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مطابق ســند راهبردی کشــور در امور نخبگان - مصوب جلســه شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در مهرماه ۱۳۹۱- نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطالق می شود 
که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب 
ارزش های اســالمی اثرگذاری بارزی داشته باشد. همچنین فعالیت های وی بر پایه 
هــوش، خالقیــت، انگیزه و توانمندی هــای ذاتی از یک ســو و خبرگی، تخصص و 
توانمندی های اکتسابی از سوی دیگر موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی 
کشــور شــود. پدیده فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان در همه دوره ها وجود داشته و 
در کشــورهای مختلف هم نمود داشــته و دارد؛ اما در دنیای امروز که شکاف های 
اقتصادی، فرهنگی و دسترســی ها به علوم و تکنولوژی بین کشورها فاصله زیادی 
ایجاد کرده، نیاز به مهاجرت به بخش های برخوردارتر بیشــتر و بیشــتر شده است. 
پدیده فرار مغزها عارضه ای است که بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران 
به آن دچار هستند، اما این روند مهاجرت نخبگان را در مورد کشورهای توسعه یافته 
هم می بینیم و روندی اســت که با توجه به میزان دسترسی به تکنولوژی و امکانات 
و شــرایط اقتصادی مورد انتخاب نخبگان قرار می گیرد. دولت ها در همه کشــورها 
و از جملــه در ایران اقدامات و تالش هایی در راســتای کاهــش تمایل به مهاجرت 
نخبگان انجام می دهند تا بســیاری از عوامل سیاسی، اقتصادی و معیشتی، امنیت 
شــغلی، مســائل اجتماعی، رفاهی و فرهنگی و شایسته ســاالری و... را به حداقل 
ممکن برســانند. اما باید گفت در واقعیت بسیاری از عوامل همچون باالبودن نرخ 
تورم و افسارگسیختگی قیمت ها، حداقل و کف بودن سطح رفاه اجتماعی، بی کاری 
و نبود امنیت شغلی و سهم و نقش اندک نخبگان در اداره کشور و سیستم مدیریتی 
به شکلی بسیار نگران کننده وجود دارد؛ به نحوی که نگرانی برای آینده از سطح یک 
گروه محدود و نخبگان به عامه مردم و حتی گروه های سنی نوجوان و دانش آموزان 

رسیده است.
اگر عوامل مهاجرت نخبگان را دســته بندی کنیم می تــوان دو بخش داخلی و 
خارجی برای آن در نظر گرفت. عوامل خارجی را که تنوع زیادی هم دارند می توان 
در جاذبه های مختلف مالی، معیشتی، شــغلی، امکانات بسیار علمی و تحقیقاتی 
و تحصیلی و به خصوص آرامش روانی و اجتماعی آنها دید و میزان سیاســت های 
تشویقی و مالی و شغلی کشورهای پذیرنده مهاجر در این تشویق خارجی اثر زیادی 
دارد. عوامل داخلی در میان مســئوالن و کارشناســان مورد ارزیابی و تحلیل زیادی 
قــرار گرفته اســت و هر روز بر میزان و تنــوع و اثرگذاری آنها افزوده می شــود، اما 

تعدادی از اصلی ترین موارد آنها را می توان برشمرد.
به نظر می رسد سهم پایین بودن جایگاه نخبگان در نظام اداری و مدیریتی کشور، 
عدم تناســب و به کارگیری نخبگان و دانشــگاهیان در صنعت و نظام مدیریتی و به 
قولی نبود نظام شایسته ساالری و سلســله مراتب اداری، نبود امکانات تحقیقاتی و 
فعالیت هــای علمی و عدم ارتباط با مراکز علمی جهان و دانش فنی روز دنیا که از 
زمان شدت تحریم ها این مورد اثرگذاری چندین برابری داشته است و در نهایت نبود 
امنیت شــغلی برای افراد نخبه که اگر همه این موارد را در نظر نگیریم در این مورد 

آخر حتما دچار مشکل می شوند.
البته در مورد عوامل داخلی اثرگــذار بر افزایش نرخ مهاجرت نخبگان مواردی 
مثل بی عدالتی و مشــاهده علنی رابطه به جای ضابطه، فســاد در سیستم اداری و 
محدودیت های بسیار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... به خصوص در سال های اخیر 
بیشترین اثرگذاری و ناامیدی از پیشرفت و امید در کشور را داشته اند. البته تحقیقاتی 
که بین هیئت های علمی دانشــگاهی و پزشکان صورت گرفته نشان می دهد میزان 
تمایــل بین زنان و مردان و مجردها و متأهل ها تفاوت دارد و مردان بیشــتر از زنان 
و مجردها بیشــتر از متأهل ها تمایل به مهاجرت دارند. مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی به عنوان یکی از نهادهای نظارتی سال گذشــته طرح صیانت از 
فضای مجــازی را به عنوان یکی از طرح های مورد نگرانی اقشــار مختلف مردم و 
به خصوص نخبگان و دانشــگاهیان، مورد ارزیابی قرار داد و دی ماه ۱۴۰۰ در نامه ای 
رسما اعالم کرد این طرح مغایر با قانون اساسی است و باعث یا زمینه ساز مهاجرت 
نخبگان، رانت و انحصار و دخالت در زندگی اقشار مردم می شود. بابک نگاهداری، 
رئیس مرکــز پژوهش های مجلس هم در توضیحاتی با اشــاره به آخرین نســخه 
طرح صیانت گفت قانون گذاری باید با بحث های مفصل کارشناســی انجام شــود 
و پیش نویس طرح بایســتی به گونه ای تنظیم شــود که در عین ساماندهی از ایجاد 
محدودیت های غیرضروری پرهیز شود. او گفت: قانون گذاری در فضای مجازی باید 

با کارشناســی دقیق و رعایت وجوه مختلف مســئله انجام گیرد و مغایرتی با قانون 
اساســی نداشته باشد. همچنین نباید به کســب وکار تعدادی از مردم که در فضای 
مجازی معیشــت خود را تأمین می کنند، آسیب وارد شود. اگرچه این طرح تا امروز 
هنوز به تصویب نرسیده است، اما به نظر می رسد بسیاری از موارد مورد نظر در این 
طرح به شکلی غیررســمی از مدت ها قبل شروع شده و محدودیت های ایجادشده 
در فضای مجازی و فیلترینگ های محسوس، دست بسیاری از فعاالن در عرصه های 

علم و فناوری و کسب وکار را بسته است.
با این توصیفات می توان گفت نیروی کار متخصص و تحصیل کردگان و نخبگان 
علمی و فرهنگی و صنعتی کشــورمان در چند دهه گذشــته بــا صرف هزینه های 
بسیار مالی و معنوی آماده بازار کار و عرصه های علم و فناوری، فرهنگی و صنعتی 
می شــوند و در نوع خود بهترین ها هم هســتند اما نه برای داخل کشور خودمان و 
بیش از نیمــی از آنها تمایل به مهاجرت دارند و بخش زیادی هم در اولین فرصت 
مهاجــرت می کنند. به عبارتــی همان طور که در همه چند دهه گذشــته مهم ترین 
ســرمایه اقتصادی کشــور یعنی نفت را خــام فروخته ایم، در مورد نیروی انســانی 

