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  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١۴ جنوری ١٠
 ) ٣(و نقش آن در تشکيل و تداوم حکومت اسالمی ايران» اپوزسيون«

  )و پيامدھابازگشت مخالفان حکومت اسالمی به ايران؛ زمينه ھا (

   با مجيد خوشدل بھرام رحمانییگو و گفت
  مجيد خوشدل

 چھل ۀ از چند سال بعد از کودتای رضا خان تا اوايل دھ- الف

 در خرداد» غائلۀ حوزه و بازار«شمسی، و نيز پس از وقفۀ 

، و سرکوب و سپس فروافتادن آن، به سندی دست ۴٢ ]جوزا[

تا دو درصد از فعاالن نيافته ام که ايدآل و آرزوی بيش از يک 

حکومت «سياسی، مدنی و فرھنگی ايرانی در رژيم پھلوی 

اما چرا نتيجۀ آن مبارزات طوالنی به . بوده باشد» اسالمی

  در آن جامعه انجاميد؟ » حاکميت هللا«

 در طول دوران پنجاه و ھفت سالۀ حاکميت رژيم پھلوی، - ب

 چند، تداوم و استمرار داشته ئیبا سکسکه ھا)  به طور خاصئیمبارزات دانشجو(مبارزات سياسی، مدنی و فرھنگی 

 پنجاه و شصت شمسی که ايران اقامت دارند، ۀ دھکنشگران سياسی و مدنی اما چرا در بيست و پنج سال گذشته، . است

اين نسل از فضای سياسی، اجتماعی آن کشور محو شده اند؟ خبرھای داخل از اين نسل بسيار مأيوس کننده تر از اخبار 

 ايرانی ۀدر خارج کشور چرا اين طيف آرام آرام از متن فعل و انفعاالت سياسی، اجتماعی جامع. در خارج کشور است

   تبليغی پيدا کرده است؟ -یئکنده شده و نقشی حاشيه 

  در ايران آمده است؟» ئیجنبش دانشجو« چه بر سر - پ

 شصت محدود نمی شود و ابعاد آن بسيار گسترده تر ۀنی دھ سرکوب و جنايت در رژيم اسالمی ايران به دورۀ زما- ت

اما آيا ماھيت جنايتکارانۀ رژيم ايران، ماندگاری سی و پنج سالۀ آن را به . از توليدات نوشتاری در خارج کشور است

   توضيح می دھد؟ ئیتنھا

  گذشته چيست؟ۀدھدر سه »  ايرانۀرات ساختاری جامعييتغ«و از » حکومت اسالمی ايران« درک ما از - ث

پرسشی که زندگی . به راستی کمتر عنوانی ظرف سالھای گذشته به اندازۀ طرح باال ذھن مرا به خود مشغول کرده است

  . اجتماعی دو نسل را در خود قرار داده است

  .بانم چند بر ابعادی از  اين طرح نوری بتائیگوھا و در پيوند با طرح باال تالش خواھم کرد، تا با انجام گفت

*    *    *  
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کمتر مليتی در چنين سطحی درگير و گرفت مسائل انتزاعی، موضوع ھا و مباحث مفھومی بوده، در عوض از مشاھده، 

گی به آنچه در کف جامعه می گذرد، ه بی عالق. ثبت و مستند کردن واقعيت ھای زندگی اجتماعی خود غافل بوده است

  . ايرانی مقيم خارج کشور است ۀساختاری ترين بحران ساختاری در جامع

 ھای بزرگ در ميان مخالفان حکومت اسالمی ايران، آگاھی از سرنوشت سياسی و اجتماعی ببش از دشواریيکی از 

نيمی از کنشگران سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ھنری ايرانی در خارج از کشور است؛ بخشی از پناھندگان سياسی و 

 تبعيدی ايرانی محسوب می شدند، اما ديرسالی ست که رد و ۀ که نيمی از بدنۀ جامعئیانسانھا. اجتماعی موج اول و دوم

 ارتباط ھای سابق اجتماعی ، نود ميالدی در پروسه و فرايندیۀ ايرانيانی که از اواسط دھ.اثری از آنھا ديده نمی شود

  . از پيکرۀ اين جامعه جراحی کردندخود را يا به طور کامل قطع و يا آن را به حداقل ممکن رساندند و سپس خود را

