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ماندن اراده مي خواهد اما كافي نيس�ت. 
هنوز خيلي از زيرس�اخت ها ايراد دارد. 
هنوز خيلي عوامل براي نخبه ها ميس�ر 
نيس�ت. وقتي مي گوييم عزم ملي يعني 
هم�ه! يعني ش�ما آق�اي مدي�ر و وزير! 
چش�م باز كني�د و جوان ه�اي اين كهن 
بوم را ببينيد. توانايي هايش�ان را درك 
و به قدرت نامتناهي ش�ان اعتماد كنيد

خيلي ها به فكر مهاجرت معكوس افتاده اند

تبپايتختنشينيفروكشميكند؟!

سبك سكونت

مراقبت گري فراملي، همانن��د مراقبت گري در تمامي 
خانواده ه��ا، اعضاي خان��واده را از طريق ش��بكه هاي 
ميان نس��لي مبتني بر جب��ران لطف و تعهد، عش��ق 
و اعتماد ب��ه يكديگر پيون��د مي ده��د. در عين حال، 
اين ش��بكه ها آكنده از تنش، رقاب��ت و روابط مبتني 
بر قدرت هاي نابرابر نيز هس��تند. مبادل��ه مراقبت در 
خانواده ها اساس��اً غيرمتقارن و بر پاي��ه جبران لطف 
اس��ت كه هنجار »جبران لطف« بر آن حكم مي راند: 
انتظار اينكه مراقبت ك��ردن بايد باالخره مقابله  به مثل 
شود، هرچند اين اتفاق هميشه محقق نمي شود. افراد 
مراقبت مي كنند بي آنكه ميزان مراقبت دريافتي شان 
را دقيق ان��دازه بگيرند، اما انتظ��ار و تعهد بازگرداندن 
آن مراقبت گري وجود دارد. نظ��ر به اين نكته، اعضاي 
خانواده اغلب به دقت بر اين بده بستان ها نظارت دارند 
و »تعه��دات خانوادگي« ك��ه متكثر و هم��واره محل 
مذاكره ان��د، بر اين مب��ادالت حكمران��ي مي كنند. از 
آنجا كه اين مراقبت ها در جريان زندگي در زمان هاي 
متفاوت و به ميزان هاي مختلف داده و ستانده مي شوند، 
بايد اين مراقبت گري را در طول زمان و عرض مكان در 

»گردش« ميان اعضاي خانواده دانست. 
نسخه اوليه كتاب مرجع جامعه شناسي خانواده كه يك 
دهه پيش منتشر شد، فصلي درباره خانواده هاي فراملي 
نداش��ت. با اين حال، منطقاً مي توان فرض كرد تقريباً 
تمام خوانندگان اين نس��خه سال ۲۰۱۴ قدري تجربه 
مستقيم با اين شكل خانواده داشته اند. تغيير اجتماعي 
چنين ضرباهنگي داشته اس��ت، ضرباهنگي مرتبط با 

تشديد فرآيندهاي جهاني سازي كه حيات خانوادگي 
را عميقاً متأثر كرده اند. 

افراد خواه در جست وجوي پناهگاهي امن، آينده بهتر 
اقتصادي يا س��بك  زندگي بهتر از ميهن ش��ان بيرون 
كش��انده مي ش��وند و از روي اختيار يا اجبار به رعايت 
قوانين محدودكننده مهاجرت تن مي دهند، به هر روي 
فاصله ها و مرزهاي ملي ميان آنها و خانواده هايش��ان 

جدايي مي ان��دازد. حت��ي آن اعضاي خان��واده كه جا 
مي مانند هم حتي اگر به واقع نقل مكان نكنند، درگير 
روابطي اجتماعي در امتداد زمان و مكان مي شوند. عالوه 
بر خانواده هاي مهاجر، »تجربه تحرك« مش��خصه اي 
اس��ت كه تعداد روزافزوني از انواع خانواده ها را تعريف 
مي كند: كارگ��ران حومه ش��هر، كارمن��دان پروازي، 
دائم الس��فرها، غربت نش��ين ها و حت��ي خانواده هاي 

