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عمليات گروگانگيري

 برنامه توسعه آب و انرژي 
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود بسياري 
از مش��كالت كنوني در حوزه انرژي را متوجه 
ناكارآمدي هاي هشت ساله دولت تدبير و اميد 
كرد و نوشت: تأمين، مديريت و گسترش »منابع انرژي و آب«، موضوعي 
فانتزي نيس��ت؛رگ حيات هر كشور اس��ت و درباره شريان هاي حياتي 
نمي شود منتظر نسخه يا عنايت بيگانگان نشست. دوره هشت ساله دولت 
تدبير و اميد، در حالي در ميانه مرداد به س��ر آمد كه از صدقه سر برخي 
مديران آن، با چالش هايي در تأمين آب و برق و گاز روبه رو شديم. در همين 
چند سال اخير در كنار بحران كم آبي در برخي مناطق، شاهد سيل هاي 
ويرانگر در شمال، غرب، جنوب و جنوب شرق بوده ايم. هم از كمبود آب 
ش��كايت داريم و هم از س��يل و هدررفت قابل توجه مناب��ع آبي به علل 
گوناگون. هم بزرگ ترين ذخاير گازي را داريم و صادر كننده بوده ايم و هم 
با دغدغه تأمين گاز مورد نياز روبه رو شده ايم. هم مي توانيم صادر كننده برق 
و گاز باشيم- كه به ويژه قبل از دولت س��ابق بوديم- و هم گرفتار برخي 
تنگناها در تأمين نياز داخلي شده ايم.  كيهان در ادامه نوشت: بي تدبيري و 
عدم تدارك الزم در اين دوره، سبب شد تا دولت هر وقت مشكل كمبود گاز 
يا برق پديد مي آيد، برخي صنايع را مجبور به توقف توليد- و تشديد ركود 
و تورم- كند. اين خروجي مديريتي بود كه همه چيز، حتي افزايش منابع 
و تأمين آب خوردن مردم را به توافق با غرب ربط مي داد! س��وءمديريت 
پنهان در پشت اين ادبيات، به سرعت داشت كار مي كرد و بدترين كاركرد 
آن، نشنيدن هشدار دلسوزان و اصرار بر تحميق عمومي بود. برجام، ظاهري 
داشت و باطني. ظاهر آن، توافق هس��ته اي، اما باطن و روح آن به  عنوان 
توافق نانوشته، فلج كردن اراده »برنامه ريزي مستقل ملي« در بسياري از 
حوزه هاي زيرساختي، اقتصادي، سياسي، ديپلماتيك، فرهنگي و اجتماعي 
بود. دولت ايران در حالي كه طرف غربي، برجام را به ُسخره گرفته بود، خود 
را متعهد مي ديد خواس��ته هاي طرف مقابل را- از FATF و سند 2030 
گرفته تا توافق پاريس و... به اجرا بگذارد. تحليل خوش بينانه اين است كه 
وعده هاي برجامي دولت، گروگان غرب بود. صاحبنظران دلس��وز، چه 
خون دلي خوردند، وقتي غوغا و هيجان »توافق بُرد- بُرد با امريكا و غرب«، 
راه عقالنيت را بسته بود و آن را چاره رونق اقتصاد مي نمود. زمان الزم بود 

تا حقيقت پديدار شود. 
----------------------------------------------------

لغو تحريم ها  يك گام نزديك تر شده است
روزنام��ه آرمان ملی در گفت وگويي با حس��ن 
هاني زاده، سفير سابق ايران در لبنان، تناقض در 
رفتار و تغيير رويكرد كش��ورهاي عربي خليج 
فارس درباره مس��ئله هس��ته اي ايران را مورد 
ارزيابي قرار داد و به نقل از اين كارشناس مسائل منطقه اي نوشت: ايران در 
گذشته نيز همكاري هاي اقتصادي خوبي با كشورهاي عربي داشته است و 
در ادامه نيز اين زمينه مي تواند فراهم شود. ايران و امارات در برهه اي از زمان 
سطح بسيار بااليي از مبادالت تجاري داشتند و اين زمينه مي تواند در آينده 
نيز فراهم شود. ايران مشخصاً هيچ مشكلي با اين مقوله ندارد تا با كشورهاي 
عربي حوزه خليج فارس همكاري كند و به اين سمت نيز گام برداشته است. 
اگر كشورهاي عربي تحت تأثير امريكا و اسرائيل قرار نمي گرفتند، امروز نيز 
همكاري ايران با كشورهاي عربي تداوم داشت. تناقض در رفتار كشورهاي 
عربي نيز ريشه در همكاري با امريكا دارد. آنها يك روز تحت شرايط منطقه 
خواهان همكاري با ايران مي شوند اما روز بعد تحت فشار امريكا و اسرائيل 
عليه ايران موضع گيري مي كنند. امروز فهم مش��تركي در خصوص لغو 
تحريم ها عليه ايران به وجود آمده است و همين امر كمك مي كند مقداري 
از موانع گذشته از پيش روي احياي برجام برداشته شود. پيش بيني مي شود 
تا پايان سال جاري ميالدي، نخستين نتايج مثبت مذاكرات احياي برجام 
مشاهده ش��ود و اين رايزني ها خروجي مثبت داشته باش��د. آزادسازي 
پول هاي بلوكه شده ايران به مبلغ 3ميليارد و 600ميليون دالر در حقيقت 
نتيجه تالش هاي ديپلماتيك بوده است كه نشان داد جامعه جهاني ادبيات 
كاربردي را مورد توجه قرار مي دهد و اين مسير نيز مي تواند نتايج مثبتي 
داشته باشد. عربستان سعودي به عنوان مهم ترين كشور عربي در عرصه 
سياسي عالوه بر عرصه نظامي نيز آسيب پذير شده است. حكومت فعلي 
عربستان تمام اميد خود را به اين بسته بود كه ايران زير فشار قرار گيرد و 
اهداف خود را در منطقه اجرايي كند اما با شكست در يمن و روي كار آمدن 

