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  نامیدند ، و אیנ یعنی كه ما אز سرزمینماנ كوچ كردה אیم ،“مهاجر“ما رא به غلط “     
  .كه سرزمینی دیگر رא برאی ماندנ برگزیدה אیم ، به אنتخاب  
 مردה אیאما ما به אنتخاب سرزمینماנ رא ترכ نك  
  .و جای دیگری رא برאی ماندנ برنگزیدה אیم  
  .ما אز سرزمینماנ گریخته אیم ، رאندה شدה אیم ، تبعیدیانیم ما  
 .و سرزمیנ میزباנ ، خانه ی ما نیست ، تبعیدگاهماנ אست   
  با ذهنهای مغشوש אیستادה אیم در كنار مرزها  
  .به אنتظار روز بازگشت  
  ،غییری رא در آنسوی مرزها دنبال می كنیمهر حركتی ، هر ت  
 و هر كس رא كه אز رאה می رسد تا به ما بپیوندد ، با ولع سوאل پیچ می كنیم   
  .تا بدאنیم در آنجا چه می گذرد  
  .فرאموש نمی كنیم ، אمید رא رها نمی كنیم و نمی بخشیم  
  ، سكوت אیנ لحظه ها ما رא به بیرאهه نمی كشاند  
                                                                                                                 “  ... كه صدאی فریادها رא אز پس آנ می شنویمچرא   

 ، در تبعیدبرتولت برشت ، " ( )١٩٣٧ "شعرهای
 

 خوאندیم ،  “تلاש“ كه در شمارה پیشیנ  “ز سیمای مهاجرאנ در אدبیات אمرو“مقاله تحقیقی אسد سیف دربارה ی 
در یכ جمعبندی אز نوشته ی آقای   . شارה می كند كه جا دאرد بدאنها پردאخته شود אبدرستی به نكاتی بس مهم 

چنیנ نتیجه گرفت كه نگاה غالب در אدبیات אمروز אیرאנ و تا آتجا كه به موضوع مهاجرت بازمی    سیف می توאנ
 عاری אز هر گونه تعمق و تامل در چگونگی و چرאیی خروج چند میلیوנ אیرאنیها אز     گردد، نگاهی ست سطحی و

אز نگاה آناנ ما אنسانهای فرصت طلبی هستیم كه بدنبال زندگی بهتر ، خانه و كاشانه رא ترכ     . زאدگاهشاנ 
אجدאدی ترجیح دאدה  آباء و “אصیل “ غربی رא به ماندנ در سرزمیנ “بی بند و بار “زندگی در جوאمع . كردה אیم 

‘��Ñ�Ü�‰�Œ   گاה אنساנ سنتی هیچ جرمی بدوנ مجازאت نمی ماند ، אكنوנ باید تقاص אیנ بی وفایی به     
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و אختیار אز אیرאנ رفته אند ، پس فرאرشاנ אز مرزهای دهشتناכ پاكستاנ و تركیه و پنهاנ شدנ در پوست
شاید هم هرאس אز درگیر شدנ با دستگاה سانسور آنها رא تا آנ حد می  . غرق شدנ در آبهای بوسنی شاנ چه بود 

 . هرאساند كه ترجیح می دهند وאقعیات رא אنكار كنند 
نویسندה אیנ سطور در אیנ نوشته تلاש می كند تا در تكمیل نوشته ی אرزشمند אسد سیف ، به تشریح אوضاع و 

نی بخש אعظم روشنفكرאנ و هنرمندאנ دאخل אیرאנ نسبت به مهاجریנ و تبعیدیاנ  بپردאزد تا آنچه אز  علل بدبی
  .، خود كردה باشیم)به علل  پردאختנ(آناנ می خوאهیم 

چهرה ی ما אیرאنیاנ خارج אز كشور سالهاست كه אز یكسو توسط دستگاה حكومتی و قلم بدستاנ هوאدאر حكومت و 
انب روشنفكرאנ غیر حكومتی و در برخی موאرد حتی سكولار و مخالف אیנ حكومت ، مخدوש אز سوی دیگر אز ج

  . شدה אست
 كه سالهاست در پروندה سازی های گاה بسیار مضحכ و گاה بسیار توهیנ   “كیهاנ تهرאנ “ אز یكسو نشریاتی چوנ

دیگر موج فیلمها، مقالات و  دست دאرند و אز سوی “خارج نشیנ“آمیز برאی بخشی אز روشنفكرאנ بقول آنها 
 معرفی می “ضد אنقلاب“كشور رא مشتی قاچاقچی و دزد و بقول خودشاנ  دאستانهایی كه یا אیرאنیاנ خارج אز

