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تصاویری از افتتاحیه 
دوره »صراط نور« 

ویژه فعاالن بسیج دانشجویی 
سراسر کشور

براساس دستورالعمل جدید دریافت »پایه تشویقی« هیئت علمی، ۱۰ پایه برای مرجعیت علمی، ۱۰ پایه برای 
پژوهش های شاخص کاربردی و ۱۰ پایه به فعالیت های نوآورانه و فناورانه تعلق گرفته است.

وزارت علــوم در دوره جدید پایه های تشــویقی اعضای هیئت علمــی را به ۶۰ پایه ارتقا داد و اخیرا نیز اعالم 
شد، دستورالعمل مربوط به پایه های تشویقی در هیئت دولت به تصویب رسیده است. وزیر علوم در همین رابطه 
توضیح داده بود که با حمایت معاون علمی ریاســت جمهوری، افزایش پایه های تشویقی در هیئت دولت مصوب 
شد تا مراحل قانونی آن مشکلی نداشته باشد. بخش های عمده ای از پایه های تشویقی را به تحقیقات نیاز محور و 

شاخص های فناورانه اختصاص دادیم.
در اصالحیه ماده ۵۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، بیشترین امتیاز برای اعطای پایه های تشویقی 
به پژوهش های کاربردی، ارتباط با صنعت و تأســیس شــرکت دانش بنیان اختصاص داده شده است. این پایه ها 
براساس فعالیت های شاخص آموزشی، فرهنگی و ترویج علم، بروندادها، پژوهش های شاخص بنیادی و همکاری های 
علمی بین المللی، بروندادها و پژوهش های شاخص کاربردی و توسعه ای، بروندادها و فعالیت های شاخص فناورانه و 

نوآورانه، مرجعیت علمی و مدیریت اجرایی و نشریه های علمی به اعضای هیئت علمی اعطا می شود.
این پایه ها به عضو پیمانی، رســمی آزمایشی و رسمی قطعی شاغل در مؤسسه و یا عضو مأمور به خدمت در 
سایر دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی یا دستگاه های اجرایی دارای مجوز از مراجع 
ذی صالح، بر اساس فعالیت های شاخص علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری و... اعطا خواهد شد.

براساس دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی، به فعالیت های شاخص آموزشی، فرهنگی و 
ترویج علم )حداکثر ۱۰ پایه تشویقی( تعلق می گیرد. به طور مثال دریافت عنوان »سرآمد آموزشی«، در دانشکده ها 
یا پژوهشکده ها در سـه سـال پیوسـته یـا ناپیوسته، بر مبنای شیوه نامة مصوب هیئت امنای مؤسسه، هر بار یک 

پایه حداکثر سـه پایـه تشویقی تعلق خواهد گرفت.
براساس این شاخص، به استاد راهنمای هر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و یا مقطع دکتری تخصصی 
که نتیجه پایان نامه یا رساله او تبدیل به محصول دانش بنیان، هنری یـا منجـر بـه حل مسایل مربوط به زیست 
بوم اجتماعی محل انجام پژوهش شده باشد، با ارائه گواهی معتبر ملّی و تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، 

یک پایه )حداکثر سه پایه تشویقی( اعطا خواهد شد.
به اســتاد راهنمای هر دانش آموخته مقطع کارشناســی ارشد و یا مقطع دکتری تخصصی که نظریه پردازی 
نوینی را در قالب ضوابط هیئت حمایـــت از کرســـی های نظریـــه پردازی ارائه کند، با تایید شورای پژوهشی و 
فناوری مؤسسه، به ازای هر کرسی اصیل نظریـه پردازی یک پایه )حداکثر سه پایه تشویقی( نیز تعلق می گیرد.

مربیگری برای تیم های دانشـجویی شـرکت کننده در مسـابقه ها یـا المپیادهـای علمـی دانشجویی در سطح ملّی 
)رتبة اول( و بین المللی )رتبة اول تا سوم( با ارائه گواهی معتبر و تایید شورای مؤسسه، یک پایه )حداکثر دو پایه 
تشویقی( داده می شود. مربیان تیم های ورزشی دانشجویی که در مسابقه های ملّی مدال قهرمـانی کسـب کننـد، 
بـا ارائه گواهی معتبر و تایید شورای مؤسسه، برای هر دوره یک پایه )حداکثر دو پایه تشویقی( داده خواهد شد.

