظ ــد داشــت. ب ــه خواه ــان ادام همچن

ــی باشــد. ــم بین الملل ــات مه ــا و موضوع ــان یکــی از پدیده ه ــاری و ناخواســته، همچن ــا اجب خواســته ی
ــی  ــی و حت ــی، فرهنگ ــی، عاطف ــتگی های ذهن ــد وابس ــان می ده ــد نش ــع مقص ــر در جوام ــای مهاج ــه  گروه ه ــی هم ــه زندگ تاریخچ
ــه نســبت  ــز ب ــران نی ــر باهمســتان مهاج ــوده و هســت. ه ــران ب ــه  مهاج ــای هم ــه ویژگی ه ــادری از جمل ــه ســرزمین م اقتصــادی ب
ــان،  ــرزمین مادری ش ــی س ــی- اجتماع ــرایط سیاس ــا ش ــد و ی ــه مقص ــی در جامع ــا زندگ ــه ب ــی، در رابط ــع جمع ــای مناف اولویت ه
برنامه هــای مختلفــی ســامان داده، فعالیت هــای گوناگونــی انجــام می دهنــد. در همیــن زمینــه موفق تریــن باهمســتان های 
ــات  ــز حی ــخصی و نی ــی ش ــه  زندگ ــران در حیط ــت مهاج ــن و تقوی ــه گرفت ــی ریش ــت در پ ــه نخس ــد ک ــی بوده ان مهاجر،جامعه های
جمعــی خــود بوده انــد، ســپس بــر پایــه میــزان تــوان مالــی، تخصصــی و حضــور در نظــام قــدرت و سیاســت گذاری و تصمیم گیــری 

ــده اند. ــذار ش ــه و تاثیرگ ــادری پرداخت ــرزمین م ــا س ــه ب ــان در رابط ــتگی ها و آرزوهایش ــه دلبس ــد، ب ــه  مقص جامع
ــا متقاضــی  ــک، پیشــرفته و مقصــد میلیون ه ــه کشــورهای دموکراتی ــن و شــرایط اعطــای حــق شــهروندی در هم ــه قوانی ــی ب نگاه
ــی »مهاجــر  ــای موقعیــت قانون ــرای ارتق ــری، ب ــار جهــان نشــان می دهــد کــه همــه کشــورهای مهاجرپذی مهاجــرت در گوشــه و کن
بــودن« بــه »شــهروند« و برخــورداری از همــه  حقــوق و مزایــای قانونــی اتبــاع کشــور، قوانیــن و شــرایطی بعضــا دشــوار وجــود دارد.
در کانــادا هــر مهاجــر قانونــی و یــا هــر فــردی کــه تقاضــای پناهندگــی سیاســی یــا اقتصــادی و اجتماعــی او رســما پذیرفتــه شــده 
باشــد، پــس از گذشــت چهــار تــا پنــج ســال از اقامــت و ارائــه تقاضــای دریافــت شــهروندی، حتــی بــا حفــظ تابعیــت کشــور زادگاه 
خــود و در مــواردی حفــظ دو یــا ســه تابعیــت کســب کــرده از روش هــای دیگــر، می توانــد شــهروندی کانــادا را کســب کنــد و همچــون 

متولــدان و کســانی کــه چنــد نســل از پیشــینیان آنــان در کانــادا زندگــی کرده انــد، شــهروند کامــل و تمــام عیــار کانــادا شــود.
ــن  ــره زمی ــن کشــور ک ــد فرهنگی تری ــن کشــوریکی از چن ــد ای ــادا نشــان می ده ــار و بررســی های رســمی و منتشــر شــده در کان آم
اســت. در میــان شــهرهای کانــادا کالن شــهر تورنتــو، بــا مردمــان و مهاجرانــی از بیــش از  صــد ملیــت، فرهنــگ، قومیــت، زبــان و نــژاد، 

متنوع تریــن شــهر قومــی- فرهنگــی جهــان لقــب گرفتــه  اســت. 
ــادا، کــه یکــی   ــد قومــی و چنــد فرهنگــی کان ــاره ویژگی هــای باهمســتان های مهاجــر در جامعــه چن ــا بررســی و ژرفن گــری در ب  ب
ــع مهاجــران بیشــتر  ــک از جوام ــق ؛ کدام ی ــک ناموف ــد و کدام ی ــق  بوده ان ــر موف ــک از کشــورهای مهاجرپذی ــرد کدام ی ــی ب ــوان پ می ت
بــه تقویــت نیروهــا و توانایی هــای افــراد متعلــق بــه فرهنــگ و زبــان و ملیــت اولیــه خــود در جامعــه مقصــد پرداخته انــد و کدام یــک 
ــد؛ کــدام باهمســتان  ــا اجتماعــی- فرهنگــی ســرزمین مــادری خــود بوده ان بیشــتر درگیــر مســائل و تغییــر و تحــوالت سیاســی و ی
توانســته  اســت در ســاختار سیاســی و نهادهــای تصمیم گیــری جامعــه  مقصــد بیشــتر نفــوذ کنــد و از ایــن نفــوذ و حضــور در جهــت 
بهبــود زندگــی مهاجــران اســتفاده کنــد، و کــدام گــروه قومــی- فرهنگــی بخــش عظیمــی از نیروهــا و توانایی هــای فکــری و زمانــی 
ــه هــدر داده اســت؛ کــدام گــروه   ــا دور از دســترس و ناشــدنی، ب ــه آرزوهــا و ادعاهــای هرچنــد موجــه، ام ــرای رســیدن ب خــود را ب
پیوندهــای اجتماعــی، فرهنگــی، فکــری و اقتصــادی اعضــای خــود را اســتوارتر کــرده اســت، و کــدام باهمســتان بــا خطاهــا و اجــرای 
ــه بی اعتمادی هــا دامــن زده، حــس  شــیوه های ناکارآمــد و منســوخ، مناســبات فــردی و اجتماعــی اعضــای خــود را سســت کــرده، ب
تعلــق اجتماعــی و شــهروندی نســبت بــه جامعــه مقصــد را تضعیــف کــرده و نیــز )بــه دالیــل بســیار( نتوانســته بــرای ســرزمین مــادری 

خــود گام کارســازی بــردارد.

9
9



مقدمتــا بایــد یادآور شــد فــارغ از موج هــای مهاجرتــی ایرانیان در 
دوره هــای تاریخــی پیــش از دوران کنونــی، در بیــش از ســه دهــه 
ــم.  ــران بوده ای ــا از ای ــترده ترین مهاجرت ه ــاهد گس ــته ش گذش
آمــار و مســتندات قابــل اعتمــادی دربــاره تعــداد مهاجــران ایرانی 
در حــدود ســه دهــه گذشــته وجــود نــدارد. تخمین زده می شــود 
ــه دالیــل متفــاوت و شــیوه های  ــا پنــج میلیــون ایرانــی ب ســه ت
گوناگــون، خواســته و یــا ناخواســته از وطــن مهاجــرت کرده انــد. 
بررســی چگونگــی وضعیــت کلــی باهمســتان های ایرانــی بســی 
دشــوار اســت. در فقــدان آمــار دقیــق و مســتند نمی تــوان 
انتظــار داشــت تاریخچــه و گزارش هــای جــدی دربــاره وضعیــت 
ــان مهاجــر  ــه ایرانی ــزان توانمندی هــای همــه جانب زندگــی و می

در کشــورهای مقصــد وجــود داشــته باشــد.
بــر اســاس آخریــن سرشــماری رســمی در کانــادا )ســال 2011( 
ــی کــه از سرشــماری ســال  ــزودن میانگیــن تعــداد مهاجران و اف
2011 تــا بعــدی بــه کانــادا آمده انــد اکنــون حــدود 200 
ــت  ــد، ملی ــی چــون محــل تول ــر اســاس معیارهای ــه ب ــزار- ک ه
ــدر و  ــار و ملیــت پ ــادری، تب ــان م ــادا، زب ــه کان ــان ورود ب در زم
مــادر- ایرانــی بــه شــمار می آینــد، در کانــادا زندگــی می کننــد. 
ــژه  ــو، به وی ــتان انتاری ــان در اس ــر از آن ــزار نف ــد ه ــش از ص بی
کالن شــهر تورنتــو )شــامل شــهر تورنتــو و شــهرهای اطــراف در 

ــد. ــت دارن ــری( اقام شــعاع حــدود 50 کیلومت
ایــن گــروه از مهاجــران ایرانــی و ایرانــی تبــار، در میــان گروه های 
ــژه  ــه دیگــر کشــورها، موقعیــت و وضعیتــی وی ــی مهاجــر ب ایران
ــار  ــران ایرانی تب ــروه از مهاج ــن گ ــی ای ــتین ویژگ ــد. نخس دارن
تراکــم جمعیتــی و جغرافیایــی  اســت. در هیــچ کشــور دیگــری، 
ــزار شــهروند و  ــکا، بیــش از صــد ه ــاالت متحــده آمری ــی ای حت
مهاجــر ایرانــی در یــک محــدوده جغرافیایــی محــدود و مشــخص 
ــو  ــهر تورنت ــان کالن ش ــر ایرانی ــی دیگ ــد. ویژگ ــی نمی کنن زندگ
ــی  ــی عقیدت ــی، گوناگون ــتگی طبقات ــی و وابس ــب جمعیت ترکی
ــوه  ــای بالق ــی(، و توانایی ه ــی ـ زبان ــی و قوم ــی و مذهب )سیاس

ــه هنــگام ورود و اقامــت در کاناداســت. ــی و تخصصــی ب مال
ایــن ویژگی هــا بــه اضافــه شــرایط خــاص کانــادا، ماننــد 
ــی در  ــی و فرهنگ ــر قوم ــای مهاج ــگاه گروه ه ــت و جای موقعی
ــل  ــوق کام ــه حق ــران ب ــان مهاج ــتیابی آس ــز دس ــه و نی جامع
شــهروندی )در مقایســه بــا بســیاری از دیگــر کشــورهای مهاجــر 
پذیــر(، وضعیــت باهمســتان ایرانــی و ایرانــی تبــار را نســبت بــه 
ــی متفــاوت  ــا از جهات ــی در نقــاط دیگــر دنی باهمســتانهای ایران

ــرده اســت. ک
در چنــد دهــه گذشــته نهادهــا و ســازمان های فرهنگی اجتماعــی 
ــه زندگــی ایرانیــان  ــرای رســیدگی و ســامان دادن ب متعــددی ب

ــت.  ــده اس ــیس ش ــو تأس ــهر تورنت ــادا و کالن ش ــر در کان مهاج
ــی  ــو« کــه اینــک تنهــا نامــی از آن باق ــان انتاری »انجمــن ایرانی
ا ســت، حــدود ســی و پنــج ســال پیــش ایجــاد شــد. »ســازمان 
ــش  ــه پی ــه ده ــه س ــک ب ــه نزدی ــز ک ــو« نی ــی انتاری ــان ایران زن
ســازمان های  فعال تریــن  و  قدیمی تریــن  از  شــده،  تأســیس 
اجتماعــی ایرانیــان مهاجــر بــه کانــادا و حتــی کشــورهای 
دیگــری اســت کــه محــل اقامــت ایرانیــان مهاجــر بــوده و هســت. 
ــابقه ترین  ــی« از پرس ــیتکت های ایران ــان و آرش ــون مهندس »کان

ــوز فعــال اســت. ــی در کاناداســت کــه هن نهادهــای ایران
ــه  ــان مهاجــر ب ــه ایرانی ــد ک ــه نشــان می ده ــد نمون ــن چن همی
کانــادا، از نخســتین ســال های ورود بــه ایــن کشــور بــه تأســیس 
ــان  ــن ایرانی ــی »انجم ــته اند. ول ــه داش ــی توج ــای اجتماع نهاده
ــل  ــاالنه و قاب ــای س ــورداری از بودجه ه ــم برخ ــه  رغ ــو« ب انتاری
توجــه دولتــی، بــه جــز بــرای یکــی دو ســال )آن هــم بــا نشــیب 
و فرازهــای فــراوان( نتوانســت بــه وظیفــه خدمــت رســانی خــود 
عمــل کنــد و نــه تنهــا الگویــی بــرای ایرانیــان مقیــم اســتان های 
دیگــر کانــادا نشــد، بلکــه دچــار سرنوشــت غم انگیــزی شــد. ایــن 

ناکامــی ریشــه در جــای دیگــر دارد.
ــو« و  ــی انتاری ــان ایران ــازمان زن ــت »س ــتمرار فعالی ــل اس دلی
ــای  ــی« و نهاده ــیتکت های ایران ــان و آرش ــون مهندس ــا »کان ی
دیگــری کــه به تدریــج تأســیس شــده اند، بــا میــزان متفاوتــی از 
موفقیــت ، آن اســت کــه یــا گرایــش و تمرکــز صنفــی داشــته اند و 
یــا فعالیت شــان متوجــه گــروه ویــژه ای از افــراد باهمســتان، مانند 
زنــان، مهندســان و وکال بــوده اســت. امــا نهــادی چــون »انجمــن 
ایرانیــان انتاریــو«، کــه دلیــل وجــودی آن فراگیــر بــودن و توجــه 
بــه منافــع همــه ایرانــی ـ کاناداییهــای انتاریــو بــوده، دســت آویز 
و قربانــی گرایش هــا و اهــداف مشــخصا سیاســی احــزاب و 
گروه هــا و فعــاالن سیاســی مختلفــی شــد کــه بــه جــای تمرکــز 
ــه  ــر، ب ــان مهاج ــه ایرانی ــترک هم ــکالت مش ــائل و مش ــر مس ب
ــتند و در  ــه داش ــران توج ــل ای ــی داخ ــوالت سیاس ــر و تح تغیی
پــی دســتیابی بــه آرزوی بازگشــت هرچــه زودتــر بــه ســرزمین 

مــادری و بــه ثمــر رســاندن باورهــای سیاســی خــود بودنــد.
ــی  ــی ـ کانادای ــتان ایران ــی باهمس ــی و کیف ــد کّم ــم رش به رغ
متاســفانه طــی ســال های گذشــته ایــن نگــرش و تفکــر همچنــان 
ادامــه داشــته اســت. رویدادهــای سیاســی ـ اجتماعــی پیچیــده 
داخــل ایــران نیــز بــه نوعــی موجــب بدتــر شــدن وضعیــت شــده 

اســت.
ــی ـ  ــتان ایران ــی باهمس ــب جمعیت ــد و ترکی ــه رش ــه ب ــا توج ب
ــی و تخصصــی اعضــای آن، حــدود  ــی و ظرفیت هــای مال کانادای
ده ســال پیــش ضــرورت تشــکیل یک نهــاد فراگیــر کــه حافــظ 
ــه  ــادا )در مرحل ــه کان ــر ب ــان مهاج ــه ایرانی ــی هم ــع عموم مناف
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ــه سرنوشــت  ــر همیــن اســاس و الهــام گرفتــن از تجــارب گذشــته، به ویــژه ب نخســت ایرانیــان ســاکن انتاریــو( باشــد، طــرح شــد. ب
ــادا«، اقداماتــی انجــام شــد. ــا عنــوان »کنگــره ایرانیــان کان ــرای تأســیس نهــادی فراگیــر ب ــو«، ب ناموفــق »انجمــن ایرانیــان انتاری

ــادا کــه بــر اســاس قوانیــن موجــود گروه هــای قومــی و مهاجرتــی حــق دارنــد افــزون بــر اســتفاده از حقــوق  در کشــوری ماننــد کان
شــهروندی، در حفــظ و اشــاعه ارزش هــا و میــراث فرهنگــی و قومــی خــود هــم بکوشــند، باهمســتان ایرانــی ـ کانادایــی نیــز حــق دارد 
ــه امــور و نیازهــای مشــترک ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــی،  ــا ضمــن هماهنگــی و ســامان دادن ب نهــاد فراگیــری داشــته باشــد ت
اجتماعــی، آموزشــی، هنــری و غیــره، صــدای مشــترک و پــل ارتباطــی باهمســتان ایرانــی کانادایــی بــا جامعــه متنــوع کانــادا و دیگــر 

جوامــع قومــی و فرهنگــی باشــد.
ــان  ــی نش ــه خوب ــون ب ــال 2008 تاکن ــیس در س ــاز تأس ــو(، از آغ ــش انتاری ــادا )بخ ــان کان ــره ایرانی ــه کنگ ــابقه و تجرب ــفانه س متاس
می دهــد کــه هنــوز نگرشــی کــه عامــل اصلــی ناکامــی »انجمــن ایرانیــان انتاریــو« بــود، بــه همــان صــورت و بــا همــان قــدرت، میــان 
گروهــی از فعــاالن باهمســتان ایرانــی- کانادایــی )عمدتــا افــرادی کــه چــه بــه شــکل فــردی و یــا حزبــی، گروهــی و ســازمانی، تغییــر 

و تحــوالت سیاســی داخــل ایــران در کانــون توجــه آنــان اســت( وجــود دارد.

