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درگذشت تعدادی 
از دانشجویان ایرانی 

در سانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی

درخواست از 
دانشجویان ایرانی در 
روسیه به بازگشت به 
کشور به دلیل شیوع 

ویروس کرونا

درخواست سناتورهای 
آمریکا برای پایان دادن 

به برنامه بین المللی 
ویزا دانشجویی

لغو اعزام دانشجویان 
به فرصت مطالعاتی در 

سال 1399

طرح جدید دولت ترامپ 
برای اعمال محدودیت 

برای تحصیل ایرانیان در 
آمریکا!

کاهش 43 درصدی 
جذب دانشجویان 
بین المللی در آمریکا

نگرانی دانشگاه های 
امریکا از تعداد رو  
به رشد دیپورت 
دانشجویان ایرانی.

مواجه شدن 
دانشجویان اعزامی 

به فرصت مطالعاتی به 
دلیل شیوع ویروس 

کرونا

تسهیل ورود و خروج 
دانشجویان خارجی 

به کشور

انتشار نخستین 
سالنامه  مهاجرتی 

ایران توسط رصدخانه 
مهاجرت ایران

آغاز تحصیل دانشجویان 
بین المللی در سایه 

کرونا؛ توجه به آموزش 
آنالین در جهان

ارائه بیش از 8 هزار خدمت 
تخصصی به صنایع و مراکز 

علمی در طرح بازگشت 
معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری

 نگاهی بر مهمترین تحوالت مهاجرت های دانشجویی
در جهان و ایران در سال 2020
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ممنوعیت صدور و 
تمدید ویزای تجارت و 
سرمایه گذاری آمریکا 

برای ایرانی ها 

بسته شدن مرزهای 
کشورها به علت شیوع 

ویروس کرونا

تالش آمریکا برای جذب 
پزشکان و پرستاران 

خارجی بیشتر بوسیله 
الیحه کارت سبز

ایرانیان، بزرگ ترین 
خریداران خارجی 

ملک در ترکیه در نیمه 
اول سال 2020

محدود کردن اعطای 
ویزا به نیروی کار ماهر 

توسط دولت ترامپ

ایجاد 14۵ فرصت 
شغلی برای کارآفرینان 

مقیم خارج در کشور

ثبت بیش از 900 
شرکت توسط اتباع 

ایرانی در سال 2019 در 
ترکیه 

سیر صعودی تعداد 
شهروندان بریتانیایی 
متقاضی تابعیت در 

اتحادیه اروپا

ابالغ شیوه نامه اعطای 
مجوز اقامت ۵ ساله 
به سپرده گذاران و 

سرمایه گذاران خارجی 
در ایران

بیکاری 3۵ هزار کارگر 
ایرانی شاغل در عراق 

به دلیل شیوع کرونا
جذابیت و شدت گرفتن موج 
مهاجرت برای کادر بهداشت و 

درمان و پرستاران ایرانی، به واسطه 
تسهیالت کشورهای خارجی 

صدور ویزای ایران 
برای گردشگران 
تجاری و درمانی

Jan JulFeb AugMar SepApr OctMay NovJun Dec

نگاهی بر مهمترین تحوالت مهاجرت های کاری و اقتصادی
در جهان و ایران در سال 2020
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افت شدید نرخ 
بازگشت مهاجران 
افغانستانی از ایران 

در سال 2019

کمک 21 میلیون 
یورویی اروپا به ایران 
و پاکستان برای یاری 

مهاجران افغان

تکذیب ادعای شکنجه 
و به رودخانه انداختن 
اتباع افغانستانی در 

مرز ایران

بررسی تشکیل 
سازمان امور مهاجرین 

و اتباع خارجی

تصویب الیحه تشکیل 
سازمان مهاجران 
اتباع خارجی در 

جلسه دولت

صدور نخستین 
شناسنامه فرزندان  
حاصل ازدواج زنان 
ایرانی با اتباع خارجی

آینده مبهم توافق 
ترکیه و اتحادیه اروپا 

درباره پناهجویان

اخراج 400 کودک 
مهاجر توسط دولت 
ترامپ در بحبوحه 

بحران کرونا

اجرا شدن قانون 
اعطای تابعیت به 
فرزندان حاصل از 

ازدواج زنان ایران با 
مردان غیرایرانی 

آغاز ثبت نام فرزندان 
اتباع مادران ایرانی 

برای دریافت شناسنامه

غرق شدن چهار 
پناهجوی »ایرانی« در 

کانال مانش

طرح پیشنهادی برخی 
از نمایندگان مجلس 
برای ساماندهی اتباع 

خارجی غیرمجاز

Jan JulFeb AugMar SepApr OctMay NovJun Dec

نگاهی بر مهمترین تحوالت مهاجرت های اجباری و پناهجویی
در جهان و ایران در سال 2020
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هر س��اله در تاریخ 18 دسامبر به مناسبت روز جهانی مهاجران، 
فرصتی در محافل داخلی و بین المللی به دست می آید تا بتوان 
بصورت جدی تر به موضوع مهاجرت های بین المللی در س��طح 
کشورها پرداخت. بر همین اساس، این نوشتار  تالش می نماید 
تا به اختصار چش��م اندازی بر مهمتری��ن تحوالت مهاجرت در 

عرصه جهانی و داخلی داشته باشد. 

1(  مهاجرت در جهان
مهاجرت های بین المللی 
همچنان بر مدار شتاب؛

بر اس��اس آخرین آمار و نمایه ه��ای مهاجرتی، جمعیت چند 
صد میلیونی مهاجران در جهان با ش��تاب روز افزونی در حال 
گس��ترش است. دلیل اصلی گس��ترش مهاجرت و شیوع میل 
به مهاجرت در جهان این اس��ت که همچنان پیش��ران های 
مهاجرتهای بین المللی مشتمل بر عوامل اقتصادی ) بخصوص 
فقر و ش��کاف اقتصادی میان کش��ورهای جنوب و ش��مال(، 
عوام��ل اجتماعی و جس��تجوی آینده بهتر و دس��ت یابی به 
فرصتهای بهت��ر در خارج از وطن و دیگر عوامل همچون بی 
ثباتی های سیاس��ی و گسترش خشونت و ناامنی در مناطق 

مختلف به ویژه خاورمیانه، همچنان پابرجا هستند.  

فقدان همکاری بین المللی 
برای موضوع مهاجرت؛

  همچن��ان ک��ه جامعه جهان��ی در مواجه ب��ا معضالت و 
چال��ش های اصل��ی خود اعم از صل��ح جهانی و گرمایش 
زمی��ن نیازمن��د همراهی و هم��کاری تمام کش��ورها در 
س��طح جهانی اس��ت، در حوزه مهاجرت های بین المللی 
نیز که با س��رعت در حال رش��د چش��مگیر است، جهان 

همچن��ان از فق��دان ی��ک راه ح��ل کالن رنج م��ی برد و 
همچنان نتوانس��ته به یک اجماع جهان شمول و اثر بخش 
در این حوزه برس��د. کش��ورهای مهاجر فرس��ت و مهاجر 
پذیر ب��ا تبعات فقدان ای��ن راهکار جهانی دس��ت و پنجه 
نرم می کنند و دچار خس��ران های روزافزون هس��تند. در 
س��ال 2018 میالدی با ابتکار س��ازمان مل��ل، یک میثاق 
نام��ه جهانی برای مدیریت و س��ازماندهی مهاجرتهای بین 
المللی بصورت امن و منظم به تصویب کش��ورها رسید، اما 
متاس��فانه با خارج شدن برخی از کش��ورها از جمله آمریکا 
و مجارس��تان که همراه با عدم مس��ئولیت پذیری و ش��انه 
 خالی ک��ردن آنها  از این میثاق نامه بود، عمال اجرای آن به 

محاق رفت.  

دوران پسا کرونا و پیش بینی 
مهاجرت های عظیم و توده وار؛

هر چند که ش��یوع پاندم��ی کرونا در جه��ان،  وقفه جدی و 
محدودی��ت ه��ای زی��ادی در مهاجرت و جابجائ��ی های بین 
المللی به وجود آورده اس��ت و هنوز تصویر دقیقی از اثر کرونا 
بر مهاجرت های بین المللی در دست نیست، با این حال غالب 
پیش بینی ها حاکی از آنس��ت که جهان در دوران پسا کرونا با 
موج های عظی��م مهاجرتی رو به رو خواهد بود. چراکه همانند 
دوران پیش��ا کرونا، پیش��ران های اصلی مهاج��رت اعم از فقر، 
گرسنگی و بیکاری، تبعیض، خشونت و ناامنی و دیگر عوامل در 
دوران کرونا بشدت تقویت ش��ده اند و لذا در دوران پسا کرونا، 
فنر فش��رده ش��ده مهاجرت های بین المللی آمادگی آزادشدن 
انفجاری را خواهد داش��ت. موج مهاجرتی پس��ا کرونا می تواند 
به مراتب عظیم تر و گس��ترده تر از موج مهاجرتی سال 2015 
میالدی باشد که از کشورهای آفریقائی و آسیائی به سمت اروپا 

راه افتاد. 

برنامه های کشورهای توسعه یافته برای جذب و 
بکارگیری کادر بهداشت و درمان دیگر کشورها؛

 با توجه به اهمیت یافتن روزافزون تامین و حفظ کادر  بهداشت 
درمان در دوران کرونا، این مس��اله تبدیل به یک موضوع حیاتی 
و اولویت کلیدی برای بس��یاری از کش��ورها شده است. در  این 
میان کش��ورهای توسعه یافته که همواره برای حفظ شیب رشد 
توس��عه اقتصادی خود، از فرمول واردات و جذب س��رمایه های 
انس��انی دیگر کشورها به نحو احس��ن بهره برده اند در تالشند 
از این فرمول در تامین کادر بهداش��ت و درمان مورد نیاز خود 
مج��دداً در دوران کرونا و حتی پس��اکرونا به��ره بگیرند. لذا در 
تالش جدی هس��تند تا ب��ا معرفی و پیاده س��ازی برنامه های 
جذاب و تس��هیالتی از جمله ویزای س��ریع و رای��گان، معرفی 
فرصتهای شغلی با درآمدهای باال، کادر بهداشت و درمان دیگر 
کش��ورها بخصوص کش��ورهای در حال توسعه از جمله ایران را 
متمای��ل به مهاجرت نمایند. این فرآیند مهاجرتی در تعامل دو 
دس��ته نیروی رانشی و کشش��ی بصورت توامان در حال شکل 
گیری اس��ت. از یک سو، ما ش��اهد افزایش میل به مهاجرت و 
ش��کل گیری موج جدیدی از مهاجرت نیروهای متخصص در 
حوزه های مختلف بهداشت و درمان از سوی کشورهای جنوب 
به س��وی کش��ورهای شمال در اثر کش��ش برنامه های جذاب 
کش��ورهای شمال هس��تیم.  از دیگر سو، کش��ورهای جنوب 
که بیشترین خس��ارات اقتصادی و اجتماعی را از پدیده کرونا 
دیده اند و بالتبع نیروی کادر بهداش��ت و درمان آنان متحمل 
فشارهای روحی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری شده اند، میل 
به مهاجرت و نهایتاً اقدام به مهاجرت در میان کادر بهداش��ت 
و درمان این کش��ورها در اثر نیروهای رانش��ی موجود در این 
کشورها افزایش چشمگیری پیدا می کند.  این موضوع دو اثر 
کلیدی به دنبال دارد. یکی تقویت هر چه بیش��تر و بهتر بنیه 
بهداش��تی و درمانی کش��ورهای شمال که در حال حاضر هم 
از سرانه های باالتری در این حوزه برخوردار هستند. دیگری 
منجر به کاهش س��رانه های بهداش��تی و درمانی و تضعیف 
کادر بهداش��ت در کش��ورهای جنوب خواهد شد که نه تنها 
منجر به تش��دید شکاف بهداش��تی میان کشورهای شمال و 
جنوب خواهد شد، بلکه فرآیند مهاجرت این نیروها از سمت 

جنوب به شمال را بازتقویت خواهد کرد. 

صف بندی کشورهای سبز و قرمز 
در دوران کرونا و پسا کرونا؛

با تهیه و توزیع واکسن های ضد ویروس کرونا در کشورهای 
مختل��ف، این امکان وج��ود دارد و حداقل بنظر می رس��د  
بزودی دنیا با پدیده ای  روبرو خواهد شد که در آن مناطق 
مختلف جغرافیائی دنیا بر اس��اس برنامه های موفق کنترل 
شیوع کرونا و نیز دسترسی شهروندان کشورها به واکسن، 
به مناطق سبز و قرمز از نظر ویروس تقسیم بشوند که این 
شرایط  تا ریشه کن شدن کامل ویروس و تبدیل  وضعیت 
کامل جهان به مناطق س��بز این وضعی��ت می تواند ادامه 
دار باش��د. پیامدهای این تقسیم بندی می تواند مهاجرت 

و جابجائی بین المللی از مناطق قرمز به مناطق سبز، شاهد 
اعمال محدویتهایی از جمله ضرورت اخذ ویزای بهداشتی و 
یا گواهی تزریق واکس��ن باشد. این موضوع می تواند تبدیل 
به یک پیش��ران برای تش��دید میل به مهاجرت و جابجائی 
از مناطق قرمز به س��وی مناطق س��بز گ��ردد. این مکانیزم 
مهاجرتی در حال حاضر با قوت و ش��دت از س��وی مناطق 
ب��ا اقتصادهای ضعیف و نحیف به س��وی اقتصادهای قوی و 
قابل اتکا در جریان اس��ت و بر همین اساس مکانیزم حرکت 
از س��وی مناطق قرمز به مناطق سبز را نیز می توان متصور 
بود. با درک این پدیده، کش��ورها می بایست سریعتر میزان 
کارآمدی برنامه های کنترل ش��یوع ویروس و دسترس��ی به 

واکسن را مورد ارزیابی قرار دهند. 

استراتژی تهاجمی و برنامه های فعال 
کشورهای منطقه در حوزه مهاجرت؛ 

در حال حاضر کش��ورهای مختلف در نق��اط مختلف جهان و 
به ویژه کش��ورهای همسایه ایران با درک صحیح از دینامیسم 
مهاجرتهای بین المللی در حال تبدیل تهدیدها  به فرصتها در 
این حوزه هس��تند. بر همین اساس  برخی از کشورهای حوزه 
خلیج فارس و ترکیه به س��رعت در حال برنامه ریزی و اجرای 
برنامه های منس��جم برای جذب سرمایه گذاران، سرمایه های 
انسانی خالق و نوآور، دانشجویان و تحصیلکردگان در راستای 
دس��تیابی به اهداف بلند پروازانه خود در حوزه های اقتصادی 
و اجتماعی و سیاس��ی در افق کوتاه مدت و بلند مدت هستند. 
برای مثال، برنامه ویزای طالیی کش��ور ام��ارات که اخیراً از آن 
رونمایی شد را می توان در این چارجوب تحلیل و ارزیابی کرد.  
در واقع  رویکرد این گروه از کش��ورها بهره گیری حداکثری از 
مزیتهای نیروی انسانی سیال و متحرک در بازارهای منطقه ای 
است و این موضوع باعث شده است رقابت سنگینی در این حوزه 
شکل گیرد و کش��ورهایی از جمله ایران که رویکرد منفعلی در 
حوزه مهاجرت س��رمایه های انس��انی دارند، بزودی در این بازار 

رقابتی دچار خسران های غیر قابل جبرانی خواهند شد.

2(  مهاجرت در ایران
فشرده تر شدن فنر میل به مهاجرت در ایران 

و خطر شیوع مهاجرت توده ای در ایران؛
جامعه ایران در حال تجربه یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی 
و اجتماعی در دوران معاصر اس��ت. هم زمانی ش��رایط س��خت 
اقتصادی ناشی از تحریم ها، تکانه های شدید اقتصادی و تالطم 
های شدید نرخ ارز و نرخ تورم و همراه با رکورد شدید اقتصادی 
و افزایش نرخ بیکاری در اثر کرونا همراه با ناامیدی و استیصال 
اجتماعی و دیگر مس��ائل و معضالت اقتصادی و اجتماعی باعث 
شده است پیشران ها و نیروهای رانشی تقویت کننده مهاجرت 
در داخل ایران خیلی قوی از تراز جهانی به کار افتند که در باال 
به آن اشاره ش��د. هشدار نسبت به خطر ونزوئالئی شدن اقتصاد 
ایران بیش از هر زمان دیگر توسط اقتصاددانان گوشزد می شود. 
اما یک��ی از جنبه های مغفول مانده در زمینه ونزوئالیی ش��دن 

سرمقاله
فرا تحلیلی بر تحوالت مهاجرت در ایران و جهان به مناسبت روز جهانی مهاجران:

جامعه ایران در آستانه ورود 
به فاز مهاجرت توده وار!

بهرام صلواتی
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران



International Migrants Day 2020   روز جهانی مهاجران ۲۰۲۰

۲۰
۲۰

ن 
را

اج
مه

ی 
هان

ز ج
رو

ه  
نام

یژ
و

15

          ۹
۹ 

یز 
پای

   
    

ان
یر

ت ا
جر

مها
ه 

خان
صد

ر

14

نعمت اله شهبازی
مدیرمسوول

///

اقتصاد ای��ران، حرکت توده های گس��ترده جمعیت به خارج از 
کش��ور اس��ت که در تجربه ونزوئال به وضوح قابل مشاهده است. 
اقشار مختلف مردم در سودای زندگی و شرایط اقتصادی امن تر 
و با ثبات تر در فکر خروج از کشور و سرازیر شدن به کشورهای 
همسایه هستند. هر چند ممکن است به دالیل مختلف این میل 
ب��ه مهاجرت در ح��ال حاضر امکان بروز خود بش��کل مهاجرت 
واقعی را پیدا نکرده باش��د، اما زنگ خطر فشرده شدن فنر میل 
ب��ه مهاجرت در جامع��ه ایران به وضوع در اقش��ار مختلف قابل 
مش��اهده است. در واقع هر چند که پیش از این، نگاه ها بیشتر 
معطوف به خروج اس��تعدادها و تحصیلکرده ها، خروخ نخبگان 
هنری و ورزشی از کشور بوده است، اما متاسفانه میل به خروج 
و مهاجرت در طبقه ه��ای مختلف اجتماعی و بخصوص دهک 
های پائین اقتصادی با س��رعت در حال شیوع است. غرق شدن 
اعضای یک خانواده سردشتی در کانال مانش که در خبرگزاری 
ه��ای جهان نیز انعکاس زیادی یافت، یکی از نش��انه های بارز 
ش��یوع ش��دید میل به مهاجرت در میان خانواده های ایرانی 
است. متاسفانه به موضوع پناهندگان ایرانی در خارج از کشور 
ک��ه غالباً پیش زمینه های اقتصادی دارد تا دالئل سیاس��ی و 
امنیتی، در مباحث و محافل کارشناسی کمتر مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. چنانچه بی توجهی به ای��ن موضوعات ادامه دار 
باش��د، می توان آثار و تبعات ناگواری ب��رای جامعه ایرانی در 

ارتباط با مهاجرت های توده وار پیش بینی نمود.   

نگاه به پدیده مهاجرت و جابجائی دانشجویان 
و تحصیلکردگان ایرانی از زاویه نوین؛ 

درک دینامیس��م مهاجرت دانش��جویان و تحصیلکردگان در 
ایران نیازمند یک تغییر پارادایم اساس��ی اس��ت. هر چند که 
غالب تحلیل ها و رویکرد ب��ه این موضوع تا کنون مبتنی بر 
پارادای��م " خروج ) مهاجرت( تحصیلکردگان و دانش��جویان 
بوده  و غالب سیاس��تها و برنامه های اجرا ش��ده نیز در این 
راس��تا طرح ریزی شده اند. این پارادایم مربوط به دهه های 
پیش��ین و ق��رن 20 بوده اس��ت و لذا با توجه به ش��رایط و 
تح��والت حاضر جهان، این سیاس��تها و برنام��ه ها تا کنون 
اثربخش��ی الزم را نداش��ته یا کمتر بوده اس��ت. در حالیکه 
پارادایم جدید مهاجرتی در جهان، بیش��تر ناظر به "چرخش 
و گردش اس��تعدادها" اس��ت و  بر این اس��اس  سیاستهای 
کش��ور در حوزه جابجائی ه��ای بین المللی اس��تعدادها و 

تحصیلکردگان نیازمند توجه و بازنگری عاجل است. 

کاهش رتبه دانشجو فرستی ایران در 
جهان جای خوشحالی دارد یا نگرانی ؟ 

 بر اس��اس آخرین آمار های مس��تند و قابل دسترس تا این 
لحظه، رتبه دانش��جو فرس��تی ایران در جهان در طول چند 
سال به دالیل مختلف که جای بحث آنها در این مجال کوتاه 
نیس��ت، اخیرا روندی نزولی داشته اس��ت. از منظر پارادایم 
سنتی "خروج و مهاجرت استعدادها" این موضوع می تواند 
به عنوان پدیده ای مبارک در کشور تلقی گردد. اما  با درک 
اهمی��ت و پذیرش رویکرد "چرخش اس��تعدادها "، کاهش 

رتبه دانشجو فرستی کشور ایران در بازار بین المللی می تواند 
جای بس��ی نگرانی باشد که با توجه به اهمیت حفظ سهم و 
جایگاه کش��ور ایران در این بازار، این موضوع بایستی بشکل 
ویژه مورد توجه قرار گیرد. سیاس��تهای محدود کننده دولت 
ترامپ در کاهش چش��مگیر روادید صادر شده و محدودیت 
شدید ورود دانشجویان و متخصصان ایرانی به خاک آن کشور 
و دسترس��ی به منابع عل��م و فناوری در دانش��گاه های برتر 
ایاالت متحده و جهان، در همین راستا قابل ارزیابی و  تحلیل 
است. در واقع در طول چند سال گذشته، دولت ترامپ بنوعی 
در حال اعمال تحریم های ضمنی در حوزه علم و فناوری علیه 
متخصصان و دانش��جویان ایرانی بوده است. یکی از دالئل این 
موضوع را می توان دس��تاوردهای عظیم و قابل توجه بدست 
آمده توس��ط فارغ التحصیالن و متخصصان بازگشتی خارج از 
کش��ور از دانشگاه های برتر آمریکا و جهان به داخل کشور در 
قالب طرح بازگشت معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری 
ارزیابی کرد که کشورهایی همچون آمریکا از این موضوع بسیار 
بیمناک هستند و بشکل کاماًل هدفمند و در عین حال تلویحی 
در حال طرح ریزی سیاس��تهای محدود کنن��ده در این حوزه 

می باشند. 

تقلیل مساله مهاجرت در کشور به آمارهای کمی 
و غافل شدن از سیاستها و برنامه های کیفی؛

یکی از مس��ائل و چالش های حوزه مهاجرت در کشور، مساله 
آمار و داده های مهاجرتی اس��ت. متاس��فانه ب��ه دلیل فقدان 
متولی رس��می تهیه و توزیع آمار رس��می مهاجرت در کشور، 
ما روزانه ش��اهد انتش��ار اخبار و آمارهای جعلی از سوی افراد 
ن��اآگاه و  حت��ی برخی از مقامات رس��می هس��تیم که بدون 
داشتن تخصص و آگاهی الزم در این حوزه اقدام به اعالم آمار 
مهاجرتی می کنند. برای مثال ، اخیراً  در اظهاراتی منتس��ب 
به نایب رئیس اول کمیسیون آموزش مجلس، اعالم شده است 
س��االنه 145 هزار نفر در حوزه تحصیلی از کشور مهاجرت می 
کنند! در حالیکه اندکی تامل و تدقیق بر روی این آمار نش��ان 
م��ی دهد نه تنه��ا چنین عددی از نظر تئوری و عملی میس��ر 
نیس��ت، بلکه با هیچ یک از ش��واهد و قرائن آم��اری و میدانی 
مربوط به واقعیتهای مهاجرتی کش��ور همخوانی ندارد. اینگونه 
اظهارنظرهای غیر کارشناس��ی نه تنها کمک��ی به حل موضوع 
مهاجرت نمی کند بلکه بیش��تر به تهییج افکار عمومی و ارسال 
پی��ام های غیرواقع بینانه به جامعه اس��ت. ب��دون انکار نمودن 
عمق و گس��تردگی میل به مهاجرت در کشور که در باال وصف 
آن رفت، تقلیل موض��وع مهاجرت به حوزه آمارهای کمی ) آن 
هم بصورت غیر دقیق و غیرواق��ع بینانه( نه تنها کمکی به رفع 
این چالش در کش��ور نمی کند، بلکه مس��اله اصل��ی انحراف و 
غفلت از مساله سیاستگذاری هدفمند و بنوعی رفع مسئولیت از 

اجرای برنامه های با کیفیت در این حوزه در کشور است.  

جامعه باورمند به خروج یک طرفه استعدادها 
و ناباور به بازگشت متخصصین؛

نداشتن سیاست منسجم در مسیر مدیریت واقع بینانه مهاجرت 

در کشور و انفعال مثال زدنی در این حوزه در کنار اعالم آمار بی 
پشتوانه و غیر مستند در حوزه مهاجرتهای بین المللی در کشور 
باعث ایجاد یک تصویر ذهن��ی غیر منطبق با واقعیت در جامعه 
ایران شده است که نه تنها ایران کشوری است که باالترین آمار 
مهاجرت در دنیا را داراست، بلکه تمام مهاجرتهای صورت گرفته 
از این کش��ور به قصد عدم بازگش��ت اس��ت. این تصویر ذهنی 
متاس��فانه روز به روز در حال تقویت اس��ت و بنوعی باعث عدم 
پذیرش دیگر واقعیتها در این حوزه شده است. این تصویر ذهنی 
از آن جهت خطرناک اس��ت که نه تنه��ا اعتماد به نفس و امید 
اجتماع��ی را کاهش می دهد، بلکه  مان��ع از پذیرش اجتماعی 
و باور به بازگش��ت مهاجران و متخصصان به داخل کش��ور می 
شود. جامعه ای که دائماً در تصور خروج از کشور باشد، آینده و 
چشم اندازی برای بازگشت و بازسازی امید اجتماعی و توسعه 
اقتصادی کش��ور نخواهد داش��ت.  برای مثال، طبق یافته های 
مس��تند رصدخان��ه مهاجرت ایران، بی��ش از 2300 متخصص 
و ف��ارغ التحصیل از دانش��گاه های برتر جه��ان در طول چهار 
س��ال گذشته به داخل کشور بازگشته اند و مشغول به فعالیت 
هستند. اما متاس��فانه این خبر نه تنها از سوی بدنه اجتماعی 
به دیده تردید انگاشته می شود، بلکه این پیام از سوی جامعه 
ب��ه مهاجرانی که قصد عزیمت از کش��ور را داش��ته و یا قصد 
بازگش��ت به داخل را دارند،  مخابره می کند که جامعه پذیرا 
و چشم انتظار بازگش��ت آنها نبوده و نیست!.  این عدم چشم 
انتظاری به بازگش��ت متخصصان خود به مراتب خطرناک تر 
و دردناکتر از مهاجرتهای خروجی جوانان و امیدهای کش��ور 

است.    

راه حل اصلی پیش روی کشور در حوزه خروج 
و بازگشت استعدادها؛

واقعیت این اس��ت که کش��ور ایران در ح��ال حاضر  با مازاد 
س��رمایه های انسانی روبروس��ت و مهمترین مساله چگونگی 
بهره گیری از این س��رمایه های انس��انی در راستای نیازها و 
اقتضائات کشور است. سهم بکارگیری نیروهای تحصیلکرده 
در بخش های مختلف اقتصادی همچنان بسیار پایین است 
و این معضل بس��ادگی قابل رفع نیست. در چنین شرایطی 
س��رریز س��رمایه های انس��انی به خارج از کش��ور اجتناب 
پذیر اس��ت. در ای��ن میان یکی از راهکاره��ای اصلی، پیاده 
س��ازی و توس��عه اقتصاد دانش بنیان همس��و با اس��تفاده 
واقعی از اس��تعدادها و ظرفیتهای انس��انی کشور است. در 
این راس��تا نقش و اقدام��ات بنیاد ملی نخب��گان و معاونت 
علمی و فناوری بس��یار مهم و چشمگیر است. اما متاسفانه 
این ماموریت ب��ا عدم همکاری و همراهی س��ایر بخش ها 
غیر ممکن اس��ت. چراکه  اجرا و پیاده س��ازی برنامه های 
حمایت��ی از اس��تعدادها  توس��ط بنی��اد و معاون��ت علمی 
تنها پاس��خگوی بخش��ی از معضل مهاجرت س��رمایه های 
انس��انی در کشور هستند. س��ایر نهادها و بخش ها نیز در 
این مس��یر باید نقش سازنده تری بخصوص در ایجاد امید 
 اجتماعی و توس��عه اقتصادی مبتنی بر دانش و س��رآمدی 

ایفا نمایند. 

