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طرح ISNA :

«واکاوی روند مهاجرت نخبگان» در گفتوگو با دکتر موسی اکرمی

تحصیلکردگانفراری
فرزانه اسکندریان

«بررسیآمارجستوجویکاربرانگوگلدرکلیدواژه«مهاجرت»نشانمیدهدکهدر
یک سال اخیر ،از اوایل آگوســت( 2017مرداد )96تا آگوست( 2018مرداد )98میزان
جســتوجوی کلیدواژه «مهاجرت» در ایران افزایش قابل توجهی داشــته اســت».
عالوهبراین،اخبارزیادیازمهاجرتنخبگانمنتشرشدهاستازجملهاینکه«ساالنه
 150هزار نخبه از کشور خارج میشوند»« ،ایران ســاالنه 150هزار میلیارد دالر از خروج
نخبگان زیــان میدهد»« ،طبق آمار صنــدوق بینالمللی پول [ ]IMFدر ســال،2009
ایرانازنظرفرارمغزهادربین ۹۱کشورجهانمقاماولراازآنخودکردهاستوساالنه
تا ۱۸۰هــزار نفر با تحصیالت عالیــه از ایران مهاجــرت میکنند« ،».بیــش از 40درصد
فارغالتحصیالن دانشــگاهی بیکارند» و « 20هزار دکتر بیکار داریم» «هر نخبه مهاجر
یکمیلیوندالربهکشورمیزبانمیبرد»البتهایناخبارناقدانجدیهمداشتهاست
کهباوجودپذیرشروندرشــدمهاجرتدرایراندرســالهایاخیر،امااینآماروارقام
را تأیید نمیکنند« .سورنا ســتاری» معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری از جمله
مســئوالنیاســتکهاینآمــاررا«دروغبــزرگ»میخواندوبرایمدعیانــیکه«رتبه
نخســتخروجمغزها»رابهایراننســبتدادهاند،درصورتاثباتادعاوارائهســند
از مبادی معتبر قانونی بینالمللی ،مبلغ یک میلیارد ریال معادل صد میلیون تومان
جایزهدرنظرگرفتهاست!
این خبــر انگیزهای برای ما شــد تــا موضوع «مهاجرت نخبــگان و علــل و راهکارهای
مهار آن» را با دکتر موســی اکرمی به بحث بگذاریم .اکرمی ،اســتادتمام فلســفه علم
واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد اســامی اســت کــه در زمینه فلســفه،فیزیک و
فلسفهسیاسیهمپژوهشهایقابلتأملیدارد.اودراینگفتوگوضمنابرازنگرانی
ازافزایش«خواستمهاجرت»درمیانشهروندانازجملهنخبگان،پیشنهادهاییرا
برایمهارومعکوسکردناینروند،بامادرمیانگذاشت.
ëëاخیراً اخبار ضد و نقیض بسیاری درباره
مهاجرت نخبگان منتشـــر شـــد .سازمان
همکاری و توســـعه اقتصـــادی اعالم کرده
بـــود در ســـال  2017حـــدود  20درصـــد از
فارغالتحصیـــان دانشـــگاههای ایرانـــی
در خارج از کشـــور زندگـــی میکنند ،که در
مقایسه با دیگر کشورها آمار قابل توجهی

است.بهنظرشما،خاستگاهاینحرکتاز
کجانشأتمیگیرد؟
از اوایـــل دهه شـــصت ما بـــا موجی از
مهاجرت تحصیلکردههـــا روبهرو بودیم
که دلیل عمده آن هـــم تغییر و تحوالت
سیاسی بود که در جامعه رخ داد .قاعدتاً
وقتی افت و خیزهای سیاســـی در جامعه

