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ما هم برنامه داریم

رویکرد امنیتی را کنار بگذاریم

محمود صادقی

نماینده مردم
تهران در مجلس

فرار یا مهاجرت مغزها؟
حسین ایمانی
جاجرمی

رئیس مؤسسه
مطالعات و
تحقیقات اجتماعی

یکی از مسائل مهم در اواخر دهه  60و
اوایل دهه  70میالدی که توجهات زیادی
را در سراســـر دنیـــا جلب کـــرد ،مجموعه
پژوهشها و گزارشهایی بود که ســـازمان
علمـــی ،آموزشـــی و فرهنگـــی ملل متحد
یا یونســـکو با عنوان «فرار مغزها» مطرح
و منتشـــر کرد .از قضـــا یکی از افـــراد مؤثر
در این جریان یک جامعهشـــناس ایرانی
و مدیـــر پیشـــین مؤسســـه مطالعـــات و
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به نام
احســـان نراقی بود که در کتـــاب «جامعه،
جوانـــان و دانشـــگاه» بـــرای نخســـتین بار
این مســـأله را برای فارســـی زبانان مطرح
ساخت.
در تعریفـــی ســـاده «فـــرار مغزهـــا»
بـــه مهاجـــرت نیـــروی انســـانی جـــوان و
آموزشدیده از کشورهای در حال توسعه
به کشـــورهای توســـعه یافته اشاره دارد که
در جریان آن بخش عمده هزینه آموزش
و تربیت نیروی انســـانی را کشـــور در حال
توســـعه پرداخت میکنـــد اما این کشـــور
توســـعه یافته مقصد مهاجرت اســـت که
بـــه ارزانی و بدون زحمـــت زیاد ،از ثمرات
چنین نیروی انسانی بهره میگیرد.
از آن زمان تاکنون مسأله فرار مغزها
برای کشـ ــورهای در حال توسعه از جمله
کشـ ــور ما بدل بـ ــه یک مسـ ــأله و دغدغه
شـ ــده اسـ ــت و هـ ــر از چنـ ــد گاه یـ ــک بار
مرثیههایـ ــی را در سـ ــوگ جوانان مهاجر
شـ ــاهد هسـ ــتیم .اما اگـ ــر واقـ ــع بینانه به
مسـ ــأله نگاه کنیـ ــم میبینیم که مسـ ــأله
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آمارهای دقیقی درباره مهاجرت نخبگان از کشور وجود ندارد
بنابرایـــن بهطور دقیق نمیتوان اعالم کرد که در این ســـالها
خروج نخبگان بیشـــتر بوده اســـت یـــا ورود نخبـــگان .بهنظر
میرســـد در ایـــن بـــاره بایـــد وزارت علوم یـــا معاونت علمی
ریاســـت جمهوری آمارها را به روز کنند تا کارشناسان دقیقتر
درباره مهاجرت صحبت کنند.
بـ ــا ایـ ــن همـ ــه در دورههـ ــای مختلـ ــف بـ ــر اسـ ــاس اعـ ــام
دانشـ ــگاهیان ،دانشـ ــجویانی داشـ ــتیم که میل به مهاجرت
داشـ ــتند و این موضوع هم دالیل خاص خودش را داشـ ــته
است .شـ ــما به این موضوعات دقت کنید هنگامی که زمینه
فعالیت الزم و کافی برای نخبگان در جامعه وجود نداشته
باشد و فارغالتحصیالن دانشـ ــگاهی ندانند که بعد از اتمام
تحصیل در کجا باید کار کنند در سـ ــوی دیگر ،بازار اشـ ــتغال
و صنعـ ــت هم ضعیـ ــف باشـ ــد در نتیجه نخبـ ــگان ترجیح
میدهند که به خارج از کشـ ــور مهاجـ ــرت کنند تا بدون هیچ
دغدغهای در رشـ ــتهای که میخواهند ادامه تحصیل دهند
و کار کنند.
در ســـوی دیگر وقتی در کشـــور رفاه اجتماعـــی و فرصتهای
شغلی برابر برای اســـتادان بویژه اعضای هیأت علمی نخبه