ارزشمندمان هم خام فروشی کرده و می کنیم.
بر اســاس آماری که مراجع رسمی بارها منتشر کرده اند میزان مهاجرت نخبگان 
در دهه های قبل از انقالب اســالمی در همان حدود ۵۰ هزار نفر بوده اســت اما از 
زمان انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشــگاه ها و تحــوالت بعدی در ایران و در ادامه 
شــروع جنگ تحمیلی، مهاجرت نخبگان به بیش از ۹۰۰ هزار نفر در نیمه دهه ۶۰ 
می رســد. این روند افزیش در ســال های بعد علی رغم تالش دولت ها و ترغیب به 
بازگشــت نخبگان، باز هم ادامه دارد؛ به نحوی که بر پایه آمارهای سازمان ملل در 
ســال ۱۳۷۱ حدود ۲۴۰ هزار ایرانی با تحصیالت عالی تنهــا در آمریکا عضو هیئت  
علمی بوده اند. بر اســاس آمارها در ســال ۱۳۷۸ تعداد ۹۰ هزار و در ســال ۱۳۷۹ 
تعداد ۲۲۰ هزار نفر نخبه علمی، مدیریتی و صاحب ســرمایه به یکی از کشورهای 

غربی مهاجرت کرده اند.
بر اساس آمار معاون امور فرهنگی و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان در سال ۹۲، 
در فاصله ســال های ۸۲ تا ۸۶، ۳۰ درصد از دارندگان مدال های المپیادهای علمی 
و حدود ۲۵ درصد برترین های آزمون سراسری به خارج از کشور مهاجرت کرده اند.

رصدخانه مهاجرت ایران هم از ســال ۹۹ به عنوان تنها مرکز تخصصی که پس 
از سال ها روی موضوع مهاجرت بررسی های میدانی و پژوهش های کاربردی انجام 
می دهد، ســالنامه مهاجرتی ایران را منتشر کرده است. بر اساس این آمار جمعیت 
مهاجران ایرانی در دنیا، فارغ از نخبه یا افراد عادی بودن آنها، در ســال ۲۰۱۹ بیش 
از ۱٫۹ میلیون نفر بوده است. این رقم در سال ۱۹۹۰ کمی بالغ بر ۸۲۰ هزار نفر بوده 
و می توان گفت در فاصله ۳۰ ســال جمعیت مهاجران ایرانی ۲٫۳ برابر شده است. 

البته این عدد در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۰) تغییرات اندکی داشته است.
بر اساس آمار رصدخانه مهاجرت ایران ۱۰ کشوری که بیشترین جمعیت ایرانیان 
را در خود جای داده اند به ترتیب شــامل امارات متحده عربی، آمریکا، کانادا، آلمان، 
انگلســتان، ترکیه، سوئد، استرالیا، سرزمین های اشغالی (اسرائیل) و کویت می شود. 
همچنین در حالی که تعداد دانشجویان بین المللی در جهان از رقم دو میلیون نفر 
در ســال ۲۰۰۰ میالدی به ۵٫۳ میلیون نفر در ســال ۲۰۱۹ رسیده، تعداد دانشجویان 
ایرانی بین المللی هم از ۱۹ هزار دانشــجو در ســال ۲۰۰۳ به ۵۳ هزار نفر در ســال 
۲۰۱۷ رســیده است. البته این آمارها از ســال ۲۰۱۹ تا امروز و عبور از دو سال و نیم 
ســخت کرونایی حتما تغییرات قابل توجهی داشته است اما آمارها نشان می دهد 
نرخ رصد مهاجرت دانشــجویان در ســال های اخیر و به خصوص پس از قانونی که 
در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ اعمال شــد، تقریبــا ثابت مانده و به طور 

مشخص تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاه های آمریکایی کاهش داشته  است.
در سال ۲۰۲۰ بیشترین درخواست ویزای ثبت شده و تعداد ویزای شنگن صادرشده 
برای ایرانیان در اروپا، متعلق به کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا بوده است. بنابراین 

آلمان و بعد انگلستان اولین و دومین مقاصد مهاجرت ایرانی ها هستند.
اما در مقابل ثابت ماندن یا کاهشی شــدن آمار مهاجرت دانشــجویان، مهاجرت 
افراد غیرنخبه و شهروندان عادی ایرانی تغییرات و افزایش مشهودی داشته است. 
بر اساس آمار ســالنامه مهاجرتی ایران، تعداد ایرانیانی که در کشوهای مختلف در 
وضعیت پناهندگی قرار دارند، از حدود ۱۰۲ هزار نفر در سال ۲۰۰۶ به ۱۳۰ هزار نفر 
در سال ۲۰۱۸ رسیده است. نکته جالب اینجاست که میزان مهاجرت افغانستانی ها 

و عراقی ها به ایران که در دو دهه گذشــته روندی افزایشــی داشته است، از حدود 
۲۰۱۶ به بعد با اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران و کاهش ارزش ریال در برابر 

ارزهای خارجی کاهشی قابل توجه داشته است.
در عین حال در حدود دو و نیم ســال گذشته و با همه گیری ویروس کرونا، روند 
جابه جایی های بین المللی دانشــجویان کند شــده اســت اما همچنان کشــورهای 
آمریــکا، بریتانیا، کانادا، چین و اســترالیا به ترتیب با بیشــترین تعداد دانشــجویان 

بین المللی، پنج کشور برتر میزبان دانشجویان بین المللی در سال ۲۰۲۰ هستند.
شاید این جمله را در این سال ها به اشکال مختلفی زیاد شنیده باشیم که «هرکی 
ناراضیه جمع کنــه و بره»؛ در واقع در همه دوره ها چنین رویکردی وجود داشــته 
اســت و ممانعتی برای مهاجرت افراد صورت نگرفته و تنها درباره خروج نخبگان 
بوده که گاهی مســئولی اظهار نگرانی داشــته و در عمل اتفــاق خاصی رخ نداده 
اســت. اگر رقم کل افراد مهاجر از ایران را با جمعیت ایران مقایســه کنیم، با توجه 
به آمار ســال ۲۰۱۹ به کمتر از ۲٫۳ درصد از کل جمعیت ۸۲ میلیون نفری آن زمان 
می رسد. اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از این مهاجران افرادی نخبه 
و کارآزموده بوده اند که با توجه به وضعیت امروز کشور امید چندانی به بازگشتشان 

وجود ندارد.
شــاید بررســی جزئی تر دالیل اقامتی مهاجران ایرانی هم در این بررسی جالب 
توجه باشــد؛ آنجا که متوجه می شــویم تعــداد ویزاهای تحصیلی در ســال ۲۰۱۰، 
۱۱ هزار و ۷۱۹ مورد بوده که در ســال ۲۰۱۸ به ۲۱ هزار و ۴۴۳۰ مورد رســیده اســت. 
همچنین تعداد ویزاهای کاری از بیش از شش هزار مورد به نزدیک به ۱۸ هزار مورد 
و تعداد ویزاهای خانوادگی از ۲۷ هزار مورد به بیش از ۴۲ هزار مورد رسیده است. 
در این میان سهم موارد پناهندگی هم از نزدیک به ۱۸ هزار مورد به بیش از ۵۶ هزار 
مورد رســیده است. باید توجه داشــت که تمایل به مهاجرت که در این بررسی های 
میدانی مورد ســؤال قرار گرفته و در ســال ۹۹ حدود ۳۰ درصد کل جمعیت آماری 

