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چرا مهاجرت کردم؟
در میان فکر و خیال های دوران سربازی با خودم به یک صلح درونی و تصمیمی 
رســیدم و بعد از فراغت از ســربازی به روســتای مادری خود که همه تابستان های 
کودکی تا جوانی را در آن بازی کرده بودم، برگشــتم. مدتی به شناخت و ارتباط بیشتر 
با اهالی روستا و اینکه چه کسی، چه چیزی بلد است و چه کار و صنعتی رونق دارد، 

پرداختم و همین روند چند ماهی طول کشید.
در ماه های اول کمی ســخت بود و تجربه افســردگی حضور در روستا را داشتم. 
اولین تجربه حضور طوالنی در روستا و دوری از زندگی شهری و فضاهای شلوغ کافه، 
ســینما، کتابخانه، پارک و... برای من هم وجود داشت. اما بعد از شش ماه زندگی در 
روســتا و جایگزینی فضای سالم کوه و طبیعت زیبا و تجربیات جدید متوجه شدم که 

وابستگی به این مدل زندگی می تواند کم هم بشود.
کارهای زیادی برای انجام دادن در روســتا داشــتیم و ســعی می کردم برای آنها 
برنامه ریزی کنم. در اولین قدم به دنبال شناســایی نوع طرح و نقش قالی های روستا 
و فعال شــدن دوبــاره «قالیبافی ذهنی» رفتم و با کمک مــادر و خاله ام و تعدادی از 

زنان روســتا این طرح ها و مدل بافت را که با آوازخوانی همراه اســت، فعال کردیم. 
دومیــن یافته ما عروســک های محلی بودند که خانم های روســتا با الگویی بومی و 
داستان هایی منحصربه فرد می ساختند. ســاخت عروسک با الگویی از زنان و مردان 
شــروع و با استقبال روبه رو شــد و تا جایی ادامه پیدا کرد که نه تنها زنان روستا دیگر 
«عروسک ها را زیر چارقدشان پنهان نمی کردند» بلکه یک «خانه عروسک» در روستا 
ایجاد کردیم که در آن تعداد زیادی از خانم های روســتا، به ساخت عروسک مشغول 
می شــوند و عروسک های روستا برای ســفره های عید و مراســم های مختلف دیگر 
سفارش داده می شد. پرده های سوزن دوزی شــده که طرح هایی انحصاری و روایتی 
از خاطــرات و اتفاقات مختلف مردم روی آنها ثبت می شــود، یکی دیگر از هنرهای 

روستاییان بود که شناسایی کردیم.
در ایــن مدت حضور در روســتا و همراهی با خانواده ام تجربه کاشــت گندم دیم 
در زمین خودمان، کاشــت هندوانه و ســبزی و شــناخت و جمع آوری انواع گیاهان 
دارویی و معطر و درنهایت تجربه ســاخت خانه در روســتا و... را داشتم که هرکدام 

منحصربه فرد بود. یک ســال از آمدنم به روســتا نگذشــته بود کــه خانه خاله عزت 
تبدیــل به خانه عرقیات و گیاهان دارویی شــده بود. خاله گیاهان را توضیح می داد و 
دختران با خودکار و دفتر می نوشتند و بعد هم گل و گیاهان را دسته بندی می کردند. 
حاال نســل جوان و نوجوان روســتایمان قدر گیاهان دارویی و گل های طبیعت روستا 
و اطــراف آن را می دانند و حتی مراقبشــان اند. این طوری هم خانه خاله عزت جانی 
دوبــاره گرفته، هم گل و گیاهان حیف ومیل نمی شــود و هم این آموخته ها به نســل 

جدید منتقل شده اند.
امروز که این صحبت ها را می خوانید، به دنبال آینده ای متفاوت دوباره به مشــهد 
شــهر مورد عالقه ام برگشته ام و ممکن است به نظر برسد تجربه مهاجرت به روستا، 
تجربه ای شکســت خورده اســت اما به نظرم این تجربه من را بزرگ تر کرده اســت و 

درعین حال در این دوران تغییرات زیادی در روستا و زندگی مردم آن ایجاد شد.
بــه نظرم گفتن چند نکته بــرای آنهایی که به مهاجرت معکوس و بازگشــت به 
روســتا فکر می کنند، الزم اســت؛ چراکه بایــد از همین امروز بــه تصمیمی که قرار 

اســت زندگی خودمــان و اطرافیانمان را تحت تأثیر قرار دهــد، خوب فکر کنیم. اول 
اینکه زندگی در روســتا تک خطی نیســت و ابعاد مختلفی دارد و نمی توانید فقط به 
خودتان فکر کنید. دوم اینکه زندگی در روستا سختی زیادی دارد و دل و جرئت زیادی 
می خواهد، پس با این رویکرد که اگر در شهر توانستم در روستا هم می توانم، وارد این 
تصمیم نشوید. سوم اینکه مردم در شهر و البه الی زندگی دیگر آدم ها سرشان گرم کار 
و پول و رفاه و خرید خانه و ماشین یا مشکالت مختلف دیگر می شود و معموال کمتر 
به کســی غیر از خودشان فکر می کنند، اما در روســتا این طور نیست و همه خانواده 
من هســتند. به همین دلیل باید عالوه بر خود به شــرایط ســخت دیگران فکر کنیم. 
نکته مهم درمورد این تصمیم این است که زندگی در روستا آدم ها را صبورتر کرده و 

اولویت های زندگی تان را هم تغییر می دهد.
مهرعلی امروز بزرگ تر و باتجربه تر از قبل شده و درعین حال لذت زندگی در روستا 
و همراهی و همنشــینی با مردم آن را دارد. تصمیم «کوچ به روستا» تصمیم درست 

و به موقعی بود و تصمیم امروز برای ادامه مسیر زندگی هم تصمیم درستی است.

حمایت های دولتی در مقابل مقاومت محلی
مازیار آل داود، پرچمدار بوم گردی در ایران اســت که ســال ها قبل و در زمانی که پدیده 
بوم گردی هنوز شــکلی ســاختاری و امروزی نگرفته بود، به روستای پدری خود برگشت و 
آنجا را سروسامان داد و امروز این خانه و روستا تبدیل به یک مقصد گردشگری کویری شده 
است. او به عنوان الگو و مالک عملی در این عرصه دغدغه ها و دیدگاه هایی دارد که یک سر 
آن جریان مهاجرت معکوس و افزایش آن قرار دارد. او تأکید دارد که اگرچه این کسب وکار 
روســتایی می تواند موجبات رونق و توســعه روســتایی و افرادی که به روستاها مهاجرت 
کرده اند را فراهم کند اما هنوز نکات ریز و قابل توجهی در این روند وجود دارد که اگر به آنها 
توجه نشود، کسب وکارهای زیادی را متوقف و خاموش می کند. آل داود تأکید دارد که حضور 
و زندگی ثابت جوانان و خانوارهای جدید در روســتاها و ایجاد اشــتغال آنها ســبب احیا و 
زنده کردن روستاها و حفظ فرهنگ ها می شود. بوم گردی ارزش ها را زنده می کند و صرفا یک 
شغل یا کسب وکار ساده نیست و نمونه های زیادی وجود دارد که با حضور یک فرد یا خانواده 
و ایجاد کسب و کار آنها، یک روستای متروک زنده شده است. او به رویکردها و تبلیغاتی که در 
فضای شبکه های اجتماعی و اینستاگرامی برای یک نوع سبک زندگی روستایی و پرهیجان 