كنند و یا אینكه آنها رא אنسانهایی بی ریشه و بی هویت ، سرگردאנ و آشفته ، بی אعتنا به آدאب و سنتهای بقول 
 .  خوردה و به بנ بست رسیدה تعریف می كنند  و در نهایت شكست“ אیرאنی “آنها 

به گماנ نگارندה ی אیנ سطور ، هر یכ אز אیנ دو گروה به دلایلی كاملا متفاوت با گروה دیگر אیנ نگاה یكسویه به     
ما אیرאنیاנ خارج אز كشور رא ترویج می كند كه در אینجا می بایست به روאنشسناسی هر یכ אز אیנ دو گروה 

 .توجه كرد 
روה אول ، یعنی وאبستگاנ حكومتی كه چندیנ سال אست در برאبر موج بیسابقه ی مهاجرت אیرאنیاנ قرאر دאرند ، گ

در وهله ی אول אز אیנ لحاظ كه خروج אز אیرאנ و پناهندה شدנ به كشورهای دیگر ، حقانیت حكومت אسلامی رא    
ی برد و بگونه אی موج نارضایتی  مردم אز אیנ   كه آنها سالهاست تلاש بر אثبات آנ دאرند ، بزیر علامت سوאل م

حكومت رא به معرض نمایש می گذאرد ، و سپس بدیנ دلیل كه אز همبستگی فرضی نیروهای مخالف جمهوری  
אسلامی در خارج אزكشور و تاثیری كه فعالیتهای آناנ می توאند بر אفكار عمومی אیرאנ بگذאرد ، وحشت دאرند و   
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در   هر فرصتی אستفادה می كنند تا אیرאنیاנ خارج אز كشور رא عوאمل فتنه و خرאبكاریبسیاری دلایل دیگر ، אز
אز آنجا كه ما رא با אیנ گروה معلوم אلحال كاری نیست ، در אیנ نوشته به همیנ چند    .אمور كشور تصویر كنند

فكرאנ غیر حكومتی دאخل سطر بالا در مورد אیנ گروה بسندה می كنیم و می پردאزیم به گروה دوم ، یعنی روشن
אز آنجا كه پردאختנ به علل بدبینی אیנ گروה به پدیدה ی مهاجرت אجباری ، كمی پیچیدה بنظر می رسد     . אیرאנ 

دسته ی نخست رא : و برאی روشנ تر شدנ گوناگونی گرאیشها אیנ گروה رא به سه دسته تقسیم می كنیم 
وאقع “به دلیل باورهای مذهبی  و بخש دیگر بعلت نوعی روشنفكرאנ و هنرمندאنی تشكیل می دهند كه بخشی 

 مقطعی و برאی بدست آوردנ אمكاנ كار و در نتیجه گذرאנ زندگی אز طریق حرفه شاנ ، بدنبال آנ بخש  “بینی
در جمهوری ) برאی نمونه می توאנ به حمایت אیנ گروה אز جنبש אصلاح طلبی و آقای خاتمی نام برد (“مثبت“

 . د و به אنحاء گوناگوנ در شكل گیری حرفه אی پروپاگاندאی كاذب אیנ حكومت سهیم هستند אسلامی می گردن
دسته ی دوم  روشنفكرאנ و هنرمندאنی هستند كه هر چند אز אیנ حكومت سر خوردה אند و با آנ هیچگونه تفاهم 

ند هر شغل دیگری نگاה می   بودנ هنر ، به حرفه ی خود مان“غیر سیاسی “فكری ندאرند ، אما بدلیل تاكیدشاנ بر 
آهسته می روند . كنند و در آثارشاנ אز هر گونه אشارה یی یا  نشانه אی به אعترאض به وضع موجود وجود ندאرد 

با אینهمه  . و آهسته می آیند تا كسی كاری به كارشاנ ندאشته باشد و אیנ چند صباح عمر رא بگونه אی بگذرאنند    
حكومت . ی كه אز سوی حكومت برאیש אیجاد می شود ، دست و پنجه نرم می كند    אیנ گروה نیز كماكاנ با مشكلات

 .אسلامی نیز تا جایی كه می توאند אز وجود אیנ دسته سوء אستفادה ی تبلیغاتی بنفع سیاستهای خود می كند  
كومت دسته ی سوم رא روشنفكرאנ و هنرمندאنی تشكیل می دهند كه با אیנ حكومت ناسازگارند و در نتیجه ح

بهمیנ دلیل كمتر אمكاנ كار می یابند و تلاש می شود تا אیנ دسته كمتر    . אسلامی نیز نظر لطف به آنها ندאرد 
در مطبوعات و وسایل אرتباط عمومی دیدה شود ، به אیנ אمید كه با پا گرفتנ و میدאנ دאدנ به گروה אول و دوم ،   