از » بازگشت مخالفان حکومت اسالمی به ايران «ۀبا اين حال بخش اعظم ايرانيان مقيم خارج در مواجھه با مقول

  .قدمی فراتر نرفته است» امر شخصی انسانھا« ، و يا قلمداد کردن آن به »محکوم کردن سفر به ايران«محدودۀ 

*    *    *  

ز مخالفان سابق حکومت اسالمی در خارج کشور که بالغ بر يک ميليون نفر تخمين زده می شود، چه بر اين طيف ا

گذشته که به کشوری سفر می کنند که در مقاطعی مجبور به خروج يا فرار از آن شده اند؟ آيا نظام سياسی حاکم بر 

  رات بنيادين شده اند؟ يير کرده، يا مسافران دچار تغييايران تغ

سفر اين جمعيت بزرگ از مخالفان سابق حکومت اسالمی به ايران با خروج و فرار ھزاران نفر از آن کشور چه تقارن 

  تفسيری می تواند داشته باشد؟

عوامل اصلی و فرعی سفر اين طيف به ايران چه بوده است؟ مسافرت حداقل يک ميليون تن از مخالفان سابق حکومت 

   اپوزسيون ايرانی داشته است؟ۀو اجتماعی در جامعاسالمی به ايران چه تبعات سياسی 

چه اھدافی را » بازگشت ايرانيان مقيم خارج کشور به ايران«حکومت اسالمی ايران از برافراشتن ادواری پالتفرم 

  دنبال می کند؟

*    *    *  

ناھندگان سياسی و  نود ميالدی زندگی اجتماعی حداقل سيصد تن از پۀی از ميانۀ دھئبه عنوان يک فعال رسانه 

مؤلفه ھای اصلی تجربه . اجتماعی موج اول و دوم را از چند سال پيش از سفر به ايران تا زمان حال مانيتور کرده ام

  :مذکور از قرار زير بوده است

سی، اجتماعی، حکومت اسالمی ايران، حداقل از دو سال پيش از سفر به ايران از جمع ھای سيا) سابق( مخالفان -

  ی که در آن فعاليت می کردند، فاصله گرفته اند؛دگی و فرھنگيپناھن

   ايرانی پرھيز کرده و در ايزولۀ کامل به سر برده اند؛ۀ در اين فاصله از حضور اجتماعی در جامع-

  نود و نه درصد از اين افراد ارتباط ھای سابق اجتماعی خود را برای ھميشه سوزاندند؛] در بريتانيا [-

  . گذاشته شده استءت به بريتانيا تمام موارد اول، دوم و سوم با شدت و حدت بيشتری به مورد اجرا پس از بازگش-

 درصد بسيار نازلی از اين طيف که پس از چند سفر به ايران به ستون پنجم حکومت اسالمی در انگلستان تبديل شده -

سی، اجتماعی و فرھنگی مخالفان حکومت اسالمی  تالش ھای سيا ،پيچيده در تالشیاست، گاه با رفتارھا و راھکارھای 

  . نيز کسب کرده استئیتالش درخوری داشته که در اين راه موفقيت ھا

نی فشرده بر روی نوار ضبط ولفيگوی ت و اين گفت.  استبھرام رحمانینی من با ولفيگوی ت و طرح باال موضوع گفت

  .شده است

  .گو و بھرام رحمانی، خوش آمديد به اين گفت* 
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  .تان روزھای خوشی آرزو می کنميگوھا و  مجيد گرامی، من ھم از شما تشکر می کنم و برای خوانندگان گفت-

م از انجام اين مصاحبه که ھدف برای اين. ، موضوع مصاحبۀ من با شماست»بازگشت ايرانيان مقيم خارج به ايران«* 

  .را مشخص کنم، طرح اوليه ام مقداری طوالنی خواھد شد

فراخوان داد که به ايران » ايرانيان مقيم خارج«و ماه پيش وزارت امور خارجۀ جکومت اسالمی ايران به حدود د

 کميته ای در داخل کشور تشکيل شده؛ ضمناً عنوان کرد که ه، اعالم کرد که در اين رابط»حسن قشقاوی«. برگردند