معضل فعالیت افسار گسیخته و  بی برنامه 
موسسات اعزام نیروی کار و دانشجو به خارج!

آس��یب جدی دیگ��ر در ح��وزه جابجائی های بی��ن المللی 
دانشجوئی، مربوط به موسسات فعال در زمینه اعزام دانشجو 
به خارج از کشور در کشور می باشد. در واقع تعدادکثیری از 
موسسات و افراد حقیقی و حقوقی بی نام و نشان مشغول به 
فعالیتهای گسترده در سطح دانشگاه های کشور، بدون هیچ 
گونه نظارتی هستند که این موضوع می تواند در بلند مدت 
اثرات مخرب و نگران کننده ای برای کش��ور به دنبال داشته 
باش��د. چرا که بیش��تر این موسس��ات بدون در نظر داشتن 
منافع راهبردی و بلند مدت کش��ور مش��غول ب��ه فعالیتهای 
س��ودجویانه کوتاه مدت خود هستند. هدف اصلی آنها صرفاً 
اعزام افراد به خارج از کش��ور از هر طریقی و به هر مقصدی 
اس��ت و متاس��فانه با کمترین دانش و تخصص در این حوزه، 
در حال سودجوئی از میل باالی مهاجرت در کشور هستند. 

اقتصاد مهاجرت و درآمدهای دست کم 
گرفته شده این حوزه

در حوزه مهاجرتهای اقتصادی، یکی از مس��ائل رو به رش��د، 
میل به فعالیت اقتصادی و جابجایی نیروی کار بشکل موقتی 
و دائمی توس��ط اتباع ایرانی بخصوص در کشورهای همسایه 
از جمله ترکیه، اقلیم کردستان عراق و کشورهای حوزه خلیج 
فارس اس��ت. مهاجرته��ای کاری و اقتص��ادی در اقصی نقاط 
جهان بویژه در مناطق مرزی می تواند برای کش��ور فرستنده 
عواید مالی و ارزی به همراه داش��ته باش��د. نکت��ه حائز توجه 
این اس��ت که درآمد ارزی برخی از کشورهای جهان  از محل 
مهاجرتهای اقتص��ادی و کاری چندین برابر درآمد ارزی نفتی 
کش��ور ایران است.  با توجه به فش��ارها و تنگناهای اقتصادی 
که در حال حاضر کش��ور با آن مواجه است، میل به مهاجرت 
در میان اقش��ار مختلف اجتماعی بویژه جوانان در اثر مس��ائل 
اقتصادی  بویژه پس از حوادث آبان ماه س��ال گذش��ته بشکل 
نگران کننده ای رو به افزایش است. تبدیل تهدیدهای ناشی از 
باال رفتن میل به مهاجرت در کشور بخصوص در میان جوانان 
و تبدیل آن به فرصتی برای افراد و اقتصاد ملی کشور، نیازمند 
سیاستی هوشمند، دس��تگاه متولی کارآمد و نیروهای زبده در 
این حوزه اس��ت. حال آنکه متاسفانه کشور همانند دیگر حوزه 
ه��ای مهاجرتی، فاقد هر گونه سیاس��ت راهب��ردی و یا برنامه 

اجرائی در این حوزه است.

قانون اعطای تابعیت مادرانه 
اقدامی خوب اما ناکافی! 

در موضوع حضور اتباع خارجی در کش��ور بخصوص بحث ادغام 
اجتماعی آنها، خوشبختانه اخیراً با اجرائی شدن مصوبه "تابعیت 
فرزن��دان حاصل از مادران ایرانی"، یک گام مهم و ارزش��مند رو 
به جلو برداش��ته شده اس��ت. اما همچنان مس��ائل و چالشهای 
جدی در این حوزه بی پاسخ مانده است. مباحثی همچون ادغام 
اقتصادی مهاجران و اتباع خارجی، موضوع  اعطای اقامت موقت 



مروری بر آمارها و 
روندهای مهاجرت 

نعمت اله شهبازی
مدیرمسوول

///

و دائ��م، بازگش��ت داوطلبانه و یا اجباری و همچنین مس��ائل جابجائ��ی های رو به 
گس��ترش میان ایران و کشور افغانستان و دیگر موارد نیازمند توجه عاجل و تصمیم 
گیری های کالن و راهبردی است. حادثه " هریرود" و چالش های سیاسی و امنیتی 
پیش آمده در این پرونده، حاکی از آن است که این حوزه تا چه حدی نیازمند توجه 
جدی مس��ئوالن کشور می باش��د. همچنین متاسفانه عدم  ش��کل گیری نهادهای 
تخصصی در حوزه مهاجرته��ای بین المللی بخصوص موضوع اتباع خارجی در ایران 
و خال��ی ماندن عرصه برای فعالیت برخی از نهادهای غیر تخصصی و غیر حرفه ای، 
منجر به تقلیل مباحث و  ارائه تحلیل های کاماًل س��طحی به مس��ائل چند سطحی 
و پیچیده در این حوزه ش��ده است. شور و ش��ادمانی وزارت رفاه از تصویب و اجرای 
قانون اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی بسیار ارزشمند و قابل درک است، اما 
مس��ئولین محترم این وزراتخانه باید درنظر داشته باشند که رسیدگی و ساماندهی 
به ش��یوع پدیده مهاج��رت در جامعه 85 میلیونی ایران اعم از خروج دانش��جویان، 
ورزشکاران و گزارشگران نخبه ورزش��ی، پرستاران و کادر درمان و حتی پناهجویان 

ایرانی نیز از اهمیت برخوردار است که ما آن را از یاد برده ایم.  

چالش فقدان سیاستگذاری مهاجرت 
و سازمان ملی مهاجرت ایرانیان در کشور؛

علی رغم اینکه کش��ور ایران برای دهه های متمادی پیش و پس از انقالب، همواره  
با جریان های رفت و برگش��تی مهاجرتهای بین الملل��ی در قالب خروج ایرانیان از 
کش��ور و ورود اتباع خارجی به داخل کش��ور مواجه بوده است، با این حال در طول 
این دوران، متاسفانه کشور فاقد یک سیاست منسجم و یا برنامه مدون در این زمینه 
بوده اس��ت که نه تنها باعث بوجود آمدن چالشهای اساسی در این حوزه شده است، 
بلکه منجر به دس��ت از رفتن فرصتهای اقتص��ادی و اجتماعی متعدد این حوزه نیز 
ش��ده است. با توجه به چالش��های فوق الذکر، در دستور قرار گرفتن ایجاد "سازمان 
ملی مهاج��رت ایرانیان" برای کش��ور ایران با جمعیت بی��ش از 85 میلیون نفر در 
برهه کنونی بس��یار مهم و حیاتی اس��ت. در پیش��نهاد اولیه مبنی بر تاسیس و راه 
اندازی " س��ازمان ملی مهاجرت ایران" در سال 1397 بنظر می رسید بخش مهمی 
از  چالش��های فوق الذکر به همراه فقدان سیاس��تهای راهب��ردی و همچنین وجود 
یک نهاد حاکمیتی تخصصی در این حوزه در کش��ور پاس��خ داده شود. اما متاسفانه 
آن الیحه پیش��نهادی در حال حاضر به ایجاد و تاسیس " سازمان مهاجران و اتباع 
خارجی" تقلیل یافته اس��ت که نه تنها پاسخگوی بس��یاری از چالشهای فوق الذکر 
نمی باشد، بلکه بیشتر توسعه تش��کیالتی معطوف به اداره کل اتباع خارجی وزارت 
کشور در قالب یک سازمان ملی است. در حالیکه غفلت از حوزه مهاجرت و بازگشت 
ایرانیان خارج از کش��ور می تواند تبعات منفی زیادی را به دنبال داشته باشد. عدم 
سیاس��تگذاری فعال در این حوزه منجر به این خواهد ش��د زمین بازی بهره گیری 
از فرصته��ای جمعیت ایرانیان مقیم خارج، از داخل ایران به خارج از کش��ور منتقل 
شود و جامعه موطن همچنان در حس��رت از دست دادن و عدم استفاده از سرمایه 
های انس��انی و مالی خود سوگوار باش��د. همچنین فقدان یک سازمان تخصصی در 
این حوزه منجر به این واقعیت تلخ شده است که هر از چندگاهی ما شاهد مباحث 
غیر کارشناس��ی و ارائه طرح ها و لوایحی در مجلس پیرامون مسائل پیچیده و چند 
بعدی مربوط به تابعیت و اقامت مضاعف ایرانیان باش��یم که نه تنها مشکالت را در 
این ح��وزه برطرف نمی نمایند بلکه ان��دک فرصتهای باقی مان��ده را نیز به تهدید 

تبدیل می نمایند.  
لذا در پایان پیشنهاد می گردد اتخاذ یک رهیافت سیاستی منسجم، درنظر گرفتن 
احکام ویژه همراه با برنامه عملیاتی در مراحل تدوین برنامه توسعه هفتم و همچنین 
ایجاد یک نهاد تخصصی و کارآمد همچون  "س��ازمان مل��ی مهاجرت" با ماموریت 
س��اماندهی امور کالن و خرد حوزه مهاجرت در اولویت دس��تگاه اجرائی کشور قرار 

گیرد. با آرزوی سربلندی میهن عزیز و سرفزاری ملت شریف ایران.
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)منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1399(

فراوانی تجمعی متخصصان ایرانی بازگشتی در طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم از سال 1394 تاکنون

)UIS, 2019 :منبع(

تعداد و رتبه دانشجویان ایرانی خارج از کشور طی سال های 2000 تا 2017 
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1- منظور از وضعیت پناهندگی تعداد افرادی است که در سال 2018 با اقامت پناهندگی در آن کشور حضور داشته اند و به معنای ثبت پناهنده جدید 
در آن سال نیست. لذا نمی توان آمار کشورهای ذکر شده را به عنوان تعداد پناهندگان جدید ایرانی در سال 2018 جمع بست.

آمار سال 2020 تا تاریخ 12 دسامبر در نظر گرفته شده است. 
.)IOM Weekly Situation Reports, 2020 :منبع(

تعداد مهاجران فاقدمدرک افغانستانی بازگشتی از ایران به تفکیک بازگشت داوطلبانه یا دیپورت )رد مرز( )2012 تا 2020(
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اگرچه مهاجرت پدیده تازه ای نیست، اما به نظر می رسد به منزله بخشی 
از فرایند ادغام جهانی در حال شتاب گرفتن است. در این راستا الگوهای 
جهان گس��تر مهاجرت را می ت��وان بازتابی از پیونده��ای در حال تغییر 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین کشورها در نظر گرفت. استیون کاسلز 
و مارک میلر )Mark J. Miller and Stephen Castles( در بررسی 
روند مهاجرت های جهانی، چهار گرایش را شناسایی کرده اند که به اعتقاد 
آن ها، الگوهای مهاجرت را در سال های آتی تعریف خواهند کرد. این چهار 

گرایش عبارتند از: 1( ش��تاب گرفتن 2( تنوع یافتن 3( جهانی شدن 4( 
زنانه شدن1 . جهانی که به تازگی بزرگترین حرکت مردم را در طول تاریخ 
بشر تجربه کرده است، اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا در یک بحران 
ناگهانی فاجعه بار قرار گرفته و تقریبا تمامی روندهای مش��اهده شده در 
جریان مهاجرت های بین المللی را متوقف کرده اس��ت، اما می توان پیش 
بینی کرد که با از بین رفتن این همه گیری، تمام روندهای مشاهده شده 
در گذش��ته به حالت قبل برگردند و یا حتی تش��دید شوند. همه گیری 

ویروس کرونا در زمانی رخ داده اس��ت که جهان با انبوهی از چالش های 
جهانی دس��ت به گریبان اس��ت که بر تحرک انسان نیز تأثیر می گذارد. 
از جمل��ه این چالش ها می توان به تغییر اقلیم، تخریب محیط زیس��ت، 
رش��د جمعیت، فقر، قحطی، درگیری مس��لحانه و آوارگی اجباری اشاره 
کرد. ویروس کرونا این چالش های جهانی را تشدید کرده و همزمانی این 
چالش ها با ویروس کرونا بسیاری از مهاجران را در وضعیت شکننده تری 
نسبت به گذشته قرار داده است. در این نوشتار به صورت آماری و مختصر 
ضمن بررسی نحوه پدیدار شدن این چهار گرایش، عوامل موثر بر تشدید 

آن ها را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

1.  شتاب گرفتن مهاجرت
در حال حاضر تعداد بیش��تری از مردم در مقایس��ه با گذش��ته در حال 
حرکت و جا به جایی هستند و پیش بینی می شود که این روند در آینده 
نیز ادامه یابد. تعداد مهاجران بین المللی و افرادی که در کش��وری غیر 
از محل تولد خود زندگی می  کنند، در سال 2019 به 272 میلیون نفر 
رس��یده است که در مقایسه با س��ال 2010 میالدی 51 میلیون یا 24 
درصد افزایش داش��ته اس��ت2 . همچنین متناس��ب با افزایش جمعیت 
جه��ان، درصد مهاجران به نس��بت جمعیت ب��ا افزایش همراه بوده و از 
2/8 درصد در سال 1990 به 3/5 درصد در سال 2017 رسیده است.

از طرفی به دلیل اینکه پدیده مهاجرت به شدت تحت تاثیر عوامل کالن 
اجتماعی، اقتصادی و محیطی قرار دارد، پیش بینی می شود که این پدیده 
تحت تاثیر چهار کالن روند تغییرات زیست محیطی و حوادث شدید آب و 
هوایی، ناپایداری و درگیری های ژئوپلیتیکی، کهنسالی جمعیت و تغییرات 
فناورانه و تغییر ماهیت مشاغل تشدید شود. طبق پیش بینی سازمان ملل 
تا سال 2050 میالدی تعداد مهاجران جهان به عدد 343 ملیون نفر خواهد 
 رسید که این عدد در مقایسه با سال 2019 با افزایشی 26 درصدی همراه 

3 .)2020 ,Chamie(  خواهد بود

2. تنوع یافتن مهاجرت
برخالف گذش��ته که ش��کل خاص��ی از مهاجرت، مث��ل مهاجرت برای 
کار یا پناهندگی، برجس��تگی بیش��تری داش��تند، در حال حاضر اکثر 
کش��ورها پذیرای انواع و اقس��ام مهاجران هستند. به عنوان یک نتیجه 
از مهاجرت گس��ترده، ترکیب نژادی و قومی جوامع مدرن در چند دهه 
گذش��ته به واس��طه مهاجرت  به طور چشمگیری تغییر کرده است. این 
مهاج��ران از ملیت ه��ا، جوامع و اقوام آمده اند و رنگ، فرهنگ، مذهب و 
نوع پوشش های متفاوتی را دنبال می کنند. نقشه زیر درصد تغییرات در 
تنوع محل تولد برای کشورهای جهان را بین سال های 1960 تا 2010 

.)2016 ,Bove & Elia( 4 نشان می دهد

چشم اندازی بر روندهای اخیر مهاجرت جهانی:

از شتاب گرفتن مهاجرت
تا زنانه شدن

  

      محمد امین موال
           پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

1- گیدنز. آنتونی. )1938(. جامعه شناسی. تهران: نشر نی. ترجمه: حسن چاوشیان

2- https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html
3-   Chamie, J. (2020). International Migration amid a World in Crisis. The Center for Migration Studies.
4-   Bove, V., & Elia, L. (2016, November 16). Retrieved from Cultural heterogeneity and economic development: https://voxeu.org/article/diversity-and-economic-development

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html


International Migrants Day 2020   روز جهانی مهاجران ۲۰۲۰

۲۰
۲۰

ن 
را

اج
مه

ی 
هان

ز ج
رو

ه  
نام

یژ
و

۲7

          ۹
۹ 

یز 
پای

   
    

ان
یر

ت ا
جر

مها
ه 

خان
صد

ر

۲6

3. جهانی شدن مهاجرت
مهاجرت پدیده ای جهان ش��مول اس��ت که تقریبا همه کشورهای دنیا 
از کش��ورهای توسعه یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه و کمتر 
توس��عه یافته نیز با آن درگیر هس��تند. اگرچه بیشتر این مهاجرت ها 
از کش��ورهای کمتر توسعه یافته به سمت کشورهای توسعه یافته و با 
دالیل اقتصادی اتفاق می افتند، اما این پدیده صرفا مختص کشورهای 
کمتر توس��عه یافته نیس��ت. به معنای دیگر مهاجرت، ماهیت جهانی 
بیش��تری پیدا کرده اس��ت و در حال حاضر کش��ورهای زیادی وجود 

دارن��د که توام��ان در زمره کش��ورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرس��ت 
قرار می گیرند. در حال حاضر کش��ورهای بیش��تر و بیشتری )خصوصا 
کشورهای توس��عه یافته تر( س��عی می کنند که از طریق سیاست های 
مهاجرت��ی بر جنبش های مهاجرتی اثر گذار باش��ند و از طریق جذب 
مهاج��ران ماهر از منافع آن س��ود ببرند، از ط��رف دیگر تنوع مناطق 
مبدا نیز به دلیل منافعی که مهاجرت می تواند برای کشور مبدا داشته 
باش��د، افزایش یافته اس��ت. نمودار زیر درصد مهاجران را به نس��بت 
 جمعی��ت در مناط��ق مختلف نش��ان می دهد که بیانگ��ر تنوع مقصد 

مهاجران می باشد. 

4.  زنانه شدن مهاجرت
علیرغم اینکه مهاجرت زنان پدیده جدیدی نیست، اما در مطالعات مهاجرت تا 
حد زیادی نسبت به آن بی توجهی شده است. آمارهای موجود از دهه 1960 
نشان می دهد که برای مدت زمان طوالنی، میزان مهاجرت مردان و زنان به 
یک اندازه بوده است. در این دهه  از هر 100 مهاجر 47 نفر زن بوده اند و این 
آمار تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است. در دهه 1990 این رقم به میزان 
بسیار کمی افزایش یافت و به 48 درصد رسید و تا سال 2000 این رقم به 49 
درصد رسید که کمی کمتر از نصف مهاجران را شامل می شد. به عبارت دیگر، 
مردان هنوز هم گروه اصلی مهاجران هستند و این نشان می دهد که چنین 
ادعاهایی درباره روند زنانه شدن مهاجرت، واقعیت های تجربی موجود در زمین 
را منعکس نمی کند، اما یکی از دالیل این تمایل به اعالم زنانه شدن مهاجرت 
ممکن است به این واقعیت مربوط شود که زنان قباًل در ادبیات غایب بودند و 
اکنون صدای آنها به طور یکسان در برنامه های سیاستی و تحقیقی گنجانده 
شده است. با این وجود مفهوم زنانه شدن مهاجرت نیز چندان به لحاظ آماری 
بی پشتوانه نیست. اگرچه نمی توان ادعا کرد که زنان دسته غالب و برتر را در 
مهاجرت های بین المللی به خود اختصاص داده اند، اما اگر جریان مهاجرت های 
بین المللی را به صورت منطقه ای مورد کاوش قرار دهیم، تصویر ظریف تری 
نمایان می ش��ود که بیانگر برتری زنان در برخی از مناطق جغرافیایی اس��ت. 
به عنوان مثال، بین سال های 1990 و 2013، نسبت مهاجرت زنان در همه 
مناطق به اس��تثنای آفریقا و آس��یا افزایش یافته است و از سال 2013، زنان 
بیش از نیمی از مهاجران در 101 کشور یا منطقه را تشکیل می دهند. اروپا، 
آمریکای التین و کارائیب با 52 درصد و آمریکای شمالی با حدود 51 درصد 
از جمله مناطقی هستند که درصد زنان مهاجر آن ها به نسبت مردان مهاجر 
بیشتر استTittensor & Mansouri(  5, 2017(. نمودار زیر سهم زنان 

مهاجر را طی سال های 1990 تا 2019 نشان می دهد.

افزایش شمار مهاجران زن رابطه نزدیکی با تغییرات بازار کار جهانی دارد. به 
عبارت دیگر افزایش تقاضا برای خدمتکاران خانه، نگهداری از س��المندان و 
گس��ترش گردشگری جنسی تقاضا را برای مهاجران زن افزایش داده است. 
تغیی��رات اقتصادی–اجتماع��ی در جوامع فرس��تنده و تغییر نگرش زنان و 
همچنین جهانی ش��دن ارتباطات و دسترسی زنان به شبکه های ارتباطی و 
اجتماعی و افزایش آگاهی آن ها نسبت به جایگاه  زن در کشورهای پیشرفته 
میل آن ها را برای مهاجرت و بازیابی هویت خویش خصوصا در جوامع کمتر 

توسعه یافته و مرد ساالر افزایش می دهد. 

5.  جذب استعدادها
ع��الوه بر چهار روند ذکر ش��ده در جریان مهاجرت های بین المللی که 
کاس��لز و میلر به آن اش��اره کردند، می توان جریان تقریبا نوظهوری در 
مهاجرت های بین المللی را مشاهده نمود که این جریان مربوط به جذب 
و استخدام استعدادهای برتر بین المللی است. در این میان دانشجویان 
بین المللی به دلیل آشنایی با فرهنگ و زبان جامعه مقصد، برخورداری 
از دانش روز و به رسمیت شناخته شدن مدرک تحصیلی شان در اولویت 
جذب در کش��ورهای توس��عه یافته تر قرار دارند. در طی دهه گذش��ته 
برنامه های توسعه کارآفرینی  در حوزه های نوآورانه و فناورانه و همچنین 
اعط��ای ویزاهای اس��تارتاپی و ن��وآوری همگی با ه��دف جذب نیروی 
متخصص تحصیلکرده و خصوصا دانش��جویان بین المللی صورت گرفته 
است. همان طور که گفته شد علی رغم سختگیرانه تر شدن سیاست های 
مهاجرتی و اعمال محدودیت های بیش��تر بر این سیاست ها، پیش بینی 
می ش��ود که طی دهه های آتی شمار مهاجران در جهان افزایش یابد و 
روندهای ذکر ش��ده به دالیل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی 
تش��دید ش��وند اما این مهاجران ماهر و تحصیل ک��رده از هر نژاد، قوم 
و ملیتی که باش��ند در اولویت جذب سیس��تم های مهاجرتی دنیا قرار 

خواهند گرفت. 

5- Tittensor, D., & Mansouri, F. (2017). The Feminisation of Migration? A Critical Overview. The Politics of Women and Migration in the Global South
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همه گیری ویروس کرونا از طرق مختلفی بر گروهای مختلف مهاجران و 
شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان تاثیر گذار بوده است. مهاجرت عجین 
شده با جابه جایی است و جابه جایی عامل گسترش ویروس است، از این 
رو مهاجرت یکی از پدیده های اجتماعی مهمی است که به شدت تحت 
ثاثیر شرایط جدید حاصل از محدودیت های این همه گیری قرار گرفته 
است. این تاثیرات از طریق اعمال قوانین و مقررات جدید در جابه جایی، 
س��فر، اعطای وی��زا و مجوزهای اقامت، یا از طری��ق تاثیر بر حوزه های 
فعالیت مهاجران مانند بازار کار آنها، یا در مورد دانشجویان بین المللی 

در مقررات پذیرش و آموزش دانشجویان بین المللی بوده است. 

به طور کلی جریان های مهاجرتی در دهه گذش��ته افزایش چشمگیری 
داشته اند و همراه با آن شرایط ادغام مهاجران در کشورهای میزبان در 
بس��یاری از موارد بهبود یافته اس��ت، اما برخی از این دستاوردها تحت 
تاثیر همه گیری و رکود اقتصادی حاصل از آن درحال از دس��ت رفتن 
اس��ت. چرا که برای دولت ها حمایت از مش��اغل مهاجران و هزینه کرد 

برای ادغام اجتماعی، اقتصادی آنان تا حد زیادی سخت شده است.
در موج اول همه گیری، کشورها اکثراً از پذیرش افراد خارجی خودداری 
نمودن��د، لذا انتش��ار ویزاه��ا و اجازه اقامت ها در همه کش��ورها کاهش 
چشمگیری یافت. به عنوان مثال نمودار 1 اجازه اقامت های صادر شده 

در ش��ش ماهه اول س��ال 2019 را با ش��ش ماهه اول سال 2020 در 
کش��ورهای OECD مقایسه کرده اس��ت؛ اجازه اقامت های صادر شده 
در نیمه اول س��ال 2020 میالدی 46 درصد در مقایس��ه با دوره مشابه 
2019 کاهش یافته اس��ت. این کاهش در فصل دوم س��ال 2020  به 
72 درصد رس��یده است. این بزرگترین کاهشی است که تا کنون ثبت 

شده است. 

نمودار 1- کاهش اقامت های اعطا شده در کشورهای oecd در نیمه 
اول 2020 در مقایسه با نیمه اول 2019

نمودار 2 کاهش اعطای ویزاهای موقت )اغلب کاری و تحصیلی( و اجازه 
اقامت های صادر ش��ده برای مهاجران را در چند کشور به صورت مجزا 

نشان داده است.
مهاجران به دلیل آس��یب پذیری بیش��تر در حوزه ه��ای مختلف، مانند 
زندگ��ی و کار در محیط های اغلب پرتراکم تر که رعایت فاصله فیزیکی 
 19-Covid دشوار است،  نسبت به افراد بومی بیشتر در معرض خطرات
بوده ان��د. مطالعات انجام ش��ده در کش��ورهای OECD احتمال ابتالی 
مهاجران را حداقل دو برابر افراد بومی نشان داده است. به تبع آن نرخ 
مرگ و میر ناش��ی از Covid-19 نیز برای مهاجران نس��بت به بومیان 

قابل توجه بوده است.
مهاجران در بازار کار نیز به صورت بالقوه، به دلیل شرایط شغلی با ثبات 
کمتر و س��ابقه کار اغلب پایین تر، در موقعیت های آسیب پذیرتری قرار 
دارند. مطالعات همچنین حاکی از آن اس��ت که تبعیض علیه مهاجران 
در زمان رکود بازار کار به شدت افزایش می یابد، همچنین برای یافتن 
ش��غل در دوره رکود، ش��بکه های ارتباطی اهمیت زی��ادی می یابد که 
مهاج��ران کمتر از آن برخوردارن��د و از این جهت هم در موضع ضعف 
ق��رار می گیرند. این درحالی اس��ت که مهاجران در کش��ورهای اصلی 
مهاجر پذیر هنوز نقش مهمی در رشد اقتصادی و نوآوری ایفا می کنند، 
همچنان که در پاس��خگویی س��ریع به تغییرات ب��ازار کار نقش مهمی 
دارند. نیروی کار مهاجران در بس��یاری از این کش��ورها در خط مقدم 

اثرات همه گیری ویروس کرونا 
بر مهاجرت های بین المللی

)OECD,2020( 2019 نمودار 2- ویزاهای موقت و اجازه اقامت های صادر شده در نیمه اول 2020 در مقایسه با نیمه اول

  

      فهیمه بهزادی
           پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران
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مقابل��ه ب��ا بحران بوده اند. آنها س��هم بزرگی از نیروی کار س��المت در 
کشورهای OECD را به خود اختصاص داده اند، در حدود یک چهارم از 
پزشکان و یک ششم پرستاران در این کشورها مهاجر هستند. در برخی 
از کش��ورهای OECD بیش از یک س��وم نیروی کار در دیگر مش��اغل 
کلیدی مانند حمل و نقل، بهداش��ت، صنای��ع غذایی و خدمات IT ، را 
مهاجران تش��کیل می دهند. با این حال مهاجران دوران س��ختی را در 
بازار کار طی می کنند. همه ی پیشرفتی که در دهه گذشته در خصوص 
کاهش نرخ بیکاری مهاجران بدست آمده بود، در دوره پاندمی از دست 
رف��ت. همچنین اثر پاندمی بر بازار کار مهاجران  از آن جهت که تعداد 
زی��ادی از آنه��ا در بخش هایی از اقتصاد که به ش��دت تحت تاثیر کرونا 
قرار گرفته است اشتغال داشته اند، بیشتر افزایش یافته است. به عنوان 
مثال در صنعت هتلداری و توریس��م که آس��یب جدی دیده است، یک 
چهارم شاغلین در اروپا نیروی کارخارجی هستند، که این نسبت تقریباً 

دو برابر نسبت کل اشتغال نیروی کار خارجی در بازار کار اروپا است.
ب��ا وجود اینکه هنوز برای ارزیابی کامل اثرات همه گیری کرونا بر ابعاد 
مختلف بازار کار، به ویژه در کش��ورهای اروپایی OECD، که طرح های 
حفظ ش��غل، تأثیر س��ریع قرنطینه ها بر مشاغل را تا حد خوبی کاهش 
داده است، زود است؛ شواهد موجود در مورد تأثیرات اولیه، در خصوص 
کش��ورهایی که داده های آنها در دسترس بوده است، عوارض نامناسب 
منفی زیادی در بازار کار مهاجران، به ویژه در کش��ورهای جنوب اروپا، 
ایرلند، نروژ، سوئد و ایاالت متحده را نشان می دهد. در همه این کشورها 
بیکاری مهاجران بیش از بومیان افزایش یافته اس��ت. بیشترین بیکاری 
در کش��ورهای کانادا، نروژ، اس��پانیا، سوئد و امریکا بوده است. نمودار 3 
تغییرات نرخ بیکاری فصل دوم 2020 نسبت به فصل دوم 2019 را در 

میان مهاجران و بومیان نشان داده است.
همچنین با توجه به افزایش نرخ بیکاری در کش��ورها و نقش سفرهای 
بین المللی در گسترش اولیه بیماری همه گیر، واکنش شدید افکار عمومی 
علیه مهاجران در برخی از کشورها افزایش یافت. این امر نگرانی هایی از 
گس��ترش و مقبولیت سیاست ها و برنامه های ضد مهاجرتی دولت های 
دست راستی را به وجود آورده است. همچنین به دلیل کاهش ارتباطات 

و تغییر در برنامه های طراحی شده برای ادغام اجتماعی مهاجران، روند 
ادغام و پیوستگی اجتماعی آنها نیز کند شده است.