مشــارکت مهاجــران در زندگــی سیاســی- اجتماعــی جامعــه ای چنــد فرهنگــی چــون کانــادا یکــی از اساســی ترین پایه هــا و زمینه هــای 
پیشــرفت و موفقیــت آنهــا در جامعــه مقصــد اســت. بررســی پیشــینه فعالیت هــای باهمســتانهای قومــی- فرهنگــی در کانــادا نشــان 
می دهــد نســل های اول مهاجــران، بــه دالیــل بســیار روشــن و قابــل درک، گرایــش و در مــواردی امــکان عملــی مشــارکت سیاســی 
را نداشــته و ندارنــد. امــا نســل های دوم و ســوم، بــه رغــم پــاره ای مشــکالت و موانــع کــه نظــام فرهنگــی مســلط بــر کل جامعــه در 
ــری  ــای تصمیم گی ــی و نهاده ــام سیاس ــد و وارد نظ ــاز می کنن ــج راه را ب ــد، بتدری ــرار می ده ــان ق ــی آن ــای سیاس ــیر فعالیت ه مس
ــهروندان  ــد »ش ــان می ده ــادا، نش ــده در کان ــی و تصمیم گیرن ــای سیاس ــی نهاده ــت کنون ــی وضعی ــوند. بررس ــه می ش ــور جامع در ام
ســفید پوســت« نســبت بــه شــهروندان متعلــق بــه جوامــع قومــی- فرهنگــی حضــوری قویتــر و گســتردهتری در آن نهادهــا دارنــد. 
ــه طــور محســوس فزاینــده در نهادهــای قانون گــذاری و  ــه جوامــع مهاجــر و قومــی- فرهنگــی حضــوری ب امــا شــهروندان متعلــق ب

ــد. ــری دارن تصمیم گی
ــی ـ کانادایــی« در صحنــه سیاســی و نهادهــای  ــر موضــوع، اینــک پرســش آن اســت کــه باهمســتان »ایران ــی ب پــس از مــروری کل
ــه از حضــور پیوســته و  ــر ســه ده ــزون ب ــه اف ــادا ک ــه کان ــان مهاجــر ب ــی دارد؟ ایرانی ــکان و موقعیت ــادا چــه م ــری در کان تصمیم گی
فزاینده شــان در ایــن کشــور می گــذرد، تــا چــه حــد بــه مشــارکت سیاســی توجــه دارنــد و بــرای حضــور در نهادهــای تصمیم گیرنــده 
ــه  کار و زندگــی و فعالیت هــای گوناگــون شــده ، و نســل  ــادا وارد صحن ــه کان ــی ب ــه نســل دوم مهاجــران ایران کوشــیده اند؟ اینــک ک
ســوم نیــز در نهادهــای آموزشــی، بــا معیارهــا و ضوابــط کامــال کانادایــی رشــد می کننــد و پــرورش می یابنــد، آیــا بــه نســبت تعــداد، 
ــژه عالیقــی کــه در زمینــه ی  آزادی خواهــی و دموکراســی طلبــی از  ــی، و به وی ســابقه حضــور، توانایی هــای فکــری و تخصصــی و مال
ــان آگاه  ــن دومش ــی وط ــی- اجتماع ــری سیاس ــای تصمیم گی ــان در نهاده ــرورت حضورش ــت و ض ــه اهمی ــد، ب ــان می دهن ــود نش خ

شــده اند؟
مــروری بــر تاریــخ دســت کم بیســت ســاله ایــن باهمســتان در کانــادا نشــان می دهــد کــه تقریبــا در هــر انتخابــات  سیاســی در ســطح 
فــدرال و به ویــژه اســتان انتاریــو، افــرادی از باهمســتان ایرانــی- کانادایــی اشــتیاق شــدید خــود را بــه حضــور در پارلمــان فــدرال و 
ــا چــرا از تعــداد نســبتا  ــل توجــه و نشــانه ای مثبــت اســت. ام ــد کــه از جهتی قاب اســتانی و حتــی در ســطوح شــهری نشــان داده ان
قابــل توجــه کاندیداهــای ایرانــی تبــار بــرای انتخــاب شــدن در مجالــس قانون گــذاری فــدرال، اســتانی و شــوراهای شــهر، تنهــا چهــار 

مــورد موفقیــت وجــود داشــته اســت؟
ــرای حضــور در نهادهــای قانون گــذاری و تصمیم گیــری  ــی تبــار ب ــودن موفقیــت کانادایی هــای ایران شــاید یکــی از دالیــل محــدود ب
کانــادا در ســطح های فــدرال، اســتانی و شــهری ایــن باشــد کــه ســایر جوامــع مهاجــران بــه ایــن کشــور، بیــش از باهمســتان ایرانــی 
بــه رویدادهــای سیاســی کانــادا عالقــه و توجــه دارنــد. برعکــس، توجــه و تمرکــز ایرانــی- کانادایی هــا بــه تحــوالت ســرزمین مــادری 
ــادا را  ــی کان ــن رویدادهــای سیاســی داخل ــی عادی تری ــی- کانادای ــراد باهمســتان ایران ــه نظــر می رســد حتــی بســیاری از اف اســت. ب

ــان ارتبــاط دارد، پی گیــری نمی کننــد. ــواده  آن ــان و نیــز خان ــا زندگــی روزمــره حرفــه ای، تحصیلــی و مالــی آن کــه ب
ــه  ــد ک ــته نشــان می ده ــال های گذش ــا و مشــاهدات س ــود. تجربه ه ــد مســتقال بررســی ش ــه آن بای ــی و ادام ــن وضعیت ــل چنی دالی

ــد- در ســال های اخیــر  ــا حــدی فرهنگــی بوده ان ــا هنــری و ت ــی فعالیت هــا- کــه غالب ــی، به رغــم گوناگون ــی- کانادای باهمســتان ایران
ــه  ــای مهاجــر ب ــر از دیگــر گروه ه ــی، ناموفق ت ــه کانادای ــون جامع ــای گوناگ ــد حضــور و مشــارکت در بخش ه ــی بســیار، مانن از جهات
ــابقه  ــن س ــی، هم چنی ــی و تخصص ــای مال ــاظ توانایی ه ــداد، از لح ــر تع ــی از نظ ــی- کانادای ــتان ایران ــه باهمس ــد، گرچ ــادا بوده ان کان

ــادا بیشــتر و پیشــتر از دیگــر جوامــع مهاجــران هســتند. ــه کان زمانــی مهاجرت شــان ب
یکــی از دالیــل عــدم موفقیــت و ازهــم گســیختگی باهمســتان ایرانــی- کانادایــی ایــن اســت کــه هــر تحــول سیاســی- اجتماعــی در 
ایــران یــا در رابطــه بــا ایــران، موجــب هیجــان و التهــاب شــدیدی میــان ایرانیــان مهاجــر و نســبتا فعــال می شــود. گروهــی از افــراد کــه 
خــود را »فعــاالن سیاســی« وابســته بــه احــزاب و گروه هــای سیاســی اغلــب فرامــوش شــده می داننــد و در عمــل تــوان برگــزاری یــک 
گردهمایــی دویســت نفــره را نیــز ندارنــد، موجــب بــروز برخــی رفتارهــای خصومت آمیــز میــان در روابــط اجتماعــی ایرانیــان مهاجــر 
ــود،  ــراز وج ــرای اب ــی ب ــتفاده از فضــای هیجان ــوء اس ــتیزه جویی و تســویه حســاب های شــخصی، س ــد س ــی مانن ــوند؛ رفتارهای می ش
حســادت و توجیــه انفعــال شــخصی و گروهــی در زمینــه ی  فعالیت هــای اجتماعــی- فرهنگــی، جنجــال آفرینــی بــه منظــور تحمیــل آرا 
و عقایــد ایدئولوژیکــی و حزبــی بــه دیگــران، هتاکــی و تخریــب شــخصیت افــراد مخالــف بــا عقایــد آنــان، تحریــف و جعــل واقعیت هــا، 
دامــن زدن بــه فضــای هیجانــی و شــعاری و میــدان داری، ســیاه و ســفید دیــدن رویدادهــا، خائــن و وابســته و مــزدور خوانــدن طــرف 

مقابــل، پراکنــدن شــایعه و گزارش هــای بــی پایــه و اســاس، هم چنیــن آســیب زدن بــه نظــام روابــط اجتماعــی.
ــک  ــراد ی ــط اف ــی در رواب ــای بحران ــود فض ــه وج ــرا ک ــد؛ چ ــد دی ــیب خواهن ــگان آس ــمومی هم ــوده و مس ــای آل ــن فضاه در چنی
ــراد شایســته و  ــی بســیاری از اف ــز و روی گردان ــار جمعــی آســیب می رســاند و هــم موجــب گری ــه حیثیــت و اعتب باهمســتان هــم ب
ــی  ــژه نســل جــوان، از فعالیت هــای اجتماعــی خواهــد شــد؛ نســلی کــه حفــظ و پویایــی آینــده باهمســتان های ایران عالقمنــد، به وی

ــود. ــان خواهــد ب ــر دوش آن در جامعــه مهاجــرت، ب

ــی از ضــرورت همــکاری،  ــی- کانادای ــال در باهمســتان ایران ــراد فع ــا و اف ــون، بســیاری از نهاده ــه مناســبت های گوناگ سال هاســت ب
ــان  ــی گم ــه دارد. ب ــان ادام ــیختگی هم چن ــم گس ــا از ه ــد، ام ــخن می گوین ــی س ــتان ایران ــان باهمس ــی در می ــری و هم صدای هم فک
گوناگونــی افــکار، عقایــد و ســلیقه ها و روش هــای کار میــان افــراد و نهادهــای یــک باهمســتان هرچنــد کوچــک، نشانه آشــکار ســالمت 
ــه نشــانی  ــی مشــاهده می شــود، ن ــی ـ کانادای ــه سال هاســت در باهمســتان ایران ــا آنچه ک ــی مناســبات در درون آن اســت. ام و پویای
از ســالمت و پویایــی، بلکــه تصویــری غیرقابــل انــکار از یــک »نابســامانی« مزمــن اجتماعــی اســت. در همــه ســال هایی کــه از آغــاز 
ــان مهاجــر،  ــر ایرانی ــات گریبان گی ــاره یکــی از موضوع ــی درب ــان اعضــای آن حت ــی« می گــذرد می ــی- کانادای ــه ایران تشــکیل »جامع

همدلــی و هماهنگــی مشــاهده نشــده اســت.
انــدک فعــاالن باهمســتان ایرانــی ـ کانادایــی، به ویــژه دربــاره مســائلی کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه شــرایط سیاســی اجتماعی 
ــام و  ــای اته ــاد فض ــر و ایج ــای یکدیگ ــا و توانایی ه ــردن نیروه ــی ک ــت، خنث ــی، ضدی ــت پراکندگ ــت، در نهای ــوط اس ــران مرب ای

ــادا هســتند. ــه کان ــن باهمســتان در کل جامع ــی ای ــره عموم ــه چه ــاندن ب ــیب رس ــرخوردگی و آس ــت و گســترش س هتک حرم
ــل  ــن حداق ــا آموخت ــوز راه درازی ت ــان، هن ــه ادعاهایش ــم هم ــی، به رغ ــی- کانادای ــتان ایران ــای باهمس ــن اعض ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
ضابطه هــا و معیارهــای مناســبات معقــول و محترمانــه اجتماعــی پیــش رو دارنــد. تــا زمانــی کــه نیاموزنــد کــه فکــر و ســلیقه سیاســی 
و عقیدتــی آنهــا و حلقــه دوســتان و گروهــی کــه بــه آن تعلــق دارنــد، نظــر همــه افــراد باهمســتان نیســت، تــا زمانــی کــه نپذیرنــد 
ــه زندگــی در  ــوط ب ــا در برخــی مســائل مرب ــا گرایش هــای گوناگــون سیاســی عقیدتی و تنه ــرادی اســت ب باهمســتان متشــکل از اف
جامعــه مهاجــرت می تواننــد اشــتراک فکــر و منافــع داشــته باشــند، تــا زمانــی کــه نپذیرنــد باهمســتان و مســائل و امکانــات موجــود 
آن نردبــان و ســکوی پرتــاب منافــع شــخصی و گروهــی آنهــا نیســت و تــا زمانــی کــه نپذیرنــد احتــرام فــردی و گروهــی آنهــا در منــوط 

و مشــروط بــه محتــرم شــمردن عقایــد و منافــع جمعــی دیگــران اســت، وضعیــت موجــود همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.
گفتنــی اســت نــکات و تصویــر انتقــادی فــوق یــک وجــه از ســیمای کلــی باهمســتان ایرانــی- کانادایــی اســت. وجــه دیگــر چهــره 
ایــن باهمســتان، به ویــژه در ســال های اخیــر، تحــرک و پویایــی چشمگیری اســت کــه در زمینه هــای مختلــف فرهنگــی، اقتصــادی و 
هنــری در میــان برخــی اعضــای آن مشــاهده می شــود. بی گمــان اســتمرار و ریشــه گرفتــن ایــن فعالیت هــا، اگــر بــا رفــع نابســامانی  
فعالیت هــای اجتماعــی و نیــز مشــارکت هرچــه بیشــتر همــه اعضــای باهمســتان در جامعــه گســترده و چنــد فرهنگــی کانــادا همــگام 

و همــراه شــود، باهمســتان ایرانــی- کانادایــی را نیــز در رده باهمســتان های پویــا و موفــق موجــود در کانــادا قــرار خواهــد داد.
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یــک وزیــر در کابینــه و هفــت نماینــده در پارلمــان 
ــای  ــزاب و گروه ه ــال در اح ــو فع ــا عض ــه ده  ه ــه اضاف ب
سیاســی ســهم ایرانیــان در سیاســت ســوئد اســت. ده هــا 
اســتاد و پژوهشــگر در دانشــگاه ها، نویســندگان، شــاعران، 
ــان  ــی، صاحب ــهور تلویزیون ــان مش ــگاران، مجری روزنامه ن
شــرکت های بــزرگ تجــاری، پزشــکان، مهندســان و 
هنرمنــدان ایرانی تبــار در همــه عرصه هــای اجتماعــی 
ــد و کمتــر شــهروند ســوئدی  جامعــه ســوئد حضــور دارن
هســت کــه دوســت ایرانــی یــا ایرانی تبــار نداشــته باشــد. 
ایرانی هــا همــه جــا هســتند؛ امــا بزرگ تریــن گــروه 
مهاجــر ســوئدی نیســتند. آنهــا تنهــا یکــی از گروه هــای 
رنگارنــگ مهاجــران در ایــن کشــور شــمال اروپــا هســتند.

ســوئد، بیــش از یــک قــرن اســت کــه بــا جمعیت هــا و گروه هــای مختلــف آمیختــه اســت؛ گرچــه جمعیــت مهاجــر تبــار آن تنهــا 15 
درصــد اســت. اواخــر قــرن 19 و اوایــل قــرن بیســتم،20 درصــد جمعیــت ســوئد، بــه آمریــکا مهاجــرت کردنــد و ســوئد دچــار کمبــود 
نیــروی کار شــد. در ســال های نخســت قــرن بیســتم مرزهــای خــود را بــه ســوی مهاجــران بازکــرد و بعــد از جنــگ جهانــی اول آنهــا 
را بســت و اقامــت مهاجــران را محــدود بــه شــرایط پناهندگــی سیاســی کــرد. پنــج هــزار آلمانــی بعــد از بــه قــدرت رســیدن حــزب 
نــازی بــه ســوئد پناهنــده شــدند. در دهــه 1960 و در اوج شــکوفایی اقتصــادی ســوئد، هــر ســال30 تــا 60 هــزار نیــروی کاری بــه 

ــد.  ــوئد مهاجــرت می کردن س
در دهــه 70 و80 میــالدی مــوج جدیــد مهاجــران پناهنــده وارد ســوئد شــدند. هرســال 10 تــا30 هــزار مهاجــر ایرانــی، عراقــی، کــرد، 
شــیلیایی، یوگوســالو و غیــر آنــان وارد ســوئد  شــدند. در ســال های94 و 95 میــالدی بــه دنبــال جنگ هــای بالــکان، 170 هــزار نفــر 

از یوگوســالوی ســابق بــه ســوئد آمدنــد.
حضــور ایرانیــان در ســوئد هیچــگاه مثــل امــروز پررنــگ نبــوده اســت. در 1976، چنــد ســال پیــش از انقــالب ایــران، تنهــا 1412 ایرانی 

در ســوئد زندگــی می کردنــد کــه بــرای ادامــه تحصیــل یــا تجــارت بــه ســوئد آمــده بودنــد.
پــس از انقــالب ایرانیــان بیشــتری بــه ســوئد مهاجــرت کردنــد، امــا تــا ســال ها بعــد، یعنــی تــا 1984 تعدادشــان در ســال، از 579 

نفــر بیشــتر نشــد.
ــه  ــود و البت ــراق ب ــران و ع ــگ ای ــا جن ــب آنه ــی اغل ــل پناهندگ ــده شــدند. دلی ــه ســوئد پناهن ــی ب ــزار ایران ــش از ه ســال 1984 بی
ســرکوب سیاســی گروه هــای مخالــف نظــام جمهــوری اســالمی. در 1988 بیــش از شــش هــزار ایرانــی در ســوئد بودنــد و تــا 1990 

تعدادشــان بــه 32 هــزار نفــر رســید.
ــر در 1992  ــالی 2854 نف ــه س ــی شــد و ب ــران ایران ــث کاهــش مهاج ــوئد در 1989 باع ــت س ــی دول ــد سیاســت های مهاجرت هرچن
رســید، امــا پــس از 2006 دوبــاره ایرانیــان بــه ســوئد ســرازیر شــدند. در ســال 2010 و در ماه هــای پــس از انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــم در ســال های بعــد  ــن رق ــد. ای ــه ســوئد مهاجــرت کردن ــی ب ــات، بیــش از ســه هــزار ایران ــن انتخاب ــج ای و ســرکوب معترضــان نتای

کاهــش پیــدا کــرد، امــا مهاجــرت ایرانیــان بــه ســوئد همچنــان ادامــه دارد.
 حــاال بیــش از 110هــزار ایرانــی در چهــار نســل، در ســوئد نــه و نیــم میلیــون نفــری زندگــی می کننــد کــه 25 هــزار نفرشــان در 
اســتکهلم، 15هــزار نفــر در گوتنبــرگ و چندیــن هــزار نفــر در مالمــو و اوپســاال زندگــی می کننــد. باقــی جمعیــت در شــهرهای دیگــر 

ــد. ــوئد پراکنده ان س

ایرانیــان ســوئد یکــی از موفق تریــن گروه هــای مهاجــر شــناخته می شــوند؛ مهاجرانــی تحصیل کــرده، دارای قــدرت اقتصــادی خــوب 
و مشــارکت سیاســی فعــال.