وجود دارد، اشاره کرد و گفت: اگرچه این تبلیغات روی افزایش میزان مهاجرت به روستاها 
و گســترش بوم گردی ها تأثیر زیادی داشــته اما چند عامل مهم دیگر هم وجود دارد که این 
روند را افزایش داده است. گسترش دامنه مشکالت و محدودیت های اقتصادی در شهرها و 
نبود زمینه برای اشتغال و کسب و کار به خصوص برای جوانان و تغییر رویکرد جهانی که بعد 
از کرونا رخ داده باعث شــده بسیاری از افراد که امکان دارند به سمت زندگی در روستاها و 
ایجاد کسب و کاری جدید متمایل شوند. پدر بوم گردی ایران می گوید: البته یکی از دالیل مهم 
و تأثیرگذار در این مســیر راه اندازی و توسعه بوم گردی ها بوده است؛ با توسعه این فضاهای 
جدید نه تنها از روند مهاجرت به شــهرها کاسته شده، بلکه شاهد تمایل افراد برای برگشت 
به روســتا هستیم. افراد دیگر ترسی از بازگشت به عقب و زندگی در روستا ندارند و در عین 
حال مسافرت افراد به روستاها و حضور کوتاه مدت در این بوم گردی ها کمی از فاصله زندگی 
شهری و روســتایی را کم کرده و افراد ضمن آشنایی با این محیط های روستایی، متمایل به 
زندگی آرام در روستاها شده اند. آل داود با اشاره به مراجعه و سؤاالت افراد مختلف درمورد 
بوم گردی ها و تجربه زندگی در روســتا، گفت: سؤال بسیاری از افراد، به خصوص افرادی که 

زمینه آشنایی و ریشه قبلی در آن روستا را ندارند، این است که چطور با جامعه محلی ارتباط 
برقرار کنند و چگونه می توانند فعالیت و شغلی ایجاد کنند که در طوالنی مدت فعال باقی 
ماند؟ چراکه یکی از مهم ترین مشــکالت و موانع برای افرادی که اقدام به این سبک زندگی 
آن هم همراه با ایجاد شغل می کنند، همین موضوع است. او به موارد زیادی از تجربه های 
ناموفق در این مســیر اشاره کرد و گفت: افراد زیادی بوده اند که شرایط شغلی و کارگاهی را 
فراهم کرده اند که نیازی به حضور در شهر ندارد و در آن روستا و محدوده جغرافیایی هم آب 
و زمین الزم وجود دارد، اما افراد محلی حاضر نیستند اینها را در اختیار افراد جدید قرار دهند. 
می توان گفت که در مجموع حمایت های ضعیفی از این کســب و کارهای روســتایی وجود 
دارد و ما شاهد بوده ایم که جوانان زیادی وارد روستاها شده و با شایعات و سنگ اندازی های 
مختلف مجبور به بازگشت شده اند. در صورتی که این افراد می توانند انگیزه و علم و سرمایه 
خود را بیاورند و روســتا را متحول کنند. این فعال حوزه گردشــگری تأکید دارد کســانی که 
برای تفریح آخر هفته و ییالق و خوش گذرانی مقطعی وارد محیط های روستایی می شوند 
با افرادی که به دنبال زندگی طوالنی مدت و ایجاد کسب و کاری برای خود و دیگران هستند 

فرق دارد و نباید این دو با هم برخورد یکســان داشته باشند. آل داود مهم ترین کمک به این 
جریان مهاجرت معکوس را که تبدیل به یک نوع ســبک زندگی همراه با توسعه روستایی 
شــده است، کمک های دولتی برشــمرد و گفت: به عنوان نمونه اگر بنیاد مسکن قرار است 
صــد قواره زمین را واگذار کند ۸۰ قطعه را به افــراد بومی منطقه و ۲۰ درصد را برای افراد 
غیربومی اختصاص دهد. با این کار اگر به دنبال مهاجرت معکوس هستند، به شکل قانونی 
ورود این افراد را به محیط روســتایی تأیید می کنند تا برای مردم محلی مورد پذیرش باشــد 
و کار این افراد راحت تر خواهد بود. وی افزود: الزم اســت ضمن ایجاد زیرساخت و حمایت 
به خصوص برای افرادی که امکان ایجاد اشتغال دارند، محدودیت های قانونی برطرف شود. 
بزرگ ترین معضل عدم ورود و یا شکست اقدامات این افراد در مهاجرت معکوس و ورود به 
زندگی روستایی مقاومت محلی و مردم روستاهاست؛ در حال حاضر پیشنهادها و استقبال 
زیادی وجود دارد اما این محدودیت ها مســیر توسعه را بسته است. در حالی که با رفع این 
موانع و همراهی روستاییان، در اولین قدم این روستاها هستند که متحول می شوند و فرزندان 

روستاییان بیشترین منفعت آن را می برند.

تجربه مند در حوزه کارآفرینی روستا
مهرعلی یعقوبیان 

یــادداشـت

از بین رفتن کورسوهای امید
سامان موحدی راد: دیدن عکس ها و فیلم های قدیمی به ما نشان می دهد که 
تهران چگونه شهری بود. منظورم از قدیمی، دوران قاجار نیست. حتی می توان 
دوران پهلوی را هم خط کشــید و سنگر قدیمی بودن را روی دهه هفتاد بست. 
مثال اگر ســکانس های بیرونی سریالی مانند خانه سبز را ببینید، می توانید درک 
کنید که تهران پیش از توســعه نامتوازنش چه شــهر دوست داشتنی تری بود. 
جایی که می شــد از کوچه ها و خیابان های مختلفــش دماوند را دید. کوه های 
شمال شــهر به ما یادآوری می کردند که چه شــهر کوچک و محدودی داریم. 
هنوز بالی آســمان خراش ها، مال ها و آلودگی هوا به جان شــهر نیفتاده بود و 
می شــد هر صبح آبی آســمان را دید؛ اما همین تهران زیبــا در عرض دو دهه 
با سیاست های اشــتباه توســعه ای و تمرکزگرایی رفته رفته به شهری غیرقابل 

سکونت تبدیل شد.
 زندگی در تهران در اواخر دهه نود چنان ســخت شد که بسیاری را از خود 
راند؛ از جمله من. از وقتی پا به دانشــگاه گذاشتم فهمیدم تهران شهری است 
کــه دیگر از آن نمی روم و آن را به خانه  همیشــگی خود تبدیل می کنم؛ اما ۱۷ 
ســال بعد مجبور به ترک تهران شــدم. االن حدود شش ماه است که در تهران 
زندگی نمی کنم. هنوز هم برای خودم قابل باور نیست که تهران، شهر جادویی 
و محبوبم را ترک کرده ام و ســبک زندگی دیگری در پیش گرفته ام؛ اما مجموع 
اتفاقات و شــرایط، وضعیتی پدید آورد که حاال وســط کویر مرکزی ایران و پای 
یکی از زیباترین چشــمه های آب کویری ایران زندگی کنم. در برنامه هفتگی ام 
دیدار با میراب فین کاشــان باشــد و بدانم چه روزهایی آب به باغ ما می رســد 
و قیســی و انگور آب می خورنــد. اینکه چطور این تصمیــم را گرفتم قصه ای 
طوالنی تر دارد. من همیشه مخالف مهاجرت بودم. تهران با همه سختی هایش 
چیزهایی داشــت که زندگی در آن را برایم جذاب می کرد. مهم ترینش ریتم تند 
زندگی بود که کامال برخالف آن چیزی بود که در شــهر محل تولدم می گذشت. 
اینکــه آن قدر بزرگ و شــلوغ بود که می توانســتی خــودت را در آن گم کنی و 
مثل شــهر کوچکم نبود که همه از احواالت روزانه ات باخبر باشــند و مدام از 

