
قسمت اول؛ ایرانیت و مهاجرت
اشاره

معمـواًل برخـي از دانش آمـوزان دربارة سـفر به خارج، به خصوص سـفر بـه اروپا 
و آمریـکا و زندگـی در آنجاهـا صحبـت می کننـد و نظـر شـما دبیـران را دربـارة 
ایـن موضـوع جویـا می شـوند. این مقالـه می توانـد به مـا در این بـاره کمک کند 
تـا بتوانیـم بـا اسـتفاده از مالک هـای مشـخصی، دانش آمـوزان را در ایـن زمینـه 

راهنمایـی کنیم.
ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از سـه معیـار »ایرانیت«، »اسـالمیت« و »انسـانیت«، 
می کوشـد نشـان دهـد کـه هر مهاجـر باید بـا خود بیندیشـد که این سـه معیار، 
در کشـور مقصد به چه سرنوشـتی دچار خواهد شـد. در قسـمت اول این مقاله، 

فقـط معیـار اول مورد بررسـی قـرار می گیرد.
مهاجـرت به کشـورهای غربـی، اعم از اروپـا و آمریکا و کانادا، و حتی اسـترالیا و 
ژاپـن کـه در حـوزة تمدن غرب هسـتند، و اقامت در آن کشـورها یکی از مسـائل 
مطرح در جهان اسـالم، از جمله در ایران، در صد و پنجاه سـال اخیر بوده اسـت. 
می تـوان گفـت کـه این مسـئله، بعـد از انقالب اسـالمی، بـرای بخشـی از جامعة 
ایرانـی جدی تـر هـم شـده اسـت. درواقع، سـطح بـاالی علـم و تکنولـوژی، نظم 
اجتماعـی و حقـوق شـهروندی در ایـن کشـورها کـه امـکان یک زندگـی راحت 
و همـراه بـا رفـاه نسـبی را فراهـم کـرده، اقشـاری از مـردم جهـان اسـالم را بـه 
زندگـی در غـرب برانگیختـه اسـت. از همیـن رو بسـیاری از مسـلمانان معتقدند 
کـه اگـر امـکان مهاجرت بـه یکـی از کشـورهای غربی برای انسـان فراهم باشـد 

مسئله هاى
روز

دكتر محمدمهدي اعتصامي
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و مثـاًل شـخص بتوانـد در آنجـا هم تحصیـل کند، 
هم شـغل مناسـبی به دسـت آورد و هم به عقاید و 
احـکام دین خود پای بند باشـد بهتر اسـت به آنجا 
مهاجـرت کنـد. در این صـورت، هم بـرای خودش 
زندگـی خوب و راحتی فراهم کـرده و هم آینده ای 
فرزندانـش  انتظـار  در  تضمین شـده  نسـبت  بـه 

خواهـد بود!
اگـر بخواهیم این مسـئله را روشـن تر بیان کنیم 
می گوییـم: در ایـن بحث، مسـافرت موقت به غرب 
بـرای تحصیـل یـا برای کسـب ثـروت و برگشـت 
بـه وطن یـا برای کمـک اقتصـادی و نظایـر آن به 
کشـور یا بـرای تبلیغ یک فکر و عقیـده و اموری از 
این قبیل، مورد نظر نیسـت، بلکه آن سـفری مورد 
نظر اسـت که می تـوان آن را مهاجـرت نامید. حال 
می پرسـیم: آیا به این دلیل مشـخص، برای کسـی 
کـه امکانـش وجـود دارد و یـا بـا تالش و پشـتکار 
می توانـد امکانـات الزم را فراهم کند، بهتر نیسـت 
بـه یکـی از کشـورهای غربـی مهاجـرت و در آنجا 