برای بروندادها و پژوهش های شــاخص بنیادی و همکاری های علمی بین المللی )حداکثر ۱۰ پایه  تشویقی(، 
به ازای کسب ۳۰ یا ۶۰ امتیاز از مقاله های منتشر شـــده در نشـــریه های بین المللـــی بـر مبنـای هـر یـک از 
پایگاه هـای اطالعات علمـی »اسکوپوس« ، »واس« و یا »آی اس سی« یک پایـه )حـداکثر پـنج پایـه تشـویقی( 
در طـول خدمت با احتساب پایه های تشویقی دریافت شده بر اساس ضوابط قبلی مصوب هیئت امنا ارائه می شود.

همچنین بروندادها و پژوهش های شاخص کاربردی و توسعه ای حداکثر ۱۰ پایه، راهنمایی چهار سهم کامل 
رسـاله دکتـری تخصصـی )دفاع شده(، پایان نامه نیاز محور کارشناسی ارشد براساس نیازهای مندرج در سامانه 
نظام ایـده ها و نیازها و با تایید معاونت پژوهشـی و فنـاوری مؤسسـه، یـک پایـه)حـداکثر سـه پایـه تشویقی( 

تعلق می گیرد.
برای ســاخت دستگاه های تقاضامحور آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، کاربردی و صنعتی همـــراه با ثبت 
اختراع علمی در مراجع معتبر داخلی، با ارائـــه گـــواهی معتبـر ملّـی و بـــا تاییـد شـورای پژوهشی و فناوری 
مؤسسه، یک پایه )حداکثر پنج پایه تشویقی( در طول خدمت در نظر گرفته شده است. مجری طرح کالن ملّی 
پایان یافته با تایید معـــاون پژوهشـــی و یـا معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت، هر مورد یک پایه و حداکثر سه 

پایه تشویقی دریافت خواهد کرد.

برای ساخت مواد شیمیایی، واکسن، دارو، کاتـالیزگر، قطعـه مکـانیکی، الکترونیکـی و دسـتگاهی و نرم افزاری 
که به تولید انبوه رســیده باشــد، با ارائه گواهی معتبر ملّی و با تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، هر مورد 
یک پایه حداکثر پنج پایه تشویقی، تولید انبوه یا تجاری  سازی محصوالت دانش بنیان با جذب سرمایة خارجی 

در داخل کشـور، حـداکثر چهار پایه تشویقی در طول خدمت در نظر گرفته شده است.
به تجاری  سازی، ثبت اختراع معتبر داخلی یا خارجی با ارائه گواهی معتبر ملّـی، بـا تاییـد شـورای پژوهشی 
و فناوری مؤسســه، هر مورد یک پایه )حداکثر چهار پایه تشــویقی( در طول خدمت اعضای هیئت علمی تعلق 

خواهد گرفت.
شاخص مرجعیت علمی )حداکثر ۱۰ پایه( را برای اعضای هیئت علمی به دنبال خواهد داشت.  قرار گرفتن نام 
عضو در فهرسـت پژوهشـگران یـک درصـد مسـتخرج از پایگاه هـای »آی اس سی« و با تایید میزان و کیفیـت 
اســـتنادها از ســـوی شـورای پژوهشـی و فناوری مؤسسه، برای رشته های علوم انسانی و هنر دو پایه تشویقی و 

سایر رشته ها یک پایـه تشویقی در طول خدمت خواهد داشت.
پیوستگی قرار گرفتن نام عضو هیئت علمی به مدت ۵ )پنج سال متـــوالی( در فهرسـت پژوهشـگران یـک 
درصد مستخرج از پایگاه های »آی اس سی« و با تاییـــد میـزان و کیفیـت استنادها از سوی شورای پژوهشی و 
فناوری مؤسســه، برای رشــته های علوم انسانی و هنر دو پایه تشویقی و سایر رشته ها یک پایه تشویقی )حداکثر 