دموكرات ها عماًل اين هدف از دست رفت. 
----------------------------------------------------

اين آب ماهي ندارد!
سرمقاله روزنامه ابتكار تنش هاي آبي در چند استان 
كشور را مورد بررسي قرار داد و ضمن سنجيده توصيف 
كردن حاكميت با اعتراضات مردمي توصيه كرد: براي 
عبور از اين بحران چاره اي نيس��ت جز اينكه به علم و 
عالم��ان رج��وع كني��م. در وهله نخس��ت مديريت 
فرآيندمحور به ما مي گويد كه براي تصميم گيري الزم است مشكل و 
ريشه هاي آن شناسايي شود، از مسيرهاي غلط برگشت و از متخصصان 
كاركشته فارغ از ديدگاه هاي كم ارزش سياسي براي يك برنامه زمانبندي 
استفاده كرد. اين يك موضوع ساده نيست. زيست ميليون ها ايراني با خطر 
روبه رو است و فرصت براي بي مديريتي دوباره وجود ندارد. الزم است تا 
هر آبي كه دس��تمان اس��ت را زمين بگذاريم و به مس��ئله كالن آب و 
بحران هاي ناش��ي از آن بپردازيم. ترديدي نيس��ت تصميم هاي آني و 
غيركارشناسي، اظهارنظرهاي تنش آفرين براي كسب محبوبيت و از اين 
دست اقدامات تنها وضعيت را بحراني تر خواهد كرد. شايد بايد گفت اين 
آب يا اين بي آبي جايي براي ماهيگيري شخصي، سياسي و قومي نيست. 
كشتي جغرافياي ايران در تالطم زيست محيطي قرار دارد و بايد براي آن 
از هر پتانسيلي فارغ از حواشي بي خاصيت استفاده كرد. براي اين منظور 
الزم است هر اقدام اشتباهي كه از ديد كارشناسي زيان آور است، لغو و به 
جاي آن تصميم هاي كارشناسي گرفته شود. همچنين در جريان قرار 
گرفتن مردم در يك فضاي شفاف  مي تواند همراهي مردم را براي تبعات 

احتمالي آن به همراه داشته باشد. 
----------------------------------------------------

آلودگي هوا، دردناك تر از كرونا
روزنامه صبح نو به آلودگي هوا كه گويي به يك 
اپيدمي در فصل سرما تبديل شده پرداخت و 
در توصيف سرفه هاي حاصل از اين آلودگي 
نوشت: مرد ميانسال كه در ايس��تگاه اتوبوس سرفه مي كند، جمعيتي كه 
اطرافش ايستاده اند خود را كمي كنار مي كشند تا مثاًل فاصله اجتماعي را 
حفظ كنند. مردم نگران ابتال به كرونا هستند اما مرد ميانسال كه واكنش 
ديگران را ديده است، مي گويد: »نگران نباشيد، كرونا نيست. به  خدا به  خاطر 
آلودگي هواست.« درد كرونا كم بود، حاال بايد آلودگي هوا را هم تحمل كرد. 
سينه ها سنگين ش��ده اند، حاال چه با ذرات معلق، چه با ويروس منحوس 
كرونا. اما واقع��اً چرا اراده جدي براي حل اين معض��ل و كاهش خطرات و 
مضرات آن نيست؟ چرا خودمان به ضرب المثل »عالج واقعه قبل از وقوع بايد 
كرد« بي تفاوتيم؟ اگر سرمايه گذاري هاي الزم در زمينه اقدامات تصريح شده 
در قانون هواي پاك و حتي قوانين و مصوبات مرتبط با آلودگي هوا انجام 
مي شد، اين روزها حتماً مبتال به چنين وضعيتي نبوديم. اينكه در پايتخت 
با تعداد چندميليوني موتورسيكلت ها فقط 160دستگاه موتور براي دريافت 
برگه معاينه فني به مراكز مراجعه كرده اند، ركوردي جهاني است كه نتيجه 
آن جز بدنامي نيست. وضعيت ناوگان فرس��وده حمل ونقل، سواري هاي 
قديمي، كيفيت پايين سوخت، مازوت سوزي در برخي صنايع و ده ها مشكل 
ريزودرشت ديگر وجود دارند كه هر كدام جاني از ايرانيان مي ستانند و كسي 