زندگـی کند؟
پاسـخ برخـی افـراد به این سـؤال مثبت و پاسـخ 
بسـیاری نیـز منفی اسـت. دلیل اصلی کسـانی که 
نظـر مثبـت بـه مهاجـرت دارنـد، در همـان گفتة 
بـاال بیان شـد. دالیـل دیگری نیـز در کشـور مبدأ 
وجـود دارد کـه در تصمیم گیری بـه مهاجرت مؤثر 
اسـت؛ ماننـد پایین بودن سـطح فرهنگ، فسـاد و 
ناکارآمـدی نظـام اداری و اقتصادی، نظام آموزشـی 
ضعیـف، درگیری هـای سیاسـی و اضطراب هـای 
ناشـی از آن و نیـز اتـالف وقـت و عمـر در مسـیر 

انجـام کارهـای روزمره.
در عیـن حـال، افـرادی هم هسـتند که بـا وجود 
داشـتن امکانـات یـا توانایـی در فراهم کـردن یک 

زندگـی راحـت در یـک کشـور غربـی، دسـت بـه 
مهاجـرت نمی زننـد و زندگـی در وطـن را بـا همـة 
مشـقات و سـختی هایش می پذیرند. چـرا؟ چرا این 
افـراد تمایلی به مهاجرت از خود نشـان نمی دهند؟ 
تبلیغـات  مثـاًل  کـه  شـود  تصـور  اسـت  ممکـن 
غیرواقعـی ضـد غـرب یـا تعصب هـای بی مـورد و 
سـطحی و یا بی خبری از جامعـة غربی عامل اصلی 
مخالفت دسـتة اخیر با مهاجرت اسـت. اما حقیقت 
این اسـت که »مهاجرت« با »مسـافرت« ماهیتًا دو 
مسـئلة متفاوت اسـت. به همان میزانی که وسـایل 
حمل و نقـل ماننـد اتومبیـل و هواپیمـا مسـافرت 
را آسـان کـرده، مهاجـرت را آسـان نکـرده اسـت. 
مهاجـرت از یـک اقلیـم بـه اقلیـم دیگر بـه معنای 
مهاجـرت در بسـیاری از امـور دیگـر هم هسـت. از 
همیـن رو بایـد گفـت کـه در یـک تحلیـل و نظـر 
دقیق تـر، بسـیاری از افـراد، علی رغـم وقـوف بر این 
امـر که در سـرزمین و کشـور دیگر مزایـای فراوانی 
در انتظـار آن هاسـت بـه فکر مهاجـرت نمی افتند و 
همـواره زندگـی در وطن را ترجیح می دهنـد. پاره ای 
دالیـل اجتماعی و فرهنگـی در اینجا وجـود دارد که 
این گونـه افـراد را از مهاجـرت بـه غرب باز مـی دارد و 
حتـی به مخالفـت بـا آن برمی انگیزانـد. در میان این 
عوامـل، سـه عامـل از همـه اساسـی تر و بنیادی تـر 

است:
اول: عاقـه به وطـن و حفظ این عاقه مندی 

در خـود و فرزندان خود. )ایرانیت(
دوم: پای بنـدی بـه دیـن و حفـظ دینداری 

خـود و فرزنـدان خود. )اسـامیت(
سـوم: حرمت نهـادن به ارزش های انسـانی 
کـه نـزد تمـام انسـان ها مقـدس و محتـرم 

