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مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی -اقتصادی همواره 
در ایــران در دوره هــای مختلف زمانی و بــه فراخور فراز و 
فرودهای مهاجرتی در سطح اجتماع و حاکمیت مورد توجه 
جدی بوده است و مخالفین و موافقین زیادی در این زمینه 
اظهارنظر کرده اند. با این حال نیاز اســت که توجه جدی به 
این موضوع با واکاوی نظام مند علمی ریشه ها و پیامدهای 
مختلف آن به ویژه توســط دانشمندان و متخصصان حوزه 

علوم اجتماعی همراه گردد. 
در واقــع فقر مطالعات اجتماعی و شــواهد متقن آماری 
در حوزه مهاجرت موجب گشــته اســت تا کشور همچنان 
از شــناخت عمیق ریشــه ها و انگیزه های خروج و بازگشت 
مهاجــران و همچنین آثــار مفید و مخــرب کوتاه مدت و 
بلندمدت مهاجرت محروم بماند. لذا شکل گیری یک گفتمان 
ســازنده و صریح که بتوانــد نور کافی بر زوایــای پنهان و 
ناآشکار این پدیده اجتماعی بتاباند و جنبه های مختلف آن 
را برای عموم مردم و مســئولین روشــن نماید، از اهمیت و 
ارزش باالیی برخوردار اســت. اهمیت این روشنایی آگاهی 
بخش زمانی دو چندان می شود که بتواند تصمیمات فردی و 
جمعی را متناسب با شناخت تمام مزایا و مضرات این پدیده 

تحت تاثیر قرار دهد.  
 رصدخانه مهاجرت ایران با توجه به رســالت و ماموریت 
خــود در زمینــه نورپراکنی بــر پدیده مهاجــرت از دریچه 
مطالعات شــواهد محور، سعی در گردآوری مجموعه نظرات 
و دیدگاه های کارشناســان و تحلیلگــران اجتماعی پیرامون 
ریشــه ها و پیامدهای اجتماعی مهاجرت برآمده اســت تا 
بتواند شــناخت دقیق تر و تحلیلی تر را در کنار گزارشــات و 
مســتندات آماری خود برای عموم مردم و مسئولین فراهم 

آورد. 
در همین راســتا، ویــژه نامه پیــش رو محصول تالش 
چند ماهه همــکاران این مجموعه بــرای دریافت مجموعه 
دیدگاه های عمدتــاً انتقادی کارشناســان، صاحب نظران و 
گروه های مختلف اجتماعی اســت که به اشکال مختلف با 
پدیــده مهاجرت مواجه و درگیر هســتند. همچنین از کلیه 
نویسندگان مهمانی که با یادداشت ها و دیدگاه های تحلیلی 
خود ما را در غنا بخشــیدن به این مجموعه یاری رساندند، 
صمیمانه قدردانی می نمائیم. امید اســت که این ویژه نامه 
و تالش جمعی، گشایش گر و تسهیل گر مسیر گفتگوی های 
سازنده جهت شناخت بیشتر و بهتر پدیده اجتماعی مهاجرت 

در ایران باشد. 
سردبیر

پیشگفتار



7 مهاجرت نامه

مهاجرت در جهان

 كندشدن روند فزایندۀ مهاجرت های بین المللی بر اثر 
همه گیری ویروس كرونا

آخریــن آمــار ارائه شــده از وضعیت مهاجرت در كشــورهای عضو 
OECD1 نشــان می دهد كه بحران شیوع ویروس کرونا، موجب كاهش 

30 درصــدی مهاجرت به كشــورهای این منطقه به عنوان قطب اصلی 
جذب مهاجران در جهان شــده است. اگرچه گونه های مختلف ویروس 
كرونا و به تازگی ســویه جدید آن یعنی »امیكرون« موجب كندشــدن 

1 - سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی

روند مهاجرت  در ســطح جهانی شــده است اما پیش بینی  می شود كه 
رونــد مهاجرت های بین المللی به دلیــل پایدارماندن و یا حتی تقویت 
پیشــران های جهانی مهاجرت همچون فقــر و ناامنی های اقتصادی، 
بی ثباتی سیاسی و اجتماعی، جنگ و عوامل محیط زیستی همچنان با 

شدت بیشتری ادامه یابد.

 تشدید بحران پناه جویی و پناهندگی در جهان با محوریت 
كشورهای منطقه خاورمیانه

بحران ســوریه در ســال 2015، موجب مهاجرت توده وار مردم از این 
كشــور و دیگر کشــورهای منطقه از جمله افغانســتان، ایران، عراق و 

مهاجــرت	های	بین	المللی	در	حــال	حاضر	یکی	از	چالش	های	جدی	در	عرصه	جهانی	و	ملی	به	شــمار	می	رود	که	توجه	جدی	
جامعه	جهانی،	دولتمردان	و	کنشــگران	اجتماعی	و	حتی	افرادی	که	به	هر	دلیل	تمایل	به	مهاجرت	دارند،	را	می	طلبد.	برای	بررسی	
ابعاد	مختلف	مهاجرت	و	آثار	و	پیامدهای	آن	می	بایســت	ریشــه	های	آن	در	سطوح	مختلف	مورد	فعاالن	و	ذی	نفعان	این	حوزه	
قرار	گیرد.	بر	همین	اســاس	در	این	یادداشت	تحلیلی	تالش	می	شــود	تا	به	اختصار،	مهم	ترین	تحوالت	مهاجرتی	در	جهان	و	ایران	

مورد	بررسی	قرار	گیرد.

تحلیلی بر وضعیت مهاجرت در جهان و ایران

بهرام صلواتی
پژوهشگر ارشد رصدخانه مهاجرت ایران
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پاکســتان به سمت كشورهای اروپایی شــد. هفت سال بعد یعنی در 
ســال 2021 با سقوط دولت افغانســتان و قدرت گیری مجدد طالبان در 
افغانســتان، این روند مجدداً تكرار شــد. در دو دهۀ اخیر، خاورمیانه 
یکی از اصلی ترین کشــورهای مبدأ آوارگان و پناه جویان در جهان بوده 
است. کشورهایی همچون سوریه، افغانستان، عراق و ایران به عنوان یکی 
از کانون های اصلی پناه جوفرســتی در جهان بوده اند. بررسی وضعیت 
رفاهی این كشــورها نشان می دهد كه همگی این كشورها از وضعیت 
مناسب رفاهی برخوردار نیســتند و چشم انداز امیدواركننده ای نسبت 
به بهبود شــرایط كلی این كشــورها حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد، 
بنابراین احتمال شدت گرفتن بحران پناهندگی و پناه جویی با محوریت 
كشورهای خاورمیانه و به فاصله زمانی كمتر از دو بحران قبلی با احتمال 

باالیی همچنان وجود دارد. 

 مهاجران، قربانِی عدم اجماع جهانی بر موضوع مهاجرت
مهم ترین آموختۀ پاندمی كرونا به بشر، شاید فهماندن این واقعیت 
باشــد كه "همگی ما در یك كشتی نشسته ایم". اگرچه این واقعیت در 
طول تاریخ به طرق و تجربه های مختلف در جهان هستی متجلی شده 
اســت اما خاصیت تاریخ این است كه خودش را تكرار می كند. اگر این 
واقعیت و نكته را بپذیریم جواب به ســؤاِل "چرا برای حل مسائل جهانی 
بــه اجماع و همكاری جهانی نیاز داریم؟" چندان دشــوار نخواهد بود. 
موضــوع مهاجرت و بحران های حاصل از آن طی دهه های گذشــته به 
یك مســئلۀ جهانی بدل شــده كه حل آن نیازمند راه حل ها و ابتكارات 
جهانی اســت. خواه ناخواه و به دلیل این كه كشــورهای توسعه یافته، 
مقصــد اول مهاجــران از سراســر دنیا هســتند، شــانه خالی كردن از 
مســئولیت های جهانی در قبال مسئلۀ مهاجرت و ضرر و زیان ناشی از 
آن گریبان گیر  همۀ كشورها، خصوصاً كشورهای توسعه یافته تر پذیرای 
مهاجران خواهد شــد. فهم این واقعیت اما چندان در مواجهۀ كشورها 
به مســئلۀ مهاجرت دیده نمی شود. افزایش دیوارها و تنش های مرزی 
همگی نویددهندۀ عصری جدید در روابط بین المللی هســتند؛ روابطی 
كه به سمت مســئولیت ناپذیری و ناسیونالیسم افراطی گراییده است. 
به عبارت دیگــر مدیریت مرزی و واكنش كشــورها در موضوع مهاجرت 
طی ســال های اخیر نشان می دهد كه موضوع مهاجرت به اهرمی برای 
باج گیری كشــورها از یكدیگر بدل شــده اســت. افزایش تنش ها بین 
بالروس و اتحادیه اروپا و هدایت مهاجران از طریق بالروس به ســمت 
كشــورهای اروپایی، تكرار همان اتفاقی است كه تركیه در سال های قبل 
با مهاجران كرده اســت. بی شك حل بحران مهاجرت  نیازمند یك اجماع 
همه جانبۀ جهانی است و اتخاذ رویكردهای خصمانه و تالفی جویانه در 
موضوع مهاجرت موجب مرگ ومیر بیشتر مهاجران در پشت مرزها و یا 

گذرگاه های دریایی می شود. 

 دوگانه محل تولد و حق انتخاب آزادنۀ محل زندگی 
با پیشرفت علم و تكنولوژی اقتضائات زندگی در دنیای مدرن نسبت 
به گذشــته تغییر كرده اســت. دیگر متولدشــدن در كشوری خاص به 
معنای حق سلب اختیار از افراد برای انتخاب آزادانۀ محل زندگی نیست. 
همان طور كه ظهور مفاهیمی همچون جهان وطنی، تابعیت و شهروندی، 
اهمیت مفاهیمی همچون ملیت، مرز و وطن را به چالش كشــیده اند، 
می توان انتظار داشــت كه حق انتخاب آزادانۀ محل زندگی كه همچون 
بسیاری از قوانین حقوق بشری كه از عرصۀ نظر به عرصه عمل راه نیافته 
اســت، طی دهه های آتی بیشتر موردتوجه قرار گیرد. اظهارنظر در مورد 
حق انتخاب آزادانه محل زندگی به دلیل اشتراك و افتراق هایی كه با حق 

حاكمیت ملی كشــورها دارد، چندان ساده نیست، اما به نظر می رسد 
عدم توافــق بر این حقوق و بی توجهی به ایجاد ســازوكارهای قانونی 
برای مهاجرت های بین المللی می تواند مســئلۀ مهاجرت را به مسئله ای 

بغرنج تر در سال های پیِش  رو تبدیل كند. 

 تشدید رقابت برای جذب استعدادها با فروخفتن آتش كرونا 
پیری جمعیت مدت هاست که در اروپا سرعت گرفته و بازارهای کار در 
سراسر این قاره را تحت فشار قرار داده است. اگرچه كشورهای عضو این 
قاره خیلی وقت اســت كه به كمبود نیروی ماهر در بازار كار خود آگاه اند 
اما همه گیری كرونا موجب شد كه كشورهای عضو این اتحادیه بار دیگر 
وابستگی خود به نیروی كار خارجی را بهتر درك كنند. كمبودهای فزاینده 
بازار کار و تحوالت فناوری که بر ترکیب نیروی کار و نیازهای بازار کار تأثیر 
می گذارد، اگرچه به طور بســیار نابرابر در بین کشورهای عضو گسترش 
می یابد، اما این كمبود منجر به تقاضای بیشــتر برای نیروی كار مهاجر 

ماهر خواهد شد. 

 افزایش تمایل به تحرک  و جابه جایی های مجازی در جهان 
در دوره کرونا

نتایج پیمایش انجام شــده توسط گروه مشاوران بوستون در در سال 
2021 نشــان می دهد كه میل به مهاجرت كاری افراد نســبت به ســال 
2014 كاهش قابل توجهی داشــته است. در سال 2014، تقریباً دوسوم از 
پاســخ دهندگان این پیمایش جهانی )68 درصد( اظهار داشتند که ایده 
مهاجرت و كار در كشــوری دیگر برای آن ها جذاب اســت. این نسبت 
از آن زمــان تاکنون 13 درصد کاهش یافته اســت و اکنون در حدود 50 
درصد اســت. اگرچه تأثیر چشمگیر ویروس كرونا بر كم شدن تمایل به 
مهاجرت بر كســی پوشیده نیســت اما نمی توان تمامی این بی میلی را 
به ویروس كرونا نســبت داد. این كاهش میل به مهاجرت كاری حاكی 
از ظهور روندهای جدیدی در جذب نیروی كار ماهر اســت كه تا قبل از 
شیوع ویروس كرونا شاید خیلی جدی گرفته نمی شدند. در كنار كم شدن 
میــل به مهاجرت كاری در میان افراد، نــوع جدیدی از مهاجرت بروز و 
ظهور یافته اســت كه از آن تحت عنوان "تحرك مجازی1" یاد می شــود. 
درواقع همه گیری ویروس كرونا، افزایش رفتارهای ضد مهاجرتی و ظهور 
مشــاغل »فری لنسینگ« در سطح جهان موجب تغییر دیدگاه افراد به 
مهاجرت شده اســت. پنجاه وهفت درصد از پاسخ دهندگان پیمایش 
جهانــی اظهار داشــته اند که مایل اند از راه دور بــرای کارفرمایی در یك 
كشــور خارجی كار كنند تا اینكه به صورت فیزیكی در آن كشــور حضور 
یابند. بنابراین خواه ناخواه بخشــی از رویكردهای جذب فیزیکی نیروی 
كار خارجی بعد از كرونا به سمت رویكردهای اشتغال از راه دور و مجازی 

تغییر پیدا خواهد كرد.

 تالش برای تغییر و پویا تركردن نظام های ویزایی و مهاجرتی 
ویروس كرونا در ســطح جهانی و بحران ســوخت و كمبود راننده در 
انگلســتان نشان داد كه كشــورها برای تأمین نیروی انسانی خود در 
حوزه های مختلف نیازمند رصد و پایش مستمر نیازهای حال و آتی بازار 
كار و پویایی سیستم های مهاجرتی و  ویزایی برای واكنش سریع در مواقع 
بحرانی اند. درواقع ویروس كرونا و بحران ســوخت در انگلســتان خط 
بطالنی بر این تصور سیاســتی بودند كه كشورها هرزمانی كه بخواهند، 
می تواننــد زمین بازی مهاجرت را به نفع خود تغییر دهند. به عنوان مثال 
كشــورهای اروپای شرقی كه ســابقاً به عنوان تأمین کننده نیروی كار در 
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كشورهای غربی اروپا شناخته می شدند، به دلیل بزرگ شدن اقتصادهای 
خود، حركت به ســمت اقتصاد های دانش بنیــان و تغییر رویكردی كه 
نســبت به حفظ سرمایه های انسانی متخصص خود داشته اند، اكنون 
بیشــتر به دنبال حفظ نیروی كار خود و حتی جذب نیروی كار خارجی 
ماهر هستند.  به عبارت دیگر هیچ كشوری برای همیشه فرستنده و هیچ 
كشــوری هم برای همیشه پذیرندۀ مهاجران و نیروی كار مهاجر نیست 
و متغیرهای بسیاری می توانند موجب تغییر استراتژی های مهاجرتی و 
نیروی انسانی در یك كشور شوند. كماكان كه این تحوالت در دهه های 

گذشته روی داده است.

مهاجرت در ایران

 افزایش میل به مهاجرت در میان اقشار مختلف اجتماعی و 
كاهش جاذبه سرزمینی

کالن چالش هائی همانند فقر، تورم، بیکاری، خشک سالی و آلودگی 
هوا از جمله مواردی  هستند كه كشور ایران طی یك دهه گذشته بیش 
از گذشــته با آن ها دســت وپنجه نرم كرده است و برآیند این مشكالت 
موجب تشدید نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً تقویت میل 
به مهاجرت در ایران شــده است. فراز و فرودهای مهاجرتی در بازه های 
زمانی مختلف به نوعی موجب از دســت رفتن بخشــی از سرمایه های 
انسانی كشور در ســطوح مهارتی مختلف شده است. بی شک كاهش 
كیفیــت زندگی و ناامیــدی از اصالح امور موجب تشــدید موج های 

مهاجرتی در قالب كانال های مهاجرتی مختلف می شــود و بدون بهبود 
كیفیت حكمرانی به ویژه در حوزه مهاجرت نمی توان امید چندانی برای 
حفظ ســرمایه های انسانی كشور داشت و تشــدید شرایط می تواند 
جامعــه ایران را وارد مرحله غیرقابل کنترل تری در مهاجرت نماید. اگرچه 
ریشه های مهاجرت ایرانیان در حوزه های مختلف و طبقه های اجتماعی 
گوناگون را باید در عوامل مختلفی جست وجو كرد اما بالشک مشكالت 
و نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی به خصوص طی یك دهه گذشته 
را بایــد به عنوان اصلی ترین عامــل افزایش میل به مهاجرت ایرانیان در 
گروه های اجتماعی مختلف در نظر گرفت. به طورکلی چشم انداز و جاذبه 
ســرزمینی در میان ایرانیان كه از عوامل مختلفی همچون فراهم بودن 
شــرایط ایفای نقش در فرآیند توسعه و پیشرفت كشور، احساس مفید 
و مؤثر بودن، احســاس تعلق ایرانیان نســبت به تابعیت خود و تصور 
نسبت به آینده کشور تأثیر می پذیرد، نقش بسیار زیادی بر شاخص های 
میــل و تصمیم به مهاجرت در میــان گروه های اجتماعی مختلف دارد. 
به طوری که بهبود یا تنزل چشــم انداز و جاذبه ســرزمینی موجب تغییر 
وضعیــت در میل و تصمیم بــه مهاجرت افــراد در گروه های مختلف 
اجتماعی می شــود. به عبارت دیگر تشدید میل و تصمیم به مهاجرت در 
میان اقشار مختلف اعم از كارگران، ورزشكاران، پزشكان، اساتید دانشگاه، 
اســتارتاپ ها و دیگران، جملگی بیانگر این واقعیت هستند كه کشور در 
زمینه نگهداشــت و بکارگیری سرمایه های انسانی خود دچار مشکالت 
جدی اســت و تشدید تراز شاخص های مهاجرتی در میان این گروه ها 

می تواند به عنوان زنگ خطری برای كشور تفسیر شود.
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 خطر حذف تدریجی ایران از تعامالت بین المللی گردش 
سرمایه انسانی

ما در جهانی زندگی می كنیم كه رشــد و توســعۀ همه جانبۀ كشورها 
به شــكل بی رحمانه ای به تعامالت بین المللی و فرامرزی وابسته است. 
پیش شــرط رشــد اقتصادی در دنیای كنونی تعامل با دنیا و مشاركت 
در زنجیرۀ تأمین جهانی و ایفای نقش فعال در اقتصاد جهانی اســت. 
به عبارت دیگر، هیچ كشــوری تنها با اتكا به داشته های خود نمی تواند 
به رشــد و توســعه اقتصادی دســت یابد. این مزیت رقابتی و تالش 
برای ایجاد كردن مزیت رقابتی و تعامل با دنیا اســت كه می تواند آغاز 
تحوالت اقتصادی برای یك كشور باشد. درحالی که بسیاری از كشورهای 
دنیا طی سالیان گذشــته از طریق سیاست های چندجانبه اقتصادی و 
توافق نامه های مشــترك گردش ســرمایه و نیروی انســانی سعی در 
مشــاركت در پروژه های بلندپروازانه بین المللی برای افزایش درآمد خود 
داشته اند، اما متأسفانه افزایش تحریم های بین المللی و انفعال داخلی 
موجب حذف تدریجی كشــور از تعامــالت هدفمند بین المللی گردش 
سرمایه و نیروی انسانی شده است. درحالی که كشور با معضل بیكارِی 
درصد زیادی از فارغ التحصیالن دانشــگاهی روبروســت، فرصت ها و 
ظرفیت های كافی برای بهره گیری از ظرفیت تمامی نیروهای انســانی 
در داخل وجود نــدارد، بنابراین اتخاذ برنامــه ای هدفمند برای انتقال 
بخشــی از معضل بیكاری فارغ التحصیالن دانشگاهی به خارج از كشور 
و مشــاركت در پروژه های بین المللی یكــی از راهكارهای اصلی گریز از 
وضعیت نابســامان اقتصادی و بیكاری فارغ التحصیالن دانشگاهی به 
شــمار می رود كه متأسفانه طی سالیان گذشته به آن توجه جدی نشده 

است.

 حل موضوع تابعیت دوگانه، نیازمند داشتن نگاه ملی
مســئلۀ تابعیت دوگانه در كشــور از جمله مسائلی است كه بیش تر 
به آن به دیدۀ امنیتی نگریســته شده و كمتر از منظر منافع ملی  كه این 
مسئله می تواند برای كشور در پی داشته باشد، توجه شده است. اگرچه 
تابعیت مضاعف مفهومی نســبتاً جدید در عصر جهانی شــدن است و 
قدمت چندانی ندارد، اما این مفهوم در بسیاری از كشورهای مهاجرپذیر 
دنیا و همچنین كشــورهایی كه دارای جمعیــت باالیی از مهاجران در 
كشــورهای دیگر هستند، به یك موضوع به رســمیت شناخته شده و 
قانونی بدل شــده است. اما با این حال برخی از كشورها همچون ایران 
موضع مشخصی نسبت به این مسئله نداشته و كماكان آن را به عنوان 
یك تهدید امنیتی جدی تلقی می كنند. هیچ شــكی نیست كه توجه به 
مسائل امنیتی دو تابعیتی ها باید موردتوجه دستگاه های امنیتی كشور 
قرار گیرد اما حل مســئلۀ تابعیت مضاعف بیــش از آنكه نیازمند نگاه 

امنیتی باشد، نیازمند نگاهی ملی است.

 مغفول ماندن سیاست های مهاجرتی در برنامه های 
توسعه ای كشور

درحالی که سیاست های مهاجرتی در بسیاری از كشورهای دنیا، نقش 
مهمی در تكمیل سیاست های توسعه ای دارند اما این مهم به کلی در اسناد 
باالدستی و برنامه های توســعه ای كشور مغفول مانده است. نداشتن 
متولی مشــخص و اِعمال رویكردهای جزیره ای توســط دستگاه های 
حاكمیتی از اهمِّ دالیلی هستند كه به این بی برنامگی و غفلت دامن زده 
است. اگرچه طرح همكاری با متخصصان و دانشجویان ایرانی خارج از 
كشور تقریباً مهم ترین برنامۀ عملیاتی كشور در حوزه مهاجرت است اما 

جای تأسف دارد كه کشور طی چند دهۀ گذشته از اهمیت این موضوع 
غافل مانده و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از كشور هیچ گاه فراتر از 
شــعارهای انتخاباتی نرفته است. بر این اساس تحقق شعار "ایران برای 
همه ایرانیان" و ظرفیت ســازی برای بهره گیری از ظرفیت تمام ایرانیان 
در فرایند توســعه و پیشرفت كشــور از ملزومات اولیه این سیاست به 
شــمار می روند. همچنین کشــور فاقد رویکرد منسجم و هدفمندی در 
زمینه بهره گیری از مهاجران غیرایرانی در داخل کشــور است. این مساله 
در آینده نزدیک که کشــور با معضالت جدی در زمینه پیری جمعیت و 
تامین نیروی کار الزم روبرو خواهد شــد، پیامدهای وخیم تری به دنبال 

خواهد داشت. 

 رویكرد چرخش نخبگان نیازمند مداخله و سرمایه گذاری 
بیشتر دولت

برای مدیران و افرادی كه دغدغۀ توســعه و پیشــرفت كشور را دارند، 
بی شــك بهبود تعامالت علمی بین المللی و تحصیل دانشجویان ایرانی 
در خارج از كشور و بازگشت مجدد آن ها به كشور یك رویكرد اساسی به 
شمار می رود. متأسفانه طی سال های اخیر عواملی همچون بدتر شدن 
شرایط اقتصادی و افزایش هزینه های مهاجرت تحصیلی )خصوصاً برای 
دانشــجویانی كه با هزینه های شخصی مهاجرت می كنند( و تیره شدن 
روابط بین المللی كشــور با جهان، مهاجرت تحصیلی برای دانشجویان 
ایرانی دشوارتر از گذشته شده است. تداوم این روند در كنار كاهش تعداد 
دانشــجویان بین المللی ایرانی در سال های آتی می تواند موجب افت 
كیفی دانشــجویان ایرانی، به دلیل تحصیل در دانشــگاه و كشورهایی  
با ســطح كیفی پایین تر نســبت به مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی 
شــود. بنابراین اگر دغدغه جدی برای بهره مندی از ظرفیت دانشجویان 
و تحصیل كردگان ایرانی خارج از كشــور در سطح حاكمیت وجود دارد، 
باید گفت كه این مسئله نیازمند مداخله جدی تر و سرمایه گذاری بیشتر 
دولت در این زمینه است. بنابراین با توجه به نیاز كشور خصوصاً در زمینه 
تكنولوژی های نوظهور كه ما فاصله چندانی به لحاظ علمی با كشورهای 
پیشــرفته دنیا نداریم، تقویت تعامالت بین المللی و طراحی برنامه های 
هدفمند و چرخش هدفمند دانشــجویان و متخصصان برای رقابت در 

عرصه های جهانی ضروری به نظر می رسد.

 طرح همكاری با متخصصان و فارغ التحصیالن ایرانی خارج 
از كشور نیازمند تقویت و بازآفرینی

طرح همكاری با دانشــجویان و متخصصان ایرانی خارج از كشــور 
اگرچه گامی مهم و امیدواركننده در راســتای بهره گیری از ظرفیت فارغ 
التحصیــالن و متخصصــان ایرانی خارج از كشــور و تقویت گفتمان 
بازگشت در كشور محسوب می شود. اما به نظر می رسد كه این طرح با 
گذشت حدود 6 سال از زمان اجرا و تحوالت اقتصادی و اجتماعی نسبت 
به زمان آغاز آن در سال 1394،  نیازمند تزریق خون جدیدی است. برطرف 
شدن مشكالت این طرح در اجرا و  باالبردن سطح همكاری با ارگان های 
همكار و متنوع كردن و بروزرســانی سبد تسهیالتی برای بازگشتی ها، در 
كنار بر طرف شدن مشــكالت مالی و غیرمالی ازجمله اقداماتی هستند 
كه باید در راســتای جذاب ســازی طرح و ترغیب افراد برای بازگشت به 
كشــور در دســتور كار قرار گیرد. بی شك بهبود روابط بین المللی كشور و 
وجود چشم انداز روشن از چگونگی تعامل كشور با جهان گامی اساسی 
در موفقیت این طرح و ترغیب نخبگان برای بازگشت به كشور به شمار 
می رود؛ همچنانكه پس از توافق برجام شــور و شــوق برای بازگشت به 

كشور با افزایش همراه شد.
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جامعه و مهاجرت
نگاه انتقادی جامعه شناسان به ریشه های اجتماعی مهاجرت در ایران
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مصاحبه با دكتر احسان شریعتی
استاد و پژوهش گر فلسفه

مهاجرت به مثابه واكنشی به محدودیت های اجتماعی
در	ســال	های	اخیر	موضوع	مهاجرت	از	كشور	خصوصًا	در	میان	اقشار	تحصیل	کرده	و	نخبه	جامعه	به	موضوعی	
داغ	و	پرحاشیه	تبدیل	شده	است	كه	اظهارنظرهای	مختلفی	پیرامون	آن	وجود	دارد.	این	امر	بهانه	ای	شد	تا	با	دكتر	
احسان	شریعتی	به	گفت	وگو	بنشینیم		و	دیدگاه	او	را	در	مورد	مسائلی	همچون	چرایی	بروز	نارضایتی	های	سیاسی،	
اجتماعی	و	اقتصادی	در	پدیده	مهاجرت،	دالیل	مهاجرت	سرمایه	های	انسانی	از	كشور،	تبعات	منفی	این	داستان	و	

در	نهایت	راه	های	برون	رفت	از	این	شرایط،	جویا	شویم.	

كرده  تغییراتی  چه  گذشته  به  نسبت  ایرانی  جوان  هویت   
است؟ درگذشته با چه ویژگی هایی تعریف می شد و در حال 

حاضر با چه ویژگی هایی تعریف می شود؟
برای پاسخ به این ســؤال باید تعریف دقیقی از مفهوم هویت داشته 
باشــیم، از این جهت که هویت موضوعی است که در دوره های تاریخی 
مختلــف و تحت تأثیر عوامل گوناگونی دچار تغییر و تحول می شــود. 
بنابرایــن ما با هویت های ثابت و مشــخصی ســروکار نداریم ولی اگر 
منظورمان از هویت، خصوصیات و ویژگی هایی است كه نسل جوان در 
هر دوره تاریخی با آن تعریف می شــود، باید گفت كه پیش از انقالب ما 
با وضعیت و نظام استبدادگرایانه، غیرمذهبی، عرفی شده و تجددخواه 
روبرو بودیم كه به لحاظ سیاســی به دنبال ارزش هایی همچون آزادی و 

دموكراسی بودند. 
از نظر فرهنگی نیز این آزادی خواهی با تنوع و حتی تجربه های معنوی 
جدید پیوند می خورد و در جامعه، استقبال زیادی از آن می شد و از آنجایی 
که نیروهای سنتی نیز سركوب می شــدند و یا در حاشیه بودند، بنابراین 
گرایش به سنت و هویت از جاذبۀ باالیی به خصوص در میان اقشار جوان 
جامعه برخوردار بود. پس از انقالب به دلیل اینكه ما با یك حاكمیت بومی 
و دینی مواجه هستیم كه وجه اقتدارگرایی آن صرفاً جنبه پلیسی، نظامی 
و امنیتی ندارد بلكه این اقتدارگرایی از طرق دیگری بازتولید شده و ابعاد 
جدید عقیدتی، فرهنگی و ایدئولوژیك نیز پیدا کرده است. واكنش جامعه 
به این اقتدارگرایی همانند پیش از انقالب جست وجوی آزادی و دموكراسی 
بوده است با این تفاوت كه ابعاد فرهنگی و اجتماعی آزادی خواهی پس 
از انقالب و واكنش به فشار نهادهای بیرونی كه در پی تهدید آزادی های 
مردم و به خصوص جوانان بوده است با شدت بیشتری ادامه یافته است. 
تنوع كنش و واكنش در برابر این محدودیت ها به اشــكال مختلفی بروز 
و ظهور یافته است اما بی شك بخشــی از واكنش جامعه برای فرار از این 
محدودیت ها در پدیده مهاجرت و خروج از كشــور متجلی شده است. 
به عقیده ســارتر »انسان موجودی اســت محكوم به آزادی«؛ یعنی جبر 
انسان در این است كه از اختیار برخوردار است. بنابراین طبیعی است كه 
انســان با توجه به ماهیت وجودی خود كه موجودی آزاد است، در برابر 
هر نوع اســتبدادی از خود، واكنش های منطقی و یا حتی غیرمنطقی یا 

بیمارگونه ای نیز بروز دهد. نسل جوان و به طور كلی جامعه ممكن است در 
گذار از این تحوالت ویژگی ها و خصوصیات جدیدی پیدا كند كه قابل فهم 
است و قبل از هر قضاوت اخالقی و فرهنگی باید فهمیده شوند. بنابراین 
ویژگی ها و مختصات نسل جوان و به طورکلی جامعه، مختص به وضعیت 
و شرایط تاریخی است كه در آن زیست می كند و باید در همان بستر و با 

ویژگی های تاریخی زمان خود تحلیل شوند.
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در  مهاجرت  به  میل  افزایش  دالیل   
میان اقشار مختلف جامعه چیست؟

افزایش میل به مهاجــرت را می توانیم در 
دو سطح جهان شمول و ملی موردبررسی قرار 
دهیم. در سطح جهان شــمول ما در دوره ای 
از تاریخ بشــر هســتیم كه جهانی ســازی و 
جهانی شــدن باعث شــده كه جابه جایی و 
مهاجرت به شكل خیلی ساده تر و بی سابقه ای 
در تاریخ بشر اتفاق افتد. بنابراین ما در هرجایی 
كه شاهد كاستی ها، جنگ، اختناق و مسائلی از 
این قبیل هستیم مشاهده می كنیم كه بخشی 
از جمعیت به مكان و نقاطی مهاجرت می كند 
كه به طورکلی بتواند رفاه بیشتری را برای خود 

و خانواده خود فراهم نماید. مســئله مهاجرت هم طی ســالیان اخیر یك 
مسئله جهانی بوده است و طی این سال ها سعی شده است كه چارچوب 
قانونی و حقوقی مســتحكمی برای این موضوع جهانی ایجاد شــود اما 
علی رغم این تالش ها ما شاهدیم كه خیل مهاجرت افراد از كشورهای كمتر 
توسعه یافته تر به سمت كشورهای توسعه یافته و ثروتمند ادامه دار باشد. 
در سطح ملی و به صورت تاریخی اگر بخواهیم موضوع مهاجرت را تبیین 
كنیم باید گفت كه مهاجرت به خارج از كشور و خصوصاً اشتیاق مهاجرت 
به ایاالت متحده آمریكا از قبل از انقالب در بین مردم وجود داشــته است. 
مــن به خاطر دارم كه دو ســال قبل از انقــالب و اولین باری كه خودم به 
دالیل سیاســی قصد خروج از كشور و رفتن به آمریكا را داشتم، زمانی كه 
با پدرم برای گرفتن ویزا به ســفارت آمریكا رفتم، از چند شــب قبل، صف 
مســافران برای گرفتن ویزای آمریكا در مقابل سفارت این كشور در تهران 
ایجادشده بود. یعنی قبل از اینكه بحران هایی همچون انقالب و جنگ در 
كشور رخ دهد این مهاجرت ها به خارج از كشور وجود داشت و شکل گرفته 
بودنــد. بعد از انقالب نیز موضوع مهاجرت به دالیلی ازجمله خروج افراد 
و خانواده های وابســته به نظام قبل و درگیری های داخلی كشور در دهه 

شصت تشدید شد. 
عامل مهم دیگری هم كه موضوع مهاجرت افراد از كشور را تشدید کرد، 
شــروع جنگ بود كه موجب ایجاد ناامنی و بحران های اجتماعی وسیعی 
شد كه بالطبع موجب خروج بخشی از مردم از كشور شد. بعد از جنگ نیز 
مهاجرت از كشــور هیچ گاه متوقف نشد اما در دوره هایی خاص همچون 
دوره اصالحات یعنی از سال 1376 و تا حدودی در همین چند سال گذشته 
به دلیل گشــایش های سیاسی و اقتصادی كه رخ داد و همچنین امید به 
اصالحات ســاختاری در حكمرانی كشــور، این مهاجرت ها با كندی همراه 
شــدند. اما به طورکلی با شكســت پروژه اصالحات در كشور در دوره های 
زمانی مختلف مثل ســال 1388 و قدرت گیری جناح راســت و سنتی كه 
الاقل در اذهان عمومی  بدتر شــدن شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

و فرهنگی را به ذهن متبادر می كند، تمایل به 
مهاجرت از كشور افزایش یابد. اگرچه میل به 
مهاجرت از كشور ریشه در مسائل اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مختلفی دارد كه هرکدام 
از این هــا بایــد مــورد تجزیه وتحلیل جدی 
قــرار بگیرند اما به نظر من احســاس یاس و 
افسردگی حاكم بر جامعه است كه زمینه های 
روانی مهاجرت از كشور  خصوصاً در میان قشر 
جوان را تغذیه می كنند و این موضوعی است 

كه كمتر به آن توجه شده است.

 تبعات مهاجرت سرمایه های انسانی 
از كشور چیست؟

مهاجرت از كشــور تبعــات مختلفی دارد 
كه یكــی از اصلی تریــن تبعــات آن خالی 
شدن ذخیره اســتعدادی كشور از نیروهایی 
است كه می توانند منشأ تغییر باشند. اصاًل 
نظام آموزشــی ما چه در قبــل و چه در بعد 
از انقالب به گونه ای طراحی شــده اســت كه 
بهترین اســتعدادهای این كشور را كشف و 
تقدیم به بهترین مراكز علمی جهان می نماید. 
بدون اینكه برای بهره گیــری از ظرفیت این 
استعدادها در داخل كشــور برنامه ای وجود 
داشــته باشــد. اتفاقاً بهترین استعدادهای 
كشــور ما روانه كشور آمریكا می شوند كه ما بیشــترین مشكل را با این 
كشور داریم. این اتفاق یعنی خروج ســرمایه های مستعد و بااستعداد 
از كشــور موجب می شــود كه مثالً در یك دهه زمام امور به دست افراد 
باکیفیت پایین تر و ناشایستی افتد كه این امر موجب خسارات عمومی 
و كاهش كیفیت حكمرانی می شود. از نظر فرهنگی نیز فرد مهاجر دچار 
تغییر و تحوالتی می شود كه مهم ترین آن به گمان من بحث زبان است 
و ایرانیانی كه به كشورهای خارجی مهاجرت می كنند به تدریج در زبان و 
فرهنگ جامعه مقصد حل می شوند و خصوصاً فرزندان مهاجران بعد از 
چندین سال ارتباط خود را با سرزمین مادری خود از دست می دهند. به 
معنای دقیق تر زمانی كه افراد اشــتراكات زبانی، دینی، زیستی و تولیدی 
خود را با كشــور مادری از دســت می دهند، تعلق آن ها نیز رفته رفته به 
سرزمین مادری كاهش می یابد و احساس تعلق كمتری به جامعه مبدأ 

خود خواهند داشت. 

 برای حفظ سرمایه های انسانی چه باید كرد؟
برای حفظ سرمایه های انسانی كشور هیچ چاره ای جز ایجاد جذابیت 
برای ماندگاری افراد در كشــور نداریم. افراد هرچقدر هم كه به سرزمین 
مادری خود نیز عالقه داشته باشند بعد از گذشت مدت زمانی و با افزایش 
تنگناها و ناامید شــدن از ایفای نقش مؤثر در كشــور خودشان دلسرد 
شده و عطای زندگی در كشــور خود را به لقایش بخشیده و به خارج از 
كشور مهاجرت می كنند. به قول سعدی "سعدیا حب وطن گرچه حدیثی 
اســت شــریف/ نتوان مرد به ذلت چو من اینجــا زادم". در وقع ایجاد 
جذابیت برای ماندگاری در كشــور عالوه بر اینكه می تواند موجب حفظ 
سرمایه های انسانی كشــور شود، می تواند ایرانیان خارج از كشور را برای 
بازگشت به كشور ترغیب نماید و یا حتی كشور را تبدیل به مكانی نماید 
كه افراد از سایر كشــورها ایران را برای مزایا و ویژگی های مثبتی كه دارد 
برای زندگی و كار انتخاب كنند اما در حال حاضر این گونه نیست و به نظر 
می رسد كه دافعه های سرزمینی كشور بیشتر 
از جاذبه های آن است و همین امر می تواند 
توضیح دهنــده دالیل مهاجــرت ایرانیان از 
كشــور باشــد. ایجاد جذابیت هم مستلزم 
این امر اســت كه هر فردی فارغ از تعلقات 
سیاسی، اندیشه ای و ایدئولوژیك خود بتواند 
بدون دغدغه و هراس به فعالیت خود ادامه 
دهــد. بالطبع فقدان چنین شــرایطی افراد 
را شــاید برخالف میل باطنی شان مجبور به 

مهاجرت نماید. 

مسئله مهاجرت طی سالیان اخیر یك 
مسئله جهانی بوده است و طی این سال ها 

سعی شده است كه چارچوب قانونی و 
حقوقی مستحكمی برای این موضوع جهانی 

ایجاد شود اما علی رغم این تالش ها ما 
شاهدیم كه خیل مهاجرت افراد از كشورهای 

كمتر توسعه یافته تر به سمت كشورهای 
توسعه یافته و ثروتمند ادامه دار باشد.

تنوع كنش و واكنش در برابر 
محدودیت های اجتماعی طی سالیان 

گذشته به اشكال مختلفی بروز و ظهور یافته 
است اما بی شك بخشی از واكنش جامعه برای 
فرار از این محدودیت ها در پدیده مهاجرت و 

خروج از كشور متجلی شده است.
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مصاحبه با دكتر هادی خانیكی
استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

به	نظر	می	رسد	ابراز	غم،	دل	تنگی	و	در	مواقعی	اضطراب	و	خشم	در	تصویری	که	افراد	در	مسیر	)میل،	اقدام	و	پس	از	(	مهاجرت	از	خود	در	
شبکۀ	ارتباطی	حساب	های	مجازی	شان	نشان	می	دهند	ناشی	از	احساس	ناکامی	و	ناخشنودی	از	داشتن	زندگی	رضایتمندانه	در	وطن	باشد.	
این	پرسش	های	مهم	که	افراد	چگونه	در	فضای	ارتباطی	و	شبکه	ای	جدید	پس	از	مهاجرت	هویت	یابی	می	کنند،	آیا	لزومًا	خروج	فیزیکی	از	
شــبکۀ	روابط	وطنی	را	موجب	می	شــود؟	و	به	معنی	خروج	تام	وتمام	فرد	از	وطن	است؟	متغیر	سن	افراد	در	این	میان	چه	نقشی	دارد؟	در	
جامعه	ای	ایدئال	که	افراد	بدون	نگرانی	می	توانند	با	وطنشان	ارتباط	بگیرند،	چه	تحلیلی	از	منظر	علم	ارتباطات	دراین	باره	می توان	داشت؟	

با	این	پرسش	ها	با	دکتر	هادی	خانیکی،	مدرس	ارتباطات	دانشگاه	عالمه	طباطبایی	گفتگو	کردیم	که	در	ادامه	می	خوانید:	

گسترش ناامیدی و بی افقی
مهم ترین عامل مهاجرت بی بازگشت 

 به نظر می رسد »تعلیق« در زیست انسان مهاجر امروز، پدیده ای 
ثابت و روزمره است! از این حیث که او در رویای تغییری بزرگ، حتی به 
عناصر تعیین کنندۀ روزانه اش هم )زبان، روابط، اشیا و حتی موطنش( 
نگاهی ماندگار ندارد.  جهان بینی چنین انسانی که همواره »چمدانش 
را بسته« است چگونه در سرزمینی جدید، به عنوان وطن بازتعریف 

می شود؟جهان وطنی در این میان چه نقشی دارد؟ 
پیش از پاســخ به این پرســش الزم است که مقدمه ای مطرح شود، از 
وقتی که پدیدۀ مهاجرت نخبگان یا چرخش مغزها برای ایران یا هر جامعۀ 
درحال گذاری، مسئله شده، چگونگی مواجهۀ خود افرادی که مشمول این 
روند می شــوند، اهمیت پیداکرده اســت. همان افرادی که با انگیزه های 
مختلِف تحصیل، اشتغال، زندگی به سرزمینی دیگر مهاجرت می کنند و برای 
پاسخ به این پرسش ها، رویکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 

و حتی اقتصادی مطرح شده است.
به عنــوان امر پیشــینِی این بحث، وقتی پدیده هــای جدیدی مانند 
جهان به هم پیوستگی و یکپارچگی های متأثر از رشد فناوری های ارتباطی 
و اطالعاتــی در شــمول و فراگیــری مهاجرت مؤثر بوده اســت، تحول یا 
انعطاف هایی هم در رویکردهای ارتباط  با مهاجران مانند استفاده از توان 

علمی و سرمایۀ دانشی و حرفه ای شان هم مطرح شده است.   
طبیعتاً اولین مســئله ای که در همۀ رویکردهای تحلیلی مرتبط با این 
مســئله وجود دارد، با این ســؤال همراه اســت که بدون مغایرت با اصل 
ارتباطات بین المللی چرخش نخبگان چگونه از هدررفت سرمایه می توان 
جلوگیری کرد؟ چرا که بین المللی شــدن دانش و جهانی شــدن مهاجرت 
نخبــگان امری جاری و اتفاقاً این نکته منجر به وجود قابلیتی علمی برای 

بهره بردن از ظرفیت نخبگان است.
امــا چــه زمانی ما در این چرخه متضرر می شــویم؟ در وضعیتی که در 
مؤلفه های اجتماعی، سیاسی انقطاعی یا گسستی رخ می دهد، در آن زمان 
است که ما سرمایه های مهمی را از دست می دهیم. مانند زمانی که منابع 
و ذخایر نفتی مان را در بازارهای جهانی خام فروشی می کنیم. در خصوص 

تحلیل پدیدۀ مهاجرت نخبگانی که تمایلی به بازگشــت به ایران ندارند، 
منظومه ای از رویکردهای سیاســی، اقتصادی و اجتماعی را می طلبد که با 
در نظر گرفتن هر دو سوی این مسئله یعنی »دولت و نهادهای اجرایی« و 

»منظومۀ مهاجران و یا حتی مسافران فرهنگی« باید بررسی شود.
در بررســی رفتن به اجبار یا به اختیار افراد، باید به 
تعریفی نسبت به نخبگی رسید؛ نخبگی را باید فراتر 
از بررسی صرِف موفقیت افراد در زمینه های تحصیلی 
بدانیم. درواقع معیارهایی مانند برخورداری از سرمایۀ 
فرهنگی، داشــتن تعلق خاطر مؤلفه های دقیق تری 
اســت. دکتر قاســم غنی هم که پزشک برجسته و 
مسلط به شناخت فرهنگی ایران و ادیب سرآمدی هم 
هست، در سال 1314، در مقدمه ای بر کتاب »طبیب در 
جامعه« نوشتۀ دکتر شهرازی می نویسد: دانشجویی 
کــه با نمرۀ خیلی خوب از دانشــگاه فارغ التحصیل 
می شــود، اما ادبیات شــعر و ایران را نمی شناسد، 
نســبت به دانشجویی که نمرۀ قابل قبولی می گیرد 
ولی فرهنگ و ادبیات کشورش را می شناسد از درجۀ 
نخبگی کمتری برخوردار اســت. برای ریشه یابی این 
مسئله باید ضعف های نظام آموزشی را بررسی کرد.

اما نکتۀ مهم تر این اســت که چطور می شــود در 
ایــن زمینه تعلق خاطر افراد را تقویت کرد؟ پاســخ 
ســاده انگارانه ای ســت اگر تصور کنیــم که این امر 
با برگزاری جشــن های ملــی و مذهبی به تنهایی رخ 
خواهــد داد. دیوید راس، اصولی اخالقی را در کتاب 
»فلسفۀ اخالق«، مطرح می کند؛ اصولی که در فضای 
ذهنــی و رفتاری افراد ایجاد می شــود: اصول مهم 
اخالق کاربردی مانند وفاداری، سودرسانی، نیازمندی، 

عدالت، جبران و قدردانی و ارتقا و بهبود خود. 
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در وضعیت مهاجرت، میان اصول مهم اخالق از این منظر، تعارضی پیش 
می آید. برای مثال فردی که در وطنش نمی تواند به خواســته ها و اعتالی 
موردنیازش برسد، احساس ناکامی در وطن را تجربه می کند. این امر با تصور 
پشــت کردن به وطنی که محل رشــد و پیشرفت او بوده است در تعارض 
است. درواقع فرد مهاجر برای ارتقا و اعتالی خود مهاجرت می کنند و این 
نکته مغایر با ســکونت در ســرزمینی است که مانع از این رشد شده است. 
برای مثال در طرح ملی »ارزش ها و نگرش های ایرانیان« که در ســال های 
79، 82 و 94، بررسی شــده، نشان می دهد که ارزش های ایرانیان به سمت 
فردی و مادی شدن است. به این معنا که به نظر می رسد، ارزش های فردی 
بر ارزش های جمعی چیرگی پیداکرده اســت. در چنین وضعیتی است که 
هرکسی با ناکامی هایی که تجربه  می کند ممکن است استنباط کند که در 

این کشور و جامعه جایی برایش نیست.   

 اگر پدیدۀ مهاجرت را به لحاظ ماهوی، به معنی رضایتی فردی 
برای تغییر عناصر تعیین کنندۀ زیست روزانه اش در نظر بگیریم، 
چگونه میان زندگی در سرزمینی جدید و احساس تعلق او نسبت 

به موطنش را می توان منفک از هم دانست؟ 
اگــر فردی به تفکیکی دقیق نســبت به تعــارض منافع میان »میل به 
پیشــرفِت خود« و »احساس ِدین به وطن«، رسیده باشد. این تعارض ها 
برطرف خواهد شد. به طور دقیق تر این پرسش پیش می آید که آیا کسی 
می تواند هم زمان هم تعلق به جهان بزرگ تری داشته باشد و هم درد خانواده 

و وطن داشته باشد؟ 
الزمۀ آن نوعی تلقی همگرایانه  نسبت به ملی گرایی  و جهان وطنی است. 
درواقع نوعی وطن دوستی مستدل که مبتنی بر رعایت است. مهاجر در این 
حالت می تواند با جهان وطنی ســازگار شود. ما نیز برای کمک به او می توانیم 
ساختارهایی ایجاد کنیم که بر اساس نقش آفرینی خودمان در منظومه ها و 
مجموعه هایی که یکــی از عناصر نقش آفرین در آن 
هســتیم، مؤثر باشیم؛ آن هم تفکر به احیا و تقویت 
سرزمین، فرهنگ و مردمش است در هرکجا که باشیم.

از   برخی  است  ممکن  نکته  همین  ادامۀ  در   
منابع  خروج  صرِف  که  فرض  این  با  کشورها 
انسانی شان به معنی ضرر و زیان است، ممکن 
درخصوص  قانونی  سخت گیری های  به  است 
خروج افراد داشته باشند، با توجه به سابقۀ شما 
در وزارت علوم، فرآیند اداری پیش از مهاجرت در 
کشور با روش های تسهیل کننده ای همراه است؟   
برای همین مهم است که در کشورهای مقصد چه 
راهبردهایی در مقابل مهاجرت تعریف شــود؟ برای 
مثال از دوران محمدشاه قاجار _اولین دورۀ فرستادن 
نخبگان به خارج از کشور_ فکر می کنم سیاست های 
دیوان ساالرانه و سخت گیری های بوروکراتیک وجود 
داشته که چه کار کنیم تا با سخت گیری هایی در مسیر 
رفتن این افــراد، وقفه ای ایجاد کنیم؟ برای مثال با 
باالبردن تعهدات مالی، دشوار کردن فرآیند آزاد شدن 
مدرک، تعهدات محضری. من با تجربه ای که سال ها 
در وزرات علوم داشتم، اتفاقاً برخالف تصور افرادی که 
می روند و با تعهداتی نمی آیند، الزاماً کسانی نیستند 
که نسبت به سرزمینشان بی تفاوت باشند یا در اینجا 
تعلق هــای خاطر ضعیف تری دارند. اتفاقاً خیلی از 

آن ها کسانی هستند که در ایران مسئولیتی داشتند یا از خانواده های شهدا 
بودند. با همان تجربه می توانم بگویم که رویکرد دوم، سیاست هایی است 
که برای بازگشت اتخاذ می شود. اینکه چه کار کنیم که آن هایی که در جامعۀ 

دیگری ماندند و در آن جامعه حل شدند را برگردانیم؟  
این رویکرد هم با مشکالت زیادی مواجهه است . چون کسانی که رفتند 
در مــواردی  تا حدود زیادی از نظام اجتماعی سیاســی و حتی اقتصادی 
وطنشــان جدا شدند و فاصله گرفتند. تعلق خاطری اگر در کشور داشتند، 

رها کردند یا خانه و اموالشان را فروختند.   

 پس با این تفاسیر با توجه به اینکه مهاجران نیز مایل اند در 
کشورشان مؤثر باشند راه عملی و کارآمد بهره مندی از متخصص های 

مهاجر چیست؟
آن ها در این سال ها به خصوص در این سال های کرونایی با تلفن های 
هوشمندشان در سوگ عزیزانشان نشستند یا در جشن ها حضور داشتند.   
ازاین رو می توان گفت که در رویکرد شــبکه ای می توان از حضور مجازی 
افــراد بهــره برد، به این معنی که بدون حضور فیزیکی افراد، با حضور آن ها 
در شبکۀ علمی، حرفه ای و اقتصادی وطنشان از حضورشان کمک گرفت. 

چراکه فرد مهاجری که از ایران می رود، بعید است در فرصت های مختلفی 
به یاد کشــورش نباشــد و در پی حل مشکلی از آن نباشد. با این ظرفیت 
می توان با استقبال از حضور ایرانیان خارج از کشور در شبکه های اجتماعی، 
مدنی، علمی و فرهنگی وطن به آن ها هم برای کمک کردن به کشورشان و 

برطرف شدن این حِس دل تنگی کمک کنیم. 
 نمونه های زیادی از این افراد در تاریخ کشور ما حضور دارند که به شکل 
فیزیکی از کشــور خارج شــده اند اما در شبکۀ ادبی و فرهنگی کشور حضور 
داشتند. مانند محمدعلی جمال زاده، پرفسور رضا یا آقای مهدوی دامغانی. 
در میان متفکران علوم پایه و دیگر رشــته ها هم کم نیســتند. مانند مریم 
میرزاخانی و احســاس تعلق خاطرش به مدیر مدرســه اش که همیشه به 
بزرگــی از او یاد می کرد. ما می توانیم با تقویت تعلق های ارتباطی آن ها با 

وطن، در تقویت پیوندها مؤثر باشیم. 

 در ماه های اخیر ، با توجه کاربرهای فضای مجازی به نوشتن دربارۀ 
مهاجرت و روایت فردی شان در مسیر مهاجرت، عبارت »خراب شده« 
از  پس  دل تنگی  دربارۀ  روایت هایی  خرده  و  سویی  از  کشور  دربارۀ 
مهاجرت از سویی دیگر مواجهیم. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟ 

باید به شــکلی پیشینی دراین باره بیندیشــیم که افراد در چه شرایطی 
وطنشان را ترک می کنند. تمایل جوانان ما نسبت به مهاجرت به دلیل تصویر 
هراسناکی است که آن ها نسبت به آینده دارند. یکی از آخرین مطالعاتی 
که در ایران در زمینۀ افکار عمومی در ســال 1398 صورت گرفته، سه مسئلۀ 

مهم را در این زمینه نشان می دهد:
1_ تــرس از آینــده به دلیل بی افقی. 2_گســترش و تنوع نارضایتی. 3_
تضعیف ارزش ها و هنجارهایی که می توانست این همبستگی را تقویت کند.
 رشد این روندهای گسیتختگی  ساز، در برابر روندهای همبستگی ساز، 
موجب می شــود که جوانان ما با یاس، خشم، سردرگمی همراه کند. شاید 
ما در این برهه با رانش )راندن( مغزها مواجهیم. در مقابل هم قطب های 
مهاجرپذیر با شکار مغزها بهترین و آسوده ترین راه توسعه شان را در جذب 

منابع انسانی متخصص می بینند. 
مهاجرت به طورکلی امر ناپســندی نیست. در تاریخ کشور ما ابوریحان 
بیرونی، ابن سینا مهاجرت کردند اما در شبکۀ ارتباطی فیلسوفان و ادبیان 
ایرانی مانند. اما ما داریم جوانانمان را با انزجار و فرار از کشور خارج می کنیم. 

باید با جوانانمان اطمینان و امید عملی نسبت به آینده بدهیم.
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مصاحبه با عباس عبدی
روزنامه نگار و فعال اجتماعی

گویی	با	حجم	روزانۀ	آمارهایی	دربارۀ	مهاجرت	گروه	های	متخصص	از	کشــور،	اظهارنظرهای	سیاســتگذاران	و	روایت	های	کوتاه	و	بلند	
افراد	دربارۀ	مهاجرت،	در	اتمسفری	از	نگرانی	و	اشتیاِق	دائم،	زندگی	می	کنیم؛	نگرانی	برای	آیندۀ	وطن	از	سویی	و	اشتیاق	و	نگرانِی	توامان،	

برای	آن	مسافری	که	قرار	است	در	سرزمینی	جدید،	زندگی	را	با	کیفیتی	دیگر	تجربه	کند.	
چه	در	این	سوی	بدرقه	کنندگان	در	فرودگاه	باشیم،	چه	در	آن	سوِی	مهاجرت	کرده،	زیسِت	بدون	حضور	فیزیکی	در	شبکۀ	ارتباطِی	پیشین،	
تجربه	ای	جدید	اســت؛	تجربه	ای	که	ممکن	اســت	با	نوعی	احساس	تعلیق	همراه	باشد.	درمجموع	با	این	سوال	که	چگونه	انسان	در	این	
تعلیــِق	هویتی،	می	تواند	عناصر	حیات	بخش	روابط	اجتماعی	اش	را	بازتعریف	کند،	مهم	ترین	ســوالی	بود	که	در	ضمن	گفت	وگو	با	عباس	

عبدی،	جامعه	شناس	به	آن	پرداختیم	که	در	ادامه	خواهد	آمد:	

 »خراب شده«؛ واكنشی برای فرار از خویشتن 
یا وطن؟
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زیست  در  »تعلیق«  می رسد  نظر  به    
ثابت  پدیده ای  امروز،  مهاجر  انساِن 
در  او  که  حیث  این  از  است!  روزمره  و 
عناصر  به  حتی  بزرگ،  تغییری  رویای 
)زبان،  هم  روزانه اش  تعیین کنندۀ 
نگاهی  موطنش(  حتی  و  اشیا  روابط، 
ماندگار ندارد. جهان بینی چنین انسانی 
است  بسته«  را  که همواره »چمدانش 
به عنوان  جدید،  سرزمینی  در  چگونه 

وطن بازتعریف می شود؟ 
بــه نظر مــن دو اتفاق در ســطح ملی 
و جهانــی رخ داده كه موجــب پیچیدگی 
این مســئله شده اســت. در سطح جهانی 
بــه نظر می رســد كه پدیدۀ جهانی شــدن 

موجب كاهش گرایش های ملی گرایانه و ناسیونالیســتی شــده است 
اما برخالف نظر برخی ها كه تصور می كردند، جهانی شــدن گرایش های 
فراملی گرایانه را تقویت می كند، به نظر می رســد كه این اتفاق نیفتاده 
است و جهانی شدن بیش ازپیش موجب تقویت گرایش های منطقه ای 
شده است. مثالً در كشــور ایران كه كشوری متكثر به لحاظ فرهنگ و 
خرده فرهنگ هاست، این روند مشاهده می شود. به عالوه مفهوم جدید 
از وطن متأخر اســت و بعد از انقالب فرانســه شکل گرفته و بعد از این 
اتفاق بود كه دولت-ملت و کیفیت جدیــد در رابطۀ مردم با حكومت 
اهمیت بیشتری یافت و مرزهای مفهومی آن حتی به فراتر از سیاست، 
اقتصاد و فرهنگ گسترش یافت. گرایش های ملی گرایانه هم در اینجا 

بود كه بروز و ظهور بیشتری پیدا كرد. 
مسئلۀ مهم تری كه در ســطح ایران اتفاق افتاده و به نظر من توجه 
به این امر برای ما مهم تر اســت، آن اســت كه ما در گذشته مهاجرت 
و رفتِن از وطن را داشــته ایم، اما این مهاجــرت به هیچ عنوان با هدف 
ترك وطن صورت نمی گرفت و دالیلــی از جمله جذابیت های مقصد، 
تحصیل یا پیشــرفت اقتصادی و حرفه ای، ازدواج و .... باعث مهاجرت 
افراد از كشور می شد. اما اتفاقی كه در حال حاضر به وقوع پیوسته این 
است كه افراد از همان ابتدا ) پیش از آنکه فکر کنند به کجا می خواهند 
مهاجرت کنند(، می دانند كه می خواهند كشور را ترك كنند؛ یعنی بیش 
از آنكه جاذبه های مقصد تعیین کنندۀ رفتار مهاجرتی آن ها باشــد، این 
دافعه های مبدأ اســت كه مشکل آفرین شده است. بنابراین این افراد از 
همین جا می کوشــند که رابطه خود را با وطن قطع كنند كه این امر به 
دالیلی ازجمله زبان، فرهنگ، خانــواده و همچنین توانایی جذب این 
افراد از سمت كشور مقصد، امر دشواری است. درواقع ما درگذشته كمتر 
در معرض این گونه مهاجرت بوده ایم اما االن این مسئله شدت بیشتری 

یافته است. 
اگر دقت كرده باشید، بعضی از افرادی كه قصد مهاجرت و دل كندن 
از این ســرزمین را دارند، فارغ از اینكه تفســیر آن ها درســت است یا 
نادرســت، اینجا را »خراب شــده« می نامند. این یك كاركرد روانی برای 
افرادی است كه قصد مهاجرت و دل كندن از كشور را دارند. درواقع این 
افراد با خراب شــده خواندن ایران به دنبال كاهش بار روانی مهاجرت و 
بازتعریف مجدد هویت خود و آماده شــدن برای سرمایه گذاری بر رشد 
و پیشــرفت خود، مستقل از هویت قبلی در كشور جدید هستند. ولی 
مشــكلی كه این افراد با آن مواجه هستند این است كه این مهاجران 
نمی دانند كه تا چه اندازه در كشور و جامعۀ جدید پذیرفته خواهند شد؟ 
یا تصویری كه از مهاجرت و زندگی در یك كشــور خارجی دارند، چقدر 

با واقعیت منطبق است؟ به نظر من در حال 
حاضر افرادی كــه از ایران مهاجرت می كنند 
برای توجیه خود تصویری صفر و یكی از دو 
طرف ارائه می دهند اما بعد از مهاجرت و آغاز 
زندگی در كشور مقصد متوجه می شوند كه 
تصویری كه از ایــران ارائه می كردند آن طور 
نبوده و تحلیلی هم كه از مقصد داشــتند، 

چندان با واقعیت منطبق نبوده است.

 تصور می کنید مهاجرت )با هر دلیلی( 
ایرانیان  در ذهن  توانسته  تا چه حدی 
مفهوم وطن/خانه جدید را محقق سازد؟  
در مورد این ســؤال من اطالع چندانی 
ندارم كــه آیا مطالعــه ای در ایــن زمینه 
انجام شده اســت یا نه و اگر باشــد من از آن بی اطالعم كه بخواهم 
بر اســاس آن صحبت كنم اما برداشــت من این است كه اگر شرایط 
كشور مساعد شود، ما شاهد یك بازگشت قابل توجه از سوی ایرانیان 
به كشــور خواهیم بود و این می تواند به این معنی باشد كه ایرانیان 
خارج از كشــور همچنان منتظر یك پنجره فرصت برای بازگشــت به 
كشــور و زندگی در ســرزمین مادری خود هستند. حتی اگر بازگشت 
به صــورت فیزیكــی اتفاق نیفتد، احســاس می كنم كــه یك حس 
تعلق خاطر یا بازســازی حس میهن دوستی اتفاق بیفتد؛ همچنان كه 
ما در دوره اصالحات شاهد آن بودیم و در آینده هم باید بر این حس 
میهن دوستی و كاركردی كه دارد، تأکید كنیم. برداشت من این نیست 
كه اغلب مهاجران به كشور پشــت می كنند، هرچند كه در میان این 
گروه افرادی هستند كه پل های پشت سر خود را خراب می كنند و دیگر 
تمایلی برای حفظ رابطه با وطن ندارند و ترجیح می دهند كه به عنوان 
یك شــهروند در یك کشور خارجی شناخته شوند و فعالیت كنند. اما 
این كار به نظرم خیلی دشــوار است چون که شخصیت فرهنگی یك 
فرد از دوان كودكی، نوجوانی و جوانی و تا 25 ســالگی شــکل گرفته 
است و این افراد به راحتی نمی توانند در فرهنگ جامعه مقصد جذب 
شوند و هیچ معلوم هم نیست كه واكنش جامعه مقصد در پذیرش 
یك فرد خارجی چگونه باشــد. به خصوص اگر این تمایزات، تمایزاتی 
قابل ترمیم نباشــند، مثل رنگ پوســت و نوع چهره و ... كه می تواند 
تشدیدکننده فاصله ها باشد. بنابراین بسیاری از افراد خصوصاً افرادی 
كه بعد از شكل گیری عناصر اصلی فرهنگی خود مهاجرت می كنند شاید 
هرگز نتوانند به طور كامل در جامعه مقصد ادغام شوند اما این مسئله 
برای فرزندان آن ها یا نسل دوم مهاجران كمتر است و ممكن است كه 
نسل دوم و سوم مهاجران تعلق خاطر كمتری نسبت به سرزمین مادری 

داشته باشند یا اصالً نداشته باشند. 