بــه نظــر می رســد کــه ایرانیــان در میــان مهاجــران دیگــر ســوئد، کمتــر حاضــر بــه تــن دادن بــه تبعیــض و پذیــرش جایــگاه فرودســت 
بوده انــد. برخــالف بســیاری از گروه هــای مهاجــر کــه بــه ســوئد می آینــد، ایرانیانــی کــه موفــق می شــوند بعــد از چنــد ســال زندگــی 
در ســوئد زندگــی خوبــی بــرای خــود بســازند، بســیارند. انگیــزه پیشــرفت، در مقایســه بــا گروه هــای دیگــر مهاجــر در میــان ایرانیــان 
ــه  ــه ســوئد می آینــد نیــز ب ــه عنــوان پناهنــده ب ــه جــز نیروهــای متخصــص و تحصیل کــرده، حتــی ایرانیانــی کــه ب قوی تــر اســت. ب
ــان ســوئدی و اشــتغال اهمیــت ویــژه می دهنــد و بســیاری از آنهــا حاضــر نیســتند کــه جایــگاه اجتماعــی  تحصیــالت، یادگیــری زب

ــد. ــه بپذیرن پســت تری را در جامع
در تضــاد بــا برخــی از گروه هــای مهاجــران کــه بلندپــروازی کمتــری دارنــد، ایرانیــان ســوئد، اغلــب مهارت هایــی فــرا می گیرنــد کــه 
ــی  ــه همیــن دلیــل اســت کــه حتــی ایرانیان ــد. شــاید ب ــگاه اجتماعــی بهتــر و باالتــری قــرار بگیرن ــه آنهــا امــکان می دهــد در جای ب
کــه امــکان تحصیــل در ایــران را نداشــته اند، یــا مثــال مــدارک تحصیلــی خــود را بــه دلیــل فــرار از ایــران و تغییــر هویــت از دســت 
ــدن دوره هــای تحصیلــی، در اداره هــا، بیمارســتان ها، ســازمان ها و موسســات  ــا گذران ــد و ب ــد، در ســوئد از صفــر شــروع کرده ان داده ان
ــد و  ــتغال ایجــاد کرده ان ــد، اش ــل را برانگزیده ان ــه راه تحصی ــم ک ــی ه ــروی کار متخصــص مشــغول کار شــده اند. آنهای ــوان نی ــه عن ب
ــد کــه آنهــا را از دیگــر گروه هــای  ــه نوعــی منزلــت اجتماعــی و طبقاتــی دســت پیــدا کرده ان ــا ســرمایه گذاری کوچــک و بــزرگ، ب ب

ــه هــر کاری تــن می دهنــد، جــدا می  کنــد. ــرای گــذران زندگــی ب مهاجــر کــه ب
ــد. مهاجــران  ــا بســیاری از گروه هــای مهاجــر دیگــر متفاوت ان ــگاه اقتصــادی، از نظــر فرهنگــی هــم ب ــر جای ایرانیــان ســوئد عــالوه ب
ــده در آنهــا  ــه حفــظ فرهنــگ مذهبــی و ســنت های عقب مان ــه همیــن دلیــل تمایــل ب ــد و ب ــی اغلــب ســکوالر و تحصیل کرده ان ایران
ــه متوســط  ــد و از طبق ــه خــود بود ه ان ــرده در جامع ــای تحصیل ک ــب از گروه ه ــه اغل ــی ک ــوان مهاجران ــه عن ــان ب ــر اســت. ایرانی کمت
ــت  ــم اس ــر آن حاک ــدرن ب ــای م ــه ارزش ه ــد ک ــه جدی ــا جامع ــه ب ــکوالرتر و در نتیج ــی، س ــاالن سیاس ــار فع ــته اند، در کن برخاس
ــا ســرعت  ــان نمی بیننــد و در نتیجــه ب ســازگارترند. از نظــر فکــری و فرهنگــی، ایرانیــان تضــاد چندانــی میــان خــود و جامعــه میزب

ــد. ــودن می کنن ــه ب ــاس در خان ــد و احس ــاق می پذیرن ــتری انطب بیش
در مقابــل، گروه هــای مهاجــری کــه از کشــورهای مســلمان خاورمیانــه یــا شــمال آفریقــا می آینــد، متعصبتــر و پایبندتــر بــه شــعائر 
مذهبــی و حتــی ســنت های قومــی خــود هســتند. بســیاری از مهاجــران کشــورهای دیگــر خاورمیانــه، آمریــکای جنوبــی یــا اروپــای 
ــا هــم  ــد. گــروه بزرگــی از آنه ــا روستانشــین بوده ان ــر ی ــات کارگ ــن کشــور شــده اند و از طبق ــروی کار وارد ای ــوان نی ــه عن شــرقی، ب
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آوارگان جنــگ و درگیری هــای قومــی بوده انــد و بــه دلیــل تعلقــات مذهبــی یــا ســنتی، میــان خــود و جامعــه ســوئد نســبت نزدیــک 
ــد.  ــی نمی بینن فرهنگ

ــه  ــل ب ــدان خانواده هــای مهاجــر، تمای ــزی شــده فرزن ــه همیــن دلیــل، در آمارهــای نگــرا ن کننــده  ای کــه از ازدواج هــای برنامهری  ب
ــام ایرانیــان  افراطی گــری، رعایــت حجــاب، انجــام ناقــص ســازی جنســی، قتل هــای ناموســی و ماننــد آن منتشــر می شــود، کمتــر ن

ــود. ــده می ش دی
بــا ایــن حــال نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــه دلیــل تفاوت هــای درونــی مهاجــران ایرانــی از نظرفرهنگــی، جنســیتی یــا ســن، در میــزان 
ــرد،  ــر زن و م ــط براب ــل خشــونت خانگــی و رواب ــا مث ــی وجــود دارد و در برخــی از زمینه ه ــم تفاوت های ــان ه ــری ایرانی ــاق پذی انطب

هنــوز نفــوذ ســاختار ســنتی در زندگــی مهاجــران ایرانــی بــه ویــژه گروه هــای تــازه وارد، دیــده می شــود.

در شــهرهای مختلــف ســوئد بــه ویــژه شــهرهای بــزرگ کــه محــل تجمــع تعــداد بیشــتری از مهاجــران اســت، محله هــای مهاجرنشــین 
ــار انبوهــی از  ــک، در کن ــه هــم فشــرده و نزدی ــف، در گروه هــای ب ــا مهاجــران کشــورهای مختل ــد کــه در آنه مشــهوری وجــود دارن

ــد. ــی می کنن ــود زندگ ــی خ ــع بوم ــای تجم ــا و مکان ه مغازه ه
ــه  ــه آنهــا عالق ــی ب ــی نیســتند کــه مهاجــران ایران ــف اســت، مکان های ــی از میلت هــای مختل ــن محله هــا کــه گتونشــین مهاجران  ای
ــه  ــی ب ــا تمایل ــا ایرانی ه ــت، ام ــم نیس ــوئد ک ــی در س ــتوران ایران ــی و رس ــی و نانوای ــت و شیرینی فروش ــوپر مارک ــند. س ــته باش داش
گتونشــینی ندارنــد. آنهــا تاحــد امــکان از روابــط درهــم تنیــده و بســیار نزدیــک بــا هــم خــودداری می کننــد و عالقه شــان بــه ایجــاد 

ــا میزبانان شــان بیشــتر اســت.  رابطــه ب
ــی و  ــی، مذهب ــق خاطــر قوم ــه تعل ــه ای اســت ک ــژه مهاجــران خاورمیان ــه وی ــل زندگــی مهاجــران دیگــر ب ــن درســت نقطــه مقاب ای
ســنتی، آنهــا را بــا شــدت بیشــتری در کنــار هــم قــرار می دهــد. بســیاری از مهاجــران از کشــورهایی خاورمیانــه، آســیا یــا آمریــکای 
جنوبــی، مشــاغلی طراحــی می کننــد کــه بــرای انجــام آنهــا حتــی نیــازی بــه یادگیــری زبــان کشــور میزبــان وجــود نداشــته باشــد: 
مشــاغلی اغلــب خانوادگــی یــا دارای قابلیــت اســتخدام هموطنــان خــود کــه در آن ارتبــاط هرچــه کمتــری بــا مردمــان کشــور میزبــان 
ــت  ــع جمعی ــای تجم ــوان در محل ه ــر می ت ــلمانان را کمت ــژه مس ــه وی ــه و ب ــورهای خاورمیان ــران کش ــد. مهاج ــته باش ــود داش وج
ســوئدی مثــل رســتوران ها و تفریح گاه هــا دیــد. آنهــا تــالش کرده انــد بــرای جمــع شــدن و تفریــح کــردن، مــکان هــای ویــژه خــود 

را ایجــاد کننــد، خصلتــی کــه ایرانیــان آشــکارا ندارنــد.
ایرانیــان در عیــن فاصلــه گرفتــن از گتونشــینی، جامعــه فرهنگــی خــود را در ســوئد حفــظ کرده انــد. هفتــه ای در ســال نیســت کــه 
ــا حضــور ایرانیــان برگــزار نشــود. آنهــا 68 شــبکه  در آن مراســم و کنفرانــس، جلســه شــعرخوانی، ســخنرانی و نشســتی فرهنگــی ب
رادیویــی بــا گرایش هــای مختلــف دارنــد. جشــنواره و کنفرانــس بــا حضــور نخبــگان فرهنگــی از کشــورهای عربــی و خاورمیانــه هــم 

ــا ایرانیــان کمتــر اســت. کــم نیســت، امــا تعــداد و نســبت مشــارکت کنندگان بومــی در مقایســه  ب
ــی را برگــزار می کننــد. مثــال چهارشــنبه ســوری اســتکهلم  ــه فرهنــگ ایران ــق ب ــی متعل ــن جشــن های مل ــان اکنــون بزرگ تری ایرانی
بزرگ تریــن جشــن ایرانیــان سراســر اروپاســت. تفــاوت چشــمگیر ایــن مناســبات فرهنگــی بــا نمونه هــای مشــابه در میــان مهاجــران 
ــزان مشــارکت ایرانیان در برنامه هــا و مناســبت های  ــه همــان نســبت، می ــان اســت. ب ــرای جــذب مــردم کشــور میزب دیگــر، تــالش ب

ســوئدی مثــل جشــن های ســال نــوی میــالدی، جشــن نیمــه تابســتان بیــش از ســایر مهاجــران اســت. 
مجموعــه ویژگی هــای تحصیلــی، شــغلی و فرهنگــی ایرانیــان ســوئد باعــث شــده کــه مقامــات سیاســی و اقتصــادی ایــن کشــور بارهــا 
ــر اطــالق مــی   ــه گروه هــای دیگــر مهاجــر کمت ــری« معرفــی کننــد؛ صفتــی کــه ب ــن مهاجــران در انطباق پذی ــان را »موفق تری ایرانی

شــود.

مهاجــرت از ســرزمین کنونــی ایــران بــه قلمــرو فعلــی اســرائیل پیشــینه ای بیــش از دو هــزار و پانصــد ســاله دارد؛ زمانــی کــه بــا چیــره 
ــه  ــان بخت النصــر از اورشــلیم ب ــی کــه در زم ــه یهودیان ــان هخامنشــی ب ــن سرسلســله دودم ــا، ای ــر بابلی ه ــزرگ ب شــدن کــوروش ب
میــان دورود )بین النهریــن( و مناطــق غربــی ایــران امــروز کوچانــده شــده بودنــد، رخصــت داد بــه ســرزمین نیــاکان خــود بازگردنــد.

ــاز  ــالدی ب ــه 1815 می ــدرن ب ــرائیل در دوران م ــرزمین اس ــه س ــران ب ــان از ای ــده یهودی ــت ش ــی ثب ــرت گروه ــتین مهاج ــا نخس ام
ــاً بــر اســاس عقایــد مذهبــی، بــه »ســرزمین  می گــردد. در آن ســال گروهــی متشــکل از چنــد خانــواده یهــودی اهــل شــیراز، عمدت
ــدا در  ــت صی ــی از ایال ــه بخش ــدند ک ــاکن ش ــرائیل س ــمال اس ــد« در ش ــهر »ِصَف ــان در ش ــتر آن ــد. بیش ــرت کردن ــدس« مهاج مق

ــود.  ــی ب ــوری عثمان امپرات
مهاجــرت  یهودیــان از ایــران بــه »ســرزمین مقــدس« تــا یــک قــرن بعــد نیــز بــه شــکل پراکنــده ادامــه داشــت. مثــال در1892 گروهــی 
از یهودیــان تحــت تأثیــر چنــد رهبــر مذهبــی اهــل شــیراز و تهــران، بــه اســرائیل مهاجــرت کردنــد. در ایــن دوره، افــزون بــر صفــد، 

گروهــی از یهودیــان ایرانــی مهاجــر در حاشــیه شــهر اورشــلیم ســاکن شــدند. 
گفتنــی اســت مهاجــرت یهودیــان در ایــن دوره، ناشــی از انگیــزه مذهبــی بــوده اســت. آنــان بــه تقــدس اســرائیل بــه عنــوان »ســرزمین 

موعــود« بــرای یهودیــان معتقــد بــوده و بــاور داشــتند زندگــی و حتــی مــرگ در ایــن »خــاک مقــدس« ارزشــی دینــی دارد.
بــا آغــاز قــرن بیســتم برخــی تفکــرات ملی گرایــی یهــود، صیونیســم، کــه در اروپــا در اواخــر قــرن 19 شــروع شــده بــود، بــه مــرور 
ــا  ــان یهــودی ب ــرای ایرانی ــه بحــث گذاشــته شــد؛ هرچنــد مفهــوم صیونیســم ب ــران شــده و در میــان روشــنفکران یهــودی ب وارد ای
مفهــوم آن بــرای یهودیــان اروپایــی تــا حــدودی متفــاوت بــود. در میــان ایرانیــان یهــودی، صیونیســم از یــک ســو عاملــی بــود کــه بــه 
آنهــا در کشــاکش تحــوالت سیاســی و اجتماعــی در ایــران اعتمــاد بــه نفــس مــی داد؛ از ســوی دیگــر در چارچــوب مذهبــی، نمــادی 

ــد. ــی می ش ــتگاری تلق از رس
ــد. شــماری  ــدس« مهاجــرت کردن ــه »ســرزمین مق ــن ســال ها ب ــز در ای ــودی نی ــان غیریه ــی از ایرانی ــان، گروه های ــر یهودی ــزون ب اف
از ایــن مهاجــران بــه دالیــل مذهبــی بــه اســرائیل کوچیدنــد. مثــال پــس از آنکــه حکومــت عثمانــی بهــاءاهلل را بــه عــکا تبعیــد کــرد، 
گروهــی از بهاییــان بــرای نزدیــک بــودن بــه او بــه ایــن ســرزمین آمدنــد. برخــی نیــز بــا شــنیدن خبرهــای مربــوط بــه پیشــرفت های 
ــاکن در  ــی س ــاع ایران ــان اتب ــد. در آن زم ــرائیل آین ــه اس ــد ب ــم گرفتن ــی تصمی ــر اروپای ــای مهاج ــا ورود نخســتین  گروه ه ــه ب منطق

اســرائیل بــه شــماری رســید کــه حکومــت ایــران دو کنســولگری در شــهرهای اورشــلیم و یافــا راه انــدازی کــرد.
شکســت امپراتــوری عثمانــی در جنــگ جهانــی اول و تأییــِد قیمومیــت بریتانیــا بــر فلســطین، موجــی از احساســات میــان یهودیــان 

1
0

6

1
0

7



ایــران بــه راه انداخــت. گروهــی از آنــان کــه خواهــان مهاجــرت بــه فلســطیِن تحــِت قیمومیــت بریتانیــا بودنــد بــا مقاومــت مقامــات 
ایرانــی و بریتانیایــی مواجــه شــدند؛ نــه حکومــت ایــران بــه آنــان مجــوز خــروج مــی داد، نــه بریتانیــا بــه راحتــی بــه آنــان اجــازه ورود 

بــه فلســطین مــی داد. 
ــی«، از  ــت جهان ــازمان صیونیس ــازمان »س ــس س ــدق، ریی ــلیمان( کهن ص ــلومو )س ــات ش ــه در مکاتب ــوان از جمل ــار را می ت ــن فش ای
نخســتین تشــکیالت صیونیســتی در ایــران، بــا مقامــات بریتانیایــی، همچنیــن در برخــی مقــاالت منتشــر شــده در نشــریات یهودیــان 
ــان  ــروج یهودی ــازه خ ــرای دادن اج ــران ب ــت ای ــت از حکوم ــن درخواس ــتی ضم ــم« در یادداش ــریه »َهَخیی ــاًل نش ــد. مث ــران دی در ای
خواهــان مهاجــرت بــه اســرائیل، تضمیــن داد کــه ایــن مهاجــراِن بالقــوه نــه تنهــا ایــران را فرامــوش نخواهنــد کــرد، بلکــه میدانــی بــه 

نــام کــوروش در اورشــلیم خواهنــد ســاخت.
ــه اســرائیل پــس از اعــالم اســتقالل ایــن کشــور در 1948 میــالدی)1327 خورشــیدی(  ــران ب امــا بزرگ تریــن مــوج مهاجــرت از ای
و متعاقــب آن، شناســایی دو فاکتــوی اســرائیل از ســوی ایــران در آســتانه نــوروز 1329 رخ داد. در حالــی کــه شــمار یهودیــان ایرانــی 
مهاجــر بــه فلســطین/ ســرزمین اســرائیل در دوران قیمومیــت بریتانیــا بیــن ســه تــا پنــج هــزار نفــر بــود، ایــن رقــم در دو ســال نخســت 
ــه  ــه 1821 نفــر رســید؛ عــددی کــه پــس از شناســایی دو فاکتــوی اســرائیل از ســوی تهــران، ناگهــان ب پــس از اســتقالل کشــور ب
حــدود 23 هــزار نفــر در ســال های 1950-1951 رســید. ایــن مــوج گســترده از مهاجــرات یهودیــان ایرانــی بــه اســرائیل، کــه بعدهــا 
ــان  ــه آزار یهودی ــد ک ــر می آمدن ــه از شهرســتان های کوچک ت ــی می شــد ک ــت، بیشــتر شــامل یهودیان ــام گرف ــوروش« ن ــات ک »عملی
در آنهــا شــدیدتر از تهــران بــود و عمدتــاً شــرایط اقتصــادی مناســبی نیــز نداشــتند. اوضــاع آشــفته اقتصــادی و سیاســی ایــران در پــی 

ملــی شــدن صنعــت نفــت نیــز از دیگــر عوامــل تأثیرگــذار در ایــن مــوج عظیــم مهاجــرت بــود.
بــا فروکــش کــردن ایــن مــوج، مهاجــرت یهودیــان ایرانــی بــه اســرائیل کاهــش چشــمگیری یافــت. بــا بهبــود اقتصــاد ایــران و همزمــان، 
بهبــود موقعیــت اجتماعــی یهودیــان در کشــور، مهاجــرت یهودیــان ایرانــی بــه اســرائیل چنــان کاهــش یافــت کــه گاه در یــک ســال 
تنهــا چنــد خانــواده بــه اســرائیل نقــل مــکان می کردنــد. در نیمــه اول دهــه هفتــاد میــالدی، بــه طــور میانگیــن ســاالنه مهاجــرت از 
ایــران بــه اســرائیل 450 نفــر بــود. دولــت اســرائیل و ســازمان های مرتبــط بــا مهاجــرت نیــز کــه ایــران را کشــوری امــن بــرای زندگــی 
یهودیــان می دانســتند و عالقــه ای هــم بــه مخــدوش کــردن روابــط خــود بــا تهــران نداشــتند، از اوائــل دهــه هفتــاد میــالدی دیگــر 
تــالش چندانــی بــرای ترغیــب یهودیــان ایــران بــه مهاجــرت بــه اســرائیل نمی کردنــد. تــا 1977 میــالدی، اندکــی پیــش از انقــالب 
اســالمی، کمــی بیــش از شــصت هــزار یهــودی از ایــران بــه اســرائیل مهاجــرت کــرده بودنــد. در کنــار مهاجــرت بــه اســرائیل، در ایــن 

دوره، بــه ویــژه از میانــه دهــه شــصت میــالدی، شــاهد مهاجــرت معکــوس ایرانــی- اســرائیلی ها بــه ایــران نیــز هســتیم.
در ماه هــای منتهــی بــه انقــالب و ســال های اولیــه پــس از روی کار آمــدن جمهــوری اســالمی، مهاجــرت از ایــران بــه اســرائیل بــار 
دیگــر افزایــش یافــت؛ هرچنــد کــه انگیزه هــای مهاجــرت در ایــن دوره بــا انگیزه هــای مهاجــران دوره هــای پیشــین تفــاوت داشــت و 

گروهــی از مهاجــران »پناه جویــان« منتظــر آرام شــدن اوضــاع ایــران و بازگشــت بــه آن کشــور بودنــد. 
ــم شــدن شــمار  ــار ک ــران، در کن ــود نســبی اوضــاع در ای ــل بهب ــه دلی ــاله و ب ــگ هشــت س ــان جن ــس از پای ــر، پ در ســال های اخی
یهودیــان باقــی مانــده در آن کشــور، میــزان مهاجــرت یهودیــان ایرانــی بــه اســرائیل نیــز کاهشــی چشــمگیر یافتــه اســت. جــدول زیــر 

بیانگــر آمــار مهاجــرت یهودیــان ایرانــی بــه اســرائیل اســت:

ــالب  ــروزی انق ــه پی ــده ب ــاه مان ــر از دو م ــا کمت ــه 1948 ت ــاه م ــه از روز اســتقالل اســرائیل در 15 م ــت ک ــوان گف ــوع می ت در مجم
اســالمی در ایــران، 66661 تــن از ایــران بــه اســرائیل مهاجــرت کردنــد و از زمــان پیــروزی انقــالب تــا پایــان ســال 2014، 14149 
ــا  ــه اســرائیل از روز اســتقالل ت ــد. بدیــن ترتیــب، شــمار کل یهودیــان ایرانــی مهاجــر ب ــه اســرائیل مهاجــرت کردن ایرانــی یهــودی ب

ــد. ــن می رس ــه 80810 ت ــان 2014 ب پای
بــر اســاس آخریــن آمــار اعــالم شــده از ســوی اداره آمــار اســرائیل در 2015، کمــی بیــش از 45000 تــن از شــهروندان اســرائیل متولــد 
ایــران هســتند و متولــدان اســرائیل کــه پدرشــان متولــد ایــران اســت، حــدود 95000 نفرنــد. هرچنــد کــه اگــر محــل تولــد مــادر را 
بــرای متولــدان اســرائیل در نظــر بگیریــم و نســل ســوم ایرانی تبــاران را نیــز بــه ایــن ارقــام اضافــه کنیــم، شــمار کلــی ایرانی تبــاران 

اســرائیلی در حــال حاضــر در حــدود دویســت و پنجــاه تــا ســیصد هــزار تــن بــرآورد می شــود.