كاري جدي براي مقابله با آنها نمي كند. 
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آوار هاي دولتی كه نه تدبير داشت و نه اميد آفريد

گرچ�ه حامي�ان روحاني به س�ياق هش�ت 
س�ال گذش�ته در پي س�رپوش گذاشتن بر 
ناكارآمدي ه�اي دول�ت او و تأثي�ر منفي اش 
بر عملكرد دولت رئيسي هس�تند، اما هر بار 
اخبار جديدي بيان مي ش�ود كه گوشه اي از 
آوارهايي را كه دولت تدبير و اميد بر سر دولت 
ابراهيم رئيسي ريخته اس�ت نشان مي دهد. 

براي حاميان حسن روحاني و كساني كه دو دوره 
انتخابات را براي او و دولتش هورا كشيده اند، اين 
روزها كه هر بار خبري از آوارهاي دولت روحاني 
كه بر دولت رئيس��ي ريخته منتش��ر مي ش��ود، 
روزهاي خوشايندي نيس��ت. آنها عالقه ندارند 
كس��ي كوچك ترين اش��اره اي به تأثيرات منفي 
باقي مانده از دولت آنها كند. در روزهاي گذشته، 
روزنامه آرمان حتي تيتر يك خود را به اين موضوع 
اختصاص داد كه »گ��ردن قبلي ها نندازيد، بس 
است« و گرچه اذعان كرده كه »دولت سيزدهم 
مي دانس��ت در چه ش��رايطي دول��ت را تحويل 
مي گيرد، مي دانست كه ميراث دار ويرانه اي به نام 
وطن خواهد بود كه سال ها با دست آشكار و پنهان 
دولت هاي قبلي نابود شده و اين موضوع تازه اي 
نيست...« اما به يكي از نمايندگان مجلس حمله 
كرده كه چرا از شاخص هاي اقتصادي »نامناسب« 
در دولت هاي يازدهم و دوازدهم )دو دولت حسن 
روحاني( گفته اس��ت، در حالي ك��ه محمدرضا 
پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
كه مورد اعتراض اين روزنام��ه اصالح طلب قرار 
گرفته، صرفاً گ��زارش كميس��يون متبوع خود 
را بررس��ي كرده كه به موضوع »ش��اخص هاي 

اقتصادي در دولت ه��اي يازده��م و دوازدهم« 
پرداخته اس��ت و در خالل اين بررسي، گفته كه 
»اين گزارش يك معياري مي ش��ود براي اينكه 
دولت در چه ش��رايطي كش��ور را تحويل گرفته 
اس��ت. عملكرد هشت س��اله دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم در خصوص ش��اخص هاي اقتصادي 
كار را به جايي رساند كه در پايان دولت دوازدهم 

شاخص سالم نداشتيم.«
اين گزارش ه��ا هر ق��در منطق��ي و منطبق بر 
آمارهاي رس��مي و هر ق��در م��ورد اذعان خود 
اصالح طلبان باش��د، اما باز هم معتقد هس��تند 
كس��ي نبايد بگويد مشكل و مس��ئله اي متوجه 

دولت روحاني است!
اما در روزهاي اخير دو خبر هم در فضاي مجازي 
و رس��انه ها منتش��ر ش��د كه دو روي��داد تلخ از 
شاهكارهاي دولت حسن روحاني را بيان مي كند. 
اين دو خبر در كنار ساير مواضعي از اين دست، 
گرچه براي حاميان رسانه اي روحاني ناخوشايند 
است، اما واقع بينانه اين است كه آنها خود را براي 
شنيدن اخبار بيشتري از اين دست آماده كنند. 
آن زمان كه فرياد منتقدان دولت روحاني از نحوه 
عملكرد دولت او به آسمان بلند بود، همين ها را 
مي ديدند و روشن هم بود كه تأثير اين تصميمات 
و عملكردهاي غلط تا س��اليان سال روي دوش 
دولت هاي بعدي و بلكه در واقع امر، روي دوش 
مردم ايران س��نگيني خواهد ك��رد اما حاميان 
روحاني نخواستند واقعيت را بپذيرند، آنچنان كه 

اكنون هم از پذيرش واقعيت فرار مي كنند. 
عموم مردم برخ��ي از اي��ن بي كفايتي ها نظير 
قيمت نجومي مس��كن، خودرو، ارزاق و پوشاك 

را عيناً در زندگي خود لمس مي كنند اما بخشي 
از خرابكاري ها، كم كاري ه��ا و قصورها فقط در 
سطح كالن و مديران اداره كشور قابل حس است 
و مردم ممكن است حتي در جريان اخبار مربوط 
به آن هم قرار نگيرند. گر چه در هر حال، آوار اين 
خرابكاري ها هم بر زندگي مردم مؤثر خواهد بود 