تأکید  كشور  از  خارج  ایرانیان  میهن دوستی  حس  بر  شما   
داشتید و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از كشور را منوط به 
مساعد شدن شرایط دانستید. به نظر شما نگرش ایرانیان خارج 
از كشور نسبت به سال های گذشته چه تغییری كرده و در كل 

روند مساعد شدن شرایط را چگونه می دانید؟
اظهارنظر کردن درباره تحوالت در نگاه مهاجران نیازمند وجود تحقیق 
معتبر است لذا اطالعی ندارم. ولی اگر تغییرات ذهنی آنان را مثل مردم 
داخل بدانیم طبعاً باید گمان کنیم که در سال های اخیر مثبت تر نشده 

است.

نکتۀ مهم دربارۀ مهاجرت از ایران، 
آن است که گرچه پیشتر هم مهاجرت در 
ایران وجود داشت، اما این روزها، افراد از 
همان ابتدا )پیش از آنکه فکر کنند به کجا 
می خواهند مهاجرت کنند(، می دانند كه 

می خواهند كشور را ترك كنند؛ یعنی بیش 
از آنكه جاذبه های مقصد تعیین کنندۀ رفتار 
مهاجرتی آن ها باشد، این دافعه های مبدأ 

است كه مشکل آفرین شده است.
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درســت 10 ســال پیش در همین روزها مهاجرت تحصیلی کردم. از شهر 
و دیار خود کندم و درون  شــهری جدید قرار گرفتم. به فاصله کمتر از 6 ماه 
پوســِت حول وحوش آرنجم شــروع کرد به خشک شدن و ترک برداشتن. 
سال ها بعد فهمیدم این درد، نشاِن بیماری خودایمنی است؛ بیمارِی حمله 
دستگاه ایمنی به خوِد بدن. سلول های ایمنی نقاط خارجی تر بدن را به عنوان 
دشمن، نشانه گذاری می کنند، به آن حمله می کنند و آرام آرام آن عضِو خارجی 
را نابود می کنند. رژیم )خود( ایمنی ام وقتی فعال شد دیگر هرگز از لشکرکشی 
بازنایســتاد. آرام آرام به دیگر اعضاء و جوارح هجوم آورد، اول ضعیف ترین 
مفاصل را نشــانه گرفت. غضروف میان مفاصل انگشــتان کوچک را جوید 
و فضایی تهی میان استخوان هایش باقی گذاشت. بعد نوبت زردپی های 
پا بود که زیر بار حمالت رژیم ایمنی ُخرد و خســته شــوند. درد تاندون های 
متورم به قدری بود که دیگر به سختی می توانستم روی انگشتان پا بایستم.

چرا ذکر این جزئیات دردآور و احتماالً مشمئزکننده الزم است؟ به گمانم 
تجربه مهاجرت چیزی شــبیه به این بیماری خودایمنی است. آنچه برای 
ارگانیسم زیستی ام اتفاق افتاد کم وبیش بازتاب آن  چیزی بود که برای من 
درون ارگانیســم اجتماعی کشورِ مقصد رخ داد. می توان به  جای دستگاه 
ایمنــی و اعضــای بدن از رژیم اجتماعــی و اعضای جامعه گفت؛ آنجا که 
عضوی از بدن/جامعه »غریبه« تشــخیص داده می شود و موردحمله قرار 

می گیرد. بافت های میزبان چندان پذیرای اعضایی »خارجی« نیســتند و 
برای محافظت از »خود« ناگزیر از حمله به آن اند.

اجــازه دهید برای راه یافتن به بنیان های آسیب شناســانه ی مهاجرت، 
ـ اجتماعی به ســطحی هستی شناختی  روزن نظری را از ســطح زیســتی 
جابه جا کنم. می خواهم تیشــه به ریشه مسئله ی مهاجرت بزنم تا ببینیم 

در ُبن مهاجرت چه کاشته ایم. 
غالباً مهاجرت را به شــکل قرار گرفتن فرد درون جامعه و فرهنگی جدید 
می بینند. گویی تا قبل از مهاجرت ما با نوع خاصی از انسان ها )انسانی شبیه 
به خود( در تماس بودیم و بعد از مهاجرت با انسان هایی دیگر )احتماالً افراد 
ناهمانند به خود(. از این منظر مسئله صرفاً امکان تطبیق مهاجر با فضا ی 
کشور میزبان است. آیا مهاجر می تواند خود را با قواعد، هنجارها و ارزش های 
جامعه میزبان تطبیق دهد؟ یا پس زده می شود و به کنج عزلت فرو می رود؟ 
البته حالت میانی ای هم وجود دارد که یافتن یا ساختن کامیونیتِی موافق 

درون فرهنگ میهمان است که پشت وپناه مهاجران باشد.
چه چیز پشــت این رویکرد پنهان  شــده است؟ در این نگاه »خودی« 
مســتقل و مجزا از دیگران پیش فرض گرفته شــده اســت. گویی جامعه 
تشکیل شــده است از افرادی مجزا و خود بنیاد که شروع به ارتباط گیری با 
چیزها و دیگران می کنند. این انساِن مجزا و گسسته از دیگران، سنگ بنای 

ایمان واقفی
پژوهشگر و مدرس جامعه شناسی برنامه ریزی شهری

»هتروتوپیا«؛ پس زدگی ساختاری و روان شناختی 
مهاجران در جامعۀ مقصد
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بحث هــا و تحلیل هایی اســت که این روزها 
راجع به فرِد مهاجر می خوانیم. اجازه دهید نام 
این »مِن مجزا و جدا افتاده« را انسان گرایی فرد 
محور بنامیم. انسان گرایی فرد محور، هر انسان 
را هستی ای مستقل و مجزا می بیند که با دیگر 
هستی ها )انسان ها و چیزها( در تماس است. 
onto-( »ـ هستی در اینجا با قسمی »سیاست 
politics( روبروییم؛ سیاستی که به باور ویلیام 
کونولی )1995( شــکل خاصی از »بودن« را در 
مقایسه با دیگر اشکاِل بودن، اصیل تر و محق تر 

ـ هســتی ما ابتدا با نوعی فردگرایی پیشا  اجتماعی  می خواند. در سیاست 
روبروییم؛ بودِن انسانی را بودنی منفرد و جدا و مستقل از اجتماع مفروض 
می گیریم. این خوِد جدا و منفرد است که در مرحله ی بعدی با هم جواران 
و دوســتانش ارتبــاط می گیرد، با همکارانــش کار می کند، درون محیط 
پیرامونــش قدم می زند و در شــهر رفت وآمــد می کند. بدین ترتیب فرد، 
دوســتان، همکاران، خیابان، بناهای شــهری و ... هرکدام واجد »ماهیتی 
ـ شهری با یکدیگر در  مســتقل و مجزا«اند و به واســطه ی روابط اجتماعی 
ارتباط قرار می گیرند. در این نگاه هســتی فرد به شــکلی »ذاتی از پیش 
موجود« دیده می شود که درون فضاهایی از پیش ساخته قرارگرفته است؛ 

فضاهایی که چیزی جز چارچوبی خنثی و بی تفاوت نیستند.
وقتی »هستی« انسان ها را به شکل فردی مستقل و مجزا از دیگران و دیگر 
چیزها می بینیم، مسئله صرفاً  به توانایی »فردی« مهاجر و زیرساخت های 
حمایتی نهادهای عمومی تقلیل داده می شــود. آیا مهاجر، مهارِت تطبیق 
خود را با فرهنِگ جامعه ی مقصد دارد؟ آیا آن قدر انعطاف پذیر هســت که 
مناسبات جدید را درونی کند؟ آیا جامعه میزبان گشودگِی پذیرفتن مهاجران 
را دارد؟ یا به قدری نژادپرست است که با مهاجران برخورد قهرآمیز می کند؟

 »انسان گرایی اشتراکی«؛ درک تواماِن هستِی انسان و شهر
به گمانم نگریســتن مسئله مهاجرت از روزن انسان شناسی فرد محور 
بخــش مهمی از درد و زخم مهاجــرت را نادیده باقی می گذارد. در مقابل 
این رویکرد می خواهم از آنچه »انســان گرایی اشتراکی« است حرف بزنم؛ 
انسان شناسی ای که درکی متفاوت از انسان دارد و نسبتی متفاوت میان 
ـ با«1   فــرد و محیط پیرامون برقرار می کند. در این کار وام دار مفهوم »بودن 
ـ با« شــکل خاصی از  هســتم. برعکس »هســتی منفرِد مجزا«، »بودن 
ـ بودن است؛ شکلی که با همان خط چین های مشخص شده در  ـ جهان  در 
ـ بودن خود را از برداشــت های مرسوم و همیشگی  ـ جهان  امالء کلمه ی در 
ـ با نشــان می دهد هستِی انسانی تنها »با«  متمایز می کند. مفهوم بودن 
و درون فضای پیرامونی شــکل و قوام می گیرد. به بیان دیگر هســتی ما 
نه در انزوا از محیط اطرافمان بلکه دقیقاً »با« و درون این محیط شــکل 
و قــوام می گیــرد. خط چیِن میان بودن و با در اینجا حیاتی اســت. این 
ـ با« یک کِل یکپارچه اســت،  خط چین می خواهد نشــان دهد که »بودن 
نه »بودن«ی مجزا که »با« هســتی های دیگر در تماس اســت. این فهمِ 
ـ با« ازیک طرف نســبتی متفاوتی میان فرد و محیط  یکپارچــه از »بودن 
اطراف و از  ســوی دیگر رابطه جدیدی میان فرد با افراد دیگر برمی ســازد. 
ـ خیابان،  ـ در  ـ با« بنگریم، آنگاه من  وقتی هستِی انسانی را با عینک »بودن 
ـ دلدادگان و هزار و یک رابطه  ـ با  ـ دوستان، من  ـ با  ـ بناهای شهر، من  ـ کنار  من 
و نســبت دیگر همگی بخشی از »من«اند و نه رابطه من با دیگران/دیگر 
چیزهای منفصل. نمادها و یادبودهای شهری از این منظر بخشی از هستی 

1 - این مفهوم را ژان لوک نانسی با الهام از آثار هایدگر در حوزه مناسبات انسانی و 
مطالعات کامیونیتی بسط و گسترش می دهد.

من را تشکیل می دهند، پاره ای از وجود من اند 
که باهم رشد و نمو کرده ایم. خیابان های شهر، 
میادین، نام ها، نشانگان و نمادهای فضایی 
که در آن زیســته ام، همگــی تّکه ای از جان و 
ـ سیاســی ما درون  روح من اند. حیات مدنی  
این پیکره های شهری ساخته و پرداخته شده 
اســت. هر فضایی مجموعــه ای از کنش ها، 
امیال، ارزش  ها، هنجارها و احساسات را درون 
ما و به واسطه ی ما سروشکل داده است. این 
فضاها شــیوه ی خاصــی از بودن را راه اندازی 
می کنند. با قرارگیری در هر فضای شــهری  سبک زندگی خاصی به جریان 

می افتد و مجاری احساسی ویژه ای تحریک می شود.
ـ کالبدی  کنده  وقتــی از این فضای زیســته،  از این پیکــره ی اجتماعی 
می شویم و در بافتی سراسر جدید کار گذاشته می شویم، فقط این نیست 
که مهمانی وارد خانه میزبانی جدید شــده اســت؛ گویی که مسئله فقط 
پذیرا بودن میزبان و قدرت انطباق پذیری ما با قواعد و مناســِک جدید 
اســت. کاماًل برعکس این نگاِه غالب ما نه روابط و دوســت داشته ها و 
ـ دیگران/چیزها«یی  ـ با خاطرات بلکه »خود«مان را جاگذاشته ایم: »بودن 
را واگذاشــته ایم و از نقطه صفر قرار اســت هســتی ای جدید برای خود 
بسازیم. تمام روابط مان، تمام نسبت هایمان، تمام نشانگان و معنایی ای 
که زندگی را برشان سوار کرده بودیم ازدست رفته است. مهاجرت از دست 
دادن خود به سودای ساختن خودی جدید از نقطه صفر است. اما نه... 
نقطه ی صفری در کار نیســت. نقطه صفر وقتی بود که همه، همه چیز را 
از آغاز باهم می ساختند. مهاجرت تجربه ی ورود و آشنایی با همدیگر و با 
محیط پیرامون نیست. ما وارد جزیره ای بکر و دست نخورده نشده ایم. ما 
با مهاجرت به درون بافت شــهری ای پرتاب شده ایم که از پس تاریخ چند 
صدســاله )و بلکه چند هزارساله( نسبت ها و روابطش سروشکل گرفته و 

بعضاً متصلب  شده و رسوب کرده است. 

 شباهت مهاجرت با»هتروتوپیا« در جامعۀ مقصد!
حــاال می توانیــم به جمالت ابتدایی متن بازگردیــم. تجربه مهاجرت، 
دســت کم برای من، چیزی شــبیه به بیماری خود ایمنی بود؛ حمله رژیم 
ایمنی به بافت هایی از بدن که غیرخودی تشخیص داده می شدند. ما با 
مهاجرت خودمان را جاگذاشــته ایم و به سرزمینی وارد می شویم که همه 
خودها از پیش شکل گرفته اند. هستی های شکل گرفته ما را با شکل چیزی 
ـ خودی می بینند. ما برای آن ها شکل متفاوتی از »بودن« هستیم؛ بودنی  نا 
با پیوندها، خاطرات، معانی، نشــانگان و در یک کالم هســتی ای سراسر 
متفاوت؛ عضوی غریبه درون بافت میزبان؛ عضوی که سر از جایی درآورده 
است که متعلق به او نیست. در علم پزشکی به این عضو »هتروتوپیا« گفته 
می شود؛ عضوی که درجایی غیر از جای معمول رشد کرده باشد؛ عضوی که 
متعلق به آن مکان نیست. مهاجرت تجربه ی وارد شدن یا دقیق تر تجربه ی 
ساختِن هتروتوپیاست، ساخت دگرمکانی که درون فضای مرسوم شکاف 
ایجاد می کند و نظم مســتقر و تثبیت شــده را برهم می زند. هتروتوپیا 
مخل نظم حاکم است. یا باید به سرعت خود را به رنگ همان مکاِن غالب 
دربیاورد و یا با ســنگین ترین مجازات ها تنبیه شــود. مهاجر اما تا ابد یک 
هتروتوپیا باقی خواهد ماند، حتی اگر تا بیخ و بن شــبیه جامعه میزبان 
شــود. مهاجر از آن حیث که هســتِی خود را جایی در ســوراخ سمبه های 
خانه جاگذاشــته اســت، در خانه  ی میهمان یک هتروتوپیاست. حاال یا 
هتروتوپیایی که خود را با رنگ یوتوپیا بزک کرده اســت و یا هتروتوپیایی 

که زیر ضرب و زور رژیم امنیت بافت میزبان له ولورده شده است.

تجربه مهاجرت چیزی شبیه بیماری 
خودایمنی است. آنجا که عضوی از بدن/جامعه 
»غریبه« تشخیص داده می شود و موردحمله قرار 
می گیرد. بافت های میزبان چندان پذیرای اعضای 

»خارجی« نیستند و برای محافظت از »خود« 
ناگزیر از حمله به آن اند.
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دوســت عزیزم، کیوان ارزاقی، نویســندۀ حــوزۀ مهاجرت، روزی 
می گفت: اگر بــرای مهاجرت کردنم از ایــران، 10 نیوتن نیرو مصرف 
کردم، برای بازگشــتنم به ایران 100 نیوتن نیرو الزم داشتم و اآلن برای 

این که دوباره بخواهم مهاجرت کنم، 1000 نیوتن نیرو الزم است!
همین مطلب ســاده و کوتاه، به تفصیل توضیح می دهد چرا الزم 
اســت در تصمیم گیری هــای حاکمیتی به پدیــدۀ مهاجرت نگاهی 
کارشناســانه داشــت؟ تازه، این مســئله فراتر از موضوع مهاجرت 
نخبگان اســت. دوست دیگرم، دکتر محمد مروتی، در سال 1393 در 
مصاحبه ای ریسک مهاجرت نخبگان در مقیاس کالن را برای جامعه ی 

ایران به خوبی توضیح داده است.1

1 -  دنیای اقتصاد، شماره خبر 825506

چیزی که یــک مهاجر بالفاصله پس از ورود به کشــور مقصد با 
آن مواجه می گردد، شــوک فرهنگی است. تفاوت های ریز و درشت، 
بین آداب ورســوم دو فرهنگ، ســبک زندگی قبل و بعد از مهاجرت، 
آب وهــوا، قوانین مدنی و قواعد اجتماعــی و ... در بعضی از موارد 
تا چند ســال برای فرد مهاجر الینحل باقــی می مانند. فرهنگ دائماً 
در حال تغییر و مســتعد دگرگونی کشور ایران، این شوک فرهنگی را 
حتی برای ایرانیانی هم که چند ســال دور از وطن زیسته اند، ایجاد 
می نمایــد. فرآیند هم بند شــدن2  با جامعه باید به قدری تســهیل 
و تســریع گردند تا از مســائلی نظیر ســرخوردگی، میل یا اقدام به 
مهاجرت مجدد، اتالف منابع کشــور و ... پیشگیری گردد. فقط یک 

Integration    - 2

سیاوش خالدان
مدیرعامل موسسۀ توسعۀ دانش فردای ایرانیان )ایران نالج(

هر بار مهاجرت، صد بار دشوارتر!
روایتی از شوک های فرهنگی خروج و بازگشت
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مثال مضحک و دم خروس وار از نداشــتن 
آمادگی هم بندســازی ایشــان با جامعه، 
متخصصان  تحصیلی  مدرک  تأیید  فرآیند 
ایرانی بازگشــته به کشور است که حتی در 
بعضی مواقع بیشــتر از مدت تحصیل وی 
در آن مقطع به طول می انجامد! نمی شود 
هم شعارهای قشنگ و دهان پرکن بدهیم 
و هم ابتدایی ترین الزامات یک مسئله را تا 

این حد نادیده و مغفول بگذاریم.
از ســوی دیگر بی تردیــد، یکی از ارکان 
توســعه ی پایدار، شبکه سازی بین المللی و 
بهره گیری از ســرمایه های مادی و معنوی 

فرا ســرزمینی است. حضور بیش از یک صد هزار ایرانی تحصیل کرده 
در کشــورهای اتحادیه ی اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برای تحصیل 
یا کار در ســطوح مهارتی باال3 ، گرچه از یک زاویه می تواند تهدید به 
نظر رســد، اما از زاویه ای هم یک فرصت اســت. اگر بتوان شرایطی 
را مهیا نمود که از دانــش و تجربه ی این افراد به نحوی بهره برد که 
اصالح زیرساخت ها و توسعه ی ابعاد مختلف علمی و فناوری ایران، 
با استانداردهای به اثبات رسیده ی بین المللی میسر گردد، این تهدید 

به نحو احسن به فرصت بدل گشته است.
مرکز تعامــالت بین المللی علم و فناوری با حمایت دکتر ســورنا 
ستاری و دوراندیشی و ذکاوت طراحان و مجریان خوش فکر سامانۀ 
کانکت: همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور، 
چهار مزیت اساسی هوشمندانه را محور فعالیت های خود قرار داده اند 
که به ترتیب اهمیت از این قرارند: پژوهش - آموزش و انتقال دانش 
و تجربه - تقویت اقتصاد دانش بنیان - شبکه سازی. این سامانه با )1( 
طرح های پســادکتری، فرصت مطالعاتی و نظام وظیفه ی تخصصی، 
به مقوله ی »پژوهش«، که زیربنای الجرم برای توســعه ی یک کشور 
اســت، به صورت کامل و جامع اندیشیده اند؛ )2( برای انتقال دانش 
متخصصان ایرانی خارج از کشور به صورت »تدریس موقت )استادان 
مدعــو( یا دائمی )اســتخدام در آموزش عالی در طرح اســتادیاران 
جوان(« و برگزاری »ســخنرانی ها و کارگاه های تخصصی«، شرایطی 

3 -  منبع: سال نامه ی مهاجرتی ایران: صفحات 41 تا 50

را مهیا کرده  اند که با کم ترین بوروکراســی، 
حجم چشــم گیری از دانــش متخصصان 
ایرانی جهان دیده از بهترین دانشــگاه های 
دنیــا به ایــران منتقــل گردیده اســت؛ 
)3( حمایت از متخصصان ایرانی خارج از 
کشور برای کارآفرینی و اشتغال زایی با تکیه 
بر ایده های لبه ی دانش و لبه ی فناوری، که 
به طورقطع، بهترین و زودبازده ترین راه برای 
توســعه ی ایران است، در اولویت نخست 
توجه خود قــرار داده انــد؛ و نهایتاً )4( با 
برگزاری رویدادهــای صمیمی، کم هزینه و 
متعدد در شهرهای مختلف دنیا، با تأکید 
بر فاکتور چگالی علمی و تخصصی جمعیت متخصصان ایرانی در آن 
شــهرها، بدون واسطه و بدون شعار، بهترین متخصصان ایرانی را در 

اقصی نقاط جهان به استفاده از این طرح، ترغیب می نمایند.
شبکه ســازی، اما در این طرح، و به طریق اولی در تمامی طرح های 
حاکمیتی، کمتر از حد نیاز موردتوجه قرارگرفته است. از زاویه ای دیگر 
که به این مسئله بنگریم، مهم ترین عامل در استفاده از فرصت ارتباط 
با متخصصان ایرانی بازگشــته به کشور، داشتن رکن اول زیرساخت 
توســعه )شــما بخوانید مثاًل انتقال فناوری به داخل( کشور، یعنی 
فکر افزار اســت؛ که خود شــامل فرهنگ پذیرش فناوری، دانش و 
تجربه ی استفاده از آن، تسلط بر فلسفه ی وجودی آن، تطبیق خوب 
و دقیق فناوری با مشــخصات مقصد )بومی سازی(، دستورالعمل ها 
و فرآیندهای اســتاندارد بین المللی، دسترسی داشتن به ارتباط های 
بین المللــی، ایجاد بانک های اطالعاتی کامــل، تحلیل های به موقع، 
مســتمر، عمیق و دقیق از داده ها و روندها و ... است. اگر کمی دقیق 
شــویم درمی یابیم که میزبانی خوب از این دسته از نخبگان چه امر 

ضروری و سودمندی می تواند باشد.
به دالیل متعدد، در این مکتوب، تنها تحلیل بخشی از ابعاد مسئله 
به رشته ی تحریر درآمد. امید است تا پایداری و توسعه ی فرآیندهای 
پرثمر و کم نظیری نظیر سامانه ی کانکت و نهادهایی مانند رصدخانه 
مهاجرت ایران با حمایت تمامی مســئوالن و مدیــران عالی رتبه ی 

کشور، تضمین گردد.

یکی از ارکان توسعه ی پایدار، 
شبکه سازی بین المللی و بهره گیری از 

سرمایه های مادی و معنوی فرا سرزمینی 
است. حضور بیش از یک صد هزار ایرانی 

تحصیل کرده در کشورهای مختلف دنیا گرچه 
از یک زاویه می تواند تهدید به نظر رسد، اما 

از زاویه ای هم یک فرصت است.
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طی سال های گذشــته مجموعه عوامل مختلفی موجب افزایش 
مغالطه های آماری و اظهارنظرهای غیرمســتدل در حوزه مهاجرت 
در کشــور شده است. در این یادداشــت به طور اختصار به برخی از 
ریشــه های شــکل گیری  این فضای غیرحرفه ای و اخالقی در حوزه 

مهاجرت در کشور اشاره می کنم.
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اگرچه طی ســال های گذشــته رصدخانه مهاجرت ایران، بارها با 
ارائۀ گزارش های مســتدل آماری ســعی در بیان شــفاف وa متقن 
واقعیت های مهاجرتی داشــته اســت و در همین راستا نیز انتشار 
ســاالنۀ سالنامۀ مهاجرتی گامی مهم در جهت نور پراکنی در راستای 

شفاف ســازی فضای مه آلود مهاجرتی در کشــور بوده اســت، اما 
به طورکلی حوزه مطالعاتی مهاجرت در کشور یک حوزه نوپا و جوان 
بوده و طی سالیان گذشته اقدام خاصی برای ظرفیت سازی و تربیت 
نیروی انسانی متخصص در این حوزه در کشور صورت نگرفته است 
و این عامل بی شــک یکی از عوامل مهم افزایش مغالطه های آماری 
در حوزه مهاجرت در کشــور بوده اســت. درواقع با علم و اذعان به 
افزایش برخی از شاخص های مهم مهاجرتی در کشور، نباید فراموش 
کرد که بـــرای مواجهه با پدیـــده ای همچون مهاجرت کـــه ابعاد 
مختلف، اثـــرات اقتصادی و اجتماعـــی گوناگونـی دارد، نیازمنـد 
ظرفیت ســـازی، نهادسازی، توسـعه سیســـتم های تخصصـی و 

پایگاه های  داده ای به روز در حوزه مهاجرت هستیم.

پرویز کرمی
مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوري و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق

 نقدی بر اظهارنظرهای غیر معتبر 
در حوزه آمار و اخبـار مهاجرتی 
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بی توجهی به جمع آوری داده های مهاجرتی از ســوی ارگان ها و 
نهادهایی که توانایی انجام این کار را داشــته و عدم انتشار رسمی 
داده های مهاجرتی موجود با هر توجیهی، بر فضای مه آلود مهاجرت 
در کشور دامن زده است. درواقع اهمال در ثبت داده های مهاجرتی 
توسط ارگان های ذی ربط و بعضاً محافظه کاری در انعکاس واقعیات 
مهاجرتی کشور موجب عدم شفافیت در حوزه مهاجرت در کشور شده 
اســت. طبیعی است که چنین شرایطی می تواند زمینه بحران سازی 
از موضوع مهاجرت خصوصاً مهاجــرت نخبگان و تحصیل کردگان 
در کشــور را فراهم نمایــد. به عنوان مثال، یکـــی از معروف ترین و 
شاخص ترین اظهارنظرهـــا در حـوزه مهاجـــرت مربـوط بـه آمار 
خـــروج نخبگان از کشـور اســـت که بر آن اســـاس ادعا شـده 
اســـت: »کشـــور ایران دارای باالترین نرخ خروج تحصیل کردگان 
)فـــرار مغزهـا( در میـان ســـایر کشورهاسـت». تأکیـد مکـرر بـر 
ایـن مدعـا باعـث شـده اسـت کـه حتی رسـانه ها و سـازمان های 
بین المللی نیـــز ایـن آمـــار را مورداتـکا قـــرار دهنـد. دراین بین 
منبـع آمـاری کـه توسـط رســـانه های جمعـی و حتـی برخـی از 
مسئوالن ذی ربط مـــورد اسـتناد و اتـکا قرارگرفتـه اسـت، گـزارش 
صنـدوق بین المللی پول )IMF (اسـت. شاه بیت ایـن ادعاها بیـان 
مـــی دارد: »طبق آمار صنـدوق بین المللـی پـــول در سـال 2009 
ایـران به لحـاظ مهاجرت نخبـگان در میان 91 کشـور درحال توسعه 
و توسعه نیافته مقـــام اول را داشـته اسـت. طبـق این آمار ساالنه 
بیـن 150 تا 180 هـــزار ایرانی تحصیل کرده بـرای خـروج از کشـور 
اقـدام می کنند». جالب اینجاسـت که بـا بررسـی های صورت گرفته 
مشـــخص گردیـد کـه گزارش صنـــدوق بین المللی پول در سـال 
2009ً  اصاًل وجود خارجی نداشـته و آمار موردنظـر نیـز خالف واقـع 
اظهارنظرهـای  ازاین گونه  نمونه هـای متعـددی  اسـت. متأسـفانه 
غیردقیق و خالف واقـع توسـط مراجـع مختلف یافت می شـود که 
باعث سـردرگمی و عدم شـــفافیت در حـوزه آمار مهاجـرت شـده 
اسـت. نکته جالب توجه این اســـت که بسـیاری از افـرادی که در 
حوزه مهاجـــرت تاکنون آمـار و یـــا اطالعاتی ارائـه کرده انـد یـا 
فاقـد اطالعات دقیـق در ایـن حـوزه بوده انـد و یـا اینکـه سـمت و 
مسـئولیت مرتبطـی بـا ایـن حـوزه نداشـته اند. بـه نظـر می رسـد 
اظهارنظـــر غیـر کارشناسـی در حوزه مهاجـــرت هزینـه باالیی در 
کشـور نداشـته و بـه همیـــن خاطـر افـراد و مراجع غیرمسـئول، 
بـا اظهارات مسئوالنه خـود شـرایط نامسـاعدی را در این حـوزه به 

بـار آورده اند.
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بـه نظـر می رسـد یکـــی از دالیل تمایل وافـر افراد و جناح های 
سیاسی بـه اظهارنظـر در حوزه آمـــار مهاجرت، خصوصاً در حوزه 
مهاجـــرت نخبگان، این است که این افراد و گروه ها سعی می کنند 
بعضاً با بزرگنمایی و غلو آمار مهاجرت را دســتمایه اهداف سیاسی 
خود نمایند. نکتـه جالب تـر آنکه تالش غالـب در ارائه آمـار بیشـتر 
سـیاه نمائـــی و روایـت تلخ تریـن )بدبینانه تریـن( تفسـیر ممکن 
از شـــرایط مهاجرتی کشـور و یـا ارائـــه نامطلوب تریـن شـاخص 
عملکـــردی از میـان شـــاخص های موجـــود در جهـت تبییـن 
وضعیت موجـــود اسـت. مثـال بارز این روایت و تفسـیر خاص از 
آمار و گزارشـات موجود، اشـاره به نـرخ ماندگاری فارغ التحصیالن 
دکتـری ایرانـی در کشـــور آمریـکا در گـزارش بنیاد ملی علوم این 

کشـــور )NSF ( اسـت. درواقـع در ایـن گـزارش بسـیار مفصـل و 
جامـع، آمـار و اطالعات بســـیار متنوعـی در زمینه شـاخص های 
عملکـــردی دانشـــجویان و فارغ التحصیالن خارجـی سـاکن در 
کشـــور آمریـــکا ارائـه شـــده اســـت. بااین حال، تنهـا نکتـه ی 
مـــورد اتـکای برخی از افـراد با ســـوگیری خاص، اعالم »باالترین 
نـرخ ماندگاری فارغ التحصیالن دکتـــری ایرانـی« در ایـن کشـور 
بـدون اشـــاره بـه نـرخ مانـدگاری اتبـــاع دیگر کشـورها، سـهم 
فارغ التحصیالن دکتـری از کل دانشـجویان و یـا افـراد تحصیل کرده 
ایرانـــی مقیم آمریکا، شـرایط بـازار کار فارغ التحصیالن دکتـری در 
ایـــران و آمریـکا و دیگـر مســـائل ازاین دست می باشـد. درواقع 
نکتـــه موردنظـر ایـن اسـت کـه در اینجـــا هیچ اصـراری برانکار 
و یا ســـرپوش گذاشـتن بر واقعیـات آماری مربـوط بـه مهاجـرت 
دانشـجویان ایرانـــی و یـا عـدم بازگشـت آن هـا به داخل کشـور 
نیســـت، بلکـه مراد بیشـتر اشـاره بـه تفسـیرهای مغرضانـه و یا 
اسـتفاده ابـزاری و جهـــت دار از آمار کـه غالبا با کارشناسی همراه 

نبـوده و بسـیار سـطحی و عـوام گرایانـه می باشـد.
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میـل بـــه انتخـاب تیترهـای تلـخ و گزنـده از سوی رسانه های 
کشور و باهدف تحریک حساسـیت و افزایـش احتمالـی مخاطبان 
یکی دیگر از آفاتی اســت که موجب فضاســازی و برهم زده شدن 
جو روانی جامعه می شود.  متأسـفانه این پدیده در چینـش اخبار 
و انعـــکاس آمار مربـوط بـه حـوزه مهاجـــرت در کشـور بسـیار 
شـایع اسـت. بـه همیـن خاطـر ژورنالیسـم غیرتخصصی و تلـخ 
نـگاری رایـــج در حـوزه مهاجـرت را می تـــوان دو آفـت اصلـی 
در این عرصه برشـــمرد که ایـــن آفت ها و آسـیب ها می بایسـت 
توســـط خـود اصحـاب رسـانه که مسـئولیت خطیـری در جهـت 
نمایندگـــی افکار عمومـی بـــر دوش دارند، به رسـمیت شـناخته 
شـده و برطرف شـوند. اخیراً خبری در رسانه ها انعکاس یافته است 
مبنی بر اینکــه" ٨٢ نفر از ٨٦  مدال آور المپيــادی  مهاجرت كردند". 
اصوالً مشخص نيست كه آمار و ارقام ارائه شده در اين خبر مربوط 
به چه بازه زماني و چه جامعه ي آماري است. این در حالی است که 
بي شك بديهي ترين اصل در هنگام اشاره به آمار، صحبت از جامعه 
و نمونه آماري، ويژگی و روش جمع آوري اطالعات اســت. بنابراين 
بدون اطــالع از ويژگي هاي جامعه آماري و روش ثبت و جمع آوري 
اطالعات نمي توان قضاوت صحيحي در مورد صحت وسقم آمار ارائه 
شده داشت. رسانه ها باید به این نکته توجه داشته باشند که اصرار 
در تیتر ســازی و اغراق در برخی از شــاخص های مهاجرتی، خالف 
مؤلفۀ مهم صداقت با مخاطبان اســت که متأسفانه گویی به اصرار 
در برخی از خبرگزاری ها، دستاویِز منفعت جذب حداکثری مخاطب 

شده است.
واقعیت تلخ این اســت که متأســـفانه در فضای رســـانه ای و 
اجتماعی کشـــور )که در آن میل شـــدیدی نیز بـــه باورپذیری و 
بازنشـر اخبـار منفـی وجـود دارد(، بیشـتر تکذیبیه هـا و اصالحیه ها 
دیـده نمی شـوند و یا اینکـه به اندازه اخبـار و آمـار اولیـه نادرسـت 
بازنشـر نمی شـوند. در واقـــع تجربـه نشـان می دهد کـه ضریب 
نشـر و نفوذ تکذیبیه هـا و اصالحیه ها در برابـر آمـار و اخبـار اولیـه 
بسـیار پایین تر اسـت و این موضـوع اهمیت دقت و حساسـیت 
را در تهیـه و انتشـــار آمـار و اخبـار اولیـه مهاجرتـی بیش ازپیش 

نشـان می دهد. 
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تكــرار	چندیــن	باره	انتشــار	آمار	و	ارقام	نادرســت	
مهاجرتی	در	رســانه	های	رسمی	كشور	و	بازتاب	گسترده	
آن،	در	كنــار	عدم	وجــود	حس	مســئولیت	پذیری	و	
مستندنگاری	گوینده	و	همچنین	وظیفه	ذاتی	رسانه	ها	
مبنی	بر	صحت	سنجی	اخبار	پیش	از	انتشار	ما	را	بر	آن	
داشــت	كه	ریشه	این	اتفاق	ناگوار	را	فارغ	از	فرو	افتادن	
در	دوگانه	انكار	یا	اثبات	آمار	های	مهاجرتی	در	كشــور،	از	
جالل	سمیعی،	پژوهشگر	حوزه	ارتباطات	جویا	شویم.

 یکم:
شــبکه های اجتماعی نان شان را از بین خطوط رسانه های رسمی و حوزه های 
عمومی درمی آورند! انگیزه ی بســیاری از کاربران شبکه ها و رسانه های اجتماعی 
از گشــت وگذار در این کانال ها، سوای باخبر شدن از رخدادهای روزمره و درواقع 
برآوردن نیاز ناشی از الگوی مصرف محتوا و رسانه ی خودشان، پیدا کردن همین 
سفید خوانی و ناگفته هایی است که در حوزه ی انتشار رسمی آن ها را نمی یابند. 
حرف هایی که در رســانه های غیررســمی و عمدتاً با هویت رسانه های فردی و 
شهروندی یا اجتماعی از افراد و گفتمان های منتقد و معترض بازنشر می  شوند، 
روی خط حریص بودن مخاطبانی حرکت می کنند که نیازشان در دیگر کانال های 
پیام و اطالعات برطرف نمی شــود؛ این همان نیاز و اشتیاقی است که مهم ترین 

موتور انتشار انفجاری شایعات و خبرهای نادرست هم می شود.

 دوم: 
قاعده ای قدیمی و تلخ در علوم ارتباطات اجتماعی می گوید خبرهای نادرستی 
که عمدتاً بر حادثه، آمار یا گزاره های جعلی یا دستکاری شــده سوارند، آن چنان 
با عوامل شــتاب دهنده ی بیرونی می توانند بازنشر و دیده شوند که تکذیب و 
تصحیح آن ها ذاتاً هرگز به اندازه ی آن  خبرها دیده نخواهد شد! اشتیاق آدم ها 
به انتشــار خبری متفاوت با جریان غالب رسانه ای  )Main Stream(  باعث 
می شــود به دنبال چنین محتوای متفاوتی باشــند؛ اگر یادمان باشد که یک 
کارکرد رسانه ها برای مردم تأمین حرف هایی برای گفتن است، حرف های تلخ، 

ناگفته، ممنوع و برخالف جریان غالب همیشه مشتری تضمین شده دارند.

 سوم: 
یک دلیل این که بســیاری از رسانه های رسمی و جدی هم در دروازه بانی خبر از 
خیر انتشار آمارهای تلخ و حوادث سهمگین تا آنجا نمی گذرند که حتی گاهی به 
دام انتشار خبرهای جعلی هم می افتند، درک همین نیاز و اشتیاق مخاطبان است؛ 
رســانه ها متاع پرفروش را به سادگی از کف نمی دهند و در پی دیده شدن بیشتر، 
گاهی شبیه همان مخاطبانشان انتشار را بر تأمل و بررسی بیشتر ترجیح می دهند 
تا از رقابت با دیگر رسانه ها عقب نمانند. قاعده ای که پیش تر درباره ی کم تر دیده 
شدن تصحیح  خبرهای نادرست نسبت به دیده شدن خود آن خبرها گفتیم، در 

مشاهدات همگی مان بی نیاز از روش های پژوهش علمی هم قابل اثبات است.

 چهارم: 
رســانه های رسمی و غیررسمی نمی توانند از این وسوسه بگذرند که گفتمان 
سازی همراهی با جریان های معترض و منتقد را دنبال کنند؛ ماجرا زمانی تلخ تر 
می شــود که تالش مراجع رسمی اطالع رســانی برای تصحیح و تکمیل انتشار 
بخش های مثبت از اخباری که بخش های منفی شــان برجسته سازی شده اند، 
عموماً ناکام و نادیده باقی می ماند؛ درواقع آمارهای رسمی همیشه می توانند 
تحت تأثیر عوامل محیطی مانند خشــم و انــدوه مخاطبان جامعه ی هدف، 
متزلزل شــدن مشروعیت حاکمیت و رسانه های رســمی وابسته به نهادهای 
حاکمیتی، محدودیت در انتشار شفاف اخبار و منفعل بودن رسانه های رسمی 
در مدیریت بحران هــای خبری و... در تله ی جذابیت گفتمان خشــمگین و 
بازنمایی تلخی ها گرفتار بمانند؛ این گرفتاری را خود رسانه های رسمی باید 
با اعتمادسازی، حرکت به سوی بازگشــت به مرجعیت خبری، جایگزینی 
تصویر پاســخگو به جای تصویر تکذیب کننده و حفظ این جریان مســتمر 
اعتماد افزایی حل کنند. از دیگر ســو، مســئولیت اجتماعی رسانه های رسمی 
و غیررســمی و کاربران در انتشــار کامل و غیر گزینشــی آمارها و خبرها نباید 
فراموش شــود؛ معتقدم تله ی انتشار اخبار جعلی یا ناقص مثل یک سرنوشت 
محتوم می تواند دامن گیر خود منابع انتشار خبر نادرست هم بشود؛ اگر در راه 

جذب مخاطب، باد بکاریم، هرگز از درو کردن توفان در امان نخواهیم ماند.

چرا مشتریان خبرهای 
تلخ بیشترند؟

جالل سمیعی
پژوهشگر ارتباطات
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پرســش اصلی در این نوشتار این  است که رسانه های اجتماعی 
خصوصاً شبکه های اجتماعی چگونه بر رفتار مهاجرتی ایرانیان تاثیر 
می گذارند. در ادامه پاسخ این پرسش را با کمک چند نکته از علوم 

شناختی و شناخت اجتماعی جست و جو می کنم.
بنا به گزارش پایگاه نظرسنجی ایسپا در عرض کمتر از سه سال، از 
اسفند 97 تا تیر 1400، در میان پرسش شوندگان ایرانی تعداد کاربران 
واتساپ از 25 درصد به 71 درصد و کاربران اینستاگرام از 29 درصد به 
53 درصد رسیده است. در سال 1400 شاهدیم که برای اولین بار در 
طول تاریخ کشور، درصد افرادی که اخبارِ روز را از تلویزیون پیگیری 
می کنند با درصد افرادی که اخبار را از شــبکه های اجتماعی دریافت 

می کنند، برابری می کند. معنای این داده ها چیست؟
این بدان معنا اســت که در کمتر از دو دهه و با سرعتی شگرف، 
شــبکه های اجتماعی بــه پرمخاطب ترین و تاثیرگذارترین رســانه 
عصر ما بدل شــده اســت. امروزه، رسانه ســنتی همچون رادیو، 
تلویزیون و غیره با وجود پیشــینه تاریخی غنی ، در رقابت خود با 

شبکه های اجتماعی بر ســر جلب اقبال عمومی، میدان را باخته اند. 
بر این اســاس، میزان تاثیرگذاری و نفوذ رســانه های دیجیتال بر 
ابعاد مختلف زندگی بشــر مرتباً افزایش یافته اســت و در همین 
بســتر ظهور پدیده های نوینی چون بازاریابی دیجیتال، تاثیرگذاران 

)اینفلوئنسرها(، حباب های اطالعاتی، اخبار جعلی و ... را شاهدیم.
نگاهی به نقش فزاینده شــبکه های اجتماعی بر ســبک زندگی، 
کنش های اجتماعی و سیاسی، انتخابات، اعتراض ها و سایر حوزه ها 
نشــان می دهد که تصمیم ها و الگوی رفتاری در موضوع مهاجرت 

هم از رسانه های اجتماعی به شدت متاثر خواهد بود.
قبل	از	پرداختن	به	پرســش	اصلی	این	نوشتار،	ابتدا	یک	تصویر	
کلی	از	مهاجــرت	ایرانیان	را	با	اســتفاده	از	داده	هــای	رصدخانه	

مهاجرت	مرور	کنیم:

 تصویری خالصه از مهاجرت ایرانیان
  درباره نرخ مهاجرت دو شــاخص  متفاوت داریم. یکی میزان 

سید مهدی فیروزآبادی
پژوهشگر دکتری علوم شناختی در دانشگاه شهید بهشتی

آیا همه دارند از ایران مهاجرت می كنند؟
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مهاجرِت واقعی که صرفاً با بررســی آمــار خروجی و ورودی مرزها 
مشــخص می شود. دیگری هم ادراک و حس افراد جامعه از میزان 
مهاجرت اســت که لزوماً بر واقعیت منطبق نیست و متاثر از جو 

روانی، رسانه و عوامل دیگر است.
  در زمینه مهاجرت افراد 4 وضعیت دارند: اول افرادی که اصاًل 
میلی بــه مهاجرت ندارند. دوم افرادی که میــل به مهاجرت دارند 
)desire to migrate(. ســوم افرادی که برنامــه برای مهاجرت 
دارنــد )Plan to migrate(. چهارم افرادی که برنامه خود را جامه 
 Prepared for( عمل پوشــانده اند و آماده و مهیای مهاجرتنــد

.)migration

  در همه کشــورها نســبت افرادی که میل به مهاجرت دارند 
بســیار بیشتر از افرادی ســت که در حال برنامه ریزی  یا آماده برای 
مهاجرتند. برخی شــواهد نشــان می دهد که در کشور ما عوامل 
سیاســی و اقتصادی و تحوالت اجتماعی در ســال های اخیر این 
نسبت را افزایش داده است. به طور مثال بنا بر نتایج پیمایش های 
رصدخانه ملــی مهاجرت ایران، میل به مهاجرت در میان گروه های 
مشــاغل حرفه ای و استارتاپ ها در ســال های اخیر افزایش یافته 

است.

  بر اســاس آخرین پیمایش جهانی گالوپ در سال 2018، ایران 
در میان 150 کشــور رتبه 87 را از نظــر جذابیت برای مهاجرت افراد 
سایر کشورها به ایران و در زمینه ماندن اتباع ایرانی در داخل کشور 
است. کشورهایی نیوزلند و سنگاپور در صدر این شاخص هستند. 
ایران در همین شــاخص برای جوانان نسبتاً وضع بهتری دارد و در 

رتبه  77 قرار دارد.
  وضعیت نخبگان چگونه اســت؟   69 درصــد رتبه های 1 تا 
100 و 78 درصد رتبه های زیر 1000 در کنکورهای سراســری از سال 
1380-1394 در حال حاضر در داخل کشــور اقامت دارند. )البته من 
معتقد نیستم که رتبه های برتر کنکور لزوماً نماینده نخبگان هستد( 
در زمینه شــاخص فرار مغزها در سال های اخیر، وضعیت ایران به 
میانگین جهانی نزدیک تر شــده است. رتبه ایران در این شاخص 
همواره از میانگین كشــورهای خاورمیانه باالتر بوده است هر چند 

که در سال های اخیر به شاخص خاورمیانه نزدیك شده است.

  وضعیت مهاجــرت ایرانیان در شــاخص های بیــن المللی 
مهاجرت و در مقایســه با دیگر کشــور ها بحرانی نیست ولی در 
عین حال مطلوب هم نمی باشــد. ضمن آنکه این شــاخص ها در 
سال های اخیر تغییر محسوسی نیز نداشــته اند. مثاًل در شاخص 
مهاجرفرستی رتبه 54 از 232 و در شاخص مهاجرپذیری رتبه 23 از 
232 را داریم. در دانشجو فرستی رتبه 19 و در دانشجو پذیری رتبه 

28 از 241 هستیم.

  جمع بندی از آمار مهاجرت ایرانیان: شــاخص های مهاجرت 
در مقایسه با شــاخص های جهانی بحرانی نیستند و در سال های 
اخیر با وجود افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی خصوصا ناشی 
از تحریم، تغییر چشــمگیری نداشــته اند. به نظر می رسد علیرغم 
افزایش میل به مهاجــرت در میان ایرانیان، ظهور همه گیری کرونا، 
کاهش توانمندی اقتصادی ایرانیان به واسطه مشکالت اقتصادی 
و تحریم ها ســبب افزایش موانع و هزینه های مهاجرت شده و در 

نتیجه آمار مهاجرت واقعی تغییرات قابل توجهی نداشته است.

 شبکه های مجازی و خطای ادراکی در وضعیت مهاجرت
شاید این روزها این عبارت را در میان مردم شنیده اید که »همه 
در حال رفتن هســتند« ولی آیا واقعاً این چنین است؟ جواب خیر 
است. پیشتر توضیح داده شد که آمار واقعی مهاجرت در سال های 

اخیر تغییر زیادی نداشته است. پس چه شده است؟
به نظر می رســد به واســطه وضعیت جریان اطالعات و شرایط 
روانی جامعه، مردم در تشــخیص واقعیت مهاجرت دچار خطای 
ادراکی شده اند و ادراک آن ها با واقعیت موجود فاصله گرفته است 
)خطــای ادراکی مثل وقتی که از یک فضای ســرد وارد اتاقی گرم 
می شوید و دستگاه حسی شما در سنجش دمای محیط به اشتباه 

می افتد(.
ســوالی	بعدی	این	اســت	که	چه	عواملی	می	تواند	ادراک	ما	از	

موضوع	مهاجرت	را	تحت	تاثیر	قرار	دهد؟

 سرایت هیجانی و مهاجرت
در شــناخت اجتماعی پدیده ای داریم به نام ســرایت اجتماعی 
)social contagion(. فــرض کنید در یک جلســه ســخنرانی 
نشســته اید. ناگهان در میان ســخنرانی یکی از حضار با عجله از 
اتاق خارج می شــود. نفر دوم و سوم هم از پی او به سرعت خارج 
می شــوند. باقی اش را می دانید. ممکن است در عرض چند لحظه 
رفتار هیجانی چنان سرایت گســترده ای پیدا کند که کل حضار در 
حال فرار به ســمت درها باشند و کســی هم فرصت نکند عواقب 
و منطق این تصمیم را بررســی کند. اصال ممکن اســت این رفتار 
هیجانی آنچنان باال بگیرد که واکنش جمعی منجر به خســارت و 

تلفات جبران ناپذیر شود.
همان گونه که پیشــتر ذکر شــد، به نظر می رســد در سال های 
اخیر میزان میل به مهاجرت افزایش داشــته و همینطور گسترش 
کســب و کارهای مشــوق مهاجرت، اجتماع را به ســوی فراگیری 
هیجانی در زمینه مهاجرت ســوق می دهد. مهاجرت فی نفســه و 
به خودی خود پدیده ای نامطلوب نیست و نویسنده هیچ قضاوتی 
درباره آن ندارد. ولی جدایی از عزیزان و ترک وطن یکی از مهم ترین، 
پر هزینه ترین و اضطراب آورترین تصمیمات زندگی هر فرد اســت. 
فراگیری هیجاِن مهاجرت سبب می شود افراد تحت تأثیر هیجان و 
به صورت نسنجیده و شاید نادرست تصمیم به مهاجرت بگیرند و 
در اثر این تصمیم نادرست خود، نزدیکان و جامعه را متحمل رنج 

و خسارات زیادی کنند.

 عوامل بنیادی مهاجرت را نباید منکر شد ولی ...
الزم اســت که ابتدا خواننده محترم را از یک برداشت اشتباه بر 
حذر دارم. صحبت از اثر سرایت هیجانی در مهاجرت به معنای نفی 
وجود عوامل متعدد به عنوان پیشران اصلی مهاجرت نیست. یعنی 
همانطور که در پژوهش های منتشر شده توسط رصدخانه مهاجرت 
هم اشاره شده است، اگر شما از افراد درباره دالیلشان برای مهاجرت 
بپرسید، مسائلی چون مشکالت معیشتی و نابسامانی اقتصادی، 
ناامیدی به آینده و... در صدر عوامل پیشــران مهاجرت قرار دارد. 
اساساً بعید به نظر می رسد شــخصی تصمیم دوستان و آشنایان 
به مهاجرت یا فضای روانی در شــبکه های مجازی را به عنوان دلیل 

مهاجرت ذکر کند.
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بــا آنکه عموم مردم فرآیند تصمیم گیری خــود را کاماًل مبتنی بر 
منطق می دانند، ولی ســوگیری های شــناختی و تاثیرپذیری های 
اجتماعی جزیی جدایی ناپذیر و مهم از دستگاه منطقی انسان برای 
تصمیم گیری است. نظریات اقتصاد رفتاری و نظریات تصمیم گیری 
تالشــی علمی برای یافتن اثرات همین عوامل شناختی و روانی بر 

فرآیند تصمیم های انسان است.
پرسش بعدی این است که اندازه اثر سرایت هیجانی در مقایسه 

با اثر پیشران های مهاجرت چه میزان است؟
پاسخ دقیقی در این باره وجود ندارد. ولی قرائنی وجود دارد که 
نشان می دهد نقش شــبکه های اجتماعی در فراگیری هیجانی در 

موضوعات اجتماعی در جامعه امروز ایران کم نیست. 
به عنوان مثال رشد ســریع تاثیرگذاران و کســب و کارهای بازار 
رمزارز و نقش آن در هجوم گســترده مردم برای خرید رمز ارزها را 
مشاهده کنید. علیرغم ریسک باالی ســرمایه گذاری در این بازارها 
در مــدت زمان کوتاهی تعداد زیادی از مــردم متاثر از همین فضا 
ســرمایه گذاری هنگفتی در این بازارها داشــته اند و بعضاً متحمل 
خســارت زیاده شــده اند. اقبال مردم به خرید امالک در ترکیه هم 
مثال دیگری از این رفتار اســت. به نظر می رسد نقش شبکه های 
اجتماعی در شکل دهی حرکت های توده )herding behavior( یا 
رفتار گله ای اصطالح دیگری ست که برای بررسی اینگونه رفتارهای 
توده ای در پژوهش ها به کار رفته است( روزبه روز زیادتر می شود و 
پژوهش ها در ســنجش اندازه این اثر در رفتارهای مختلف تالش 

می کنند. 

 سوداگران مهاجرت و فضای مجازی

افزایش قارچ گونه کسب و کارهای مرتبط با مهاجرت شاهد خوبی 
بر افزایش تعداد افرادی اســت که تمایل یا  برنامه ای  برای مهاجرت 
دارند. کسب و کارهایی که در بیش از 8000 سایت و کانال مهاجرتی 
به صورت دائم در حال تبلیغ و ارائه تصاویری فانتزی و داستان های 
موفقیت )success story( از مهاجرتند و تجارتی پرســود بهم 
زده اند و بعضاً از قبال هر پرونده مهاجرت چند ده هزار دالر ســود 
می برند. گزارش اخیر ماهنامۀ پیوســت از کسب و کار تازه تاسیس 
برخی شرکت ها از موضوع ویزای استارت آپ نمونه ای از این دست 

است. 
حتماً تا به حال متوجه بنرهای پرشــمار تبلیغاتی در سایت های 
معتبــر و یا پیام های تبلیغاتی اینفلوئنســرها با موضوع مهاجرت 
شده اید. با افزایش رونق کسب و کارهای مهاجرت، این کسب و کارها 
بــه کار خود تنوع داده انــد و با اختصاص بودجه بیشــتر حضور 
خــود را در فضای مجازی افزایش داده اند و با تولید انبوه محتوای 
متنوع و تبلیغات گسترده در موضوع مهاجرت، اوال نقش اصلی را 
در جهت دهــی افکار عمومی حول موضوع مهاجرت ایفا می کنند و 
دوما با استفاده از ظرفیت های بازاریابی دیجیتال بر ارائه تصویری 
آرمان شــهری از مهاجرت تاكید می كنند. این مســئله از آن جهت 
نگران کننده است که تاثیرگذاران افکار عمومی در موضوع مهاجرت 
خود ذی نفع و ســوداگر این بازار شــده اند و هیچ تعهدی به ارائه 

تصویری مبتنی بر واقعیت از موضوع مهاجرت ندارند.

 مهاجرت ذهنی و تغییر هنجارهای اجتماعی
در طول تاریخ مهاجرت، همواره کشــورهای مهاجرپذیر ظرفیت 
محدودی بــرای پذیرش متقاضیان داشــته اند. همواره با افزایش 
متقاضیان مهاجرت، رقابت برای مهاجرت ســخت تر شده، هزینه 
مالی و زمانی و ریسک مهاجرت بیشــتر شده است. در نتیجه در 
جامعه امروز ایرانی، با افزایش میل به مهاجرت و افرادی که برنامه 
مهاجرت دارنــد، تعداد بازماندگان از مهاجــرت هم رو به افزایش 
اســت. بازماندگان از مهاجرت در حالی که در داخل جامعه حضور 
دارند، در ذهن خود مهاجر هستند و از وطن دل بریده اند، برنامه ای 
بــرای ماندن ندارند و از حضور خــود و زندگی فعلی خود رضایت 
ندارند. بازماندگان از مهاجرت به همراه مهاجران ذهنی و کســانی 
که در گیــر و دار فرآیند طوالنی و پر اضطراب مهاجرت هســتند، 
تاثیر زیادی در سرایت هیجان تشدید مهاجرت دارند. درباره تعداد 
مهاجــران ذهنی و بازماندگان مهاجرت و اثــرات آن ها در اجتماع 

داده ی تجربی در دست نداریم.
 با افزایش تعداد مهاجران ذهنی )افراد معلق در دوگانه رفتن یا 
ماندن( در اجتماع، خطر دیگر تغییر هنجارهای اجتماعی متناسب 
با موضوع مهاجرت اســت. به عبارت دیگر افزایش تعداد مهاجران 
ذهنی در جامعه می تواند عزم به مهاجرت را بدل به هنجار و توافق 
اجتماعی نماید و تصمصم به ماندن در كشــور را مذموم و بدل به 

ضدهنجار نماید. 
الزم به ذکر اســت تمامی آمار و ارقام مربوط به مهاجرت که در 
این نوشتار ذکر شد، برگرفته از سالنامه مهاجرت ایرانیان تهیه شده 
در رصدخانه مهاجرت دانشــگاه شــریف به همت دکتر صلواتی و 
همکارانشان است. ایجاد دسترســی عمومی و رایگان به اطالعات 
و آمار علمی و دقیق  به واســطه این تالش ارزشمند، نقش مهمی 
در کنترل عملیات های روانی رســانه ای و کاهش اثر اخبار جعلی در 

حوزه مهاجرت خواهد داشت.
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دسترسی نداشــتن به روایت هایی از زندگی واقعی افراد خارج از 
جنجال رســانه ای در ایجاد تصویری واقعی تر از مهاجران، مهاجرت 
و زندگی افرادی کــه در وطن مانده اند تأثیرگذار اســت. روایتهای 
رســمی اصرار بر ارائه تصویری نخبه و شــاد از افراد مهاجر و افرادی 
کم سواد و خســته در وطن دارند، این تصویرسازی های غیرواقعی 
ســوژه ی آرزومنِد مهاجرت را به وجود می آورد. ســوژه ای که در هر 
وضعیتــی تنها راه رهایی را در رفتن جســتجو می کند و در صورت 
رفتن و دســت پیدا نکردن به آن تصویر رؤیایی بازهم الزم اســت 
تمنای خود را رو به سوی امری دیگر تعریف کند و این ماجرای سوژه 
آرزومند در »جســتجوی خوشبختی«1 در بازنمایی امری دیگر از سر 

گرفته می شود.   

 سکانس 1 : سلف دانشکده
The Pursuit of happiness - 1، برگرفته از فیلمی به همین نام که بر اساس 
زندگی واقعی و تالش های فردی سیاه پوست در جامعه امریکا برای دستیابی به 

خوشبختی ساخته شده است.

باهم از پله های ســلف پایین می رویم، عصبانی است و تند و تند 
دارد بــه من غر میزند، برای یک درخواســت ســاده در روال اداری 
آموزش و دانشــگاه گیر افتــاده و روزش را ضایع کرده اند. مطمئنم 
که پاسخگویی نیســت و هیچ کس اهمیتی به مشکلش نمی دهد. 
ناامید اســت دنبال همه حرف ها مثل همیشــه تکرار می کند:»من 
باید برم، واقعــاً داره از همه چیز اینجا حالم به هم می خوره، همش 
عصبیم«. همیشــه بعد از تمام ناامیدی های کوچک و بزرگ خودش 
را به ســرزمین آرزوها وصل می کند، به آنچه هنوز تعین نیافته و او 
در قالب بهترین ها برای خودش تصویر می کند. از اشــتیاقش برای 
رفتن می فهمم که فقط می خواهد برود به هر جا که اینجا نیســت. 
غذایمان را می گیریم. جوجه چینی با آش رشــته، از ســر تعجب به 
هــم نگاه می کنیم و لبخند معنــی داری می زنیم. فکر می کنم چطور 
این ترکیب به ذهنشــان رسیده، بااینکه اولین بار است در زندگی ام 
این ترکیب غذایی را می بینم به نظرم بیشــتر از ســر بی حوصلگی 
اســت تا خالقیت! بی حوصلگی نهادینه شــده اینجا هم تکرار شده 

لیال عراقی
دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران

همه می گویند: مهاجرت كن!
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است. گویی بی منطقی و شلختگی فکری 
حاکم بر همه چیز، خــودش را به غذا هم 
رســانده و آنجا هم حکمفرمایی می کند. 
آش رشــته سنتی اســت و جوجه چینی 
فرنگی. هیچ ربطی به هــم ندارند، باهم 
خوردنشــان معده را ســنگین می کند و 
دنبال هم نمی چســبند، به طرز فاحشی 
این ترکیب بی ذوق است. انگار کسی این 
دو را کنار هم قرار داده تا ثابت کند همین 
است که هســت دلمان نمی خواهد فکر 
کنیم! شاید هم نوعی احساس پیوستگی 

یا هویت یابی با فرهنگ جهانی در تقابل با فرهنگ محلی اســت. 
هویت یابی با جوجه چینی برای توجیه آش رشته!

 سکانس 2 : کتابخانه دانشکده
فرجه امتحانات است و کتابخانه شلوغ، بخصوص برای بچه های 
خوابگاهی این محیط بهترین جا برای تمرکز و درس خواندن است. 
تصمیم گرفتیم درخواســت اضافه شــدن روزها و ساعات استفاده 
از قرائت خانــه را بدهیم. با اکراه بــرای دو هفته قبول کردند. خیلی 
مأیوس کننده بود که حتی برای استفاده از کتابخانه و درس خواندن 
هم باید ثابت کنیم که بسیاری از دانشگاه های دنیا کتابخانه هایشان 
همــواره باز اســت. این نیاز بــه ارجاع به بیــرون از جِزئی ترین تا 
کلی ترین امور زندگی مان مانند طناب به دست و پایمان می پیچد. 
خارج همچون معیاری نامرئی و ســنجه عمل درست برای هر امری 
نقش بازی می کند. از آموزش تا بهداشت، از حمل ونقل تا ازدواج، از 
رفتار سیاستمداران تا  زندگی مردم عادی. »همواره چیزی در بیرون 

است که رو به آن زندگی صورت می گیرد.«

 سکانس 3 : خانه 
به خانه می آیم، ســرم درد می کند وقتی هوا آلوده است، عجیب 
نیســت، خبرها را چک می کنم بازهم فردا تعطیل است. یک ساعت 
بی هدف در ســایت ها می چرخم، از سایت های فروش کاال تا سرچ 
دکترا ! از ترکیه تا کانادا ! بدون کوچک ترین هدف مشــخصی! انگار 
فقط می خواهم مطمئن شــوم خارج از ایــن فضا »امکان ها« هنوز 
وجــود دارند! انگار بعــد از آلودگی هوا به همه چیز شــک می کنم! 
وقتی نفس کشیدن را هم در این جهان از من گرفته اند، می خواهم 
مطمئن شــوم امکان های دیگر پرواز نکرده باشــند! حس می کنم 
ذهنم نسبت به »دسترس ناپذیر شدن ناگهانی« شرطی شده است!  

ســقوط ناگهانی هواپیماها، جهش ناگهانی قیمت ها، 
تغییر ناگهانی قول ها، قطع ناگهانی اینترنت، ... برای 

هــر کاری نفس را احتیاج دارم اما امیدی ندارم که 
حتی برای این ابتدایی ترین حق حیات هم پنجره 

اعتراضی برایم باز باشد! 

 سکانس 4 : فضای مجازی
در توییتر بازهم دعوا شــده است. اخیراً بر 

سر هر مســئله ای ایرانیان داخل و ایرانیان 
خــارج، موافقان رفتــن و حامیان ماندن، 
طرفداران گریز و هواداران مقاومت به جان 

هم می افتند. کســی گفتــه »مردم خود به 

فکر ســالمتی خود نیستند وقتی ماشین 
بیرون می آورنــد، در اینجا ) خارج( مردم 
اهمیت بیشــتری به ســالمتی و رعایت 
حقوق یکدیگر می دهند«/ دیگری پاســخ 
داده »تو هنوز نمی فهمی مشکل از ساختار 
است، فرض که نیاورند حمل ونقل عمومی 
مشکل دارد و درصد کمی از آلودگی مربوط 
به ماشین های شخصی است«. یکی دیگر 
اذعان به بدبختی کرده و دیگری نویسنده 
را محکوم کرده که وقتی خارج اســت در 
مــورد مردمان تحت فشــار ایــران اعالم 
نظر نکند و آن یکی با حســرت نوشــته »خوش به حالتان که اینجا 
نیستین«. »لکان« باور دارد که »آرزومندی انسان، آرزومندی دیگری 
است«. الزم به توجه اســت که در این آرزومندی عدالت نیز نقش 
بازی می کند. آرزومندی حول امید برای پیوستن یا به دست آوردن 
دیگری شــکل می گیرد، اما همان طور که »غســان حاج« به خوبی 
بیان می کند توزیــع امید مانند هر توزیع دیگری در جامعه توزیعی 
نابرابر اســت. برخی در شبکه های امید جای دارند و برخی خارج از 
این شبکه ها هســتند. نابرابری عیانی در آرزومندی هم وجود دارد. 
زندگی روزمره بســیاری حول خواستن »دیگری« شکل گرفته است. 
خواســتن قوانین، سیاستمداران، رفتارها و محل زندگی دیگری. اما 
این خواستن منتج از خوِد دیگری، بالذات نیست. یعنی درواقع این 
کیفیت و نحوه بودن دیگری نیســت که آرزومندی را حول آن شکل 
داده اســت بلکه میان ذهنیتی است که بر اساس شرایط سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و مبنای آن نخواستن لحظه اکنون 

در این موقعیت جغرافیایی و تاریخی است.