گــروه نخســت مهاجــران ایرانــی بــه »ســرزمین مقــدس« در شــهر صفــد ســاکن شــدند. امــا گروه هــای بعــدی مهاجــران عمدتــاً حومــه 
ــد، محــروم از حمایــت یهودیــان  ــد. ایــن گــروه از ایرانیــان کــه اکثرشــان بســیار فقیــر بودن ــرای زندگــی انتخــاب کردن اورشــلیم را ب
ــر  ــد، نخســت در زمینــی بای ــه ای( کــه پیشــتر مســتقر شــده بودن ــی و ترکی ــار( و ســفارادی )اســپانیایی، پرتغال اشــکنازی )اروپایی تب
خــارج از شــهر قدیمــی اورشــلیم چــادر زده و زندگــی می کردنــد. امــا کوتاه مدتــی بعــد بــه نقطــه ای دیگــر منتقــل شــدند و مدتــی 

ــد.  ــاد خــود ســاخته زندگــی کردن نیــز در یــک حلبی آب
نخســتین محلــه ویــژه ایرانی تبــاران در اورشــلیم در ســال 1900 میــالدی شــکل گرفــت. ایــن محلــه کــه »نـِـِوه شــالوم« )محلــه صلــح( 
نــام گرفــت، چهــره ای بســیار فقیرانــه داشــت، امــا در مدتــی کوتــاه چندیــن کنیســه در آن ســاخته شــد کــه نشــان دهنده پایبنــدی 
ــه  ــادت ب ــم عب ــرد- مراس ــاره ک ــی اش ــه کنیسه کاش ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــه ها- ک ــن کنیس ــود. در ای ــاران ب ــی ایرانی تب مذهب
ســبک ایرانــی انجــام می شــد. در ایــن دوران مهاجــران ایرانــی در ســاخت برخــی از معروف تریــن ســاختمان های اورشــلیم، از جملــه 

بیمارســتان »َشــَعِری تِصــِدک« )دروازه هــای حــق( نیــز نقــش داشــتند.
بــه مــرور بــا بهبــود اوضــاع اقتصــادی یهودیــان در ایــران و بــه تبــع آن، بهبــود اوضــاع اقتصــادی ایرانیانــی کــه بــه اســرائیل مهاجــرت 
می کردنــد، شــرایط جامعــه ایرانــی اســرائیل نیــز بهبــود یافــت. مثــاًل گروهــی از جامعــه یهودیــاِن بــه اجبــار مســلمان شــده مشــهدی 
کــه نســبتاً ثروتمنــد بودنــد، مابیــن ســال های 1903 تــا 1908 میــالدی محلــه »ِشــِوط تِصــِدک« )قبیلــه حــق( را در اورشــلیم بنــا 

کردنــد.
ــی در  ــرای زندگ ــود ب ــی از خ ــه چندان ــرائیل عالق ــه اس ــرت ب ــان مهاج ــی در زم ــان ایران ــار، یهودی ــران اروپایی تب ــالف مهاج ــر خ ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــان مهاجــر ایران ــای متشــکل جوان ــه، نخســتین گروه ه ــرای نمون ــد. ب ــزارع اشــتراکی( نشــان نمی دادن ــص« )م »کیبوت
زندگــی بــه کیبوتــص فرســتاده شــدند پــس از مدتــی مــزارع را تــرک کــرده و بــه شــهرها رفتنــد؛ برخــی نیــز بــه ایــران بازگشــتند.

ــی از  ــان ایران ــاوت یهودی ــر اقتصــادی و برداشــت متف ــه فق ــر، ادام ــای آشــکار فرهنگــی، حــس تحقی ــه تفاوت ه ــوط ب مشــکالت مرب
ــی برخــی از  ــه حت ــن دوره موجــب شــد ک ــاران- در ای ــِی غربی تب ــر خــالف برداشــت ســکوالر و مل ــی ب ــزم- برداشــتی مذهب صیونی
فعالیــن صیونیســت ایرانــی نیــز کــه بــه اســرائیل مهاجــرت کــرده بودنــد، بــه ایــران بازگردنــد. شــلومو کهن صــدق یکــی از ایــن افــراد 
بــود کــه در دهــه بیســت میــالدی بــه فلســطین تحــت قیمومیــت بریتانیــا مهاجــرت کــرد، ولــی پــس از مدتــی کــه نتوانســت بــا کشــور 

جدیــد خــو بگیــرد، بــه ایــران بازگشــت.
فقــر، نداشــتن تخصــص حرفــه ای و ســواد کــم از خصوصیــات جمعــی نخســتین گروه هــای یهودیــان ایرانــی مهاجــر بــه اســرائیل بــود. 
ــان را قــادر  ــا بهبــود اوضــاع اقتصــادی و تحصیالتــی یهودیــان در ایــران کــه از یــک ســو آن ــه بعــد، ب امــا از دهــه هفتــاد میــالدی ب
می ســاخت بــه اقــوام خــود در اســرائیل کمــک کننــد و از ســوی دیگــر موجــب می شــد مهاجــران جدیــد از ایــران بــه اســرائیل نیــز 
در ســطح باالتــری از لحــاظ علمــی و اقتصــادی باشــند، ایــن چهــره بــه مــرور تغییــر کــرد. انقــالب اســالمی کــه موجــب شــد گــروه 
ــد تغییــر  ــا ایــاالت متحــده مهاجــرت کننــد، رون ــه اســرائیل ی ــان موفــق در زمینه هــای علمــی و اقتصــادی نیــز ب بیشــتری از یهودی

چهــره جامعــه ایرانــی در اســرائیل را تســریع کــرد.
ــاً در شــهرها ســاکن شــده ا ند. در حــال حاضــر در کنــار اورشــلیم،  ــه اســرائیل عمدت همــان طــور کــه اشــاره شــد ایرانیــان مهاجــر ب
ــازمان های  ــز بســیاری از س ــاران را در خــود جــای داده اســت. مرک ــی از ایرانی تب ــت بزرگ ــو جمعی ــی تل آوی ــون در نزدیک شــهر خول
ایرانی تبــاران نیــز در خولــون اســت. جماعت هــای ایرانــی در شــهرهای دیگــر اســرائیل )مثــل بــت یــام، ریشــون لتصیــون، اشــکلون، 
ــد. در  نتانیــا، نهریــا وغیــره( وهمچنیــن دهکده هــا )مثــل موشــاو شــتوال و موشــاو مارگالیــوت در شــمال اســرائیل( هــم حضــور دارن
حیفــا، کــه مرکــز جهانــی بهائیــان در آن موجــود اســت، حــدود700 نفــر بهایــی زندگــی میکننــد، کــه تقریبــا 30 در صــد آنهــا ایرانــی 

یــا ایرانــی تبارنــد.
 اکنــون چندیــن رســتوران و غذاخــوری ایرانــی )همچــون ســلیمی، هیلولیــم، شمشــیری و شــهرزاد( عمدتــاً در مرکــز اســرائیل و تــل 
آویــِو بــزرگ مشــغول فعالیــت هســتند کــه عــالوه بــر مشــتریان ایرانــی، شــمار باالیــی از شــهروندان غیرایرانی تبــار اســرائیلی را نیــز 
بــه خــود جــذب می کننــد. شــاید بتــوان گفــت کــه مشــهورترین غــذای ایرانــی در اســرائیل، کوفتــه نخودچــی اســت کــه در اســرائیل 

آن را بــا نــام »ُگنــدی« می شناســند کــه نــام آن بیــن یهودیــان تهرانــی اســت.
کنســرت های موســیقی هنرمنــدان ایرانی تبــار اســرائیلی یــا هنرمنــدان مدعــو ایرانــی از دیگــر کشــورها بــه زبــان فارســی و همچنیــن 
ــان در اســرائیل اســت.  ــار رســانه های فارســی زبان، بخشــی دیگــر از فعالیت هــای فرهنگــی ایرانی ــاً کمــدی، در کن نمایش هــای عمدت
ــان فارســی و  ــه زب ــن اســرائیل را نیــز جــذب می کننــد، شــب های شــعر ب ــان بســیاری از متولدی ــن فعالیت هــا، کــه جوان ــار ای در کن
نمایشــگاه ســاالنه کتــب ایرانــی نیــز برگــزار می شــود کــه شــمار باالتــری از مهاجرانــی را کــه در ســنین باالتــر بــه اســرائیل آمده انــد، 

ــد. ــذب می کنن ج
ــرای جامعــه ایرانی تبــاران اســرائیل، ســاخت و اکــران فیلــم »باباجــون«  امــا مهم تریــن رخــداد فرهنگــی- هنــری ســال های اخیــر ب
بــود. ایــن ســاخته یــووال دلشــاد، فیلم ســاز ایرانی تبــار اســرائیلی، نخســتین فیلــم اســرائیلی بــه زبــان فارســی اســت. ایــن فیلــم کــه 
بــرای نخســتین بــار در جشــنواره فیلــم تورنتــو در 2015 بــه نمایــش داده شــد، برنــده جایــزه »اوفیــر«- بهتریــن فیلــم ســال اســرائیل- 
ــار را در روســتایی در  ــواده ایرانی تب و نماینــده اســرائیل در رقابت هــای اســکار شــد. »باباجــون« کــه داســتان ســه نســل از یــک خان
ــدگان نشــان می دهــد کــه  ــرو شــد. مشــاهدات نگارن ــن کشــور روب ــاران ای ــا اســتقبال گســترده ایرانی تب اســرائیل روایــت می کنــد، ب
ــال و  ــی زبانان ح ــترده فارس ــور گس ــا حض ــم، ب ــش فیل ــانس نمای ــد، در س ــران می کردن ــم را اک ــن فیل ــه ای ــینمایی ک ــالن های س س
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هــوای ســینماهای تهــران را بــه خــود می گرفتنــد؛ حــال و هوایــی کــه محــدود بــه ایــن فیلــم نبــوده و در بیشــتر مواقــع، زمانــی کــه 
فیلمــی ایرانــی یــا ســاخته کارگردانــی ایرانــی در خــارج از کشــور در ســینماهای اســرائیل نمایــش داده  می شــود، بــر ســینما ســایه 
می گســتراند. تابوشــکنی محســن مخلبــاف و حضــور او در اســرائیل نیــز در ســال های اخیــر نــه تنهــا بــا اســتقبال ایرانی تبــاران، بلکــه 

بــا اشــتیاق دیگــر اســرائیلی ها، بــه ویــژه اصحــاب هنــر روبــرو شــد.
ــرائیل  ــر در اس ــاد و هن ــا اقتص ــت ت ــف، از سیاس ــای مختل ــیاری در عرصه ه ــق بس ــار موف ــای ایرانی تب ــر چهره ه ــال های اخی در س
ظهــور کرده انــد. بــه طــور کلــی  اکنــون شــمار باالیــی از جوانــان ایرانی تبــار در اســرائیل دارای تحصیــالت دانشــگاهی هســتند و یــا بــا 
ــازار کیــف و کفــش،  ــه گفتــه می شــود کــه بخــش بزرگــی از ب ــرای نمون موفقیــت در بخــش تجارت هــای خــرد فعالیــت می کننــد. ب

قالــی و حبوبــات در اســرائیل در اختیــار تاجــران خــرد و کالن ایرانی تبــار اســت.

ــن ســازمان کــه  ــا گرفــت. ای ــوه شــالوم« پ ــه »ن ــاران ســاکن ســرزمین اســرائیل در ســال 1906 در محل نخســتین ســازمان ایرانی تب
»اَُهــِوی صیــون« )دوســتداران صیــون( نــام داشــت، مجموعــه ای از خدمــات اجتماعــی، بهداشــتی، فرهنگــی- آموزشــی و مذهبــی را 
بــه ایرانیــان ســاکن اورشــلیم ارائــه مــی داد. ربــای یعکــوب ِملَِمــد مســئولیت مدرســه ایــن مؤسســه را بــر عهــده داشــت. دیگــر ســازمان 
ایرانی تبــاران کــه در ســرزمین اســرائیل، پــس از اعالمیــه بالفــور تشــکیل شــد، »کمیتــه عمومــی یهودیــان پارســی« در اورشــلیم بــود 
کــه عمومــاً بــه خدمــات عام المنفعــه مشــغول بــود. دو ســال پــس از ایــن ســازمان، تشــکیالت دیگــری نیــز بــا نــام »انجمــن جوانــان 

یهــودی پارســی« در اســرائیل تشــکیل شــد. 
ــران  ــت مهاج ــه هم ــز ب ــری نی ــازمان های دیگ ــا س ــه آنج ــران ب ــان از ای ــترده یهودی ــرت گس ــا مهاج ــرائیل و ب ــتقالل اس ــس از اس پ
تشــکیل شــدند. از جملــه مهم تریــن ایــن ســازمان ها »انجمــن مهاجــران ایرانــی در اســرائیل« بــود کــه در ســال 1951 میــالدی بــه 

همــت شــادروان مئیــر عــزری تشــکیل شــد و بیشــتر تشــکیالت ایرانیــان در اســرائیل را گــرد هــم آورد. 
عــالوه بــر ایــن ســازمان ها، رســانه های فارســی زبان نیــز در ایــن دوره در اســرائیل پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند. نخســتین رســانه 
از ایــن نــوع، نشــریه »ســتاره شــرق« بــود کــه از 1955 میــالدی، بــه همــت شــادروان مئیــر عــزری، در اســرائیل منتشــر می شــد. در 
آن دوره، »ســتاره شــرق« از معــدود مطبوعــات فارســی زباِن خــارج از مرزهــای ایــران بــود. کمــی بعــد هــم در 1958، بخــش فارســی 

رادیــو اســرائیل تأســیس شــد. 
در اواخــر دهــه هفتــاد میــالدی »ایرگــون َهــَگگ« )ســازمانی کــه همچنــان ماننــد چتــری در برگیرنــده بیشــتر انجمن هــای ایرانیــان 
ــان فارســی، برنامه هــای  ــه زب ــه ای غنــی ب ــر کتابخان ــان داشــت کــه افــزون ب ــرای جوان در اســرائیل فعالیــت می کنــد( بخشــی نیــز ب

ــرد.  ــزار می ک ــار برگ ــان ایرانی تب ــرای جوان ــی ب ــری و فرهنگ هن
ــور و  ــن کش ــاران در ای ــازمان های ایرانی تب ــالمی، س ــالب اس ــا انق ــان ب ــرائیل همزم ــه اس ــران ب ــران از ای ــد مهاج ــوج جدی ــا ورود م ب
ــد. در  ــازه گرفتن ــی ت ــا بزرگ شــده اســرائیل جان ــد ی ــاران متول ــر و ایرانی تب ــان مهاجــران قدیمی ت ــز در می ــی نی ــر ایران فرهنــگ و هن
ــان فارســی و یــا بــه  ــر تشــکیل و تقویــت انجمن هــای ایرانــی در اســرائیل، برنامه هــای هنــری و فرهنگــی بــه زب ایــن دوره، عــالوه ب
زبــان عبــری دربــاره ایــران نیــز افزایــش چشــمگیری یافــت. افــزون بــر ورود مهاجــران جدیــد، تغییــر سیاســت های فرهنگــی اســرائیل 
بــه ســوی پلورالیســم فرهنگــی و بیــداری فرهنگــی در میــان یهودیــان شــرقی تبار، نقشــی تأثیرگــذار در تقویــت عنصــر ایرانیــت در 

ــتند. ــرائیل داش ــاران اس ــه ایرانی تب جامع
از جملــه ســازمان هایی کــه در همیــن دوره شــکل گرفتنــد و تــا امــروز نیــز همچنــان فعــال هســتند، می تــوان بــه »بیــت کــورش« 
)خانــه کــوروش( اشــاره کــرد. همچنیــن گروهــی از جوانــان دانشــجوی ایرانی تبــار در اســرائیل »ســازمان دانشــجویان ایرانــی« را در 
ــر فعالیت هــای فرهنگــی، در زمینــه کمــک بــه مهاجــران تــازه وارد نیــز فعــال  ــد. ایــن ســازمان ها عــالوه ب ایــن کشــور تشــکیل دادن

بودنــد.
جودیــث گلدســتاین، محقــق آمریکایــی کــه در همــان ســال ها ســفرهایی بــه ایــران و اســرائیل داشــت، می گویــد مهاجــران قدیمی تــر 
ایرانــی در اســرائیل در ســال 1975 مشــتاق بودنــد تــا حــد ممکــن از ایــران بشــنوند؛ هرچنــد کــه فرزنــدان آنــان کــه در اســرائیل بــه 
دنیــا آمــده یــا بــزرگ شــده بودنــد، در ایــن مــورد عالقــه چندانــی از خــود نشــان نمی دادنــد. امــا همیــن جوانــان یــک ســال پــس 
ــت بیشــتر  ــه تقوی ــن موضــوع ب ــد. ای ــرکت می کردن ــاران ش ــه ایرانی تب ــری جامع ــی و هن ــای فرهنگ ــتاقانه در برنامه ه ــالب مش از انق

ــان منجــر شــد.  ســازمان های ایرانی تبــاران در اســرائیل و رشــد هویــت ایرانــی در میــان ایــن جوان
یکــی از رخدادهــای مهــم ایــن دوره برپــا کــردن زورخانــه ای بــه ســبک ایرانــی در مرکــز اســرائیل اســت. اهمیــت ایــن رخــداد در آن 