زیاد میشـــود «افـــق آینده» بـــرای افراد
جامعه مبهم میشـــود و ایـــن امر ،یکی
از مهمتریـــن دالیل مهاجـــرت نخبگان
میتواندباشد.
البتـــه بخشـــی از مهاجـــرت نخبگان
بهدلیل ادامه تحصیل یا انجام تحقیقات
علمی یا یافتن شغل نســـبتاً بهتر است.
اما شـــاهد بودیـــم که برخـــی از افـــراد با
وجـــود اینکـــه شـــرایط کار مناســـب در
محیـــط آکادمیک را داشـــتند ،باز ترجیح
دادند در کشـــوری دیگر حتـــی در محیط
غیرآکادمیـــک کار کننـــد .یکـــی از دالیـــل
چنین انتخابهایی ،این است که نخبگان
بهدنبال معیارهای دیگری چون «آرامش
در زندگـــی» یا «آیندهای پیشبینیپذیر»
برای خود و فرزندانشان هستند و میبینند
در داخـــل کشـــور برای رســـیدن بـــه آن با
چالشهایی مواجهنـــد .بنابراین ترجیح
میدهند در جای دیگری خواسته خود را
جستوجوکنند.
ëëبرخـــی تحلیلگران بـــر ایـــن باورند که
خروج نخبگان از کشـــور باعث میشـــود
آنان «انتزاعیاندیش» شـــوند؛ چرا که در
شـــرایطی قرار میگیرند که بـــا وضعیت
بالفعل جامعه ما فاصلـــه دارد و به همین
دلیل ،بیشـــتر بـــه موضوعـــات و مباحثی
میپردازنـــد کـــه دغدغـــه مـــردم داخـــل
کشـــور نیســـت .از این رو ،کمکـــم جایگاه
مرجعیتشـــان را بهعنـــوان «نخبـــگان
اجتماعـــی  -فکـــری جامعه» از دســـت

گزارش «ایران» از همایش «مطالعات ایرانیان دور از وطن»

سیاستگذاری دایاسپورا در ایران
مهسا رمضانی
خبرنگار

همایش ملی «مطالعات ایرانیان دور از
وطن» بـــا هدف حفظ و تقویت ارتباط با
مهاجران ایرانی خارج از کشـــور 23مهر
ماه در دانشکده علوماجتماعی دانشگاه
عالمهطباطبایی برگزار شد .نگاه متولیان
ایـــن هماندیشـــی ،نگاهـــی ایجابـــی به
مهاجران و اساســـاً مهاجرت است که در
نوع خود نگرشی بدیع ارزیابی میشود؛
چراکه اغلب ،از ســـوی سیاستگذاران ما،
مهاجرت امـــری منفـــی و بهعنوان یک
مسأله مطرح میشـــود .یکی از پنلهای
این همایش «سیاســـتگذاری دایاســـپورا
در ایران» نام داشـــت کـــه دکتر مقصود
فراســـتخواه ،دکتر هـــادی خانیکی ،دکتر
علیرضا معیری و دکتـــر بهرام صلواتی
ســـخنرانان ایـــن جلســـه بودنـــد و دکتر
علیاکبر تاجمزینانی ،رئیس دانشـــکده
علوماجتماعی دانشگاه تهران ،مدیریت
این میزگرد را برعهده داشت.
 ëëآمار دقیقی از دایاسپورای ایرانی نداریم
دکتر علیرضا معیری که پیشـــتر ســـفیر و
نماینده جمهوری اسالمی ایران در دفتر
اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو بود به
مسائل موجود در خصوص دایاسپورای
ایرانی اشاره کرد .نخستین مسأله از نظر
او ،مشـــخص نبودن آمار ایرانیان خارج
از کشور اســـت .این ابهام آماری به گفته
معیری تا جایی اســـت کـــه برخی از آمار