 سکانس 5 : رادیو و تلویزیون ملی
در تاکسی نشســته ام و رادیو روشن است. گزارشگر در مورد رفتن 
ورزشــکاران با مقامی مســئول مصاحبه می کنــد و او اصرار دارد که 
این رفتن آن ها دالیل سیاســی ندارد، چندنفری بوده اند و به دالیل 
شخصی رفتند و همه چیز مرتب و خوب است. این دیالوگ در ذهنم 
چــرخ می زند و کمی عصبیم می کند. یــاد آن دیگری می افتم که در 
تلویزیون گفته است »هر کس مثل ما نیست و ناراحت است برود!« 
مدت هاســت که رادیو گوش نداده ام، شــاید چون صبح ها بیشتر از 
شادی، آلودگی و خســتگی دارد. تلویزیون هم ندیده ام. در دلم آرزو 
می کنم که ای کاش می توانســتم برایش مالیات هم ندهم! البته این 
رویکرد رسانه های رســمی امری تازه نیست و قاعدتاً  نباید عجیب 
باشد اما گویی دعوت پنهانی به رفتن دارد که عصبانیم 
می کند، گویی با رسانه های بیگانه در یک جبهه پیمان 
اتحادی نامیمون و ســری بسته اند. شبکه های 
ماهواره ای دائم بــه دنبال تمام گزارش های 
خرابی و بی توجهــی در مملکت، به دنبال 
تصویر پســر زباله گرد، محله بی آب و 
کشــتن حیوانات تبلیغی از آن سوی 
آب ها نمایش می دهند. در این نماها 
خانواده ای خوشحال در خانه ای مدرن 
و مجلل، کنار دریای نیلگون با لبخندی 
آســوده بازنمایی می شــود. تصاویری 
ساده و اغراق شده از خوشبختی، آرامشی 

گفتگوهای رومزه، سیاست های 
اداری و دانشگاهی، رویکردها و تبلیغات 

رسانه های داخلی و خارجی همه و همه در 
مجموعه ای درهم تنیده و نامرئی در تبدیل 
مهاجرت به عنوان یگانه روش خوشبختی 

تأثیرگذارند.
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وصف ناشدنی که با ســپردن دارایی خود 
به دســت فالن وکیل یا فالن موسسه در 
کوتاه تریــن زمان ممکن عمــل می کند و 
مانند غول چراغ جادو زندگی رؤیایی برای 
شــما در آن سوی آب ها ترتیب می دهد. از 
طرف دیگر تلویزیون ایران دعوت به رفتن 
می کند. مســتقیم و غیرمســتقیم ایران را 
متعلــق به گروهی خــاص می داند. گروه 
خاص قدرتمندی که حاضر به پاسخگویی 
نیســت. »دیگری« اینجا مردم هســتند، 
بی قدرتانی، که در گفتمان رسمی تبدیل به 

»دیگرِی بدون حق« شده اند.
هیچ کدام از این دو رویکرد تصویری واقعی از مردم واقعی نمایش 
نمی دهنــد. مردمی که در یــک محیط فرهنگــی، تاریخی و زبانی 
شــکل گرفته و رشــد کرده اند. روابط و جایگاه تعریف شده ای دارند 
و بــا مهارت هایی که امکان کســب آن را در طول زندگی به دســت 
آورده اند امرارمعاش می کنند. انتخاب هایی دارند و به دنبال »تری«ها 
نیستند. نمی خواهند بهترین خانه، شیک ترین ماشین، خوش نام ترین 
دانشگاه یا پردرآمدترین شــغل را داشته باشند. این رویکردی است 
که شــبکه های ماهواره با نیازسازی کاذب ســعی در القای آن دارند، 
نیازی که اگر پذیرفته شــود سود کالنی برای واسطه ها و کشور مبدأ 
ایجاد می کند. هم زمان شبکه های داخلی سعی در ترسیم صبورترین، 
نجیب ترین و انقالبی ترین مردم دارند، باز هم ترسیمی که در صورت 

پذیرش منفعت استفاده از رانت حاکم را به اقلیتی خاص می دهد. 

 سکانس 6 : سازمان های دولتی
برای بیمه خویش فرما به شعبه 22 تأمین اجتماعی رفته ام. درخواستم 
را مطرح می کنم من را به ساختمانی دو کوچه باالتر می فرستند و آن ها 
مجدداً من را به ســاختمان اول بازمی گردانند. در صف 40 نفر جلوی 
من هســتند و فکر می کنم بدون این رفت و برگشــت بیهوده شاید 
حداقل 20 نفری جلو بودم. خانمی به باجه مراجعه می کند و می گوید 
به صورت آنالین برای کارش وقت گرفته است. فکر می کنم چه جالب! 
من اصاًل نمی دانستم چنین امکانی در ایران هست، اما مسئول باجه 
بابی تفاوتی دوســت دارد دست به سرش کند، می گوید 4 دقیقه از 
وقتش گذشــته اما دختر اصرار دارد که باجه را پیدا نمی کرده! با هم 
بحث می کنند و پیگیری دعوایشــان از حوصله ام خارج اســت. تنها 
این گفته ی مســئول باجه مثل ســیلی در گوشم می خورد، می گوید: 
»مگر اینجا سوئیس است؟« این جمله ی تکراری و آزاردهنده! حاوی 
این بار معنایی که »ازآنجایی که همه می دانیم اینجا سوئیس نیست 
لطفاً هیچ گونه انتظاری نداشــته باشید«. به طور دقیق تر چون اینجا 
ســوئیس نیست هیچ مســئولیتی پذیرفته نمی شــود. احتماالً  او 
احســاس مســئولیت می کند که مبادا به تنهایی باعث شود ما برای 
لحظاتی حس زندگی در ســوئیس را پیدا کنیم! »خارج«، الزم است 
جایی آرمانی و دور از دســترس بماند چون امری مقدس! تصویری 
کامل و بی نقص که باید از ما دور باشد. تکرار و حضور همه جایی یک 
تصویر یکســان، جمله و تصویری که تکرار می کند: »اینجا سوئیس 
نیست و قرار هم نیست ســوئیس بشود، پس حد انتظارات خود را 
پاییــن و پایین تر بیاورید، آن قدر پایین کــه اگر چیزی برایتان نماند 
به راحتی بروید.« این جمله در مجموعه فرآیندهای اجتماعی اســت 
که به کردارها و ایده ها و باورهای مشــخص و معین حول »خاص 

بودن خارج، درخواست این خاص بودگی 
و خروج از وطن برای به دست آوردن آن« 
مشروعیت می بخشند و به تعبیر پیتر برگر 
»ساختارهای موجه ساز« را ایجاد می کنند، 
درنتیجه ایــن دیدگاه ها به راحتی پذیرفته 

می شوند.
در اینجا، در این ســوی مرزها و آب ها، 
انسان ها وجود دارند، فکر می کنند، تصمیم 
می گیرند، تالش می کننــد و در یک کالم 
بهتر، شادتر،  زندگی  برای  زندگی می کنند. 
آرام تر، عمیق تر تالش می کنند. افرادی که 
در تکاپو هســتند وضعیت بهتری برای خود و اطرافیانشان بسازند. 
در این مهد رفتن، در این ســرزمینی که بازنمایی مرگ و خشــونت 
شده، در زیر پوست این شهر آلوده و در امتداد تمام بی تدبیری های 
تصمیم گیــران ناالیق، زندگی در جریان اســت. ورای تمام رفتن ها 
عده بســیار زیادی مانده اند و هســتند و بنا به جبر بودن ناچار به 
زندگی هستند. پس در اینجا هنوز زندگی جریان دارد و این زندگی 
در حال و اکنون در زیر ســایه گفتمان غالب رفتن گم شــده است. 
گویی آنچه اینجا در جریان اســت به هیچ وجه زندگی نیست بلکه 
» قرار اســت زندگی در مکانی دور و درجایی از آینده شروع بشود. 
وقتی چشم انداز آینده و امید در حال و در مرزهای ملی نمی گنجد، 
فرافکنــی امید به آینــده و خارج از این مرزها صــورت می گیرد.«1 
باوجود تبلیغات گســترده »زندگی در حال« و زیاد اســتفاده شدِن 
این دست از جمالت در کشور، این رویکرد در عمل جایگاه خاصی در 
زندگی افراد ندارد. »حال« تنها پلی جهت رسیدن به »خوشبختی« 
در آینده نامعلوم گشته است. تردید  در زندگی اکثریت موج می زند، 
به مدد شبکه های مجازی و ماهواره ای، انبوهی از اطالعات به سمت 
افراد سرازیر شده است، کافی است گوگل کنید تا از مدل دکمه لباِس 
مردم عادی تا جزئیات زندگی سیاســتمداران هر کشــوری را ببینید 
و بشناســید، بنابراین آنچه مایه رنج اســت تردید2 اســت نه عدم 
اطمینان3. اطمینان نداشتن، ناشی از اطالعات ناکافی است اما تردید 
مرزی بین خواســتن و نخواستن، بین دوست داشتن و تنفر است. 
تردید، امری که در پوشــش »مهاجــرت« نه تنها بر زندگی مهاجران 
بلکه بر زندگی روزمره، مکالمات، عمل ها و عکس العمل ها در هر فضا 
و هر طبقه ای ســایه انداخته است. گفتگوهای رومزه، سیاست های 
اداری و دانشــگاهی، رویکردهــا و تبلیغات رســانه های داخلی و 
خارجی همه و همــه در مجموعه ای درهم تنیده و نامرئی در تبدیل 
مهاجرت به عنوان یگانه روش خوشبختی تأثیرگذارند. عدم دسترسی 
به روایتهایی از زندگی واقعی افراد خارج از جنجال رسانه ای در ایجاد 
تصویری واقعی تر از مهاجران، مهاجرت و زندگی افرادی که در وطن 
مانده اند تأثیرگذار اســت. روایتهای رســمی اصرار بر ارائه تصویری 
نخبه و شــاد از افراد مهاجر و افرادی کم ســواد و خســته در وطن 
دارند، این تصویرســازی های غیرواقعی سوژه ی آرزومنِد مهاجرت را 
به وجود میآورد. ســوژه ای که در هــر وضعیتی تنها راه رهایی را در 
رفتن جستجو می کند و در صورت رفتن و دست پیدا نکردن به آن 
تصویر رؤیایی بازهم الزم است تمنای خود را رو به سوی امری دیگر 
تعریف کند و این ماجرای سوژه آرزومند در »جستجوی خوشبختی« 

در بازنمایی امری دیگر از سر گرفته می شود.   
1 -  - عربستانی، 1397
Ambivalence - 2
Uncertainty - 3

مهاجرت بر تمام رفتارهای روزمره ما 
سایه انداخته است. در سطوح گفتمانی 

و غیر گفتمانی دعوتی نهان به رفتن 
شکل گرفته، دعوتی که هر روز با طنین بیشتر 
خود را تکرار می کند و ماندگان و دنیایشان را 

حذف و در سایه مهاجرت قرار می دهد.  
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مرضیه ادهم
دانش آموختۀ دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

»از، به«!
دوگانۀ سیاه و سفید از بازنمایی مفهوم مهاجرت در گفتمان مردم و حاکمیت

کســی که با جمله »من از این خراب شــده، 
مهاجرت می کنم« با کســی که می گوید »من به 
فالن کشــور مهاجرت می کنم« متفاوت است. 
اولی انگار می خواهد فرار کند. ریشه را بکند. یک 
ری ســت فکتورِی کامل کند. انگار که وطن لکه 
ننگی است که باید به کمک تراپیست از ترومای 
متولدشدن درونش نجات پیدا کند و بعد برگردد 
به همۀ دروطن ماندگان سر افسوس تکان دهد.

اما کسی که با جمله من به فالن خاک مهاجرت 
می کنم، داســتان متفاوتــی دارد؛ او وطنش را 
یک صندوق بنفشــه کرده است، انگار یک خانه 
چندطبقه دارد می سازد که جا برای وطنش تنگ 
نیست و نیازی ندارد همه نشــانه های قبلی را 
قربانی حال جدیدش کند. همه ماجرا در همین 
»از، به« و بازنمایی مفهوم مهاجرت خالصه شده 
است، بازنمایی افراد به عنوان کسانی که می روند 
و بازنمایی افــرادی که در وطن می مانند، چیزی 
که مشخص می کند مهاجر یک قهرمان، خائن یا 

هنوز یک هم وطن است.
بازنمایی مهاجرت در کشورهای مختلف چنان 
متفاوت است که گاهی مهاجر، یک قهرمان ملی 
و ایثارگر است که برای منافع کشورش رنج دوری 
از وطن را تحمل کرده است تا سفیر کشورش در 
جای دیگر باشد اما گاهی بازنمایی متفاوت است 
مانند فرزندی که نمک خورده و نمکدان شکسته 
اســت، که جواب محبت وطن را با تلخی ترک 

کردن وطن داده است.
»بوردیار« بارها در آثارش به بازنمایی حقیقت 

اشاره می کند، اینکه چطور یک مفهوم به کمک بازنمایی، معانی مختلف 
می-تواند داشته باشد. یکی از مهم ترین ابزار بازنمایی، رسانه ها هستند، 
رسانه ها به واسطه نشــانه ها یک واقعیت بازنمایی شــده را در اختیار 
مخاطبان می گذارند و قدرت واقعیت نمایش داده شده به حدی است 

که معنای یک مفهوم می تواند متناقض و متفاوت باشد.
بازنمایــی مهاجرت در ایران یکی از مفاهیمی اســت کــه عموماً بار 
معنایی منفی به خود گرفته اســت. در اکثر تصاویر، فردی که ِعرق ملی 

ندارد و به دنبال یک مدینه فاضله سراب گونه است، »اینجا« بودن را کنار 
می گذارد و به وطن پشت می کند و با افعالی چون ترک کردن، رها کردن 
و پشت سر گذاشــتن از وطن جدا می شــود. درنتیجه همین بازنمایی 
رســانه ای قاعدتاً جای »دیگر« نمی تواند بازنمایی مثبت و خوبی داشته 
باشــد در داستان های نمایشی فرد پشــیمان از این رفتن با گردنی خم 
و شکســت خورده و اعتراف به این مفهوم که مهاجرت سرابی رویاگونه 
بیش نبوده، امکان بازگشــت به آغوش مادر وطــن را پیدا می کند. این 
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دوگانه از مهاجرت، حس شرم، گناه و نیز برای 
بازماندگان حس خشــم، خیانــت را تداعی 
می کند. امری که باعث می شــود ارتباطات 
انســانی برای مهاجران و ساکنان ایران دچار 
اختالل شــود هرچنــد در ســال های اخیر 
این بازنمایی همیشــه مطرح در رسانه های 
رســمی، جای خود را به بازنمایی رویا فروشی 
رسانه های رقیب داده است اما هنوز تعادلی 

برای مفهوم مهاجرت وجود ندارد.
در بازنمایی ســال های اخیر، این مسئله 
مطرح می شود که چاره ای جز مهاجرت وجود 
ندارد و تو حتی برای نیازهای اولیه بشری نیز 

باید از »اینجا« بروی، این بازنمایی هم سر دیگر طیف را نشانه رفته است؛ 
گویی تنها نگاه موردپذیرش نگاه اغراق گونه افراط و تفریط است و هیچ 

معنای میانه ای برای امر مهاجرت وجود ندارد.
نوع فرهنگ یک کشــور در تعریف از معنای مهاجرت بسیار تأثیرگذار 
است. کشــوری که دســتان وطن را بلندتر از وطنش تعریف می کند و 
خیال را جمع می کند که تو هرجای این کره خاکی که باشی، من سرزمین 
مادریت هستم، کشــور را »ترک« نمی کند، بلکه آن بند ناف تعلق وصل 
اســت و او می داند قدمش هرلحظه به روی چشــم وطن اســت، اگر 
یک زمانی با تابعیت کشوری دیگر، قصد بازگشــت کند، به او به چشم 
یک جاسوس و یا سواستفاده گر نگاه نمی شــود و می تواند تجربه های 
آموخته خود را به وطنش بازگرداند چیزی که در کشــورهای چون هند، 
مالزی و ســنگاپور حتی در صنعت سینما و آثار ادبی شان نیز به خوبی به 
تصویر کشیده می شود. قهرمان داستان می تواند پس از یک سدساختن، 
مدرسه ســاختن یا هر عمل خیِر همگانی دیگری حتی دوباره به کشــور 

دومش برگردد و کسی به او نگاه منفی و جدا افتاده ای از وطن ندارد.
 این نگاه حتی دامنه وطن را به کشــور دوم هم می برد و محله هایی 
ایجاد می شوند مانند محله هندی ها، چینی ها و عرب ها که همه سنت 
و فرهنگ سرزمین مادری را برای نسل دور شده از سرزمین مبدأ بازتولید 
می کند، حتی اگر شــده با یــک غذای ملی، رقص محلی و موســیقی، 
نشانه های قدرتمند فرهنگ ناملموس که گاهی در سرزمین اصلی چنان 
قوت و قدرتی ندارند ولی وقتی نقش گــذرگاه فرهنگی و نخ اتصال به 

وطن اصلی را بر عهده می گیرند قدرت نهان خود را نشان می دهند.
بازنمایی به نگاه رسانه خالصه نمی شود و در سبک زندگی مهاجران 
و افراد ساکن در کشور مادری نیز ســایه می اندازد، اینکه ما رفتن یک 
نفر را شبیه ترک کردن ببینیم یا نه در تعامالت روزمره مان اثر می گذارد، 

گزاره هایی مانند اینکه »اگر راضی بودی چرا 
رفتی؟« یا »تو حق نداری در مورد کشور نظر 
بدی چون ایران نیستی« نمونه ای از همین 
نگاه خصمانه است و در ادامه اینکه ایرانیان 
مهاجرت کرده شدیداً از ایجاد یک انجمن یا 
محله دوری می کنند و یکی از معروف ترین 
نصایح مهاجرت این اســت کــه »با ایرانی 
جماعت دوســتی نکن« و حتی اگر بتوانند 
برای یک هم وطن خود کمک کننده باشــند، 
عموماً پیش قدم نمی شوند، همگی از همین 
نگاه به مهاجرت و ترک کردن نشات می گیرد. 
چراکه چنان وطن را پشــت سر گذاشته اند 
که باید همه نشانه های متصل بودن به آن 

را نیز انکار کنند، زبان مشــترک، مراسم های 
مشــترک و حتی لباس هــای ملی همگی 
باید حذف شــوند و هرچه بیشــتر به جای 
قورمه سبزی، بتوانند اســتیک بهتری طبخ 
كنند، بیشتر در کشــور مقصد جاافتاده اند 
و مهاجرت موفق تری داشــته اند. جدا کردن 
خود از دیگر مهاجران و مثالً برتری در لهجه 
انگلیسی، فرانســه و هر زبان دیگری باز از 
نشانه های حذف کردن سرزمین مبدأ است.

به نظر می رســد این حذف مبدأ در حال 
گذار است و با بیشتر شــدن آمار مهاجرت، 
مفهــوم مهاجرت در حال بازتعریف اســت. 
تعداد بیشــتر مهاجران از دو جنبه در تغییــر بازنمایی مهاجرت اثرگذار 
بوده اســت. تعداد زیاد مهاجران و تغییــر در روش ارتباطی که امکان 
به اشتراک گذاشتن تجربه زیسته ی افراد را تسهیل کرده است باعث شده 
به طور هم زمان مدینه فاضله بودن مکان »دیگر« و سراب بودن آن دچار 
خدشه شود و این پذیرش تکثر تجربه های مهاجرت در دیدگاه افراد در 
وطن و خــارج وطن موجب یک پذیرش روامدارانه از »دیگری« شــده 
است، حاال به کسی که رفته است حق می دهیم، به کسی که مانده است 
هم حق می دهیم، کانادانشــین می تواند عید نوروز را با همه شکوهش 
برگزار کند و اروپا نشــین اگر در عزای حسین مجلس بگیرد مورد طعنه 
قرار نمی گیرد، اینکه از گروه های مختلف مهاجرت رخ داده اســت در این 
بازتعریف بی اثر نیست. از طرفی وقتی از هر حلقه خانوادگی و آشنایی 
دســت کم یک یا دو نفر مهاجرت کرده اند در وطن ماندگان نیز بیشتر 
در مواجهه مهاجرت قرارگرفته انــد و می پذیرند فردی نه به حالت فرزند 
ناخلف و قهر، که به حالت حق انتخاب محل زندگی مهاجرت کرده است. 
اما کلید گمشــده این همزیســتی، قدرت اســت، در زمان حاضر 
حکومت می تواند با تغییر زاویه خود به مســئله مهاجرت یک معضل 
و بحران را تبدیل به یک ســرمایه اجتماعی کند و تک تک شهروندان 
خارج از خاک خود را به چشم یک ســفیر فرهنگی و پیام رسان کشور 
خود ببیند و هزینه سرخوردگی و بحران تبدیل به فرصت متصل بودن 

و ارتباط به جهان بکند.
البته پیش شــرط این نــگاه، پذیرش بدون قید و شــرط همگان 
به عنوان فرزند یک خانواده است، وطن نباید فرزندان سوگلی داشته 
باشد چنان که دیگران حس شهروندی خود را از دست دهند و تعریفی 
برای بود و نبود خود در این خاک نداشته باشند، خطری که حتی اگر 
منجر به مهاجرت فیزیکی نشود، مهاجرت ذهنی را در پیش دارد، این 
است که فرد از همه مسئولیت ها و عناوین 
در یک وطن بودن دست می کشد و عطای 
همبســتگی اجتماعی و ملیــت را به لقای 
آن می بخشد. همۀ جدا شدن ها، خشم ها 
و هم سرنوشت نبودن افراد در یک جامعه 
از همیــن مهاجرت ذهنی آغاز می شــود. 
شــاید این تغییر در مفهــوم مهاجرت در 
افــکار عمومی یکــی از آخریــن راه های 
نجات از بن بســت بی تفاوتی اجتماعی و 
تنگ شــدن حلقه خودی ها باشــد. امری 
که برخــالف شــکاف فیزیکــی می تواند 
 حــوزه ارتباطات میان فــردی و رواداری را 

توسعه دهد.

بازنمایی مهاجرت در ایران یکی از 
مفاهیمی است که عمومًا بار معنایی منفی 
به خود گرفته است. شكل گیری دوگانه سیاه 
و سفید در مورد مسئله مهاجرت در گفتمان 
مردم و حاكمیت باعث می شود ارتباطات 

انسانی برای مهاجران و ساکنان ایران دچار 
اختالل شود.

در زمان حاضر حکومت می تواند 
با تغییر زاویه خود به مسئلۀ مهاجرت، 

یک معضل و بحران را تبدیل به 
یک سرمایه اجتماعی کند و تک تک 

شهروندان خارج از خاک خود را به چشم 
یک سفیر فرهنگی و پیام رسان کشور 

خود ببیند و هزینه سرخوردگی و بحران 
تبدیل به فرصت متصل بودن و ارتباط 

به جهان بکند.
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میترا حسین  پور
پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

فرصت سازی از مهاجرت تحصیل كردگان و نیروی كار  
نگاهی به تجربۀ کشور هندوستان

نیروی کار ماهر و افراد با تحصیالت دانشگاهی در میان گروه های 
مختلف در بازار کار بیشــترین میزان جابه جایی بین المللی را دارند. 
در طی ســال های اخیر با توسعه شــرکت های جهانی و فضای کار 
بین المللی در این شرکت ها میزان جابه جایی این گروه افزایش پیدا 
كرده اســت. این افراد عموماً جوان و تحصیل کرده هستند بنابراین 
بازگشــت آن ها به كشورشــان و یا جابه جایی میان كشور مبدأ و 
مقصد می تواند در توســعه اقتصادی-اجتماعی کشور مبدأ بسیار 
اثرگذار باشد. در کشورهایی مانند هند و چین که با شدت زیادی با 
این پدیده مواجه بوده اند سیاست گذاران برنامه های بسیاری برای 
تشــویق بازگشــت یا حفظ تعامل نیروی کار مهاجر با کشور خود 
طراحی کرده اند. تأمل در این سیاست ها، برای ایران که هم اکنون در 
حال تجربه رشد باالیی در مهاجرت نیروی کار ماهر است می تواند 

مفید باشد. 
سیاســت هایی كه با هدف تشــویق بازگشــت نیروی كار ماهر 
طراحی شده اند را می توان به سه دسته تقسیم كرد: 1-سیاست های 
شــبكه ای  مهاجرت، 2-برنامه های بازگشــت موقت، 3-برنامه های 

بازگشت دائم. 

 سیاست های شبكه ای مهاجرت:
هدف این سیاســت ها صرفاً تشویق بازگشت نیروی كار نیست، 
بلكه با هدف تقویت ارتباط میان نیروی کار ســاکن خارج از كشور 
با داخل كشور طراحی شــده است و وسعت آن می تواند متفاوت 
باشــد. برخی از این سیاســت ها كل جمعیت مهاجر را مورد هدف 
قرار می دهد و برخی دیگر كارآفرین ها، مهندســان، دانشــجویان، 
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دانشمندان و پژوهشگران را مورد هدف قرار 
می دهد. در دهه های گذشته انجمن هایی 
از متخصصــان چینی در چندین کشــور 
اروپایی و آمریکای شــمالی تشکیل شده 
اســت. نمونــه ای از چنین شــبکه ای از 
دانشــمندان چینــی در ایاالت متحــده، 
چینی-آمریکایــی  بیوشــیمی  انجمــن 
اســت. همچنین در چند ســال گذشته، 
انجمن های دانشمندان چینی در چندین 
کشــور اروپای غربی )مانند انگلســتان و 
هلند( و در ایالت های ایاالت متحده و در 
دانشگاه ها تشکیل شده اند. این انجمن ها 

با برنامه های مســتمری که با حمایت دولت انجام می شود ارتباط 
بیــن نیروی کار ماهر مهاجر با داخل چیــن را فراهم کرده و انجام 
پروژه های مشترک و حل مسائل موردعالقه دو طرف را امکان پذیر 

کرده اند. 

 برنامه های بازگشت موقت:
این سیاســت ها در كنار سیاست های شــبكه ای مهاجرت برای 
تشویق بازگشــت نیروی کار به كشور طراحی شــده است. ازجمله 
این سیاســت ها می توان به ایجاد سیستم مالیاتی باهدف تسهیل 
فرستادن پول به داخل كشور و تسهیل راه اندازی شركت ها در كشور 
در حالتی كه محل اقامت اصلی افراد خارج از كشــور است، اشاره 
كرد. همچنین برخی كشــورها امــكان دو تابعیتی بودن را به ویژه 
برای نســل دوم مهاجران فراهم كرده اند تــا آن ها بتوانند به راحتی 
وارد كشور شوند. یكی از مثال های مستقیم این سیاست ها تشویق 
اساتید دانشگاه به برگزاری كالس و یا انجام تحقیقات مشترك برای 
دوره های کوتاه مدت در كشورشــان است. این سیاست به تشكیل 

شبكه های كاری میان نیروی كار ماهر در 
داخل و خارج كشــور نیز كمك می كند و 
امكان بازگشــت آن ها را بــرای بلندمدت 

فراهم می كند. 

 برنامه های بازگشت دائم:
سیاســت هایی كه با هدف بازگشــت 
دائم مهاجران طراحی می شود را می توان 
به دودســته تقسیم كرد: 1-سیاست هایی 
را هدف قــرار می دهد.  كه كارآفرین هــا 
این سیاست ها شــامل سیستم مالیاتی 
مطلوب، امــكان حفظ تابعیت خارجی و 
ایجاد پارك های فناوری است كه نیروی کار بازگشتی بتواند در آنجا 
کســب وکار خود را شروع كند و از مزایایی نظیر معافیت از مالیات، 
فضای كاری رایگان، مدرســه برای فرزنــدان خود و غیره بهره ببرد. 
2-سیاست هایی كه پژوهشــگران بخش دولتی را مورد هدف قرار 
می دهد. این سیاست ها شامل حقوق مناسب، فراهم كردن بودجه 
برای تحقیقات، فراهم كردن فرصت های شغلی و فراهم كردن خانه، 

مدرسه و اشتغال برای همسران افراد بازگشته است.
از میان كشــورهایی كه میــزان مهاجرت نیــروی كار در آن ها 
باال اســت و از برنامه های ذکرشده برای تشــویق بازگشت نیروی 
کار اســتفاده کرده است می توان به هند اشــاره كرد. هند ازجمله 
كشورهایی اســت كه در دهه های اخیر مهاجران بسیاری به دیگر 
كشــورها داشته اســت. عمده مهاجرت نیروی كار ماهر این کشور 
به كشــورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و آمریكای 
شمالی بوده اســت. اطالعات افرادی كه متولد هند هستند اما در 
آمریــكا زندگی می كنند به همراه اطالعات كل مهاجران ســاکن در 

آمریکا در سال 2019 در جدول 1 مشخص  شده است. 

جدول1-مشخصات مهاجران ساکن در آمریکا در سال 2019

كل مهاجرانهندمتغیرها

2,688,07544,932,901جمعیت

14.2%46.8%افراد دارای تحصیالت تخصصی

صنعتی كه در آن فعال هستند:

2.30%0.5%کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، شکار و معدن

9.9%1.2%ساخت وساز

10.8%11.2%تولید

2.5%1.9%تجارت عمده فروشی

8.8%9.7%تجارت خرده فروشی

6.1%4.3%حمل ونقل، انبارداری و تأسیسات

1.5%3.5%اطالعات

5.5%10.1%امور مالی، بیمه، امالک و مستغالت و اجاره و لیزینگ

13.7%29.90%خدمات تخصصی، علمی و مدیریتی 

20.0%19.8%خدمات آموزشی، مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی

10.8%4.1%هنر، سرگرمی و تفریح و خدمات اقامتی و غذایی

5.8%1.7%سایر خدمات)به جز مدیریت دولتی(

2.4%2.1%مدیریت دولتی

توضیحات: متغیر تحصیالت تخصصی به صورت درصدی از جمعیت باالی 25 ســال که دارای تحصیالت تخصصی هســتند تعریف شده 
است. متغیرهای مشاغل به صورت درصدی از افراد باالی 16 سال شاغل در هر بخش تعریف شده است. 

نیروی کار ماهر و افراد با تحصیالت 
دانشگاهی بیشترین میزان جابه جایی 

بین المللی را دارند. این افراد عموما جوان و 
تحصیلكرده هستند بنابراین بازگشت آن ها 

به كشورشان و یا جابه جایی میان كشور 
مبدا و مقصد می تواند در توسعه اقتصادی-
اجتماعی کشور مبدا بسیار اثرگذار باشد. 
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با توجه به این جدول،  هندیان حــدود 6 درصد از كل مهاجران 
آمریكا را تشــكیل می دهند اما درصد باالیــی از آن ها )به ویژه در 
مقایســه با كل مهاجران در آمریــکا( دارای تحصیالت تخصصی 
هســتند. به طوری که نزدیك به 47 درصد هندیان باالی 25 سال، 
دارایــی تحصیالت تخصصی هســتند امــا این عدد بــرای كل 
مهاجران در این کشور 14 درصد اســت. با بررسی صنایع مختلف 
نیز درمی یابیــم نزدیك به 30 درصد از هندیان باالی 16 ســال، در 
خدمات تخصصی، علمی و مدیریتی مشــغول به كار هســتند كه 
درواقــع بیش از دو برابر كل مهاجرانی اســت كــه در این صنعت 
مشغول به كار هستند. بنابراین هند نیروی کار باسواد و متخصص 
قابل توجهی در آمریــكا دارد و به همین دلیل دولت هند به منظور 
تشویق بازگشت و چرخش اســتعدادهایی هندی خارج از کشور 
سیاست هایی را در پیش گرفته است. در طول سال های 1980 تا 1990 
عمده ارتباط هندیان خارج از کشــور با داخل در قالب ارسال وجوه 
به کشورشان بود که در قبال آن حمایتی از دولت دریافت نكردند. 
پس از ســال 2001، دولت هند وزارتخانه ای را برای رسیدگی به امور 
مهاجران تأســیس کرد تا سرمایه گذاری مهاجرانی که وجوه نقد به 
کشور ارسال می کردند را تسهیل نماید. همچنین دولت تغییراتی در 
سیســتم مالیاتی به وجود آورد تا مشوقی برای سرمایه گذاری این 
افراد در كشور باشد. عالوه بر این، به دلیل اینكه تابعیت دوگانه در 
هند قانونی نیست، با اعطای کارت شهروندان هندی خارج از کشور 
به نوعی امكان تابعیت دوگانه برای افراد فراهم شــد. در سال 2005 
نیز وزارت خانه علوم و فناوری در هند باهدف جذب دانشمندان و 
مهندسان برنامه ای تحت عنوان کمک هزینه رامانوجان شروع كرد. 
در این برنامه دانشمندان و مهندسان هرماه مبلغ 50.000 روپیه برای 
یك دوره ی 5 ســاله دریافت می كردند. همچنین، این افراد ساالنه 
مبلغ 500.000 روپیه برای پوشش هزینه های احتمالی، هزینه سفر، 
شركت در كنفرانس دریافت می كردند. عالوه بر این،  این وزارت خانه 
در سال 2017 برنامه دیگری برای جذب دانشمندان خارجی اجرا كرد. 
در این برنامه افراد جذب شده باید حداقل 3 ماه در هند حضورداشته 

باشند و وظیفه پشتیبانی علمی از دانشجویان تحصیالت تكمیلی 
و دیگــر محققان را بر عهــده بگیرند كــه در ازای آن برای ماه اول 
15 هزار دالر و پــس از آن هرماه 10 هــزار دالر دریافت می كردند. 
همچنین برای جذب کارآفرینــان و فعالین در صنعت مناطق ویژه 
اقتصــادی و پارک های فناوری نرم افزار با قوانین تســهیل شــده 
برای هندیان خارج از کشــور و بازگشته ایجاد شد و معافیت های 
 مالیــات بر درآمــد و معافیت هــای صادراتی برای آنــان در نظر 

گرفته شد. 
از نتایج این اقدامات و بازگشــت نیــروی کار ماهر می توان به 
صنعت فناوری اطالعات در هند اشاره کرد. این صنعت 7.5 درصد از 
تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و بیش از 2.8 میلیون نفر را 
به طور مستقیم استخدام کرده است. همچنین نظرسنجی ای که در 
سال 2002 از نیروی کار هندی در بخش فناوری اطالعات سیلیکون 
ولی انجام شد نشان داد که تعامالتی قوی میان آن ها و هند وجود 
دارد به طوری کــه 52% از آن ها روابط تجاری بــا هند دارند و %45 
اظهار داشتند که ممکن است به طور دائم به هند بازگردند. ارتباطات 
فرامرزی یکی از اجزای موفقیت این صنعت بوده است، به طوری که 
مهاجران و کسانی که به هند بازگشتند از شهرت و ارتباطات تجاری 
خود برای ایجاد شرکت های تابعه و سرمایه گذاری مشترک استفاده 
کردند و به عنوان "مفسر فرهنگی" بین شرکت های آمریکایی و نیروی 
کار هندی عمل کردند. درواقع آن ها با شفاف سازی شرایط و فرهنگ 
هند برای شرکت های خارجی امکان همکاری میان آن ها را تسهیل 
کردند. این شــرکت ها همچنین با انتقال دانش ضمنی نوآوری و 
انتقال اکوسیستم آن به داخل در توسعه و تغییر فضای کسب وکار 
به ســمت توســعه و نوآوری اثرات زیادی گذاشتند و موجب رشد 
جهشی این صنعت در هندوستان شدند. به طوری که می توان گفت 
هندوستان توانست با استفاده بهینه از مخزن استعدادهای خارج 
از کشــور خود بزرگ ترین منبع ایجاد ارزش افزوده را در کشور خود 
بنیان نهد و یک سرمایه ازدســت رفته را به فرصتی برای توسعه و 

خلق ارزش فناورانه تبدیل نماید.

سیاست های شبكه ای  مهاجرت، برنامه های بازگشت موقت و برنامه های بازگشت 
دائم از جمله سیاست هایی هستند  كه با هدف تشویق بازگشت نیروی كار طراحی 

شده است. از جمله این سیاست ها می توان به تشكیل انجمن های دانشمندان چینی 
در كشورهای اروپایی و آمریكا)سیاست های شبکه ای مهاجرت(، تسهیل فرستادن پول 

به داخل كشور، تسهیل راه اندازی شركت ها و امكان دو تابعیتی بودن)برنامه های 
بازگشت موقت( و ایجاد پارك های فناوری، فراهم كردن حقوق مناسب و بودجه برای 

تحقیقات)برنامه های بازگشت دائم( اشاره كرد.

هنـد یكـی از كشـورهایی اسـت كـه از برنامه هـای تشـویق بازگشـت نیـروی كار 
اسـتفاده كرده اسـت و صنعت فنـاوری اطالعات هنـد از نتایج این اقدامات اسـت. به 

طـوری كه می تـوان گفت هندوسـتان بـا اسـتفاده بهینه از مخـزن اسـتعدادهای خارج 
از کشـور خـود بزرگتریـن منبـع ایجـاد ارزش افزوده را در کشـور خـود بنیان نهـاد و یک 

سـرمایه از دسـت رفته را بـه فرصتی برای توسـعه و خلق ارزش فناورانـه تبدیل كرد.
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ایران در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا با توجه به زیرساخت هایی 
که در توســعه منابع انسانی و افزایش سرمایه انسانی فراهم نموده 
اســت و با توجه به وضعیت هرم جمعیتی که هم اکنون در آن قرار 
دارد، در حال حاضر یکی از منابع مهم نیروی انسانی منطقه است. با 
توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی ویژه ای که کشور در آن قرار دارد 
ازجمله نرخ بیکاری باال  و رشد اقتصادی پایین که در سال های آتی 
نیز چشم انداز روشــنی برای آن وجود ندارد، هدایت جریان نیروی 
انسانی کشور اهمیت ویژه ای می یابد. در این میان تالش  کشورهای 
همسایه و برنامه های توسعه ای و اثر آن ها بر جذب نیروی انسانی 
جهانی و منطقه ای را نباید از نظر دور داشت؛ باوجود رقابت سیاسی 
و اجتماعی میان این کشــورها و ایران دریک نگاه بلندمدت شاید 
به عنوان فرصتی برای حفظ ســرمایه های انسانی ایرانی در منطقه 
و در نزدیکی مرزهای  ایران به آن نگاه کرد، به نحوی که در شــرایط 
بهبود وضعیت اقتصادی کشــور پس از خروج از بحران در تبادالت 
تجاری و انتقال فناوری از ســرمایه مالی و انسانی آن ها در برنامه 
توسعه کشور بهره بیشتری برد. البته این به شرطی است که اقتصاد 
ایران بتواند با ســرعت مناسبی با درک روند های جهانی زیرساخت 

چرخه کامل توسعه و حفظ نیروی انسانی را ایجاد نماید. 
همان طور که می دانیم توسعه ی بخشی نه تنها به سود اقتصاد و 
نیروی انســانی کشور نیست بلکه بیشتر به ضرر کشور است. مثال 
آن را می توان در توســعه نامتوازن دانشــگاه ها و فارغ التحصیالن 
بیکاری که با قفل بودن اقتصاد و توســعه کارآفرینی نرخ مهاجرت 
را افزایش می دهند یا توســعه اکوسیستم استارتاپی که حلقه های 
بعدی آن در اتصال به اکوسیســتم جهانی و توســعه استارتاپ ها 
فراهم نیست و بسیاری از فعاالن آن پس از مدتی فعالیت در ایران 
برای اســتفاده از اکوسیستم استارتاپی ســایر کشورها به مهاجرت 
یا ثبت شرکت در سایر کشــورها سوق می یابند، جستجو نمود. به 
همین جهت اســت که توســعه نامتوازن همان طور که در توسعه 
فیزیکی مخاطرات بیشــتری برای سرزمین و زیست انسانی نسبت 
به عدم توسعه ایجاد می کند در توسعه ی انسانی و بازار هم با ایجاد 
عوامل ســرریز شدید نیروی انســانی به خارج یا انتقال سرمایه از 

داخل به خارج، مخاطرات زیادی ایجاد می نماید.
کشورهای همســایه می توانند به صورت خودکار یا با برنامه ریزی 
یکی از بازارهای مهم جذب نیروی انســانی از کشور تبدیل شوند. با 

فهیمه بهزادی
پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

پروژه های چشم اندازساز كشورهای حوزه خلیج فارس
اثر کالن پروژه ها و رهبری آینده در جذب سرمایه های انسانی
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توجه به سابقه تاریخی که میان ایرانیان و 
این کشورها در تبادالت نیروی انسانی و 
تجاری وجود دارد و نزدیکی و همسایگی 
این کشورها  یکی از گزینه های نزدیک به 
شــمار می آید. ازاین رو بررسی برنامه های 
توســعه اقتصادی اجتماعــی و به تبع آن 
بررســی برنامه های جذب نیروی انسانی 
در کشورهای همســایه از این منظر مهم 

خواهد بود.
این کشــورها با چشــم انداز سازی و 
ارائه چشــم اندازهای بلنــد پروازانه خود 
با استفاده از رســانه های جهانی و درگیر 
گردن بخش بزرگــی از اذهان با برنامه ها 
و چشم اندازهای خود تالش در کم کردن 
فاصله خود با کشــورهای پیشــرفته در 

جذب نیروی انسانی و سرمایه دارند.

 به طور خالصه برنامه کشورهای همسایه که منجر به 
جذب سرمایه مالی و انسانی از سایر کشورها می شود را 

می توان شامل محورهای زیر دانست: 
1-  نقش آفرینی به موقع در روندهای منطقه ای و جهانی و ایجاد 

چشم انداز پیشتازی و رهبری آینده 
  توجه ویژه به متنوع سازی اقتصادی و تغییر اقتصاد نفتی

  توسعه شهرهای هوشمند و فنّاوری های آینده
  ســرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و پایدار ) میزبانی 

از اجالس جهانی..، طراحی شهر کربن صفر، تأمین مالی ابتکار ...(
  ایجاد اکوسیستم استقرار شرکت های جهانی رهبر آینده
  توسعه اکوسیستم استارتاپی و سرمایه گذاری خطرپذیر

2-  درک اهمیت ارتباطات و تبادالت انسانی و فنی و تبدیل شدن 
به مرکز توسعه تبادالت

  اکسپو دبی
  نمایشگاه دهکده جهانی

3-  برند سازی کشــوری با استفاده از ارائه گسترده فعالیت ها و 
ابتکارات در رسانه های جهانی

4-  پویایی و ایجاد تغییر در قوانین و مقررات متناسب با نیازهای 
توسعه ای

  مشوق های اقامتی برای متخصصان و برنامه نویسان
  تغییر قانون ثبت شرکت و دریافت اقامت

5-  تأمین نیروی انسانی جهانی و منطقه ای با ایجاد جاذبه های 
جهانی: جذب ســرمایه های انسانی در ســطوح مختلف مهارتی با 

استفاده از ابتکارات و برنامه های پیشرو
به این ترتیب این کشــورها با حرکت در روندهای جذاب جهانی 
تــالش خود را بــرای جذب بیــش  از پیش ســرمایه های مالی و 
انســانی نموده اند و اثرات آن در کشــور ما با خروج سرمایه جهت 
ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلف اقتصادی این کشــورها و 
نیز با خروج نیروی انســانی و نیــروی کار متخصص برای فعالیت 
در اکوسیســتم اقتصادی رو به رشــد و با تعامالت بین المللی این 

کشورها مواجه است.

 چشم انداز سازی و ایجاد جاذبه های اقتصادی، فرهنگی 

در کشورهای منطقه برای جذب 
سرمایه انسانی منطقه ای و جهانی

در این بخــش راهبردها و برنامه های 
دو کشــور اصلی رقیــب و همکار در این 
حوزه یعنی عربستان ســعودی و امارات 
متحده عربی با تمرکز برنامه های جاری و 
استراتژی بلندمدت و کوتاه مدت اقتصادی 
آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در 
پایان به پیروی ســایر کشورهای حاشیه 
خلیج  فارس از این دو کشور در برنامه های 
توسعه اشاره خواهد شد. در بخش بعدی 
به اثرات بالفعل و بالقوه این برنامه ها در 
جریان های مهاجرتی نیروی کار و سرمایه 
از ایــران به این کشــورها و فرصت ها و 
تهدیدهای آن برای ایران اشــاره خواهد 
شد. کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به رقابت ها و همکاری-
هایی که در ســطح منطقــه ای و جهانی دارند در اســتراتژی های 
توســعه و سرمایه انسانی نیز با یکدیگر رقابت و همکاری دارند. در 
ادامه نمایی از راهبردهای و برنامه های این کشورها مؤثر در جذب 

سرمایه های انسانی  منطقه ای تحلیل شده است.

 امارات متحده عربی: برادر کوچک تر حرکت هوشمندانه و 
عکس العمل سریع

امارات متحده عربی کشوری با قدمت 50 سال از تاسیس متشکل 
از 7 امیرنشــین اســت که به صورت فدرال اداره می شود.  رهبران 
جدید اماراتی تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت 
را ســرلوحه خود قرار دادند و توســعه مبتنی بر گسترش تجارت و 
فناوری هــای جدید را پیش گرفته اند. دو طرح چشــم انداز 2020 و 
چشــم انداز 2030 امارات در این راســتا بوده است. کالن پروژه های 
توسعه ای برنامه 2071 امارات نیز در همین راستا طراحی شده است.

امارات توانســته اســت با دســتیابی به اهــداف برنامه های 
استراتژیک توســعه خود در دهه های گذشته هم اکنون با همراهی 
و در برخی موارد پیشــتازی در روندهای فنّاورانه و توسعه جهانی 
برنامه بلند پروازانه بلندمدت 50 ساله خود را به گونه ای تنظیم نماید 
که با ایجاد اعتماد، ســرمایه های انسانی و مالی را با ریسک پایینی 
در راستای برنامه های توســعه ای خود جذب نماید. باوجود اینکه 
این کشــور برنامه های خــود را کاماًل مداخله گرایانه و توســعه ای 
برنامه ریــزی نموده و پیــش می برد ولی این برنامه هــا عمدتاً در 
راســتای حفظ و صیانت از ســرمایه های مالی و انسانی است و از 
این رو ســرمایه گذاری مثبت و رو به جلویی را تجربه می نماید. در 
ادامه برنامه های آینده و فعالیت های کنونی امارات را در این راســتا 
و اکوسیستمی که منجر به جذب سرمایه های انسانی و مالی نه تنها 
از کشــورهای همسایه بلکه از همه جهان می شود  بررسی می کنیم. 
امارات که فاقد مؤلفه های قدرت منطقه ای است، و اقتصاد تجاری 
او به شدت به امنیت وابسته است با برنامه متنوع سازی اقتصادی 
خود امنیت اقتصادی خود را به ســرعت به امنیت اقتصادی جهانی 

پیوند مبیزند و از این ارتباط دو سویه بهره می برد.
		برنامه	استراتژیک	توسعه	امارات

باوجود اینکه طی برنامه های قبلی امارات، وابســتگی این کشور 
به نفت شــدت کاهش  یافته است و تنها 15 درصد تولید ناخالص 

کشورهای حاشیه خلیج فارس که 
در گذشته به عنوان مقصد نیروی کار 

کم مهارت و نیمه ماهر شناخته می شدند 
با اتخاذ راهبردهای توسعه ارتباطات و 
تبادالت انسانی و فنی و نقش آفرینی 
به موقع در روندهای جهانی فناوری و 
نوآوری و ایجاد چشم انداز پیشتازی و 

رهبری آینده، تصویر جذابی از خود برای 
متخصصان، کارآفرینان و شرکت های 

استارتاپی ایجاد کرده اند.
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داخلی این کشــور به نفت وابسته اســت برنامه امارات  گسترش 
تجارت، گردشــگری، اوقات فراغت، برنامه ریزی شــهری و خصوصاً 
توســعه صنعتی و کســب فناوری های جدید همراه خواهد بود و 
سیاســت های توسعه ای امارات متحده عربی بر مبنای آن پایه ریزی 

شده است.

 چشم انداز 2071 و صدسالگی امارات
برای قطع کامل وابســتگی به درآمدهای نفتی، استراتژی تدوین 
شده در این کشــور مبتنی بر دو رویکرد است: نخست، ادامه روند 
توســعه در بخش های اقتصادی کنونی،  که بر تجارت، بانکداری و 
امور مالی، گردشگری، خدمات بندری- دریایی و فرودگاهی و هوایی 
متمرکز اســت. دوم، بر رویکرد توســعه صنایع محلــی با تولیدات 
ســاخت امارات متحده عربی و گســترش فناوری هــای جدید در 
زمینه هوش مصنوعی، هوا - فضا، تکنولوژی های زیســت-حیاتی، 
انرژی های پایدار و توســعه در دیگر بخش ها ازجمله انرژی اتمی و 

ساخت تسلیحات متمرکز است.

 برنامه 2071 امارات
محورهای برنامه صدمین سالگرد امارات دارای چهار محور به شرح 

زیر است:
		دولت	متمرکز	بر	آینده:	

اهداف دولت امارات متحده عربی تا ســال 2071 ایجاد دولتی به 
عنوان بهترین دولت در جهان، با چشــم انــداز بلندمدت و رهبری 
الهام بخش اســت که آینده را پیش بینی و برای آن آماده می شود. 
توسعه شادی در جامعه و انتشار پیام های مثبت در داخل و جهان و 

ایجاد مکانیسم هایی برای پایش متغیرهای بلندمدت در بخش های 
مختلف از اهداف این دولت است. 

	آموزش	عالی:		
توجــه به آموزش و تضمین باالترین کیفیت برای آن از محورهای 
برنامه ی 2071 اســت. برخی از زمینه های تمرکز در آموزش شــامل 
علوم و فناوری پیشــرفته، علوم فضایی، مهندســی، نوآوری و علوم 
بهداشتی است. برنامه های ســطح دانش آموزی اقدامات مربوط به 
مکانیسم های کشف زودهنگام اســتعدادهای فردی دانش آموزان و 
در ســطح نهادی، تشویق مؤسسات آموزشــی برای تبدیل شدن به 
انکوباتورهــای کارآفرینی و نوآوری و مراکــز تحقیقاتی بین المللی 

میباشد.
		اقتصاد	متنوع	دانشی:	

هدف اقتصادی امارات متحده عربی رقابتی بودن و تبدیل شــدن 
به یکی از بهترین اقتصادها در سراسر جهان است. این امر با افزایش 
بهره وری اقتصاد ملی، حمایت از شــرکت های ملی، سرمایه گذاری در 
تحقیقات علمی و بخش های اقتصادی نوید بخش برای آینده ، تمرکز 
بر نوآوری، کارآفرینی و صنایع پیشــرفته، توسعه استراتژی ملی برای 
شکل دهی به آینده اقتصاد و صنعت امارات محقق می شود و امارات 
متحده عربی را در میان اقتصادهــای مهم بین المللی قرار می دهد. 
اقتصاد دانشی توسط نسلی از مخترعان و دانشمندان امارات متحده 

عربی و حمایت از آنها در علوم فنی قابل دستیابی است.
		جامعه	ای	شاد	و	منسجم:	

توســعه جامعه بخشــی جدایی ناپذیر از برنامه صدمین سالگرد 
2071 امارات متحده عربی اســت. برخی از اهداف در این زمینه شامل 
ایجاد جامعه ای امن، بردبار، منســجم و اخالقی اســت که شادی و 
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سبک زندگی مثبت و کیفیت زندگی را در 
بر می گیرد. این محور همچنین بر توسعه 
برنامه هایی برای آماده ســازی نســل های 
آینده برای خدمت به عنوان سفیران حسن 
نیت امارات متحده عربی و همچنین ترویج 
مشارکت زنان در همه بخش ها تمرکز دارد 
و امارات متحده عربی را به یکی از بهترین 

مکان ها برای زندگی تبدیل می کند.
برنامه آن شامل:

  تقویت اعتبار و برند کشور
  تنوع بخشــیدن بــه واردات و 

صادرات با اتکای کمتر به نفت
  سرمایه گذاری در آموزش با تمرکز 

بر فناوری پیشرفته
  ایجاد ارزش ها و اخالق اماراتی برای نسل های آینده

  افزایش بهره وری اقتصاد ملی
  افزایش انسجام جامعه
		توسعه	شهرهای	هوشمند

توسعه شهرهای هوشمند، یکی از روندهای کنونی و ابر روندهای 
آینده شهرنشینی است. هم اکنون توســعه شهرها و بهبود فناوری  
و ســاختارهای شهری به سمت شــهرهای قابل زندگی که کیفیت 
زندگی افراد را تضمین نماید از مهم ترین ماموریت شهرهای جهانی 
به شمار می رود. امارات متحده عربی با درک این روند و تالش برای 
پیشتازی در این حوزه ســرمایه گذاری و برنامه ریزی برای هوشمند 
سازی شهرهای خود و توسعه مناطق هوشمند را در راستای توسعه 
پایدار و آینده ســودآور در دســتور کار خود قرا داده اســت. برخی 
دیگر از کشورهای حاشیه خلیج نیز در همین جهت در حال حرکت 
هســتند. این کشورها در راستای تنوع بخشی به اقتصادهای اغلب 
نفتی خود توسعه شهرهای هوشــمند را در دستور کار قرار داده اند. 
ســرمایه گذاری در توسعه شهرهای هوشــمند در این کشورها برای 
دستیابی به اقتصاد تریلیون دالری در 2025 برنامه ریزی شده است. 
رویکرد شــهر هوشــمند با توجه به مزایای اقتصادی و پایداری که 
ایجاد می نماید، از سال 2008 توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس 
برای پاســخگویی ســریع به چالش های رشــد جمعیت و افزایش 

مصرف منطقه ، مورد توجه قرار گرفته است. 
درحالی که شــورای همکاری خلیج فارس به تنوع اقتصادی برای 
آینده پایدار نظر دارد، دولت های کشــورهای این حوزه برنامه هایی 
برای جا به جایی، زیرســاخت و ســاختمان های هوشمند راه اندازی 
کرده اند و ســرمایه گذاری بر شهرهای هوشــمند در خاورمیانه حال 
افزایش اســت. به گزارش IDC1  ســرمایه گذاری ساالنه بر شهرهای 
هوشــمند در خاورمیانه تا پایان  ســال 2021 به 2.3 میلیارد دالر در 

سال خواهد رسید.
شــهر مصدر2  ابوظبی که در سال 2008 در اولین منطقه هوشمند 
پایدار جهان راه اندازی شــد، راه را برای بســیاری از پروژه های شهر 
هوشــمند در کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس هموار 

1 -   International Data Corporation )IDC(: the premier global 
provider of market intelligence

2 -  شهر مصدر که خود را به عنوان "طرح سبز" برای شهرهای آینده معرفی می کند ، 
الگویی برای توسعه پایدار شهری ارائه می دهد. ساختمان های آن 40 درصد انرژی و 
آب کمتری نسبت به مشابه معمولی خودمصرف می کنند ، درحالی که برق موردنیاز 
توسط نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در محل و پنل های خورشیدی 1 مگاوات روی 

پشت بام تولید می شود.

کرد. این شهر تا سال 2030 ، محل سکونت 
50،000 ســاکن و پایگاه 40،000 نیروی کار 

حرفه ای و دانشجو خواهد بود.
امارات متحــده عربی همچنین مناطق 
 Sustainability City نوآورانــه ای مانند
و Dubai Silicon Oasis  را نیز توسعه 
داده است که از ارتباط و پایداری به عنوان 
یک شیوه زندگی حمایت می کند. امارات 
شــهر  اســتقرار  محل  به زودی  همچنین 
هوشــمند رز صحــرا3  ، با 160 هــزار نفر 
جمعیت خواهد بود. نمایشگاه دبی ، که 
از اکتبر 2021 تا مارس 2022 برگزار می شود 
، قصــد دارد از نظر انرژی خودکفا بوده و 
تمام زباله های خود را در منطقه شهر هوشمند دبی جنوبی بازیافت 

کند.
به طور کلــی ، دولت های حوزه خلیج فارس فناوری های نســل 
بعدی را که از شــهرهای هوشــمند تغذیه مــی کنند-مانند هوش 
مصنوعی ، بالک چین و اینترنت اشیا )IoT(-در قلب چشم اندازهای 
اســتراتژیک ملی خود قرار داده اند. در ســال 2019 ، امارات متحده 
عربی در راه اندازی و استقرار شبکه های 5G در بین کشورهای عربی 
مقام اول و در ســطح جهانی چهارم را کسب کرد. ابوظبی و دبی ، 
در فهرســت شهرهای هوشــمند IMD  ، که رتبه 102 شهر در سراسر 
جهان رتبه بندی می کند با رتبه ی 42 و 43 در ســال 2020 در منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا بهترین رتبه را داشته اند و از 2019 تا 2020 

نیز پیشرفت کرده اند.
ابتکارات منطقه ای زیادی برای توســعه شهرهای هوشمند توسط 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس دنبال می شود.  این نوع از هزینه 
کرد زیرســاختی ســنگین در این حوزه تبدیل بــه ایجاد ارزش در 
تولید ناخالص داخلی و ایجاد شــغل می شــود و اثر آن در بیشتر 
بخش های دولت ، حمل ونقل و انرژی قابل  مشاهده است. تبدیل 
زیرســاخت های موجود به زیرساخت های هوشــمند برای ارتقای 
شهرها کلیدی است. در دهه گذشته در حوزه خلیج فارس و همچنین 
در کل جهان، کشورها از نگاه به شهرهای هوشمند از منظر شناخت 
و ماجراجویی به مرحله پیاده سازی و گسترش رسیده اند. کشورهای 
حــوزه خلیج فارس می خواهند به اقتصادهایــی کاماًل دانش بنیان 
تبدیل شوند که تنها مبتنی بر استعدادها و داده ساخته شده باشد. 
داده به عنوان منبع ثروت، مورد توجه سیاســت مداران این کشورها 

در استراتژی های توسعه ای آن ها قرارگرفته است.
		ورود	به	برنامه	های	توسعه	علمی	فناوری	برند	ساز	و	پیشرو

  برنامه	توسعه	فضایی	امارات	متحده	عربی
برنامه فضایــی امارات متحده عربی ســال 2010 با پرتاب اولین 
ماهواره دیده بانی که در کره جنوبی با بودجه امارات ساخته شــده 
بود، آغاز شــد. پنج ســال بعد، ایجاد یک آژانس ملی فضایی در 
امــارات متحده عربی انگیــزه جدیدی در جهت توســعه علمی و 
فضایی در کشور ایجاد کرد. سپس امارات متحده عربی برای توسعه 
برنامــه فضایی خود توافق نامه هایی بــا آژانس های بزرگ فضایی 
جهان؛آمریکایی، روســی و فرانسوی منعقد کرد. راهبردی که امارات 
متحده عربی در این زمینه دنبال می کند، شامل توسعه قابلیت های 

3 -  شهر هوشمند رز صحرا  ، با 160 هزار نفر جمعیت ساالنه 40 هزار گالن آب 
آشامیدنی و 40 درصد برق خود را از منابع پایدار تولید می کند.

 کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در کنار ایجاد چشم انداز و اکوسیستم 
جذاب، مشوق های متنوع اقامتی برای 
تامین نیروی انسانی جهانی و منطقه ای 

ایجاد کرده و  سرمایه های انسانی را 
در سطوح مختلف مهارتی با استفاده از 
ابتکارات و برنامه های پیشروی مهاجرتی 

جذب می کنند.
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فضایی آن کشــور، هم زمان با جست وجوی شــرکای بین المللی و 
تجاری بــرای مأموریت های فضایی مختلف اســت و در ضمن، از 
پروژه های بومــی فضایی در بخش خصوصــی و تجاری حمایت 
می کند. از آن زمان تاکنون ســه گام اساســی برداشته شــده است؛ 
نخست، ساخت ماهواره در امارات؛ دوم، پرتاب یک فضانورد اماراتی 
در سال ٢019 به ایســتگاه فضایی بین المللی و باالخره یک کاوشگر 
اماراتی در ماه فوریه ســال ٢٠٢1 به سوی مدار کره مریخ پرتاب شده 
اســت. امارات متحده عربی همچنین یکی از نخستین کشورهای 
امضاکننده توافقنامه فضایــی »آرتمیس« بود که در چارچوب آن، 
متعهد به همــکاری در کنار ایاالت متحده، اســترالیا، کانادا، ایتالیا، 
ژاپن، لوکزامبورگ و بریتانیا، برای اکتشــاف های فضایی بیشــتر در 
ماه، مریخ و فراتر از آن شــده  است. به این ترتیب، این کشور عربی 
حوزه خلیج فارس، یکی از نیروهای عمده در اکتشــاف های فضایی 

آینده خواهد بود.
  نخستین	نیروگاه	هسته	ای	جهان	عرب	در	ابوظبی

نخستین نیروگاه هســته ای امارات با ظرفیت 5600 مگاوات  در 
»باراکه« ابوظبی در ســال 2021 به بهره برداری رسید این نیروگاه که 
 KEPCO مراحل ســاخت آن از سال 2012 با همکاری شرکت کره ای
آغاز شــد در وضعیت به کارگیری کامل تا یک چهارم الکتریسیته این 
کشور را تأمین خواهد کرد و تولید 12 میلیون تن گاز گلخانه ای را در 

سال کاهش می دهد.
  توسعه	فناوری	دیجیتال	و	هوش	مصنوعی

پــس از ایجاد آژانس فضایی در ســال ٢014، این کشــور طرح 
»چشــم انداز امارات متحده عربی در مــورد هوش مصنوعی« را در 
اکتبر ٢٠17 آغاز کرد. همان روند تجزیه وتحلیل و اهداف استراتژیک 
در زمینه برنامه توسعه فناوری های پیشرفته و جدید اطالعات دنبال 

می شود.
هداف این برنامه، اراده قاطع رهبران امارات را برای دادن فرصت 
بیشتر به کشورشان برای حضور در گروه برجسته کشورهای توسعه 

یافته جهان در دهه های آینده تبیین می کند.
ارتباط با استراتژی توسعه هوش مصنوعی، این کشور بنیاد »گروه 

4٢« یا »جی 4٢« را  در ســال ٢01٨ در ابوظبــی ایجاد کرد. یکی از 
تخصص های این بنیاد »رایانش ابری« یا »محاســبات ابری است. 
هدف این است که بخشی از استراتژی توسعه امارات متحده عربی 
در درازمدت به عنوان بخشــی از یک مشارکت دولتی و خصوصی، 
باهدف قــرار دادن بخش های کلیدی و اســتراتژیک باشــد. این 
گزینه ها همچنین بخشــی از برنامِه گذار از انرژی های فســیلی در 

امارات متحده عربی  را در برمی گیرد.

