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 سخنی با منادیان گفتگو با ایرانیان خارج از کشور

. 16شماره ی  .مجله ی بخارا . 1379در همایش گفتمان ایرانیان، تهران، تیر ماه  مهرزاد بروجردیسخنرانی 

 . 1379بهمن و اسفند 

 

زاری برای برگز کشورفرهنگی ایرانیان خارج ان اداره ی کل اموراجازه می خواهم تا از مسئوالپیش ازهرچیز

شکر نمایم چرا که فرصتی برای اینجانب پدید آوردند تا به ایران سفر کنم و با زنده یاد رهی معیری این همایش ت

 صدا شوم که گفت: هم

 هر که دور از میهن خود در دیار غربت است     

 ار وطنده ی چشم است دیرماز برایش س

شنیدی را الزم و فرهنگ این دیار چنین گفت و استتنی چند از ارباب سیمایه ی خوشوقتی است که دست آخر

اراده ای راستین برای گفتگو با خیل بسیار ایرانیان یش آشکار ساختند که چه بسا عزم وشمردند و با برپایی این هما

های فکری  داد و ستد وام یاز کشور دارند. همگان آگاهند که پیش شرط هر گفتگو آمادگی هر دوسو براخارج 

هم میهنان خود وام فکری بگیریم و دعوت مالی روم را اجابت کنیم که رو ما به اینجا آمده ایم تا ازن است و ازای

 می گفت:

 مرغ با پر می پرد تا آشیان

 ماندپر مردم همت است ای مر

 همچنین حب الوطن باشد درست

 تو وطن بشناس ای خواجه نخست

های خود را نیز صادقانه  اندیشیدهین خویش، اندیشه ها ونیکوتر سرزمباری، ما آمده ایم تا در کنار شناخت هرچه 

با هموطنان داخل کشور در میان بگذاریم. پس بی آنکه زمان را به داد وستد تعارف های مرسوم سپری کنیم و در 

نقدها را به گوش جان ریم، سخن بی پیرایه خواهیم گفت وجشن بازی با کلمات خرد انتقاد پیشه را به قربانگاه بب

ت ادر شرائط اقلیمی و شیوه ی زندگی و نیز ناهمانندی امکاندر طی دو دهه ی گذشته، تفاوت  اهیم شنفت.خو

از یکسو وهم میهنان ن خارج از کشورا، مادی و احساسی میان ایرانیی، اقتصادی و اجتماعی، شکاف فکریسیاس

 راز چهره ی هر یک در خاطساخته و بسا که تصویری آشفته وراز سوئی دیگر را ژرفتر و ژرفترداخل کش

دیگری نقش نموده است. ایرانیان ایران نشین، انقالب و جنگ و گروگان گیری و تحریم اقصادی را از سر 

مخالف، ترسو و گاه نیز  گذراندند و به فراخور حال، هموطنان کوچ کرده ی خویش را طاغوتی، غرب زده، مفسد،

از که ایران به بازگشت ایرانیان دورردان وقت بارها چنان گفتند خوش اقبال و فهمیده خواندند. دولتمخوشبخت و

یا ستون چرا که این طائفه  .نیازی ندارد -- نده امخالف جمهوری اسالمی بود بیشترکه به پندار اینان،  -- وطن

 میاندر البته از فرنگ برگشته بود.ن همان جعفرخانی که سالها پیش ترو یا ازهم پیما .یا فرصت طلب ،پنجمی اند

اما شاید کاری بیش ازین  .که به بازگشت هموطنان خویش عالقمند بودندبودند ارباب حکومت، نادر مردانی هم 

 :وطن بخوانندنستند که رو به سوی ایرانیان دوراززمزمه ی رایگان نمی توا
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 ای قوم به حج رفته کجائید

 معشوق همینجاست بیائید بیائید

ی و مهاجر که جابجایی اقلیمی و فرهنگی و زبانی لگام زندگی از کفشان ده و تبعی، ایرانیان آوارو درآن سوی آب

