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     جهانگيري ـ به نظر مي رسد آه در ايران امروز به طرز بيسابقه  و غيرمتعارفي، همه مسائل و مشكالت از 
حي شده ـ بدون از جمله مشكالتي آه از آن استفاده جنا. دريچه چشم دو جناح سياسي رقيب ارزيابي مي شود

اينكه به ريشه هاي مشكل توجه شود ـ موج جديد مهاجرت ايراني ها به آشورهاي خارجي است آه با حوادث 
تاسف باري همراه بوده است؛ حوادثي مثل غرق شدن برخي از پناهجويان در رودخانه هاي مختلف، يا تيراندازِي 

ته آه پناهجويان در غرب هم با رفتار نژادپرستانه ماموران انتظامي آشورها به ايشان؛ با توجه به اين نك
 . بعضي مقامات اين آشورها روبرو هستند

     اما موضوع جالب توجه اين است آه در داخل ايران، جناح هاي رقيب مي آوشند از اين اتفاقات هم در رابطه 
ار مغزها و مهاجرت هاي يك جناح انسداد اصالحات را موجب فر. با درگيري هاي جناحي شان استفاده آنند

 . گروهي مي داند و جناح ديگر سياسي آردن دانشگاه ها را موجب دل زدگي جوان ها و فرار مغزها ارزيابي مي آند
     آقاي تهراني، به باور شما چه عواملي باعث شده است آه ايران ـ آه زماني از آشورهاي آسيايي نيروي 

 فرار مغزها و مهاجرت جمعي جوان ها باشد؟ انساني وارد مي آرد ـ اين چنين شاهد 
     تهراني ـ ابتدا اجازه بدهيد قبل از پاسخ به شما مقدمه آوتاهي را در رابطه با حكايت آهنه مهاجرت پذيري 

ايران هميشه آشوري مهاجر پذير بوده است؛ سرزميني بوده است آه : آشور و جامعه ايراني يادآوري آنم
اين آه عده اي در شرايط آنوني ايران، فرار جوانان را . من و امان مي جسته و مي يافته اندديگران در آن ماوا و ا

پديده . به سياست هاي جناحي خودشان منوط و محدود مي آنند، در واقع بي توجهي به ريشه هاي اين مساله است
 خشونت هم يا در گسترش. مهاجرت يا پناهنده شدن به ديار غربت، محصول گسترش خشونت در جامعه است

 ، درگيري هاي قومي، انقالب ها و آودتاهاي نظامي پيش مي آيد، يا جابجايي قدرت و تغيير نظام ها؛ از اثر جنگ
سويي فرار مغزها مي تواند به دليل بروز بحران هاي اقتصادي، بيكاري، فقر، بي خانماني، و بي حرمتي به هستي 

 . انسان ها هم باشد
ني جمهوري اسالمي، سيل فرار مغزها حاصل هر دِو اين شرايط است؛ يعني هم وضع بد      در موقعيت آنو

اقتصادي، بروز بحران هاي اقتصادي، بيكاري، فقر، و هم زاييده فقدان آزادي هاي سياسي و عدم پيشرفت توسعه 
اي بهبود وضع سياسي؛ با تمام تعهداتي آه عده اي از نمايندگان مجلس و جريانات موسوم به دوم خرداد بر

 .آشور آرده  اند
به همين دليل هم تقليِل .      متاسفانه اين عده، نه برنامه  مدوني دارند و نه قاطعيتي براي پيش برد اصالحات

اساسا . اصالحات هم آار امروز و فردا نيست. بحراِن مهاجرت به عدم تحقق اصالحات، امري غيِر واقعي است
نقش و حضور گسترده مردم ـ از باالي هرم قدرت و با توافق جناح هايي آه خود انجام اصالحات بدون توجه به 

درست است آه تنگ تر شدن فضاي سياسي و نااميدي جوان ها از موضوع . بحران آفرين هستند ـ عملي نيست
د سال من به اين موضوع چن. اصالحات، مي تواند يكي از داليِل فرار مغزها باشد؛ اما مسلما تنها دليل نيست