 2میلیونـــی و برخی از آمـــار  15میلیونی
سخن میگویند!
دومیـــن مســـأله ،نداشـــتن آمـــاری از
ســـرمایههای این دایاســـپورها اســـت که
البتـــه برخـــی آمارهـــا رقـــم  1.2تریلیون
دالری را نشان میدهند .سومین مسأله
فقـــدان تعامـــل و ارتبـــاط ایرانیـــان دور
از وطـــن بـــا یکدیگر اســـت .بـــه تعبیری
دایاســـپوراهای ما communityتشکیل
نمیدهنـــد .چهارمیـــن مســـأله قوانین
مربـــوط بـــه تابعیـــت اســـت .قوانیـــن
مهاجرتی ما همچنان بر اســـاس قانونی
که رضـــا پهلـــوی تصویـــب کـــرده ،اجرا
میشود و طی آن مهاجرانی که در خارج
از کشـــور ازدواج کـــرده و صاحـــب فرزند
میشـــوند را با مشـــکالت جـــدی مواجه
میکند .او تأکید داشت برای بهرهگرفتن
از ظرفیتهای دایاسپورای ایرانی باید به
مسائل آنان بهطور جدیتری توجه کرد.
 ëëزنده کـــردن حس تعلق در ایرانیان دور
از وطن
دکتـــر هادی خانیکـــی ،اســـتاد ارتباطات
دانشگاه عالمهطباطبایی ،معتقد است
مـــا در دایاســـپورای ایرانـــی پیگیر نوعی
هویتیابـــی هســـتیم چراکه به بـــاور او،
تـــداوم ملیت بـــرای آنان کـــه مهاجرت
میکننـــد ،تعریفنشـــده باقـــی مانـــده
اســـت .از ایـــن رو ،به بـــاور او ،مســـأله ما
در خصوص دایاســـپورای ایرانـــی ،زنده
کـــردن حـــس تعلـــق در ایرانیـــان دور از
وطن اســـت؛ ایجاد احســـاس امنیت در

تو
ســـرمایه ،حقوقشـــهروندی و زیســـ 
اینکه اطمینان پیدا کننـــد وقتی به ایران
باز میگردند در حقیقـــت به وطن خود
باز گشتهاند.
 ëëسیاست کالن مهاجرتی نداریم
دکتـــر بهـــرام صلواتی ،جامعهشـــناس
اقتصـــادی ،معتقـــد اســـت کـــه امـــروز
جوامع پیشـــرفته در خصوص مهاجرت

میدهند .آیا شـــما هم از نخبگان خارج از
کشورچنینتحلیلیدارید؟
بله ،نکته درســـتی است؛ بویژه کسانی
که در حوزه علومانســـانی ،هنـــر و ادبیات
کار میکنند ،با جدا شـــدن از کشـــور پیوند
نزدیک خود را با مســـائل جامعه و مردم
از دست میدهند و با گذر زمان پیوندشان
با کشـــور سســـتتر میشـــود .ایـــن نکته
حتی درباره کســـانی که دغدغه سیاســـی
و اجتماعی و فرهنگی هـــم دارند صادق
است .آنان از کشور خود بهعنوان خاستگاه
موضوع فعالیت یا مسأله خاصی که باید
به آن بپردازند دور میشوند .زمانی که فرد
ارتباطش را با عناصری که موضوع تفکر یا
کنشگری او هستند ،از دست بدهد ،اطالع
و احســـاس و ادراک و تأثیرگـــذاریاش
غیرمستقیم خواهد شـــد .به یک تعبیر،
او بـــه فرزنـــدی میماند کـــه بندنافش از
پیکر مام وطن گسسته شدهباشد و دیگر
نمیتوانـــد از جامعـــه خود تغذیـــه کند.
بنابراین تحلیلهای او نیـــز دیگر واقعی
نخواهد بـــود ،دیگر نمیتوانـــد واقعبینی
الزمرابهعنوانکنشگرسیاسی،اجتماعی،
فرهنگیومدنییابهعنوانهنرمندداشته
باشد .از این رو ،اغلب اطالعات و تحلیل
نخبگانی که به خارج از کشـــور مهاجرت
میکنند در رابطه با مسائل ایران نادقیق
یا به قول شـــما «انتزاعی» است و چندان
نسبتی با مســـائل و دغدغههای جامعه
کنونی ما ندارد.