چندكانوني كه پس از طالق و متاركه ايجاد مي شوند. 
بايد خاطرنشان كرد خانواده هاي فراملي، پديده جديدي 
نيستند. در طول تاريخ، شكل هاي فراوان و متنوعي از 
اين خانواده ها به خاطر انواع تحرك وجود داش��ته اند: 
ترك وط��ن و مهاجرت )مث��اًل دايه ها و پيش��ه وران(، 
توسعه و اكتشاف اس��تعماري، جدايي اعضاي خانواده 
و... آنچه اساساً دگرگون ش��ده است، مقياس تحرك و 
انقالب در فناوري هاي سفر و ارتباطات است. تنها راه 
تماس خانواده هاي فراملي در گذشته، نشستن به انتظار 
نامه هايي بود كه كشتي ها با خود مي آوردند، اما امروزه 
»عماًل و َمجازاً« لحظه به لحظه در زندگي هاي يكديگر 

حضور دارند. 
تحرك به چنان مشخصه اي از حيات معاصر تبديل شده 
اس��ت كه آن را پارادايم جديدي براي علوم اجتماعي 
ناميده اند. مطالعه تحرك فراملي كه در س��ابقه سنتي 
خود ب��ه قلم��روي دانش پژوه��ان ح��وزه مهاجرت و 
جمعيت شناسي اختصاص داشت، امروزه هرچه بيشتر 
به س��اير حوزه هاي مطالعه از جمله مطالعات خانواده 
مربوط مي شود. مفهوم »خانواده هاي فراملي« ابزاري 
براي مفهوم س��ازي از تأثير تحرك بر خانواده هاست. 
اين فصل نوي��ن از جامعه شناس��ي خان��واده، مروري 
بر انديش��ه هاي معاص��ر در حوزه نوپ��اي پژوهش در 
خانواده هاي فرامل��ي دارد و نتايج جديد پژوهش��ي و 

بحث هاي نوظهور را مطرح مي كند. 
  منبع: ترجمان/ بخشي از يك مقاله بلند
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خانوادههايفراملي؛محصولفراگيرشدنپديدهمهاجرت
نگاه

   مرضيه باميري
زن در دادگاه مقاب�ل قاض�ي ايس�تاده و با فري�اد و غ�رور مي گويد كه 
همس�رش براي رفت�ن به خ�ارج از كش�ور همراهي اش نمي كن�د. مرد 
خي�ره نگاه�ش مي كن�د ام�ا زن جدي ت�ر رو ب�ه قاض�ي مي گوي�د: 
»موق�ع ازدواج ب�ه م�ن ق�ول داد ب�ا ه�م بري�م اما ح�اال زي�ر قولش 
زده، ميگ�ه ه�ر چي�زي ك�ه اونجاس�ت اينج�ا ه�م پي�دا ميش�ه.« 
قاضي مي گوي�د: »حق با همس�رتان اس�ت. اينجا همه چي�ز براي يك 

زندگي خوب و ايده آل مهياست. شما اينجا خانه و همسر و فرزند داريد. 
خانواده تان اينج�ا كنارتان هس�تند. چرا ب�راي رفتن اص�رار داريد؟«

زن نفس عميقي مي كشد و مي گويد: »آزادي. آزادي چيزيه كه اونجا بيشتر 
دارم.« اختالف فرهنگشان از زمين تا آسمان است و قاضي ترجيح مي دهد 
به قانون بس�نده كند و از نصيحت�ي كه به نظر بي فايده اس�ت بپرهيزد. 
و اين قصه بار ها و بارها در دادگاه هاي خانواده تكرار مي ش�ود. زناني كه 
به اميد يك آزادي واهي دل از ديار مي كنند و خوشي زير دلشان مي زند 

حاضرند غربت و رنج س�فر را به جان بخرن�د اما دنياي ناش�ناخته ها را 
كشف كنند. اوايل براي رفتن ذوق زده اند. همه چيز مثل  فيلم ها خوش 
آب و رنگ اس�ت. همه چيز سر جاي خودش اس�ت. خانه خوب و بزرگ، 
امكانات رفاهي، تفريحات متنوع براي بچه ها، تحصي�الت عاليه و... اما 
كم كم همه چيز رن�گ مي بازد و دلتنگ�ي بر احس�اس هاي ديگر غالب 
مي شود و  اي كاش ها جايش را به اميد مي دهد. كم كم مي فهمند كه آنچه 
در فارس�ي وان و كانال هاي ماهواره اي ديده اند يك دروغ شيرين است. 