بوده، با اقدام به مهاجرت و مهاجرت کردن فرق دارد.
تحلیل آمار دریافتی از اداره گذرنامه در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد 
۵۶٫۶ درصد از دارندگان مدال در المپیادهای دانش آموزی، ۶۹٫۱ درصد از مشموالن 
بنیاد نخبگان و ۷۸٫۳ درصد از افراد حائز رتبه های یک تا هزار در آزمون سراســری 
در داخل کشــور هســتند و مابقی از کشور خارج شــده اند. در میان گروه های مورد 
بررسی به ترتیب المپیادی ها با ۳۷٫۲ درصد، مشموالن بنیاد نخبگان با ۲۵٫۵ درصد 
و رتبه های یک تا هزار کنکور سراسری با ۱۵٫۴ درصد بیشترین سهم را در میان افراد 
مقیم خارج کشــور به خود اختصاص داده اند. مسئله مهمی که در مورد مهاجرت 
نخبگان از گذشــته تا امروز مطرح بوده، این اســت که اگرچه هزینه تمام شــده این 
نخبه ها در داخل کشــور بوده و برای ایران تمام می شــود، اما فایده و بهره اصلی را 
کشورهای پذیرنده مهاجران دریافت می کنند. بر  اساس گزارش رصدخانه مهاجرت 
ایران، دانشــجویان بین المللی در ســال ۲۰۱۶ بیش از ۳۰۰ میلیــارد دالر به اقتصاد 
جهانی کمک کرده اند و این تنها کمک اقتصادی اســت و باید گفت کمک آکادمیک، 
پژوهشــی، تجربــی و فرهنگی حضور آنها بیش از  این رقم خواهد بود. کشــورهای 
بســیاری با مطالعه دقیــق عملکرد جریان مهاجرت به دنبال راه حل های مناســب 
جهت نگه داشــتن نخبگان، جذب مجدد و بازگشــت آنها هستند و در  این میان سه 
کشــور هند، چین و عربستان ســعودی بیشــترین اقدام و موفقیت را داشته اند. این 
کشــورها ســهم زیادی در جدول نخبــگان مهاجر دارند، در عین حــال با اختصاص 
بورســیه هایی برای کمک به تحصیل در خارج از کشــور، دانشــجویان و نخبگان را 
به بازگشــت ترغیب می کنند. عربســتان ســعودی اعتبارات درخور  توجهی را برای  
بورســیه دانشجویان اختصاص داده و از ســوی دیگر زمینه های جذب خوبی برای 
دانشــجویان و متخصصان خارجی به خصوص در حوزه های صنعتی و به ویژه نفت 

و گاز فراهم کرده است.
به عبارتی می توان گفت این کشــورها راه را برای مهاجرت و تحصیالت خارجی 
نخبگان فراهم می کنند؛ اما از ســوی دیگر زمینه ها و الزاماتی را برای بازگشت آنها 
هم می گذارند و این یعنی هنوز امید به بازگشــت بــرای آنها وجود دارد. این همان 
بخشــی است که به نظر می رســد در مورد نخبگان و مهاجران متخصص ایرانی تا 
حد زیادی از دست رفته است و مهاجرت به قصد بازنگشتن صورت می گیرد و اندک 
مواردی هســتند که پل های پشت سر را خراب نکرده اند و تمایلی به بازگشت دارند. 
یکی از دانشجویان در رشته توییتی در توییتر نوشت: «سال ها قبل بورسیه نفت بودم 

و در دوره کارشناســی ارشد و پس از فارغ التحصیلی وزیر نفت وقت گفت استخدام 
نمی کنیم و من هم پس از مدتی دیگر مشــتاق نبودم و به انگلستان رفتم. در دوران 
تدریس در منچستر با دانشجوها صحبت می کردم و تنها کسانی که دوست نداشتند 
برگردند ایرانی ها، ســوری ها و یک سری کشورهای آفریقایی بودند. حتی چینی ها با 
آن حجــم رقابت و نبود آزادی مدنی در کشورشــان می گفتند می خواهیم برگردیم. 
تعدادی از دانشــجوهای لیسانس عربستانی و اماراتی و کشورهای دیگه هم بودند 
که بورس شــرکت ها و دولت های کشورشــان بودنــد. عربســتانی ها می گفتند که 
آرامکو قوی ترین دانش آموزها را بورســیه کامل می کند که برند دانشگاه های خوب 
آمریکا و انگلســتان برای تحصیل هســتند. موج بعدی رفتن پروفسورهای خوب از 
دانشگاه های منچستر به دانشگاه های سعودی بود. در دوره ای که دانشگاه منچستر 
بودم چهار نفر از افراد جوان، با کیفیت و شناخته شــده دپارتمان ما به دانشگاه های 
ســعودی رفتند. این طوری موفق می شوند؛ جذب نیروی انسانی قوی و با استعداد و 
ایجاد زمینه تحصیل با کیفیت و برنامه ریزی درســت و همه اینها را مقایســه کنید با 

کارهایی که ما در ایران می کنیم!».
همه تالش های دولت برای فراری دادن/ ندادن مغزها

در مــورد اقدامات اجرائی دولت ها در چند دهه اخیر موارد مختلفی را می توان 
گفت که بســیاری از آنها تشویقی و ایجابی و بســیاری دیگر تهدیدکننده و اخطاری 
بوده اند و نتایج عکس داشــته اند. اگر قرار باشــد یکی از سیاســت های تشــویقی 
درخــور توجه را مورد ارزیابی قــرار دهیم، باید به همه اقدامــات صورت گرفته در 
حوزه زیســت بوم فناوری و شــکل گیری اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان 
اشــاره کرد. اگرچه در  حال  حاضر هنوز بسیاری از این مجموعه ها با حضور جوانان 
نخبه و دانشــجویان خوش فکر همچنان با مشکالت اجرائی و قانونی بسیار مواجه 
هســتند، اما همین اقدامات محدود هم نقطه امید خوبی برای جوانان نخبه ایجاد 
کرده اســت. در حال  حاضر بســیاری از جوانان نخبه در رشــته های صنعتی و فنی 
بــرای حضور در یکی از این مجموعه های دانش بنیــان یا حتی راه اندازی مجموعه 
خودشــان امید دارند. از ســوی دیگر بنیــاد ملی نخبگان مجموعه ای اســت که با 
هدف ایجاد مسیری برای تواناسازی مســتعدان برتر کشور و هدایت  آنان به سمت 
تأثیرگذاری بیشــتر و بهتر در حوزه تخصصی از یک  ســو و تسهیل مسیر به کارگیری 
و الگوســازی از ســرآمدان و نخبگان در اجتماع تخصصی خود فعال شــده است. 
همچنین ســاالنه بین چهار تا شــش هزار نفر از امکانات این بنیاد استفاده می کنند. 
در کنار این موارد باید گفت که تســهیالت مختلفی برای نخبگان با سوابق آموزشی، 
پژوهشــی، افتخارات و ســایر فعالیت هــای فرهنگی و اجتماعی داده می شــود و 
می توانند از تســهیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی، تســهیالت دوره پسا دکتری 
و عضویت در هیئت علمی یا جذب در ســازمان های دولتی استفاده کنند. آیین نامه 
جذب نخبگان در ســازمان های دولتی هم از ســوی دولت ابالغ شــده و قرار است 
به زودی اجرائی شــود. البته دریافت و برخورداری از این موارد به همین راحتی که 
گفته می شــود نیســت و هر کدام پروسه ای طوالنی و طاقت فرســا دارند؛ اما همین 
موارد هم اتفاقات خوبی هســتند. حرکت دولت ها به ســمت اقتصاد دانش بنیان و 
فناور و حتی نام گذاری یک ســال از سوی مقام معظم رهبری به نام دانش بنیان ها 
زمینه هــای خوبــی برای توســعه کســب و کارها و پروژه هــای فناورانــه با حضور 
دانشــجویان و نخبگان علمی و دانشگاهی فراهم آورده است؛ اما مسئله اینجاست 
که این اقدامات چه اندازه در رقابت با کشــورهای همســایه و کشورهای دیگر دنیا 
پاسخ گو اســت؟ در حالی که کشورهای ترکیه، عربستان ســعودی و امارات متحده 
عربی با قدرت و صرف هزینه های بسیار نیروهای دانشگاهی و متخصص و نخبگان 
علمی و صنعتی و فنی ایران را جذب می کنند، آیا این میزان تالش برای نگه داشــتن 

