اجتماعی

سال بیستوپنجم شماره 7004
پنجشنبه  2اسفند 1397

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

عکس  :تاپ ناز

گزارش« ایران» از چرایی مهاجرت خاموش در میان جوانان

من در میان جمع
و دلم جای دیگر است
رضا فرخی

خبرنگار

آمــار مهاجــرت همیشــه از ســوی
نهادهــای بینالمللــی بهعنــوان یکــی
از شــاخصههای رضایتمنــدی در بیــن
کشــورها مــد نظــر اســت؛ آن چنــان کــه
میــزان مهاجرپذیــری در کشــورهای
مختلــف بهعنــوان نشــانهای از توســعه
و ســطح بــاالی زندگــی در نظــر گرفتــه
میشود.
برایــن اســاس هرچــه آمــار مهاجرت از
کشــور و بازنگشتن ســرمایههای انسانی
آن بیشــتر باشــد ،طبیعتاً نشــان دهنده
نبــود رضایتمنــدی شــهروندان در ایــن
کشــورها خواهد بود؛ اما گاهی مهاجرت
از کشــوری که بــا بحرانهای اجتماعی و
اقتصــادی روبه رو اســت ،در برههای از
زمــان کاهش پیــدا میکند ،ایــن کاهش
نشــان افزایش رضایتمندی شهروندان
نیست.
ëëپدیدهای تلخ اما خاموش
در همیــن باره روانشناســان از پدیدهای
دیگــر ســخن میگوینــد؛ پدیــدهای کــه
آن را مهاجــرت خامــوش نامگــذاری
میکننــد در ایــن موضــوع هــر چنــد که
شــهروندان بــه دالیــل مختلــف موفــق
بــه مهاجــرت از آن کشــور نمیشــوند
امــا همیشــه در ذهــن خود قصــد رفتن
دارنــد و خــود را بــه نوعــی یــک مهاجر
بالقــوه میداننــد .در ایــن حالت بخش
قابل توجهی از شــهروندان همیشه این
آمادگــی را دارنــد که در صــورت فراهم

بودن شــرایط به کشور دیگری مهاجرت
کننــد؛ موضوعــی کــه بــه نظــر میرســد
ایــن روزهــا در جامعــه ایــران در بیــن
شــهروندان در حال شــکلگیری اســت.
آنچنــان کــه برخــی از ایــن شــهروندان
در جامعــه ایرانــی بــه دالیــل متعددی
تــوان مهاجــرت از کشــور را ندارنــد امــا
اگر شــرایط مهاجرت فراهم باشــد آنها
عالقهای به ماندن ندارند.
ëëچرا این همه تمایل روشن به مهاجرت
خاموش؟
ایــن توصیــف کلــی از پدیــده مهاجرت
خامــوش درحالــی اســت کــه بــه تعبیر
کارشناســان شــکلگیری مهاجــرت
خاموش چند علت اصلی دارد:
 -1شــهروندان احســاس میکننــد کــه
زمینه رشــد مالــی و فکری و به طور کلی
در ابعــاد مختلــف زندگــی بــرای آنهــا
دیگــر فراهم نیســت و این شــرایط تنها
بــرای عــده خاصــی ممکن اســت ،پس
بایــد مهاجرت کرد تا ایــن فرصت را در
جای دیگری یافت.
 -2افــراد دارای ایــن تفکــر و درگیــر
بــا مهاجــرت خامــوش بــه ایــن نتیجــه
میرســند تبعیــض باعث شــده تــا آنها
در ایــن مــدت زمــان زندگــی در ایــن
دایــره جغرافیایــی نتواننــد بــه آنچــه
کــه اســتحقاق آن را داشــتهاند دســت
یابنــد ،پــس باید بــه جای دیگــری که از
پتانســیلهای آنهــا اســتفاده میشــود
مهاجرت کنند.
 -3خســته شــدن شــهروندان از کلنجار
رفتن با بحرانهای مختلف اجتماعی و

