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  يک مشکل حاد مليفرار مغزها   

 . بخود گرفتـه اسـت   يبار در حد مل      فاجعه ير ابعاد ي اخ يها   سال يژه ط ياست که بو  » فرار مغزها «ده  ي از مشکالت حاد جامعه ما پد      يکي   
با گذشت هر روز صـف  .  ترک نکننديشرفته صنعتي پيران را به قصد اقامت در کشورهايفکر و کارشناس ا ست که دهها روشن   ي ن يروز

 ۶۱ن يران در بـ يـ  پـول، ا يالمللـ  نيبر اساس آمار صندوق ب    . شود  يتر م   ي طوالن ي خارج يها  ان خروج از کشور در برابر سفارتخانه      يمتقاض
 هـزار نفـر کارشـناس،       ۳۱۰ سـال گذشـته      ۲ يتنها طـ  ) ۱. (گاه نخست را دارد   يلکرده جا ي تحص يروهايکشور جهان، از لحاظ مهاجرت ن     

 درصـد   ۸۰ش از   يبـ « ،  ي اسـالم  ينده تهران در مجلس شـورا     يور، نما يبه گفته خانم کد   ) ۲.(اند  ران را ترک گفته   يشمند و صاحبنظر ا   ياند
 بـه بازگشـت     يديـ چ ام يانـد و هـ     افته جذب شـده   يه   جهان توسع  يها  ن دانشگاه ير در بهتر  ي اخ يها   سال ي ط ي علم يادهايدگان المپ يبرگز

  )۳. (»مجدد آنها به کشور وجود ندارد
  
  ا. د مسئوالن جيعلت فرار مغزها از د   

 يده رو بـه گسـترش را در برابـر افکـار عمـوم             يـ ن پد يـ کوشـند کـه ا      يده فـرار مغزهـا مـ      ي در مورد پد   يا ضمن ابراز نگران   .   مسئوالن ج 
  .دکنن» يابي شهير«گر  مؤاخذه

 يبانيم نظام از راه جلـب پشـت  يگرانه بمنظور تحک هي برخورد توجيکي: ز داديا تم.ان سران جيتوان دو طرز برخورد را در م     ي   در اساس م  
م يل عظـ  يـ ان خ يـ  در م  يم نظـام از راه نفـوذ معنـو        ي از حکـومتگران بمنظـور تحکـ       ي برخورد نقادانـه بخشـ     يگريبخش ناآگاه جامعه و د    

  .انيناراض
در . کنند  يران را ترک م   ي است که ا   ي افراد يزه اصل ي انگ »يحکومت اله «دن از   ي برتاب ي و رو  يو رفاه طلب  » يدرد  يب«د گروه اول    ي   از د 

هـان  ير روزنامـه ک   يـ  نظ يـش   ها   از دستگاه ساواک و ارگان     يأت مؤتلفه، بخش  ي، ه »يمدرسه حقان «توان به مواضع سردمداران       ين رابطه م  يا
 ين رابطـه سـخنان آقـا      يـ در ا . شـود   ي توطئـه متوسـل مـ      ير موردها به تئور   ياستدالل خود، مانند سا   » ميتحک «يان گروه بر  يا. اشاره کرد 

نهـا  يهـا مرتـب ا   ون و روزنامـه يزي در تلوييها ما خودمان به بهانه«:  است که در مورد فرار مغزها گفته استيا مثال زدن.، رهبر ج  يا  خامنه
د و بـا وسـاطت و   يآ يشان م گانه به سراغيشان نشان داده شد، فورا سفارت ب       يها  خوب که چهره  ... ميکن  ي م يرا معرف ] جوانان با استعداد  [

  )۴.(»برند ينها را به خارج از کشور مي خود اييراهنما
نـده  ي نما يمرعشـ . کنـد   ي خود حکومت جسـتجو مـ      يها  استيرا در س  » فرار مغزها «ن طرز برداشت، گروه دوم علت عمده        ي   در مقابل ا  

 يعـ يک امر کامال طب   يران  يفرار مغزها از ا   . شود  ي باعث فرار مغزها م    يتنگ نظر «ن باور است که     ي بر ا  ي اسالم يان در مجلس شورا   کرم
 موجـود  ي پرالتهاب و خاکستريفضا«رسد که    يجه م ين نت يده فرار مغزها به ا    ي پد يابي شهيز در ر  ينده تهران ن  يور، نما ي خانم کد  )۵.(»است

  )۶.(»ز استي ستز و متفکريدانش گر
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   حل مشکل فرار مغزهايساالر برا نيم دي رژيها راه حل   
پس از بـه بـن   . دهند  يات خود را عالقمند به حل مشکل فرار مغزها نشان م          ين واقع ير فشار سنگ  يا ز . است که سران ج    ي   اکنون چند سال  

ت کشـور را بـدنبال داشـت، سـردمداران      يريفلج شدن مد  ها و     هيسابقه فرار مغزها و سرما      ي حکومت که موج ب    يها  استيدن س يبست رس 
 ياز جملـه بـرا    ( داخـل و خـارج       ي باثبات از حکومت خود در افکـار عمـوم         يا  م چهره يز ترس يت و ن  ين وضع يم از ا  ي خروج رژ  يا برا .ج
  . اشاره کرديسنجان رفي آقايها توان به تالش ين رابطه ميدر ا. اند بدست و پا افتاده) ي خارجيها هيافت وام و جلب سرمايدر
از همان . شي قدرت خويها هيم پاي تحکي از کارشناسان برا ياش عبارت بود از استفاده ابزار       ياست جمهور ي در دوران ر   ياست و ي   س
 کارهـا بعهـده     يت اسـت و بـاق     يـ  بـا روحان   ياسـت گـذار   يس» يدولت سازندگ « اعالم کرد که در      ي رفسنجان ينه، آقا يل کاب ي تشک يابتدا