مهاجرت جابه جايي از مكاني به مكاني ديگر به داليل مختلف است. در دهه هاي اخير افراد 
زيادي براي رس�يدن به مقصود كه همان زندگي بهتر با رفاه بيشتر بود راهي تهران شدند. 
تب پايتخت نشيني سراسر ايران را فرا گرفت و هر كس كه طالب زندگي بهتر بود تهران را 
كعبه آمال مي دانست. همه سعي اش را مي كرد تا راهي به اين شهر باز و آلونكي در آن دست 
و پا كند. اين شهر مثل افسانه ها بود. زيبا و بزرگ! كم كم اين تب فراگير شد. دانش آموزان 
همه تالشش�ان را كردند تا دانشگاه هاي تهران قبول ش�وند و كارمندها سعي كردند براي 
اين ش�هر بزرگ انتقالي بگيرند. فرقي نمي كرد كجاي تهران باشند و با چه پستي مشغول 
كار ش�وند. همين كه پايتخت نش�ين بودند برايش�ان كفايت مي كرد. عده زيادي احشام 
خود را فروختند و به ش�هر آمدند و يك كس�ب و كار راه انداختند و نمك گير خاك تهران 
شدند. در شهرشان برو بيايي داشتند. صاحب خانه و كاشانه بودند، اما براي پايتخت نشين 
شدن همه را گذاشتند و گذش�تند. آمدند به ش�هر يك النه كبريت اجاره كردند و آنها كه 
وضعش�ان بهتر بود خانه خريدند. همانجا هم مشغول كار ش�دند. به راستي چرا مهاجرت 
آنقدر طرفدار دارد و هنوز هم عده اي هستند كه همه  رؤيايشان زندگي در پايتخت است. 

چند سال قبل همسر فاطمه مبتال به سرطان 
ش��د. خانواده اش دور او بودند اما كافي نبود. 
امكانات پزش��كي در شهرس��تان پاسخگوي 
نيازش��ان نبود و هر هفته بايد خودشان را به 
تهران مي رس��اندند تا دكتر متخصص آنها را 
ويزيت كند. كم كم تمام وقتش��ان صرف آمد 
و رفت ها ش��د. آنها تصميم گرفتند خانه شان 
را بفروش��ند و به تهران بيايند. در اين ش��هر 
خانه اي اجاره كردند و مراحل درمان س��ريع 
و آسان تر پيش مي رفت اما بخت با فاطمه يار 
نشد. همسرش فوت كرد و او تنها ماند. باز هم 
در تهران ماند. در ش��هر بزرگ كسي كاري به 
كارش نداشت. كسي هر روز سر از زندگي اش 
در نمي آورد و به خاطر بي��وه بودنش او را زير 
س��ؤال نمي برد. تهران كار پيدا كرد و زندگي 
ت��ازه اش را در پايتخت از س��ر گرف��ت. از آن 
روزهاي پر التهاب ۱5سال مي گذرد و او حاال 

خودش را يك شهروند تهراني مي داند. 
عده زي��ادي ب��راي موفقي��ت در كالس هاي 
آموزشي و قبولي در كنكور به تهران آمدند تا 
آينده آموزشي فرزندشان را تأمين كنند. يكي 
مي خواست موسيقيدان ش��ود اما شهرستان 
براي استعداد هاي او كوچك بود و جايي براي 
ديده شدن نداشت. همه تالشش را مي كرد اما 
همكاري با يك گروه معروف و حضور در يك 
كنسرت زنده آرزويي بود كه ذهنش را قلقلك 
م��ي داد و راضي مي كرد براي رس��يدن به آن 