		توسعه	اکوسیستم	تعامالت	فناورانه	و	تجاری
  توسعه	اکوسیستم	استارتاپی	

بر اســاس پیش بینی های صندوق هــای خطرپذیر جهانی مانند 
گوگل و شرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر سیلیکون ولی، خاورمیانه 
یک اکوسیســتم  اســتارتاپی مهم در حال ظهور اســت. به گفته 
بنیان گذاران این صندوق ها خاورمیانه به ســرعت در حال حرکت به 
سمت اکوسیستم استارتاپی است چندین مورد خرید اخیر ازجمله 
خرید 3 میلیارد دالری برنامه Careem توسط Uber در سال 2019 
و ســایت تجارت الکترونیکی Souq توســط آمازون در سال 2017 
از منطقه خاورمیانه نشــان از این نکته دارد. بر اســاس داده های 
منطقه ای MAGNiTT  سرمایه گذاری بر استارتاپ ها در دوران کرونا 
در این منطقه نه تنها کاهش نیافته بلکه در ســال 2021 نســبت به 
2020 رشــد چشمگیری داشته اســت )نمودار 5 پیوست(. این رشد 
ســرمایه گذاری در اســتارتاپ ها در  منطقه محصول تغییر رویکرد 
کشــورهای این حوزه به فناوری و تعریف ابر پروژه های زیرساختی 
اســت که در ســایر حوزه های سیاســتی نیز توســعه یافته است. 
برنامه های زیــر نمونه هایی از برنامه ریزی های کشــورهای منطقه 
در حوزه زیرساخت و تســهیل قوانین و مقررات در این برای جذب 

نیروی انسانی و سرمایه است
امارات متحده عربی نیز درصدد است تا سه سال آینده، 100 هزار 
شــرکت را جذب و ساالنه 400 رویداد اقتصادی جهانی برگزار کند، و 
شرکت های بخش خصوصی و کسب وکارهای خانوادگی را ترغیب 

کند وارد بازارهای مالی و بازار بورس دبی شوند.
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  جایزه	10	میلیون	دالری	شــیخ	حمدان	برای	راه	حل	های	
نوآورانه

طرح جدیدی که ســال جاری در دبی راه اندازی شد، تا 10 میلیون 
دالر جایــزه برای راه حل هــای نوآورانه برای آینــده می دهد. ابتکار 
جهانی »راه حل های آینده دبی«، دارای مجموعه ای از چالش ها است 
که دانشــمندان، طراحان، مخترعان، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، 
شــرکت ها و اســتارتاپ های سراســر جهان را گرد هم می آورد تا 
راه حل های خالقانه ای را برای بهبود زندگی مردم ایجاد کند. شــیخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی گفت: "هدف این 
طرح تسریع پیاده سازی فناوری های نوظهور در طراحی آینده است. 
دبی همیشــه مکانی بوده است که نوآوری را پرورش می دهد و ما 
همچنان به دنبال راه هایی برای ارتقای بیشــتر موقعیت امارات در 

نقشه نوآوری جهانی هستیم."
وجود تنها شتاب دهنده نوآوری اجتماعی خاورمیانه در این کشور 
و نیــز زیاد صندوق های خطرپذیر و شــتاب دهنده ها در حوزه های 
مختلف و سرمایه های جذب شده جهانی در آن ها توسعه اکوسیستم 

استارتاپی این کشور را نشان می دهد. 
		برگزاری	نمایشگاه	های	جهانی:	اکسپو	2020	دبی

نمایشگاه های جهانی تحت نظارت دفتر بین المللی نمایشگاه ها 
)BIE(، ســازمان بین دولتی مسئول نظارت و تنظیم نمایشگاه های 
بین المللــی )"Expos"( و برای تقویــت ارزش های اصلی آموزش، 
نــوآوری و همــکاری جهانی برگزار می شــود. شــرکت کنندگان در 
نمایشــگاه های جهانی، ازجمله دولت ها، سازمان های بین المللی و 
شــرکت ها، گرد هم می آیند تا راه حل هایی برای چالش های جهانی 
بیابند و دستاوردها، محصوالت، ایده ها، نوآوری ها، برند ملی خود و 
کشورهای خود را به عنوان مقصد گردشگری تجارت و سرمایه گذاری 

معرفی کنند.
نمایشــگاه جهانی دبی 2020 با شــعار » ارتبــاط ذهن ها، ایجاد 
آینده« که بــه دلیل همه گیری کرونا حدوداً با یک ســال تأخیر در 
اکتبر 2021 شــروع به فعالیت نمود، امــارات متحده عربی از اولین 
کشوهایی بود که توانست کل جمعیت خود را واکسینه کند و مهم 
اکنون به عنوان یکی از مکان های امن برای توریســتی در جهان به 

شمار می آید.
در این نمایشــگاه جهانی که هر 5 ســال یک بار برگزار می شود، 
صدها کشــور در پاویلیونن های خود آخریــن وضعیت معماری و 
تکنولوژی خود را به نمایش می گذارند. برنامه های  نمایشگاه جهانی 
دبی در اکتبر 2021 با شرکت 198 کشور جهان تشکیل شد،و کشورها 
با ارائه بهترین دســتاوردهای فنّاورانه خود در راســتای حل مسائل 
جهانی در این رویداد شرکت داشــته اند. برآوردهای انجام شده در 
خصوص اثر اقتصادی این نمایشگاه جهانی بر اقتصاد امارات در سه 
مرحله ی قبل از نمایشــگاه ، زمان برگزاری نمایشگاه و اثرات بعدی 
آن در حدود 33 میلیارد دالر برآورد شده است. که در دوره برگزاری 
نمایشگاه معادل 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است 
و جهش بزرگی برای این کشــور در راســتای برنامه تنوع بخشی به 
اقتصاد این کشور محسوب می شــود. طبق برآورد انجام شده از در 
دوره برگزاری این نمایشــگاه 25 میلیون نفــر از آن بازدید خواهند 
کرد. همچنین تعداد شــغل ایجادشده معادل 49700 شغل در سال 
خواهد بود. برنامه ریزی و ســرمایه گذاری گسترده برای برگزاری این 
نمایشگاه توسط کشــورهای شرکت کننده و حضور برنامه ریزی شده 
برای نمایش پیشــرفت ها توسط بخش خصوصی کشورها و ایجاد 

ارتباطات  بین شــرکت ها برای نقش آفرینــی امارات در برنامه ریزی 
آینده بسیار مهم به نظر می رسد.

نمایشگاه اکسپو 2020 دبی با این باور هدایت می شود که نوآوری 
و پیشــرفت نتیجه ترکیب افراد و ایده ها بهروش های جدید است. 
به مدت شــش ماه از اکتبر 2021، 190 کشــور و میلیون ها نفر را گرد 
هم می آورد تا نبوغ انســانی را با شــعار "ارتبــاط ذهن ها، ایجاد 
آینده" جشــن بگیرند. پیش بینی شده است حدود 70 درصد از کل 
بازدیدکننــدگان از خارج از امارات متحده عربی بیایند و بیشــترین 
نســبت بازدیدکنندگان بین المللی در تاریخ برگزاری نمایشگاه های 

جهانی باشد
 ســایت اکسپو درمجموع 4.38 کیلومتر مربع را پوشش می دهد 
که شــامل 2 کیلومتــر مربع منطقــه ورودی و هتل ها در مجاورت 

فرودگاه بین المللی آل مکتوم در جنوب دبی است.
اکســپو 2020 دبی اولین نمایشگاه جهانی اســت که در منطقه 

MEASA )خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوبی( برگزار می شود.
		شناســایی	جهانی	ظرفیت	ها	با	ایجــاد	جاذبه	ها	و	برگزاری	

جشنواره	های	جهانی
اقتصاد کشــور امارات چنان با بخش گردشــگری پیوند خورده 
است که این کشور در ســال جاری تصمیم به ادغام وزارت اقتصاد 
و وزارت گردشــگری گرفت با این برنامه که در سال 2025، بتواند 25 
میلیون گردشگر جذب کند. اهداف اصلی وزارت جدید افزایش 150 
درصدی ارزش افزوده بخش صنعت در پنج ســال آینده، گسترش 
50 درصدی بــازار صادرات محصوالت داخلی و رشــد 40 درصدی 
شمار اعالم شــد. بخش مهمی از درآمد امارات با ایجاد جاذبه های 
شهری سطح جهانی مانند ایجاد مراکز تفریحی، گردشگری هتل ها 

و جشنواره های  و مسابقات جهانی تولید می شود. 
رویداد فرهنگی گردشگری ساالنه به نام » دهکده جهانی« ساالنه 
گردشــگران و عالقه منــدان زیادی را برای بازدیــد از تنوع فرهنگی 
کشورهای شرکت کننده جذب می نماید. این جاذبه توریستی پارکی 
موضوعی از بناهای مختلف و مشــهور از کشورهای مختلف جهان 
است؛ افراد می توانند از امکانات بی شمار موجود این مجموعه مانند 
مراکز خرید، شــهربازی، کنســرت ها و پارک های موضوعی و غیره 

استفاده کرده و ساعات سرگرم گشت وگذار در این مجموعه شوند.
باغ معجزه، به عنوان بزرگ ترین باغ گل طبیعی جهان اخیراً در دبی 
افتتاح شده اســت، این جاذبه امسال خوشبوترین و رنگارنگ ترین 
شکوفه ها با بیش از 150 میلیون گل از بیش از 120 گونه را به نمایش 
گذاشت که برخی از آن ها هرگز پیش  از این در منطقه خلیج فارس 

کشت نشده اند.
امسال همچنین عین دبی یا همان چشم دبی الهام گرفته از چرخ 
فلک معروف چشــم لندن، با ارتفاع بیش از 203 متر )668 فوت( ، 
افتتاح شــد و چرخ فلک لندن و همچنین، چرخ فلک الس وگاس 

نوادا با ارتفاع 167 متر ) 548 فوت( را پشت سر گذاشت.
		جذب	سرمایه	های	انسانی	و	مالی

برنامه هــای توســعه ای امارات در جهت توســعه اکوسیســتم 
اســتارتاپی و متناســب با آن ایجاد اصالحات در قوانین و مقررات 
این کشــور به ویژه در حوزه اقامت و تابعیت و ثبت شرکت نشان 
از توجه این کشــور به جذب نیروی انسانی متخصص و کارآفرین 
دارد. طی اصالحاتی که اخیراً در ویزای امارات انجام شــد سیستم 
ورود و اقامت در این کشــور بروز رسانی شد تا امارات به مقصدی 
جذاب برای کار، ســرمایه گذاری، کارآفرینی، تحصیل و زندگی تبدیل 
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شود. معرفی ویزاهای طالیی و سبز در این کشور از آن جمله است. 
ویزای طالیی به افراد اجازه می دهد بدون نیاز به اسپانســر محلی1  
در امارات زندگی، کار و تحصیل کنند و برای مدت 10 سال صادرشده 
و پس از آن به صورت خودکار تمدید می شــود. طی قانونی جدید، 
صالحیت برای دریافت اقامت طالیی این کشــور توســعه یافت و 
شــامل مدیران، مدیرعامالن، متخصصین در حوزه علوم، مهندسی، 
ســالمت، تحصیالت، مدیریت کســب وکار و تکنولوژی می شود. 
به عــالوه، روند دریافت اقامــت بلندمدت نیز برای افــراد مقیم و 
متخصصان ماهر، سرمایه گذاران، کارآفرینان، محققین، افراد پیشرو، 

دانشجویان و فارغ التحصیالن برتر تسهیل شده است.
همچنین با معرفی منطقه خالق القوز در شــهر دبی، کارآفرینان 
خالق، افراد مســتعد و صنعتگران در القوز اکنون می توانند به عنوان 
بخشــی از پروژه منطقه خالق القوز برای ویزای فرهنگی بلندمدت 
دبی اقدام کنند. ویزای بلندمدت به کسانی که در زمینه های ادبیات 
و فرهنگ، هنر، میراث، تاریخ و مطالعات شــناختی و صنایع خالق 

هستند اعطا می شود.

 عربستان سعودی: برادر بزرگ تر رهبر سیاسی محافظه کار  
با برنامه های بزرگ 

باوجود اینکه عربستان ســعودی رهبر سیاسی سنتی کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس اســت ولی از نظر اقتصادی در رقابت 
شدید با برادر کوچک تر خود امارات قرار دارد، به طوری که برنامه های 
چشــم انداز این دو کشــور به شدت مشــابه و در رقابت با یکدیگر 

طراحی شده است. 

 رهبری کشورهای عرب با طراحی برنامه های بزرگ

1 -  سیستم کفاله

		برنامه	چشم	انداز	2030	عربستان	سعودی
در برنامه چشــم انداز 2030 عربستان ســعودی که در سال 2016 
آغاز شــده است و در سپتامبر 2021 بازبینی شد، توسعه قابلیت های 
انســانی ، به عنوان اســتراتژی ملی برای تقویت رقابت در کســب 
قابلیت های انســانی در سطح منطقه ای و جهانی، و باهدف رقابت 
با توانایی هــا و بلندپروازی های جهانی در بــازار کار فعلی و آینده 
اســت. که این هدف از طریق »تقویت و ارتقاء ارزش ها، توســعه 
مهارت های بنیادین و آینده نگرانه، و توســعه علم« محقق خواهد 
شد. این برنامه برای پاســخ به نیازهای تمامی بخش های جامعه 
تدوین شده، و با هدف آماده کردن شهروندان برای آینده، از کودکی 
تا دانشــگاه ها، کالج ها، مؤسســات فنی و حرفه ای، و نیز بازار کار 
است. »این برنامه شامل 89 طرح ابتکاری برای رسیدن به 16 هدف 
اســتراتژیک در برنامه چشم انداز 2030 عربستان سعودی است. این 
استراتژی ســه رکن دارد: ایجاد مبانی قوی آموزشی، آمادگی برای 
بازار کار آینده در سطح محلی و جهانی، و ارائه فرصت های آموزشی
این برنامه توسعه، ازجمله شامل تقویت و گسترش مهدکودک ها 
برای تقویت بنیادین آموزش کودکان اســت. راهنمایی و مشــاوره 
حرفه ای نیز به مردم کمک می کند تا با شناخت مهارت های موردنیاز 
بازار، حرفه و اهداف شــخصی خــود را تعیین کننــد. این برنامه 
همچنین دربرگیرنده ابتکارهایی برای آموزش های تکمیلی به نیروی 
کار برای افزایش بهره وری و توانمند ساختن کارآفرینان برای فعالیت 

بیشتر در آینده است
چشم انداز عربستان نیز شــامل ابر پروژه هایی مانند شهر بدون 
کربن NEOM  اســت. همچنین عربستان تالش می کند در رقابت 
با امارات متحده عربی از نظر تجاری و گردشــگری و متنوع سازی 
اقتصــادی عقب نماند، که البته تا حد زیادی ناموفق بوده اســت . 
نمونه هایی از آن را می توان به ســرمایه گذاری های نافرجامی مانند 
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بــرج جده برای رقابت با بلندترین برج جهان )برج خلیفه( یا تالش 
برای ایجــاد مراکز مالی فعال در رقابت با مراکــز فعال مالی دوبی 
دانست که ناکام مانده است. همچنین برنامه این کشور برای ایجاد 
شــهرهای اقتصادی ویژه و جــای دادن حداقل 4.5 میلیون نفر در 
آن ها به شکســت انجامیده و تنها4000 نفر در فعال ترین آن ها شهر 
اقتصادی ملک عبداهلل زندگی می کننــد. این نگرانی وجود دارد که 
برنامه های بلند پروازانه این کشــور برای ابر پروژه های آینده نیز با 
همین مشکل مواجه شود. اکوسیســتم محافظه کار و عدم توسعه 
نهــادی در این کشــور از عوامل اصلی عدم موفقیت آن پیشــبرد 
برنامه هــای اقتصادی بوده اســت. گرچه تالش هایــی برای عبور 
از این موانع مانند ایجاد مناطق گردشــگری جدا از مردم شــهر یا 
فرودگاه های ویژه برای گردشگران شده است ولی توسعه این موارد 
به شــکاف های اجتماعی و حاکمیت دوگانه در این کشــور خواهد 

انجامید.
عربستان سعودی از طرح جدیدی برای جذب ساالنه 89.5 میلیارد 
یورو سرمایه خارجی از طریق اعطای مشوق های مختلف به بخش 

خصوصی خبر داد.
»استراتژی ســرمایه گذاری ملی« عربستان را در چارچوب تحقق 
اهــداف چشــم انداز 2030 این کشــور اعالم کرد که بــر مبنای آن 
مقررشده تا ســال 2030میالدی، جریان ساالنه جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی)FDI( به 89.5 میلیارد یورو و میزان سرمایه گذاری 

داخلی نیز به 392 میلیارد یورو در سال افزایش یابد.
یکی از سه محور اصلی چشم انداز این کشور برای رونق اقتصادی 
جذب اســتعدادهای خارجی مرتبط با بخش های مختلف اقتصاد 

است.
		دور	خیر	عربستان	برای	رونق	گردشگری

عربســتان ســعودی قصد دارد تا برگزاری دو برنامه گسترده در 
ریــاض و طنطورا، رونق را به بازار گردشــگری این کشــور برگرداند. 
جشنواره »موسم ریاض« که باهدف افزایش گردشگری در عربستان 
برگزار می شــود. در اکتبر 2021 آغاز شــد و تا ماه مارس سال 2022 
ادامه خواهد داشت. رویداد »موسم ریاض« در منطقه ای به وسعت 
5.4 میلیون مترمربع و در 14 منطقه نمادین برگزار خواهد شــد. در 
این مراســم 2700 پهباد، تصاویر ملک ســلمان، پادشاه عربستان و 
ولیعهدش محمد بن ســلمان را در آسمان به نمایش گذاشتند. این 
جشــنواره پنج ماهه بیش از 7000 رویداد شــامل موسیقی، هنر و 
تئاتر گرفته تا غذا و رویداد های ورزشــی برگزار می شود. رویدادهای 
سرگرم کننده ای از 20 اکتبر در عربستان به میزبانی شهر ریاض آغاز  و 
تا مارس 2022 ادامه خواهد داشت. در افتتاحیه این جشنواره بیش 
از 750 هزار نفر شرکت داشــته اند. شعار این جشنواره در سال 2019 
» تصور کن « و امسال در اکتبر2021 » بیشتر تصور کن« بوده است 
که به بازدیدکنندگان وعده ی رویدادهای تفریحی بهتر، و بزرگ تری 

را می دهد.
رویداد کُشتی Crown Jewel بخشــی از فصل ریاض خواهد 
بود. ، رویداد دیدنی کُشتی WWE روز یکشنبه 31 اکتبر در ورزشگاه 
بین المللــی ملک فهد ریاض برگزار شــد. همچنین برگزاری چندین 
مسابقه فوتبال نیز در این جشــنواره در نظر گرفته شده است. یک 
تورنمنت فوتبال هم جزئی از برنامه اســت که در آن تیم پرســتاره  
پاری ســن ژرمن در کنار باشــگاه های محلی الهالل و النصر حضور 
خواهد داشــت. تعدادی از بازیکنان مشــهور پاری ســن ژرمن در 
کمپین تبلیغاتی موســم ریاض حضور داشتند، ازجمله لیونل مسی 

فوق ستاره ی آرژانتینی، نیمار برزیلی و کیلیان امباپه ستاره  تیم ملی 
فرانسه.

برای برگزاری برنامه آشــپزی 200 رستوران و 70 کافه قرار است در 
جشــنواره شــرکت نمودند، همچنین 70 هنرمند منطقه ای و شش 

گروه بین المللی در این جشنواره حضور خواهند داشت.
فعالیت ها و رویدادهای موســم ریــاض در 14 منطقه تفریحی 
در نقاط مختلف ریاض توزیع شــده اســت. که شامل فعالیت های 
تفریحی، چالش ها، کافی شاپ ها و رستوران ها و فروشگاه ها می شود 
که تنوع منطقه ای، و آداب ورســوم بین المللی را به نمایش بگذارد. 
برگزاری جشنواره ای برای بازی های ویدئویی هم از دیگر برنامه های 

این جشنواره است.
همچنین در ماه دســامبر منطقه العال در عربســتان جشنواره ی 
»زمســتان در طنطورا« را در پیــش خواهد داشــت؛ برنامه ای از 
رویدادهای چهارماهه که از سه شنبه 21 دسامبر تا یکشنبه 27 مارس 
برگزار خواهد شد. این رویدادها شامل موسیقی، هنر، مد، غذا و رفاه 
و تندرستی می شوند و همچنین کنسرت، بالن سواری، پیاده روی و 

جشنواره مرکبات خواهند بود. 
رئیس جشــنواره »موســم ریاض« گفت که ایــن رویداد با یک 
برنامه ی گسترده که همه چیز از موسیقی، هنر و تئاتر گرفته تا غذا و 
رویدادهای ورزشی را پوشش می دهد، »جهان را خیره خواهد کرد.«

		ایجاد	مقر	منطقه	ای	شرکت	های	بین	المللی	در	ریاض
  در اوایــل فوریه ســال میالدی کنونی، پادشــاهی ســعودی 
گروهی متشــکل از 24 شــرکت چندملیتی را برای ایجاد یک دفتر 
مرکزی منطقه ای در ریاض جذب کرد. عربســتان سعودی به دنبال 
تبدیل پایتخت خود به مرکز تجاری جهانی اســت. با توجه به نیاز 
به ســرمایه گذاری شــرکت های نفتی و بازارهای مالی بزرگ در گذار 
به انرژی پاک و همچنین ســرمایه گذاری در ســوخت های فسیلی 
برای دســتیابی به سبد متوازن تری از انرژی عربستان سعودی از که 
آرامکوی عربستان سعودی،ADNOC  امارات، شرکت نفت کویت و 
سایر شرکت های بزرگ نفتی دعوت کرد در این برنامه متنوع سازی 

سبد انرژی سرمایه گذاری کنند.
		مشارکت	در	همکاری	های	زیست	محیطی	منطقه	ای	و	جهانی

نخستین اجالس »خاورمیانه سبز«، در آبان سال جاری به دعوت 
عربستان سعودی و با حضور تعدادی از رهبران کشورهای خاورمیانه 
و آفریقا و همچنین مقام های بین المللی در حوزه محیط زیســت و 
تغییرات اقلیمی، در شــهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار 
شــد.  عربســتان ســعودی در این اجالس اعالم کرد که به منظور 
دســتیابی به اهداف طرح »خاورمیانه ســبز«، پادشاهی عربستان 
ســعودی طی این اجالس اعالم کرد که بستری برای همکاری های 
بین المللی به منظور اجرایی کردن مفهوم »اقتصاد چرخشی کربنی« 
)circular carbon economy( ایجــاد خواهد کرد. برنامه این 
کشــور برای کاهش دو برابر انتشار کربن تا سال 2030 ، و طراحی ابر 
پروژه توسعه این کشــور )نئوم( مبتنی بر شهر کربن صفر ،تأسیس 
»مرکــز منطقه ای برای تغییرات اقلیمــی«، »مجتمع منطقه ای برای 
استخراج، اســتفاده و ذخیره ســازی کربن«، »مرکز منطقه ای برای 
هشــدار زودهنگام طوفان ها« به منظور کاهش خطرهای ناشی  از 
امواج گرد و غبار بر ســالمت افراد، »مرکز منطقه ای برای توســعه 
پایدار ماهیگیری« به منظور کمک به افزایش تنوع زیســتی دریایی 
و کاهش ســطح انتشــار گازهای گلخانه ای در این حوزه تا حدود 
15درصد و همچنین راه اندازی یک »برنامه منطقه ای برای بارورسازی 
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ابرهــا« به منظور کمک به افزایش میزان بارش تا حدود 20درصد در 
همین راستا به شمار می آیند.

		تالش	برای	جذب	سرمایه	های	انسانی	و	مالی	جهانی
کشــور عربســتان نیز اخیراً بــرای جذب شــرکت های بزرگ و 
شــرکت های نوپا دســت به تغییراتی در سیستم ثبت شرکت افراد 
خارجی و تســهیل در سیستم کفاله این کشــور زده است. به این 
ترتیب به ضرورت وجود اسپانســر داخلی از عربســتان را برای ثبت 
شــرکت و همچنین در ســطوحی برای اشــتغال در برخی مشاغل 
سطح باال حذف کرده اســت. به نظر می رسد این تسهیل به تدریج 
در بسیاری دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس برای جذب نیروی 
انسانی متخصص و کارآفرینان و صاحبان شرکت ها بکار گرفته شود.

 عمان: پیوستن و پیروی از سیاست های منطقه ای
نگاهی به فعالیت های عمان در چند ســال اخیر نشان می دهد 
دولتمردان این کشــور قصد دارند با حضور در دو جبهه مختلف از 
دنیای نوآوری یعنی سرمایه گذاری و تقویت اکوسیستم استارتاپی، 

از اقتصاد نفتی فاصله بگیرند.
عمان با حدود 5 میلیون نفر جمعیت، سومین کشور پرجمعیت 
حاشیه جنوبی خلیج فارس )پس از عربستان سعودی و امارات( به 
شــمار می رود. عمان در طول چند دهه اخیر به دلیل سیاست های 
خاص حاکمانش، چندان از نوآوری و باز شــدن درهای کشــور به 
دنیای مدرن اســتقبال نمی کرد. به همین دلیل، نگاهی گذرا به آمار 
استارتاپ های کشور عمان نشــان می دهد که وضعیت این کشور 

حتی در مقایسه با کشورهای نفت خیز کوچک تر، چندان خوشایند 
نیست. اما سیاستمداران این کشور نیز چند سالی است که متوجه 
شده اند الگوی حاکم بر اقتصاد دنیا در حال گذار به مرحله ای نوین 
اســت. در این الگو، انرژی های فســیلی ارزش کمتــری دارند و در 
مقابل، بیشترین ارزش افزایش بهره وری و نوآوری حاصل می شود. 
با وجود اینکه دل کندن از درآمد کم دردســر نفتی کار ساده ای نبود، 
عمانی ها چند ســالی است دست به کار شــده اند تا بیش از این، از 

دنیای نوین عقب نمانند.
عمان ازنظر شاخص ســهولت انجام کسب وکار بانک جهانی در 
ســال 2020 با 10 پله جهش بــه جایگاه 58 در دنیا رســید که البته 
به مراتب بهتر از وضعیت ایران اســت)!( گفتنی است ایران در این 
رتبه بندی جایگاه 127  جدول را در اختیار دارد. در گزارش بانک جهانی 
آمده که بهبود پیوســته مقررات مربوط به فعالیت های اقتصادی، 
اصلی ترین دلیل این جهش بوده اســت. عمان چشــم اندازی برای 
توســعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری تا سال 2040 تدوین کرده است. 
بر اســاس این چشــم انداز، این کشــور جایگاه خوبی در بازارهای 
رقابتی دنیا می یابد. کسب وکارهای کوچک و متوسط و نیز بخش 
انرژی غیر وابســته به نفت ازجمله نیروهای پیشران برای دستیابی 
به این چشــم انداز تعریف شده اند. بر اســاس این طرح، عمان قرار 
است نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی را به 7 درصد 

کاهش دهد. 
دولت عمان تالش زیادی را طی کمتر از یک دهه اخیر برای ترویج 
فرهنگ نوآوری و کارآفرینی به انجام رسانده است. به همین دلیل، 
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هیچ تعجبی ندارد روی آوردن به راه اندازی 
استارتاپ، کار روی ایده های خالق و تالش 
برای تولید،  اکنون به گزینه ای جذاب برای 

جوانان عمانی تبدیل شده است. 
ایجاد اشــتغال از طریق نــوآوری، در 
کنار بسترســازی های قانونی و اقتصادی، 
روز  به مهارت های  نیازمند تجهیز جوانان 
اســت. دولت عمان در همین راستا، طی 
کمتر از یــک دهه اخیر، زمینــه فعالیت 
چندین مرکز رشــد، شتاب دهنده و فضای 
کار اشــتراکی را در شهرهای مختلف خود 

فراهم کرده است.
عمــان سال هاســت ازنظر پیشــرفت 
از کشــورهای  از برخی دیگر  اقتصــادی 
حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس )مثل 
عربستان سعودی یا امارات( بسیار عقب تر 

اســت. این موضوع نیز یکی دیگر از دالیلی اســت که مســئوالن 
عمانی را به فکر چاره اندیشی برای بهبود فضای کسب وکار و به ویژه 

سرمایه گذاری روی اکوسیستم نوآوری انداخته است. 
عمان  2 رویکرد اساسی را برای حضور هر چه بیشتر در اکوسیستم 
نــوآوری جهانی دنبال می کند. جبهه اول، تقویت زیرســاخت های 
ســخت و نرم فعالیت استارتاپ هاســت. راه اندازی مراکز مختلف 
حمایتــی و نیز تدوین مقررات متناســب ازجملــه این اقدامات به 
شمار می رود. جبهه دوم نیز به سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی 
نوآوری مربوط می شــود. ثروت زیادی که این کشــور از درآمدهای 
نفتی به دست آورده، این امکان را به دولتمردانش داده تا بتوانند از 
طریق سرمایه گذاری در صندوق های بزرگ بین المللی حوزه نوآوری، 

جایگاه و نقش خود در این اکوسیستم را تقویت کنند.
		سرمایه	گذاری	روی	استارتاپ	های	کشور	عمان

شــاید مهم ترین گامی که عمان در این میان برداشــته، تأسیس 
صندوق ملی فناوری باشد. عمان در آن سال تصمیم گرفت صندوقی 
با بودجه چشــمگیر 200 میلیون دالری را برای حمایت از اکوسیستم 

نوآوری در این کشور راه اندازی کند. 
این صندوق طی چند ســال اخیر به ســرمایه گذاری گسترده در 
اســتارتاپ های کشــور عمان پرداخته اســت. بر خالف بسیاری از 
صندوق های دولتی که بیشتر به فعالیت های کم ریسک می پردازند، 
این صندوق روی استارتاپ ها در مراحل مختلف رشد )از پیش بذری 
گرفته تا رشد( سرمایه گذاری می کند. همچنین محدوده جغرافیایی 
فعالیت صندوق ملی فناوری عمان به مرزهای این کشــور محدود 
نمی شــود و برخی از استارتاپ های سایر کشــورهای حوزه جنوبی 

خلیج فارس نیز توانسته اند از تأمین مالی آن بهره مند شوند. 
از سوی دیگر، عمان تمایل دارد به قطب منطقه ای سرمایه گذاری 
در زمینه نوآوری هم تبدیل شــود. به همین دلیل، این صندوق به 
خریداری سهام شرکت های پیشروی ســرمایه گذاری خطرپذیر نیز 
می پردازد. البته در این میان، عمان توجه خاصی به قاره آسیا دارد. 
شاید اشــباع نبودن این بازار )برخالف بازارهای آمریکای شمالی( و 
نیز حضور کمتر رقبای غربی، دلیلی باشد که عمان را به حضور بیشتر 
به عنوان یک شریک مالی ثروتمند در کنار شرکت های نوآور آسیایی 

سوق می دهد. 
باوجود مزیت های نسبی عمان )نظیر جمعیت جوان و بازار بکر(، 

موانعی نیز در مسیر فعالیت استارتاپ ها 
در این کشــور وجود دارد. شاید مهم ترین 
مانع موجود در راه اســتارتاپ های کشور 
عمان را بتــوان نظام ســنتی اداری این 
کشور دانست. همچنان قوانین و مقررات 
دســت وپا گیر زیادی در این کشور وجود 
دارد که مانع حرکت ســریع شــرکت های 

فناور و سرمایه گذاران می شود.
در واقع، بوروکراســی اداری که میراث 
چنــد دهه ثروت بادآورده نفتی اســت، 
همچنان در این کشــور بــه حیات خود 
ادامه می دهد. البته مدیران ارشد دولتی 
از ایــن موضوع آگاه اند و در چند ســال 
اخیــر اقدامــات خوبی را بــرای مقررات 
زدایی و تدوین قوانین شفاف تر به منظور 
خارجی  ســرمایه  و  اســتعدادها  جذب 
به انجام رســانده اند. اما به نظر می رســد برای دستیابی عمان به 
جایگاهی بهتر در اکوسیســتم نوآوری منطقــه، این اقدامات باید 
با شتاب بیشــتری صورت گیرد. از ســوی دیگر، برای سوق دهی 
استعدادهای موجود در این کشــور به سمت اقتصادی مبتنی بر 
نوآوری به زیرســاخت ها و نیز سرمایه بیشتری نیاز است. در چند 
سال اخیر شاهد شکل گیری مراکز رشد، شتاب دهنده ها و فضاهای 
کار اشــتراکی متعددی در عمان بودیم. اما با توجه به درصد باالی 
جمعیت جوان عمان، همچنان به امکانات زیرساختی بیشتری در 

این زمینه نیاز است. 
یکی از اقدامات کلیدی دولت عمان، راه اندازی یکی از بزرگ ترین 
پارک های فنــاوری منطقه بود. این پارک »واحه دانش مســقط« 
)Knowledge Oasis Muscat( نام دارد و در زمینی یک میلیون 
مترمربعی احداث شــده اســت. این پارک فناوری عالوه بر میزبانی 
چند مرکز پیشــرو آموزش عالی، میزبان صدها شرکت فناور داخلی 

و خارجی است.

 جمع بندی
ســرعت تغییرات در کشورهای حاشــیه خلیج به سمت اقتصاد 
غیرنفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد رانتی و ورود به بازارهای رقابتی 
جهانی شــتاب باالیی گرفته است به ویژه اینکه نمونه موفق امارات 
میان این کشــورها به سرعت تبدیل به الگو شده است و روش ها و 
برنامه های این کشور توسط ســایر کشورهای این منطقه پیگیری 

می شود.  
این کشورها با تالش برای تغییر آموزش ها و تقویت اکوسیستم 
نوآوری در کشور خود تالش برای جذب استارتاپ  ها و کارآفرینان از 
سایر کشورها و ورود به دنیای نوآوری و اقتصاد دانش بنیان دارند. 
این کشــورها همچنین بــا تعریف ابر پروژه های توســعه ای در 
حالتی که طراحی درســت داشــته و موفق باشند هم در محله اجرا 
و هم پس  از آن بســته به نوع پروژه ســرمایه و نیروی انسانی را 
متنوعی را در ســطوح مختلف به خود جذب می کنند، هم زمان برای 
اینکه این تعامالت مالی و انســانی امکان پذیر شده و تسهیل گردد 
ظرفیت نهادی و مقرراتی این کشــورها هم در حال بهبود و تعدیل 
است. به طوری که در شاخص های جهانی سهولت کسب وکار، و شهر 

هوشمند بهبود زیادی داشته اند.

با توجه به سابقه تاریخی تبادالت 
نیروی انسانی میان ایران و این 

کشورها با وجود اینکه ممکن است در 
کوتاه مدت اثر  این برنامه ها در جذب 
متخصصان ایرانی برای کشور منفی به 
نظر برسد، ولی در میان مدت و بلند 

مدت و با تغییر شرایط زمینه ای ایران، 
می تواند به عنوان فرصتی برای چرخش، 
بازگشت یا سرمایه گذاری مجدد این 
بخش از نیروی انسانی در کشور باشد.
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خرید خانه در تركیه و اخذ پاســپورت این كشور به یكی از اخبار 
مهم رســانه ای و چالش اقتصادی برای سیاست گذاران تبدیل شده 
اســت. سیاســت تركیه در اعطای پاســپورت به خریداران خانه و 
دیگر جاذبه هــای اقتصادی و اجتماعی باعــث ورود تعداد زیادی 
از ســرمایه گذاران خارجی به بخش مســكن تركیه شده است. بین 
ســال های 2015 تا 2021 )تا ماه نوامبــر( جمعاً 242 هزار و 471 خانه 
به اتباع خارجی فروخته شــده است؛ به عبارتی دیگر به طور میانگین 
ســاالنه حدود 35 هزار خانه توســط اتباع خارجی در این کشــور 

خریداری شده است. 
با افزایش تعداد خریداران خانه در تركیه، آمارها به صورت ماهانه 
توسط رسانه ها و پژوهشــگران منعكس می گردد. از ماه سپتامبر 
2021 تعداد خانه های خریداری شــده توســط اتباع ایرانی به باالی 
1000 مورد در ماه رســیده و به 1.406 مورد در مــاه نوامبر افزایش 
یافت. بازتاب اخبار خرید خانه توســط اتباع ایرانی همواره بیشتر 
از اتباع سایر كشــورها موردتوجه قرارگرفته است. گروهی با هدف 
گوشزد كردن وضعیت نامناسب اقتصاد كشور در تالش هستند تا 

سیاســت گذاران را از تبعات خروج ســرمایه از كشور به مقصد بازار 
مســكن تركیه آگاه كنند. گروهی دیگر با اهداف سیاسی با بازتاب 
گســترده این موضوع در تالش هستند تا تعداد خریداران مسكن 
در تركیه را نشــانه ای از یــك وضعیت بحرانی در كشــور معرفی 
نمایند. گروه دیگری نیز هســتند كه بیشــترین نفع را از موضوع 
می برند: شــركت های رابط و كارگزاران مســكن در ایران و تركیه كه 
با انعكاس گسترده اخبار مربوط به تعداد خانه های خریداری شده، 
در تالش هســتند تا مشــتریان بیشــتری را جذب و آن ها را برای 
سرمایه گذاری در بازار مســكن تركیه متقاعد نمایند. این نوشتار به 
دنبال بررسی آمارهای مربوط به خرید مسكن توسط اتباع خارجی 
در تركیه و دسته بندی كشــورها ازنظر روند خرید مسكن در تركیه 
است. کدام کشورها مشــتریان اصلی بازار مسکن ترکیه بوده و یا 
حضور اتباع کدام کشــورها در این بازار کم رنگ تر از گذشــته شده 
اســت؟ از سوی دیگر بررسی كشورهای حاضر در بازار مسکن ترکیه 
 تا حدی زیادی سیاســت تركیه را برای جذب سرمایه گذاران خارجی 

آشكار می سازد. 

داود عیوضلو
پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

خریداران خانه در تركیه
 از اشتیاق كشورهای بحران زده تا خروج برخی از كشورهای منطقه
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اتباع خارجــی خریدار خانه در تركیه را می توان به هفت دســته  
51352  كلــی ازنظــر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی آن ها تقســیم 
كرد. 1( دسته كشــورهای مواجه با بحران امنیتی یا جنگ، 2( دسته 
كشــورهای مواجه با چالش های اقتصادی، 3( كشورهای ترک زبان، 
4( كشــورهای میزبان دیاسپورای ترك، 5( كشورهای در حال خروج، 
6( كشــورهای باثبات در خرید خانه، 7( كشورهای نوظهور. در ادامه 
به بررسی هرکدام از این دسته ها پرداخته می شود. الزم به ذكر است 
كه آمارهای ارائه شــده توسط موسسه آمار تركیه تنها 20 كشور اول را 
شــامل می شود. ازاین رو در صورت خروج یك كشور از جمع 20 كشور 

اصلی در یك سال، آمار آن در دسترس نخواهد بود.

1.  كشورهای مواجه با بحران های امنیتی یا جنگ
این دسته شامل كشورهایی اســت كه شاهد جنگ و خشونت 
هستند و یا به دالیلی همچون كودتا بخشی از سرمایه گذاران آن از 
كشور خارج شــده اند. البته درگیری و جنگ خود تأثیر مستقیمی بر 
فروپاشی اقتصاد این كشورها و درنتیجه خروج سرمایه ها دارد. در این 
دسته 8 كشور قرار دارند: عراق، افغانستان، اوكراین، یمن، فلسطین، 
مصر، ســودان و لیبی. جدول زیر تعداد خانه های خریداری شــده 
 توسط اتباع این 8 كشور را بین سال های 2015 تا 2021 )تا ماه نوامبر( 

نشان می دهد. 

نمودار 1- تعداد کل خانه های خریداری شده در تركیه توسط اتباع خارجی
منبع: موسسه آمار تركیه/ داده های سال 2021 تا ماه نوامبر لحاظ شده است

جدول 1- خرید خانه توسط اتباع خارجی در تركیه توسط اتباع كشورهای مواجه با بحران های امنیتی یا جنگ
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جمع هفت سال2015201620172018201920202021تعداد/رتبهنام كشور

عراق
4.2283.0363.8058.2057.5966.6747.62241.166تعداد
 1111122رتبه

افغانستان
6561.2051.0782.0842.1911.9292.50811.651تعداد
 9556544رتبه

اوكراین
6084845056247197711.0754.786تعداد
 10101116181512رتبه

یمن
3908511.5641.1811.1695.386- 231تعداد
 15119810- 20رتبه

فلسطین
3376551.1529261.1464.216-  -تعداد
 1615121211 - -رتبه

مصر
3183485877259917841.0034.756تعداد
 16131013141414رتبه

سودان
624624------ تعداد
 20-  --  --  -رتبه

لیبی
2.159- 1.103629---427تعداد
 - 1318---14رتبه

منبع: موسسه آمار تركیه/ داده های سال 2021 تا ماه نوامبر لحاظ شده است
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نكته مهم در خصوص كشورهای دچار بحران جنگ و ناامنی، عدم 
حضور اتباع كشور سوریه در بازار مسكن تركیه است. علی رغم حضور 
نزدیك به 4 میلیون سوری در تركیه به دلیل محدودیت های قانونی 
اعمال شده توســط دولت تركیه، اتباع سوری امكان خرید زمین یا 
خانه در تركیه را ندارند. عدم دسترسی بخش عمده پناهندگان سوری 
در تركیــه به مدارك هویتی و همچنین نگرانی دولت تركیه از خرید 
و تملك گسترده زمین و خانه بخصوص در مناطق مرزی این كشور 
توسط اتباع ســوری باعث اعمال این محدودیت علیه اتباع سوری 
شده اســت. نگرانی در خصوص تملك زمین در مناطق مرزی تركیه 
با سوریه ریشــه در اختالفات مرزی و سیاسی در مناطقی همچون 
استان هاتای پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی نیز دارد. البته برای 
آن دسته از اتباع سوری كه دارای شركت تجاری یا بازرگانی در تركیه 
هســتند امكان تملك وجود دارد. در صورت ثبت شــركت تجاری 
حضور شــریك ترك برای خرید خانه ضرورت دارد. محدودیت برای 
خرید خانه برای اتباع سوری باعث شده است تا آن ها امالك مدنظر 
خــود را به نام یك فرد دیگر ازجمله اتباع ترك خریداری نمایند. این 

موضوع مشــابه روشی است كه اتباع افغانســتانی برای تملك در 
ایران استفاده می نمایند. به نظر می رسد دولت تركیه در نظر دارد تا 
محدودیت اعمال شده برای اتباع سوری را در زمینه تملك در ماه های 
آتی كاهش و یا حذف نماید. در صورت كاهش محدودیت ها شاهد 
افزایش تعداد خانه های خریداری شده توسط اتباع سوری در تركیه 

خواهیم بود. 

2.  كشورهای مواجه با چالش اقتصادی
در این گروه، سه كشور ایران، روسیه و لبنان قرار دارند كه در چند 
سال اخیر شاهد مشــكالت اقتصادی بوده اند. اتباع ایرانی به عنوان 
اصلی ترین خریداران خانه در تركیه مطرح هستند و اتباع روس نیز 
همواره در این سال ها بین چهار كشور اصلی خریداران خانه در تركیه 
قرار داشته اند. اتباع كشور لبنان نیز در چهار سال گذشته به جمع 20 
كشور اول خریداران خانه در تركیه اضافه شده اند كه یكی از دالیل آن 

بحران مالی این كشور بوده است.

جدول 2- خرید خانه توسط اتباع خارجی در تركیه توسط اتباع كشورهای مواجه با چالش اقتصادی

ی
اد

ص
قت

ش ا
چال

با 
جه 

موا
ی 

ها
ور

ش
ك  

جمع هفت سال2015201620172018201920202021تعداد/رتبهنام كشور

ایران
7446647923.6525.4237.1898.59427.058تعداد

 8882211رتبه

روسیه
2.0361.2241.3312.2972.8933.0784.49417.353تعداد

 4444333رتبه

لبنان
4566507078942.707 --  -تعداد

 20201616 --  -رتبه

منبع: موسسه آمار تركیه/ داده های سال 2021 تا ماه نوامبر لحاظ شده است

نکته مهم در خصوص کشــورهای مواجه با مشکالت اقتصادی 
تفاوت در رشــد خرید خانه در میان آن ها اســت. درحالی که تعداد 
خانه های خریداری شده توســط اتباع روس بین سال های 2015 تا 
2021 حــدود دو برابر افزایش یافته، در این مدت میزان رشــد خرید 
خانه توســط اتباع ایرانی بیش از 10 برابر رشــد یافته است. جهش 
اصلی در خرید خانه در این کشــور سال 2018 است که هم به دلیل 
تغییــر قوانین تابعیت در ترکیه و هم به دلیل تحریم های اقتصادی 
ایاالت متحده آمریکا شــاهد خروج ســرمایه اتباع ایرانی به سمت 
بازار ترکیه بوده ایم. از ســوی دیگر بخشــی از خریداران ایرانی خانه 
در ترکیه را ســرمایه گذاران ایرانی در دیگر کشورها بخصوص امارات 
متحده عربی تشکیل می دهند که در سال-های اخیر به دلیل قوانین 
سخت گیرانه علیه اتباع ایرانی سرمایه خود را از این کشورها به بازار 

ترکیه منتقل کردند. 

3.  كشورهای ترک زبان
دو كشور آذربایجان و تركیه از بین كشورهای ترک زبان در لیست 
20 كشــور اصلی خریدار خانه در ترکیه قرار داشــته اند. از این رو تنها 
آمار مربوط به این دو كشــور در دسترس قرار دارد. كشور آذربایجان 
به عنوان یكی از اصلی ترین متحدان تركیه بوده اســت و اتباع این 
كشــور از اصلی ترین مشــتریان بازار مســكن تركیه در هفت سال 
گذشــته بوده اند. از سوی دیگر قزاقســتان نیز در طول هفت سال 

گذشته جایگاه خود را در زمینه خرید خانه در تركیه بهبود بخشیده 
و از رتبه 12 به رتبه 6 رســیده است. این موضوع نشان می دهد كه 
اتباع این دو كشــور ترک زبان به دلیل اشــتراكات زبانی و فرهنگی 
ازنظر تعداد خانه خریداری شده كمتر دچار نوسان شده  و سهم خود 

را در بازار حفظ كرده یا بهبود بخشیده اند. 
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جدول 3- خرید خانه توسط اتباع خارجی در تركیه توسط اتباع كشورهای ترک زبان

ان
ک زب

 تر
ای

ره
شو

جمع هفت سال2015201620172018201920202021تعداد/رتبهنام كشورك

آذربایجان
8156109421.2501.1911.2791.3257.412تعداد
 79691158رتبه

قزاقستان
5403803345427761.1711.8085.551تعداد
 121217171596رتبه

منبع: موسسه آمار تركیه/ داده های سال 2021 تا ماه نوامبر لحاظ شده است

4.  كشورهای میزبان دیاسپورای تركیه
تعداد زیادی از اتباع تركیه مقیم دیگر كشــورها ازجمله آلمان، بریتانیا و 
ایاالت متحده هســتند. در سال های اخیر بخشــی از خریداران خانه را این 
گروه از اتباع ترك تشــكیل می دهند. اتباع ترک تبار آلمانی ازجمله مهم ترین 
خریداران خانه در تركیه بوده اند و در هفت ســال گذشــته جایگاه خود را 
حفظ كرده یا ارتقاء داده اند. اما از ســوی دیگر اتباع كشــور سوئد و بریتانیا 

اگرچه همواره در بین 20 كشــور اصلی خریداران خانه در تركیه بوده اند اما 
جایگاه آن ها در ســال 2021 در مقایســه با سال 2015 تنزل یافته است. اتباع 
ایاالت متحده كه به نظر بخش عمده آن ها را اتباع ترک تبار تشكیل می دهند 
از ســال 2018 به جمع خریداران اصلی تركیه اضافه شــده و در سال 2021 در 
جایگاه نهم قرار گرفتند. در ســوی دیگر اتباع كشورهای نروژ، هلند و بلژیك 
در سال های اخیر از جمع 20 كشور اصلی خریدار خانه در تركیه خارج شده اند.

جدول 4- خرید خانه توسط اتباع خارجی در تركیه توسط اتباع كشورهای میزبان دیارسپورای تركیه

یه
ترك

ی 
ورا

سپ
ایا

 د
ان

یزب
 م

ی
ها

ور
ش

ك

جمع هفت سال2015201620172018201920202021تعداد/رتبهنام كشور

آلمان
8697147721.8661.7231.2652.0629.271تعداد
 6797765رتبه

ایاالت متحده 
آمریكا

4686586231.2653.014- - -تعداد
 1819199 - -- رتبه

بریتانیا
1.0548277941.2371.3531.1269397.330تعداد
 56710101015رتبه

سوئد
5414174067237545437524.136تعداد
 11111314162019رتبه

نروژ
1.022- - - - 453296273تعداد
 -  --  -131519رتبه

هلند
684- -  -467- 217- تعداد
  --  -19- 18- رتبه

بلژیك
417-  --  -198219 -تعداد
 -  --  -1920 -رتبه

منبع: موسسه آمار تركیه/ داده های سال 2021 تا ماه نوامبر لحاظ شده است

5.  كشورهای در حال خروج
گروه دیگر از كشــورهای خریدار خانه را aكشــورهای عرب زبان 
حاشیه خلیج فارس تشــكیل می دهند. این گروه از كشورها اگرچه 

در سال های گذشــته تعداد زیادی خانه را در ترکیه خریداری كردند 
اما در چند سال اخیر سهم آن ها در خرید خانه در تركیه کاهش یافته 

و جایگاه خود را از دست دادند. 

جدول 5- خرید خانه توســط اتباع خارجی در تركیه توسط اتباع كشورهای در حال خروج

وج
خر

ل 
حا

در 
ی 

ها
ور

ش
ك

جمع هفت سال2015201620172018201920202021تعداد/رتبهنام كشور

عربستان 
سعودی

13.540 -2.7041.8863.3452.7182.208679تعداد

  -2223417رتبه

امارات 
متحده عربی

925-  --  -332192401تعداد

 -  --  -152014رتبه

قطر
2.323-  -277256305764721تعداد

 -  -1717181217رتبه
منبع: موسسه آمار تركیه/ داده های سال 2021 تا ماه نوامبر لحاظ شده است
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جدول 6- خرید خانه توسط اتباع خارجی در تركیه توسط اتباع كشورهای باثبات در خرید خانه

ضور
 ح

 در
ت

ثبا
ی با

ها
شور

ك

جمع هفت سال2015201620172018201920202021تعداد/رتبهنام كشور

کویت
2.1301.7441.6912.1991.9031.2311.52812.426تعداد

3335677رتبه

اردن
2433454831.3621.5961.0801.0746.183تعداد

 191412881113رتبه

منبع: موسسه آمار تركیه/ داده های سال 2021 تا ماه نوامبر لحاظ شده است

جدول 7- خرید خانه توسط اتباع خارجی در تركیه توسط اتباع كشورهای نوظهور در بازار مسكن تركیه

هور
وظ

ی ن
ها

شور
جمع هفت سال2015201620172018201920202021تعداد/رتبهنام كشورك

چین
8918172.260 --  -271281تعداد
 1318 --  -1816رتبه

پاكستان
853853-  --  --  -تعداد
 17-  --  --  -رتبه

منبع: موسسه آمار تركیه/ داده های سال 2021 تا ماه نوامبر لحاظ شده است

اتباع كشــور عربستان سعودی كه تا ســال 2019 همواره جزو چهار 
كشور اصلی خریداران خانه در تركیه بوده اند در دو سال اخیر سهم خود 
را در این بازار كاهش داده و در سال 2020 به جایگاه 17 تنزل یافتند و در 
سال 2021 نیز از جمع 20 كشور اول خریداران خانه خارج شدند. امارات 
متحده عربی سه سال زودتر از متحد خود یعنی عربستان سعودی از 
جمع خریداران اصلی خانه در تركیه خارج شــد. اتباع كشور قطر نیز 
در دو ســال اخیر سهم خود را در بازار مسكن تركیه در مقایسه با دیگر 
كشــورها كاهش داده اند. ثبات اقتصادی در این کشورها از سویی و 
چالش های سیاسی ترکیه با برخی از این کشورها باعث شده است تا 

حضور اتباع آن ها در بازار مسکن ترکیه کم رنگ تر شود. 

6.  كشورهای باثبات در خرید خانه
اتباع كشــورهای اردن و كویت ازجمله اتباع خارجی هستند كه 
همواره در هفت ســال گذشته در جمع 20 كشور اصلی خریدار خانه 

قرار داشته اند. 
تعداد خانه های خریداری شده توسط اتباع كویت بین 1500 تا 2100 
خانه در نوسان بوده و جایگاه آن ها به دلیل افزایش سهم دیگر كشورها، 
از سوم به هفتم تنزل یافته است. اتباع كشور اردن نیز با افزایش حدود 
 چهار برابری خرید خانه در تركیه، جایگاه خود را از نوزدهم به سیزدهم 

ارتقاء داده اند. 

7.  كشورهای نوظهور در بازار مسكن تركیه
اتباع دو كشــور پاكستان و چین در سال های اخیر سهم خود را در بازار 
مســكن تركیه ارتقاء داده اند. اتباع چینی پس از حضور در جمع بیســت 
كشــور اصلی در ســال های 2015 و 2016 برای سه سال از لیست كشورهای 
اصلی خریدار خانه در تركیه خارج شــدند اما در سال 2020 مجدد به جمع 
این كشورها اضافه شدند. اتباع پاكستان برای اولین بار در سال 2021 و با 
افزایش ســهم خود در خرید خانه به لیســت 20 كشور اصلی خریدار خانه 
در تركیه اضافه شــدند. افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی ترکیه با این 

کشــورها در خرید خانه توسط اتباع پاكستانی و چینی در تركیه تأثیرگذار 
بوده اســت. در ســال های اخیر اتحاد بین ترکیه، پاکستان و آذربایجان و 
در مســائل سیاســی و اعالم این سه کشور به عنوان "سه برادر" و به تبع آن 
توســعه روابط اقتصادی بین آن ها در جذب سرمایه گذاران پاکستانی به 
ترکیه تأثیر زیادی داشــته است. از سوی دیگر اتباع کشور چین قرار دارند 
که در ســال های اخیر اقدام به خرید خانه در ترکیه کرده اند. البته باید در 
نظر داشــت كه سهم اتباع كشــور چین در مقایسه با تعداد جمعیت این 

كشور بسیار پایین است. 
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جدول 8- جمع خانه های خریداری شده توسط اتباع هشت دسته 
از كشورها در تركیه از سال 2015 تا 2021

درصدتعداد خانه

74,74430.8كشورهای مواجه با بحران امنیتی یا جنگ

47,11819.4كشورهای مواجه با چالش اقتصادی

12,9635.3كشورهای ترک زبان

25,87410.7كشورهای میزبان دایاسپورای ترك

16,7886.9كشورهای در حال خروج

18,6097.7كشورهای باثبات در حضور

3,1131.3كشورهای نوظهور

منبع: داده های موسسه آمار تركیه/ داده های سال 2021 تا ماه نوامبر لحاظ شده است

جمع بندی
كشورهای مورد بررسی در هشــت گروه بین سال های 2015 تا 
2021 جمعــاً 199 هزار و 209 خانه از مجمــوع 242 هزار و 471 خانه 
فروخته شــده به اتباع خارجی در تركیه را خریداری كرده اند. اتباع 
كشــورهای دچار جنگ و ناآرامی در این مــدت جمعاً 74 هزار و 
744 خانــه در تركیه خریداری كردنــد. به عبارتی دیگر 30.1 درصد 
كل خانه های فروخته شــده به اتباع خارجی در این سال ها را اتباع 
هشــت كشــور دچار جنگ و ناامنی خریداری كرده اند. پس ازاین 
گروه، كشورهای دچار مشــكالت اقتصادی شامل ایران، روسیه و 
لبنــان با خرید 47 هــزار و 118 خانه در تركیه حــدود 19 درصد از 

خانه های فروخته شده به اتباع خارجی را خریداری كردند. 
كشــورهای درگیر جنــگ و ناآرامی سیاســی اصلی ترین گروه 
خریداران خانه در تركیه هســتند. با افزایش ناآرامی های سیاسی 
و خشونت در كشــورهای منطقه، تركیه توانســته است خود را 
به عنوان اصلی ترین كشــور میزبان سرمایه های اتباع این كشورها 
مطرح نمایــد. به عبارتی دیگر اتباع كشــورهای مواجه با جنگ و 
ناآرامی سیاسی در جستجوی خارج كردن سرمایه های خود، تركیه 
را بــه دلیل برخی از جذابیت های آن انتخاب می كنند. در ارتباط با 
كشورهایی همچون ایران و روســیه كه دچار مشكالت اقتصادی 
هستند نیز تركیه توانسته سرمایه های بخشی از اتباع این كشورها 

را به سمت بازار مسكن خود هدایت نماید. 
در كنــار عوامــل سیاســی و اقتصــادی در كشــورهای مبدأ 
خریداران خانــه در تركیه، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در جذب 
سرمایه گذاران به بخش مســكن تركیه بی تأثیر نبوده است. اتباع 
كشــورهای ترک زبان بخصوص آذربایجان و قزاقســتان به دلیل 
اشــتراكات زبانی و فرهنگی تركیه را به عنوان مقصد جذاب قلمداد 
می كنند. البته آمار مربوط به خرید خانه برای اتباع دیگر كشورهای 
ترک زبان در دســترس نیست و در صورت احتساب دیگر كشورها 
سهم كشورهای ترک زبان در خرید خانه در تركیه بیشتر از 5 درصد 
خواهــد بود. از دیگــر گروه های اصلی خریــداران خانه در تركیه، 
ترك های مقیم خارج از این كشــور هســتند. بطوریكه كشورهای 
مربوط بــه این گروه حدود 10 درصد از خانه های فروخته شــده را 
خریــداری كرده اند. اتبــاع ترک تبار در دیگر كشــورها به دو گروه 

قابل تقســیم هســتند. گروه اول همچون اتباع ترک تبار در آلمان 
و ایاالت متحده ســهم خود را حفظ كرده یا ارتقاء بخشــیده اند و 
گروه دیگر با كاهش خرید خانه در تركیه از جمع 20 كشــور اصلی 

خارج شده اند. 
جریان ورودی ســرمایه گذار خارجی به تركیه تحت تأثیر روابط 
سیاسی این كشور با دیگر كشورها نیز قرار دارد. در سال های اخیر 
و با توسعه روابط بین این كشور و پاكستان، اتباع این كشور برای 
اولین مرتبه در سال 2021 بین 20 كشور اول خریداران خانه در تركیه 
قرار گرفتند. از ســوی دیگر به دلیل تیره شدن روابط بین تركیه و 
برخی از كشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر عوامل اقتصادی، به 
نظر می رســد این گروه از كشورها در حال خروج و یا كاهش سهم 

خود در بازار مسكن تركیه هستند. 
مرور سیاست کشور در سال های اخیر حاکی از تمرکز این کشور بر 
جذب سرمایه های سرگردان کشورهای بحران زده شامل کشورهای 
دچار بحران جنگ و بی ثباتی سیاسی و همچنین کشورهای دچار 
بحران اقتصادی اســت. از سوی دیگر سیاســت گذاران این کشور 
توجه ویژه ای بر اشــتراکات زبانی و فرهنگی کشــورهای ترک زبان 
دارنــد. بعالوه ترکیه از ظرفیــت اتباع ترک خارج از کشــور برای 

سرمایه گذاری در بخش مسکن خود نهایت استفاده را می نماید.
علی رغم شــرایط بی ثبات اقتصاد ترکیه در یک ســال گذشته، 
این کشــور توانسته اســت با ارائه برخی مشــوق ها زمینه ورود 
سرمایه گذاران خارجی را فراهم نماید. تجارب کشور ترکیه و درس 
آموخته هــای آن از نظر برنامه های جذب ســرمایه گذار در بخش 
مسکن می تواند برای ایران و دیگر کشورها آموزنده باشد. در این 
راســتا با توجه به افزایش تعداد ســرمایه گذاران ایرانی در بخش 
مســکن ترکیه اولین گام در این خصوص بهبود شرایط کسب وکار 
و هدایت ســرمایه ها به بخش تولید اســت. در شرایط بی ثباتی 
اقتصادی برخی از ســرمایه گذاران به منظور حفظ ارزش دارایی ها 
خود اقدام به خارج کردن آن از کشــور خواهند کرد. البته باید در 
نظر داشت که تمام ســرمایه گذاران ایرانی در بخش مسکن ترکیه 
به دالیل اقتصادی اقدام به خرید خانه در این کشور نمی کنند بلکه 
عواملی همچون مسائل اجتماعی، دریافت تابعیت کشور ترکیه و 
دیگر عوامل در این تصمیم اثرگذار هستند. به طور مثال برای برخی 
از ایرانیان، خریــد خانه در ترکیه به معنــای تحقق رویای زندگی 
در خارج از کشــور اســت. این افراد اغلب در تالش برای نمایش 
جنبه های مثبت زندگی در ترکیه و بازتاب زندگی الکچری خود در 
شبکه های اجتماعی هستند که این امر نقش شبکه های اجتماعی 
را در تشــویق ســایر ایرانیان برای خرید خانه در ترکیه را برجسته 

می نماید. 
 از سوی دیگر به دلیل اشــتراکات فرهنگی با کشور افغانستان 
ظرفیت باالیی برای جذب ســرمایه های اتباع این کشــور وجود 
دارد. اگرچه در سال های اخیر طرح اعطای اقامت 5 ساله به اتباع 
خارجی به تصویب رسید اما به دلیل عدم واقع بینانه بودن شرایط 
آن و ارائه مشــوق های بیشتر در کشورهای همسایه ازجمله ترکیه 
در عمل شــاهد شکســت این طرح بودیم. در این راستا ضروری 
است تا طرح مذکور اصالح و مشوق های بیشتری به منظور جذب 
ســرمایه گذاران خارجی ارائه گردد. درنهایــت حضور تعداد زیادی 
از اتبــاع ایرانی در خــارج از ایران ظرفیت دیگری برای کشــور در 
زمینه جذب ســرمایه های آن ها به بازار مسکن و سایر عرصه های 

اقتصادی کشور است. 
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تابعیت دوگانه یا مضاعف پدیده جدیدی اســت كه مناقشات 
بســیاری بر مرزهای مفهومــی آن وجــود دارد. در واقع افزایش 
جمعیت مهاجران در كشــورهای دنیا و قــرار گرفتن مهاجران در 
منصب های سیاسی، علمی و فرهنگی موجب شده است كه مفهوم 
تابعیت مضاعف با شدت بیشــتری در دستور كار سیاست گذاران 
در كشــورهای مبدأ مهاجران قرار گیرد. اگرچــه تابعیت مضاعف 
مفهومی نسبتاً جدید است و قدمت چندانی ندارد، اما این مفهوم 
در بسیاری از كشورهای مهاجرپذیر دنیا و همچنین كشورهایی كه 
دارای جمعیت باالیی از مهاجران در كشــورهای دیگر هستند، به 
یك موضوع به رسمیت شناخته شده و قانونی بدل شده است اما 

بااین حال برخی از كشورها همچون ایران موضع مشخصی نسبت 
به این مســئله نداشته و كماكان آن را به عنوان یك تهدید امنیتی 
جدی تلقی می كنند. جنجال بر سر دو تابعیتی ها در ایران از اواخر 
ســال 1393 شروع شــد؛ زمانی كه چند تن از نمایندگان مجلس 
پیشنهاد كردند كه مشاغل و مناصب دولتی نباید در اختیار افرادی 
قرار گیرد كه دارای تابعیت مضاعف بوده و ســوگند وفاداری خود 
را نسبت به كشــوری دیگر اظهار داشــته اند. بنابراین با توجه به 
حساسیت برانگیز شدن این موضوع بد نیست كه نگاهی به تجربه 
كشــورهای مختلف در راستای رسمیت بخشــیدن به این مفهوم 

جدید باشیم.