  ». کشور استبازنگشتن برخی از ايرانيان مقيم خارج القائات اپوزسيون در خارج«

» بازگشت ايرانيان مقيم خارج به ايران«اما اين چھارمين بار است که دولتھای مختلف حکومت اسالمی روی پالتفرم 

، احمدی نژاد و رحيم »دولت اصالحات«، محمد خاتمی با »عفو عمومی«ھاشمی رفسنجانی با بستۀ : مانور می دھند

  . ش»اعتدال«وحانی و دولت اين بار رمشائی با تيم شبه پوپوليستی اش، و 

بازگشت مخالفان حکومت اسالمی به ايران، و «ھدف اصلی اين مصاحبۀ فشرده تالش برای مستند کردن مقولۀ 

  .است» پيامدھای سياسی، اجتماعی آن در خارج کشور

 د، به نظرتان چرائيبه طور خالصه به من بگو: شروع مصاحبه را به يکی دو موضوع جنبی اختصاص می دھم

  را بلند کرده است؟» بازگشت ايرانيان مقيم خارج به ايران«حکومت اسالمی ايران دوباره پالتفرم 

ما وقتی اين موضع .  مجيد گرامی، ھمانطور که خودتان ھم گفتيد، اين مقوله برای رژيم ايران مقولۀ تازه ای نيست-

 کرده و قرار است دولت جديد سياستھای جديدی را ريياسالمی می شنويم که دولتی تغ. ين ج مسؤولگيری ھا را از زبان 

البته سياستھای رژيم ايران از .  بگذاردءش در داخل کشور و در سطح بين المللی به مورد اجرارابطه با عملکرددر 

ھمان موقعی که خمينی در زير درخت سيب در فرانسه نشسته بود، تا ھمين االن اين بوده که وعده ھا و قول و 

که آن موقعيت سپری می شود، زبان آنھا خشن تر می شود و وعده ھای داده  داده می شود، اما به محض اين ئیقرارھا

  ...شده را سعی می کنند با مرعوب کردن و سرکوب جامعه جايگزين کنند و

از روزنامه امنيتی حکومت اسالمی ايران علناً به طيفی  -نکته اينجاست که حداقل در ده سال اخير نھادھای اطالعاتی* 

، نويسندگان و فعاالن زنانی که موی دماغ رژيم در داخل ھستند، پيشنھاد داده از ايران خارج ئینگاران، فعاالن دانشجو

  تناقض آن دعوت ھا و اين عملکردھا چيست؟. شوند و حتا زمينۀ خروج برخی از آنھا را فراھم کرده

نفس بکشد، و  طرف اجازه نمی دھد کسی در داخل ايران از يک. اسالمی ست.  اين تناقض در بطن سياستھای ج -

اما . ن سياسی، فرھنگی، اجتماعی، روزنامه نگاران اين است که در فضای آزادتری فعاليت کنندتالش بسياری از فعاال

 وبالگ» بھشتی«چون در ايران چنين شرايطی موجود نيست، آنھا را دستگير و زندانی می کند و در مواقعی فردی مثل 

 که من با تعدادی از آنھا در ئین دانشجوويژه فعااله ن، ب ھم به برخی فعاالئینويس را در زندان می کشد، و در جا

که دستگيری و نگھداری آنھا برای رژيم پرھزينه  ارتباط مستقيم بودم، توصيه می کند ايران را ترک کنند، به خاطر اين

.  درست کنند و اين به نفع ج ئی ارتباطاتی برقرار کنند؛ شبکه ھان می توانندالچون در داخل کشور اين فعا. است

اسالمی فکر می کند، اگر اينھا به خارج بروند، بعد از مدتی پاسيو می شوند؛ دنبال کار و زندگی . ج . اسالمی نيست

  ...شان می روند، يا به سمت اپوزسيون فعال می روند

 بگويم، بخش قابل توجھی از ايرانيان خارج کشور، از جمله مخالفان از تجربه. اما اين سکه روی ديگری ھم دارد* 

  .سابق حکومت اسالمی در دورانی که اشاره کردم، به ايران سفر کرده اند

 مسافرت مخالفان حکومت اسالمی به ايران ھنوز ألۀظاھراً مس: ھنوز می خواھم در حاشيه پرسش ھايم را طرح کنم

مثالً من ھمين اواخر که با يکی از فعاالن سياسی .  ايرانی مقيم خارج با ابھام توأم استۀبرای بخش قابل توجھی از جامع