غربت را به جان بخرد و راهي پايتخت شود. 
حسنا عاشق خياطي بود و دلش مي خواست 
صاحب ي��ك م��زون ب��زرگ باش��د. تهران 
مي توانس��ت او را ب��ه آرزويش برس��اند. پس 
خانواده اش را ترك كرد و تنها راهي تهران شد. 
پدرش مقيد بود و اجازه گرفتن خانه مجردي 
نمي داد. اين بود كه حسنا راهي خوابگاه شد. 
جايي كه ظاهراً خصوصي بود اما خيلي زود از 
بودن در آنجا پشيمان شد. مي خواست برگردد 
اما غرورش نگذاشت. ماند و مبارزه كرد. ماند 
و براي آرزويش جنگيد. از همان موقع تنهايي 
و غربت ش��د بخش مهمي از زندگ��ي او. قرار 
بود صاحب مزون ش��ود، معروف ش��ود اما در 
تهران ماند و همس��ر و عروس و مادر شد. دور 
از خانواده! دور از دياري كه به آن تعلق خاطر 
داشت و در آن احساس امنيت مي كرد. عجيب 
بود كه ديگر ميلي براي بازگش��ت نداش��ت. 
مادرش مي گفت آب تهران سبك است و همه 

را شيفته  و پاگير مي كند. 
هر كس به هر بهانه اي آمده بود تا چند صباحي 
بماند، آمد و ماند و ديگر نرفت. براي درس آمده 
بود اما در اين شهر كار پيدا كرد. براي دوره هاي 
آموزش ضمن خدمت آمده ب��ود اما ماند و به 
زحمت انتقالي اش را رديف كرد. براي آموزش 
گل آرايي، سفره آرايي و هزار هنر ديگر آمده بود 
تا شهرش را آباد كند اما آمد و ماند و در تهران 
كار كرد. چ��را بايد مي رفت؟ اينجا دس��تمزد 
خوبي مي گرفت. اينجا فرصت براي پيشرفت 
مهيا بود. در پايتخت رقابت موج مي زد و براي 
زنده ماندن در دنياي اقتصاد چاره اي نداشت 

جز به روز شدن. 
اين بود كه شمار همش��هري تهراني زياد شد. 
زياد و زيادتر! محله ها هر روز وسيع تر شدند و 

خانه ها حجيم تر. كوچك اما روي هم!
خانه هاي وياليي تبديل شد به آپارتمان هاي 
كوچك. هواي پاكي��زه و صبحان��ه در بالكن 
و دوچرخه س��واري در ش��هر تبديل ش��د به 
ماشين هاي تك سرنشين و تهران تبديل شد 

به مرز هشدار در ميزان آاليندگي هوا. 
جمعيت كه زياد ش��د آلودگي هم بيشتر شد. 
سر و صدا و ترافيك ش��د بخش عمده زندگي 
مردم. حاال مردم ته��ران در چند نقطه به هم 
شبيه  هستند و از يك الگوي شهري مشخص 
پيروي مي كنن��د. آنها ي��ا در ترافيك روزگار 
مي گذرانند يا در شلوغي مترو ها مضطربند تا به 
محل كار يا تحصيلشان برسند يا هر شب اخبار 
را دنبال مي كنند كه بدانند فردا به ماسك نياز 

دارند يا خير. 
حاال ش��هر تهران يك فرق بزرگ با شهرهاي 
ديگر دارد. يك پاركينگ بزرگ ش��بانه روزي 
اس��ت كه هر زمان پا به خياب��ان بگذاري دو 
طرف آن با ماشين هاي رنگارنگ محصور شده 
اس��ت.  آدم ميان ماش��ين ها احساس خفگي 
مي كند. شهر پر از رنگ و لعاب است. انبوهي از 
فرهنگ هاي مختلف كه كنار هم مسالمت آميز 
زندگي مي كنند ام��ا با هم غريبه ان��د. آنقدر 
زندگي دشوار اس��ت كه هر كس مجبور است 

كاله خودش را بچسبد. 
نمي دانم تقصير كيس��ت. مردمي كه آرزوي 
زندگي بهتر دارند يا آنهايي كه هر چه امكانات 
رفاهي، پزشكي و آموزش��ي است را در تهران 
قرار داده اند؟ نمي دانم حق با تهراني هاس��ت 
كه از مهاجرت بي رويه شهرستاني ها بنالند و 
آنها را مسبب شلوغي شهر بدانند يا با بچه هاي 
مظلوم شهرس��تاني كه ي��ك زندگي خوب و 
ايده آل حقشان است و مجبورند تن به غربت 
دهند. نمي دانم همه آنهايي كه روزي با اميدي 
راهي پايتخت ش��دند، هنوز هم پاي حرف و 
تصميم شان هستند يا دلشان پر مي كشد براي 
ديار مادري خودش��ان. نمي دانم آنها دوست 
دارند در اعياد و مناسبت ها كنار خانواده شان 
باشند يا به هويت تهراني بودن عادت كرده اند 
و اين تنهايي برايشان معنايي ندارد. نمي دانم 
بچه هاي روس��تا كه نفس كسب و كارشان به 
شماره افتاده و زندگي باامكانات كم برايشان 