در واقع  . به اميد و آينده بهتر نياز دارند. جوانان اآثريت جامعه ما را تشكيل مي دهند: پيش هم اشاره آرده ام
اما متاسفانه در حكومت اسالمي هيچ گونه چشم اندازي براي جوانان . آينده سازان مملكت ما همين ها هستند

ر مصباح يزدي ها، جنتي ها، محمد يزدي ها، خزعلي ها و در مملكتي آه مافياي قدرت؛ افرادي نظي. متصور نيست
 ! افرادي از اين دست حكم مي رانند چه آينده اي براي جوانان مي تواند متصور باشد؟

     وضعيتي پيش آمده آه حتا جناح اصالح طلب هم قادر به گرفتن موضع شفافي در برابر مافياي قدرت 
حتا .  محاآم قرون وسطايي به جرم نوشتن يا گفتن محكوم مي آنندنيست؛ به طوري آه خود ايشان را هم در

 سال آار حرفه اي مجبور مي شوند از نوشتن توبه 37روزنامه نگاران برجسته اي نظير مسعود بهنود پس از 
در چنين اوضاعي اساسا چه اميد و چشم اندازي براي جوانان آشور مي تواند وجود داشته . آنند و آنار بكشند

 . ؟ صحنه هايي آه در ايران اتفاق مي افتد، تنها يادآور ننگين ترين دوران قرون وسطا و انكيزيسيون استباشد
     جناح باصطالح اصالح طلب هم ـ به جاي شنيدن فرياد مظلوميت جوانان ـ ادعا مي آند آه فرار مغزها به دليل 

جناح ديگر مانع پيشبرد روند اصالح طلبي شده : حتا ادعا مي آند. عدم توفيق ايشان در راه توسعه  سياسي است
 .طرح اين گونه استدالل ها فقط بي توجهي به ريشه موضوع فرار مغزهاست. است



بايد به . با ساختارهاي آهنه نمي توان به جنگ مشكالت رفت.      ايران ما نيازمند يك تغيير ساختاري است
فرزند من «: مي گويد) نماينده مجلس شوراي اسالمي (وقتي بهروز افخمي. ساختارهاي پوسيده پايان داد
 سال ديگر هم در ايران بمانيم 4چرا دوباره وآيل مجلس شده اي تا ما مجبور باشيم : گريبان مرا رها نمي آند آه
ي عناصر سينه چاك      ولي فقيه و طرفداران »مرگ بر امريكا«ناگهان فرياد » و نتوانيم به امريكا برويم

مسلم است آه جوانان در چنين محيطي اميدشان را از دست . ن و بچاپ، فضاي مجلس را پر مي آندحكومت بز
در مملكتي آه ميليون ها نفر بيكارند، بي آينده اند، مسكن ندارند، آار ندارند و خشونت هم بطور . مي دهند

اي ثروت و قدرت، زمينه اصلي در واقع سياست هاي مافي. تصاعدي اعمال مي شود، بايد هم چنين اتفاقاتي بيفتد
 . گريز جواناِن جامعه است

     جهانگيري ـ ولي مساله جالب و عجيب در اين مورد، سرپوش گذاشتن مقامات  جمهوري اسالمي بر روي 
راستي چرا جمهوري اسالمي سعي نمي آند مساله را شكافته، راه عالجي براي اين . واقعيت اين مهاجرت هاست

 دا آند؟ مشكل اجتماعي پي
     تهراني ـ متاسفانه يكي از ويژگي هاي نمايندگان موسوم به جريان اصالح طلب يا دوم خرداد، آلي گويي 

خانم جميله آديور نماينده تهران روز چهارشنبه گذشته پس از سخنان مفصلي در مجلس شوراي . است
و ضمن اشاره به از دست رفتِن اين  ميليون مهاجر ايراني ـ پس از انقالب ـ 4اسالمي، ضمن تائيد وجود 

سرمايه هاي انساني نيازمند احترام، تشويق و اميد : سرمايه هاي فكري و علمي ايران و فرار مغزها گفته است
. تضييقات سياسي، فرهنگي و اجتماعي موجب دغدغه و تشويش خاطر و گريز اين سرمايه ها مي شود. هستند

