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آیا ترامپ آخرین
حلقه برخورد تمدنها است؟

 17ســال پیش بود .این عجیبترین فیلم زندهای بود
که مــردم جهان میدیدند .فنــاوری ماهوارهای قدرت
خــود را بــه رخ کشــانده بــود و همــه در حال تماشــای
ســوختن یکی از برجهــای دوقلو و پریــدن برخی افراد
از طبقات باالی آن به داخل خیابان بودند که یکباره
یک هواپیمای جدید در مسیر برج دیگر ظاهر شد و چند ثانیه بعد هواپیما به
طبقات باالی برج اصابت کرد و داخل برج محو شد و از طرف دیگر برج فقط
آتش بود که زبانه میکشــید .و این ســرآغاز دنیای جدیدی بود که میلیونها
نفــر ،بلکــه میلیاردها نفر آن را به صورت زنده تماشــا میکردند 11 .ســپتامبر
آغاز این مرحله از دوران سیاســت بینالملل بود .چند ســاعتی نگذشــت که
هــر دو بــرج یکــی پــس از دیگری فرو ریخــت و دنیــا را در بهــت و حیرت فرو
برد .پرســش مهمتر از اینکه چه کســانی این کار را کردند ،این بود که حاال چه
خواهد شد؟ همه میدانستند که جهان در آستانه تحولی جدید است .مدتی
بعد حمله به افغانستان و سپس عراق و بعدها لیبی و سوریه آغاز شد و کل
خاورمیانه با بیثباتترین وضعیت تاریخی خود مواجه شــد .ایاالت متحده
نیــز هزینههــای مــادی و نیــروی انســانی فراوانــی را پرداخــت ولــی برخالف
ادعاهای اولیه آنان ،نه تنها ثبات و آرامش به منطقه نیامد ،بلکه ترکشهای
 11ســپتامبر در قالب داعش پا به عرصه میدان گذاشــت که نیروهای القاعده
جلوی داعش افراد متمدن و شــاید هم ســکوالر!! محسوب میشدند .جنگ
داخلی نیز بیش از  10ســال اســت که چند کشــور منطقه را درگیــر خود کرده،
تنشها در حدی اســت که حتی شــورای همکاری خلیج فارس را که  6کشــور
متحد محسوب میشدند وارد تقابل با یکدیگر کرد.
ریشه این بحرانها در کجاست؟ بدون تردید بخش مهمی از آنها ریشه در
تضادهای داخلی جوامع و کشــورهای منطقه دارد .کشــورهایی که نتوانستهاند
مشــکالت خود را به صورت پایدار حل کنند .ولی این همه ماجرا نیست .بلکه
تضادهای تمدنی نیز این بحران را تشــدید کرده است .برای مثال هانتینگتون
در ســال  1992نظریــه برخــورد یا جنــگ تمدنها را مطــرح کــرد .در آن دوران
فروپاشی بلوک شرق ،جنگهای مذهبی و نژادی مهمی را ایجاد کرده بود که
مهمترین آنها جنگهای بالکان بود .هانتینگتون بر اساس فهم خود از جهان
آن زمان ،معتقد بود که تغییرات جهانی به ســوی برخورد و تقابل فرهنگها
و تمدنهایــی پیــش مــیرود کــه هرکــدام قطبها یا حامــان هر یــک از چند
تمدن هستند .این نظریه با توجه به سابقه هانتینگتون که یک نظریه پرداز به
نســبت دست راستی شناخته میشــد اینگونه فهمیده شد که نه فقط توصیف
وضــع موجود اســت ،بلکه هدف تجویزی و تهییجی هــم دارد .به این معنا که
میخواهــد به تمدن غــرب به عنوان مهمترین تمــدن و بازیگر توصیه کند که
آمــاده مقابلــه بــا تمدنهای دیگــر و به طور مشــخص تمدن چین و اســامی
باشــد .این تجویــز اگرچه در آن نظریه به این صراحــت نبود ولی چنین چیزی
به نوعی از آن اســتنباط میشد .چنین استنباطی موجب میشد که طرفین در
برابر یکدیگر سنگر بگیرند و به سوی چنین تقابلی حرکت کنند و در نهایت نیز
این نظریه را محقق کنند .بنابراین نظریه هانتینگتون در واقع «پیشبینی خود
محققکننده» بود .یعنی بیان این پیشبینی منجر به تحقق آن نیز خواهد شد.
ولی یک تعبیر دیگر هم وجود داشت که نظریه
ادامه در صفحه 2
هانتینگتون نوعی «پیشبینی خود مخرب» است.