تو سؤال بپرسند. 
با این حال متأثر از اتفاقات انتخابات ســال گذشــته، از بین رفتن کورسوهای 
امید و شــرایط بد اقتصادی-اجتماعی که چند سالی در حال تجربه اش بودیم، 
از ابتدای تابســتان گذشــته باالخره با خودم یکدل شــدم که از ایران بروم؛ اما 
اینکــه چرا با وجود تحقیقاتم ســر از ونکوور درنیاوردم و حاال در فین کاشــان 
زندگی می کنم، به یک اتفاق مربوط است. خانواده کوچک دو نفره ما از تابستان 
ســال گذشــته تا بهار امسال کمی بزرگ تر شده و حاال ســه نفریم. این موضوع 
تصمیم به مهاجرت به آن ســوی زمین را خیلی پیچیده تــر می کرد. مهم ترین 
دلیل تبدیل شدن از یک مهاجر در کانادا به یک روزنامه نگار دورکار در کاشان این 
بود که باید مجموعه ای از تصمیم ها را خیلی زود می گرفتیم. اینکه آیا تهران با 
این حجم از آلودگی و شــلوغی جای مناسبی برای به دنیا آوردن و بزرگ کردن 
بچه اســت؟ آیا هزینه های زندگــی در تهران با وجود یک بچــه قابل مدیریت 
اســت؟ تهران این امکان را به من می دهد که رؤیای همیشگی ام در بزرگ کردن 
بچه در کنار سرپرستی حیوان خانگی را عملی کنم؟ اگر برای مهاجرت به کانادا 
از تابســتان ۱۴۰۰ تا تابســتان ۱۴۰۱ به خودم وقت داده بودم و برنامه ام این بود 
که ســپتامبر ۲۰۲۲ در کانادا باشــم، حاال باید همه تصمیم ها را در کمتر از یک 
ماه می گرفتم. رفتن از تهران و زندگی در شهرســتان خوبی های فراوانی داشت 
که بیشترین جنبه های مثبتش هم نصیب فرزند تازه متولد شده ما می شد؛ با این 
حال نگرانی های فراوانی هم وجود داشــت. ازدست دادن جامعه دوستان مان، 

دورشدن از محل کار و استرس همیشگی ازدست دادن کار. 
قطع شــدن ارتباطــات کاری و تــرس از بی کارماندن آن هم در این شــرایط 
اقتصادی. بیراه نیســت اگر بگویم که پیش از دوران پاندمی نمی توانســتم این 
تصمیم را بگیرم. دو ســال زندگی با همه گیری کووید ۱۹ تجربه ای بود که کمک 
کرد بتوانم راحت تر این تصمیم را بگیرم. یکی اینکه روابطم با دوســتانم در این 
دو ســال به شدت محدود شده بود. همین کم شــدن اجباری رابطه موجب شد 
که بفهمم می توان زندگی را در ساحت های دیگری ادامه داد و توسعه بخشید 
و سرگرم شــد. برای همین چه در تهران باشم و چه کاشان نصیبم از دوستانم 
همین دیدارهای محدود آخر هفته ای است. مسئله دیگر اینکه همه گیری کرونا 
به بســیاری از صاحبان کســب و کار آموخت که کارشــان را در شرایط دورکاری 
تعریف کنند. کسی فکرش را هم نمی کرد که روزگاری تحریریه ها آنالین شوند؛ 
اما حاال و بعد از دو ســال این مسئله هم کامال پذیرفته شده است. برای همین 
فرصت های زیادی برای آدم هایی در موقعیت من پیدا شــده که کارشــان را در 
جایی خارج از محل زندگی شــان پیگیری کنند. شرایط زندگی گاهی چنان است 
که شما می خواهید از جایی که هستید بیرون بروید و به هر طریقی چیز دیگری 
را امتحان کنید. حاال اگر ســر از ونکوور درنیاوردید، به کاشان که می رسید. امید 

که سختی های زندگی کار را به مهاجرت از کاشان نرساند. آن روی دیگر سکه تصاویر اینستاگرامی
سمیه حسنلو، کارشــناس حوزه گردشگری: تجربه مهاجرت معکوس و بازگشت به 
مبدأ و زادگاه یا شــهر و مکان جدید، تجربه جدیدی نیســت؛ اما در حداقل یک دهه 
اخیر این روند به اشــکال مختلفی افزایش داشته اســت. بسیاری از افراد برای یک 
زندگی آرام و بدون ترافیک و اســترس صرفا روســتا یا شهری آرام و دور از تنش را 
انتخاب می کنند و برخی دیگر به زادگاه خودشــان بــرای ادامه زندگی بازمی گردند 
که در هر دو حالت ممکن اســت کسب و کاری هم در آن منطقه ایجاد کنند و زمینه 

تغییراتی فراهم شود.
براســاس مشاهداتی که در سال های گذشته داشته ام، عمده افرادی که اقدام به 
این نوع مهاجرت معکوس و نوعی سبک زندگی متفاوت می کنند، در میان گروه های 
ســنی ۲۰ تا ۴۰ ســال هســتند که تمایل بیشتری به ســبک زندگی همراه با هیجان 
و تغییــر دارند. همچنیــن بخش زیادی از این افراد دارای تحصیالت دانشــگاهی و 

تکمیلی هســتند کــه با برنامه ریزی و اطالع از شــرایط قبلــی وارد فضاهای جدید 
می شــوند. نکته درخور توجه این است که در دو، ســه سال اخیر و با شیوع ویروس 
کرونا و پیامدهای مختلفی که برای زندگی شــهری داشــته اســت، دورکاری تبدیل 
به مزیتی برای افراد شــاغل شده و فرصت داشتن شــغلی با این ویژگی افراد را به 
مهاجرت معکوس و رفتن به شــهرهای کوچک و روستاها متمایل کرده و به نوعی 
می توان گفت کرونا عامل تسریع در روند مهاجرت معکوس (حتی به شکل موقت) 
بوده است. بسیاری از افراد که مهاجرت معکوس و این نوع سبک زندگی در فضایی 
آرام و بــه دور از شــهرهای بــزرگ را موکول به زمان بازنشســتگی خود می کردند، 
در این دو، ســه ســال اخیر و با وجود دورکاری، این تصمیم خود را جلوتر انداخته 

و اجرائی کرده اند.
هم زمــان می توان به زمینه دیگری که باعث افزایش این ســبک زندگی در ایران 

شــده است، اشــاره کرد. در دنیای امروز تعداد افرادی که شغل و مسیرهای کسب 
درآمد آنالین و در خارج از کشــور دارند، زیاد شــده و بســیاری از این افراد نیازی به 
حضــور در فضاهای اداری و کارمنــدی ندارند و می تواننــد در خانه (هر جایی که 
باشد) به امورات شغلی خود بپردازند. در این فضای جدید که منشأ درآمد در خارج 
از کشــور اســت، افراد در صورت تمایل می توانند از جریان زندگی شهری جدا شده 
و در محیط روســتایی یا شــهرهای آرام و حومه ای زندگی کنند و مــا امروز تعداد 
درخور توجهی از افراد را می شناســیم که این سبک زندگی را در داخل کشور دارند. 
البته تا قبل از شدت گرفتن تحریم ها و در ابتدای دهه ۹۰ تعداد زیادی از گردشگران 
و مســافران خارجی که ایران را دوســت داشــتند یا دوســتانی در ایران داشتند، به 
دالیل روحیــه ماجراجویی تمایل زیادی به زندگی طوالنی مدت در یکی از شــهرها 
و روســتاهای ایران پیــدا کرده یا حتی ازدواج می کردند و این ســبک زندگی الگوی 

درخور توجهی برای جوانان در این ســال ها بوده است. البته این روند متأسفانه چند 
ســالی است که متوقف شــده و چنین رویکردهایی دیگر مثل قبل مورد استقبال از 

سوی گردشگران خارجی قرار نمی گیرد.
باید گفت که این ســبک زندگی و جریان مهاجرت معکوس به جز آن روی رنگی 
و مهیج و پر استقبال از سوی افراد مختلف، یک روی سکه دیگر هم دارد که عموما 
افــراد در فضــای مجازی یا در برخورد با خانواده و دوســتان و اقوام از آن صحبتی 
نمی کننــد. در تجربــه و گفت وگوهای متعددی که با افرادی بــا چنین تجربه هایی 
داشــته ام، به عکس فضای مجازی، بیشتر درباره مشکالت و محدودیت ها صحبت 
می کنند و اینکه بســیاری از آنها پس از مدتی مجبور به بازگشــت به محیط زندگی 
قبلــی خود شــده اند. به خصوص آن افــراد و خانواده هایی کــه وارد فضای جدید 
شــده اند و در آن روســتا یا شــهر کوچک خانواده، فامیل و زبان و خاطره مشترکی 

ندارند، عموما با مشــکالت جدی تری مواجه شــده اند کــه اصلی ترین آن مقاومت 
جامعه محلی است.