پرسشی طرح کردم، ايشان » بازگشت مخالفان حکومت اسالمی به ايران«قديمی و خوشنام مصاحبه می کردم، وقتی از 
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بايد ديد که آيا آن آدم به «و ديگر، » در پيشانی کسی نوشته نشده که سرنگونی طلب است«يکی، . به دو نکته اشاره کرد

  .م را ھمين جا قطع می کنم تا نظر شما را بشنومطرح. »رژيم افتاده يا نه؟دامن 

ست که حتا برخی از نھادھای بين  ایفر و محل زندگی، خواست انساني مستقل از سوأل شما، به عقيدۀ من آزادی س-

اسالمی اجازه نمی دھد، . اينکه ج . را پذيرفته اند ارھای خودشان آندر برنامه ھا و قر» سازمان ملل متحد«المللی مثل 

ش رد، نه کسی که می خواھد به کشورآزادی سفر و آزادی محل زندگی وجود داشته باشد، بايد اين نظام را محکوم ک

  . کنداسالمی  ھميشه تالش کرده، درون اپوزسيون فعاليت کند و اطالعات جمع. در مقابل ج . رفت و آمد کند

اسالمی . اما آن کسانی که به معنای واقعی به ايران برمی گردند، اگر روز و روزگاری فعال سياسی بوده اند، قطعاً ج 

من تعدادی از دوستان قديمی خودم را می شناسم که به ايران .  می کند و قطعاً آنھا را زير نظر می گيردئیاز آنھا بازجو

اما برخی ھم به ھر دليلی . شتند، اين شھامت را داشتند و گفتند که به آنھا چه گذشته شدند، و وقتی برگئیرفتند؛ بازجو

  ... شان را نمی گويندۀتجرب

حسن جداری، که انسان بسيار شريفی است، برای من نقل . اظھارنظرتان باعث می شود که پرسش را به عمق ببرم* 

ژيم پھلوی بودند، اما فقط انگشت شمارانی نمی توانستند به می کرد که در رژيم پيشين صدھا نفر در انگلستان مخالف ر

  . بقيه به ايران می رفتند و در عين حال مخالف رژيم پھلوی بودند. ايران سفر کنند

اما من تا امروز نمونه ای سراغ ندارم که يک فعال سياسی، مدنی يا فرھنگی مخالف حکومت اسالمی به ايران سفر 

  .در اين مورد تجربه تان را می شنوم. اراکتر خودش را حفظ کرده باشدکرده باشد، اما ھويت و ک

لمان سفر کرد، اعتراضی که دانشجويان ا ببينيد، اگر کتاب تعقيب و گريز ساواک را خوانده باشيم، شاه موقعی که به -

 نوشته، و آن دو نفری که ساواک به دنبال اين بود که آن اطالعيه را چه کسی. عليه ايشان کردند، اطالعيه ای منتشر شد

  .اطالعيه را پخش می کردند، چه کسانی بودند

و اغلب کسانی که به . از طرف ديگر در رژيم گذشته مبارزه بسيار مخفيانه و پشت درھای بسته صورت می گرفت

اسالمی بين سه  .  جۀاما در دور. طور قانونی از ايران آمده بودنده ايران رفت و آمد می کردند، دانشجويانی بودند که ب

  .بخشی از اينھا که فعال سياسی بودند به ايران برنمی گردند. تا پنج ميليون ايرانی در خارج کشور زندگی می کنند

ی که به ايران رفته اند، و بعد از برگشتن حالت  فعاالن سياسي-ادشان ھم کم نيستکه تعد -ولی من شاھد اين ھم بوده ام 

 شان عليه ج ۀادی بعد از اولين سفرشان به ايران، ديگر پشت سرشان ھم نگاه نمی کنند و مبارزتعد. دوگانه ای داشته اند

ولی بخش ديگری پس از سفر به ايران، اولين اقدامی که می کند، از اپوزسيون فاصله . اسالمی را از سر می گيرند. 