. کنـد   يکتـه مـ   يساالر به آنان د     ني باشند که حکومت د    ييها   برنامه ين بود که کارشناسان فقط مجر     يب تالش بر ا   ين ترت يبد! کارشناسان
.  اسـت  ين چارچوب قابل بررس   يز در هم  ي برپا شد، ن   ي که توسط دولت رفسنجان    »ران به کشو  يرانيها و ا    هيبازگشت سرما  «يشب باز   مهيخ

ش کنـار زده  ين نماي ايها  پردهيجاد کرد، اما بزوديان خارج از کشور ايراني از ايعيف وس يان ط ي در م  يا است ولوله ين س يهر چند ابتدا ا   
 ي و تـداوم بخشـ     ي خـارج  يهـا   هي جلب سرما  ي برا يالملل  ني ب ي مقبول در افکار عموم    يا  است، ارائه چهره  ين س يو آشکار شد که هدف ا     

  . قدرت بوده استي باندهايخوار رانت
 از کارشناسـان داخـل کشـور        ي بخـش مهمـ    يکـار ي دالل پرور و ب    ي، نظم اقتصاد  ياسي س يثبات  يداخل و خارج از کشور، ب        ترورها در   

  .ان خارج از کشور شديرانيد آمده در ايموجب فروکش شور و شوق پد
 همـه   يران بـرا  يـ ا«و  » يجامعه مدن «جاد  ي، ا ي چون آزاد  يي و طرح شعارها   ۱۳۷۶ در دوم خرداد     ي خاتم ي کار آمدن دولت آقا    ي   با رو 

د يـ  پد يدواريـ ز ام يـ ن بـار ن   يـ امـا ا  . دن گرفت يان خارج از کشور درخش    يرانيد به بازگشت به وطن در محافل ا       يگر بارقه ام  ي بار د  »انيرانيا
ن يـ با اش از دو دهه    يران ب ي حکومت جست؛ چرا که مردم ا      ي جناح طالبان  يها  د در تداوم خشونت   ين امر را نبا   يعلت ا . ديي نپا يريآمده د 

ران در خـارج از  يـ  اي و معنـو ي مـاد  يهـا   هياست جلـب سـرما    ي شکست س  ين بار علت اصل   يا. اند   روبرو بوده  ينيچهره خشن حکومت د   
 يران بـرا  يـ ا«به شعار   » اصالح طلبان « بخش مهم    يباور  ي و ب  يارادگ  ي، ب يبرنامگ  يرا در انفعال، ب   » فرار مغزها «د  يکشور و آغاز موج جد    

شـان و جنـاحش در   ي ايساالر موجب سست گام ني به انجام اصالحات در چارچوب نظام بسته د     ي خاتم ي اعتقاد آقا  .است» انيرانيهمه ا 
ا شـده  . از جهـنم ج يرانـ يشمندان و شـهروندان ا يت در کند ساختن روند فرار مغزها، اند       ي دهندگان و عدم موفق    ي رأ يها  تحقق خواست 

  .است
 از کشـور    يعناصـر «کند که در دو موج اول مهـاجرت           ياعالم م » اصالح طلبان «ه پرداز   ينظران،  ي حجار ي آقا يز وقت ي   در حال حاضر ن   

 سـال   ۲۰ يگـر بحـث تعهـد و تخصـص را کـه طـ             ي بار د  ي رفسنجان ينکه آقا يا ا ي و   )۷(»ن زاد و بوم نداشتند    ي به ا  يا  چ عالقه يرفتند که ه  
، روشـن  )۸(»د کنـار هـم باشـند   يـ تعهـد و تخصـص با  «د يـ گو يکشد و مـ   يش م ي از کارشناسان شده، پ    ياريگذشته منجر به مهاجرت بس    

  .چرخد يا، در هنوز هم بر همان پاشنه سابق م.شود که در ج يم
 در جمـع    ي خـاتم  يکننـد آنسـت کـه آقـا         ي حل مسأله فرار مغزها ارائـه مـ        يبرا» اصالح طلبان « که   يا  ن نسخه ي بهتر يطين شرا ي   در چن 

را » هنيآگـاه و دلبسـته بـه نظـام و انقـالب و مـ      « پرورش افـراد  يو.  درخشان اعالم کرديادها پرورش استعديران مراکز سازمان مل يمد
  )۹.(عامل مؤثر در حل مشکل فرار مغزها عنوان کرد

 جگرخـراش  يادهاي و بدخو از سر هراس فريزشت رو يا هي که در آغوش دا   ي است در مورد کودک    ي داستان يراني   در فرهنگ عامه ا   
آنچـه کـه    . ه کـودک خـود اوسـت      يـ نکه عامل هراس و گر    يل کودک را آرام سازد، غافل از ا       يف الح يد به لطا  يکوش  يه م يدا. ديکش  يم

ت نظـام   يـ  موجود ،کنند  می  وطنترک  سابقه در تاريخ معاصر       ای بی   بگونهان  يراني ا آنکهرد آنست که علت     يخواهد بپذ   ي نم ي خاتم يآقا
  .ساالر است نيد
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  يها پس از انقالب اسالمده فرار مغزي پديابي شهير   