جوانان مان کفایت می کند!؟
نگاهی به چند کشور نفتی همسایه ما در حوزه فناوری های جدید نشان می دهد 
که به شــکل نگران کننده ای از آنها عقب هســتیم و در عین حــال جاذبه ای که این 
کشورها با حضور شرکت های خارجی برای نیروی کار متخصص ایجاد کرده اند، هر 
روز بیشــتر می شود. در بررسی موزه آینده کشور امارات می توان با توجه به اقدامات 
در حال اجرا و آینده آنها متوجه شــد که آنها به شــدت فعال هستند و کامال رسمی 
اعالم کرده اند که تا ســال ۲۰۲۵ می خواهند صد هــزار جوان را برای وزارت هوش 
مصنوعی این کشــور استخدام کنند. قطعا بخش درخور  توجهی از این تعداد نخبه 
جذب شده را جوانان نخبه ایرانی تشــکیل می دهند؛ چون سهم نیروی جوان نخبه 

در کشــورهای همسایه به سطح ایران نمی رســد. از سوی دیگر می توان گفت یکی 
از نوآورانه ترین شــرکت های منطقــه خاورمیانه در حوزه انرژی شــرکت آرامکوی 
عربســتان سعودی است که در ســال های گذشــته در حوزه های واقعیت مجازی، 
علوم جدید، هوش مصنوعی و کالن داده ها به شــدت فعال است. باید در تعامالت 
منطقــه ای متوجه فاصله و عقب افتادن کشــورمان در حــوزه تکنولوژی و حمایت 
از سرمایه انســانی باشیم و هم زمان همکاری های مشــترکی با این کشورها داشته 
باشــیم. حوزه انرژی یکی از حوزه هایی است که کشورمان سهم و اثرگذاری درخور 
 توجهــی در آن دارد و می توانیــم با اصالحات و اقدامات پیشــروانه نیروی جوان و 
متخصــص را در کنار خودمان نگه داریم. در دیــدار مقام معظم رهبری با نخبگان 
کشــور در ســال ۱۳۹۵، ایشــان فرمودند: «در دفاع از جامعه نخبــگان و از حرکت 
علمی کشــور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد و می دانم این حرکت، حرکت 
بابرکتی اســت و ان شاء اهللا عاقبت بخیر اســت». همچنین در رابطه با حمایت مالی 
از نخبگان ایشــان فرمودند: «به دلیل امتیازهای فراوان غــرب برای جوانان ایرانی، 
تعداد قابل  توجهــی مهاجرت می کنند و می توان با دادن همــان امتیازها، جوانان 
نخبه را برای کشــور نگه داشــت؛ زیرا هیچ جوانی سرزمین مادری خود را به غربت 
ترجیح نمی دهد». حال ســؤال این اســت که آیا در این سال ها برای جوانان نخبه و 
به خصوص جوانان برتر در المپیادهای جهانــی یا نفرات برتر کنکور این امتیازهای 
جایگزین در نظر گرفته شده اســت که آنها از رفتن منصرف شوند؟ متأسفانه پاسخ 
به این ســؤال را در آمارهای منتشرشــده از مراجع رسمی در مورد مهاجرت نفرات 
برتــر کنکــور و المپیادی ها می توان دید! چندی قبل یکی از اســتادیاران دانشــگاه 
شریف در توییتر خود در راستای شفافیت عملکرد و حقوق دریافتی خود، لیستی از 
دریافتی های حقوق ماهانه و حق التدریس ها و مشــاوره های پروژه را منتشر کرد. او 
که از جمله دانشــجویان تحصیل کرده از کاناداست و به ایران بازگشته و حاال بیش 
از پنج سال ســابقه کار دارد، می گوید متوســط دریافتی او در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵ 
میلیون تومان بوده اســت که معادل ماهانه ۵۰۰ یورو به قیمت ارز آن روز می شود. 
نکته قابل توجه این اســت که افرادی از دانشــگاه ها تهران و امیرکبیر هم دریافت 
چنین رقمی را به عنوان حقوق تأیید کرده اند. تازه این رقم دریافتی در مورد اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه ها بوده اســت و وقتی وارد حقوق های نیروهای متخصص 
فنی و صنعتی به خصوص در حوزه نفت و گاز می شــویم، اعداد به شــدت متفاوت 

و فاصله دار هستند.
می توان گفت دولت ها در این چنــد دهه نه تنها دغدغه های تخصصی نخبگان 
و دانشــجویان متخصص را مرتفع نکرده بلکه با برخی سیاست های کلی و جزئی تر 
در برنامه ریزی های کشوری، ابتدایی ترین دسترسی ها و حقوق این افراد در کنار سایر 
اقشــار بسیار محدود شده اســت. در عین حال در سال های اخیر ناتوانی در جلب و 
جذب نظر نخبگان و دانشگاهیان و متخصصان فنی و صنعتی برای ماندن در ایران 
به جایی ختم شــده که به جای مشــوق و اهرم های مثبت برای این قشر، اهرم های 
فشــار و تهدید و تحدید فعال شــده است و به طور رســمی افرادی را که مهاجرت 

می کنند، خائن و بی اعتنا به کشورشان معرفی می کنند.
در یکی، دو ســال اخیر شــاهد اظهارنظرهای مختلفی در مــورد محدودکردن 
نخبگان و دانشگاهیان و اعمال قوانینی غیرمنطقی و نامتناسب با محیط های علمی 
و دانشــگاهی هســتیم. مواردی مثل اینکه اعضای هیئت  علمی مراکزی که ارتباط 
وثیقــی با نخبگان دارند، در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری 
در تثبیت جایگاه متناســب نخبگان تشویق شــوند و بر عکس در صورت بی تفاوتی 
محســوس و معنادار دراین باره یا همکاری نامتعارف برای انتقال نخبگان به خارج 
از کشــور، مورد تنبیه قرار گیرند. جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس، یکی از افرادی 
بود که لحن تندی نســبت به این قشــر داشــته و پیش از این گفته است: استادان و 
هیئت علمی دانشگاه که از امکانات این کشور استفاده و نخبگان را تحریک به رفتن 
از ایران می کنند، بالشک افراد خائنی هستند و باید با آنها برخورد الزم صورت گیرد. 
همچنین روزنامه رســمی دولت چندی قبل در یادداشــتی موضوع اخذ مالیات از 

متقاضیان مهاجرت را مطرح کرده بود.
اگر همه این موارد را کنار دســتورات و آیین نامه هایی عجیب همچون «گذراندن 
دوره سه ماهه شبانه روزی؛ شــرط جدید استخدام اساتید دانشگاه ها»، شرط داشتن 
فرزند بیشتر و متأهل بودن، عدم ارائه کارنامه به زبان انگلیسی توسط دانشگاه، عدم 
ارائه توصیه نامه از ســوی استادان دانشــگاه که همگی بر مبنای بخش نامه وزارت 