وجود نداشـــته باشد و استادان در دانشـــگاه در مضیقه باشند
در نتیجه تصمیم میگیرند به کشور دیگری بروند تا در همان
کشـــور پژوهش کنند .کمبود امکانات در دانشگاهها ،دسترسی
نداشـــتن به منابع آزمایشـــگاهی مجهزو وجود بوروکراسی در
نظـــام آموزش عالی هم موجب کوچ نخبگان میشـــود .البته
شرایط تحصیل در خارج از کشـــور برای داوطلبان دانشگاهها
بسیار آسانتر از دانشگاههای ایران است.
شـــما در خارج از کشـــور بـــا دادن رزومـــه آموزشـــی خودتان
میتوانیـــد در یـــک دانشـــگاه خوب پذیـــرش بگیریـــد ،اما در
ایـــران باید هفـــت خان رســـتم کنکور را پشـــت ســـر بگذارید
تـــا بلکه صندلـــی یک دانشـــگاه را بهدســـت آوریـــد .از طرف
دیگـــر باید قبول کنیـــم که جاذبههایی که در کشـــورهای دیگر
اســـت و پیشـــنهادهایی که به نخبگان ایرانی میدهند بســـیار
وسوســـه برانگیز اســـت .البتـــه مســـائل سیاســـی ،اقتصادی و
فرهنگی کشور هم در مهاجرت بسیار تأثیرگذار است.
هنگامی که فشـ ــار سیاسـ ــی بیشـ ــتر شـ ــود میل به مهاجرت
نخبگان هم بیشـ ــتر میشـ ــود و زمانی که فشـ ــار اجتماعی و
سیاسـ ــی کشـ ــور کمتر باشـ ــد میل به خروج از کشور هم کمتر
میشـ ــود .این فضا داخل دانشگاه هم تأثیرگذار است زمانی
که فضای دانشـ ــگاه آزاد نباشـ ــد اسـ ــتاد و دانشـ ــجو احساس
آزادی نکنند و نتوانند سـ ــرکالس درس انتقاد داشـ ــته باشند
درنتیجه احسـ ــاس سـ ــرخوردگی میکنند .بـ ــرای همین بود
کـ ــه در دوران اصالحـ ــات ،آقای خاتمی بـ ــرای آزادی فضای
دانشـ ــگاهها و همچنین افزایش حقوق اعضای هیأت علمی
بسـ ــیار تالش کرد ودر نتیجه این سیاست ،کاهش مهاجرت
افراد را داشتیم .منزلت استادان و نخبگان بسیار مهم است
و اسـ ــتادان اگر منزلت و کرامت شان به هم بریزد سرخورده
میشوند.
البتـ ــه شـ ــرایط ایـ ــن روزها هم بسـ ــیار متفاوت شـ ــده اسـ ــت
بهطـ ــوری که برخی از نخبگان احسـ ــاس خطـ ــر میکنند که
به کشـ ــور برگردند .ایـ ــن وضعیت بعـ ــد از اتفاقاتی که برای
کاوه مدنی به وجود آمد خودش را نشـ ــان داد .برخوردهای
امنیتی موجب شـ ــده تا سـ ــیگنالهای خطرناکی به نخبگان
خارج از کشور بدهیم .بسـ ــیاری از نخبگان امیدوار بودند که
فضا برای بازگشـ ــت شان باز شود تا بتوانند براحتی به کشور
بیایند.
بـــا ایـــن برخوردها پیام بدی بـــه آنها منتقل کردیـــم خیلی از
نخبـــگان در توئیتر به مـــن پیام دادند که ما میخواســـتیم به
کشـــور برگردیم اما این برخوردها موجب شد تا ناامید شویم.
بهنظرم باید نشســـتهایی را وزیر علوم بـــا نهادهای امنیتی
داشـــته باشـــد .وزیر علـــوم میتواند با وزیر اطالعـــات مذاکره
کنـــد .آن دوســـتان هم وضعیـــت موجـــود را درک میکنند و
رویکردهـــای امنیتـــی را اصـــاح میکننـــد البته مـــا میدانیم
که امنیت کشـــور نبایـــد به خطر بیفتد و نبایـــد امنیت ملت را
فـــدای هر چیـــزی کرد امـــا نباید بـــه موضوعات علمـــی نگاه
امنیتی داشت.