در فاصلــهای کوتــاه از برگزاری مجمع ســاالنه ســازمان
ملل متحد شاهد آن هســتیم که برخی محافل سیاسی
یادداشت
و رســانهای حضور رئیــس جمهوری امریکا در نشســت
شــورای امنیــت ایــن ســازمان را بهانــهای بــرای ابــراز
مخالفت خود با سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک
قــرار دادهانــد .البته باید توجه داشــت که ایــن مخالفان
طیفــی هســتند که مخالفتشــان بســتگی بــه حضور یا
فریدون مجلسی
عدم حضور آقای حســن روحانی در سازمان ملل ندارد
کارشناس مسائل
و حتی اگر تصمیم ایشان بر نرفتن قرار داشت ،از همان
بینالملل
تصمیــم مبنایی برای ابراز مخالفت میتراشــیدند .این
همه در حالی است که اساساً حضور در مجمع ساالنه و
موضوع رســیدگی به شکایت امریکا علیه ایران در شورای امنیت دو موضوع
کامالً مستقل از یکدیگر است.
رؤسای جمهوری کشورمان کمابیش در مقاطع مختلف از تریبون سازمان
ملــل برای طرح دیدگاههای جمهوری اســامی ایران بهره بردهاند .چنان که
شــاهد آن بودیم که آقای محمود احمدینژاد با هیأت همراهی پر تعداد به
نیویورک ســفر میکردند و البته متأســفانه با برخــی موضعگیریهای انتقاد
برانگیــز زمینهســاز واکنشهایی میشــد کــه با اغمــاض ،چندان در راســتای
اعتالی جایگاه کشــور در عرصه بینالمللی قرار نمیگرفت اما عجیب اســت
که در آن زمان هیچ یک از چهرههایی که امروز نگران هتک و تحقیر هستند،
نگران آن روند نبودند.
این مخالفتها در حالی است که اگر ایران حرف و موضع سازندهای برای
گفتــن در عرصــه بینالملل دارد چه بهتر که این موضع را از باالترین جایگاه
و در یکی از مهمترین این گردهماییهای رهبران سیاسی جهان عرضه کند.
ایران در شــرایط حال حاضر نه فقط با تحریمهای اقتصادی که با تحریم
رسانهای و خبری مواجه است .بیانات ،دیدگاهها و مقاالت مقامات کشورمان
در داخــل بازتــاب پیــدا میکنــد اما چنان کــه بایــد انعــکاس بینالمللی پیدا
نمی کند و یا انعکاسش بسیار اندک است .بنابراین حضور در مجمع عمومی
ســازمان ملــل و ســخنرانی عالیترین مقــام اجرایی کشــورمان در آن بهترین
فرصت اســت کــه این دیدگاههــا انعکاس بینالمللی داشــته باشــد .البته که
ایــن فرصت ،فرصتی دوســویه اســت و ما هم میتوانیم در جایــگاه دیدگاهها
و انتقادات دیگران بایســتیم .زیرا این یک واقعیت اســت که انسان نه از دفاع
از خود باید هراس داشــته باشــد و نه از شــنیدن انتقاد نسبت به خودش و اگر
انتقاد وارد باشد ،باید این شجاعت را داشته باشد که انتقاد درست را بپذیرد.
امــا در مورد آنچــه مبنای مخالفتها بــا حضور روحانی در ســازمان ملل
شــده اســت یعنی جلســه شــورای امنیت بایــد گفت ،اگــر اتهامــی در مرجع
رســمی قانونــی ســازمان ملل متحد علیــه ایران مطرح میشــود ،چــرا نباید
نماینــدهای صاحــب مقام دســتکم در حد وزیــر امور خارجه در آن جلســه
حضــور داشــته باشــد و بگوید که کشــور من صلــح و امنیــت بینالمللی را به
خطــر نینداخته اســت و بگوید به چه حقی چنین اتهامی علیه کشــور و ملت
ایران مطرح میشــود .این حقیقت عریانی اســت که «آن را که حســاب پاک
اســت از محاســبه چه باک اســت» .این مهم البته باید به تشــخیص و صالح
تصمیمگیران ارشــد نظام برســد اما باید موضوع حضور رئیس جمهوری در
سازمان ملل را ورای این مسأله ارزیابی کرد.
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روی خوش به نخبگان نشان دهیم