علوم مبنی بر ممنوعیت صدور مدارک تحصیلی و ریز نمرات غیرفارســی برای تمام 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی صادر شده است یا گران شدن تعرفه ترجمه مدارک 
دانشــگاهی در دارالترجمه ها و ... بگذاریم، متوجه می شــویم که همه این اقدامات 
چه با نیت خیر اما در نهایت عدم درایت و چه با اهدافی مخرب یک نتیجه داشــته 
و آن هم تصمیم های جدی تر برای رفتن اســت. ممکن است با این اقدامات سختی 
مسیر مهاجرت که همیشه سخت بوده، سخت تر شود و دولت در این مسیر  زیرپایی 
بیشــتری برای دانشجویان، اســتادان، نخبگان و کارگران ماهر و فناور و... بگیرد اما 
اثری از دلســوزی و تالش برای ماندن دیده نمی شــود! می توان گفت برخی از این 
اقدامات نه با هدف نگه داشتن نخبه ها بلکه برای کمک به حذف زودتر آنها صورت 

می گیرد.
رفتن به هر قیمتی و با همه متعلقات

«مهاجرت بخــش نخبگانی جامعه در حال کاهش اســت اما مهاجرت بخش 
متوســط جامعه از بحث های جدیدی اســت که به وجود آمده است. امروز بحث 
مهاجرت تخصصی و بحث خروج ســرمایه از طریق ملک و انواع دارایی از مباحث 
جدید مهاجرت است که باید در یک نشست تخصصی درباره آن صحبت شود». اینها 
اظهارات ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی 
نخبگان اســت که چندی قبل مطرح کرد و تأییدی بر نگرانی در مورد شــدت گرفتن 
روند مهاجرت گروه های عام مردم اســت. می تــوان گفت مهاجرت نخبگان و افراد 
متخصص به کشــورهای دیگر در همه دوره ها وجود داشته و با توجه به امتیاز آنها 
در انتخاب شدن از ســوی کشورهای مقصد، مشکل چندانی برای پذیرش ندارند اما 
این مردم عادی هســتند که برای گرفتن اقامت در کشــورهای دیگر و تکمیل پروسه 
مهاجرت خود و خانواده شان با مشــکالت زیادی روبه رو هستند. اقشار عادی مردم 
با صرف هزینه های بســیار یا وارد پروسه خطرناک مهاجرت غیرقانونی و پناهندگی 
می شوند که این مســیر ممکن است به عاقبت خانواده ایران نژاد منتهی شود و یک 
خانواده از دســت برود یا مجبور به فروختن تمام متعلقات و دارایی خود شــوند تا 
فقط بروند؛ چه ارز باشــد، چه طال و چه خرید ملک که مدت هاســت برای خودش 
به بازار بزرگی تبدیل شده است! روزنامه دنیای اقتصاد چندی قبل نوشت بر اساس 
آخرین نظرســنجی ملی «تمایل به مهاجرت» که توســط مرکز افکارسنجی کیو در 
آذرماه ۱۴۰۰ خورشــیدی انجام شده، از هر سه نفر ایرانی یک نفر مایل به مهاجرت 
است. به عبارت دقیق تر ۳۳٫۴ درصد افراد باالی ۱۸ سال در این نظرسنجی گفته اند 
در صــورت مهیابودن شــرایط مایل به مهاجرت هســتند. جالب اســت بدانید که 
مهم ترین انگیزه های مهاجرت هم به ترتیب ۸۰ درصد عوامل اقتصادی، ۲۲ درصد 
عوامــل فرهنگی، هفت درصد عوامل سیاســی و فقط شــش درصد تحصیل بوده 
است (پاســخ گویان امکان انتخاب چند گزینه را داشته اند، در نتیجه جمع درصد ها 

برابر با صد نیست).
مهاجرت نخبگان در بخش های مختلف از دهه های قبل وجود داشــته اســت. 
اینکه فالن مهندس شرکت نفتی به شــرکت های نفتی عربستانی و اماراتی یا فالن 
شــرکت خارجی فعال پیوســته، این را که فــالن نخبه المپیادی خیلی زود ســر از 
دانشــگاه های آمریکا درآورده در این ســال ها زیاد شنیده ایم؛ اما داستان مهاجرت و 
پناهندگی در این ســال ها از تصمیمی خاص برای اقشاری محدود از جامعه تبدیل 
به یــک هدف جدی و مهم برای بخــش درخور  توجهی از جامعه شــده که افراد 
تالش می کنند به هر قیمتی خود و خانواده شــان را به کشــوری دیگر و زندگی بهتر 
برسانند. روند مهاجرت کردن و پروســه پناهندگی از گذشته تا امروز همواره روندی 
بســیار سخت و جان فرســا بوده که چند سال طول می کشــد و تازه پس از عبور از 
همه این اتفاقات با دنیایی غریبــه و مملو از تبعیض و تنهایی روبه رو خواهیم بود. 
برای هر فردی رفتن و ازدســت دادن روابط خانوادگی و دوستانه و رهاکردن اجباری 
عالقه مندی های معمولی و هر روزه خود و مهم تر رفتن از وطن خود دردناک است؛ 
امــا آنها ترجیح می دهند به کوه و دشــت و دریا بزنند و ســال ها در ســختی عمر 

بگذرانند ولی راهی برای زندگی کردن در آرامش پیدا کنند.
در حال حاضر بخش درخور  توجهی از نیروی کاری که در شرکت های نفت و گاز 
و صنعتی منطقه خاورمیانه فعال هستند، نیروهای متخصص و تحصیل کرده ایرانی 
هســتند که پس از کسب رتبه های باال، آموزش زبان و تخصص های مختلف ترجیح 
داده اند به جای حقوق های ریالی و کاهنده و موقعیت های شغلی متزلزل در ایران، 
حقوق هــای دالری و یورویــی و تجربه های روزافزون و احترام و ارتقای شــغلی را 

انتخاب کنند. این اســتراتژی شــرکت ها و قدرت های بزرگ در دنیاست که با یک تیر 
دو نشــان می زنند؛ یعنی هم از حضور و تحصیل دانشــجویان بین المللی استفاده 
می برند و هم در ادامه از آنها در بازار کاری که برای آنها پیش بینی کرده، اســتفاده 
می کنند. اگر به فهرست گروه های شغلی که هرکدام از کشورها برای اولویت جذب 
و دادن ویزا اعــالم می کنند، نگاه کنیم، می بینیم از ســال ها قبل عالوه بر گروه های 
تحصیلی، فهرست بلندباالیی از کارگران ماهر و متخصص را در اولویت قرار داده اند 
و این به آن معنی است که مدت هاست جریان مهاجرت و رفتن به اقشار عام کشیده 

شده است.
باید تأکید کرد که خروج کارگران ماهر صدمه کمتری نســبت به خروج نخبگان 
ندارد. کارگران ماهر عموما درآمد بیشــتری دارند و امکان پس انداز و سرمایه گذاری 
بیشتری دارند و معموال افرادی نوآور هستند. مهاجرت یا پناهندگی یک کارگر ماهر 
به طور مستقیم ناشی از عوامل اقتصادی و تهدیدهای هر روز نسبت به معیشت این 

