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در فکر تدوین و نوش7 این گفتار بودم که در اخبار خواندم که وزیر سابق علوم جمهوری 

اسلامی ایران گفته است که سالانه 180 هزار نخبه علمی از کشور خارج میشوند و میزان ضرر 

از بابت مهاجرت مغزها سالانه 150 میلیارد دلار است و ایران از نظر فرار مغزها در بین 92 

کشور رتبه اول را دارد. او گفته بود که طبق محاسبات دهه هفتاد خورشیدی تربیت یک نفر نخبه 
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برای ایران یک میلیون دلار هزینه دارد. به گفته وزیر سابق علوم در شرایطی که کل بودجه دولتی 

این کشور 192 هزار میلیارد تومان )معادل 70 میلیارد دلار( است «با مهاجرت مغزها سالانه 

150 میلیارد دلار به دنیا کمک میکنیم.»

یکی از مقامهای وزارت علوم در دولت پیشین جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که در این کشور 

چیزی به عنوان فرار مغزها وجود ندارد. اما «بنیاد ملی نخبگان ایران» در آخرین روزهای فعالیت 

دولت پیشین گزارشی خلاف این ادعا منتشر کرد. این بنیاد اعلام کرد که 308 نفر از دارندگان 

مدال اxپیاد و 350 نفر از برترینهای آزمون سراسری از سال 82 تا 86 به خارج مهاجرت 

کردهاند. )در سال 2014 از میان هر 24 نفر ایرانی در بالاترین سطح علمی، فقط 10 نفر در 

ایران بودهاند(.

در سال 1388 خورشیدی بین 50 تا 100 هزار نفر به دلایل سیاسی ایران را ترک کردند. بر 

اساس گزارشهای آماری متخصصان ایرانی در رشتههای مهندسی و پزشکی در آمریکای شمالی 

حدود 250 هزار نفر است.

 Iranian و اما چرا بجای به کار بردن عنوان «ایرانیان مقیم خارج و یا آمریکا» میباید عنوان

Diaspora را بکار برد. اصولا واژه «دیاسپورا» به گروه و یا جمعیتی با یک ریشه و قومیت 

مشترک اشاره دارد که از موطن خود به مناطق جغرافیائی دیگر رفته و در سرزمینهای دیگری به 

صورت پراکنده اقامت میکنند. این عنوان را میتوان به مفهوم «تحرک و انتقال جمعی از یک زادگاه 

خاص به مناطق دیگر» هم به کار برد. این کلمه یک جنبه تاریخی دارد و اشارهاش به این است که 

چگونه گروههایی نظیر یهودیان اروپا در جریان جنگ جهانی دوم، یا بردگان آفریقائی در ماورای 

آتلانتیک و بردگان جنوبی چین و یا یک قرن انتقال Messenians در زمان حکومت اسپارتها به 

اجبار از زادگاه و موطن خود اخراج شدند. اخیرا، البته، جامعهشناسان معنای دیگری از 

«دیاسپورا» استخراج کرده و از آن در مورد مهاجرت به خاطر کاریابی، بردگی و یا امپریالیسم و 

یا مسائل اجتماعی دیگر در داخل جامعه «دیاسپورا» و علاقه و تعلق آنها به زادگاه اصلی 

استفاده میکنند.
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بعضی از این جوامع در محل جدید زندگی وابستگی سیاسی – قومیشان با زادگاه و موطن 

اصلی را نگه میدارند و گروهی از آنها به امید بازگشت به زادبوم شان در محیط زندگی جدید، 

آمیختگی چندانی با ساکنان آنجا پیدا نمیکنند.

اولین بار که این واژه به معنای اصلی آن )که در زبان یونانی برای «پخش شدن و پراکندگی 

فاتحان به منظور زندگی در کشورهای اشغال شده و نیز مستعمره کردن و الحاق آن نواحی به 

امپراتوری یونان» به کار میرفت( مورد استفاده قرار گرفت هنگام ترجمه «انجیل» از زبان عبری به 

زبان یونانی بود که اشاره به «زندگی در تبعید» دارد.

پس از ترجمه «انجیل» به زبان یونانی کلمه «دیاسپورا» به تبعیدیهای پادشاهیهای شمالی 

شامل آشوریها، یهودیان، بنجامینیها و نیز تبعیدیهایپادشاهیهای جنوبی توسط بابلیها و سپس 

تبعیدیهای یهودیان رومی توسط امپراتوری روم اطلاق شد.

کلمه «دیاسپورا» به یهودیان اختصاص دارد )وقتی با حروف درشت نوشته میشود( ولی وقتی 

با حروف معمولی نوشته میشود به معنی «فراری» )پناهنده(، مهاجر، تبعیدی و مردمانی غیریهودی 

است که دور از زادگاه خود زندگی میکنند.

طبق آنچه در «فرهنگ لغات آکسفورد » آمده، این واژه در سال 1876 میلادی در مورد 

مسیحی کردن کلیساهای پروتستانها به کار برده شد و در اواسط 1950 از آن در مورد کسانی 

استفاده شد که زادگاه خود را برای مدتی طولانی و جهت اقامت در سرزمینهای دیگر ترک کرده 

بودند.

«راجرز براباکر» در سال 2005 میلادی نوشت که اکنون کلمه «دیاسپورا» با گسترش 

بیشتری مورد استفاده قرار گرفته و به طور کلی در مورد هر گروه و قومی به کار میرود که به هر 

علتی در جهان پراکنده شدهاند.

بین سالهای 1900 تا 1910 میلادی از هر 18 کتابی که درباره «دیاسپورا» نوشته شده بود 

17 عنوان و موضوع از آنها مربوط به یهودیان بود. در دهه 1960 میلادی هم از این واژه بیشتر با 

اشاره به پراکندگی یهودیان استفاده میشد، ولی تنها در سال 2002 میلادی از هر 20 کتاب 
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)نمونهای از 253 کتاب در آن سال( فقط دو کتاب درباره یهودیان بود.

تاریخ مهاجرت ایرانیان به اروپا به حدود 400 تا 600 سال قبل از میلاد و زمان امپراتوری 

روم و ورود بربرها در آن دوران برمیگردد. ایرانیان مقیم اروپا به طور کلی مجموعه چند قوم بودند که 

همه آنها یک منشاء داشتند و از شاخههای «پروتو ایرانیان» محسوب میشدند و رویهم رفته هیچ 

ربطی هم به کشور ایران نداشتند؛ همان گونه که وقتی از «جرمنها» حرف میزنیم اشاره ما محدود 

به کشور آxان نمیشود. گروههایی که ریشه ایرانی دارند عبارتند از: سکاها که مردمانی با ریشه 

قدیمی و فارسی زبان بودهاند، سامریها که شاخهای از سکاها هستند و در قسمتهای شرقی 

اوکراین زندگی میکردند. 