شـمرده می شـود. )انسـانیت(

افرادی هم هستند 
که با وجود داشتن 
امکانات یا توانایی 

در فراهم کردن 
یک زندگی راحت 

در یک کشور 
غربی، دست به 

مهاجرت نمی زنند 
و زندگی در وطن 
را با همة مشقات 

و سختی هایش 
می پذیرند
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اما عامل اول
در حـدود سـال 1355،  احسـان شـریعتی، فرزنـد 
مرحـوم دکتـر شـریعتی، بـرای تحصیـل در رشـتة 
فلسـفه در سـال پایانی دبیرسـتان به آمریکا می رود. 
در یکـی دو سـالی کـه او در آمریـکا بـوده، چند نامه 
از پـدرش دریافـت می کنـد کـه اکنون در دسـترس 
اسـت. ظاهـر و باطـن نامه هـا، از نگرانی جـدی دکتر 
شـریعتی، کـه خـودش زندگـی در غـرب را تجربـه 
کـرده بـوده، نسـبت بـه حضـور فرزنـدش در آمریکا 
حکایـت می کند و نشـان می دهد که وی پیوسـته به 
دنبـال آن بـوده کـه فرزندش را مجهز به اندیشـه ها و 
آرمان هایـی نمایـد کـه بتوانـد پیوندش را بـا »ملت« 
خـود و »دیـن« خـود حفـظ کنـد و از آن منقطـع و 
بریـده نشـود. می بینیـم که شـخصیتی ماننـد دکتر 
شـریعتی، بـا آن قـدرت فکـری و جاذبـة بیـان، کـه 
بسـیاری از افـراد را تحت تأثیـر قرار می داد و شـیفتة 
خـود می کرد، بـا وجود همـة تمهیداتی کـه احتمااًل 
در تربیـت فرزنـدش بـه کار بـرده، بـاز هـم نگـران 
تبعـات اقامـت هـر چند موقـت فرزندش احسـان در 
کشـور آمریکاسـت. شـریعتی در یکـی از ایـن نامه ها 

بـه احسـان 18- 17 سـاله می نویسـد:
»خـوب، چـه می کنـی و چگونـه ای؟ دشـواری ها و 
رنج هایـت را می شناسـم. امـا آنچـه را نمی دانم، یکی 
ایـن اسـت که آیا می دانی که اساسـًا چـه کاره ای و در 
آنجـا چه بایـد بکنی و چرا؟  دیگـر اینکه تا کجا خود 
را نیرومنـد و صبور می یابـی و در برابر ناهنجاری های 
آیـا  دو،  ایـن  از  مهم تـر  آسـیب ناپذیری؟  غربـت 
خودآگاهـی و غنـا و قـدرت فرهنگی و روحـی  ات آن 
قـدر هسـت که ایـن اطمینـان و یقیـن را در خویش 
احسـاس کنـی کـه علیرغم زمیـن و زمان آنجـا و لج 
روزگار کج مـدار این عصر، همواره »مسـلمان« بمانی 

و »ایرانـی«؟« )بـا مخاطب های آشـنا، 30(
ایـن سـخنان که از جانـب یکی از آشـنایان با غرب 
و غرب شناسـان درجـه اول ایـران بیان شـده، شـاهد 
ایـن مدعاسـت کـه فرهنگ غـرب، از جهـت تخریب 
»ایرانیـت« و »اسـالمیت«، چنـان قـوی اسـت کـه 
می توانـد حتـی فرزنـد کسـی ماننـد دکتر شـریعتی 
را منفعـل نمایـد و تحت تأثیـر قـرار دهـد، هـر چند 
کـه ایـن فرزند در یـک خانـوادة بافرهنگ و آشـنا به 
مسـائل غـرب تربیت شـده باشـد. شـریعتی می داند 
کـه، نه تنها آدم هـای معمولی که اطالعـات اجتماعی 
و فرهنگـی چندانـی ندارنـد و گرفتـار ضعـف روحی 
هسـتند، در مقابل »سـیل بینان کن غـرب« )نیایش، 
ص 141(، تـاب ایسـتادگی و مقاومـت ندارنـد بلکـه 
جوانانـی چون فرزند خودش نیز ممکن اسـت هویت 
»ایرانی« و »اسـالمی« خـود را بعد از چند صباحی از 
دسـت بدهند و هویت سـرزمین جدید را بپذیرند. به 
عبـارت دیگـر، از نظر دکتر شـریعتی، آنـان که تعلق 

به »وطن« را مهم می شـمارند و حفظ »اسـالمیت« 
را واجـب می داننـد، بایـد بداننـد که فرهنـگ غربی 
به گونه ای اسـت که اواًل با ایرانیت و اسـالمیت از بیخ 
و بن ناسـازگار اسـت و ثانیًا دیر یا زود، این دو عنصر 
را از اکثریـت بسـیار باالیـی از مهاجـران می گیـرد و 

آنـان را منحـل در فرهنـگ خود می سـازد.
از همین رو، کسانی که توانایی مهاجرت دارند و در 
عین حـال، تحلیل آن مرحوم از غـرب را می پذیرند، 
دسـت به چنیـن کاری نمی زنند و سـرزمین مادری 