شان   شان در لباس تنگ سطح فکر زمانه        يشگي که قامت اند   ييها   همواره انسان  يخ بشر يدر طول تار  .  است کهن  يا  دهيپد» فرار مغزها    «
ا يـ ن   با حاکمـا   ياريز به د  ياند، راه گر    ها غدار در عذاب بوده      ا حکومت يش خود و    ي همنوعان متعصب و جزم اند     يده و از سو   يگنج  ينم

 قرون  يدر اروپا . ن مورد است  ي بارز در ا   يها  نا و ناصر خسرو از نمونه     يس   ابن يدر کشور ما دربدر   . اند  ش گرفته يتر را در پ     مردمان معتدل 
  . افتيتوان  ين رابطه مي در اي فراوانيها ز نمونهي نيوسط

 مـدرن شـکل   يدار هي اسـت کـه در مناسـبات سـرما     يا  دهيـ  مطرح است، پد   ياسيدر فرهنگ س  » فرار مغزها «   اما آنچه که امروزه بعنوان      
 بر نخبگـان، در خـدمت گرفـت         ي جهان با هدف تسلط انحصار     يشمندان کشورها ي جذب اند  ي برا يگرفته و آن عبارت است از روند      

  .  تحت سلطهي کشورهاي و فکريشگي و ممانعت از استقالل انديشگي انديها ن توانيبهتر
 به خارج از کشور محدود      يز کارشناسان فن  يدهند، فرار مغزها تنها به گر       ي ارائه م  ي مختلف حکومت  يها  ح که جنا  يري   برخالف آن تعب  

سندگان، هنرمنـدان، پژوهشـگران و      يک ملت در مفهوم گسترده آن، از جمله نو        يسازان و روشنفکران      شهيده شامل اند  ين پد يا. شود  ينم
  . دگرد يز مي ني و اجتماعي نظريها شمندان دانشياند
 شان در تند و کند ساختن       يها  استيها و س    نجاست که نوع حکومت   ياما نکته ا  . ستيا ن .ب فرار مغزها منحصر به حکومت ج      ين ترت ي   بد

ن يت دي دو دهه گذشته، حاکميسابقه مغزها از کشور ما ط ين است که علت عمده فرار ب     يت ا يواقع. کند  ي م ي باز ين روند نقش مهم   يا
 ي منجمـد و واپسـگرا     يهـا   هيـ طره نظر ير سـ  ي را ز  ي کشور و حوزه روشنفکر    ي فکر يده فضا ي کم سابقه کوش   يشونتساالر است که با خ    
  . درآورديني ديحاکم بر مراکز رسم

 يبانيد و پشـت   يـ  مملـو از برخـورد آزادانـه عقا        ييازمند فضـا  ي ن ي بالندگ يشه و دانش برا   يدهد که اند    يران نشان م  ي ملت ا  يخي   تجربه تار 
  .کند يفاء مي اي نقش مهمينيان تساهل دين مياند، که البته در ا شه و علمي از صاحبان اندياسيقدرت س
ت که مخالف   ي از روحان  ي در دوره پس از اسالم بخش مهم       -ن است ير د ير تأث ي ز يشگي و اند  ي فرهنگ ي که فضا  �  ما خ کشور ي   در تار 

ن رابطـه عطـاءاهللا     يـ در ا .  شـده اسـت    ينيشه د ي و تحول اند   يني د يفکر روشن يريگ  ، شکل يشي بوده، مانع آزاداند   ي فکر ييهر گونه نوزا  
 شـهرها  يراني اثرش کمتر از وينا در تهافت الفالسفه غزالي و ابن س ير فاراب يتکف« که   کند   در مقام وزارت ارشاد چنين اقرار می       يمهاجران

سنده و پژوهشگر، قتل يتا قتل نو  يف است و نها   ي تضع ر و ي که سرانجامش تکف   يوه هتک و طرد و نف     يش...  نبوده است  يو کشتار مردم عاد   
  )۱۰.(»ست که فرهنگ سوز استيساز ن نه تنها فرهنگ... ن القضات و ي و  عيسهرورد

ران يخ اين طرز فکر و عمل است که در طول تار     ي بنا شده است، تداوم هم     يني خم ي آقا يها  شهيه اند يا که بر پا   .ن ساالر ج  ي   حکومت د 
ران معاصـر  يـ  نسبت به روشـنگران عصـر مشـروطه و روشـنفکران ا    يني خمي نبود که آقايتصادف.  مشغول بوده است  »يفرهنگ سوز «به  
 ين داشـتند سـر دشـمن      يـ  از د  ير امـروز  ي که تعب  ييروهايدانست و با ن     ي مدرن را عامل فساد م     يها و مظاهر زندگ     د، دانشگاه يورز  ينه م يک

 در مـورد  ينـ ي خمين سـخن آقـا  يـ ا. داد ي مورد شماتت قرار مـ  يثابه سمبل روشنفکر  سندگان کشور را بم   ي نو ي در هر فرصت   يو. داشت
ا يـ سـندگان مـا     يانـد، و نو     کتـه کـرده   ي است که قدرتمنـدها د     يخواهند، آزاد   يان م ي که آقا  ين آزاد يا«خواه است که    يروشنفکران آزاد 

  )۱۱.(»ا خائنيغافلند و 
بـه  ر ينـاگز جـاد کـرده و آنـان را    يران ايـ  مـردم ا ي برايرقابل تحملي غير تنگناها ساال  ني است که حکومت د    يا  شهين اند ي   بر اساس چن  
  .شود ي مي بررسينياست حکومت دي حاصل از سير به اجمال تنگناهايدر ز. ساخته استترک کشور 
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  ياسيس  
ران از  يـ روشـنفکران ا   اسـت کـه      يا  ت بگونـه  يوضـع . شـه اسـت   يدن نهـال اند   يـ  مـانع بال   ينـ يدر حال حاضر حکومت ترور و وحشت د          