دیدن مــداوم ناهنجاریهای اجتماعی.
در ایــن مــورد بایــد اشــاره داشــت حتی
شــهروندانی که از وضعیت مالی خوبی
برخوردارنــد امــا احســاس میکننــد
فضای کلی روانی جامعه برای داشــتن
یک زندگی آرام مناسب نیست؛ پس به
مهاجرت فکر میکنند.
بــا نگاهی به این روزهــای جامعه ایران
متوجــه میشــویم کــه بــه بــاور برخی از
شــهروندان و البتــه نگاه کارشناســان هر
کــدام از این مــوارد میتوانــد هم دامن
حــوزه اجتماعی را بگیــرد و هم اقتصاد
را بشدت درگیر کند.
آنچنان که برخی از شهروندان ایرانی به
رغم تمام کمیها و کاســتیها همچنان
تصمیــم بــه مانــدن و خدمت به کشــور
دارند ،با مشــاهده نوعــی تبعیض مالی
بویــژه در حــوزه فرصتهــای شــغلی
پــس از مدتــی خســته شــده و دائمــاً به
مهاجرت فکر میکنند.
مــورد اول را میتــوان به عینــه در مورد
شــرایط امروز جامعه دانشــجویی کشور
مشــاهده کــرد؛ جایــی کــه بســیاری از
دانشــجویان بر این باورند که نســبت به
فعالیتهــای تحصیلــی و علمــی کــه تا
به امــروز انجام دادهاند به جایگاه مورد
نظر خود دســت نیافتهاند؛ آن چنان که
دائماً به این مســأله فکر میکنند که اگر
همین وقت را در جایی یا کشور دیگری
صــرف کرده بودنــد از موقعیــت علمی
و مالــی و همچنیــن جایــگاه اجتماعــی
بهتری برخوردار بودند.
مورد دوم که به نوعی به طبقه ثروتمند

جامعــه مربــوط میشــود بــه نوعــی
بازخــورد و نتیجــه دو مورد قبلی اســت.
بــه شــکلی کــه وقتی طبقــه ســرمایه دار
جامعــه ایرانــی که ثــروت خــود را از راه
درســت و تولیــد بــه دســت آورده دائماً
هــرروز با عمــوم جامعــه روبهرو اســت
که از زندگی خود ناراضی اســت بهرغم
برخــورداری از تمکــن مالــی از زندگــی
در جامعــه ایرانــی احســاس رضایــت
نمیکننــد و دائمــاً در فکــر مهاجــرت
خواهند بود.
همــه اینهــا در حالــی اســت کــه ایــن
دســت از شــهروندان کــه هــم شــامل
طبقــه فرهیخته و هــم دهکهای پایین
جامعه میشــوند به دالیلی نمیتوانند
مهاجرت کنند ،اما دائماً به این مســأله
میاندیشــند و هنگامــی کــه شــرایط
فراهم شــود قطعاً چنین کاری را انجام
داد.
ëëفردیــت گرایــی ،مــوج منفــی و بــی
تفاوتی به سرنوشت جمعی و...
بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع
روانشناســان بــر ایــن باورنــد کــه پدیده
مهاجــرت خامــوش تبعــات خاصــی
بــرای جامعه ایرانی بهدنبال داشــته که
بتدریج آشکار میشود.
اول اینکــه میــل پنهــان شــهروندان بــه
مهاجــرت یــا همــان پدیــده مهاجــرت
خاموش سبب میشود که آنان بتدریج
احســاس تعلــق خود را نســبت بــه این
ســرزمین و آینــدهاش از دســت بدهند.
طبیعــی اســت کــه وقتــی فــردی ایــن
چنیــن فکــر میکنــد ،بهدنبــال کارهایی