چهار پایه تشویقی( در طول خدمت دارد.
به اعضای هیئت علمی که مدیریت اجرایی و نشریه های علمی برعهده دارند، )حداکثر ۵ پایه( تعلق می گیرد. 
بر همین اساس به سردبیران اصـــلی و مدیرمسـئول هـر مـورد نشـریة علمـی داخلـی نمایه شـدة بین المللـی 
غیرفارسی زبان» و فارسی زبان در پایگاه های اطالعات علمی »واس« و یا »اسـکوپوس« ، بـا ارائه مستندات الزم 
و تایید شورای پژوهشی و فناوری مؤسسـه، به ترتیـب یـک پایـه تشـویقی برای نشریة غیرفارسی زبان و دو پایه 

تشویقی برای نشریة فارسی زبان و حداکثر سه پایـه تشویقی در طول خدمت به اعضا اعطا خواهد شد.
اعضای مؤسسه که در سمت های وزیران یا همتراز وزیران، قائم مقام، معاونان وزیـــران یـــا همتراز معاونان 
وزیـران، مشـاوران وزیـران، رؤسـای سـازمان ها و مراکـز زیرمجموعـه وزیران، استانداران، رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبـــری در دانشـگاه های کشـور، قائم مقام و معاونان رئیس  بنیاد ملی نخبگان، رؤسای دانشگاه ها و 
مؤسسـه های آمـوزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت و سایر سمت های مدیریت سیاسی، با پیشنهاد 
مقام منصوب کننده و تایید وزیـــر، به ازای هر دو سال مدیریت متوالی یا غیرمتوالی، یک پایه و حداکثر دو پایه 

تشویقی در نظر گرفته شده است.
به نقل از مهر؛ همچنین به ازای هر شش سال سردبیری اصـلی یـا مـدیر مسـئولی نشـریه علمـی داخلـی 
نمایه شـده بین المللی در پایگاه های اطالعات علمی »واس« و یا »اسکوپوس« بـا ارائـه مسـتندات الزم و بـا تایید 

شورای پژوهشی و فناوری مؤسسه، یک پایه و حداکثر سه پایه تشویقی در طول خدمت تعلق می گیرد.

 جزئیاتی از شاخص های 
»پایه تشویقی« هیئت علمی

مســئله مهاجرت نخبگان علمی، پدیده ای 
است که از چند دهه  پیش، ابعاد مختلفی از آن در 
کشور گسترده  تر شده است. نیروهای انسانی نخبه و 
تحصیل کرده سرمایه های بدون جایگزینی هستند 
که به راحتی از کشور خارج می شوند. گاهی فریاد 
می زنند و چشم بر روی تمام آمال و آرزوهای خود 
می بندند و گاهی هم در سکوت چمدان های خود 

را بسته و از کشور خارج می شوند.
براساس گزارشــی که از رصدخانه مهاجرت 
ایران منتشر شده، حدود ۸۵ درصد از دانشجویان 
در وضعیــت برنامه ریزی یا نزدیــک به مهاجرت 
هســتند. طبق این آمار ۶۱ درصــد از آنان برای 
مهاجرت برنامه ریــزی کرده اند و ۲۴ درصد دیگر 
نیز به زودی و کمتر از یک ســال آینده مهاجرت 

می کنند. در این بین گاهی سخنانی مبنی بر عادی 
بودن مهاجرت بین تمام کشورها منتشر می شود، 
اما مقایســه ایران با کشورهای دیگر حاوی نکات 
قابل توجهی است. طی بررسی های صورت گرفته 
از میان چهار دانشگاه برتر کشور میل به مهاجرت 
در دانشگاه صنعتی شریف ۷۰ درصد، علم و صنعت 
ایران ۶۶ درصد، دانشگاه تهران ۶۳ درصد و دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر ۶۱ درصد است، به عبارتی میل 
به مهاجرت دانشجویان این دانشگاه ها بسیار زیاد 
است. با تمام این آمار و ارقام جای سؤال باقی است 
که چه اتفاقی رخ داده که دانشجویان نخبه ایرانی 

رفتن را به ماندن ترجیح داده اند؟!
آمار تاسفباری که هر میزان آن را باال و پایین 
می کنیم مسیری غیر از عدم برنامه ریزی در حوزه 
نخبگان و ضعف عملکردی برخی از مسئوالن برای 