ëëآیا پیوند «ســـرمایه انسانی» با «سرمایه
اقتصـــادی» میتوانـــد از افزایـــش رونـــد
مهاجرت در کشور و در نتیجه از «سیالیت
سرمایه انسانی» جلوگیری کند؟ منظورم
از «سیالیت سرمایه انســـانی» این است
کـــهنخبگانخودرامتعلـــقبهیکمکان
نمیداننـــد و هرجا که شـــرایط شـــغلی و
زندگی بهتری برایشان فراهم باشد به آنجا
مهاجرت میکنند؛ چه پیشنهادی دارید که
چنیناتفاقینیفتد؟
چندیـــن دهه اســـت کـــه ایـــن اتفاق
در ســـطح جهان به عللـــی مانند تحقق
گونهای از دهکده جهانی و وجود امکانات
بهتـــر در جاهـــای دیگـــر رخ دادهاســـت.
انســـان ســـعی میکند جایی زندگی کند
که شرایط زیســـت بهتری داشـــتهباشد.
پارامترهایتشکیلدهنده«زندگیخوب»
فقط پارامترهای اقتصادی نیستند .انسان
نیازهـــای گوناگون فرهنگـــی ،اجتماعی،
هنـــری و باالتر از همه عاطفـــی دارد .هم
دولتها و هم خود شهروندان در کوشش
بـــرای جلوگیری از مهاجـــرت باید به نیاز
عاطفیبهایبسیاربدهند.انسانبهپیوند
با بستگان ،نزدیکان ،دوستان و همچنین
محیطی که در آن بزرگ شـــد ه نیاز دارد.
ســـخن گفتن به زبان مادری نیز از جمله
عناصر تأثیرگـــذار و مهم اجتماعی برای
زندگی خوب اســـت .پس اگر فردی قصد
مهاجرت میکند تا در شـــرایط سیاسی و
اجتماعی بهتری زندگی کند ،باز هم تمام
خواســـتههای او ،مانند عالقه به فرهنگ،
تاریـــخ و موســـیقی کشـــورش بـــرآورده
نخواهد شد .در سالهای گذشته ،شنیده
و خوانده و دیدهایم که ایرانیهای بسیاری
در حالی که از زندگی اقتصادی و آرامش
فکری قابل قبولی در خارج از کشـــور بهره
میبردهاند ،ولی همیشه نگاهی به عقب
داشـــتند و منتظر بودند شـــرایطی فراهم
شود تا در کشور خود زندگی کنند یا امکان
رفتوآمد به کشور برایشان فراهم شود.
من تردید ندارم که اگر شرایط مساعد
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی حاکم شود،
آنها ترجیح میدهند در کشور خود زندگی
کنند ،حتی اگر شرایط اقتصادی داخل تا
حدی بدتر از خارج کشور باشد .بنابراین،
سیاســـتگذاران موظفند شرایطی را ایجاد
کنند تا «ســـیالیت منابع انسانی» به ضرر
منافع ملی کشـــور و زیســـت فردی مردم
نباشد .باید میان تمام عوامل اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی پیوند ایجاد
شـــود .در شـــرایطی که امکان مهاجرت و
جســـتوجوی «زندگی بهتر» در جاهای
مناســـبتر وجود دارد ســـیالیت تا حدی
طبیعی اســـت ،اما هنگامی که در شرایط
ناپایـــداری هســـتیم ،ســـیالیت تبدیل به
امواج سنگین و ویرانگری نه تنها برای فرد
و جامعه مبدأ ،حتی برای جامعه مقصد
میشود.
ëëبهنظرمیرسدمهاجرتنخبگانباروند
توسعه در یک کشور نسبت مستقیم دارد
چنانکه فرار مغزها ،فرار سرمایههای مادی
و معنوی را به همراه خواهد داشـــت که در
این صورت مسیر توســـعه را برای جامعه
طوالنیتـــر خواهـــد کرد .حال پرســـش ما
این است که نظام آموزش عالی و بهطور