خود را تـرک نمی نمایند.
دوسـتداران و دل بسـته های به وطـن می گویند ما 
می خواهیـم بچه هایمان همچون خودمان وطنشـان 
را دوسـت داشـته باشند و این دوسـتی فقط با بودن 
در وطـن و انـس بـا آن شـکل می گیـرد نه بـا دوری 
از آن؛ و اگـر هـم از روی ضـرورت و بـه خاطـر خـود 
وطـن ناچـار به زندگـی در خـارج از وطن شـدیم، با 
انـواع چاره هـا، نبـودن وطـن را جبـران می کنیـم و 
شـعله و حـرارت وطن دوسـتی را در دل فرزندانمـان 
روشـن نگـه می داریـم. تحلیل گران و مردم شناسـان 
می گوینـد آن کسـانی در هنـگام مصیبت هـا و بالیا 
و جنگ هـا و تجاوزهـا، در راه وطـن خـود تـالش و 
فـداکاری می کننـد کـه انس و عالقه شـان بـه وطن 
قوی باشـد و در همان زندگی معمولی و روزانه عالقه 
بـه وطـن و کار بـرای آن را تمریـن کرده باشـند. به 
همین خاطر اسـت کـه نهادهای آموزشـی و تربیتی 
کشـورها، از جملـه کشـورهای غربی، می کوشـند با 
ادبیـات و هنـر و بیـان افتخـارات تاریخـی داشـته و 
نداشـته، حس وطن دوسـتی را در فرزنـدان و جوانان 
خـود تقویـت کننـد و آنـان را پای بنـد بـه وطـن 
نگـه دارنـد و بـه آنـان فرهنـگ کار بی مـزد و منـت 
بـرای وطـن و ایسـتادگی و ایثار در زمان ضـروری را 
بیاموزند و روحیة ایسـتادگی و سلحشوری در مقابل 
دشـمنان متجاوز و عکس العمل شـدید در برابر آنان 

را بـه آن ها القـا کنند.
روشـن اسـت کـه هـر ایرانـی وطنی بـه نـام ایران 
دارد کـه غـرب در صـد و پنجـاه سـال اخیـر، و تـا 
همیـن امـروز، ضرباتـی بـر پیکـر آن وارد کـرده و 
ایـن  اسـت.  رسـانده  آن  بـه  فراوانـی  آسـیب های 
ضربـات بـر نگرش هر وطن دوسـتی نسـبت به غرب 
تأثیـر می گـذارد و او را بـه مقابله بـا آن و طلب حقی 
کـه از او ضایـع شـده سـوق می دهـد. به طـور مثال، 
آمریـکا بزرگ تریـن قهرمـان ملـی تاریـخ معاصر ما 
را در کشـور همسـایة خودمـان تکه تکـه می کنـد و 
رئیس جمهورش که دسـتور این اقـدام را صادر کرده 
بـه این اقـدام افتخار می کنـد و خـود را صادرکنندة 
دسـتور قتل اعالم می نمایـد و اعضای هیئت حاکمة 
این کشـور نیـز، از دموکـرات و جمهوری خـواه، به او 
تبریـک می گوینـد. مشـاهدة چنین صحنـه ای برای 

روشن است که 
هر ایرانی وطنی 
به نام ایران دارد 
که غرب در صد و 
پنجاه سال اخیر، 
و تا همین امروز، 
ضرباتی بر پیکر 
آن وارد کرده 
و آسیب های 
فراوانی به آن 
رسانده است
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یـک مهاجـر وطن دوسـت مقیـم آمریکا یـا هر نقطة 
دیگـر غـرب بایـد موجـب چـه عکس العملـی در او 
گـردد؟ آیـا می توانـد نظاره گر بی طرف تـرور قهرمان 
ملـی خـود باشـد کـه از حـدود 20 سـالگی، بیش از 
40 سـال بـرای دفـاع از میهـن قیـام نموده و تـا روز 
شـهادت، با وجود حمل تیر و ترکـش در بدن، قبراق 
و رشـید،  بـدون حتـی یـک هفته نـزد خانـوادة خود 
بـودن، از میهـن دفـاع کـرده و در دفـع بزرگ تریـن 
خطـرات قـرون متأخر از کشـورش، نقـش اول را ایفا 
نمـوده و در قدرت طراحی عملیـات موفقیت آمیز در 
صحنه هـای بـه بن بسـت رسـیده، غبطه و حسـادت 
ژنرال هـای اول جهان را برانگیختـه و باالخره با پیکر 