ماندگاری نخبگان پیدا نمی کنیم.
اخیراً سخنگوی دولت خبر بازگشت ۲هزار و 
۷۰۰ نخبه به کشور را منتشر کرد، که خبر خوب 
و امیدوار کننده ای است. این یعنی اراده جدی برای 
بازگشت نخبگان به کشــور از سوی دولت وجود 
دارد. به نظر باید به این موضوع اساسی توجه شود 
که دلیل رفتن نخبگان باید بررسی و راه بازگشتن 
آنها فراهم شود. ضمن اینکه آمار دقیقی از تعداد 
نخبگان مهاجرت کرده نداریم یا الاقل نمی دانیم 
از این تعداد چند درصد از آنها را با چه مشــوق ها 

و فرصت  سازی های جدید می توانیم برگردانیم.
نکته مهم تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی 
در توجه به موضوع نخبگان است. تذکرهای مکرر 
ایشان به مسئوالن نظام درخصوص نخبگان نشان 
دهنده اهمیت این موضوع از منظر حاکمیت است. 
ایشــان در دیدار با صدهــا نفر از نخبگان جوان و 
استعدادهای برتر علمی، و دانشجویان آنها را آبروی 
ایران خواندند و افزودند: »همه به ویژه مسئوالن و 
مؤثرین، در فضای کشور باید نخبگان علمی را جزو 
مهم ترین ثروت های کشور بدانند و از آنها حمایت 
کنند و نخبگان نیز ظرفیت ها و استعدادهای فردی 

خود را به سرمایه پیشرفت کشور تبدیل کنند.«
با یک حســاب سرانگشــتی، هزینه آموزش 
یــک متخصص در ایــران از دوره ابتدایی تا انتها، 
یک میلیون دالر می شــود و ساالنه ۴۰ هزار نفر 
از تحصیل کرده ها از کشور مهاجرت می کنند، در 
ســال ۱۳9۲ وزیر وقت علوم خروج استعدادها را 
ســاالنه ضرری معادل ۱۵۰ میلیارد دالر به کشور 
دانســت، برآورد اخیر بانــک جهانی این هزینه را 

۴۰ الی ۵۰ میلیارد دالر در ســال تخمین می زند. 
چنانچه ما همان یک میلیون دالر را برای پرورش 
یک متخصص در نظر بگیریم و به گفته سخنگوی 
دولت دو هزار و ۷۰۰ نفر در پنج ســال گذشته به 
کشــور بازگشته باشــند، یعنی حدود دو میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون دالر به کشــور بازگشــته است با 
تمام این تفاســیر این میزان نخبه که از کشــور 
خارج می شــوند معادل چند چاه نفت اســت که 
 ما به کشــورهای توسعه یافته نه یک دستی بلکه 

دودستی تقدیم می کنیم!
در همین رابطه، عضو شورای فرهنگ عمومی 
کشــور در مورد مهاجرت بیــش از اندازه نخبگان 
می گوید: در کشــور ســرمایه ها و منابع متعددی 
داریم کــه هیچ کدام به اندازه ســرمایه انســانی 

ارزشمند نیســت؛ مهم ترین سرمایه هر کشوری 
منابع مستعد انسانی آن است که می تواند اسباب 
تحول و پیشرفت کشور را فراهم کند، در این بین 
سرمایه های انسانی همچون نخبگان که سرمایه های 
بی بدیل، کم نظیر و حتی دست نیافتنی هستند و 
با خروجشان از کشور هزینه سنگینی را متحمل 

می شویم.
نماینده گرگان و آق قال در مجلس شــورای 
اســالمی می افزاید: نخبگان در میان رشــته های 
تخصصی گوی ســبقت را از دیگــران ربوده اند و 
توانسته اند قله های صعود را نسبت به سایرین طی 
کنند؛ این گروه از سرمایه های انسانی دارای دانش، 
بینش و توانمندی برتری هستند که منشا اثربخشی 
و تحول خواهند بود، اگر قرار باشد کشور در تمام 
عرصه ها از اقتدار کافی برخوردار باشد بی تردید باید 

