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«ëëایران» :موضوع مهاجرت نخبگان در چند ســال
گذشته بویژه از ســال 88تا به امروز نظر خیلیها را به
خودجلبکردهوخیلیهاهمنسبتبهاینموضوع
انتقاد کردهانــد .دولتیها میگویند که مــا فرار مغزها
نداریم و غیر دولتیها میگویند نخبگان هر روز بیشتر
از قبل از کشور خارج میشوند .با این توصیف آیا ما با
فرارمغزهادراینابعادیکهبحرانیتوصیفمیشود،
مواجهیــم؟ وضعیت ما اآلن در دنیا چگونه اســت؟
چند وقت پیش هم یکی از مدیران وزارت بهداشــت
اعــامکردکهبــااینحجــمازفرارمغزهــاایرانیاندر
آینده بــا مشــکل پاییــن آمدن بهــره هوشــی مواجه
میشوند،اینحرفهاراقبولدارید؟
بیرنــگ :یکــی از دغدغههای امــروز جامعــه ایران،
موضــوع مهاجــرت نخبــگان اســت .مــا هــم منکــر
موضــوع مهاجــرت نیســتیم و بــا این موضــوع هم
دشــمنی نداریم .این را هــم بگویم که نمیخواهیم
مهاجرت را متوقــف کنیم .ابتدای پیــروزی انقالب،
 170هــزار دانشــجو در داخــل داشــتیم و  100هــزار
دانشجو هم در خارج از کشور تحصیل میکردند که از
این تعداد دانشجو ،حدود 57هزار دانشجو در امریکا
بودنــد .هماکنون هم  4میلیون و 800هزار دانشــجو
در کشــور داریــم و به تبع آن تعداد دانشــجویانی که
در خــارج از کشــور تحصیــل میکنند هم باال اســت.
بر اســاس روند بینالمللی دانشــجویان خارجی در
دنیا تعدادشــان بسیار اســت ،اما اگر بخواهیم ایران
را با این آمارها مقایسه کنیم ،روند دانشجویان ما به
خارج از کشــور زیاد نیســت .با این حال این ســؤال را
مطــرح میکنم چرا در دهه اول انقالب این موضوع
آنقدر برای مردم مهم نبوده ،اما حاال همه درباره آن
حرف میزنند؟ مدتی اســت که موضوع مهاجرت،
سیاسی شــده و نگاه ژورنالیســتی غیرمنصفانه وارد
این مسأله شــده است.متأسفانه جناحهای سیاسی
هم هر کدام با اغراق و سیاســی کاری سعی دارند به
نوعی ثابت کنند کــه در زمان هر کدام از دولتهایی
کــه روی کار آمدهاند ،افرادی مهاجــرت کردهاند .در
صورتــی که اصــاً این طور نیســت .اگر مــا بخواهیم
بر اســاس تعــداد دانشــجو در امریکا حــرف بزنیم،
مــا اوایــل پیــروزی انقــاب بیشــترین دانشــجو را در
دانشگاههای این کشور داشتیم .اما اآلن جزو  10کشور
اول در امریکا نیســتیم .اگر بخواهیم تعداد دانشجو
در خارج را با تعداد دانشجو در داخل مقایسه کنیم،
بازهم از متوسطه جهانی کمتریم .البته این موضوع
باید فارغ از نگاه سیاسی و نگاه سطحی بررسی شود.
در یــک ســال اخیر برخی از مســئوالن اعــام کردند
که ســالی  150هزار نخبه از کشــور خارج میشوند ،یا
یــک و نیم میلیــون نفر در صف مهاجــرت به کانادا
هســتند .ما هماکنون رویکرد تهاجمــی در برابر این
آمارهــا گرفتهایــم ،بنــده نامــه میزنم و موضــوع را
پیگیــری میکنم.اگــر مصاحبه درســت نباشــد باید
مســئول مربوطــه تکذیب کنــد .اما باید قبــول کنیم
خبرهای منفی درباره مهاجرت همه را درگیر میکند
و وقتی خبر منتشر شد ،خیلیها دیگر به تکذیبیهها
اهمیتی نمیدهند ،برای همین اآلن ما فکر میکنیم
مهاجرت نخبگان بیشــتر از قبل شــده است .منظور
من این اســت که موضوع مهاجرت وجــود دارد ،اما
ما از عرف معمول جهانی کمتر هســتیم.همین جا
بگویم مهاجــرت ایرانیها اصالً بحرانی و خطرناک
نیست.
«ëëایــران»:آقــایدکتــرصلواتیآیاشــماهــمبراین
باورید که این موضوع بحرانی نیست؟ پس چرا همه
دانشــجویان ریاضــی دانشــگاه شــریف عالقهمند به
دانشگاههایامریکاهستند؟
صلواتــی :نــکات خوبــی را اشــاره کردیــد .مــن هــم
معتقدم که مهاجرت وجود دارد.اما بر این باورم که
یک فضای مهآلودی در این باره اســت .یک مشکل
دیگــر هــم اینکه ما هیــچ اتاق فکــر و یــا مرکزی که
بتواند به شکل رسمی درباره مهاجرت فعالیت کند،
نداریــم .میخواهــم بگویــم یک مســأله اصلی این
بوده که از ناحیه شــما کم کاری شــده اســت و نتیجه
هــم اینکه هــر فــردی آمارهای مختلفــی میدهد.
درحالیکــه باید یک مرجع بهطور رســمی خبرهای
مربــوط بــه مهاجــرت را اعــام کند که ایــن موضوع
تاکنــون اتفاق نیفتــاده اســت .طبق آمار کشــورهای
مهاجرپذیر ،حدود یک میلیون و 250هزار نفر ایرانی
کــه محل تولدشــان ایــران بــوده ،در خارج هســتند.
هماکنــون جمعیــت بینالمللــی دانشــجویان دنیا
حدود  5میلیون نفر اســت و آمار دانشجویان ایرانی
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در خارج از کشــور حــدود  53هزار دانشجوســت .اما
مسأله مهم در ارتباط با مهاجرت در کشور ،میل باال
به مهاجرت است.
«ëëایــران» :قبول دارید از ســال 88به این طرف ،این
میلبیشترهمشدهاست؟
صلواتی :بایــد روند را اندازهگیری کنــم .اگر این روند
صعودی باشــد بله این موضوع بیشــتر شــده است.
اما چون شــیب افزایش دانشــجویان بینالمللی در
دنیا بهطور کلی با یک شــیب صعــودی باال میرود،
این روند هم بیشــتر شده ،ممکن است در یک سال
خاصی در یک مقطع خاصی هم بیشتر باشد.
«ëëایران» :متوسط جابهجایی دانشجو در دنیا چقدر
است؟
صلواتی :ببینید بیــش از  70درصد فارغالتحصیالن
دانشــگاهی میل دارند به کشــوری غیر از کشوری که
فارغالتحصیــل شــدهاند ،بروند و در دیگر کشــورها،
کار و شــغل پیدا کنند .برهمین اســاس روند جهانی
به ســمت جابهجایی قشــر جوان در دنیا باال اســت.
بر اســاس تحقیقی که داشتم از دانشــجویان ایرانی
پرسیدم انگیزه اصلی شما برای خارج شدن از کشور