افراد است و عدم حضورشان مستقیما بر اقتصاد تأثیر می گذارد.
فرار مغزها از  نوجوانی

جریانی که از چند سال قبل برای مهاجرت خانوادگی و خرید خانه در کشورهای 
دیگر از جمله ترکیه شــروع شــده، تبدیل به روندی شــده که خانواده ها با توجه به 
جمیع امور و شــرایط تصمیم می گیرند فرزندشان از همان نوجوانی و قبل از شروع 
محرومیت های مختلف، در کشوری دیگر تحصیل و زندگی کند. بیشتر این خانواده ها 
همه دارایی و دار و  ندارشان را می فروشند و شرایط شغلی و زندگی را طوری طراحی 
می کنند که فرزندشــان امکان زندگی و تحصیل در کشــوری دیگر را پیدا کند. حتی 
موارد بســیاری دیده شــده که یکی از والدین در ایران مانده و کار می کند و یکی از 
والدین همراه با فرزند یا فرزندان در کشــوری دیگر است. البته این روند مهاجرتی از 
سن کم به شدت به میزان درآمد و دارایی افراد و خانواده ها بستگی دارد. موارد زیادی 
از شــرکت ها و مدارس خاص هستند که کارشان بورسیه کردن دانش آموزان است و 
هزینه های هنگفت دریافت می کنند یا شرکت هایی که در ارتباط با سفارتخانه ها در 
ازای خریــد ملک، خدمات تحصیلی را ارائه می دهند. روزنامه رســالت چندی قبل 
در گزارشی هشــداری نوشت: مهاجرت نخبگان به مقطع دانش آموزی هم سرایت 
کرده است و دانش آموزان و خانواده های آنها چون عاقبت نخبگان دانشگاهی را به 
چشم دیده اند، رفتن را به ماندن ترجیح می دهند. این روزنامه نوشت که سال هاست 
دانش آموزان تیزهوش و اســتعدادهای برتر شناسایی می شــوند و پس از ارتباط با 
مؤسســات مشــخصی برای مهاجرت اقدام می کنند. روزنامه ایــران هم در گزارش 
دیگری «درباره تورهای تحصیلی کشــور ترکیه تأکید کرده اســت که خانواده هایی 
از مناطق کم برخورداری نظیر اســتان سیستان وبلوچســتان هــم در این آزمون های 

تحصیلی شرکت کرده اند».
بر اساس این گزارش، مسئله اینجاست که در این مقطع زمانی و شرایطی که در 
داخل کشور ایجاد شده، از نظر خانواده این دانش آموزان اینکه این مدارس خارجی 
با چه کیفیتی خدمات ارائه می دهند، اهمیت چندانی ندارد و مهم ترین نکته تالش 
برای رفتن و شــروع زندگی در کشــوری دیگر اســت. بســیاری از این مؤسسه های 
خارجی و داخلــی ترفند و موضوعات مختلفی را بــرای افزایش تمایل خانواده ها 
دارند که یکی از مهم ترین آنها قبولی در رشــته های مهمی مانند پزشــکی یا فرار از 

سربازی، آموزش چند زبان خارجی و... است.
چندی قبل آماری منتشر شــد که در همین موضوع مهاجرت دانش آموزان نخبه 
تأمل برانگیز اســت. دبیر کل انجمن استعداد های برتر ایران چندی قبل در گفت وگو با 
رکنا اعــالم کرده بود از میان ۸۶ نفر برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی کشــور، ۸۲ 
نفر مهاجرت کرده اند. البته این مقام مســئول خیلــی زود حرف خود را تکذیب کرده 
و گفته اســت: بر  اساس آماری که در ســالنامه مهاجرتی ایران آمده، از دوهزارو ۸۰۰ 
نفر برگزیدگان المپیادهای جهانی، ۵۷ رصد در داخل کشــور هستند و ۴٫۴ درصد هم 
برنامه بازگشــت پس از ادامه تحصیل به کشــور را دارند. الزم به توضیح نیســت که 
گروه های المپیادی معموال همان گروه های نوجوان و جوان هســتند که شــرکت در 
المپیادها را از سنین کم شروع می کنند. حاال اگر بگوییم آمار اول اشتباه بوده و آمار دوم 
درست است، مابقی آن ۵۷ درصد، یعنی چهل واندی درصد باقی مانده که رفته اند، در 
حساب مســئوالن جای نگرانی داشته اند؟ صرف وجود چنین وضعیت نگران کننده و 
انتشار چنین آماری آیا می توان به یک پدر یا مادر دارای فرزند نخبه یا فرزندی با سطح 

تحصیلی معمولی حق داد که برای زندگی فرزند خود تالش کند؟

معصومه اصغری: موضوعات مختلفی در کشــورمان وجود دارد که برای رسیدگی به آنها دســتگاه های اجرائی و متولیان امور متعددی وجود دارد. به 
عبارتی آن مسئله موضوعی چند یا میان بخشی تعریف شده که باید چند ارگان و مسئول در مورد آن انجام وظیفه کنند و پاسخ گو باشند. مثال آن هم زیاد 
است؛ مثال طرح عفاف و حجاب که سال هاست تصویب و اجرا می شود، بیش از ۲۵ نهاد متولی دارد اما شهروندان در کف خیابان تنها با نیروی انتظامی 
مواجه هســتند و خدمات این نیروی نظامی است که به چشم می آید. یا مثال در مورد جمع آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب ها یا کودکان کار بیش از 
۱۳ ارگان دخیل هســتند و مستقیما وظیفه اجرائی دارند اما کف خیابان فقط نیروهای شهرداری هستند که در گیرودار جمع آوری و ساماندهی یک روزه 
یا چندماهه این افرادند. حاال در مورد موضوع مهمی مثل جلوگیری از مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها حداقل ۴۴ دســتگاه متولی هســتند تا بتوانند سند 
راهبردی کشــور در امور نخبگان را اجرا کنند. در گام بعدی باید بپرسیم که مسئوالن اجرائی و متولیان این امور تا چه اندازه موفق بوده اند؟ اما پاسخ به 
این سؤال چندان سخت نیست و باید گفت هرچقدر مسئوالن در اجرای جمع آوری کارتن خواب ها موفق بوده اند، در کاهش مهاجرت نخبگان هم موفق 

شده اند و نمود عینی این شرایط به شکلی ملموس در کف خیابان یا زندگی روزمره همه ما آشکار است. 

گزارش «شرق» از شیب تند فرار نخبگان و تسری آن به اقشار مردم و دانش آموزان

خام فروشی نیروی انسانی

شاخصی مهم در آسیب های اجتماعی
 وقتــی ناامیدی از آینده و ترس از تأمین بدیهیات زندگی امروز از ســطح اســتادان 
و نخبگان مدیریتی به ســطح دانشــجویان و جوانان و اقشــار عادی جامعه می رسد، 
یعنــی میزان دافعه یک کشــور در مقابل جاذبه امکانات کشــورهای دیگر حداقل دو 
برابر اســت. وقتی مردم کشور هر روز شــاهد حاکمیت رانت در بخش های مختلف در 
کشــور حتی در سیستم آموزشی و دانشگاهی هستند و مسئولیت های کلیدی و مهم به 
دســت افرادی غیرمتخصص می افتد، زنگ خطر برای نخبگان، دانشــجویان و استادان 
به صدا درمی آید. ناامیدی و نبود افق های روشــن، عادی ترین اقشــار را هم به ســمت 
مهاجرت می برد و قابل قبول است که در چنین شرایطی دانشجویان و تحصیل کردگان 
بیشــتر به دنبال فرصت های مناسب برای زندگی و کار باشند. استادان دانشگاه ها یکی 

از گروه هایی هســتند که در چند دهه گذشــته در میانه سیاست های مختلف دولت ها، 
تجربه های زیادی از فشــارهای سیاســی، اقتصادی، تبعیض و حذف یا اخراج را شاهد 
بوده انــد و در نتیجــه آن تعداد زیــادی از آنها ترجیح دادند در کشــوری دیگر کارهای 
تحقیقاتــی خود را ادامه دهند و برخی دیگر به خانــه رفتند و دیگر کار نکردند! احمد 
بخارایی، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران، در گفت وگو 
با «شــرق» تأکید دارد که عوامل دفع از ایران برای نخبگان و حتی اقشــار مردم بســیار 
بیشــتر از عوامل جذب در خارج از ایران است و ســاده انگارانه است اگر جذابیت های 