و تاوانش را ملت مي دهند. 
  بنزي�ن تن�ي ۸5۰ دالر را ۳۰۰ دالر 

پيش فروش كردند!
در يكي از اي��ن خبرها، جليل س��االري، معاون 
وزير نفت در خصوص پيش فروش 2 ميليارد ليتر 
بنزين با قيمت ثابت در دولت قبل تصريح كرد: 
در دولت گذشته 2 ميليارد ليتر سوخت در حالي 
به قيمت ثابت ۷۴ ميليون دالر پيش فروش شد 
كه اين سوخت تحويل نشد، اما درآمدش مصرف 
ش��د و تعهد تحويلش بر گردن دولت سيزدهم 
است. بنزين در حالي با نرخ ثابت تني 300 دالر 
پيش فروش شده كه هم اكنون قيمت بنزين تني 

۸۵0 دالر است. 
معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي در نشست خبري با 
بيان اينكه وزارت نفت دولت قبل ش��ركت ملي 
پااليش و پخش را از هر گونه كار توسعه اي سلب 
كرده بود، اظهار داش��ت: به رغم رش��د مصرف 
انرژي، مخازن و خطوط لوله در دولت گذش��ته 

توسعه نيافت. 
به گفته وي، دولت س��يزدهم در حالي روي كار 
آمد كه ۴هزار نفتكش از ناوگان حمل س��وخت 
كشور به دليل بي تدبيري ها خارج شده بودند و از 
طرفي ظرفيتي نيز براي افزايش انتقال سوخت از 

طريق خط لوله ايجاد نشده بود. 
  5۳5 هزارميليارد تومان بدهي اوراق

 كه روحاني به رئيسي سپرد!
همچنين مس��عود ميركاظمي، رئيس سازمان 
برنام��ه و بودج��ه در صفحه ش��خصي خود در 
فضاي مج��ازي نوش��ت: تا س��ال1۴0۵ دولت 
بايد ۵3۵ هزارميليارد تومان اصل و س��ود اوراق 
دول��ت قبل را پرداخ��ت كند، دولت س��يزدهم 
تاكنون بيشتر از آنكه اوراق بفروشد، اوراق تسويه 

كرده است. 
ميركاظمي پيش از اين نيز درب��اره بدهي هاي 
گس��ترده اي كه از دولت تدبي��ر و اميد به جاي 
مانده هشدار داده بود. از جمله در جريان جلسه 
غيرعلني مجلس مورخ 1۸مهرماه گفت: دولت 
ماهانه بايد 12 هزارميليارد تومان براي سررسيد 
اوراق فروخته  شده در دولت قبل پرداخت كند 
و جمع هزينه اي ك��ه بايد بابت اي��ن موضوع تا 
س��ال 1۴0۴ پرداخت ش��ود، ۵23 هزارميليارد 

تومان است. 
در مجموع، وضعيت آشفته اي كه دولت روحاني 
براي دولت بعد از خ��ود بر جاي گذاش��ته را به 
صورت يكجا مي توان در كس��ري بودجه1۴00 
مشاهده كرد؛ كسري بودجه اي كه بين 300 تا 
۵00 هزارميليارد تومان برآورد مي شود، به اعتقاد 
كارشناسان از ريش��ه هاي تورم و نابساماني هاي 

اقتصادي امروز كشور است. 
خرابكاري هاي اصالح طلب��ان و اعتداليون البته 
صرفاً در ح��وزه قوه مجريه نيس��ت. در موضوع 
ش��هرداري و اداره پايتخ��ت ه��م كم كاري ها و 
قصورات اين جريان سياسي كم نيست. از جمله 
اخيراً مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران 
در بخشي از يك مصاحبه پيرامون وضعيت حمل 
و نقل مترويي تهران گفته است: اكنون در تهران 
فقط هزار واگن مترو ك��م داريم كه براي افزوده 
ش��دن اين تعداد واگن ها به متروی پايتخت دو 
سال زمان نياز است، يعني به عبارتي اگر اعتبار 
و پول هم اكنون آم��اده باش��د و آن را بخرند و 
بخشي را هم در كشور مونتاژ كنند، دو سال طول 

مي كشد وارد ناوگان حمل و نقل عمومي شود. 
او مي افزايد: متأسفانه هشت سال است كه هيچ 
واگني به مت��روی تهران افزوده نش��ده و تعداد 
اندكي هم كه اعالم كردن��د به اين ناوگان اضافه 
ش��ده مربوط به دوره ه��اي قبل ب��وده كه تهيه 
و خريد آن صورت گرفته اس��ت، اكن��ون ما در 
تالش هس��تيم با همكاري هيئت دولت و وزير 
كش��ور چرخه حمل و نقل بر مدار مطلوب قرار 
گيرد، شهردار تهران برنامه ريزي ها را انجام داده 
و جلس��ات آن با دولت در حال انجام اس��ت و ما 
خواهش مي كنيم و پيگير هستيم كه اين رويه 
ادامه يابد تا حداقل دو سال ديگر اين واگن ها به 

مجموعه مترو افزوده شود. 
روشن نيست تا چه زماني آواربرداري مشكالت بر 
جاي مانده از مديريت شهري و ملي اصالح طلبان 
از دوش ملت ايران طول خواهد كشيد اما آنچه 
روشن است اينكه تأكيد بر انتخاب هاي درست در 

انتخابات هاي مختلف به همين داليل است. 

