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جوؼیت ایزاى تلفیمی اس جوؼیت رٍستایی ٍ ضْزی است ،اها حاال جوؼیت ضْزی تِ جوؼیت رٍستایی آى هیچزتذ .
ػَاهل هتؼذدی هَجة ایي ًَع هْاجزت ضذُ ،اها گَیا پاییيتَدى سغح رفاُ وِ خَد ًاضی اس تحزاى ضذیذ آب ٍ ًثَد رًٍك التصادی
در ایي هٌاعك است ،اوٌَى دلیل اصلی هْاجزت رٍستاییاى تِ ضْز ضذُ است .هزدهاًی وِ حاال تِدًثال آسهَدى تخت خَیص در جایی
دیگز تِ ضْزّایی پٌاُ آٍردُاًذ وِ آیٌذُضاى را در خَد هیتلؼذ .تأهیي سًذگی هزدم در یه وطَر اس سَی دٍلتّا اهزی پذیزفتِ ضذُ
است وِ تِ گفتِ سّزا وزیوی ،التصادداى ٍ ػضَ ّیأت ػلوی داًطگاُ هاسًذراى ،اگز دٍلت تِ فىز اصالح ایي رًٍذ ًثاضذ ،اهىاى دارد
هاًٌذ ٌّذٍستاى ّشیٌِّای ایي هْاجزت سِ تزاتز ّشیٌِ عزحّای اضتغالسا تاضذ .
علتاصلیمُاجرتگستردٌريستاییانبٍشُرچیست؟
پطت پزدُ هْاجزت رٍستاییاى تِ ضْز تِعَر لغغ پاییيتَدى سغح رفاُ است .در لذم اٍل هیتَاى گفت تحزاى آب در الصاًماط وطَر
جذی است ٍ حتی در تزخی هٌاعك سًگ خغز تِ صذا درآهذُ است .ایي اهز ًطاى هیدّذ هزدم دیگز ًویتَاًٌذ در ایي رٍستاّای
تیآب سًذگی وٌٌذ.
آیاایهوًعمُاجرتبٍاقتصادآسیبومیزود؟

هْاجزت رٍستاییاى تِ ضْزّ ،شیٌِّای پزضواری را تِ التصاد تحویل هیوٌذ .تأهیي هسىي ،آب ،تزق ٍ تسیاری اهىاًات دیگز تزای ایي
افزاد تسیار سٌگیي است .اگز دٍلت تتَاًذ سٍدتز اس ایٌىِ ایي هٌاعك خالی اس سىٌِ ضًَذ ،عزحّایی را در ایي هٌاعك اجزا وٌذ ،تا
سیزساختّای هَرد ًیاس هٌغمِ را ایجاد یا اصالح وزدُ ٍ در وٌار آى اضتغالسایی رٍستایی را در دستَر وار لزار دّذّ ،شیٌِای ووتز
اس ّشیٌِّای هْاجزت ًاخَاستِ اس هٌاعك ضْزی تِ رٍستاّا خَاّذ داضت .در ٌّذ تزآٍردی اًجام ضذُ وِ تزاساس آى ّشیٌِّای
هْاجزت اس رٍستا تِ ضْز سِ تزاتز ّشیٌِ عزحّای اضتغالسا تَدُ است .تِ ّز عزیك هیتَاى گفت روَد ٍ تحزاى هحیظ سیست در ایزاى
سًگّای خغز را تِ صذا درآٍردُاًذ ٍ دٍلت تایذ تزای حل ایي هسائل درّنپیچیذُ ،تزًاهِ ٍ راّىار داضتِ تاضذ.
محیطییابحراناشتغال،حلکدامیکبردیگریايلًیتدارد؟


بحرانزیست
تِ ػمیذُ هي تزای حل تحزاىّای سیستهحیغی در وٌار تحزاى اضتغال ،تایذ راّىارّای هٌاسثی را تِعَر ّنسهاى اجزا وزد ،چزاوِ ّز
دٍ تا ّن سهیٌِساس هْاجزت اس رٍستا تِ ضْز ّستٌذ .تایذ تزرسی وزد وِ چِ عزحّای اضتغالسایی را هیتَاى تِ ووه رٍستاییاى اجزا
وزد وِ تِ حفاظت هٌاتغ عثیؼی یاری رساًذ ٍ التصاد هٌغمِ را تِ حزوت درآٍرد .تایذ عزحّای اضتغالسا تا درًظزگزفتي ضزایظ اللیوی
ٍ تا تَجِ تِ هٌاتغ آب ٍ خان ّز هٌغمِ عزاحی ضَد ،تِ ایي تزتیة ایي عزحّا ،تا هطاروت فؼاالًِ هزدم تَهی ،اجزاضذًی خَاٌّذ تَد
ٍ تِ ایي عزیك هیتَاى سیزساخت ّای السم را پذیذ آٍرد تا هزدم تتَاًٌذ تاس ّن در ایي هٌاعك سًذگی وٌٌذ .چَى ػالٍُ تز تحزاىّای
سیستهحیغی ،اغلة در ایي هٌاعك التصاد رًٍمی ًذارد ٍ سزهایِگذاری ًیش اًجام ًویضَد.
َاییرابٍکشًرتحمیلمیکىد؟