اســت کــه یهودیــان در ایــران تــا چنــد دهــه پیــش از آن حتــی حــق نداشــتند وارد زورخانه هــا شــوند.
ــی«،  ــد، از جملــه »بنیــاد مکاب در دهه هــای اخیــر ایرانی تبــاران چندیــن ســازمان و انجمــن دیگــر نیــز در اســرائیل تأســیس کردهان
»بنیــاد معــراج«، »بنیــاد ملکــه اســتر« و »بنیــاد صیونــی ایــران«. بخــش بزرگــی از فعالیت هــای ایــن ســازمان ها کمــک مالــی، اداری 

و فرهنگــی بــه مهاجــران ایرانــی و دانشــجویان ایرانی تبــار در اســرائیل اســت. 
ــتاری  ــانه های نوش ــر رس ــزون ب ــده اند. اف ــیس ش ــرائیل تأس ــی زبان در اس ــانه فارس ــادی رس ــمار زی ــر ش ــال های اخی ــن در س همچنی
همچــون »ســتاره شــرق جدیــد« و »شــهیاد«، چندیــن شــبکه رادیویــی خصوصــی ماننــد »رادیــو رادیس ایــن«، »رادیــو ران« و »رادیــو 

عســل«، همچنیــن یــک برنامــه کوتــاه تلویزیونــی هفتگــی بــه زبــان فارســی فعــال هســتند. 
ــد  ــزی مانن ــکیل مراک ــود دارد. تش ــرائیل وج ــر اس ــگاههای معتب ــه دانش ــی در هم ــات ایران شناس ــز مطالع ــک نی ــه آکادمی در عرص

ــرای مطالعــات ایرانــی« در دانشــگاه  ــرای مطالعــات ایــران و خلیــج پــارس« در دانشــگاه حیفــا و »مرکــز آلیانــس ب »مرکــز عــزری ب
تل آویــو کمــک شــایانی بــه گســترش تحقیقــات دانشــگاهی دربــاره ایــران و یهودیــان ایرانــی و همچنیــن آشــنا کــردن نســل های دوم 
و ســوم ایرانی تبــاران اســرائیلی در کنــار دیگــر مردمــان ایــن کشــور بــا فرهنــگ و تاریــخ ایــران بــوده اســت. در کنــار ایــن فعالیت هــا، 
ــه  ــی ب ــان خارج ــوان زب ــه عن ــی، ب ــان انگلیس ــار زب ــز در کن ــی را نی ــان فارس ــرائیل زب ــدارس اس ــماری از م ــر ش ــال های اخی در س
دانش آمــوزان ارائــه می دهنــد. »مرکــز عــزری« برنامــه ای گســترده تر را نیــز بــرای دانش آمــوزان ترتیــب داده کــه افــزون بــر آمــوزش 

ــر می گیــرد. ــا تاریــخ، فرهنــگ، سیاســت و هنــر ایــران را نیــز در ب ــان فارســی، آشــنایی ب زب
در زمینــه تاریخ نــگاری، در حالــی کــه پژوهش هــای وســیعی راجــع بــه جامعــه یهودیــان در ایــران انجــام شــده، تحقیقــات چندانــی 

دربــاره جامعــه ایرانــی تبــاران در اســرائیل انجــام نگرفتــه اســت.
بــرای نزدیکــی دو ملــت ایــران و اســرائیل، وبســایت فارســی زبــان »تهــران- حیفــا- تل آویــو« )ته تــل( بــه مــدت چهــار ســال، از مــاه 
مــارس 2012 تــا آخــر مــاه فوریــه 2016 فعالیــت داشــت. ایــن وبســایت بــا اســتقبال بســیار خوبــی از ســوی فارســی زبانان، بــه ویــژه 

ایرانیــان در داخــل و خــارج از کشــور روبــه رو شــد.
افــزون بــر ایــن همــه فروشــگاه »جــام جــم« در تل آویــو محصــوالت فرهنگــی و هنــری ایرانــی را عرضــه میکنــد. جایــگاه اقتصــادی- 
اجتماعــی یهودیــان ایرانی تبــار در اســرائیل، در حــال حاضــر، در میــان گروه هــای قومــی مختلــف در اســرائیل، در فاصلــه بیــن دیگــر 

یهودیــان شــرقی تبار )مهاجــران از دیگــر کشــورهای اســالمی( و یهودیــان غربی تبــار اســت.

در میــان ایرانی تبــاران اســرائیل شــخصیت های نامــدار و تأثیرگــذار در عرصه هــای مختلــف حضــور داشــته اند. در ادامــه ایــن نوشــتار 
نخســت نــام شــماری از آنــان )بــه تفکیــک حــوزه فعالیــت آنهــا آمــده( ســپس توضیحاتــی کوتــاه دربــاره تعــدادی از ایــن شــخصیت ها 

)بــه ترتیــب الفبــای نــام خانوادگــی( آورده شــده اســت.
ــر  ــر، منوچه ــتمیان، منشــه امی ــزری، موســی پوررس ــر ع ــای، مئی ــر عمیت ــی، مئی ــون رکن ــاب، صی ــه: شــمعون حناس ــران جامع رهب

ــدوار. امی
دانــش و فــن آوری: پروفســور موســی یودعیــم )متخصــص مغــز و اعصــاب/ دانشــگاه تخنیــون(، پروفســور آقایــی )هماتولــوژی، دانشــگاه 
تخنیــون(، پروفســور رحمــان حییــم )نانوتکنولــوژی/ دانشــگاه تخنیــون(، پروفســور مــراد گبــای )شــیمی/ انســتیتو وایزمــن(، پروفســور 
ــون نتصــر  ــو(، امن ــل آوی ــد منشــری )ایران شناســی/ دانشــگاه ت ــن(، پروفســور داوی ــوژی/ انســتیتو وایزم ــائول )میکروبیول یوســف ش
ــرودی  ــرور س ــو(، س ــل آوی ــگاه ت ــی، دانش ــلمی )ایران شناس ــران( یروش ــد )کام ــلیم(، داوی ــری اورش ــگاه عب ــی/ دانش )ایران شناس

)ایرانشــناس/ دانشــگاه عبــری اورشــلیم(
ــدان بنــای )موســیقی، تئاتــر و ســینما(، موریــن نهــدار )موســیقی ســنتی ایرانــی(،  هنــر: ریتــا جهان فــروز )خواننــده و بازیگــر(، خان
آنســامبل گلهــا )موســیقی ســنتی ایرانــی(، یــووال دلشــاد )ســینماگر(، داویدیــان »مســرور« )شــاعر(، بابــک اســحاقی )شــاعر(، دوریــت 

ربینیــان )نویســنده(.
اقتصــاد: خانــواده خاکشــوری )هتــل داری، گردشــگری و ســاخت و ســاز(، صیــون حصیــد )ســاخت و ســاز(، خانــدان شــکالیم )فــرش و 

قالــی(، بنیانگــذاران تــو- گــو )فروشــگاه های زنجیــره ای کیــف و کفــش(، گلبــری )فروشــگاه زنجیــره ای لبــاس زنانــه(
رهبران مذهبی: الیاهو بخشی- دورون )رهبر مذهبی یهودیان سفارادی در اسرائیل(

سیاســت و ارتــش: شــائول موفــاز، ُمشــه کتصــاو، دان خلوتــص، صیــون اِورونــی، داویــد ُرکنــی، مردخــای  زر، میخائــل بــن-آری، ایتــان 
لیاهو بن-ا

توضیحاتی کوتاه درباره شماری از شخصیت های معتبر ایرانی تبار در اسرائیل:
ــه  ــران ب ــات را در ته ــوم سیاســی و ادبی ــته های عل ــالت دانشــگاهی در رش ــواز؛ وی تحصی ــدوار )1925-2013(: زاده اه ــر امی منوچه
ــر  ــی همچــون »اطالعــات«، دبی ــرای روزنامه های ــم یهــود« و مقاله نویســی ب ــر انتشــار نشــریه »عال ــران، عــالوه ب ــان رســاند. در ای پای
آمــوزش و پــرورش و از فعــاالن جامعــه یهــودی بــود. در جریــان انقــالب بــه اســرائیل مهاجــرت کــرد و مدتــی مســئول بخــش فارســی 
رادیــو اســرائیل بــود. امیــدوار بعدهــا بــه ایــاالت متحــده مهاجــرت کــرد و تــا درگذشــتش هفته نامــه »پیــام« را در نیویــورک منتشــر 

می کــرد.
منشــه امیــر: روزنامه نــگار و مدیــر پیشــین بخــش فارســی رادیــو اســرائیل؛ او متولــد تهــران اســت و در ایــران منوچهــر ســاچمه چی 
نــام داشــت. روزنامه نــگاری را بــا کیهــان آغــاز کــرد. عــالوه بــر مدیریــت بخــش فارســی رادیــو اســرائیل، وی ســردبیر وبســایت فارســی 

وزارت خارجــه اســرائیل  نیــز بــوده اســت.
صیــون )عبرانــی( اورونــی ) -1949(: دیپلمــات و اســتاد دانشــگاه اســرائیلی؛ از جملــه پســت های دیپلماتیــک او می تــوان بــه ســفارت 
اســرائیل در جمهــوری ایرلنــد و واتیــکان اشــاره کــرد. او اکنــون بــه کار آکادمیــک مشــغول اســت و در دانشــگاه های اســرائیل و یکــی 
از دانشــگاه های کاتولیــک ایــاالت متحــده تدریــس و تحقیــق می کنــد. او کــه زمــان مهاجــرت بــه اســرائیل تنهــا یــک ســال داشــته 

از تاریــخ و فرهنــگ ایرانیــان بــه نیکــی یــاد می کنــد.
میخائــل بــن- آری: سیاســت مدار اســرائیلی و عضــو پیشــین ِکِنِســت )پارلمــان اســرائیل(؛ او از پــدر و مــادری ایرانــی و افغانســتانی در 

اســرائیل متولــد شــده اســت.
ــد  ــده پیشــین نیــروی هوایــی اســرائیل؛ پــدر او زاده خرمشــهر،اما خــودش متول ــرال ارتــش و فرمان ــن  الیاهــو ) -1963(: ژن ایتــان ب
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اورشــلیم اســت. وی در جریــان حملــه بــه تأسیســات اتمــی عــراق خلبــان جنگندهــای بــود کــه تیــم هوایــی را اســکورت می کــرد.
ــه ســرزمین  ــران ب ــان حــدود صــد ســال پیــش از ای ــای: یکــی از مشــهورترین خاندان هــای هنــری در اســرائیل؛ جــد آن ــدان بَن خان
ــوان نمایشــنامه نویس، بازیگــر و  ــدان می ت اســرائیل مهاجــرت کــرد و ســاکن اورشــلیم شــد. از جملــه مشــهورترین اعضــای ایــن خان
خواننــده، یوســی بنــای )1932-2006( را نــام بــرد کــه در ســال 1998 نشــان افتخــار ملــی اســرائیل را بــرای خدماتــش بــه هنرهــای 

نمایشــی دریافــت کــرد.
ریتــا جهان فــروز ) -1962(: خواننــده و بازیگــر اســرائیلی؛ او کــه در تهــران بــه دنیــا آمــده و در هشــت ســالگی بــه اســرائیل مهاجــرت 
ــه ای از  ــورت حرف ــه ص ــی را ب ــت و خوانندگ ــری اس ــه بازیگ ــت. دانش آموخت ــرائیل اس ــدگان اس ــهورترین خوانن ــی از مش ــرده یک ک
ــن  ــار او از پرفروش تری ــده اســت و آث ــری، انگلیســی و فارســی خوان ــای عب ــه زبان ه ــی ب ــرده اســت. او ترانه های ــاز ک ــال 1986 آغ س
ــه بازســازی شــده »شــانه« را منتشــر کــرد و ســال بعــد آلبــوم  ــد. ریتــا در ســال 2011 تران آلبوم هــای موســیقی در اســرائیل بوده ان
تمامــاً فارســی خــود، »همــه شــادی های مــن« را روانــه بــازار کــرد؛ آلبومــی کــه تنهــا در ســه هفتــه پانــزده هــزار نســخه در اســرائیل 
ــان فارســی، عبــری و انگلیســی  ــه ســه زب ــل متحــد  اجــرا کــرد و در آن ب ــا برنامــه ای در ســازمان مل ــروش داشــت. در 2013 ریت ف
ترانه هــای خــود را اجــرا کــرد. آن کنســرت بــه همــت فدراســیون یهودیــان ایرانی تبــار آمریکایــی و نمایندگــی اســرائیل در ســازمان 
ملــل متحــد در ســالن مجمــع عمومــی و چنــد روز پیــش از نــوروز برگــزار شــد. او می گویــد کــه عالقــه اش بــه فرهنــگ و موســیقی 

ــه قدیمــی فارســی را اجــرا کنــد. ــران موجــب شــده همــواره در کنســرت های خــود دســت کم یــک تران ای
دان خلوتــص ) -1948(: متولــد تل آویــو از والدیــن ایرانــی و عراقــی، فرمانــده پیشــین نیــروی هوایــی و هجدهمیــن رییــس ســتاد کل 
ارتــش اســرائیل؛ یکــی از مهم تریــن عملیاتــی کــه او بــه عنــوان خلبــان در آن شــرکت داشــت، عملیــات نابودســازی تأسیســات اتمــی 
عــراق در جنــگ عــراق بــا ایــران بــود. در پــی اســتعفا از مقــام نظامــی خــود، بــرای مــدت کوتاهــی بــه عالــم سیاســت وارد شــد؛ امــا 

حضــورش در ایــن عرصــه بســیار کوتــاه بــود. وی مدتــی نیــز رئیــس انجمــن بســکتبال اســرائیل بــود.
یــووال دلشــاد ) -1971(: کارگــردان و فیلم ســاز اســرائیلی؛ بیشــترین شــهرت او بــه دلیــل ســاخت فیلــم »باباجــون« نخســتین فیلــم 
فارســی زبان اســرائیلی اســت؛ فیلمــی کــه بهتریــن فیلــم ســال 2015 اســرائیل و نماینــده ایــن کشــور در اســکار شــد. خانــواده دلشــاد 
از شــیراز بــه اســرائیل مهاجــرت کردنــد و بــه گفتــه یــووال، همــه تــالش خــود را کردنــد کــه فرهنــگ ایرانــی را بــه او انتقــال دهنــد.

داویــد رکنــی ) -1932(: ارتــش اســرائیل؛ شــهرت رکنــی بیــش از هــر چیــز بــه دلیــل ایــن اســت کــه بــه مــدت 37 ســال مســئول 
مراســم حمــل مشــعل اصلــی و روشــن کــردن مشــعل ها در جشــن مرکــزی ســالگرد اســتقالل اســرائیل بــود. رکنــی کــه زاده ایــران 
ــواده ای کرمانشــاهی اســت، پــس از اعــالم کناره گیــری از مســئولیت خــود در هماهنگــی مراســم جشــن اســتقالل، از رئیــس  در خان

جمهــور اســرائیل نشــان ویــژه دریافــت کــرد.
مردخــای زر )1914-1982(: سیاســت مدار زاده مشــهد؛ پنــج دوره عضــو کنســت از احــزاب چپ گــرای مپــای و کارگــر بیــن 
ســال های 1959 تــا 1974. او در ســن بیســت ســالگی بــه ســرزمین اســرائیل/ فلســطین تحــت قیمومیــت بریتانیــا مهاجــرت کــرده 

بــود.
ســرور )ســارا( ســرودی )1938-2002(: پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه؛ او نزدیــک بــه ســه دهــه در دپارتمــان مطالعــات ایــران دانشــگاه 
عبــری اورشــلیم تدریــس  کــرد. بیشــترین تحقیقــات و تألیفــات ســرودی حــول ســه محــور ادبیــات معاصــر ایــران، تاریــخ یهودیــان 

ایــران و ادبیــات یهودیــان ایــران اســت.
ــان در  ــا 1973. او در اصفه ــال 1958 ت ــران از س ــرائیل در ته ــفیر اس ــرائیلی، س ــر اس ــات و خّی ــزری )1924-2015(: دیپلم ــر ع مئی
خانــواده ای سرشــناس زاده شــد. پــدرش، صیــون عــزری، از رهبــران یهودیــان اصفهــان بــود. مئیــر در نوجوانــی جنبــش »خالوتــص« 
ــرائیل  ــرزمین اس ــازندگی س ــرکت در س ــه ش ــودی ب ــان یه ــویق جوان ــری و تش ــان عب ــوزش زب ــه آم ــه ب ــاد ک ــاد نه ــران بنی را در ای
می پرداخــت. او کــه در زمینــه ســاماندهی مهاجــرت یهودیــان پناهجــوی عراقــی بــه اســرائیل فعالیــت داشــت، پــس از مهاجــرت بــه 
اســرائیل مســئول اســکان و جــذب مهاجــران ایرانــی و عراقــی شــد. در ســال 1957 میــالدی از جانــب داویــد بن گوریــون مأموریــت 
گرفــت کــه زمینــه بهبــود روابــط اســرائیل را بــا ایــران فراهــم کنــد. او در دوران ســفارت خــود در تهــران نــه تنهــا روابــط دو کشــور 
را تــا حــد زیــادی تقویــت و تحکیــم کــرد، بلکــه روابــط شــخصی حســنه ای نیــز بــا بســیاری از مقامــات کشــوری و لشــگری، ادیبــان و 
روزنامه نــگاران و چهره هــای دانشــگاهی ایرانــی برقــرار ســاخت. مئیــر عــزری در آن دوره از جملــه »نشــان تــاج« را از محمدرضــا شــاه 
دریافــت کــرد و بــه دلیــل کمــک شــایان توجــه اســرائیل بــه زلزلــه زدگان قزویــن و بوئین زهــرا، نشــان شــیر و خورشــید را از جمعیــت 
ــان »انجمــن  ــت. فعالیت هــای دیگــر او شــامل انتشــار نشــریه »ســتاره شــرق« در اســرائیل، بنی ــران گرف شــیر و خورشــید ســرخ ای
جهانــی یهودیــان ایرانــی« و کمــک بــه تأســیس »مرکــز عــزری بــرای مطالعــات ایــران و خلیــج فــارس در دانشــگاه حیفــا« می شــود. 
در زمــان افتتــاح ایــن مرکــز وی هــدف خــود را از کمــک بــه تأســیس آن، ایجــاد مکانــی بــرای تمرکــز تحقیقــات بین       المللــی در مــورد 

ایــران بیــان کــرد. کتــاب خاطــرات وی بــه ســه زبــان فارســی، انگلیســی و عبــری منتشــر شــده اســت.
اوراهــام َعمیتصــور )1890-1969(: نویســنده و شــاعر؛ او کــه متولــد روســتایی کوچــک از توابــع فســا در اســتان فــارس اســت، پــس از 
مهاجــرت بــه اســرائیل در کنــار شــغل خــود، بــه نوشــتن شــعر و داســتان روی آورد. از او ســه کتــاب، شــامل دو رمــان و یــک مجموعــه 
داســتان منتشــر شــده اســت. یــک رمــان و کتــاب مجموعــه داســتان های عمیتصــور )کــه پــس از درگذشــت او منتشــر شــد( دربــاره 