دربــاره مهاجــرت
بایــد بگویــم کــه مــا در وزارت علوم
حساســیتی در
ایــن بــاره نداریــم .شــخصاً معتقــدم
یادداشت
موضوع مهاجرت
برای کسب علم الزم است همچنین
مهاجرت یک حق
طبیعی اســت و در قرآن هم در این
باره توصیه شــده
است که هجرت کنید و ببینید در دنیا
چه خبر اســت .در
دنیــای امروز «مهاجــرت» به هدف
کسب علم کار
پسندیدهای محسوب میشود همچنین
منصور غالمی اگر کســی از کشور
خارج شــود برای آشنایی با کشورهای
وزیر علوم دیگــر و آشــنایی با
ملل دیگــر هــم از ویژگیهای خوب
مهاجــرت اســت.
اصل اینکــه یکی برود اصــالً موضوع
بدی نیســت حتی اگر آن شــخص نخبه
باشد .اما مشکل ما در مهاجرت افراد
آنجایی
سختگیرانه
می
شــود
که نخبگان
ما از کشور خارج شوند و دیگر حاضر
نباشند به کشور خودشان بازگردند ،در
اینجا موضوع برای ما حساس میشود.
با این
حال در چند سال گذشته این اتفاق
افتاد و ما از زمانی که دولت یازدهم
روی کار آمد تمام تالشمان را کردیم تا
به این وضعیت سرو سامانی دهیم.
حال شــاید این ســؤال پیش آید که
وضعیت ما در مهاجرت نخبگان بحرانی
اســت و اگــر بحرانــی اســت وزارت علوم
چــه کاری برای بازگشــت نخبگان در
دستور کار دارد؟ ما درباره مهاجرت
نخبگان وضعیت بحرانی نداریم .اما باید
اقداماتــی انجام
دهیم
تا
بتوانیم
نخبه
هایی
که
به
خارج از کشــور رفتهاند را در
مراکز علمی خودمان جذب کنیم .یعنی
نخبههای ایرانی از کشور خارج شوند
و
علم را به دست بیاورند و بعد از دوران
تحصیل به کشور خودشان بازگردند.
این
کاری است که مسئوالن وزارت علوم
باید بدرستی انجام دهند .برای انجام
این
وظیفه باید همه دســتگاهها دســت
به دست هم دهند تا شرایط بازگشت
نخبهها به کشــور فراهم شــود و البته
قوانین و مقررات و فضای اجتماعی هم
بــرای این حضور مهیا شــود .متأســفانه
هماکنــون وقتی صحبت از بازگشــت
مغزها میشود همه نگاه شان به
دانشگاهها است تا آنها شرایط کاری را برای
نخبهها فراهم کنند این تلقی نادرست
است مگر چقدر کار در دانشگاهها برای
افراد وجود دارد .انتقال دانش فقط در
دانشگاه نیست البته که دانشگاهها فضا
را
بــرای
نخبگان
بــاز
کردهاند اما ما نیاز به
راهاندازی شــرکتهای دانش بنیان
داریم تا نخبگان ما در
این شرکتها دست به تولید بزنند.
در
سوی دیگر وزارتخانههای دیگر هستند
که باید به فکر نخبهها باشند و شرایط
را
بــرای حضــور نخبهها در دســتگاهها
فراهــم کنند .به نظــرم این موضوعات
در وزارت علوم عملی شــده اســت و
دیگر دســتگاهها هم باید به این موضوع
توجه داشــته باشــند .البته باید توجه
کنیم اتفاقاتی که بــرای نخبگان میافتد
نباید بســیار مأیوسکننده باشــد .ما در
وزارت علوم در دو ســال اخیر شرایط را
برای رفت
و
آمد
اســتادان
ایرانی
مقیم
خارج
از کشــور و اســتادان ایرانی که در
کشورهای دیگر دورههای
علمی و تحقیقاتی میگذرانند باز کردیم.
همچنین دانشجویان ایرانی که در خارج
از کشور تحصیل میکنند چه بورسیه
ما و
چه بورســیه دیگر کشــورها باشــند یا
حتی به طور آزاد بورســیه دانشــگاهی
شــدهاند میتواننــد بــه کشــور برگردنــد و
فعالیتهــای علمی داشــته باشــند.
به
طوری
که
در
سال
گذشته
۱۵۰
پروژه
تحقیقاتی را با کمک دانشمندان ایرانی
داخل و خارج از کشــور نهایی کردیم.
همچنین  43۰پروژه در وزارت علوم بین
محققان ســایر کشــورها و ایران بهطور
مشترک عملیاتی شده اســت و  22دوره
مشترک دانشگاهی بین دانشگاههای
داخل و خارج برگزار شده است که برای
این
دورهها مدرک برای دانشجویان صادر
شده است .بخشی از این دورهها در
ایران
بخشــی هم در خارج از کشــور برگزار
شــده اســت که در این تعامالت هم
تعدادی قابل توجه از استادان ایرانی
مقیم خارج یا شاغل در آن دانشگاهها با
ما همکاری کردند.بیش
از
2۱۰۰
چهره
علمی
در
ســال
گذشته از مراکز علمی و
دانشگاهی ما بازدید داشتند عالوه بر این
 ۱45۰عضو هیأت علمی در همایش
هــای دانشــگاههای مختلف دنیا حضور
پیدا کردند که بیــش از  8۰۰نفر هم در
اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک به
دانشگاههای دیگر مسافرت کردند .ما
تالش میکنیم همین برنامهها را
گســترش دهیم تا با کمک دیگر ســازمانها
بتوانیم
در جذب نخبگان ایرانی موفق باشیم.

مهاجرت بهدلیل

ثبات و امنیت؛ پاسخها از جنس دیگر!