دکتر محمد علی دهقان ،رئیس انجمن ریاضی کشور در گفتوگو با «ایران»:

دانشجویان تهران و شریف بیشتر مهاجرت میکنند
میل به مهاجرت دانشـــجویان ریاضی نســـبت به دیگر رشـــتهها باالتر
اســـت .این را آمارهای انجمن ریاضی ایران میگوید که دانشـــجویان
ایرانی از دانشـــگاه شریف و دیگر دانشـــگاههای برجسته ایران ،همچون
دانشـــگاه تهران یا دانشـــگاه صنعتی اصفهان ،که در المپیادهای علمی
بینالمللی در رشـــتههای فیزیـــک ،ریاضی ،شـــیمی و روباتیک ،جوایز
ارزنـــدهای بهدســـت میآورنـــد عالقـــه چندانـــی
به مانـــدن در ایـــران ندارنـــد اما علـــت مهاجرت
متخصصان ایرانی و بخصـــوص فارغالتحصیالن
دانشـــگاههای برتـــر در حوزه ریاضی چیســـت؟در
اینباره دکتـــر محمد علی دهقـــان ،رئیس انجمن
ریاضی به سواالت خبرنگار ایران پاسخ می دهد.
ëëبهنظر شما چرا مهاجرت در بین
دانشجویان ریاضی باالست؟
البتـــه مـــن فکـــر میکنـــم در
تمامی رشتهها مهاجرت افزایش
پیـــدا کـــرده اســـت امـــا خـــب این
در رشـــته ریاضـــی بیشـــتر از دیگر
رشـــتهها اســـت دلیلش هـــم این
اســـت که رشـــته ریاضی بـــازار کار
خوبـــی در کشـــور نـــدارد؛ یکـــی از
معضالت رشـــته ریاضی استقبال
کم دانشآموزان در دبیرســـتانها
اســـت .یعنی دانشآموزان بیشتر
عالقهمنـــد رشـــتههای تجربـــی و
پزشـــکی هســـتند .بهخاطـــر اینکه
درآمد رشته پزشکی باال است ،اما
دانشـــجوی نخبه در رشته ریاضی
اگـــر از بهترین دانشـــگاههای دنیا
هـــم دکتـــری بگیـــرد وقتی اســـتاد
تمام دانشـــگاه شـــریف شود فقط
ماهی چند میلیـــون تومان درآمد
دارد .البته میتوان به تورم شـــدید
و مزمن ،رکود دســـتمزدها ،بخش
خصوصـــی کمرمـــق ،مدیریـــت

فرار یا مهاجـ ــرت مغزها فقط محدود به
کشورهای در حال توسـ ــعه نیست .برای
مثال در کشـ ــوری مانند نیوزیلند سـ ــاالنه
جمعیت جوانی نزدیک به  35هزار نفر
به کشـ ــور همسـ ــایه یعنی اسـ ــترالیا برای
کار و زندگی مهاجرت میکنند که سـ ــبب
آن روشـ ــن اسـ ــت و آن رشـ ــد اقتصادی و
فرصتهای بیشتر کار در استرالیا نسبت
به نیوزیلند است .یا کشور یونان بهعنوان
یک عضو اتحادیه اروپا شـ ــاهد مهاجرت
گسـ ــترده متخصصین از جمله پزشـ ــکان
به سـ ــایر کشورها در سـ ــالهای اخیر بوده
اسـ ــت که سـ ــبب این نیز روشـ ــن است و
آن اوضـ ــاع بد اقتصـ ــادی یونان و کاهش
درآمدهاست.
از ایـــنرو وضعیـــت اقتصـــادی و
اجتماعـــی و شـــرایط سیاســـی کشـــورها را
میتـــوان عامل اصلـــی مهاجرت یـــا فرار
مغزهـــا به شـــمار آورد و شـــاید اشـــاره به
دوران رونـــق اقتصـــادی ایـــران در اوایـــل
دهه  50الزم باشد که نه تنها متخصصان
از کشـــور خـــارج نمیشـــدند بلکه شـــاهد
بازگشـــت دانشآموختگان خارج از کشور
به داخـــل هـــم بودیـــم و تعـــداد افرادی
که کشـــورهای دیگـــر را بـــرای کار و زندگی
برمیگزیدند ،چندان قابل توجه نبود.
پس اگـــر خواهـــان توقف جریـــان فرار
مغزهـــا باشـــیم بایـــد بـــه بهبـــود اوضاع
اقتصادی ،سیاســـی و اجتماعی کشور فکر
کنیم .واقعیت آن اســـت کـــه متخصصان
و کارشناســـان در دنیای تقریبـــاً بدون مرز