آرده  ايد آه ماهي ها هم در تقاطعي آه بستر رودخانه تنگ و فشار آب زياد حتما توجه : بعد هم اضافه آرده است
و خود را به نقاطي مي رسانند آه بستر رود . مي شود از آن نقاط مي گريزند و در آناره هاي بستر پناه مي گيرند

 .گشوده و جريان آب، آرام و متعادل است
سوم ميالدي همه ملت ها و آشورها در مسابقه بزرگ پيشرفت در آغازين سال هاي هزاره :      بعد ادامه مي دهد

 …و اعتالي ملت خود آوشيده، در انديشه رفاه و سر بلندي آشورشان هستند
 !     جهانگيري ـ اين آه صورت مساله است
با به جاي اين آه . اين ها تنها به قرائت انشاهاي خوب مشغولند.      تهراني ـ بله، من هم همين را مي گويم

هنوز هم عده اي آدم عقب مانده قرون وسطايي سرنوشت آشور را رقم مي زنند و هنوز هم پس «: جرات بگويند
خودشان را به خواندن انشا مشغول » ! سال از انقالب نمي شود در اين مملكت آار ايجاد آرد22از گذشت 
است آه موج فرارها و مهاجرت هاي به دليل حضور همين مافياي قدرت در راس هرم حاآميت اسالمي . آرده اند

بدون تالش در جهت تغيير . دسته جمعي، به امري جبري بدل شده و روز به روز هم گسترده تر مي شود
اما . ساختارهاي آهنه، اين آشور در آينده با فاجعه اي بزرگتر يعني خيزشي عمومي  و خونين روبرو خواهد شد

درخواست قاطِع خاتمه يافتن اين فشارها، به عدم تحرآشان ادامه اين افراد به جاي ياد آوري اين نكات و 
 . مي دهند

هيئت موتلفه اسالمي و با تكيه بر مافياي قدرت ـ با پيش » نام نامي«     از يكسو تجار سوداگر در ايران، به 
 همين آقاياني بردن خط بنياد گرايي ـ مملكت را از حرآت به سوي اقتصاد صنعتي باز داشته اند، از طرف ديگر

به سرآوب عمومي ملت ادامه » بسم اهللا قاسمِ  الجبارين«آه طرفدار قرائت خشونت آميز از اسالم هستند با شعار 
بنابراين تعجبي ندارد آه جوانان، نااميد از وضع آشور و با اطالع از خطرهاي جانِي در آمين، فرار را . مي دهند

 .بر قرار ترجيح دهند
با بيان غيرشفاف و در لفافه سخن گفتن ها، : و نيروهاي اصالح طلب هم بايد بدانند آه     وآالي مجلس 

بايد بپذيرند آه بدون بازنگري در . نمي توان آوچك ترين تغييري در فضا و زمينه اجتماعي ايران به وجود آورد
اي سازنده را در آشور قانون اساسي و بدون تغيير ساختاري، غيرممكن است آه زمينه  ماندن جوانان و نيروه

ي ايشان است آه جوانان، خود را به آب و آتش مي زنند تا از »يك بام و دو هوا«در اثر سياست هاي . فراهم آرد
 . وضع موجوِد ايران رهايي يابند

 پناهجوي ايراني در آشور آلمان رسما تقاضاي 4510     به گفته محافل آلماني، فقط در يازده ماه گذشته 
فراموش نكنيد آه بدون اين جوانان و اين مغزها . اين موج، موِج فراِر جوانان آشور است. ي آرده اندپناهندگ

آساني آه به اصالحات دل بسته اند بايد با صراحت و شفافيت سياست گزاري . آينده اي براي آشور متصور نيست
ني آه اصالح طلبان به اين روش تا زما. آاري از پيش نمي رود» نه سيخ بسوزد و نه آباب«با روش . آنند

اينك بستر رودخانه ها و اعماق . ادامه مي دهند، سرنوشت جوانان ما غرق شدن در درياها و رودخانه هاست



درياهاي جهان به گورستان جوانان ما بدل شده است؛ جواناِن نااميدي آه از وضعيت فعلي ايران به تنگ آمده، 
 .شور را پشت سر مي گذارندبه سوي سرنوشت نامعلومشان مرزهاي آ
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