مُاجرتازريستاَابٍمىاطقشُریچٍَسیىٍ

هْاجزتّای تذٍى تزًاهِ ّشیٌِّای اجتواػی ،التصادی ،سیاسی ٍ اهٌیتی تسیار سیادی را تِ وطَر تحویل هیوٌذ .اگز تزای هثال تخص
تشرگی اس رٍستاّای ضزق وطَر خالی اس سىٌِ ضًَذ ،وٌتزل هٌاعك حساس هزسی تسیار دضَار خَاّذ ضذ .درٍالغ اهٌیتی وِ حضَر

جوؼیت تِعَر عثیؼی در هٌغمِ ایجاد هیوٌذ اس دست هیرٍد ٍ آى هٌغمِ تثذیل تِ هٌغمِای ًظاهی خَاّذ ضذ وِ ّشیٌِّای تسیار
سیادی را تزای دٍلت تِّوزاُ خَاّذ داضت ،چزاوِ ایجاد اهٌیت در یه هٌغمِ خالی اس سىٌِ تِهزاتة سختتز اس سهاًی است وِ
جوؼیت در آى سىًَت دارًذ.
عًاقباجتماعیایهوًعمُاجرتچٍخًاَدبًد؟
ٍلتی هزدم اس هٌاعك هحزٍم ٍ فمیز رٍستایی تِ ضْزّا هْاجزت هیوٌٌذ ،غالثا تَاى هالی آى را ًذارًذ وِ در تذًِ ضْز سىًَت وٌٌذ ٍ تِ
ایي دلیل در حاضیِّای ضْز ساوي هیضًَذ .حاضیِّا ًیش غالثا هٌاعمی پزجوؼیت ّستٌذ وِ در آى سهیٌِّای هٌاسثی تزای گستزش اًَاع
خالفىاری ٍجَد دارد .تِ ّویي ػلت تزای دٍلت ّشیٌِّای سٌگیٌی ایجاد هیوٌٌذ .هْاجزاى تِ خذهاتی هاًٌذ آهَسش ،تْذاضت ،جادُ،
آب ،تزق ٍگاس ًیاس دارًذ وِ تأهیي آًْا تسیار ّشیٌِتز است ٍ تار سٌگیٌی را تز تَدجِ دٍلت تحویل هیوٌذ .تِػالٍُ احتوال ضیَع
خالفىاری در هٌاعك حاضیِای ٍ پزجوؼیت ٍ آسیةّای اجتواػی ًاضی اس آى تزای آى هٌاعك ضْزی ،هیتَاًذ تِ تزٍس
هؼضالت جذی هٌجز ضَد .تزای هثال سًذاىّا اوٌَى در حال اًفجارًذ ٍ ّویيعَر خالفىاری ًیش در حال گستزش است .تٌاتزایي
ضزٍری است دٍلت تزای هْاجزت اس هٌاعك فمیز ٍ تیآب راّىاری تیٌذیطذّ .زچٌذ وار چٌذاى سادُای تِ ًظز ًویرسذ.
ست،آیامیتًانگفت

باتًجٍبٍایىکٍمُاجرتازريستاَابٍمىاطقشُریدرچىدسالاخیرافسایشداشتٍا
اجرایقاوًنَدفمىدییاراوٍَادرآنتأثیرداشتٍاست؟

تِ ًظز هي ایٌىِ تگَیین ایي رخذاد فمظ هتأثز اس اجزای لاًَى ّذفوٌذی یاراًِّاست ،تصَیز دلیمی اس ایي ًَع هْاجزت تِ دست
ًویدّذ .تحزاىّای هٌغمِای ًاضی اس تحزاى سیستهحیغی ٍ ونفزٍغی التصاد ،رٍستاییاى را اس اداهِ سىًَت در ایي هٌاعك ًااهیذ
وزدُ ٍ وساًی وِ رٍستاّای هحل سًذگیضاى را تزن هیوٌٌذ ،اهیذی تِ تْثَد ٍضؼیت سًذگی خَد ًذارًذ .رٍستاییاى هْاجز
هی داًٌذ ّزجا تزًٍذ یاراًِ ًمذی را دریافت خَاٌّذ وزد ،تٌاتزایي داضتي حذاللی اس درآهذ دائوی در ضْز هیتَاًذ تِ تصوین تزای
هْاجزت ووه وٌذ ،درصَرتی وِ اگز یاراًِ ًمذی ًثَد ،هْاجزاى در ضْز درآهذ اًذن رٍستا را ّن ،حذالل تزای هذتی اس دست
هی دادًذ .تٌاتزایي ٍجَد حذاللی اس درآهذ در تواهی ًماط وطَر تزای هْاجزاى رٍستایی تزن رٍستا را آساىتز هیوٌذ ٍ هوىي است
تسیاری اس رٍستاییاى ًگزاى آیٌذُ را تِ صزافت تیٌذاسد وِ تخت خَد را در جای دیگز تیاسهایٌذ.
هٌثغ :رٍسًاهِ ضزق