سخت شده است حق دارند بروند يا نه؟
نمي دانم حق با صكيست؟ اصاًل حقي هست يا 
نه؟ اما اين را خوب دانسته ام كه اين روزها عده 
زيادي دل از پايتخت بريده اند. اين بار تهراني ها 
هس��تند كه مي خواهند دل از شلوغي و دود 
كش��نده بكنند و در نقطه  خلوت و بي دغدغه 
سكني گزينند. اين بار آنها عزم رفتن كرده اند. 
كارشناسان اس��مش را مي گذارند مهاجرت 
معكوس! يعني آنهايي كه روزي به شهرهاي 
بزرگ آمده اند ح��اال به دليل فرار از ش��رايط 
دش��وار زندگي كه هزينه هاي سرس��ام آور، 
ش��لوغي و آلودگي از مهم ترين شان است به 
موطن خود باز مي گردند يا آنهايي كه شرايط 
مالي بهت��ري دارند در ش��هرهاي كوچك تر 
امكان��ات رفاه��ي الزم را مهي��ا كرده اند و در 
سكوت و آرامش روزگار مي گذرانند. با افزايش 
آمار ابتال به سرطان و مشكالت قلبي مهاجرت 

به دليل پزشكي هم رو به رونق گرفتن است. 
حاال وقت آن اس��ت كه هر كس با هر تجربه و 
دانش��ي كه در پايتخت كس��ب كرده است به 
موطنش بازگردد و آن علم يا هنر را وس��عت 
بخش��د. وقت آن است كه ش��هرهاي كوچك 
قدر نخبه هايش��ان را بدانند و فرصت را براي 
بازگشتش��ان آماده كنند. وقت آن اس��ت كه 
به ريه هايمان فرص��ت دوب��اره بدهيم. وقت 
آن است كه س��رمايه ها در موطن خرج شوند 
و آفتاب امكان��ات و رفاه بر همه ج��اي ايران 

يكسان بتابد. 

     زندگي در غربت با كسي شوخي ندارد
واقعيت اين اس��ت هر جاي دنيا كه باشي بايد كار كني، 
تالش كني و با زحمت به خواس��ته هايت برسي. كجاي 
دنيا را ديده ايد كه بي زحمت و منت دس��تمزد بدهند يا 
به كسي ارج بگذارند؟ آن هم براي مهاجرهايي كه از يك 
كشور آسيايي آمده باشند. مگر ما خودمان در كشورمان 
پول مفت به غريبه ها مي دهيم. مگر ما مردم خودمان را به 

غريبه ها ترجيح مي دهيم؟
دنبال چه مي رويد؟آزادي؟ آيا همين كه پايتان به فرودگاه 
برسد و روسري از سر برداريد، همين كه از مرز رد شديد 
استوري با موي باز و آستين كوتاه بگذاريد، همين كه در 
شهر پرسه بزنيد و با تاپ و شلوارك هايي كه از همان جا 
خريده ايد عكس سلفي بگيريد، همين كه به رستوران هاي 
الكچري برويد و از غذاهاي محلي و گاه عجيب و غريبشان 
عكس بگذاريد يعني آزادي؟ ش��ايد اينها برايتان جذاب 
باش��د. ش��ايد چند روزي برايتان س��رگرم كننده باشد، 
اما يك هفته كه گذش��ت متوجه مي ش��ويد كه زندگي 
در غربت با كسي ش��وخي ندارد و بايد سريع كاري پيدا 
كنيد و براي زنده ماندن و رس��يدن به چيزهايي كه دل 
به س��فر داده ايد پول دربياوريد. حرفم با آنهايي نيست 
كه براي تحصيل علم مي روند. با آنهايي نيست كه براي 
پيشرفت تكنولوژي و صنعت نياز به تعامل با غرب دارند. 
با آنهايي نيست كه سال هاست خانواده شان آنجا اقامت 
دارند و آنها هم مي خواهند به جمعش��ان بپيوندند. روي 
سخنم با آنهايي اس��ت كه به اميد زندگي بهتر و آرام تر 
مي روند. كمي كه پول پس انداز مي كنند تصميم به رفتن 
مي گيرند. كدام تبليغ شما را ترغيب به رفتن كرده است؟ 
كدام شيوه  زندگي جذبتان كرده است؟ اآيا آزادي بي قيد 
و شرط، بي بندوباري، مشروبات الكلي و... آنقدر با ارزش 
است كه به خاطرش عزم رفتن كنيد؟ آيا نداشتن حجاب 