«آلان»ها تاریخی قدیمی و طولانی از لحاظ زیس7 در اروپا دارند که تا نواحی اسپانیا پخش 

شدهاند. سرزمین اصلی آنها «آلان» و اجدادشان «اوستی»ها هستند که در نواحی قفقاز زندگی 

میکنند. در مجارستان قومی به نام Jassic زندگی میکنند که بازماندگان فراریهای اوستیها 

میباشند و بسیاری از آنان زبان Jassic را از یاد بردهاند.

درباره ریشه و اصلیت بلغارها بحثهای زیادی وجود دارد و گفته میشود که احتمالا از تیره 

«اُغوور» ترکی یا ایرانی هستند که اجداد Chuvash و تاتارهای ناحیه ولگا محسوب شده و 

نامشان بلغارهای اسلاو و مقدونیها میباشند.

ادعای نژادی

 چندین گروه قومی در اروپا هستند که گفته میشود از بازماندگان سکاها میباشند. مهمترین 

آنها کرواتها هستند که از بازماندگان سامریها اسلام شده هستند و گفته میشود همانطور که 

مجارها در نظر داشتند از سکا میآیند که ارتباط آن را به هویت ایرانی کم میکند )زبان آنها ریشه 

هند و اروپائی ندارد(. ایدئولوژی نژاد سکاها که به ساراماتیسم معروف بود برای مدتی طولانی 

بسیار قابل قبول بود.

در یک بررسی که پروفسور کاوه فرخ از کتابی به نام «ساراماتیانها»نوشته ریچارد برژینسکی 

و Mariuscz Milczarek به عمل آورده مینویسد که عده معدودی درباره ایرانیهای شمالی 
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اطلاع دارند. در غرب به اشتباه «ساراماتیان»ها را یک گروه و دستهای از آxانیهای شرقی و یا 

اوستروگوتها میدانند. برخی از نویسندگان غربی اخیرا تلاش کرده اند که ریشه «ساراماتیان»ها را 

ایرانی ندانند، با این همه، تاریخ را نمیتوان تغییر داد. بازماندگان «ساراماتیان»ها در ناحیهای به 

نام اوستی )بین فدراسیون روسیه و جمهوری جورجیا( زندگی میکنند. زبان اوستیها ایرانی و 

نزدیک به زبان فارسی است. در کتاب مذکور نکات جالبی وجود دارد؛ از جمله این که:

1- نقش زنان در جامعه ایرانیان که با دو تصویر نشان داده شده است: «آمازون» )اصطلاح 

یونانی برای زنان جنگجوی مناطق شمالی ایران( در حال اسیر کردن دشمن با کمند و نیز تصویر 

دوم مربوط به ملکه که در حال تحویل گرف7 زندانیان است.

2- تاثیر و نفوذ «ساراماتیان» در داستان افسانهای کینگ آرتور پادشاه انگلستان.

3- نفوذ «ساراماتیان»ها بر سواران رومی. میباید در نظر داشت که رومیها تحت تاثیر صنایع 

ایرانیها )پارسیها( بخصوص پارتیها و ساسانیان بودند.

در کتاب مذکور مسائل نظامی هم مطرح شده است. این کتاب ریشه «ساراماتیان»ها را 

ایرانی دانسته و درباره قبایل مختلف آن بحث میکند. باید در نظر داشت که «ساراماتیان»ها بودند 

که معماری و فرهنگ ایرانی را به اروپا بردند. بطور مثال منشاء آسیاب بادی هلندیها مربوط به 

خراسان در دوران ساسانیان بوده است. «ساراماتیان»ها معماری ایرانی و یونانی را با هم مخلوط 

کرده و معماری نوع «گوتیک»و رنسانس را خلق کردند.

با وجود نفوذ زیاد ایرانیها در فرهنگ اروپایی، متاسفانه نقش و مقام برجسته آنها با سکوت 

برگزار شده است. پروفسور کاوه فرخ مینویسد کتابهایی نظیر کتاب مذکور بخوبی ایرانیان و 

فرهنگ آنها را نمایان و آشکار میکند.

پارسیهای دوران باستان برای مدت زیادی در اروپا مستقر بودهاند، زیرا در زمان امپراتوری 

هخامنشی سرزمینهای زیادی را تحت کنترل داشتند و سعی بر این بود که آتن را هم جزو 

امپراتوری خود کنند که نتیجتـاً به جنگ ایران و یونان انجامید. در آن زمان بود که آیین زرتشتی با 

فلسفه غرب آمیخته شد. زرتشت در آن زمان و به زبان یونانی بصورت Zarathustra خوانده 
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میشد.

غیر از بلغارها، مردمان قدیمی دیگری هم در اروپا وجود دارند که ریشه ایرانی دارند.

«ایلیرین»ها هم از ریشه و گروه آریائی هستند که میتواند دلیل دیگری بر هویت ایرانی 

بالکانها باشد. برعکس نظریه «سارماتیان»ها، «سیمریان»ها از مردم هند و اروپائی هستند که 

هنوز ردهبندی نژادی نشدهاند. برخی گفتهاند که آنها «پروتو سلتیک» و یا «پروتو ژرمانیک» 

 Proto-Iranian و Thracian هستند. یک نظریه هم پیشنهاد کرده است که زادگاه آنها بین

است. جالب این که کلمه محلی برای Welsh «سیمبری» )Cimbri( است که برخی مورخین 

معتقدند احتمالا از ریشه Cimmerians میباشد.

در قرون وسطی، پس از آمدن قوم «ژسیک» به مجارستان حرکت و نقل و انتقال ایرانیان 

متوقف شد.

در هنگام حمله اعراب به ایران، کوچ و مهاجرت ایرانیها به هندوستان باعث حفظ سنتها و 

فرهنگ ایرانی در آن سرزمین پهناور شد. در دوران حکومت عثمانیها نیز بسیاری از مردم آذری به 

اروپا مهاجرت کردند که شمار زیادی از آنها احتمالا از قزلباشها و حتی اقوام آذری بودهاند. هر 

چند که آذریها به زبان ترکی )آذری( سخن میگویند ولی ریشه بسیاری از سنتهای آنها ایرانی 

است. به خاطر این نقل و انتقال دوران قرون وسطی، بالکانها همچنان نوروز ایرانی را جشن 

میگیرند.

در این زمینه میتوان به مهاجرت بهائیان در دوره قاجار به ترکیه و بعد به اسرائیل کنونی و 

همچنین مهاجرت روشنفکران در دوره انقلاب مشروطه نیز اشاره کرد.

در میان اقوام مختلف اروپا «اوستیان»ها تنها گروه با ریشه ایرانی هستند )شمال قفقاز( که 

هنوز با لهجه و زبان سکایی که آن را اوستی مینامند ،صحبت میکنند. معذالک گروه دیگری به نام 

«تات»ها هستند که در دامنههای قفقاز، در داغستان و روسیه، زندگی میکنند و به دو گروه 

مسلمان حدود ده هزار و یهودیان کوهنشین حدود صد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر تقسیم 

میشوند.
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امروزه ایرانیان زیادی به اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و دیگر نقاط دنیا مهاجرت کرده اند. 