این افراد که از تهران یا شــهرهای بزرگ دیگر وارد روســتا یا شــهرهای کوچک 
می شــوند، به عنوان غریبه محسوب می شــوند و در بهترین حالت زمان زیادی طول 
می کشــد که در آن جامعه محلی پذیرش شوند. ضمن اینکه با توجه به روحیات و 
عرف محلی و فرهنگ برخی از مناطق کشــورمان، این میزان پذیرش متفاوت است 
و به همین دلیــل به فرض اینکــه این افراد و خانواده هــا در جامعه محلی پذیرش 
شــوند، خودشان و کسب و کارشان تبدیل به رقیب جامعه محلی خواهد بود که این 
موضوع هم حواشــی خــود را دارد. در بســیاری از موارد که از نزدیک با آن آشــنا 
بــوده ام، جامعه محلی این افــراد را نپذیرفته و با وجود هزینه های بســیار، مجبور 
به بازگشــت شــده اند یا اختالف محلی و تنــش در آن منطقه را ایجــاد کرده اند و 

نگذاشــته اند این کسب و کارهای جدید شــکل بگیرد. البته این افراد و خانواده ها در 
فضای مجازی و اینستاگرام شــان چنین محدودیت ها و مشکالت خود را با مخاطبان 
مطرح نمی کنند و تنها تصاویر و فیلم و توضیحاتی از فضای داخلی و محیط درونی 

خودشان منتشر می کنند.
نکته مهم این اســت که باید از این روند مفید و مؤثر و رو به جلو حمایت شــود 
و اشــکاالت و موانع آن برطرف شود تا با شناخت جامعه محلی و فرهنگی منطقه، 
کمترین چالش با بیشــترین هم افزایی را شاهد باشــیم. یکی از مهم ترین زمینه های 
موفقیت در این ســبک زندگی این اســت که افراد در صــورت تمایل به مهاجرت و 
انتخاب این سبک زندگی، مکانی را انتخاب کنند که در آن ریشه ای در خاک و زبان و 
شناسنامه و خاطره مشترک با مردم آن داشته باشند تا بقای خود را به بقای آنها گره 
بزنند. در عین حال اگر جزء افرادی هســتند که شهر یا روستای اجدادی برای بازگشت 
ندارند، پس از مطالعه و کســب اطالعات و جزئیات واقعی از آن منطقه و شــرایط 
و نیازها وارد این فضاها شــوند و از تصمیم گیری بر اســاس تصاویر و جمالت زیبا و 

شعاری اینستاگرامی بپرهیزند. 
در کنار این موضوعات باید به اقداماتی که در چند دهه اخیر از ســوی ارگان های 
دولتــی برای کاهش مهاجرت از روســتاها و ترغیب بــه مهاجرت معکوس صورت 

گرفته، اشــاره کرد که تأثیر زیادی بر افزایش تمایل افراد به بازگشــت داشــته است. 
یکی از ارکان مهم در ماندن و کاهش مهاجرت از روســتاها و بازگشــت از شــهرها 
به روســتاها موضــوع تأمین و حمایت مالی و اشــتغال پایدار اســت کــه با وجود 
برخی از اقدامات صورت گرفته، شــاهد اثرگذاری روی توســعه روستاها بوده ایم. در 
جریان دادن وام برای تغییر کاربری بناهای روســتایی، اجرای پروژه های گردشــگری 
حمایتی در روســتاها، آموزش های فرهنگی و محیطی برای روســتاهای گردشگری 
و کمــک به ایجــاد بوم گردی ها، نمونه هــای موفق زیادی وجــود دارد که می توان 
بــه ادامه ایــن روند دلگرم بــود. اتفاقاتی که برای اشــتغال مــردم در جزیره الرک 
رخ داد، ســاخت هتل کپــری در منطقه محروم فهرج یا نمونه هــای موفقی که در 
نتیجــه آموزش های مرکــز جایکا ژاپــن پس از ســال ها هنوز به عنــوان یک گزینه 
اســتاندارد گردشگری در قشــم معرفی می شــوند، تنها موارد محدودی از اتفاقات 
خــوب برای ماندن افراد در روســتاها و توســعه پایــدار و افزایــش روند مهاجرت 

معکوس هستند. 
امــروز نوجوانان و جوانان زیر ۲۰ ســالی که در ســال های گذشــته آینده ای جز 
ســوخت بری برای خودشان نمی دیدند، تبدیل به نگهبانان جنگل های حرا شده اند و 

سنیمنه تنها مهاجرت نکرده اند؛ بلکه در حوزه گردشگری فعال و پرتوان هستند.
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آماری از موازنه برعکس مهاجرت داخلی
با توجه به تأکیدهایی که مســئوالن اجرائی در دوره های مختلف داشــته اند و 
نیز بررســی های میدانی به نظر می رسد بررسی روند مهاجرت در حدود یک دهه 
اخیر و کمی بیشــتر از آن می توان پاســخ گوی جواب های این گزارش باشد. در این 
بررســی های آماری که از گزارش های مرکز آمار ایران استفاده شده است تغییرات 
مهاجرتی در اســتان تهران و شهرهای آن به شــکل مجزا و چند شهر و کالنشهر 

بزرگ مهاجر پذیر و مهاجرفرست را مورد بررسی قرار داده ایم.
بر اســاس سرشماری نفوس و مســکن ۱۳۹۰ تعداد مهاجرین معکوس (شهر 
به روســتا) بدون توجه به دالیل آنها بیش از مهاجرت روســتا به شهر بوده است. 
تعداد افرادی که از شهر به روستا مهاجرت کرده اند بیش از ۷۵۵ هزار نفر و تعداد 
افرادی که از روســتا به شــهرها مهاجرت داشته اند کمی بیشــتر از ۶۵۵ هزار نفر 
بوده است. این افزایش ۱۰۰ هزار نفری در این سال ها ادامه داشته است و می تواند 
همان پنجره یا چراغی بوده باشــد که از چند ســال قبل برای سیاست گذاری ها باز 
و روشن شده اســت. درعین حال آمارهای سرشماری ســال ۹۰ نشان می دهد که 
در ســال های ۸۵ تا ۹۰ در ۱۷ استان کشــور مهاجرت های شهر به روستاها بیشتر 
از مهاجرت روســتاها به شــهرها بوده اســت. طبق این آمار، در موازنه مهاجرتی 
بین استان های مختلف در ســال های ۸۵ تا ۹۰، استان های البرز، اصفهان، گیالن، 
یزد و مازندران پنج اســتان مهاجرپذیر و خوزستان، کرمانشاه، لرستان و سیستان و 

بلوچستان در میان استان های با مهاجرفرستی باال قرار دارند.
نکتــه قابل توجــه در مورد آمار مهاجرت معکوس در این ســال ها این اســت 
که اســتان تهران و شــهرهای مختلــف آن در همه این ســال ها در صدر جدول 
مهاجر پذیری و مهاجرفرســتی بوده اند. در فاصله ســال های ۹۰ تا ۹۵ تهرانی ها 
مهاجرت درون اســتانی و درون کشوری هم داشــته اند. نزدیک به ۶۲۲ هزار نفر از 
کل استان تهران به شهرهای دیگر ایران مهاجرت کرده اند که به عنوان نمونه بیش 
از ۲۸ هزار نفر به شــهرهای استان گیالن، بیش از ۲۳ هزار نفر به شهرهای استان 
مازندران، بیش از ۲۱ هزار نفر به شهرهای استان خراسان رضوی، بیش از ۱۸ هزار 

نفر به شهرهای استان اصفهان و ... مهاجرت معکوس داشته اند.
در میان بیش از ۲۷۱ هزار نفر در شهرهای استان تهران مهاجرت درون استانی 