« :گويد میآقای مهاجرانی . دهد ي عمق فاجعه را نشان مبلندپايگان رژيم اعتراف .اند  آزاد محروميي گردهمايعنين حق خود    يتر  ييابتدا
سـندگان  يما چه بر سـر نو     " م؟يم و بحث کن   ينيک جلسه بنش  يد ما در    يده  ياجازه م :"نامه نوشتند و گفتند   ] سندگاني کانون نو  ياعضا[آنان  

  )۱۲(»رند؟يگ يک اتاق و بحث کردن از ما اجازه مي نشستن در يم که برايا خود آورده
 يهـا  ا شـکوه يـ و ) ياهللا منتظـر  تيـ ماننـد آ  (ينيه ديان مراجع بلندپاي مخالف در م  ي نداها يشان، بلکه حت  يا نه فقط دگراند   .   حکومت ج 

مـن بـه جنـاب      «: کشد  ين خط و نشان م    ينان چن ي ا ي برا يت اهللا کن  يکه آ  يبطور. کند  يس جمهور را تحمل نم    ي، رئ   ي خاتم يف آقا يخف
ن يني نکننـد کـه احساسـات متـد        ي کـار  يا  عـده .  دارنـد  ينـ ي هستند که تعصب د    ين کسان يپاسداران د . ام  س جمهور تذکر داده   ي رئ يآقا
ن ي چنـ يدر روزنامـه دولتـ  » مراجـع « از  يکي به   ييپاسخگول  ير ارشاد وقت را بدل    ينده مجلس پنجم وز   يو فاکر نما  ) ۱۳.(»دار شود   حهيجر
ر محتـرم درخواسـت   يـ از وز... د را در روزنامـه بـاز کـرده اسـت       يـ  کردن با مراجع معظم تقل     ييارويراه رو ... ر ارشاد يوز« :کند  يد م يتهد
سـاخته   يداننـد کـه تحمـل مـردم محـدود اسـت و از مـا هـم کـار                     ي را که باز کرده اسـت، خـودش ببنـدد وگرنـه مـ              ين راه يکنم ا   يم
  )۱۴(».ستين

م ي و تـرم   ينـ ي خم ي آقـا  ي ماننـد دوران رهبـر     يشـگ ي و اند  ياسـ ي س يا بسـته نگاهداشـتن فضـا      . قـدرت در ج    ييايـ    تمام تـالش بانـد ماف     
 ي خرم آبـاد ي طاهري آقايها ن رابطه گفتهيدر هم. ن فضا وارد شده استي مردم به ا  يتي نارضا يريجه اوجگ ي است که در نت    ييها  خدشه

  )۱۵.(»ده شودين کشور برچين است که سفره تسامح و تساهل در ايمهم ا« : است که اعالم کرده بوديه تهران مثال زدندر نماز جمع
دار ي پدي اجتماعيها د بحرانيجه تشدياست که در نت   » يخود «يروهاي ن يها  يخوان  ان دادن به مخالف   يشان پا ي است که منظور ا    يهي   بد

 حکومـت   يهـا   يريسـختگ . شـان وجـود نداشـته اسـت       ي دگراند يبـرا » يتسـامح «چگاه  يا ه .ر ج ساال  نيشده است، وگرنه در حکومت د     
. کيـ  الئيروهـا يگـر و ن ي ديهـا  نيـ روان دياند تا چه رسد به پ  ز از آن در امان نبوده     ي ن ي اسالم يها  روان مذهب ي پ ي است که حت   يا  بگونه

 يآموزان اهل سنت مجبـور بـه مطالعـه دروس فقهـ      دانش۱۳۷۸ سال  نمونه خروار استاندار کردستان اقرار کرده است که تا   يبعنوان مشت 
  )۱۶.(اند  بودهي شرکت در آزمون سراسريعه برايش

 انقـالب  يکوشـد وانمـود کنـد تنهـا در ابتـدا      ي کـه مـ  ي خاتميا برخالف نظر آقا  . مسلط در حکومت ج    يز خط مش  ي   در حال حاضر ن   
. شان اسـت  يرود، کماکان سرکوب خشن دگراند      يش م يم به سمت تعادل پ    يت رژ اسيگر س يصورت گرفته و اکنون د    » ييها  ياده رو يز«

اسـالم  «ه کـه    يـ ن نظر يـ از آنجمله ا  . ديآ  ي است که به اجرا درم     يني د يکتاتوريپرداز د   هي، نظر يزدي مصباح   ي آقا يها   »يتئور«هم اکنون   
و ...  را جـزو فرهنـگ مـا کننـد    يمي تالش دارنـد تـا مفـاه   دشمنان...  دارديري و سختگ  ياحکام توأم با خشونت، تند    ... يعالوه بر مهربان  

  )۱۷.(»دي سخن بگوي و آزاديه دمکراسي جرأت نکند عليک بت درآورند تا کسيکنند آنها را بصورت  يتالش م
چ مؤسسـه   يا و در ه   يدن يچ جا يدر ه «د که   يآ  يان و مجلس ششم به اجرا درم      ي خطاب به دولت   يرازياهللا مکارم ش    تيه آ ي   و هنوز هم توص   

  )۱۸.(» شوديرينش عضوگيست که بدون گزي معمول ني و عموميخصوص
 در کشور شکل گرفته است که ياسيت سيريک مديها آنست که »يگر نشيگز«زانه و  ي ست ي آزاد يها  استين س ي ا يامدهاي   از جمله پ  