طبق آمار ایران شناسان دانشگاه «ام.آی.تی»، ایرانی – آمریکاییها جزو تحصیلکردهترین و 

موفقترین افراد جامعه در آمریکا هستند. آنها در بسیاری از شرکتهای مهم آمریکا و در پستهای 

بالای مدیریتی حضور دارند و در بیش از 500 شرکت عظیم آمریکایی نظیر «ورایزون»، «اینتل»، 

«جنرال الکتریک»، «موتورولا»، «گوگل»، «ای تی اند تی»، افرادی نظیر پییر امیدیار موسس 

«ای.ِبی»، اسحق لاریان موسس «براتس»، شاهین فیلمساز و سرمایهدار، انوشه انصاری یکی از 

بنیانگذاران «جایزه انصاری» و اولین زن ایرانی – آمریکایی فضانورد که در عین حال یکی از 

مؤسسین و مدیر کمپانی Proclea میباشد، حضور و نقش فعال و کلیدی دارند. از ایرانیان 

سرشناس دیگر میتوان از مرحوم بیژن پاکزاد طراح معروف لباس، سام نظریان، شبنم رضائی، 

امید کردستانی )«گوگل»( که مجله معروف «تایم» او را جزو 100 نخبه سال نام برد، سالار 

کمانگر رئیس «یوتوب»، سینا تمدن در شرکت «اپل»، که شایع بود که جانشین استیو جابز شده 

است، نام برد.

طبق سرشماری سال 2009 میلادی از هر ده ایرانی – آمریکایی شش نفر وابستگانی در 

ایران دارند که لااقل چند مرتبه در هفته با آنها تماس میگیرند. بعلاوه از میان هر ده ایرانی – 

آمریکایی چهار نفر چندین بار در ماه با دوستان و اقوام خود در ایران تماس میگیرند. این آمار 

نشاندهنده ارتباط عمیق خانوادگی و عاطفی ایرانی – آمریکاییها با ایران و ایرانیهای داخل کشور 

است.

با این که ایرانی – آمریکاییهای مقیم ایالات متحده در حرفههای گوناگون، کارهای دانشگاهی 

و علمی و تجاری موفقیتهای شایانی به دست آوردهاند ولی بطور کلی وارد میدان امور سیاسی و 

اجتماعی آمریکا آنطور که باید و شاید نشدهاند.

طبق آماری که مؤسسه آمارگیری زاگبی در سال 2008 می�دی برای موسسه «پیاآ» انجام 

داد، قریب نیمی از ایرانی – آمریکاییها عضو حزب دموکرات آمریکا هستند، در حالی که از هر 

هشت نفر یک نفر عضو حزب جمهوری خواهان آمریکا و از لحاظ سیاسی از هر چهار نفر یکی 
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«مستقل» میباشد. با همین نظرسنجی معلوم شده است که نیمی از ایرانی – آمریکاییها فقط به 

مسائل داخلی آمریکا ع�قه دارند. از سوی دیگر در حالی که برای یک چهارم آنها سیاست 

خارجی آمریکا دارای اهمیت بوده، از هر ده نفر فقط یک نفر به امور و مسائل داخلی آمریکا 

توجه نشان داده است.

همانطور که میدانیم اولین گروه شاغل ایرانی در آمریکا پیش از انق�ب 1979 می�دی 

پزشکان بودند. اکثر این پزشکان جوان برای گذراندن دوره تخصصی و تحصیلی خود به طور 

موقت به آمریکا آمده بودند. برخی از آنها پس از گذراندن دوره تخصصی به طبابت در این 

کشور مشغول شدند و بیشتر آنها فقط به خاطر تحصی�ت شغلی و نه مادی آغاز به کار کردند.

به یاد دارم که در سال 1971 وقتی دوران تخصصی خودم را به اتمام رسانده و برای دیدار 

بستگان و فامیل به ایران رفتم، به اصرار آنها در مشهد به بیمارستان مربوط به دانشگاه، که 

رئیس آن از بستگان و خویشان بود، مراجعه کرده و مدارک استخدامی را پر کردم )در آن زمان 

اصو�ً به قصد اقامت همیشگی به آمریکا مهاجرت کرده بودم و باطنـاً هیچ قصد بازگشت و 

زندگی در ایران را نداشتم(. جناب رئیس بیمارستان با خوشروئی مدارک مرا گرفت و قرار شد که 

نتیجه را خبر دهد. یک هفته بعد از مشهد به تهران و بعد به آمریکا آمدم و در شهر فعلی که محل 

زندگی و کارم است، مطب باز کردم و پس از مدت بسیار کوتاهی یکی از پرمریضترین جراحان 

زنان آن ناحیه شدم. بعد از نه ماه حکم استخدام من در بیمارستان مشهد با حقوق در حدود 

هزار و دویست تومان در ماه رسید که البته با ارسال پیغامی به آن قوم و خویش متنفذ خودم در 

مشهد از لطف و محبتش تشکر کردم.

و اما برگردیم به اصل ماجرا. در سال 1974 می�دی دانشگاه «جانزهاپکینز» در نشریه 

معروف «جاما» )نشریه انجمن پزشکان آمریکا( تعداد پزشکان ایرانی در آمریکا را در سال 

1971 یک هزار و 625 نفر تخمین زده بود. در سال 2013 می�دی در گزارشی، که در «آرشیو 

پزشکی ایران» چاپ شده بود، میزان فارغ التحصی�ن پزشکی ایرانی را در آمریکا، پس از 

انق�ب اس�می، پنج هزار و 50 نفر اع�م شده بود. پزشکان ایرانی که پس از انق�ب 1979 
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همراه خانوادههاشان به آمریکا مهاجرت کرده بودند، اطبائی با تجربه پزشکی بودند که برای 

اقامت دائم به آمریکا آمده بودند.

مهاجرت کلی ایرانیان به آمریکا و کشورهای مختلف اروپا، آسیا، استرالیا و حتی آمریکای 

جنوبی از سال 1980 شروع شد و از آن سال تا 1990 تعداد ایرانیان متولد در خارج از 

آمریکا 74درصد افزایش یافت و امروز بیشترین تعداد ایرانیان مهاجر در آمریکا زندگی میکنند.