ضعیـــف اقتصـــادی و ضعـــف در
تنظیم مقررات اشاره کرد .استادان
دانشگاهها وضعیت مالی مناسبی
ندارند و حقـــوق پرداختی به آنان
به ندرت کفاف زندگی روزمرهشان
را میدهد؛ به نوعی که حتی برخی
از آنهـــا مجبورند شـــغل دومی در
پژوهش داشـــته باشـــند .بنابراین
در ایـــران آنهایـــی کـــه باهـــوش
هســـتند در برتریـــن دانشـــگاهها
درس میخوانند و سعی میکنند
بهترین دانشـــگاههای دنیا را برای
ادامه تحصیل انتخاب کنند.
ëëتمایل دانشـــجویان ریاضی برای
خروج از کشـــور و ادامه تحصیل در
کدام کشورهاست؟
بهترین دانشـــگاهها برای ادامه
تحصیـــل دانشـــجویان ریاضی در
امریـــکا وجـــود دارد ،امریـــکا بازار
خوبی هم بـــرای فارغالتحصیالن
ریاضـــی دارد .البته بعـــد از امریکا
دانشـــجویان تمایل دارند به کانادا
بروند.

امـــروز توانایـــی انتخـــاب مـــکان زندگی و
کار بـــرای خـــود را دارنـــد و معمـــوالً کفـــه
ترازو انتخاب در مقایســـه شـــرایط کشور با
کشـــورهای توسعه یافته به نفع دسته دوم
سنگینی میکند و از همین رو تعداد قابل
توجهی از متخصصان و دانشآموختگان
را میبینیـــم کـــه بـــا وجـــود ســـختیها و
مشـــکالت مهاجرت و زندگی در کشـــوری
بیگانـــه ،آن را انتخـــاب میکننـــد درســـت
همانند نیوزیلندیهـــا ،هندیها ،چینیها
و یونانیها.
هر چند شاید این انتخاب برای نخبگان
و مغزهـــای ایرانـــی به ســـبب تفاوتهای
ژرف فرهنگـــی و تمدنـــی و بســـتگیهای
خانوادگی و عاطفی بسیار سختتر از بقیه
باشـــد .در کنار فرار مغزهـــا البته واقعیت
دیگری هم به نام «فرار دســـتها» وجود
دارد که اشاره به مهاجرت نیروی کار ساده
و ارزان میکند.
یکی از مفاهیم همراه با جهانی شدن،
«فراملـــی گرایـــی» اســـت کـــه بـــه رفت و
برگشتهای دائمی فراتر از مرزهای ملی
اشـــاره میکند .برای نمونـــه فعالیتهای
شـــبکهای شـــرکتهای چنـــد ملیتـــی را
در بیـــش از یـــک کشـــور میتـــوان در این
زمینه ذکر کـــرد .البته کانون بررســـیهای
فراملیگرایـــی عمدتـــاً بر مهاجـــرت بوده
اســـت .واقعیـــت آن اســـت که بـــا از میان
رفتـــن موانـــع ســـنتی بـــرای کار و ســـفر،
مهاجرت نیروی کار آسان شده است.
نیاز بـــه نیـــروی انســـانی ارزان قیمت