همه گی��ری کرونا بر آم��وزش عالی و دانش��جویان بین المللی نیز تاثیر 
زیادی داشته است، و عالوه بر آنکه روش های تدریس و یادگیری را به 
س��مت آموزش های آنالین و بر بس��تر وب تغییر داده است، روندهای 
پذی��رش دانش��جویان را نی��ز تحت تاثیر قرار داده اس��ت، بس��یاری از 
کش��ورهای دانش��جو پذیر مانند آمریکا و آلمان از صدور یا تمدید ویزا 
ب��رای دانش��جویان بین المللی که همه-ی دوره آنه��ا به صورت آنالین 
برگزارمی ش��ود، خ��ودداری نموده اند و در بس��یاری از کش��ورها ورود 
دانش��جویان بین المللی در حال تحصیل که از کش��ور خارج شده بودند 
ب��ه دالیل قرنطینه  عمومی به مدت زیادی ناممکن ش��د و بس��یاری از 
دانشجویان بین-المللی ترم تحصیلی گذشته خود را از دست دادند و یا 
داوطلبانی که برای ثبت نام  و حضور در دانشگاههای خارجی برای ترم 
جدید برنامه ریزی نموده بودند، به دلیل شرایط رشته ها ی تحصیلی در 
برگ��زاری آنالین همه دروس یا عدم امکان حضور در کش��ور مقصد، از 

ثبت نام در این ترم تحصیلی صرف نظر نمودند.
در این میان اقتصاد آموزش عالی بین المللی نیز به ویژه در دانشگاه هایی 
که تعداد زیادی دانشجویان بین المللی داشته اند و نتوانسته اند مقررات 
خود را برای حضور دانش��جویان بین المللی با مقررات کش��وری همگام 

سازند به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
آمارها نشان می دهد جریان مهاجرت پناهجویی نیز در این دوره کاهش 
چش��مگیری داشته اس��ت و ثبت پناهجوی جدید در دوره شیوع کرونا 
نس��بت به دوره ی مش��ابه قبلی کاهش یافته است؛ به عنوان مثال ثبت 
پناهجوی جدید در کش��ورهای EU و    EFTA از ابتدای س��ال 2019 
تا س��پتامبر 2020 در نمودار 4 نش��ان داده ش��ده اس��ت. همانطور که 
ای��ن نمودار نش��ان می دهد در ماه های ابتدایی ش��روع همه گیری ثبت 
پناهجوی جدید در این کش��ورها افت بس��یار شدیدی داشته است که 
پس از آن اندکی افزایش یافته ولی هنوز به در س��طح بسیار پایین تری 

نسبت به دوره مشابه در سال گذشته قرار دارد.
 

 البته پیش بینی می شود این کاهش جریانهای مهاجرتی در جهان که 
با دوره رکود و کاهش رش��د اقتصادی ب��ه دلیل اثرات محدودیت های 
کرونا و به ویژه در کش��ورهای کمتر توس��عه یافته همراه است، در دوره 
پس از همه گیری به نوعی با فشار مضاعف جریان های مهاجرتی همراه 
شود.  همچنین با توجه به فاصله زمانی و شکاف بین کشورهای مختلف 

در دس��تیابی به واکسن کرونا و برنامه ریزی آنها در تزریق و ایمن سازی 
افراد، جریانی از س��فرها و فش��ار مهاجرتی از کش��ورهای دارای تاخیر 
در دس��تیابی به کشورهای پیش��رو در برنامه واکسیناسیون با توجه به 
برنامه های این کشورها در فراهم سازی امکانات ایمن سازی برای اتباع 

خارجی وجود داشته باشد.

)OECD,2020(نمودار 3- تغییرات نرخ بیکاری فصل دوم 2020 نسبت به فصل دوم 2019 در میان مهاجران و بومیان

نمودار 4- ثبت پناهجویان جدید در کشورهای EU & EFTA به تفکیک ماه )ژانویه 2019 تا سپتامبر 2020(

----------------
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در حالیکه که دولت ها در سراس��ر جهان برای مقابله با ویروس کرونا 
از مردم می خواهند در خانه هایشان بمانند و سفرهای خود را محدود 
کنند، درگیری و خش��ونت مسلحانه صدها هزار نفر را مجبور به فرار 
از خانه هایش��ان می کن��د. آوارگی های داخلی یک��ی از بدترین انواع 
جابجایی های انسانی در سطح جهان است که همواره در سیاست  های 
ملی و دستورالعمل های بین المللی مورد غفلت واقع شده و مشکالت 
آنها کمتر مورد بازتاب رس��انه ای قرار گرفته اس��ت. بر اساس آخرین 
آمار مرکز پایش و نظارت بر آوارگی های داخلی  IDMC(1( در سال 
2020 می��الدی، 50/8 میلیون آواره داخلی تا پایان س��ال 2019 در 

جهان به ثبت رس��یده است. کش��ورهای درگیر جنگ و خشونت به 
احتمال زیاد جزو بدترین کش��ورهایی هستند که تحت تأثیر ویروس 
کرونا قرار می  گیرند. این در حالیس��ت که بس��یاری از آنها در شرایط 
آش��فته و غیر بهداشتی بسر می برند و حتی سکونتگاه مناسبی برای 
ایم��ن بودن در برابر این بیماری را ندارند. مجموع این عوامل بس��تر 
مناس��بی را برای گس��ترش هر چه بیش��تر ویروس کرون��ا در میان 
آوارگان داخل��ی فراهم می کند. از طرف��ی دیگر نبود داده و اطالعات 
دقی��ق در خصوص آوارگان داخلی، نحوه پاس��خگویی و مقابله با این 

بیماری را در این کشورها با مشکل مواجه می سازد. 

به طور کلی ش��یوع ویروس کرونا در ابعاد مختلفی آوارگان داخلی را 
تحت تاثیر قرار داده است. این پیامدها عبارتند از: 

سالمت:
در حالی که بیش��تر افراد آلوده به وی��روس کووید-19 عالئم خفیف تا 
متوس��ط را تجربه می کنند و بدون نیاز به درمان خاص بهبود می یابند، 
افراد مس��ن و دارای بیماری زمینه ای احتماالً به طور جدی تری نسبت 
به سایر افراد به این ویروس مبتال می شوند. افراد آواره شده نیز از جمله 
گروه های حساس و آسیب پذیر در برابر این ویروس محسوب می گردند. 
کشورهایی که آوارگان داخلی بسیاری را در خود جای داده اند، سیستم 
بهداشت و درمان احتماالً توانایی مقابله با این بیماری را نخواهد داشت. 
به عنوان مثال، در جمهوری آفریقای مرکزی، تنها س��ه عدد دس��تگاه 
تنف��س برای جمعیت تقریباً پنج میلیون نفری از جمله 641 هزار آواره 

وجود دارد.
در پایان س��ال 2018 ، بیش از 3 میلی��ون نفر که به دلیل درگیری 
ی��ا خش��ونت در وضعیت آوارگی بس��ر می بردند، بیش از 60 س��ال 
س��ن داش��تند و بیش��تر در معرض خطر بودند و نیاز به مراقبت های 
بهداش��تی داش��تند. آوارگان در هر سنی بیشتر از افراد غیر آواره، در 
معرض خطر سالمتی قرار دارند. مطالعات نشان می دهد میزان مرگ 
و میر باالتر در بین آوارگان نس��بت به س��ایر افراد، بیشتر در نتیجه 
بیماری های واگیردار یا سوء تغذیه است. به عبارت دیگر افزایش خطر 
س��المتی برای آوارگان داخلی، ناشی از جابجایی آنها است. به عنوان 
نمون��ه کاهش منابع مالی می تواند آنها را در تهیه لوازم بهداش��تی و 
پیش��گیرانه، مانند ماس��ک یا الکل ضدعفونی کننده با مشکل مواجه 
س��ازد، از طرفی دیگر به دلیل عدم دسترس��ی به سکونتگاه مناسب، 
آوارگان داخلی امکان ماندن در خانه و قرنطینه خانگی را نیز ندارند. 

معیشت:
بح��ران اقتصادی ناش��ی از گس��ترش بیماری کووی��د-19 در اغلب 
کش��ورها- توس��عه یافته و یا کمتر توس��عه یافته- به وقوع پیوس��ته 
اس��ت. این بحران در حال حاضر بر منابع مالی اقش��ار آس��یب پذیر 
تأثیر چش��مگیری داشته و به احتمال زیاد، پیامدهای طوالنی مدتی 
ب��ر اقتصادهای محلی، مل��ی و جهانی خواهد داش��ت. برای آوارگان 
داخل��ی که بیش��تر از افراد غیر آواره وابس��ته به اش��تغال در بخش 
غیررس��می هستند، این بحران بیشتر احس��اس می گردد. این امر به 
ویژه در کش��ورهای با درآمد کم و متوسط، جایی که بیشتر افراد در 
اثر درگیری و خش��ونت در آنجا آواره ش��ده اند، مشهود است. انتظار 
می رود گس��ترش این وی��روس، فرصت های معیش��تی را حتی برای 
ماه ه��ای آینده ب��رای آوارگان داخلی کاهش ده��د. آوارگان داخلی 
تحمل کمتری در مقابل این شوک مالی خواهند داشت. از طرفی نیز 
کمک های بشردوس��تانه برای آنها کاهش یافته است، چرا که بخش 
زی��ادی از منابع مالی کش��ورها برای مبارزه با وی��روس کرونا هزینه 
می شوند. از سوی دیگر از دست دادن وجوه ارسالی از طرف بستگان 
در خارج از کشور و عدم توانایی کار نیز، میزان این آسیب ها را برای 

آوارگان داخلی افزایش می دهد. 

شرایط سکونت
سازمان بهداشت جهانیWHO(2(  به همه افراد توصیه می کند که 
در راستای محافظت و مقابله با ویروس کرونا بایستی بهداشت فردی 
را رعای��ت کرده و فاصله اجتماعی خود را ب��ا دیگران حفظ نمایند و 
ی��ا در صورت بیماری خ��ود را در محیطی جداگان��ه قرنطینه کنند. 
هیچ یک از این موارد در س��کونتگاه های آوارگان که اغلب پر ازدحام 
هس��تند امکان پذیر نمی باش��د؛ چرا که اغلب آنها دسترسی به آب و 
فاضالب و امکانات بهداش��تی ندارند. این امر ب��ه ویژه در کمپ های 
آوارگان، آس��یب-پذیری آنان را در برابر این ویروس افزایش می دهد. 
کمب��ود فضا و نبود حریم خصوصی همچنی��ن می تواند اثرات روانی 
این بیماری را تش��دید کرده و منجر به اضطراب و فش��ارهای روحی 

در بین آوارگان شود.
اجاره سکونتگاه ها یکی از سنگین ترین هزینه ها برای آوارگان داخلی 
اس��ت. از دس��ت دادن درآمد در دوران ش��یوع ویروس کرونا، ممکن 
اس��ت آوارگان ساکن در مکان های استیجاری را نیز در معرض خطر 
اخراج و تخلیه قرار دهد. چرا که بسیاری از آنها با از دست دادن شغل 

خود توان پرداخت اجاره را نخواهند داشت. 

آموزش: 
اقدامات دولت ها مبنی بر مهار ش��یوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی 
موقت مدارس و دانش��گاه ها در سراس��ر دنیا ش��ده است. از 8 آوریل 
2020، ای��ن تعطی��الت بیش از 91 درصد از جمعی��ت دانش آموز و 
دانشجوی جهان را تحت تأثیر قرار داده است. این اختالل در آموزش 
ب��ه احتم��ال زیاد چالش های زی��ادی را برای دان��ش آموزانی که در 
گذش��ته بازمانده از تحصیل بوده و یا با مش��کالت آموزش��ی مواجه 
بودند، ایجاد می کند. تحقیقات نش��ان داده اس��ت که این اثرات، در 

میان آوارگان داخلی کودک و نوجوان چشمگیرتر است. 
جابجای��ی داخلی، تعلیم و تربیت ک��ودکان آواره را با اختالل مواجه 
س��اخته و آنها را از محیط مدرس��ه، معلمان و همکالسی-های خود 
جدا می س��ازد. هنگامی که آنها قادر به بازگش��ت به مدرسه هستند، 
مجبورند ضمن مدیریت استرس و آسیب های مرتبط با آوارگی، زمان 
از دس��ت رفت��ه تحصیلی را نیز جبران کنند. تقریباً هر کش��وری که 
تح��ت تأثیر آوارگی های داخلی قرار دارد، ش��واهدی مبنی بر پایین  
ب��ودن میزان ثبت ن��ام کودکان و باال بودن می��زان ترک تحصیل در 
بی��ن کودکان آواره را به ثبت رس��انده اس��ت. اخت��الل در آموزش و 
پ��رورش می تواند به بهزیس��تی آوارگان آس��یب برس��اند و بی ثباتی 
روان��ی- اجتماعی آنها را افزایش دهد. ارائه روش های جایگزین برای 
ادامه یادگیری در دوران شیوع ویروس کرونا، یکی دیگر از جنبه های 
اساس��ی مقابله با ویروس کووی��د-19 در رابطه با آوارگی های داخلی 

است. 
امنیت:

جوامع آواره و مهاجر ممکن است بیشتر در معرض تبعیض در دوران 
ش��یوع ویروس کرونا قرار بگیرن��د. جابجایی داخلی در حال حاضر با 
افزایش خش��ونت علیه زنان همراه است، بخشی از آن به دلیل فشار 

نگاهی به وضعیت آوارگان داخلی در دوران شیوع ویروس کرونا 

از مصائب تا راهکارها

  

      رقیه صمدی
           پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

1-   Internal Displacement Monitoring Centre )IDMC(, )2020(, Coronavirus Crisis: Internal Displacement, available at:
https://www.internal-displacement.org/crises/coronavirus

2- World Health Organization 

https://www.internal-displacement.org/crises/coronavirus
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روانی و بخش دیگر ناش��ی از فش��ار مالی می باشد که آسیب پذیری 
را تش��دید می  بخشد. به عالوه خش��ونت علیه کودکان، که در میان 
جمعیت آوارگان داخلی نیز بیشتر دیده می شود، ممکن است در این 
دوران افزایش یابد. بحران اقتص��ادی مرتبط با این ویروس می تواند 
آوارگان داخل��ی را وادار به اتخاذ راهکارهای نامناس��ب مقابله با این 
بیماری کند. از جمله واداشتن کودکان به کار و یا ازدواج زودهنگام. 
به ط��ور کلی، ویروس کووی��د-19 عالوه بر تأثیرگ��ذاری بر زندگی 
آوارگان، می توان��د ب��ر الگوهای جابجایی نیز تأثی��ر بگذارد و به طور 
بالقوه، آوارگی های بیش��تری را در آینده ایجاد کند. به عنوان نمونه 
پس از ش��یوع این ویروس، برنامه های بازگش��ت داوطلبانه یا اسکان 
مجدد پناهندگان و پناهجویان به دلیل بس��ته بودن مرزها به حالت 
تعلیق درآمد. در چنین وضعیتی آوارگان داخلی ممکن است آوارگی 
طوالن��ی مدت را تجربه کنند و هیچ گونه حمایتی برای ادغام موقت 
محل��ی آنها صورت نگیرد. محدودیت در س��فر و بس��ته بودن مرزها 
همچنی��ن ممکن اس��ت توانایی افراد را در فرار از خش��ونت و یافتن 

پناهندگی در دیگر کشورها تضعیف کند. 
 چالش دیگر در زمینه بازگشت مهاجران است. نمونه آن را می توان 
در افزای��ش قابل توجه تعداد پناهندگان افغانس��تانی دانس��ت که از 
زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا از ایران به افغانستان بازگشته اند. 
بیش از 115 هزار مهاجر افغانس��تانی فقط در ماه مارس سال 2020 
از ای��ران به افغانس��تان بازگش��ته اند. افرادی که به کش��ور خود باز 
می گردند، اغلب مجددا آواره ش��ده  و قادر به س��فر به کش��ور دیگر 
نیس��تند و از طرفی دیگر شرایط مناس��بی برای ماندن و زندگی در 
کش��ور مبدا خود را ندارند. ش��رایط در دوران شیوع کرونا در کشور 
سوریه نیز بر آوارگان س��وری وخیم تر گشته است. چرا که از طرفی 
آوارگان س��وری با مرزهای بسته ترکیه مواجه هستند، از طرف دیگر 
کمک های بشردوس��تانه و حمایت های بین المللی برای آنان کاهش 
یافته اس��ت. با این ح��ال، در چنین وضعیت نابس��امانی، 114 هزار 
س��وری علی رغم بی ثباتی، کمبود مناب��ع و هزینه باالی زندگی در 

محل آوارگی خود، به خانه های خود بازگشتند.  
بط��ور کلی می توان گفت، همه گیری ویروس کرونا، 

الی��ه جدیدی را ب��ه پیچیدگ��ی  بحران های چند 
بعدی در این کش��ورها اضافه می کند، چرا که این 
امر آس��یب پذیری های موجود در این کشورها را 
تش��دید کرده و بطور همزمان توانایی افراد را برای 
فرار یا ترک کش��ور، چه بص��ورت اجباری و چه در 

جستجوی فرصت های بهتر، تشدید می کند.
بنابراین پیش بینی می ش��ود، گسترش ویروس کرونا 

در سطح جهان، اشکال جابجایی ها و مهاجرت ها را در 
آینده تغییر دهد. به طوریکه با گسترش محدودیت های 

ناش��ی از همه گیری ویروس کرونا و بس��ته ش��دن مرزها، 
پیش بین��ی می ش��ود مهاجرت های اجباری اغلب به ش��کل 

آوارگی های داخلی خود را نش��ان دهد. چرا که با بس��ته بودن 
مرزها، جابجایی های بین مرزی برای جمعیت آسیب دیده از جنگ 

یا خشونت یا بالیای طبیعی امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، 

آوارگان داخلی اصطالحا به "آوارگان محبوس و یا گرفتار ش��ده" در 
داخل مرزهای کشور تبدیل خواهند شد. همچنین پیش بینی بر این 
اس��ت که در صورت توقف شیوع ویروس کرونا و رفع محدودیت های 
ناشی از آن و کاهش کنترل مرزهای کشورها، آوارگان داخلی خود را 
به ش��کل پناهجو، پناهنده و سایر مهاجران بین المللی نشان خواهند 
داد؛ زیرا که با وخیم تر شدن شرایط اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، بخش��ی از افراد با کاهش درآمد و یا از دست دادن شغل خود 
روبرو ش��ده اند. به عبارتی دیگر، آوارگان داخلی عالوه بر اینکه بیشتر 
از دیگر افراد در معرض ابتال به ویروس قرار دارند، از س��وی دیگر با 
از دست دادن محل سکونت و منبع درآمد خود نیز روبرو هستند که 

آسیب پذیری آنها را گسترده تر می نماید. 
با در نظر داش��تن چالش های مطرح ش��ده ب��رای آوارگان داخلی در 
دوران ش��یوع ویروس کرونا، نهضت بین المللی صلیب س��رخ و هالل 
احم��رIFRC(3(  راهکارهای زیر را برای مقابل��ه با این بیماری ارائه 

داده است:  
  آوارگان داخلی بایس��تی در استراتژی های آمادگی و پاسخگویی 
مل��ی و محلی و برنامه های مربوط به مقابله با ویروس کووید-19 مد 

نظر قرار گیرند. 
  محدودیت ه��ای جابجای��ی ناش��ی از بیماری کووی��د-19 نباید 
آوارگان داخلی را مورد تبعیض قرار دهد. مس��ئوالن باید اثرات منفی 
احتمال��ی اقدامات محدود کننده را در ش��رایط زندگ��ی افراد آواره، 
از جمله حق دسترس��ی آنها به مواد غذایی، آب و خدمات پزش��کی 

ضروری را در نظر بگیرند. 
  ارائه کمک های بشردوستانه بایستی برای تمامی آوارگان داخلی 
و سایر گروه های نیازمند چه در دوران شیوع بیماری کرونا و چه پس 

از آن ادامه یابد.  
  سرمایه گذاری در زمینه کاهش خطرات ناشی از بالیای طبیعی، 
س��ازگاری و آمادگی در برابر خطرات ب��ه منظور کاهش آوارگی های 

داخلی و بهبود شرایط آوارگان بایستی ادامه یابد. 

3-  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), (2020), Reducing The Impact of the Covid-19 Pandemic on 
Internally Displaced People (IDPs), available at: https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/05.

مهاجرت  در جهان

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/05.
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سایه سنگین سیاست مهاجرتی دولت ترامپ 
بر روی دولت بایدن!

نگاهی به  اقدامات دقیقه 90 دولت ترامپ برای تغییر بازگشت ناپذیر سیاست آمریکا در حوزه مهاجرت

در حالیک��ه دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از پذیرفتن شکس��ت 
در انتخاب��ات خودداری می کند، کاخ س��فید و آژانس های اجرایی وی 
در ح��ال رقابت ب��رای نهایی کردن اولویت های سیاس��تی خود قبل از 
روی کار آمدن بایدن در 20 ژانویه هستند. معموال دولت ها در واپسین 
روزهای کاری خود تالش می کنند قوانین  همگام با سیاست های خود 
را با ش��تاب بیشتری دنبال کنند، این مقررات دقیقه نودی می تواند به 
خوبی دست رئیس جمهور آینده را در ایجاد تغییرات سیاستی ببندد. 

ترام��پ ب��ا ش��عار انتخابات��ی" اول آمری��کا" سیاس��ت های مهاجرتی 
س��ختگیرانه ای را در دوره ریاس��ت جمه��وری خود اعم��ال کرد. او در 
روزه��ای پایانی دولت خ��ود نیز در پی تثبیت برخی از سیاس��ت های 
مهاجرتی اس��ت. موسس��ه سیاس��ت مهاجرت  در گزارش خود بیش از 
400 اقدام اجرایی اعمال شده در دوره 4 ساله ریاست جمهوری ترامپ 
که مهاجرت در مرکز دستور کارهای سیاستی کاخ سفید قرار گرفته بود 
را برشمرده است. ممنوعیت سفر برای اتباع کشورهای مسلمان از جمله 

  DACA( ای��ران، لغو قانون حمایتی از کودکان مهاج��ران غیر قانونی
Program(، همگام با سیاست کاهش ورود پناهجویان از مرز مکزیک، 
مح��دود کردن مهاجرت های قانونی و مزایای آن، توس��عه فعالیت های 
موظ��ف نیروه��ای نظام��ی در مرزه��ا، و تغییر سیاس��ت های داخلی و 
دادگاه ه��ای مهاجرت همه از اقدامات کاخ س��فید در دوره ترامپ بوده 
است. این اقدامات در حوزه های )1( مرزی و قوانین داخلی آمریکا )2( 
سیس��تم پناهجویی و پناهندگی و س��ایر برنامه های انسان دوستانه )3( 
اقدامات وزارت دادگستری شامل دادگاه های مهاجرت )4( تغییرات در 
مراحل تایید و فرایند ویزا در وزارت کشور، سازمان خدمات شهروندی 
و مهاج��رت آمری��کا )USCIS( و وزارت کار؛ و )5( پاس��خ به پاندمی 

کرونا بوده است.
از آنجا که دولت ترامپ تقریبا همه زوایای سیس��تم مهاجرت آمریکا را 
با اقدامات اجرایی، سیاس��تی و مقرراتی خود تغییر داده اس��ت، اثرات 
گس��ترده ای نیز بر گروه های مختلف مهاجران در این کش��ور گذاشته 
اس��ت از جمله می توان به کاهش قابل توجه تعداد مهاجران و افزایش 
رد درخواست ها در مقایسه با متوسط دوره ریاست جمهوری قبلی اشاره 

کرد. برخی از این اعداد و ارقام به شرح زیر است:
  738 هزار مهاجر خارجی کمتر با اقامت قانونی وارد آمریکا شده اند.

  291 هزار پناهنده کمتر پذیرفته شده است.
  246 هزار تغییر وضعیت به اقامت دائم کمتر انجام شده است.

  287 هزار ویزای تبادل فرهنگی و کاری کمتر صادر شده است.
  96 هزار پناهجو بیشتر رد شده اند.

  698 هزار نفر دارندگان ویزای دانشجویی کاهش یافته است. 
  9 میلیون ویزای توریستی و تجاری کمتری صادر شده است.

سیاس��تهای س��ختگیرانه دوره ترام��پ تاثی��رات مهمی ب��ر مهاجران 
دانش��جویی و کاری این کش��ور داشته اس��ت. در ادامه این سیاست ها 
در برخی از مهمترین حوزه ها مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت و در پایان 
نیز به تالش های لحظه آخری ترامپ برای اعمال سیاس��ت ها و قوانین 

مهاجرتی باقیمانده اشاره شده است.

سیاست های سختگیرانه ترامپ 
در زمینه مهاجرتهای دانشجویی: 

از جمله چالش هایی که دولت ترامپ برای دانش��جویان بین المللی ایجاد 
کرد می توان به این مورد اشاره کرد که ترامپ مدت زمان اقامت دانشجویان 
بین المللی در آمریکا پس از اتمام تحصیل را محدود کرد. طبق این طرح، 
دانش��جویان بسته به ملیت خود بدون توجه به برنامه درسی می توانند 2 

تا 4 سال در آمریکا بمانند و پس از آن ویزایشان منقضی خواهد شد.
آمارها حاکی از کاهش 43 درصدی ورود دانش��جویان بین المللی برای 
تحصی��ل به آمری��کا دارد، به نوعی می توان گفت تمایل دانش��جویان و 
خانواده هایش��ان برای تحصیل در آمریکا دیگر جذابیت خود را از دست 
داده اس��ت. در یک س��ال اخیر نیز پاندمی کووید 19 به روند کاهش��ی 
جذب دانشجویان بین المللی در آمریکا سرعت بخشیده است. اقداماتی 
از جمله تهدید دانش��جویان خارجی برای از دست دادن ویزا در صورت 
نداش��تن کالس های حضوری در دانشگاه در دوره ی همه گیری کرونا و 

فرایندهای نظارتی برای ایجاد محدودیت های مبتنی بر زمان و نه برنامه 
درس��ی در طول ویزای دانشجویی از سیاست های مضر دولت ترامپ در 
قبال دانش��جویان خارجی محس��وب می شود که انتظار می رود پیروزی 
بایدن این شرایط سخت برای دانشجویان بین المللی را تسهیل نماید. 