تعدאد زیادی אز אفرאد אیנ گروה  . נ بتدریج فرאموש شوندكسانی دیگر جای خالی אیנ دسته رא پر كنند تا אینا
אما هر یכ بدلایل . تاكنوנ بارها و بارها قصد مهاجرت אز אیرאנ رא دאشته אند یا لا אقل بدאנ אندیشیدה אند 

 . گوناگوנ تابحال بدیנ فكر جامه ی عمل نپوشاندה אند 
گروهی אست كه در אیرאנ زیر   ت كه گروה אول تنهادر مجموع در مقایسه אی میاנ אیנ سه گروה می توאנ دریاف

پایש محكم אست ، با אینهمه אز همیנ گروה نیز كسانی نیز نظیر بهروز אفخمی كه كارگردאנ سینماست و نمایندה 
 .ی مجلس ، به אینكه در אندیشه ی مهاجرت אز אیرאנ هستند، אعترאف كردה אند 

د ، یا در سالهای אخیر אز אیرאנ  ن پشتوאنه ی محكمی ندאرسوموה همچنیנ كسانی نیز אز گروה دوم كه همچوנ گر
 . خارج شدה אند و یا بدنبال אمكانی برאی خروج אز אیرאנ بودה و هستند

 خود بگونه אی قربانیانی هستند كه אگر    “بیگانه“پس در אینجا می بینیم كه معترضیנ به حضور ما در كشورهای 
אما بسیاری אز אینها هرאسهایی . ود ، شاید אمروز خود جزو مهاجریנ بودند شرאیط مهاجرت אینچنیנ دشوאر نمی ب

אكثر אیנ دوستاנ در אیرאנ چهرה های شناخته شدה אی هستند . در دل دאرند كه مانع خروج شاנ אز אیرאנ می شود 
 אحترאم و بهمیנ جهت با وجود بی مهری های حكومت ، אز نظر مخاطبینشاנ بعنوאנ شخصیتهای فرهنگی مورد 

אیناנ אما می دאنند كه در صورت خروج אز אیرאנ ، در كشورهای میزباנ گمنام خوאهند بود و باید   . قرאر می گیرند  
باید زباנ دیگری بیاموزند و بزباנ دیگری بنویسند و با مخاطب دیگری אرتباط  . بنوعی אز صفر شروع كنند 

  . برقرאر كنند
پس ترجیح می دهند در  . انسالی بسیار دشوאر و تقریبا ناممكנ خوאهد بودآنها می دאنند كه אینهمه در سنیנ می

بخشی دیگر אز אیناנ אز آنجا كه دچار نوعی حس   . مملكت آخوندی بمانند و با دشوאریها كنار بیایند 
ناسیونالیستی كاذب هستند ، كه به گماנ مנ بیشتر به حس خود كم بینی در برאبر جوאمع پیشرفته ی غربی 

برخی بدیנ وאقفند كه در  .  می شود ، خروج אز كشور رא نوعی خیانت به آرمانهای ملی تلقی می كنند  مربوط
خارج אز אیرאנ به אحتمال قوی تخوאهند توאنست אز رאה حرفه شاנ زندگی كنند و אحیانا ناچار خوאهند بود به  

 . مشاغل دیگری روی بیاورند تا بتوאنند گذرאנ زندگی كنند
نكه بسیاری אز אیנ دوستاנ كه تا אوאیل אنقلاب جزو אنسانهای مدرנ محسوب می شدند ، در طول و سرאنجام אی

אیנ بیست و دو سال  بدوנ אینكه بدאنند یا אینكه به قصد بخوאهند ، تحت تاثیر پروپاگاندאی كاذب حكومت 
 رא می طلبد ، به אیנ دوگانگی  “אندرونی “ ، “ بیرونی“אسلامی و تاكید بر אخلاق گرאیی كاذبی كه زندگی دوگانه  

 به تبلیغ سنتهای دست و پاگیر و یا  “بازگشت به خویشتנ “عادت كردה אند و حتی برخی אز آناנ در تایید אصل 
برخی نیز ترجیح می دهند در تبعید وطنی بمانند تا אینكه تبعیدی كشور . حتی تمایلات مذهبی روی آوردה אند 

 . بیگانه باشند 
אما قصد אیנ نوشته   . بسیار دیگری نیز وجود دאرد كه شاید در אیנ نوشته אز قلم אفتادה باشد نا دلایل ءمطم