همچون نامعلومی وضعیت  ل هاییسختی های بی شمار زندگی در غربت بودند: مشک بانربوده بود، دست به گری

م میهن و مهد اقامت، فراگیری زبانی بیگانه، یافتن حرفه ای تازه، گردهم آوردن عزیزان پراکنده، جدایی از ما

ان آری! همانگونه که ایرانی ته بود.سهای دیگر که بر دلها نش و چه بسیار زخم ،، غریبی و بی در کجاییهاخاطر

ن گلوله های دشمن را تجربه نکردند، ایرانیان دروآتش  ز کشور حس بی واسطه ی هموطنان خویش زیرخارج ا

درآن  پس از انقالب ناتوانند. نخستینخود در سالهای هموطنان کوچ کرده ی کشور نیز از درک نزدیک رنجهای 

یزی دارند و نه بی هنی آواره و مهاجری که می دید دولتیان کشورش نه از طرد و طعن او پرزمان ی عسرت، ایرا

های عینی کشورش  واقعیتی گیرند هرچه بیشتر از دولت وبه چیزی م ،خاموشی اش را ،و سرانجام ،اعتباری

حکومت دلخواهش پناه می یای خیال و رویا درباره ی کشور ور واکنش به این وضع یا به دندورویگردان می شد 

 :که می ساختخویش را تحمل پذیرتربرد و یا به زبان شکرین سعدی تلخی احساس 

 سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست

 نتوان مرد به سختی که من )آنجا( زادم 

ته، شیوه ی نگرش ایرانیان مد سیاست ایران و جهان در بیست سال گذشجزرو اینک اما، پست و بلند روزگار و

ده است. ردولتیان ایران پدید آودر تفکردگرگونی ای و همچنین را بهبود نسبی داده خارج کشور به یکدیگر داخل و

دانی از ای حکومت، دولتمردان امروز هراس چنهبا تثبیت پایه : شیوه بازگفت نشرح این نکته را می توان به ای

و بهره وری از  د به کشورمخالف خود در خارج از کشور ندارند. از دیگر سو، آسانی نسبی رفت و آم نیروهای

فکری ایرانیان درون و برون ایران  طارتبا ،دستاوردهای نوین فنی مانند اینترنت و دورنویس و پست الکترونیکی

نیز که از سرگیجه  ایرانیان خارج از کشور گروهاخته است. حال و روز هم آگاه تر س ازرا در پی داشته و آنان را 

سیاسی و سنی رسیده اند. اینان که تا  -جرت بیرون آمده اند، پس از بیست سال به بلوغ فکریامهی سالهای اول 

ان را نآاینک متاهل گردیده و به دنیای کار پا نهاده اند. نیاز به بقا  جرد بودندجو ومچندی پیش بیشتر محصل و دانش

بعید را کنار بنهند و با فرهنگ وآداب و رسوم کشور برآن داشته تا عزلت اجباری و خودانگیخته ی مهاجرت و ت

رویای بازگشت همیشگی کرده و ، چمدانهای بسته به امید ایران را باز نآنان اکنو شنود بگشایند.میزبان درگفت و

، به "اکنون" و "آنجا" اند. تعلق عینی، و گرچه نه عاطفی هسودا کرد یا را با واقعیت دیدار کوتاه مدت چند هفته

نه از ایرانیان خارج از کشور ن" شده است. دیگر اکنون بخش بزرگیایرا/گذشته" و "اینجا"جایگزین دلبستگی به 

ب وتنها دوگذرنامه ای و دوزبانه، که دوملیتی اند وگرچه شاید نسل اول ایشان هنوز در فرهنگ کشور میزبان ذ

  شک از آن تاثیر پذیرفته است.ده ولی بدون نش

بخش با ایرانیان خارج از کشور پذیرش این واقعیتهاست. ای اساسی هرگونه گفت و شنید ثمرنیازهیکی از پیش 