به نخبگان توجه جدی تری صورت پذیرد.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید به شــنیدن صدای نخبگان در 
کشور، یادآور شد: با برگزاری جلسات و نشست ها 
مشــکالت و موانع موجود در مســیر نخبگان را 
شــناخته و درصدد رفع آنها باشیم، همان طور که 
امسال به سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
نامگذاری شده است باید نقش نخبگان در تحقق 
این شعار بیش از سایر سال های گذشته، باشد. این 
نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به قانون 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: 
مجلس با تصویب ایــن قانون تالش کرد تا موانع 
تولید را از مسیر فعاالن و نخبگان عرصه اقتصادی 
بــردارد، باید نظارت بــرای اجرای این قانون مهم 
صورت پذیرد، از طرفی باید تسهیالت کم بهره برای 
حمایت از آنها پرداخت شــود، تا اندیشه و نوآوری 
در همین کشور به واسطه همین نخبگان به منصه 
ظهور برسد. در ادامه رئیس فراکسیون دانشگاهیان 
مجلس شورای اسالمی در مورد مهاجرت نخبگان 
می گوید: رسیدگی به موضوعات نخبگان از مباحث 
جدی و قابل پیگیری تمام ارکان های نظام جمهوری 
اسالمی است؛ طبق فرمایشات مقام معظم رهبری 
نخبگان علمی و دانشگاهی از ارکان مهم پیشرفت 
کشــور بوده و بدون هیچ مبالغه ای، موجب آبروی 
ایران هســتند و در هر زمینه ای که دانشمندان ما 
ورود و تمرکز کردند، تحسین مجامع علمی جهان 
را برانگیختند بنابراین همه ما باید قدر آنها را بدانیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: مجلــس از طریق 

کمیسیون های تخصصی مطالبات مادی و معنوی 
نخبــگان را پیگیــری می کند تــا بتواند حداقل  
خواســته های آنان را برآورده کند. این مطالبات از 
اشــتغال گرفته تا حقوق مکفی و تامین مسکن را 

شامل می شود.
وی در ادامه یادآور شــد: مجلس شــورای 
اســالمی در دوره یازدهم افزایش حقوق اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه، قانون جهش تولید دانش 
بنیــان، قانون صدور مجوزهــا و... را تصویب کرد 
کــه هر کدام به نوبه خــود از قوانین حمایتی در 
حوزه حمایت از ســرمایه های انسانی کشور است؛ 
فراکسیون دانشــگاهیان مجلس در طی یک سال 
اخیر جلسات متعددی را با حضور نخبگان علمی 
و اساتید برتر دانشگاهی برگزار کرد و در هر دوره 

مشکالت و دغدغه آنها را از طریق کمیسیون های 
مرتبط پیگیری کرده است.

از ســوی دیگر، عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس یازدهم با اشــاره به اقدامات مجلس برای 
ممانعــت از خــروج نخبگان از کشــور گفت: در 
مهاجرت نخبگان نباید الفاظی نظیر فرار و خروج 
نخبگان به کار گرفته شود؛ گروهی با توانایی باالی 
فکری و علمی از کشــور خارج شــده و در سایر 
کشــورها با عمل و دانش خــود نام و پرچم ایران 
را بــه اهتزاز در می آورند، اگر این گروه به کشــور 
بازگردند و به کشــور خدمت کنند بســیار عالی 
است و اگر به ادامه فعالیت خود در سایر کشورها 
نیز بپردازند باز هم قابل تقدیر است چرا که افتخار 
جمهوری اسالمی ایران را به دنبال خواهد داشت. 
وی در ادامه تاکید کرد: باید در نظر داشته باشیم 
چه میزان از مســئوالن و متولیان امر توانسته اند 
از ظرفیت نخبگان در داخل کشور استفاده کنند 
 و از آنها بهره مند شــوند، با تصویب قانون جهش 
دانش بنیــان در مجلس یازدهم و براســاس مفاد 
متعددی از قانون مذکور، تمام اشخاصی که خالقیت 
ویــژه ای به خــرج داده و یا شــرکت های مبتنی 
بــر دانش را ایجاد می کنند و می توانند براســاس 
دانش افزایی علم را تبدیل به یک فناوری کرده و 

فناوری را تبدیل به تجاری  ســازی کنند از محل 
تجاری  سازی و دانش جدید »ثروت« خلق کنند، 
برای این گروه مزایایی بسیاری در نظر گرفته  شده 
است، حتی در تبصره ۱۶ این قانون حدود ۵ هزار 
میلیــارد تومان به افرادی که به طرح دانش بنیان 
می پردازند اختصاص داده  شد که متاسفانه تاکنون 