کــه خیر و منافــع عمومــی در آن نهفته
اســت نمــیرود و چنیــن کارهایــی را
انجام نمیدهد و حتی پس از مدتی به
فردیت محوری دچار میشود.
دومیــن مســأله مــوج منفــی اســت کــه
از یــک شــخص شــروع میشــود و بــه
اشــخاص دیگــر در جامعه ســرایت می
کنــد .به این شــکل که وقتــی در جامعه
یک فرد در بســتر یــک خانواده و فامیل
بررفتــن خــود تأکیــد میکنــد و از قصــد
مهاجرت خــود دائماً میگویــد ،به طور
ناخــودآگاه در دیگــران هــم این حســی
ایجــاد میشــود کــه باید بــه مهاجرت و
خروج ســرمایه خــود فکر کننــد .تبعات
ایــن خــروج ســرمایه هــم در بحــث
اجتماعــی معلوم خواهد شــد و هم در
حــوزه اقتصــادی خود را پدیــدار خواهد
کرد.
درباره مســأله سوم باید به این موضوع
اشاره کرد که روانشناسان همیشه وجود
اتحــاد جمعی در میان شــهروندان یک
جامعه و مهم بودن سرنوشــت جمعی
بــرای آنهــا را در گــرو نوعــی احســاس
تعلق به آن جامعه میدانند .پرواضح
اســت کــه وقتــی در یک جامعــه بخش
قابــل توجهــی از بدنــه متوســط جامعه
که قرار اســت نیــروی تولیدکننده فکر و
جریان باشــند دائماً به رفتن بیندیشــند
چه در انتظار وفاق عمومی خواهد بود.
ëëخاموشــی شــعله علــم بــا مهاجــرت
خاموش
در کنــار اقشــار عــادی جامعــه بــه نظــر
میرســد که پدیــده مهاجــرت خاموش
در بین قشــر دانشجو شکل گرفته است.
آنچنــان کــه بســیاری از دانشــجویان بــا
این نیت به دانشــگاه وارد میشــوند که
بتواننــد پــس از کســب مــدارک عالی از
کشــور خارج شــوند .یعنی بــا هزینه این
کشــور درس میخواننــد ولی بــه هزار و
یک دلیل به فکر رفتن هســتند.
شــاید برخی از همین دانشــجویان پس
از فارغالتحصیل شــدن نتوانند از کشــور
خــارج شــوند اما همیــن کــه روح و فکر
آنها بهدنبال رفتن اســت همیشــه مانع
انجام فعالیت علمی جدی در راســتای
ســازندگی جامعه و صنعت خواهد شد
و ایــن درســت و دقیــق مصــداق پدیده
مهاجرت خاموش است.
ëëجسم اینجا و ذهن آنجا...
آنچنــان که به تعبیر کارشناســان دراین
پدیــده جســم افراد در کشــور خــود قرار
دارد اما فکر و ذهن و روح آنها بهدنبال
چیز دیگری اســت و وقتی این مسأله را
در میان دانشجویان مشــاهده میکنیم
بــه معنــای ضربــه بــرای کشــور خواهد
بود.
تجربــه نشــان داده اســت دانشــجویان
وقتــی در فکر مهاجرت باشــند هیچ گاه
ســرمایهگذاری علمــی در کشــور انجــام
نمیدهند و این به معنای آن اســت که
کشــور هزینه تحصیل آنان را میپردازد
امــا از آن بهــره نمیبرد .بــه این ترتیب
نخبگانــی کــه مهاجــرت نمیکننــد هم
عمــاً بهدلیــل شــیوع پدیــده مهاجرت
خامــوش از چرخــه بهــرهوری انســانی
خارج می شوند.
بــا توجــه بــه همــه ایــن موضوعــات،
ســؤال اصلــی این اســت کــه مدیــران و
کارشناســان در کنار مســئوالن چه کاری
میتواننــد انجــام دهنــد تــا اوالً پدیــده
منفــی مهاجــرت خامــوش از ذهــن و
فکــر ایرانیها خارج شــود و ثانیــاً بتوان
تبعات فعلی آن را به حداقل رســاند.
ëëنسلی که باید دلگرم شود
به نظر میرســد برای تحقق این مسأله
در درجــه اول مدیــران و مســئوالن باید
ســعی کنند که نســل جوان را به تالش،