 انسـجام  ي کشور فاقد تـوان الزم بـرا  ي و اجتماعي و اقتصادياسيت سيريمد« :ديگو ي در وصف آن مي کرمان ي محمد جواد حجت   يآقا
ت تنهـا نـام آن را       يري که از مـد    ين دستگاه يچن) ۱۹.(»ساز کشورند   ندهي است که آ   ي به تک تک افراد کارآ و خالق       يده   و شکل  يبخش
ان،  از روشـنفکر ين است کـه بخـش مهمـ   يچن. کند ي را دفع مي استقالل رأي مبتکر و دارايها کشد، پرواضح است که انسان      يدک م ي

  .رنديگ يش مي کشور را در پترکنند، بناچار راه يب ي را بسته مياسيران که افق سيشمندان و مدياند
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  ي و اجتماعيفرهنگ   
 و فرهنگ خود به کل يوه زندگيل شيده با تحمي دو دهه همواره کوشيران، طيرسال مردم ايت در تضاد با فرهنگ دي از روحاني   بخش

 ي را ممنـوع، اثرهـا     ي ماننـد جشـن نـوروز، سـده و چهارشـنبه سـور             يراني کهن ا  يها  ل کند، سنت  يبه عزا تبد   مردم را    يها  جامعه، جشن 
 را از ي، حـافظ و رودکـ  يران مانند فردوسيشمندان بزرگ اي انديها را نابود سازد و نام» ديتخت جمش«و » شاهنامه« مانند  يرانيفرهنگ ا 

طالبـان  .  اسـت  يت فرهنگـ  يـ ن جنا ي کوچک چنـ   يها   از نمونه  يکي» تاالر وحدت  «يمسما  يب به نام    ير نام تاالر رودک   ييتغ. ديجامعه بزدا 
رنـد،  يگ  يگرد قرار مـ   ي مورد آزار و پ    يقيدن موس ي بجرم شن  يرانيوانان ا ج.  و نشاط کنند   ين شاد ي را جانش  يکوشند مرگ پرست    ي م يرانيا

 آن يکننـد کـه حتـ    يه مـ يستند و به مقلدان خـود توصـ  ي موافق نيقياصوال با موس...  از مراجعيبرخ «اقرار خود مسئوالن رژيم  چرا که به    
  )۲۰.(»شود، نشنوند يما پخش مي را هم که از صدا و سيقيموس
.  صـادق اسـت    ي روزگار در مـورد زنـان بطـور اولـ          ياهين س يا. اه کرده است  يا روزگار مردم را س    .ساالر ج   نيب حکومت د  ين ترت ي   بد
اه رنـگ، آن هـم بـزور    يدن آنان در کفن سـ يچي با پ  ، زنان يعني از جامعه    يميز انقالب کشتن روح ن     پس ا  ين اقدام حکومت فقاهت   ينخست
  .شان بود ي برويکش غي و تيدپاشياس

 از زنـان از     ياريسـاالر بسـ     نيـ ، پس از اسـتقرار حکومـت د       )۲۱(ش از انقالب وعده داده بود       يان دراز پ  ي سال يني خم ي   همانطور که آقا  
 ي عمـوم  يهـا    در مکـان   ي جنسـ  ياسـت جداسـاز   يز پس از دو دهـه س      يهنوز ن . ديل آنان محدود گرد   ي و امکان تحص   ها اخرج شدند    اداره
ر شوند، اجازه آواز خوانـدن      يتوانند وز   يا نم . را ندارند، زنان در ج     يالملل  ني ب يها  دانيشود، زنان ورزشکار امکان حضور در م        يل م ااعم

تـالش مجلـس ششـم      .  خود اجازه خروج از کشـور را ندارنـد         »ميق«شوند که بدون اجازه      ير محسوب م  ي صغ يندارند و بعنوان موجودات   
  )۲۲.( ناموفق مانديرازياهللا مکارم ش تيه مانند آيان بلندپايز بر اثر مقاومت روحانير نياخض ين تبعي رفع ايبرا

ده و شـوهر  يت بخشي از کودکان رسميستفاده جنس اند، به سؤا    ينيه که گرداننده حکومت د    يان بلندپا يتر از همه آنست که روحان       عي   فج
 ي و انـد   ۸ش سـن ازدواج از      ي افـزا  يتالش مجلس ششم بـرا    . کنند  يغ م يک ارزش تبل  ي ساله را بعنوان     ي و اند  ۸دادن دختربچگان نابالغ    

  .ديان با شکست روبرو گردين روحانيجه مقاومت همي سال در نت۱۵سال به 
  
   يت علميوضع   
ن دو سـه قـرن      يدر ا . مي عقب يلي خ يمتأسفانه ما از لحاظ علم    « : کشور در حال حاضر گفته است      يت علم ي در مورد وضع   يا   خامنه يآقا   
  )۲۳(».استعدادها را نابود کردند. ر را حکام کردندي گناه و تقصنير بزرگترياخ

اش را بعهـده دارد اشـاره کـرد و افـزود کـه                يشان رهبـر  ي که ا  يزانه حکومت ي دانش ست  يتوان به عملکردها    ي م يا   خامنه يد آقا يي   در تأ 
  .ا وارد آمده است.م جيران، توسط رژيخ معاصر اي ضربه به علم در تارنيبزرگتر