گاهی امر مهاجرت چنان در یک جامعه برجسته
میشود که حتی به عموم مردم هم سرایت میکند
و آنان هم در جستوجوی راهی برای خارج شدن
از شرایط موجود میگردند .اگر ساختار دموکراتیک
و قانونگرایی و مبارزه با فساد و شایستهساالری به
طور جدی در تمام وجوه زندگی اجتماعی حاکم
شود بیشک روند مهاجرت معکوس خواهد شد.
در جوامعی که نهادهای انتخابی و دموکراتیک و
حقوق شهروندی ضعیفاند و افراد چندان حق
دخالت در سرنوشت خود و بیان عقاید در فضای
مدارا و عقالنیت را ندارند ،افراد آن جامعه بیشتر
به مهاجرت فکر خواهند کرد .باید ببینیم از کدام
اهداف و آرمانهایمان فاصله گرفتهایم و چه
خواستهای اجتماعی را نامحقق گذاشتهایم که
خروج نخبگان از کشور ،این روزها چنین پررنگ
مطرحمیشود
کشور پاینده و سرفراز بماند و در دستیابی
به شرایط بهینه زیست فردی و اجتماعی
در ســـطح جهـــان بدرخشـــد چنانکه هر
شـــهروندی از زندگـــی در ایـــن جامعـــه
احساس افتخار کند.
ëëپیشـــنهاد شـــما بـــرای کند کـــردن روند
مهاجرتدرجوامعچیست؟
اگـــر ســـاختار «دموکراتیـــک» و
«قانونگرایـــی» و «مبـــارزه بـــا فســـاد» و
«شایستهســـاالری» بـــه طـــور جـــدی در
تمـــام وجـــوه زندگـــی اجتماعـــی حاکم
شود ،بیشـــک روند مهاجرت معکوس
خواهـــد شـــد .در جوامعی کـــه نهادهای
انتخابی و دموکراتیک و حقوق شهروندی
ضعیفانـــد و افراد چنـــدان حق دخالت
در سرنوشت خود و بیان عقاید در فضای
مـــدارا و عقالنیـــت را ندارنـــد ،افـــراد آن
جامعه بیشـــتر به مهاجرت فکر خواهند
کرد.
جامعهای متعادل اســـت که مواجهه
مســـئوالن با همه افـــراد ،با هر اندیشـــه و
جایـــگاه اجتماعی ،سیاســـی و اقتصادی
یکسان باشد .اگر این شرایط فراهم شود،
همـــه مـــردم احســـاس تعلقخاطـــر به
کشورشـــان خواهند کرد و نسبت به کشور
ادای دیـــن میکننـــد و بـــرای ســـرافرازی
و توســـعه آن حتـــی حاضر به فـــداکاری
هستند؛ نخبگان نیز ترجیح میدهند در
کشورشان بمانند و خدمت به بشریت به
معنای عام را در همان زادبوم خود انجام

دهنـــد .نخبـــگان در وضعیت سیاســـی-
فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی مطلوب و
پایدار از زندگی در کشورشان لذت خواهند
بـــرد و در وطنـــی چون ایـــران بـــا دیرینه
فرهنگـــی و تاریخی درخشـــان بـــا افتخار
زندگی خواهند کرد.
ëëآیا رونـــد مهاجـــرت در کشـــور به حدی
رسیده است که شـــما را بهعنوان یک فرد
آکادمیک،نگرانکردهباشد؟
بله .متأســـفانه به این نقطه یا آستانه
رســـیدهایم .سالها اســـت که این حرکت
یکســـویه شـــیب نگرانکننـــدهای یافته
است .برخی از مسئوالن با بیمسئولیتی
عجیب ایـــن مهاجرت را «فـــرار مغزها»
نمیدانند و به یکسویگی آن توجه ندارند.
بیشتر تحصیلکردگان یا نخبگان به کشور
برنمیگردنـــد .در مـــوارد اندکشـــماری
که نخبگانی به کشـــور برمیگردند دیر یا
زود پشـــیمان شده ،کشـــور را دوباره ترک
میکنند .آنـــان با جاذبه انـــدک و دافعه
بســـیار از ســـوی نهادهای ذیربـــط روبهرو
میشوند .من نیز بهعنوان یک شهروند به
آینده کشـــورم میاندیشم و نگران مسأله
مهاجرت نخبگان و حتی مهاجرت قلبی
و احساسی کسانی هستم که نمیتوانند به
طور فیزیکی از کشور بروند .همه دلسوزان
باید بکوشـــند تا اراده جدی بـــرای ایجاد
شرایط بهینه پدید آید و کشور از وضعیت
پرالتهـــاب کنونـــی و فضـــای گریـــز و افق
ناروشن آینده خارج شود.