متالشـی شـده، در آغـوش وطن آرمیده اسـت.
نیـز در 150 سـال اخیـر همـواره در  انگلسـتان 
حـال آسـیب وارد کـردن و ضربـه زدن بـه ایرانیـان 
بـوده اسـت. در یـک قلـم از صدهـا مـورد ظلمش به 
ملـت مـا، ایـن کشـور عامـل و مسـبب اصلـی جان 
باختـن میلیون هـا ایرانـی طی جنگ جهانـی اول در 
»قحطی بـزرگ« بوده اسـت. )کتاب قحطـی بزرگ، 
محمدقلـی مجـد، محقـق مقیـم آمریـکا، ترجمـه 
محمـد کریمی، 1386( قلم دوم سـتمش به ایرانیان 
ایـن بـود که در اواخر دوره قاجـار، در مقام قیم و ولی 
مـردم ایـران ظاهـر شـد و به جـای ایرانیـان تصمیم 
گرفـت و حکومـت ایـران را بـدون دخالـت مـردم از 
قاجـار بـه پهلـوی انتقـال داد. در جنگ جهانـی اول 
و دوم نیـز ایـران را اشـغال کـرد و وقتـی تمایلـی در 
پهلـوی اول بـه سـوی هیتلر یافـت، او را از سـلطنت 
خلـع نمـود و با نهایت تحقیـر، به جزیـره ای کوچک 
و دورافتـاده، بـرای تبعیـد فرسـتاد و فرزنـدش را بـه 
جـای او نشـاند. فرزندش نیز جملـة تحقیرهای رفته 
بـر پـدرش را نادیـده گرفـت و سـلطنت تقدیمـی از 
انگلیـس را پذیرفـت. بدین ترتیـب، انگلیـس اجـازه 
نـداد کـه نـه آمـدن و نه رفتـن شـاه اول و نـه آمدن 
شـاه بعدی بـه ارادة خود ملت باشـد. قلم سـوم ظلم 
انگلیسـی ها کـه سـایر کشـورهای غربـی هـم در آن 
دخالـت داشـتند، چپاول و غـارت ثـروت ایرانیان در 
150 سـال اخیـر بوده اسـت. قلم چهـارم، دخالت در 

جـدا شـدن قسـمت هایی از خـاک ایران اسـت.
قلـم دیگـر از اقدامـات انگلیـس در ایران، فشـارهای 
سـنگین بـر تنهـا نخسـت وزیر ملـی دورة پهلـوی، 
دکتـر محمد مصـدق، و کودتـا علیه وی، بـه همراهی 
آمریکاسـت. هـر ایرانی وطن دوسـتی می تواند تحقیق 
کنـد و بدانـد کدام رفتار خارج از عقـل و حتی خارج از 
عرف دیپلماسـی و حقوق بین الملل از این نخست وزیر 
سـر زده بود که باید گرفتار تحریم سـنگین انگلیس و 

سـپس کودتا بـه همراهی آمریکا شـود.
حتـی آلمـان نیز که انتظـار می رفـت روابط بهتری 
بـا ایـران برقـرار کنـد، در همیـن جنگ صـدام علیه 