داشــته اند که البته دالیل آنها مشخص نیست اما می توان برخی از بیشترین دالیل 
احتمالی آنها را بررســی کرد. در میان این مهاجرت های درون استانی هم بیشترین 
میزان جابه جایی مربوط به مهاجرت از شــهر تهران به شهر جدید پردیس (بیش 
از ۲۲ هزار نفر)، شــهریار (بیش از ۲۰ هزار نفر) و بعد رباط کریم (بیش از ۱۸ هزار 
نفر) بوده اســت. می توان گفت بیشترین عامل دخیل در این مورد یعنی مهاجرت 
معکوس از شهر تهران به شهرهای اطراف آن، روند افزایشی قیمت مسکن و سایر 
مشکالت اقتصادی و معیشتی بوده اســت. متأسفانه بسیاری از ساکنان تهران در 
این ســال ها دچار عقبگرد پلکانی از محالت باالتر به مناطق پایین شــهر تهران یا 

خروج از شهر تهران و مهاجرت به شهرهای اطراف شده اند.
دالیل عقبگرد از تهران؛ از غم نان و مسکن تا تهدید سالمت روحی و جسمی

برای مهاجرت معکوس تعاریف مختلفی وجود دارد. نوعی برگشــت و ایجاد 
جریان ضد شهرنشــینی در این تصمیم و اقدام وجود دارد و افراد به شکل موقت 
یا دائمی به نواحی روســتایی و حومه ای یا شهرهای کوچک گرایش پیدا می کنند. 
امــا در مورد دالیل این مهاجرت های متفاوت نظرات و زمینه های مختلفی مطرح 
می شــود. جمعیت شناسان و کارشناسان آماری چند دلیل اصلی را برای مهاجرت 
به طور کلی قرار داده اند. مواردی مثل جابه جایی شــغلی، پیداکردن کار، تحصیل، 
دســتیابی به مسکن مناســب تر و پیروی از خانواده در میان این دالیل رسمی قرار 
دارند اما آنچه در این گزارش به آن می پردازیم، دقیقا مواردی اســت که در گزینه 
«ســایر» این جداول قرار دارد. می توان گفت در یک دهه گذشته و به خصوص در 
چند سال اخیر فارغ از فشــارهای اقتصادی و معیشتی سنگین، افراد و خانواده ها 
تحت فشــارهای مختلــف روحی و روانــی و محیطی قــرار داشــته اند. اخبار و 
موضوعات اجتماعی، سیاســی و بین المللی و البته کرونــا عرصه را برای زندگی 

آسوده در شهرها تنگ کرده است.
به نظر می رســد بعد از معیشــت و فشــار اقتصادی و عقب رانــدن اجباری از 
شــهرها، مواردی مثل شــهرگریزی به دنبال آرامش و سکون، تهدیدهای روحی و 
جســمی (آلودگی هوا – ترافیک – شــلوغی و ازدحام) و کرونا و فرصت داشــتن 
شغل های آنالین و دورکار در صدر دالیل مهاجرت های معکوس در سال های اخیر 
هســتند. با این حال می توان گفت تغییر ســبک زندگی یا دنباله روی از نوعی سبک 

تبلیغ شــده زندگی در اینســتاگرام و شــبکه های اجتماعی در این روند تأثیر زیادی 
داشــته اســت. در بیان یکی از معمول ترین دالیل مهاجرت معکوس رخ داده در 
ســال های اخیر ملک محمد محمودیان - مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
استانداری چهارمحال وبختیاری بهمن ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه هزینه های زندگی در 
شهر به شدت افزایش پیدا کرده است، توضیح داد: «عموما افرادی که از روستا به 
شــهر مهاجرت کرده بودند و درآمد پایینی دارند، توان پرداخت هزینه های زندگی 
در شــهر از جمله اجاره بها، هزینــه رفت وآمد و ... را ندارند؛ بنابراین این مســئله 
موجب مهاجرت معکوس از شــهر به روستاها شده است. تعدادی از روستاهای 
چهارمحال و بختیاری به  علت مهاجرت در ســال های گذشته خالی از سکنه شده 
بودنــد یا جمعیت آنها به شــدت کاهش پیدا کرده بود، اما در ســال های اخیر به  
علت مهاجرت معکوس جمعیت این روستاها افزایش پیدا کرد و اخذ مجوز چند 

دهیاری و تشکیل شورای اسالمی گواه بر این مسئله است».
محمودیان اضافه کرد: «یکی دیگر از دالیل مهاجرت معکوس خانوارها از شهر 
به روســتا حفظ اراضی آبا و اجدادی اســت اما گاهی این افراد در روستا سکونت 
دائم ندارند و برای مدت معینی در روســتا سکونت دارند، برخی نیز برای استفاده 
از تســهیالت اشتغال روستایی به محل ســکونت خود بازمی گردند، این تسهیالت 
به نوعی مشــوق برای مهاجرت معکوس از شــهر به روستاست، البته باید به این 
نکته توجه کرد که شاید علت مهاجرت معکوس بنا به دلیل بی کاری، سلب توان 

پرداخت هزینه های زندگی در شهر از افراد و وضعیت بد اقتصادی است.
عطا جوان ۳۲ساله اهل بوکان اســت. برای تحصیل به تهران آمده و به دلیل 
عالقه به تجهیــزات الکترونیک به خصوص تلفن های همراه، دوره های تعمیرات 
را دیده و در چند ســال اخیر که بازارهای آنالین فعالیت بیشــتری دارند، به عنوان 
تعمیــرکار موبایل با یکی از اپلیکیشــن ها کار می کند. درآمد نســبتا خوبی دارد و 
راضی اســت اما اخیرا یک پیشــنهاد خوب از طرف برادرش که در شهرشــان کار 
می کند، به او شــده اســت. پیشــنهاد هم این اســت که به همراه برادرش مغازه 
تعمیرات تلفن همراه راه بیندازند و همانجا در کنار خانواده شــان سروسامان هم 
بگیرد. هنوز تصمیم نهایی را نگرفته و ذهنش درگیر موضوعات مختلفی اســت و 
نتوانســته با موضوع ترک تهران و امکاناتــش و تمام کردن زندگی در پایتخت کنار 
بیاید اما مشخص اســت پیشــنهاد این مدل مهاجرت معکوس برایش چشمگیر 

است.
با برگشت به شــهر و خانه پدری هزینه های زیادی از جمله اجاره  خانه برایش 
ذخیره می شــود و در عین حــال هم از توانایی خــودش در بازاریابی اطمینان دارد 
و هم شــراکت با برادر در یک شــهر کوچــک می تواند نتیجه خوبــی بدهد. عطا 
یکی از هزاران جوانی اســت که برای تحصیالت به دانشــگاه های تهران آمده اند 
و فکــر می کنند برای ادامه زندگی باید در تهران بمانند و در ابتدا ممکن اســت به 
داشــته های ارزشمندی که در شــهرهای کوچک دارند، توجهی نکنند؛ اما پس از 

چند سال و دیدن مشکالت شهرهای بزرگ به بازگشت ترغیب می شوند.
نکتــه درخور توجه درمورد مهاجرت معکوس این اســت که دولت ها در چند 
دهه اخیر همواره این سیاســت را در دستور کار داشتند و حداقل در حرف و شعار 

و خرج کردن اعتبارات بســیار تالش داشــتند با ایجاد امکانات و زیرساخت، نه تنها 
تمایل به مهاجرت از روســتا به شــهر را کاهش دهند؛ بلکه بخشــی از جمعیت 
شهرها را هم به روستاها و شهرهای کوچک تر بکشانند. با این حال این سیاست ها 
موفق نبوده اند؛ چراکه در واقع نه تنها امکانات و زیرساخت ها به حد نیاز و کفایت 
نرسیده اند؛ بلکه خشکســالی و بی کاری به عنوان دو عامل فراگیر و بدون راه حل، 
مانند ســیالبی زندگی روستاییان و شــهرهای کوچک را در بر می گیرد و آنها راهی 