   گزارش

معاون بين الملل س�ازمان بس�يج می گويد: مجموعه جهاني 
بازرگانان مس�لمان را فعال كرديم كه ي�ك مجموعه مردمي 
است. بسياري از خارج كش�ور عالقه مند هستند با جمهوري 
اسالمي ايران مبادله كاال داشته باشند اما به دليل تحريم ها و 
ديگر مسائل سياسي موفق نمي شوند. يكي از كارهاي مهم اين 
مجموعه اين است كه اين تجار و بازرگانان خارجي را شناسايي 
نماين�د تا بتوانن�د ارتباط و مبادل�ه كاال به كاال برق�رار كنند. 
محمدعلي مؤمني ها، معاون بين الملل سازمان بسيج مستضعفين 
در گفت وگويي با خبرگزاري بسيج نكاتي را در مورد فعاليت هاي 
بين المللي بسيج بيان كرده است.  وي با بيان اينكه يكي از وظايف 
معاونت بين الملل بسيج انتقال تجربه بسيج به مجموعه هاي مردمي 
در كشورهاي مختلف جهان اسالم است، گفت: تا به امروز اقشار ما با 
مجموعه هاي مختلف در جهان اسالم ارتباط نزديكي ايجاد كرده اند 
و بسياري به دنبال اين هستند بتوانند از اين تجربه و الگوی مدل 
بسيج اس��تفاده كنند.  مؤمني ها از ارتباط با مجموعه هاي مردمي 
مقاومت ك��ه در حوزه فرهنگي و رس��انه اي فعالي��ت مي كنند در 
كشورهاي جبهه مقاومت از جمله لبنان، سوريه، عراق، افغانستان 
و يمن خبر داده است. او گفته فضاي اين ارتباط يك فضاي كاماًل 

آموزشي و در جهت انتقال تجربه است. 
  تبيي�ن نظري�ه تم�دن نوي�ن اس�المي ب�راي مخاطب 

غيرايراني
معاون بين الملل بس��يج افزود: يكي از مأموريت هايي كه ما براي 

معاونت بين الملل تعري��ف كرده ايم »تبيين نظري��ه تمدن نوين 
اسالمي« براي قشر غيرايراني و مخاطب غيرايراني است. دوره هاي 
آموزشي را براي مبلغان نظريه تمدن نوين اسالمي آغاز كرده ايم كه 
ان شاء اهلل بتوانيم در يك بازه پنج ساله مربي و مبلغ انديشه تمدن 

نوين اسالمي داشته باشيم. 
 عامالن ترور شهيد سليماني را در فضاي جديدي پيگيري 

مي كنيم
مؤمني ها به موضوع پيگيري ترور حاج قاسم سليماني هم پرداخته 
است: ان شاءاهلل بتوانيم با همكاري سازمان بسيج حقوقدانان فضاي 
جديدتري را براي مس��ئله پيگيري عامالن ترور شهيد حاج قاسم 
سليماني و شهيد ابومهدي المهندس رقم بزنيم. كارهاي ابتدايي 
انجام شده است و ما در هر موضوع بين المللي كه نياز باشد حاضريم 
اقدامات جدي تري از سمت بسيج براي پيگيري و مطالبه قصاص 

عامالن جنايت ترور شهيد حاج قاسم سليماني انجام دهيم. 
  تش�كيل اتحاديه ه�اي بين الملل در اقش�ار تخصصي 

بسيج
وي در ادامه افزود: يكي از مسائلي كه در سند اعتال توجه ويژه اي 
به آن شده است، مسائل بين الملل بسيج است. شايد تا به امروز به 
فعاليت هاي بين المللي بسيج به طور كامل پرداخته نشده بود اما 
در سند اعتال در بندهاي زيادي اشارات دقيقي به فعاليت بين الملل 
بس��يج ش��ده اس��ت. ما بايد بتوانيم نخبگان دنيا را بسيج كنيم و 
شبكه سازي نخبگان جهان اسالم را كه مطالبه  حضرت آقا هم در 

ديدار با دانشجويان بسيجي بود، انجام دهيم. 
  فعال كردن مجموعه جهاني بازرگانان مسلمان

