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ویترینآخر

گوناگون
رئیس مرکز ملی پی شبینی و مدیریت بح ران مخاط رات وضع هوا از بارش باران
در  ۱۳استان و کاهش دما در شمال کشور از پنجشنبه ( ۴آذرماه) خبر داد.
صادق ضیاییان افزود :سه شنبه ( ۲آذرماه) در برخی نقاط استانهای خ راسان
شمالی ،خ راسان رضوی و جنوبی ،یزد ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه
و بوی راحمد ،شمال فارس ،لرستان ،مرکزی ،همدان ،قم  ،سمنان و چهارشنبه (۳
آذرماه) در خ راسان بارش پ راکنده ،گاهی رعد و برق و وزش باد پی شبینی م یشود.

ورود مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران

مدیرکل آژانس بی نالمللی انرژی اتمی رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بی نالمللی نبه بهمنظور گفتوگو با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور
خارجه کشورمان وارد ته ران شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت؛ مدیر
کل آژانس بی نالمللی انرژی اتمی به منظور گفتگو با مقامات ای رانی وارد
فرودگاه امام خمینی(ره) ته ران شد و مورد استقبال بهروز کمالوندی معاون
امور بی نالملل ،حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ق رار گرفت.

چراغ سبز پررنگ رئیسی برای واردات خودرو

با دستور مستقیم رئیسجمهور سید ابراهیم رئیسی مبنی بر پیگیری وضعیت
خودروهای دپو شده در گمرک ،پیشنویس پیشنهادی ازسوی گمرک ایران جهت
تصویب در هیئت وزیران ،به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیئت دولت مورد
بررسی قرار گیرد .در صورت تصویب ،مهلت شش ماههای در اختیار صاحبان
خودروهای رسوبی قرار میگیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص
اقدام کنند .خودروهای دپو شده در گمرکات کشور یکی از دالیل تاخیر طوالنی
مدت ترخیص خودرو است.

برکناری  3نفر از حقوق بگیران نجومی وزارت کار

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،برکناری سه نفر از شرکت
های زیرمجموعه وزارت کار را بخاطر فیش های حقوقی نجومی از محل کارت
هدیه و سکه توییت کرد .به گزارش ایرنا« ،احمد خانی نوذری» در صفحه شخصی
خود توییت کرد که «بخش زیادی از مبالغ فیش های نجومی در شرکت های
زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است ،در این خصوص
تاکنون سه نفر برکنار شده اند.

مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو اهمیت ندارد

به گزارش تحریریه ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت
وزیر صمت با واردات خودرو ،گفت :ما به دنبال تامین نظر وزیر صمت نیستیم؛
ما نظر وزیر را می شنویم و بعد تصمیم خود را می گیریم .جدی اظهار کرد :اگر
تبدیل به قانون شود وزارت صمت اجازه ندارد که اجرا نکند؛ مجلس آبروی خود
را از سر راه پیدا نکرده که قانون تصویب کند و وزیر تصمیم بگیرد که اجرا نکند.