ين است که ايرانيان داخل و خارج کشور اسالمی ھم ا. خواست ج . می گيرد تا برای سفرھای بعدی به مشکل برنخورد

  ...سياست زده شوند و نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت باشند

به عنوان يک فعال رسانه ای زندگی اجتماعی حداقل سيصد نفر از . گو را باز کنم و بھتر است پوشۀ اصلی اين گفت* 

دند و به ايران سفر کرده اند را از مدتی قبل از سفر به ايران تا ايرانيانی که در دوره ای مخالف حکومت اسالمی بو

  :مؤلفه ھای اصلی اين فعاليت ميدانی از اين قرار است. سالھا بعد مانيتور کرده ام

 حداقل از دو سال پيش از سفرشان به ايران از جمع ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی ای که در آن فعاليت می -اول

  تند؛کردند، فاصله گرف

   در اين مدت از حضور اجتماعی در جامعه ايرانی پرھيز کرده اند و در ايزولۀ کامل به سر بردند؛-دوم

  نود و نه درصد از اين افراد ارتباط ھای سابق اجتماعی خودشان را برای ھميشه سوزاندند؛] در بريتانيا [-سوم

  . کردندءبيشتری پيگيری و اجرام را با شدت  بعد از بازگشت به بريتانيا تمام موارد اول، دوم و سو-چھارم

  . در اين مورد می شنوميدن ايرانی مقيم سوۀتجربۀ شما را از جامع
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 می کردم و اين فعاليتھا ھم محدود ئی که فعاليتھائیمن در دوره ھا.  تجربۀ من مجيد گرامی تقريباً شبيه تجربه شماست-

يرانيانی که به معنای واقعی تصميم به سفر به ايران گرفته بودند، ھمۀ  نبود، ديده ام که آن تعداد از ايدنبه کشور سو

ھمانطور که در صحبت قبلی گفتم، وقتی برخی از اين افراد . ۀ اصلی شان بودغ که برشمرديد، ذھن و دغدئیمؤلفه ھا

ھنگی ايران در سفر اول به ايران دچار مشکالتی شدند، و به داليلی با وضعيت اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فر

اما بخش عظيمی از . نتوانستند سازگاری داشته باشند، در ذھنيت خودشان در رابطه با سفر به ايران تجديدنظر کردند

قطع کرده بودند را که  ئی که من می شناسم، بعد از اولين سفر به ايران، رابطه ھائیآنھا؛ شايد نود و پنج درصد از آنھا

که  من بدون اين.  ھا ھرگز حضور پيدا نکردندئیفل سياسی، اجتماعات و گردھمابيش از پيش قطع کردند و در محا

  . را ترويج و تبليغ می کندن ش بوده و آاسالمی به دنبال. استی ست که ج ل ببرم، بايد بگوبم اين سيؤاانسانھا را زير س

 ايرانی مقيم انگلستان ۀ از حامعبه گذشته ھای دور نمی روم و. احساس می کنم، پرسش قبلی ام را بايد مستند کنم* 

ش به ايران، ز حدود يک سال و نيم پيش از سفرا) اسم کامل را خارج از نوار می گويم( ک  - مجيد: نمونه ای می آورم

 که کمی بزرگ تر از محفل بود، به ايرانيان مخالف رژيم اسالمی، و گروھھای سياسی ئیاصرار داشت که در جمع ھا

ناگفته نگذارم که اين فرد در اوايل انقالب با .  صحبت نمی کنم، توھين و ناسزا منظور من است»نقد«از . توھين کند

  ). اسم تشکيالت سياسی را خارج از نوار می گويم(يکی از سازمانھای چپ سرنگونی طلب فعاليت می کرد 

گشت و بعد ا نيست، به انگلستان برش اينج بود، به داليلی که جای پرداختناين فرد که برای اقامت دائمی به ايران رفته

  .فتاده و کسی ھم نسبت به آن حساس نشد انگار در اين مدت ھيچ اتفاقی نيش؛ھم رفت به زندگی سابق

انسان »  پذيریيتمسؤول«اين دوگانگی و دگرديسی شخصيتی انسان ايرانی را چگونه می بينيد؟ لطفاً در اظھارنظرتان 

  . ريدش را در نظر بگيدر اعمال و رفتار

 به نظر من موقعی که حال و ھوای انقالبی در يک جامعه است؛ موج انقالب به راه افتاده، خيلی ھا با آن ھمراه می -

 شان ۀ که اين افراد بر چھرئیرنگ و رو. شوند، در صورتی که خيلی ھا انقالبی نيستند و اصوالً فعال سياسی نيستند