ریشه های یک سوءتفاهم جمعی

علیرضا

وپریسا همراه فرزندشان برای ادامه

تحصیل به استرالیا مهاجرت کردند

بزرگسالیاست.
به
دلیل خسته شدن از وضعیت داخلی
دارنــد« .امنیــت و آرامــش اجتماعــی»
پنجمینعاملنیزبرمیگرددبهآندسته و
فقــدان ثبــات در شــرایط داخلــی ،در
ازنهادهایمیانجیماننددفاتر
مهمتریــن دلیلــی بــوده اســت کــه افراد
مهاجرت جستوجوی مهاجرت هستند.
یــا ویزاهای خــاص که
نخبگان مختلف آن را انتخاب کردهاند.
میتوانــد در چهار ایرانــی بهدنبال
امیر ناظمی
دالیل علمی-فناورانه یا بهعبــارت
عامــل فوق تأثیر
دیگــر
مهاجــرت
عضو هیأت علمی مرکز
بگــذارد .بهعنوان مثال اقتصادینیستند.
تحقیقاتسیاست
برگــزاری التــاری ســاالنه ایــاالت متحده
دانشآموختــگان ایرانــی ،مشــابه بــا
مطالعاتــی کــه در چنــد ســال اخیــر در
علمی کشور
امریــکا ممکــن اســت شــرکتکنندگان
مهاجــرت دانشآموختگان کشــورهایی
خصــوص مهاجــرت دانشآموختــگان
مختلفی داشته باشد ،تنها بهدلیل آنکه
ماننــد هنــد یــا چیــن کــه بهدنبــال
.۱ ëمدلسازیمهاجرت
دانشــگاههای برتر ایران و مهاجرت آنها
هزینه مالی و زمانی ندارد!
موقعیتهای شغلی یا تحصیلی بهتری
انجام
مهاجرت را میتوان در
شــده اســت ،شــدت ایــن عامل را از
کشور
یک مدل جاذبه -تفــاوت اصلی
خود
میــان
مهاجرت
می
مهاجــرت
کنند؛
نیست.
نخبگان بیــش از
دافعه مدلســازی کرد.
گذشــته ارزیابــی کرده اســت .در در
در این مدل یک بــا مهاجــرت
مطالعــه دیگــری کــه در ســال ۱3۹۱
عمومــی در تغییــر وزن ادامه به سه
مهاجر از کشور ،وطن یا
مطالعه انجام شده در چهار در
شهر خود (مبدأ) مؤلفههای مدل
میــان  ۱۴۰نفــر از افــراد مایــل بــه
جاذبه-دافعه مهاجرت سال گذشته اشاره
می
شود.
تصمیــم بــه مهاجرت به کشــور یا شــهر
است .مهمترین تفاوتها عبارتند از:
مهاجرت کشور انجام شده و در همایش
دیگری (مقصد) میگیرد .بر اســاس این
عوامل دفعی برای نخبگان همواره کمتر
مدل حداقل چهار عامل اصلی
منجر
به
از
عوامــل
دفعــی
برای جامعــه عمومی
مهاجرت میشــوند .در میــان این چهار
است .جامعه نخبه اصوالً آشنایی با زبان
عامل ،دو عامل مشوق مهاجرت هستند،
خارجیدیگرداشته،تفاوتهایفرهنگی
یعنی عوامل رانشی و کششی که تعریف
کمتری داشــته و دارای مهارتهای مورد
آن در زیر آمده است:
پذیرش جهانی است .به همین دلیل ،در
عوامل رانشــی :عوامل منفــی موجود در
مجموع عوامل دفعی کمتری دارد.
جامعه مبدأ که فرد بهدلیل آن مؤلفهها
عوامــل بازدارنــده بــرای آن دســته از
تصمیم به مهاجــرت میگیرد .بهعنوان
نخبگانی که در کشور مبدأ خود از پذیرش
مثال
فقدان امنیت یا آزادی میتواند یک و
جایــگاه اجتماعی مناســبی برخــوردار
عامل رانشی باشد.
هستند ،بیشــتر است .بهعنوان مثال یک
عوامــل کششــی :عوامــل جذابــی کــه در
پزشــک که در کشــور مبدأ خود هم دارای
کشــور مقصد وجــود دارد و فرد تصمیم
شــأن اجتماعــی بــاال و هم درآمــد مالی
دارد تــا بــر اســاس آن مؤلفهها به کشــور
مناســب
اســت،
کمتر
میل
بــه مهاجرت
دیگر بــرودً .
مثال در کشــور دیگری امکان می
یابــد .بههمین دلیل اســت کــه «فرار
رشد یا فرصت توسعه علمی دارد و فرد
مغزهــا» در ســنین پایین بســیار بیشــتر
تصمیم به مهاجرت میگیرد.
بــوده و در صورتــی که فرد در کشــور مبدأ
در کنــار
عوامــل مشــوق ،دو عامــل هــم در
سنین پس از فارغالتحصیلی تصمیم
کاهنده مهاجرت هستند که
عبارتند
از:
به
مهاجرت
نگیرد ،در سنین
میانسالی با نتیجــه مطالعــه وزارت
عوامل بازدارنده :عواملی که فرد بهدلیل
ورزش و جوانان «هماندیشــی
احتمال پایینی مهاجرت خواهد کرد.
در
علمــی در امــور نخبگان» که
آنهــا تمایــل دارد تا
ســال  ۱3۹3در خصــوص عوامــل
باالتر از ایران هستند ،چهار کشور جزو
در کشــور خــود باقی «.۲ ëنبود
ارائه و منتشر شــده است ،نشان میدهد
نخبگان ،سیاســتهایش را معطوف به
احســاس امنیــت» واقعیت مهاجــرت
بمانــد .مثالً تمایل
جوانــان نشــان میدهــد عواملرانشیبیشازعواملکششیمهم دانشجوپذیرترین کشورها هم هستند .به