ماندن و ســاختن سرزمین ایران دلگرم
کنند .الزمــه رخ دادن چنین اتفاقی هم
بــه بــاور کارشناســان در چنــد موضــوع
میگــذرد.اوالً کــه در مباحــث فرهنگــی
بایــد بــا نســل جــوان از دریچــه تعامــل
و همراهــی وارد شــد .تجربــه نشــان
داده اســت هــر وقــت فشــار در حــوزه
چارچوبســازی بــرای رفتــار جوانــان
افزایــش پیــدا کــرده ،پدیــده مهاجــرت
خاموش هم گستردهتر شده است.
بــر همیــن اســاس بــرای همــراه کردن
جوانــان بــا کشــور و مبــارزه بــا پدیــده
مهاجــرت خامــوش بایــد در مســائل
مرتبط بــا جوانــان در کنار آنها ایســتاد؛
چــرا کــه نــگاه تقابلــی همچنــان کــه در
گذشــته اثر ســازندهای نداشته ،درآینده
هم بسیار مخرب خواهد بود.
ëëروشــن شــدن مهاجــرت خامــوش با
شعله نزاعهای سیاسی
دومین مسأله و راهکار به حوزه جامعه
شناســی سیاســی مرتبــط میشــود؛
جایــی کــه بایــد کارشناســان اجتماعــی
و سیاســتمداران دســت در دســت هــم
بگذارنــد و بســرعت تنشهای سیاســی
کــه خیلــی زود بــه جامعــه منتقــل

ëëثروت ساز واقعی ارج پیدا کند
مــورد چهــارم لــزوم از بیــن بــردن نگاه
منفــی جامعــه بــه افــرادی اســت که از
طریق صحیح و درست به ثروت دست
یافتهانــد .در مــورد موضــوع چهــارم
بایــد بــه آن توجــه داشــت که ایــن نوع
فرهنگســازی بســیار کار حســاس و
دشواریها خواهد بود ،چرا که همزمان
بــا تقبیــح بــه دســت آوردن ثــروت از
طریــق نامشــروع و غیرقانونــی ،بایــد
نــگاه مثبتــی بــه ثروتســازی از طریــق
فکــر و ایدههــای خالقانــه شــکل گیــرد.
این مســأله از آن جهت ضروری اســت
کــه میتوانــد تبعــات پدیــده مهاجرت
خامــوش رادر میان قشــر ســرمایه دار و
به تبــع آن ســرمایهگذار جامعه کاهش
دهد.
ëëشــیوع مهاجرت خاموش با پمپاژ خبر
منفی
و در نهایــت مــورد پنجــم و یکــی از
مهمتریــن راهکارهایــی که کارشناســان
به صــورت درمــان فــوری آن را در نظر
میگیرنــد و از قــرار اتفــاق در اختیــار
رســانهها هــم میباشــد ،پمپــاژ فضــای
مثبت در جامعه اســت؛ چراکه در طول

یکی از مهمترین راهکارهایی که کارشناسان به صورت
درمان فوری آن را در نظر میگیرند و از قرار اتفاق در
اختیار رسانهها هم میباشد ،پمپاژ فضای مثبت در
جامعه است؛ چراکه در طول دورههای مختلف بویژه
در طول دوره دولت یازدهم و دوازدهم این مسأله
اثبات شد که صرف وجود جو روانی مثبت میتواند
اقشار مختلف جامعه ایرانی را به آینده این سرزمین
امیدوار کند و فکر مهاجرت و نبودن در آینده کشور را
در آنها بسیار کمرنگ سازد

میشــود را کاهــش دهنــد .در ایــن
صورت میتــوان امیدوار بود که جامعه
بــه فضــای تصویرســازی روزافــزون
منفــی نیفتــد ،چراکــه بــه طــور معمول
در شــرایط بحــران ،جامعــه تصویــری
بســیار منفــی از آینده هر تنش سیاســی
میــان گروههای مختلف سیاســی کشــور
میکنــد .شــاید سیاســتمداران و دســت
انــدرکاران احزاب این گمان را نداشــته
باشــند و ایــن تنشها را طبیعــی بدانند
امــا جامعه در شــرایطی که معیشــتش
در خطر اســت ،ایــن تنشها را همراه با
تصویرســازی بســیار منفی درباره آینده
تلقــی میکند .آن چنان که نســل جوان
جامعــه کــه موتــور محــرک هســتند در
مقابــل ایــن تنشها بســرعت واکنشــی
برابــر بــا دلســردی از آینده خود نشــان
میدهند.
ëëجوانان باید عدالت را باور کنند
ســومین مسألهای که مدیران کشور باید
در جهــت تقابــل بــا پدیــده مهاجــرت
خامــوش بــه آن توجــه کننــد ،لــزوم از
بیــن بــردن تبعیضهــای اجتماعــی
و اثبــات ایــن مســأله بــه جوانان اســت
کــه فرصتهــای برابــر در اختیــار همــه
آنهــا قــرار میگیرد .بــه باور بســیاری از
صاحبنظــران حــوزه اجتماعــی ،بخش
قابــل توجهــی از دلســردی و پدیــده
مهاجــرت خامــوش در میــان جوانــان
تحصیلکــردهای کــه میتوانــد موتــور
فعــال جامعــه باشــد دقیقــاً بهدلیــل
احســاس تبعیــض در میــان ایــن افراد
است.