همانطور که در ابتدا عنوان کردم، ما ایرانیهای مقیم ایا�ت متحده در رشتههای گوناگون 

حرفهای، اقتصادی، صنعت الکترونیکی، پزشکی، علمی و دانشگاهی موفقیتهای چشمگیری 

داشتهایم. پیش از انق�ب و قبل از قطع روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا، ایا�ت متحده و 

دانشگاههای آمریکایی برای ایرانیان جلوه خاصی داشت و به این علت تعداد زیادی از ایرانیان 

را به خود جذب میکرد. در سال تحصیلی 1978-1977 از 100 هزار دانشجوی ایرانی، حدود 

36 هزار و 220 نفر در دانشگاههای آمریکا ثبت نام کرده بودند. در سال تحصیلی 1979 – 

1978 درست پیش از انق�ب اس�می در ایران 45 هزار و 340 نفر و در سال تحصیلی 1980 

– 1979 ایران تعداد 51 هزار و 310، یعنی بیش از هر کشور دیگری، در آمریکا دانشجو 

داشت. از 263 هزار و 938 دانشجوی خارجی در دانشگاههای آمریکا در سال تحصیلی 

1979 – 1978 به میزان 17 درصد ایرانی بودند.

بخاطر درآمد و بهبود وضع اقتصادی ایران در آن زمان این دانشجویان یا با خرج دولت و یا 

با هزینه خانوادههاشان در آمریکا تحصیل میکردند. در آن زمان به خاطر اوضاع اقتصادی 

ایران بسیاری از این فارغالتحصی�ن دانشگاههای آمریکا به ایران باز میگشتند و از این نظر 

ثمره مثبتی برای رشد و توسعه ایران داشتند. متأسفانه در زمان انق�ب اس�می و پس از آن این 

دانشجویان تحصیلکرده آمریکا یا به ایران بازنگشتند و یا اگر به ایران رفتند بتدریج، با به قدرت 

رسیدن حکومت اس�می، مجبور به مهاجرت و ترک کشور شدند و امروزه حدود یک و نیم میلیون 

در خارج از ایران و در آمریکا زندگی میکنند.

بیشترین جمعیت ایرانیهای مقیم ایا�ت متحده در نواحی مختلف ایا�ت کالیفرنیا، نیویورک، 
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تگزاس، مریلند، ویرجینیا، و شهر واشنگ7 زندگی میکنند و به زبانهای انگلیسی آمریکائی، 

فارسی، و زبانهای محلی کردی، آذری، گیلکی، عربی، لری و... تکلم میکنند. این مهاجران یا پیرو 

مذاهبی چون اس�م )شیعه و سنی(، بهائی، مسیحی، یهودی، زرتشتی هستند و یا در شمار 

خداناباورانی هستند که پیرو هیچ مذهبی نمیباشند.

عده معدودی از ایرانیان از سالهای 1930 می�دی به بعد به آمریکا مهاجرت کردهاند ولی 

همان گونه که ذکر شد پس از انق�ب سال 1979، سرشماری سال 2000 می�دی، تعداد آنها 

در این کشور را 338 هزار نفر محسوب کرده است ولی این سرشماری بخصوص درباره اقوام 

گوناگون و اقلیتهای مقیم آمریکا، منجمله ایرانیان، رقم درستی نیست و تخمین زده میشود که 

حدود یک و نیم تا دو میلیون ایرانی در آمریکا باشند. نکته جالب این است که حدود 720 هزار 

ایرانی فقط در لوس آنجلس و نواحی اطراف آن زندگی میکنند و به این جهت آن منطقه را 

«تهرانجلس» یا «ایرانجلس» میخوانند. آنها در نواحی مشهوری مثل بورلی هیلز زندگی میکنند و 

بزرگترین مجمع مذهبی را در آن منطقه تشکیل دادهاند. شهردار سابق بورلی هیلز، جیمی 

دلشاد، یک ایرانی یهودی بود. به این ترتیب میتوان تخمین زد که نیمی از ایرانیان مقیم آمریکا در 

ایالت کالیفرنیا زندگی میکنند. تعداد آنها در نیویورک و نیوجرسی نُه ممیز یک درصد و پس از آن 

در واشنگ7 بزرگ )شامل نواحی مریلند، ویرجینیا و شهر واشنگ7( هشتدرصد و تگزاس شش 

ممیز هفت درصد است.

نکته جالب این که ایرانیانی که در قسمتهای گوناگون آمریکا اقامت دارند، از نظر آمیختگی 

با مردمان آن نواحی با هم تفاوت زیادی دارند. بیشتر ساکنان ایرانی نیویورک، نیوجرسی، 

ماساچوست و شیکاگو را ایرانیان مهاجر قبل از انق�ب تشکیل میدهند و از نظر مذهب، طبق 

آمار سال 2012 زاگبی برای پیاآ بیشتر ایرانی – آمریکاییها پیرو هیچ گونه مذهبی نیستند و 

سنتها و مراسم مذهبی خاصی را بجا نمیآورند و فقط قشر محدودی هستند که پیرو دیانتهای 

اس�م )شیعه و سنی(، مسیحیت، یهودیت، بهائی و زرتشتی میباشند. از لحاظ مسیحیت چون 

بیشتر ایرانیان مسیحی ریشه ارمنی و آسوری دارند و معمو�ً خود را ارمنی و آسوری معرفی 
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میکنند تا ایرانی، آمارگیری از آنها بسیار مشکل است.

طبق آمار سال 2008 می�دی، 81 درصد ایرانیهای مقیم آمریکا «شهروند» رسمی این 

کشور و 15 درصد «مقیم دائم» هستند. ایرانی – آمریکاییها به فرهنگ و میراث ایرانی خود 

بسیار اهمیت میدهند و از این جهت در داخل آمریکا خیلی شاخص هستند.

اداره مشاغل کوچک در آمریکا مطالعهای روی 20 گروه مهاجر و میزان مالکیت آنها در 

مشاغل و کمکهاشان به اقتصاد آمریکا انجام داده و گزارش کرده است که 33 هزار و 570 

ایرانی به نسبت 21 و نیم درصد در شمار صاحبان مراکز ارائه خدمات و تولید هستند. همین 

اداره در آمار خود نشان داده است که درآمد خالص این ایرانی – آمریکاییها 2 میلیارد و 559 

میلیون و 450 هزار د�ر بوده است. یکی از هر سه خانواده ایرانی در آمریکا درآمد سا�نهای 

بیش از 100 هزار د�ر دارد )در مقایسه باید گفت در جامعه آمریکا از هر پنج نفر یک نفر چنین 

درآمدی دارد(. 

طبق آمار سال 2000 می�دی 50 ممیز نه درصد ایرانیان مهاجر دارای لیسانس یا درجه 

تحصیلی با�تر از لیسانس در مقایسه با میزان ملی در آمریکا که 28 درصد است میباشند. 

طبق آمارگیری جدید از هر چهار ایرانی یک نفر دارای فوق لیسانس یا درجه دکتراست و این 

با�ترین رقم میزان تحصیلکردهها در ین سطح بین 67 گروه قومی دیگر است. مع الوصف مطابق 

آخرین آمار، تایوانیهای مقیم آمریکا با�ترین میزان تحصیلکردهها را دارند و رقمی حدود 73 

ممیز 3درصد آنان دارای لیسانس یا مدارک تحصیلی با�تر میباشند.

ادامه دارد. 