 آغاز شده بود، بشدت بـر       ي و فن  يد انقالب علم  ي که در جهان دور جد     يطي در شرا  يها و مراکز علم      با بستن دانشگاه   ي   حکومت فقاهت 
پـردازد و   ين فاجعـه مـ   يـ ن ا ي نقـد بـه تحسـ      ي بجـا  يا   خامنـه  ينجاسـت کـه آقـا     يجالـب ا  .  افزود يالملل  ني ب يفاصله کشور ما از قافله علم     

  )۲۴.(»کردند[!!] ر يختند و آنجا را تطهيهمه زنده و فعال آمدند و داخل دانشگاه ر ... يک مجموعه انقالبي يعنيان يدانشجو« :ديگو يم
  ستند؟يچ» ريتطه«ن ي ايامدهاي   پ
   از آنانياريها و مهاجرت بس  بااستعداد از دانشگاهياستاد برجسته و دانشجواخراج صدها  -
  بخاطر نبود کارشناس و کادر متخصصي درس دانشگاهيها ي از کرسياريدن بس مانيخال -

 ي علمي دانشگاه و کور کردن راه ابتکارهاي علميها أتي بر هيالله سوادان حزبي بيرگيچ -

 يالملل ني بي کشور ما از تحوالت دانشي و بدور ماندن جامعه علميالملل ني بي علميها ران با محفلي ايگسست ارتباط علم -
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 ! کفنير درازا و پهناي نظييها  از مسألهياطالع يمحروم ساختن جوانان بااستعداد کشور از ورود به دانشگاه بخاطر ب -

 بمنظـور تسـلط     ي حکومت يت در نهادها  ي و عضو  يه بند ي، بلکه بر اساس سهم    ي علم ييها نه بر حسب توانا      راه دادن افراد به دانشگاه     -
 ها بر دانشگاه

 ها لهين وسي بخاطر نبود دانش استفاده از ايشگاهيل آزماي از وسايارين رفتن بسيازب -

 رکارشناسي توسط افراد غي علمياست گذاريس -

  از پژوهشگران و دانشمندانيت ماليعدم حما -

ر مقالـه  يـ  تکثي بودجه الزم براي حتياد پروفسور حسابيبن«، يبه گفته فرزند دکتر حساب   ؛ بعنوان مثال    ي علم يت از نهادها  يعدم حما  -
 )۲۵.(»کنند، ندارد يان و محققان درخواست مي که دانشجوييها و جزوه

 بـه  يتـ يانه اوبـاش امن ين نمونـه آن حملـه وحشـ   يتـر  ان کشـور، کـه تـازه   ي و دانشجوي متفکر علمي به دانشمندان و مغزهاياحترام  يب -
 .د فرار مغزها از کشور شدهيز است که موجب موج جدي تهران و تبريها انشگاهد

  
 در ير فرهنگ و آموزش عالين وزي معي آقايوقت. ها است دانشگاه» ريتطه« بستن و يساالر هنوز هم در پ     نيم د ينجاست که رژ  ي   نکته ا 

 و مخصوص افراد محـدودنگر اسـت        ي واپسگرا و ارتجاع   يدگاهي، د يشرفته کنون ي پ ياي دانشگاه در دن   يليدگاه تعط يد«ز گفته است    يتبر
  . داردي جناح حاکم طالبانيها ن نقشهيم اشاره به هميرمستقيغ) ۲۶(»کنند ي خود را مالحظه مياسي و سيمنافع گروه... که

ها هـم روشـنفکران وابسـته از      در دانشگاه « :ان کرده است  ين ب ي بوضوح چن  ي ناطق نور  يها را آقا    م نسبت به دانشگاه   ينه رژ ين ک ي   علت ا 
  )۲۷.(»تواند کشور را اداره کند ي نميت فقهيريند مديگو يزنند و م ي حرف ميت علميريمد
  . دانشمندان و پژوهشگران استي برايران جهنميب در حال حاضر اين ترتي   بد

   
   ياقتصاد   

 از  يريـ گ  ن بانـدها بـا بهـره      يـ ا.  اسـت  يياي ماف يبزرگ و باندها  ان  يطره بازار ير س ي کشور ز  ي اقتصاد يها  تي   هم اکنون بخش عمده فعال    
 يست کـه صـنعت و کشـاورز       ي ن يتصادف. کنند  يت م يهدا» هياقتصاد سا « کشور را به کانال      ي اقتصاد يها  تي عمده فعال  ياسي س يها  اهرم

س يبـه گفتـه رئـ     . زون برخوردارند  روزاف يي از شکوفا  يگر   و واسطه  ير شده و در عوض دالل     ينگيساالر زم   نيران در دوران حکومت د    يا
زان در يـ ن م يـ کننـد کـه ا      ي خـود کـار مـ      يت اسم ي درصد ظرف  ۶۰ تا   ۴۰ن  ي ب يدي تول يامروز واحدها « کار   ي اسالم ي شورها يکانون عال 

 ي بـرا يا زهيـ ز انگي بخش خدمات ن   ي درصد ۲۴سه با سود    ي در مقا  يدي بخش تول  ي درصدر ۷سود  ... رسد  ي درصد م  ۲۰ به   يبخش نساج 
 يا  ت را بگونـه   ين واقع يز هم ي کشور ن  يدي تول يها  ي تعاون يه سراسر يس اتحاد يرئ) ۲۸.(کند  يجاد نم ي در بخش کم بازده ا     يگذار  هيسرما

ر خـودرو   ي نظ ييش فروش کاالها  يق پ ي و کسب سود سرشار از طر      ي دالل يها  تي فعال يها  زهيکه انگ يتا زمان « :ان کرده است  ين ب يگر چن يد
  )۲۹.(» نخواهد شديدي جذب بخش توليگذار هيچ سرمايد دارد هو تلفن همراه در کشور وجو