دورههــای مختلف بویــژه در طول دوره
دولــت یازدهــم و دوازدهم این مســأله
اثبات شــد کــه صــرف وجود جــو روانی
مثبــت میتواند اقشــار مختلف جامعه
ایرانی را به آینده این ســرزمین امیدوار
کنــد و فکر مهاجرت و نبــودن در آینده
کشــور را در آنهــا بســیار کمرنگ ســازد؛
موضوعــی کــه در چندیــن وقــت اخیــر
قربانــی بخشــی از جنجالهای سیاســی
شــده است .شاید برخی از احزاب کشور
بــه ایــن موضــوع نــگاه سیاســی داشــته
باشــند امــا تبعــات پمپــاژ ایــن انــرژی
منفی از ســوی برخی رسانههای وابسته
بــه این احزاب ،نه تنها سیاســی نیســت
بلکه بشــدت دامن جامعــه ایران و کل
شهروندان را میگیرد.
در مجمــوع به نظر میرســد کــه پدیده
مهاجــرت خامــوش ایــن روزهــا ســبب
شــده که بهرغم وجود فیزیکی بســیاری
از شــهروندان در داخــل ایــران ،فکــر و
روح آنهــا در خیــال زندگــی در آن ســو
باشــد و دائمــاً به ایــن بیندیشــد که باید
کاخ آرزوهــای خــود ،انــرژی مثبــت و
ســرمایه گذاریهــای مــادی و معنــوی
خود را تنها به آن سوی مرزها معطوف
کند.
در صــورت ادامــه ایــن روند بــا توجه به
شرایط امروزکه قصد متوقف شدن هم
ندارنــد باید در انتظار کاهش چشــمگیر
تعلقــات اجتماعــی و کاهــش تمایالت
میهنپرســتانه بــود .اتفاقاتی که تبعات
بســیار قــوی اش از همیــن امــروز برای
کارشناسان روشن و آشکار است.

زندگی ما در تصورات خیالی
در هر روستا و شهری که باشــیم ،دنیای ما شامل یک گستره ذهنی
و یک دریچه عینی اســت؛ گســترهای که بر پیش ذهن ما گشــوده
میشــود ،فکرها ،قضاوتها ،ایدههــا و تصمیمات ما در خصوص
همان دنیای عینی است.
محمدزینالیاُناری هــر عملــی هم کــه از ما ســر بزنــد ،در درون و ذهــن ما دربــاره آن
جامعه شناس
اندیشــیده شــده و هر کاری که میکنیــم ،تحت تأثیــر تصمیمات
مــا اســت .در واقــع بســیاری از ذهنیات خــود را سرپوشــیده نگاه
میداریــم و تنها به آن بخشــی کــه با دیگران در مــورد آن وفاق داریــم و امکان عملی
شدن آن را مییابیم ،انجام میدهیم.

عکس  :ابوالفضل نسایی/ایران

مرحــوم داریــوش شــایگان بــا اشــاره بــه
وضعیــت شهرســازی امــروزی و مقایســه
تهــران و اصفهــان ،بــه تصویــری ذهنی که
موجب ســاخته شدن شــهر اصفهان شده،
پرداخته است .در واقع ،هر نمایش بیرونی
از زندگــی ،نیاز به داشــتن تصــوری خیالین
در ذهــن اســت .بهشــتی که در چشــمانداز
یــا آســمان ذهنی ما بود ،به ســاختن شــهر