یهودیــان ایرانــی و مهاجــران ایرانی تبــار در اســرائیل هســتند.
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مشــه کتصــاو ) -1945(: سیاســتمدار و هشــتمین رییــس جمهــوری اســرائیل؛ او بــا نــام فارســی موســی قصــاب، زاده یــزد اســت. وی 
عــالوه بــر ریاســت جمهــوری، از ســال 1977 بــه بعــد، چندیــن دوره نیــز، از حــزب لیکــود بــه نمایندگــی پارلمــان اســرائیل انتخــاب 
ــته  ــگری داش ــری و وزارت گردش ــر، وزارت کار، وزارت تراب ــت وزی ــت نخس ــد معاون ــت هایی مانن ــف، پس ــای مختل ــده و در دولت ه ش
ــه وزارت  ــار ب ــرای نخســتین ب ــی کــه در ســال 1984 ب اســت. او نخســتین رییــس جمهــوری اســرائیل از حــزب لیکــود اســت. زمان
ــات مآلخــی«  ــرای شــهرداری »کری ــی کــه تنهــا 24 ســاله داشــت ب ــود. همچنیــن زمان ــخ اســرائیل ب ــر تاری ــن وزی رســید، جوان تری
انتخــاب شــد. در جریــان تشــییع جنــازه پــاپ ژان پــل دوم، کــه جــای مقامــات حاضــر در مراســم بــر اســاس حــروف الفبــا تعیین شــده 
بــود، او و محمــد خاتمــی، رییــس جمهــوری ایــران، نزدیــک یکدیگــر نشســتند. کتصــاو بعــداً گفــت کــه بــا خاتمــی کــه همشــهری 

اوســت دســت داده، چنــد کالمــی بــه فارســی صحبــت کرده انــد؛ موضوعــی کــه از ســوی خاتمــی رد شــد.
ربــای عــزرا )صیــون( ِملَِمــد )1903-1994(: روحانــی و زبان شــناس زاده شــیراز؛ ربــای عــزرا بعدهــا یکــی از متخصصــان زبــان آرامــی 
باســتانی شــد و واژه نامــه ای آرامــی- عبــری- انگلیســی، بــر اســاس زبــان آرامــی بــه کار رفتــه در تلمــود، نوشــت. وی در 1987 بــه 

ــده بزرگ تریــن نشــان افتخــار اســرائیل شــد.  دلیــل پژوهش هــای مذهبــی خــود، برن
ــه  ــان سیاســت، ب ــه جه ــس از ورود ب ــش اســرائیل؛ او پ ــاز ) -1948(: سیاســتمدار و شــانزدهمین رییــس ســتاد کل ارت شــائول موف
ــی اســرائیل  ــر اپوزیســیون پارلمان ــل و رهب ــاع، وزارت حمــل و نق ــت و جانشــینی نخســت وزیر، وزارت دف ــه معاون پســت هایی از جمل
رســید. او بــا نــام فارســی شــهرام مفضــض کار در تهــران و از والدینــی اصفهانــی بــه دنیــا آمــد و در 9 ســالگی بــه اســرائیل مهاجــرت 
کــرد.  موفــاز کــه بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی خانــواده پــس از مهاجــرت بــه تنهایــی در یــک »موشــاو« )مزرعــه نیمــه اشــتراکی( 
ــا  ــه ای ب ــاز اســرائیل پیوســت. وی در مصاحب ــای چترب ــه نیروه ــی از دبیرســتان ب ــس از فارغ التحصیل ــرد، پ ــل می ک ــی و تحصی زندگ
روزنامــه هاآرتــص می گویــد کــه گرچــه شــرایط اقتصــادی او را از خانــواده اش جــدا کــرد، نصایــح پــدرش تأثیــر بســیاری در زندگــی 

حرفــه ای داشــته اســت.
ــر  ــزون ب ــرائیل اف ــه اس ــرت ب ــس از مهاج ــران؛ پ ــم، زاده ته ــدرس و مترج ــق، م ــگار، محق ــی )1886-1974(: تاریخ ن ــا میزراخ خنین

ــه عبــری ترجمــه کــرد. ــران، گلســتان ســعدی را ب ــان ای ــخ یهودی ــاره تاری انتشــار کتبــی درب
ــه  ــه اســرائیل ب ــس از مهاجــرت ب ــگار، زاده رشــت؛ پ ــگار و روزنامه ن ــق، تاریخ ن ــون نتصــر )1934-2008(: اســتاد دانشــگاه، محق امن
راه انــدازی بخــش فارســی رادیــو اســرائیل کمــک کــرد. در عرصــه دانشــگاهی، وی از سرشــناس ترین محققــان امــور ایــران، بــه ویــژه 
تاریــخ و فرهنــگ یهودیــان ایرانــی در اســرائیل و جهــان بــود. تألیفــات فراوانــی از او بــه ســه زبــان فارســی، عبــری و انگلیســی دربــاره 
تاریــخ و ادبیــات یهودیــان ایرانــی بــه جــا مانــده اســت. امنــون نتصــر تــا پایــان زندگــی اش ســمت اســتادی دانشــگاه عبــری اورشــلیم 

را داشــت.
ــا  ــادا و بریتانی ــران، کان ــالت خــود را در ای ــز و اعصــاب و داروشناســی اعصــاب؛ وی تحصی ــم ) -1940(: متخصــص مغ موســی یودعی
تکمیــل کــرد. پروفســور یودعیــم تحقیقــات و کشــفیاتی دربــاره نحــوه انتقــال پیام هــا در ســلول های عصبــی و ارتبــاط آن بــا آلزایمــر 
و پارکینســون داشــته و بــه دلیــل همیــن تحقیقــات، برنــده جوایــز متعــدد ملــی و بین المللــی شــده اســت. از جملــه جایــزه »اِِمــت« 
بــرای هنــر، دانــش و فرهنــگ در اســرائیل، جایــزه ویــژه کالــج اروپایــِی داروشناســی عصبــی و جایــزه ویــژه از محمدرضــا شــاه پهلــوی. 
وی افــزون بــر دانشــگاه تخنیــون، در بســیاری از دانشــگاه ها و مؤسســات معتبــر جهانــی از جملــه دانشــگاه های کمبریــج، آکســفورد 
ــان،  ــا در آلم ــوم لئوپولدین ــی عل ــی مل ــده و آکادم ــاالت متح ــون در ای ــه ملی پارکینس ــیا و مؤسس ــرق آس ــگاه در ش ــن دانش و چندی

ــر عهــده داشــته و دارد. ــا ریاســت ب پســت های اســتادی و ی

بــه رغــم دشــمنی میــان دو دولــت ایــران و اســرائیل، ملت هــا، بــه ویــژه جوانــان ایرانــی و اســرائیلی عالقــه زیــادی بــه کنــار گذاشــتن 
اختالفــات، آشــنا شــدن بــا یکدیگــر و نزدیــک شــدن بــه طــرف مقابــل از خــود نشــان می دهنــد. نــه ایــن »دشــمنی« و نــه تهدیدهــای 
ــاران شــهروند اســرائیل مشــکلی ایجــاد نکــرده اســت، بلکــه  ــرای ایرانی تب ــا ب ــه تنه ــن ســال ها، ن ــات جمهــوری اســالمی در ای مقام
ــه  ــی نداشــته اســت. نگاهــی ب ــه ایرانیــان و فرهنــگ ایران ــر دیــدگاه کلــی رهبــران و ملــت اســرائیل نســبت ب ــی نیــز ب تأثیــر چندان
ســخنان بســیاری از ســران اســرائیل، از جملــه شــیمعون پــرس، رییــس جمهــوری پیشــین اســرائیل، نشــان می دهــد کــه آنــان همــواره 
حســاب مقامــات جمهــوری اســالمی را از ملــت بــا فرهنــگ ایــران جــدا دانســته اند. بــه همیــن ســبب اســت کــه می بینیــم بــا وجــود 
همــه ایــن تهدیدهــا رهبــران اســرائیلی، نــوروز را بــه ایرانیــان شــادباش می گوینــد و همیشــه ســعی میکننــد کــه بیــن مــردم ایــران 

و رژیــم اســالمی تفکیــک کننــد.
ــه فرهنــگ و هنــر ایرانــی اســت. جنبــه دیگــر  نمــود دیگــر ایــن اشــتیاق، عالقــه نســل های دوم و ســوم ایرانی تبــاران در اســرائیل ب
ــا شــهروندان اســرائیل در چارچــوب شــبکه های اجتماعــی مشــاهده  ــان داخــل و خــارج از کشــور ب ــاط ایرانی ــوان در ارتب آن را می ت
کــرد؛ ارتباطــی کــه پیوســته در حــال افزایــش اســت. عالقــه جامعــه غیــر ایرانی تبــاِر اســرائیل بــه فرهنــگ ایــران و روابطــی کــه در 
ــر ایــن ادعاســت. همــه  ــر برخوردهــای اتفاقــی طرفیــن، از جملــه در کنفرانس هــای بین المللــی شــکل می گیــرد شــاهد دیگــری ب اث
اینهــا تــوان میــراث فرهنگــی مشــترک ایرانیــان، فــارغ از تفاوت هــای مذهبــی و قومــی را نشــان می دهنــد و اینکــه مشــارکت و روابــط 
دوســتانه، بــه جــای دشــمنی و نــدای جنــگ ســردادن، عواملــی هســتند کــه می تواننــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن منافــع دو ملــت 

ایــران و اســرائیل را تأمیــن کننــد؛ در ایــن میــان اســرائیلیاِن ایرانی تبــار نقشــی کلیــدی بــر عهــده دار نــد. 

ــا  ــد و تنه ــر زده ای ــان س ــه کتابفروشــی محله ت ــی ب گوی
ــاص،  ــی خ ــه  موضوع ــر قفس ــته اید در براب ــت داش فرص
ایســتاده ، چشــمی بگردانیــد و بی آدابــی و ترتیبــی، 
دســتی ببریــد و کتابــی چنــد برداریــد، ورقــی زده، جــای 

خــود بگذاریــد.
دیــدگاِن دونــده میــاِن عطــف و عنــواِن کتاب هــا، 
ــد.  ــما می کنن ــاِن ش ــا ارمغ ــتی از آن ه ــتی سردس برداش

»یک نقطه کتاب« یادداشِت این برداشت است. 
این جــا  نــام و نمونــه ای از چنــد کتــاب  پرمایــه  مربــوط 
ــه  ــن آرزو ک ــا بدی ــد، تنه ــه می آی ــوع ویژه نام ــه موض ب
آن  در  نشــریافته  پژوهش هــای  وگوناگونــی  گســتره 
ــده ای  ــا گزی ــیاهه   حت ــه س ــد، بی آن ک ــوع را وانمای موض

از مهم تریــن یــا تازه تریــن کتاب هــا باشــد.  

ــِب راز ــن منتخ ــود از ای ــوان ب ــل نت غاف
هشــدار که یــک نقطه کتــاب اســت دِل ما
بیدِل دهلوی

 

1
1

4

1
1

5



:
*

*
ایده  »قلمرو« چگونه زاده شد؟ 

ــت، و  ــن اس ــال م ــن م ــید، ای ــید )enclos un terrain( و اندیش ــرده ای کش ــن ن ــه ای از زمی ــر دور قطع ــه ب ــانی ک ــتین انس »نخس
ــی )سیاســی( اســت. چــه بســیار جنایت هــا،  ــد، بنیان گــذار واقعــی جامعــه  مدن ــاورش کردن مــردم را نیــز چنــان ســاده یافــت کــه ب
جنگ هــا، کشــتارها، چــه پرشــمار شــوربختی ها و وحشــت زدگی ها گریبــان نــژاد آدمــی را گرفتــه، هنگامــی کــه یــک نفــر چوب هــای 
ــاز  ــن نیرنگ ب ــه ای ــادا ب ــه مب ــود گفت ــه همنوعان خ ــاب ب ــاد خط ــا فری ــرده و ب ــر ک ــا را پ ــا خندق ه ــده ی ــا کن ــذار( را از ج )عالمت گ
گــوش دهیــد. شــما پــاک مغبــون خواهیــد شــد اگــر فرامــوش کنیــد کــه میوه هــای زمیــن از آِن همــگان اســت و زمیــن )Terre( از 

آِن هیــچ کــس نیســت.« 
اســتیوارت اِلــِدن، بــا نقــل چنــد ســطر بــاال، پیش گفتــاِر کتــاِب خــود را می آغــازد: زایــِش قلمــرو؛ اثــری تحسین شــده در تاریخ نــگاری 
مفهومــی سیاســی کــه در جهــان امــروز کانونــی قلمــداد می شــود. ســطور بــاال، از ژان ژاک روســو در مطلــع کتــاب دوم گفتــار دربــاره  

خاســتگاه و بنیادهــای نابرابــری اســت. 
ــا  ــی )civil( ی ــداد، شــالوده  جامعــه ی مدن ــد: پیــش از هــر چیــز، ایــن روی ــر ایــن مدعــا را دوســویه می دان ــِدن، اســتدالل روســو ب اِل
جامعــه  متمــدن )civilized( بازمی نمایــد، یعنــی جامعــه ای کــه نوعــی از نظــم و مناســبات قــدرت در آن برقــرار اســت و در نقطــه  
مقابــل »وضــِع طبیعــی« می ایســتد، یعنــی وضعــی کــه تضــاد منافــع و خشــونت در میــان انســان ها مهارناپذیرفتــه و مدیریت نشــده 
ــع  ــد همــان موق ــد، بای ــری کن ــداد پیش گی ــن روی ــه  دوم روســو می اندیشــید اگــر کســی می خواســت از پیامدهــای ای اســت. در وهل
دســت بــه کار می شــد، چــون اکنــون هــر تالشــی بــرای بــه چالــش گرفتــن مالکیــت انســان بــر قلمــرِو خاصــش بــه معنــای رقابــت 
ــاز بــه معنــای گرفتــار آمــدن بــه غبنــی  ــا او بــر ســر آن قلمــرو و میــل بــه تصاحــب آن بــه نظــر می آیــد. بــاور کــردن آن نیرنگ ب ب
تمام عیــار بــود. بــا ایــن حــال روســو بی درنــگ می افزایــد کــه بــه احتمــال بســیار آن زمــان کــه کســی بــه فکــر افتــاد گــرِد قطعــه ای 
ــد کــه بــدون تعییــن قلمــرو و مالکیــت و  ــه نقطــه ای رســیده بودن ــد، انســان ها ب از زمیــن مــرز بکشــد و آن را قلمــرو خویــش بخوان
مرزگــذاری زمینــی بــرای خــود دیگــر نمی توانســتند بــه هم زیســتی ادامــه دهنــد. ایــده  مالکیــت بــه نظــر روســو یک بــاره در ذهــن 
ــه  زیســتن در »وضــع  ــا واپســین مرحل ــد ت ــه دســت می آم ــد پیشــرفت ب ــی بای ــت، بلکــه در زمینه هــای گوناگون ــی شــکل نگرف آدم
ــه  ســخن بگوییــم کــه یکــی از بهتریــن پژوهش هــا  ــد.  در میان ــه ســرانجام رســد و جامعــه ای متمــدن مجــال ظهــور یاب طبیعــی« ب
دربــاره  تاریــخ فلســفی و سیاســی »مالکیــت«، اندیشــیدن دربــاره  مالکیــت؛ از دوران باســتان تــا عصــر انقــالب، نوشــته  پیتــر گرنســی 

اســت. 
 اِلــدن طــی حــدود پانصــد صفحــه، تبــاِر مفهــوِم »قلمــرو« را از اســاطیر و ادبیــات و اندیشــه  سیاســی، تــا روم پیــش از مســیحیت و 
ــد کــه درک  ــدن ایــن پژوهــش دامن گســتر خواننــده درمی یاب ــا خوان ــه اندیشــه  سیاســی مــدرن می رســد. ب پــس از آن مــی کاود و ب
تاریخــی از مفهــوم قلمــرو بــرای شــناخِت ژرف تــِر زنجیــره  درازی از مفاهیــم اصلــی اندیشــه  سیاســی ماننــد »سیاســت«، »دولت شــهر«، 
ــردی  ــا رویک ــرو« را ب ــوم »قلم ــِدن مفه ــدی دارد. اِل ــی کلی ــت« اهمیت ــق« و »عدال ــوری«، »ح ــوری«، »جمه ــت«، »امپرات »حاکمی
ــع در  ــاب و مرج ــری کامی ــه  اث ــته و نمون ــفه نگاش ــت و فلس ــا، سیاس ــوزه  جغرافی ــه ح ــم انداز س ــژه از چش ــه وی ــته ای و ب میان رش

ــت.  ــدآورده اس ــم پدی ــگاری مفاهی تاریخ ن
ــِخ  ــم در تاری ــان اســطوره ها، ه ــم در جه ــر از قصــه، قصــه  خــود را ســروده اند: ه ــس قدیم ت ــم، ب ــد قدی ــه مهاجــراِن عه ــم ک می دانی
ــه   ــان حماس ــفِر قهرم ــد س ــود و چن ــاز می ش ــاه آغ ــی پادش ــا زورگوی ــه ب ــش - ک ــون گیلگم ــی چ ــه  کهن ــا حماس ــه ب ــده؛ چ ثبت ش
ــدن او و همســرش حــواء،  ــه ی ران ــوع، بهان ــا داســتاِن آفرینــش آدم کــه خــوردِن ســیِب ممن ــد – چــه ب ــت را می باف ــود روای ــار و پ ت
ــطوره ها،  ــن اس ــه  ای ــان در آین ــِر انس ــود. تصوی ــِن خاکی، می ش ــوط، زمی ــتگاِه هب ــین ایس ــتقرار در واپس ــت، و اس ــان، بهش از زادگاه ش
ــد و  ــد، می زی ــه می زای ــرزمین بیگان ــر اســت. در س ــه وطــن درمان ناپذی ــرای بازگشــِت ب ــوقش ب ــه ش ــر ک ــه ناگزی مهاجــری اســت ب