اقتصادی کشورهای مقصد را عامل عمده  مهاجرت ها از ایران قلمداد کنیم.
او با اشــاره به دو دیــدگاه جهان گرا و ملی گرا در تحلیــل پدیده مهاجرت و فرار 

مغزها، افزود: به نظر می رســد عوامل دفع از کشــور که در این ســال ها از ســوی 
دولت ها اتفاق افتاده، دارای ضریب اثرگذاری دو برابری نســبت به عوامل جذب در 
کشــورهای مقصد اســت. از نگاه جهان گرا، افراد به شــکل طبیعی تمایل دارند در 
فضایی بهتر زندگی کنند و از فرصت ها اســتفاده بیشــتری داشته باشند و از دیدگاه 
ملی گرا اگرچه همه افراد وطن شــان را دوســت دارند و می خواهند در کشورشــان 
بماننــد، امــا عوامل دفع و تخریبی وزن بیشــتری دارد و افراد رفتــن و فرارکردن را 
انتخاب می کنند. وقتی شــنیده می شود بیش از دو سوم کسانی که مهاجرت کرده یا 
پناهنده شده اند، از طرق غیرقانونی و از مبادی غیر از ایران بوده، نشان می دهد وزن 

دافعه و فشارها حداقل دو برابر جاذبه بوده است.

او تأکید دارد که عوامل اقتصادی شــامل وضع معیشت، بی کاری، دستمزد پایین، 
تبعیض، فســاد و... تنها یکی از عوامل دفع از ایران است که در کنار عوامل سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی و نبود آزادی های اجتماعی مطرح می شــود و افزود: مهاجرت، 
پدیده ای است که در آن فرد نزاعی بین عقل و دل دارد و با موضوعات مختلفی مثل 
دوری از خانواده و دوستان، خاک و زبان مادری درگیر می شود، اما زندگی کردن را به 

تنها زنده بودن ترجیح می دهد و فرار می کند.
بخارایی به اشــاره به آخرین آماری که از سوی رصدخانه مهاجرت ایران منتشر 
شده اســت، گفت: بر  اساس این نظر سنجی حدود ۳۵ درصد ایرانی ها عالقه مند به 
مهاجرت هســتند؛ اما به نظر می رســد الزم است این عدد کمی را با توجه به سن و 

تحصیالت افراد شــرکت کننده در نظرســنجی در نظر بگیریم تا کیفیت آن مشخص 
شود. عمده این افراد را جوانان و نخبگان تشکیل می دهند که موتور محرک اقتصاد 

و سرمایه های انسانی هستند.
او با اذعان به اینکه زندگی و شرایط روزمره ما در ایران کامال گویاست که در چه 
شرایطی قرار داریم و نیاز چندانی به فهم عمیق و نظرسنجی ها وجود ندارد، افزود: 
با نگاهی به افراد و خانواده و اطرافیان مان به خوبی می بینیم که چه تعدادی تمایل 
بــه مهاجرت و رفتن دارند و به نظر من رقم واقعی افرادی که تمایل به مهاجرت و 

رفتن از ایران دارند، حتی بیش از آن ۳۵ درصد است.
این جامعه شناس به ضرر مالی ساالنه مهاجرت و فرار مغزها از ایران که رقمی 

حدود ۵۰ میلیارد دالر است، اشاره کرد و گفت: این رقم تقریبا سه برابر درآمد ناشی 
از صادرات نفت و معادل ۴۰ درصد بودجه ۱۴۰۰ دولت است. تازه اینها خسارت های 
مادی و قابل اندازه گیری اســت؛ وقتی می شنویم که ۹۶ درصد اختراعات ثبت شده 
از ســوی متولدان بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور 
بــوده، بیش از قبل به موضوع آســیب اجتماعی پی می بریم. این موضوع محصول 
فراری دادن مغزهاست که یکی از شاخص های «آسیب اجتماعی» است و ریشه در 
نگاه بســته ایدئولوژیک دارد و نمی توان در کوتاه مدت امیدی به اصالح این شرایط 

داشت.
این استاد دانشــگاه به موجی که برای بازنشســته کردن استادان در دهه ۸۰ 

رخ داد، اشــاره کرد و گفت: یک بار در دوره ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد 
این اتفاق رخ داد و جمع زیادی از اســتادان را به شکل اجباری بازنشسته کردند 
و دانشــگاه ها را از حضــور افراد نخبه پاک کردند و پیام خودشــان را به جامعه 
دادند و حاال در این دوره هم ســراغ دانشگاهیان آمده اند و به بهانه  غرب ستیزی 
و پاک کردن محافل آکادمیک از عوامل نفوذ لیبرال و ســکوالر غرب زده، دســت 
به اخراج و بازنشسته ســازی اجباری می زنند و این یعنی عقب گرد و ناامیدشدن 
از هرگونه تغییر! این رویه که از ســال ها قبل شــروع شــده، با توصیه و دستور و 
وعده و وعید حل نمی شود و بیش از قبل باعث پراکنده شدن سرمایه های انسانی 

خواهد شد.

گـزارش

هشدار ! افزایش گود استندینگ ها
«در دو سال گذشته حدود شش هزار نفر از پزشکان و پرستاران از کشور خارج 
شــدند و به آمریکا و اروپــا رفتند و آنجا کار تخصصــی و فوق تخصصی خود را 
انجام می دهند»؛ این جمله را حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان، چندی قبل گفته بود. او همچنین سال گذشته در نامه ای به مقام معظم 
رهبری از کمبود نیروی متخصص درمانی در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته بود: 
افزایش آمار مهاجرت پزشکان و خروج پزشکان از کسوت عضویت هیئت علمی 
و کاهش تمایل به تحصیل در مقطع دســتیاری و کاهش اقبال پزشکان عمومی 
برای تصاحب صندلی های رشــته های تخصصی و فوق تخصصی از سال ۱۳۹۶ 
جــای نگرانی جــدی دارد و پیامدهای این وضعیت بر کیفیت، ســرعت و دقت 
خدمات بهداشــتی و درمانی قابل توجه خواهد بود. ســیدعلی مظفرپور، رئیس 
دانشــگاه علوم پزشــکی بابل هم درباره احتمال مهاجرت پزشکان و بیماران در 
آینده نزدیک هشــدار داده بود. او تأکید کرده بود اگر جایگاه پزشــکی مورد توجه 
قرار نگیرد، باید چند ســال آینده شاهد مهاجرت پزشــکان باشیم و بعید نیست 
بیماران نیز با هزینه هنگفت برای معالجه به خارج از کشــور مســافرت کنند تا 
به دســت همین پزشکان ایرانی معالجه شــوند. هنوز داستان ترسناک و جانکاه 
کرونا و خســارت های بسیارش در کل دنیا و در کشــورمان تمام نشده و حتی در 
آستانه پیک جدیدی هســتیم اما در همین دوران کوتاه که تب شیوع کرونا کمی 
کاهش پیدا کرده بود، تعدیل های کادر درمان در بســیاری از مراکز درمانی شروع 
شــده است. با این شرایط یک دانشــجو یا نیروی تازه نفس در مجموعه خدمات 
درمانی چه امیدی به آینده کاری خود می تواند داشــته باشد وقتی می بیند آنها 
را فقــط برای خط مقــدم حوادث و خطرات الزم دارند و پــس از عبور از بحران 

