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سپیـد را آنالین بخوانید
  
  

کاستن از   هزینه های مهاجرت نخبگان برای کشور 

پسا برجام محیطی مساعد برای بازگشت   مغزهای فراری
 رضا رئیسی 

سپید: هنوز مدرنیته در فضای کشور طنین انداز 
نشده بود و پیش از آنکه  سروکله ماشین دودی 
و این گونه ابزار اطالعات تازه و نوین در کشور 
پیدا شود، دروازه های تجدد با حضور دانشجویان 
ایرانی در دانشگاه های اروپایی به سمت ایرانیان 
گشوده شد، از همان موقع سروکله آقا دکترهای 
اتوکشیده اشرافی هم پیدا شد که از اساس پزشکان 
کسانی بودند که در فرنگستان درس خوانده و با 
علوم جدید آشنا بودند، این تلقی تا مهروموم های 
سال در مخیله ایرانیان باقی ماند و گویی پزشکان 
موقعی به اعال درجه تبحر و تخصص می رسیدند 
از کشور حضورداشته  در خارج  را  لختی  که 
علم آموزی  و  تحصیل  به  راقیه  ممالک  در  و 
می پرداختند، همین پندار رسوخ یافته در اذهان 
سالیان متمادی بسیاری از سرمایه های انسانی 
را به خارج از کشور کوچ داد و البته تحوالت 
مختلف اجتماعی و سیاسی نیز مزید بر علت 
به  نخبگان عرصه سالمت  از  بسیاری  شد که 
خارج از کشور بروند. در یک دهه اخیر روند 
این مهاجرت ها به رغم ثبات داخلی و نیز افزایش 
امکانات سخت افزاری در داخل کم وکاست نشد 
که حتی افزایش نیز یافت. علت اصلی مضایق 
و تنگناهایی بود که به واسطه فشارهای بیرونی 
بر کشور تحمیل شده و شرایط اقتصادی را از 
رونق الزم انداخته بود و نخبگان را متمایل به 
خروج از کشور برای زندگی بهتر در بیرون از 
مرزها و در کشورهای پیشرفته جهان می کرد. 
میان کلونی های مهاجر  ایرانیان در  آن چنان که 
در آمریکا باالترین میزان تحصیالت را دارند و 
سطح برخورداری آنان باالتر از متوسط دیگر 
ملل است اما با تغییر و تحوالت تازه در فضای 
سیاست خارجی و گشایشی که پس از برجام رخ 
نموده و البته چالش های بیرونی و روی کار آمدن 
ملی گرایان افراطی چون ترامپ به نظر می رسد 
زمینه های مهاجرت معکوس و بازگشت نخبگان 
آمارهای  البته  و  آمده  فراهم  کشور  به  مهاجر 

ارائه شده در این زمینه نیز حکایت از همین امر 
دارد و از طرف دیگر مسئوالن وزارت بهداشت 
نیز اعالم کرده اند که درصدد هستند تا نخبگان 
مهاجر حوزه سالمت را به کشور بازگردانند، 
بازگشتی که بی گمان مزیت های بسیاری برای 
اقتصاد کشور و حوزه سالمت دارد و ارزش افزوده 
فراوانی را در عرصه ها و ابعاد مختلف برای این 

حوزه به ارمغان خواهد آورد.    

رتبه نخست جهانی در فرار مغزها 
پول  بین المللی  گزارش صندوق  اساس  بر 
موج  آنکه  از  پیش  و  میالدی   2009 سال  در 
مهاجرت های گسترده در منطقه و جهان به واسطه 
نمایاند،  رخ  اخیر  ژئوپلیتیکی  درگیری های 
ایران در میان تمامی کشورهای توسعه یافته و 
توسعه نیافته رتبه نخست مهاجرت نخبگان را 

منظر  این  از  نمی رسد  نظر  به  البته  که  داشت 
تاکنون  ایران  رتبه  در  چندانی  تحول  و  تغییر 
می شود  گفته  که  هرچند  باشد،  نمایانده  رخ 
یافته  متفاوت  شیبی  نخبگان  مهاجرت  روند 
هنوز  بی گمان  مطلوب  نقطه  به  رسیدن  تا  اما 
فاصله داریم. تا پیش از انقالب گفته می شد که 
فقط 20 هزار پزشک ایرانی در آمریکا ساکن 
هستند و اکنون نیز گفته می شود که در حدود 
25 درصد از ایرانیان تحصیل کرده در کشورهای 
توسعه یافته حضور دارند و بر اساس آمار همان 
مرکز قبلی چنین گفته می شود که تا ابتدای دهه 
دوم هزار جدید میالدی ساالنه 150 تا 180 هزار 
نفر از تحصیل کردگان ایرانی تقاضای مهاجرت 
به کشورهای پیشرفته دنیا را می داده اند و این 
میزان و درصد در نخبگان المپیادی و چهره های 
ممتاز علمی حتی آماری بسیار باالتر و بیش از 