ها رفت. نه تکفیر و نه مرثیه خوانی برای ایرانیانی که  عیتقنمی باید و نمی توان مانند دن کیشوت به جنگ وا

راه به جایی نخواهد برد. می باید به جای انگشت اتهام بر یکدیگر نهادن، از قدر مشترک  "دیگرگون" شده اند
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هند. پاسخ به پرسش از همزبانی ایرانیان دوسوی مرز را سامان د ندباورها و دلبستگیهایی سراغ گرفت که می توان

ی و معنوی ایرانیان مادتری درچندوچون هستی ژرفکاوش  ددلبستگیها نیازمنقدرمشترک باورها وچیستی این 

 است. سخن خویش را درین زمینه پی می گیریم.خارج از کشور

 :ن خارج از کشورازندگی ایرانی ویژگی های -

. نیستندهمگون به هیچ رو جامعه ای یکسان وباید بر این نکته چشم گشود که شهروندان ایرانی خارج از کشور 

خویش را تجربه می ی چند گانگی های ویژه ها و ا و تناقضه درونی تنشی همچون جامعه جمع برون مرزی نیز

 ،نسل اولی و نسل دومی ،مرفه و بی چیز ،سنت گرا و متجدد ،غیرمذهبی، مذهبی وکند. ناهمگونی آواره و مهاجر

برون مرزی را به پاره های کوچکتر تقسیم کرده سه میلیونی ایرانیان  تا هایی است که جمع دو از جمله برش

ه گرفت و خارج از کشور را در محدوده ی شهر لس آنجلس و درا نادیگسترده ید رنگارنگی این طیف . نبااست

بررسی جامعه شناختی ایرانیان برون مرزی نکته های زیر را  ایرانیان خارج از کشور را ساکنان آن کوی دید.

 آشکار می کند:

درصد از  83 نمونهبرای  اند.ه کشور کوچ کرد از بیست و پنج سال گذشته به خارج ازایرانیان مهاجر بیشتر -1

 .رفته اندبه این سو به آن دیار 1354/1975ال امریکا از سایرانیان ساکن 

 ت. هاس اند. تعداد مردها کمی بیشتر از زنساله 44تا  25بیشتر ایرانیان خارج از کشور جوانان  -2

  .را هستند و باوری به اینهمانی دیانت و سیاست ندارندگ و ملی عرفی گرامتجدد، بیشتر ایرانیان خارج از کشور -3

های  اقلیتدیگر بسیاری از هم علمی هم ازهمتایان ایرانی درون کشورو بدست آوردن درجه هایاینان در  -4

 د.ترن پیشمهاجر به غرب 

خویش به های فردی  تجاری و نیز تخصص مهارت هایگیری از  ایرانیان مهاجر با بهرهاز درخوریشمار -5

 .اندکارهای آزاد روی آورده

 می پردازند.های ایرانی خارج از کشور، زن و مرد هر دو به کار خانوادهبه تقریب درنیمی از -6

های روابط زناشویی، معنای محدودیتچون عدالت درهوم هایی های ایرانی خارج از کشور به مفنگرش خانم -7

 .تر شده است تفکر همتایان غربی خویش نزدیکی یوه جنسی و تلقی از حقوق اجتماعی زنان به ش

 ت. برون مرزی چشمگیر اسی ارمنی، کلیمی، بهایی، آسوری و زردشتی در جامعه شمار ایرانیان  -8

و مادران ایرانی در تربیت فرزندان خویش تأکید بیشتری بر آموزش فرهنگ ایرانی دارند تا باورهای  پدر -9

 .دینی

یرانیان نسل دوم رو به افزایش است. تولد و رشد و بلوغ فکری یافتن اینان در سرزمین اهمیت اشماره و -10

  . ایشان دریغ کرده استازرا ایرانیان پدران و مادرانشان به ایران وو دلبستگی میزبان، درک 

ی کرد: جامعه را اینچنین بازخوانیی ایرانیان خارج از کشور ها شاید بتوان ترازنامهنکتهاین آوردن با در نظر