بــه نزدیکی با والدین مهاجرت
حوزه علم و فناوری کرده است؟»
و خانواده خــود یکی
عبارت دیگر
مهمترین عامل از جنس عوامل رانشی
از مهمترین عوامل مطالعــات
چهار کشور امریکا ،فرانسه ،اگــر
بوده است و این مطالعه تأکید میکند که
موضــوع اصلــی در حوزه سیاســی-
انجــام شــده در کشــور است و آن
بازدارنــده مهاجــرت اســت .همچنیــن
عامل نیز «رفاه ،امنیت و آینده بخــش عمــدهای از پاســخدهندگان ،نه آلمان و مالزی کشورهای دانشجوپذیری
نشــاندهنده یــک پدیــده مهــم
اجتماعی اســت ،چرا باید از معاون علم
هم
عاملی مانند جایگاه
اســت .برتر» است .پاسخدهندگان در
هستند و تراز کلی این کشورها مثبت و
اجتماعی مناسب ،پدیدهای که تمایز
خصوص تنهــا «امنیت و آینده
فناوری رئیس جمهوری بخواهیم که در
اصلی ایران را با برخی رفاه ،امنیت
خود» بلکه بیش از اســت.
یک عامل بازدارنده است.
و آینده در کشور دچار تردید آن
همچنیــن عربســتان بهعنــوان این
دیگــر از کشــورهای مهاجرفرســت دنیــا
«امنیت و آینده فرزندانشان» عاملی
خصوص سیاستگذاری کند و در این
عوامــل دفعــی:
هســتند .هرچند امنیت در ایران از
یکــی دیگــر از کشــورها ،بخــش اعظــم
عواملــی کــه در جامعه نشانمیدهد:
منظر اصلی در مهاجرتشان است.
خصوص به پرسشها پاسخ دهد؟
آماری
مقصــد وجــود دارد و فــرد بهدلیــل آن
وضعیت مناسبی دارد ،اما امنیت .۳ ëپرسشــی در خصــوص ســاختار دانشــجویانش بورســیه دولتــی بــوده و
«مهمتریــن عامــل مهاجــرت در
ایــران
بیــش
ســاختار حکمرانــی کشــور گویــی
از
آنکــه
عوامل ترجیح می
پــس
از
دهد
امــری
تا
عینی
تحصیل
بــه کشــور بازمیگردند.
باشــد ،امری سیاستگذاری
مهاجرت نکند .عوامــل رانشــی
ســوءتفاهمی دســتهجمعی اســت در
هســتند و جنــس ایــن ذهنی است.
اگــر
بهعنوان مثال نا آشنایی
دو کشــور هنــد و چین را نیــز بهدلیل
با زبان یا فرهنگ عواملرانشی،
سیاســتگذاری مناســب از جایــی آغــاز
مقابــل واقعیــت کشــور .مــا تصمیــم
ترکیبیسیاسی-اجتماعی در مطالعــه
کشــور مقصد یــک
دقیقتــری کــه توســط میشــود که ما بدون تعصب ،چالشها جمعیت بــاال حذف کنیــم ،در حقیقت
ً
عامــل دفعی اســت است»! این امر
گرفتهایــم تــا علتهــای واقعــی را
خصوصا برای مهاجرت «پژوهشکده
یــا نیاز بــه یادگیری مجــدد و به
سیاستگذاری علم و فناوری را شناســایی کنیم و بهدنبال پاســخهایی ایــران و ویتنــام هســتند کــه اصلیتریــن
دنبال آن نخبگان دوچندان است.
و
نبینیــم و دل خــوش کنیم به یــک دروغ
آزمون و کســب مجوزهای مهارتی مانند
صنعت دانشــگاه شــریف» و «مؤسسه
دانشجوفرستهایجهانهستند.
بهعبارت دیگر نخبگان ایران ،نه به
بــرای آن برآییــم .ما نیاز داریــم که قبول
دســتهجمعی .در پژوهشها نشان داده
دنبال مطالعــات جمعیتــی» روی
اگر فرض کنیم مطالعات
رانندگــی و کســب گواهینامــه رانندگی یا
 ۴۱۰نفــر از کنیم عامــل اصلــی
یافتن فرصتهای بهتــر دانش
فوق ،بازنمایی میشود که تحصیل و اشتغال مجموعاً
آزمــون مجــدد بــرای
مهاجــرت ایرانیان ،واقعیت
اندوزی و فارغالتحصیالن و دانشجویان
کشور است ،این پرسش جدیتر 2۵
مجــوز فعالیت در رشد علمی در
مهاجرت اشــتغال یــا تحصیــل
درصد از عوامل مهاجرت هســتند و
کشــورهای دیگر هستند و کــرده از ایــران در
برخی حوزهها ،یکی از
نیســت .ایرانی که میشود که
ســال
مهم
«اگر
ترین
عامل
۱3۹۵-۹۶
عوامل
انجام
مهاجرت
نه
بــر
در
نخبگان،
جســتوجوی
اســاس آمار جهانــی یکی از  ۱۰کشــور
ســاختار بنیاد نخبگان کشــور در بهترین
فرصتهای شغلی شــد ،نشــان
دفعــی ،خصوصاً در
میدهــد در دســتههای اصلــی دانشجوفرســت جهانــی اســت عوامــل اجتماعی-سیاســی اســت ،پس
ســنین میانســالی و و درآمــدی در
حالت میتواند در این دو حوزه تأثیرگذار
ســایر کشــورها؛ بلکــه آنان مختلف،
عوامل رانشی اهمیت بیشتری (اداره آمــار امریــکا) و از میــان  ۹کشــوری چــرا بنیاد نخبــگان بهعنــوان یــک نهاد
باشــد ،یعنــی در بهتریــن حالــت نهــاد
متولــی جــذب و افزایــش مانــدگاری
سیاستگذار ما ،تأثیرگذار نخواهد بود!