حاال یا باید این دانشــجویان روی دستمان بمانند یا
از کشور خارج شوند .هماکنون هم این اتفاق میافتد
ما فقط قســمتی از دانشــجویان را جذب میکنیم و
مابقی به خارج از کشور تمایل پیدا میکنند.
بیرنــگ :ببینیــد مــن بــا ایــن بخــش از حرفهــای
شــما موافقــم ،امــا ایــن رونــد ،جهانــی اســت .بــر
اســاس تحقیقی که انجــام دادیم اگر مثالً دانشــگاه
هاروارد ،اســتنفورد و کلمبیا در ایــران بود هم برخی
از دانشــجویان دوســت داشــتند بــرای تحصیــل بــه
کشورهای دیگر بروند.
صلواتی :ما مازاد سرمایه انسانی (دانشجو) داریم یا
این افراد میمانند یا به خارج از کشور میروند .خب
ما با این مازاد سرمایه انسانی چه باید بکنیم؟
بیرنــگ :مــن متخصــص ایــن بحــث نیســتم و
سیاســتگذاری در ایــن بحــث هــم نــدارم .بایــد از
سیاســتگذاران ایــن موضوع را پیگیری کــرد .اما باید
اشاره کنم که بسیاری از صنایع ما صنایع دانشبنیان
نیســتند .مــا اصــاً صنعــت نداریــم ،در حقیقــت
فقــط کارخانــه داریــم و کارخانــهداران هــم اصالً به
کار پژوهشــگران توجهــی ندارند.واقعــاً این موضوع