های ژرفی را تجربه کرده است. درهم آمیختگی فرهنگ بومی  مرز در بیست سال گذشته دگردیسی ایرانیان برون

شان  های نوینی از اندیشه و توانایی را به روی افقن ساخته وی فکری آنان را دگرگوو فرهنگ میزبان هندسه

در پی آورده است. اری پیشرفت چشمگیر آنان را تجمهارت فنی و  کاردانیعالی،  آموزشگشاده است. 
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شان به ایران را از میان نبرده و بلکه  های میراث فرهنگی، آداب و رسوم و دلبستگی ،امادورافتادگی جغرافیایی 

اجتماعی از ور ساخته است. امروزه کمتر شان شعله ها و مراسم ملی را در دلآیینکس شورپاسداری ازبه ع

گذرند. بیشتر سوری به آسانی ب توان یافت که از مراسم نوروز و مهرگان و شب یلدا و چهارشنبهیایرانیان را م

نهند. به زبان های ایرانی می فرزندانشان نام گزینند و برهمسری ایرانی برای خویش برمیایرانیان بیرون مرز

آورند. یرانی اشک شوق در چشم میبینند و برای پیروزی ورزشکاران اب میاو خومی خوانند شان شعر  مادری

شان به خاک ایران سپرده  کنند که بدندارند و وصیت میای پاس میهای قدیمی خویش را چون دردانهآلبوم عکس

های ایرانیان خارج از کشور را در پی نداشت. امروز بنای  ای از ایران نگذشت که سیل کمکشود. هیچ زلزله

شان  های آنان افزوده شده است. استادان و مهندسان و پزشکان نیز به خیل یاری  سهبیمارستان و درمانگاه و مدر

 .کنندخود دعوت میرا به بازدید دیارایرانیان فرهیخته آیند وای کوتاه مدت به ایران میههمکاریبرای مشاوره و

و قلمی خویش به دنیای خارج سازند و ایران را با کارهای فکری ها منتشر می شان را در آن سرزمین های کتاب

 .انداین تالش فرخندهیصد مجله و نشریه در گوشه و کنارجهان دست در کارکنند. امروزه بیش از سمعرفی می

گفتگو با ایرانیان خارج از کشور توان نهاد و بر منادیان نمی  "از راه دور"وطن دوستی ها جز نام بر این عاشقی

قدر مشترک برگزینند. اینک بجاست که  بساند و آن را ناست که اهمیت روانشناختی این ناسیونالیسم را دریاب

  .نظری بر اهمیت کنونی ایرانیان خارج از کشور بیفکنیم

 اهمیت کنونی ایرانیان خارج از کشور -

شایسته است که  وز را به باد داده،های دیراندیشیناموس کج  "ایران برای همه ایرانیان"ی امروز که ندای زنده

ها ایرانی  یکی از میلیون بنامخواهم تر سخن بگویند. اجازه می پردهایرانیان خارج کشور نیز با دولتیان ایران بی

یری است با ما سخن به درشتی گفتید. خود آیا به ه "دا بپرسم کبرون مرز از زبان شاعر معاصر احمد شاملو از شم

 " ن هست؟دو حرف تابتا

بایست به ا دولتمردان ما میام .احترام استی هیچ گفتگو، بسیار بجا و در خوراعتنا وها، باندیشه گفتگوی تمدن

ها را که آورند که اگر گفتگو با ایرانیان خارج از کشور را تاب نیاورند، باید سودای سخن گفتن با دیگر تمدنخاطر

الفت  ی این نیست که همزبانی با ایرانیانی که هزاران رشتهسخن تنها دراست فراموش کنند. تر امری بسیار پیچیده

مرز به دلیل آشنایی  تر است. نکته در اینجاست که هم میهنان برونشان را با کشور خود پیوند داده است آسان دل

العات، طانی ای جه های بیگانه و نیز تماس نزدیک با دهکده وری از زبان بیش از یک فرهنگ و بهره اشان ب