سیاست های سختگیرانه ترامپ 
در زمینه مهاجرت های کاری و اقتصادی:

ترامپ قانون جدیدی را تا اواخر ژانویه 2020 تمدید کرد که کسانی که 
گرین کارت )کارت س��بز(  آمریکا ندارند تا آخر سال نمی توانند در این 
کش��ور مشغول به کس��ب و کار شوند و یا به این کشور مهاجرت کنند. 
گرین کارت برای اتباع خارجی که اجازه اقامت دائم در آمریکا را کسب 
می کنند صادر می شود. ترامپ، صدور گرین کارت و برخی از ویزاهای 

کاری کشورش را تا آغاز سال 2021 میالدی متوقف کرد.
در فرم��ان اجرای��ی جدید دونالد ترام��پ نه تنها تعلی��ق صدور گرین 
کارت تا پایان س��ال جاری میالدی تمدید ش��ده است بلکه صدور چند 
ن��وع از ویزاهای کاری از جمله B-H1 ک��ه اغلب برای کارکنان بخش 
فناوری های پیشرفته صادر می شود نیز متوقف شده است. دولت ترامپ 
هدف از تمدید توقف صدور گرین کارت و وضع محدودیت برای صدور 
ویزاهای کاری را مقابله با بیکاری گس��ترده در ایاالت متحده به دنبال 

شیوع ویروس جدید کرونا عنوان کرده است.

سیاست های سخت گیرانه ترامپ 
در زمینه مهاجرت های اجباری و پناهجویی: 
از جمله اقدامات ترامپ در این زمینه سیاس��ت تحمل صفر می باش��د. 
دولت ترامپ بین آوریل و ژوئن 2018 مقررات سیاس��ت »تحمل صفر« 
را در م��رز آمری��کا ب��ا مکزیک اعمال ک��رد، اما پی��ش از آن در جریان 
برنامه ای آزمایش��ی همان مقررات را در ش��هر مرزی ال پاسو در ایالت 
تگ��زاس انجام داد. بر اس��اس ط��رح دولت ترامپ، تم��ام افرادی که به 
ط��ور غیر قانونی از مرز مکزیک وارد خاک آمریکا می ش��دند، حتی اگر 
تقاضای پناهندگی می کردند، بازداش��ت می ش��دند. ام��ا از آنجا که بر 
اس��اس قوانین آمریکا، نگهداری کودکان در زندان فدرال ممنوع است، 
آنها را از والدین شان جدا و به مرکزی برای نگهداری از اطفال در دفتر 
اس��کان پناهندگان منتق��ل می کردند. چندین ماه پ��س از اجرای این 
برنامه، سیاست جداسازی کودکان مهاجر از والدین شان به  طور رسمی 

به پایان یافت اما کماکان این رویه دیده شد.   
بدنب��ال طرح فوق، دولت ترامپ ط��رح "در مکزیک بمان" را اجرا کرد 
که با اعمال برخی از سیاس��ت های موازی، رس��یدگی ب��ه پرونده های 
پناهندگی در مرزهای جنوبی آمریکا را غیرممکن یا دشوار کرده است. 
به گفته مس��ئوالن دولت ترامپ، این طرح برای محدود کردن و دلسرد 
کردن افراد از ارائه ادعاهای نادرست در درخواست های پناهندگی مؤثر 
بوده و روند آن را کاهش داده اس��ت. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب 
آمریکا تا کنون متعهد ش��ده اس��ت که برای س��امان دادن به وضعیت 
خانواده ه��ای مهاجری که در جریان سیاس��ت تحم��ل صفر از هم جدا 

  

      فاطمه سوری و فهیمه بهزادی
           پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران
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ش��ده اند، ی��ک گروه ویژه دولتی ایجاد کند. ب��ا این حال او هنوز دراین 
باره که آیا به خانواده های مهاجر جدا افتاده فرصت سفر به آمریکا برای 
پیوستن به فرزندان خود و پی گیری درخواست پناهندگی، داده خواهد 

شد یا خیر اعالم نظر نکرده است.
 )Dreamer اق��دام دیگر ترام��پ علیه جنبش دریمر )رویاپ��ردازان یا
می باش��د؛ افراد خارجی که تا قبل از ژانویه 2007 زیر س��ن 15 سالگی 
ب��دون وی��زای قانونی به آمریکا وارد ش��ده اند و وضعی��ت اقامتی ثابتی 
ندارند، برای حقوق خود مبارزه می کنند و از حمایت بخش��ی از جامعه 
مدنی آمریکا برخوردار می باش��ند. باراک اوباما، رئیس جمهوری س��ابق 
آمری��کا، با تصوی��ب برنامه ای در س��ال 2010 راه حمایت از مهاجران 
خردس��ال متعلق به این جنبش را هموار کرده بود که دونالد ترامپ در 

سال 2017 برنامه یاد شده را ملغی اعالم کرد. 
ع��الوه بر این سیاس��ت ها، تالش ه��ای لحظه آخری دول��ت ترامپ در 
اعم��ال محدویت های مهاجرت قابل توجه اس��ت؛ در ادامه به برخی از 
بح��ث  برانگیزترین و مهمترین مقرراتی که در حوزه مهاجرت از طریق 
آژانس های فدرال و کاخ س��فید در روزه��ای پایانی دولت ترامپ پیش 
می رود، اش��اره شده است. که ش��امل قوانین پیشنهادی، یا قوانینی که 
حین یا بعد از انتخابات پیگیری آنها شروع شده و قوانینی که در مراحل 

نهایی شدن قرار دارند، می شود. 

قوانین نهایی شده در زمینه مهاجرت 
در هفته های پایانی دولت ترامپ:

1-   مح�دود ک�ردن ویزای کار مهاجران ب�ا مهارت باال از طریق 
افزای�ش حداقل دس�تمزد ب�رای دارن�دگان ویزا: ای��ن قانون که 
بالفاصل��ه پ��س از اب��الغ در 8 اکتبر به اجرا درآم��د و دوره نظرخواهی 
عمومی را ت��ا 9 نوامبر گذراند، روال های میزان پرداخت به مهاجران از 
-H" سوی کارفرمایان را برای حمایت از ویزای موقت کاری مهارت باال

1B" دستخوش تغییر نمود. استانداردهای جدید دستمزد، بسیار باالتر 
تعیین ش��د و بس��یاری از مهاجران ناگهان غیر مجاز شده و از محدوده 

شمول این ویزا خارج شدند.
2-   کاه�ش دس�تمزد کارگ�ران مهاجر کش�اورزی: ای��ن قانون 
مولفه ه��ای تعیین مبلغی ک��ه کارفرمایان باید به کش��اورزان مهاجر با 
وی��زای کار موق��ت2A-H  پرداخت کنند را تغیی��ر داده و آن را برای 
مدت دو سال ثابت نگه می دارد. گروه های کارگر کشاورزی با این تغییر 
مخالف��ت می کنند و بر این باورند که این تغییر هم دس��تمزد کارگران 
متولد ایاالت متحده و  هم کارگران مهاجر را با وجود کمبود نیروی کار 

کشاورزی در بحبوحة پاندمی COVID-19 کاهش می دهد. 
3-   محدودیت شرایط برای ویزاهای کاری با مهارت باال از طریق 

سختگیری در الزامات آموزشی: این آئین-نامه که در اکتبر 2020 به 
عنوان یک "قانون نهایی موقت" برای اجرا در دسامبر منتشر شد، الزامات 
حمای��ت از مهاجران برای دریافت ویزاه��ای کاری با مهارت باال را برای 
کارفرمایان افزایش داده است. سوابق آموزشی باالتری برای این مشاغل 
تعریف کرد و مشاغل خارج از سایت )دارای امکان دورکاری باال( را که در 
درخواست های ویزا با موشکافی بیشتری بررسی می شوند( بیشتر کرد. 
4-   الزام برخی توریس�ت ها برای س�فر به امریکا برای ارس�ال 
اوراق قرضه با هدف خروج آنها از ایاالت متحده قبل از منقضی 
شدن ویزا: این قانون نهایی موقت، که از دسامبر 2020 اجرایی شده 
اس��ت، یک برنامه آزمایشی اس��ت که به وزارت کشور اجازه می دهد از 
برخی مسافران به مقصد ایاالت متحده با ویزاهای توریستی یا تجاری تا 
15 هزار دالر به عنوان اوراق قرضه وثیقه بگیرد، که هنگام خروج آنها از 
ایاالت متحده به آنها پس داده شود. این قانون برای جلوگیری از ماندن 

در این کشور پس از انقضای ویزا تصویب شده است.
۵-   محدودسازی زمینه های واجد شرایط پناهنده بودن در امریکا: این 
قانون بس��یاری از موارد مورد اس��تفاده در درخواست های پناهندگی را 
که توسط وزارت دادگستری ترامپ تعیین شده است کدگذاری میکند 
و دولت بایدن را برای برگرداندن تغییرات با مشکل مواجه خواهد کرد. 
این قانون به طور ویژه بس��یاری از اس��تدالل های معمول مورد استفاده 

پناهجویان آمریکای التین را رد کرده است. 

 قوانین نهایی در دست بررسی کاخ سفید: 
1-   من��ع قض��ات از بکارگیری اختیارات قضایی ب��رای مختومه کردن 
پرونده های مهاجرتی : این قانون توانایی قضات مهاجرت را در مختومه 
کردن پرونده مهاجران و همچنین توقف دستور اخراج مهاجران از بین 
می برد. مختومه کردن پرونده ها که اغلب توس��ط دولت اوباما اس��تفاده 
می ش��د، دولت ترامپ جلوی اس��تفاده قضات از مختومه کردن پرونده 
ها را گرفته اس��ت و اکنون تالش می کند که احیای آنها را برای رئیس 

جمهور منتخب جو بایدن بسیار دشوارتر نماید.
2-   محدودی��ت کامل زمینه های واجد ش��رایط بودن پناهندگی: این 
قانون بس��یاری از م��وارد قبلی را که وزارت دادگس��تری ترامپ جهت 
محدود کردن شرایط پناهندگی تعیین کرده است را کدگذاری می کند 
و لغو این تغییرات را برای دولت بایدن دش��وارتر می کند. این قانون به 
طور خاص بسیاری از استدالل های رایج مورد استفاده توسط مهاجران 

آمریکای مرکزی را که درخواست پناهندگی می کنند، را رد می کند. 
3-   دش��وار نم��ودن تهیه درخواس��ت های پناهجویی و س��اده کردن 
انتخاب شواهد برای قضات: این قانون ارائه مدرک برای پناهجویی را در 
پرونده های حقوقی ش��ان دش��وارتر میکند و زمان در اختیار آنان را برای 
ایجاد پرونده کاهش می دهد و گزینش و انتخاب ش��واهد قابل بررسی را 

برای قضات تسهیل می نماید.

قوانین در مرحله پیشنهاد:
1-   س�خت تر کردن بررس�ی دوباره پرونده های مهاجران: برای 
بسیاری از مهاجران به دلیل از دست دادن زمان دادرسی، فرمان اخراج 
صادر می شود که اغلب به دلیل خطای مهاجران نبوده است. این قانون 
ب��رای این قبیل مهاجران که بدنبال بررس��ی مجدد پرونده هایش��ان و 

گره گشایی کارشان می باشند کار را سخت تر می کند. 
2-   اجبار جلس�ات دادرس�ی جهت اخراج برخی از مهاجرانی 
که درخواس�ت های در حال رسیدگی وضعیت قانونی دارند: این 
قانون با ب��از تعریف "دلیل مناس��ب" برای به تعویق انداختن جلس��ه 
دادرس��ی برای اخراج برای مهاجران مشکل ایجاد می نماید. این قانون، 
مانع از به تعویق انداختن جلس��ات دادرس��ی اخراج توس��ط قضات تا 
تعیین نتیجه درخواست های بررسی وضعیت قانونی این افراد می شود. 
3-   ممنوعیت اجازه کار برای مهاجران با دس�تور اخراج: برخی 
از مهاجرانی که دس��تور اخراج  قطعی را دریاف��ت می کنند، گاهی به 
دلیل عدم پذیرش از کش��ورهای مبدا، مجبورند برای مدتی در ایاالت 
متح��ده بمانند. ای��ن قانون مان��ع کار قانونی این مهاج��ران در ایاالت 
متح��ده در این مدت می ش��ود. دوره اظهارنظر کوتاه ب��رای این قانون 
پیشنهادی در اواسط دسامبر به پایان می رسد، و بعید به نظر می رسد 

قبل از اجرا، نهایی شود، هر چند این امر غیرممکن نیست. 
با بررس��ی قوانین باال می توان گفت، در واق��ع دولت ترامپ می خواهد 
آنچه را شروع کرده، تمام کند و به هر ترتیبی که شده قدرت ماندگاری 
به سیاس��ت های مهاجرتی خود بدهد؛ ترامپ که در سال 2016 کارزار 
انتخاباتی خود را با اتخاذ مواضع سختگیرانه نسبت به برنامه مهاجرتی 
ب��ه آمریکا کلید زد تا آخرین لحظ��ات آن را پیگیری می کند. از طرف 
دیگر مس��ئوالن دولت ترامپ سیاس��ت های دولت را در محدود کردن 
رون��د مهاجرت ب��ه آمریکا ب��ه نوعی ارتق��ای اس��تانداردهای ورود به 
 آمری��کا می دانند ک��ه از رهگذر اقدامات اجرای��ی و قانونگذاری حاصل 

خواهد شد. 
----------------
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و جوایز معتبر جهانی 

برای ایرانیان در سال 2020  
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مرادخانی

جایزه نواوری و 
تحقیقات برجسته 
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مهندسان منابع آب

استاد و مدیر مرکز 
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های آبی پیچیده در 
دانشگاه ایالتی آالباما

عنوان جایزه
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مریم کوچکی نژاد

چهل استاد برتر جوان 
زیر 4۰ سال رشته 

مدیریت
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علیرضا 
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چهل استاد برتر جوان 
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استاد دانشگاه اچ. 
ای.سی مونترال

عنوان جایزه

سمت
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سمت
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استاد موسسه نجوم و 
علوم فضایی کره جنوبی

عنوان جایزه

سمت

مهدی کارگریان 

جایزه امسال مرکز 
بین المللی فیزیک 
نظری عبدالسالم 

)ICPT(

استادیار دانشگاه 
صنعتی شریف

عنوان جایزه

سمت

نادر انقطاع
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پژوهشگر و مدرس 
فیزیک دانشگاه 
ایالتی پنسیلوانیا

عنوان جایزه

سمت

سمیرا عسگری

برنده جایزه بسیار 
معتبر تحقیقات نیچر 

زیست شناس 
محاسباتی و محقق 

پسادکتری دانشکده 
پزشکی هاروارد

عنوان جایزه

سمت

نازنین دانشور 

فینالیست جایزه رهبری 
جهانی زنان در فن آوری 

 Global Leadership
Women in Tech Award

موسس و مدیرعامل  
"تخفیفان"  

دستاورد

سمت

سپیده چکاوه

برنده جایزه سال 
فناوری انگلیس 

استاد دانشگاه آکسفورد، 
عضو کمیسیون متخصصین  

روابط و تکنولوژي 
انفورماتیک جامعه یونسکو و 
رئیس گروه تحقیقات علمي 
انفورماتیک و ریاضي اروپا 

عنوان جایزه

سمت

علی جدبابایی

رئیس دپارتمان 
مهندسی عمران و محیط 

زیست ام آی تی

استاد کرسی آلفرد فیلتر مور 
علوم شبکه در دانشکده مهندسی 
برق و مهندسی سیستم ها در 
دانشگاه پنسیلوانیا، استاد 
دانشکده مهندسی عمران و 
محیط زیست مؤسسه فناوری 

 MIT ماساچوست

دستاورد

سمت
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درک چرخه تحرک مکانی
در حوزه مهاجرت های بین المللی

استفاده بهینه از انباشت سرمایه های علمی و اقتصادی دیاسپورای ایرانی در خارج

مهاجرت فرص��ت مغتنمی برای پراکنش و گس��ترش 
ایده ها و اطالعات و آشنایی با سبک های متنوع زیستن 
فراه��م می آورد ک��ه بر ذهنیت افراد اث��رات درازمدتی 
می گ��ذارد. در ادبیات نوین مهاجرت از "چرخه تحرک 
مکانی " یاد می ش��ود که حرکت جمعیت های انس��انی 
را ی��ک فرایند چندوجهی دانس��ته ک��ه می توان آن را 
در س��ه بعد مورد تحلیل ق��رار داد.  غالب پژوهش های 

ص��ورت گرفته با تمرکز صرف بر نخس��تین بعد این 
چرخه )ب��رون کوچی( به اثرات منفی مهاجرت های 
بین الملل��ی معطوف بوده و بر تاثیرات مخرب خروج 
متخصص��ان و تحصیل ک��ردگان از کش��ور تاکی��د 
داشته اند. از این منظر مهاجرت نیروی انسانی تعادل 
جمعیتی را به هم می زند و باعث می ش��ود تا توسعه 
پایدار برای کش��ورهای جنوب امری دست نیافتنی 

قلمداد گردد. در سال های اخیر چرخش مفهومی گسترده ای در ادبیات 
مهاجرت های بین المللی صورت پذیرفته است که در نتیجه آن به جای 
داشتن نگاه بدبینانه و تقلیل گرایانه به مقوله برون کوچی متخصصان، بر 
تغییر رویکرد سیاس��تگذاران در جهت بهره مندی هرچه بیشتر از دانش 
و س��رمایه مهاجران در راستای منافع ملی و بهبود وضعیت کشور مبدا 
تاکید ش��ده و مهاجران به عنوان مشارکت کنندگان در توسعه زادگاهی 
معرفی ش��ده اند. درحقیقت کش��ورهای مهاجرفرست، با تاکید بر نقش 
"چرخش مغزها ")Brain circulation( در توس��عه سرزمین مادری 
و با اتخاذ سیاس��ت های مطلوب در حوزه گردش بین المللی متخصصان 
و بسط زیرساخت های پژوهش و نوآوری به جذب استعدادهای برتر در 

راستای نقش آفرینی آنها در توسعه کشور مبادرت می ورزند. 
مهمترین پیش ش��رط بهره مندی جمهوری اسالمی ایران از سرمایه انسانی 
دیاسپورا 1  شناخت مختصات، ویژگی ها و روایت های مستور مهاجران ایرانی 
اس��ت. به نظر می رس��د فهم مختصات دیاس��پورای ایرانی نه تنها به افزایش 
بهره مندی از سرمایه انسانی مهاجران از طریق روابط فراملی گرایانه می انجامد 
بلکه بسترس��از بازگشت به عنوان یکی از استراتژی های این افراد در ارتباط 
با کشور مبدا خواهد بود. جماعت های دیاسپوریک به عنوان گروه هایی رها 
شده در جائی بین مرزهای بین المللی و فرهنگ های مهاجرتی قرار گرفته اند و 
درصدد بازخوانش دوباره فضا در اشکال جدید هستند. زمان مهاجرت، دالیل 
مهاجرت، مرزبندی های قومیتی، سیاسی، مذهبی، شغلی و اقامتی ایرانیان به 
شکل گیری دیاسپورایی چهل تکه منجر شده که در مصرف فرهنگی مهاجران 
هم نمود یافته و به ضعف هویت دیاسپوریک و تعامالت درون دیاسپورا منجر 
شده است. بی شک ارتباط پویا، دوطرفه و سازنده دیاسپورای ایرانی با کشور 
مبدا به انتقال معانی فرهنگی به نسل بعد و مدیریت بهتر روابط درون نهاد 

خانواده کمک شایانی خواهد کرد.
  ش��کل گیری و تقویت این تعامل دوجانبه با گس��ترش روابط فراملی گرایانه 
مهاجران با کشور مبدا به انتقال سرمایه انسانی در جهت توسعه زادگاهی در 
حوزه های آموزش��ی، بهداش��تی، فرهنگی و اجتماعی منجر خواهد شد. این 
جمعی��ت مهاجر متخصص و تحصیل کرده با ایجاد س��ازمان ها و انجمن های 
قومی به تقویت هویت جمعی به ویژه در میان نسل دوم و سوم خود در کشور 
مقصد می پردازند. همچنین تشکیل انجمن های زادگاهی در کشورهای مختلف 
به عنوان استراتژی مهاجران در جهت حفظ فرهنگ ملی و زبان مادری خود 
می باشد و زنان مهاجر ایرانی نیز با ایجاد و تقویت تشکل های جمعی در اقصی 
نقاط جهان به حفظ فرهنگ ایرانی به ویژه در میان نسل دوم و سوم مهاجران 
کمک ش��ایانی می نمایند. به رس��میت ش��ناختن نقش تاثیرگذار مهاجران 
ایرانی در دیاس��پورا نه تنها به توس��عه پایدار در کشور مبدا می انجامد بلکه به 
تاثیرگذاری مس��تقیم و غیرمس��تقیم این اجتماعات به نفع سیاست خارجی 

کشور مبدا نیز خواهد انجامید که به آن "دیپلماسی دیاسپورا" می گویند.2
استفاده بهینه از انباشت سرمایه های علمی و اقتصادی دیاسپورای مهاجران 

ایرانی نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار در کشور مبدا دارد چرا که بسیاری 
از مهاجران ایرانی پیوندهای خود را با س��رزمین مادری به صورت حقیقی و 
مجازی از طریق مسافرت های متعدد به ایران و سفر اقوامشان به خارج از کشور 
و همین طور از طریق موج گسترده ای از ادبیات و فعالیت های فرهنگی، علمی، 
رسانه ای و غیره حفظ نموده اند. سفرهای دیداری رفت و برگشتی )کوتاه مدت( 
و مهاجرت بازگشتی )درازمدت( نوعی جریان یابی سرمایه از کشور مقصد به 
سمت کشور فرستنده است که "یک فعالیت فراملی-گرایانه3   قلمداد شده4  

و سفر به کشور مبدا به معنای بخشی از فرایند خودشناسی است.5
نخب��گان و متخصص��ان به عن��وان ثروت ملی هر س��رزمین تاثیر مهمی در 
فرایند توس��عه دارند. سیاس��ت جذب و مشارکت متخصصان به عنوان یکی 
از ش��اخص های اصلی س��رمایه فکری به ارتباط مفهومی مهاجرت و توسعه 
زادگاهی به دو شیوه مهاجرت بازگشتی مهاجران و همچنین بسیج نیروهای 
خارج از کشور و همکاری آن ها از راه دور در فعالیت های توسعه کشور روی 
می دهد. در روش دوم هدف، س��رمایه گذاری بر مهاجرانی اس��ت که اگرچه 
احتمال ضعیفی در بازگشت به سرزمین مادری دارند اما ممکن است به دلیل 
وابستگی های فرهنگی، خانوادگی و اقتصادی به توسعه کشور عالقمند باشند 
که به شیوه برقراری ارتباطاتی است که از طریق آن مهاجران بتوانند به طور 
موثر و یا بدون حضور فیزیکی در توسعه کشورشان مشارکت کنند. بحث وجوه 
ارسالی غیرمادی6  که اولین بار توسط لویت 7 )1998( ارائه شد کاربرد زیادی 
در ارتباط با دیاسپورای ایرانی دارد و به معنای انتقال ابعاد فرهنگی، اجتماعی، 
ارزش��ی، ایده ها، دانش و مهارت های مهاجران به جامعه مبدا بوده که لزوما 
به بازگش��ت فیزیکی نیازی ندارد و با گسترش فناوری های نوین به سهولت 
انجام می شود که از آن می توان به فراملی گرایی میکروالکترونیک8  یاد کرد. 
دسترسی به دانش تولید شده مهاجران، همچنین شبکه های اجتماعی مرتبط 
با حرفه مهاجران می تواند به رشد و توسعه علمی کشور کمک شایانی نماید. 
براساس تحقیقات صورت گرفته نرخ ماندگاری مهاجران با سطح تحصیالت 
دکترا و باالتر در کشور مقصد بیش از تمایل آنها به بازگشت به کشور مبدا می 
باشد. این نرخ ماندگاری با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور مبدا در 
نوسان است و هر اندازه بی ثباتی سیاسی در کشور بیشتر شود نرخ ماندگاری 
متخصصان در کشورهای مقصد به صورت معناداری افزایش می یابد. اگرچه 
سیاست تشویق بازگشت مهاجران به کشور فرصت های زیادی را در امر توسعه 
کشور ایجاد می نماید اما به نظر می رسد با داشتن نگاه واقع بینانه این سیاست 
در کوتاه مدت قابلیت دستیابی پایینی دارد؛ در نتیجه تمرکز بر سیاست های 
مشارکت متخصصان در توسعه زادگاهی می تواند به عنوان استراتژی مناسب 
و عقالنی در راس��تای منافع ملی ایران مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این یک 
حقیقت روشن است که خروج نیروهای آموزش دیده و ماهر به خروج سرمایه، 
مه��ارت و دان��ش می انجامد اما با اتخاذ تدابیر صحیح و بلند مدت می توان با 
تس��هیل بازگشت متخصصان و یا تدوین راه های ارتباط دوسویه با مهاجران 

از سرمایه های فرهنگی و اقتصادی مهاجران در توسعه کشور بهره مند شد.
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تحریم و افزایش نرخ ارز
شمشیری دو لبه در برابر رویای تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج 

اثر تحریم های بین المللی بویژه افزایش نرخ ارز، موجب افزایش میل به 
مهاجرت و کاهش امکان اقدام عملی برای مهاجرت های بین المللی )به 
ویژه مهاجرت های تحصیلی( در میان دانش��جویان ایرانی شده است. با 
این حال، پدیده مهاجرت دانش��جویان، محدود به وضعیت امروز جامعه 
ایران نیست و بنوعی می توان گفت که کشور ایران سال هاست دست به 
گریبان این چالش است. در این میان باید توجه داشت که دانشجویان، 
آینده سازان و سرمایه های اصلی کشور هستند. سرمایه هایی که هزینه 

هنگفتی بابت آنها صرف شده و در مواردی بدون اینکه از نتایج سرمایه 
گذاری های صورت پذیرفته به درس��تی اس��تفاده ش��ود، آنها از کشور 
خارج ش��ده و بدین ترتیب  بهره و س��ودمندی آنها نصیب کش��ورهای 
گیرنده بخصوص کش��ورهای اروپایی و آمریکای شمالی می شود. البته 
این مسئله به مذاق حال بسیاری از جوامع دانشجو پذیر خوش آمده و 
آنان را به س��مت بکارگیری سیاس��تها و راهبردهای رقابتی برای جذب  

بیشتر دانشجویان خارجی از کشور ایران سوق داده است.

همزمان که کش��ورهای پیش��رفته کمر همت به جذب دانش��جویان و 
جوانان کش��ورهای در حال توسعه بسته اند، بسیاری از جوانان نیز آوای 
دلنواز تحصیل در خارج از کش��ور را ش��نیده اند و به دنبال راهی برای 
محقق س��اختن این رویای ش��یرین می گردند. دالی��ل گوناگونی برای 
ترک میهن و ادامه تحصیل در خارج توس��ط دانش��جویان ایرانی وجود 
دارد. بر اس��اس نتایج پیمایش س��نجش میل به مهاجرت دانشجویان و 
فارغ التحصیالن ایرانی در س��ال 1397 توسط رصدخانه مهاجرت ایران 
که 925 نفر در آن شرکت کرده اند، از میان 30 عاملی که در دانشجویان 
و فارغ التحصی��الن ایرانی برای مهاجرت انگیزه ایجاد می کنند، ناامیدی 
از اصالح امور کش��ور، سطح درآمد و عدم تناسب آن با هزینه ها، امکان 
پیش��رفت شغلی و نظم و قانون مداری جامعه در کشور مقصد، عالقه به 
کس��ب س��ابقه تحصیلی یا کاری در خارج از کش��ور، شایسته ساالری، 
امکان یافتن شغل و میل به تجربه زندگی در خارج از کشور، به ترتیب 
هش��ت عامل اصلی هستند. شایان ذکر است که بیش از نیمی از پاسخ 
دهندگان اظهار داشته اند که تحریم بودن ایران، در آنان برای مهاجرت 
انگیزه ایجاد می کند. به نحوی که اگرچه پیش از تحوالت اقتصادی در 
س��ال های 1397 و 1398 بواسطه بازگشت تحریم ها، حدود 30 درصد 
از دانش��جویان تمایل به مهاجرت داش��ته اند، اما این تحوالت منجر به 
افزایش این میل تا 63 درصد ش��ده اس��ت. با این وج��ود، باید در نظر 
داش��ت ک��ه میان میل به مهاج��رت و اقدام به مهاجرت تفاوت بس��یار 
زیادی اس��ت. بس��یاری از مردم در اقصی نقاط جهان، سودای مهاجرت 
را در س��ر دارند، اما س��هم کمی از آنان به برنامه ریزی و اقدام عملی در 
این مسیر می پردازند. چرا که در برخی موارد، یک عامل انگیزاننده که 
میل به مهاجرت را در میان دانش��جویان تقوی��ت می کند، می تواند در 
عین حال مانعی بر س��ر مهاجرت های تحصیلی نیز باش��د. برای مثال، 
همین تحریم ها از یک دیدگاه عاملی انگیزاننده برای مهاجرت در میان 
دانشجویان هستند و میل به مهاجرت را در آنان تقویت می کنند، اما با 
زاویه دید دیگری، یکی از موانع مهاجرت های تحصیلی به شمار می آیند 

که موجب کاهش اقدام عملی برای مهاجرت می شوند.