ایرانیـان،  عماًل جانـب صدام را گرفـت و رذیالنه ترین 
کمک هـا را بـه صـدام کـرد و بمب های شـیمیایی را 
در اختیـار او قـرار دارد. مجلـه اشـپیگل در آن دوره 
گـزارش داد کـه: در عـراق، در شـهر سـلمان پـاک 
آزمایشـگاه های تهیـه گاز شـیمیایی قـرار دارد. در 
فلوجـه مـواد خـام اولیه تهیه می شـود و باالخـره در 
سـامرا گازهای خـردل و گاز عصبی تابـون به صورت 
انبـوه تولید می شـود. در هر سـه شـهر، شـرکت های 
مختلـف آلمانـی حضـور داشـتند و در سـاختمان و 
تکمیل این کارخانه از آزمایشگاه تا تولید انبوه سهیم 
بودنـد. همیـن مجلـه نوشـت: تأسیسـات شـیمیایی 
سـاخته شـده توسـط شـرکت های آلمانی در سـامرا 
موفـق به تولید مواد شـیمیایی بسـیار مرگبـار تابون 
و السـت هم شـدند. این سـه کارخانة آلمانی فروخته 
شـده بـه عـراق قـادر بـه تولیـد اسـید سـیانیدریک 
غلیـظ و فشـرده بودنـد. عالوه بر ایـن، در دوران حمله 
صـدام، پروژة نظامی سـعد 16 را شـرکت های آلمانی 
با پوشـش یک مؤسسـه وابسـته به دانشـگاه به انجام 
رسـاندند. شـرکت های آلمانـی متعلـق بـه گـروه ام 
بی بی، سـالحی برای عراق سـاختند که مـوج انفجار 

آن مشـابه بـا انفجـار یک بمـب کوچک اتمـی بود.
وقتـی یـک ایرانـی بـه کشـوری مهاجـرت می کند 
کـه حاکمـان آن ظلم هـای فراوانـی بـه کشـورش 
کـرده و می کننـد و او ناچـار بـه سـکوت و همراهـی 
بـا آن هاسـت، به طـور طبیعی، وطن دوسـتی خـود را 
تضعیـف می کنـد و نمی توانـد حافظ »ایرانـی« بودن 
خـود و نـوادگان خود باشـد. او در همـان حال حاصل 
دسـترنج خـود را به کشـورهایی اهدا می کنـد که در 
گذشـته و امروز و آینده، مسـتقیم یا غیرمستقیم و با 
واسـطه، مرتکـب جنایت در ایران شـده و می شـوند. 
همـة ابزارهایی کـه انگلیس و آمریـکا در کودتای 28 
مـرداد به کار گرفتنـد و تمام امکانـات آن ناو جنگی، 
که هواپیمای مسـافربری ما را سـرنگون کرد و جملة 
تجهیزاتـی کـه آمریکایی هـا در شـهادت حاج قاسـم 
سـلیمانی اسـتفاده کردنـد و آن موشـک هایی کـه بر 
بـدن وی نشسـت، از مالیات همة تابعیـن آمریکا، اعم 
از مهاجرین و سـاکنین تهیه شـده بود. حتی شرکت 
در انتخابـات ایـن کشـورها و رأی دادن بـه هر حزبی 
از میـان احـزاب حاکـم در آنجاها، نتیجـه اش تقویت 
گروه هـا و افـرادی اسـت که همواره به زیان سـرزمین 
ایـران و سـایر کشـورهای اسـالمی موضـع گرفتـه و 

کرده اند. عمـل 
بنابرایـن هر ایرانـی عالقه مند به مهاجـرت به غرب،  

بایـد وجدان خـود را قاضی کنـد و ببیند که:
آیـا می توانـد در کشـوری بیگانـه، همچنان 
حـس وطن دوسـتی خـود و فرزنـدان و نسـل 
خـود را در گـذر زمـان  حفـظ کنـد و پیونـد 
فرهنگـی و معنوی بـا وطن خـود را بقا نماید؟

هر ایرانی عاقه مند 
به مهاجرت به غرب،  
باید وجدان خود را 
قاضی کند و ببیند 

که:
آیا می تواند در 
کشوری بیگانه، 
همچنان حس 

وطن دوستی خود و 
فرزندان و نسل خود 
را در گذر زمان  حفظ 
کند و پیوند فرهنگی 
و معنوی با وطن خود 

را ماندگار نماید؟
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