فاطمه سوری
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

نگاهی به مسئلۀ تابعیت مضاعف در ایران و جهان
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همان طور كه ذكر شد  مباحث حقوقی 
و فلســفه سیاسی و علوم سیاسی درباره 
یا  دوگانه"  "تابعیــت  افزایــش  اهمیت 
"تابعیت مضاعف" در کشورهای مهاجران 
به آمریــکای شــمالی و اروپــای غربی 
توجهات بســیاری را به خود جلب كرده 
اســت؛ به طوری که تابعیت مضاعف نیز 
هم زمان به یک موضوع سیاسی و بحث 
روزنامه نــگاری در ایاالت متحــده تبدیل 
شد، به ویژه هنگامی که مکزیک، به عنوان 
مبدأ بیشترین تعداد مهاجران) قانونی و 

غیرقانونی( به ایاالت متحده، قانون اساسی و قوانین خود را تغییر 
داد تا به مکزیکی هایی که به عنوان شــهروند آمریکایی به تبعیت 
ایاالت متحده درآمده بودند، اجازه دهد نوعی از تابعیت مکزیکی را 
پس بگیرند.  این اقدام از طریق اعطای کارت شهروندی ماتریکوال1  
به شهروندان مکزیکی که در خارج از مکزیک اقامت دارند صورت 

می گیرد. 
در برخی كشورهای دیگر به ویژه آلمان مسئله دو تابعیتی بودن 
افراد به یک بحث عمده در سیاســت و قانون تبدیل شــده است. 
آلمان با مشــکل تعدد کارگران مهاجر، به ویــژه مهاجران ترک، که 
وضعیت مبهمی به عنوان اقامت دائم و نه شهروند داشتند، روبرو 
شد. سیاســت اعطای شــهروندی به آن ها این حقیقت را نشان 
داد که آلمان اجــازه تابعیت مضاعف را بــه مهاجران نمی دهد - 
به عبارت دیگر مهاجرانی كه تابعیت آلمان را اخذ نمایند، نمی توانند 
تابعیــت قبلی خود را حفــظ کنند - در حالیكــه مهاجران ترک و 
فرزندان آن ها بــه دالیل مختلف از َترک ملیــت ُترکی خود اکراه 
داشــتند و آرزو داشتند حقوق شــهروندی خود را در ترکیه حفظ 
کننــد. تابعیت مضاعف برای کارگران مهاجر و فرزندان آن ها نیز در 
هلند مطرح شــد. در کشــورهای دیگر - به عنوان مثال كشورهای 
انگلســتان و کانادا - با مســئله تابعیت دوگانه مخالفتی ندارند، 
چراکه شــمار زیادی از جمعیت مهاجر و فرزندان آن ها دو تابعیتی 
هستند. نتایج سرشماری در مورد تابعیت مضاعف در كشور کانادا 
نشــان می دهد كه در سال 1981 میالدی ، 4 درصد و در سال 1996 
میالدی، 12 درصد از مهاجران اظهار داشتند که دو تابعیتی یا چند 
تابعیتی بوده اند. همچنین بســیاری از افراد دو تابعیتی بودند اما 

از آن آگاهی نداشتند. 
تابعیــت مضاعف یا پاســپورت دوم به افرادی اشــاره دارد که 
به طور هم زمان تابعیت دو یا چند کشــور را دارند و به این ترتیب 
می توانند از پاســپورت دو یا چند کشور استفاده کنند. به طورکلی 
بر مبنای اصل لزوم تابعیت، هر شــخص؛ حق داشــتن تابعیت را 
دارد و نمی توان اشــخاص را از تابعیتی کــه دارند محروم نمود. 
اشخاصی که فاقد تابعیت  هســتند از حقوق سیاسی و اجتماعی 
محروم هســتند. بر مبنای اصل وحدت تابعیت نیز، تابعیت باید 
واحد باشــد، نه متعدد؛ اما عماًل به دلیل اختالف عملکرد دولت ها 
در انتخاب سیستم خاك یا خون در خصوص تابعیت اتباع خود، 
مشــکالتی ایجاد گردیده اســت؛ به این صــورت که موجب بی 
تابعیتی یا چند تابعیتی برخی از افراد گردیده است. بنابراین گاهی 
ممکن اســت به دالیل ارادی یا غیرارادی، دو یــا چند تابعیت در 
یک شخص جمع گردد؛ در این حالت، شخص درحالی که تابعیت 
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یک دولــت را دارد؛ دولــت دیگری هم 
آن را از اتباع خود می شناســد. این افراد 
دارای تابعیت مضاعف )دوگانه( هستند؛ 
از  بنابراین تابعیت مضاعف عبارت است 
تابعیت  وضعیت شــخصی که هم زمان 
بیش از یک دولت را به موجب قانون آن 

کشورها دارد. 
تابعیــت مضاعــف ممکــن اســت 
مشکالتی را برای شــخص چند تابعیتی 
پرداخت مضاعف  آورد؛ همچــون  پدید 
مالیات و خدمــت نظام وظیفه چندباره. 
دولت هــا نیــز در مورد حمایت سیاســی از این افــراد گاه دچار 
اختالفاتی می شــوند. همچنین ممکن اســت اختــالف قوانین 
کشورها شخص و مجریان قانون را دچار ابهام کند؛ مثاًل اختالف در 
قوانین مربوط به ارث و وصیت موجب بروز مشکالتی در تقسیم 
ارث و اجرای وصایای اشــخاصی می گردد که از تابعیت مضاعف 
برخوردارند. همچنین در زمینه برخورد کشورهای ثالث یا نهادهای 
بین المللــی با افراد چند تابعیتی نیــز اختالفات و ابهاماتی وجود 
دارد. عرف بین المللی تشــخیص تابعیت مؤثــر و رعایت قوانین 
کشــور دارای »تابعیت مؤثر« در مورد چنین اشخاصی است. برای 
مثال شــخصی که به آمریکا سفر کرده  است و تابعیت کشورهای 
فرانسه و انگلستان را دارد، در صورت بروز مسئله ای حقوقی برای او 
که بایستی با قوانین کشور متبوع وی حل گردد، شهروند کشوری 
محسوب می شود که تابعیت مؤثرتری بر وی داشته  است، هرچند 

قواعد دقیقی برای تشخیص تابعیت مؤثر وجود ندارد.

 تابعیت مضاعف در كشورهای مختلف جهان
		آلمان	

آلمان در مورد تابعیت مضاعف سیاســت های محدودکننده ای 
دارد. دولــت آلمان از اصولــی پیروی می کند که بــه "اجتناب از 
چندملیتی بودن" معروف است و به طور کلی، آلمانی ها در صورت 
تمایل به اخــذ تابعیت خارجی، باید تابعیت خــود را ترک کنند. 
موارد اســتثنا فقط در مورد شــهروندان اتحادیه اروپا، شهروندان 
سوئیس و فرزندان یا نوه های مهاجر آن ها اعمال می شود. در حال 
حاضر، حــدود 4/3 میلیون نفر در آلمان دارای دو یا چند تابعیت 
هســتند. تقریباً از هر پنج مهاجر ترک تبار در این کشــور یک نفر 

پاسپورت آلمان و ترکیه را دارد. 
		فرانسه	

بیشتر کشــورهای اتحادیه اروپا ازجمله فرانسه در حال حاضر 
اجازه تابعیت مضاعف را دارند. اتباع فرانســه از ســال 1973 حق 
تابعیت دو یا چندملیتی را داشــتند. در ســال 2009 ، فرانسه در 
برابر اولین ماده "کنوانســیون کاهــش پرونده های چندملیتی و 
نظامی" شورای اروپا ایستاد. هدف این توافق نامه "كاهش هرچه 
بیشتر تعداد پرونده های چند ملیتی در بین كشورهای عضو بود". 
در فرانســه، "" jus soli ، به معنای تابعیــت ابتدایی، به کار برده 
می شود. هرکسی که در فرانســه متولد شود و به مدت پنج سال 
در این کشــور زندگی کند، تقاضای تابعیت فرانسوی وی پس از 
سن 13 ســالگی بدون توجه به ملیت والدین، مورد پذیرش قرار 
می گیرد. کودکان متولد فرانسه از والدینی که در فرانسه نیز متولد 
شده اند، صرف نظر از ملیت خود، می توانند از بدو تولد نیز تابعیت 

افزایش جمعیت مهاجران در 
كشورهای دنیا و قرار گرفتن مهاجران 

در منصب های سیاسی، علمی و فرهنگی 
موجب شده است كه مفهوم تابعیت 
مضاعف با شدت بیشتری در دستور 
كار سیاست گذاران در كشورهای مبدأ 

مهاجران قرار گیرد.
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فرانسه را دریافت کنند. 
		سوئد

برای مــدت طوالنــی، ســوئد مانند 
آلمان، به اصــل "جلوگیــری از تابعیت 
مضاعف" پایبند بود. قانونی که در ســال 
2001 تصویــب شــد، به اتباع ســوئدی 
اجــازه می دهــد بدون از دســت  دادن 
گذرنامه سوئدی خود، تابعیت دیگری را 

درخواســت کنند، البته به شرطی که قوانین کشور اجازه این کار را 
بدهد. به نوبه خود، مهاجران در سوئد لزوماً مجبور نیستند تابعیت 
خارجی خود را هنگامی که تابعیت کســب کرده انــد، ترک کنند. 
توماس فیست، جامعه شناس، سوئد را الگوی بالقوه سایر کشورها 
می داند. و داشــتن دو گذرنامه را نه به عنوان مشکل بلکه به عنوان 

یک ابزار كمكی در ادغام مهاجران می بیند. 
		اسپانیا	

اصوالً اســپانیا برای مهاجرانی كه از كشــورهای پرتغال، آندورا، 
فیلیپین، گینه اســتوایی و کشــورهای آمریکای التین هســتند، 
تابعیت مضاعف را مجاز می داند. بر اساس قانون اساسی اسپانیا، 
مهاجران ســایر کشــورها در صورت تمایل به داشــتن تابعیت 
اســپانیا باید از تابعیت خارجی خود صرف نظر کنند. شــهروندان 
اســپانیایی اگر ظرف مدت سه ســال به مقامات اطالع دهند که 
مایل به نگه داشــتن گذرنامه اسپانیایی خود هستند، حق داشتن 

دو تابعیت را دارند. 
		آمریكا

ایاالت متحــده تابعیت مضاعف را به رســمیت نمی شناســد. 
بااین حال، از نظر قانونی یا سیاســی، هیــچ موضعی در برابر آن 
اتخاذ نکرده اســت. به طور معمول، هیچ آمریکایــی با به عهده 
گرفتن مسئولیت های تابعیت در کشور دیگر تابعیت خود را سلب 
نمی کند. حتی اگر این مســئولیت ها شــامل مسافرت با گذرنامه 
خارجی، رأی دادن در انتخابات کشــور دیگری، یا کاندیدا شدن و 
یا خدمت در مناصب عمومی کشــور دیگری باشد. در اکثر موارد، 
ادعای شــهروندی در کشور دیگر، برای مقامات ایاالت متحده فاقد 
اهمیت اســت. ده کشــور با باالترین جمعیت دارنده کارت سبز 
که واجد شــرایط تابعیت در ایاالت متحده هستند از قبیل کانادا، 
جمهوری دومینیکن، الســالوادور، مکزیــک، فیلیپین، انگلیس و 
ویتنام تابعیت مضاعف در ایاالت متحده را به رسمیت می شناسند 

در حالیکه سه کشور چین، کوبا و هند به رسمیت نمی شناسند.

 تابعیت مضاعف در ایران
اصل 41 و 42 قانون اساســی و اصول 976 تــا 991 قانون مدنی 
ایران، به تابعیــت و یا عدم تابعیت اختصاص دارد. اصل 41 قانون 
اساســی به صراحت می گوید که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر 
فرد ایرانی اســت و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی ســلب تابعیت 
کند  به جز در مواردی که خود شخص درخواست دهد یا به تابعیت 
کشــور دیگری درآید. درواقع قانون مدنی ایران، اصوالً تابعیت دوم 
ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد و قوانین ایران راهکاری در جهت 
حل پدیده دو تابعیتی ارائه نکرده اند. ترک تابعیت به اقدامی اطالق 
می شــود که در طی آن فرد با قبول تابعیت کشــوری دیگر، قطع 
روابط بین خود و دولت متبوعش را موجب گردد. قانون ایران نیز 
ترک تابعیت را با توجه به اصل آزادی افراد، جایز دانســته ولی در 

عین حال ســختگیری هایی در این مورد 
نشان داده است. که طبق ماده قانون 988 
قانون مدنی ایران، شــرایط ترک تابعیت 
شامل موارد زیر است: داشتن حداقل 25 
سال سن، اجازه هیئت وزرا جهت خروج 
نظام وظیفه،  خدمــت  انجام  تابعیت،  از 
انتقال اموال غیرمنقــول ظرف مدت یك 
ســال، خروج از ایران ظرف مدت سه ماه. 
ولی این ماده به صورت ضمنی تشریح می کند که با درخواست ترک 
تابعیت ایرانی زمانی موافقت می شــود که فرد تابعیت خارجی را 

بگیرد. 
با بررسی قوانین تابعیت در كشورهای مختلف جهان، می توان 
دریافت کــه موضوع تابعیت مضاعف در اکثر کشــورها به عنوان 
یک چالش حقوقی مطرح است و فعالین مدنی و حقوقدان ها به 
دنبال یافتن یک راهکار حقوقی برای حل این مســئله هستند ولو 
این روند وقت گیر و زمان بر باشــد. در این میان كشورهای مانند 
مکزیک برای شهروندان مکزیکی که در خارج از كشور اقامت دارند 
کارت شهروندی ماتریکوال صادر می کند که به دولت کمک می کند 
تا اتباع خود را در مواقع اضطــراری مانند حوادث، بالیای ملی یا 
مفقود شــدن افراد پیدا کند. درحالی که در ایران، به دلیل عدم به 
رسمیت شناختن افراد دو تابعیتی از سوی دولت، داشتن تابعیت 
مضاعف را جــرم تلقی می کنند و برای این پدیــده راهکار کیفری 
اتخــاذ می کنند) این در حالی اســت که در هیچ کــدام از قوانین 
جزایی ایران داشــتن تابعیت مضاعف جرم تلقی نشــده است(. 
درواقع پس از گذشــت دهه ها و سال های متمادی و آشکار شدن 
مشــکالت تابعیت مضاعف در نظام حقوقی ایران، دســتگاه ها و 
نهادهای ذی ربط کماکان برای رفع این مشــکالت اقدامات مؤثری 
انجام نداده اند و خألهای قانونی در این زمینه را برطرف نکرده اند. 
در نهایت ذكر این نكته خالی از لطف نیســت كه اگرچه توجه به 
مسائل امنیتی دو تابعیتی ها باید موردتوجه دستگاه های امنیتی 
كشــور قرار گیرد اما حل مســئله تابعیت مضاعــف بیش از آنكه 

نیازمند نگاه امنیتی باشد، نیازمند نگاه ملی است.

تابعیت مضاعف یا پاسپورت دوم 
به افرادی اشاره دارد که به طور هم زمان 

تابعیت دو یا چند کشور را دارند و به این 
ترتیب می توانند از پاسپورت دو یا چند 

کشور استفاده کنند.
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مهاجرت زنان بیش  از پیش به مســئله ی امروز پژوهشــگران 
تبدیل شــده اســت.  اما پیش از هر تحلیلی باید پرسید که کدام 
زنان موضوع مطالعه هســتند؟ منظور از زن مهاجر موردنظر، زن 
تحصیل کرده ی شهری اســت که در یک خانواده ی غیرمذهبی و 
غیر ســنتی به دنیا آمده است و به خاطر طبقه ی باالی اقتصادی 
می تواند مقصد مشــخص و بهتری را برای مهاجرت انتخاب کند 
یا یک زن حاشیه نشــین، متعلق به شهری با امکانات محدود که 

از حمایت خانواده هم به صورت معمول بهره مند نیست و ممکن 
اســت به صورت غیر قانونی حتی از مرزها بگذرد؟ منظور ما زنی 
است که همراه با خانواده به نیت زندگی خوب، از آب ها می گذرد 
و پناهنده می شــود و یا زنی که با پذیرش تحصیلی و امتیازات 

مشخص شغلی، تصمیم به مهاجرت می گیرد؟
 طیف های گسترده ای از زنان حضور دارند که هرکدام می توانند 
جنبه ای از چرایــی مهاجرت زنان را برای ما بــاز کنند. دراین بین، 

فرشته طوسی
فعال حقوق زنان و دانش آموخته جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

از كدام زن مهاجر خاورمیانه ای صحبت می شود؟
نگاهی بر پدیدۀ زنانه شدن مهاجرت
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خاورمیانه هم منطقه ی وســیعی است 
که به مثابه ی یک کل واحد از زنان حاضر 
در این جغرافیــا نمی توان صحبت کرد. 
به همیــن خاطر باید مهاجــرت زنان را 
با توجه به تالقی مذهــب، طبقه، زبان 
و قومیت، ســن و.. تحلیل کرد و تحت 
تأثیر تحلیل های تقلیل گرایانه از مهاجرت 

زنان قرار نگرفت.
پژوهش های متعدد و آمارها نشــان 
امری  دیگــر  مهاجــرت  کــه  می دهند 
مردانه نیســت و زنان لزومــاً به عنوان 
یک  نمی کنند.  مهاجــرت  مردان،  همراه 
به  متفاوتی نسبت  زیستی  تجربه ی  زن 
یک مرد دارد، همین تجربه ی زیســته ی 

مبتنی بر نابرابری، نقطه ی عزیمت پژوهشگر برای شناخت بیشتر 
درباره ی چرایی مهاجرت زنان می تواند باشــد. تجربه ی زیسته ی 
متفاوت، ناشی از مرد ساالری حاکم بر تاریخی است که به صورت 
عام و به مثابه ی یک کل، جهان با آن درگیر بوده است و به صورت 
خاص، در خاورمیانه هم به شکل متفاوت و مضاعفی، خودش را 
نشان داده است.  این نابرابری تاریخی، ابعاد مختلف اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را در برمی گیرد. مرد ساالری، می تواند 
در تمامــی این حوزه ها، یــک زن را دچار چالش کنــد و او را با 
پدیده هایــی مواجه کند کــه برای یک مرد هیــچ گاه به عینیت 

درنیامده است.
از ابتدایی تریــن نهاد هایی که زنان را با تبعیض مواجه می کند، 
خانواده اســت، خانواده، اولین جایگاهی اســت که نقش های 
جنسیتی را در زن نهادینه می کند و کار خانگی بدون مزد را مبدل 
به مهم ترین نقش یک زن می کند. در مصر، بیش از 90 درصد زنان 
در طول زندگی خود، ختنه1 می شوند ، بررسی خشونت خانگی در 
اکثر کشورهای خاورمیانه، هنوز به صورت رسمی در آمارها، نقش 
مهمی را بازی نمی کند و نهاد های نظارتی گســترده هم در قریب 
به اتفاق این کشورها وجود ندارند. بافت سنتی و مذهبی خانواده 
در خاورمیانه که اکثریت آن را مســلمانان چه سنی و چه شیعه 
تشکیل می-دهند، زنان را با مســائلی مواجه می کند که ناشی از 

فرهنگ متفاوت حاکم بر این خانواده هاست.
 ســازوبرگ های ایدئولوژیک در هرکدام از این نهاد هایی مثل 
رسانه ، دانشگاه، مدرســه ....زن را تبدیل به سوژه ای می کند که 
به انقیاد درآمده اســت و توانایی تحقق خود واقعی اش را ندارد. 
سوژه ی»زن« در یک هزارتویی از نقش های پیشینی، باید تالشی 
چند برابر نسبت به مردان هم قشر و طبقه ی خود بکند، تا بتواند 

در مسیری که می خواهد حرکت کند.
محیط هــای کاری هم در این میان با توجه به همین نقش ها، 
برای زنان، جایگاه هایی از پیش تعیین شده و کلیشه ای مشخص 
می کنند. در ایران، آمار اشــتغال رســمی زنان در 30 ســال اخیر، 
تقریباً تغییر محسوسی نداشته است2  و روزبه روز به آمار اشتغال 
غیررسمی زنان افزوده می شــود. این در حالی است که مشارکت 
و حضور زنان در دانشــگاه، رشد چشــم گیری داشته است و این 
پیامد های مشــخصی در بازار کار دارد. زنی که در جامعه ی خود 

https://egypt.unfpa.org  - 1
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به صورت رســمی نمی تواند کار کند، چرا 
حضور در جامعه ای دیگر را انتخاب نکند؟ 
جامعه ای که درنهایت و در حداقلی ترین 
را  او  بازهم می خواهــد  شــکل ممکن، 
در میــان آمارهای اشــتغال زیرزمینی و 
غیر رسمی دســته بندی کند. درواقع، اگر 
یک زن نتواند »خود« را در منطقه ای که 
متولدشده اســت، محقق کند، چرا نباید 
برای احتمال دسترســی به امکانی دیگر، 
دست به انتخاب تجربه ای دگرگون بزند 
و مخاطرات این تغییر را به عهده نگیرد؟ 
مخاطراتی که ســاختارها از پیش  بر او 

سوار کرده اند.
از  غربی  کشــورهای  بــه  مهاجــرت 
خاورمیانه در این بســتر صورت می گیــرد، زنانی که خودآگاهی 
نســبت به وضعیت و موقعیت خود پیداکرده اند در یک سو قرار 
می گیرند و در ســمتی دیگر، ســاختار هایی که متناســب با این 
خودآگاهی، نه تنها تغییر نکرده اند که قوانین عریان و مشــخصی 
هم در اکثر کشــورهای منطقه بر علیه حقــوق زنان وجود دارد. 
بســیاری از کشورهایی که به عنوان مقصد زنان انتخاب می شوند 
از ایــن وضعیت زنــان خاورمیانه به صورت پیشــینی آگاه اند و 
موج های مهاجرت، زنانی را که از موقعیت های تحصیلی، طبقاتی 
خوبی برخوردار نیستند، وارد مشاغلی با عنوان کارگر نیمه ماهر و 
بازار کار سیاه می کند .)اگر از آن ها به صورت مشخص سو استفاده 

نشود(. 
انواع ســو استفاده های جنسی توســط کارفرما، آزار جسمی و 
روانی، شرایط کار استثمارگرایانه، غیرانسانی، بردگی زنان، به تعداد 
روزافزون، در طی جریان مهاجرت از کشورهای کمتر توسعه یافته 
به کشورهای پیشــرفته، در بسیاری از گزارشــات و پژوهش ها، 

بیان شده است3  
 زنانی با امکانات اقتصادی مناســب و حمایت های خانوادگی 
احتمال بیشتری دارد که بتوانند جایگاه مناسب تری از نظر شغلی 
برای خود فراهم کنند. جایگاهی که به صورت ساختاری، در کشور 
مقصد تبعیض های کمتری نسبت به آن وجود دارد، اما همچنان 
هم ممکن اســت اکثریت این مشــاغل بر نقش های کلیشه ای 
زنانه مبتنی باشــند، همان طور که در کشــور مبدأ می توان این 

تقسیم بندی ها را مشاهده کرد. 
درنهایت بایــد گفت جابه جایــی می تواند منجــر به زندگی 
خوب و تغییر در نقش های جنســیتی هم بشــود، اما می تواند 
نقش های ســنتی، نابرابری، انــزوا و ازخودبیگانگی را  هم در زن 
مهاجر، پدید بیاورد. فرودســتی زنان، با تغییر و مهاجرت، از بین 
نمــی رود. اما این فرودســتی برای زنی که بــا آگاهی و انتخاب 
خــود مهاجرت کرده اســت با زنی که به ناچار، به خاطر شــرایط 
نابرابر اقتصادی، خشــونت های خانگــی، ازدواج اجباری، تن به 
مهاجرت داده اند، بدون شــک متفاوت اســت. به همین خاطر 
 باید همیشــه مشــخص کرد که از کدام تجربــه ی زنانه صحبت 

می شود.

3 -   Piper Nicola. )2003(." Feminization of Labor Migration as Violence 
Against Women, International, Regional and Local Nongovernmental 
organization Responses in Asia", Australian National University, 
Violence Against Women, Vol.9. No.6, June 2003

پژوهش های متعدد و آمارها 
نشان می دهند که مهاجرت دیگر 

امری مردانه نیست. سازوبرگ های 
ایدئولوژیک و ساختارهای مرد ساالرانه 
عالوه بر اینكه خود زمینه ساز مهاجرت 

زنان خصوصًا در كشورهای كمتر 
توسعه یافته به شمار می روند، می توانند 

به عنوان مانع در برابر مهاجرت زنان 
نقش ایفا كنند.
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ادعای کم مصداقی نیســت اگر بگوییم که 
این روزها شبکۀ خدماتی استارتاپ ها بخشی 
از زندگی مان شده  اســت. آن ها چه از حیث 
خلــق کلیدواژه هــای جدیــد در گفتگوهای 
روزمــره و چه از نظر نیازســنجی و تســهیل 
در خدمت رســانی، بخشــی از زیست روزمرۀ 
شــهروندی مان شــده اند. اکوسیستمی که از 
ســوی صاحباِن ایده های کوچــک و بزرگ، با 
اتــکا به خالقیت مبتنی بر نیازســنجی دقیق 
مخاطب و دانش فنی حوزۀ دیجیتال شــکل 

و توسعه یافت.
فــارغ از داوری کیفیت خدمــات متنوع و 
گســتردۀ اســتارتاپ ها، خلق اتمســفر کارِی 
مبتنی بر ســرعت، پاســخگویی به مشتری و 
تعامل درون سازمانِی متفاوت از بازار سنتی یا 
ســاختار اداری دولتی، موجب شده است که 
درمجموع تصویری پویا، پاسخگو به مشتری 
و بــا ریســک پذیری قابل توجــه را در ذهن 

مخاطب های این جامعه شکل دهند.  
بین المللــی تصویب  نوید گشــایش های 
برجــام، کرونا و محدودیت هــای پس از آن 
به عنــوان نقطه عطــف مهمــی در توجه به 
نیازهای جدید شــهروندان محسوب می شد 
کــه درمجمــوع از جملــه مهمتریــن عوامل 
رشــد صعودی ثبت و توســعۀ شــرکت های 
اســتارتاپی در ســال های اخیر ایران اســت. 
رشدی که متاســفانه پس از نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا و با بازگشت قابل توجه 
تحریم ها رونــدی نزولی پیدا کــرد: ایران در 
شــاخص ســهولت راه اندازی کسب وکارها به 
جایگاه 127 تنزل یافت و تهران نیز در رتبه بندی 
شهرهای اکوسیستم استارتاپی جهان در میان 
1000 شــهر، با 174 پله ســقوط، رتبه 512 ام را 

دریافت کرد!1

1 -  http://dl.motamem.org/Doing-Business-
2020-World-Bank.pd

زهرا علی پور
کارشناس روابط عمومی رصدخانه مهاجرت ایران

روایت های فعالین استارتاپی از دوگانۀ رفتن و ماندن

از ایــن رو در این بخــش، با توجه به گســتردۀ تاثیرگذاری اســتارتاپ ها در چرخۀ 
اقتصادی کشــور، فارغ از تحلیل های سیاسی و اجتماعی مرتبط، روایت ها و راهکارهای 
زیســتۀ فعالین اســتارتاپی ایران را مدنظر قرار دادیم و با تعدادی از فعالین جدی این 
اکوسیســتم گفت وگوهایی تنظیم کردیم. گفت وگوهایی که بــر پایۀ چالش های اصلی 
فعالیت کسب وکاراشــان شــکل گرفت؛ سوال هایی چون پیشــران های اصلی مهاجرت 
میان فعالین اکوسیســتم اســتارتاپی ایران چگونه ارزیابی می شود؟ در مرحلۀ تاسیس 
تا توســعۀ اســتارتاپ  در ایران چه آســیب هایی وجود دارد؟ نقش سیاســت گذار در 
 این میان چیســت و آیا جامعۀ اســتارتاپی کشــور می تواند عاملیت مطالبه گری نیز 

داشته باشد؟ و...
در ایــن مجموعه مصاحبه تالش شــده اســت تا بــا انتخاب حوزه هــای گوناگون 
فعالیتی افراد، جامعیت بیشــتری از انواع فعالیت و خدمات این اکوسیستم را با توجه 

محدودیت های چنین مصاحبه هایی نشان دهیم.
در ادامــه متن کامل مصاحبه های حامد بیدی، میثم صدیق، هادی فرنود، محســن 

مکرمی، بهار سیار، هادی کهولی و مصطفی سعیدنژاد خواهد آمد: 
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او پاسخ به پرسش های مرتبط با پیشران های اصلی مهاجرت میان 
فعالین استارتاپی در طول سال های گذشته بیان کرده است:

 حوزۀ فعالیِت استارتاپی و کسب وکار:
من در حال حاضر دو کســب و کار فعالیــت دارم. یکی مرکز طراحی 
اسپیرال است که در حوزۀ خدمات دیزاین شامل وب، گرافیک و انیمیشن 
از سال 1391 دایر شده و یکی استارتاپ اجتماعی کارزار است که پلتفرمی 
برای جمع آوری امضای آنالین برای مطالبات مدنی است. ایده اولیه این 
استارتاپ از ســال 1396 اجرا شد و از ســال 1399 تبدیل به یک شرکت 

استارتاپی جدید و مستقل شد.

 کرونا؛ دوگانۀ شتاب دهنده و متوقف کنندۀ کسب وکارها
کرونا به بسیاری از کســب وکارها ضربه های جدی زد، برای بسیاری 
زمین بازی را تغییر داد و برای بســیاری هم موجب جهش شد. من فکر 
می کنم با توجه به اینکه اکوسیســتم اســتارتاپی ماهیتاً خصلت های 
چابکــی و انعطاف پذیری را در خود دارد، نســبت به ســایر حوزه های 
کســب وکار سریعتر توانست خود را با شــرایط جدید تطبیق دهد و به 
طور میانگین برای اغلب آنها رشــد قابل توجهی اتفاق افتاد. اینطور به 

نظر می رســد که به جز برخی حوزه ها نظیر گردشــگری، کرونا موجب 
شد مردم نیز به دنبال رفع نیازهایشان مطابق با شرایط جدید باشند و 
خیلی از اســتارتاپ ها از این فرصت به خوبی استفاده کردند. البته یکی 
از چالش های دیگر که باز هم اســتارتاپ ها اغلــب به خوبی بر آن فائق 
آمدند بحــث دورکاری و جذب نیروهای غیرحضــوری بود. من در این 
مدت دو تجربه متفاوت داشتم. مرکز طراحی اسپیرال بعد از هشت سال 
فعالیت حضوری از اسفند 98 به صورت ریموت فعالیت خود را ادامه داد 
و البته کاهش تعداد سفارشات منجر به کوچک سازی تیم و حذف برخی 
از سرویس های پرهزینه و کم تقاضا شــد. همزمان، این موضوع منجر 
به آن شــد که انگیزه بیشتری برای توســعه ایده پلتفرم کارزار در دوران 
قرنطینه پیدا کنیم و در اســفند 98 با آزمایش یک مدل درآمدی جدید 
برای این وبسایت و نتیجه موفقیت آمیز آن، این پلتفرم که پیش از آن 
یک مسئولیت اجتماعی جانبی بود تبدیل به یک استارتاپ جدی شود. 
به طوری که در ماه های ابتدایی 1399 که هنوز در قرنطینه به سر می بردیم 
موفق شدیم چند میلیون کاربر جذب کنیم و به تدریج تیم جدیدی برای 
آن ایجاد کنیم. جالب آنکه تا این لحظه که تیم کارزار 22 نفره شده است، 
هنوز تمام اعضای تیــم به صورت دورکار و حتی از شــهرهای مختلف 

مشغول به کار هستند.

 مصاحبه با حامد بیدی

سوءمدیریت
مهم ترین پیشران مهاجرتی فعالین استارتاپی!
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تجربه قابل توجه دیگر نیز دوره های آموزشــی آکادمی اسپیرال بود 
که در دوران پیش از کرونا 8 دوره به صورت حضوری و با ظرفیت بسیار 
محدود برگزار شــده بود، اما کرونا باعث شد از شهریور 1399 این دوره ها 
نیز به صورت آنالین و وبیناری برگزار شود و این منجر به جهش بزرگی از 
نظر تعداد ثبت نام کنندگان فارغ از محدودیت های جغرافیایی، از داخل 
و خارج از کشــور شد و تعداد مشارکت کنندگان و میزان درآمد آن بدون 

افت کیفیت دوره تا شش برابر بیشتر شد.

 تاثیر وقایع اجتماعی و سیاسی در میل یا اقدام به مهاجرت در 
جامعۀ استارتاپی کشور

تأثیر وقایع سیاسی و اجتماعی، چه مثبت و چه منفی )و اغلب منفی( 
از چند جنبه در اســپیرال موثر بوده اســت. روحیۀ تیم و انگیزۀ رشد و 
پیشرفت، مســئلۀ مهاجرت اعضای تیم، کم شدن سفارش های بخش 
خصوصی، درگیری ذهنی مخاطبان و عدم تأثیرپذیری در تبلیغات و... 
برخی از این جوانب آســیب زا هستند. برای مثال در اعتراضات آبان 98، 
قطع ده روزه اینترنت منجر به توقف فعالیت های تیم شد و ما که همان 
زمان مشــغول تبلیغات و فروش بلیط های رویداد هفته دیزاین تهران 
بودیم، عمالً فروش مان متوقف شــد و پس از وصل شدن اینترنت نیز 
با سرعت بسیار کمتری نســبت به قبل ادامه پیدا کرد. از طرفی انصراف 
اسپانســرهای رویداد در کنار کاهش فروش، این رویــداد را تا مرز عدم 
برگزاری برد و ما صرفا به واسطه تعهدی که به مخاطبان داده بودیم و با 
همراهی تیم داوطلبان کمپین »من طراحم«، این رویداد را با هزینه های 
شخصی برگزار کردیم. این تنها یک نمونه از تبعات تصمیمات یکباره ای 

است که در این کشور گرفته می شود.
من بارها شــاهد اتفاقاتی نظیر این و بدتر از آن بــودم که بارها به 
دلیل وقایع سیاسی و اجتماعی در کســب و کارهای مختلف تاثیرگذار 
بود. بدون شک اتفاقات سیاسی اخیر نظیر رد صالحیت ها و یکپارچگی 
حاکمیت و اتفاقات ریز و درشتی ماند ســیلی زدن نماینده مجلس تا 
مطرح شــدن طرح صیانت از کاربران، در کنار شرایط فاجعه بار اقتصادی 
در بدنۀ جامعه و ادامــه یافتن تحریم ها منجر به ایجاد موج جدیدی از 
مهاجرت نیروهای نخبه اکوسیســتم استارتاپی شده است. به نظر من 
در حال حاضر یکی از اصلی ترین چالش های کســب وکارهای متوسط 
و بزرگ بحث مهاجرت نیروی انسانی اســت که در کنار موانع روزافزون 

حاکمیتی، چشم انداز توسعه را دچار تردید کرده است.
من شخصاً جزء استثنائاتی هستم که قصد جدی برای مهاجرت ندارم. 
از آنجایی که برای من تأثیرگذاری روی انســان ها بســیار لذت بخش تر 
از رشد مالی اســت و معتقدم کمتر جایی مثل ایران می توانم تأثیرگذار 
باشــم، عطای حقوق های وسوسه انگیز شــرکت های بین المللی معتبر 
را به لقایشان )فعال( بخشــیده ام. البته که این تا زمانی است که بتوانم 
بــه فعالیت هایم تا حد ممکــن ادامه دهم. چه بســا در صورت توقف 
فعالیت های استارتاپ کارزار و برخورد امنیتی با آن یا فیلترینگ آن دیگر 

چنین انگیزه ای باقی نماند.
از آنجایی که اســتارتاپ کارزار به نوعی در حــوزۀ خدمات پلتفرمی 
آنالین جــای می گیرد، بخش عمــده ای از فعالیت هــای اعضای تیم 
ضرورتاً وابســته به یک مکان خاص و یا حتی زمان خاص نیســت. 
بنابراین ما به راحتی توانســته ایم اعضای تیم را به صورت انعطاف پذیر 
و حتی از شــهرهای مختلف جذب کنیم. البته در این زمینه با چالش ها 
و پیچیدگی هــای فراوانی در حوزه مدیریت منابع انســانی نیز برخورد 
داشــتیم. به هر حال گسترش یک تیم به صورت غیرحضوری در حالتی 
که کمتر افراد به صورت حضوری همدیگــر را دیده اند، و همینطور عدم 

ارتباط پیوسته زیر یک سقف، انسجام تیم را کمتر می کند و می تواند به 
هم افزایی و هماهنگی بین اعضای تیم ضربه های جدی وارد ســازد. ما 
اما خوشبختانه با مشــاوره هایی که در این زمینه به صورت حرفه ای و 
مستمر دریافت می کنیم تاکنون توانسته ایم بهره وری بسیار قابل قبولی را 
در تیم داشته باشیم. جلسات ویدیویی استنداپ روزانه، ایجاد حلقه ها و 
گروه های تخصصی در تیم )مشابه مفهوم اسکوادها( و اعطای استقالل 
عمل به آنها، تعریف شرح وظایف مشخص و معیارهای دقیق سنجش، 
ایجاد سیستم گزارش روزانه و امکان اعطای بج )عنوان ( هایی حول محور 
ارزش های تیم توسط خود اعضا به یکدیگر و... برخی از ایده هایی بود که 

توانست خالء فعالیت حضوری را به شکلی متفاوت پر کند.

 سه موج مهم مهاجرتی را در این سال ها مشاهده کردم؛ سال 
88، 98 و پس از زمزمه های طرح صیانت!

در پاســخ به چالش های جذب نیروی کار باید بگویم که چه در شرکت 
اسپیرال و چه در اســتارتاپ کارزار همواره هنگام جذب نیروی متخصص 
بیشترین چالش ها را داشته ایم. زیرا نیروهای متخصص و با تجربه بسیار 
کمیاب بوده اند و این منجر به آن شده که میزان تقاضای نیروهای تازه کار یا 
کم تجربه با توقعات مالی باال بسیار بیشتر از حد توقع باشد. ما گاهی برای 
جذب یک نیروی جدید متخصص ماه ها بــه دنبال فرد مورد نظر بودیم 
اما یا پیدا نمی شد و یا اگر هم معدود مواردی بودند، به خاطر عدم تعادل 
نظام عرضه و تقاضا توقعات مالی ای بسیار بیشتر از عرف درآمد شرکت ها 
داشتند. بدیهی است اصلی ترین علت این موضوع در کنار دالیلی همچون 
عدم نظام آموزشی مناسب برای پرورش نیروی انسانی متخصص، بحث 
مهاجرت است. در حال حاضر اغلب کارمندان سابق تیم اسپیرال خارج از 
کشــور زندگی می کنند و در حال حاضر نیز چند نفر از اعضای تیم کارزار یا 

مشغول مهاجرت هستند یا تصمیم جدی به مهاجرت دارند.
شخصاً در طول دوره فعالیتم سه دوره مهم را به خاطر می آورم که موج 
عظیم مهاجرت نخبگان کامال ملموس بود: موج اول پس از وقایع سال 
88 بود که بسیاری از دوستانم مهاجرت کردند و حتی من هم به دعوت 
یک شرکت در سال 90 تصمیم به مهاجرت گرفته بودم، که البته بعدتر به 
خاطر قبولی در دوره دکترا و دالیل شــخصی دیگر منصرف شدم. موج 
دوم نیمه دوم سال 98 بود که با وقایع آبان ماه و سقوط هواپیما و خطر 
جنگ اوج گرفت و با شــروع کرونا به خاطر محدودیت در تردد متوقف 
شد، و موج سوم ماه های اخیر شروع شده که واردات دیرهنگام واکسن، 
عدم احیای برجام، مطرح شــدن قوانین عجیبی نظیر طرح صیانت، و 
چشــم انداز نه چندان روشــن وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را از 

اصلی ترین دالیل تقویب انگیزه مهاجرت می دانم.

 کارمندان جوان در کسب وکارها چگونه امیدوار و موثرند؟
نیروهــای جوان تر با مشــاهده کوچکترین بارقه های امید بســیار 
امیدوارتــر و پرانرژی تر می شــوند و با دیدن چالش ها، انگیزه رشــد 
و پیشرفتشــان کاهش می یابد. بنابراین در بازه های زمانی که رشــد 
کســب وکار ملموس بود یا چشم انداز روشــن تری قابل مشاهده بود 
همراهی بسیار پرانرژی تری از آنها دیده می شــد. این روزها به واسطه 
چشم انداز نه چندان روشــنی که اغلب مردم می بینند، نیروهای جوان 
نگاهی درازمــدت به همکاری با مجموعه ها ندارند و این ضربه جدی به 
میزان وافاداری ســازمانی آنها وارد می کنــد. البته به طور کلی همراهی 
و همدلی کارمندان را تابع متغییرهای بســیار زیادی می دانم که بخش 
عمده ای از آنها در حوزه مدیریت منابع انسانی و اعتقاد قلبی به مأموریت 

تعریف شده در کسب و کار قابل مدیریت هستند. 
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میثم صدیق در اســتارتاپ »کشــمون«، »درمانــه« و »ازکتاب« 
توسعه دهنده و یا مدیرعامل بوده است. او در پاسخ به پرسش های 
مرتبط با آسیب های توسعۀ استارتاپ در ایران به برخی از مهمترین 

عوامل آن اشاره کرده است:

 از چهار سال گذشته تاکنون در اکوسیستم استارتاپی کشور:
شروع كارم در اكوسیستم استارتاپی ایران با مجموعه »كشمون« 
بود. در آنجا به عنوان ســرمایه گذار بذری وارد شــدم. البته من تنها 
نبودم و مجموعه ای از دوســتان در این پروژه به عنوان سرمایه گذار 
مشــاركت داشــتند. درواقع انگیزۀ من برای ورود به اکوسیســتم 
اســتارتاپی ایران در سال 1396 با كشــمون بود، به واسطۀ داستان 
خیلــی جالب و ظرفیتی که برای توســعه کســب وکارهای بخش 
كشاورزی و توسعه روســتایی و از همه مهمتر مسالۀ آب داشت. با 
مجموعه كشمون به توسعه ای كه مدنظرمان بود نرسیدیم )در ادامه 
به آن برخواهم گشت(. در ســال های بعدتر به »درمانه« پیوستم. 
در آنجا به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شــروع به 
كار كردم، البته پیش از من این اســتارتاپ فعالیت داشت، پس از 
فعالیت در این مجموعه مجبور به توقف فعالیت آن شدیم، دست کم 

تا زمانی که شرایط مطلوب آن فراهم شود. بعد از درمانه حدود یك 
و نیم ســال در استارتاپ »از كتاب«  فعالیت داشتم و در حال حاضر 
هم در »رادیو گوشــه« مشغول به فعالیت هســتم. به طورکلی من 
حدود پنج سال گذشته را به طور مســتمر در اكوسیستم استارتاپی 

حضور داشتم.

 چالش های بین المللی: تحریم ها نگذاشتند با »کشمون« 
به صادرات زعفران برسیم.

كشــمون یكی از اســتارتاپ هایی بود كه به امید گشایش های 
برجام، شــکل گرفت. چون هدف اصلی آن فــروش زعفران به دیگر 
كشورها بود. یعنی از همان ابتدا در كشــمون اهدافی بین المللی را 
دنبال می کردیم؛ ما قصد داشتیم كه بر بازار های جهانی خصوصاً اروپا 
و آمریكا متمركز شــویم. البته فروش زعفران را در برخی از كشورهای 
اروپایی هم آغاز كردیم اما متأسفانه به دلیل اتفاقاتی كه بعد از برجام 
افتاد، عماًل این هدف محقق نشد چون انتقال پول،  تعامالت تجاری 
و به طورکلــی فعالیــت در بازارهای بین المللی برای كشــوری كه در 
شرایط تحریم، بسیار دشوار است. بنابراین ما مجبور شدیم به جای 
رشد عمودی، رشد افقی داشته باشــیم؛ درواقع با متنوع كردن سبد 

 مصاحبه با میثم صدیق

تحریم و چالش های قانونی
مهمترین مانع رشد فراملی استارتاپ های ایرانی
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محصوالت مان و تعیین بازار هدف داخلی، ناچار شــدیم به ســمت 
رشد افقی روی  آوریم. با این تفاسیر می توان گفت که در حال حاضر 
»كشــمون«، ســبد محصوالت خود را به محصوالتی افزایش داده 

است كه اصاًل در ایده اولیه این تجارت نبود.

 چالش های داخلی: قوانین کهنه، روند بروکراتیک فرسایشی 
نهادهای دولتی

مســئله تحریم و برهم خوردن برجام از جنبه بین المللی چالش ها 
بود. اما در داخل کشور هم ما مشكالتی داشتیم؛ برای مثال می توان 
به تجربۀ دردناک مان در اســتارتاپ »درمانه« اشاره کرد: مهمترین 
نقد در این باره، آن اســت که بخش دولتی بســیار كند و عقب تر از 
فعالین استارتاپی اند. به نظر می رســد آنها برای یک تصمیم ساده، 

ماه ها وقت تلف می كنند.
به عنوان نمونه زمانی که من در حال  توسعۀ درمانه بودم، سازمان 
گردشگری کشــور ادعا می كرد كه حوزه گردشگری سالمت مرتبط به 
بخش ماست و از طرف دیگر هم وزارت بهداشت ادعا می كرد كه این 
نوع کســب وکارها مربوط به وزارتخانه ی آنهاست. تقریباً یك سال 
به همین منوال، بر سر دعوای ســازمان گردشگری و وزارت بهداشت 
تلف شد و نهایتاً هم هیچ تصمیم درستی برای آن گرفته نشد و هنوز 

هم این بخش متولی خاصی ندارد!
مشكل دیگر این است که کاًل بخش دولتی ما قوانین مشخص و 
روشنی برای شروع فعالیت های استارتاپی ندارد و اگر هم این قوانین 
موجود باشند، به دلیل قدیمی بودن، کارایی الزم را ندارند؛ برای مثال 
دربارۀ درمانه، وزارت بهداشــت قانونی در رابطــه با فعالیت چنین 
کسب وکاری نداشــت و در آن زمان به قانونی مربوط به سال 1346 

استناد می كرد كه به هیچ عنوان راهگشا نبود.
این چالش ها خسته و عصبی کننده اند. چون شما از دولت انتظار 
دارید كه درســت عمل كند و به خوبی حمایت کند ولی تقریباً تمام 
كاری كه نمی كند، همین است! من به یاد دارم در یكی از جلسه هایی 
كه با یكی از وزرا داشتم این بحث مطرح را مطرح کرد كه ما چه کاری 
می توانیم برای تسهیل فعالیت اســتارتاپی شما انجام دهیم و من 
گفتم بهترین كاری كه شما می توانید انجام دهید، کاری  نکردن است! 
چون شما در ســمت ما نیستید و با مشــكالت فعالین استارتاپی 
ناآشــنایید. فقط می خواهید جیب من را مدیریت كنید اما وظیفه 
شــما مدیریت كردن جیب من نیست شما باید مسائل کالن را حل 
كنید. برای فعالین استارتاپی كه پر از ایده و انرژی هستند بزرگ ترین 

خدمت، حذف همین موانع قانونِی دست وپاگیر است.
تمام اســتارتاپ ها بعد از طی مراحل اولیۀ رشدشــان، برای رشد 
به بازارهای بین المللی نیاز دارند. در كشــور ما همین مسئلۀ مهم به 
دلیل احمقانه بودِن قوانین صادراتی، یك گلوگاه محسوب می شود. 
برای نمونه ما در کشــمون، زعفران را در ایــران _ در نظر بگیرید که 
ســال خوبی برای زعفران نبوده و آن را گران می خریم و می فروشیم_ 
مثقالی 180 هــزار تومان به مصرف کننده نهایــی تحویل می دهیم؛ 
یعنی هر مثقال، چهار یورو. اگر من زعفران ایران را در اروپا به ازای هر 
گرم، 15یورو بفروشــم؛ یعنی برای من در ایران گرمی یك یورو هزینه 
دارد و می توانم آن را در اروپا به ازای هر گرم، 15 یورو بفرشــم. ببینید 
كه همین کسب وکار اگر سریع و بی دردســر انجام شود، چه سود و 
ارزآوری برای كشــور دارد. اما متأســفانه قوانین صادراتی ما آن قدر 
دست وپاگیر هســتند كه این فرصت را از كشور و فعالین استارتاپی 
ســلب كرده است. همین قوانین دســت وپا گیر موجب شده كه ما 

رفته رفته از بازارهای جهانی در حال حذف شدن هستیم. از بازار فرش 
حذف شدیم، از بازار پســته و زعفران در حال حذف  شدن هستیم و 
این روند ادامه دارد و كشــورهای دیگری همچون چین و اسپانیا و 

افغانستان جای ما را می گیرند.

به  محدودیت ها،  با  هم  »ازکتاب«  بین المللی  ظرفیت   
طرحی ملی محدود ماند.

ایدۀ اولیۀ اســتارتاپ »ازکتاب«، از ســال 1397 شــروع شد. این 
استارتاپ در تالش است که معنای دسترسی خوانندگان به اطالعات 
و کاالی کتــاب را با اســتانداردهای کتابخانه ملی و تجاری ســازی 
جدیدتری از فرایند ســنتی بازار نشر متناسب با فضای آنالین، تغییر 
دهد. و به نوعی عدالت دسترســی به کتاب ایجاد کند. شاید بتوان 
گفت كه اســتارتاپ »ازکتاب« به دلیل اینكــه تعامل خیلی زیادی با 
دولت نداشت، مسیر فعالیِت ســاده تری برای ما بود. از این جهت 
که فروشــندگان خصوصی از سویی و در طرف دیگر خریداران نهایی 

بودند. پلتفرمی هم بود كه قوانین آن از قبل وجود داشت.
گرچه این اســتارتاپ به لحاظ فعالیت با آسودگی بیشتری همراه 
بود اما ما در »ازکتاب« به واســطۀ همان محدودیت های بین المللی 
مجبور شدیم از بخشی از خواســته ها و رؤیاهایمان دست بكشیم. 
ما از ابتدا قصد داشــتیم که بازار خود را به کشــورهای همسایه یا 
كشــورهایی كه کتاب های فارســی در آن طرفدار دارد، گســترش 
دهیم كه این امر هم به دالیلی که گفتم، محقق نشــد. بازار بزرگی در 
کشورهایی که كتاب های فارسی در آنها طرفدار دارد؛ در بخش بزرگی 
از هند، پاكستان، افغانستان و تاجیكستان، اما ما عماًل مجبور شدیم 

كه از بازار بین المللی چشم پوشی كنیم.
با تمام این توضیحات اگر شــما امروز برای یک تجارت صادراتی 
برنامه ریزی كنید، در دو ســال دیگر از شــما بپرسم كه آیا کسب وکار 
شما به نتیجه ای رســید؟ با اطمینان خیلی باالیی جواب شما منفی 

خواهد بود!

 علت اصلی مهاجرت فعالین استارتاپی، ناامیدی و  ناروشنی 
آینده است!

مســئلۀ میل به مهاجرت به نظر من در هر دو ســطح )مدیران و 
همكاران( قابل مشاهده و لمس است. تصور می كنم كه در سال های 
اخیر این موضوع با بدترشــدن شــرایط، بیشتر هم شــده باشد. از 
ابتدای امسال تا امروز پنج همكار خیلی خوبم را به دلیل مهاجرت از 
دست  داده ام؛ همكاران خوبی که به توانایی و مهارت هایشان اعتماد 
داشتم و بالطبع جایگزین كردن آن ها بســیار دشوار است. بنابراین 
تجربه و حس من می گوید كه میل به مهاجرت و به طورکلی مهاجرت 
در سال های اخیر با افزایش بســیار زیادی همراه بوده است و دلیل 
عمده آن  هم شاید نه شرایط سخت، نه تحریم و نه قوانین دست وپا 
گیر بوده باشد، بلكه به نظر من مهم ترین دلیل آن ناامیدی و درواقع 
روشن نبودن آینده اســت. من به طورکلی فردی امیدوارم، هنوز هم 
هســتم اما واقعاً در حال حاضر 10 درصد از آن چیزی هستم كه پنج 
سال پیش بودم. یعنی همیشــه فكر می كردم اگر یك نفر پنج یا ده 
ســال پیش به من می گفت که قصد رفتن از كشــور را دارد، حتماً 
مخالفت می کردم و می گفتم اگر ما برویم چه کسی باید اینجا بماند 
و بسازد؟ نه اینكه منتی  بر كشور داشته باشیم، وظیفه ما این است 
كه اینجا بمانیم، ایســتادگی كنیم و بسازیم چون اینجا بزرگ شدیم، 

اینجا درس خواندیم و از منابع این كشور مصرف كردیم.
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 بی ثباتی: سازمان را با سقِف پیش بینی روزانه پیش ببریم!
من نیز تا حدود شــش ماه دیگر احتماالً از ایران خواهم رفت. البته 
من هیچ گاه قصــد مهاجرت دائمی را ندارم و نداشــتم و نمی خواهم 
تمام تالش ها و ســرمایه هایی كه در داخل کشور كسب كردم را نابود 
كنم. اما همیشه فكر می كنم من كه حاال یك پسر شش ماهه دارم، آیا 
او در آینده همین فرصت ها را خواهد داشت؟ در ایران برای او آینده ای 

با رقابت عادالنه برایش متصور هستم؟
این برای من بسیار دشوار است، چون همواره می خواستم در ایران 
بمانم و االن به دلیل اینكه نمی توانم آینده روشــنی را متصور باشــم، 
مهاجرت خواهم کرد. البته آینده تاریکی هم نمی توانم متصور باشــم، 
درواقع هیچ آینده ای نمی توانم متصور باشــم و این آن نكته ای است 
كه خیلی از فعالین را اذیت می كند. من نمی دانم كه شــش ماه آینده 
باید یك نقشۀ تجارت بین المللی تعریف كنم یا برنامۀ تجارتی داخلی؟ 
روی چه قیمت ارزی باید حساب كنم؟ روی چه قیمت نیروی انسانی 
باید حســاب كنم؟ اصاًل نمی دانم شــرایط بهتر یا بدتر می شود و این 
 همه چیز را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. و این موضوع برای كسی كه 
می خواهد فعالیت تجاری داشته باشد، خیلی دشوار است. یعنی شما 
باید برای شركت و فعالیت اقتصادی خود برنامۀ روزانه داشته باشید و 
این اشتباه محض است. مگر كسی می تواند بدون چشم انداز پنج یا 
ده ساله، آینده ای برای کسب وکار خود متصور باشد و برنامه ریزی كند. 
ما اگر چشم انداز پنج ساله یا ده ساله هم نداشته باشیم، همین که من 
بتوانم برای یك سال آینده ام برنامه ریزی كنم و مطمئن باشم كه در یك 
سال آتی شــرایط ثابت و پایدار خواهد بود، كفایت می كند. همین که 
همكاران من، آرامشــی نسبی داشته باشــند و بدانند كه در یك سال 
آینده، مبلغ مشــخصی درآمد دارند، کافی است. متاسفانه تمام این 

نکته ها موجب مهاجرت فعالین استارتاپی می شود.

به  میل  وضعیت  مدیریتی  سطح  از  پایین تر  سطوح  در   
مهاجرت و به طورکلی مهاجرت چگونه بوده است؟

وقتی ناامیــدی در جامعه ای غالب می شــود و بر همــه افراد اثر 
می گذارد، همه افراد جامعه با توجه به مرتبه های شــغلی، تحصیلی 
و توانایی شان، به نوعی با این ناامیدی درگیرند. این ناامیدی به قدری 
تأثیرگذار بوده كه برای مثال یکی از همکارانم که پیشتر به پیشنهادی 
از شرکت »اپل« داشت، موافقت نکرد، ســال گذشته به دلیل همین 
ناامیدی به كشــوری با ســطح پایین تر و شركتی ســطح پایین تری 
نسبت به پیشنهادهای گذشــته اش مهاجرت كرد. حتی در وضعیتی 
بدتر می توانم به دوستانی اشــاره کنم که تمایل شدیدی به زندگی در 
کشور ترکیه دارند، صرفاً به این دلیل که اینجا نباشند؛ یعنی بخواهید 
در کشوری که نه توســعه یافته  است، نه دموكراتیك و حتی نه شرایط 
اقتصادی خوبی دارد، گویی این افــراد فقط می خواهند که مهاجرت 
کنند؛ افرادی که حاضرند در تركیه كارگری كنند و فقط اینجا نباشــند. 
من قضاوتی اخالقی به این موضوع ندارم و حتی اگر كســی قصدش 
را از مهاجرت به ترکیه به من بگوید، حتماً با او موفق نخواهم بود ولی 
مسئلۀ مهم، دلیل این فرد برای مهاجرت نیست و كاری هم به  درستی 
یا غلط  بودن این تصمیم ندارم، نكته مهم این اســت كه شما این فرد 

را از دست  داده اید.
بنابرایــن اینكه ما می بینیم دامنۀ موضــوع ناامیدی و مهاجرت به 
اقشــار مختلف جامعه، فارغ از طبقۀ اجتماعی شــان رســیده است، 
نشان از یك خشم اجتماعِی ترسناك اســت؛ یعنی وقتی درآمد افراد 
را نســبت به بیست سال گذشــته مقایســه می كنید، حقوق پایه از 

حدود 400 دالر به حدود 100 دالر کاهش یافته است یعنی واقعاً فاصله 
چندانی با كشــورهای توســعه نیافته و عقب مانده نداریم. بنابراین 
نیروی كار ایرانی به فاصله این بیســت سال بسیار ارزان شده است و 
در چنین شرایطی شــما به فردی كه به طور مثال 100 دالر درآمد دارد، 
پیشــنهاد كار 200 دالری در كشوری حتی با شرایط برابر یا بدتر از ایران 
را هم بدهید، حتماً این پیشــنهاد برای او جــذاب خواهد بود. یعنی 
در چنین وضعیتی، طبیعی  اســت كه افراد مهاجــرت كنند. حتی اگر 
این فرد مهاجرت هم نكنند، كیفیت منابع انســانی طی این سال ها، 
به دلیل اینكه از رضایت فردی از کارشــان ندارنــد، همواره افت كرده 
است. بنابراین این رضایت  نداشــتن به وضوح در شركت ها مشاهده 
می شــود و من به عنوان كارفرما، نمی توانم راه حــل جامعی برای آن 
داشته باشم. چون درنهایت من هم وضعیتی بهتر از همکارانم ندارم، 
خیلی اگر هوشمندانه برخورد کنم، بتوانم همین نیروها را حفظ کنم و 
حقوقشان را به موقع پرداخت كنم؛ درواقع و همین که بتوانم شركتم را 

سرپا نگه دارم، كار بزرگی كرده ام.

 به تعادل خواهیم رسید اما تا آن زمان سرمایه های انسانی 
زیادی از دست خواهد رفت!

خیلی از فعالین اســتارتاپی در ســال 1396 به ایران آمدند، چون 
اعتقاد داشــتند كه بازار ایران رقابتی نیست و نیاز به خالقیت باالیی 
ندارد. انگار همه چیــز برای بار اول اتفاق می افتــد و این اتفاق یعنی 
نداشــتن رقیب و ایده جدی برای شروع و پیشبرد کسب وکار  که یك 
مزیت محسوب می شــود اما االن خیلی از این افراد دوباره مهاجرت 
كرده اند و این اتفاق خوبی نیست چراکه هم به ضرر كشور است و هم 
اینكه كسی كه اینجا اداره یك کســب وکار را بر عهده داشته احتماالً با 
مهاجرت به عنوان یك كارمند یا متخصص به یك تیم استارتاپی اضافه 
شده اســت. چون خیلی از افراد در بدو مهاجرت و در سال های اولیه 
مهاجرت خود نمی توانند کسب وکارشان را در كشور جدید شروع كنند. 
و این موضوع خیلی تلخ اســت كه فردی با چنین ویژگی هایی بعد از 

مهاجرت خیلی سخت می تواند به جایگاه قبلی خود برسد.
سال 1395 كه برجام امضا شــد و آن شور اشتیاق در جامعه ایجاد 
شــد، در همین مدت ســه كنفرانس آی بریج در بارســلونا، برلین و 
سانفرانسیســكو برگزار شد و فعالین استارتاپی شــبكه های ارتباطی 
خوبی را ایجاد كردند، حتی برخی از چهره های سرشناس برای مشاوره، 
هدایت و انتقال تجربه به ایران آمدند. این امید خیلی خوبی بود اما 
این نگرانی همیشــه وجود داشــت كه اگر این امید از دست برود تا 
چند ســال ما دوباره باید منتظر برگشت این امید باشیم و وقتی امیِد 
برجام از دســت رفت، انگار ما وارد نوعی تاریکی شدیم، سیاهی که به 
نظر من هنوز هم به قعر آن هم نرســیده ایم و من فكر می کنم شرایط 
بدتر از این هم برای فعالین استارتاپی در ایران وجود دارد. انتقادی كه 
ما همیشه به آقای روحانی داشــتیم این بود که پس از برجام، نقشۀ 
شمارۀ دوم و جایگزینی نداشت؛ متاسفانه تمام تخم مرغ ها را در سبد 

برجام گذاشته بودند.
به نظرم این پایان ماجرا نیســت و شــرایط بهتر خواهد، چون ما 
مجبوریم به نوعی تعادلی برسیم. ما مجبوریم كه با دنیا تعامل داشته 
باشــیم. ما مطلقاً نمی توانیم كره شمالی شویم، چون اصاًل مختصات 
آن را نداریم. كره شمالی هم اگر در منطقه خاورمیانه بود مجبور می شد 
كه با دنیا تعامل كند. بنابراین ما به این تعادل خواهیم رسید اما نكته 
این است كه مشخص نیســت تا زمانی كه ما به این تعادل برسیم، 

چقدر انرژی، منابع انسانی و سرمایه از دست خواهیم داد.
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 سال تاسیس و حوزۀ فعالیت استارتاپ:
شــرکت توســعه انــرژی آب مانا، شــرکت اســتارتاپی در حوزۀ 

محیط زیست است و در 28 بهمن 1393 تاسیس شد.
به نظر من کرونا بر اکوسیستم اســتارتاپی ایران، درمجموع تاثیر 
مثبتی داشــت. چراکه اصطالحاً بوِم خیلی سنگینی را در بازار آنالین 
ایــران ایجاد کرد. بــه  صوت عمومی می توان گفت که شــرکت های 
اســتارتاپی در این سال ها افزایشــی جدی در نرخ سهم بازار داشتند. 
بدیهی ست که  اســتارتاپ ها در این حوزه نسبت به  هم متفاوت اند؛ 
برای مثال همان طور که اســتارتاپ های بخش گردشــگری آســیب 
دیدند، در حوزۀ استارتاپ های تصفیۀ آب و محیط زیست هم شاهد 

تاثیری منفی بودیم.

 تغییر مثبت الگوی کاری پس از کرونا
با این حال به  طور کلی تاثیر کرونا در تغیر الگوی همکاری ها، سبک 
کار و... خیلی جدی بوده است. برای مثال من در سفرها و همکاری هایم 
با کشورهای دیگر مشــاهده می کردم که سهم قابل توجهی از روابط 
میان کارمندان در این شــرکت ها، از راه دور بوده است. در آن سال ها 
تصور می کردم که در ایران نتوانیم چنین شــبکۀ همکاری هایی ایجاد 
 شــود و پس از کرونا دیدیم که الگوها تغییر کرد و تجربه های خوبی 

ایجاد شد.
پــس از افزایــش تعــداد اســتارتاپ ها، آنها با فرهنگ ســازی 
را  کاری  فرهنــگ  از  مدیریتــی، ســبک جدیــدی  رویه هــای  در 
گســترش دادند. از اســتخدام، آموزش و همراهی بــا کارمندان در 
پیشــرفت ســازمانی. این مســئله تاثیرگذاری گســترده ای داشته 
 کــه می تــوان گفت کــه در تغییر الگوهای بازار ســنتی هــم تاثیر 

گذاشته است.

 در وضعیت شبه مهاجرتی ام و بعد از 8 سال کاِر موفق، شرکت 
را متوقف کردم!

اخیراً در مقاله ای می خواندم که ناامیدی نسبت به آینده، مهمترین عامل 
میل به مهاجرت است. وقایع و اخبارهای سیاسی و اجتماعی در این میان 
مهم بوده انــد. فارغ از افزایش مهاجرت در معیارهای کّمی، ناامیدی میان 
فعالین کسب وکارهای آنالین نیز موجب می شود که نتوانند برنامه ریزی 
بلندمدتی تعریف کنند. می توانم بگویم در همین مدت سه نفر از دوستانم از 
ایران رفتند. خودم هم در وضعیتی شبه مهاجرت هستم؛ یعنی کسب وکاری 
در ایران دارم اما خانواده و زندگی ام در انگلستان است، چون تصور می کنم 
افق کار برای ســال های آینده وجود ندارد و دقیقاً به همین دلیل است که 

بعد از 7_8 سال کارِ موفق، توسعۀ شرکت را متوقف کردم.

 گروه های مرجع علمی در پی معنابخشی جدیدی به جامعۀ 
ناامید باشند!

فارغ از اینکه ناامیدی از بهبــود وضعیت، موجب مهاجرت فعالین 
استارتاپی می شــود، به نظرم در جامعۀ ایران با ناراحتی های اجتماعی 
دربارۀ افرادی که می مانند در مقابل کســانی کــه می روند، مواجهیم. 
درواقع بــا نوعی پمپاژ ناامیــدی این روزها درگیریــم که حاکمیت و 
دولت به آن بی توجهنــد. بنظرم باید نوعی افزایی دربــارۀ افرادی که 
در ایران ماندند ایجاد شــود که از این سیطرۀ ناامیدی در بیایند؛ مثال 
گروه های مرجع باید کمی موثرتر باشند، هرچند اعتبار گروه های مرجع 
سیاسی تا حدود زیادی از دست رفته است.  خوب است که گروه های 
مرجع علمی، مانند اســاتید دانشگاه  ها، انجمن های فارغ التحصیالن 
دانشــگاه ها و مانند این ها، در پی نوعی معنابخشی جدید در زندگی 
جمعی باشند تا هم کسانی که مهاجرت کردند و هم کسانی که در هوای 

مهاجرت از ایران مانده اند را دریابیم.