کنیــم .ابتــدا شــرکتهای دانــش بنیــان را شناســایی
کردیــم و بــه آنهــا گفتیم حضورشــان در کشــور برای
ما یــک دغدغه مهم اســت .در کنار ایــن موضوع ،به
مســائل مالی ،بحثهای گمرکی ،ســربازی نخبگانی
کــه در این شــرکتها کار میکردند ،توســعه کســب و
کار بینالمللی شان و فروش هم توجه کردیم ،براین
اســاس معاونت علمی ریاست جمهوری سعی کرد
در همــه ایــن بخشهــا ،راهکار داشــته باشــد .تالش
کردیم بهترین نســخه را ارائه کنیــم ،باز هم میگویم
شــاید کار ما اشکال داشته باشــد ،اما ما سعی کردیم
اقداماتی برای نخبگانمان انجام دهیم .ما براســاس
بازخوردی که از نخبگان میگیریم ،قوانین و مقررات
را اصالح میکنیم .بنابراین ما سعی کردیم با توسعه
شــرکتهای دانــش بنیــان ،نخبــگان کشــور را جذب
کنیم تا از مهاجرت آنها جلوگیری شــود و همین طور
نخبــگان خارجــی را هم جذب کشــور خودمان کنیم.
عالوه بر این ،توجه به شــرکتهای نوپا و استارتاپها
هم از اولویت ما بوده که اتفاقاً مورد توجه رســانههای
خارجی هم است .آنها در گزارشهای خود ،از انفجار
استارتاپها در ایران مینوشتند و در گزارشهای شان
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آیا مهاجرت نخبگان
افزایش یافته است؟
هدی هاشمی
خبرنگار
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پژوهشی 5سالی میشــود که برنامههای خود را روی موضوع بازگشت نخبگان گذاشتهاند .در این باره میزگردی را با
مهندسعلیمرتضیبیرنگمعاونحوزهبینالمللمعاونتعلمیریاستجمهوریودکتربهرامصلواتیعضو
هیئتعلمیموسسهمطالعاتجمعیتیکشــوربرگزارکردیمتابهاینسؤالپاسخدهیمکهآیاشیبخروجازکشور
نخبگانصعودیشدهوزیرساختهایکشوربرایبازگشتنخبگانمهیاستیانه.

چیست؟ همه آنها مســائل و مشکالتی داشتند ،اما
گفتنــد میــل به تحصیــل و تجربــه درخــارج از ایران
باالتریــن اولویــت آنهــا اســت .جامعــه ایــران چون
جامعه جوانی است ،بنابراین جوانان میل به تجربه
در سایر کشورها را هم دارند.
«ëëایران»:چرا؟
صلواتی :باید این ســؤال را بپرســیم کــه واقعاً چقدر
اقتصــاد دانشبنیان داریم کــه بخواهیم این میل را
کم کنیم .هرم جمعیتی نسل جوان ایرانی باالست،
مــا حجــم قابــل توجهــی از نیــروی جمعیتمــان
فارغالتحصیل هســتند و با یک نســل جــوان روبهرو
هســتیم کــه هــم شــغل میخواهنــد هــم میــل به
تحصیــل در خــارج از کشــور را دارنــد ،به نظــرم باید
پرســید چند درصد از صنایع ما و یا کســب و کارهای
مــا ،قــدرت جذب نیــروی تحصیلکــرده و یــا نیروی
دانشــجو را دارنــد .یــا اینکــه چقدر دانشــگاههای ما
میتواننــد نیروی تحصیلکرده متناســب با شــرایط
بازار کار تربیت کنند؟ میتوان گفت که در چند سال
گذشــته بیش از نیازهایمان دانشجو تربیت کردیم،

میخوانــدم کــه بــا تیترهــای مختلف تأکیــد کرده
بودند کــه اتفاقهای عجیب و غریبی در زمینه رشــد
اســتارتاپها در ایــران افتــاده اســت و آنها ایــران را از
نظر رشــد اســتارتاپها در منطقه ،اول میدانســتند.
این یعنی ایران وضعیت خوبی برای نفس کشــیدن
نخبــگان دارد .این را هــم بگویم در روزهــای اولی که
موضوع اســتارتاپها مطرح شــد ،خیلیها در مقابل
ایــن موضوع موضع گرفتنــد ،اما حــاال این وضعیت
خیلی بهتر شده است و حتی همان آدمها با ما همراه
شدهاند .خوشبختانه ما در خیلی از دانشگاه های کشور
توانستیم مراکز نوآوری و شتاب دهنده استارتاپها را
هم راه اندازی کنیم و بخش خصوصی را تشویق کنیم
که وارد این فضا شود.
«ëëایــران» :همه این کارها انجام شــده و مــا هم قبول
داریم .اما آیا زیرساختها برای ماندن نخبگان فراهم
است یا اینکه این برنامه شما با دولت آمده و با دولت
یرود؟
همم 
بیرنــگ :ما در چند ســال گذشــته براســاس امکاناتی
کــه داشــتهایم اقداماتــی را هــم انجــام دادهایــم .اما
منابــع و بودجه ما کافی نبوده اســت ،با این همه فکر