جز فرار به شهرها ندارند.
آنچــه در عــوض همه سیاســت های دولت هــا در چند دهه درمــورد پدیده 
مهاجرت شاهد هستیم، شکل گیری حجم بزرگی از زاغه نشینی و حاشیه نشینی در 
شــهرهای بزرگ است؛ یعنی بسیاری از جمعیت مهاجر به شهر خود برنمی گردد 
و در قالبی تعریف نشــده و پرآسیب در حاشــیه شهرها زندگی می کند. نکته مهم 
دیگر این اســت که چنین تصمیماتی عموما از ســوی اقشار ضعیف (عقب گرد با 
دالیل اقتصادی) یا اقشار متوسط به پایین گرفته می شود که نه تنها امکان استفاده 
از امکانات و رفاه تهران به شکل لوکس آن را ندارند؛ بلکه با کوچک ترین تغییرات 
اقتصادی و تصمیمات یک شــبه دولت ها، کار و معیشــت و حتی کمترین ســطح 
رفاه شان جابه جا می شــود. به همین دلیل این افراد یا خانواده ها با شرایط روستا یا 

شهرهای کوچک راحت تر می توانند خود و زندگی شان را تطبیق دهند.
مطالعه روندهای جابه جایی و انتخاب شــهرها هم نشــان می دهد مهاجران 
مدل های مختلفی از مهاجرت معکوس را دارند. یا بدون ســابقه مهاجرت اولیه 
(مهاجرت اولیه از روســتا به شهر در گذشته) از شهرهای بزرگ از جمله تهران به 
سمت اســتان های شمالی (گیالن، مازندران و گلستان) رفته اند. این استان ها چند 
ویژگی آب و هوای مناسب، آرامش، شرایط و قیمت های مناسب تر برای خانه سازی 
و ایجاد فضایی برای کســب وکار و البته نزدیکی به پایتخت را تا حد زیادی دارند. 
در مدل دیگر، افراد ابتدا به دلیل فشــارهای اقتصادی و در ادامه فرار از شــلوغی، 
ترافیــک و آلودگی هــوا و... در شــهرهای حومه ای و اقماری شــهرهای بزرگ و 
کالن شــهرها ساکن می شــوند. ممکن اســت هر دو مدل این مهاجرت معکوس 
موقت یا دائم باشند و با تغییر شرایط افراد، تصمیمات جدید بگیرند یا فرزندان به 

دنبال زندگی خودشان بروند.
رضا بافتی، روان شناس و مشاور ســبک زندگی، در گفت وگو با «شرق» با تأکید 
بر اینکه اقشــار سطح متوسط و ضعیف بیشــتر گرایش به مهاجرت دارند، افزود: 
عمده این اقشــار در تهران، کرج و ســایر کالن شهرهای بزرگ، تصورشان این است 
کــه می توانند با همین پولی که برای یک خانه ۷۰ متــری در این آب و هوای آلوده 
و گرد و خــاک و محدودیت های مالی داده اند، در شــهرهای دیگــر خانه و زندگی 
راحت تری داشته باشند. در این شــرایط معموال میزان حقوق، تعداد خانوار، نوع 
شــغل یا بی کاربودن افراد تأثیر زیادی دارد و اگر افراد در شــهر یا روستای قدیمی 
خودش خانه و زمین یا دارایی هم داشته باشد، این جابه جایی با اطمینان بیشتری 

صورت می گیرد.
او با اشــاره به گروه هایی که در همین ســال ها اقدام بــه مهاجرت به خارج از 
کشــور یا مهاجرت به کشــور ترکیه کرده اند، گفت: حتی مهاجرت به کشور ترکیه 

هم دیگر برای بســیاری از اقشــار ســخت اســت و به راحتی نمی توانند بروند و 
به همین دلیل هنوز گزینه های زندگی در شــهرهای دیگر جز تهران و کالن شــهر ها 

وجود دارد.
بافتــی می گوید این گروه هــای متمایل به مهاجرت معکوس تعدادشــان زیاد 
نیســت؛ اما به عنوان یک جریان یــا روندی که می توان آن را «بازگشــت به مبدأ» 
خواند، امیدوارکننده اســت. او افزود: به واسطه شــغلم مشاوره هایی می دهم و 
اطالعات زیادی از افراد و خانواده هایی که مهاجرت داشته اند، دارم و بر اساس این 
می دانم پروســه مهاجرت، در هر دو شــکل داخلی و خارجی آن ســخت است. 
به همین دلیل شــخصا به افــرادی که تمایل به مهاجرت خارجی دارند، همیشــه 
توصیه می کنم ابتدا حداقل شــش ماه به تنهایی در یکی از شهرهای شمالی ایران 

زندگی کنند تا ببینند تحمل این حجم تغییرات سخت را دارند یا نه!
او افــزود: در مهاجرت معکوس، افراد و خانواده ها معموال به خانه و زندگی و 
محله و گروه های فامیل و اقوام قدیمی شــهر و روستای خود برمی گردند و فشار 
ســنگینی را تجربه نمی کنند. حتی اگر افراد در جریان مهاجرت معکوس به شهر 
و روســتای جدیدی هم بروند، سختی غربت و نداشــتن هم زبان و سایر سختی ها 
را ندارند و پس از مدتی با محیط خود انس می گیرند. این روان شــناس با اشــاره 
به شــرایط روحی و میزان مقاومت و صبر در میان نســل های جدید، افزود: آشکار 
اســت که نســل های جدید اشــتیاق زیادی به تغییرات محل زندگی و تجربه های 
جدید و رهاکردن را دارند؛ اما روحیه ضعیف تری دارند و مقاومت کمتری در مقبل 
ســختی ها دارند. ما شاهد هســتیم که در عرصه های مختلفی از جمله مهاجرت 
تحصیلی خارجی یا تجربه مهاجرت معکوس بســیاری از افراد اشــتیاق حضور و 

تجربه کردن را دارند؛ اما خیلی زود خسته می شوند و شکست می خورند.
بافتــی اذعــان دارد تبلیغات و فضای شــبکه های اجتماعی دربــاره این نوع 
زندگی های جدید در روستا و شــهرهای کوچک (مهاجرت معکوس) روی تمایل 
افراد و خانواده ها تأثیر زیادی داشته است و می گوید در تجربه مهاجرت معکوس، 
در موارد زیادی که افراد در روستا یا شهر مقصد، خانه، زمین و دارایی یا خانواده و 
اقوام و خاطرات مشترکی دارند، مهاجرت و بازگشت به مبدأ موفقی دارند. درباره 
ســایر مهاجرت هایی که آشنایی اولیه و ارتباط و دارایی ندارند، اگر تنهایی و دوری 
از دوستان، اقوام، خانواده و امکانات شهری را هم تحمل کنند، ممکن است تحمل 
ســختی ها و محدودیت های روستاها و شهرهای کوچک را نداشته باشند و پس از 
مدتی به شــهر خود برگردند یا در رفت وآمد هستند و ترجیح می دهند جایی دیگر 

را برای آخر هفته ها یا ایام تنهایی شان داشته باشند.
او البته می گویــد دوران کرونا و محدودیت های ارتباطی و دورکاری ها فرصتی 
بود تا افراد تجربه موقت یا کوتاهی از این نوع زندگی داشــته باشــند و خودشان 
و شــرایط زندگی شــان را بســنجند و ببینند می توانند در جایی دیگــر جز تهران یا 

شهرهای بزرگ زندگی و کار داشته باشند؟
شــایلی یکی از کسانی است که کمی قبل از شیوع کرونا و محدودیت های آن، 
تصمیم به زندگی در یک شــهر کوچک گرفته است. او زندگی مستقلی را در یکی 
از خانه های روستایی الهیجان شــروع کرده و هم زمان با شروع کرونا، کالس های 