آیا «فرار مغزها» واقعیت دارد؟

خیلی دور خیلی نزدیک
دکتر مقصود فراستخواه
جامعهشناس و مدرس دانشگاه

«دایاســـپورای ایرانـــی» بـــه معنـــای
«ایرانیان دور از وطن» در عین حال که
یک مسأله اســـت میتواند راهحل هم
باشد« .مســـأله» است از این جهت که
در یک بازه زمانی ،هر روز چند صد نفر

و بســـیاری از امکاناتـــش را از دســـت
میدهـــد و مجـــدداً بایـــد بـــرای خود
فرصتهای تازهای خلق کند.
بنابرایـــن ،اگـــر از منظـــر اجتماعی
و اخالقـــی به مهاجـــرت بنگریم آن را
مسأله خواهیم یافت اما در عین حال،
میتـــوان بـــه مهاجرت بهعنـــوان یک
راهحل هم نگریســـت« .دایاسپوراها»

از راست :مقصود فراستخواه ،هادی خانیکی ،علی اکبر تاج مزینانی ،علیرضا معیری

گفتمانســـازی میکنند و سیاســـتهای
کالن دارنـــد امـــا ایـــن امـــر در جامعه ما
مغفول اســـت .به باور او ،ما انباشـــتگی
ســـرمایه انســـانی داریم و اگر با داشـــتن
یک سیاست کالن مهاجرتی بتوانیم آن
را ساماندهی کنیم ،میتوانیم مهاجرت
را از تهدیـــد به فرصتی برای کشـــورمان
بـــدل کنیـــم و اینچنیـــن میتوانیـــم از
ظرفیتهایش بهرهمند شویم.

خاص دانشگاهها چطور میتوانند در این
پروسه تأثیر مثبت داشـــته باشند و از روند
مهاجرتنخبگانجلوگیریکنند؟
دانشـــگاهها و مراکـــز آمـــوزش عالـــی
بخشی از سامانه آموزشی و پرورشیاند و
به خودی خود عامل اصلی حفظ نخبگان
در کشور نیستند .نخبگان بهطور طبیعی
ترجیح میدهند در کشـــور خود آموزش
ببینند و پرورش بیابند و ســـپس کار کنند.
ولی زمانی که دســـت بـــه تصمیمگیری
میزنند محیطهای مناسبتری را برای
زندگـــی خـــود و فرزنـــدان خـــود انتخاب
میکنند.
ëëفرهنگدراینبینچهنقشوجایگاهی
دارد؟
«فرهنـــگ» بـــه معنـــای مثبـــت آن،
هوایی اســـت که در آن نفس میکشـــیم
و هـــرگاه دریغ یا آلوده شـــود ســـریعاً پی
فضـــای مناســـب میرویـــم .بســـیاری با
وجود برخـــورداری از موقعیت مناســـب
اقتصادی ،خودآگاه یـــا ناخودآگاه فضای
فرهنگـــی ناســـالم را حـــس کردهانـــد و از
ایران خارج شـــدهاند تا از فضای فرهنگی
برخوردار از حداقـــل معیارهای فرهنگی
حاکـــم بر روابط میان انســـانها بهرهمند
شـــوند .بنابراین فضای فرهنگی مناسب
میتواند مانعی مؤثر در جلوگیری از روند
رشد بیرویه مهاجرت باشد.
ëëکارگـــزاران و سیاســـتگذاران چگونـــه
میتواننـــد «حـــس تعلـــق خاطـــر» را در
نخبگان مهاجر ما زنده نگاه دارند و آنان را
ترغیب به بازگشـــت و خدمت به جامعه
کنند؟
این بحث نه تنها شامل نخبگان بلکه
شامل تمام ایرانیان دور از وطن میشود.
همه باید از شـــرایط بهینه بـــرای زندگی
برخـــوردار باشـــند .ازایـــنرو ،الزم اســـت
ســـاختار سیاســـی ،اجتماعی و اقتصادی
کشـــور به گونهای باشد که در همه سطوح
تعهد بـــه تحقـــق شـــعارها و آرمانهای
انسانی-انقالبی که صورت گرفت عملی
شود .کسانی که مســـئولیت سنگین اداره
کشـــور در ســـه قوه را بـــه دوش دارند باید
در نهادینـــه شـــدن روابـــط دموکراتیک،
قانونگرایـــی ،رفـــع تبعیـــض ،مبـــارزه با
فســـاد و ویژهخـــواری ،برابـــری در برابـــر
قانـــون و تصـــدی مشـــاغل در چارچوب
شایستهساالریبکوشند.
متأسفانه،کشوردچارالتهاباتبسیاری
شده است و این میتواند انگیزهها را برای
مهاجرت در همه سطوح جامعه بویژه در
نخبـــگان باال ببرد .از این رو ،باید همچون
کاری که شـــما در روزنامـــه ایران میکنید
دالیـــل و انگیزههای مهاجرت را بررســـی
و آسیبشناســـی کنیم تا ببینیـــم از کدام
اهـــداف و آرمانهایمان فاصله گرفتهایم
و چه خواســـتهای اجتماعی را نامحقق
گذاشـــتهایم که ایـــن روزها دوبـــاره بحث
خروج نخبگان پررنگ شده است.
گاهی امـــر مهاجـــرت چنـــان در یک
جامعه برجسته و پررنگ میشود که حتی
به عموم مردم هم سرایت میکند و آنان
هم در جســـتوجوی راهی بـــرای خارج
شـــدن از شـــرایط موجود میگردند .این
مسأله بسیار دردناک است .ما امیدواریم