و آزادي هاي غيرمعمول اين همه مي ارزد؟
    اگر با وج�ود تحريم ها مان�دي و تالش كردي، 

مردي
كشورمان مثل هر جامعه ديگري محدوديت هاي خودش 
را دارد قبول. حق با شماست اما اين توجيه خوبي براي 
فرار كردن نيس��ت. مي توان ماند و تالش كرد. مي توان 
ماند و ميه��ن را آباد كرد. اگر آنقدر كارتان خوب اس��ت 
كه آن سوي مرزها علم و هنرتان را مي طلبند پس حتماً 
مي توانيد براي كش��ورتان مفيدتر باشيد. مي توانيد يك 
سرمايه انس��اني موفق براي كشور باش��يد و سهمي در 

پيشرفتش داشته باشيد. 
عده اي مي گويند ايران تحريم است. زندگي سخت است، 
گران است. نمي ش��ود تجارت كرد اما اين تحريم هاست 
كه توانايي هاي يك ملت را ش��كوفا مي كند. اگر با وجود 
تحريم ها ماندي و تالش كردي م��ردي. فرار را كه همه 
خوب بلدند. اگر ماندي و محدوديت ها را تبديل به فرصت 
كردي، اگر دلت به حال جوان مملكتت سوخت و ماندي 
برايش كاري فراهم كردي، اگر سرمايه ات را به جاي خريد 
ملك در يك كشور ديگر همين جا خرج كردي و نان را سر 

سفره هموطنت آوردي مردي. 
رفتن در اين دوره زمانه كه زندگي س��خت است با فرار 
كردن هيچ فرق��ي نمي كند. فرار م��ال آدم هاي ضعيف 
است. ما يك كشور داريم كه پر از نعمت است. پر از منابع 
غني. آب و خاكش طالست. همه دنيا چشم به دارايي هاي 
خدادادي ما بسته اند آن وقت شما چشم بر آنها بسته ايد؟ 
كجا مي توان چنين مردم مهرباني پيدا كرد؟ كجا مي توان 
چهار فصل زيبا تجربه ك��رد؟ قديمي ها مي گويند هيچ 
جا خانه خود آدم نمي شود. راس��ت گفته اند. شايد خانه 
آدم نمور باشد، شايد كاهگلي باشد و حتي سقفش چكه 
كند، ش��ايد يك جاي دور افتاده و پرت باشد، اما باز هم 

مي ارزد به خانه ديگري. ش��ده تا ح��اال مهماني برويد و 
موقع بازگش��ت نفس عميقي بكشيد و خوشحال باشيد 
از برگش��تن به خانه تان؟ باور كنيد همين حس را بعد از 
رفتن به ايران خواهيد داشت. شايد به آرامش هاي نسبي 
كه مدنظرتان بوده برس��يد اما باور كنيد هيچ كجا وطن 
خود آدم نمي شود. جايي كه حرفت را بفهمند، زبانت را 