همانطور که قبلـاً توضیح دادم، در حال حاضر پنج هزار و 50 پزشک تحصیلکرده در دانشکدههای 

پزشکی ایران )پنج درصد پزشکان فارغالتحصیل ایران(، در آمریکا زندگی میکنند. در حالی که این 

رقم پیش از انقلاب )یعنی در سال 1974 میلادی( طبق گزارش JAMA )نشریه انجمن پزشکان 

آمریکا( تعداد یک هزار و 626 پزشک ایرانی به آمریکا مهاجرت کرده بودند که 15 درصد کل 
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فارغالتحصیلان رشته پزشکی در ایران بودند. البته این آمار مربوط به همه مناطق آمریکا نیست.

یکی از گروههای بزرگ مهاجر ایرانی در آمریکا استادان دانشگاه میباشند که تعداد آنها 

بیش از چهار هزار نفر برآورد شده است. مطابق آمار Zogby برای PAAIA بیش از سه چهارم 

ایرانی – آمریکاییها مساله حقوق بشر و دموکراسی در ایران را مهمترین بخش مربوط به روابط 

ایران و آمریکا میدانند. آنها به همین نسبت نیز فکر میکنند که دولت آمریکا میباید در سیاست 

خارجی خود از طریق دیپلماسی با ایران مصالحه کند. شاید به همین دلیل است که 84 درصد 

ایرانیان مقیم آمریکا موافق دائر کردن دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران بوده و تقریبا همه 

مخالف حمله نظامی این کشور به ایران میباشند.

طبق همین گزارش بیش از نیمی از ایرانیانی مورد نظرخواهی، اظهار کردهاند که در این 

کشور یا خودشان و یا دوست و فردی ایرانی را میشناسند که بخاطر ریشه ایرانیشان مورد تبعیض 

قرار گرفتهاند. بیشترین و بدترین این تبعیضها در فرودگاهها و طبقهبندی ایرانیها از نظر نژادی و 

اجتماعی در ادارات و هنگام گرف7 شغل و یا توسط مأموران اداره مهاجرت بوده است.

بسیاری از ایرانیانــآمریکایی در زمینه بشردوستی فعال هستند و از این لحاظ در شمار 

رهبران جوامعی به شمار میروند که در آنها اقامت دارند. در سال 2006 میلادی یک زوج ایرانی – 

آمریکایی ده میلیون دلار به بیمارستان معروف اندرسون، که مرکز مهم درمان بیماری سرطان در 

هوستون تگزاس میباشد، بخشیدند. یک ایرانی – آمریکایی نیز 17 میلیون دلار به دانشگاه 

کالیفرنیا جنوبی بخشید. یک زوج ایرانی- آمریکایی دیگر 10 میلیون دلار به دانشگاه 

سانفرانسیسکو و چهار میلیون دلار به بیمارستانی در شیکاگو، هشت میلیون دلار به دانشگاه 

پرتلند و 30 میلیون دلار به دانشگاه ارواین بخشیدند. علاوه بر این، پییر امیدیار نیز رقمی در حدود 

100 میلیون دلار به دانشگاه «تافت» و آقا و خانم انصاری هم 15 میلیون دلار به دانشگاه 

«کرنل» اهداء کردند.

با این همه مایه تعجب است که با وجود بسیاری از ثروتمندان ایرانی – آمریکایی هنوز یک 

«خانه»، کتابخانه و یا بنیاد آبرومند و شایسته سراسری، که نمایانگر فرهنگ ایرانیها باشد، در 
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آمریکا به وجود نیامده است. امیدوارم روزی به همت همه این شایستگان ایرانی – آمریکایی چنین 

مراکزی در آمریکا و دیگر نقاط دنیا تاسیس بشود.

از میان ایرانی – آمریکاییهای مهم و سرشناس می توان از علی جوان مخترع اولین لیزر 

گازی، غلام پیمان مخترع لیزیک، لطفی عسکرزاده، کامران وفا و بسیاری از مخترعان و پیشگامان 

دیگر در رشتههای فضایی، پزشکی، صنعتی و الکترونیکی و همچنین در رشتههای هنری، ارتباط 

جمعی و ورزشی کریستیان امان پور، آسیه نامدار، یارا شهیدی، شهره آغداشلو، کاترین بل، سارا 

شاهی، نسیم پدراد، ماز جبرانی، کامشاد کوشان، نگار احکامی، نیکی نجومی، شیرین نشاط، 

شجاع آذری، آذریان پاسدار، باب یاری، فرهاد صفی نیا، شهرام شیوا، داریوش شکوفه، آندره 

آغاسی، شاپور دانش، شاون دیواری، امیر سدا¥، سبحان تجلی و بسیاری زنان و مردان جوان 

ایرانی دیگر یاد کرد.

در امور سیاسی هم علاوه بر شاهزاده رضا پهلوی که در آمریکا )همین منطقه واشنگ7 

بزرگ( زندگی میکند، از شخصیتهائی مانند هوشنگ انصاری، جمشید آموزگار، گلی عامری، 

جمشید دلشاد، آنا کاپلان، سیروس امیرمکری، فریار شیرزاد، ولی نصر، سیروس حبیب، الکس 

نورسته، آزیتا راجی و بسیاری دیگر میتوان نام برد که هر یک در پست و مقامی بالا و حائز اهمیت 

در این کشور فعالیت دارند.

تفاوتی که ایرانیان با سایر ملیتهای مهاجر دارند اینکه، آن ملیتها صرفا به خاطر مسایل 

اقتصادی و احتیاجات مادی به آمریکا مهاجرت کردهاند، در حالی که اکثر ایرانیان به خاطر 

مسایل سیاسی و اجتماعی نظیر انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی مجبور به ترک ایران شدهاند. با چنین 

سابقهای با وجود دشواریها، جامعه ایرانی در ظرف ۳۵ سال گذشته بتدریج خود را با محیط تازه 

زندگی خود تطبیق داده اند. گفته میشود سه چهارمایرانیهابرای رای دادن در انتخابات آمریکا نام 

نویسی کرده و بیش از ۳۰ درصد آنها در جریان انتخابات به یکی از احزاب کمک مالی کردهاند. 

ولی برحسب گفته آرزو رشیدیان، یک فعال سیاسی در خصوص مسایل ایران، با این که ایرانیها به 

مسایل داخلی آمریکا توجه زیادی دارند و در مناسبتهای مخلتف رای میدهند، ولی درباره مسایل 
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مهم مربوط به ایرانیها در آمریکا عکس العمل مؤثری از خود نشان نمیدهند. او میگوید که ما هنوز 

به ایران بستگی داریم و موظف هستیم که از برادران و خواهرانمان در ایران دفاع کنیم .چون 

صدای آنها در داخل کشور خفه شده است. یعنی بجای توجه زیاد به امور داخلی آمریکا، 

تشکیلاتی داشته باشیم که در زمینه مسائل داخل ایران فعالیت بکند، گرچه در حال حاضر این 

مساله در حال دگرگونی است و بتدریج که ایرانیـ آمریکاییها در جامعه آمریکا ریشه میدوانند، 

توجهشان به امور سیاسی محلی و کشوری بیشتر میشود. برای نمونه میتوان از ازدیاد نفرات 

ایرانی-آمریکایی کاندیدای انتخاب شدن در مشاغل گوناگون نظیر شهرداری، قضاوت، و حتی 

نمایندگی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا یاد کرد.