 مصاحبه با هادی کهولی

تحریم ها سقف برنامه ریزی ها را كوتاه كرد!



73 مهاجرت نامه

هادی فرنود، در استارتاپ های »پاکت«، »کاموا« و »هماهنگ« 
ایده پرداز و توسعه دهنده بوده است. او دربارۀ ظرفیت و چالش های 

توسعۀ استارتاپی ایران گفت:
اگر سنگ اندازی نکنند، ظرفیت اکوسیستم در ایران وجود دارد.

  در بخشی از سوال تان گفتید که تعداد سرمایه گذاری خطرپذیر 
در نیمۀ اول امســال طبق گزارش اتاق بازرگانی به 30 سرمایه گذاری 
خطرپذیر رسیده اســت و به نظر من از این تعداد هم کمتر است. 
در سال های 96 و امید به برجام و گشایش های پس از آن، فعالین 
استارتاپی مهاجرت کرده به بازار استارتاپی کشور بازگشتند، بازاری که 
امکان خالقیت داشت و افراد  با رقابت های حداقلی می توانستند 

کسب وکارشان را راه  بیاندازند.
من مخالف این حرفم که ایران قابلیت ایجاد زیســت بوم آنالین 
و اکوسیستم اســتارتاپی به شکلی فراگیر را ندارد، وضعیت خدمات 
استارتاپ های ایرانی را با سال های گذشته مقایسه کنید؛ استارتاپ ها 
با رفع نیازهای کوچک و بزرگ، زندگی را برای ما آسوده تر کرده اند.

اما سیاست گذاران با تصمیم گیری های عجیبی که سیاست گذارهای 
حوزۀ مرتبط با استارتاپ ها می گیرند، وضعیت عمومی این بخش را 
با ناامیدی بیشتری همراه می کنند؛ سنگ اندازی های عجیبی مانند 
طرح صیانت و ای نماد کــه امیدهای حداقلی را هم از بین خواهد 

برد.

 مصاحبه با هادی فرنود

ظرفیت اكوسیستم استارتاپی ایران را دست كم نگیریم!
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محسن مکرمی، عضو گروه مرکزی منابع انسانی دیجی کاالست. 
از او دربــارۀ وضعیت میل یا اقدام به مهاجــرت در میان کارمندان 

دیجی کاال پرسیدیم:
در این ایام از تیم مرکزی هشــتادنفرۀ منابع انسانی دیجی کاال، 5 

نفر مهاجرت کرده اند.
به زودی گزارش ساالنۀ منابع انسانی دیجی کاال نهایی و اطالعاتی 
دقیق در این باره منتشــر خواهد شد. اما اکنون می توانم بگویم که 
فقط از گروه مرکزی منابع انسانی دیجی کاال _که تیمی 80 نفره اند_ 5 
نفر مهاجرت کرده اند. این درحالی ست که اغلب کشورها باور دارند 
که بهتر اســت متخصص منابع انســانی، بومی و اهل همان کشور 

باشد.
درخصوص میــل به مهاجرت میــان کارمنــدان دیجی کاال هم 
می توان گفت که اینجا هم بخشــی از جامعه است و تمایل کارکنان 
اینجا هم مانند افراد جامعه است، از متخصص های حوزۀ تکنولوژی 
تا رشته های دیگر. بســیاری از همکارهایم در فکر مهاجرتند یا برای 
آن اقدام جدی داشته اند، عده ای هم که فارغ التحصیل دانشگاه های 
خوبی اند، اصطالحاً ویزایشان در جیب شان است و راه دشواری برای 

رسیدن به ویزا ندارند.
بخــش دیگری از افــراد باتخصص، اگــر لزومــاً آمادگی فوری 
برای خروج از کشــور را نداشته باشــند، با موقعیت های دورکاری و 
حقوق های دالری در ایران مشــغول به کارند که اتفاقاً با نرخ حقوق 
بسیار پایین نسبت به حقوق  در کشــورهای اروپایی و نرخ حقوق 
خیلی خوب با توجه بــه میانگین دریافتی در ایران، با صرف زمانی 
معقول، دســتمزد قابل توجهی )سالی 1700 یورو یا دالر( دارند. گرچه 
فــرد در این مدل از دورکاری، لزومــا به طورفیزیکی مهاجرت نکرده 
است، اما به هرحال با این نوع فعالیت، می توان گفت که تکنولوژی 

از ایران خارج می شود.
افــرادی که در دیجی کاال برای چند ســال می مانند، به واســطۀ 
کار متنوع و شــبکۀ درهم پیوستۀ مشــتری، فروشنده و... افرادی با 
توانمندی باال محسوب می شــوند. اما از آنجایی که دیجی کاال نیز 
از جامعۀ ایران جدا نیســت، کارمندان اینجا هم با همان مشکالت 
اجتماعی دست وپنجه نرم می کنند. با این تفاسیر، میل به مهاجرت 
کارمنــدان دیجــی کاال را باید با همان متغیرهایی ســنجید که کل 
جامعه با آن بررســی می شــوند؛ اینکه افراد به چه میزان از زندگی 
در اینجــا شــادند؟ و وضعیت اجتماعی تا چه میزان بر احســاس 

ناخشنودی  شان تاثیر می گذارد؟
طرح صیانت: یک نخبه در مصاحبه ای کاری با دیجی کاال می گفت: 

»اگر اینترنت را از من بگیرند، شما هم مرا نخواهید خواست!«
رویکرد دیجی کاال با طرح صیانت مثبت نیست. چراکه این طرح 
منجر به تضعیف کسب وکارهای   کوچک و نوپا می شود. گرچه این 
امر به ظاهر به نفع دیجی کاالست، اما ما خواستار عدالت در فضای 

رقابتی هستیم.
به طور کلــی همه چیز دربارۀ طرح صیانت در ابهام اســت. اینکه 
قرار اســت چه کاری انجام شــود؟ این طرح چه مشــکلی از ایران 
حل می کند؟ کشــورهایی که چنین طرحی ندارند، چه مشــکالتی 
دارند؟ تمام این ها سواالتی ســت که در این باره مطرح می شود. در 
مصاحبه ای با یک متخصص آتی -کــه برای کار در دیجی کاال آمده 
بود و گفته بود تا شش آینده در ایران هستم- پیشنهاد دادم که اگر 
در اینجا بمانی، آیندۀ شغلی و امکان پیشرفت و درآمد قابل توجهی 
خواهــی داشــت و او در جواب گفت: »من فقط بلــدم با اینترنت 
کار کنم، اگر با طرح صیانت، آن هم نباشــد، شــما هم مرا نخواهید 

خواست!«

با طرح صیانت نخبگان به ماندن دلگرم نخواهند شد!

 مصاحبه با محسن مکرمی
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 مصاحبه با بهار سیار

در میان استارتاپی ها

عمده  فعالیت استارتاپی بهار سیار در دو مجموعۀ رسانه »زیمانیوز« 
تاسیس شده در سال 1394 )رسانه خبری در حوزه آی تی ( و  هلدینگ 
»نیک اندیش«، تاسیس شــده در سال 1397 ) زمینه رمزارز و پرداخت 

های بین المللی( است.
او دربارۀ فرازونشیب اکوسیستم ایران در این سال ها گفت:

 ناامیدی و افزایش مهاجرت در میان استارتاپی ها
به نظرم به طور کلی اکوسیســتم استارتاپی ایران چه قبل از کرونا و 
چه بعد از آن با مشــکالت زیادی از جمله مشــکالت قوانین دسته و 
پنجه نرم می کرد و هم اکنون نیز با آن درگیر است. قبل از کرونا، نوعی 
ثبات کاری و قوانینی بین ســرمایه گذاران و نیروی کار به وجود آمده 

بود.
عالوه بر این نکته ها، دورۀ کرونا با روزهای آخر دولت و آخر مجلس 
قبل مواجه شد و به نوعی آشفتگی همزمان با مشکالت جهانی کرونا 
در این اکوسیســتم به وجود آمد. تغییر دیگر در این زمینه، گسترش 
دورکاری و افزایش کارهای فریلنسری بود. این نکتۀ آخر، پیش زمینه 

آغاز مهاجرت نیروی های کاری از ایران شد.

عالوه بر این مواردی که گفته شد، در خیلی از این تجربه ها، شاهد 
بی مســئولیتی نیروهای دورکار بودیم و همزمان ســرمایه گذاران و 
کارفرماها نیز در پرداخت حقوق به مشــکل خورده بودند. رفته رفته 
این مشــکالت منجر به مهاجرت نیروهای متخصص از ایران شــده 
اســت. درنهایت به نظرم فقدان همکاری منســجم و سازنده میان 

دولت و بازار علت اصلی این عوامل است.
همــۀ این موارد را با طرح صیانت در نظــر بگیریم که با ناامیدی 
نیروی کار ایرانی همراه بوده اســت. میل به مهاجرت میان همکاران 
من متاسفانه زیاد است، در نظر بگیرید استخدام نیروی متخصص از 
نیروی متخصص آتی تا تولیدمحتوا کار آسانی نیست. در بعدی دیگر 
به خصوص که ما در اکوسیســتم رمزارزی کشور که  یک اکوسیستم 
نوپا محســوب می شویم، تاثیر وقایع سیاسی و اجتماعی این چنینی 
و آسیب های ناشی از ضعف های قانونی از نهادهای دولتی بر چنین 

استارتاپ هایی بیشتر است.
البته که ما نیــز مانند تمام مجموعه هایی کــه دلگرم به همدلی 
همکاران مجموعه شان با مشکالت روبرو می شوند، همراهی و همدلی 

همکارانم را در دوره های دشوار کاری دیدم و سپاسگزارم.

 سه گانۀ كرونا، دوركاری و مهاجرت 
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 مصطفی سعیدنژاد، موسس استارتاپ »شبکه مترجمین ایران«، 
»ترنسلیت« و »ساترا« است. درواقع وب ســایت ترنسلیت پلتفرم 
ارائه خدمات زبانی در حوزۀ غیررســمی و ســاترا هم در زمینۀ ارائۀ 

خدمات رسمی و دارالترجمه فعال است. 
او دربارۀ پیشــران های عمدۀ مهاجرت و چالش های اکوسیستم 

استارتاپی ایران گفت:

 کرونا، موجب بقا و توسعۀ اغلب استارتاپ ها:
به نظرم جز کســب وکارهایی که با ســفر در ارتباط بودند، عموِم 
کســب وکارها فضای بهتر و رشد بیشــتری را تجربه کردند. ما هم 
در ترنســلیت، رشــد خوبی در این دوران داشــتیم اما در ساترا که 
تاحدودی به ســفرهای خارجــی مرتبط بود، افــت قابل توجهی را 
تجربه کردیم. البته پلتفرم های آنالین درکل نســبت به مشابه های 
غیراینترنتی  و کســب وکار ســنتی بهتر دوام آوردند. ما نیز در ساترا 
نسبت به بسیاری از دارالترجمه های سنتی که تعطیل شدند، گرچه 

با افت، اما دوام آوردیم و مخاطب هایمان را در بازار داشتیم. 

 ازدست رفتِن حدود 90 درصد فروش ارزی مان نسبت به 
دوران تصویب برجام!

وقایع سیاســی و اجتماعی در کار ما تاثیر بسیاری داشته است،  
به خصوص برای مــا که فروش ارزی هم داریــم و در بازار بین المللی 
ما را به عنوان تقریباً بزرگترین ســرویس دهندۀ خدمات ترجمۀ زبان 
فارســی می شناســند. جالب اســت بدانید که به دلیل تحریم ها، 

نسبت به سال 2018 _سال تصویب برجام_ حدود نود درصد فروش 
ارزی مان را از دســت دادیم و درواقع امروز فقط ده درصد آن مبلغ 
را داریم. روی هم رفته، این نکات و برنامه های توســعه ای ما در این 
زمینه دچار اختالل شــده و باید بگویم که نمی توانیم به گســترش 

مطلوب برسیم، 

 کسب وکاری که با کوشش در ایران توسعه  یافته؛ مانع 
اصلی مهاجرتم از ایران

 با اینکه پس از کوشش هایمان توانستیم اعتمادسازی مناسب و 
جذب گستردۀ مشتری داشته باشــیم، اما با وجود تحریم ها آن رقم 
مناسب ِ سود را نتوانستیم به دست آوریم. اما با زیادشدن استقبال 
مردم نســبت به مهاجرت و نیازشــان به ترجمه، ما هم رشد خوبی 
داشتیم. البته همین رشِد کسب وکارمان موجب دلگرمِی ماندن در 
ایران شده است. درواقع درمجموع وضعیت کسب وکارهایی که من 
در این سال ها تجربه کردم، خوب است، اما پیش بینی  هایی که برای 
توسعه در بازار بین المللی داشتیم به ســرانجام نرسید و از این نظر 

ناراحت کننده است. 
در میل یا تصمیم بــه مهاجرت خودم هم بایــد بگویم که نوعی 
دودولی در ذهنم وجود دارد، کســب وکارهایی اســت که به سختی 
ایجاد کردیم یکی از مهمترین موانع خروجم از ایران اســت.  دربارۀ 
مهاجرت، آنچه مطلوبم اســت، توســعۀ کســب وکارم در خارج از 
ایران اســت، نه مهاجرتم. مانند پلتفرم های مشــابه در کشورهای 
 مطرح جهــان کــه کسب وکارشــان در جهــان اینگونه توســعه 

پیدا می کنند. 
عالوه بــر این ها مهاجــرت منابع انســانی  برای اســتارتاپ  ما 
مشکل ساز اســت: درواقع چون ما با مترجم ها و کسانی که دانش 
زبانی خوبی دارند، ســروکار داریــم و این افراد راحت تــر از دیگران 

مهاجرت می کنند. 

 لزوم منطقی و قابل پیش بینی بودن قوانیِن حوزۀ استارتاپ ها
عالوه بر تحریم ها، آنچه برای رشــد یک اســتارتاپ الزم اســت، 
ثبات قدم شرکا و تیم حمایت کنندۀ مالی است. از سویی دیگر مسئلۀ 
شهرداری، تامین  اجتماعی و ادارۀ دارایی اســت؛ نه به این معنا که 
وجود نداشــته باشــند، بلکه باید قوانین این حوزه هــا منطقی و 
قابل پیش بینی باشد تا نیروهای جوانی که به تازگی استارتاپی را راه 

می اندازند، نگران این فرایندها نشود.

تحریم و افزایش میل به مهاجرت
مانع و محرک توسعه کسب وکار در دوره کرونا

 مصاحبه با مصطفی سعیدنژاد
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مهاجرت و 
كادر بهداشت و درمان 
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پایین بودن سرانه پزشكان و پرستاران نسبت به استانداردهای جهانی 
و كمبود نیروی انســانی در بخش بهداشــت و درمان كشور و همچنین 
شــکل گیری موج مهاجرت در میان پزشــكان و پرستاران به خصوص در 
دوران بعــد از همه گیری ویروس كرونا موجب افزایش نگرانی ها در مورد 
این مســئله شده است. اگرچه آمار و اطالعات دقیقی از میزان مهاجرت 
در میان پزشــكان و پرستاران ایرانی وجود ندارد اما آمار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكی نشان می دهد كه تعداد افرادی كه برای آزادسازی 
مدرك تحصیلی خود اقدام نموده اند از ســال 1396 تا پایان سال 1399 با 
افزایش همراه بوده است. همچنین تائید مدرك دانش آموختگان از سوی 
وزارت بهداشــت جهت پاســخگویی به مراكز آموزشی خارج از كشور نیز 
طی بازه زمانی مشــابه با افزایش همراه بوده اســت كه این امر به نوعی 
نشان دهنده تعداد پزشكان و پرستارانی است كه برای مهاجرت از كشور 

اقدام عملی انجام داده اند. با این مقدمه به سراغ دكتر حق دوست رفتیم 
و نظر ایشــان را در مورد دالیل افزایش مهاجرت در میان جامعه پزشكان 

و پرستاران به خصوص در دوران همه گیری ویروس كرونا جویا شدیم: 

 همان طور كه می دانید با شروع پاندمی كرونا مهاجرت در 
میان پزشكان و پرستاران افزایش یافته است. به نظر شما دلیل 

اصلی این مهاجرت ها چیست؟
 در مورد مهاجرت قاعدتاً ما باید عالوه بر ارزیابی خوبی به لحاظ كمی و 
كیفی از وضعیت، دالیل این پدیده را نیز واكاوی كنیم و درنهایت در مورد 
راه حل ها بیندیشیم. به نظر می رسد كه هر سه بعد شناخت دقیق مسئله، 
بررســی علل بروز و راه حل ها باید دنبال شــوند. اگر به مسئله مهاجرت 
نخبگان فقط به  صورت كمی و در ســطح عدد و رقم نگاه كنیم، اشــتباه 

مصاحبه با دكتر علی اكبر حق دست
معاون سابق آموزشی وزارت بهداشت و درمان 

چرایی مهاجرت پزشكان
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اســت. باید به این نــكات توجه كنیم كه چه 
گروه هایی دارند می روند؟ و رفتن این گروه ها 
چه اثراتی در جامعه دارد؟ چون ممكن است 
تعــداد ایــن گروه ها محدود باشــد، اما اثر 
خیلی زیادی در اجتماع داشته باشند. در كنار 
كمیــت، باید به كیفیت و توزیع مهاجران هم 
توجه كنیم؛ مثاًل مشــاهدۀ پایین آمدن سن 
مهاجرت، مهاجرت دانشجوهای پزشكی حتی 
قبل از فارغ التحصیلی و افزایش مهاجرت در 
بین خانم ها، هشدارهایی هستند كه در كنار 

شمارش تعداد باید مدنظر قرار گیرند.
مهاجرت همه گروه های نخبه و تحصیل كرده اثرات خیلی ســنگینی بر 
جامعه دارد و نبود و فقدان همه آن ها خطرناك اســت، اما در گروه علوم 
پزشــكی داستان به شكل دیگری اســت. در گروه علوم پزشكی، تربیت 
دانشــجویان طوالنی و گران قیمت است. مســتحضرید كه افراد با چه 
فشاری دانشجوی پزشكی می  شوند و 7-8 سال درس می خوانند. ضمن 
اینكه هزینه های تحصیلشــان قابل مقایسه با خیلی از رشته های دیگر 
نیســت. هزینه آموزش این دانشجویان سنگین است، قسمت عمده ای 
از این هزینه پولی اســت، اما هزینه های دیگری هم دارد؛ مثاًل همین که 
در یك بیمارســتان آموزشی باید به شكلی به این افراد آموزش داده شود 
كه خدایی نكرده به دلیل علم كم یك دانشــجوی پزشكی، بیماری آسیب 
نبیند و خطرآفرینی برای مردم كم باشد. اینكه چگونه این تضمین ایجاد 
شود تا دانشجویان پزشكی با كمترین خطا آموزش داده شوند، از مسائلی 
است كه آموزش پزشكی را از سایر گروه ها متفاوت و متمایز می كند. حاال 
دانشــجوی پزشكی كه از اول دبســتان تا زمان فارغ التحصیلی برایش 
هزینه های سنگینی شده است، وقتی كشور را ترك می كند، به خصوص با 
توجه به اینكه جایگزینی اش خیلی راحت نیست، خسارت های سنگینی 

را به بار می آورد. 
از آن خســارت بارتر مهاجرت اساتید ما هســتند. متأسفانه در همه 
رشــته ها و احتماالً در رشته های علوم پزشكی مهاجرت اساتید ما بسیار 
چشم گیر شده است و در بعضی از دپارتمان ها تعداد افرادی كه مهاجرت 
كرده اند بیشــتر از تعداد افرادی اســت كه باقی مانده اند. حجم سنگین 
كارهای درمانی به همراه امور آموزشــی و تحقیقاتی باعث شده است كه 
كم شــدن چند نفر محدود هم سیســتم را به مرحله خطرناكی بكشاند. 
قدرت مانور ما هم خیلی زیاد نیست كه فكر كنیم اگر در یك گروه از 10 عضو 
هیئت علمی، 5 نفر مهاجرت كردند، آســیب جدی نمی بینیم و می توانیم 
آن 5 نفــر را جبــران كنیم. چراکه واقعاً در اكثر گروه های ما اســاتیدمان 
به صورت تمام وقت كار بهداشتی، درمانی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی 
می كنند. حتی كاهش 2 نفر از آن ها، به ناگاه شاكله ی ارائه خدمت و درمان 
و آمــوزش را به هم می ریزد و این پدیده متأســفانه در حوزه های علوم 

پزشكی به وضوح دیده می شود. 
درعین حال جاذبه كار در كشورهای خارج هم برای این گروه خیلی زیاد 
اســت. بااینکه شاید این گونه تصور شود كه یك پزشك متخصص وقتی 
می خواهد وارد كشورهای خارجی شود، باید امتحانات سنگینی بدهد كه 
واقعاً هم این جوری اســت، اما گروه های پزشكی به سادگی در كشورهای 
حاشیه خلیج فارس یا سایر كشورها جذب می شوند و مدارك تحصیلی 
ایران برای خیلی از كشــورها معتبر اســت. حتی در كشورهای اروپایی، 
آمریكای شــمالی و اســترالیا كه پزشک ها نیاز به امتحان دارند، با عزمی 
یکی دوساله به ســادگی می توانند در آن قبول شوند و در آینده تضمین 
شــغلی خیلی باال و درآمدهای قابل قبول داشته باشند. همچنین انگیزه 

مهاجرت برای رشــته های غیرپزشــکی هم 
وجود دارد، مثاًل در سطح دنیا كمبود پرستار 
به وضــوح وجود دارد و خیلی از كشــورهای 
توســعه یافته حتی پرســتاران را راحت تر از 
پزشكان جذب می كنند. مجموعۀ این عوامل 
منجر شده كه دانشجویان و فارغ التحصیالن 
کادر درمانی ما بیشــتر از حد معمول به فكر 

رفتن باشند. 
عمدتاً هــم این افــراد از تحصیلکردگان 
ِنخبه  محسوب می شوند كه معموالً دو یا سه 
زبان خارجی را بلدند. معموالً با اســتفاده از 
فرصت هایی كه دارند هم زمان با رشته اصلی خود در رشته های جانبی هم 
تحصیل كرده اند، »ان بی اچ« و مدارك حاشــیه ای می گیرند و به سادگی 
تحقیقاتــی انجام می دهند و بــا چاپ 2-3 مقالــه می توانند پذیرش 
آســان تری داشته باشند. همچنین اساتید ما كه خب زمینه تحقیق هم 
برایشــان فراهم بوده است، اگر كمی رزومه خود را تقویت كنند به راحتی 

پوزیشن می گیرند و می توانند در خارج از كشور كار كنند.

 به نظر شما تا چه اندازه از افزایش میل به مهاجرت پزشكان و 
پرستاران مربوط به وضعیت حاكم بر كشور و جاذبه های موجود 

در كشور مقصد و چه اندازه مربوط به ساختارها و مشكالت 
درونی وزارت بهداشت است؟ 

از یک  طرف درواقع جاذبه هایی كه آن طرف وجود دارد؛ مانند درآمد، 
موقعیت شــغلی قابل قبول و شــأن باالی اجتماعــی. از این طرف هم 
متاسفانه دلزدگی ها بسیار زیاد شده است، حاشیه هایی از بعد اجتماعی 
كه متاســفانه یك ناامیدی خاص ایجاد كرده و فضای ســنگینی كه در 

دانشگاه ها حاكم شده است.

 وضعیت نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان را چگونه 
ارزیابی می كنید؟ این مهاجرت ها چه تاثیری بر كمبود پزشك و 

پرستار در آینده خواهد داشت؟
به نظر می رســد كه چند سال گذشــته روی بحث شایسته ساالری در 
دانشــگاه ها خیلی کــم  کار كرده ایم و این گروه های نخبه خیلی ســاده 
تحــت تأثیر قرار می گیرند. از طرفــی هم وقتی می بینند كه گاهی فردی 
با شایســتگی های حداقلی به ریاست دانشگاه، دانشكده یا گروه گمارده 
می شــود و بعد از آن با رویه هایی كه در سیســتم به وجود آمده و حاكم 
ا ســت، درآمد و رفاه اجتماعی شان آسیب جدی دیده. این موارد در كنار 
آینده شــغلی كه برای خودشان و به خصوص برای فرزندانشان می بینند، 

منجر به این می شود كه عزم به مهاجرت كنند. 
تقریباً ریشۀ اصلی یا اولین عامل مهاجرت اغلب كسانی كه در 6 ماه یا 
یک سال اخیر با آن ها مواجه شدم، بحث آینده شغلی فرزندانشان برای 
اعضای هیئت علمی و آینده شغلی برای خودشان به عنوان دانشجویان یا 
تازه فارغ التحصیالن است. این مسئله برای حل شدن واقعاً نیاز به تدبیری 
جدی دارد. واقعاً جذب هیئت علمی در دانشــگاه های ما محدود شــده 
است، خیلی از فارغ التحصیالن حتی فارغ التحصیالن ممتاز، برای ورود به 
دانشگاه ها به عنوان هیئت علمی با معذوریت ها و محدودیت های جدی 
مواجه هستند. میزان سرمایه جذبی كه به دانشگاه ها داده می شود، اندك 
است. حقوق و مزایای اساتید دانشگاه هم با توجه به محدودکننده هایی 

كه گذاشته ایم، روزبه روز كاهش پیدا می كند.
 عالوه بر آنچه گفته شــد، می توان گفت که اعضای جامعه نســبت 

متأسفانه در همه رشته ها و 
احتماالً در رشته های علوم پزشكی 

مهاجرت اساتید ما بسیار چشم گیر شده 
است. فكر می كنیم اگر در یك گروه از 10 
عضو هیئت علمی، 5 نفر مهاجرت كردند، 
آسیب جدی نمی بینیم و می توانیم آن 

5 نفر را جبران كنیم. 
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به سال گذشته قدرت خریدشان كمتر است 
اما گزینه خروج از كشــور، برای عموم جامعه 
مطرح و ممکن نیست، لذا علی رغم ناراحتی 
كــه عموم جامعــه تجربه می کنند، شــاید 
خیلی بیشــتر از عذابی باشــد كه گروه های 
تحصیل کرده و هیئت علمی ما می كشند، اما 
مردم عزیز جامعه متأســفانه و متأسفانه جز 
تحمل راه دیگری ندارند ولی برای اســاتید و 
دانشــجویان و فارغ التحصیالن نخبه ما راه 
خــروج وجود دارد و در نتیجه اثر خودش را 

در سطح جامعه می گذارد.

 برای حفظ و نگهداشت كادر 
بهداشت و درمان چه باید كرد؟

متأسفانه گفتمان حاكم در سطح سیاست گذاری كشور واقعاً گفتمان 
مطلوبی نیست. من فقط عرض می كنم که برای این سقف گذاری حقوق 
پزشکان، توجیه كافی نبود. گاهی صحبت های درشتی كه از دهان بعضی 
از مســئولین بیرون می آید، به عبارتــی بی توکه و بدون اقناعی، گفتمان 
درستی را راه نمی اندازد. مسئولین هیچ وقت به شكل خاصی در مورد كمبود 
منابع یا تبعیــض حقوق های خیلی باال و خیلی پایین صحبت نكردند، 
اساتید هم نه تنها اقناع نشدند، حتی در خیلی موارد متهم به حقوق های 
نجومی شدند. بحث حقوق های نجومی مربوط به مسئله دیگری است، 
چون به سادگی قابل رصد نیست، یكی از اولین گروه هایی كه مدنظر قرار 
گرفتنــد، اعضای هیئت علمی و كارانه هــای آن ها بودند. حقوق و درآمد 
اعضای هیئت علمی به راحتی دیده می شــود، مالیاتشان را می پردازند، 
كســورات مربوطه و ســقف گذاری و كاهش پلکانی از دریافتی هایشان 
مشهود اســت؛ ولی پزشكانی كه در بخش خصوصی كار می كنند، حتی 
غیر از پزشكان، افرادی كه در حرفه های دیگر كار می كنند، به سادگی از زیر 

پرداخت مالیات در می روند، چه برسد به كسورات غیررسمی.
 این گونه تبعیض ها، اقناع نکردن پزشكان، اینكه هیچ آینده مثبتی را 
برایشــان ترسیم نمی كنیم و اینكه به سادگی با معیارهایی كه خیلی برای 
اعضای هیئت علمی و دانشــجویان نخبه ما قابل قبول نیست، مفاهیم 
شایسته ســاالری را كمرنگ و كمرنگ كرده ایم، همگی دست به دست هم 
می دهند تا این گونه افراد به یك بن بســت فكری برسند. از آن طرف هم 

روزبه روز جاذبه كشورهای خارجی بیشتر شود.
 شــما مالحظه بفرمایید مثاًل چقدر از نخبگان ما در یك ســال گذشته 

بــا همیــن بحث ویــزای اســتعدادهایی 
)Talent Visa( كــه اســترالیا راه انداخته 
است، خارج شده اند، چه بسیار هم پذیرش 
گرفته اند اما هنوز خبردار نشــده ایم. هرروز 
دریکی دو تا از سفارت خانه هایمان چندنفری 
غایب می شوند و بعد از چند روز و چند هفته 
مشــخص می شــود كه مهاجرت كرده اند. 
ارتبــاط ما هم با ایرانیــان مقیم خارج اصاًل 
تعریف شــده نیست، گاهی اوقات قوانین و 
مقرراتمان هم به گونه ای اســت كه کورسوی 
امیدی هم كه برای بازگشــت آن ها داریم، از 
دست می دهیم. برای مثال چند نفر از اعضای 
هیئت علمــی ما رفتنــد، تقاضای مرخصی 
بدون حكم كردند كه بعد از دو سه سال شاید 

بچه هایشان را ســامان دهند و شرایط ادامه 
تحصیل و زندگی مستقلشــان فراهم شــود 
و بعد برگردند. با توجــه به قوانین و مقررات 
موجود و البته شــاید كم ســلیقگی برخی از 
مدیران، متأسفانه این افراد بعد از مدتی وارد 
سیستم بررســی تخلفات شده و نهایتاً حتی 
اخراج شدند. اگر واقعاً این مسیر طی نمی شد 
هم شــاید برنمی گشتند، شاید كمتر از بیست 
یا ســی درصدشان برمی گشتند! ولی با توجه 
به این رفتاری كه مــا انجام می دهیم و امید 
ادامه كار در كشور را از آن ها  می گیریم، شانس 

برگشتشان به حداقل می رسد. 
جالب اینجاست اگر فرض كنید كسی را كه از 
دانشگاه اخراج می كردیم و جایش خالی می شد، می توانستیم به سرعت 
جایگزینــی برایش در داخل جذب كنیم و نیاز دانشــگاه را برآورده كنیم، 
مقداری توجیه داشت؛ ولی وقتی كسی را از سیستم خارج می كنیم و این 
فرد جایگزین نمی شود، مجوز استخدام نداریم، جایش برای سال ها خالی 
می ماند، نمی دانم چرا با این تفاســیر این فرد را به نوعی حتی از راه دور 
نگه  داریم، شــاید شانس برگشت این افراد افزایش پیدا كند. گاهی گفته 
می شود كه اگر برخورد تندی با افرادی كه خارج رفته اند نكنیم، درسی برای 
بقیه می شود كه فكر كنند می توانند با سیستم بازی كنند و یاد می گیرند 

خارج شوند. خب البته از نظر من این استدالل کامالً غلطی است. 
در حال حاضر شــرایط آن قدر سنگین و وخیم است كه كسانی كه فكر 
رفتن از ایران را دارند، فكرشــان را به سادگی عملیاتی می كنند. فاصلۀ فكر 
كردن و اقدام كردن اندك شــده اســت و این گونه نیست كه نگاه كنند 
ببینند سیستم با افراد رفته چه می كند، درس بگیرند و اگر سیستم خشن 
برخــورد كرد، بقیه جا بزنند و اقدام نكنند و تحمل كنند. تضاد قوانینمان 
هم خیلی زیاد اســت. ما برای خرید تعهدات دانشجویان، اعداد و ارقام 
نهی كننــده و محدودكننده ای نگذاشــته ایم. افراد در قیاس با خرجی كه 
برای تربیتشان شده است، با پرداخت های مختصر می توانند مداركشان 
را آزاد كنند، درحالی که حداقل باید این گونه تصور كنیم كه هزینه تحصیل 
تمام شــده خود را بپردازند. در خیلی از موقعیت ها اگر دقت كنید هزینه 
تمام شده تحصیل افراد خیلی بیشتر از آن مبلغی است كه برای آزاد كردن 
مدركشــان برایشان داده می شود. اگرچه متأسفانه در حال حاضر من با 
مواردی برخورد كرده ام كه دانشگاه های خارج از ایران، اصال از آن ها مدرك 
نخواســته اند و همین که پایان نامه خود را با یك نامه ســاده _كه نشان 
می دهــد این فرد دفاع كرده اســت- درواقع 
بدون مدرک رســمی، از طریق مصاحبه مورد 

تائید قرار می گیرند. 
درواقع به نوعی فرش قرمز جلوی شان پهن 
می شود. اوضاع واحوال فرار و خروج نخبگان از 
دانشگاه های ما و رفتن به خارج بسیار سنگین 
است، برای تبادل مغزها و استفاده از توان افراد 
مقیم در خارج از كشور محدودیت های جدی 
داریــم و نمی توانیم این اتفــاق را رقم بزنیم، 
جو داخل دانشــگاه ها و كشور سنگین است 
و عواملی كه باعــث دل زدگی و كاهش امید 
می شــوند و بی اطمینانی در شغل، اقتصاد و 
دانشگاه، عواملی ترغیب کننندۀ مهاجرت این 

قشر از جامعه است.

كنار كمیت، باید به كیفیت و 
توزیع مهاجران هم توجه كنیم؛ مثالً 
مشاهدۀ پایین آمدن سن مهاجرت، 

مهاجرت دانشجوهای پزشكی حتی قبل 
از فارغ التحصیلی و افزایش مهاجرت در 
بین خانم ها، هشدارهایی هستند كه 
در كنار شمارش تعداد باید مدنظر قرار 

گیرند.

ارتباط ما با ایرانیان مقیم خارج 
اصالً تعریف شده نیست، گاهی اوقات 
قوانین و مقرراتمان هم به گونه ای است 
كه کورسوی امیدی هم كه برای بازگشت 
آن ها داریم، از دست می دهیم. با توجه 
به قوانین و مقررات موجود و البته شاید 
كم سلیقگی برخی از مدیران، متأسفانه 
این افراد بعد از مدتی وارد سیستم 
بررسی تخلفات شده و نهایتًا حتی 

اخراج شدند.
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نشست مهاجرت و كادر درمان سومین نشست از سلسه نشست هایی 
اســت كه رصدخانه مهاجرت ایران با هدف بررسی علل مهاجرت در میان 
اقشار مختلف اجتماعی، برگزار كرده است. در این نشست دكتر محمدرضا 
ظفرقندی، دکتر امیرعلی ســهراب پور، دکتر محمــود صادقی، دکتر بهرام 
صلواتی و محمدرضا جالئی پور، نظرات خود را در مورد مهاجرت كادر درمان 

از كشور بیان داشتند. 

  در زیر گزیده ای از مباحث مطرح شده در این نشست آمده 
است:

			آقای	دکتر	ســهراب	پور	)معاون	آموزشــی	دانشــگاه	علوم	پزشكی	
دانشــگاه	تهران( اشــاره کردند كه افزایش ظرفیت پزشكی با روالی كه در 
جلســات مطرح می شود، یك آسیب خطرناك برای سالمت جامعه است. 
چراکه منابع موجود در بهترین دانشــگاه های کشور هم برای آموزش علوم 
پزشــکی کافی نیستند و افزایش ظرفیت کنکور بدون توجه به منابع الزم، 

کیفیــت آمــوزش را کاهش خواهــد داد. در 
خصوص بحث مهاجرت هم دافعه ها در داخل 
بسیار زیاد شده و جاذبه ها در خارج بسیار زیاد 
شده است. دافعه های داخلی عمدتاً ریشه در 
مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند و 
از آن موارد می توان به قوانینی همچون قوانین 

مالیاتی و درآمد اساتید و... اشاره کرد. 
از طرف دیگر، کشــورهای توســعه یافته و 
حاشــیه خلیج فارس برنامه هایی برای جذب 
کادر درمان طراحی کرده اند که اثرات ســوئی 
بر نظام ســالمت کشور خواهد داشت و افراد 
بســیار زیادی را جذب خواهند کرد. ایشــان 

در پایان افزودند که از ســال 92 مجلــس قانونی مطرح کرد که مربوط به 
ســهمیه متقاضیان تحصیل در دانشگاه هاســت. آنــان با تغییر تعریف 
ایثارگر، یک پدیده مخرب و آسیب زننده را در دانشگاه ها رقم زدند و آن هم 
مربوط به اختصاص حدود 25 درصد از ظرفیت دانشــگاه به دانشجویان 
خانواده های ایثارگر اســت که با رتبه های نجومی در بهترین دانشگاه های 
کشور می نشینند. ایشان افزودند که این طرح در ابتدا با یک اندیشه درست 
ایجاد شــد اما با تغییراتی که از ســال 92 در آن ایجاد شد، منجر به ایجاد 
احســاس تنفر در میان بسیاری از دانشــجویان غیر ایثارگر شد که حس 
می کنند دانشجویان سهمیه دار جای آنان را در دانشگاه های برتر گرفته اند.
			آقای	دکتر	ظفر	قندی	)رئیس	ســابق	ســازمان	نظام	پزشكی	ایران(	
اشاره کردند ما در حال حاضر به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت، 16 نفر جمعیت 
پزشك داریم و این آمار در مقایسه با كشورهای همسایه ما باالتر از استاندارد 
است و عدد قابل قبولی است. ضمن اینکه رشته پزشكی به زیرساخت های 
بیمارســتانی وابسته است و با هزینه های درمان سروكار دارد. بنابراین اگر 
افزایــش ظرفیت بدون توجه بــه این موارد 
بخواهد ایجاد شود، كیفیت تربیت و آموزش 
به ویــژه در حوزه بالینی كاهش پیدا می كند و 
صدمه آن به مــردم می خورد. البته اینکه چرا 
در مناطــق محروم که نیاز به پزشــک دارند، 
نیروی پزشک به اندازه کافی وجود ندارد، یک 
بحث اقتصادی- اجتماعــی دارد؛ اما افزایش 
ظرفیت یک ســویه و بدون بررسی علت های 
مهاجرت هیچ کمکی به شرایط درمانی کشور و 
مناطق محروم ما نخواهد کرد. ایشان در ادامه 
افزودند که گواهی گوداستندینگ گواهی است 
که کسانی که می خواهند به خارج بروند، این 

محمدرضا ظفرقندی: در فصل 
تابستان امسال ما هزار و 180 و سال قبل 
حدود سه هزار درخواست  گوداستندینگ 
داشتیم، که این مساوی با مهاجرت نیست 
ولی تمایل به مهاجرت را نشان می دهد و 
در کنارش ما با افرادی مواجهیم که اصالً 

درخواست گوداستندینگ هم نمی کنند ولی 
مهاجرت می کنند.

گزارشی از نشست 
كالب هاوسـی
بررسی عوامل مهاجرت 

کادر درمان از کشور
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مدرک را از سازمان نظام پزشکی می گیرند. در 
فصل تابســتان امســال ما هزار و 180 و سال 
قبل حدود سه هزار درخواست گوداستندینگ 
داشــتیم، که این مساوی با مهاجرت نیست 
ولی تمایــل به مهاجرت را نشــان می دهد 
و در کنــارش ما مواجهیم بــا افرادی که اصاًل 
درخواست گوداستندینگ هم نمی کنند ولی 
مهاجــرت می کنند، كه ایــن یعنی آن چیزی 
که آالن باعث نگرانی ما هســت. ارزیابی ما از 
میزان مهاجرت پزشکان چیزی در حدود سه 

هزار پزشک در سال است. 
حدود 30 هزار نفر پزشــک داریم که حدود 15 هزار نفرشــان کار طبابت 
نمی کنند، بنابراین شرایط به گونه ای است که تا ساختار را ساماندهی نکنیم 
نمی توانیم امیدی به بهبود این اوضاع داشــته باشــیم. ایشان در تکمیل 
گفته هایشان فرمودند که باید به اقتصاد سالمت، ساختار سالمت و نیروی 
انسانی توجه شود. بخشی از بحث نیروی انسانی مربوط به حوزه مهاجرت 
اســت. یکی از عوامل اصلی مهاجرت کادر درمان مربوط به بحث شــرایط 
نامناسب زیستی، حکمرانی و بی ثباتی سیاسی - اجتماعی و حتی بی ثباتی 
روانی جامعه است. عالوه بر این، فشار مربوط به اجبار به خدمت در مناطق 

محروم و... هم مزید بر علت می شوند.
			آقای	جالئی	پور	)جامعه	شــناس(	اشاره کردند که افزایش مهاجرت 
ازجملــه در میان نیروهــای تحصیل کرده و تواناتر اقتصــادی، فرآیندی 
جهانی اســت و خیلی از جوامع توسعه یافته به خدمات درمانی نیروهای 
تحصیل کرده در کشورهای درحال توسعه متکی هستند و امکانات جذابی در 
اختیارشان قرار می دهند. آن جاذبه ها بخش زیادی از کادر درمان را مشتاق 
مهاجرت می کند. اما آنچه در حال حاضر نگران کننده شده است، این است 
که بر اســاس شواهد موجود نرخ مهاجرت در میان این قشر اخیراً افزایش 
معناداری پیداکرده است و ازآنجایی که آموزش آنان هزینه بر و زمان بر است، 
طبق یک برآورد حداقل ســه میلیارد دالر از ده میلیارد دالر هزینه ای که از 
مهاجرت افراد متخصص به کشور وارد می شود، مختص رشته های پزشکی 
اســت. برای حل این مســئله باید به عوامل کالن تر توجه کنیم. چراکه به 
نظر می رســد علل افزایش تمایل پزشکان برای مهاجرت خیلی متفاوت از 
علل افزایش تمایل به مهاجرت در میان سایر تحصیل کردگان نیست و اگر 
بخواهیم مسئله را به صورت ریشــه ای حل کنیم، باید شاخص چشم انداز 
جاذبه ســرزمینی و رقابت پذیری برای استعدادها ازجمله میان پزشکان را 
بهبود ببخشــیم. بااین وجود برخی از طرح هایی که اخیراً مطرح شــده اند، 

ازجمله طرح صیانت، طرح حمایت از خانواده 
و... احتماالً این مسئله را تشدید خواهند کرد. 
ایشــان افزودند که سهم سالمت و آموزش از 
تولید ناخالص داخلی و بودجه ســاالنه باید 
افزایش پیدا کنــد و ازآنجایی که تقاضا برای 
رشــته های پزشکی بیشــتر از عرضه است، 
ظرفیت آموزش باکیفیت باید افزایش یابد. 
همچنین برای رفع شــکاف رو به افزایشی که 
بین پزشکان بسیار موفق و سایر پزشکان در 
حال شکل گیری اســت، می توانیم از تجارب 
کشــورهای موفق اســتفاده کنیم. ایشــان 
افزودنــد که مشــکل اصلــی در حال حاضر 
مربوط به توزیع پزشکان است و فرآیندهایی 
که به توزیع پزشــکان متخصص در ســطح 

کشور می انجامند باید اصالح شوند. اما بازهم 
راه حل اصلی این مسائل در بهبود شاخص های 
کالن اســت که می تواند منجر به افزایش نرخ 
بازگشت مهاجران و حتی جذب متخصصان از 

سایر جوامع به ایران شود.
			آقــای	دکتــر	صادقی	)دانشــیار	حقوق	
دانشــگاه	تربیت	مدرس(	اشــاره کردند که از 
طرفی از ســال 96 تعداد کادر درمان در برخی از 
رشته های تخصصی کشور کاهش یافته است 
و از طــرف دیگر میل به مهاجرت در میان آنان 
افزایش یافته است. مهاجرت کادر درمان قطعاً دالیل عمومی دارد که مربوط 
به وضعیت کشــور ازلحاظ اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی است و 
زمینه سازی برای مهاجرت کرده است. ایشان افزودند که مهجوریت افراد را 
به سمت مهاجرت سوق می دهد و احساس به حاشیه رانده شدگی آنان را 

به سمت مهاجرت سوق می دهد.
			آقــای	دکتر	صلواتی	)مدیر	رصدخانه	مهاجرت	ایران(	اشــاره کردند 
که ما با موضوع شــیوع مهاجرت به ویژه در کشــورهای درحال توســعه 
به ویــژه در دوران پاندمی مواجه شــدیم. کرونا میل به مهاجرت را افزایش 
داده اســت و ما دچار پدیده ای به عنوان مهاجرت عام شــده ایم که دالیل 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی دارد. از طرفی هم نیروی 
متخصص ایرانی یکی از ارزان ترین نیروهای متخصص در دنیا شده است. 
ایشــان افزودند که رصدخانه مهاجرت ایران در بهار 1400 به رصد و پایش 
چهار دسته از متخصصان پرداخته است: کادر درمان، فعالین استارتاپ ها، 
اســاتید و محققان و دانشــجویان و فارغ التحصیالن. میل به مهاجرت و 
تصمیم به مهاجرت در هر چهار دســته باالســت. علت اصلی مهاجرت هم 
عدم تناســب درآمد و هزینه ها بوده، عواملی همچون چشم انداز و جاذبه 
ســرزمینی، شــیوه حکمرانی و کیفیت زندگی در خارج از کشور در رده های 
بعدی قرار داشــتند. ضمناً اغلب افراد نمونــه تصور می کردند که در خارج 
از کشــور می توانند مفیدتر باشند. ایشان افزودند که درمجموع 18 درصد 
نیروهای انســانی ما متخصص هستند، سیستم آموزشی ما کیفیت الزم 
را نداشــته و در تبادالت بین المللی ســازگار با سایر جوامع عمل نکرده ایم. 
ضمناً در بحث سیاست گذاری سالمت خیلی هوشمند عمل نکرده ایم و آمار 
دقیقی در خصوص میل، اقــدام و برنامه ریزی برای مهاجرت در میان این 
قشــر نداریم. سهم 16 پزشک از هر 10 هزار نفر جمعیت نیز شاید نسبت به 
کشورهای همسایه بهتر باشد، اما تصویر دقیق و روشنی از نیازهای کشور 
نمی دهد. ازآنجایی که سیاست گذاری داده محور نداریم، نمی دانیم با نیروی 
متخصص خود چه کار کنیم. بر اساس گزارشی 
که در فروردین 1399 انجام دادیم، اشاره کردیم که 
کادر درمان در دوران پاندمی نیروی بسیار گرانی 
است و علیرغم اینکه محدودیت برای مهاجرت 
وجود داشت، مهاجرت و جابه جایی کادر درمان 
آزاد بود. این مســئله را دیر بررســی کردند. به 
نظر می رســد رویکرد انفعالی پیش گرفته ایم 
درحالی که باید روی ظرفیت کادر درمان موجود 
برنامه ریزی کنیم، ظرفیت بازگشت آنان را تقویت 
کنیم، بررســی کنیم که آیا بایــد آنان را از خارج 
از کشــور جذب کنیم؟ تا به این سؤاالت پاسخ 
ندهیم، سیاست گذاری در این حوزه به درستی 
انجام نخواهد شد و چشم انداز کشورهای دیگر 

برای این قشر جذاب تر خواهد بود.

دكتر صلواتی: ما دچار پدیده ای 
به عنوان مهاجرت عام شده ایم که دالیل 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی دارد. از طرفی هم نیروی متخصص 
ایرانی یکی از ارزان ترین نیروهای 

متخصص در دنیا شده است. 

محمدرضا جالئی پور: آنچه در 
حال حاضر نگران کننده شده است، این 
است که بر اساس شواهد موجود نرخ 

مهاجرت در میان این قشر اخیرًا افزایش 
معناداری پیداکرده است و ازآنجایی که 
آموزش آنان هزینه بر و زمان بر است، 

طبق یک برآورد حداقل سه میلیارد دالر 
از ده میلیارد دالر هزینه ای که از مهاجرت 
افراد متخصص به کشور وارد می شود، 

مختص رشته های پزشکی است. 
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تغییر زمین بازی!

مهاجرت ورزشــکاران در ایران  اگرچه همانند ســایر دســته ها و 
گروه هــای مهاجران اخیراً بیشــتر موردتوجه قرارگرفته اســت، اما 
بااین حــال کمتر در مورد آن تحقیق یا بررســی جدی صورت گرفته 
است. لذا شــناخت و آگاهی ما از دالیل و ریشه های مهاجرت و یا 
تغییر تابعیت ورزشکاران بســیار اندک و محدود به معدود خبرها 
و گزارش هایی اســت که در ایام خاصی همچون برگزاری بازی های 
المپیک منتشــر می شــوند. بنابراین پیش از هر کالمی، مطالعات 
دقیق و عمیق در این زمینه بیش ازپیش احســاس می شود. در این 
یادداشــت کوتاه به مجموعه نکاتی در زمینه مهاجرت ورزشــی و 

ورزشکاران اشاره می شود. 
     1   

با در نظر گرفتن این واقعیت که رقابت جهانی برای استعدادها و 
ســرمایه های انسانی روزبه روز شدیدتر می شود، در مورد ورزشکاران 
که معموالً از توانمندی های فکری و فیزیکی به صورت توأمان بهره مند 
هستند، بی شک رقابت ســخت تر و حساس تر می شود. شدت این 
رقابت زمانی بیشتر روشن می شود که در نظر داشته باشیم که برخی 
از مســابقات جهانی به ویژه میدان المپیک، دیگر صرفاً محلی برای 
جدال ورزشی کشورها نیست، بلکه به عنوان آوردگاهی که تبدیل به 
صحنه نمایش قدرت اقتصادی و اجتماعی کشــورها شده و جدول 
رتبه بندی مدال ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار اســت. بنابراین 
کشــورها برای بهبود وضعیت خود و نمایش بهتر در این رتبه بندی، 
ممکن اســت به جذب سرمایه های ورزشــی سایر کشورها از طریق 
پیشــنهادهای جذاب مالی و  کاری روی بیاورند. این پیشــنهادات 
برای برخی ورزشکاران ایرانی که بعضاً از شرایط و حمایت های مالی 
خوبی نسبت به همگنان بین المللی خود برخوردار نیستند، می تواند 

جذاب باشد. 
  

     2   
با توجه به بازه نسبتاً کوتاه دوران حرفه ای ورزشکاران و همچنین 
ســرمایه گذاری و تالش فیزیکی قابل توجه ورزشکاران برای رسیدن 
به ســطح توانمندی باال، گاهی ورزشکاران مجبور به اخذ تصمیمات 
ســختی هستند. به این معنا که چنانچه ورزشكاران به هر دلیلی در 
سرزمین مادری خود امکان ظهور به موقع استعداد و یا دستیابی به 
دســتاوردهای ورزشی که منجر به ایجاد یک حاشیه امن اقتصادی 
برای آن ها شــود را نداشــته باشند، ممکن اســت به فرصت ها و 
گزینه های فرا ســرزمینی جدی تر فکر کننــد. لذا این فرصت های فرا 
سرزمینی تبدیل به سکوی پرتابی به آینده امن و مطمئن بخصوص 
در زمینه اقتصادی می شــود. این موضوع برای ورزشکاران جوامعی 
ازجمله ایران که با وفور ســرمایه های انســانی امــا با ظرفیت های 
به کارگیری محدود و یا مشــکالت اقتصادی فراوانی روبرو هستند، 

بیشتر شایع است.  

     3   
داشــتن تابعیت مضاعف در برخی از کشورها این امکان را برای 
ورزشــکاران فراهم آورده تا در دوران فعالیت ورزشــی خود بتوانند 
به تغییر محل اقامت یا اخذ تابعیت ســایر کشورها اقدام کنند. اما 
علی رغم اینکه ممکن اســت با پرچم سایر کشــورها در رقابت های 
ورزشی شــرکت نمایند، به هرحال ارتباط و پیوند خود را با سرزمین 
موطــن خود حفظ می کننــد. اما چنانچه این امکان مهیا نباشــد، 
ممکن اســت این تغییر محل اقامت یا اخذ تابعیت، منجر به قطع 
ارتباط همیشگی با سرزمین مادری بشود. موضوع تابعیت مضاعف 
همچنان از مســائلی اســت که در ایران در مورد آن به شکل جدی 
فکری نشده است و لذا برخی از ورزشــکاران بعد از تغییر تابعیت، 
عمل ارتباط حرفه ای و کاری خود را با کشــور از دست می دهند. این 

نیم نگاهی به ریشه های مهاجرت ورزشی
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موضوع خسارات به مراتب بیشتری از مهاجرت فیزیکی ورزشکاران را 
برای کشور به دنبال خواهد داشت.  

    4   
وجــود بعضــی از مالحظات سیاســی در زمینه مواجه نشــدن 
ورزشــکاران ایرانی بــا برخی از کشــورها در رقابت های ورزشــی 
بین المللی، اگرچه قابل درک اســت، اما هم زمان ممکن است تبعات 
و پیامدهایی برای آینده حرفه ای ورزشــکار و حتی تیم ورزشــی و 
کشــور را دنبال داشــته باشــد. در بعد فردی، برخی از ورزشکاران 
تصمیم به مهاجرت را به قصد عضویت در تیم ملی ســایر کشورها 
و تغییــر تابعیت به منظور اجتناب از این عواقب و یا به دیگر دالیل 
مالی و حرفه ای، می گیرند. بر همین اســاس، ممکن است در برخی 
از مسابقات، تعدادی از ورزشــکاران ایرانی با پرچم سایر کشورها و 
یا حتی در قالب تیم پناهندگان ظاهر شــوند. به نظر می رســد این 
موضوع از نظر وجه و اعتبار برای کشــور ایران پرهزینه و پرحاشیه 
اســت. لذا ارزیابی دقیق این هزینه ها و حاشیه ها با آن مالحظات 

سیاسی الزم و ضروری به نظر می رسد. 

    5   
صادرات خدمات ورزشی و ورزشــکاران بخصوص در دوره ای که 
کشــورها با تعدد و صــف طوالنی ورزشــکاران منتظر عضویت در 
تیم های ملی هســتند، از جمله گزینه هایی است که در کشور ایران 
تاکنون کمتر برای آن برنامه ریزی و اقدام جدی انجام شده است. در 

حالیکه این موضوع هم در بعدی فردی و هم در بعد ملی می تواند 
نتایج ســازنده و مفیدی را به دنبال داشته باشد. برای مثال، کشور 
برزیل که انبوهی از ورزشــکاران حوزه فوتبال را داراســت و بالطبع 
امــکان حضور و فعالیت همه آن ها در تیم های ملی یا بهره مندی از 
آن ها در داخل کشور مهیا نیست، ما شاهد آن هستیم که بسیاری 
از فوتبالیســت های این کشور در لیگ های سایر کشورها و یا حتی 
با اخذ تابعیت و پیوستن به تیم های ملی سایر کشورها، به فعالیت 
می پردازند. این موضوع عواید مالی و معنوی سرشــاری را نصیب 
خود افراد و این کشــور کرده است. لذا با داشتن برنامه و سیاست 
مدون در زمینه چرخش و تبادل ورزشــکاران، ممکن است بتوان از 
عوارض مخرب مهاجرت ورزشی کاست و از عواید مفید آن بهره برد.   
موارد فوق در کنار سایر عوامل و دالیل از جمله مشکالت مدیریتی 
و ضعف برخی از مدیران حوزه ورزش و همچنین فقدان زیرساخت ها 
و امکانات ورزشــی در کشور به همراه سایر عوامل کالن اقتصادی و 
اجتماعی و انگیزه های گوناگون فردی، باعث شــده اســت در چند 
سال اخیر ما شاهد بروز مهاجرت های ورزشی در کشور باشیم. نکته 
کلیــدی اینکه که مهاجــرت در حوزه ورزش هماننــد دیگر حوزه ها 
در ایران و ســایر نقاط جهان رو به گســترش است. شرایط جذب، 
نگهداشــت و بهره مندی از ســرمایه ها و ظرفیت های ورزشی بیش 
از هــر زمان دیگر پیچیده و نیازمند فکر و برنامه تحولی اســت. تا 
زمانی که در این زمینه در کشور تغییر و تحولی در نوع نگاه و نحوه 
مدیریت امور ورزشی صورت نپذیرد، ما باید منتظر تغییر و جابجایی 

زمین  بازی از سوی ورزشکاران خود باشیم.  
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ورزشكارانی كه در سال های اخیر از ایران مهاجرت كردند

کشور نام ورزشکاررشتهردیف

1

تكواندو

مهاجرت به آذربایجانمیالد بیگی

مهاجرت به آلمانكیمیا علیزاده2

مهاجرت به بلغارستانفرزاد ذوالقدری3

مهاجرت به آذربایجانسینا بهرامی4

مهاجرت به آلمانپریسا فرشیدی5

مهاجرت به صربستانمهدی خدابخشی6

مهاجرت به هلنددینا پور یونس لنگرودی7

مهاجرت به بلژیكراحله آسمانی8

مهاجرت به آذربایجانرضا مهمان دوستسرمربی پیشین تیم ملی تكواندو9

10

شطرنج

مهاجرت به آمریكاآتوسا پوركاشیان

مهاجرت به فرانسهمیترا حجازی پور11

مهاجرت به فرانسهعلیرضا فیروزجا12

مهاجرت به آمریكاالشن مرادی13

مهاجرت به سوئیسغزل حكیمی فرد14

مهاجرت به انگلستانشهره بیاتداور بین المللی شطرنج15

16

شطرنج

مهاجرت به انگلستانبرنا درخشانی

مهاجرت به آمریكادرسا درخشانی17

مهاجرت به نروژكیمیا مرادی18

19

جودو

مهاجرت به آذربایجانآرش آقایی

مهاجرت به آلمانمحسن غفار20

مهاجرت به كاناداجواد محجوب21

مهاجرت به هلندمحمد رشنو نژاد22

مهاجرت به آمریكااحسان رجبی23

مهاجرت به آلمانوحید سرلك24
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کشور نام ورزشکاررشتهردیف

مهاجرت به آلمانمحمد منصوریسرمربی سابق تیم ملی جودو25

مهاجرت به مغولستانسعید موالییجودو26

27

كشتی

مهاجرت به كانادانوید زنگنه

مهاجرت به آذربایجانمحمدرضا آذر شكیب28

مهاجرت به ایتالیامحمد مهدی بی نیاز29

مهاجرت به آلمانمجید داداشی30

مهاجرت به آذربایجانسامان طهماسبی31

مهاجرت به آذربایجانصباح شریعتی32

مهاجرت به دانماركسارا خسروی مربی تیم ملی ژیمناستیك33

34

ژیمناستیك

مهاجرت به دانماركمحمد رمضان پور

مهاجرت به آمریكامهتاب یادگاری35

مهاجرت به سوئدمژگان تاجیك36

مهاجرت به آمریكاامین ارباب37

مهاجرت به تركیهاحسان خدادادی38

مهاجرت به استرالیاعلیرضا فغانیداور فوتبال39

مهاجرت به آذربایجانحجت حق وردیفوتبال40

مهاجرت به آذربایجانعلی قربانیفوتبال41

مهاجرت به آلمانسامان بالغیبسكتبال با ویلچر42

مهاجرت به هلندپوریا جاللی پورتیر و كمان با ویلچر43

44

قایقرانی

مهاجرت به آلمانسعید فضل اولی

مهاجرت به آمریكاآرزو معتمدی45

مهاجرت به آلمانمینا علیزاده46

مهاجرت به آلمانفرشته حسینی47

مهاجرت به پرتغالشروین پاكدل48

49
كاراته

مهاجرت به آلمانكسری مهدی پور نژاد

مهاجرت به كاناداهامون درفشی پور50

51
نجات غریق

مهاجرت به فرانسهمحمود زاویه

مهاجرت به فرانسهپوریا پور ابراهیم52

مهاجرت به آمریكاشهراد نساج پورپرتاب دیسك53

54

بوكس

مهاجرت به آلماناحسان سپهوندی

مهاجرت به فرانسهصدف خادمی55

مهاجرت به اتریشمبین كهرازه56

مهاجرت به فرانسهمحمد حسین ابراهیمیشمشیر بازی57

مهاجرت به مجارستانایمان جمالیهندبال58
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مهاجرت و پیمایش های اجتماعی 
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 مقدمه
از تبدیل شــدن موضــوع مهاجــرت بــه مســئله ای عمومــی و 
حساسیت برانگیز در کشور ما ســال های زیادی می گذرد اما طی این 
سال ها کمتر به پدیده مهاجرت به عنوان پدیده ای پیچیده و چندبعدی 
به صورت علمی و مستدل پرداخته شــده است و عموماً راه حل هایی 

که برای پاســخ به چالش ها و مدیریت آن در نظر گرفته شــده است، 
به صورت موقتی و در پاسخ به اتفاقات مقطعی و زودگذر بوده است. 
در همین راســتا موضوع مهاجرت دانشــجویان و فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی، نیــروی کار حرفه ای و متخصص همچون پزشــکان و 
اساتید دانشــگاهی همواره یكی از موضوعات داغ و پرحاشیۀ جامعه 
ایران بوده اســت كه به دلیل عدم وجــود داده های معتبر و قابل اتکا 
به طور فزاینده ای در معرض گمانه زنی ها و اظهارنظرهای غیر مســتند 

قرار داشته است. 
 در راســتای رفع این دغدغه و پوشش خألهای داده ای و همچنین 
به منظور ارائۀ تصویری دقیق تر از آمارها و تحلیل های مهاجرتی و حركت 
به ســمت حكمرانی داده محور در حوزه مهاجرت در كشور، رصدخانه 
مهاجرت ایران در تالش بوده است تا با اتکا بر اندک امکانات دراختیار 
بتواند گامی مؤثر در این مسیر بردارد. بر همین اساس این رصدخانه 
اقدام به انجام پیمایش های مهاجرتی سالیانه در میان اقشار مختلف 
اجتماعی نموده اســت تا بدین وســیله اطالعات میدانی از وضعیت 
مهاجرت در میان این اقشار برای کشور به دست آید. بر همین اساس 
پرسشنامه های "ســنجش میل و تصمیم به مهاجرت" در میان چهار 
گروه اجتماعی شامل: 1( دانشــجویان و فارغ التحصیالن، 2( اساتید، 
محققان و پژوهشــگران، 3( پزشكان و پرســتاران و 4( فعالین حوزه 
کسب وکارهای نوپا ) اســتارتاپ ها( طراحی، توزیع و جمع آوری شده 
است. خوشبختانه پیمایش در میان دسته اول و چهارم ) دانشجویان 
و اســتارتاپ ها( برای دومین ســال پیاپی تکرار می شود که می تواند 
اطالعات خوبی را در زمینه تغییر وضعیت شــاخص های مهاجرتی در 
این دو گروه نسبت به دوره پیشین )سال گذشته( را نیز فراهم  آورد. با 
توجه به دغدغه های پیش آمده در کشور پیرامون وضعیت مهاجرتی 
در میان اساتید دانشــگاه و همچنین کادر بهداشت و درمان، این دو 
گروه نیز امسال برای اولین بار در زمره گروه های هدف مورد پیمایش 
مهاجرتی رصدخانه مهاجرت ایران قرار گرفتند. امید اســت با تداوم، 
تکرار و توســعه کمی و کیفی این پیمایش ها، ضمن دســت یابی به 
آمار و اطالعات ســالیانه از وضعیت مهاجرتی در میان اقشار مختلف 
اجتماعی، زمینه پایش و مقایســه رونــد تغییرات وضعیت هر یک از 
شاخص های کلیدی مهاجرت در میان اقشار برای کشور حاصل گردد. 
 توجه به این نکته بسیار مهم و ضروری است که نتایج پیمایش های 
صورت گرفته تا حدی می توانند نشــان دهنده ی وضعیت كلی "میل 
و تصمیم به مهاجرت" و همچنین "پیشــران ها و موانع مهاجرت" در 
میان گروه های مختلف در کشور باشند. چراکه با توجه به محدودیت 
امکانات در اختیار رصدخانه مهاجرت ایران و همچنین شــرایط خاص 
کشــور در دوران شــیوع کرونا، همــه پیمایش ها به ناچــار از طریق 
پرسشــنامه و به صورت آنالین انجام شــده اند. هرچند که درمجموع 
قریب بــه 3 هزار نفر در کشــور از میان دســته های مختلف در این 
پیمایش ها شــرکت کرده اند که حجم این نمونــه می تواند به نوعی 
تبیین کننده وضعیت مهاجرتی کشور باشد،  اما به دلیل توزیع آنالین 
پرسشنامه ها، حجم نمونه نسبتاً محدود و همچنین محدودیت هایی 

نگاهی به شاخص های كلیدی مهاجرت
در میان برخی ازگروه های  اجتماعی در سال 1400
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كه در انجام پیمایش های آنالین وجود دارد ) اعم از مشکالت مربوط 
بــه تصادفی بــودن نمونه(، تعمیــم  نتایج ایــن پیمایش ها به كل 
جامعه ایران یــا از نظر آماری  امکان پذیر نیســت و یا اینکه حداقل 
مالحظــات فوق الذکر باید در نظر گرفته شــود. درنهایت الزم به ذكر 
اســت كه رصدخانه مهاجرت ایران با توجه بــه ظرفیت های اندک و 
محدودیت های بسیاری كه در پیش داشته است، اقدام به اجرای این 
پیمایش ها نموده است و بدیهی است كه انجام پیمایش های دقیق تر 
با قابلیت تعمیم پذیری به كل جامعه ایران نیازمند حمایت بیشــتر و 

بهره گیری از ظرفیت نهادهای مربوطه در سطح ملی است.