می میــرد.  
ــر ستمگرانشــان بشــنیدم؛ آری از  ــان را براب »یهــوه گفــت: بدیــدم، نگون بختــی قــوم خــود را کــه در مصــر هســتند بدیــدم. فغــان آن
ــز و  ــی حاصل خی ــه ســوی زمین ــن ب ــن زمی ــم و از ای ــان برهان ــان را از دســت مصری ــا آن ــدم ت ــرود آم پریشــانی های ایشــان آگهــم. ف
پهنــاور بــرآورم.« )ســفر خــروج، 3-8، برگــرداِن پیــروز ســّیار( داســتاِن خــروِج قــوم اســرائیل از مصــر و آغــاز آوارگــی یهودیــان، نقطــه  
عطفــی نــه تنهــا در تاریــِخ ایــن قــوم کــه در تاریــِخ تمــدِن بشــر اســت و هیــچ قلمــروی از زندگــی تاریخــی و پویایــِی فکــری انســان 
امــروز نیســت کــه بــه گونــه ای از آن اثــر نپذیرفتــه باشــد. مایــکل والــزر، فیلســوف سیاســی معاصــر آمریــکا در کتــاب کم حجــِم ِســفِر 
خــروج و انقــالب، تفســیِر سیاســی بدیــع و روشــنگری را از ایــن داســتاِن مذهبــی بــه دســت میدهــد. در ایــن تفســیر، ایــده  مرکــزی 
ــی، آزادی و انقــالب. خــروج اســرائیل از  ــج، ســرکوب و ســتم اســت؛ رســتگاری این جهان ــفِر خــروج در عهــد عتیــق، رهاهــی از رن ِس
مصــر بدیــن روســت کــه در اندیشــه  سیاســی غــرب اهمیــت می یابــد. والــرز بــا خوانــش خــود از اســفاِر خــروج، اعــداد و تثنیــه، چرایــی 
ــد. ســفر  ــرای نســل های پیاپــی رادیکال هــای مذهبــی و سیاســی تبییــن می نمای ــِی آنهــا را ب و چگونگــی اهمیــِت اندیشــه های کانون
خــروج، روایــِت رســتن از تعلــق بــه زادبــوم، ســرگردانی در صحــارِی خســتگی و گرســنگی، دلشــوره  دریــا در پیــش و دشــمن در پشــت، 
عهــد در ســینا و ارِض موعــود اســت: خــروج چــون انقــالب؛ پشــت کــردن بــه ســتم، رفتــن بــه اســتقباِل پیش بینی ناپذیرهــا، بــه جــان 
ــاِن َســَفر. رفتــن از زادگاهــی کــه وطــِن اضطــراب و التهــاب  خریــدن جابه جایی هــا و از دســت دادن هــا و وعــده  آرمان شــهری در پای

شــده بــه ســوی ســرزمیِن موعــودی کــه چراغــان از امیــد و الهــام اســت. 
تــرک و نفــی آگاهانــه  مصــر، زادبــوِم اســرائیل، خانــه ی اســارت و کنعــان، ارِض موعــود، خانــه  رســتگاری و رهائــی اســت؛ مهاجرتــی 
ــتر.  ــادِی بیش ــودگی م ــروری و آس ــِع تن پ ــته از طم ــا برخاس ــی و ی ــب طبیع ــزاِم مصائ ــه ال ــه ب ــه آزادی، ن ــتیابی ب ــودای دس ــه س ب
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ــا قــوِم میــراِث او شــوید« )تثنیــه، 4-20 برگــرداِن ســّیار(.  ــرون آورد ت »یهــوه شــما را برگرفــت و از آن کــوره  آهــن، یعنــی مصــر، ب
والــزر فراخوانــدن موســی بــه »الویــان« یــا احــکام و آداب قربانی هــای ذبح کردنــی را کنشــی سیاســی مهمــی می انــگارد کــه تاریــِخ 
پرســش از خشــونِت سیاســی و خشــونت گزاران بــدون تأمــل در آن فهمیدنــی و نوشــتنی نیســت. او از گیــر و دارهــای درونــی قــوم 
ــدان  ــد و ب ــرک کنن ــد آن را ت ــان می خواهن ــد: هم زم ــِن خــود دارن ــه مصــِر میه ــه ب ــه احساســی دوگان ــی دارد ک ــرده برم اســرائیل پ
بازگردنــد؛ شــعله  شــوق بــه آزادی در درون شــان زبانه کشــان اســت، ولــی از آن آزادی تــازه ای کــه بــه دســت آورده انــد نیــز در گریــز 
ــود اســت.  ــوم یه ــی ق ــازه ها و هم ســتیزی های درون ــن ناس ــاب چنی ــا موســی و خــدا بازت ــای اســرائیل ب و ناخرســندی اند. بگو-مگوه
در این جاســت کــه یهودیــان تفــاوت عبــادت و خدمــِت خداونــد و اســارت و عبودیــت فرعــون را درمی یابنــد: بندگــی فرعــون بــه زور 
بــود، ولــی پرســتش و پیــروی از خــدا بــر پایــه  »عهــد« اســت. »عهــد« ابــداِع سیاســِی ســفِر خــروج اســت کــه بــه مفهومــی  بنیــادی 

در اندیشــه سیاســی-حقوقی انســان بــدل گردیــد. 
والــرز از اســتقرار قــوم یهــود را در کنعــان می گویــد، ســرزمینی کــه دیگــر نــه کنعــان کــه اســرائیل خوانــده می شــود؛ خروجــی تــازه 
ــا  ــو از حکومــت، رابطــه  مــردم ب ــرای تکمیــل خــروج پیشــین؛ و تکویــن مســیحاباوری )Messianism( یهــودی، درکــی سراســر ن ب
رهبــر سیاســی، قانــون؛ و بــه تعبیــر پــاره ای از متألهــان مســیحی جدائــی از نظــام پادشــاهی و درافکنــدن نظــام سیاســی نوینــی در 
قالــب جمهــوری جوامــِع متحــده. کتــاِب والــزر، گــواِه چیرگــِی ســتودنی  بــر تفاســیر و تأویل هــای گوناگــوِن عهــِد عتیــق و آشــنایی 
عمیــق ایــن فیلســوف سیاســی بــا ســنِت الهیــاِت یهــودی اســت. ایــده  انقــالب و دیــن، از دل مشــغولی های اصلــی اوســت. رســاله ی 
دکتــرای والــزر بــا عنــوان انقــالب و قدیســان؛ پژوهشــی در خاســتگاه های سیاســت رادیــکال، اکنــون بــه اثــری کالســیک بــدل شــده 
ــالب  ــه انق ــرح داده ک ــزر ش ــاب، وال ــد. در آن کت ــدل کرده ان ــث و ج ــای آن بح ــا و ادعاه ــنجش آموزه ه ــی و س ــیاری در بررس و بس
ــوم  ــش مفه ــه  پیدای ــم زمین ــه کالونیس ــد ک ــتدالل می کن ــد. او اس ــی دارن ــه هایی دین ــد، ریش ــه مدرن ان ــکال گرچ ــوژی رادی و ایدئول
شــهروند را فراهــم کــرد و سیاســت کالونــی مــردم را از رعیتــی منفعــل بــه شــهروندانی مشــارکت کننده در سرنوشــِت سیاســی خویــش 
بــدل ســاخت. نکتــه  مهمــی کــه والــرز در ایــن کتــاب تبییــن کــرده آن اســت کــه در ســده  شــانزدهم و هفدهــم میــالدی، گرایشــی 
ــده می شــد،  ــده و نامی ــن دوره »اصــالح« خوان ــد و آنچــه در ای ــا پدیدآم ــز در اروپ ــردِن همــه چی ــه دگرگون ک ــر و سراســری ب فراگی
معــادل آن چیــزی اســت کــه امــروزه مــا »انقــالب« می نامیــم. بنابرایــن، »اصــالح دینــی« در آن دوره بــه معنــای انقالبــی رادیــکال 
در نظــام مفاهیــم و مناســبات دینــی بــود، نــه پیرایــش و آرایشــی نــرم و آرام در ظاهــر و جزییــات. حتــی در انگلســتان دســته ای از 
مســیحیان در پــی اصــالِح جریــاِن اصــالِح فرانســه کــه خــود رادیــکال بــود افتادنــد. بــه زبــان میلتــون »خداونــد دوراِن عظیــم و بدیعــی 

را در ایــن کلیســای خویــش حکــم می کنــد، تــا حتــی خــوِد اصــالح را نیــز اصــالح نمایــد.« 
ِســفر خــروج در دســت فیلســوفانی دیگــر نیــز مایــه  تأویل هــای سیاســی نوآورانــه ای شــده اســت. بــرای نمونــه از کتــاب مــارک دوولـِـی 
ــا چشــمی  ــی دارد، ب ــه مشــرب فلســفِی دریدای ــور و اخــالِق مســئولیت. نویســنده ک ــرد: سیاســِت خــروج؛ کیرکه گ ــاد ک ــوان ی می ت
واســازانه بــه ســراِغ متــون کیرکه گــور رفتــه تــا ایده هــای خــاص سیاســی او را برجســته کنــد. پیــش از آن، ایــن فیلســوف دانمارکــی 

کمتــر اندیشــمند سیاســی و اجتماعــی و در عــوض، بیشــتر درگیــر بــا ســوبژکتیویته و فردیــت دیــده و خوانــده شــده بــود. 
ــواِج  ــران و ام ــماِر مهاج ــا ش ــه تنه ــه. ن ــتر گرفت ــی بیش ــن فزون ــرِک وط ــد و ت ــتاِن تبعی ــده، داس ــر ش ــخ بلندت ــایه  تاری ــه س ــر چ ه
ــدرن دگرگــون گشــته، هــم ســویه هایی بســیارتر و  ــر شــده کــه هــم سرشــِت مهاجــرت در عصــر م پشتاپشــِت مهاجــرت، جهان گی
یک ســره تــازه و ناشــناخته بــه خــود یافتــه، و هــم درِک مــا از ایــن پدیــده بــا فهــِم پیشــینیان مان فاصلــه گرفتــه اســت. از ایــن هــم 
باالتــر: اگــر نیــاکان مــا داســتاِن آغــاِز زایــش و زندگــی آدمــی را بــا رانــده شــدن  اش بــه غربــت روایــت می کردنــد، اندیشــمنداِن دوراِن 
جدیــد، نــه تنهــا انســان را مهاجــری تــرِک ســرزمین کــرده کــه بی ســرزمین و بی ســرمقصدی روشــن فرامی نماینــد. همچنیــن، عصــِر 
مــدرن، دوران پرتاب شــدگی انســان نــه تنهــا در مــکان کــه در زمانــِی ســراپا بیگانــه اســت، نــه فقــط غریــب در زمــان و مــکان کــه 
بیگانــه در خــود و بــا خــود. در چنیــن موقعیتــی، جــای آن درِد زخــم اشــتیاق و مرهــم نهــادن بــر آن بــا ســرودن و بازگفتــِن حکایــِت 
ــاِن خویــش درگیــر می گــردد و در جســتجوی زمــان از دســت رفتــه و  ــا خاطره هــای فــردی و زب ــوع بشــر، انســاِن مــدرن ب وصــِل ن

ــد و نمی شناســد مگــر در درون خویــش. ــی نمی یاب وحشــت زده از فراموشــی هســتی، امیــد هیــچ رســتگاری و رهای
آگاهــی بــه پیونــد هســتی انســان بــا مــکان در عصــر مــدرن، معنــای بــودن و و نســبت بــودِن مــا بــا هســتی و هســتی مندهای دیگــر 
را دگرگــون ســاخته اســت. مارتیــن هایدگــر از جملــه فیلســوفاِن اثرگــذار ســده  بیســتم اســت کــه قهرمــان اندیشــیدن در ایــن بــاره 
می توانــش خوانــد. کتــاب پــرآوازه  او هســتی و زمــان را می تــوان هســتی و مــکان هــم نامیــد. اصطــالح دازایــن )Dasein( بــه معنــای 
»آنجا-هســتی« یــا »آنجــا بــودن« از کلیدی تریــن مفاهیــم فلســفه  اوســت کــه بــه خوبــی وجــِه مکان منــد هســتی آدمــی را در نظــر 

ــد.  ــر وامی نمای هایدگ
کتاب خوانــی نمی تــوان یافــت کــه جملــه  »خــدا مــرده اســت« از فردریــش نیچــه را نشــنیده باشــد. ایــن گــزاره  زلزله افکــن، نخســت 
طــی پاره نوشــتاِر »دیوانــه«، در بخــش ســوم کتــاب دانــِش شــاد نیچــه آمــده اســت )داریــوش آشــوری، ایــن پاره نوشــتار را در جســتار 
ــا  ــه ب ــی پرداخت ــاب کوره راه هــا فصل ــده اســت(. مارتیــن هایدگــر در کت ــه فارســی برگردان ــبک در کاِر نیچــه« ب ــِی َس ــژواِک معنای »پ

عنــوان »ســخن نیچــه: خــدا مــرده اســت«. در ایــن فصــل، هایدگــر دیــدگاِه خــود دربــاره  سرشــِت نیهیلیســم را شــرح می دهــد. 
هایدگــر می گویــد گــزاره  »خــدا مــرده اســت« نیچــه، موجزتریــن تعبیــر دربــاره  رونــد تاریخــی نیهیلیســم اســت. بــر خــالف تصــور 
بســیاری، مــراد نیچــه از »خــدا مــرده اســت« پایــان یــا مــرگ دیــن نیســت و ایــن عبــارت بــرای او معنایــی الهیاتــی نداشــته اســت. از 
نظــر نیچــه، حتــی مســیحیان مؤمــن یــا آنــان کــه باورهایــی مابعدالطبیعــی دارنــد نیــز نمی تواننــد از دائــره  نیهیلیســم بیــرون بماننــد. 
»خــدا مــرده اســت« بــدان معناســت کــه جایــگاه خداونــد در مقــاِم مرجــِع تعییــن نیکــی و بــدی از میــان رفتــه و وجــدان اخالقــی 

انســان یــا بــه تعبیــر دیگــر مرجعیــت عقــل جــای آن نشســته اســت. ارزش هــا دیگــر در بنیادهــای ســخت و اســتوار مابعدالطبیعــِی 
پس افکنــِد ســّنت و تاریــخ ریشــه ندارنــد، داوری  ارزشــی انســان ها بســته بــه »چشــم انداز« آن هاســت، از ذهــن آدمــی و ســوبژکتیویته 
مایــه می گیــرد، نــه بیــروِن آن. زوال »بنیاد«هــا در عصــر مــدرن، یعنــی انســان مــدرن بــه ضــرورت بی خانــه و بی ســرزمین اســت و 
هبــوط در هزارســوی کوره راه هــا و رویــارو بــا ناشــناخته ها. انســان مــدرن بدیــن معنــا هســتی مندی در مــکان، ولــی الجــرم مهاجــر 
ــاره   ــر درب ــا آراء هایدگ ــت هستی شــناختی اوســت. ب ــا موقعی ــان وجــه ی ــرای بی ــکان، اســتعاره ای ب ــِد خــود م اســت؛ مهاجــرت مانن
نیهیلیســم، مــکان، حقیقــت و جهــان در کوره راه هــا می تــوان آشــنا شــد؛ بــدوِن نیــاز بــه کلنجاررفتن هــای پهلوانانــه بــا زبــان و متــن 

ــا پرآوازه تریــن اثــرش هســتی و زمــان. آن در قیــاس ب
ــون؛  ــوان ترســیم نقشــه  اکن ــا عن ــاب دیگــری دارد ب ــم، کت ــش قلمــرو وی آغازیدی ــا زای ــن کتاب گــردی را ب ــه ای ــِدن ک اســتیوارت اِل
ــاره  رابطــه میــان تاریــخ و فضــا  ــی. در ایــن کتــاب، نویســنده، دیــدگاه ایــن دو فیلســوف را درب ــِخ فضائ هایدگــر، فوکــو و طــرح تاری
)space( بررســیده و ســنجیده و همچنیــن ضــرورت بازاندیشــی در ایــن دو مقولــه را تحــت قالــب مفهومــِی »تاریــِخ فضایــی« پیــش 
نهــاده اســت. بــه ویــژه ســه فصــل واپســین )ســوم تــا پنجــم(، بــا عنوان هــای »هنــر، تکنولــوژی، مــکان و امــر سیاســی«، »بــه ســوی 

ــد.  ــع دربردارن ــه هایی بدی ــا و اندیش ــدرت« آموزه ه ــای ق ــی« و »فضاه ــِخ فضای تاری
از جایــی بــه جــای دگــر شــدن، هرگــز رخــدادی ُخــرد نبــوده اســت. جــوزف برودســکی، شــاعر و ُجســتارنویِس برنــده  جائــزه  نوبــل 
 Wheatland( کــه از زادگاِه خــود، روســیه، بــه آمریــکا کوچیــد، در 1987 بــه ویــن، پایتخــت اتریــش رفــت تــا در کنفرانــس ویت انــد
Conference( دربــاره  ادبیــات مهاجــرت، شــرکت کنــد. در آنجــا ُجســتاری خوانــد بــا عنــوان »موقعیتــی کــه مهاجــرت می نامیــم«  
)The Condition We Call Exile( کــه هشــت ســال بعــد، در مجموعــه ُجســتارهایش بــا عنــوان دربــاره  انــدوه و خــرد بــه چــاپ 
رســید. )کمــی بعدتــر بــه معضــل ترجمــه  اصطالحاتــی چــون تبعیــد و مهاجــرت از زبان هــای التیــن بــه فارســی اشــاره ای خواهیــم 

کــرد.( 
در »موقعیتــی کــه مهاجــرت می نامیــم«، برودســکی شــاعر از انــواع مهاجــران و تنــوع انگیزه هــای آنــان می گویــد تــا بــر یــک نکتــه 
تأکیــد ورزد: دشــواری ســخن گفتــن از نویســنده  مهاجــر. او از تفــاوت گوهریــِن نویســنده  مهاجــر بــا مهاجــراِن دیگــری می گویــد کــه 
حتــی در گریــز از ســرکوب و نابرابــری بــه کشــورهای آزاد و قانون مــدار پنــاه برده انــد. نویســنده چــون بــه آگاهــی بــه آزادی و برابــری 
بــه هویــِت نویســندگی دســت می یابــد، پیــش از تــرِک جغرافیایــی ســرزمیِن خــود، بــه غریبــی در وطــن بــدل می شــود. مهاجــرِت 
ــا نوشــتارش،  ــان. امــا نویســنده کــه ب او پیــش از دیگــران آغازیــدن می گیــرد و در الیه هــای روحــی و ذهنــی بــس عمیق تــری از آن
ــه ســرزمینی  ــی ب ــرده، وقت ــر ک ــه زندگــی در ســرزمینی بهت ــداِر درک شــان از آزادی و امیدشــان ب ــاِن خــود را وام ــاِن هم زب هم میهن
ــی  ــه در زبان ــی او، هم ــِت اصل ــک کالم، هوی ــی و در ی ــه و آفرینندگ ــود. پیش ــارو می ش ــی روی ــراِن تنهای ــا بح ــد ب ــرت می کن مهاج
ــه رســمیت شــناخته نمی شــود. »نویســنده در مهاجــرت،  ــام نویســنده ب ــد و در نتیجــه او در مق ــون کســی درنمی یاب اســت کــه اکن
ــا دیگــران،  ــد )a retrospective and retroactive being( اســت؛ در قیــاس ب ــادی، موجــودی واپس نگــر و پس رون ــا حــدود زی ت
ــرارداده، - در نســبت  ــت او را تحــِت شــعاع ق ــد و واقعی ــازی می کن ــاده در هســتی او ب ــوق الع گذشــته نگری و واپس نگــری نقشــی ف
بــا همگنــان - آینــده اش را در ابرهــای ابهــاِم بیشــتر فرومی پوشــد. او ماننــد پیامبــران دروغیــن دوزِخ دانتــه اســت کــه کله شــان مــدام 
بــه عقــب برگشــته، ولــی آب دیــده یــا دهانشــان میــان تیــزی دو شــانه روان اســت.« برودســکی نتیجــه می گیــرد »مهاجــرت«، نامــی 
اســت کــه تنهــا بــر لحظــه  ای می تــوان نهــاد کــه نویســنده ســرزمین خــود را تــرک می گویــد. آنچــه پــس از آن رخ می دهــد، چنــان 
سرشــِت دیگرســان و خودآیینــی دارد کــه دیگــر نمی تــوان مهاجــرت خوانــدش. وضعیتــی جــز مهاجــرت اســت کــه بــاِر انــدوِه آن بــر 
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دوش همــه، بــه ویــژه نویســنده، بــه یــک انــدازه ســنگینی نمی کنــد. 