پرداخت این تسهیالت صفر بوده است.
وی بــا بیان اینکــه مقاله نویســی نخبگی 
نمــی آورد، تصریح کــرد: حــدود ۲۳۰۰ پرونده 
خالقیت، نــوآوری و طرح دانش بنیان به بانک ها 
ارائه شده است؛ صندوق های استانی تاکنون اقدامات 
موثری داشــته اند، در نظر داشــته باشیم مدرک 
دانشگاهی رسیدن به درجات باالی استادی نخبگی 
نمی آورد؛ نخبه کســی است که براساس تالش و 

خالقیت، مســئله و مشکلی از جامعه را حل کند، 
نمی توانیم کسانی را که به صورت متعدد اقدام به 
یادداشت و مقاله نویسی در سطح جهانی می کنند 
نخبه یاد کنیم. حتی برچســب نخبه به اساتید بر 
مبنای مقاالت آی اس آی هم اشتباه محض است.

در عین حال، عضو هیئت رئیســه کمیسیون 
فرهنگی در مورد مهاجرت نخبگان می گوید: عوامل 
متعددی می تواند در خروج نخبگان نقش داشته 
باشــد، بیش از یک دهه است که توجه شایانی به 
بحث اشتغال دانشجویان بخصوص نخبگان صورت 
نگرفته و برخی از نخبگان ما احســاس کردند که 
با توجه به توانایی ها و استعدادهای درخشانی که 
در برخی از رشــته ها دارند، توانایی آنان بدرستی 
مورد اســتفاده قرار نگرفته است. نماینده تهران، 
ری، شــمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به نقش حمایتِی گروهی 
از خروج نخبگان، یادآور شد: از سویی دیگر برخی 
از افرادی که حتی در بدنه دولت های پیشین بودند 
ســعی داشتند که نخبگان را به مهاجرت از کشور 
تشویق کنند، بر اساس گزارش ها در دولت های قبل، 
برخی از اساتید دانشگاه ها نخبگان را شناسایی کرده 
و زمینه را برای مهاجرت آنان فراهم می کردند؛ این 
در حالی است که عالوه بر شناسایی این گونه افراد 

باید از این قبیل مهاجرت های بی رویه جلوگیری 
شــود، دولت و بنیاد نخبگان باید مســیر را برای 
شــکوفایی استعدادهای این عزیزان و به کارگیری 
آنها در مراکزی که متناسب با استعداد و تحصیالت 
آنها اســت، هموار کنند تا شــاهد خروج مغزها از 

کشور نباشیم.
وی ادامه داد: برای اینکه یک ورزشــکار به 
درجه ای برســد که قهرمان ملی یا جهانی شود، 
حتما باید یک ســری شــرایط را برای آنها فراهم 
کنیم، اما فردی که از بودجه کشور برای پیشرفت 
او هزینه شده تا به مقام قهرمان ملی و بین المللی 
برسد، نباید به راحتی به همه این زحمات پشت 
پا زده و کشور خود را ترک کند و در شرایطی که 
دســت های سیاسی پشت پرده غالبا خارج نشین 
هســتند از نبود قانون در این زمینه سوءاستفاده 
می کنند؛ شــاید بهتر اســت که مانند بسیاری از 
کشورهای دیگر قوانینی برای حضور ورزشکاران 
در عرصه های بین المللی وضع و اجرا شــود. عضو 
فراکسیون زنان مجلس شــورای اسالمی خروج 
نخبگان را تهدیدی جدی در کشــور دانســت و 
افزود: در حال حاضر شرایط ویژه ای را برای کشور 

ما رقم زدند که در کشورهای دیگر این گونه نیست، 
همچنین، آن ِعــرق ملی و احترامی که باید یک 
ورزشکار، نخبه، هنرمند و یا هر فرد دیگری نسبت 
به کشور خود داشته باشد، مسئله ای است که باید 
به لحاظ فرهنگی در مورد آن کار شود و شهروندان 
یک کشور باید حرمت پرچم خود را حفظ کنند و 
همه این عوامل از مسائلی است که باید از طریق 

فرهنگ سازی و آموزش صورت پذیرد.
کالم پایانی استفاده از شیوه حکمرانی بهتر 
در بدنه دولت و اســتفاده از دانشجویان نخبه در 
حل مشکالت کشور بی تردید نه تنها موجب حل 
بسیاری از مشکالت می شود بلکه شاهد آینده ای 
روشن برای کشور خواهیم بود.به نقل از خانه ملت؛ 
محققان برجسته علمی ایران پیوسته از دولت ها 
درخواست داشــته اند برنامه هایی برای حفظ و 
ماندن استعدادهای برتر در نظر گرفته شود، اما 
با تمام توصیه ها و پیشنهادات متعددی که داده 
شده، در دولت های گذشته گام های کمی برای 
ایجاد تسهیالت یا سایر مشوق ها برداشته است و 
تالش نکرده تا جاذبه مهاجرت را کاهش دهد و 
امید می رود با حمایت های مجلس شورای اسالمی 
و دولت سیزدهم در مسیر حفظ نخبگان و تالش 

برای بازگشت آنها گام های مؤثری را بردارد.