ر کـار و امـور   يـ  وزي کماليبه گفته آقا.  بلندمدت ندارنديگذار هي و سرماياز به دانش کارشناس  ي ن ييها  تين فعال ي است که چن   يهي   بد
  )۳۰.(»ستندين آموزش هم برخوردار نياز کمتر] خدمات[ن بخش ي شاغل در ايروهاين «ياجتماع

الت ي درصد تحصـ   ۲۵ ي دولت يها  ون شاغل سازمان  يلي م ۲ک پژوهش از حدود     يبر اساس   . ستين بهتر ن  يز وضع از ا   ي ن ي   در بخش دولت  
 و دکتـرا  ي مـدرک کارشناسـ  ي درصـد دارا ۵ز تنهـا  يـ ر نين تعداد اخ  يپلم دارند که از ا    ي درصد باالتر از د    ۲۵پلم،  ي درصد د  ۵پلم،  ير د يز

  .هستند
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رنـد و  يگ يش مي از مملکت را در پا راه خروجينرو آنان ياز.  کارشناسان وجود نداردي براييا جا. عقب مانده ج  ياقتصادت  يري   در مد 
، کار در   ير مسافرکش ي نظ ي جنب يها  ا شغل يو  ) ۳۱( خارج از تخصص خود    ير به کارها  ي ناگز ،يکاريز از ب  ي و گر  يگذران زندگ  يا برا ي

  .آورند ي ميرو) ۳۲.(.. و يه فروشي و اغذيخواربار فروش
ل پـول نفـت، کشـور را بـا رکـود          يف و م  ياست و ح  » هياقتصاد سا « که از مشخصات     ي اقتصاد يثبات  ي، ب يت اقتصاد يري   عالوه بر سؤمد  

کار آشـکار در کشـور      يون ب يلي م ۵/۳بر اساس برآورد کارشناسان در حال حاضر        . ر روبرو کرده است   ي همه گ  يکاري و ب  يسابقه اقتصاد يب
 سـال  ۲۲ يکه طيدر حال. جاد شودي هزار شغل ا   ۷۰۰د ساالنه   ي بماند، با  ي ثابت باق  ين حد فعل  ي در هم  يکارينکه نرخ ب  ي ا يبرا.  دارد وجود

  )۳۳.(جاد شده استي هزار شغل ا۲۹۰ر حداکثر ياخ
 را ياري خـود بسـ  يها استيا سم جوانان را ندارد، بلکه بيل عظي خيد براي جدي شغل يها  جاد فرصت يساالر نه تنها توان ا      ني   حکومت د 

 ينترنتـ ي ا يهـا    در مورد جمع کردن شبکه     ي فرهنگ ي انقالب عال  ي عال ير شورا يک نمونه آن مصوبه اخ    ي. دهد  ي سوق م  يکاريبه ورطه ب  
  هـزار فرصـت    ۸۰۰«ن مصـوبه    يـ  بـا ا   ينترنتي ا يها  ان شبکه ي کارفرما يه انجمن صنف  يبنا به اطالع  . بمنظور گسترش سانسور در کشور است     

  )۳۴.(» استي در آستانه نابوديشغل
 گـذران  ي کشـور و کارشناسـان بـرا   ي از جوانـان، اسـتعدادها  ياند که بخش مهم     رسانده ييان حاکم کار را به جا     يب روحان ين ترت ي   بد
  . جز ترک وطن ندارندي راهيزندگ

  
  
   فرار مغزهايامدهايپ   

 ي نجـوم يم، رقمـ ي کنـ يبنـد  دو دهه گذشته به کشور ما وارد شده است، جمـع  ي که بخاطر فرار مغزها ط   ي ماد يها  انيم ز ي   اگر بخواه 
ران ير از ا  ي دو دهه اخ   ي که ط  ي انسان يروهاي ن ي برا يگذار  هي پول ارزش سرما   يالملل  ني نمونه طبق محاسبه صندوق ب     يبرا. ديآ  يبدست م 
  .ارد دالر بوده استيلي م۵/۱۰ش از ياند ب کا رفتهيبه آمر
دهـد و تـوان    يل مـ ي محرکه اقتصاد را تشـک يروي ني و فني که انقالب علمييايدر دن. تر است نين هم سنگيد شده از ا واريان معنو ي   ز

 و ي و اجتمـاع ياسـ ي که ثبات و اسـتحکام س     ييايشود؛ در دن    يده م يت کارشناسان سنج  يفيت و تعداد و ک    يريه مد ي کشورها بر پا   ياقتصاد
شـمندان و  ي دادن اندي در آن کشور اسـت، فـرار       ي دمکراس يجه گستردگ ي و در نت   ي جمع  خرد يک کشور وابسته به گستردگ    ي يفرهنگ

 ناخواسته با ضـربه     ي خواسته و برخ   يران بخش يا ا .سران ج .  است يت مل يف کردن و بخطر انداختن اقتدار و امن       ي ضع يکارشناسان به معنا  
ران را در برابـر     يـ  سـوق داده و ا     ي و فرهنگ  ياسي، س ي اقتصاد يبستگش به ورطه وا   يش از پ  يران، وطن ما را ب    ي ا يت و اقتدار مل   يزدن به امن  

  .اند ف قرار دادهيار ضعي بسي در موضعيالملل ني بيها استيس
 صورت گرفته اسـت  ير درست در مقطعي دو دهه اخيان طيراني ايا مهاجرت توده فرار مغزها ي منفيها ها و جنبه    انيرغم همه ز  ي   اما عل 