«مهمترین عامل مهاجرت در
ایران عوامل رانشی هستند و
جنس این عوامل رانشی ،ترکیبی
سیاسی-اجتماعی است»! این امر
ً
خصوصا برای مهاجرت نخبگان
دوچندان است

«ایران» در میزگردی ادعای روند صعودی
خروج نخبگان از کشور را بررسی می کند
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آیا مهاجرت نخبگان
افزایش یافته است؟
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مقابله با تحریم رسانه ای در نیویورک

در صفحات دیگر
محمود
صادقی:رویکردامنیتیراکناربگذاریم
حسین ایمانی
جاجرمی :فرار یا مهاجرت مغزها؟
حسین ساالر آملی:ما هم برنامه داریم
فاطمه
سعیدی:لزوم بازسازی اعتماد عمومی

 بیانیه کارگزارانبرای تقویت دولت بود
 مسأله اصلی دولت روحانینبودهماهنگیاست

نبرد با دشمن فرضی
در سرمای سیبری

در بزرگترین مانور نظامی روسیه ،بیش از
 300هزار نیرو و  36هزار تانک حضور دارند

آیا مهاجرت نخبگان
افزایش یافته است

سال
بیستوچهارم شماره 6874
چهارشنبه  21شهریور 1397

رمزگشایی
از نقشه های تخریبی
« دولت سایه »

دانست و خواستار فراهم شدن شرایط قانونی در کشور شد تا بخش
خصوصی میداندار اقتصاد باشد.وی با تأکید بر اینکه بنده تا جان
در بــدن دارم از بخــش خصوصی حمایت میکنــم ،گفت :زمانی
خدمــت رهبر معظم انقالب بیان کردم که در زندگی شــخصیام
بــا هیچ بخش خصوصی ارتباط نزدیک و رفت و آمدی نداشــته و
در جایی نیز کارخانهای ندارم ،اما به این باور رسیدهام که شکوفایی
اقتصاد کشــور راهی جز حمایــت از این بخش ندارد.جهانگیری با
یادآوری اینکه این جمله را مطرح کردم تا بخش خصوصی بداند
در این شــرایط تنها نیســت ،ادامــه داد :دولت از بخش خصوصی
ســالم تــا آخــر حمایــت
ادامه در صفحه 2
میکند.
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«ایران» در میزگردی ادعای روند صعودی
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عکس :ابوافضل نسائی  /ایران

تنبیه مالیاتی برای
خریداران انبوه سکه

خستهایم اما برای مسابقات
جهانی انرژی داریم 23

محسنهاشمی
در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد

 جهانگیری :تا جان در بدن دارم از بخش خصوصی حمایت میکنم حساب بخش خصوصی سالم از رانت جویان جدا است شرایط امروز مدیرانی میطلبد که پای کار مردم بایستندمعــاون اول رئیــس جمهــوری تفکــر
گـــزارش چپگرایانه مبنی بر مبارزه با پولدارشدن را
گـروه سـیاسی یکی از تهدیدات بخش خصوصی دانست
و تأکید کرد :اگر میدانداری بخش خصوصی و اجرای سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساســی که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ
شــد را پذیرفتیــم ،بــه ایــن معنا اســت که بخــش خصوصی هیچ
سقفی برای پولدار شدن ندارد و به هر میزان که فعالیت و کار کند،
میتواند دارایی داشــته باشــد و کسی حق ندارد نسبت به آن بخل
بورزد.به گزارش ایرنا ،اســحاق جهانگیری روز گذشــته در همایش
«مبادلــه قرارداد و معرفی طرحهای صنعت آب و فاضالب و آب
و بــرق» ،بخــش خصوصی را موتــور محرکه و آینــده اقتصاد ایران