 

شکل 1- اثر تحریم ها بر رویای تحصیل در خارج از کشور

شمشیر دولبه تحریم چگونه عمل می کند؟
علیرغ��م اینکه ظاه��راً تحریم های اقتصادی علیه کش��ور ایران اثری بر 
مهاجرت های تحصیلی ندارند، اما به صورت غیرمس��تقیم و به واس��طه 

اثرگ��ذاری بر نرخ ارز، بر افزایش میل به مهاجرت و کاهش اقدام عملی 
برای مهاجرت تأثیر دارند.

ایران از سال 1358 تحت تحریم های یک جانبه ی ایاالت متحده آمریکا 
قرار داشته و با توجه به این که متقاضیان نفت ایران را به صورت عمده، 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا و ش��رق آسیا تشکیل داده اند، تأثیر قابل 
توجهی بر میزان دریافتی های ارزی ایران نداشته و از این جهت ذخایر 
ارزی ایران را با ش��وک قابل مالحظه ای مواجه نکرده اس��ت. اما از سال 
1391 دامنه و وسعت این تحریم ها گسترش یافته است، به طوری که 
تحریم های مذکور عالوه بر تحریم های یک جانبه ایاالت متحده آمریکا، 
تحریم های اتحادیه اروپا، همراهی و مش��ارکت کش��ورهای شرق آسیا، 
ح��وزه خلیج ف��ارس و همچنین تحریم های مصوب در ش��ورای امنیت 
سازمان ملل را نیز شامل شده است. افزون بر این، نوع تحریم هایی که 
از سال 1391 اعمال شده اند نیز با تحریم های قبل از سال 1391 بسیار 
متف��اوت بوده و تحریم بانک مرکزی، بانک های تجاری، تحریم صادرات 
نفت و مسدود شدن دارایی های دولت ایران در بانک های خارجی را نیز 
در بر گرفته است. به عبارت دیگر، تحریم های اقتصادی 1391 به بعد، 
به صورت هوشمند و آگاهانه با این هدف اعمال شده اند که اقتصاد ایران 
را از کان��ال وارد آوردن تکان��ه منفی به صادرات نفتی و تحت تأثیر قرار 
دادن بودجه ی دولت و س��پس سرایت آن به بازار ارز آسیب پذیر کنند. 
به این ترتیب، تحریم های 1391 به بعد نرخ ارز را در س��طح وس��یعی 
تحت تأثیر قرار داده اند و از این طریق، بر دانش��جویان ایرانی خواهان و 

یا مشغول به تحصیل در خارج از کشور اثرگذار بوده اند.
بر اساس نتایج پیمایش مذکور توسط رصدخانه مهاجرت ایران، نوسانات 
نرخ ارز در س��ال های اخیر، به ش��دت بر کاهش امکان تأمین نیازهای 
دلخواه، کاهش تناسب درآمد و هزینه زندگی، کاهش امیدواری نسبت 
ب��ه آینده، کاهش امنیت روانی، کاه��ش توان برنامه ریزی برای آینده و 
کاهش امکان تأمین نیازهای ضروری از جمله ازدواج و تحصیل اثرگذار 
بوده است. جملگی این موارد، منجر به آن می شود که رویای تحصیل در 
دانشگاه های بزرگ، داشتن شغل مناسب و آینده ای درخشان، پیشرفت 
کاری و زندگی مرفه و... در یک کشور خارجی در سر دانشجویان جوان 
شکل گیرد و تمایل برای ترک وطن به اندازه ای قوی شود که رویایش 

از واقعیتش شیرین تر شود! 
در عین حال، با نوس��انات نرخ ارز در ایران، سرنوشت دانشجویان برای 
اقدام به تحصیل در دانش��گاه های خارجی دچار مشکل شده است. این 
مسئله، یکی از چالش های اساسی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور 
است. نوسان نرخ ارز یکی از چالش هایی است که تقریبا در تمام مراحل، 
از پی��ش از دریاف��ت پذیرش گرفته تا مراح��ل دریافت پذیرش و حین 
تحصیل و حتی بعد از فارغ التحصیلی گریبان گیر دانشجویان می شود.

نوس��انات قیمت ارز در مرحله قب��ل از دریافت پذیرش اغلب به صورت 
افزای��ش هزینه  آزمون های زبان بین المللی و افزایش هزینه های ارزیابی 
و پوشش هزینه های روند پذیرش در دانشگاه و یا کالج مورد نظر نمایان 

می شود که شامل هزینه ی بررسی رزومه تحصیلی و... می باشد. 
عالوه بر این، دانش��جویان ایرانی که بعد از تحمل س��ختی ها و مشکالت 
بس��یار زیاد برای اخذ پذیرش از یکی از دانشگاه های خارجی با نوسانات 
ن��رخ ارز و افزایش قیمت دالر مواجه می ش��وند، برای تأمین هزینه های 

  

      زهره ربیعی
            کارشناس مطالعات جابجایی بین المللی دانشجویان 

در رصدخانه مهاجرت ایران
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تحصیل خود از جمله شهریه دانشگاه، هزینه مسکن و حتی هزینه زندگی 
با مشکل مواجه می ش��وند. چرا که بسیاری از دانشجویان و خانواده های 
آن ها بر اس��اس قیمت ارزهای خارجی، دانش��گاه و کشور مقصد خود را 
برای تحصیل انتخاب می کنند، اما نوسانات و افزایش ناگهانی قیمت ارز، 
ب��ا توجه به هزینه باالی زندگی و تحصیل در کش��ورهای خارجی، آن ها 
را با مش��کالتی مواجه می سازد. نوس��ان نرخ ارز به اشکال دیگری نیز بر 
دانشجویان ایرانی خارج از کشور تأثیر می گذارد. برای مثال، هزینه بلیط 
هواپیما از ایران به مقصد مهاجرتی این دانش��جویان در س��ال های اخیر 
افزایش چشمگیری یافته است که دانشجویان را مجبور می کند تا کمتر 
به دیدار خانواده های خویش روند و این مس��ئله به خودی خود می تواند 
منجر به دامن زدن به مسائل عاطفی ناشی از دوری از خانواده برای این 
افراد ش��ود و ناخواس��ته ارتباط آنان را با کش��ور مبدأ کمرنگ کند. این 
مشکل همچنین دانشجویان بورسیه ای را که در خارج از کشور تحصیل 
می کنند و نوس��انات قیمت ارز تعهدات دولت را نس��بت به آن ها متزلزل 

کرده است، تحت تاثیر قرار می دهد.

شکل 2- اثر نوسانات نرخ ارز بر دانشجویان ایرانی خارج از کشور در 
مراحل مختلف از فرآیند مهاجرت تحصیلی

مجموعه این مش��کالت و چالش ها، بس��یاری از دانش��جویان ایرانی را 
علیرغم میل به تحصیل در یک دانش��گاه خارجی، در مراحل ابتدایی از 
فرآیند اپالی از رفتن منصرف می کند و یا در صورتی که دارای پذیرش 
از یکی از دانش��گاه های خارجی باشند، مس��ائل و مشکالت دوچندانی 

برایشان به وجود می آورد.

با این شمشیر دو لبه چه باید کرد؟
پر واضح است که کشور ما همانند هر کشور دیگری باید رویکرد خود را 
در قبال مسئله خروج دانشجویان مشخص کند. رویکرد کشور می تواند 

در یکی از دو س��ر طیف زیر قرار گیرد. متناس��ب با این که کشور تا چه 
میزان خواهان بکارگیری رویکرد چرخش نخبگان است، می توان موانع 

خروج دانشجویان از جمله نوسانات نرخ ارز را برطرف نمود.
هر پدیده ای دارای محاس��ن و معایبی اس��ت. خروج دانش��جویان برای 
تحصیل در دانش��گاه های خارجی نیز از این قاعده مس��تثنی نمی باشد. 
در گذشته نگاه یک طرفه ای نسبت به خروج دانشجویان از کشور وجود 
داش��ت که منجر به برخوردهای مبتنی بر راهبرد بازدارندگی نس��بت 
ب��ه این پدیده می ش��د. اما نحوه برخورد با این پدی��ده در چند دهه ی 
اخیر تغییر کرده است و چاره جویی و حل وفصل این پدیده مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. در نگرش جدید نس��بت به ای��ن پدیده، متخصصان 
خارج از کش��ور منابع انس��انی تحصیل کرده ای هستند که به واسطه ی 
فعالیت های حرفه ای، آموزش دیده اند و در ش��رایط بهتری مش��غول به 
کارند. اگر کش��وری بتوان��د از این منابع که عمدتاً با س��رمایه دیگران 
شکل گرفته است بهره گیرد، سود بسیار برده است. چرا که این پدیده 
ضمن اینکه منجر به کسب تجارب جدید فرهنگی، آکادمیک، تجاری و 
زندگی برای دانشجویان بین المللی می شود، برای کشور دانشجوفرست 
نیز حائز اهمیت می باشد. تجارب و دانش فارغ التحصیالن و متخصصان 
خارج از کش��ور می تواند نقش مؤثری در رش��د و توسعه توانمندی های 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان کش��ور داش��ته باش��د و به توسعه 
پای��دار در حوزه ه��ای بین المللی بینجامد. با این وجود اس��تفاده از این 
ظرفیت، مس��تلزم بکارگیری سیاست های اثربخش است. در صورتی که 
یک کش��ور دانشجوفرس��ت بتواند با بکارگیری سیاست ها و برنامه های 
اثربخ��ش از ظرفیت علمی، فناوری و مالی متخصصان خارج از کش��ور 
بهره ببرد، می تواند تهدید خروج دانشجویان را به فرصتی برای استفاده 
از متخصص��ان تحصی��ل کرده در خارج از کش��ور تبدی��ل کند. به این 
ترتی��ب، رفع موانع خروج دانش��جویان همزمان با اتخاذ سیاس��ت های 
مناسب برای بازگش��ت و بازبهره مندی از دانشجویان می تواند منجر به 

پررنگ کردن نیمه روشن مهاجرت های تحصیلی شود.
همانطور که پیش تر به تفصیل بحث کردیم، یکی از موانع موجود بر سر 
مهاجرت های تحصیلی، هزینه ی باالی تحصیل در یک دانشگاه خارجی 
می باش��د. تحصیل در خارج از کش��ور با هزینه های قابل توجهی همراه 
اس��ت. به خصوص که مسائل اقتصادی و نوسانات نرخ ارز در چند سال 
اخیر، بیش از پیش در هزینه های زندگی و تحصیل در خارج از کش��ور 
تأثیرگذار بوده اس��ت. با این وجود، برخی افراد ممکن است نظر مثبتی 
نس��بت به این مانع داش��ته باشند و ترجیح دهند دانشجویان همواره با 
این مس��ائل مالی دس��ت و پنجه نرم کنند تا از این طریق از نش��ت یا 
خروج دانشجویان به سایر کشورها جلوگیری کنند. در این خصوص نیز 

باید در نظر داش��ته باش��یم که تحریم و مسائل مالی تنها یکی از موانع 
دانشجویان برای تحصیل در خارج از کشور هستند و پیشران های بسیار 
زیاد دیگری وجود دارند که این افراد را به سمت مهاجرت های تحصیلی 
س��وق می دهند. بنابراین اس��تفاده از این اهرم برای ممانعت از افزایش 
مهاجرت های تحصیلی، تنها یک راهکار موقتی است و باید در خصوص 

این مسئله در بلندمدت چاره اندیشی شود.
به این ترتیب، اگر ایران نیز همانند بس��یاری از کش��ورهای توسعه یافته 
جه��ان، رویکرد چرخش نخبگان را اتخاذ کن��د، می تواند ضمن رفع یا 
تس��هیل موانع مهاجرت برای دانش��جویان، موانع ارتباط آنان با کشور 
مبدأ را نیز برطرف کند تا موجب سرریز علم، فناوری و دانش بیشتری 
از کش��ورهای پیش��رفته به ایران شود. عالوه بر این، می تواند با استفاده 
از سیاس��ت های اثربخش بازگش��ت و بازبهره مندی، دانشجویان یا علم 
و دانشش��ان را به کش��ور بازگرداند ت��ا از تمام ظرفی��ت علمی و مالی 

متخصصان خارج از کشور استفاده کند.
بنابراین با نظر به رویکرد چرخش نخبگان، باید برای حل مسئله نوسان 
نرخ ارز که یکی از موانع موجود بر سر مهاجرت های تحصیلی است، چاره 
اندیش��ی شود. یکی از مواردی که می تواند به حل این مسئله بینجامد، 
اولویت قرار دادن اعطای ارزهای دانش��جویی به دانشجویان مشغول به 
تحصیل در خارج از کش��ور اس��ت. چرا که اکثریت دانش��جویان ایرانی 
خارج از کش��ور به دالیلی همچون اقامت طوالنی مدت در خارج، عدم 

امکان داشتن شغل و درآمد مالی، پرداخت شهریه، پرداخت هزینه های 
س��فر، عدم امکان اس��تفاده از خوابگاه های دانشجویی و همچنین عدم 
امکان اس��تفاده از وام های دانش��جویی متداول، تأثیرپذیری بیش��تری 
نس��بت به س��ایر اصناف مش��مول مصارف ارز خدماتی دارند. بنابراین 
دریاف��ت ارز یارانه ای نقش حیاتی در کیفیت زندگی دانش��جویان دارد 
و چه بس��ا ممکن اس��ت در ادامه اقامت و اتمام دوره تحصیلی آنها نیز 
تأثیرگذار باشد. با این وجود، بر اساس آخرین اطالعیه بانک مرکزی، ارز 
دانشجویی به نرخ بازار پرداخت می شود که برای رفع این مسئله باید در 
این خصوص چاره اندیش��ی شود. ضمن اینکه ارائه تسهیالت بیشتر و یا 
جایگزین از جمله بلیط رایگان و یا با تخفیف باال حداقل یکبار در سال 
و تخصیص کمک هزینه اس��کان دانشجویان متأهل که امکان استفاده 
از خوابگاه های دانشجویی را ندارند، از مواردی هستند که می توانند در 
دستور کار سیاست گذاران قرار گیرند تا با رفع یکی از موانع اساسی بر 
سر خروج و حفظ ارتباط با دانشجویان مشغول به تحصیل در کشورهای 
خارجی، ش��رایط بازگشت و بازبهره مندی از ظرفیت های علمی، فناوری 

و مالی متخصصان خارج از کشور مهیا شود.
ناگفته نماند، ارائه خدمات فوق به دانش��جویان مش��غول به تحصیل در 
خارج از کشور، می تواند با شرایطی از قبیل الزام به بازگشت یا خدمت 
ب��ه ایران صورت بگیرد ت��ا از این طریق نگرانی های موجود در خصوص 

عدم بازگشت و مهاجرت دائمی این افراد نیز مرتفع شود.
--------------
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BOP  تراز پرداخت ها 
Capital Outflow  جریان خروجی سرمایه
Capital Flight  فرار سرمایه
Caddington کادینگتون
Hot Money  پوِل سوزان

نگاهی بر تفاوت فرار سرمایه 
و خروج سرمایه از ایران

یک��ی از پایه های اصلی فعالیت های اقتص��ادی ارتباط با بخش خارجی 
است و مبادالت این بخش تحت استانداردی به نام تراز پرداخت ها  ثبت 
می ش��وند.  در حقیقت تراز پرداخت ها به معنای  ثبت تمامی مبادالت 
میان یک کش��ور با دنیای خارج اس��ت که معموالً در بازه های س��االنه 
مش��خص می گردند. این تراز ش��امل پرداخت های الزم برای صادرات و 
واردات، خرید و فروش دارایی ها و انتقاالت مالی اس��ت. زمانی که یک 
کش��ور وجوه��ی را از یک منبع خارجی دریاف��ت می کند، یک ورودی 

برای تراز پرداخت ها ثیت می گردد. منابع ورودی ش��امل صادرات، اخذ 
وام، سرمایه گذاری و درآمد ناشی از دارایی های خارج از کشور است. از 
سوی دیگر هر زمان که یک کشور جریان خروجی وجوه از کشور داشته 
باش��د، مانند واردات کاال و خدمات یا زمانی که در دارایی های خارجی 
س��رمایه گذاری می کن��د، این عمل به عنوان ی��ک خروجی یا بدهی در 
تراز پرداخت ها ثبت می گردد. زمانی که تمامی اجزاء تراز پرداخت ها به 
درس��تی ثبت گردند، تراز پرداخت ها می بایس��ت صفر شود، یعنی هیچ 

  

      علی افضلی
            محقق و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

مازاد یا کس��ری وجود نداش��ته یاشد. مثاًل زمانی که یک کشور بیش از 
میزان صادرات خود واردات داش��ته باش��د، یعنی کس��ری تراز تجاری، 
این کس��ری از طرق دیگر تراز خواهد ش��د، مثل وجوه س��رمایه گذاری 
خارجی، کاهش ذخایر بانک مرکزی و یا اخذ وام از دیگر کشورها. صفر 
ب��ودن مجموع تراز پرداخت ها به لح��اظ نظری از تعادل بازارهای ارزی 
نشات می گیرد و به لحاظ حسابداری به دلیل قواعد حسابداری مبادالت 

بین المللی مثل حسابداری دوگانه. 
مفاهیم جریان خروجی س��رمایه و فرار س��رمایه در اقتصاد چه تعبیری 
دارن��د؟ همانط��ور که بیان ش��د، جریان خروجی س��رمایه ش��امل هر 
مبادله ای با کش��ورهای خارجی اس��ت که متضمن یک خروجی وجوه 
باش��د، در حقیق��ت واردات، س��رمایه گذاری در دارایی ه��ای خارجی و 
هرگون��ه جریان خروجی دیگ��ر تحت عنوان جریان خروجی س��رمایه  
ش��ناخته می ش��ود. اما فرار سرمایه  یا آنچه در ایران بعضاً با نام "خروج 
س��رمایه" شناخته می ش��ود، مفهومی متفاوت است. نخست بایست در 
نظر داش��ت که فرار س��رمایه یک کمیت تخمینی اس��ت که روش های 
متفاوتی برای تخمین آن وجود دارد که بعضاً نتایج بس��یار متفاوتی را 
در پی دارد. نگاه های مختلفی به فرار سرمایه وجود دارد، نگاه گسترده 
به فرار س��رمایه هر گون��ه جریان خروجی س��رمایه که موجب کاهش 
مطلوبی��ت ملی ش��ود را فرار س��رمایه تعبیر می کن��د. برخی دیگر فرار 
س��رمایه را تغییر در دارایی های بین المللی یک جامعه می دانند که در 
پاس��خ به پیش بینی منفی و غیرمعمول از بازده و ریس��ک دارایی های 
آن کش��ور رخ می دهد که معم��والً در حالت وجود تعارض میان انگیزه 
سرمایه گذاران و دولت ها ظهور پیدا می کند. برخی دیگر نیز فرار سرمایه 
را به عنوان معامالت غیرقانونی تعریف می کنند و آن را حالتی می دانند 
که بازرگانان س��رمایه ها را به وس��یله دستکاری اسناد تجاری در خارج 
از کش��ور نگه داری می کنند. البته این تعابی��ر مختلف لزوماً با همدیگر 
متعارض نیس��تند، بلکه هر کدام جنبه ای از فرار س��رمایه را مورد توجه 
قرار می دهند. روش های متعددی برای اندازه گیری فرار س��رمایه وجود 
دارد که مجال توضیح آن در اینجا وجود ندارد، فقط به عنوان مثال به 
دو روش اش��اره می ش��ود. به عنوان مثال روش "کادینگتون " متضمن 
اندازه گیری اکتس��اب دارایی های خارجی توس��ط بانک ها و افراد بعالوه 
اش��تباهات و از قلم افتادگی های موجود در تراز پرداخت ها است. روش 
"پوِل سوزان " تغییر در سرمایه کوتاه مدت بخش خصوصی و اشتباهات 
و از قل��م  افتادگی ه��ا را مدنظر قرار می دهد و نس��بت ب��ه روش قبلی 

محدودتر است.

 اما این روش ها در حقیقت چه اتفاقاتی را پوشش می دهد و چه معنایی 
را ب��ه همراه دارد؟ مهاج��رت و خرید دارایی های غیرمنقول در خارج از 
کش��ور در کجای این معادالت ق��رار دارد؟ در کوتاه و میان مدت بخش 
اعظم رقم فرار سرمایه می تواند ناشی از اعمالی شامل خرید و نگهداری 
ارز توسط افراد )ارز خانگی(، قاچاق ورودی به کشور، مهاجرت و خرید 
دارایی در خارج از کشور باشد. البته باید توجه داشت استفاده از برخی 
روش ها موجب می ش��ود مبادالت بخش دولتی و عمومی نیز به عنوان 
فرار سرمایه درنظر گرفته شود که به نظر استفاده از آن روش ها منطقی 
نیس��ت. پس باید چند نکته را درنظر داش��ت، نخست اینکه روش های 
متفاوتی برای تخمین فرار س��رمایه وجود دارد، فرار س��رمایه از آنجایی 
که اغلب ش��امل جزئی به نام اشتباهات و از قلم افتادگی ها است، صرفاً 
به معنای خروج س��رمایه به دلیل مهاجرت و خرید دارایی در خارج از 
کش��ور نیست، زیرا بحث قاچاق ورودی و خروجی و همچنین نگهداری 
ارز خانگی کاماًل بر این رقم موثر هستند، بعالوه اینکه برخی از روش ها 
بخش��ی از افزایش ذخایر ارزی دولت ها را نیز به حس��اب می آورند. اما 
فرار س��رمایه چه مقدار اس��ت و چه حجمی از آن مربوط به مهاجرت و 
خرید دارایی غیرمنقول در خارج است؟ همانطور که بیان شد روش های 
مختلف تخمین های متفاوتی را به دست می دهند و حجم فرار سرمایه 
در س��ال  های مختلف به هیچ وجه با یکدیگر برابر نیس��ت. اما روند فرار 
سرمایه به دست آمده از روش های مختلف تقریباً الگوی یکسانی دارد به 
این معنا که سری زمانی آن ها رفتار کاماًل مشابهی دارد. به عنوان مثال 
احتماالً تمامی روش ها فرار س��رمایه سال 1390 را به عنوان بیشترین 
فرار س��رمایه در س��ال های اخیر نش��ان می دهند. طبق محاسباتی که 
توس��ط نگارنده این یادداشت صورت پذیرفته است )بعنوان یک کار در 
حال توسعه که هنوز بصورت رسمی منتشر نشده است(  فرار سرمایه با 
تعریف محدود در 20 سال گذشته به صورت متوسط ساالنه حدود 10 
میلیارد دالر است. در پایان نگارنده بر این باور است ) بصورت تخمینی( 
که احتماالً نیمی از حجم متوس��ط  فرار س��رمایه سالیانه از ایران ) 10 
میلیارد دالر( می تواند مربوط به مهاجرت و خرید دارایی های غیرمنقول 

خارج از کشور باشد.  
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نگاهی به پدیده »بیش ماندن«  ایرانیان در خارج:

ایرانیان در دوره ترامپ 
چگونه دچار بیش ماندگی در آمریکا شده اند؟

س��االنه میلیون ها نفر در سراس��ر جهان اقدام به جابجایی بین المللی و 
مهاجرت می کنند و از کانال های متنوعی برای اخذ روادید و یا مدارک 
اقامتی اس��تفاده می کنند. برای هر یک از اهداف مهاجرتی و جابجائی 
بین المللی، مدارک مخصوصی از س��وی کش��ور پذیرنده صادر می شود 
و معم��والً در آن ش��رایط اقامت و تاری��خ انقضای دوره اقامت و یا مدت 
زمان اعتبار روادید قید ش��ده اس��ت. در این بین، ممکن است به دالئل 
مختلفی فرد خارجی در موعد مقرر از کش��ور میزبان خارج نش��ود و در 

دوره ای بیش از مدت زمان اعتبار مدارک اقامتی و یا روادید در کشور 
میزبان س��اکن باشد. به طور کلی، این پدیده را »بیش ماندن« در کشور 

میزبان می نامند.
این بیش ماندگی در کشور میزبان دالیل متنوعی می تواند داشته باشد 
از جمله: وضعیت نامناسب معیشتی، اجتماعی و سیاسی در کشور مبدا 
یا وجود چش��م انداز روش��ن تر در کشور میزبان و سایر . همۀ این  موارد، 
فرد  خارجی را به این سمت سوق می دهد که در کشور میزبان بماند و 

  

      مصطفی بوشهری
           پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

در تاریخ معین شده برای خروج اقدام نکند. بدیهی است که این موضوع 
پیامدهایی را برای فرد خارجی و کشور میزبان در بر خواهد داشت.

اگرچه کش��ورهای گوناگون هریک قوانین و مقررات خود را نس��بت به 
بیش ماندگ��ی مهاجران در کش��ور خود دارند، با این ح��ال تمرکز این 
نوشتار به شکل اختصار بر روی ایرانیانی است که وضعیت بیش ماندگی 

در آمریکا بین سال های 2016 تا 2019 داشته اند. 

تعریف »بیش ماندن«؛ مورد آمریکا
بیش مان��دن بدین معناس��ت که فردی بیش از دورۀ مجاِز تعیین ش��ده 
و قانونی خود در کش��ور میزبان بماند. همچنین، بدیهی اس��ت که هر 
فردی به منظور انجام کار و برنامه مش��خصی به کشور دیگری می رود؛ 
اگ��ر وی فعالیتی جز آنچه باید انجام ده��د، جزو افراِد با بیش ماندن به 
شمار می رود. برای مثال، یک دانشجو در ایاالت متحده با دریافت ویزای 
اف-1  با هدف گذراندن یک درس یا رش��ته به آمریکا می رود؛ اگر در 
هن��گام درس خواندن کاری جز این انج��ام دهد وضعیت خود را نقض 
کرده و جزو آماِر افراِد با بیش ماندن محس��وب می ش��ود. همچنین، این 
دانش��جو بعد از اتمام تحصیل یا بای��د خاک آمریکا را ترک کند و یا به 

مقطع تحصیلی دیگری رود.

نحوه شناسایی بیش ماندن در آمریکا
اداره گمرک و حفاظت مرزی ایاالت متحده آمریکا  برای شناس��ایی و 
طبقه بن��دِی غیرمهاجران، به عنوان بیش ماندن، از  سیس��تم اطالعات 
ورود و خ��روج )آدیس(  اس��تفاده می کند. این اداره با اس��تفاده از این 
سیستم، سوابق خروج و تغییر وضعیت ویزا را با سوابق جمع آوری شده 
از فراین��د پذی��رش مطابق��ت می دهد. اداره گم��رک و حفاظت مرزی، 
همچنین، وضعیت غیرمهاجران را از طریق فرایندهای بررس��ِی دستی 
)غیررایانه ای( برای پشتیبانی از اقدامات قانونِی احتمالی انجام می دهد.

بدین منظور، اداره گمرک و حفاظت مرزی ایاالت متحده آمریکا دو نوع 
بیش ماندن را شناسایی می کند: 1( افرادی که خروج از کشور آنان ثبت 
نشده یا وضعیت و نوع ویزای آنان تغییر نیافته است )مهاجران مشکوک 

به بازنگشته(، و 2( افرادی که تاریخ خروج آن ها پس از پایان دورۀ مجاِز 
اقامت ثبت شده است )مهاجراِن دیر خارج شده(.