مؤمني ها از نيم نگاه بسيج به موضوع بازرگاني در جهان اسالم هم 
اشاره كرد و گفت: در دو سال گذشته در معاونت بين الملل بسيج 
مجموعه اي را با عنوان »مجموعه جهاني بازرگانان مسلمان« فعال 
كرديم. اين مجموعه يك مجموعه مردمي است. بسياري از خارج 
كشور عالقه مند هستند با جمهوري اسالمي ايران مبادله كاال داشته 
باشند اما به دليل تحريم ها و ديگر مسائل سياسي برخي از كشورها 
اينها موفق نمي شوند. يكي از كارهاي مهم اين مجموعه، اين است 
كه اين تجار و بازرگانان خارجي را شناسايي نمايند تا بتوانند ارتباط 

و مبادله كاال به كاال برقرار كنند. 
 اولويت بسيج، جهان اسالم و جبهه  مقاومت است

وي ادامه داد: در يك فضاي مردمي هيچ مشكلي در ارتباط، تعامل 
و همكاري با كشور هاي ديگر نداريم. اولويت ما كشورهاي جهان 
اس��الم و جبهه مقاومت هس��تند. كش��ورهاي اروپايي، گروه ها و 
شخصيت هايي بودند كه به دنبال رشد اخالق در جامعه خودشان 
بوده اند؛ هر جايي كه با مسائل بسيج همراستا بوده و با اين مسائل 
همپوش��اني دارند و در حوزه ه��اي مختلف مثل مس��ائل علمي، 

فرهنگي و ورزشي همكاري مي كنيم. 
مؤمني ها افزود: در گذش��ته و در حال حاضر ه��م با مجموعه ها و 
كشورهاي غيراسالمي كه مجموعه هاي مردمي بودند نيز ارتباطاتي 

در زمينه هاي فوق داريم. 

ارت�ش جمه�وري اس�المي اي�ران ب�ا ص�دور بياني�ه اي 
به مناس�بت فرارس�يدن هفته بس�يج تأكيد كرد: اي�ن نهاد 
مقدس هم�واره به عنوان بازوي�ي توانمند ب�راي واليت فقيه 
و نظ�ام مق�دس در دف�اع از ارزش هاي اس�الم عزيز اس�ت. 
در اين بيانيه آمده است: پنجم آذر كه با فرمان تاريخي حضرت امام 
خميني)ره( به عنوان روز بسيج نامگذاري شده منشأ شكل گيري، 
ترويج و تعميق فرهنگ بس��يجي و يادآور مجاهدت و ايثار زنان و 
مرداني است كه براي پاسداش��ت ارزش هاي اسالم عزيز و دفاع از 
ايران اس��المي در عرصه هاي مختلف دفاعي، فرهنگي، اعتقادي، 

سازندگي و ديگر عرصه ها با تمام وجود وارد ميدان مبارزه و جهاد 
ش��دند و فرهنگي ناب و ماندگار از اخالص و فداكاري را به تصوير 
كشيدند. اين روز ارزشمند نماد شكل گيري شجره طيبه اي است 
كه بر مبناي بصيرت انقالبي، اخالص و ايثار بنا شده و مرور كارنامه 
پرافتخار بس��يج در اتفاقات مهم و جريان ساز ايران اسالمي نشان 
مي دهد كه نگاه ژرف و دورانديش معمار كبي��ر انقالب)ره( براي 
تشكيل اين نهاد انقالبي و معنوي باعث شده تا انقالب به پشتوانه 
اين تفكر عظيم در مقابل همه توطئه ها و تفكرات ش��وم دشمنان 
ايستادگي كند و اين نهاد مقدس همواره به عنوان بازويي توانمند 

براي واليت فقيه و نظام مقدس مان در دفاع از ارزش هاي اس��الم 
عزيز باشد. 

ارتش جمهوري اس��المي ايران ضمن پاسداشت و تبريك هفته 
بسيج به تمامي بسيجيان كشور عزيزمان، ياد و خاطره شهيدان 
واالمقام بس��يج را گرامي داش��ته و اعالم مي دارد كه با همراهي 
س��اير نيروهاي مس��لح و تحت فرماندهي فرمان��ده معظم كل 
قوا )مدظله العالي( آماده دفاع از تمامي��ت ارضي و منافع ايران 
اسالمي و جانفش��اني در راه آرمان هاي نظام مقدس جمهوري 

اسالمي ايران است. 

معاون بين الملل بسيج:

دنبال شبكه سازي از  نخبگان جهان اسالم هستیم

ارتش: بسیج بازوي توانمند دفاع از ارزش هاي اسالم عزيز است

    بسیج

    خبـر

علیرضا سلیمی*

تأملی بر دانشجوفرستی
 و مهاجرت نخبگان

رهبر معظم انقالب اسالمی روز چهار شنبه ) 26 آبان 1۴00( در جمع 
نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی كشور تشويق جوانان به ترك 
كشور را خيانت دانستند و فرمودند: »مهاجرفرستی و اينكه عناصری 
در بعضی دانشگاه ها ، جوان نخبه را از آينده مأيوس و او را به ترك ميهن 