بدانند و احوالت را درك كنند. 
باور كن ايران عين بهش��ت اس��ت اگر ب��راي آبادي اش 
بكوشي. اگر همين جا دنبال ناشناخته ها بروي و هر روز 
گنج اقتصادي تازه اي كشف كني، مي تواني بماني و هنر 
و دانشت را خرج جوان هاي اين مرز و بوم كني. اينگونه  
غرورآفرين تر اس��ت تا كه آن  طرف باش��ي و با باال رفتن 
پرچم سه رنگمان اشك گوشه چشمت بنشيند و از ايراني 
بودنت مشعوف شوي. ماندن زير يك پرچم لذتبخش تر 
از آن اس��ت كه براي زندگي بهتر بروي اما هميشه دلت 
بتپد براي كوچه پس كوچه هاي شهر خودت. اينجا دل 
بسوزاني بهتر از آن اس��ت كه بروي و از آنجا بيانيه صادر 

كني كه دلت براي جوان هاي كشورت مي سوزد. 
    حرف ديگران مهم نيست، به خانه برگرد

عده اي ه��م قصد بازگش��ت دارن��د. بعد از ي��ك تجربه  
كوتاه مدت خيال بازگش��تن به وطن به سرشان مي زند 
اما مي ترس��ند. از اينكه متهم به شكست شوند. از اينكه 
انگشت نماي شهر و اقوام ش��وند كه نتوانست آن ور آب 
زندگي كند ديپورت��ش كردند. يا ه��زار حرف و حديث 
ديگر كه پايشان را براي بازگشت سست مي كند. عده اي 
مي خواهن��د برگردند ام��ا آنجا ازدواج كرده و تش��كيل 
خانواده داده اند. حاال همسرشان است كه اجازه بازگشت 
نمي دهد. عده اي قصد برگشت دارند اما فكر محدوديت 
در پوشش دوباره مانعشان مي شود. عده اي دلشان براي 
وطن مي تپد ام��ا ديگر به زندگي يكنواخت و ماش��يني 

آنجا عادت كرده اند. تمام زندگي شان را به كار و دويدن 
گذرانده ان��د و حاال تجرب��ه يك س��اختار جديد زندگي 

برايشان دشوار است. 
عده اي هم كه خيال بازگشت دارند از نداشتن دوستان و 
رفقاي سابقشان مي ترسند. از تنهايي كه هنگام برگشت 
دچارش مي ش��وند. مي مانند و ان��دوه تنهايي را به جان 
مي خرند. عده اي توقعشان از زندگي شهروندي باال رفته 
است و نمي توانند با اين تغيير و توقع بااليي كه دارند در 

ايران كنار بيايند. 
همه اين عوامل دست به دست هم مي دهند كه ايراني ها در 
خارج از كشور بمانند. عده اي هم در كوس رفتن و مهاجرت 
مي دمند و هر روز با تعريف هاي جذاب مشتري هاي تازه 
براي تجارت پر سودش��ان دس��ت و پا مي كنند. هر روز 
جوان هاي بيش��تري نااميد از ماندن در وطن عزم رفتن 

مي كنند و پا به مسيري شايد خطا مي گذارند. 
ايران را مي شود ساخت. مي ش��ود جهان سومي نبود و 
آرزوي ديگ��ران براي مهاجرت به آن ش��د، اگر كنار هم 
بمانيم و با هم فعل خواستن را صرف كنيم. با هم بمانيم و 

بجنگيم و حسرت شكست را به دل دشمنان بگذاريم. 
مي شود بمانيم و نداشته ها را بس��ازيم و تحريم ها را دور 
بزنيم. مي شود بمانيم و تعريفمان از آزادي را تغيير دهيم 

و كمي باالتر از حجاب را هم ببينيم. 
ماندن اراده مي خواهد اما كافي نيس��ت. هنوز خيلي از 
زيرساخت ها ايراد دارد. هنوز خيلي عوامل براي نخبه ها 
ميسر نيست. وقتي مي گوييم عزم ملي يعني همه! يعني 
شما آقاي مدير و وزير! چش��م باز كنيد و جوان هاي اين 
كهن بوم را ببينيد. توانايي هايش��ان را درك و به قدرت 
نامتناهي شان اعتماد كنيد. موانع را از سر راهشان برداريد 
و حداقل ها را براي دلخوش كردنشان به ماندن مهيا كنيد. 

كنارشان بمانيد و حمايتشان كنيد.

روايت آنان كه بعد از مهاجرت پشيمان مي شوند

بمانيم و همه چيز را بسازيم يا برويم و همه چيز را ببازيم؟

سبك مهاجرت