 اطالعات کلی و ویژگی پیمایش های سنجش میل و تصمیم 
به مهاجرت

پیمایش های ســنجش »میل و تصمیم به مهاجرت« از سال 1397 
در میان دو گروه از اقشــار اجتماعی ایران انجام شــده است. دور اول 
این پیمایش ها در سال 1397 در میان دانشجویان و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی و در ســال 1398 در میان فعالین کسب وکارهای کوچک 

و متوســط و استارتاپ ها انجام شــد که چکیده ای از نتایج آن ها در 
سالنامه مهاجرتی ایران-1399 منتشر گردید. دور دوم این پیمایش ها در 
میان چهار گروه دانشجویان و فارغ التحصیالن، فعالین استارتاپ ها، 
اساتید، پژوهشگران و محققان، و پزشکان و پرستاران در اسفند 1399 
و بهار 1400 انجام شده است. این پرسشنامه ها با هدف سنجش  "میل 
به مهاجرت" و "تصمیم به مهاجرت " در میان اقشــار مختلف و بررسی 
آثار عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و به طور خاص تأثیر 
تحوالت کشور و همه گیری ویروس کرونا بر میل و تصمیم به مهاجرت 

از کشور طراحی و انجام شده است.
در گــروه دانشــجویان و فارغ التحصیــالن، پیمایــش در میان 
دانشــجویان فعلی و همچنین  فارغ التحصیالن ســال 1392 به بعد 
انجام شد. الزم به ذكر است كه داده های این پرسشنامه از اوایل بهمن 
تا اواخر اســفند 1399 و به صورت آنالین جمع آوری شده است و 2065 
نفر از دانشــجویان و فارغ التحصیالن سراسر كشور كه عمده آن ها از 
دانشــجویان دانشگاه های دولتی بودند به آن پاسخ داده اند. جدول 

زیر اطالعات كلی پیمایش را نمایش می دهد:

جدول 1- اطالعات كلی پیمایش سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ التحصیالن

پیمایش سنجش »میل و تصمیم به مهاجرت« در میان دانشجویان و فارغ التحصیالن

بهمن و اسفند 1399- پرسشنامه آنالینزمان و روش انجام پیمایش

2065 نفرحجم نمونه آماری

مرد )57 درصد( و زن )43 درصد(توزیع جنسیت در نمونه 

بازه سنی 30-20 سال )81 درصد(بازه سنی افراد

مجرد )81 درصد( و متأهل )19 درصد(وضعیت تأهل/تجرد 

دانشجو )69 درصد( و فارغ التحصیل )31 درصد(وضعیت تحصیلی افراد

كارشناسی)41 درصد(، كارشناسی ارشد)42 درصد(، دكتری )10 درصد(، دكترای تخصصی ) 6 درصد( و كاردانی)1 درصد(مقطع تحصیلی افراد

فنی و مهندسی)45 درصد(، علوم انسانی)27 درصد(، پزشكی)10 درصد(، علوم پایه)8/5 درصد( و هنر ) 4/4 درصد(گروه تحصیلی افراد

دانشگاه محل تحصیل افراد
) 5 دانشگاه با بیشترین فراوانی( 

دانشگاه علم و صنعت )11 درصد(، دانشگاه تهران)9 درصد(، دانشگاه امیرکبیر )9 درصد(، دانشگاه صنعتی 
شریف)6 درصد( و دانشگاه شهید بهشتی)6 درصد(

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، اسفند 1399(

پیمایش دوم مربوط به اســاتید و محققــان نیز در خرداد 1400 
و به صورت آنالین توزیع شــده اســت که 246 نفر در آن مشارکت 
داشته اند. 74 درصد پاسخ دهندگان اساتید دانشگاه ها و 26 درصد 

پژوهشگر مؤسسات پژوهشی و غیر آن بوده اند. اطالعات تکمیلی 
این پیمایش را در جدول زیر نشان داده شده است. 

جدول 2- اطالعات كلی پیمایش سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در اساتید، محققان و پژوهشگران

پیمایش سنجش »میل و تصمیم به مهاجرت« در اساتید، محققان و پژوهشگران

اردیبهشت و خرداد 1400- پرسشنامه آنالینزمان و روش انجام پیمایش

246 نفرحجم  نمونه آماری

مرد )79 درصد( و زن )21 درصد(توزیع جنسیت در نمونه

بازه سنی 25 تا50 سال ) 66 درصد(بازه سنی افراد

متأهل )84 درصد( و مجرد )15 درصد( و سایر )1 درصد(وضعیت تأهل/ تجرد  افراد

دکترای تخصصی) 75 درصد(، دکترای حرفه ای)10 درصد(، کارشناســی ارشد ) 15 درصد(مقطع تحصیلی افراد

علوم مهندسی )36 درصد(، علوم پایه ) 25 درصد(،علوم پزشکی و پیراپزشکی) 16 درصد(، علوم انسانی و اجتماعی گروه رشته فعالیت افراد
)16 درصد(، کشاورزی و منابع طبیعی)6 درصد(، هنر ) 2 درصد(

5 سال و کمتر )10 درصد(، 6 تا 11 سال)29 درصد(، 12 تا 16 سال)19 درصد(، 17 تا 22 سال )17 درصد(، 23 تا27 سابقه شغلی افراد
سال)12 درصد(، بیش از 27 سال)13 درصد(

استاد تمام )23 درصد(، استادیار)34 درصد(، دانشیار )42 درصد(، مربی )1درصد(رتبه علمی افراد

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، بهار 1400(
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پیمایش میل و تصمیم به مهاجرت در میان پزشکان و پرستاران 
در سال 1400 برای اولین بار اجراشــده است. در این پیمایش كه از 
اردیبهشــت تا خرداد 1400 و به صورت آنالین به اجرا درآمده است، 

330 نفر از پزشكان و پرستاران شركت نموده اند. جدول زیر اطالعات 
كلی پیمایش را نمایش می دهد:

جدول 3- اطالعات كلی پیمایش سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان پزشكان و پرستاران

پیمایش سنجش »میل و تصمیم به مهاجرت« در میان پزشكان و پرستاران

اردیبهشت و خرداد 1400- پرسشنامه آنالینزمان و روش انجام پیمایش

330 نفرحجم نمونه آماری

مرد )55 درصد( و زن )45 درصد(جنسیت

متأهل)54 درصد( و مجرد )46 درصد(وضعیت تأهل

پزشك عمومی )47 درصد(، پزشك متخصص )30 درصد(، پرستار )12 درصد(، پیراپزشک و دندان پزشک )3 گروه شغلی
درصد(، پزشك فوق تخصص و داروساز )2 درصد( و علوم آزمایشگاهی )1 درصد(

پنج استان برتر محل سكونت 
پاسخ دهندگان

استان تهران 35 درصد، استان مازندران 13 درصد، استان فارس 11 درصد، استان اصفهان 6 درصد، استان خراسان 
رضوی و سمنان 4 درصد

میزان سابقه پاسخ دهندگان

5-0 سال 54 درصد

10-5 سال 14 درصد

15-10 سال 9 درصد

20-15 سال 10 درصد

25-20 سال 8 درصد

30-25 سال 4 درصد

بیشتر از 30 سال 1 درصد

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، اردیبهشت 1400(

پیمایش چهارم در میان صاحبان کســب وکارهای نوپا و فعاالن 
استارتاپی برای دومین ســال پیاپی انجام شده است. داده های این 

پرسشنامه اردیبهشت و خرداد 1400 و به صورت آنالین جمع آوری شده 
است و 135 نفر از فعالین استارتاپ ها به آن پاسخ داده اند.

جدول 4- اطالعات كلی پیمایش سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان فعالین استارتاپ ها

پیمایش سنجش »میل و تصمیم به مهاجرت« در میان فعالین استارتاپ ها

اردیبهشت و خرداد 1400- پرسشنامه آنالینزمان و روش انجام پیمایش

135 نفرحجم نمونه آماری

مرد )84 درصد ( و زن )16 درصد(توزیع جنسیت در نمونه

بازه سنی 40-20 سال )84 درصد(بازه سنی افراد

مجرد)52 درصد (، متأهل)46 درصد( و سایر)2 درصد(وضعیت تأهل/ تجرد افراد

دانشجو )69 درصد( و فارغ التحصیل )31 درصد(وضعیت تحصیلی افراد

كارشناسی ارشد)59 درصد(، كارشناسی )24 درصد(، دكترا تخصصی )7 درصد(، مقطع تحصیلی افراد
دكترا حرفه ای )4 درصد( و كاردانی )3 درصد(، دیپلم و پایین تر )3 درصد(

مرحله بلوغ کسب وکار)استارتاپ(

پردازش ایده و شناخت نیاز بازار و مشتری )16درصد(، پروتوتایپ و 
تست محصول در بازار )28 درصد(، درآمدزایی )21 درصد(، سودآوری با سهم 

بازار کم/ عبور از نقطه سربه سر )18 درصد(، مرحله رشد /بازار و تیم کاری 
توسعه یافته )17 درصد(

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، بهار 1400(

 خالصه نتایج پیمایش  میل و تصمیم به مهاجرت1 در میان 
اقشار مختلف جامعه ایران

   وضعیت	شاخص	کلیدی	میل	به	مهاجرت	در	داخل	ایران

1 -  سوال مربوط به میل به مهاجرت به صورت یك سوال طیفی 5 گزینه ای: "خیلی كم"، 
"کم"، "متوسط"، "زیاد" و"بسیار زیاد" پرسیده شده است و عدد )درصد( این شاخص از 

تجمیع فراوانی گزینه  "بسیار زیاد" در میان پرسش شوندگان به دست آمده است.

بر اساس تعریف موسسه گالوپ2  »شاخص میل به مهاجرت3 «،گرایش 
افراد به مهاجرت را می ســنجد بطوریكه مایل هستند در صورت وجود 
فرصت و به شکل دائم به كشور موردعالقه خود مهاجرت كنند. الزم به ذكر 
 The world`s potential .)2011( .Esipova, N., Ray, J., & Srinivasan, R  - 2
 migrants: Who they are, where they want to go, and why it matters.
.Gallup White Paper

Desire to Migrate - 3
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است كه این شاخص تنها "میل" را اندازه گیری می كند و با مفهوم "تصمیم 
 به مهاجرت4 " و یا "اقدام به مهاجرت و یا ترک کشور" تفاوت و اختالف 

اساسی دارد. 
در پیمایش های انجام شده توســط رصدخانه مهاجرت ایران در 

Decision to Migrate - 4

میان گروه های مختلف اجتماعی، شــاخص »میل به مهاجرت«، از 
درصد فراوانی پاســخ »خیلی زیاد« به ســؤال "هم اکنون چه میزان 
تمایل به مهاجرت از ایران دارید؟" به دســت آمده است. جدول زیر 
نتایج سنجش شــاخص »میل به مهاجرت« در کلیه پیمایش ها در 

میان گروه های مختلف اجتماعی را نشان می دهد. 

جدول 5- مقایسه شاخص  میل به مهاجرت در میان گروه های مختلف در سال 1400

میل به مهاجرت )درصد( اندازه نمونه)تعداد مشاركت كنندگان( گروه های اجتماعی

بسیار زیاد زیاد متوسط كم هیچ یا خیلی كم

%40 %26 %20 %7 %7 2065 دانشجویان و فارغ التحصیالن

%45 %26 %15 %3 %11 330 پزشكان و پرستاران

%53 %18 %10 %4 %15 246 اساتید، محققان و پژوهشگران

%43 %20 %19 %8 %10 135 فعاالن کسب وکارهای نو پا )استارتاپ  ها(

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، بهار 1400(

  در همه گروه های موردمطالعه تراز شــاخص بیش از 40 درصد 
بوده است

  تمایل به مهاجرت ) به صورت بسیار زیاد(  در میان گروه »پزشکان 
و پرستان« و همچنین  »اساتید و محققان« از سایر گروه ها باالتر است 
و در تراز 50 درصد اســت. این شــاخص برای گروه های »دانشجویان و 

فارغ التحصیالن« و »استارتاپی ها« در تراز 40 درصد است. 
  تنها 7 تا 11 درصد افراد در همه گروه ها تمایل به مهاجرت خیلی 

کم دارند.
   در حــدود 40 تا 53 درصد افراد در همه گروه ها تمایل بســیار 

زیادی به مهاجرت دارند.

 در حال حاضر میزان تمایل شما برای مهاجرت از ایران چقدر است؟

 قبل از دوره كرونا تمایل شما به مهاجرت از ایران چقدر بود؟

نمودار 1- مقایسه میزان تمایل به مهاجرت در میان گروه های مختلف در دوران پیش و پس از شیوع کرونا 
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از آنجائی که شــاخص »میل به مهاجرت« می تواند تحت تأثیر 
عوامــل کالن و وضعیت کلی کشــور بخصوص در دوران شــیوع 
کرونا قرارگرفته باشــد بر همین اســاس در پیمایش های رصدخانه 
مهاجرت ایران میــزان »میل به مهاجرت افراد« به صورت تفکیکی از 
سه گروه »فعالین اســتارتاپ ها«، »اساتید و محققان« و »پزشکان 
و پرستاران« قبل از شروع کرونا و پس ازآن )در حال حاضر( از آن ها 

سؤال شده است. نتایج حاکی از آن است که: 
  در هر ســه گروه سؤال شــونده، در دوران پیش و بعد از کرونا 
تغییرات محسوسی در شدت »میل به مهاجرت« مشاهده می شود. 
  تغییرات عددی شاخص » میل به مهاجرت« پس از کرونا در میان 
دو گروه اســتارتاپ ها و اساتید بیش از 20 درصد و در میان پزشکان و 

پرستاران 8 درصد نسبت به پیش از آن افزایش داشته است.

 تأثیر عوامل )بیرونی درونی ( بر شاخص »میل به مهاجرت«
تأثیر عوامل درونی ) موارد شــخصی و فردی( و عوامل بیرونی) 

شــرایط کلی کشــور(  بر »میل به مهاجرت« در دو دسته سؤال از 
گروه های هدف پرســش شــده  اســت. در گروه »دانشجویان« و 
همچنین گروه »پزشــکان و پرستاران« تأثیر عوامل درونی و بیرونی 
مؤثر بر میل به مهاجرت در قالب دو ســؤال جداگانه موردسنجش 
قرارگرفته اســت. در گروه "اســاتید، محققان و پژوهشــگران"  و 
همچنین گروه "فعالین استارتاپ ها" تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر 
میل به مهاجرت در قالب یک ســؤال طیفی )یک سر طیف »تحت 
تأثیــر کامل عوامل درونی« و ســر دیگر طیف »تحــت تأثیر کامل 

عوامل بیرونی«( مورد سنجش قرارگرفته است. 
  بیش از 70 درصد پزشــکان و پرســتاران و حــدود 60 درصد 
دانشــجویان و فارغ التحصیــالن تأثیر عوامل بیرونــی را تمایل به 

مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته اند.
  این در حالی اســت که در حدود 16 درصد از افراد این دو گروه 
اثر عوامل درونی را در تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته اند 

)نمودار 3(. 

نمودار 2- مقایسه تاثیر شرایط كلی كشور بر میل به مهاجرت در میان دانشجویان و پزشکان

نمودار 3- مقایسه تأثیر عوامل درونی بر میل به مهاجرت در میان دانشجویان و پزشکان

 میل به مهاجرت در شما تا چه اندازه تحت تأثیر عوامل بیرونی )شرایط کلی کشور( است؟

 میل به مهاجرت در شما تا چه اندازه تحت تأثیر عوامل درونی ) مسائل فردی و شخصی( است؟

7%

4%

6%

7%

13%

9%

22%

16%

58%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

   

  

   

 2-               

            )     (   
    

             (   ) 

             (     )  

 
 3-               

  

  

  

٪۱۴

٪۹/۵

٪۱۸

٪۱۶

٪۳۰

٪۳۴/۲

٪۲۲

٪۲۳/۷

٪۱۶

٪۱۶/۶

٪۰  ٪۱۰  ٪۲۰  ٪۳۰  ٪۴۰  ٪۵۰  ٪۶۰  ٪۷۰  ٪۸۰  ٪۹۰  ٪۱۰۰

   

  

   



95 مهاجرت نامه

در ســؤال تک طیفی دوطرفه که در خصوص تأثیر عوامل درونی 
و بیرونی از دو گروه »اســاتید« و »فعالین استارتاپی« پرسیده شده 
اســت. نسبت عوامل بیرونی به درونی به خوبی قابل مقایسه است. 
الزم به ذکر این ســؤال از دو گروه هدف در میان افرادی که تصمیم 
قطعــی به مهاجرت گرفته اند و افرادی که هنــوز تصمیم نگرفته اند 

به صورت جداگانه پرسیده شده است.
  در	گروهــی	از	افــراد	که	هنــوز	تصمیم	قطعی	بــه	مهاجرت	

نگرفته	اند:
در این دسته از افراد،  »اساتید، محققان و پژوهشگران« 81 درصد 

و در میان »فعالین استارتاپ ها« 55 درصد تمایل خود به مهاجرت 
را  تحت تأثیر عوامل بیرونی )خیلی زیاد یا کاماًل بیرونی( دانسته اند.

  در	میان	افرادی	که	تصمیم	به	مهاجرت	گرفته	اند:	
در این دسته از افراد،  »فعالین استارتاپ ها« 60 درصد و »اساتید، 
محققان و پژوهشگران« 82 درصد تمایل خود به مهاجرت را  تحت 
تأثیر عوامل بیرونی )خیلی زیاد یا کاماًل بیرونی( دانسته اند. در میان 
»فعالین اســتارتاپ ها« 16 درصد و در میان »اســاتید و محققان« 
2 درصــد افراد تصمیم خود را "کاماًل یــا خیلی زیاد متأثر" از عوامل 

درونی دانسته اند.

نمودار 4- تأثیر عوامل بیرونی و درونی بر گرایش به مهاجرت در میان فعالین استارتاپ ها و اساتید و محققان

نمودار 5- تأثیر عوامل بیرونی و درونی بر تصمیم به مهاجرت در میان فعالین استارتاپ ها و اساتید و محققان

 گرایش خود به مهاجرت را تا چه حد متأثر از انگیزه های شخصی )درونی( و تا چه حد ناشی از تحمیل شرایط بیرونی می بینید؟

 

 
 

 

٪۹

٪۱

٪۷

٪۱

٪۴

٪۱

٪۶

٪۶

٪۱۳

٪۹

٪۱۶

٪۳۱

٪۴۵

٪۵۱

٪۰   ٪۱۰   ٪۲۰   ٪۳۰   ٪۴۰   ٪۵۰   ٪۶۰   ٪۷۰   ٪۸۰   ٪۹۰   ٪۱۰۰
         

 

 
 

 

 
 

 تصمیم خود برای مهاجرت را تا چه حد مربوط به انگیزه های شخصی)درونی( و تا چه حد ناشی از تحمیل شرایط بیرونی می دانید؟
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 تأثیر تحوالت اقتصادی سال های اخیر بر شاخص »میل به 
مهاجرت«

در دو گروه »پزشکان و پرستاران« و »دانشجویان و فارغ التحصیالن« 
اثِر تحوالت اقتصادی ناشی از تحریم و تورم  بر روی شاخص میل به 

مهاجرت هر یک به صورت جداگانه از افراد پرسیده شده است.
  در هــر دو گروه اثرات اقتصادی ناشــی از تــورم را بر تمایل به 

مهاجرت خود بیشتر دانسته اند.
  73 درصد پزشــکان و پرستاران، و 59 درصد دانشجویان اثرات 

تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته اند.
  درحالی که 63 درصد پزشکان پرستاران و 51 درصد دانشجویان  
اثرات تحریــم را بر تمایل بــه مهاجرت خود را  خیلــی زیاد ارزیابی 

نموده اند. 

 اثرات اقتصادی ناشی از تورم چه میزان بر میل به مهاجرت شما تأثیر داشته است

 اثرات اقتصادی ناشی از تحریم ها به چه میزان بر میل به مهاجرت شما تأثیر داشته است؟

 تحوالت اقتصادی یک سال اخیر  چه میزان بر »تصمیم به مهاجرت« شما مؤثر بوده است؟

نمودار 6- مقایسه میزان تاثیر تورم بر میل به مهاجرت در میان گروه های مختلف

نمودار 7- مقایسه میزان تاثیرگذاری تحریم ها بر میل به مهاجرت گروه های مختلف

نمودار 8- اثر تحوالت اقتصادی یک سال اخیر بر تصمیم به مهاجرت اساتید و فعالین استارتاپ ها

در دو گروه »اساتید و محققان«، و »فعالین استارتاپ ها«، اثر تحوالت 
اقتصادی یک ســال اخیر بر افرادی که تصمیم بــه مهاجرت گرفته اند، 

پرسیده شده است. 
  69 درصد اســاتید و محققان، و 59 درصد فعالین استارتاپ ها اثر 

تحوالت اقتصادی بر تصمیم به مهاجرت خود را بسیار زیاد دانسته اند.
  تنها 3 درصد از اساتید و محققان و 4 درصد از فعالین استارتاپ ها 
اثر تحوالت اقتصادی در تصمیم خود برای مهاجرت را خیلی کم یا بی اثر 

دانسته اند. 
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 عوامل اصلی مؤثر بر »میل به مهاجرت« در گروه های مختلف
در جــدول 6 عوامل اصلی )5 عامل با بیشــترین فراوانی( مؤثر بر 
تمایل افراد به مهاجرت در گروه های مختلف مورد بررسی آورده شده 

است. 
  بی ثباتی اقتصادی در غالب گروه ها از جمله عامل اصلی مؤثر بر 

تمایل به مهاجرت بوده است.
  شــیوه حکمرانی و مملکت داری از جملــه عوامل مهم ) جایگاه 
دوم یا ســوم( اثرگذار بر روی تمایل به مهاجرت در میان ســه گروه 
»دانشجویان«، »پزشکان و پرستاران«، و »فعالین استارتاپ ها«  بوده 

است. 

جدول 6- مقایسه پنج عامل اصلی میل به مهاجرت در میان گروه های مختلف

پنج عامل اصلی میل به مهاجرت )به ترتیب اهمیت( گروه

1- بی ثباتی اقتصادی كشور 

دانشجویان و فارغ التحصیالن

2- شیوه حكمرانی و مملکت داری 

3- ناامیدی نسبت به آینده 

4- امید به زندگی بهتر در خارج از كشور 

5- وضعیت آزادی های فردی و اجتماعی

1- بی ثباتی اقتصادی- اجتماعی

پزشكان و پرستاران

2- كیفیت زندگی بهتر در خارج از كشور

3- شیوه حكمرانی و مملکت داری

4- كاهش ارزش پول ملی در برابر ارزها ی بین المللی

5- درآمد پایین

1- ناامیدی از اصالح امور کشور

فعالین استارتاپ ها

2- آینده مبهم وعدم امکان برنامه ریزی بلندمدت )بی ثباتی(

3- شیوه حکمرانی و مملکت داری

4- تأمین وضعیت رفاهی و معیشتی مناسب

5- امکان شاد زندگی کردن

1- بی ثباتی اقتصادی

اساتید، محققان و پژوهشگران

2- عدم شایسته ساالری

3- سطح درآمد و تناسب آن با  هزینه ها

4- امکان شاد زندگی کردن

5- سالمت اخالقی جامعه

 وضعیت شاخص کلیدی »تصمیم به مهاجرت1« در داخل 
کشور ایران

این شــاخص مبین حالت و وضعیت افرادی اســت که تصمیم 
جدی به مهاجرت  دارند و برای مهاجرت از كشور برنامه ریزی و اقدام 
عملی كرده اند. این شــاخص نیز همانند شاخص میل به مهاجرت 

ممكن است به مهاجرت واقعی منجر نشود.

Decision to Migrate - 1

در پیمایش های انجام شــده توســط رصدخانه مهاجرت ایران 
در میــان گروه هــای مختلــف اجتماعــی، شــاخص »تصمیم به 
مهاجــرت« از طریق پرســش مســتقیم از افراد در مــورد تصمیم 
آن ها در مورد مهاجرت ســنجیده شده اســت. جدول و نمودار زیر 
نتایــج کلی مربوط به وضعیت شــاخص »تصمیــم به مهاجرت« 
 در میــان گروه هــای مختلف اجتماعــی در ســال 1400 را نمایش 

می دهند. 

 تصمیم شما در خصوص مهاجرت از ایران یا ماندن در کشور چیست؟

جدول 7- مقایسه شاخص تصمیم به مهاجرت در میان گروه های مختلف اجتماعی در سال 1400

تصمیم به مهاجرت )درصد(
اندازه نمونه كلی گروه اجتماعی

مهاجرت از ایران مردد تعویق مهاجرت ماندن در ایران

%44 %28 %13 %15 2065 دانشجویان و فارغ التحصیالن

%40 %27 %18 %15 330 پزشكان و پرستاران

%40 %37 - %23 246 اساتید، محققان و پژوهشگران

%50 %34 - %16 135 استارتاپ  ها
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نمودار 9- مقایسه وضعیت شاخص »تصمیم به مهاجرت« در میان گروه های مختلف اجتماعی

  »تصمیم به مهاجرت« در میان همه گروه ها بین 40 تا 50 درصد 
بوده اســت. فعالین استارتاپ ها بیشترین مقدار در شاخص تصمیم 

به مهاجرت )50  درصد( را در میان گروه های بررسی شده داشته اند.

  در میان 4 گروه مــورد مطالعه 15 تا 23 درصد افراد تصمیم به 
ماندن در کشور دارند، و 27تا 37 درصد افراد هنوز تصمیم قطعی خود 

را نگرفته اند.

 کانال مهاجرتی تصمیم گیرندگان  به مهاجرت
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نمودار 10- مقایسه اولویت كانال های مهاجرت از كشور در میان گروه های مختلف اجتماعی

 از چه کانالی برای مهاجرت استفاده خواهید کرد؟
برای گــروه »دانشــجویان و فارغ التحصیــالن« کانال مهاجرت 
تحصیلی، برای گروه های »اســاتید و محققــان« و همچنین گروه 

»پزشــکان و پرســتاران« کانال مهاجرت کاری و در میان »فعالین 
اســتارتاپ ها« کانال کارآفرینی و اســتارتاپ ویزا از جمله مهم ترین 

کانال های مهاجرتی مورد نظر این گروه ها بوده است.
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 عوامل اصلی تصمیم به عدم مهاجرت افراد در گروه های مختلف 

جدول 8- مقایسه پنج دلیل اصلی برای ماندن در كشور در میان گروه های مختلف

جدول 9- مقایسه 5 مانع اصلی مهاجرت از كشور در میان گروه های مختلف

5  دلیل اصلی برای ماندن در كشور )به ترتیب اهمیت( گروه گروه
1- عالقه به تالش برای اصالح و پیشرفت ایران

دانشجویان و فارغ التحصیالن
2- بودن در كنار خانواده

3- احساس مفید بودن در داخل كشور 
4- عرق به وطن

5- مسائل مذهبی
1- عالقه به تالش برای اصالح و پیشرفت  ایران

اساتید، محققان و پژوهشگران
2- عالقه به وطن و سرزمین مادری

3- عالقه به جایگاه شغلی فعلی در ایران
4- غم غربت و دوری از خانواده

5- دلیلی برای مهاجرت نمی بینم.
1- بودن در كنار خانواده

پزشكان و پرستاران
2- عالقه به تالش برای اصالح و پیشرفت ایران

3- اضطراب و مشكالت ناشی از شروع مجدد زندگی حرفه ای در خارج از كشور
4- احساس مفید بودن در داخل كشور 

5- عرق به وطن
1- عالقه به تالش برای اصالح و پیشرفت ایران

فعالین استارتاپ ها
2- دلیلی برای مهاجرت نمی بینم

3- عالقه به وطن و سرزمین مادری
4- داشتن کسب وكار در ایران

5- ریسک مواجهه با شرایط پیش بینی نشده در خارج

  عالقه بــه تالش برای اصالح 
و پیشــرفت ایران در همه گروه ها 
عامــل اول یــا دوم »تصمیــم به 
ماندن و عدم مهاجــرت افراد« در 
اجتماعی  مختلف  گروه های  میان 

بوده است.
  »بودن در کنــار خانواده« در 
گروه پزشکان و پرستاران عامل اول 
مانــدن و عدم مهاجرت از کشــور 

بوده است.
  »عــرق به وطــن و عالقه به 
ســرزمین مادری« در همه گروه ها 
جزو 5 عامل اصلی ماندن در کشور 

بوده است.

  در همه گروه ها »هزینه های 
باالی مهاجرت« ، »ســختی فراهم 
کردن مقدمات مهاجرت مانند اخذ 
ویزا، مدرک زبان «، و »مســائل و 
جزء  خانوادگی«  وابســتگی های 
پنج مانع اصلی مهاجرت از کشــور 

بوده است.

پنج مانع اصلی مهاجرت از کشور )به ترتیب اهمیت( گروه های اجتماعی گروه
1- هزینه های باالی مهاجرت و عدم توانایی مالی

دانشجویان و فارغ التحصیالن
2- غم غربت و دوری از خانواده و آشنایان
3- سختی فراهم کردن مقدمات مهاجرت

4- خدمت وظیفه
5- شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان

1- هزینه های باالی مهاجرت و عدم توانایی مالی

پزشكان و پرستاران
2- غم غربت و دوری از خانواده و آشنایان
3- سختی فراهم کردن مقدمات مهاجرت

4- نگرانی از یافتن شغل مناسب در خارج از كشور
5- تعهد به خدمت اجباری

1- ریسک مواجهه با شرایط پیش بینی نشده در خارج

فعالین استارتاپ ها
2- هزینه های باالی مهاجرت

3- سختی تدارک مقدمات مهاجرت مثل زبان و اخذ پذیرش
4- محدودیت خروج از کشور مانند سربازی و ..

5- عدم موافقت خانواده
1- وابستگی های خانوادگی

اساتید، محققان و پژوهشگران
2- ریسک مواجهه با شرایط پیش بینی نشده در خارج

3- هزینه های باالی مهاجرت
4- سختی تدارک مقدمات مهاجرت مثل مدرک زبان و اخذ پذیرش و ویزا

5- عدم یافتن فرصت شغلی مناسب در کشور مورد نظر

 موانع اصلی مهاجرت در گروه های مختلف
در جدول زیر پنج مانع اصلی مهاجرت  در میان افرادی که تمایل 

بــه مهاجرت داشــته اند در گروه های مختلف اجتماعی بر اســاس 
پیمایش های انجام شده، نشان داده شده است.



مهاجرت و پيمايش های اجتماعی100

 کشورهای مطلوب برای مهاجرت 
در نمودار زیر 5 کشــور مطلوب بــرای مهاجرت در میان گروه های 

مختلف اجتماعی بر اســاس پیمایش های صــورت گرفته نمایش 
داده شده است.
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نمودار 11- کشورهای مطلوب برای مهاجرت در میان گروه های مختلف مورد مطالعه

  کشــورهای کانــادا و آمریــکا در میــان »دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن«، »اســاتید و محققان« و همچنین »پزشــکان و 
پرستاران« و کشورهای کانادا و آلمان در میان »فعالین استارتاپ ها« 

به عنوان دو کشور اصلی مطلوب برای مهاجرت انتخاب بوده اند.
  نکته حائز اهمیت این است که در فهرست کشورهای مطلوب 
برای مهاجرت در همه گروه های موردمطالعه تنها اســامی 7 کشــور 
کانادا، آمریکا، اســترالیا، آلمان، سوئد، ســوئیس هلند و انگلستان 

مشاهده می شود.

 وضعیت شاخص کلیدی »میل به بازگشت1« در کشور ایران
شاخص میل به بازگشــت، میل به بازگشت را در میان مهاجرانی 
می سنجد که مایل هســتند در صورت وجود فرصت، به کشور مبدأ 
خود بازگردند. علیرغم اینکه میل به بازگشت مفهومی ارزشمند است، 
اما درعین حال چالش برانگیز است. چراکه در مورد مهاجرت بازگشتی 

Desire to Return  - 1

تقریباً یک قاعــده ی کلی وجود دارد و آن هم این اســت که اغلب 
مهاجران در ابتدا قصد مهاجرت دائمی ندارند و خواهان بازگشــت 
هستند، اما اکثر آن ها پس از مهاجرت در مقصد مهاجرتی خود باقی 

.)Carling & Pettersen , 2014( می مانند
شــاخص »میل به بازگشــت به کشــور« پس از مهاجرت از سه 
گروه »دانشــجویان و فارغ التحصیالن«، »پزشکان و پرستاران«  و » 
فعالین اســتارتاپ ها« به صورت سؤال مستقیم، پرسش شده است. 
نتایج پیمایش های صورت گرفته در ارتباط با این شــاخص در میان 

گروه های فوق الذکر در جدول زیر آمده است. 
  الزم به ذکر اســت اعداد در جدول آمده صرفاً مربوط به افرادی 
که است که اعالم نموده اند پس از مهاجرت، قطعاً به ایران بازخواهند 

گشت. 
  بیشــترین میل )قطعی( بازگشت به کشور  پس از مهاجرت در 

میان فعالین استارتاپی و در حدود 12 درصد بوده است.
  شــاخص میل )قطعی( بازگشــت به کشور پس از مهاجرت در 
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میان »دانشجویان و فارغ التحصیالن« 6 درصد و در میان »پزشکان 
و پرستاران« 3 درصد هست. 

  نرخ مرددین به بازگشــت ) افرادی که شرایط بازگشت خود را 
وابسته به شرایط آتی کشور و شــرایط فردی منوط دانسته اند و یا 
اینکه در این زمینه هنوز ذهنیت روشــنی ندارند( در میان گروه های 

مختلف شــرکت کننده در پیمایش متفاوت و درعین حال حائز توجه 
است.

   نرخ مرددین به بازگشــت در میان »پزشکان و پرستاران« 66 
درصــد، در میان »دانشــجویان و فارغ التحصیالن« 57 درصد و در 

میان » فعالین استارتاپی« در حدود 33 درصد است. 

اندازه نمونه كلیگروه اجتماعی
تصمیم به بازگشت )درصد(

قطعا برنمی گردمنمی دانموابسته به شرایط آتی خودموابسته به شرایط آتی كشورقطعا برمی گردم

37%8%19%30%6%2065دانشجویان و فارغ التحصیالن

23%6%19%39%3%330پزشكان و پرستاران

55%33%--12%135استارتاپی ها

جدول 19- مقایسه شاخص میل به بازگشت پس از مهاجرت در میان گروه های مختلف در سال 1400

 نظر شما در مورد بازگشت به کشور پس از مهاجرت چیست؟

نمودار 12- مقایسه نظر گروه های مختلف در مورد بازگشت به کشور پس از مهاجرت

 »چشم انداز و جاذبه سرزمینی« در میان ایرانیان
رصدخانه مهاجرت ایران تالش نموده اســت تا با طرح سؤاالتی در 
چهار محور زیر در پیمایش های خود در میان گروه های مختلف اجتماعی 

وضعیت» چشم انداز و جاذبه سرزمینی« کشور ایران را تبیین نماید:
  فراهم بودن شرایط ایفای نقش در فرآیند توسعه و پیشرفت ایران

  مفید و مؤثر بودن در ایران یا خارج
  احساس  تعلق ایرانیان نسبت به تابعیت خود

  تصور نسبت به آینده کشور

 امکان ایفای نقش در فرآیند توسعه و پیشرفت ایران
در ســؤالی که از گروه های مختلف  اجتماعی در خصوص ایفای 

نقش در توسعه و پیشرفت ایران پرسیده شده است:
   با	توجه	به	ســطح	توانمندی	های	خود،	فکر	می	کنید	شرایط	
کلی	کشــور	تا	چه	اندازه	برای	ایفای	نقش	توســط	شما	در	جهت	

توسعه	و	پیشرفت	ایران	مساعد	است؟

نمودار 13- مقایسه نظر گروه های مختلف در مورد مساعد بودن شرایط كشور بری ایفای نقش در جهت توسعه و پیشرفت ایران
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 احساس مفید و مؤثر بودن در داخل ایران یا خارج از کشور 
در سؤالی که از گروه های مختلف اجتماعی در خصوص "احساس مفید و مؤثر بودن در ایران یا خارج از کشور" پرسیده شده است:

 فکر می کنید در خارج از کشور بیش تر می توانید مفید و مؤثر باشید یا در ایران؟

 از داشتن تابعیت ایران چه حسی دارید؟

 تصور شما از آینده کشور چیست؟

نمودار 14- مقایسه نظر گروه های مختلف در مورد موثر بودن در داخل یا خارج كشور

  بیشترین میزان احساس مفید و مؤثر بودن در ایران در قیاس با 
خارج )بسیار مؤثر در ایران( مربوط به »اساتید و محققان« با 19 درصد 

و پس ازآن »دانشجویان و فارغ التحصیالن« با 7 درصد بوده است.
  بیشــترین میزان احساس مفید و مؤثر بودن در خارج در قیاس 
با ایران )بســیار مؤثر در خارج( مربوط به استارتاپی ها با 27 درصد و 

پس ازآن 22 درصد در میان اساتید، محققان و پژوهشگران بوده است. 

 احساس  تعلق ایرانیان نسبت به تابعیت خود
در پیمایش هــای مهاجرتی رصدخانه مهاجرت ایران از گروه های 

مختلف اجتماعی پرسیده شده است:

نمودار 15- وضعیت احساس تعلق افراد نسبت به تابعیت ایرانی در گروه های مختلف اجتماعی

نمودار 16- مقایسه تصور از آینده كشور در میان گروه های مختلف

  بیشترین احساس "بســیار مثبت" نسبت به داشتن تابعیت 
ایرانی در میان »اساتید  محققان و پژوهشگران« و کمترین احساس 
بسیار مثبت در میان »دانشجویان و فارغ التحصیالن« بوده است.

  بیشترین احساس "بســیار منفی" نسبت به داشتن تابعیت 

ایرانی در میان »دانشجویان و فارغ التحصیالن« و كمترین احساس 
بسیار منفی به داشتن تابعیت ایرانی مربط به »اساتید، محققان و 

پژوهشگران« بوده است.

  58 درصد »پزشــکان و پرســتاران« و 46 درصد »دانشجویان و 
فارغ التحصیالن« "تصور بسیار بدی" از آینده کشور داشته اند.

  تنهــا 4 درصــد »پزشــکان و پرســتاران« و »دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن« " بسیار خوبی" از آینده کشور داشته اند.
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محمدامین موال
پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

تحلیلی بر افزیش میل به مهاجرت در كشور
تبعات منفی افزایش میل به مهاجرت در ایران: از شكل گیری بازار برای مهاجرت تا "مهاجرت به درون"

طی دهه های گذشــته جریان مهاجرت های بین المللی با شدت 
بیشــتری ادامه یافته اســت. ادغام اجتماعی و اقتصادی بازارهای 
جهانی و بین المللی شــدن اقتصاد ازجمله مهم ترین دالیلی هستند 
كه فرایند جابه جایی و مهاجرت های بین المللی را تسهیل كرده است. 
اگرچه مقوله مهاجرت در بســیاری از كشــورهای پیشرفته جهان را 
می توان به عواملی همچون جهانی شــدن اقتصاد نســبت و آن را 
به عنوان جزئی طبیعی از نظام جهانی قلمداد كرد اما پدیده مهاجرت 
در بســیاری از كشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را باید از 
دریچه ای دیگر مورد تجزیه وتحلیل قرارداد. درواقع ریشــه مهاجرت 
در بسیاری از كشورهای درحال توســعه و کمتر توسعه یافته را باید 
در "بحران ناكارآمدی" جســت وجو كرد؛ بحرانــی كه با ایجاد ابهام 
نســبت به آینده، از بین بردن روزنه های امید و ناامید شدن نسبت 

به بهبود وضعیت كلی كشــور و اصالح امــو زمینه های مهاجرت و 
تشــدید میل به مهاجرت را در میان ارزشمندترین نیروهای انسانی 
یك كشــور ایجاد می كند. كشور ایران طی دهه های گذشته به دلیل 
دست وپنجه نرم كردن با عدیده ای از مشكالت داخلی و بین المللی 
با موضوع مهاجرت ســرمایه های انســانی خود و تشدید میل به 
مهاجــرت خصوصاً در میان افراد تحصیل کرده و بامهارت باال، روبرو 
بوده اســت. مســئله ای كه عدم توجه به تبعات منفی آن می تواند 
خســارت های جبران ناپذیری را متوجه كشور سازد. در این نوشته، 
ضمن بررســی آمار و ارقام جهانی شاخص میل به مهاجرت، سعی 
می كنیم كه تصویری دقیق از این شــاخص در ســطح دنیا و كشور 
ایران ارائه دهیم و درنهایت به برخی از تبعات افزایش این شاخص 

در میان اقشار مختلف جامعه ایران اشاره  كنیم.



مهاجرت و پيمايش های اجتماعی104

 "میل به مهاجرت" مفهومی اســت كه قدمت چندانی در ادبیات 
دانشــگاهی ندارد. بیشتر ادبیات شکل گرفته در رابطه با این مفهوم 
مربوط به  نظرســنجی جهانی است كه موسسه گالوپ آن را از سال 
2009 اجرا كرده است. باید به این نكته توجه داشت كه افزایش میل 
به مهاجــرت در میان افراد به معنی افزایــش نرخ مهاجرت واقعی 
نیســت و از میان افرادی كــه میل به مهاجرت دارنــد تنها درصد 
معدودی مهاجرت می كنند. طبق نظرسنجی های گالوپ تمایل مردم 
برای مهاجرت دائم به کشــوری دیگر بین ســال های 2015 تا 2017 با 
افزایش همراه بوده اســت. طی این ســال ها 15 درصد از جمعیت 
بزرگ ســاالن جهان یا بیش از 750 میلیون نفر اظهار داشــته اند كه 
اگر فرصت مهاجرت برای آن ها مهیا باشــد، دوست دارند به كشور 
دیگری مهاجرت كنند. این میل از ســال 2013 تــا 2016 میالدی 14 
درصد و از ســال 2010 تا 2012 میالدی 13 درصد بوده اســت. طبق 
گزارش گالوپ در 13 کشــور، حداقل نیمی از جمعیت بالغ، مایل به 
مهاجرت به کشــور دیگری هستند. همچنین مطالعه صورت گرفته 
توســط گروه مشــاوران بوستون در ســال 2021  نشان می دهد که 
حدود 50 درصد افراد مایل هســتند که برای کار و زندگی به کشــور 
دیگری مهاجرت کنند. اگرچه این رقم در مقایسه با سال 2016 و متأثر 
از سیاست های سخت گیرانه مهاجرتی و ویروس کرونا با کاهشی 13 
درصدی همراه بوده اما این ایده همچنان برای نیمی از مردم جهان 
جذاب به نظر می رسد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که میل 
مردم خاورمیانه و شــمال آفریقا برای مهاجرت نسبت به سال 2018  
نه تنها با كاهش همراه نبوده بلكه افزایش یافته اســت و این اتفاق 
در مقایسه با مناطق دیگر جهان که میل به مهاجرت در آن ها تقریباً 
ثابت مانده است یك استثنا محسوب می شود. جدول زیر وضعیت 
میل به مهاجرت را در میان كشــورهای مختلف جهان در سال های 

2018 و 2020 نشان می دهد:

جدول 1- مقایسه میل به مهاجرت در میان كشورهای مختلف 
جهان در سال های 2018 و 2020

نام کشور
میل به مهاجرت )درصد(

20202018

9497سودان

9495امارات متحده عربی

9397قطر

9291تونس

9275برزیل

9289نیجریه

9080یمن

9055ایتالیا

8792هند

8668سوئد

8580مراکش

8378پاکستان

8384الجزیره

8182لوکزامبورگ

8084بنین

نام کشور
میل به مهاجرت )درصد(

20202018

7455بلژیک

7280ساحل عاج

7088کامرون

6892مصر

6878آلبانی

6777مکزیک

6675فیلیپین

6567قبرس

6457بالروس

6461قزاقستان

6261ازبکستان

6058آنگوال

5971آفریقای جنوبی

5556استونی

5569فرانسه

5564نپال

5454ترکیه

5394عربستان سعودی

5250اتریش

5162صربستان

5168فنالند

5080شیلی

4858پرتغال

4862انگلستان

4760ایرلند
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تمامی آمار ارائه شــده در باال نشــان می دهد كه به طورکلی شاخص میل به 
مهاجرت در سطح دنیا و بسته به سطح توسعه یافتگی كشورهای مختلف جهان 
باالست و جمعیت زیادی از مردم جهان بنا به دالیل مختلف تمایل دارند كه در 
كشوری خارج از كشور محل تولد خود زندگی كنند. پررنگ شدن مسئلۀ مهاجرت 
در پس زمینۀ ذهن ایرانیان و افزایش تمایل به مهاجرت خصوصاً در میان اقشار 
تحصیل کرده و نخبه جامعه ایران چند صباحی است كه به طور جدی تری در فضای 
رسانه ای، آكادمیك و بدنه سیاست گذاری كشور دنبال می شود. شواهد میدانی و 
آماری از وضعیت میل به مهاجرت در میان جامعه ایرانی نیز نشان دهنده  افزایش 
تفكر برانگیز این شاخص است. بر اساس پیمایش »وضعیت اجتماعی، فرهنگی 

و اخالقی جامعه ایران «  كه ســال 1395 به اجرا در آمده اســت، میل به مهاجرت 
ایرانیان حدود 30 درصد گزارش شده است. این آمار در میان افراد تحصیل کرده و 
متخصص جامعه ایران نگران کننده تر است. پیمایش های صورت گرفته توسط 
رصدخانه مهاجرت ایران به منظور ســنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان 
چهار گروه "دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی"،  "فعالین کسب وکارهای 
کوچک و متوسط و استارتاپ ها"، "اساتید، پژوهشگران و محققان"، و "پزشکان 
و پرســتاران" كه در اســفند 1399 و  بهار 1400 انجام شده است، نشان می دهد كه 
میل به مهاجرت در میان گروه های ذکرشده با افزایش همراه بوده است. جدول زیر 
وضعیت میل به مهاجرت را در میان گروه های اجتماعی مختلف نشان می دهد:

جدول2- مقایسه میل به مهاجرت در میان اقشار مختلف اجتماعی
میل به مهاجرت )درصد( اندازه نمونه

)تعداد مشاركت كنندگان( گروه های اجتماعی
بسیار زیاد زیاد متوسط كم هیچ یا خیلی كم

%40 %26 %20 %7 %7 2065 دانشجویان و فارغ التحصیالن
%45 %26 %15 %3 %11 330 پزشكان و پرستاران
%53 %18 %10 %4 %15 246 اساتید، محققان و پژوهشگران
%43 %20 %19 %8 %10 135 فعاالن کسب وکارهای نو پا )استارتاپ  ها(

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، بهار 1400(

اگرچه باال بودن عدد میل به مهاجرت لزوماً به ترك كشــور منجر نمی شــود اما 
بایــد این نكتــه را مدنظر قرارداد كه افزایش میل بــه مهاجرت خصوصاً در میان 
جامعــه تحصیل کرده و متخصص جامعه ایران، به دلیل اینكه این افراد توانایی و 
شرایط مناسب تری برای جابه جایی و مهاجرت دارند، ممكن است با احتمال خیلی 
بیشــتری به ترك وطن منجر گردد. بررســی عوامل مؤثر بر میل به مهاجرت نشان 
می دهد كه بی ثباتی اقتصادی  و شیوه حکمرانی و مملکت داری در غالب گروه ها 
ازجمله عامل اصلی مؤثر بر تمایل به مهاجرت بوده است.  همچنین در میان موانع 
مهاجرت از كشــور نیز عوامل اقتصادی نقش چشــمگیری دارند. در میان هر چهار 
گروه اجتماعی، تأثیر شرایط كلی كشور و وضعیت اقتصادی )ازجمله تورم و تحریم( 
بر میل به مهاجرت به خوبی قابل مشاهده است، به طوریكه پنج عامل مؤثر میل به 
مهاجرت در میان همه گروه ها به نوعی بر عوامل اقتصادی و وضعیت كلی كشــور 
داللت دارند. نکته حائز توجه این است که »شرایط اقتصادی« همچنان كه به عنوان 
پیشران مهاجرتی شناخته می شود، درعین حال می تواند به عنوان مانع مهاجرتی هم 
عمل می کند. درواقع »باال رفتن هزینه های مهاجرت« و همچنین »عدم توانایی مالی 
افراد برای اقدام به مهاجرت« ازجمله مهم ترین موانع و یا تعویق مهاجرت از کشور در 
میان افراد بخصوص دانشجویان و فارغ التحصیالن شناسایی  شده است، بنابراین 
در صورت بهبود شرایط كلی كشور به خصوص »وضعیت اقتصادی«، ممكن است 
این موضوع اثرات متضادی را بر مهاجرت در پی داشته باشد. از یک سو، افرادی كه 
هنوز تصمیم قطعی نگرفته اند و یا مهاجرت خود را به تعویق انداخته اند، به واسطه 
بهبود وضعیت اقتصادی ممکن است از تصمیم مهاجرتی خود منصرف شوند. از 
دیگر سو، به واسطه کاهش هزینه های مهاجرتی، به جمع افرادی كه برای مهاجرت 

از كشور اقدام عملی و برنامه ریزی كرده اند، اضافه شوند.
به طورکلــی بحران ناکارآمدی در كشــور و وجــود گفتمانی كه هر قرائتی غیر از 
قرائت رسمی را به رسمیت نمی شناسد و راه حل پیِش روی اقشار مختلف مردم با 
اندیشه ی متفاوت از حاكمیت را مهاجرت می داند، موجب افزایش خزنده میل به 
مهاجرت و افزایش تمنای رفتن از كشور شده است. افزایش خزنده و خاموش میل 
به مهاجرت در كشور را می توان در ابعاد مختلفی موردبررسی قرار داد. اول اینكه، با 
ظهور شوك های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شاهد برجسته شدن بیش  از پیش 
پدیده مهاجرت در میان ذهنیت ایرانیان هســتیم. بررسی شبكه اجتماعی توییتر 
نشان می دهد در هریك از اتفاقات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی از قبیل 
طرح صیانت از فضای مجازی، المپیك و تقابل ورزشكاران ایرانی به عنوان رقیب در 
برابر یكدیگر، ویروس كرونا، تأخیر در واكسیناسیون، انتخابات ریاست جمهوری و 

مهاجرت چهره های سرشناس کلیدواژه و موضوع مهاجرت به کلیدواژه و موضوع 
اصلی در میان كاربران توئیتر تبدیل  شده است. دوم، افزایش میل به مهاجرت در 
كشــور موجب شکل گیری یك "بازار مهاجرت" از كشور شده است؛ به طوری كه طی 
چند سال گذشته شاهد افزایش قانونی و غیرقانونی مؤسسات یا مشاوران مهاجرتی 
هستیم. همچنین بررسی محتوای شبكه های اجتماعی نشان می دهد كه گستره 
تولید محتوای مهاجرتی در شبكه های اجتماعی مشاغل و کسب وکارهای مختلفی 
را ازجمله مؤسسات زبان، صرافی ها، مشاوران امالك و.... را شامل می شود. استفاده 
از هشــتگ های مهاجرتی در تبلیغات رســمی كسب وكارهای كامال غیر مرتبط با 
مهاجرت، دلیلی دیگر بر این واقعیت است كه كلید واژه مهاجرت بیش از گذشته 
در جســت و جوهای اینترنتی مردم محبوب شــده است. درواقع وجود تقاضا و 
شكل گیری بازار برای مهاجرت در كشور موجب ایجاد اكوسیستمی شده است كه 
در این اكوسیستم مشاغل مختلفی زنجیره خروج از كشور را تكمیل می كنند. سوم، 
افزایش میل به مهاجرت در میان اقشار مختلف جامعه ایرانی می تواند مهاجرت را 
برای ذهنیت سوژه آرزومند ایرانی بدل به هدفی نماید كه از هر طریقی باید ممكن 
شود. درواقع در نگاه "مهاجرت به هر قیمتی" فرد آرزومند و مشتاق به مهاجرت در 
جست وجوی تمام آمال و آرزوهایی است كه معادل آن را در داخل كشور نمی یابد 
و گمان می كند كه مهاجرت و خروج از كشور تنها مانع رسیدن او به آمال و آرزوهای 
خویش اســت. در نهایت افزایش شــدید میل به مهاجرت كه خود ناشی از تداوم 
بحران حكمرانی در كشور است موجب كاهش چشم انداز و جاذبه سرزمینی در میان 
ایرانیان شده است. این كاهش چشم انداز و جاذبه سرزمینی حتی اگر به مهاجرت 
فیزیكی افراد منجر نشود، می تواند منجر به "مهاجرت درونی" و بی رغبت شدن افراد 
و كاهش تمایل آن ها برای ایفای نقش سازنده در جهت رشد و توسعه كشور شود.
اما راه حل چیســت؟ آیا می توان بر تمایل به مهاجرت اثر گذاشــت و آن را مهار 
كرد؟ »مهرداد عربســتانی« معتقد اســت كه مهاجرت انتخاب كسانی است که به 
لحاظ مكانی داخل قلمرو كشــور هســتند، ولی احساس می كنند كه بهره ای از آن 
نمی برند. در اینجاست كه فرد سعی می كند با خروج از كشور و درجایی دیگر امیدها 
و آرزوهای خود را جست وجو كند.»بی شک اگر راه حلی برای مهار میل به مهاجرت در 
میان جامعه ایرانی وجود داشته باشد، باید معطوف به سیاست گذاری ها و اقداماتی 
باشد كه نتیجه نهایی آن تغییری در میان ذهنیت ایرانیان باشد؛ گفتمانی ملی كه 
ظرفیت بیشتری برای جذب و مشمول كردن بخش بیشتری از جمعیت كشور در 
نظام اقتصادی امید داشته باشد؛ نظامی كه بتواند امید رسیدن به زندگی بهتر را 

برای جمعیت بیشتری از ایرانیان در داخل مرزهای ملی فراهم نماید«.
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سیاست گذاری مهاجرت
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سندروم اجتماعی مهاجرت و سردرگمی سیاستی كشور

بهرام صلواتی
پژوهشگر ارشد رصدخانه مهاجرت ایران

)مروری برریشه ها و پیامدهای شکل گیری حلقه های بازخوردی زنجیره مهاجرت در جامعه امروز ایران( 
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جامعه ایران در طول چند دهه گذشــته همواره فراز و فرودهای 
مختلف مهاجرتی را پشت سر گذاشته است. هم اکنون ایران در حال 
تجربه یکی دیگر از دوره های اوج مهاجرتی خود اســت. برای تبیین 
دالیل و ریشــه های قرار گرفتن جامعه ایران در نقطه اوج مهاجرتی 
نیاز به در نظر گرفتن مجموعه عوامل تشدیدکننده مهاجرت به ویژه 
روند شــکل گیری و پیوستگی حلقه های بازخوردی زنجیره مهاجرت 

است که در ادامه به صورت اختصار توضیح داده می شوند.  

 حلقه اول : نیروهای رانشی جامعه مبدأ
مهم ترین پیشــران مهاجرتی در هر جامعه ای، مربوط به مجموعه 
عوامل فعال و اثرگذاری هســتند که یک جامعه را از درون منسجم 
و ماندگار می ســازند. چنانچه این نیروهای انسجام بخش نتوانند 
به خوبی شــکل بگیرند و یا دچار سوء کارکرد گردند، می توانند باعث 
گسســتگی و رانش اعضای شکل دهنده خود شوند. جامعه ایران در 
طول یک دهه گذشــته یکی از ســخت ترین دوره های اقتصادی و 
اجتماعی خود را پشــت سر گذاشته اســت. کالن عوامل اقتصادی 
و اجتماعی از جمله تــورم افسارگســیخته، تحریم های اقتصادی، 
ناکارآمدی اداری و فســاد اقتصادی، ناامیدی و گسست اجتماعی، 
بی نظمــی و بی قانونــی، فقر فرهنگی و دیگر عوامل ریز و درشــت 
مجموعه ای از علل انباشته ای را به وجود آورده اند که دست در دست 
یکدیگــر باعث کاهش مســئولیت پذیری و پیوند متقابل جامعه و 
افراد شده اند.  این علل و نیروهای رانشی انباشته در قالب یک دور 
باطل در حال تشدید و تقویت یکدیگر هستند بطوریکه برآیند آن ها 
باعث کاهش چشــم انداز و جاذبه سرزمینی برای آحاد جامعه ایران 
شده اســت. با این توصیف اجمالی می توان ادعا کرد این حجم از 
نیروهای رانشی فعال در جامعه، ایران را به یکی از جوامع با ظرفیت 

و میل باال برای مهاجرت تبدیل کرده است.

 حلقه دوم : سرمایه گذاری مهاجرتی افراد و خانوارها 
مهاجــرت می تواند انگیزه های انفرادی متنوعــی را در برگیرد اما 
رفتار مهاجرتی افراد و خانوارها در ســطح جامعه می تواند اثرات و 
پیامدهای جمعی به دنبال داشــته باشــد.  بر همین اساس، حلقه 
بعدی، تغییر رفتار افراد و خانوارها در اثر فشارها و نیروهای رانشی 
داخلی اســت که ممکن است آن ها را وارد مســیر میل، تصمیم و 
اقدام به مهاجرت نماید. به این معنا که ســرمایه گذاری های فردی 
و خانوادگی بجای اینکه در مســیر توسعه محلی و ملی بکار گرفته 
شــوند و به عنوان بازوهای قوی برای ایفای نقش موثر و ســازنده 
در فرآیند کالن توســعه ســرزمینی بازی کنند به سوی آمادگی برای 
مهاجرت کردن ســوق پیدا مــی کنند. این تمایل از ســوی افراد و 
خانوارها در جامعه و یا بالعکس قابلیت تشدید و تقویت را داراست. 
برای مثال شیوع پدیده مهدکودک های دوزبانه ) فارسی و انگلیسی( 
و حتی تک زبانه ) انگلیســی( به این معنا است که خانوارها در فکر 
تسهیل زمینه مهاجرت فرزندان خود از سنین بسیار پائین می باشند. 
همچنین ممکن اســت افراد و اعضای جوان و یا میان سال خانواده 
با ســودای مهاجرت، فراگیــری زبان های خارجی و یــا ثبت نام در 
رشــته های دانشــگاهی خاص را با امیال مهاجرتی در اولویت قرار 
دهند که این خود باعث تشــدید فرهنگ مهاجرفرســتی در فضای 
خانوارها و جامعه می شود. همچنین نوعی فرهنگ رقابت و منزلت 
بخشی به داشتن فرزندان مهاجر در خارج از کشور باعث می گردد که 
خانواده ها مخصوصاً در شهرهای بزرگ ترغیب به  مهاجرت گردند. 

لذا می توان نشانه های جدی از سرمایه گذاری های  مهاجرتی فردی 
و خانوادگی در جامعه امروز ایران مشــاهده کرد که اثرات مخرب و 

غیر سازنده کوتاه مدت و بلندمدتی در پی دارد.  

 حلقه سوم: نیروهای کششی جامعه مقصد 
هم زمــان با اثرگذاری نیروهای رانشــی داخلی، نبایــد از کارکرد 
نیروهای کششــی خارج از کشور غافل شــد. بسیاری از کشورهای 
جهان بخصوص کشــورهای پیشرفته و پیشرو به اهمیت و جایگاه 
سرمایه های انسانی در فرآیند کالن توســعه خود پی برده اند. این 
کشــورها با معرفی برنامه هــای جذاب و اغواکننــده در حوزه های 
مختلف دانشــجوئی، کاری، ســرمایه گذاری و حتی استارتاپی در 
تالش برای جذب اســتعدادهای سایر کشورها بخصوص کشورهای 
درحال توسعه هستند. بنابراین علی الدوام در حال معرفی برنامه های 
تسهیل کننده جذب و اقامت نیروهای جوانان و مستعد به بازارهای 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود هستند. روند معرفی برنامه های 
جذاب و تســهیل کننده ورود مهاجران ماهر و مستعد در چند سال 
اخیر شتاب فراوانی گرفته است. این کشورها در بخش های موردنیاز 
خود بخصوص کادر بهداشت و درمان، متخصصان حوزه نرم افزار و 
فنــاوری اطالعات، هوش مصنوعی و علــوم داده و حتی درزمینهی 
 جذب فعاالن حوزه های نرم و فرهنگی برنامه های بشــدت جذاب و 
رقابتی را معرفی می کنند که باعث ترغیب هر چه بیشتر افراد متمایل 
به مهاجرت از کشورهای درحال توسعه به سوی آن ها می شوند. برای 
مثال، اخیراً کشــورهای حوزه خلیج فارس ویزاهای مختلفی را برای 
جذب جوانان و مســتعدین با ســطح پرداخته ای باال از کشورهای 
منطقه از جملــه ایران معرفی کرده اند و این برنامه ها نیز بشــدت 

موردتوجه مخاطبین خود از جمله اتباع ایرانی قرارگرفته اند.   

 حلقه چهارم : فرآیند »خود تداوم پذیر« مهاجرت
بررســی الگوهای رفتاری مهاجــران در اقصی نقاط جهان، حاکی 
از آن اســت که مهاجران نســل اول با تحمــل مخاطرات جابجایی 
بین المللی، هزینه این مسیر را برای مهاجرت بعدی کاهش می دهند 
و در نتیجه مهاجرت به ســوی  مقاصد خــاص را افزایش می دهند. 
آن ها از زبان کشور میزبان، شیوه های استخدام و جذب در بازار کار، 
روال های شغلی و شــیوه های زندگی آگاهی کسب می کنند. آن ها 
یاد می گیرند که چگونه به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد کشــور 
مقصد شــوند، محل کار را بیابند و کشــف کنند که چگونه زندگی را 
در یک محیط خارجــی مدیریت کنند. در نتیجه این دانش جدید، 
هزینه ها و خطرات اقامت فراوطنی )یا ماندن برای یک سال اضافی( 
کاهش می یابــد درحالی که مزایای بالقوه مهاجرت افزایش می یابد. 
بنابراین، پس از تجربه مهاجرت اولیــه، مهاجرت ثانویه بین المللی 
تکرار می شــود و با ظهور نیازهای جدید و تغییر انگیزه ها، به منبعی 
آشــنا تبدیل می شــود. می توان گفت هرچه طول اقامت فردی در 
خارج از کشور بیشتر گردد، احتمال ادامه مهاجرت او بیشتر می شود 
و مدت بیشــتری در خارج از کشــور باقی می مانــد. دالیل اولیه 
مهاجرت هر چه که باشد، زمانی که شخصی در یک محیط خارجی 
زندگی و کارکرده باشــد، دیگر همان فرد قبلی نیست. تجربه کار در 
یک اقتصاد صنعتی پیشرفته باعث ایجاد تغییرات برگشت ناپذیری 
در انگیزه های فردی و ویژگی های شــخصی می شــود که اســکان 
طوالنی مــدت )مهاجــران موقت( یــا مهاجرت مجــدد )مهاجران 
بازگشته( را بسیار محتمل می کند. ارضای خواسته هایی که در ابتدا 
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منجر به مهاجرت شده است، خواسته های جدیدی ایجاد می کند و 
دسترسی به دســتمزدهای باال استانداردهای جدیدی از رفاه مادی 
ایجــاد می کند و جاه طلبی های جدیدی را بــرای مهاجر القا می کند 
که قباًل وجود نداشته اســت. همان طور که مهاجران به درآمدهای 
باالتر عادت می کنند، الگوهای مصرف خود را تغییر می دهند و سبک 
زندگی جدیدی را اتخاذ می کنند که نمی توان آن را از طریق کار محلی 
حفظ کرد و لذا مدت طوالنی تری در خارج از کشــور می مانند. این 
الگــوی رفتاری »مهاجرت خود تداوم پذیــر« نیز در میان مهاجران 
ایرانی همانند ســایر مهاجران تا حد زیادی قابل مشاهده و ردیابی 

است. 