گفتوگوی «ایران» با معنوینژاد:

عکس :بهنام صدیقی

ت دولت
حمای 
از بخشخصوصی

2

برپایی هفدهمین سالگرد مراسم حمله  11سپتامبر

شــهرهای مختلف امریکا شب گذشــته شاهد برپایی مراسم سالگرد حمالت
 11ســپتامبر بودنــد .در پنســیلوانیا دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریکا
در مراســم ویــژه این روز شــرکت و مایک پنــس ،معاون او نیز ســخنانی را در
ساختمان بازسازی شده پنتاگون بیان کرد.
بــه گزارش «ایران» به نقل از روزنامه «سانفرانسیســکو کرونیکل» ،دونالد
ترامپ در مراســم ویژه شنکسویل در ایالت پنســیلوانیا شرکت کرد .جایی که
چهارمین هواپیمای ربوده شــده توســط تروریســتها بنا بود به ســوی هدفی
در واشــنگتن حرکت کند ،ولی با شورش  40مسافر این هواپیما ،در مزرعهای
دراین منطقه ســقوط کرد و از به نتیجه رســیدن نقشــه تروریســتها بازماند.
دونالد ترامپ در سخنان خود در این مراسم با اشاره به این رویداد مسافران
پرواز  93را قهرمان خواند و گفت :آنان به قهرمانان نامیرای امریکا پیوستند.
او ســپس بــا تأکید بــر اینکه هــر کاری را انجــام میدهد تا امریــکا امن بماند،
مدعی شد :آینده امریکا توسط امریکاییها نوشته میشود.
مایــک پنــس ،معــاون رئیسجمهــوری امریــکا نیــز کــه این روزهــا حرف
و حدیثهــای بســیاری دربــاره توطئهچینیهایــی بــرای جانشــینیاش بــه
جــای ترامــپ شــنیده میشــود ،در مراســمی در ســاختمان بازســازی شــده
پنتاگــون کــه در  11ســپتامبر  2001هدف قرار گرفت ،حاضر شــد و گفت :تمام
نســلهای امریکا باید از آنچه در ســال  2001رخ داد ،آگاه باشند .تروریستها
میخواستند روحیه ما را نابود کنند ،اما موفق نشدند.

پیروزی ایران در دیدار دوستانه برابر ازبکستان

اولین بازی ،اولین برد

تیم ملی شــب گذشته در اولین دیدار خود در راه آمادهسازی جام ملتهای
آســیا در تاشــکند برابر تیم ملی ازبکســتان قرار گرفت .کارلــوس کیروش در
این مسابقه امیر عابدزاده را درون دروازه قرار داده بود و نفرات دیگری مانند
اشــکان دژاگــه ،علی قلــی زاده ،وریا غفــوری و میالد محمدی هم نســبت به
ترکیب اصلی ایران در جام جهانی دیگر تغییرات ترکیب تیم ملی بودند.
یوزها همانند همیشــه در نیمه اول نمایش خوبی در خط دفاعی و میانی
داشــتند ولی در بخش هجومی ضعیف کار کردنــد و به غیر از یک موقعیت،
نتوانستند خطر چندانی روی دروازه ازبکستان خلق کنند.
در مقابــل شــاگردان هکتــور کوپــر در حضــور تماشاگرانشــان بیشــتر روی
توپهــای بلند پشــت مدافعــان ایران در ضــد حمالت و ارســال از جناحین
برنامه داشتند که آنها نیز در زدن ضربات آخر دقت الزم را نداشتند تا مثل
ایــران در امــر گلزنــی موفق عمــل نکنند تا نیمه اول با تســاوی بــدون گل به
پایان برسد.
نیمه دوم در شرایطی آغاز شد که دو تیم دست به تعویضهای مختلفی
زدنــد و کیروش هــم بازیکنانی مانند طارمی را به میدان فرســتاد و در ادامه
هم مهدی ترابی را روانه میدان کرد.
در ایــن شــرایط یکــی از حمــات ایــران جــواب داد و در دقیقــه  67علــی
قلــی زاده با حرکت تکنیکی از ســمت چپ ،بازیکن مقابــل خود را از پیش رو
برداشــت و به ســعید عزتاللهی پاس داد و او هم با یک پاس طولی مهدی
ترابی را صاحب توپ کرد و این بازیکن هم با یک بغل پا دروازه ازبکستان را
باز کرد و این بازی با همان نتیجه یک بر صفر به پایان رسید.