جّو انقالب فروکش می کند يا آن انقالب شکست می خورد، اين آدمھا اما موقعی که .  ظاھری ستئیست، رنگ و روا

 داريم که در رأس سازمانھای سياسی بودند؛ رزمنده ئی انقالب نمونه ھاۀما در دور.  که قبالً بودندئیبرمی گردند به جا

  ...ندبودند، ولی نه در زندان توانستند مقاومت کنند و نه در خارج از کشور،  به گذشته شان برگشت

  .در اين مورد بحث تان را عينی کنيد* 

ويژه زمانی که نمايش انتخابات رياست جمھوری در ايران به راه می افتد، طيفی که از آنھا نام ه  مثالً در اين سالھا، ب-

که می کنند » تحليل« می آيند و يدنبردم، حتا اگر خودشان حق رأی نداشته باشند، به شکل زننده ای به راديوھای سو

ولی بعد از مدتی که می بينند آن . مردم بايد رأی بدھند؛ و می گويند وضعيت ايران با ھمين رأی دادنھا عوض می شود

البته ما می دانيم، برخی از کسانی که به . انتخابات و حکومت انتخابی شان کاری از پيش نبرده، سکوت اختيار می کنند

اسالمی می افتند که دو نوع فعاليت را به آنھا ديکته . ر وزارت اطالعات ج ايران رفت و آمد می کنند، متأسفانه به تو

اسالمی قرار دھند و يا .  خود را در اختيار ج ۀکه در گوشه ای بنشينند و اطالعات جمع آوری شد يکی اين. می کنند

اگر مايل باشيد، ھر .   بپاشانندوارد نھادھا و سازمانھای ايرانی در خارج کشور شوند تا از درون بتوانند آنھا را از ھم

  .دو نمونه ای که ذکر کردم را می توانم در جزئيات مستند کنم

 اما در دوره  که دو دھه فعاليت سياسی کرده اند،ئیم می خواست راجع به دگرديسی شخصيتی آدمھادر پرسش قبلی دل* 

  ، مکث بيشتری می کرديم ی مرتکب می شوند که مغاير با شخصيت ھر انسانی ھستای اعمال غيرسياسي

 سياسی مقيم ۀطبق اطالعات من، ايرانيان پناھند.  داشته باشيميدن ايرانی مقيم سوۀبگذاريد نگاه متمرکزتری به جامع

  مقطع زمانی اين سفرھا به ايران کی بود؟.  از اولين پناھندگان سياسی مقيم اروپا بودند که به ايران سفر کردنديدنسو
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که بر اساس آمارھای موجود حدود صد ھزار ايرانی در مقاطع مختلف وارد اين کشور شده اند،  کشوری ست يدن سو-

ھفته دو پرواز از شھرھای ھر برای ھمين . و حدود شصت درصد از اين تعداد سالھاست به ايران رفت و آمد می کنند

  . استکھلم و گوتنبرک به ايران و بالعکس وجود دارد

موج . داد کمی را شامل می شد، که عموماً پول داران ايرانی يا وابستگان حکومت پھلوی بودندموج اول سفر به ايران تع

 شروع می شود؛ با بستن دانشگاھھا، با تشديد حمالت به کردستان و ١٣۵٩دوم پناھندگان ايرانی، که بعد از سال 

ت، ويژه بعد از سال شصه ده ای؛ بله باعث می شود در سطح گسترأاين مس. ر، و سرکوب سياسی روزمرهاستانھای ديگ

 يدن موج جديدی از ايران به سو۶٣ و ۶٢ولی از سالھای .  بياينديدنن سياسی به سوو بعد، جنگ ايران و عراق فعاال

اغلب .  ھستند که پولدار اند و نمی خواھند فرزندان شان به جبھه ھا بروندئیمی آيند که بيشتر جوان ھستند؛ خانوادھا

بخشی از اين طيف امروز به رسانه ھا و احزاب . ن می کردند که کيس شان سياسی نيست و اجتماعی ستاينھا ھم عنوا

  ... جذب شده انديدنیسو

.  بود که به ايران سفر کرده انديدنپرسش من مربوط به آن بخش از فعاالن سياسی مخالف حکومت اسالمی مقيم سو* 