اصفهــان ،مســیرهای چهاربــاغ و روابــط
انســانی آن شــده بود .هر شــهری بــه مثابه
کالبدی برای زندگی اجتماعی نیازمند یک
گســتره ذهنی و تصــورات آرمانــی از آن در
ذهــن اعضــای آن جامعه و ســازندگان آن
شهر است.
پیشــتر ،این گســتره ذهنی ما بشدت تحت
تأثیــر دنیــای بیرونــی یعنــی روســتاهای

کوچک و شــهرهای ســاده و بیپیرایه ما بود،
اما گســتره دیداری امروزی ما بشدت بزرگ
شــده اســت .یعنــی مــردم اگــر در مواجهــه
عینی خــود را متعلق به یــک جهان کوچک
محلــی بداننــد ،بــا توجــه بــه نمادهایــی که
کاالهــای وارداتــی و رســانههای جهانــی
دریافــت میکننــد ،در گســتره ذهنــی جهان
وطن شــدهاند .این پیامد دنیایی است که در
چشــمانداز رســانهای ناشــی از جهانی شدن
غرق شده است .تا جایی که گستره رسانهای
ی مــا را تحــت
میتوانــد چشــمانداز ملــ 
ســیطره خود قرار دهد .دریچهای که شــامل
ی جغرافیایــی
«ایرانیــت» مــا بــا همبســتگ 
موجــودش در یــک مســیر تاریخــی طوالنی
شکل گرفته است.
حــاال ،دیگر دنیــای پیرامون ما مجبور اســت
فشــاری را کــه از طریــق تعلقــات ذهنــی ما
بــه نشــانههای جهانشــهری ،بــر عاملیت و
رفتــار مــا وارد میشــود تحمل کنــد .اما این

امکان در غیــاب فکرها ،قضاوتهــا ،ایدهها
و تصمیمــات مناســب بــه ســادگی ممکــن
نیســت .لــذا ایــن تعلقــات ذهنــی ،مــا را در
تضــاد میــان دو دنیــای ذهنــی و عینــی قرار
میدهــد .زیبایــی دنیای بیرونی ،ســاختنی و
نیازمند فاعلیت ما اســت .امــا دنیای ذهنی
ما ،دنیایی پرتاب شــده از نشــانههای جهان
توســط رسانهها و ســرمایهها است که هر آن
قصــد بلعیدن ما بــه درون جهان نشــانهای
خود را داشته باشد.
چنین فشاری میتواند موجب احساس نیاز
گروه از افراد برای رســیدن به دنیای ســاخته
شدهذهنشان شود ،تجربهای که از سفرهای
نخبــگان ،دانشــجویان و عالقهمنــدان بــه
اقامــت درکشــورهای خارجی پیــش روی ما
اســت .اما چهبســا بســیاری دیگــر همچنین
تجربــهای را بخواهنــد امــا بهدلیــل قلّــت
تمکن و سرمایههایشــان نتوانند .درنتیجه،
ممکــن اســت به جــای ایــدهای کــه در مورد

فاعلیــت و ســاختن در ذهــن مــا ،ایدههایی
از بلعیده شــدن یــا رهایی/ناکامی ناشــی از
آن در مواجهه با زندگی رســمی شکل گیرد.
سپس به جای هر تصمیم و ایدهای که باید
بــرای زندگی و فاعلیــت در دنیای بیرون در
ذهــن بپروریــم ،دنیــای درونی ما بــا رهایی
در آرمانشــهرهای تصــوری و ناکامیهــای
ناشی از فشارهای عدم امکان حضور در آن
مواجه باشد.
ایــن پدیــده میتواند چشــمانداز ملــی ما را
بشــدت تحت تأثیر قرار دهد ،چــرا که برای
نگــه داشــتن ذهنمان از ایــران ،اقواممان و
زندگــی اجتماعی که داریم ،نیاز به ایدهها و
تصوراتی درباره کنشــگری در جهان واقعی
داریــم .امــا بــه جــای چشــماندازی قــوی و
معتبــر از ایران و ایدههایی بــرای فاعلیت و
ســاختن آن هر آن ممکن اســت خورههایی
خیالین از رهایی و ســرکوب ناشی از ناکامی
تحقق این خیال ،ذهن ما را بجود.