و شنید ها هستند. به این شیوه، گفت تمدنگو میان تمدن ایرانی ودیگرو مفسران و مترجمان ضروری هرگونه گفت

دانند که برای هاست. از اینها گذشته، دولتیان امروز می وگوی تمدن پیش شرط  گفتبا ایرانیان خارج از کشور

نقش کردن  نیزسازی، بهبود صادرات و پیشبرد روند خصوصی ،ریگذا آوری مدرن، رونق سرمایهدستیابی به فن

این دند. و اگرمرز نیازمن به همت و همیاری ایرانیان برون ،ای زیباتر از ایران در دیدگان جهانیان چهره

و مصر بیافکنند خواهند دانست که تا چه مایه در  وستانچین و هنددولت های دولتمردان نیم نگاهی به عملکرد 

نظری خود به  وابستگیبرغم  ،اند. دولت چینب همکاری هموطنان خارج از کشور خویش کوتاهی کردهجل

 مدون شهروندان مهاجر خویش را به بازگشت و سرمایهای روشن و گیری برنامهبا پی ،ایدئولوژی مارکسیسم
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در اقتصاد این کشور از سوی گذاری  کشورشان فراخوانده است. آنچنانکه امروز باالترین رقم سرمایهگذاری در

مغزها روبروست. تنها در فراری ترین نمونه  می شود. هندوستان اینک با سخت فراهمبیرون از چین ان مهاجر

شهروندان هندی به یک سوم از یکصد و پانزده هزار ویزای مهاجرت متخصصان به امریکا  1378/1999سال 

برد. این دولت، با تقویت می هموارهمین شرایط نابهره را از یشترینب وستانتعلق یافته است. با این همه دولت هند

 قانون هایهای دانشگاهی و آسان نمودن کافی برای پژوهشی بودجه  پرداختنچه بیشتر نظام آموزشی کارآمد، هر

 هموار کرده است.ولی موفق خود را شهروندان مهاجر گذاری بازگشت و سرمایهراه گذاری در کشور سرمایه

شود و نیروی متخصص دولت مصر نیز برای رفع مشکل بیکاری خود با سایر کشورهای همسایه وارد مذاکره می

دارد و پس از بازگشت، از سرمایه و تخصص افزونتر آنان بهره ولی بیکار خود را به این کشورها گسیل می

اند و به آنها به چشم استراتژی عملی رفتهها را به جد نگاما دریغ که دولتیان ایران هیچ یک از این شیوه .بردمی

ی شان به جز آنچه شتر سواری دوال دوال یا سیاست دو گام به پیش و یک گام به اند. در کارنامهخویش ننگریسته

 .زیر باز جستنمونه های های این کارنامه را در توان برخی کاستیمی .شودخوانندش دیده نمیپس می

عمومی، نفی ز جمله پذیرش تابعیت دوگانه، عفوفراهم آوردن پیش نیازهای بازگشت. ا کوتاهی و ناتوانی در -1

 .حل مشکل نظام وظیفهگذاری و حقوقی، تضمین امنیت سرمایههای  تبعیض

که اینک رنگ و بویی ابزارگرایانه و مرز ی ایرانیان برونالمی جلب سرمایه فشاری بیش از حد بر پا -2

های دولت ایران سیصد دالر برای تجدید برای نمونه تا چندی پیش نمایندگی .گرفته است سودانگارانه نیز به خود

 مایه یها شاید دست بردن به این شیوه .کرده اند گذرنامه و شانزده هزار دالر برای خرید خدمت سربازی طلب می

مرز  ی دولت و ایرانیان بروننباید پنداشت که از فاصلهی دولت بیافزاید ولی به هیچ رو به خزانه "ناچیزی"

 .فرو خواهد کاست "چیزی"

های فرهنگی ایرانیان خارج از گرایشهای فکری و مخالفت آشکار با سرمایهچشم بستن ونادیده انگاشتن و -3