رها می شوند؟
محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، سال گذشته و در روزهایی 
که هنوز کرونا به پیک چهارم هم نرســیده بود، اعالم کرد آمار خروج پزشــکان از 
کشــور رو به رشد است و ما از میزان درخواست گوداستندینگ متوجه تعداد قابل 
توجه مهاجرت می شویم. البته هر درخواستی به معنای خروج از کشور نیست اما 
از ســوی دیگر هم ممکن است خیلی ها گوداستندینگ نخواهند و از کشور خارج 
شوند. ما تا االن در این مقطع حضورمان در سازمان نظام پزشکی درخواست های 
بســیاری برای گواهی حســن انجام کار یا همان عدم سوءپیشــینه برای خروج از 
کشور داشــته ایم. آنچه مهم است این است که باید برای حفظ پزشکان در کشور 
تالش کنیم و زمینه حفظ و ماندگاری آنها در ایران را ایجاد کنیم. آنچه رئیس زاده 
به عنوان گوداســتندینگ از آن یاد می کند، نوعی تأییدیه از ســازمان نظام پزشکی 
اســت که به دالیل مختلفی پزشــکان ســراغ آن می آیند. این موارد هم شــامل 
پزشکانی می شــود که در ایران درس خوانده و کار کرده اند و حاال قصد مهاجرت 
و ادامه کار در کشــوری دیگر را دارند و هم شــامل پزشکانی می شود که پیش  از  
این مهاجرت کرده و حاال در کشــور مقصد کار پزشــکی پیدا کرده و نیاز به چنین 
تأییدیه ای دارند، پزشکانی که در یک کشور دیگر مشغول به کار شده اند و حاال آن 
مؤسســه یا مرکز از نظام پزشکی ایران تأییدیه این پزشک را می خواهد و در نهایت 
پزشــکانی که قصد جدی برای مهاجرت دارنــد، تالش خود را می کنند اما ممکن 
است به هر دلیلی این مهاجرت رخ ندهد. پس در هر چهار مورد دلیل اخذ چنین 

تأییدیه ای مهاجرت است؛ چه مهاجرت های قبلی و چه مهاجرت های بعدی!
باید گفت روند مهاجرت پزشکان و پرستاران و سایر کادر درمان در همه دوره ها 
وجود داشــته اســت، اما مانند سایر اقشــار و صنوف که تمایل بیشتری نسبت به 
مهاجرت پیدا کرده اند، عدد مهاجرت پزشکان و کادر درمان هم در چند سال اخیر 
و به خصوص در دوران کرونا بسیار قابل توجه بوده است. دکتر سید موید علویان، 
رئیس هیئت مدیره نظام پزشــکی تهران، در گفت وگو با «شرق» با اذعان به اینکه 
میزان مهاجرت پزشــکان در سال های اخیر به طور فزاینده ای افزایش  یافته است، 
افزود: با وجود محدودیت های ســفر و تردد بین کشورها به دلیل همه گیری کرونا 
در دو سال اخیر، باز هم این میزان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۰ بیش  از چهار هزار 
مورد دریافت گواهی گوداستندینگ (معادل گواهی سوءپیشینه به زبان انگلیسی) 
وجود داشــته است. البته تمام افرادی که گوداستندینگ دریافت می کنند از کشور 
خارج نمی شــوند کمااینکه برخی پزشکان هم بدون دریافت این گواهی از کشور 
خارج می شــوند و برای همین نمی توان آمار دقیقی از میزان مهاجرت ارائه داد، 

اما قدر مسلم اینکه این میزان سیر صعودی دارد.
او با تأکید بر اینکه مهاجرت پزشــکان مثل سایر پدیده های اجتماعی پدیده ای 
چندبعدی اســت و نمی توان تنها یــک علت برای آن متصور بــود، گفت: به هر 
حال میزان مهاجرت در میان اقشــار تحصیل کرده در سال های اخیر افزایش یافته 
و این در مورد پزشــکان هم صادق اســت. اما در میان پزشکان موضوع شاخص 
این اســت که فارغ التحصیالن رشــته عمومی و تخصصی دیگر آرزوهای خود را 
ممکن نمی یابند. آنانی که پس از ۲۰ تا ۲۵، ۲۶ ســال تحصیل امیدوارند تا جایگاه 
اجتماعی و رفاه و تأمین مالی را در دســترس بیابند، متوجه می شوند با مشکالت 

فراوان روبه رو هستند و برای همین یکی از راهکارهایشان مهاجرت است.
علویــان تأکیــد دارد افزایش ســطح درآمد و رفاه اجتماعی بیشــتر در ســایر 
کشــورها که برای پزشــکان ایرانی فراهم اســت، یکی از جذابیت هایی است که 
باعث مهاجرت پزشــکان می شــود و افزود: امکان ادامه تحصیل در رشــته هایی 
با درآمدهای باال در کشــورهای پیشــرفته برای پزشــکان جوان فراهم اســت و 
درعین حال بســیاری از کشــورهای جهان و حتی منطقه با شیوع همه گیری کرونا 
متوجه شــدند که نیروهای درمانی باتجربه و دارای مهارت های باال تا چه اندازه 
مورد نیاز آنها هستند و به  همین دلیل روند پذیرش پزشکان ایرانی به خصوص در 

کشورهای منطقه افزایش  یافته است.
رئیس هیئت مدیره نظام پزشــکی تهران در عین حال عدم توجه به مشــکالت 
پزشکان و نیازها و خواسته های بحق آنان و برخوردهای نامناسب به ویژه از سوی 
برخی رسانه ها و افراد را از موارد مهم مهاجرت پزشکان و کادر درمان عنوان کرد 
و گفت: این موضوع در عدم گرایش به تحصیل در رشته های تخصصی هم نمود 
دارد و برای اولین بار شاهد هستیم ظرفیت آزمون پذیرش دستیاری در رشته های 
مهم و مادر پزشــکی خالی می ماند و این امر همراه با افزایش مهاجرت، قطعا در 

آینده کشورمان را با بحران کمبود پزشک روبه رو خواهد کرد.
علویــان با بیان اینکه قبال مهاجرت مختص پزشــکان جوانی بود که به تازگی 
فارغ التحصیل شــده بودنــد و پس  از پایان طرح اقدام به ســفر می کردند، افزود: 
در موج جدید مهاجرت پزشکان، با مســئله مهاجرت استادان دانشگاه و افرادی 
با ســابقه های خدمت طوالنی مدت روبه رو هســتیم که این امر بسیار نگران کننده 

است.
او تأکیــد دارد کاهش محدودیت ها و میزان تعهــدات قانونی و طرح مناطق 
محروم که در آنها پزشــکان جــوان چه عمومی و چه متخصــص با درآمدهای 
نه چندان بــاال در مناطق محــروم و دورافتاده خدمت می کننــد، می تواند باعث 
افزایش انگیزه ماندگاری پزشکان در کشور شود و افزود: حذف طرح های نامناسب 
مانند کاهش شــدید پرداختی به پزشکان جوان طرحی به نام طرح های پرداخت 
پلکانی و فراهم آوردن شــرایط زیستی مناســب برای آنان در گوشه و کنار کشور، 
همچنیــن توجه به نیازهــای روحی و اجتماعی پزشــکان و کم کردن حمله های 
ناجوانمردانــه و نامناســب رســانه ای و اظهارنظرهای نابخردانــه و طرح هایی 
غیرکارشناسی و خلق الســاعه می تواند باعث افزایش انگیزه و ماندگاری پزشکان 

شود.
رئیــس هیئت مدیره نظام پزشــکی تهران تأکید کرد: پزشــکانی که کشــور و 
خودشــان ســال ها هزینه مالی و زمانی برای تربیت و تحصیل متحمل شــده اند، 
بزرگ ترین گنج این کشــور هستند و آشکار اســت که تالش برای حفظ این منابع 
انســانی، عقالنی تر، منطقی تر و به صرفه تر از طرح های خلق الساعه مثل افزایش 

ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی است.