60 درصد را  دارد و کشورهای چون آمریکا 
بسیاری از سرمایه های ایرانی را جذب فضای 
دانشگاهی ایاالت متحده می کردند. هزینه های این 
مهاجرت در گزارشی های رسمی که در سال 
1391 ارائه شد، چیزی بالغ بر 150 میلیارد دالر 
تخمین زده شده که رقم بسیار هنگفتی است و 
می توان با تغییر این روند تکانه قابل توجهی در 

اقتصاد ایران را شاهد باشیم. 

برجام و فضای تنفسی تازه 
در چهار دهه اخیر می توان گفت کشور ما سه 
موج مهاجرتی گسترده را از سر گذرانده است. 
ابتدای انقالب و با توجه به تغییرهای حاکمیتی 
و فضای اجتماعی عده ای از ایرانیان به خارج از 
کشور مهاجرت کردند که بیشتر آنان از برخورداران 
و نه لزوماً نخبگان ایرانی بودند، سپس در جریان 

جنگ تحمیلی و با ناامن شدن فضای عمومی 
جامعه شماری دیگر از شهروندان به قصد تغییر 
فضا مهاجرت را برگزیدند. موج سوم مهاجرت ها 
در سال های دولت محمود احمدی نژاد رقم خورد 
نیز  و  بیرونی  فشارهای  سیاسی،  تحوالت  که 
تغییر فضای تحصیالت آکادمیک و دانشگاهی 
دست به دست هم داد تا این بار شمار زیادی از 
نخبگان علمی از کشور خارج شوند، پس از روی 
کار آمدن دولت روحانی و پیگیری دیپلماسی 
برجام  به  که  هسته ای  توافق  انعقاد  و  تعاملی 
موسوم شد، ایران از حلقه تحدیدهای ظالمانه 
غیرتعاملی  و  انسدادی  فضای  و  یافت  رهایی 
تغییر  بود،  رانده  انزوا  تنگنای  به  را  ایران  که 
به  یافت. عطف  محسوس و گشایشی آشکار 
این تحوالت پیش بینی بهبود فضای داخلی در 
داخل  و بیرون از آن طنین انداز شده و طبیعی 

است که بسیاری از نخبگانی که در چند سال 
گذشته از کشور خارج شده و مشکالت بنیادین 
و ساختاری با فضای داخلی نداشتند و به طور 
طبیعی عالقه مند به فعالیت در کشور مادری هستند، 
متمایل به بازگشت به کشور شده اند و نکته آن 
است که مدیران داخلی در عرصه های مختلف 
برای بهره گیری از این فرصت باید آستین ها را 
باال زده و زمینه های بازگشت آنان و جذبشان 
در ساختارهای مختلف داخلی را فراهم آورند، 
نکته ای که مدیران حوزه سالمت مدعی هستند، 
عالقه وافری به آن دارند و برایش تالش می کنند.

آماده جلب محققان خارجی هستیم
غیر از جلب مهاجران در فضای داخلی یکی از 
بهترین راهکارها برای استفاده از ظرفیت ایرانیان 
در سراسر جهان همراهی آنان با پروژه های داخلی 
است. ایرج حریری قائم مقام وزیر بهداشت در 
همین رابطه، روز گذشته گفته است: »استفاده از 
ظرفیت محققان ایرانی خارج از کشورمی تواند، 
فاصله علمی ایران را با جهان کاهش و دستیابی 
به مرجعیت علمی را محقق می سازد. دستیابی 
به مرجعیت علمی در منطقه از وظایف اصلی 
مجامع علمی کشور است و خوشبختانه رفع 
تعامالت  افزایش  به  برجام  از  پس  تحریم ها 

علمی بین المللی منجر شد.« 
کرد:  خاطرنشان  همچنین  حریرچی 
»دانشگاه های علوم پزشکی این ظرفیت را دارند 
از  با جهان  فاصله علمی کشور  با کاهش  که 
طریق استفاده از ظرفیت نخبگان علمی کشور 
در حوزه های مختلف فعالیت هدفمندی را در 
راستای برنامه های تحول و نوآوری پژوهش های 
علوم پزشکی در دستیابی کشور به مرجعیت 
مقام  در  دید  باید  حال  باشند.«  داشته  علمی 
راهبردها  این  اجرایی  فرآیندهای  در  و  عمل 
چگونه به منصه ظهور رسیده و چگونه می توان 
سرمایه های عظیم و بی تکرار مهاجران ایرانی 
را در مسیر پیشرفت و ارتقای سرزمین مادری 

جذب و هضم کرد.