تحصیلکرده از ایران خارج میشـــوند
و میتـــوان از آن بـــا عنـــوان یـــک نوع
«فرســـایش ذخیره ژنتیکی سرزمین»
یـــاد کـــرد .مخصوصاً اگر رنـــج رفتن از
سرزمین را بتوانیم تخیل کنیم که مثالً
کســـی که از سرزمینش هجرت میکند
چـــه رنجهایـــی را متحمل میشـــود؛
دوباره بایـــد کل زندگی و ارتباطاتش را
تعریف کند ،لذت بودن در سرزمینش

سرمایههای اقتصادی و فکری هستند
کـــه میتواننـــد همـــواره بـــرای کشـــور
فرصتهـــای جدیدی ایجـــاد کنند .در
شرایطی که دیپلماسی رسمی شکست
میخـــورد یـــا نفـــوذش کم میشـــود،
دایاســـپوراهای ایرانـــی میتواننـــد در
زمانـــه امتنـــاع دیپلماســـی رســـمی،
دیپلماســـی عمومـــی و غیررســـمی را
بـــرای ایـــران ایجاد کننـــد .این فرصت

و ظرفیتـــی اســـت کـــه مـــا از آن بهـــره
نمیگیریم.
در سده  1200ما یک رنسانس ایرانی
داشـــتیم که متأســـفانه ناتمام ماند و
ادامه نیافت .یکی از عوامل این تحول
بزرگ در آن ســـده 1000نفـــری بودند
که اقـــدام به مهاجرت کردند .بنابراین
بـــرای بهرهمنـــدی از ایـــن ظرفیتها،
نباید نگاه ابزاری به دایاســـپورا داشـــته
باشـــیم .باید به نخبگان نشـــان دهیم
کـــه مـــا بـــه آنـــان بهعنـــوان «ذخیـــره
تمدنـــی» نگاه میکنیم اما متأســـفانه
ســـاختارهای ما از سیستم هوشمندی
برخوردار نیســـت و نســـبت به محیط
خارجـــی ،مســـألهها و آســـیبهایش
حساس نیست و دچار لختی ،آنتروپی
و آشـــفتگی اســـت .در این فضا ،ما به
یک سیاســـت زیســـتی نیـــاز داریم ،به
تعبیری به یک خطمشـــی نیاز داریم
کـــه با سیاســـت زندگـــی ایـــن نخبگان
همراستا و پشتیبان آنان باشد .در ایران
میـــان «سیاســـت» policyو practice
«عملکـــرد مـــردم» دوگانگـــی وجـــود
دارد policy ،یک چیز است و practice
مردم چیز دیگری است.
سیاســـت مؤثـــر و کارآمـــد بـــرای
ایرانیان دور از وطن ،سیاســـتی اســـت
که آنان را عاقـــل در نظر گرفته و برای
این عقـــا ،سیاســـت ترتیب دهـــد؛ از
زندگـــی آنان در جهت مشارکتشـــان
در منافـــع عمومـــی کشـــور و مســـائل