تشويق می كنند ، صريحاً خيانت به كشور و دشمنی با آن است. «
فرمايش های رهبر معظم انقالب در شرايطی صورت می گيرد كه توجه 
به نخب��گان و جلوگيری از مهاجرت آنها از چند منظر قابل بررس��ی و 
تبيين است؛ نخست آنكه در تعريف نخبه ، دايره و محدوده معنايی آن 
لحاظ شود ، به اين معنا كه نخبه فقط به فرض علمی بودن فرد محدود 
نشود. چه بس��ا فردی از منظر فنی دارای تخصصی در حوزه ای خاص 
است يا اس��تعدادی در زمينه مورد عالقه اش دارد اما از نظر آكادميك 
فاقد تحصيالت علمی اس��ت. در توجه به مس��ئله مهاجرت نخبگان 
هرچند تحصيلكردگان علمی از اولويت بهره مند هس��تند اما از خروج 
نخبگان فنی و متخصصان حوزه های ديگر نيز نبايد غافل شد. در كنار 
اين موضوع نبايد از توجه به مهاجرت افراد بدون تخصص و تجربه علمی 

نيز غافل شد. 
دوم آنكه به  مسئله خروج نخبگان از كش��ور و مهاجرت آنها به عنوان 
مقول��ه ای تحت عنوان يك آس��يب اجتماعی نگاه ش��ود . قرار گرفتن 
مهاجرت نخبگان از آن جهت يك آسيب اجتماعی بايد لحاظ شود كه 
خروج هر نخبه از كشور در ابتدا آثار منفی و مخربی بر روحيه و انگيزه 
خانواده و اطرافيان فرد به عنوان مؤلفه های اصلی و اوليه اجتماع برجای 

خواهد گذاشت.
 در نظر بگيريد خانواده ای با ه��زاران آرزو فرزندی را تربيت و او را طی 
تمامی مدارج فكری و تحصيلی حمايت كرده باش��ند و پس از تكامل 
علمی ، حال با چشم نگران و با دلی غم آلود بدرقه گر خروجش از ميهن 
باشند؛ خروجی كه می تواند در صورت بی توجهی با مسائلی متنوع در 
انحراف آينده شغلی و زندگی فرد نخبه همراه باشد . اين مهم از يك سو 
بر خانواده و دوستان و آشنايان نخبه مهاجر تأثير می گذارد و از سوی 
ديگر با دلتنگی و نگرانی ، خانواده فرد نخبه را نيز تحت تأثير خود قرار 
می دهد. در كنار اين موضوع قرار گرفتن مهاجرت نخبگان در فهرست 
آسيب های اجتماعی ، زمينه س��از توجه جدی نهاد ها و سازمان های 

پيگير در اين حوزه خواهد شد. 
نكته سوم در توجه به اين مسئله كه در امتداد مطالب مذكور می توان 
به آن اشاره كرد اين اس��ت كه مهاجرت نخبگان كشور بايد به عنوان 
دغدغه و نگرانی عام با توجه تمامی سازمان ها و نهاد ها به آن مورد بحث 
قرار گيرد . اينكه تنها وزارت ورزش و جوانان يا معاونت علمی وفناوری 
رياست جمهوری يا بنياد ملی نخبگان ، هر كدام به تنهايی گوشه ای از 
بررسی اين موضوع را متقبل ش��وند خود عامل موثر ديگری در ازدياد 
اين پديده نگران كننده اس��ت ، چراكه از يك سو فرد نخبه درگير و دار 
مراحل بوروكراتيك اداری سردرگم خواهد شد و از سوی ديگر اقدامات 

مدنظر با كارايی مطلوب اثربخش همراه نخواهد بود. 
چهارمين نكته تهيه و تدوين آمار صحيح از خروج نخبگان از كش��ور 
اس��ت. با تعريف كامل از نخبه و توجه به موارد مذك��ور در اين دايره و 
همچنين اتصال پايگاه داده ای به سامانه ترددهای ورود و خروج كشور 
می توان آمارهای دقيقی از اين مسئله به دس��ت آورد و در قالب های 
مختلف آن را دس��ته بندی و طبقه بندی كرد. هرچن��د در اين زمينه 
نهاد هايی ايجاد و س��امانه  هايی تعبيه ش��ده اند اما نگاهی به آمارهای 
منتشر شده از سوی آنها بيانگر عدم تدقيق است، چه بسا ناكارآمدی 
آماری در اين حوزه، قانون نويسی، تقنين، سياستگذاری و نظارت را با 
اشكاالتی مواجه می سازد و مبنای اقدامات بر پايه آمار ناصواب خواهد 
شد. با اين تفس��ير اما نگاهی به همين آمارهای منتشر شده نيز جای 
توجه و نگرانی جدی دارد. براساس آمارهای سالنامه مهاجرتی ايران 
درسال 1۴00، رش��د مهاجرت نخبگان از ايران از حدود 20 هزار نفر 
در سال 2000 به رقم نگران كننده 60 هزار نفر در سال 201۸ رسيده 
است . همچنين آمار سال 2020 نش��ان می دهد رتبه مهاجر فرستی 
از كش��ور ۵۴ از بين 232 كشور در جهان بوده اس��ت واين آمار زمانی 
زنگ خطر جدی را به صدا در م��ی آورد كه بيانگر رتب��ه 1۹ ايران در 
دانشجوفرستی در بين كش��ورهای مورد بررسی است، چه بسا كه اگر 