وزارت امنیت داخلی آمریکا  هرساله گزارشی را با عنوان »گزارش ورود/
خروج بیش ماندن« منتش��ر می کند.  هدف از این گزارش شناسایی نرخ 
بیش ماندن در س��ال مربوطه بر اس��اس ملیت اف��راد در تمام گروه های 
مهاجرتی پذیرش یافته اس��ت. این گروه های پذیرش یافته عبارت اند از: 
خانواده ها و کارگران موقت )کارگران و کارورزان موقت، افراد انتقال یافته 
بین شرکت ها، افرادی که قصد دیدار از بستگان و فرزندان خود را دارند، 
معامله گران معاهده ای  و س��رمایه گذاران(، دانشجویان، بازدیدکنندگان 
تبادلی، بازدیدکنندگان موقت با اهداف سیاحتی، بازدیدکنندگان موقت 
با اهداف تجاری، همسران غیرآمریکایِی شهروندان و فرزندان آمریکایی 

و سایر گروه های پذیرش شده.

ایرانیان و بیش ماندگی در آمریکا
در دوره ریاس��ت جمهوری دونال��د ترامپ، س��خت گیری هایی در بخش 
ویزای مهاجرتی و دانشجویی برای برخی از کشورها پیش آمد. یکی از 
مش��هورترین این سخت گیری ها فرمان اجرایی ترامپ در سال 2017 با 
عنوان »حفاظت از ملت در برابر ورود تروریست های خارجی به آمریکا« 

بود که به »ممنوعیت علیه مسلمانان«  نیز معروف است.
لذا هدف این نوشتار، با بررسی آمار منتشر شده از سوی وزارت امنیت 
داخلی آمریکا درباره بیش ماندن در بازه زمانی  2016 تا  2019 میالدی، 
ب��ه دس��ت دادن تحلیلی از وضعی��ت ایرانیان مهاجر ب��ه آمریکا بوده و 
همچنی��ن یافتن پاس��خی مبنی بر اینکه که آیا این س��خت گیری های 
مهاجرت��ی تاثیری بر نرخ بیش ماندگی ایرانیان در این س��ال ها داش��ته 

است یا خیر؟
به طور کلی، نرخ ایرانیانی که دچار بیش ماندگی در آمریکا ش��ده اند در 

سه دسته گروه مهاجرتی در آمریکا ثبت شده اند؛
  ایرانیانی که با ویزای سیاحتی یا تجاری به آمریکا رفته اند،

  ایرانیانی که با ویزای تحصیلی به آمریکا رفته اند،
  ایرانیانی که با سایر انواع ویزاها )مانند کارگران و کارآموزان موقتی، 

دیدار از خانواده و فرزندان( به آمریکا رفته اند.

تعداد خروجی های سال
مورد انتظار )نفر(

مهاجراِن دیر 
خارج شده )نفر(

مهاجران مشکوک به 
بازنگشته )نفر(

مجموع اقامت های 
بیش از حد )نفر(

مجموع نرخ اقامت های 
بیش از حد

نرخ اقامت های 
بیش از حد مشکوک در 

داخل کشور

۲۰16۲374۹1۲15887۰۹%۲.۹۹%۲.48

۲۰17175۰6۹454۰634%3.6۲%3.۰8

۲۰18۹14۹7۹۲34313%3.4۲%۲.56

۲۰1۹13۹161۲4۰3۰1%۲1.64%17.۲5

منبع: وزارت امنیت داخلی آمریکا

جدول )1(: ایرانیانی که با ویزای سیاحتی یا تجاری به آمریکا رفته اند
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نمودار )1(: مجموع نرخ بیش ماندن ایرانیانی که با ویزای سیاحت و 
تجارت به آمریکا رفته اند

در جدول )1( مش��اهده می ش��ود که نرخ بیش ماندگی ایرانیانی که با 
ویزای سیاحتی یا تجاری به آمریکا سفر کرده اند، پس از سال 2018 
شدیداً افزایش پیدا می کند و از حدود 4%، در سال 2018، به بیش 
از 20% در س��ال 2019 می رس��د. دالیلی چند برای این رقم وجود 
دارد ک��ه از حوصله این نوش��تار کوتاه خارج اس��ت؛ اما به طور کلی 
می توان این فرضیه ها را مطرح ساخت که این دوره مصادف بوده است 
ب��ا خروج آمریکا از توافق برجام، جهش نرخ ارز و کاهش چش��م انداز 
مطلوب در ایران و این  عوامل سبب شده که نرخ بیش ماندن ایرانیان 
در آمری��کا افزایش یابد. ناگفته پیداس��ت که هر یک از این فرضیات 
می بایس��ت به بوته آزمون گذاش��ته ش��وند تا بهتر بتوان به صحت و 

سقم آن پی برد.
جدول )2(: ایرانیانی که با ویزای تحصیلی به آمریکا رفته اند:

نمودار )2(: مجموع نرخ بیش ماندگی ایرانیانی که با ویزای تحصیلی به 
آمریکا رفته اند

جدول )2( نرخ دانش��جویان ایرانی را نش��ان می دهد که با ویزای تحصیلی به 
آمریکا مهاجرت کرده اند و همانطور که پیداست نرخ بیش ماندن آنان در این 
سال ها روند کاهشی داشته است. چند دلیل را می توان برای این روند برشمرد؛ 
برآمدن ترامپ در آمریکا و س��خت گیری های مهاجرتی در این س��ال ها باعث 
شده دانشجویان ایرانی کمتر تمایل به ماندن در آمریکا داشته اند. همچنین، 
اعمال مجدد تحریم ها و مش��کالت پیش آمده برای افتتاح حس��اب و در کنار 
آن افزایش نرخ ارز در ایران بر دانشجویان و وضعیت مالی آنان تاثیر گذاشته 
باش��د و می تواند تاحدودی عدم تمایل دانشجویان ایرانی در آمریکا را در این 
دوره تبیین کند. افزون  بر این، کشورهای دیگری نظیر کانادا نیز توانسته اند 
به تدریج به مقصد اول دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل و زندگی تبدیل 

شوند و آمریکا دیگر مقصد اول دانشجویان ایرانی به شمار نمی رود.

نمودار )3(: مجموع نرخ بیش ماندگی ایرانیانی که با سایر ویزاها به 
آمریکا رفته اند

در جدول )3( نیز مش��اهده می ش��ود که نرخ بیش ماندن ایرانیانی که با سایر 
اه��داف ب��ه آمریکا رفته اند کاهش چش��مگیری، از 16% در س��ال 2016 به 
کمتر از 6% در س��ال 2019، داش��ته اس��ت. معموالً عمده ایرانیانی که با این 
نیت تصمیم به مهاجرت به آمریکا می گیرند، افرادی  هس��تند که بس��تگان یا 
فرزندانشان در آنجا حضور دارند و همینطور تصمیماتشان تحت تاثیر عوامل 
اقتصادی قرار دارد. افزایش نرخ ارز و همینطور کاهش ورود دانشجویان ایرانی 

به آمریکا در این سال ها می تواند تاحدودی این روند نزولی را تبیین نماید.

 نمودار )4(: مقایسه نرخ بیش ماندن ایرانیان با ویزاهای گوناگون مهاجرتی به آمریکا

جمع بندی
ش��واهد و آمارها حاکی از آن اس��ت که نرخ بیش ماندگی ایرانیان با توجه به 
ویزای مهاجرتیش��ان به آمریکا )تحصیلی، س��یاحتی و تجاری، سایر اهداف( 
متفاوت است. در سال 2016، صرفاً 6,7% دانشجویان ایرانی در آمریکا دچار 
وضعیت بیش ماندگی بودند و این آمار در سال 2019 با کاهش پنجاه درصدی 

به رقم 3,37% رسیده است.
نرخ بیش ماندگی ایرانیانی که با ویزای تجاری و سیاحتی قدم به خاک آمریکا 
گذاش��ته اند بیش از س��ایر گروه های مهاجر ایرانی است. این نرخ پس از سال 
2018 رشد چشمگیری پیدا می کند و از حدود 3,4% در سال 2018 به بیش 
از 21,5% در سال 2019 می رسد.همچنین نرخ بیش ماندگی ایرانیانی که با 
ویزایی بغیر از تجاری، سیاحتی یا تحصیلی به آمریکا سفر کرده اند نیز کاهش 
چش��مگیری داش��ته است. این نرخ در سال 2016 حدود 16% بود که با یک 

روند کاهشی به حدود 5% در سال 2019 کاهش یافته است.
در مجموع، نرخ بیش ماندگی ایرانیانی که ویزای تجاری یا س��یاحتی از س��فر 
به آمریکا داشته اند رشدی چشمگیر، به ویژه بعد از 2018، داشته است و نرخ 
بیش ماندگی سایر گروه ها )دانشجویان و سایرین( با کاهش همراه بوده  است.

تعداد خروجی های سال
مورد انتظار )نفر(

مهاجراِن دیر 
خارج شده )نفر(

مهاجران مشکوک به 
بازنگشته )نفر(

مجموع اقامت های 
بیش از حد )نفر(

مجموع نرخ اقامت های 
بیش از حد

نرخ اقامت های بیش از حد 
مشکوک در داخل کشور

۲۰16356781۲3831۹%8.۹4%6.67

۲۰1744187۰۲8۰35۰%7.۹۲%6.34

۲۰18417878۲1۲۲۹۰%6.۹4%5.۰7

۲۰1۹4۰113۹135174%4.34%3.37

منبع: وزارت امنیت داخلی آمریکا

تعداد خروجی های سال
مورد انتظار )نفر(

مهاجراِن دیر 
خارج شده )نفر(

مهاجران مشکوک به 
بازنگشته )نفر(

مجموع اقامت های 
بیش از حد )نفر(

مجموع نرخ اقامت های 
بیش از حد

نرخ اقامت های بیش از حد 
مشکوک در داخل کشور

۲۰1663۲۲18۲1۰3%16.3%1۲.۹8
۲۰171۲7416871۰3%8.۰8%6.83
۲۰1811۰۲۹5867%6.۰8%5.۲6
۲۰1۹87۹63۹45%5.1۲%4.44

منبع: وزارت امنیت داخلی آمریکا

جدول )3(: ایرانیانی که با سایر ویزاها به آمریکا رفته اند
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طرح ساماندهی اتباع خارجی 
غیر مجاز در ایران 

از قابلیت اجرایی شدن تا افزایش ماندگاری مهاجران!

طی هفته های اخیر طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز که در مهر 
ماه 1399 در مجلس اعالم وصول ش��د، م��ورد توجه جامعه مهاجران، 
پژوهشگران، سیاستگذاران و اصحاب رسانه  قرار گرفته است. آنچه بیش 
از همه باعث حساس��یت جامعه نسبت به این طرح شد، مسأله مجازات 
س��نگین برای اتباع خارجی غیرمجاز در ماده اول این طرح بود. اگرچه 
در ماده اول این طرح مجازات درجه 6 برای این اتباع مطرح شده است، 
اما در روزهای نخس��ت انتش��ار این خبر، برخی از رسانه های داخلی و 

خارجی و همچنین رس��انه های اجتماعی، بخصوص رسانه های شناخته 
ش��ده در میان مهاجران افغانس��تانی در ایران به اشتباه اعالم کردند که 
مجازات درجه 1 )25 س��ال زندان و جریمه 100 میلیون تومانی( برای 
این اتباع در نظر گرفته شده است. اینکه علت اعالم مجازات درجه 1 در 
برخی از رسانه ها، حساسیت بخشی به موضوع بوده و یا اهداف دیگری 
پش��ت آن بوده است، موضوع این یادداشت نیست. هدف این یادداشت 

تحلیلی بر محتوای این طرح غیر کارشناسی است. 

قب��ل از طرح اخیر مجلس، "طرح س��اماندهی اتباع بیگانه" در اس��فند 
1394 وصول و در آبان 1395 پس از بررسی و نقد از سوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی به دلیل ابهام طرح، هزینه باالی اسکان 
تم��ام پناهندگان در اردوگاه ها، محدود بودن محتوای طرح به مس��ائل 
اشتغال اتباع خارجی، رد شد. طرح سال 1394 به موضوع تهدید "اتباع 
بیگانه" برای اشتغال نیروی کار تأکید داشت و در تالش بود تا با اعمال 
مجازات و س��خت گیری بیشتر، اولویت اش��تغال را به نیروی کار ایرانی 
دهد. در این طرح نیز موارد غیر کارشناسی و غیر قابل اجرایی همچون 
م��اده اول آن مط��رح ش��ده بود که اعالم می-داش��ت ک��ه پناهندگان 
}دارندگان کارت آمایش{ تنها امکان استقرار در اردوگاه های مرزی که 
تحت نظر وزارت کشور است را دارند. با توجه به حضور حدود 980 هزار 
پناهنده ثبت ش��ده در ایران و اس��کان تنها حدود 30 هزار پناهنده در 
21 اردوگاه )مهمانشهر(، بدیهی است که اسکان چنین جمعیت باالیی 
در اردوگاه ه��ا امکان پذیر نخواهد بود. در نتیجه این طرح به دالیل ذکر 
شده در کمیسیون مربوطه رد شد. در مجموع این یادداشت در نظر دارد 
تا با بررس��ی ابعاد و اثرات طرح ارائه ش��ده در مجلس، به اصالح نواقص 
آن و رسیدن به طرح ساماندهی دقیق تر و جامع تر در زمینه جلوگیری 
از ورود و اقامت اتباع خارجی فاقدمدرک یاری رس��اند. در این راس��تا و 
در جه��ت ارائه تصویری جامع از اتباع خارجی در ایران ابتدا به معرفی 
اجمالی از گروه های مختلف اتباع خارجی در ایران پرداخته می شود. 

از مجموع حدود 20 میلیون پناهنده ثبت ش��ده توس��ط کمیس��اریای 
عال��ی ملل متحد در امور پناهندگان )UNHCR( در جهان در س��ال 
2019، ح��دود پن��ج درصد آنها )979 هزار و 400 نفر( در ایران حضور 
دارن��د. البته مدیرکل ام��ور اتباع و مهاجرین خارج��ی در مصاحبه ای 
ب��ا ایرنا در تیر م��اه 1399 اعالم کرد که تع��داد پناهندگان )دارندگان 
کارت آمای��ش( در ایران در حدود 800 هزار نفر اس��ت1 . بخش عمده 
اتباع خارجی در ایران را اتباع افغانس��تانی تش��کیل می دهند، بطوریکه 
در سرش��ماری س��ال 1395 مرکز آمار ایران، از مجموع یک میلیون و 
650 ه��زار تبعه خارجی در ایران، یک میلیون و 580 هزار نفر را اتباع 
افغانستانی تش��کیل می دهند. از مجموع 980 هزار پناهنده ثبت شده 
نیز در حدود 951 هزار نفر را پناهندگان افغانستانی تشکیل می دهند. 
البته در کنار پناهندگان، دو گروه دیگر از اتباع افغانستانی، شامل اتباع 
دارای گذرنام��ه )در حدود 450 هزار نفر( و همچنین اتباع فاقدمدرک 
در ایران زندگی می کنند2  که طرح س��اماندهی ارائه ش��ده نیز مربوط 
ب��ه گروه آخر اس��ت. این گروه از اتباع خارجی ک��ه تقریبا اغلب آنها را 
اتباع افغانستانی تشکیل می دهند، اجماع مشخصی بین سیاستگذاران، 
دانش��گاهیان و رسانه ها برای اس��تفاده از عنوان مشخص برای معرفی 
ای��ن گروه وجود ندارد. در س��ال های اخیر در ادبیات سیاس��تگذاران و 
رسانه ها اغلب از عناوینی همچون غیرمجاز )Unauthorized( و غیر 
قانونی )Illegal( اس��تفاده شده است و در مقابل در جامعه دانشگاهی 
اغل��ب با عناوینی چون فاقدمدرک )Undocumented( و نامتعارف 
)Irregular( مورد خطاب قرار گرفته اند. اگرچه همه عناوین استفاده 
ش��ده به معنای عدم ورود قانونی و یا اقامت بدون مدرک معتبر اس��ت 
اما از منظر حقوقی و یا سیاس��ی ای��ن عناوین تفاوت هایی با هم دارند. 
جمعی��ت مهاجران فاقدمدرک در ایران مش��خص نیس��ت اما برخی از 

پژوهش��گران و یا مس��ئوالن تعداد آنها را بین یک تا دو میلیون تخمین 
می زنن��د. بعالوه در دهه 1390 از طریق انجام طرح سرش��ماری اتباع 
فاقدمدرک تالش گردید که اقدام به شناسایی جمعیت این اتباع گردد؛ 
اگرچ��ه بخش قابل توجهی از اتباع فاقدمدرک به دالیل مختلف در این 
طرح ها شرکت نکردند. موضوع ناشناخته بودن تعداد جمعیت این گروه 
از اتباع خارجی در کنار عدم ش��ناخت کاف��ی از ویژگی های جمعیتی، 
اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی آنها، حکمرانی و سیاستگذاری مهاجران 

فاقدمدرک را با چالش جدی مواجه می کند. 

آثار طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز
در نگاه اول به متن طرح تهیه ش��ده توس��ط 32 نماینده مجلس نکته 
مهمی به چشم می خورد که شاید بتوان گفت همین نکته کل داستان 
طرح و مبهم بودن آن را نش��ان می دهد. این طرح فاقد "مقدمه )دالیل 
توجیهی( است". بعبارتی دیگر تهیه کنندگان طرح دالیل توجیهی خود 
را برای تش��ریح هدف و خروج��ی این طرح ارائ��ه ننموده اند. از این رو 
نمی توان تحلیل کرد که قانونگذار با ارائه این طرح به دنبال چه هدفی 
اس��ت یا چه عواملی باعث ارائه آن ش��ده است. اما محتوای طرح نشان 
می ده��د که هدف، س��خت گیری بیش��تر بر اتباع خارج��ی غیرمجاز و 
نظارت بیشتر بر فعالیت اتباع مجاز )از جمله ماده 11 و تبصره آن( در 
کشور است. در ادامه به بررسی جوانب و اثرات اقتصادی-اجتماعی طرح 
بر اتباع خارجی اش��اره می شود؛ بدیهی اس��ت که دیگر جنبه های این 
طرح از جمله مسأله قاچاق بران و یا شیوه برخورد با خودروهای حامل 

اتباع فاقدمدرک نیز قابل تحلیل و نقد است. 

آثار اقتصادی: آسیب به برخی از مشاغل
توزی��ع اتباع خارجی در ایران براس��اس قوانین مناط��ق ممنوعه برای 
اقامت و تردد که از اوایل دهه 1380 اجرا ش��ده اس��ت، تحت تأثیر قرار 
گرفته اس��ت. بطوریکه از مجموع 31 اس��تان کشور، 17 استان )شامل 
اس��تان های مرزی( به طور کامل، و 11 اس��تان تا حدودی )محدودیت 
تعدادی از شهرستان ها( برای اقامت و تردد اتباع خارجی ممنوع هستند 
و تنها س��ه استان تهران، البرز و قم بطور کامل برای اقامت و تردد آنها 
مجاز اس��ت. بعبارتی دیگر، اتباع خارجی کمتر در اس��تان های مرزی و 
اس��تان های با نرخ بیکاری باال حضور دارند. از س��وی دیگر اغلب اتباع 
خارجی در ایران و بخصوص اتباع فاقدمدرک در مشاغل با سطح مهارت 
و دس��تمزد پایین در ایران مش��غول به کار هس��تند که در اغلب موارد 
نیروی کار ایرانی تمایلی به حضور در این مشاغل ندارد. بعالوه با خروج 
نی��روی کار اتباع خارجی، فرایند تولید در برخی از مش��اغل و خدمات 
دچار اختالل می-گردد که نمونه آن مش��اغل مرتبط با خدمات شهری 
یا خوش��ه های سنگ است. در نتیجه ارائه هر گونه طرح در زمینه اتباع 
خارجی مس��تلزم توجه به ابعاد اقتصادی آن، علی الخصوص بر مشاغل 

وابسته به نیروی کار خارجی است. 
در ط��رح مذکور که در تالش برای س��اماندهی اتباع خارجی غیرمجاز 
از نظر ورود، تردد، اقامت و اش��تغال اس��ت، به مجازات افرادی که به 
اقامت و تردد آنها کمک می کنند، اشاره شده است. در این ارتباط باید 
به ریش��ه های حضور مهاجران فاقدمدرک افغانس��تانی در کشور توجه 

  

      داود عیوضلو
           پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران
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کرد. براس��اس مطالعات متعدد انجام ش��ده در دهه های اخیر، جنگ و 
خشونت، نرخ بیکاری باال و خشسکسالی، مهمترین عوامل رانشی برای 
مهاجران افغانس��تانی مطرح ش��ده است. از س��وی دیگر عوامل جاذب 
در کش��ورهای مقصد نیز در مهاجرت و جابجای��ی آنها تأثیرگذار بوده 
است که دسترس��ی به فرصت های شغلی مهمترین آن است. برخی از 
محقق��ان در چارچوب نظام تولید س��رمایه داری به موضوع نیروی کار 
مهاجر نگاه می کنند، بطوریکه این نیروی کار به دلیل موقعیت حقوقی 
ضعی��ف، دارای مزیت های��ی برای کارفرمایان اس��ت.3 از این رو همواره 
ادعا ش��ده اس��ت که یک��ی از گروه های ذی نفع در حض��ور نیروی کار 
مهاجر و به خصوص مهاجر فاقدمدرک در کش��ور، کارفرمایان هستند 
که البته در س��ال های گذش��ته مجازاتی برای آنها به دلیل بکارگیری 
نیروی کار فاقدمدرک در نظر گرفته شده است. در حال حاضر جریمه 
بکارگی��ری نی��روی کار فاقدم��درک و فاقد کارت کار ب��ه ازای هر روز 
بکارگیری بیش از 300 هزار تومان اس��ت و در صورت تکرار، مجازات 
حبس نیز برای کارفرما در نظر گرفته ش��ده اس��ت. اما در ماده ش��ش 
طرح س��اماندهی اتباع خارجی غیرمجاز تنها مجازات مادی )جریمه تا 
س��قف 100 میلیون ریال( و پلمپ در نظر گرفته ش��ده اس��ت. به نظر 
می رس��د در مقایسه با دیگر ماده های س��ختگیرانه این طرح، مجازات 
در نظر گرفته ش��ده برای کارفرمایان متخلف، خفیف تر است. مطالعات 
انجام ش��ده حاکی از این است که مجازات های کنونی برای کارفرما به 
دلیل بکارگیری نیروی کار غیرقانونی بازدارنده نبوده و سود بکارگیری 
نیروی کار مهاجر فاقدمدرک به اندازه ای وسوس��ه برانگیز اس��ت که در 
اغلب مواقع کارفرما حاضر به پرداخت جریمه های مقرر شده است. در 
مجموع به نظر می رس��د ش��اهد یک تغییر رویکرد در طرح ارائه شده 
از مجازات بیش��تر کارفرما به س��مت مجازات بیشتر اتباع )نیروی کار( 

فاقدمدرک هستیم. 

اثرات اجتماعی و قابلیت اجرایی شدن طرح 
مس��أله برخورد با مهاجران فاقدمدرک در کش��ور در دهه های گذشته 
نیز مطرح بوده است و قانونگذار مجازات هایی را برای چنین مهاجرانی 
از جمله جریمه و حتی حبس در نظر گرفته است.4 اگرچه در سال های 
گذشته ساالنه چند هزار نفر از اتباع فاقدمدرک در کشور شناسایی و از 
کشور اخراج )رد مرز( شده اند اما به نظر می رسد حتی در صورت تکرار 
حضور در ایران بدون داشتن مجوزهای الزم، مجازات حبس برای آنها 
صادر نمی ش��ود. در نتیجه پس از شناس��ایی این اتباع، فرایند خروج 
آنها از کشور آغاز می گردد. از اینرو مجازات حبس به دلیل هزینه های 
ب��االی نگهداری این افراد در زندان ها و جزای نقدی نیز به دلیل عدم 
توانایی اغلب اتباع فاقدمدرک برای پرداخت آن، کمتر قابلیت اجرایی 
شدن را خواهند داشت. اما جدای از قابلیت اجرا نمودن مجازات، طرح 
مج��ازات برای اتباع فاقدمدرک که اغلب در وضعیت اضطراب ناش��ی 
از دس��تگیری زندگی می کنند، باعث افزایش فش��ارهای روانی بر آنها 
می گردد. بعالوه بخشی از اتباع فاقدمدرک در کشور همراه با خانواده-

ه��ای خود زندگی می کنن��د که در صورت اخراج سرپرس��ت خانوار، 
این موض��وع دارای آثار منفی اجتماعی برای این خانوارها خواهد بود 
و از س��وی دیگ��ر در اغلب م��وارد باعث مهاجرت مج��دد تبعه اخراج 

ش��ده به کشور برای پیوستن به خانواده خواهد شد. همچنین افزایش 
هزینه ه��ای حضور اتب��اع خارجی فاقدمدرک از قبیل کنترل بیش��تر 
مرزه��ا، اعمال مجازات بیش��تر برای مهاج��ر و قاچاق بر، و غیره منجر 
به افزایش مدت زمان حضور مهاجر فاقدمدرک در کشور خواهد شد؛ 
به بی��ان دیگر اگر میانگین حضور مهاجر فاقدمدرک در کش��ور چند 
ماه باش��د با افزایش هزینه های حضور آنها در کش��ور )افزایش هزینه 
قاچاق بر، ترس از دستگیر شدن و غیره(، میانگین زمان اقامت آنها به 

چند سال افزایش خواهد یافت. 

آثار بر مهاجران دارای مدرک:
پنهان کاری و آسیب پذیری بیشتر

ط��رح مذکور عالوه بر اتباع خارج��ی فاقدمدرک، اتباع دارای مدرک را 
نی��ز تحت تأثیر ق��رار می دهد. ماده های 4، 5 و تبصره ماده 11 به طور 
مس��تقیم به اتباع دارای مدرک اش��اره دارد. ماده 4 به موضوع مجازات 
برای کمک به اقامت و تردد اتباع فاقدمدرک پرداخته است: "هر کس با 
انجام اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت یا جابجایی اتباع غیرمجاز، 
اقامت یا تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه 5 و ضبط اموال و 
درآمدهای ناشی از جرم محکوم می شود". از آنجائیکه فرایند مهاجرت 
اتباع فاقدمدرک افغانس��تانی به ایران از طریق شبکه های اجتماعی آنها 
در ای��ران از جمل��ه تس��هیل اقامت و ی��ا یافتن ش��غل از طریق اقوام و 
دوس��تان آنها در ایران انجام می گیرد، اعمال این مجازات بخش عمده 
اتباع دارای م��درک )بخصوص پناهندگان( را متأثر خواهد کرد. بعالوه 
با توجه به اینکه مجازات در نظر گرفته ش��ده از نوع درجه 5 اس��ت و با 
در نظر گرفتن ماده پنجم این طرح، امکان اخراج آنها از کش��ور وجود 
خواهد داشت. ماده پنجم نیز بر اخراج مهاجران دارای مدرک و همسر و 
فرزندان آنها در صورت ارتکاب به جرایم عمدی درجه 6 و باالتر }درجه 
1 تا 6{ اش��اره دارد که ش��امل پناهندگانی که تحت حمایت کمیساریا 
و کنوانس��یون 1951 و پروتکل 1967 آن هس��تند نیز می گردد. اما در 
ماده 11 به مس��أله ضرورت اعالم صورت ام��وال و دارایی های تحصیل 
ش��ده در ایران توسط اتباع مجاز }پناهندگان{ اشاره دارد. از آنجائیکه 
بیش از چهار دهه از حضور پناهندگان افغانس��تانی در ایران می گذرد، 
بخش��ی از این مهاجران اقدام به خرید اموال غیرمنقول کرده اند که به 
دلی��ل منع قانون��ی، این خریدها به صورت قولنام��ه ای انجام می گیرد. 
اگرچ��ه پناهندگان ام��وال غیرمنقول را به نام ف��رد ایرانی معتمد خود 
خریداری و ثبت می کنند، اما در برخی از موارد ش��اهد این هستیم که 
فرد ایرانی با آگاهی از موضوع غیرقانونی بودن خرید این اموال توس��ط 
اتباع خارجی، از واگذاری اموال به تبعه خارجی س��ر باز زده و اقدام به 
کالهبرداری می نماید. حال با مجازات در نظر گرفته ش��ده در ماده 11 
)مج��ازات درجه 5 و ضبط ام��وال( بیش از پیش موقعیت حقوقی اتباع 
خارجی ب��ه عنوان خریدار در مقابل افراد معتمد ایرانی تضعیف ش��ده 
و ام��کان مراجعه اتباع خارجی برای ش��کایت ب��ه دادگاه وجود نخواهد 
داش��ت. بعالوه این احتمال وجود دارد که با اجرای این قانون بخش��ی 
از اتب��اع خارج��ی اقدام به ف��روش اموال غیرمنقول خ��ود کرده و پول 
حاص��ل از آن را در س��ایر حوزه ه��ای اقتصادی از جمله ارز و یا س��که 

سرمایه گذاری کنند.