معصومه اصغری: این روزها که داســتان مهاجرت داغ تر از همیشه دنبال می شــود، همه ما به مهاجرت خارجی فکر می کنیم اما شکل دیگری از مهاجرت 
همیشــه وجود داشته که در داخل کشور به عنوان روالی همیشگی اما با نوسان وجود داشته است. شاید شما هم در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی 
یا در میان دوســتان و فامیل دورتان با نمونه هایی از مهاجرت به روستا یا شــهرهای کوچک مواجه شده اید. این مدل از مهاجرت که به مهاجرت معکوس 
معروف اســت، در دهه های مختلف با میزان محدودتری در مقایسه با مهاجرت ساکنان روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و پایتخت در جریان 
بوده است. مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ گاهی با انقالب، گاهی با جنگ و تقریبا همیشه به دلیل نیاز و تمایل به داشتن امکانات 
بیشــتر و دسترسی های رفاهی رخ داده است اما شکل معکوس آن داســتانی متفاوت دارد. این گزارش مجموعه ای از آمار، توضیحات و تجربیات و البته 
روایت هــای افراد مختلف را در کنار هم قرار داده تا به پدیده ای بپردازد که اگرچه روندی شــتاب دار و تند ندارد اما با همین جریان آرام هم اگر آگاهانه و 
در مســیر بماند، می تواند بسیاری از ما انسان های گرفتار در شهرهای بزرگ و جریان پرآســیب مهاجرت و خالی شدن روستاها را تا حد زیادی نجات دهد. 
مهاجرت معکوس یا همان روندی که بســیاری از افراد به چشــم فرار از شهرهای بزرگ و دورشــدن از ترافیک و شلوغی و بی نظمی به آن نگاه می کنند، با 
وجود تجربه های موفق یا شکســت خورده، حساب شده یا عجوالنه، روند خود را ادامه داده است. اگرچه آمارهای مهاجرت معکوس در یکی، دو دهه اخیر 
بیشــتر شده اما باید تأکید کرد که دولت ها در این روند نه تنها عملکرد موفق نداشته اند بلکه باید گفت عملکرد اشتباه و تخریبی دولت ها در اقتصاد و کنترل 

تورم و سایر مشکالت معیشتی، زندگی بخش زیادی از شهروندان شهرهای بزرگ را مختل و آنها را مجبور به عقبگرد و بازگشت به روستاها کرده است.

گزارشی از روند آرام اما افزایشی بازگشت به سکونت گاه های روستایی و بررسی دالیل آن

بازگشت به مبدأ

ورود
51308
86705
79611
51039

110366

استان
گلستان
گیالن

مازندران
یزد

خراسان رضوى

خروج
37558
56653
54229
24816

116101

جدول  ورود و خروج استان هایى که بیشترین 
میزان ورود و خروج مهاجران را در فاصله 

سال هاى 85 تا 90 داشته اند
ورود

112027
74891
33699

207669
127903

استان
خراسان رضوى

گیالن
گلستان

البرز
اصفهان

خروج
107786
61555
51848

103437
103140

جدول  ورود و خروج استان هایى که بیشترین 
میزان ورود و خروج مهاجران را در فاصله 

سال هاى 90 تا 95 داشته اند

حضــوری یوگایش هم تبدیل به کالس های آنالین شــد. اگرچه هزینه های زندگی 
در آن شــهر اندازه تهران نبــود، اما زندگی و اجاره خانه بدون پول نمی شــود و به 
همین دلیل شایلی در کنار کالس های آنالین یوگا، فروش برخی محصوالت گیاهی 
و درست کردن صابون های عطری به صورت آنالین را هم شروع کرد و تا حد زیادی 
توانســت زندگی خود را بچرخاند. شــایلی می گوید تا امروز شــرایط سخت زیادی 
را به تنهایی تحمل کرده؛ اما انگار حاال دیگر قســمت ســخت ماجرا را که تطبیق 
زندگی و عادت های شهری با این شــرایط در یک شهر کوچک بوده است، گذرانده 
و به قســمت های شیرین تر رسیده است؛ اســتوری های روزانه و کالس های آنالین 
شاد، سروکله زدن با حیوانات اهلی و گشت های صبحگاهی و عصرگاهی در بیرون 
شــهر و کنار دریاچه و تاالب و گاهی آمدن دوستان و دورهمی آخر هفته و... . نگاه 
بیرونی من و ســایر مخاطبان از زندگی شــایلی، همین تصاویر اینستاگرامی است؛ 
بااین حال، همه این مخاطبان با مشــکالت و ســختی هایی که شــایلی در این سه 
ســال تحمل کرده است، آشنا نیســتند. اما همین زندگی و تصاویری که به نحوی 
دعوت کننده هستند، بسیاری از افراد را به این سبک از زندگی و مهاجرت معکوس 

ترغیب کرده است.
محمد و مریم  زوجی هســتند که بیش از سه ســال قبل خانه ای قدیمی در گیالن 
را بازســازی کرده اند و مزرعه ای راه انداخته اند و محصوالتشان را با برند خودشان به 
شــکل حضوری، محلی و آنالین می فروشــند. خانه  آنها از همان خانه های خشت و 
گل و چوبی ایوان دار گیالنی اســت که دلــت می خواهد توی همان ایوان لم بدهی و 
دعوای مرغ و خروس و اردک ها برای غذاخوردن را نگاه کنی و آفتاب بهار گرمت کند.
گلخانه خودشــان را دارند و کلی محصوالت باغی و گیاهی و اســماج (نوعی 
عــود) تولید می کنند و می فروشــند و هــر روز تجربه غذای محلــی جدیدی پیدا 
می کنند. در خانه ســنتی و زیبایشان میزبان مسافران هستند که نوعی کسب درآمد 
اســت و بعضی وقت ها میهمانشــان از میان خانواده و دوستان خودشان است تا 

دلتنگی زیاد نشود و دور هم کنار آتش می نشینند.
همه اینها را از صفحه اینستاگرامشان می بینم؛ تقریبا هر روز روایتی از خودشان 
و باغ و اتفاقات جالب آن دارند و کلی مخاطب ها قربان صدقه شان می روند و یکی 
در میان حســرت زندگی شان را می خورند. اگرچه این زندگی زرق و برقی ندارد، اما 
به نظر می رسد مجموع این شرایط دقیقا همان گمشده ای است که بسیاری از افراد 
و خانواده ها در شهرهای بزرگ به آن نیاز دارند و حاضرند همه داشته های خود را 

بدهند و دوباره به آن شرایط برگردند.
بوم گردی ها؛ راهکاری ساده اما درآمدزا برای بازگشت به روستا

در میان انبوه سیاســت هایی که دولت ها در این ســال ها برای تحقق مهاجرت 
معکوس اجرائی کرده اند، معدود اقداماتی اثرگذار بوده است. در میان آنها گسترش 
روســتاهای هدف گردشــگری، دادن مجوزهای شــایان توجه برای بوم گردی های 
مختلف و دادن انواع وام های خود اشتغالی روستایی تأثیر زیادی بر افزایش تمایل 
به ماندن در روســتا و شــهرهای کوچک و مهاجرت های معکوس داشــته است. 
در بســیاری از روستاهای هدف گردشگری یا روســتاها و شهرهای کوچک نزدیک 
به اماکن تاریخی و گردشــگری، خانواده های زیادی اقــدام به راه اندازی بوم گردی 
کرده اند یا کسب وکاری را راه انداخته اند و صنایع دستی را توسعه داده اند و کسب 
درآمد می کننــد و تمایلی به مهاجرت ندارند. در این مــورد نمونه های زیادی هم 
وجود دارد که یکی از فرزندان تحصیل کرده و شــهر رفته از همان روســتاها دوباره 

برگشته و توانسته با کمک خانواده و اقوام، کسب وکار و بوم گردی را راه بیندازد.
احمــد و رضا دو بــرادر در یکی از شــهرهای کوچک بوشــهر هســتند. خانه 
اجدادی شــان در نزدیکی دریا تقریبا تبدیل به خرابه ای شــده بود، اما آنها در چند 
مرحلــه و بــا گرفتن انــواع وام، آن خرابه را تبدیل به بوم گــردی ای با حال و هوای 
همان منطقه کرده اند و حاال سرشــان حسابی شلوغ است. رضا سال ها در بوشهر 
و عســلویه دنبال کار بوده و برادرش نیز بعد از دانشــگاه وقتی تصمیم به ازدواج 
می گیرد، با مشــکل مالی مواجه می شود. آنها برای تورگردانی، قایق سواری و سایر 
کارهای مرتبط با مسافران از خانواده و اقوامی که در همسایگی شان هستند، کمک 
می گیرنــد و کار پخت غذاهای محلی و امورات داخل بوم گردی نیز در اختیار مادر 