  .وأل کرده بودممقطع زمانی سفر اين طيف به ايران را از شما س

که در ايران شروع شد، و » انتخابات«.  بود١٣٧۶ قسمت عمده ای از سفر اين طيف به ايران در مقطع دوم خرداد -

، به »بازگشت ايرانيان مقيم خارج به ايران«و » ايران مال ھمۀ ايرانی ھاست«تبليغاتی که خاتمی شروع کرد با شعار 

  ... ھا به ايران شروع شودنظر من باعث شد که موج بزرگی از سفر

) منظور مخالفان سابق حکومت اسالمی ( يدنطبق اطالعات من اولين موج سفر ايرانيان مقيم سو. من را اصالح کنيد* 

.  شماۀيعنی خيلی پيش تر از زمان مورد اشار.  اول رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی بودۀبه ايران در اواخر دور

  ما می خواھيد خودتان را تصحيح کنيد؟ اطالعات من اشتباه است يا ش

آن موقع من يادم ھست، که مثالً تعدادی از پزشکان .  اطالعات شما اشتباه نيست؛ بستگی به کميت سفرھا به ايران دارد-

 ايران به پزشک ۀبعد از جنگ بايد خرابی ھا ترميم شود و جامع: لمان به ايران برگشتند با اين عنواناايرانی مقيم 

دقيقاً يادم نيست، اما به صورت سايه روشن به خاطر می آورم که بعضی از اين گروه ده دوازده نفره به . ج دارداحتيا

ايرانيانی . کدام از آنھا نتوانستند در ايران دوام بياورند و برگشتند خاطر مشروب خوردن در ايران شالق خوردند و ھيچ

يعنی از سالھای .  شان خيلی محدودتر بود در مقايسه با سالھای بعد به ايران رفتند، تعداديدنکه در آن دوره از سو

  .  به بعد١٣٧۶

 سفر ۀبا مقول) از گرايش ھای مختلف، در اينجا طيف چپ (يدنبرخورد عمومی مخالفان حکومت اسالمی در سو* 

  حال چه بوده؟ ه مخالفان سابق حکومت اسالمی به ايران تا ب

اعالم می » مجاھدين«در آن دوره .  کنم که خوِد من ھم در آن دوره با آن درگير بودم اجازه بدھيد به موضوعی اشاره-

بر اين عقيده بودند که ) ِد مناز جمله خو(اغلب گرايشات چپ . اسالمی ست. کردند، ھر که به ايران برود، عامل ج 

  .  ھر انسانی ستئیلۀ آزادی سفر و آزادی محل زندگی، حق بديھی و ابتداأمس

 در جلسات و تظاھرات با ھم بوديم، اشاره کنم ١٩٩۵ که قبل از سال ئین می توانم به بيش از دويست نفر از رفقااما م

البته ھيچ رابطۀ بدی بين ما پيش نيامده، . که به ايران رفت و آمد کردند و از آن تعداد با يکی دو درصدشان رابطه دارم

ن سياسی و فرھنگی سياست زده کرده، که اطراف فعاالن محافظه کار و که رفت و آمدھا به ايران آنھا را چنا مگر اين

  .نمی روند، چرا که نمی خواھند در سفر بعدی به ايران دردسری برای شان درست شود
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يدن  ايرانی مقيم سوۀ که من فعل و انفعاالت سياسی، اجتماعی جامعئیتا جا. می خواھم پرسش قبلی ام را به عمق ببرم* 

و » محکوم کردن«در مجموع از دو محور » مقولۀ بازگشت«ده ام، عکس العمل ھای اين جامعه راجع به را دنبال کر

  . فراتر نرفته» نسبت دادن آن به امر شخصی و انتخاب انسانھا«يا 

 کيفی کبار قادر نبوده، يک کار تحقيقی دارد، چرا حتا ي» پژوھشگر«جامعه ای که اين ھمه نويسنده و : م از شماپرسش

  ارائه شده؟ به نظرتان مشکل کجاست؟» تحليل«در اين زمينه بکند؛ اما تا دل تان بخواھد روی اين موضوع 

 گذشته، ما ۀتا آنجا که به نقد و تحقيق برمی گردد، حداقل در سه دھ.  به نظر من مجيد گرامی مشکل ما اساسی تر است-