مرز نه غرب ستیزند و نه به مفهومی چون تهاجم فرهنگی غرب باور  ایرانیان برون بیشتر، منبه نظر  .کشور

دهند و درکناراینها ی شدن به خویش راه نمیی جهانبیمی از پدیده .مخالفتی ندارندی حقوق بشر عالمیهبا ا .دارند

در نظرخواهی اخیر یک مجله و  .های ملی و تاریخی خویش پشت کنند که به شخصیت نیستندنیز به هیچ روحاضر

دکتر محمد و بیستم انی پیش از قرنترین شخصیت ایر سایت اینترنتی، ایرانیان بیرون ایران، کوروش را مهم

  .اندترین شخصیت ایرانی در قرن بیستم دانسته مصدق را مهم

ی فرهنگی ایشان هم نیم نگاهی  لی ایرانیان برون مرز، به سرمایهای م چشمداشت به سرمایهباری، اگر درکنار

ی اصالحات و ه در پیشبرد پروژهبیفکنیم درخواهیم یافت که اینان نه تنها در بهبود وضع اقتصادی کشور، ک

 .توانند به یاری هم میهنان خویش بشتابندی مدنی نیز میساماندهی جامعه

برکت جنبش مدنی و مردمی کشورمان دل مشتاق ایرانیان خارج کشور به تپش دوباره افتاده است بر اکنون که از

را به فراخور حال ت دوستی این هم میهنان یک دسگانه است که هر دولتیان این مرز و بوم و بر سران قوای سه

همایش، هرچقدر هم گسترده، آن فاصله نیفتند که تنها با برپایی چند  یاندیش دام این خامخویش بفشارند ودر

 .نامطلوب میان ایرانیان خارج و دولت ایران پیموده خواهد شد
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نیز چند قطبی کرده است واین وضعیت ریشه  مرزرا ی ایرانیان برونآن، جامعهونی و به پیرورانقالب، جامعه د

تعارف خشک با چند اول ایرانیان مهاجر رسد. نباید آسانگیرانه پنداشت که نسلابتدا به ذهن میدارترازآنست که در

نگاشت که نیز نباید ا .ی ایران خواهند شد خویش را بر دوش نهاده روانهی ، دستاورد چندین ساله زبانیو چند قول 

 .های وطنی و پیوندهای عاطفی را به این سوی آب داشته باشد همان دغدغهایرانیان مهاجرنسل دوم 

دهای سیاسی و دیوانی فراوانی خواهد انگیخت و چه بسا امواج آن آسایشگاه مپیاان مهاجربازگشت بسیاری از ایرانی

رسیدگان متخصص واگذارد. اما  شان را به خیل از راهرتبهان کنونی را آشفته سازد و مقام وبسیاری صاحب منصب

به سوی شهروندان خارج کشور دست همکاری شودنی آن است که دولتمردان ما ازاین پس نیزبا این همه گناه نابخ

د، در انمغزها بودهگونه که تا کنون شاهد فرارتاوان این گناه را پرداخت کنند وهمانآنگاه ملت ایران درازنکنند و

را  آنچه گفته شد مای خویش از جهان پیرامون باشند. هرروز شاهد افزایش فاصلهو روزگار جهانی شدن همچنان

گیری گفتگویی سازنده با ایرانیان برون مرز ی آغاز و پییا وظیفهکه مسئولیت و نتیجه گیری می رساندبه این 

این مهم را از  همواره بر دوش دولت ایران بوده و هست. افسوس که یک فرصت طالیی بیست ساله برای انجام

ما چنین موج مهاجرتی را زمان مهاجرت به هندوستان تاکنون، کشور ی قومی ایرانیان ازیم. در خاطرهکف داده ا

روی هم نهادن دستی بر دست دیگر جز ی این موج درشت کردیم ی که ما برای چارهاما کار .نگذرانده بوداز سر