یکی از این افراد آندره منصوریان معاون سابق دادگستری و قاضی دیوان عالی اورنج کانتی 

)کالیفرنیا( و دیگری مارک عاملی کاندیدای پست قضاوت در لوسآنجلس و شاخصترین آنها نیز 

جمشید دلشاد شهردار سابق بورلی هیلز است. با این همه و هنوز با همه تلاشهایی که به کار 

میرود ایرانیها نمایندهای در کنگره و یا سنای آمریکا ندارند. رامین عسگرد، دیپلمات عالیرتبه وزارت 

امور خارجه آمریکا و مشاور سابق ژنرال پترائوس نیز میگوید: ما ایرانیها نیاز به داش7 یک 

نماینده در کنگره آمریکا داریم ولی برای این امر باید سازماندهی بهتری داشته باشیم. عسگرد که 

زمانی مأمور صدور ویزا به ایرانیها در ترکیه بود؛ بخصوص آنهایی که میخواستند به آمریکا بیایند 

میگوید: بسیاری از آنها با اعضای کنگره آمریکا خویشاوندی و وابستگی داشتند و از طرف آنها 

برای صدور ویزایشان به من سفارش میشد! به همین دلیل من با خودم فکر میکردم چرا این 

ایرانیهای ثروتمند در آمریکا یک تشکیلات منظم و با قدرت برای خودشان به وجود نیاورده و یک 

صدا نمیشوند؟

رویهم رفته ایرانی-آمریکاییها افرادی تکرو هستند، ولی اوضاع در حال تغییر است و ایرانیهای 

مقیم آمریکا بیش از پیش با یکدیگر وابستگی پیدا میکنند بطوری که با همه مشکلات و گرفتاریهایی 

که قبلا داشتهاند موفق به راهاندازی تشکیلاتی سازمان یافته نظیر اتحادیه روابط عمومی ایرانی 

آمریکایی )PAAIA( و شورای ملی ایرانیان آمریکایی )NIAC( شدهاند که نفوذشان در واشنگ7 
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روز به روز بیشتر میشود.

طبق آمار سال ۲۰۱۰ میلادی حدود چهار تا پنج میلیون ایرانی در سراسر جهان زندگی میکنند 

که بیشتر آنها پس از انقلاب از ایران خارج شده و در این سرزمینها اقامت گزیده اند. یک میلیون 

و سیصدهزار ایرانی، طبق آمار جدید، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار، در آمریکا، اروپا، و 

چین سرمایهگذاری کردهاند، ولی در ایران هیچ سرمایه گذاری نکردهاند. از این رقم فقط در دوبی 

حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کردهاند. در حالی که ایرانیانی که در خارج کار میکنند در 

سال ۲۰۰۶ میلادی چیزی حدود کمتر از دو میلیارد دلار به ایران برگرداندهاند.

یکی از عللی که مهاجرت ایرانیان را متفاوت از مهاجرین دیگر می کند مساله آمیخ7 مهاجرت 

و کوچ است و درجات متفاوت آن در تاریخ معاصر بوده است. در حالی که ایران بیشترین «فرار 

مغزها» را دارد خودش سرزمینی است برای عدهای از پناهندگان و فراریان افغانی و عراقی.

موزاییک اقوام متفاوت ایران، با این که تاریخ چند هزار ساله دارد، همچنان واضح و آشکار 

است. پارسها یا ۵۱ درصد جمعیت، آذریها ۲۴ درصد، گیلکها و مازندرانیها هشتدرصد، کردها 

هفتدرصد، عربها سهدرصد، لرها دودرصد، بلوچها دو درصد و ترکمنها دو درصد جمعیت ایران 

هستند.

مهاجرت ایرانیها به خارج سابقه تاریخی دارد. پارسیها، که مریدان زرتشت بودند، پس از حمله 

اعراب به غرب هندوستان رفتند. در اواسط قرن ۱۹ میلادی و پس از پیدایش دیانت بهایی مریدان 

آن از ترس تعقیب و آزار حکومت ایران به امپراتوری عثمانی پناه بردند. در اواخر قرن ۱۹ و اوایل 

قرن ۲۰ میلادی روشنفکران سطح بالای کشور مجبور به ترک ایران در نتیجه شلوغیهای دوران 

انقلاب مشروطه شدند.

مهاجرت به ایران بیشتر توسط افغانهایی انجام گرفت که شورش سنیهای پشتون در اواخر 

قرن نوزدهم میلادی سبب شد شیعههای هزاره ،که اقلیت مذهبی و قومی افغانستان هستند، به 

ایران مهاجرت کنند. پس از انقلاب اسلامی سال 57 نه تنها عده زیادی از دانشجویانی که برای 

تحصیل به خارج آمده بودند به ایران باز نگشتند، بلکه بسیاری از افراد خانوادهها و وابستگانشان 
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نیز به آنها ملحق شدند.

این گروه مهاجر شامل وابستگان به رژیم پادشاهی، و عمدتـاً افرادی از مقامات بالا و یا تجار 

و ثروتمندان بودند که توانستند با مقادیر قابل توجهی سرمایه نقد به کشورهای خارج مهاجرت کنند.

غیر از گروه فوق و افرادی با عقاید سیاسی مخالف انقلابیون اسلامی، عدهای از افراد 

اقلیتهای مذهبی هم ایران را ترک کردند.

در مرحله دوم مهاجرت پس از انقلاب، اولین گروه مهاجران سوسیالیستها و لیبرالها و جوانانی 

بودند که از ترس خدمت سربازی در دوران جنگ ایران و عراق کشور را ترک کنند. همچنین شمار 

بالایی از زنان جوان و خانوادههاشان به خاطر فشار بر زنان و محدودیتهای اجتماعی برای و 

اجبار در حجاب و امکان تحصیلات عالی در خارج از کشور، ایران را ترک کردند. در موج دوم 

مهاجرت، عده زیادی سرمایهدار، افرادی با تحصیلات بسیار بالا و استادان دانشگاهها از ایران 

خارج شدند که مهاجرت آنها به عنوان «فرار مغزها» معروف است.

طبق آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قبل از انقلاب و در آغاز بس7 دانشگاهها در سال 

۱۹۸۰میلادی، شانزده هزار و ۲۲۲ استاد در دانشگاههای ایران تدریس میکردند و پس از آن که 

دانشگاهها در سال ۱۹۸۲ باز شدند، فقط ۹ هزار و ۴۲ استاد دانشگاه در ایران باقی مانده 

بودند.