ایـــران پشـــتیبانی کند .به ایـــن منظور،
ابتـــدا باید از مدل «فرار مغزها» خارج
شویم ،امروز «فرار مغزها» نمیتواند
مســـأله دایاســـپورای ایرانی را بخوبی
توضیـــح دهـــد ،به ایـــن معنـــا که چه
سیاســـتی در پیش بگیریم که بتوانیم
آنـــان را بازگردانیم؛ چنین برداشـــتی،
تفکری غلـــط و ناکارآمد اســـت .امروز
باید از مدل «چرخش مغزها» ســـخن
گفـــت؛ بـــه ایـــن معنا کـــه نخبـــگان و
دایاسپوراهای ما براحتی بتوانند رفت
و آمد کنند .مهم نیست که نخبگان ما
کجا هســـتند ،مهم این است که چقدر
به سرزمینشـــان تعلق دارند و چقدر
میتوانند در سرزمینشـــان مشـــارکت
کنند ،چقـــدر میتوانند ارتباطشـــان را
حفظ کنند و چقدر ما میتوانیم آنان را
مدیریت کنیم.
جامعـــهای که نخبهپرور نیســـت و
دنبال میانمایگی و پوپولیســـم است،
اصالً نمیتواند برای نخبگان سیاست
مؤثری را تدوین کند .مشکل ما در ایران
«امتناع سیاست» است« .امر سیاسی»
بر «سیاســـت» غلبه پیدا کرده اســـت.
«امر سیاســـی» بـــه معنای سیاســـت
معطوف به قـــدرت ،نمیگذارد که امر
سیاســـتگذاری بـــه معنـــای عمل فنی
حکمروایی در ســـرزمین ،اتفاق بیفتد
و این مشـــکلی جدی اســـت کـــه برای
برونرفـــت از آن میتوانیـــم از چهـــار
عمل اصلی سیاست بهره بگیریم؛

 .1کاری کنیم که نخبگان بلیتهای
دو طرفه داشته باشند و براحتی بتوانند
رفتوآمد کنند.
 .2راه برگشـــت را بـــرای مهاجـــران
تســـهیل کنیم .اما متأسفانه امروز این
شیب برعکس ساخته شده است.
 .3باید برای کسانی که عاقل هستند
و انتخـــاب عقالنی میکنند ،مشـــوق و
سیاستهای عقالنی داشته باشیم که
به ادغام عقالنی آنان کمک کند .ما به
دایاسپوراها میگوییم بیایید ،بعد آنان
را با انواع و اقسام مقررات و بوروکراسی
مواجه میکنیم .ما حتی (NQFشبکه
سراسری سنجش صالحیت) نداریم؛
یعنـــی اگـــر آنـــان در خـــارج از کشـــور
واحدهایی را گذرانده باشند و مدارکی
داشته باشند ما نمیتوانیم این مدارک
را به صالحیتهای حرفهای کشورمان
ترجمـــه کنیـــم؛ چراکـــه متأســـفانه به
«شـــبکههای صالحیـــت دنیا» متصل
نیستیم.
 .4بهرهگیـــری از سیاســـت
شـــتابدهندهها مورد دیگری است که
با ساز و کارهای آییننامهای میتوانیم
به این مهم نیز تحقق بخشیم .به این
معنـــا که بوروکراســـی را کوتاهتر کرده و
شرایط برای به ثبات رسیدن موقعیت
این دایاسپوراها را سرعت دهیم.
معتقـــدم با اســـتناد به ایـــن چهار
عمل اصلی سیاست ،میتوان قدری از
مشکالت دایاسپوراهای ایرانی کاست.