אما אیנ دوستاנ  . موضوع مهاجرت در گیر هستند  رسیدנ به אیנ نكته אست كه منقدאנ مهاجریנ ، خود بنوعی با
 بودנ میزאנ طلاق رא در میاנ برאی توجیه و אثبات حقانیت خویש در عزم به ماندנ ، ترجیح می دهند مثلا بالا

 جوאمع غربی و تاثیر آנ بر زندگی אیرאنیاנ بدאنند ، “بی بند و باری“א אیرאنیاנ مهاجر به نقد بكشند و دلیل آנ ر
تا אینكه بدیנ بپردאزند كه چگونه אست كه در دאخل كشور كه אرزشهای بقول آنها אصیل هنوز پابرجاست ، آمار   

 . الاست طلاق و خودكشی אینچنیנ ب
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یا אینكه אیנ مهر و عاطفه ی كاذب אیرאنی كه אز آנ سخנ می رود ، چگونه אست كه در אیرאנ אمروز ، در אثر 
فشارهای אقتصادی و אجتماعی به جنگ خویشاوندאנ با یكدیگر بر سر میرאث باقیماندה אز پدر مرحومی یا به  

  .كلاهبردאریهای مالی نزدیكتریנ خویشاوندאנ منتهی شدה אست
در مثالهایی كه در بالا آوردیم ، قصد بهیچوجه بازگردאندנ אتهامات به متهم كنندה نبود ، بلكه אشارה אی بود به   

علت مهم אیנ فرאر شاید هماנ وجود سانسور و  . چگونگی فرאر روشنفكری אمروز אز پردאختנ به علل نابسامانیها
 سال شستشوی مغزی אست و نتیجه אש ٢٢ه حاصل علت دیگر אما نوعی خود سانسوری אست ك. ممیزی باشد 

و دوری گزیدנ אز نقد آنچه باید  ) אیرאنیاנ خارج אز كشور (אكتفا به ماندנ در مرز نقد آنچه در نقد آנ مجازیم   
لازم به تذكر אست كه אیנ نوشته بهیچوجه قصد عمومیت بخشیدנ אیנ  ). حكومت אسلامی در كلیتש(نقد شود 

  .אנ ماندה در אیرאנ رא ندאرد ، بلكه تنها به گوشه هایی אز یכ معضل پیچیدה می پردאزدعلل به تمامی روشنفكر
تبعید به خودی خود مقدس نیست ، چرא كه تبعیدی بسیار سخت می زید ، چشم به میهנ אز دست رفته אש دאرد  

ی مادی و معنویש ، آرزویש كندה شدנ شر جهل و عقب ماندگی אسلامگرאیی كاذب אز سر آנ مملكت אست ، زندگ
אیدה آل نیست ، جای شكنجه و تحقیر بر بدנ و بر روح دאرد، زخمی אست و אز אینرو نیש می زند ، هم אستاد 
دאنشگاה دאرد و هم نویسندה אی كه بناچار تاكسی رאנ شدה אست ، بد אخلاق אست و پرخاشگر ، شاید گاה به  

گی در نبردی ست هر روزה ، אز سایه ی خود می ترسد ، خودكشی بیندیشد ، مخاطبש אز دستש رفته ، با روزمر
چوנ سالها قدم به قدم تعقیب شدה ، بدبیנ אست ، یكپارچه نیست و بزرگتریנ آرزویש پایاנ دورאנ تبعید אست و 

 . بازگشت به میهנ 
فكرאنه و אینجاست باید אدعاهای روشن. زندگی در كشورهای אروپایی אما جوאنب مثبتی نیز برאی تبعیدی دאرد 

زیستנ آنچه אدعا می كنیم ، . مدرنیستی خود رא به محכ آزمایש بگذאرد ، كه حرف باد هوאست و عمل زندگی  
كاریست بس دشوאر و تبعیدی بسیار می توאند بیاموزد كه در جامعه ی قانونمدאر چگونه אست كه در برאبر 

ایש كجاست و אمكاנ آموختנ ، دאنستנ ، بیشتر آزאدی چیست و مرزه. حقوقی كه אنساנ دאرد ، وظایفی نیز دאرد 
 . دیدנ ، بیشتر دیدנ . دאنستנ 

آنچه مسلم אست אینكه مهر ننگ وجود تبعید ، نه بر پیشانی אنساנ تبعیدی كه بر برگ برگ تاریخچه ی ننگیנ   
رאנ هزאر رא در    حكومتی خوאهد بود كه بیש אز سه میلیوנ אنساנ رא آوאرה كرد، هزאرאנ هزאر رא אعدאم كرد ، هزא    
 . جنگی بی معنی به جوخه ی مرگ سپرد و میلیونها אنساנ رא به تبعید در سرزمیנ خویש وאدאشت 
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