ی کنونی را بازشناسیم رد. شرط خردورزی آن است که شرایط زمانهها بسنده ک بوده است. نباید به نکوهش گذشتهن

 .های زیر اندیشیدتوان به پیشنهادیبرداریم. می آنهای عملی برای بهبود و گام

مرز کوششی پسندیده و ضروری برای پیشبرد منافع ملی ایران است،  که گفتگو با ایرانیان برون بر این اساس -1

شهروندان ایرانی واعالن عفوعمومی برای مخالفان ی قانون تابعیت دوگانه تصویب د با توانن دولت و مجلس می

ها را برای بازگردانیدن آنان و ایجاد  نخستین گامقی و مالی ایرانیان خارج از کشورتضمین امنیت حقوحکومت و

را هموارتر انی کشورهاست که راه آباد این دغدغههاسازی ایرانیان خارج از کشور ازوفاق ملی بردارند. ر

 ."آزادی، آبادی است"مت آمیز را باید به یاد آورد که سازد. آن سخن حکمی

هموطنان مهاجر برای اقامت در پیشنهاد پیشین نیز بسیاری از با پذیرش این حقیقت که حتی با شرایط یاد شده -2

برای کمک گرفتن ازایرانیان کارآمد  یزدیگری ن گام هایتواند دائمی به ایران باز نخواهند گشت، دولت ایران می

همچون مقام هایی ، ایرانیان در جهانیهای  بسیاری از سازمانبرون مرز دردستور کارخویش بگنجاند. امروزه در

های  و یاری ه هارباین هموطنان از تجکارشناس، مشاور و مترجم به کار مشغولند. دولت ایران باید با شناسایی 

  .ور شود آنان بهره

 نمونهکنند باید در کانون توجه دولت قرار گیرد. برای اهمیت ایرانیانی که در کشورهای مهم زندگی مینقش و -3

های  توانند به راهدر ایاالت متحده سکنی دارند. ناگفته پیداست که اینان مینزدیک به نیمی ازایرانیان مهاجر

نگاری به سیاستمداران آمریکا، ورود به  نامه ،(interest groups)  پشتیبان"های گروه"گوناگون مانند تشکیل 

های دیگر، بر امریکاییان و روشهمگانی افکار  راه روشنگریاز ی آمریکا احزاب سیاسی و تأثیر بر کنگره 

ایران و برای نمونه پایان دادن به تحریم اقتصادی ایران، تأثیر درباره ی های دولت امریکا بسیاری از سیاست

  .بگذارندروشنی 



7 

 

دیدار و برای بازدید از ایران، کشورسیاسی ایرانی خارج از  -ها و نهادهای فرهنگیدعوت از افراد، گروه -4

 دوسویه.با حفظ اصل احترام  گفتگو

 های ایرانی برای گذراندن فرصت کارشناسانریزی عملی برای دعوت از استادان، پزشکان و دیگر برنامه -5

 بدست ایشان.ی کشور مسنجش نیازمندیهای علنیزهای کوتاه مدت و فشرده و سدر کالآموزش و پژوهشی

بلند  دولتیانبا  برون مرز گفتگوی ایرانیانهموارکردن راه دیدار و ،شد و یافتن کار درایرانآمد و آسان کردن -6

  ت.انتخابادرایشان پایه و نیز شرکت 

همدلی از دربیرون مرزهمین است که باید با هموطنان زمزبانی خوشترست. پیام این نوشتارنیههمدلی ازبی شک 

تقسیم گذاشتن های مدنی، کناربه حقوق و آزادی ذیرش دموکراسی و پلورالیسم سیاسی، ارزش نهادنپدرآمد. 

گشایان، شرط  گشاده رویی در برابر زبان به نقدو "خودینا ودی و"خ های سخت و انسان سوزی چونبندی

را نه وابسته به دولت، که دلبسته به ایران برون مرزشرط مهم دوم آن است که ایرانیان  .استدرآمدن از این در

 .بدانیم و این دلبستگی را ارج بنهیم

 