ëëدر کنار نبود بـــازار کار ،آیا ضعف
امکانات دانشگاه ها و سطح علمی
کشور هم تأثیری در خروج نخبگان
از کشور دارد؟
متــــــأسفـــــــــانه در دوره های
کارشناســـی و البتـــه کارشناســـی
ارشـــد دانشـــگاههای مـــا از نظـــر
علمـــی کیفیـــت الزم را بـــرای
دانشـــجویان این رشـــته ندارند.
البتـــه ســـطح علمـــی برخـــی از
دانشـــگاهها از دانشـــگاه هـــای
خارجـــی باالتـــر اســـت امـــا در
کاربـــردی کـــردن علـــم ریاضـــی
دانشگاهها و استادان بینالمللی
بهتر کار کردهاند.
 ëëنخبـــگان بیشـــتر از کـــدام
دانشـــگاهها بـــه خـــارج از ایـــران
مهاجرت میکنند؟
بـــر اســـاس آمـــاری کـــه مـــا
داریـــم دانشـــجویان دانـــش
آموخته از دانشـــگاه هـــای تهران،
صنعتی شـــریف و مراکـــز اســـتان
بیشـــتر عالقه به ادامه تحصیل در
خارج از کشور دارند.
ëëآیـــا انجمـــن ریاضـــی آمـــاری از
خروج از کشـــور نخبگان در  10سال
گذشته دارد؟
انجمـــن ریاضی آمـــار مهاجرت
این عزیـــزان را نـــدارد امـــا بیش از
 ٦٠درصد افرادی که در مســـابقات
ریاضی کشـــور در  24ســـال گذشـــته
مـــدال طـــا کســـب کردهانـــد برای
ادامـــه تحصیـــل از کشـــور خـــارج
شدهاند و نزدیک به  ٤٠درصد آنها
برگشتهاند.

ســـبب شـــده که برخی کشـــورها بـــدل به
صادرکننـــده نیروی کار شـــوند .برای مثال
فیلیپین با جمعیـــت  80میلیونی ،رقمی
نزدیـــک بـــه  8میلیون نفر یـــا  10درصد از
جمعیت کشـــور ،نیـــروی کار در خـــارج از
کشـــور دارد .بیشـــتر مهاجران زن بهعنوان
خدمتـــکار خانگی یـــا پرســـتار کار میکنند
و بیشـــتر مـــردان در ســـاخت و ســـاز و
فعالیتهای پیرامونی آن مشغولند.
بـــا وجـــود ایـــن مهاجریـــن فیلیپینـــی
رقمـــی بیش از  16میلیارد دالر( ،حدود 12
درصد از تولید ناخالص داخلی فیلیپین)
در ســـال به کشـــور خود میفرســـتند و این
رقم نقشـــی حیاتی برای اقتصاد فیلیپین
دارد .از همین رو جای شـــگفتی نیست که
دولـــت فیلیپین حامی این جریان اســـت
و ســـازمانی بـــه نـــام اشـــتغال در خـــارج،
آگاهیها درباره کشـــور مقصد مهاجرت و
حمایتهای قابل دسترس و امور مالی را
به متقاضیان ارائه میدهد و این دســـته از
کارگران را در کشور بهعنوان قهرمان مورد
تشویق قرار میدهند.
دولـــت فیلیپین بهدنبال آن اســـت که
پیوند میان مهاجران و کشـــور قطع نشـــود
و آنهـــا همچنـــان فیلیپیـــن را خانـــه خود
بداننـــد و ضمن تداوم جریان ارســـال پول
در نهایت برای همیشـــه به کشور بازگشته
و در کســـب و کار داخلـــی ســـرمایهگذاری
کننـــد .بنابراین میتوان گفت کشـــورهایی
ماننـــد فیلیپیـــن اهمیـــت اســـتفاده از
امکانات فراملی را برای تحقق مشـــارکت