قرارگاه منطقه ای قفقاز هسته بین المللی مقاومت 
بسیج دانشجویی و بخش بین الملل بسیج دانشجویی 
۴ استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل 
و زنجان، در واکنش به اقدام مســلحانه در سفارت 

جمهوری آذربایجان بیانیه ای صادر کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

الزم می دانیم در رابطه با اقدام مســلحانه  در 
ســفارت جمهوری آذربایجــان در تهران منجر به 
کشته شــدن یکی از برادران آذری ما شد، ضمن 

عرض تسلیت، نکاتی را نیز بیان کنیم:

۱- طبق بررســی های انجام شــده توســط 
نهاد هــای انتظامی، امنیتــی و قضایی جمهوری 
اســالمی ایران در رابطــه با حمله به ســفارت 
آذربایجان، حمله صرفا یک اقدام شخصی از سوی 
یک فرد بوده است. براساس شواهد همسر متهم در 
فروردین ماه ۱۴۰۱ به سفارت جمهوری آذربایجان 
مراجعه کرده و از آن پس به منزل بازنگشته است. 
متهم در ۲9 فروردین ۱۴۰۱ شــکایتی مبنی بر 
مفقود شــدن همســرش در ارومیه ثبت کرده و 
طی بررسی های صورت گرفته، مشخص می شود 
همسرش در آذربایجان به سر می برد و متهم باید 
از طریق سفارت جمهوری آذربایجان پیگیر ماجرا 
باشــد. اما ظاهراً مراجعات مکرر وی به سفارت، 

پاسخ روشنی را از ســوی مسئوالن سفارت خانه 
نداشته است. باید مســئولین سفارت آذربایجان 
پاســخگوی این موضوع باشند و شفاف کنند که 
چرا با وجود پیگیری های مکرر متهم اقدام مثبتی 
انجام نداده اند و علت تعلل در پاسخ دهی شان چه 
بوده است؟ از سوی دیگر نهاد های امنیتی جمهوری 
اســالمی این گزاره را به جّد بررسی کنند که آیا 
اصــل این جریان از ابتدا تــا انتها و ایضاً کوتاهی 
مســئوالن سفارت و بروز این حادثه غم انگیز یک 
اقدام هدایت شده است؟ آیا این گزاره که احتمال 

دست داشتن دشمنان دو ملت ایران و آذربایجان 
یعنی رژیم منحوس صهیونیستی در طراحی این 
اقــدام صحت دارد؟ این واقعه نباید باعث بســته 
شدن پرونده همسر متهم شود و مقامات باکو باید 

پاسخگوی خارج کردن همسر متهم باشند.
۲- تنها پس از چند ساعت از حمله مسلحانه، 
مقامات عالی رتبه و مســئولین مختلف جمهوری 
اسالمی به دولت آذربایجان تسلیت گفته و حادثه 
را محکــوم کردند و قول پیگیری موضوع را دادند. 
این در حالی است که در حادثه تروریستی شاهچراغ 
علی رغم اثبات دست داشتن تبعه آذربایجانی در این 
اقدام تروریستی، مقامات آذربایجان هیچ واکنشی در 
برابر خون های ریخته شده در این اقدام تروریستی 

نشــان ندادند! متأسفانه مســئولین و رسانه های 
وابسته به دولت آذربایجان و شخص الهام علی اف 
به جای تعامل و همکاری ســازنده جهت مشخص 
شدن ابعاد حادثه ســفارت، اقدام به نشر اظهارات 
نفرت انگیز نســبت به جمهوری اسالمی کردند و 
تمامی این اظهارات در شــرایطی مطرح می شود 
که هنوز جزئیات حادثه مشــخص نشده بود. حال 
این ســوال پیش می آید که آیا رسانه های باکو از 
قبل، آماده چنین اظهاراتی با هدف شعله ور کردن 
افکار خصمانه علیه جمهوری اسالمی ایران در بین 