علی نظری سردبیر روزنامه مستقل  -اخیرا مقام رهبری
در خصوص مهاجرت نخبگان به کشورهای بیگانه تصریح کردهاند:
"هرکس که نخبگان کشور را تشویق به خروج از کشور و اقامت
در کشورهای دیگر نماید ،مرتکب خیانت شده است".
حال که مقام رهبری به پدیده مهاجرت نخبگان ورود کرده
است،بایستی درباره برخی از عوامل فرار مغزها به کشورهای دیگر
جهان سخن بگوییم .اولین دلیل خروج سیلآسای نخبگان در
هر سال که حدود  ۳۸۰۰۰نفر تحصیلکرده نخبه در دورههای
کارشناسی ارشد و دکترا میباشد ،قطعا عدم امید به چشمانداز
روشن در آینده است که جوانان ممتاز ما را روانه ینگه دنیا
میکند .امید به آیندهی روشن ،پارامتری است که باید حاکمیت
در این مقوله مسئولیت بپذیرد و با طراحی توسعه پایدار در کشور
افق روشنی را بویژه برای جوانان این مرز و بوم رقم زند .دومین
دلیل فرار نخبگان از کشور دایره گردش مدیران در ایران است
که از یک مجموعه محدود چند هزار نفری تجاوز نمیکند و
هرگز نوبت مدیریت به یک نخبهی بدونرابطه و پارتی نخواهد
رسید.این دایره اخیرا با وسیعتر شدن به دامادساالری رسیده و
دامنهی بزرگی از اقوام سببی و نسبی مدیران نسل اول انقالب
را در بر گرفته است .برای یک نخبهی بیپناه و بدون ثروت و
پارتی بهترین مسیر ،خروج از کشور و آزمودن بخت خویش در
کشورهایی است که مهاجرپذیر هستند و فرصتهای اعتالی
شغلی را به بهترین استعدادها میدهند.
دلیل دیگر مهاجرت فارغ التحصیالن ایرانی ،تعداد جمعیت
تحصیلکرده بیکارکشور است .طبیعی است جوانان تحصیلکرده
بیکار وقتی بعد از کسب مدارج فوق لیسانس و دکترا ناگزیر به
خانهنشینی شوند دچار افسردگی میگردند!
دلیل دیگر مهاجرت از کشور عدم امنیت شغلی نخبگان و
تحصیلکردههای داخل است .زیرا اگر در مجموعهای مشغول
شوند العالج بصورت پیمانی شاغل میگردند و همین عدم امنیت
شغلی جوانان شایسته و تحصیلکرده ایرانی را به سوی غرب و
بویژه اروپا و آمریکا میکشاند!
نگارنده معتقد است مخاطب اصلی رهبری در تشویق نخبگان
به خروج از کشور مسئوالن بیکفایتی هستند که اقتصاد مضمحل
کشور ارمغان مدیریت نا کارآمد آنهاست! برای حفظ نخبگان
ایرانی هرگز با شعار درمانی نمیتوان این معضل بزرگ را حل
کرد ،بلکه باید کشور به سمت اصالحات ساختاری حرکت کند
تا توسعه پایدار در کشور ریلگذاری شود .در غیر این صورت ما
تولید کننده استعدادهای درخشان برای اقتصاد و صنعت غربیها
خواهیم بود و سالیانه دهها هزار مغز متفکر کشور را مفت و مجانی
به جهان اول تقدیم میکنیم.

عکس :سید محسن فروزنده

بارش باران در  ۱۳استان

چرا نخبگان از ایران
مهاجرتمیکنند؟

تیر برق یا تیر بسکتبال!

منافع ملتها؛ تنها ضامن اقتدار دولتهاست

عصر ایران؛ سجاد بهزادی -منابع
و ضمانت اجرای اقتدار در یک نظام
سیاسی چگونه مورد سنجش قرار می
گیرد و چگونه یک نظامی سیاسی می
تواند مدعی باشد که از اقتدار ومشروعیت
کافی نزد جامعه برخوردار است؟
"ماکس وبر" جامعه شناس آلمانی سه
نوع "اقتدار" را برای دولت ها بر شمرد:
"اقتدار سنتی"؛ نوعی از اقتدار که بر
مبنای تقدس استوار است و به سنت
ها تکیه دارد و افراد به آنها افتخار می
کند؛ "اقتدار کاریزماتیک" که تاکید
بر ویژگی های خارق العاده و منحصر
به فرد پیشوای آن جامعه دارد و در
نهایت "اقتدار قانونی "که ماکس وبر آن
را بهترین نوع اقتدار می داند .این نوع
اقتدار عقالنی ترین شکل اقتدار است که
از دل جامعه بیرون می آید و قانون در
آن منبع قدرت رهبران می شود.
در این نوع اقتدار( اقتدار
قانونی"عقالنی) هم ضمانت اجتماعی
وجود دارد و هم امنیت و موقعیت
اقتصادی در آن بر اساس منافع جامعه
تعیین می شود ونه ایدئولوژی ها.
به عنوان مثال اگر در خبرها می
خوانیم که دولت در سوریه و یا عراق و یا
حتی تشکیالتی که فلسطین را اداره می
کند؛ گاهی مغایر با انتظار مسئوالن ما در
ایران عمل می کنند به آن معنی است
که دولت ها نزد آنان از نوعی اقتدار به
نوعی دیگر در حال عبور هستند.
کشورها در سایه شکل اقتداری که