ëëشمـــــــا اطالعاتـــی داریـــد کـــه
دانشـــجویان رشـــته ریاضـــی کـــه
مهاجـــرت کردنـــد چقـــدر از آنهـــا
دیگر به کشـــور برنگشـــتند و آنهایی
که ماندنـــد در خـــارج در کجاها کار
میکنند؟
نخبـــگان ریاضـــی کشـــور اکثراً
در دانشـــگاه هـــای تـــراز اول دنیـــا
اشـــتغال دارند امـــا اینهـــا کمتر از
 ١٠درصـــد کل فارغالتحصیـــان
ریاضی هستند که در خارج از کشور
زندگی میکنند و مابقی بهصورت
قـــراردادی و موقـــت با شـــرکتها
و دانشـــگاهها همـــکاری میکنند و
امنیت شـــغلی ندارند .نزدیک به
 ١٠٠نفـــر از ریاضیدانـــان ایرانی که
در کشـــورهای اروپایـــی و امریکایی
زندگـــی میکنند از برجســـتهترین
ریاضیدانان دنیا هستند و هر کدام
از آنهـــا مثـــل خانـــم میرزاخانی و
دکتر درخشـــان در رشته خودشان
تأثیرگذار هستند.
ëëبرای جـــذب این ســـرمایهها چه
باید کرد؟
بهنظـ ــرم بـ ــرای جـ ــذب ایـ ــن
سـ ــرمایهها بایـ ــد زیرسـ ــاختهای
دانشگاهها را بهتر از قبل کرد و البته
توجه بسیاری هم به بازار کار داشت.
دانشـ ــجویان ریاضی بهگونهای نخبه
محسـ ــوب میشـ ــوند و ما بایـ ــد رفاه
اجتماعـ ــی را برای آنها فراهم کنیم.
نخبگان ما باید زمینه های فرهنگی
مناسـ ــب ،امکانات علمی و شـ ــرایط
سالم رقابتی علمی را در دانشگاهها
و مراکز پژوهشی داشته باشند.

مهاجرین در توســـعه ملـــی درک کردهاند
و سیاســـتهایی بـــرای کمـــک بـــه آســـان
کردن مهاجـــرت نیـــروی کار مانند امکان
تابعیـــت دوگانه و معافیتهـــای مالیاتی
برای مهاجرینی کـــه بازمیگردند ،به اجرا
گذاشـــتهاند .شاید بد نباشـــد به مهاجرت
گـــروه قابـــل توجهـــی از جمعیـــت جوان
ایرانـــی در اواخـــر دهه  60خورشـــیدی به
کشـــور ژاپن برای کار اشـــاره کرد که نمونه
ایرانـــی این موضوع به حســـاب میآید .از
همین رو در بررسی ،تحلیل و نتیجهگیری
برای سیاستگذاری در خصوص مهاجرت
جمعیت از کشور باید به شرایط ،انگیزهها
و تفاوتها توجه کرد.
اگر خواهان حفـــظ متخصصان ایرانی
و کاهش رقم مهاجران متخصص هستیم
باید شرایط را برای کار و زندگی آنها آسان
کنیم .شاید همه مســـأله برای ایرانیهای
مهاجر پول نباشـــد و دســـت برداشـــتن از
سختگیریهای افراطی در حوزه اجتماعی
و کاهش نپوتیـــزم و پارتی بـــازی در نظام
اداری و افزایـــش شـــفافیت و ســـامت
سازمانی ،شـــرایطی که نخبگان و خالقان
خواهان آن هســـتند ،بتواند بـــه ماندگاری
آنها کمک کند .از ســـوی دیگر در شـــرایط
رکود اقتصادی و بیکاری ،تســـهیل شرایط
مهاجـــرت نیـــروی کار ســـاده به خـــارج از
کشور و تالش برای تداوم روابط اقتصادی
و اجتماعی آنها با کشـــور بتواند کمکی به
حل مسائل اقتصادی گروههای کم درآمد
و تولید ناخالص داخلی باشد.