و همسرانشان است.
یکی دیگــر از زمینه های این مهاجرت های معکوس، وام های خود اشــتغالی و 
حمایتــی برخی نهادهای حمایتــی و بانک ها بود که هنوز هــم ادامه دارد. لیال و 
حسین، زن و شــوهری در یکی از روستاهای محروم خراســان جنوبی هستند. هر 
دو برای تحصیل به مشــهد رفته بودند و همان جا در دانشگاه آشنا شدند و ازدواج 
کردند و وقتی در اوج مشــکالت مالی بودند، گزینه بازگشت به روستا و گرفتن وام 

برای پرورش طیور را جلوی خود دیدند.
این گزینه برای آنها بخش های تاریک و روشــن زیادی داشت، اما با وجود ترس 
از نتیجه کار، تصمیم می گیرند به دل این تصمیم ســخت بزنند و کارشان را شروع 

کنند. البته برای لیال و حســین که زندگی و کودکی خود را در همین روستا بوده اند، 
این نوع زندگی ســختی زیادی نداشــته اســت، اما نبود امکانــات، محرومیت ها و 
دســت خالی بودن در برخی عرصه های مالی، چاره ای جز تحمل کردن نمی گذارد. 
حاال که داستانشــان را تعریف می کنند، دختری سه ساله دارند و اقساط وام کمیته 
امدادشــان به آخر رسیده و توانســته اند در کنار مزرعه طیوری که در ابتدا داشتند، 
یک بوم گردی هــم راه اندازی کنند و حاال دیگر خانــواده، عموزاده ها و تعدادی از 

جوانان روستا در این کسب وکار همراهشان هستند.
کرونا یک فشار مضاعف آورد

تجربه مهاجرت در دوران کرونا هم داســتان های خودش را دارد. شــیوع کرونا 
و به صفر رســاندن ارتباطات انســانی و محدودیت های مختلف ارتباطی در مدت 
حداقل دو ســال و تا امروز، زندگی بسیاری از افراد را در حوزه اقتصادی، اجتماعی، 
ارتباطی و شــغلی برهم زد. در این دوران، افراد زیادی به دلیل ازدست دادن شغل، 
ازدســت دادن یکی از اعضای خانواده و افســردگی ناشــی از آن، دوری از فضای 
پراســترس شــهری و دوری از اجتماعات انســانی، ترجیح دادند خانه اجاره ای یا 
ملکی خودشان را رها کنند و به شکل موقت یا دائمی به روستا یا شهر حومه ای و 
کوچکی بروند. یکی از این نمونه ها، لیال و اشکان هستند؛ لیال برنامه نویسی می کرد 
و بعد از کرونا دورکار شــد، اما اشــکان شــغل ثابتی نداشــت و هر چند وقت یک 
بــار به ترکیه می رفت و لبــاس بچگانه برای فروش می آورد. ابتدای شــیوع کرونا 
آنهــا هم فکر می کردند این دوره زیاد طول نمی کشــد و تا مدتی از پس اندازشــان 
مصرف کردند، اما بعد از یک ســال دیدند زندگی نمی گذرد و شــرایط شــغلی، کار 
و گرانی هــا هم مثل قبل نیســت. برای همین بعد از فکر و مشــورت زیاد، باالخره 
تصمیــم گرفتند به جای پول رهن در تهران، خانه ای بزرگ تر با زمین یا  باغ کوچکی 
در شــهریار اجاره کنند و شــروع به کاشــت انواع ســبزیجات کردنــد. در کنارش 
دســتگاه خردکردن سبزی و آبمیوه گیری هم گرفتند و حاال بعد از یک سال و اندی 
صفحه اینســتاگرام پرمخاطبی با مشتری های ثابت دارند. اگرچه لیال هنوز هم کار 
برنامه نویســی را انجام می دهد، اما درآمدشــان از محل این صفحه اینستاگرامی و 
مشتری هایی که در محله خودشــان دارند، کفاف زندگی شان را می دهد. این زوج 
در فاصله ای کوتاه از شــهر تهران و زندگی اجتماعی و فامیل و دوستانشان هستند 
و می توانند در هر فرصتی که دســت داد، از جملــه آخر هفته ها، به دیدن خانواده 
و معاشــرت با دوستانشــان بروند. نگاهی به تجربه های موفق و شکســت خورده 
مهاجرت معکوس، در موارد مختلفی گویای این موضوع اســت که هر اندازه هم 
که این تجربه با تلخی و شکســت همراه باشــد، باز هم افــراد و خانواده ها در این 
دوران یک زندگی ســالم و نسبتا شــاد و با هزینه کمتر را تجربه کرده اند و همچون 
تجربه شکســت در انواع دیگری از مهاجرت، همراه با حس از دســت دادن نیست. 
در بســیاری از موارد، مهم ترین دلیل این شکست نوع کسب درآمد و اشتغال افراد 
است و چنانچه این مقوله حل شده و به نقطه درآمدزایی برسد، افراد دلیل و تمایل 

بیشتری برای ماندن دارند.
نمونه این مورد را می توان در تصمیم خانم مهابادی دید. او بعد از سه دهه کار 
در آرایشگاه و مستقل بودن به عنوان یک زن سرپرست خانوار، در دوران کرونا یکباره 
با بحران بی کاری مواجه شــد؛ آرایشــگاه ها تعطیل شــدند و درآمد او که از همین 
طریق تأمین می شــد، قطع شد. چند ماه گذشت و نمی دانست با وجود هزینه های 
زندگی و مخارج تحصیل دو دختر دانشــجو و اجاره خانه خود باید چه کند تا اینکه 
با پیشنهاد یک دوست تصمیم می گیرد به شهر دماوند بروند و شروع به تولید انواع 
ترشی و لواشــک و فروش میوه خشک کند. ابتدا کار را با یک دستگاه خشک کردن 
میوه و فروش آن و گرفتن چند کیلو میوه و تبدیلشــان به لواشک و سایر فراورده ها 
شــروع می کنند. دخترها هم مســئولیت صفحه های مجازی و فروش را بر عهده 
می گیرند و خیلی زود مشتری ها زیاد می شوند. حاال بعد از دو سال که شرایط کرونا 
تقریبا عادی شده و خیلی وقت است آرایشگاه ها دوباره باز شده اند، خانم مهابادی 
به شــغل قبلی خود در تهران برگشــته، اما درآمدزایی از طریق آن شغل و صفحه 
اینستاگرامی ادامه دارد. بر اساس این گزارش، به نظر می رسد اقدامات حمایتی که 
مجموعه هایی همچون ســتاد اجرای فرمان امام، بنیاد برکت، کمیته امداد، وزارت 
میراث فرهنگی و گردشــگری و دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری برای کاهش 
مهاجرت از روستا به شــهرها و افزایش مهاجرت معکوس انجام می دهند، تا حد 
زیادی در تمایل به ماندن در روســتاها و شــهرهای کوچک تأثیرگذار بوده اســت. 
بخش زیادی از جمعیت مهاجران شــهرها که راهی به بازگشت و زندگی روستایی 
خود داشته اند، در شریط سخت زندگی شهری امید به ادامه زندگی در روستا دارند 
و بخش زیادی از ساکنان شــهرهای بزرگ نیز با دیدن امکانات و زمینه های شروع 
یک شــغل در روستاها، خود را در معرض ریسک مهاجرت معکوس قرار می دهند 
و این تجربه ها می تواند موقت یا دائم، بخش زیادی از جمعیت روستاها و شهرها 

را به موازنه برساند.


