
سلیمانیسجاد  –رادیو مدیریت زمان   

 ! دهم یم یرا میمن با پاها

 در ایران« مهاجرت فراگیر»ی درباره یاز دکتر لشکر بلوک یمقاله ا

 

مهاجرت » دهیاکنون با پد میروبرو بود« مهاجرت نخبگان» دهیما با پد روزیاگر تا د م؛یروبرو شو انیعر قتیحق نیاست که با ا دهیآن رس زمان

به  ل،یکرده و در حال تحص لیو نخبه، قشر مرفه و متوسط، تحص یتر و دردناک تر! عاد عیتر، وس قیبه مراتب عم یا دهی. پدمیمواجه «ریفراگ

 رفتن هستند.  رفک

 بروند و از صفر شروع بکنند؟ گرید یدهند به کشور یم حیچرا ترج 

 و رفتن است؟ یخارج یهااز دانشگاه رشیهم و غم شان گرفتن پذ یکارشناس انیچرا دانشجو 

 دهد؟ یچرا مهاجرت رخ م 

 یزنند بلکه م ینم یرا یصندوق ها یکه حرفشان را پا یکسان یعنیدادن با پا!  یکرده اند به را ریمساله مهاجرت را تعب یاسیس خیدر تار یزمان

 اریو بس قیپا افتاده اما عم شیپ اریتوان به دو مساله اشاره کرده و آنها را در دو کلمه ساده، بس یمهاجرت م لیدال نیروند. از مهم تر یگذارند و م

 تیو امن دیالصه کرد: امدردناک خ

 

 .ندهیملموس در آ رییبرداشت مثبت نسبت به تغشود:  یساده اش م فیتعر دیام

 .ایرانهاز  به مراتب بدتر یزندگجاهای چین از  یاریگفت در بس یکرده، م یزندگ نیچ توی یمدت که واسه یفرد

 ما در مقابل آنان بهتر بود.  یواقعا تکان دهنده بود. به مراتب زندگ فشیکرده بود که توص دارید یمحالت شهر یاو از برخ یحت

 . دیام پست و گاه مشمئزکننده وجود داشت: اریبس یسطح زندگ انکته مهم در همان محالت ب کیگفت  یاما م

 بودند؟  دهیرا د رییروشن تغ یچون نشانه ها چرا؟

 .کند یم دایشان بهبود پ یشوند و سطح زندگیم یبازساز یگریپس از د یکیه بودند ک دهیرا د گرید یشهرها ای یکنار یمحله ها ؟طوریچ

 . ندهیملموس در آ راتییاالن بلکه تغ نینه هم، بهتر شدن دینو دیرا درک کنند. بخوان دیام یهانشانه دیکشور با کی افراد

 ندهیمن آ یعنی نیهستند ا تیسفارت خانه و آن سفارت خانه به فکر اقامت و تابع نیهمه در ا نانیکردگان، ثروتمندان و کارآفر لیتحص یاما وقت

 یعنیدهم  یم یرا میکنم. فقط با پاها یها را شلوغ م ابانیکنم و نه خ یم میکنم. نه انتخابات را تحر ینه تظاهرات م نینم. بنابرایب یرا روشن نم

 م!رو یمملکت م نیاز ا

کسب  نیسرزم نیکه در ا یکه پول ستیدانم که اخالقا درست ن یاز صفر شروع کنم. م گریدر کشور د دیکه با دانم ی: مدیگو یخودش م شیپ

نمانده  یاما ظاهرا چاره ا ونمیمد نیسرزم نیکرده ام و به ا لیکشور تحص نیدانم که در ا یکنم و م یگذار هیسرما یگریکرده ام را در کشور د

 ت.اس
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 یدیکل یرهایبودن متغ ینیب شیو قابل پ تیوضع یبرداشت مثبت نسبت به با ثباتکنم:  یم فیتعر نگونهیا زیرا ن تیامن

تا ظهر  دیاز کاالها با یاریبس یکشور برا کیدر  ی، وقتزنندحرف میخود راجع به جنگ  یخانوادگ یدر جمع ها نیسرزم کیشهروندان  یوقت

و  یدر آن کشور صحبت از فرزندآور ایبلندمدت صحبت کرد؟ آ یزیو برنامه ر نانیتوان از اطم یم دیایبر اساس دالر در ب متیکه ق یصبر کن

  است؟ یحرف معقول یگذار هیسرما

از ده،  یمشخص ریتصو دیکشورها، نبا گریندارم. چرا مانند شهروندان د یساده دارند: آرامش روان لیدل کیروند فقط  یکه م یاز کسان یاریبس

دهند فرزندان خود را در خاک  یم حیترج یخاطر است که عده ا نیو اوضاع کشور خودم داشته باشم؟ به هم یشخص یزندگساله  یو س ستیب

 نینچنیهمه کشور، فقط کشور ما ا نیا انیم دیاست که چرا با نی. سوال آنان استندیخاک مطمئن ن نیا ی. چون به فردااورندیب اینبه د یگرید

 ها باشد؟ میبار تحر ریجنگ و ز هیسا ریهمواره ز

 

  :یراهبرد زیتجو

 تیامن یاستان و شورا تیامن یآن شورا یهم باشند برا دیارشد کشور ممکن است به تظاهرات، اعتصابات و اغتشاشات حساس باشند و با رانیمد

 زیتر از مهاجرت نخبگان( ن میتر و وخ عیوس اریبس یا دهی)پد ریمهاجرت فراگ نیا یکنند. اما بهتر است برا یم ریدهند و تدب یم لیرا تشک یمل

 کنند. ریجلسه دهند و تدب لیشکت

از خود بپرسند  یهر سخنران ،یگذار استیهر س ،یریباشد: قبل از هر جهت گ «دیتست ام»راهکارها استفاده از  نیاز اول یکی دیآغاز، شا یبرا

 شود؟ ی( متی+ امن دی)ام یاجتماع هیسرما بیمنجر به تخر ایاست  تیو امن دیام شیمن، افزا یسخنران/استیس/میتصم نیحاصل ا

 

هاست که  استیو س یسخنران نیکند! هم یم قیتزر دیو ام تیساده ماست که به جامعه امن یها یها و سخنران یریگ میها، تصم استیس نیهم

 ا؟یدر استرال ای دیایب ایبه دن رانیدر ا یکند نخبه باهوش بعد یم نییتع

ها و استیس نیدر گرجستان؟ هم ایشود  یگذارهیسرما رانیدر ا یدالر بعد اردیلیکند میم نییهاست که تعیها و سخنران استیس نیهم

  .هندوستان درآبادیح ایشود  سیتاس رانیآباد ایدر عل یبرتر جهان یهاشرکت یکند دفتر بعد یم نییهاست که تعیسخنران

 

بشه  زدهها باالنیدست ها بکار افتد و آست نیسرزم نیساختن ا یبرا میاست. بگذار یهمچنان جذاب و دوست داشتن رانینشده است! ا رید هنوز

 !ببرند شهیهم ی)ثروت( را با خود برا هیسرما اردهایلیعزم رفتن کنند و هزاران سر )مغز( و م« پاها» نکهیو نه ا