نکتـــه بســـیار مهم در مهاجرت دانشـــجویان این اســـت که
بر اســـاس آمارهای مـــا دانشـــجویان کیفی از کشـــور خارج
میشوند .معموالً دانشـــجویانی که اقدام به تسویه حساب
میکنند ،میخواهند به خارج از کشـــور برای ادامه تحصیل
یا هر کار دیگری بروند.
آمار تســـویه حســـاب دانشجویان به نسبت ســـال گذشته با
شیب کوچکی افزایش پیدا کرده است ،آنهایی که این کار را
انجام میدهند ،عالقه رفتن به خارج از کشـــور دارند .با این
همه برخـــاف آن چیزی که رایج اســـت ،من فکر میکنم؛
دانشـــجویان مـــا خیلی اقدام بـــه مهاجـــرت نمیکنند ،اما
نگرانی اصلی ما بابت خروج و مهاجرت دانشجویان کیفی
دانشـــگاههای معتبر کشـــور اســـت ،وگرنه درصد مهاجرت
دانشجویان دانشگاههای ما نسبت به دانشجویان کشورهای
دیگر درصد باالیی نیست و نمیتوان گفت که کشور ما یک
کشور اعزامکننده و مهاجر فرست دانشجو به خارج از کشور
اســـت .نمیگویم که در آمارها عالقه برای رفتن به خارج از
کشـــور دیده نمیشـــود ،اما آمار مهاجرت دانشجویان ما از
متوسط آمار جهانی کمتر است.
باز هم تأکیـــد میکنم ،نگرانی ما از مهاجرت دانشـــجویان
با کیفیت است .ما شرایطی که در کشور ایجاد کردهایم ،این
است که دانشجویان نخبه و دارای استعداد برتر بتوانند در
مقاطع باالتر تحصیل کنند ،لذا این یکی از مواردی است که
این دســـته از دانشجویان دیگر نیازی نیست ،برای تحصیل
در مقاطع بعدی به خارج از کشـــور بروند .مـــا هم البته در
این زمینه و برای جذب دانشـــجویان و نخبگان برنامههایی
داریم.
در ســـال گذشـــته چندین هیأت دانشـــگاهی از کشـــورهای
مختلـــف جهت پژوهـــش ،دورههای آموزشـــی مشـــترک،
تبادل اســـتاد و دانشجو وارد کشور شـــدند .سال قبل  ۲هزار
و ۲۰۰ویزای ورود به ایران برای بازدید از دانشگاههای کشور
با همکاری وزارت علوم صادر شد که بهطور میانگین در هر
هفته  ۱۱هیأت سه تا پنج نفری را در بر میگیرد.
مـــا بایـــد دقـــت کنیـــم در موضـــوع علـــم و فنـــاوری نباید
مرزبندی شود و مســـئوالن باید چرخه بینالمللی را جدی
بگیرنـــد .چرخه علم و فناوری در دنیا شـــکل گرفته اســـت
که ما باید نهایت اســـتفاده را از این چرخه داشـــته باشـــیم
و نگذاریـــم کشـــورهای دیگـــر محدودیتی بـــرای حضور ما
در این چرخه ایجاد کنند .بر این اسـ ــاس در سـ ــال گذشـ ــته
 ۴۱۷طرح تحقیقاتی مشـ ــترک بین دانشـ ــگاهها داشـ ــتیم
که این خود بیانگر روند رو به رشـ ــد طرح های آموزشـ ــی و
پژوهشی مشـ ــترک بینالمللی اسـ ــت .هماکنون  ۵۵هزار
و ۳۰۸دانشـ ــجوی خارجی در ایران مشـ ــغول به تحصیل
هسـ ــتند که بر مبنای برنامه ششـ ــم توسـ ــعه تا سـ ــال ۱۴۰۰
دانشـ ــجویان خارجی به  ۸۰هزار دانشجو افزایش می یابد
و تا این سـ ــال باید 8/1درصد از دانشـ ــجویان دانشگاههای
کشور را دانشجویان خارجی تشکیل دهند.