ســالم

همــراه بــا آثــار و گفتارهایی از وزیــر علوم:
روی خوش به نخبگان نشــان دهیم  /محمد
علــی دهقــان :دانشــجویان تهران و شــریف
بیشــتر مهاجــرت میکننــد /امیــر ناظمــی:
ریشه های یک سوءتفاهم جمعی  /محمود
صادقــی :رویکــرد امنیتــی را کنــار بگذاریــم /
حســین ایمانی جاجرمــی :فرار یــا مهاجرت
مغزها؟  /حســین ســاالر آملی:ما هم برنامه
داریم/فاطمهسعیدی:لزومبازسازیاعتماد
عمومی
 11تا 14

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شــما را می شنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■  90هــزار ریال بابت خدمات ویژهای که اســتفاده نکردم...780 /
نظــــــــر
 :0911همــراه اول توســط شــرکت ...پیامــک داد که شــماره شــما
مـــــردم
جهت دریافت اخبار ورزشی فعال شده است .همان لحظه من
انصــراف دادم حــاال در قبــض مبلغ  90هــزار ریال به عنوان خدمــات ویژه اضافه
نمودهاند .از وزارت محترم ارتباطات و شرکت مخابرات خواستار رسیدگی هستم.
■ کار غیراخالقــی کیهــان در ریختــن آبروی افــراد  /فاطمــه بیانی :روزنامــه کیهان
اســامی  12نفر از متهمانی که در فروش تلفن همراه در بازار نقش داشــتند چاپ
و همــراه با اســامی ،تصاویر آنها را نیز منتشــر کرده اســت .در گذشــته روال چنین
بود که تا اتهام فردی اثبات نمیشــد تصویر او را منتشــر نمیکردند یا شــطرنجی
میکردنــد تــا آبــروی افــراد بیجهت از بیــن نرود .از مســئوالن خواهشــمندیم به
جهت حفظ آبروی افراد تا اتهام فرد اثبات نشــده اســامی ،تصاویر و مشــخصات
آن را در رسانهها منتشر نکنند.
■ شــرکتهای شستا متعلق به کارگران و کارمندان است /سید علی میر اسماعیلی
 اسالمشــهر :اخیراً مدیرعامل محترم ســازمان تأمین اجتماعــی اعالم کردند کهشــرکتهای شســتا متعلــق به ســازمان تأمیــن اجتماعی در آســتانه واگــذاری به
مردم اســت .آقای نوربخش باید توجه داشته باشــد که شرکتهای شستا متعلق
بــه کارگــران و کارمندان تأمین اجتماعی اســت و میبایســت به آنها واگذار شــود.
مســئوالن ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهتــر اســت بــه فکــر همسانســازی حقوق
بازنشســتگان باشــند که مجلس شورای اسالمی چند سال اســت آن را تأیید کرده
و باید اجرایی شود.
■ افزایــش ســه برابری قیمت لــوازم بهداشــتی  /آقای براتــی  -بروجــن :اینجانب
فروشــگاه لوازم بهداشــتی دارم .مدت یک ماه است قیمت پوشک ایزی الیف دو
تا ســه برابر شــده و اخیراً نایاب .این محصول برای افراد بزرگســال بیمار و رنجور
کاربرد دارد .این افراد مســن ،پدران و مادران ما هســتند و آبرومندند و با توجه به
مشکل جسمی خود به این محصول نیاز دارند .از مسئوالن خواهش میکنم برای
حل مشکل این افراد آبرومند فکری کنند.
■ مســئوالن در جهت رفع مشــکالت تدبیــر کنند  /آقای ســیجانلو  -مازنــدران :در
شرایط فعلی کشور و با توجه به گرانی موجود در بازار ،زندگی برای اقشار ضعیف
و آســیبپذیر جامعه بســیار ســخت شــده اســت .از مســئوالن درخواســت داریم
تصمیم جدی برای رفع مشکالت اتخاذ کنند.
■ گرانی پکیجهای ســاختمانی  /آقای خندان :قبل از گرانــی ارز ،قیمت پکیجهای
ســاختمانی بین یک میلیون و  700هزار تا  2میلیون تومان بود که در حال حاضر
با توجه به قیمت ارز به  5میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده اســت .با توجه
به اینکه این پکیجها ساخت داخل است ،این افزایش قیمت به چه دلیل است؟
من یک مصرفکننده هستم .از مسئوالن درخواست رسیدگی دارم.
■ هزینه باالی ســاخت و ساز در روســتایی از گیالن  /آقای ابوالحسنی :ما روستاییان
روســتای ســیاه داله شاندرمن از توابع اســتان گیالن جهت ساخت و ساز با مشکل
مواجــه هســتیم .هزینــه ســاخت و ســاز در روســتای اســتان گیــان از قبیــل پروانه
ساخت ،بنیاد مسکن و هزینههای نظام مهندسی بسیار باالست.