فاجعه است .ما در کارخانههایمان به صنعتگران و
متخصصان توجهی نمیکنیم .کارخانههای ما فقط
کارگــر میخواهند تا بتوانند مجموعهشــان را حفظ
کنند.آنهامتخصصنمیآورندکهبهوضعیتتولید
رسیدگیکند.
«ëëایــران» :بــه هرحــال با ایــن وضعیــت ،نخبگان
دلشــان میخواهد در کشــوری باشــند که به کار آنها و
تخصص آنها اهمیت داده بشــود ،شــما برای خارج
نشدننخبگانچهکردید؟
بیرنگ :در چند ســال گذشــته و حتی قبــل از دولت
آقــای روحانــی ،موضوع شــرکتهای دانــش بنیان
مطرح بود ،اما در  5ســال گذشــته ســعی کردیم که
بــا برنامه ،ایــن موضوع را بــرای دولتمردان توضیح
دهیم .البته بسیار خوشحالم که ادبیات دانش بنیان
در جامعــه تقویــت شــده اســت .یکــی از بحثهای
مهــم اجــرای قانون حمایــت از شــرکتهای دانش
بنیــان بــود کــه در دولــت دهــم بــه تصویب رســید.
اجــرای ایــن قانــون در دولــت یازدهم شــروع شــد و
ســعی کردیــم موضــوع را قویتــر از همیشــه دنبال
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سنگال

لیبی

آماده برای مهاجرت

هاییتی

کنگو

تمایل برای مهاجرت

 51,400نفر
از دانشجویان
ایرانی(معادل
1درصد
از جمعیت
دانشجویی
در خارج از
کشورتحصیل
میکنند) .

 1/2میلیون
نفر از
 80/3میلیون
جمعیت
ایران(معادل
 1درصد
جمعیت)
مهاجرت کرده
است

1

51/5

1

 471,213نفر از مهاجران ایرانی
(معادل  51/5درصد از جمعیت مهاجران) است

کل

کارشناسی
ارشد کارشناسی

سال

2000
2001

1844

1023

711

3060

2189

561

2007
2008

2639 3533

572

2008
2009

3773 4731

542

2009
2010

4696 5629

429

2010
2011

5747 6982

456

2011
2012

7157 8744

549

2012
2013

8254 10194

622

2013
2014

8953 11338

757

2014
2015

9534 12269

842

2015
2016

ترکیب سطح تحصیلی
دانشجویان ایرانی در امریکا
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لسوتو

که به دانشــجویان دانشــگاههای خوب بگوید تنها راه
این نیســت که بعد ازگرفتن لیســانس از کشور خارج
شــوید یا منتظر بمانید کســی شــما را اســتخدام کند.
اآلن دانشجویان متوجه شدند که میتوانند یک مکان
کوچکــی را برای خودشــان داشــته باشــند و طرحها و
ایدههــای خود را اجرایی کنند و به قول معروف آقای
خودشان باشند .البته ما قبول داریم عدهای همچنان
از کشــور خــارج میشــوند ،اتفاقــاً بــا پیشــنهادهای
خوبی هم از کشــور خارج میشــوند .امــا میگویم که
زیرســاختهای مناســبی هم فراهم شــده است و ما
برنامهریزی خوبی در این زمینه انجام دادهایم.
صلواتی:داغ دلمان در این بخش تازه شــد .امیدوارم
یــک بار به شــکل جــدی این موضــوع از ناحیه شــما
مطرح شود که چه تعداد استارتاپ داریم ،اصالً درباره
گوگلهــای ایرانی چه اطالعاتــی داریم و اینکه چقدر
وضعیت اســتارتاپهای شــریف تقویت شده است؟
نمیگویــم فقــط شــما این موضــوع را اطالعرســانی
نکــرده ایــد ،مطبوعــات هــم بــه ایــن موضوعــات
نپرداختهانــد .میخواهــم بگویم که چــه فرصتی در
کشورداریم،امااطالعرسانینمیشودواینیکنقطه