لزوم بازسازی اعتماد عمومی

فاطمه سعیدی
نماینده مجلس
شورای اسالمی

مهاجـ ــرت نخبـ ــگان به خـ ــارج از کشـ ــور نه برای کسـ ــب
تخصص باالتر و بازگشـ ــت به کشـ ــور که بـ ــرای زندگی در
جایی دیگر که قدرشـ ــان را بدانند و آسودهتر زندگی کنند
همواره در ایران مطرح بوده است البته باید اشاره کرد در
سال هایی هم شتاب آن افزایش و گاهی هم کاهش یافته
اسـ ــت .اما در چه شـ ــرایطی این شـ ــتاب کاهش مییابد؟
بدیهی اسـ ــت هرچه امید به آینده و اطمینان از شـ ــرایط
کشـ ــور بهبود یابـ ــد ،تالش بـ ــرای خروج و جس ـ ـتوجوی
زندگـ ــی آرام در کشـ ــوری دیگـ ــر نیـ ــز کاهـ ــش مییابد .در
عیـ ــن حال هرچـ ــه شـ ــرایط اجتماعی و اقتصادی کشـ ــور
نابسـ ــامانتر و افق پیشرو تاریکتر باشـ ــد خروج افراد از
کشور نیز بیشتر خواهد شد.
از این منظر بدون دسترسـ ــی به آمار دقیق و مقایسـ ــه آن
با گذشـ ــته میتوان حدس زد که شـ ــیب خروج نخبگان از
کشـ ــور تندتر از قبل شده اسـ ــت .این موضوع البته آسیب
بزرگی به نظام سیاسی و ساختار اجتماعی ما وارد میکند
کـ ــه نباید تنهـ ــا از یک منظر بـ ــه آن نگریسـ ــت .مهاجرت
نخبگان از کشـ ــور خود معلول عوامل دیگری اسـ ــت که تا
آنها حل نشود نمیتوان انتظار داشت این مسأله نیز حل
و فصل شود.
بنابرایـــن ابتدا باید دید چرا افق پیـــش روی جوانان و بویژه
نخبگان آن چنان که باید روشن نیست .مشکالت اقتصادی
و ناامنـــی روانی که البتـــه دومی را میتوان نشـــأت گرفته از
همان علت اول دانست مهمترین دالیل برای این معضل
اســـت .بنابراین باید در گام اول همه به کمک دولت بیایند
تـــا بتوانـــد آرامش را بـــه جامعـــه برگرداند و اعتمـــاد میان
مردم و حاکمیـــت افزایش یابد .هرچه ما در جهت افزایش
اعتمـــاد میان مـــردم و حاکمیـــت حرکت کنیـــم نخبگان و
دانشآموختگان نیز از آن مســـتثنی نیستند و شاهد کاهش
خروج آنها از کشور خواهیم بود.
امروز در شـــرایطی به ســـر میبریم که از یک ســـو دشـــمنی
امریکا و از ســـوی دیگر برخی بیتدبیریهای داخلی بر تنور
ناامیـــدی مردم میدمد .مهمترین وظیفه همه کســـانی که
دغدغه سربلندی ایران را دارند این است که نگذارند امواج
ناامیدی تودههای مـــردم و نخبگان را درگیر کند .برای دفع
این خطر هر قشـــر و گروهی وظیفهای خاص بر دوش دارد.
مسئوالن قوای مختلف باید برای حل مشکالت مردم تمام
توان خود را به کار گیرند و نخبگان و رسانهها باید این تالش
مؤثر را به آحاد جامعه منتقل کنند.
امـــروز آنچـــه برای حـــل مشـــکالت اهمیـــت دارد تعمیق
انســـجام درونی در کشـــور اســـت .اگر این انســـجام به شکل
مطلوبی پیـــش رود اثرگذاری آن در همـــه جنبهها از جمله
موضوع این یادداشـــت دیده خواهد شـــد .همچنین باید با
ارجگـــذاری تالشهای علمـــی دانشـــجویان و متخصصان
داخلی آنها را به تالش در کشـــور ترغیب کرد .هرچه تالش
متخصصان داخلی بیشـــتر و بهتر دیده شـــود و از توان آنها
اســـتفاده شـــود قطعاً میان ماندن و رفتن شـــانس انتخاب
ماندن در کشور افزایش مییابد .ما نیازمند بازسازی اعتماد
عمومی هســـتیم و این بازســـازی جز با شـــفافیت و استفاده
از همه ظرفیتهای داخلی و انســـجام و وحدت به دســـت
نمیآید.