طبق نوشته هفته نامه «ایران تایمز» یک سوم پزشکان و دندانپزشکان بعد از انقلاب ایران را 

ترک کردند. علاوه بر «فرار مغزها»، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ثروت هم از ایران خارج شد. بیشتر 

این مهاجران در ابتدا فکر میکردند هجرتشان موقتی است و بزودی )حتی شش ماه دیگر( به ایران 

باز میگردند. به همین جهت بسیاری از مهاجران قفلی بر خانه و کاشانه خود در ایران زدند به امید 

آن که رژیم تازه بزودی برانداخته خواهد شد، ایران را ترک کردند. گذر زمان نادرست بودن این 

تصور را ثابت کرد.

آخرین موج مهاجرت در دو دهه اخیر، از ۱۹۹۵ به بعد و تا زمان حال میباشد که دو جمعیت و 

گروه کاملـاً متفاوت را شامل میشود. گروه اول استادان و نخبگان و محققان ورزیده و گروه دوم 

16



مهاجران طبقه زحمتکش که به خاطر فشار اقتصادی علیرغم داش7 تجربه و تخصص کاری و 

تحصیلات سطح بالا مجبور به مهاجرت و ترک ایران شده اند. برخلاف مهاجرتهای قبلی علت این 

هجرت، بحران اقتصادی، عدم رعایت حقوق بشر، کمبود فرصتهای مناسب کاری، و جدل بین 

محافظهکاران و اصلاحطلبان بود. در سال ۲۰۰۵ میلادی کمیسر فراریان سازمان ملل رقم ۱۱۱ 

هزار و ۶۸۴ فراری و پناهجو و کسانی که علل مختلفی را برای مهاجرت خود عنوان کرده بودند، 

اعلام کرد. کشورهایی که در آن زمان بیشترین پناهندگان و فراریان را پذیرفته بودند عبارت بودند 

از: آxان ۴۰هزار، آمریکا ۲۰ هزار، عراق نه هزار ، انگلستان هشت هزار ، هلند شش هزار و کانادا 

۶ هزار و ۵۰۰ نفر.

از آنجا که در سال ۲۰۰۱ میزان متقاضیان پناهندگی در انگلستان سه برابر شده بود،تعداد 

آنها در سال ۲۰۰۴ میلادی در آن کشور در بالاترین حد خود برابر ده درصد کل متقاضیان 

پناهندگی در اروپا را شامل میشد. نکته جالب این که اکثر این مهاجرین از شهرها و نقاط کوچکتر 

در خارج از تهران آمده بودند، زیرا آنها نسبت به ساکنان شهرهای بزرگ ایران با مشکلات و 

گرفتاریهای بیشتری روبرو میشدند.

پراکندگی ایرانیها در کشورهای مختلف خیلی ناهماهنگ است؛ چه از نظر قومیت و مذهب، و 

چه از لحاظ موقعیت اجتماعی، زبان، جنسیت، عقاید سیاسی، تحصیلات، موقعیت قانونی، موقعیت 

زمانی و علت مهاجرت. از نظر موقعیت قومی و بومی اکثریت مهاجران ریشه پارسی دارند، ولی عده 

زیادی هم آذری، کرد، آسوری، ترکمن، و ارمنی هستند.از نظر مذهبی هم آنها اکثراً مسلمان 

شیعه، بهایی، یهودی، مسیحی، زرتشتی، و کردهای سنی هستند.

در سوئد، در اواسط سال ۱۹۸۰ میلادی، میزان مهاجران ایرانی به اوج خود رسید، ولی بعد با 

سختگیریها در قوانین مهاجرت سوئد، در اوایل سال ۱۹۹۰ میلادی میزان مهاجران و پناهندگان 

ایرانی کم شد. برخلاف مهاجران کانادا و آمریکا، علی رغم داش7 تحصیلات بالا، میزان بیکاری در 

میان مهاجران مقیم سوئد زیاد است. طبق آمار سال ۱۹۹۶ میلادی ایرانیان مهاجر سوئد رتبه 

چهارم در میان مهاجران بیکار را داشتند. میزان بیکاران ایرانیان در سوئد، در سال ۲۰۰۴ میلادی، 
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حدود ۲۰ درصد بود. در نتیجه بیشتر ایرانیان مقیم سوئد یا دنبال کارهای خصوصی و یا ادامه 

تحصیلات بالاتر رفتند.

در اسراییل، برخلاف سایر یهودیان مهاجر به آن کشور، ۴۱ درصد ایرانیان قبل از سال ۱۹۹۰ 

و پیش از ایجاد و تاسیس کشور اسراییل در سال ۱۹۴۸ به آنجا مهاجرت کرده بودند و فقط ۱۵ 

درصد بین سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۱ از ایران به اسراییل رفتهاند. 

علاوه بر مسایل اقتصادی، اشتیاق به تحصیلات در سطوح عالی، مشکلات و سختیهای حاصل 

از موقعیت سیاسی و حکومتی، بیکاری، عدم امنیت فکری و اجتماعی، عدم توانایی برای نوش7، 

تفکر و بیان عقاید سیاسی و مذهبی، محدودیت در انتخاب رشتههای تحصیلی، از جمله دلایل دیگر 

«فرار مغزها» از ایران است.

ورود به دانشگاهها نیز یکی دیگر از دلایل «فرار مغزها» از ایران است. هر سال حدود یک و 

نیم میلیون نفر در امتحانات ورودی شرکت میکنند و از میان آنها فقط ۱۱ درصد پذیرفته میشوند. 

حتی پس از اتمام دوران دانشگاه، یاف7 کار برای جوانها آسان نیست. هر سال ۲۷۰ هزار فارغ 

التحصیل دانشگاهی در جستجوی کار بر میآیند که فقط ۷۵ هزار نفر میتوانند کاری پیدا کنند. در 

سال ۲۰۰۵ میلادی میزان بیکاران ایران ۱۱ و نیم درصد بود ولی در مورد جوانان زیر ۳۰ سال 

حدود ۲۰ درصد بود. در حال حاضر منطقه «تجارت آزاد» در دوبی بهترین جا برای سرمایه گذاری 

ایرانیان است. به علاوه حدود ۹ هزار دانشجوی ایرانی در دوبی هستند. طبق گزارش وزارت علوم 

جمهوری اسلامی «فرار مغزها» سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار، یعنی دو برابر عایدی از فروش نفت، 

به ایران ضرر میرساند.

ایرانیانی که در سرتاسر جهان پراکنده هستند بدون شک میتوانند کمک و یار بزرگی برای 

ایران و ایرانیان داخل کشور باشند و کشور را از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بازسازی 

کنند. آنها میتوانند با یک استراتژی سازنده رفتار و کردار خصمانه رژیم تهران را از هر جهت تغییر 

دهند.