مهاجــرت، در روزگار مــا چــه بســا بیشــتر از هــر روز دیگــر بــه مســأله بــدل شــده اســت. از ســده  بیســتم بــه ایــن ســو جنگ هــای 
جهان گیــر و جابه جایی هــای جمعــی ناگزیــر، توان فرســایی و کرامت فرســودگِی زیســتن در ســایه  رژیم هــای خودکامــه و آزادی ســتیز، 
بــه پدیــده  مهاجــرت ســویه های تــازه ای بخشــیده اســت. ایــن ســویه های تــازه، نــه تنهــا صورت بندی هــای قدیــم از مســائلی چــون 
هویــت و جامعــه را نابســنده و ناکارآمــد می نمایــد، کــه پیــش از هــر چیــز، تصــور فیلســوفان سیاســی کالســیک مــدرن از مقوله هــای 
اصلــی سیاســت، ماننــد حاکمیــِت ارضــی، اســتقالل، شــهروندی، حقــوق بشــر و شــهروندی، مداخلــه  انسان دوســتانه در امــور سیاســی 
و حقوقــی کشــورهای دیگــر و نظــام حقــوق بیــن الملــل بــه پرســش گرفتــه اســت. بــرای نمونــه بــه کتــاب نوئــل مک آفــی بــا عنــوان 
هابرمــاس، کریســتوا و شــهروندی بنگریــد،  یــا کتــاب تــازه  دیویــد میلــر بــا عنــوان غریبه هــا در میــان مــا؛ فلســفه  سیاســی مهاجــرت 
ــاز و  ــای ب ــان سیاســت از مرزه ــا و تصــورات پیشــین جه ــرای تعریف ه ــه مهاجــرت ب ــازه ای را بررســیده ک ــای ت ــه در آن چالش ه ک
ــاب  ــز کت ــت نی ــاره  هوی ــدآورده اســت. درب ــان پدی ــِع میزب ــوق مهاجــران و مســأله  جــذب مهاجــران در جوام ــی، حق بســته، پناه جوی
ونســان دکومــب، بــا عنــوان معضــالت هویــت )Les embarras de l’identité( خواندنــی اســت. انتشــارات دانشــگاه هــاروارد، ترجمــه  

انگلیســی ایــن کتــاب را بــا عنــوان هویت هــای حیــرت زا امســال بــه بــازار فرســتاد.  
ــتر  ــی بیش ــم. در فارس ــرو نداری ــن قلم ــه ای ــوط ب ــی مرب ــات علم ــات و مصطلح ــی ادبی ــرداِن فارس ــواری برگ ــن دش ــری از گفت گزی
ــدام  ــر ک ــد و ه ــس بیش ترن ــات ب ــا اصطالح ــر ی ــه انگلیســی تعابی ــرای نمون ــن ب ــای التی ــرت. در زبان ه ــا مهاج ــد ی ــم تبعی می گویی
تبــار تاریخــی، دامنــه ، چنــد پهلویــی و چندالیگــی معنایــی خــود را دارنــد. واژه  دیاســپورا )diaspora( در اصــل بــه معنــای آوارگــی 
ــات و پژوهش هــای چندرشــته ای و  ــای خــاص خــود ادبی ــن معن ــه ای ــان، پــس از خــروج از مصــر اســت. دیاســپورا ب تاریخــی یهودی
ــرای آشــنایی اولیــه می تــوان بــه دانش نامــه  دیاســپورای یهــودی؛ خاســتگاه ها، تجربه هــا و فرهنــگ )در  بســیار غنــِی خــود را دارد. ب

1350 صفحــه( نگریســت. 
 ولــی بــه شــکلی اســتعاری بــه قــوم یــا ملتــی کــه ســرزمین خــود را نیــز تــرک کــرده نیــز دیاســپورای آن کشــور می گوینــد. مثــاًل 
ــی  ــه کتاب ــی زبان، ک ــای انگلیس ــاِت عرب ه ــاره  ادبی ــادی درب ــم اندازهای انتق ــرب، چش ــپورای ع ــای دیاس ــت دیدگاه ه ــوان گف می ت
ــده  مجموعــه ای  ــی،  دربردارن ــا هویــت و مهاجــرت، همبســتگی و اختــالف در میــان دیاســپورای ایران ــح اســت ی ویراســته   لیــال المال

مقاالتــی در هلنــد بــه چــاپ رســیده اســت. 
در معنــای عام تــر دیاســپورا نیــز می تــوان بــه دانش نامــه  دیاســپورا؛ فرهنــگ مهاجــر و پناهنــده در جهــان نگریســت کــه در دو جلــد 
ــوان »جامعه هــای دیاســپورا«  ــا عن ــد دوم ب ــات« و جل ــات و موضوع ــوان فرعــی »کلی ــا عن ــد نخســت ب ــه چــاپ رســیده اســت: جل ب

  .)Diaspora Communities(
ــده  ــه مهاجــرت برگردان ــز هســتند کــه گاهــی در فارســی هــر ســه ب ــد exile, immigration, migration نی واژه هــای دیگــر مانن
ــِت  ــای موقعی ــه معن ــم ب ــی رود، ه ــه کار م ــخص ب ــک ش ــاری ی ــِد اجب ــای تبعی ــه معن ــم ب ــود واژه ی exile ه ــال خ ــوند. مث می ش
ــدِن  ــرون ران ــای بی ــه معن ــد« در فارســی ب ــد. »تبعی ــای شــخصی کــه دور از وطــِن خــود می زی ــه معن ــز ب دورماندگــی از وطــن و نی
اجبــاری شــخصی از میهــِن خــود اســت، ولــی لزومــا در exile شــاید معنــای اجبــار از بیــرون نهفتــه نباشــد. از آن ســو، مهاجــرت نیــز 

ــا معــادل خــود همپوشــان نیســت.   ــاِر معنایــی خاصــی دارد کــه سراســر ب در فارســی ب
ــه شــکل ها و شــیوه های گوناگــون موضــوع  ــان ب ــای علمــی جه ــون در دانشــگاه ها و کانون ه ــام، اکن ــای ع ــه معن ــه  مهاجــرت ب مقول
پژوهش هــای چنــد رشــته ای اســت و صدهــا مرکــز و نشــریه  تخصصــی و کنفرانــس هــر ســاله بــه غنــا و ژرفــای ایــن دســت مطالعــات 

می افزاینــد. 
بــاری، عنــوان بخــش معرفــی کتــاب ویژه نامــه  قلمــرو، »یــک نقطه کتــاب« را از شــعر بیــدل، پارســی گوی هنــدی ، وام کردیــم. پــس 
بــد نیســت ایــن گشــت شــتابان در کتاب هــا را بــا ذکــر کتابــی پایــان دهیــم دربــاره  پارســیان هنــد، اقلّیتــی کوچــک، ولــی بســیار 
ــن  ــی ای ــینه  تاریخ ــن پیش ــت در تبیی ــتارهایی اس ــه جس ــرت، مجموع ــد و مهاج ــی ها در هن ــون: پارس ــای گوناگ ــوذ در زمینه ه پرنف
جماعــت، از آغــاز ورودشــان بــه شــبه قــاّره تــا امــروز، و نیــز . پارســیان، یعنــی زرتشــتیانی کــه در پــی حملــه  عرب هــای مســلمان بــه 
ســرزمین ایــران، بــرای حفــظ دیانــت و امنّیــِت و نیــز بــه امیــد رونــق اقتصــادی بیشــتر راهــی هندوســتان شــدند، بــه ویــژه در عصــر 
جدیــد، از بــه چنــد کشــور دیگــر مهاجــرت کردنــد و »جامعه هــای مهاجــر« یــا »دیاســپورا«ی کوچکــی را در آن کشــورهای آســیایی 
و اروپایــی شــکل دادنــد. ایــن ُجســتارها در ســه بخــش ســامان گرفته انــد: نخســت: »اســتقراِر پارســیان در هندوســتان«، دوم: »پارســیان 
در ســده  نوزدهــِم هنــد« و ســوم: »پارســیان در ســده  بیســتِم هنــد و جوامــِع مهاجرشــان«. نویســندگاِن دانشــگاهی ایــن جســتارها هــر 
ــگاری، زبان شناســی، باستان شناســی و جامعه شناســی، اختــالف  ــِش خــاص خــود، ماننــد دین شناســی، تاریخ ن ــک از چشــم انداز دان ی
نظرهــا در بــاب تبــار و تاریــخ و ســاختار اجتماعــی و مناســبات اقتصــادی پارســیان را بــه خوبــی در ایــن جســتارها بازتابانــده و از نــو 

ســنجیده اند. 
اگــر بیشــتر بــه موضــوِع پارســیان عالقمندیــد، کتــاب »اســطوره  زرتشــتِی مهاجــرت از ایــران و اســتقرار در هندوســتان؛ متــن، ترجمــه 
و تحلیــل کتــاب ســده  شــانزدهمی قصــه  ســنجان« را نیــز خواندنــی خواهیــد یافــت. نویســنده ، آلــن ویلیامــز، نســخه  منّقحــی از متــن 
فارســی »قصــه  ســنجان«، ســنِد روایــی بنیادیــِن پارســیان، بــه دســت داده، آن را واژه بــه واژه بــه انگلیســی برگردانــده، دشــوارهای 
ــّم را  ــنِد مه ــن س ــی ای ــناختی و دین ــویه های اسطوره ش ــرانجام س ــده و س ــن را واکاوی ــت و مت ــاختار روای ــرده، س ــرح ک ــن را ش مت

بررســیده اســت.

بهــروز حشــمت در ســال 1329 در تبریــز بــه دنیــا 
آمــد. در جوانــی در کارخانــه ماشــین ســازی تبریــز 
کار کرد.دجایــی کــه مــاده اصلــی و همیشــگی 
کارهایــش را یافــت: آهــن. در ســال 1354 بــه دلیــل 
عواقبــی کــه ســاخت مجســمه »عاشــقالر« برایــش 
داشــت، ناگزیــر بــه تــرک ایــران شــد در حالــی کــه 
تــازه بــا برپایــی نمایشــگاه هایی داشــت جــای پایــش 
ــرد. در  ــم می ک ــازان محک ــمه س ــان مجس را در می
اتریــش، در رشــته مجســمه ســازی تحصیــل کــرد و 
در طــول چهــل ســال، آثــاری مختلــف، امــا همگــی 
ــای او در  ــماری از کاره ــد. ش ــن آفری ــس آه از جن
فضاهــای عمومــی در اتریــش نصــب شــده انــد. چنــد 
جایــزه ملــی در اتریــش و بیــن المللــی را از آن خــود 
ــرت،  ــد، مهاج ــوز تبعی ــه، هن ــن هم ــا ای ــرده، ب ک
مرزهــا و دور ماندگــی اجبــاری از خانــه از مضامیــن 
ــذر  ــه در گ ــی ک ــتند؛ کارهای ــش هس ــی کارهای اصل
ــر و مینیمالیســتی تر  ــان، از نظــر فرمــی انتزاعی ت زم
ــا را  ــر بخشــی از آنه ــه تصوی ــا، ک ــد. خانه ه شــده ان
ــه  ــت ک ــه ای اس ــن مجموع ــد، آخری ــا می بینی این ج

بهــروز حشــمت آفریــده.
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مجموعه  خانه ها        سال۲۰۱۷-۲۰۱۰مجموعه ی خانه ها        سال۲۰۱۰-۲۰۱۷

آخرین قطار               سال۲۰۰۳
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مجموعه  خانه ها        سال۲۰۱۷-۲۰۱۰مجموعه  خانه ها        سال۲۰۱۰-۲۰۱۷
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مجموعه  فیگور ها       سال۱۹۷۰-۱۹۷۵

چهار راه بسته            سال۱۹۹۱

باران وحشت              سال۲۰۰۷
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مجموعه  ستون ها      سال۲۰۰۰مجموعه  ستون ها      سال۲۰۰۰
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مجموعه  مرزها         ۲۰۰۰
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شاه: »لیک چگونه خطر کردی و خاک نیاکان وانهادی؟ 
چه بازی کرد بخت تو با تو، بگوی تا بدانم.«

همســرایان: »ای شــاه آرگــوس، بــدان کــه مصائــب آدمــی هــر دم بــه رنگــی درمی آیــد و آدمــی بــر بــال بــال هرگــز دو پــر یکســان 
نمی یابــد. 

ورنــه کیســت کــه ایــن ســفر ناگهــان بــر خــود پســندد و در هــراس از خویشــان بداندیــش راه دریــا بپویــد و در کرانــه آرگــوس پنــاه 
بجویــد؛

چرا که می ترسد از آن سیه بازوان و ناخواسته بستری که بر کرانه نیل گسترده ا ست.« 

نمایشنامه پناه جویان )که از نظر برخی کهن ترین نمایشنامه  یونانی در دست ماست( 
آیسخولوس، مجموعه آثار، ترجمه عبداهلل کوثری، تهران، نشر نی، چاپ چهارم، 1395، ص449. 

ــه  ــم ک ــادری بنامی ــرزمین م ــم آن را س ــا می توانی ــت. کج ــاک اس ــود بیمن ــادآوردِن خ ــه ی ــه از ب ــت ک ــرزمیِن نگون بخ ــا، س »دریغ
ــای  ــه و فریاده ــه آه و نال ــا ک ــد؛ آنج ــوان دی ــب نمی ت ــر ل ــده ب ــران را خن ــا بی خب ــز از همه ج ــه ج ــا ک ــت؟ آنج ــتاِن ماس گورس
ــد  ــوا درآی ــه ن ــاب. و چــون ناقــوس عــزا ب ــکاه چیــزی اســت همه جای ــدوِه جان آسمان شــکاف را گــوش شــنوایی نیســت! آنجــا کــه ان
کمتــر می پرســند کــه از بــرای کیســت، و عمــر نیکمــردان کوتاه تــر از عمــر گلــی اســت کــه بــه کاله می زننــد، و می میرنــد پیــش از 

ــود.« ــان ش ــاری گریبان گیرش ــه بیم آنک

ویلیام شکسپیر، مکبث، پرده چهارم، مجلس سوم 
ترجمه داریوش آشوری، تهران، نشر آگه، چاپ اول، ویراست دوم، 1378، ص 96.

»یکــی از ســّیاحان نقــل کــرد کــه هیــچ کــدام از شــهرهای فرنــگ و هندوســتان نرفتــم ااّل اینکــه  یــک نفــر و زیادتــر ایرانــی در آنجــا 
نباشــد و اگــر هــم ایرانــی متولــد شــده در اینجــا هــم نبــود، ایرانی نــژاد بــود و ایــن انتشــار مــردم در بــالد خارجــه بــرای تمــام دول 
هســت، امــا آنهــا بــه جهــت تجــارت و مأموریــت می رونــد. غیــر از ایرانی هایــی اســت کــه بــه فالکــت و ذلـّـت رهســپارند و بــه واســطه 

ظلــم تــرک وطــن عزیــز خــود را گفتــه بــه مشــکالت توّطــن در بــالد خارجــه می ســازند.« 

خاطرات و مالحظات، سید محمد علی دولت آبادی، به کوشش ایرج افشار، تهران، سخن، 1388، ص 116.

»از دیــروز کــه بــا اســماعیل خویــی در لنــدن صحبــت کــردم و قصیــده اخــوان  جانــش را برایــم خوانــد و ضبــط کــردم، بــا آن بغــض 
ــت  ــار داش ــت و انتظ ــه می بایس ــتیم ک ــمان مان هس ــر چش ــلی در براب ــاهد زوال نس ــا ش ــردم.... م ــی ب ــه ای پ ــه نکت ــش، ب و هق هق
خوشــه چین درخــت معرفــت ایــن قــرن ایــران باشــد و نــاکام مانــد، زیــرا ســال ها باغــی را آبیــاری کــرد کــه از آن جــز گل کاغــذی 
نروییــد. نســلی کــه می خواســت ســرود فتــح و ظفــر بــر قلـّـه آزادی ســر دهــد؛ پــس کولبــار زاد راه بــر دوش، و پوســتین کهنــه یــادگار 
نیــاکان در بــر، قــدم در راه نهــاد، امــا دیــری نگذشــت کــه خســته و مانــده بــا آن پیــر همزبــان شــد کــه: بــه کجــای ایــن شــب تیــره 

بیاویــزم قبــای ژنــده  خــود را؟
نســلی در وطــن خویــش غریــب و قاصــد تجربه هــای همــه تلــخ  کــه بــه امیــد ســاحلی پُرحاصــل، زورق خــود را بــه توفــان خشــمی 
باشــکوه و ســرخگون ســپرد و تــا چشــم گشــود دیــد تشــنه لب بــر ســاحل خشــک افتــاده اســت؛ نســلی کــه ســرانجام نعــش شــهیدی 

عزیــزی را کــه روی دســتش مانــده بــود از او گرفتنــد و بی افتخــار در گورســتان گمنامــان بــه خــاک ســپردند.« 

ایرج گرگین، امید و آزادی، لوس آنجلس، شرکت کتاب، 1391، صص332-331.

ــفانه  ــه متأس ــردم ک ــا کار می ک ــودم ی ــت ب ــا دوس ــا آنه ــه ب ــوم ک ــرادی می ش ــگ اف ــتر دلتن ــن بیش ــه م ــت ک ــن اس ــتش ای »راس
ــم االن  ــم برمی گــردد کــه می دان ــه تهــران قدی ــران هــم بیشــتر ب ــم از ای ــران نیســتند. خاطرات ــا در ای ــا درگذشــته اند ی بیشترشــان ی
کامــاًل زیــر و رو شــده اســت. در نتیجــه تمایــل چندانــی بــه برخــورد بــا یــک شــهر از هــر نظــر غریبــه در خــودم نمی بینــم. تقریبــاً 
تمــام شــهرهای ایــران را هــم دیــده ام و جایــی نیســت کــه حســرت کشــفش را داشــته باشــم... وطــن واقعــی مــن محیــط زبــان فارســی 
و فضایــی اســت کــه زبــان فارســی در آن منشــأ اثــر اســت؛ یعنــی می توانــد متن هــای خــوب و بــا ارزش تولیــد کنــد. ایــن فضــا حتــی 

اگــر در یــک ده باشــد، بــرای مــن ایــده آل اســت.« 

احسان یارشاطر در گفتگو با ماندانا زندیان، لوس آنجلس، شرکت کتاب، 2016، صص 222-221.
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