جمع بندی
اتب��اع فاقدمدرک همواره ب��ه عنوان یک چالش در کش��ورهای مقصد 
مطرح هستند و دولت ها در تالش هستند تا از طریق اعمال سیاست ها 
و در نظ��ر گرفتن مجازات برای این اف��راد و همچنین قاچاق بران مانع 
از حضور آنها به کش��ور ش��وند. از این جهت همچون اغلب کش��ورهای 
جهان این حق برای دولت ها وجود دارد تا در راس��تای اعمال حاکمیت 
و کنت��رل مرزها با پدیده مهاجران فاقدمدرک مقابله نمایند. اگرچه در 
طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز که 32 نفر از نمایندگان مجلس 
آن را تهی��ه کرده اند، ای��رادات و ابهامات زیادی وجود دارد، اما ضروری 
اس��ت تا دولت و مجلس با سیاستگذاری و ارائه طرح-های کارشناسی، 
نس��یت به ساماندهی مهاجران فاقدمدرک در کشور اقدام نمایند. البته 
نباید در مقابل طرح غیر کارشناسی، راهکارهای احساسی و غیر علمی 
ارائه داد؛ موضوعی که توس��ط برخی از افراد در روزهای گذشته مطرح 
گردید؛ بطوریکه با خلط موضوع "مهاجران" و "اتباع غیرمجاز" به یکباره، 
راهکار "ادغام بیشتر" به عنوان پاسخ به چالش حضور اتباع فاقدمدرک 
در ایران در مقابل سیاس��تگذار و خواننده گذاشته شد. حتی اگر فرض 
بر ادغام مهاجران فاقدمدرک باش��د، باید به این سوال پاسخ داد که آیا 
طرف��داران طرح ادغام، س��قفی برای پذیرش مهاج��ران فاقدمدرک در 
نظ��ر دارند و یا معتقد هس��تند که نباید هی��چ محدودیت و کنترلی بر 
حضور اتباع خارجی فاقدمدرک وجود داش��ته باش��د؟!. بدیهی است که 
سیاست اصلی در اغلب کشورهای مهاجرپذیر، مبتنی بر ادغام اجتماعی 
و اقتص��ادی مهاجران و البته ب��ا در نظر گرفتن ظرفیت های داخلی آن 
کش��ورها است. اما آنچه واضح است، مسأله وضعیت قانونی اقامت اتباع 
خارجی در کش��ورهای مقصد اس��ت که تقریبا می-توان گفت در اغلب 
کش��ورهای میزبان مهاجران، گزینه ادغام ساختاری برای اتباع خارجی 
فاقدمدرک چه از نظر دسترس��ی به مش��اغل و چه از نظر دسترسی به 
خدمات اجتماعی همچون خدمات بانکی، بیمه و غیره مطرح نمی گردد؛ 
اگرچ��ه در دوره ش��یوع ویروس کرونا به دلیل بحران ایجاد ش��ده و به 
دالیل بشردوستانه، برخی کشورها با مهاجران فاقدمدرک مدارا کرده و 
امکان دسترس��ی به برخی خدمات را برای آنها فراهم کردند و یا برخی 
از کش��ورها دیپورت پناهجویانی که پاسخ منفی دریافت کرده بودند را 
به تعویق انداختند، اما سیاست قانونی سازی حضور مهاجران فاقدمدرک 
در کش��ورهای مقصد از طریق ارائه کارت های شناس��ایی، س��وق دادن 
آنها به س��مت انتقال وجه )رمیتنس( از مجاری قانونی و همچنین ارائه 
روادید کاری به نیروی کار مهاجر کش��ورهای همسایه )با تعریف سقف 
تعداد روادید برای هر سال( و تعریف مشاغل مجاز برای فعالیت نیروی 
کار مهاجر در زمان صدور ویزا از جمله راهکارهایی اس��ت که در سطح 
جهانی مورد توجه قرار گرفته اس��ت. از این رو، موضوع ادغام ساختاری 
و دسترس��ی مهاجران، اغلب پس از مرحله قانونی سازی حضور و اقامت 
مهاج��ران ص��ورت می-گیرد. البته باید توجه داش��ت که در برخورد با 

پدی��ده مهاجران فاقدمدرک، بخصوص مهاجران افغانس��تانی با در نظر 
گرفتن ظرفیت های کش��ور، همواره رویکرد انسانی و بشردوستانه را مد 
نظر قرار داد؛ زیرا که وضعیت ناامنی و نرخ بیکاری باال در افغانس��تان، 
ام��کان تأمین زندگی را برای این مهاجران س��لب کرده و بخش عمده 
آنه��ا ب��ه ناچار برای تأمی��ن هزینه های زندگی و ی��ا زنده مانی به ایران 
پناه آورده اند. از س��وی دیگر، اگرچه جامع��ه جهانی وظیفه خود را در 
قبال کمک به افغانس��تان و کش��ورهای میزبان پناهندگان و مهاجران 
افغانستانی )از جمله ایران( به خوبی انجام نداده است، اما ضروری است 
تا با مد نظر قرار دادن ابتکاراتی همچون تقویت مراودات اقتصادی بین 
ایران و افغانستان از طریق ظرفیت مهاجران افغانستانی ساکن در ایران 
و بهره گرفتن از ظرفیت س��ازمان های بین المللی و دیگر ابتکارات ملی 
و فراملی نس��بت به بهبود ش��رایط اقتصادی در افغانستان اقدام نمود تا 
در بلندمدت میزان ورود نیروی کار فاقدمدرک به کش��ور کاهش یابد. 
اگرچه همچون س��ایر کشورهای میزبان مهاجران فاقدمدرک، مبارزه با 
قاچ��اق مهاجران )موضوع��ی که طرح مذکور به آن پرداخته( باید مورد 
توجه قانونگذاران و سیاستگذاران قرار گیرد. بعالوه هر گونه ابتکاری در 
زمینه جلوگیری از حضور اتباع فاقدمدرک، مس��تلزم نظارت بیش��تر بر 
مرزها و مبارزه با شبکه های قاچاق مهاجران است. بطور مثال ماده 121 
قانون کار به موضوع صدور رواید با حق کار مش��خص به اتباع خارجی 
اش��اره کرده اس��ت، اگرچه این ماده عمدتا بر نیروی کار ماهر خارجی 
اش��اره دارد. حتی در صورت افزایش ص��دور روادید کاری )به خصوص 
ب��رای نیروی کار غیرماهر خارجی در مش��اغل خاص که به این نیروها 
نیاز دارند( به منظور قانونی سازی حضور مهاجران فاقدمدرک در ایران، 
در صورت عدم کنترل مرزها و مبارزه با پدیده قاچاق مهاجران، مجددا 
ش��اهد حضور اتباع فاقدمدرک خواهیم ب��ود و در نتیجه همچون روال 
کنونی، امکان رقابت تبعه خارجی دارای روادید با نیروی کار فاقدمدرک 
وجود نخواهد داش��ت. در نتیجه هر گونه ابتکار مبتنی بر صدور روادید 
برای کاهش ورود اتباع خارجی فاقدمدرک در کش��ور مس��تلزم کنترل 

بیشتر مرزها و مبارزه با پدیده قاچاق مهاجران است. 

1-  ایرنا )تیر 1399( بیش از 90 درصد هزینه  آموزش اتباع خارجی را دولت ایران پرداخت می کند. بازیابی شده در 24 آذر 1399؛
2-  رجوع شود به سرشماری سال 139۵، مرکز آمار ایران و سالنامه مهاجرتی ایران )1399( تهیه شده در رصدخانه مهاجرت ایران.

3-  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: نصر اصفهانی، آرش )1398( در خانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. چاپ دوم، تهران. 
4-  رجوع شود به: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصالح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، مصوب سال 1367. -4
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سازمان های مردم نهاد 
و مسأله پناهندگان در ایران

امکان مدیری��ت مطلوب کش��ورها از پیون��د و در هم تنیدگی س��ه بخش 
حاکمیت )دولت(، بخ��ش خصوصی و جامعه مدنی محقق خواهد گش��ت 
و با انباش��ت دانش، مهارت و تجربه عملی هر س��ه  ضلع یاد ش��ده مس��یر 
تحقق راهبردهای توس��عه ملی و بین المللی میس��ر خواهد گشت. یکی از 
ارکان های حمایتی و تاثیرگذار بر ش��رایط زندگی پناهندگان در کشورهای 
میزبان، بخش سوم جامعه )سمن ها1 ( هستند. سمن ها از یک سو با عرضۀ 
خدمات و حمایت از پناهندگان باری از دوش دولت ها بر می دارند و از سوی 

دیگر با یادآوری کاس��تی ها و وظایف دولت به ارزیابی و مطالبه گری از آنان 
می پردازند. همواره دولت-ها در تعامل با سمن ها با این تعارض منافع مواجه 
هستند. هر چند سمن ها که خود به مقابله با تعارض منافع می پردازند، خود 
نیز به گونه ای ممکن اس��ت در معرض بروز تع��ارض منافع قرار بگیرند. لذا 
نوشتار پیش رو با توضیح مختصر از ایفای نقش سمن ها در مواجه با پدیده 
مهاج��رت و پناهندگان در جهان، س��بقه ای از آن بیان می کند. پس از آن، 
نقش و جایگاه سمن ها در ایران را حول موضوع پناهندگان و بر پایه تجارب 

  

      آمنه میرزایی
           پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

فعالیت سمن ها در شهر تهران ارائه می کند. آنچه در این عرصه حائز اهمیت 
است، ایفای نقش دولت و همچنین سمن ها در ارتباط با پدیده پناهندگان 

است.
مهاجرت، آوارگی و پناهندگی داس��تان س��ال های اخیر نیس��ت. هر ساله 
تعداد زیادی از افراد به رغم دش��واری های بس��یار، در جس��تجوی مکانی 
امن، کش��ور متبوع خ��ود را ترک می کنن��د. حوادث طبیع��ی، مخاصمات 
بین المللی، درگیری های داخلی بر س��ر مس��ائل قومی، نژادی و مذهبی به 
امواج  پناهندگی، وسعت بخشیده اس��ت. اغماض از حقوق بشری افراد در 
درون مرزهای کشور متبوعشان و تصور بهره مندی از وضعیت پناهندگی در 

سایر کشورها، محرک مهاجرت بسیاری از آوارگان شده است. 
م��وج ناگهانی پناهندگ��ی و اهمیت جهان��ی آن به جنگ جهان��ی دوم باز 
می گردد. نتایج حاصل از جنگ برای تمامی کشورها یکسان نبود. تعدادی 
از کشورها به صورت مس��تقیم درگیر جنگ ش��دند و مردمان آن به ناچار 
آواره کش��ورهای دیگر ش��دند. کش��ورهای مقصد نیز با پذی��رش آوارگان 
جنگی، تحت عنوان کش��ور میزبان با موض��وع مهاجرت و پناهندگی پیوند 
خوردند. اما شرایط تحمیل شده، فش��ار مضاعفی بر کشورهای میزبان بود 
و از سویی عرصۀ سیاس��تگذاری و برنامه ریزی را از حوزه دولت های منفرد 
به عرصۀ بین الملی سوق داد. شرایط دش��وار و درماندگی دولت ها، آغازگر 
همکاری نهادهای بین المللی  با س��ازمان های مردم نهاد محلی1  بس��یاری 
شد.  همچنان با رشد پناهندگان پس از بحران های دهه های 1960، 1970 
و 1980، نقش س��ازمان های مردم نهاد و همکاری آنان آش��کارتر گردید و 
هر روزه بر تعداد آنان افزوده ش��د. طی این س��ال ها، فعالیت های گوناگون 
سازمان های بین المللی درکش��ورهای مختلف بدون همیاری سازمان های 
مردم نهاد محلی که از افغانستان تا گواتماال در حال فعالیت هستند چندان 
ممک��ن نبود و قطع��ا ناتوان از انج��ام وظایف خواهند بود. ب��ا توجه به آمار 
جهانی منتش��ر ش��ده از تعداد پناهندگان، س��ال 1951 تعداد پناهندگان 
در جه��ان در ح��دود 2,1 میلیون نفر بوده اس��ت و در س��ال 2019 تعداد 
پناهندگان ثبت شده به حدود 20 میلیون نفر رسیده است. 2 سیر صعودی 
جمعیت پناهندگان گواه دیگر توجه  به نقش سمن ها در رابطه با این گروه 

از مهاجران اجباری است. 
عرصه فعالیتی سمن ها با توجه به تنوع نیاز پناهندگان متنوع است. تعدادی 
از سمن ها ممکن در یک حوزه مشخص به پناهندگان خدمات ارائه دهند، 
در حالیک��ه تعدادی دیگر همزمان در چند حوزه فعالیت داش��ته باش��ند و 
خدمات متنوع تری را به جامعه هدف عرضه کنند. بطور کلی خدمات ارائه 
ش��ده توسط سمن ها در چند دسته کلی قابل بیان است. در برخی کشورها 
توزیع خدمات اولی��ه زندگی از همان لحظ��ه ورود آوارگان به داخل مرزها 
مانند توزیع غذا، لباس، پتو، چادر توسط سمن ها انجام می شود. دسته دوم 
ارائه خدمات در زمینه مسائل پزشکی و درمانی است که تعدادی از سمن ها 
به حمایت و مراقبت از بیماران، ارائه خدمات مش��اوره ای و تاس��یس مراکز 

درمانی مشغول هستند. دسته س��وم، ارائه خدمات در زمینه تسهیل ادغام 
اجتماعی-اقتصای و بسط حمایت های حقوقی و اجتماعی از پناهندگان در 
جامعه میزبان اس��ت که فعالیت-هایی مانند حمای��ت برای مهارت آموزی، 
تأمین مس��کن، گرفتن حق پناهندگی، تس��هیل دسترس��ی ب��ه خدمات 
آموزشی و فرستادن کودکان به مدارس، ارائه مشاوره در زمینه دسترسی به 
خدمات بانکی و س��ایر خدمات نمونه هایی از آن است. این گروه از سمن ها 
در زمینه مسائل فرهنگی و کمک به فرهنگ پذیری و همچنین ارتقاء میزان 
پذیرش مهاجران در بین جامعه میزبان فعالیت می کنند؛ و به دنبال افزایش 
س��طح آگاهی جامعه پناهندگان و جامعه میزبان از یکدیگر هستند. دسته 
آخر سمن هایی هستند که حلقه واسط میان دولت-نهادهای سیاستگذار- 
و جامعه پناهندگان هس��تند و با توجه به نیاز جامعه پناهندگان و رایزنی با 
نهادهای دولتی جهت اصالح، تغیی��ر و ایجاد قوانین ایفای نقش می کنند. 
اغلب سمن ها توسط اتباع کشورهای میزبان پناهندگان تشکیل می شوند، 
اما ممکن اس��ت برخی از آنها توس��ط جامعه پناهندگان تش��کیل شوند تا 
در زمینه مس��ائل مختلف و بخصوص مش��کالت پناهندگان از جمله ارائه 
حمایت های آموزشی به پناهندگان یاری رسانند. این موضوع نقش زیادی 
در ارتقاء توانمندی های جامعه پناهندگان و ش��ناخت ظرفیت های آنها در 

مسیر توسعه کشور مبدا دارد.3
هرچن��د فعالیت هاي اجتماع��ي و خیرخواهانه در زمین��ه پناهندگان غالبا 
ماهیتی س��خت افزاری به خود گرفته و بیشتر در جهت رفع نیازهای مادی 
خدمات گیرندگان تحت پوش��ش متمرکز ش��ده اس��ت، اما در نگاه امروز، 
رویکرد نرم افزاری که منجر به توس��عه تعامالت و ارتباطات بیش��تر خواهد 
ش��د، مورد توجه قرار گرفته اس��ت. از سوی دیگر، س��من ها این فرصت را 
فراه��م می کنند تا ب��ه ج��ای فعالیت های انف��رادی در ح��وزه حمایت از 
پناهندگان، با ه��دف هم افزایی به فعالیت های جمع��ی توجه گردد. برلین 
مدت ها است که با تشویق و همکاری با جامعه پناهندگان به طور جمعی در 
حال توسعه روش هایی جهت بهبود ش��رایط پناهندگان است. در این شهر 
شبکه ای از کارآفرینان و سازمان های اجتماعی در زمینه مهاجرت و حمایت 
از پناهندگان  تشکیل شده و هدف آن گردهم آوردن نهادها و افرادی است 
که در زمینه حمایت از پناهندگان فعالی��ت می کنند. در واقع هدف از این 
کار جمع��ی، هم افزایی و تش��ویق به  همکاری، تبادل دانش و به اش��تراک 

گذاری بهترین روش ها  برای بهبود شرایط پناهندگان است. 4
بطور کلی، نخس��تین گروهی که با پناهندگان در ارتباط هستند، سمن ها 
می باش��ند. آنها می توانند در شرایط غیر قابل دسترس وضعیت و مشکالت 
پناهندگان را ب��ه نهادهای بین المللی و دولت ه��ا انعکاس دهند. همچنین 
در ص��ورت تدوین برنامه هایی برای پناهندگان توس��ط دولت ها و نهادهای 
بین المللی، این س��ازمان های مردم نهاد محلی هستند که در عرصۀ محلی 
حض��ور می  یابند و اقدامات الزم را اجرایی می س��ازند. ام��ا حوزۀ اختیارات 
سازمان های مردم نهاد در داخل کش��ورها منتج از سیاست های داخلی هر 

1-  سازمان های مردم نهاد

1-    پیش از آن، در آغاز قرن 19 به دنبال مهاجرت های گسترده از بالکان در سال 1912، سازمان های غیر 
دولتی خواستار تشکیل یک سازمان بین المللی برای حمایت و کمک به پناهندگان شده  بودند.

2- UNHCR [United Nations High Commissioner for refugees] (2020), ‘‘Refugee Data Finder”. (Retrieved 30 
November 2020 from  https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=7iOQ)
3-  Raptim humanitarian travel (2016) “27 Organizations That Help Refugees”. (Retrieved 30 November 
2020 https://www.raptim.org/organizations-that-help-refugees/)
4-  Cichanowicz.Lily (2017) “Berlin Organizations Helping Refugees In Need”. (Retrieved 11 December 2020 https://the-
culturetrip.com/europe/germany/berlin/articles/giving-back-berlin-organizations-helping-refugees-in-need/)
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کش��ور و همچنین در ارتباط با نیازهای پناهندگان در کش��ورهای میزبان 
است. 

نگاهی بر تجربه ایران
تجرب��ۀ ایران در قب��ال پناهندگان به پی��ش از تدوین کنواس��یون جهانی 
وضعیت پناهندگان در س��ال 1951 توسط سازمان ملل باز می گردد. ایران 
پذیرای ش��ماری از پناهندگان جنگ جهانی دوم بوده اس��ت. سال 1321 
دهها هزار غیرنظامی که بیش��تر آنان کودکان و زنان لهستانی بودند همراه 
نیروه��ای نظامی وارد ایران ش��دند. به رغم قحطی و مش��کالت فراوان که 
کشور ایران طی آن سال ها با آن مواجه بود؛ وزارت کشور وقت در شهرهای 
تهران، اصفهان، مشهد، قزوین و اهواز اردوگاه هایی به پناهندگان اختصاص 
داد.1  پس از پایان جنگ عده ای از آنان به وطن خود بازگش��تند و تعدادی 
نیز ساکن همیشگی ایران شدند. بر پایه اسناد موجود ایران توانست تصویر 
بشردوس��تانه ای از خود بر اذه��ان مطلعان این واقعه برج��ای بگذارد. طی 
سال های 1350 تا 1359، به دنبال مناقشات در منطقه خلیج فارس و پس 
از آن جنگ ایران و عراق، ش��ماری از اتباع عراق به ایران پناهنده شدند. در 
همین دهه به دلیل حملۀ کشور ش��وروی به افغانستان تعداد قابل توجهی 
از اتباع افغانستان نیز به کشور ایران پناهنده شدند و حضورشان با توجه به 

ناآرامی های افغانستان همچنان ادامه داشته است. 
بطور کلی، نخس��تین محل اس��تقرار برای آوارگان اردوگاه هایی اس��ت که 
توس��ط  یک دولت، س��ازمان های بین المللی یا س��ازمان های م��ردم نهاد 
ساخته و اداره می شود. در ایران از همان سال های نخست ورود پناهندگان 
افغانستانی و عراقی، به رغم ساختن تعداد معدودی اردوگاه )مهمان شهر(، 
پناهندگان امکان اس��تقرار در مناطق شهری ایران را یافتند و سال ها بعد با 
اعمال محدودیت هایی جهت حضور در برخی اس��تان ها و شهرس��تان ها2 ، 
مهاجران افغانستانی تنها امکان حضور در برخی از استان های ایران را یافتند 
که یکی از آنها، اس��تان تهران و کالن ش��هر تهران است. جمعیت مهاجران 
افغانس��تانی در ش��هر تهران به دالیل مختلفی همچون فرصت های شغلی 
بیشتر رو به افزایش است، البته بخش عمده ای از مهاجران تازه وارد به شهر 
تهران مربوط به مهاجران فاقدمدرک اس��ت. طب��ق آخرین آمار بین المللی 
تعداد پناهندگان افغانس��تانی ساکن ایران در س��ال 1398 در حدود 951 
هزار نفر بوده اس��ت که  97% آنان در مناطق ش��هری و روس��تایی و تنها 
3% آنان در 21 مهمانشهر که تحت نظارت اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشور اس��ت، ساکن می باشند.3  بیش��تر این پناهندگان از 
چهل سال پیش به ایران آمده و در این کشور زندگی کرده و صاحب فرزند 
شده اند. حال در کنار این افراد گروه دیگری از مهاجران افغانستانی هستند 
که فاقد مدارک هویتی می باش��ند ؛ که به صورت قاچ��اق از مرزهای ایران 
وارد کشور می ش��وند. آمار مشخصی از این افراد وجود ندارد و تنها یکسری 
اطالعات غیررس��می اعالم شده اس��ت. البته در پنج س��ال اخیر میانگین 
مهاجران فاقدمدرک بازگش��تی از ایران به افغانس��تان حدود 500 هزار نفر 
بوده اس��ت که می توان ح��دس زد که تعداد مهاج��ران فاقدمدرک ورودی 
از افغانس��تانی نیز در این حدود باش��د. این افراد غالبا از طبقات فرودست 

کشور افغانستان هس��تند که گاها از روس��تاهای مختلف کشور افغانستان 
برای سکونت و اشتغال وارد شهر تهران می شوند. جدای از دالیل اقتصادی 
و امنیتی، دو عامل انگیزش��ی که باعث ترغیب این افراد برای س��کونت در 
تهران است، اقامت قوم و خویشان است که با کمک آنها شرایط سکونت در 
تهران برای آنان سهل تر می شود. عامل دیگر حمایت هایی است که از سوی 
س��ازمان های مردم نهاد مبنی بر رسالت بشر دوستانه به آنان ارائه می شود. 
ظرفیت های کاری موجود در مرکز ش��هر تهران و متعاقبا فرس��ودگی بافت 
در  بخش هایی از مرکز ش��هر بستر کار و س��کونتی برای اقشار فرودست و 
کارگران یدی را مهیا ساخته است. از سوی دیگر سمن ها برای ارائه خدمات 
به اقشار فرودست معموال در محدوده های مرکز شهر که جاذب برای اقشار 
فرودست است، اس��تقرار و به فعالیت مشغول هستند. حال شبکه ارتباطی 
میان جامعه مهاجران افغانس��تانی که ممکن است به صورت خویشاوندی و 
یا قومیتی باشد، هدایتگر افراد تازه وارد به محدوده هایی است که بستر کار 
و دسترس��ی به خدمات اولیه زندگی مهیاتر است و در این حین سمن ها با 
توجه به رس��الت و ارائه خدمات به تازه واردان، باعث افزایش جذابیت محله 

برای مهاجران تازه وارد می شوند. 
تجرب��ه فعالیت های خیریه ای در ایران دارای تاریخ طوالنی اس��ت. در کنار 
خیریه ها، طی سه دهه اخیر فعالیت سمن ها نیز که دارای عملکردی نوین 
جهت ارائه خدمات اجتماعی و اقدامات بشردوس��تانه هستند بر آن افزوده 
شده است. اغلب س��من ها در حوزه های مختلفی مانند کاهش آسیب های 
اجتماعی، پیش��گیری و کاهش اثرات اعتیاد، آس��یب دی��دگان اجتماعی 
و نیازمن��دان، حمایت حقوقی، حمایت و توانمندس��ازی زن��ان، حمایت از 
کودکان، محیط زیست، کارآفرینی و مس��ائل فرهنگی- اجتماعی در حال 
فعالیت هستند. به رغم گستره فعالیتی سمن ها در ایران، تعداد سازمان های 
مردم نهادی که در حوزه پناهندگان به طور مش��خص فعالیت کنند، بسیار 
کم اس��ت و تعداد معدودی هم که در حال فعالیت هستند، ممکن فعالیت 
آنها محدود به یک اس��تان خاص باش��د یا نهایتا در چند استان مشغول به 
فعالیت باش��ند. در کنار تعداد معدود سمن های فعال در حوزه پناهندگان، 
تعداد دیگری از س��من ها که بیش��تر آنها فعال در حوزه کودک هستند به 
نحوی به موضوع پناهندگان و مهاجران پیوند خورده اند. تعداد قابل توجهی 
از کودکان تحت حمایت آنها کودکان افغانس��تانی می باشند که عموما فاقد 
مدرک هویتی هس��تند. اکثر این کودکان به همراه خانواده  طی س��ال های 
اخیر به ایران مهاجرت کرده اند و از طبقات فرودس��ت هستند. سمن ها به 
ارائه خدمات مختلف آموزش��ی و حمایتی مانند پوشاک، خدمات درمانی، 
تامین وس��ایل خانه، مواد خوراکی و گاهاً کمک های مالی  به این کودکان و 
خانواده ها مشغول هس��تند. بنابراین پیوند میان سمن ها و جامعه مهاجران 
افغانس��تانی در چنین بس��تری رخ داده اس��ت. اگرچه این نگاه وجود دارد 
که پناهندگان افغانستانی س��اکن در ایران معموال جزء خدمات گیرندگان 
سمن ها نیستند، اما بیشتر خانواده های افغانستانی که طی سال های اخیر به 
ایران وارد شده اند توسط برخی از سمن ها تحت حمایت قرار گرفته اند. حال 
در کنار س��من ها که به ارائه خدمات به مهاجران مشغول هستند، دو گروه 
دیگر از فعالین مدنی نیز در این عرصه حضور دارند. گروه نخست مربوط به 

افراد داوطلب از جامعه خود پناهندگان اس��ت که بدلیل دشواری های اخذ 
مجوز، به ص��ورت خودجوش به ارائه خدمات مختلفی مانند تامین نیازهای 
اولیه هموطنانش��ان، آموزش و فعالیت های فرهنگی مشغول هستند. گروه 
دیگر فعاالن اجتماعی هس��تند که به صورت مشخص به موضوعات مرتبط 
با مهاجران همچون ادغام آنها و یا افزایش آگاهی جامعه میزبان و مهاجر از 