در دانشگاه های خوب دیگر کشورها تحصیل میکنند.
جالب اینجاست که وقتی میبینیم بخشی از نیروهای
خــوب مــا در خارج هســتند ،تازه به فکــر برنامهریزی
و جــذب آنهــا میافتیــم .افرادی کــه روزی بــه خاطر
مشــکالت نبود جــذب در بازار کار ،به خــارج رفتهاند،
حاال ما میخواهیم همانها را برگردانیم .دقت کنید،
ظرفیت دانشــگاهها و هیأت علمیهای ما به شکلی
اســت که در ســه یا چهار سال آینده ،هیچ جای خالی
برای اعضــای هیأت علمی نخواهیم داشــت که این
افراد بتوانند جذب دانشگاه شوند و در نتیجه به کشور
برگردند .چرا؟ چون پستهایی برای نخبگان تعریف
نشده است .شما از بازگشت نخبگان میگویید ،خب
ایــن برنامههــا خیلــی خوب اســت ،اما عمــاً همین
برنامههای شــما ،ظرف چند ســال آینــده باید تغییر
کند .حاال فرض کنید در شرایط فعلی ،این افراد برمی
گردند و وارد دانشــگاه میشــوند ،همین دانشــگاهی
کــه خودتــان میگویید اصــاً به روز نیســت .خود من
از دانشــگاه ایتالیا آمدم و از یک رشــته بینرشــتهای،
فارغ التحصیل شــدم ،اما هنوز هیأت علمی ما ،فرق
فردی که از یک دانشــگاه خوب در رشته بین رشتهای
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میکنــم در این حوزه موفــق بودهایم .هماکنون یکی
از دانشــگاههای مــا کــه خیلــی هــم مهاجــر فرصت
اســت ،دانشگاه صنعتی شریف است .اما اکوسیستم
کارآفرینی دانشــگاه شــریف در چند ســال گذشــته به
شــکلی تقویت شــده اســت که بچههای شــریف هم
دیگرعالقهای به رفتن ندارند .جالب اینکه در دو سال
گذشته ،در اطراف دانشگاه شریف  450شرکت جدید
از سوی دانشجویان دانشگاه تأسیس شده است .این
شرکت ها ،شــرکت های دانش بنیان هستند و آنقدر
تقاضــا بــرای برپایی ملک و دفتر در اطراف دانشــگاه
شــریف زیاد شده که قیمت زمین در اطراف دانشگاه
شــریف 30 ،درصــد از منطقــه گرانتــر شــده اســت.
چند وقت پیش هم در دانشــگاه شریف ،نظرسنجی
کــرده بودند کــه البته عدد دقیق آن یادم نیســت ،اما
این موضوع بســیار مهم اســت .شما ســابق بر این از
دانشجویان شریف میپرسیدید برنامه ات برای آینده
چیســت؟ میگفتند کــه پذیرش تحصیلــی میگیرم
و از ایــران مــیروم ،امــا هماکنون دانشــجویان جواب
میدهند که بعد از لیســانس ،میخواهم اســتارتاپ
خــودم را راه انــدازی کنم .حداقل یک راهی باز شــده

ضعف است .درباره مشکالت هم بگویم ،در کشور هر
روز چند میلیون بشکه نفت صادر میکنیم ،اما هیچ
کس به این موضوع اهمیت نمیدهد .درباره نیروی
انســانی هم چنین مشــکلی وجود دارد .سرمایههای
انســانی را بهطور گســترده اســتخراج میکنیم و چون
قابلیت بهرهبرداری از این نیروها را نداریم ،رهایشان
میکنیم ،اآلن چند ســال است که وارد اقتصاد دانش
بنیان شــدهایم .بفرمایید چند درصد از شــرکتهای
مــا ،اســتارتاپ دارنــد .فکــر میکنــم  3هــزار و 500
شــرکت باشــد و اگر در هــر کــدام از این شــرکتها5 ،
نفر شــاغل باشــند ،چیزی در حدود یــک میلیون نفر
از جمعیت دانشــگر مــا در این حوزه مشــغول به کار
هستند .میخواهم بگویم که هنوز ظرفیتهای الزم
بــرای نیروهای دانشــگاهی را آمــاده نکردهایم .وقتی
ظرفیت استفاده از نیروی دانشگاهی را نداشته باشیم
و سیاستهای الزم را برای نخبگانمان به کار نگیریم،
از طرفی مرکز پژوهش یا اتاق فکری هم برای جایابی
نخبگانودانشگاهیانآمادهنکردهباشیم،درنتیجهبا
پدیده مهاجرت مواجه میشویم و شاهد این هستیم
که بخشــی از نخبههای ما به خارج از کشور میروند و