داستان ایرانیها داستانی تراژیک است، ولی هر تراژدی در عین حال فرصت خوبی را هم به 
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همراه دارد. با باز شدن درها به روی ایرانیان در کشورهای میزبان، برای اولین بار در تاریخ، مردم 

ایران امکان و انگیزهای یافتهاند تا بتوانند تاریخ و فرهنگ غنی خودشان را به کشورهای میزبان 

معرفی کنند. این امر بسیار مهم و ضروری است چون با سیاست غلط ۳۵ ساله رژیم موجود ایران 

و تصویری که از ایران و ایرانی در دنیای خارج به وجود آمده و با روشی که رژیم ایران برای از 

بین بردن فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی پیش گرفته، ایرانیان مقیم خارج برای حفاظت فرهنگ و 

هویت واقعی خود وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

یکی از عللی که من ۲۰ سال پیش اقدام به نشر مجله «میراث ایران» به دو زبان فارسی و 

انگلیسی کردم، همانا رنج از ناآشنایی میزبانان آمریکا به آداب و رسوم و تمدن و فرهنگ ایران و 

برداش7 قدمی برای شناساندن ماهیت اصیل ایرانی در زمانی بود که به خاطر گروگانگیری و 

رفتار خصمانه رژیم با آمریکاییها و اروپاییها، جهانیان نه تنها از دولت ایران، بلکه از مردم ایران 

تصویری منفی در ذهن داشتند و با تولید فیلمهای نادرست و مشمئزکنندهای چون «بدون دخترم 

هرگز» این تصویر برجستهتر میشدهاست. مجله «میراث ایران» خود را موظف میدانست، نه تنها 

به میزبانان، بلکه به نسل دوم و سوم ایرانی آمریکاییها، که تصویر درستی از سرزمین اجداد خود 

در تلویزیون و رسانههای آمریکایی نمیدیدند، نقش آموزندهای را ایفا کند.  هنوز هم با وجود 

اینترنت و وسایل ارتباطی که بواسطه آنها میتوان به سرعت با هر گوشه دنیا تماس گرفت، داستان 

ایران و ایرانیها آنطور که باید و شاید برای جهانیان تعریف نشده است.

وظیفه ایرانیان پراکنده در دنیاست که برنامههای فرهنگی و اجتماعی خود را بیشتر توسعه 

داده و علاقه و توجه به ایران و ایرانیها را افزایش دهند. هر ایرانی مهاجر باید سفیری فرهنگ و 

تمدن ایران باشد. در این زمان ایرانیان مقیم خارج در بهترین موقعیت برای ساخ7 پلی بین شرق 

و غرب هستند.

ایرانیها و بخصوص استادان ایرانی دانشگاهها، در غربت میتوانند با کمک و یاری سرمایه 

داران ایرانی برنامههای مهمی درباره تاریخ و تمدن ایران، سیاست و زبانهای ایرانی )نظیر آنچه 

در دانشگاههای کلمبیا و سوربن و استانفورد و بسیاری از دانشگاهها انجام میگیرد( برگزار کنند. 
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جای تأسف است که در برخی دانشگاهها نظیر پرینستون با این که ایرانیان وطندوست مخارج 

تأسیس کرسیهای مربوط به ایران را داده اند، مسؤولین دانشگاه اغلب استادان غیرایرانی 

متخصص در تمدن یونان و دنیای عرب را استخدام کردهاند. در برخی از این دانشگاهها دیده 

میشود که به خاطر اختلاف عقاید سیاسی ایرانیان باهم، متاسفانه رییس ایرانی کرسی 

ایرانشناسی حذف شده و جای او به یک غیرایرانی نشانده میشود.

برگزاری کنفرانسها و فسیتوالهایی نظیر رژه ایرانیان در نیویورک و یا جشنهای نوروزی 

باشکوه و چشمگیر در لوس آنجلس، واشنگ7 و مراسم سیزده بدر، مسابقات ورزشی بین ایران و 

تیمهای آمریکایی و سایر کشورها، نمایشگاههای آثار هنرمندان ایرانی در داخل و خارج از ایران 

در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکا، تشکیل انجمنهای ادبی حول آثار شاعران ایرانی نظیر 

حافظ، فردوسی، سعدی، خیام، مولانا ... همه در شناساندن فرهنگ و هویت ایرانی موثر است.

ایرانیان مهاجر وظیفه دارند که با همت و پشتکار در معرفی فرهنگ و آداب، از جمله معرفی 

غذاهای ویژه ایرانی که برای بسیاری از غیرایرانیان آشنا نیست، حرکتی هرچند کوچک انجام 

دهند. یکی از مشکلات ایرانیان بخصوص در دوران گروگانگیری و بعد از آن مساله هویت و طبقه 

بندی نژادی آنها بوده است.عدهای از رهبران جامعه ایرانی در آمریکا تا مدتی مصرانه تلاش 

میکردند که ایرانیها در سرشماریهای مختلف به جای معرفی نژاد خود به عنوان «سفید» از کلمه یا 

لغت «دیگر» )other( استفاده کنند. شگفت آن که ایرانیان مدعی نژاد آریایی ناگهان برای 

دریافت کمکهای ناچیز و اغلب زیانآور خود را غیرسفید و آسیایی معرفی میکردند. یکی از مسایلی 

که در این زمینه ایرانیان متوجه نبودند شناساندن خود به عنوان آسیایی بود. در حالی که هیچ گاه 

یک لبنانی یا عراقی یا اسراییلی خود را آسیایی نمیداند و همیشه اظهار میکند که خاورمیانهای 

است. یک مصری هیچ وقت خود را آفریقایی خطاب نمیکند، بلکه میگوید که خاورمیانهای است. 

برای آن که این شبهه در طبقهبندی نژادی را رفع کنیم، میتوانیم از طبقه بندی نژادی اداره آمار 

آمریکا استفاده کنیم که نژاد سفید را مردمی با ریشهای از اروپا، خاورمیانه، یا شمال آفریقا 

میشناسد و شامل کسانی که در طبقهبندی نژادی خودشان را «سفید» و یا ریشه قومی و 
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بومیشان را ایرلندی، آxانی، ایتالیایی، لبنانی، خاور نزدیک، عرب یا لهستانی میدانند میشود.

دارندگان نژاد آسیایی کسانی هستند که ریشههاشان در خاور دور، جنوب شرقی آسیا یا 

شبه قاره هندوستان و یا کامبوج، چین، هندوستان، ژاپن، کره، مالزی، پاکستان، فیلیپین، تایلند و 

ویتنام، شامل هندی، آسیایی، چینی، فیلیپینی، کرهای، ژاپنی، ویتنامی یا سایر آسیاییها میباشد.

بنابراین، با همه فشارها و تبعیضهایی که در غربت برای بسیاری از ایرانیان مهاجر و فرزندانشان 

در ظرف ۳۵ سال گذشته ایجاد شده، انصاف نیست که ما خود نیز به بهانهای دیگر نوعی تبعیض 

نژادی بیشتر برای خودمان به وجود آورده و از این بابت خسارات روحی و مالی و اجتماعی 

بیشتری را تحمل کنیم.
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