یکدیگر تمرکز کرده اند. 
حال برای توضیح بیش��تر در مورد اینکه س��من ها در معرض بروز تعارض 
منافع قرار دارند به تجربیات س��ازمان های م��ردم نهاد در برخی محله های 
ش��هر تهران )محله هرندی و فرحزاد( که از تعداد ساکنان افغانستانی قابل 
توجهی برخوردار هس��تند، پرداخته می شود. س��اکنان افغانستانی در این 
محله ها متش��کل از دو گروه هس��تند. گروهی که به رغم تجربه چهاردهه 
س��کونت در ایران هنوز تحت عنوان پناهنده معرفی می ش��وند، گروه دیگر 
مهاج��ران فاقدمدرکی که طی س��ال های اخیر به ایران آم��ده و به موجب 
فرمان رهب��ری از آموزش رایگان2 بهره مند ش��ده اند. این گ��روه که دارای 
مدرک هویتی مشخصی نیستند، برای دریافت خدمات اولیه به سازمان های 
م��ردم نهاد فعال در محله ها مراجعه می کنند. س��ازمان های مردم نهاد هم 
با توجه به رسالت بشر دوس��تانه و تالش برای دستیابی این افراد به حقوق 
ش��هروندی، خدماتی برای رفع نیازهای اولیه زندگ��ی در اختیار آنان قرار 
می دهند. اما پیامد ای��ن حمایت به فزونی مهاجرت مهاجران افغانس��تانی 
جدیدی به این محله ها منجر شده که ناخواسته موجب تشدید فقر فضایی 
و تثبت محله برای حضور قش��ر فرودست مشخصی شده است که با رسالت 

سمن ها در راستای کاهش فقر و توس��عه منافات دارد. مورد دیگر، تجمیع 
بیش��تر مهاجران در محله های مرکزی ش��هر موجب دسترس��ی آس��ان تر 
کارفرماها به نیروی کار ارزان کاری شده است و تعدادی از سمن ها با اجرای 
برنامه های کارآفرینی و توانمندس��ازی س��عی در رفع این مشکل دارند. اما 
بنظر می رسد تعدادی از س��من ها بعد از مدتی، تبدیل به کارفرما می شوند 
و به موجب آن از توجه به اصل خودیاری و بسیج منافع اجتماعی به سمت 
توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی سوق داده می شوند و در پی آن بیشتر 
به دریافت خدمات و منابع مالی بیرونی گرایش می یابند. لذا دس��تیابی به 
برخی از حقوق مهاج��ران در این حین مغفول می مان��د. همچنین در نوع 
همکاری س��من ها با نهادهای دولتی، بیش��تر همکاری های آنان بر اساس 
دس��تورالعمل هایی اس��ت که بخش ه��ای دولتی با نهاده��ای خصوصی یا 
ش��خصی دارند که در حین فرایند انجام کار با بخش��ی از رس��الت سمن ها 
مناف��ات دارد. به واق��ع اکثر س��من ها از منابع مالی مکفی ب��رای رفع نیاز 
مددجویان خود برخوردار نیس��تند و برای تامین منابع مالی گاها اقداماتی 

انجام می دهند که با رسالت اولیه آنان چندان سازگار نیست. 
در حال حاض��ر، فعالیت تعدادی از س��من ها محدود به انج��ام پروژه های 
پیش��نهادی از سوی نهادهای دولتی اس��ت. در حالی که برخی از پروژه ها، 
نه منافع جامعه پناهندگان را پوشش می دهد و حتی ممکن است خروجی 
مطلوبی برای نهادهای دولتی هم در پی نداش��ته باش��د و به نوعی به هدر 
رفت منابع منجر شود. هر چند  انتظار است سمن  ها هنگام تصویب طرح ها 
و برنامه ها  مشارکت بیشتری داشته  باشند، به دلیل فقدان تعامل در بخش  1-  قطبی، بهروز )1381(، گزیده اسناد جنگ جهانی دوم در ایران، تهران: اطالعات؛ و کریمی، علی )1394(، از زمهریر سیبری تا بهشت سبز ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

/http://baharnews.ir/news/27۵6 2-   پایگاه خبری بهار)1391(، 13 خرداد، »شهرهای ممنوع برای اقامت و تحصیل افغانها
/http://cabinetoffice.ir/fa/news/192 1-   هیات وزیران )139۵(، 8 اردیبهشت »اصالح آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی در ایران 3-   UNHCR [United Nations High Commissioner for refugees] (2020). “Operation: Islamic Republic of Iran” (Retrieved 

30 November 2020    https://reporting.unhcr.org/node/2527?y=2020#year)
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سیاستگذاری کالن –دولت- و سیاستگذاری بخش خرد –سمن –تعدادی 
از س��من ها که از  قابلیت الزم برخوردار هس��تند به دلیل عدم پذیرش، به 
حاش��یه رانده شده اند و حوزه اختیار و قدرت آنان بسیار محدود شده است. 
البته طی س��ال های اخیر تعامالتی میان نهاد های دولتی و س��من ها برای 
کاهش موانعی که جامع��ه مهاجران در ایران با آن مواجه هس��تند صورت 
گرفته اس��ت اما هنوز نقش و قابلیت های موجود در هریک به صورت دقیق 
مشخص نش��ده اس��ت، لذا خروجی مطلوبی به رغم تالش های انجام شده 
مش��اهده نمی ش��ود. موضوع قابل توجه دیگر، نوع تعامل میان سمن های 
هم��کار در یک محله اس��ت ک��ه همچنان میان خود س��من ها نیز س��از و 
کار مش��خصی برای ارائه خدمات وجود ندارد. بنابرای��ن در برخی محله ها 
ممکن اس��ت خدمات مشابه به تعداد مش��خصی خدمات گیرنده داده شود 
و  تعداد زی��ادی از افراد از خدمات بی بهره بمانند که این امر باعث تبعیض 
در دسترس��ی به حمایت های ارائه ش��ده توسط سمن ها ش��ده است. این 
نوع فعالیت نیز با رس��الت سمن ها در تعارض اس��ت. در عین حال تعدادی 
از س��من ها هنوز از نیروه��ای متخصص در این حوزه برخوردار نیس��تند و 
نیاز اس��ت آموزش هایی برای ارتق��اء مهارت های آنه��ا در تعامل با جامعه 

پناهندگان ارائه شود. 
عموما بودجه س��من ها از راه کمک های مردمی و کمک های س��ازمان های 
دولت��ی، دولت ی��ا ترکیب��ی از این روش ه��ا در قالب پروژه های مش��ترک 
تامین می ش��ود در عین حال برای کاهش هزینه ها، برخی امتیازها با توجه 
به خدمات عام المنفعه برای س��من ها در نظر گرفته می ش��ود. یکی از این 
موارد در بحث مالیات است؛ چنانکه، موسسات خیریه و سمن ها با توجه به 
خدماتی که به گروه های آس��یب پذیر جامعه ارائه می دهند، طبق شرایطی 
از معافیت مالیاتی برخوردار می ش��وند. حال بر اس��اس بن��د ح تبصره 17 
قانون بودجه 11399، موسسات خیریه  برای برخورداری از معافیت مالیاتی 
می بایس��ت اس��امی افراد دریافت کننده کمک های مالی را ب��ا توجه به کد 
ملی در س��امانه وارد کنند و این در حالی اس��ت که مهاجران افغانس��تانی 
که از خدمات این موسس��ه ها استفاده می کنند به دلیل نداشتن کد ملی با 
محدودیت هایی جهت استفاده از خدمات خیریه ها مواجه می شوند و اینکه 
چه تع��داد خیریه همچنان تمایل به ارائه خدمات به مهاجران افغانس��تانی 
داش��ته باش��ند، قطعا با لحاظ منافع خیریه ها ریزش خواهد داشت و شاید 
ترجی��ح برخی از خیریه ه��ا ارائه خدمات فقط به اف��راد دارای ملیت ایرانی 
باشد؛ اگرچه در عمل اغلب خیریه ها از مهاجران افغانستانی نیازمند حمایت 
انجام می دهند. تعداد دیگری از س��من ها به واس��طه تعامل با سازمان های 
بین المللی در راس��تای خدمات رس��انی به پناهندگان از حمایت های مالی 
این س��ازمان ها برخوردار می شوند اما عدم ش��فافیت و ضعف اطالع رسانی 
عمومی س��من ها نس��بت به مبالغ دریافتی و نحوه هزینه کرد آنان موجب 
ش��ده  نگرش چندان مثبتی نسبت به تعدادی از س��من ها از سوی جامعه 
مهاجران و جامعه محل��ی ایجاد نگردد. گاهاً ممکن اس��ت تعدادی از افراد 
از خدمات چند س��من اس��تفاده کنند که این اتفاق با هدف توانمندسازی 
جامعه پناهندگان و مهاجران که اولویت بس��یاری از سمن ها است در تضاد 
است. به رغم آنکه برنامه های آموزشی در سمن ها به ایجاد و گسترش شبکه 
اجتماعی جامعه مهاجران افغانس��تانی کمک می کند اما نامش��خص بودن 
مدت زمان بهره مندی مهاجران )پناهندگان( از خدمات س��من ها و نامعین 
بودن چشم انداز تعدادی از سمن ها در خدمات رسانی به جامعۀ مهاجران، 

پیامدهای منفی در زمینه اعتماد مهاجران به ادامه دار بودن فعالیت برخی از 
سمن ها در محله ها به همراه خواهد داشت. 

موضوع حائز اهمیت دیگر مربوط به مرزهای ورودی اس��ت. دولت های سه 
کشور ایران و افغانستان و پاکستان با تردد مهاجران افغانستانی فاقد مدرک 
و ب��ه صورت قاچاق روبرو هس��تند. هر روز هم اخبار بس��یاری در ارتباط با 
دش��واری های این نوع از مهاجرت در رسانه ها منتش��ر می شود. مهاجران 
افغانستانی هم به رغم آگاهی کامل از دشواری این سفر همچنان به صورت 
قاچاق تصمیم به مهاجرت می گیرند و بعضا چندین بار ممکن است تجربه 
مهاجرت به ایران را داشته باشند. یکی از موضوعات قابل تامل آن است که 
دولت ها و س��ازمان های مردم نهاد در بخش های مرزی با توجه به ش��رایط 
واقعی و به پشتوانه یک برنامه سیاستی مشخص فعالیت نمی کنند و پیامد 
این عدم توجه را در کش��ته شدن تعداد زیادی مهاجر افغانستانی )زن، مرد 
و کودک( در مس��یرهای پر خطر مهاجرت، هزینه های ناالزم در داخل شهر 
تهران برای اجرای برنامه-هایی مانند س��اماندهی ک��ودکان کار و حمایت 
سمن ها در شهر از کودکان کار و گاها تامین خانواده ها با هدف کار نکردن 
کودکان قابل مشاهده است. همه اینها گویای چرخۀ باطلی است که بخش 
دولتی و س��ازمان های مردم نهاد در آن گرفتار ش��ده اند. به واقع سمن ها و 
نهاده��ای بین المللی و دولت ها برای کنترل مهاج��رت به صورت قاچاق از 
یک سو می بایست برنامه های آموزشی و آگاه سازی در زمینه خطرات این 
نوع مهاجرت را در دس��تور کار خود قرار داده و از سوی دیگر برای کنترل و 
کاهش این نوع مهاجرت به جای تامین نیازهای اولیه این افراد در ش��هرها، 
تالشش��ان معطوف به کش��ور مبدا و س��عی در توانمندس��ازی افراد در آن 
محدوده باش��د. موضوع حائز اهمیت دیگر  آن است که به رغم فعالیت های 
گسترده س��من ها و قطعا نیاز به ارائه چنین خدماتی، الزم است توجه شود 
که ارائه خدمات اولیه به پناهندگان با توجه به شرایط موجود کافی نیست و 
نیاز است سازمان های مردم نهاد با تمرکز به موضوعات حقوقی، اجتماعی، 
اقتصادی ای��ن نوع مهاجرت )اع��م از پناهندگان و مهاج��ران فاقدمدرک( 
به ش��ناخت نیازهای مهاجران و ارائه راهکار متناس��ب ب��ه آنها با همکاری 

نهادهای بین الملی و دولت ها بپردازند.
نکته پایانی، سیاستگذاری در حوزه پناهندگان و مهاجران اجباری نیازمند 
راه حل دقیق و جامع است و ارائه سیاست ها و برنامه های الزم در مورد این 
پدیدۀ فرامرزی نیاز به مشارکت ذینفعان و متولیان کشورهای مبدأ، ترانزیت 
و مقصد مهاجران )دولت ها، سازمان های مردم نهاد، سازمان های بین الملی( 
در داخل کش��ورها و به موازات آن در محدوده مرزهای مش��ترک کشورها 
دارد. تا کنون، عدم اتخاذ سیاس��ت های کالن و بلندمدت در کشور در مورد 
مهاجران س��اکن در ایران بر عملکرد س��من ها تاثیر گذاشته است. به دلیل 
فعالیت های جزیره ای سازمان های مردم نهاد و عدم وجود یک الگوی شفاف 
مش��ارکت میان س��ازمان های مردم نهاد و بخش های دولتی، شاهد موازی 
کاری  و در نهایت هدر رفت منابع موج��ود در هر دو بخش دولتی و جامعه 
مدنی هس��تیم. لذا در نظام حکمرانی مهاجرت های بین المللی ایران، باید 
به نقش س��من ها به عنوان حلقۀ مفقوده، توجه بیشتری گردد. سازمانهای 
مردم نهاد، تجربه های ارزشمندی از همکاری با جامعه پناهندگان دارند که 
می تواند زمینه های الزم را برای همراهی ب��ا دولت در جهت تهیه و اجرای 
برنامه های مختلف برای جامعه پناهندگان فراهم نماید؛ از اینرو الزم است 

تا جایگاه مشورتی و مسئولیت حرفه ای برای سمن ها در نظر گرفته شود. 

1-    مجلس شورای اسالمی )1399( "قانون بودجه سال 99 کل کشور".

نظرگاه مهاجرت
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مهاجرت در نظرگاه ایرانیان:

از واقعیتتا فراواقعیت

س��االنه مردم زیادی از کش��ورهای مختلف جهان، با تصورات درس��ت 
و نادرس��ت، عطای س��رزمین م��ادری را به لقایش می بخش��ند و روانه 
کشورهای دیگری می شوند. Hyper-reality یا فراواقعیت اصطالحی 
اس��ت که ژان بودریار، نظریه پرداز پست مدرن فرانسوی برای توصیف 
واقعی��ت به محاق رفته به کار برده اس��ت. از نظر بودریار "واقعیت" در 
جهاِن اشباع شده از اطالعات و تحت سیطره فناوری و رسانه به محاق 

رفت��ه و هیچ و یا نس��بت کمی ب��ا امر واقع و نش��انه های خود دارد. به 
معنای دیگر، بودریار معتقد اس��ت بش��ر به مدد فناوری و رسانه نسبتی 
را میان واقعیت و بدل های آن برقرار می س��ازد که به مرور زمان جایی 
ب��رای واقعیت اصلی باقی نمی ماند.1 فرا واقعی��ت از نظر بودریار آنچنان 
اهمیت دارد که او س��عی می کن��د در کتاب جنجال برانگیز خود به نام 
"جنگ خلیج رخ نداد2" نش��ان دهد که جنگ بیش��تر از آنکه در میدان 
نب��رد به وقوع می پیوندد در تلوزیون و رس��انه ها در حال وقوع اس��ت، 

بنابراین نمی توان واقعیت فیزیکی را از نمایش رس��انه ای آن، به ویژه 
در زمین��ه عملیات نظامی، انگیزه های سیاس��ی و عقیدتی آن، منفک 
کرد. به اعتقاد وی رس��انه ها با بزگ نمایی، تحریف واقعیت و همچنین 
تهی کردن واقعیت از معنای اصلی خود موجب می ش��وند تا نش��انی از 

واقعیت اولیه باقی نماند.1 
واقعیت مهاجرت و خصوصا تصور از مهاجرت در میان جامعه ایرانی یکی 
از پدیده هایی اس��ت که اغلب در هال��ه ای از عمدتاً تصورات غیرواقعی و 
خیالی قرار گرفته اس��ت. اگرچه تمایل به س��بک های زندگی مختلف و 
فرصت های پی��ش روی مهاجران، تصور از جوامع پذیرنده و نحوه درک 
مهاجران از س��رزمین های مقص��د در انتخاب های فردی برای مهاجرت 
نق��ش مهمی دارند، اما این تصورات غالبا با واقعیت جوامع مقصد تفاوت 
دارد. این تصاویر و اطالعات که به اشکال و انواع مختلفی از طریق رسانه 
های جمعی و اینترنت منتقل می ش��وند، بر شکل گیری ادراک و هویت 
مهاجران احتمالی تاثیر گذار هس��تند. بودریار معتقد اس��ت که مردم در 
دنیای پست مدرن از "صحرای واقعیت" فرار می کنند و به خلسه ی حاد 
واقعیت��ی پناه می برند که از طریق رس��انه، رایان��ه و تجارب تکنولوژیکی 
ایجاد ش��ده اس��ت. بودریار با بکار بردن اصطالح "خلس��ه ی ارتباطات" 
یادآور می ش��ود که سوژه در دنیای پست مدرن در معرض شدید تصاویر 
و اطالعات آنی قرار دارد.2 این تصاویر و اطالعات آنِی )کم عمق( دریافت 
ش��ده از طریق رس��انه و تجربه فناورانه، ش��اید مهم ترین علتی باشد که 
با تبدیل انس��ان به موجودی فراواقعی، قدرت تش��خیص امر واقع و امر 
غیر واقع را از انس��ان س��لب می کند. این ش��اید همان نکته ای باشد که 
بس��یاری از مهاجران بعد از پا گذاش��تن در کشور مقصد و روبه رو شدن 
ب��ا واقعیات موجود جوامع پذیرنده به آن اذعان می کنند. این امر ش��اید 
همان فراواقعیتی باشد که بسیاری از افراد در سراسر جهان را با تصورات 

نادرست به کمپ های پناهجویی با شرایطی غیر انسانی می کشاند.

مهرداد عربستانی )1397( در واکاوی مفهوم "خارج" و "کشور خارجی" 
در می��ان ذهنیت ایرانیان خارج را "جایی ک��ه نظم بر همه چیز حاکم 
اس��ت، جایی که روابط، انس��انی و عادالنه اس��ت، منطق و عقالنیت بر 
تمام ش��ئون زندگی حاکم اس��ت، انس��ان ها آزادند و اشخاص و نهادها 
مداخله ناخواس��ته ای در زندگی م��ردم نمی کنند"، توصیف می کند. به 
معنای دیگر خارج در ذهنیت سوژه ایرانی تخیل و فرافکنی هر آرزویی 
اس��ت ک��ه ما از آن بی بهره ایم و در تمن��ای آن روزگار می گذرانیم.3 در 
واقع، وجود مفاهیم سیاه و سفید )صفر و یک( در ذهنیت سوژه  ایرانی 
نس��بت به پدی��ده مهاجرت بیانگر این موضوع اس��ت که میان ذهنیت 
و تص��ور ایرانی��ان از پدیده مهاجرت و واقعیات موجود ش��کافی عمیق 
وجود دارد. این تقابل خوب و بد در میان ذهنیت مهاجران در اندیش��ه 
ادوارد سعید و مطالعات شرق شناسی او به خوبی برجسته است. ادوارد 
س��عید در مطالعات ش��رق شناس��ی خود اذعان می کند که غرب برای 
هویت بخش��ی و معنا بخشی به خود ش��رق خیالی و دروغینی را ایجاد 
می کند که با ماهیت اصلی جوامع ش��رقی بیگانه است. به عبارت دیگر، 
رویکرد شرق شناسی غربی شیوه ای برای تسلط بر شرق است. این شرق 
شناس��ی، پدرساالرانه، خودمرکزبین، نژادپرس��ت و امپریالیستی است. 
در این نگاه، ش��رِق منفعل و ضعیف در برابر غرِب عقل گرا و قدرتمند 
ق��رار می گیرد4 و به قول بودریار این نوع نگاه از طریق رس��انه به مردم 
کش��ور های کمتر توس��عه یافته عرضه می ش��ود و تصور نادرستی را از 
مهاجرت برای مردم در این کش��ورها ایجاد می کند. ش��اید بتوان گفت 
گرفتار شدن جواع غربی در دام فراواقعیتی که خود سازنده آن هستند 
و عرض��ه ی آن از طری��ق رس��انه به مردم، چرخه ی باطل��ی از تصور به 
مهاجرت را در میان بس��یاری از مردم جهان ایجاد کرده اس��ت که این 
امر در نهایت با کشاندن آن ها از مدینه فاضله ذهنی خود به ناکجا آباد 

موعود، مهاجران را با سیلی واقعیت روبرو می سازد.
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هویت بخشی و ملت سازی
در عصر مهاجرت های بین المللی

مهاجرت و جابجایی ه��ای بین المللی یکی از مولفه های اصلی جهانی 
ش��دن در دنیای مدرن اس��ت. مهاجرت با تحقق س��طح بی سابقه ای 
از تن��وع، جوامع را متحول س��اخته و مفاهیم مربوط به هویت ملی را 
به چالش کش��یده است و ش��رایط را برای تحرک بیشتر انسان ایجاد 
و پرورش داده اس��ت. ب��ا افزایش جمعیت مهاج��ران خصوصا بعد از 
جنگ جهانی دوم و با مطرح ش��دن مباحثی همچون جهانی سازی و 
بین المللی ش��دن، ماهیت مفاهیمی همچون ملیت و هویت زیر و زبر 

شده اند. به عبارت دیگر تعداد زیاد و منشأ متنوع مهاجران بین المللی 
ب��ه طور فزاینده ای مفاهیم قدیمی ش��هروندی و مفهوم مرز به عنوان 
قلمرو س��رزمینی را دگرگون کرده است. در این میان دموکراسی های 
غربی در میان بحث های مربوط به شهروندی، هویت و معنای عضویت 
در یک جامعه سیاسی در عصر جهانی شدن قرار دارند. برای بسیاری 
از محققان و مفس��ران سیاسی نیز نیروهای مرتبط با جهانی شدن، به 
ویژه نیروهای مرتبط با مهاجرت های جهانی، مفاهیمی همچون ملت، 

شهروند و هویت را به چالش کشیده اند.1
اف��ول ق��درت دولت-ملت ها و مرزهای ملی و کمرنگ ش��دن 
مفاهیمی همچون دولت-ملت از جمله مفاهیمی هس��تند که 
اولریش بک )Ulrich Beck(، جامعه ش��ناس آلمانی آن را از 
تبعات جهانی شدن می داند. به معنای دیگر ملت زدایی2  یکی 
از اندیش��ه های محوری تفکر بک اس��ت ک��ه ناگزیر جایگزین 
س��ازمان های فراملی و ش��اید دولت های فراملی می شود. در 
اندیش��ه بک تمرکز سنتی جامعه شناسی بر ملِت دارای مکان 
ثابت به چالش کش��یده می ش��ود و اندیش��ه جهانی شدن با 
اندیش��ه جهان وطن گرایی گره می خورد. بدین ترتیب در عصر 
جهانی ش��دن انس��ان ها دیگر در وطن معینی ریش��ه ندارند، 
بلکه همزمان به ش��هرها، مناطق، قومیت ها، ملت ها و مذاهب 
گوناگون تعلق دارند که این حس تعلق هم مربوط به جنبه های 
فیزیکی )زندگی در کش��ور دیگر( و ه��م مربوط به جنبه های 
غیر فیزیکی )تاثیرپذیری از فرهنگ و اندیشه جهانی( جهانی 
 )Zygmunt Bauman( شدن می باش��د. زیگمونت بومان
از دیگر جامعه شناس��انی است که در رابطه با جهانی شدن و 
موضوع تحرک صحبت کرده اس��ت. بومان جهانی شدن را به 
ص��ورت "جنگ مکان" در نظر می گیرد. به نظر او تحرک مهم 
ترین و متمایز کننده ترین عامل در قش��ربندی اجتماعی در 
جهان امروز اس��ت. به نظر بومان برندگان جنگ مکان کسانی 
هس��تند که دارای تحرک ان��د و قادرند به ص��ورت آزادانه در 
سراسر جهان جابجا ش��وند و در جریان آن برای زندگی خود 
هدف و معنایی پیدا کنند. بازندگان مکان اما در مقابل نه تنها 
از توانای��ی تحرک و جابجایی محرومند، بلکه به مناطقی تهی 
از معنا و حتی عاری از توانایی معنا بخش��ی منتقل و در آنجا 
محدود می ش��وند. بدین ترتیب در حالی که نخبگان احتماال 
از فرصت  تحرک و جابجایی مس��رور و سرمست هستند، بقیه 
افراد به احتمال زیاد احساس می کنند که اسیر قلمرو زاد بوم 
خویش هس��تند و به ترک آنجا امید چندان��ی ندارند. فقدان 
تحرک و مشاهده تحرک آزادانه نخبگان با ایجاد سرافکندگی 
برای بازندگان مکان موجب می ش��ود که برندگان و بازندگان 
م��کان به نبردی بس نابرابر روی آورند که در یک س��مت آن 
تحرک آزادانه و در س��مت دیگر آن محصور ش��دن در مکان 
اس��ت و احتماال هر تالش��ی برای تغییر مکان با س��ختی ها و 

مشقات زیادی همراه است.3
شهروندی کشمکشی بین مفهوم مشمولیت و محرومیت است، 
زیرا تحرک فرامرزی سواالتی را درباره مشمولیت و محرومیت 
از نظ��ر تابعی��ت و عضویت جزئی و کامل در جوامع سیاس��ی 
ایجاد می کند. در واقع، بس��یاری یا حتی بیشتر مهاجران بین 

المللی - حداقل در ابتدا - ش��هروندان کشوری نیستند که به 
آن مهاجرت کرده اند. نه تنها به دس��ت آوردن عضویت، اغلب 
فرایندی طوالنی و طاقت فرس��ا است، بلکه بحث های عمومی 
و درگیری های سیاسی پیرامون ش��هروندی مهاجران نشانگر 
روندهای گسترده تری در ش��هروندی است.4 در دیدگاه عامه 
مهاج��ران اغلب به عنوان تهدیدی ب��رای توازن و صلح ملی و 
عامل مشکالت بیکاری، جنایی و ناامنی توصیف می شوند. این 
احساس وجود دارد که مهاجران اجماع و فرهنگ ملی از قبل 
موجود را برهم می زنند. علی رغم اینکه بسیاری از کشورهای 
دنیا سعی کرده اند که برای ادغام بهتر و بهره مندی از ظرفیت 
مهاجران رویکردهای هویت بخش��ی و ملت س��ازی به همراه 
مهاجران را در دس��تور کار قرار دهند، اما نگرانی های پیرامون 
پدیده مهاجرت همواره دیدگاه های افراطی نسبت به این پدیده 
را تغذیه می کند و سیاس��تگذاران در مواقع عدم اطمینان باال 
کنترل های ش��دیدی را بر آن اعمال می کنند. به همین دلیل 
دولت ها در مواجه با مسئله مهاجرت، ضمن تشخیص ضرورت 
آن، یک سیستم پیچیده از طبقه بندی های مدنی با دسترسی 
متفاوت به حقوق مدنی، اقتص��ادی و اجتماعی ایجاد کرده و 
بس��ته به نوع مهاجران، میزان دسترس��ی آن ها را به خدمات 
اجتماع��ی تعیی��ن می کنند. ب��ه همین دلیل سیاس��ت های 
مهاجرت��ی به س��مت انتخاب افرادی که بیش��ترین منفعت را 
برای اقتصاد ایجاد کنند و با فرهنگ ملِی از قبل موجود تطابق 
داش��ته باشند و در یک کالم انس��جام اجتماعی مفروض را بر 
هم نزند، گرایش بیشتری دارند. در این سیستم های مهاجرتی 
حق مهاجرت و ش��هروندی نهایی به ط��ور فزاینده ای به افراد 
بس��یار ماهر محدود می ش��ود.5 و این مهاجران ماهر هستند 
که به عنوان یک ش��هروند و هم میهن در جوامع میزبان مورد 
استقبال و پذیرش قرار می گیرند. در مورد مهاجران غیر ماهر 
و ک��م مه��ارت نیز اگرچه به لحاظ اقتص��ادی حضور آن ها در 
کش��ور میزبان توجیه دارد، اما آن ها هرگز به عنوان هم میهن 
مورد اس��تقبال قرار نمی گیرند. به معنای دیگر طی دهه های 
اخیر طراحی سیستم های مهاجرتی در جهت تقویت برندگان 
م��کان در نظریه بومان عمل کرده اند و امکان مهاجرت آزادانه 
از سایر مردم جهان خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته 
س��لب ش��ده اس��ت و در مواردی که مهاجرت اتفاق می افتد، 
به دلیل اینکه مهاجران توس��ط حقوق��ی که از جامعه میزبان 
دریافت می کنند، محدود می ش��وند. بنابرای��ن آن ها به نوعی 
دچ��ار همان چالش بازندگان مکان می ش��وند، زیرا در جامعه 
جدید نی��ز نمی توانند هویت و معنای جدی��دی را به زندگی 

خود تزریق کنند.
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