اد ايران، نقد و بررسی فرھنگ و ادبيات ايران، نقد و  عرصه ھا با کمبود مواجه ھستيم؛ نقد و بررسی اقتصۀدر ھم

نقد و تحقيق در ھمه عرصه ھا چه در داخل کشور و چه در خارج کشور خيلی .  ايرانۀبررسی حرکتھای سياسی جامع

  .کم است، مخصوصاً بررسی و تحقيق نسبت به مسائل مھم سياسی و اجتماعی

. گو را به پايان ببرم و  دقيق کردن يا عينی کردن پرسش قبلی اين گفتم می خواھد باچون وقت مصاحبه تمام شده، دل* 

، ايرانی )اسم کامل را خارج از نوار می گويم( ح -بھرام: نمونه ای از کشوری که شما در آن زندگی می کنيد می آورم

ھنده در آن کشور پذيرفته  نداشت، به عنوان پنائی نود ميالدی با کيسی که آنقدرھا با واقعيت خواناۀ در دھيدنمقيم سو

.  در رشته ای تحصيل می کند و فارغ التحصيل می شوديدناين فرد با استفاده از امکانات اجتماعی کشور سو. می شود

ی ھای سابق خودش را ئاما از ميانۀ ھزارۀ جديد ميالدی اين شخص به ايران رفت و آمد می کند و از آن پس ھم پرونده 

  . دمعرفی می کن[...] مشتی 

 يدن بسيار ھست، نبايد انگشت شماری از ايرانيان مقيم سويدن ايرانی مقيم سوۀ از اين دست که در جامعئیآيا نمونه ھا

 که محقق حداقل يک سال در کف جامعه استخوان ئیرا تشويق کند برای ريشه يابی اين معضل اجتماعی؛ بررسی ھا

ستيم، شاھد خواھيم بود، نياز به چنين چيزی در اقليت کوچکی از خرد کرده باشد؟ آيا تا زمانی که من و شما زنده ھ

   احساس شود؟  يدن ايرانی مقيم سوۀجامع

جای دوری نرويم، .  ماستۀم، بلکه تأکيد می کنم که اين يکی از ضرورتھای جامعا نظر شما نه تنھا کامالً موافق ب-

راديوھای استکھلم کسانی را داشتيم که اسم شان را رياست جمھوری چھار ماه پيش در ايران، در » انتخابات«ھمين 

و فعال سياسی گذاشته اند، اما در عرض يک ھفته نظرشان را عوض کردند و می گفتند ھمه » آکادميک«، »روشنفکر«

ی اسالمی تظاھرات می گذارند، آدمھا. نه تنھا اين، بلکه می گفتند، کسانی که در جلو سفارتخانه ھای ج . بايد رأی بدھند

مراجعه کند و بحث ھای دورۀ » راديو ھمبستگی«نکته ام را مستند کنم، اگر کسی به آرشيو . ديوانه و بيکاری ھستند

منتھی ما تجربه ھای خودمان را مستند . را گوش کند، می تواند با اين آدمھا و نقطه نظرات شان آشنا شود» انتخابات«

و اين باعث می شود که بعد از مدتی اين مسائل فراموش می شود؛ آن . کنيمنمی کنيم و در رابطه با آنھا کار تحقيقی نمی 

  ...آدمھا رنگ عوض می کنند و اين بار ممکن است که خيلی راديکال نسبت به مسائل اظھارنظر کنند

  .يعنی اين جامعه در دوره ھای مختلف تجربه ھای مشابه را دوباره تجربه می کند* 

که اشتباھات  طور دقيق آشنا نباشد، اينه  خودش بۀه نظر من جامعه ای که به تاريخ گذشتب.  متأسفانه ھمين طور است-

  .گذشته اش را دوباره تکرار کند، دور از انتظار نيست

  .بار ديکر تشکر می کنم گو يک و بھرام رحمانی، از شرکت تان در اين گفت* 

  .گوھای شما روزھای خوبی را آرزو می کنم و فت مجيد گرامی من ھم از شما تشکر می کنم و برای خوانندگان گ-

*    *    *  

  ٢٠١٣ دسامبر ٢۶: تاريخ انجام مصاحبه

  ٢٩١۴ ژانويه ٧: خ انتشار مصاحبهتاري