مردم آذربایجان بوده اند؟ آیا این حادثه سناریویی 
ساختگی علیه دو ملت بوده است؟

موضوع آنجا روشن  می شود که برخی از رسانه ها 
و سیاستمداران آذربایجان علناً سپاه عزیز را مورد 
اتهام و هجمه قرار دادند، آن هم در ایامی که شاهد 
یک هجمه ناجوانمردانه و گسترده از سوی دشمنان 
ملت ایران علیه سپاه و تروریستی اعالم کردن این 
نهاد مقدس هســتیم! آیا مســئوالن آذربایجان و 
اعضای شورای اروپا از یک اتاق فکر تغذیه می شوند؟ 
آیا پشت پرده این اقدامات یک برنامه ریزی جدی 

علیه ایران وجود دارد؟
۳-  پس از چند ساعت از اقدام مسلحانه دولت 
آذربایجان در یک موضع شتاب زده دیگر اعالم کرد 

که قصد تخلیه سفارت خود در تهران را دارد و این 
در حالی اســت که دولت باکو چندی قبل سفارت 
خود را در تل آویو افتتاح و نسبت به گشایش سفارت 
رژیم صهیونیستی در باکو نیز ابراز خرسندی کرده 
بود، حال آنکه جمهوری اسالمی نسبت به عواقب 
این کار نیز هشدار داده بود! به نظر می رسد که این 
اقدام در راستای فشار بر تهران جهت عقب نشینی 
از مواضع خود نسبت به روابط باکو و رژیم نامشروع 
صهیونیستی انجام شــده و احتمال می رود که با 

حمایت البی های باکو در ایران فشــار هایی نیز بر 
دولت ایران وارد شــود تا مانــع اقدام جدی ایران 

در برابر اقدامات خصمانه دولت آذربایجان گردند!
۴- متأســفانه نهاد هــای به اصطــالح دینی 
آذربایجان که وظیفه اصلی آن ها تقویت پیوند میان 
مسلمانان دو کشور و کمک جهت رفع تنش هاست 
از وظایف دینی خود دور شده اند و برعکس بیشتر 
در مسیر خصومت و دشمنی با برادران دینی خود 
در ایــران قــدم برمی دارند و به نظر می رســد که 
آن ها نقش نهاد های آل یهود را با اسم اسالم انجام 
می دهند و خواسته اصلی رژیم صهیونیستی یعنی 
دور کردن تمرکز مسلمین و آزادیخواهان از اتفاقات 

اخیر فلسطین است! آیا حمله اخیر رژیم منحوس 
صهیونیستی به اردوگاه جنین را ندیدید؟

۵- با توجه به اقدامــات اخیر باکو مبنی بر 
پروژه تغییرات جغرافیایی در جنوب ارمنستان و 
تاسیس داالن تورانی ناتو و مخالفت ایران از این 
اقدامات و هشــدار به طرف آذری در این مورد، 
بعید نیســت که دولت آذربایجان با بهانه کردن 
حادثه حمله به ســفارت خود، به دنبال گرفتن 
امتیازات و کاهش فشــار از طرف ایرانی باشد و 

با گذاشتن شرط هایی جهت عقب نشینی ایران 
و برگشــتن به روابط عادی باشد که احتماال در 
صورت نپذیرفتن ایران شاهد ورود به مرحله ای 
ســخت از تنش میان دو کشور باشیم تا ایران را 
با پروژه ای از پیش تعیین شــده درگیر مرز های 
شــمالی کنند. دولت آذربایجــان می داند و اگر 
نمی داند هشــدار می دهیم که دست از بازی در 
میدانی که تمام سناریوهایش توسط صهیونیسم 
بیــن الملل و ســرویس های اطالعاتی برخی از 
کشور های مرتجع منطقه و با هدف درگیر کردن 
ملت های مســلمان با یکدیگر و ایجاد ناامنی در 

منطقه طراحی شده، دست بردارد!

قدم های اساسی مجلس و دولت 
برای حفظ نخبگان

هسته های بین المللی مقاومت بسیج دانشجویی:

»آذربایجان« حمله به سفارتش را دید
اما حمله به حرم شاهچـراغ را ندید؟!