 بسرعت در حال دگرگـون شـدن        ي ارتباطات يآور  سابقه فن يک و تکامل ب   ي انقالب انفورمات  ي در پ  ي پ يها  ه موج جيکه چهره جهان در نت    
 در حال شکل گـرفتن اسـت کـه          ي بشر يا  اند که به موجب آن جامعه       د را بنا نهاده   ي شدن جد  ياست جهان ين تحوالت شالوده س   يا. است

شـمندان، روشـنفکران،    ياندحضـور گسـترده     . رنـد يگ  يگر قـرار مـ    يکـد ي بـا    ریتـ   نزديـک وند  ي آن در پ   يتر شده و اجزا     يروزبروز جهان 
 -انـد   اد شـده  يـ  که مرکـز ثقـل تحـوالت         � يشرفته صنعت ي پ ي از وطن رانده شده در کشورها      يرانيان زبده و بطور عام جوانان ا      کارشناس

ان  يرانين دسته از ا   ي ا ين تجربه زندگ  يافزون بر ا  . د مدرن را تجربه کنن    يها  يآور  ها و فن    شهيهنان ما اند  ين بخش از هم م    يباعث شده که ا   
 و  ي ماننـد دمکراسـ    ييهـا   ا بـا مقولـه    ران ر ي از روشنفکران ا   ي بخش ييرومند برخوردارند، اسباب آشنا   ي ن ياز جامعه مدن   که   ييدر کشورها 
  . د آوردهي پديجامعه مدن



 ٨

 �ر از روشنفکران مهـاجر  ين گروه کثيمانع ا يا رفت و آمد بي که امکان بازگشت و ي نه چندان دور، هنگاميست که در فردا  ي ن يشک   
 ي بازسـاز ي آنان برايها ها و آموخته تواند از تجربه ي ما مران فراهم شود، ميهني به ا-دوستانه برخوردارند هنيرومند ميکه از احساسات ن 

 . فراوان ببرديها  بهرهيران در جامعه جهانيسته ايگاه شاي جايابيکشور و باز

  
  ها زيرنويس   

  ۲۷/۱۰/۱۳۷۹روزنامه اطالعات،  -۱
 ۲۵/۲/۱۳۸۰روزنامه اطالعات،  -۲

 ۲۴/۹/۱۳۷۹روزنامه اطالعات،  -۳

 ۲۴/۹/۱۳۷۹روزنامه اطالعات،  -۴

 ۲۴/۹/۱۳۷۸روزنامه اطالعات،  -۵

 ۲۴/۹/۱۳۷۹روزنامه اطالعات،  -۶

 )ايسنا(، به نقل از نمابر ارسالی خبرگزاری دانشجويان ۱۸/۴/۱۳۸۰پيام تلفنی سعيد حجاريان،  -۷

 ۴/۹/۱۳۷۸روزنامه اطالعات،  -۸

 ۱۱/۱۲/۱۳۷۹ روزنامه اطالعات، -۹

 ۲۳/۱/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۱۰

 ۲۶۹، ص ۸ آيت اهللا خمينی، صحيفه نور، جلد  -۱۱

 ۳/۶/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۱۲

 ۱۳/۶/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۱۳

 ۲/۸/۱۳۷۸  روزنامه اطالعات، -۱۴

 ۴/۲/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۱۵

 ۹/۳/۱۳۷۸  روزنامه اطالعات، -۱۶

 ۱۶/۵/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۱۷

 ۱۱/۷/۱۳۷۹ روزنامه اطالعات،  -۱۸

 ۲۸/۱/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۱۹

 ۲۲/۱/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۲۰

، به نقل از تحقيقی درباره تاريخ انقالب ايران، جلد دوم، نوشته حميد ۱۲/۹/۱۳۴۱د اعظم قم،  سخنرانی آقای خمينی در مسج -۲۱
 احمدی

طـرح آزادي دختـران مجـرد بـراي         « :؛ در نامه آيت اهللا مکارم شيرازي به مجلسيان آمـده اسـت            ۱۱/۷/۱۳۷۹،  اطالعاتروزنامه    -۲۲
تحصيل در خارج با حساسيتي که مردم مسلمان ما در حفظ نواميس خود دارند و با توجه به وضع نامناسب جوامع غربي از نظـر                     

گردنـد    مانند و هرگز بوطن خـويش بـازنمي          دانشجويان همانجا مي   هاي فراوان آنجا و اينکه درصد بااليي از         اخالقي و آلودگي  
 »کند؟ چه مشکلي را از مردم حل مي

 ۲۰/۷/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۲۳

 ۶/۹/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۲۴
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 ۴/۲/۱۳۷۹ روزنامه اطالعات،  -۲۵

 ۲۱/۴/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۲۶

 ۵/۶/۱۳۷۷ روزنامه اطالعات، -۲۷

 ۲۸/۹/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۲۸

 ، دکتر رحيم شرکا، استاد اقتصاد۲۲/۱۲/۱۳۷۸زنامه اطالعات،  رو -۲۹

 ۲/۸/۱۳۷۹ روزنامه اطالعات،  -۳۰

 ۳/۳/۱۳۷۹ روزنامه اطالعات،  -۳۱

 ، خانم خاتمی نماينده مشهد در مجلس شورای اسالمی۲/۶/۱۳۷۹ روزنامه اطالعات،  -۳۲

 ، دکتر عظيمی۲۳/۱۲/۱۳۷۸ روزنامه اطالعات،  -۳۳

 ۲۲/۸/۱۳۸۰  روزنامه اطالعات، -۳۴