اين آمار دقيق تر بيان شود، رقم های بيشتری را نشان دهد. 
نكته پنجم جلوگيری از افراط و تفريط در توجه به مقوله خروج نخبگان 
از كشور است. س��ياه يا س��فيد ديدن اين مس��ئله راه بردن به مسير 
اشتباهی اس��ت كه باعث عدم كارآمدی اقدامات در مقام اجرا خواهد 
شد. اينكه به دليل بروز مسائلی چون ش��يوع ويروس كرونا و محدود 
شدن سفر ها و تردد بين المللی و متعاقب آن، پايين آمدن آمار مهاجرت 
نخبگان، ابراز شور و ش��عف كرده و از اقدامات موثر آتی دست بكشيم 
يا اينكه با آمارهای بدون مبنای مبالغه  آميز و غير واقع آب در آس��ياب 
رسانه های غربی و معاند بريزيم، هيچ كدام گرهی از مشكل مهاجرت 
نخبگان را باز نخواهد كرد، چه بسا هزينه های فكری و مادی ارزشمندی 
در اين زمينه صورت گيرد اما همين هزينه  ها به دليل افراط و تفريط های 
ناصحيح به جای نتيجه مثبت ، سرخوردگی و تشديد مهاجرت نخبگانی 

را به همراه داشته باشد. 
نكته ششم توجه به اين مهم اس��ت كه مهاجرت نخبگان تنها محدود 
به ايران و ايرانی نيست. اين پديده باعث نگرانی بسياری از كشورهای 
ديگر نيز شده است؛ كشور هايی كه با وجود هزينه های فزاينده در تربيت 
علمی و تخصصی فرد، حال با خروج وی از كشور رو به رو می شوند. اين 
موضوع زمانی روش��ن تر می ش��ود كه در آمار رتبه بندی كش��ور های 
دانشجوفرست به امريكا، ايران رتبه دهم در بين اين كشور ها را داراست 
و كشور هايی نظير اس��تراليا، انگليس، كره جنوبی، چين، هند، تركيه، 
فرانسه، آلمان و عربستان در رتبه    هايی باالتر قرار دارند . مسئله اصلی 
در اين طبقه بندی توجه به اين اس��ت كه خروج دانشجويان به عنوان 
فراگيری علم و تحصيالت تكميلی بايد مدنظر قرار گيرد اما اين مهم 
بايد با بازگشت تحصيلكردگان ، به كارگيری آنها و انتقال دانش و تجربه 
همراه باشد. چه بسا كشور هايی كه زمينه تحصيل دانشجويان خود را 
در ساير كش��ور ها فراهم می كنند اما همزمان زمينه های الزم را برای 
بازگشت و انتقال دانش و تجربه وی نيز ايجاد می كنند كه در اين صورت 
دانشجو فرستی ارزشمند و مفيد خواهد بود. بدون شك تهيه مطالعات 

تطبيقی در اين زمينه مفيد خواهد بود. 
نكته هفتم جمع آوری و تالش در بازگرداندن س��رمايه های از دست 
رفته از طريق شنيدن س��خنان و به مفهومی عاميانه تر گوش دادن به 
درد دل های آنهاست. خواسته يا ناخواسته امروز با حجمی از نخبگان 
و متخصصان ايرانی روبه رو هستيم كه به واسطه هوش و ذكاوت ذاتی 
و اكتسابی خويش در بهترين ش��ركت ها، نهادها، سازمان  ها و صنايع 
دنيا مش��غول فعاليت هستند و هر كدام از س��رمايه های جامعه فعلی 
خود به حساب می آيند . برگزاری نشس��ت  ها و همايش  ها و راه اندازی 
كارگروه  هاي��ی تخصصی با حض��ور نخبگان مهاجر و ش��نيدن داليل 
مهاجرت و عدم بازگش��ت آنها و همچنين اخذ ديدگاه ها و نظرات آنها 
در زمينه ايجاد زمينه  ها و زيرساخت  ها برای بازگشت به كشور می تواند 
با سياس��تگذاری و اجرای اقدامات موثر از يك سو از مهاجرت بيشتر 
نخبگان جلوگيری كند و از سوی ديگر زمينه بازگشت مهاجران نخبه را 
فراهم آورد. فراكسيون ايرانيان خارج از كشور مجلس شورای اسالمی 
با همكاری ساير نهاد ها و بخش های ذی ربط از جمله دبيرخانه شورای 
عالی امور ايرانيان خارج از كشور ، می توانند با هم انديشی و هم افزايی، 
نقشی عملی در دو حوزه تقنين و اجرا ايفا نمايند تا زمينه ای برای تحقق 

منويات رهبر معظم انقالب اسالمی در اين حوزه ايجاد شود. 
*رئيس فراكسيون ايرانيان خارج از كشور