دارند ،رویکرد تازه ای را در "وضعیت
جدید" برای خود برنامه زیری می کنند
که تامین کننده منافع ملت هایشان
باشد.
مثال همین دولت سوریه که در این
یادداشت مثال زده شد ،اگر چه برداشت
عموم آن است که ایران مانع فروپاشی آن
کشور و به زیر افتادن رهبرش بوده ،دیگر
حاضر نیست از ایران فوالد بخرد.
انجمن
مدیره
هیات
عضو
تولیدکنندگان فوالد ایران می گوید"
ایران در بازار مصالح ساختمانی سوریه
نقش چندانی ندارد و این کشور کمتر
حاضر میشود مستقیما از ایران فوالد
بخرد وصادرکنندگان ایرانی ،فوالد را با
تخفیف زیاد به ترکیه میفروشند و ترکیه
آن را به سوریه صادر میکند".حتی
دولت سوریه مجوز واردات خودرو ایرانی
را نیز لغو کردهاست .این تصمیم در حالی
از سوی دولت سوریه اتخاذ شده که از
سالهای گذشته ،ایرانخودرو کارخانهای
با سه سالن مجهز در این کشور احداث
کرد .قراردادهای امنیتی و اقتصادی
چند روز گذشته کشور اسرائیل با برخی
کشورهای عربی را نیز می توان بر همین
مبنا تحلیل کرد.
در حالی که بسیاری در ایران همچنان
فکر می کنند ،برخی دولت ها در دنیا
مانند عراق وسوریه و حتی کشورهای
عربی ،تابع ای از یک دولت اقماری
هستند که اگر چه رسماً مستقل اند ولی
بهشدت تحت تأثیر یا کنترل سیاسی،

اقتصادی ،و نظامی (بهطور کلی هژمونی)
یک کشور دیگر قرار دارند؛ اما می بینیم
که این کشورها در بسیاری از موارد بر
اساس منافع کشور خود تصمیم می
گیرند.
در حقیقت همه این کشورها علیرغم
نداشتن شکلی از دمکراسی نهادینه شده،
تالش می کنند که قدرت دولت مرکزی
را بر اساس منافع ملت خود تقویت کنند
و بر همین اساس برنامه ریزی می کنند.
اگر دولت ها به این ماموریت مهم
یعنی منافع حقیقی ملت ها توجه نکنند
و تنها بر اساس ایدئولوژی پیش بروند،
شأن و منزلت خود را از دست می دهند
و نمی توان آنها را بعنوان یک دولت
( )State/governmentشناخت و به
قول دکتر "محمد رضا تاجیک" تحلیل
گر سیاسی ایران ،در واقع چنین دولت
هایی " یک بازی کوچک در یک بازی
بزرگتر هستند؛ تنها یک بازی هستند و
نه مطرحترین و مؤثرترین بازی .یک بازی
هستند در درون بازی بزرگتر".
اگر چه انتخاباتی هم برگزار می شود،
نقش ملت ها برای در خدمت بودن دولت
هاست و در این بازی ،قدرت ها خود را
بی نیاز از تامین منافع ملت ها می بینند.
وقتی منافع واقعی ملت ها به دنبال
ایدئولوژی دولت ها و حاکمیت ها تغییر
می کند دیگر چیزی بنام "دولت/ملت"
نیز نخواهیم داشت .مفهوم صلح وبرابری
از بین می رود و خشونت و ناکارآمدی
جایگزین آن می شود.