 حلقه پنجم : شبکه اجتماعی مهاجران 
حلقه »شبکه اجتماعی مهاجران« اشاره به بستر ارتباطی دارد که 
به کمک آن مهاجران بالقوه، ســرمایه اجتماعی موجود در روابط با 
مهاجران بالفعل را استخراج می کنند تا هزینه ها و خطرات را کاهش 
دهند و مزایای جابجایی بین المللی را افزایش دهند. درواقع برای یک 
مهاجر بالقوه، ارتباط با یک مهاجر فعلی یا سابق، موثر و مولد است، 
زیرا می توان از آن برای دسترســی به شغل خارجی پردرآمد استفاده 
کرد. بنابراین هر اقدام مهاجرتی باعث ایجاد ســرمایه اجتماعی در 
میان افرادی می شود که فرد مهاجر با آن ها مرتبط است. هنگامی که 
شــخصی مهاجرت می کند، هزینه ها و خطرات جابجایی بین المللی 
متوجه دوســتان و اقوام آن شــخص می شــود و برخی از آن ها را 
وادار به مهاجرت می کند، که شبکه افراد مرتبط با مهاجران را بیشتر 
گسترش می دهد و ســرمایه اجتماعی بیشتری را به همراه دارد که 
افراد جدید را وادار به مهاجرت می کند )گســترش بیشــتر شبکه و 
غیره(. انباشــت مداوم سرمایه اجتماعی از طریق گسترش تدریجی 
شبکه های بین فردی، حلقه بازخورد قدرتمند دیگری را به همراه دارد 
که منجر به ایجاد »انباشته مهاجرت« در طول زمان می شود. در حال 
حاضر، ظهور و فعالیت صدها شــبکه ارتباطی مهاجران ایرانی خارج 
از کشور با داخل کشور، منجر به شکل گیری یک جریان ارتباطی پویا 
و جهان شــمول میان ایرانیان داخل و کشور و انتقال حجم غیرقابل 
وصفی از آگاهی و اطالعات پیرامون فرصت ها، امکانات و زمینه های 

مهاجرت به خارج از کشور شده است. 

 حلقه ششم : تسهیلگران مهاجرت
زمانــی که انگیزه های داخلی و خارجــی مهاجرت در یک جامعه 
رشــد قابل توجهی نمایند، عوامل و بازیگــران میدانی مهاجرت نیز 
می توانند در جهت تســریع و تســهیل فرآینــد مهاجرت وارد عمل 
شوند. از جمله مهم ترین تسهیلگران مهاجرت می توان به مؤسسات 
اعزام دانشــجو، نیروی کار و حتی پناه جو اشــاره کرد که با پررنگ 
کــردن مزیت ها و فرصت هــای مهاجرتی در خارج از کشــور، ارائه 
مشــاوره های عمومی و تخصصی، مهاجرت را به شکل گسترده تری 
دسترس پذیر و هزینه های آن را تا حد زیادی مقرون به صرفه نشان 
می دهند. مهم ترین کارکرد این نوع تســهیلگری شامل: باورپذیری، 
دســترس پذیری و نفوذپذیــری مهاجرت در میان اقشــار مختلف 
اجتماع اســت. در واقع این نوع تســهیلگری می تواند به نوعی به 
شکل گیری »بازار جمعی مهاجرت« در جوامع کمک کند. وقتی چنین 
بازار جمعی مهاجرت به ویژه بر اساس سطح تقاضای باال شکل بگیرد، 
دامنه تســهیلگران بازار می تواند از دایره مؤسسات حقوقی و رسمی 
فراتر رود و پای بازیگران حقیقی و غیررســمی نیز به آن باز شود.  بر 

همین اساس، در حال حاضر ما شاهد نقش آفرینی و فعالیت هزاران 
موسسه حقوقی و حقیقی در بازار جمعی مهاجرت در ایران هستیم 

که نقش تسهیلگری در فرآیند مهاجرت به خارج را ایفا می نمایند. 

 حلقه هفتم: فضای عمومی رفتن و نماندن
آخرین حلقــه از زنجیره مهاجرت داللت بر جــو عمومی ترک و 
جالی وطن دارد. این فضا و اتمسفر زمانی شکل می گیرد که تمامی 
حلقه های پیشــین به شــکل کامل و پرنفوذ ایجاد شوند بطوریکه 
نیروهــای جذاب و نگهدارنــده کننده داخل کشــور کارکرد خود را 
ازدست داده باشــند و یا به صورت اساسی تضعیف شده باشند. در 
چنین شرایطی یک جو عمومی غالب در جامعه شکل خواهد گرفت 
که افراد مهاجر احســاس غرور و بالندگی و افراد بازمانده احســاس 
غبن و ســرافکندگی خواهند کرد. وجــود و تقویت این حلقه باعث 
شکل گیری رویای» مکانی ورای سرزمین مادری« برای زندگی آرمانی 
خواهد شــد. اما  نکته حائز اهمیت این اســت چنانچه جامعه ای 
درگیــر فضا و جو عمومی رفتن گردد، اثــرات بلندمدتی برای آن به 
دنبال خواهد داشت و متعاقباً گذر و عبور از نقطه »تعادل اجتماعی 
رفتن« به نقطه »تعادل اجتماعی ماندن« زمان بر و پرهزینه خواهد 

بود. 

 پیوند حلقه های بازخوردی زنجیره مهاجرت و سندروم 
مهاجرت اجتماعی در ایران

در صورت ایجاد و پیوستگی حلقه های 7 گانه زنجیره مهاجرت  در 
یک جامعه،  می توان پیش بینی کرد  آن جامعه در آستانه یا آماده 
ورود بــه فاز » مهاجرت عام« یا » مهاجرت تــوده وار« خواهد بود. 
ورود جامعه به فاز مهاجرت عام به این معنی است که بیشتر طبقات 
و اقشــار اجتماعی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و ما شــاهد بروز 
موج های مهاجرتی در آن جامعــه خواهیم بود. هرچند که در نگاه 
اول ورود به فاز مهاجرت توده وار برای هر جامعه ای می تواند بسیار 
مخرب و ناگوار باشد، اما نکته کلیدی این است که نتایج مطالعات 
و تجربیات جهانی حاکی از آن است که مهاجرت عام زمانی که کنترل 
نشــده و بدون تدارک و پیش بینی قبلی اتفاق افتد واجد خسارات 
و مشــکالت جدی برای جامعــه خواهد بود. در واقع کشــورهای 
مهاجر فرست با درک و پیش بینی عمق و گستردگی مهاجرت عام و 
پیامدهای آن می توانند با اتخاذ سیاســت ها و برنامه های کنترل و 
مدیریــت آن، از نقطه اوج مهاجرت عام با کمترین هزینه عبور کنند 
و حتی در شــرایطی از مواهب و مزایای آن شامل کاهش فشارهای 
اجتماعــی، بهره برداری از عوایــد مالی و معنوی ناشــی از حضور 
مهاجران خود در خارج از کشــور اســتفاده نمایند. هرچند که وقوع 

این امر و بهره مندی از نتایج معموالً به سادگی امکان پذیر نیست. 
نکته مهم دیگر، شــناخت نحوه شــکل گیری حلقه های مهاجرت 
شــامل عوامل خرد ) فردی( و عوامل کالن ) اجتماعی سیاســی و 
اقتصــادی( و نوع بازخورد آن ها به یکدیگر و همچنین امکان ظهور 
جمعی و احتمال هم زمان اتصال آن ها است که در شرایط استثنائی 
همه این حلقه ها ممکن است شکل گرفته و به یکدیگر متصل شوند. 
به نظر می رسد جامعه ایران در حال حاضر در وضعیت خاص ظهور 
و پیوستگی کلیه حلقه های ) خرد و کالن( زنجیره مهاجرت قرارگرفته 
اســت و قدرت کنترل و یا مدیریت این زنجیره مهاجرت با توجه به 
مقدورات و امکانات موجود، بســیار سخت و دشوار می نماید. این 
موضوع باعث شکل گیری نوعی سندروم مهاجرت در سطح جامعه و 
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حتی سطح حاکمیت شده است. برای تحلیل ریشه های شکل گیری 
زنجیره مهاجرت، پیامدهای آن و حتــی راه های کنترل یا مدیریت 
یا پیشــگیری آن الزم اســت که اول از همه ذات و نوع بازخورد هر 
یک از حلقه ها به درســتی تشخیص داده شوند و سپس نسبت به 
رفع ریشــه های شــکل گیری و تخفیف پیامدهای منفی و تقویت 

پیامدهای مثبت مهاجرت اقدام کرد. 

 سردرگمی سیاست مهاجرتی کشور 
همان گونه که پیشــتر بارها به آن اشــاره  شده است مهاجرت به 
ذات برای هیچ کشور فرستنده یا گیرنده مهاجران سازنده یا مخرب 
نیست و تنها نوع رویکرد سیاستی و نحوه مدیریت کشورها نسبت 
به جریان ورود، خروج و بازگشــت مهاجران است که تعیین می کند 
مهاجــرت دارای اثرات مثبت یا منفی باشــد. لذا اتخاذ یک رویکرد 
سیاست مهاجرتی هوشمند و هدفمند در مواجه با موضوع مهاجرت 
فارغ از ســطح و تراز آماری منفی و یا مثبت، مهم و کلیدی اســت. 
داشــتن این رویکرد سیاستی منسجم مهاجرتی در جوامع در زمان 
بروز اوج های مهاجرتی ) ورودی - خروجی( و مخصوصاً در مواجه با 
پدیده » مهاجرت عام«، بی نهایت تعیین کننده و حیاتی برای گذر از 

این دوران حساس است. 
چنانچه بخواهیم ارزیابی واقع بینانه و دقیقی از نظام سیاســتی 
کشــور در حوزه مهاجرت داشته باشــیم می توان گفت پیش از هر 
چیزی کشــور دچار یک نوع » سردرگمی سیاستی« مزمن در زمینه 
مهاجرت اســت. به این معنا که هنوز تکلیف کشور در زمینه خروج 
و بازگشت ســرمایه های انســانی خود و حتی جذب سرمایه های 
بین المللی سایر کشــورها خیلی روشن و مشخص نیست. گفتمان 
غالب حاکم بر فضای سیاســتی کشور همچنان بین مثبت یا منفی 
انگاشتن مهاجرت در نوسان است و نمی  توان یک رویکرد سیاستی 
هدفمنــد را در ایــن حوزه ردیابی و شناســایی کرد. عــالوه بر آن، 
تشــکیل و ســاماندهی یک نظام جامع سیاست گذاری و مدیریت 
مهاجرتی )خروج، بازگشــت و جذب سرمایه های انسانی( در کشور 
همچنان مغفول مانده و یا حداقل دچار عقب افتادگی ســاختاری و 
زمانی اســت. به بیانی دیگر،  ما در چهار رکن اصلی این نظام دارای 

ضعف های جدی هستیم که در ادامه به آن اشاره می شود. 
رکن اول که ناظر به رویکرد منســجم سیاســتی کشور در زمینه 
مهاجرت است. گفتمان غالب حاکمیتی در زمینه مهاجرت، گفتمان 
ســنتی و نگاه منفی به آن است که بیشتر متعلق به اواسط یا اواخر 
قرن بیستم اســت و لذا فاقد یک رویکرد مدرن و مشخصی است. 
تمرکز این نوع نگاه بیشــتر بر اثرات و مضرات منفی مهاجرت است 
و مهاجرت های بین المللی چه به شــکل خروجی یا ورودی را مخرب 
و غیر ســازنده ارزیابی می کند.  بخشی از دالیل مهاجرت هراسی در 
ایران را می توان ناشــی از فقدان برنامــه و عدم بهره مندی از عواید 
مهاجرت و یا عدم آمادگی ســاختاری بــرای بهره گیری از مهاجران 
ورودی و یــا مواهب مهاجران خروجی و حتی مهاجران بازگشــتی 

برشمرد.  
رکن بعــدی، فقدان یــک نهــاد تخصصی در حــوزه مدیریت 
جریان های مهاجرتی ) ورودی، خروجی و بازگشتی( در کشور همانند 
»سازمان ملی مهاجرت« اســت که علی رغم تأکید مکرر کارشناسان 
و دغدغه منــدان این حوزه، همچنان تشــکیل و راه اندازی آن درگیر 
فرآیند نامعلوم و طوالنی دیوانساالری در کشور است. تأخیر در ایجاد 
چنین نهاد تخصصی، عالوه بر آنکه ممکن است پیامدهای مخرب 

دوران » مهاجرت عام« را در کشور دوچندان نماید، همچنین امکان 
فرصت طالئی کوتاه جهت بهره برداری از معدود فرصت های ناشی 
از مهاجرت های بین المللی برای کشور را نیز از دسترس خارج نماید. 
این موضوع زمانی بشــدت حیاتی و حساس می شود که ما صرفاً 
نگاهی اجمالی بر زنجیره سیاســت های کالن و برنامه های جذاب و 
رقابتی کشــورهای همســایه و منطقه در زمینه جذب و نگهداشت 

مهاجران داشته باشیم. 
رکن سوم نظام سیاست مهاجرتی، وجود یک جریان »هماهنگی 
و هم افزائی« میان برنامه های میان بخشــی مهاجرت در دستگاه ها 
و نهادهای مختلف است که متأسفانه شواهد موجود حاکی از عدم 
هماهنگی الزم و سازنده میان دستگاه ها و نهادهای مختلف است. 
برای مثال، برنامه بازگشــت متخصصــان و فارغ التحصیالن ایرانی 
خارج از کشــور توســط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در چند سال گذشــته انجام شده اســت و جزء معدود برنامه های 
منسجم و هدفمند در کشــور درزمینه ی مهاجرت های بازگشتی در 
چند سال اخیر بوده است.  خوشــبختانه این برنامه تا کنون اثرات 
بســیار مفیدی را در محدوده و مقیاس خود بر جای گذاشته است، 
اما توســط سایر دســتگاه ها و نهادها از حمایت و پشتیبانی کامل 
برخوردار نبوده است. این عدم حمایت و هماهنگی کامل باعث شده 
اســت که اثربخشی این برنامه پیشــاهنگ و پیشتاز محدود گردد 
و قدرت رقابت پذیری آن در فضای رقابت جهانی برای اســتعدادها 
کاهش یابد. این تجربه ناهماهنگی در سایر تجربیات و برنامه های 
دســتگاه ها و نهادهای مختلف دخیل در حوزه مهاجرت به وضوح 

قابل مشاهده است.
رکن آخر، داشــتن یک نظام پایش و رصد جامع آماری در کشــور 
برای تهیه شــواهد متقن و مســتند در زمینــه جریان های ورودی و 
خروجی مهاجران برای سیاســت گذاری هدفمند در این حوزه است. 
اهمیت وجود چنین نهادی، عالوه بر اینکه اطالعات و آگاهی دقیقی از 
وضعیت جریان های مهاجرتی برای ذی نفعان موضوع در کشور فراهم 
می آورد، امکان پایش و ارزیابی میزان اثرگذاری سیاست های مدیریت 
مهاجرت بخصوص در زمینه بهره بــرداری از عواید و مزایای مهاجرت 
برای جامعه  و اقتصاد کشــور را میسر می ســازد. در کشور علی رغم 
اینکه تالش های خوبی در زمینه شکل گیری  چنین نهادی صورت گرفته 
است، اما متأسفانه همچنان کشور فاصله زیادی با شکل گیری نهادی 

با کارکردهای موردنظر و همتراز با استانداردهای جهانی دارد. 
چنانچه کشــور بخواهد در مســیر عبور کم هزینه از نقطه اوج » 
مهاجــرت عام« گام بردارد و همچنین احیانــاً  بخواهد از مزایای و 
مواهب مهاجرت بهره مند گردد، الزم اســت هر چه سریع تر و بدون 
فوت وقت در شکل دادن چهار رکن نظام سیاست گذاری و مهاجرت 
کشــور اقدام نماید. این ضــرورت و تعجیــل در دوران مواجهه با 
حلقه های به هم پیوســته مهاجرتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 
اســت. چراکه فاکتور زمان در حال حاضر بشدت تعیین کننده است. 
همان طور که در سطور باالتر اشاره شــد، در اثر پیوستن حلقه های 
زنجیره مهاجرت، ممکن اســت کشــور در نقطه »تعادل اجتماعی 
رفتن« قرار گیرد و بشــکل طوالنی گرفتار آن باشد.  توقف طوالنی تر 
در این نقطه تعادلی، با توجه به شرایط و مقدورات مدیریتی کشور، 
عالوه بر اینکه اثرات  اقتصادی و اجتماعی مخرب مضاعفی را در پی 
خواهد داشت، گذر از این شرایط و بازگشت مجدد به نقطه »تعادل 
اجتماعــی ماندن«  نیازمنــد صرف زمان طوالنی تــر و هزینه های 

گزاف تری خواهد بود.  
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 آیا اساسًا مهاجرت نامطلوب است؟
مشــکل ایران بیش از اینکه مهاجرت ســرمایه  های انسانی باشد، 
عدم استفادۀ بهینه از سرمایه های مانده در کشور، نرخ پایین بازگشت 
مهاجران، ضعف انواع تبادل با ایرانیان خارج از کشور و ضعف استفاده 

از ســرمایه های ایرانیان خارج از کشور در 
خدمت توسعۀ و منافع ایران است.

به دالیل پرشمار )به ویژه افزایش سهولت 
جابجایی نیروی کار و سرمایه( مهاجرت در 
دهه های گذشــته در سطح جهانی همواره 
رو به افزایش بوده است. مهاجرت پدیده ای 
پیچیده و چندبعدی است و داوری دربارۀ  
تأثیر آن بر توسعۀ کشورها بستگی به نوع، 

میزان، علل و نرخ بازگشت مهاجران دارد. اما به طورکلی می توان گفت 
میزان و اشــکالی از مهاجرت نیروی انســانی،  به ویژه از نوع موقت، 
نه تنها مانع توسعه نیست، بلکه الزمۀ توسعه و انتقال دانش،  فناوری 

و تجربه است.

 وضعیت کنونی ایران در جهان 
چگونه است؟

 واقعیــت ایــن اســت که میــزان و 
وضعیت مهاجرت ســرمایه های انســانی 
ایــران به هیچ عنوان مطلوب نیســت، اما 
به وخامتی که عموماً تصور می شــود هم 
نیســت. به تعبیر دیگر، وضعیت ایران در 

محمدرضا جالئی پور
پژوهشگر و جامعه شناس

مهاجرت سرمایه های انسانی ایران؛ واقعیت ها و علل

کاهش میل مهاجرت سرمایه های 
انسانی مستلزم بهبود »شاخص جهانی 

رقابت پذیری برای استعدادها« و »شاخص 
چشم انداز جاذبۀ  سرزمینی« است که الزمه اش 

همان بهبود کیفیت حکمرانی است.

این	روزها	دوباره	بحث	عمومی	درباره	ی	میزان	و	علل	مهاجرت	سرمایه	های	انسانی	ایران	داغ	شده	است.	اما	تصور	عمومی	از	میزان	
و	علل	آن	متأسفانه	با	داده	ها	و	مطالعات	معتبر	فاصله	دارد.
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مهاجرفرستی در جهان متوسط است.
مرور چند دادۀ معتبر تصویر واقعی تری 
به ما می دهد: بر اســاس آخرین داده های 
انستیتو آمار یونسکو، UNHCR، سازمان 
بین المللی مهاجرت، بخش امور اقتصادی 
و اجتماعی ملل متحــد، پیمایش جهانی 
گالــوپ، داده هــای سرشــماری و نیــز 
مهاجرت  رصدخانۀ  روشمند  پیمایش های 
ایران: رتبۀ مهاجرفرستی ایران 54 )از میان 
132 کشــور جهان(، رتبۀ ایران در شاخص 
جریــان بالقوۀ مهاجــرت 77 )از میان 152 
کشور(، رتبۀ ایران در شاخص جریان بالقوۀ 
جذب استعدادها 78 )از میان 152 کشور( و 

رتبه دانشجوفرستی ایران 19 )از میان 241 کشور( است.
به طــور میانگین 3.6 درصد جمعیت جهــان مهاجرند و میانگین 
جمعیت مهاجر نســل اول ایرانی از میانگین جهانی کمتر است )2.2 
درصد( و حتی نرخ رشــد دانشجویان ایرانی در کشــورهای دیگر از 
میانگین جهانی نرخ رشــد دانشجویان بین المللی هنوز کمتر است و 
ازقضا در سال های اخیر به خاطر بدتر شدن شرایط اقتصادی،  افزایش 
نرخ دالر، دشوارتر شــدن کسب ویزا و نیز کرونا کاهش یافته است. بر 
اساس بدترین برآوردهای کارشناسانه هم حدود 3.8 درصد جمعیت 

ایران مهاجرند )نزدیک به میانگین جهانی(.

 رتبه های برتر کنکور ، المپیادی ها و دانشجویان برتر چطور؟
بیشترین تعداد دانشجوی ایرانی به ترتیب به آمریکا، ترکیه، آلمان، 
ایتالیا و کانادا رفته اند. در آمریکا که اولین مقصد دانشجویان ایرانی 
است، بر اساس معیار »تعداد دانشجویان مشغول بـــه تحصیل در 
ده دانشگاه برتر آمریکا« ایران در میان کشورهای دانشجو فرست در 
رتبۀ دهـم قرار دارد و کشـورهای چین، هنـد، کره جنوبی،  انگلستان، 
آلمان، فرانسه، ترکیه،  استرالیا و عربستان باالتر از ایران و در رتبۀ اول تا 
نهم قرار دارند. چنان که می بینید اغلب کشورهایی که بیشتر از ایران به 
آمریکا دانشجو می فرستند توسعه یافته تر از ایران اند. تنها نیم درصد 
دانشــجویان خروجی از ایران در دانشــگاه های برتر آمریکا و جهان 

مشغول به تحصیل هسـتند. 

 در چه زمینه هایی وضعیت ایران در مقایسه با میانگین 
جهانی بسیار بد است؟

1.  پناهندگــی : ایران در پناهنده فرســتی در جهــان رتبۀ 14 و در 
پناهنده پذیــری هم رتبۀ دهــم در جهان را 

دارد.
و  متخصصــان  بازگشــت  نــرخ    .2
فارغ التحصیالن ایرانی بـــه داخل کشور: 
آمار دقیق معتبری در دست نیست ولی بر 
اساس گزارش رصدخانۀ مهاجرت همچنان 
بســیار پایین است )البته از ســـال 2015 
تـا ســـال 2021 رونـد صعـــودی داشـته 
اسـت(. بر اساس یک مطالعه در دانشگاه 
اســتنفورد حدود 110 هزار ایرانی نسل اول 
یا دوم و ســوم مهاجران در دانشــگاه ها و 
پژوهشــگاه های خارج از ایران سابقۀ کار 

داشــته اند که معادل حدود یک ســوم کل 
متخصصان دانشــگاهی ایرانی اســت و 
بازگشــت تنها 10 درصــد این متخصصان 
باکیفیت ســرمایه ای از دست ندادنی برای 

توسعۀ علمی در ایران است.

 چه می توان کرد؟
وجه مشــترک چند مطالعــۀ معتبری 
که روی مهاجرت ســرمایه های انسانی از 
ایران متمرکز بوده اســت )ازجمله سالنامۀ 
مهاجرتی ایران( این اســت که مؤثرترین 
عامــل بر کاهــش یــا افزایــش میل به 
مهاجرت »شــاخص کیفیــت حکمرانی« 
است. افزایش فقر،  نابرابری، بیکاری، نارضایتی سیاسی و بحران های 
 محیط زیستی همه از تبعات کیفیت و ظرفیت کمِ حکمرانی در ایران 
اســت. برای افزایش آن نیز نیازمند تالش هم افزای نهادهای مدنی و 
حکمرانی هستیم. اگر واقعاً می خواهیم مهاجرت نخبگان کمتر شود، 
مهم ترین راهش افزایش کیفیت حکمرانی اســت. »نداشــتن افق و 
چشم انداز امیدبخش«، »فشــارهای اقتصادی«، »سلب آزادی های 
اجتماعی و سیاســی توســط حکومت«، »عدم وجــود فرصت های 
ایفای نقش« و »احساس غیرمفید بودن در كشور« عواملی اند که در 
اغلب پیمایش های معتبر مرتبط با مهاجرت نخبگان تکرار می شوند. 
چنان که روشن اســت همۀ این عوامل تحت تأثیر کیفیت حکمرانی 

است.
ضعف دیپلماسی ایران در تسریع رفع تحریم ها و انزوای ایران، ضعف 
حکمرانی اقتصادی، طرح هایی همچون »صیانت از فضای مجازی« و 
»حمایت از خانواده« و »صیانت در برابــر حیوانات خانگی« و تداوم 
اجبار حجاب که آزادی های اجتماعــی را محدودتر می کند و به جنگ 
جامعه می رود و افزایش انواع فروبســتگی ها در حوزه های سیاسی و 
فرهنگی از عواملی اند که امید به آینده را می کاهند و رفعشان مستلزم 

افزایش ظرفیت حکمرانی عادالنه و توسعۀ فراگیر است. 
کاهش میل مهاجرت سرمایه های انسانی مستلزم بهبود »شاخص 
جهانی رقابت پذیری برای استعدادها« و »شاخص چشم انداز جاذبۀ  
ســرزمینی« )تحت تأثیر عواملی همچون »فراهم بودن شرایط ایفای 
نقش در فرآیند توسعه و پیشرفت ایران«، »مفید و مؤثر بودن در ایران 
یا خارج«، »احساس تعلق ایرانیان نسبت به تابعیت خود« و »تصور 
نســبت به آینده کشــور«( اســت که الزمه اش همان بهبود کیفیت 

حکمرانی است.
با دستور و توصیه )چه توسط حکمرانان 
و چه توسط اســتادان دانشگاه( نه قیمت 
لوازم خانگــی پایین می آید،  نه فســاد و 
تبعیض و فقر و نابرابری کاهش می یابد، نه 
میل به مهاجرت کم می شود و نه بازگشت 
مهاجــران افزایــش می یابد. اگــر تمهید 
افزایش مهاجرت ســرمایه های انسانی را 
»خیانت« می دانیم، باید عماًل زمینۀ اصالح 
این ریشــه ها و عوامل نهادی و ساختاری 
افزایندۀ مهاجرت ســرمایه های انسانی را 
فراهم کنیم که مســتلزم تجدیدنظر خود 

حکمرانان است.

مؤثرترین عامل بر کاهش یا افزایش 
میل به مهاجرت »شاخص کیفیت 

حکمرانی« است.  افزایش فقر،  نابرابری، 
بیکاری، نارضایتی سیاسی و بحران های 
 محیط زیستی همه از تبعات کیفیت و 

ظرفیت کِم حکمرانی در ایران است. برای 
افزایش آن نیز نیازمند تالش هم افزای 

نهادهای مدنی و حکمرانی هستیم.

با دستور و توصیه نه قیمت 
لوازم خانگی پایین می آید،  نه فساد و 

تبعیض و فقر و نابرابری کاهش می یابد... 
اگر تمهید افزایش مهاجرت سرمایه های 
انسانی را »خیانت« می دانیم، باید عمالً 
زمینۀ اصالح این ریشه ها و عوامل نهادی 
و ساختاری افزایندۀ مهاجرت سرمایه های 

انسانی را فراهم کنیم.
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ریچارد فلوریدا در كتاب شــهرهای خالق، مفهومی را تحت عنوان 
طبقه خالق معرفــی می كند. اهمیت این مفهوم از آن  جهت اســت 
كه این مفهوم  چارچوبی را در اختیار ما قرار می دهد كه به وســیله ی 
آن می توانیم به صورت منســجم تری در مورد مهاجرت و جابه جایی 
افراد نخبه و خالق صحبت كنیم. درواقع ریچارد فلوریدا با گذاشــتن 
قیــودی بر مفهوم طبقه خالق ایــن مفهوم را به افــراِد دارای ایده ای 
محدود می كند كه ایده آن ها قابلیت تبدیل شدن به فناوری، نوآوری و 
درنهایت رشد اقتصادی را دارد. بر اساس مفهوم طبقه خالق فلوریدا، 
افراد دارای ایده و خالق، مكان هایی را برای زندگی و مهاجرت انتخاب 
می كنند كه به لحاظ سرمایه اجتماعی پایین است. به طورکلی فلوریدا 
معتقد است كه افراد خالق فارغ از گرایش های سیاسی، مذهبی، دینی 
و تعلق به فرهنگی خاص به مكان هایی جــذب و مهاجرت می كنند 
كه در آن مــكان ایده و خالقیت حرف اول را می زند. بر اســاس نظر 
فلوریدا شهرهای خالق شهرهایی هستند كه نسبت به مهاجران دارای 

ایده روی گشاده ای دارند و از آن ها به گرمی استقبال می كنند. فلوریدا 
در این مطالعۀ پرارجاع و تحســین شده، به خوبی نشان می دهد که 
عملکرد اقتصادی هر منطقه، رابطۀ بســیار نزدیکــی با حضور طبقه 
خــالق  در آن منطقه دارد. درواقع فلوریدا نشــان می دهد که همین 
طبقه خالق هستند که می توانند دست به خلق تکنولوژی های جدید 
در محل زندگی خود بزننــد و از همین رو فلوریدا قویاً توصیه می کند 
که در عصر جدید، اســتراتژی هر منطقه )اعم از شهر، ایالت و کشور( 
می بایست تالش حداکثری برای جذب و نگاهداشت این طبقه خالق 

در خود باشد. 
قبل از ورود به بحث الزم اســت كه نكاتی را در مورد طبقه خالق 
و فرد نخبه، با توجه به اختالفاتی كه بر ســر این مفهوم وجود دارد، 
متذكر شــوم. لزوماً تمام افرادی كه مهاجرت می كنند نخبه نیستند. 
این افراد به طور بالقوه دارای اســتعدادهای برجسته ای هستند اما 
هنوز استعداد آن ها بالفعل نشده اســت. اگرچه تمام افرادی كه از 

علی بابایی
دكترای مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر نوآوری

اجماع حاكمیتی، حلقۀ مفقودۀ بازگشت 
طبقۀ خالق به كشور
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ایران مهاجرت می كنند جزء ســرمایه های 
انســانی این كشور به شمار می روند اما از 
منظر سیاســتی افرادی كه در طول دوره 
مهاجرت خود توانســته اند استعدادهای 
بالقوه خود را بالفعل نمایند و به دانشمند، 
تكنولوژیســت، افــراد خــالق و صاحب 
ایده تبدیل شــوند، برای كشور از اهمیت 
درواقع حوزه  برخوردار هســتند.  باالتری 
تمركز سیاســت های كارآفرینی، نوآوری و 
به طورکلی سیاســت های توسعه ای كشور 
بیشتر باید معطوف به چنین افرادی باشد. 

اکنون موضــوع مهمی که پیش می آید این اســت که اگر مطالعۀ 
ریچارد فلوریدا درست باشد )به هر حال نمی توان منکر ِغنای علمی 
این مطالعه، تعداد ارجاعات به آن، و شواهد تایید کنندۀ موجود در 
آن شد( باید اذعان نمود که یکی از مهم ترین دوراهی های کشور در 
مورد پیشرفت در حوزه های تکنولوژیک و اقتصادی، تصمیم گیری در 
مورد چگونگی برخورد با طبقۀ خالق است: آیا حاکمیت، دولت مردان 
و جامعه می خواهند با فراهم کردن یک فضای باز فکری، یعنی یک 
فضای تحمل کنندۀ تنوع فکر و ایده و فارغ از گرایش های سیاســی 
و مذهبی افراد، زمینۀ جذب طبقۀ خالق به کشــور و حفظ آن ها را 
فراهم نمایند یا خیر؟ و آیا ایجاد زیرساخت های فرهنگی باکیفیت و 
یکتا، اساسا برای حاکمیت، دولت مردان و جامعه قابل تصور است یا 
خیر؟ درواقع اگر مطالعۀ ریچارد فلوریدا درست باشد، متاسفانه باید 
گفت که پاسخ »خیر« به دو سوال قبل، به این معنی است که کشور 
باید قید پیشــرفت تکنولوژیک و اقتصادی را )حداقل در مقایسه با 
ســطح جهانی( بزند. که البته طبیعی است در صورت انتخاب این 
گزینه، بحث هایی نظیر عقب ماندن اســتاندارد زندگی مردم ایران 
نسبت به سایر کشورها، نارضایتی عمومی، و حتی ضعف نظامی به 
وجود خواهد آمد. بنابراین برای پیشــرفت تکنولوژیک و اقتصادی، 
به ســختی بتوان راهی به جز زمینه ســازی برای حضور طبقۀ خالق 
در کشــور تصور نمود. به هر حال، حل این دوراهِی مهمِ پیش روی 
کشور، نیاز به یک تعمق جدی، خلق یک نوآوری سیاستی و سپس 

اجماع حاكمیتی در اجرای آن سیاست دارد.
حال با استفاده از مفهوم طبقه خالق اگر بخواهیم دالیل مهاجرت 
افراد خالق و دارای ایده در ایران را مورد واكاوی قرار دهیم، یك نكته 
بیش از بقیه موارد خودنمایی می كند. برخالف سایر اقشار اجتماعی 
كه عمدتاً دغدغه های معیشــتی و رفاهی برای مهاجرت دارند، دلیل 
مهاجــرت این افراد بیــش از آنكه مربوط بــه تنگناهای اقتصادی 

باشد، مربوط به ســاختار اقتصاد دولتی 
ایران و مشــكالت فرهنگی است. درواقع 
و خدمت  نهایــی محصول  مصرف كننده 
و شركت های  اســتارتاپ  ها  از  بســیاری 
دانش بنیان عموم مردم نیستند و مشتری 
محصــول و خدمِت این كســب وكارها، 
مشاغل دیگر و یا ســازمان های دولتی و 
شبه دولتی هســتند. به عبارت دیگر جامعه 
هــدِف بخش بزرگــی از طبقــه خالق و 
کسب وکارهای اســتارتاپی و دانش بنیان 
عامه مردم نیستند و این گرو ها بیشتر با 
ســازمان های دولتی و شبه دولتی سروكار 

دارند. این همان گلوگاهی است كه زمینه 
مهاجــرت طبقه خــالق را فراهم می كند. 
اینكه سازمان های  دلیل  به  به عبارت دیگر، 
دولتی و شبه دولتی در ایران  نیاز و فشاری 
را برای نوآوری و تحول احساس نمی كنند 
یا کاًل از چنین طرح هایی استقبال نمی كنند 
ایده ها  این  یا در خوش بینانه ترین حالت 
و طرح ها وارد بروكراســی های عجیب و 
غیبی می شــود كه موجب ناامید شدن و 
از كشــور می شود.  مهاجرت طبقه خالق 
از منظــر فرهنگی نیز طبقه خالق به دلیل 
اینكه انتظار دریافت نوع دیگری از رفتار از سوی جامعه را دارند و به 
هر دلیلی این رفتار و احترام را دریافت نمی كنند، مهاجرت می كنند. 
طبیعی است خیلی از این افراد به دلیل اینكه در سطح حاكمیت 
و دولت اجماع و رویه مشــخصی نســبت به آن ها وجود ندارد به 
كشــور بازنمی گردند. نكته مهم در اینجا این است كه اگر حاكمیت 
بر رویه و مســیر فعلی نســبت به این افراد پافشاری كند، كشور از 
یكی از فاكتورهای اساســی رشد و توســعه اقتصادی محروم شده 
است. در خیلی از تكنولوژی ها به دالیل مختلف ما چاره ای جز فعال 
كــردن مكانیزم چرخش نخبگان نداریم. این نكته خصوصاً در مورد 
تكنولوژی های نوظهور كه با مقاله و كتاب منتقل نمی شــوند، بلكه 
از طریق دانش ضمنی این افراد به كشــور وارد می شــود از اهمیت 
بیشــتری برخوردار اســت. به همین دلیل برخــورداری از اجماع 
حاكمیتی و  اتخاذ ابتكارات سیاســتی در مواجه با نخبگان خارج از 
كشــور یکی از گام های اساسی برای ترغیب این افراد برای بازگشت 
به كشور محســوب می شــود. متاســفانه علی رغم اینكه اهمیت 
موضوع مهاجرت در ادبیات نوآوری ســالیان ســال است كه مورد 
توجه قرار گرفته اســت اما متاســفانه در كشور ما كماكان یك نگاه 
منفی به موضوع مهاجرت در میان سیاســت گذاران دیده می شود. 
اتفاقاً شــما اگر بتوانید نیروی انسانی خود را به قطب های فناوری 
و نوآوری جهان بفرســتید، با این شرط که تحت شرایطی مجدداً از 
ظرفیــت آن ها در قالب طرح های بازگشــت دائم، موقت و حتی از 
راه دور اســتفاده کنید، از قضا بهترین کار را برای توسعه کشور انجام 
داده اید. این مهاجرت ها می تواند تاثیرات بســیار زیادی برای کشور 
مهاجرفرست داشته باشد. حتی می توان گفت این موضوع یکی از 

الزامات توسعه کشورهای درحال توسعه است. 
اگر بخواهیم فضایی را ایجاد کنیم که دســت کم این ارتباط ضعیف 
رفت وبرگشتی بین مهاجران ســاکن در قطب ها با داخل کشور برقرار 
شــود، نیازمند نوآوری هایی در سیاست و 
سیاستگذاری هســتیم. باید نهاد واسطی 
شکل بگیرد؛ بین دولت و حاکمیت از یک 
ســو و مهاجران از ســوی دیگر. این نهاد 
واسط با دانستن زبان دو طرف شاید بتواند 
این جریــان را برقرار کند. مــا به یک نهاد 
واســط نیازمندیم که زبان حاکمیت و زبان 
مهاجران را بشناسد تا با لحاظ نگرانی های 
حاکمیت و هم چنین شــأن مهاجران کار را 
پیش ببرد. شــرط این هــم، اول از همه، 
اجمــاع دولت و حاکمیت بر ســر اهمیت 

اصل این ماجراست.

برخالف سایر اقشار اجتماعی كه 
عمدتًا دغدغه های معیشتی و رفاهی برای 
مهاجرت دارند، دلیل مهاجرت طبقه خالق 
بیش از آنكه مربوط به تنگناهای اقتصادی 

باشد، مربوط به ساختار اقتصاد دولتی 
ایران و مشكالت فرهنگی است.

برای پیشرفت تکنولوژیک و 
اقتصادی، به سختی بتوان راهی به جز 

زمینه سازی برای حضور طبقۀ خالق در کشور 
تصور نمود. به هر حال، حل این دوراهِی 
مهِم پیش روی کشور، نیاز به یک تعمق 

جدی، خلق یک نوآوری سیاستی و سپس 
اجماع حاكمیتی در اجرای آن سیاست 

دارد.
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شاکله اصلی و ســنگ بنای تحقق پذیری هر برنامه ی اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وجود نیروی انسانی جوان، توانا، متعهد 
و متخصص در الیه های مختلف مدیریتی و اجرایی است. بااین حال، 
حلقه مفقوده در زنجیره ی برنامه ریزی بسیاری از مسئوالن امر، ایجاد 
فرآیندهای سیستماتیک و مؤثر به منظور جذب حداکثری نیروی کار 
جوان و متخصص اســت. این شــرایط زمانی بحرانی تر می شود که 
بخش بزرگی از نیروی انســانی نخبه و توانا از کشور خارج می شود. 
پدیده موســوم به "فرار مغزها" همواره به عنــوان یکی از معضالت 
اجتماعی در جوامع درحال توســعه تلقی گردیده، چنانچه ایران نیز 
هرگز از این امر مســتثنی نبوده اســت. تقریباً این از اواسط دوران 
ناصری است که مهاجرت جوانان ایرانی به اروپا برای تحصیل علم آغاز 
می گردد. روندی که تا سال ها بعد با نوسانات متفاوت ادامه می یابد. 
در قریب به نیم قرن گذشــته، ســال های ابتدایــی دهه 80 میالدی 
بیشــترین و ســال های پایانی دهه 90 کمترین تعداد دانشجویان 

ایرانی خارج از کشور را به خود اختصاص داده است. بااین حال چند 
صباحی است که التهابات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران 
سبب گردیده تا بخش وسیع تری از استعدادهای بی همتای ایرانی، 
از وطن رخت بربســته و به غربت ســاکن شوند و هرگز نیز به وطن 
بازنگردند. عده این افراد چنان زیاد اســت که هر صاحب خردی را به 
تأمل در این موضوع، ریشه ها و عواقب آن وامی دارد.  برآورد گردیده 
کــه در ســال 2019، در حدود 59 هزار دانشــجوی ایرانی در خارج از 
کشور مشغول به تحصیل بوده اند. مقصد اول این محصلین، ایاالت 
متحده بوده، بطوریکه بیش از 12 هزار دانشجوی ایرانی در این کشور 
حضور داشــته اند. تاریخ هرگز چنین جمعیتی از نخبگان ایرانی را در 
خارج از کشور شاهد نبوده است. برخالف اسالف که اغلب به واسطه 
بورس های تحصیلی دولت ایران عازم فرنگ می شــدند، محصلین 
خارج نشین امروزی اکثراً بر پایه بودجه های تحقیقاتی کشور میزبان 
روزگار می گذراننــد. دین به وطن اما همچنــان در جای جای زندگی 

مسعود قدرت آبادی
استادیار دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، ساکرامنتو

مهاجرت نخبگان: فرصتی كه تبدیل به تهدید شد!
کشور نیازمند تعریف دقیق مسئلۀ مهاجرت و عزم جدی برای حل آن است 
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ایــن بخــش از نخبگان نســل حاضر به 
شایســتگی دیده می شود. بسیاری از این 
افراد - ازجمله نویســنده این ســطور - در 
سراسر دوران تحصیلی از خدمات آموزشی 
رایگان در باالترین سطوح بهره برده اند. در 
برخورد نزدیک با بخــش عظیمی از این 
نیروی جوان و فعال، قدرشناسی را می توان 
به عنوان جوهره ی ثابت شــخصیتی آنان 
یافت نمود چنان که بســیاری از این جمع 
حاذق و توانا مترصد فرصتی برای خدمت 
خالصانه به ایران هستند. حلقه مفقوده اما 
درست در همین نقطه احساس می شود. 
پی بردن به آن که چرا اشــارات گاه و بیگاه 

مسئولین امر به جذب نیروی جوان متخصص از یک سوی، و عالقه 
بخش وســیعی از جوانان مستعد خارج نشین در خدمت به وطن 
از سوی دیگر، کمتر به شکل گیری زنجیره ای مستحکم ختم می شود.

نخست، این حلقه مفقوده را می توان از منظر نخبگان خارج نشین 
جستجو نمود. جوانانی با استعداد اما بی اطمینان به وعده ها. گزاف 
نیســت چنانچه ادعا شــود این جوانان به نهاالنی می مانند که در 
پائیزی ســرد در خاک ایران کاشته شــده و در زمستانی غمناک به 
خون شهیدان داشته شــده اند تا به بهار، مام وطن را از شکوفه های 
خود سرمســت کنند. بیمناکی این نسل از نخبگان اما از جایی آغاز 
می گردد که چون زمان آن رسد که این درختان جوان به بار نشسته 
و وطــن را به  پاس خدمات بی مزد و منتش، میوه ای دهند، باغبانی 
دلسوز یافت نمی شود. شــاید حتی بتوان واژه بیمناکی را با واژگان 
ســرد بدبینی و بی اعتمادی جایگزین نمود. بسیاری از این نسل نه 
برای تجربه زندگی غربی و پســت مدرن بلکه به دنبال یافتن فرصتی 
در شــأن اســتعدادها و توانایی های خود از ایران خارج شده اند. در 
دولت های اخیر، هم زمان با اوج گیری تورم و شــدت گرفتن بیکاری، 
دانشگاه ها نیز شاهد فضای بســته سیاسی ای هستند که علی رغم 
تأکید مقامات ارشد نظام بر لزوم شکل گیری کرسی های آزاداندیشی، 
اجــازه حضور به هیچ نــگاه منتقدی داده نمی شــود. ارجح بودن 
حداقل رابطه بــر برترین مدارج تحصیلی، پیش قراولی تملق در برابر 
حقیقت گویــی و حقیقت طلبــی، تفتیش بی دلیل عقاید و ســبک 
زندگی و نهایتاً عنان داری تهمت ها و پرونده ســازی های سنگین در 
چالش های مدیریتی است که بســیاری از نخبگان دانشگاهی را به 

فکر دوری از وطن می کشاند.
دوم، این حلقه مفقوده را می تــوان از منظر بدبینی ای تاریخی به 
جامعه تحصیل کرده خارج از کشــور جســتجو کرد. در طول تاریخ، 

سیاستمداران و روشــنفکران آموزش دیده 
در غرب گرچه زمانی در مرکز توجه جامعه 
قرارگرفته اند که بر مســند قدرت و شوکت 
تکیــه زده انــد، لکن خاســتگاه اجتماعی 
بســیاری از آن ها طبقات معمول و چه بسا 
محروم جامعه بوده اســت. چه بســیار از 
این صاحبــان قدرت که در عنفوان جوانی، 
در اوج بینامی و زمانی که هنوز بر اســب 
سرکش قدرت ننشســته اند، سری پرشور 
و دلی پردرد داشــته و غایت آمال خود را 
در ایرانی آباد دیده اند. سیاه چاله ای عظیم 

اما امثال آن صاحبان قدرت را اغلب از آن 
شور و شعور جوانی یا به وعده های نهانی 
کشانده یا محتوم به سرنوشتی تلخ نموده 
چنان که آن مقدمه زیبا را مؤخره ای نامیمون 
پدیدار گشته است. این مضمون، به وضوح 
در ســال های دهه 20 و سال های ابتدایی 
پس از انقالب 57 دیده می شود. فوجی از 
مستعد  آزادی خواه،  تحصیل کرده،  جوانان 
و با ریشــه های مذهبی بــه دنبال رویای 
توسعه و آبادانی، پای به میهن گذاشته و از 
طرق مختلف به عرصه قدرت ورود می کنند. 
دریغ آن که اغلــب تحصیل کردگان فرنگ، 

روسفید از امتحان تاریخ عبور نکرده اند.
 ارائــه راهکار بــرای برون رفت از این بحران ملی امری اســت که 
نیازمنــد ماه ها مطالعه و تدقیق در ریشــه یابی هــر یک از عوامل 
اثرگذار بر مهاجرت نخبگان و چرایی عدم بازگشــت آن ها به میهن 
است. اتفاقی که هر از چندی سخن از آن به میان آمده، همایش ها 
برگزارشده و ســتادها تشکیل شده اما هرگز اثربخشی جدی نداشته 
است. شاید آنچه در گام نخست نیاز است، تعریف صحیح مسئله و 
در گام بعد عزم جدی برای حل آن است. تهدیدی که از آن به عنوان 
بدبینی های دوسویه یاد شــد می تواند با تدبیر از سوی مدیران به 
فرصتی بــزرگ برای ایران تبدیل گردد. آنچــه در این بین می تواند 
به خوبی اطمینان ازدســت رفته را بازیابی نمایــد وجود برنامه ریزی 
دقیق و منسجم از ســوی دولتمردان برای جذب این سرمایه عظیم 
انسانی است. تشــکیل کارگروه هایی با حضور نمایندگانی از دولت 
و تحصیل کردگان خارج از ایران به منظور رفع موانع و تســهیل امور 
جذب این نیروها، توسعه شــرکت های دانش بنیان، ارتقای ارتباط 
صنعت و دانشــگاه، ایجاد کرســی های آزاداندیشــی در دانشگاه، 
تحمل نقد سازنده در تمام الیه های حکومتی و لزوم شایسته ساالری 
ازجمله مواردی اســت که می بایســت از حوزه سخن خارج شده و 
جامه ی عمل بدان پوشانده شود. جلوگیری از تکرار تلخ تاریخ نیز با 
حســن تدبیر میسر خواهد بود. ایجاد سازوکارهای شفافیت سازی 
در زیر الیه های مدیریتی و اجرایی، حذف ادبیات خودی و غیرخودی 
و ارتقای سیستماتیک ســالمت اداری بخشی از راهکارهایی است 
که نه تنها با ورود جوانان پرشــور و متعهد به سیستم اجرایی کشور 
به خودی خــود ارتقا می یابد بلکه باعث امیدواری و شــکوفایی این 
نســل از نخبگان و جلوگیری از شــکل گیری جریان های انحرافی در 
آینده می گــردد. درنهایت نیز نگاهی پدرانه به فرزندان وطن همان 
یافتن حلقه مفقوده و ســاختن زنجیره ای مستحکم است. بسیاری 
از نســل جوان خارج از کشور به حقیقت 
ایران را عاشقانه دوست داشته اند. در بازار 
ذهن بسیاری از آن ها به جز ارتقای وطن، 
متــاع دیگری یافت نمی شــود. از همین 
روی و با در نظرگیری سیل عظیم نخبگان 
ایرانــی که در طی ســال های گذشــته از 
کشور خارج شده است، آنچه در این دوره 
ضروری است، لزوم توجه به این سرمایه ی 
انسانی گهربار است. فرصتی که اگر در این 
مقطع تاریخی بــدان توجه کافی نگردد، 

شاید برای همیشه تهدید باقی بماند. 

بسیاری از استعدادهای ایرانی نه 
برای تجربه زندگی غربی و پست مدرن 
بلکه به دنبال یافتن فرصتی در شأن 

استعدادها و توانایی های خود از ایران 
خارج شده اند. با وجود تمام تنگ نظری ها 
دین به وطن همچنان در جای جای زندگی 

این بخش از نخبگان نسل حاضر به 
شایستگی دیده می شود.

حلقه مفقوده شكل گیری زنجیره 
مستحكم برای بهره گیری از ظرفیت 

نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از كشور 
را باید در عواملی همچون بی اعتمادی به 
وعده ها و بدبینی تاریخی نسبت به افراد 

بازگشتی و تجربه منفی گذشتگان از 
بازگشت به كشور جست و جو كرد.
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مصاحبه با دكتر فرشاد مومنی
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

حاكمیت و لزوم مواجهۀ با واقعیت 
در حل مسئلۀ مهاجرت نخبگان 

	ایران	کشوری	مهاجرپذیر	و	مهاجر	فرست	محسوب	می	شود	اما	وجودنداشتن	برنامۀ	مدون	مهاجرتی	طی	چهل	
سال	گذشــته	موجب	شده	است	که	ایران	نتواند	برخالف	بسیاری	از	کشورهای	مهاجرپذیر	و	مهاجر	فرست	دنیا	از	
جریان	های	مهاجرتی	کشــور	در	راستای	برنامه	های	توسعه	ای	خود	بهره	گیرد.	درواقع	بالتکلیفی	و	ناآگاهی	نسبت	
به	مزایا	و	معایب	جریان	های	مهاجرتی	به/	از	کشــور	موجب	از	دســت	رفتن	تمام	منافعی	شــده	است	که	پدیده	
مهاجرت	می	توانســت	برای	کشور	در	پی	داشته	باشــد.	با	این	دغدغه	به	سراغ	دکتر	فرشاد	مؤمنی	رفتیم	و	نظر	او	
را	در	مورد	مهم	ترین	مســائل	مهاجرتی	کشور	همچون	مهاجرت	سرمایه	های	انسانی	از	کشور،	عدم	توجه	جدی	به	
مسئله	مهاجرت	در	ســطح	حکمرانی	کشور	و	دالیل	وجودنداشتن	انسجام	بین	برنامه	های	مهاجرتی	و	برنامه	های	

توسعه	ای	کشور	جویا	شدیم:
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 ریشه مهاجرت دانشجویان و تحصیل کردگان از كشور از منظر 
اقتصاد سیاسی چیست؟

بــرای مقدمه و پیــش از ورود به بحث، خوب اســت کــه از تمام 
کســانی که برای انتشار ســالنامه مهاجرتی ایران  تالش کردند، تشکر 
کنم. چراکه به نظر من ســالنامه مهاجرتی امکاِن مشاهدۀ این پدیده 
را برای دغدغه منداِن توســعه ملی در ایران، به شــکلی روشن تر فراهم 
می کنــد. یقیناً وقتــی نهادی با این هدف شــکل می گیرد، کوشــش 
پژوهشــگران زیادی را باید ببینیم که با چه دشــواری هایی به اصطالح 
خون دل خورده اند که کاری با این کیفیت، به سطوحی از باروری برسد. 
درعین حال که محدودیت ها و معذوریت های چنین کارِ ارزشــمندی را 
درک می کنم، ولی نفس وجود این اثر گران قدر و انتشــار ســاالنۀ این 

گزارش را باید از دریچۀ مصالح توسعۀ ملی، سنجید و قدردان بود.
در خصوص این پرســش که از منظر اقتصاد سیاسی مطرح کردید، 
بایــد به این نکته تأکید کرد که اقتصاد سیاســی ایران به معنای دقیق 
کلمه، یک اقتصاد سیاسی رانتی است؛ ازاین رو باید اساس تداوم و بقای 
مناسباِت رانتی را هم در دست کاری واقعیت یا پنهان سازی واقعیت های 
کلیدی جســتجو کرد. دقیقاً از دریچۀ همین نکته است که شکل گیری 
چنین نهادی و انتشــار چنین گزارش هایی، از نظر من به مثابۀ تاباندِن 

نوری روشنی بخش، به حیطه ای بسیار سرنوشت ساز و حیاتی است. 
حکومت باید با آزاد گذاشتن دســت اندیشمندان در مسیر اعتالی 
کشور تالش کند؛ درواقع دولت به معنی حکومت، باید تمرین و امکان 
جسارت برای دیدن واقعیت ها را در ساختار درونی خودش ایجاد کند. 

چون یکی از دالیِل ناپایداری نظام وار حکومت ها در ایران، فقدان همین 
آمادگی و گستاخی  برای روبه رو شــدن با واقعیت _ آن گونه که وجود 
دارند.  بنابراین این سالنامه، به نوعی یک خدمت به کشور و حاکمیت 
هم محسوب می شــود و امیدوارم فهم آن و قدردانی از آن را نیز شاهد 

باشیم. 
امــا در خصوص این که پدیــدۀ »تمایل به نســبت فراگیر در میان 
دانش آموختگان کشــور به خروج از ایران«، از منظر اقتصاد سیاســی 
چگونه تحلیل می شود، نیازمند مقدمات و کار جدی است که به بخشی 

از آن اشاره می کنم: 
 به نظر من بخش کوچکی از این دانشجویان به انگیزۀ اعتال بخشی 
به خود و سپس بازگشت به کشور، مهاجرت می کنند. بخش قابل توجه 
و گسترده ای از آن ها در یک بازی چند سر باخت برای حکومت، جامعه 
و آیندۀ کشــور، معموالً با نوعی دل چرکینی موجه یا غیرموجه و تمایل 

نداشتن به بازگشت، از کشور خارج می شوند.
نکتۀ مهم در این  باره این اســت کــه گرچه جامعۀ ایــران در حال 
حاضر فقر گســترده ای را تجربه می کند، اما این قشر از دانشجویان و 
تحصیل کردگان معموالً واجد چنین ویژگی الاقل به صورت حاد نیستند. 
می توان گفت کــه دل چرکینی های این افراد عموماً بــه ادارۀ ناعادالنۀ 
کشور و تنظیم ناعادالنۀ مناسبات با منطِق شایستگی ها است. بنابراین 
باید گفت که ایــن دل چرکینی ها باید موضوع شناســایی قرار بگیرد. 
اگر هم از میان همین افراد، کسانی به کشــور بازگردند، با فقدان نظام 
پاداش دهی مناسب مواجه خواهند شد و این امر آن ها را سرخورده تر 
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و مأیوس تر می کنــد. با این تفاســیر به نظر 
می رسد حکومت گران ایرانی در این زمینه _جز 
موارد استثنا_ همواره بازندۀ اصلی این میدان 

بوده اند. 
 طنز تلخ اما آنجاســت که ایــن نیروهای 
باکیفیــت، پس از مهاجرت عمومــاً تقدیم به 
کسانی می شوند که در تبلیغات رسمی به عنوان 
نظام سلطه و استکبار جهانی تلقی می شوند و 
با این نوع ادبیات، خطاب می شــوند. بنابراین 
لزوم آگاهی بخشــی به حکومت گران کشور از 
این  جهت اهمیت دارد که برای مثال کشــوری 
انســان های باکیفیتی در وضعیتی که همان 

کشــور به چنین افرادی بسیار نیازمند است، تربیت می کند و رایگان در 
اختیار دیگران قــرار می دهد؛ وضعیتی که مصداق ضرب المثل »یکی بر 

سر شاخ، بن می برید«.
حدود بیست سال پیش، کتابی می خواندم با عنوان »قرن آسیا« که 
برخی از پیش بینی های مهم دربارۀ قرن بیســت ویکم نوشته شده بود. 
برخــی از آن پیش بینی ها دربارۀ انتقال قدرت و ثروت از اروپای غربی و 
شمال آمریکا در قرن بیست و یکم به عمدتاً کشورهای شرق آسیا بوده 
است. درواقع نویسندۀ این کتاب، تالش داشــت که به ویژه از پدیدۀ 

قدرت گیری شگرِف چین، رمزگشایی کند. 
این کتاب از این جهت مهم اســت که بخش اعظم مهاجرت کنندگان 
از چیــن در دوران »مائــو« و در دوران »دنگ شــیائوپینگ«، با یک 
ویژگی مشترِک دل چرکینی شدید از حکومت، از چین خارج شدند. اما 
آموزش ها و مناسباتشــان در چین، گونه ای بوده است که آن مهاجران 
میان وطــن، آینده و مردم چین با نارضایتی شــان از حکومت قادر به 
تفکیک بودند. عالوه بر این، نویسنده بیان می کند که حرکت هایی که از 
دوران »مائو« شروع شد و در دوران »دنگ شیائوپینگ« شدت گرفت، 
در دوران بیست ســالۀ منتهی به عضویت در ســازمان تجارت جهانی 
و »گات« شــد؛ یعنی در طی کمتر از دو دهه، توانســتد صادراتشان را 
به بیش از هشــتاد برابر برســانند. پیشــرفت در صادراتی که با شبکۀ 
چینی تبارهای ساکن در کشورهای دنیا برایشــان میسر شد؛ آن ها به 
قطب متقاضی محصوالت ولو کم کیفیت تر و گران تر چینی تبدیل شده 
بودند. ما برای آموختن از چنین آموزه های عملیاتی باید از این تصویر 
سیاه و سفید نسبت به نخبگان کشورمان و البته سایر کشورهای جهان 

که یا با ما هستند یا بر ما، رها شویم. 
   این پرسش شــما در بنیادی ترین شــکلش، یک پرسش تأکیدی 
است. بدیهی است که با این فهم از توسعه که معتقد است انسان هدِف 
برنامه های توســعه، مهم ترین ابزار تحقق آن برنامه ها تعریف می شود. 
باید ســازوکارهایی تعریف کرد که این نوع مهاجرت ها، به ضرر کشور 

تمام نشود.

 به نظر شما مهم ترین اثر خروج نخبگان از كشور چیست؟ آیا 
برآوردی از ضرر و زیان ناشی از خروج هر فرد تحصیل کرده از 

كشور وجود دارد؟
اگر نخواهیم دچار اظهار نظرهای احساســی شــویم، باید بگویم که 
پاسخ به این پرسش، بسیار دشوار است؛ چراکه واقعاً پاسخ آن نیازمند 
یک مطالعۀ دقیق و همه جانبه است. ما در علم اقتصاد مفهومی داریم 
به نام »هزینۀ فرصت ازدســت رفته«؛ دراین باره، کشــورهای پذیرندۀ 
این مهاجران تحصیل کرده بیان داشــتند که ازای هر نیروی انســانی 

دانش آموخته، یک خالص درآمدی دو تا 
سه میلیون دالری به دست می آورند.

 اما این نکته به آن معنی نیســت که 
بخواهیم در چارچوب مناســبات کنونی 
ســاختار نهادی ایران، حکم کلی برای این 
افراد صادر کنیم یــا حتی میانگینی از آن 
هزینۀ فرصِت ازدســت رفته را به تصویر 
بکشــیم. ما اجماالً می فهمیــم که یکی 
اقتصادهای  ویژگی هــای  مهم تریــن  از 
توسعه نیافته، این است که ظرفیت های 
بالاســتفادۀ انســانی و مــادی آن ها از 
حدود متعارف فراتر اســت و تنها کسانی 
می توانند این ظرفیت هــا را بالفعل کنند که به ســطوحی از دانایی و 
توانایی دست یافته باشند. و نکتۀ مهم این است که بخش قابل اعتنایی 
از کسانی که از ایران با ویژگی دانش آموختگی خارج می شوند و بالقوه 
یا بالفعل واجد آن اوصاف محسوب می شوند. اصاًل تضمینی نیست که 

اگر بمانند به شکل بایسته و کارآمد به کار گرفته شوند. 
بنابراین من درواقع نمی توانم به شــکار عدد و رقم مشخصی دست 
یابم، گرچه می توان در حیطه هایی کار کرد و به عدد و رقم هایی رسید، 

اما فعاًل من نمی توانم برای آن پاسخی داشته باشم. 

 به نظر شما چرا اهمیت خروج مهم ترین سرمایه های انسانی 
از كشور در سطح حاكمیت نادیده گرفته می شود؟

به چند صورت می توان به این پرســش پاســخ داد. نکتۀ اول این 
اســت که حکومت گران ما هرگز نشده است که دست کم در مقام شعار 
مدعی شــوند که امور مطلوب و خوب را نمی خواهنــد. آن ها همواره 
شعار می دهند که در پی این امور مهم و اساسی هستند، اما به زعم من 
حکومتگران گرامی، آمادگی تن در دادن به لــوازِم در اختیار گرفتن آن 
چیزهای خوبی که می خواهند را هم تاکنون از خودشان نشان نداده اند. 
و مهم تریــن کاری که می توان کرد، گوشــزد کردن به سیاســت گذار و 
حکومتگر است که برای رســیدن به چیزهایی که مطلوب می پنداری، 

لوازم دست یافتن به آن ها را هم در نظر بگیر و رعایت کن!
نکتۀ مهم دیگر در این مسئله، توجه به این امور بدون میل شخصی 
و بررسی آن با مناسبات شخصی است. برای مثال در »خاطرات محمد 
یگانه« آمده اســت: »من زمانی در صنــدوق بین المللی پول منصبی 
داشــتم. به خاطر دارم که  وقتی در آن دوران، شاه به نیویورک می آمد 
و با نخبگان آنجا صحبت می کرد، شــخصاً به من گفت که به ایران بیا 
و در کشــورت مفید باش« و به او پاسخ دادم که حاکمان ایران نسبت 
به ما »خوش اســتقبال و بد بدرقه اند«. در ادامــۀ این کتاب وقتی که 
»یگانه« با تضمین شــخص شاه به ایران بازمی گردد و مسئول سازمان 
برنامه وبودجۀ کشور می شود. در بخشی از کتاب درباه هنگامی که ایران 
دچار شوک نفتی شــده است، بیان می شود که شــاه به محمد یگانه 
می گوید میزان شکایت ها از تو به واسطۀ محدود سازی بخشی از امور 
مورد نظر رانت جویان، بسیار باالست و دفاع از تو از عهدۀ من هم خارج 
اســت. هدفم از این روایت کوتاه این است که اتفاقاً این نگاه شخصی 
و فردی به مسائل بنیادین از سوی حکومتگران ما سابقۀ طوالنی دارد.  
امــروز هم که دانش آموختــگان ما از ایران می رونــد، تنها کاری که 
می توانیم بکنیم آن اســت که »بد بدرقه« نباشیم. چراکه اگر نمی توانیم 
منزلت، امنیت و رفاه آن ها را فراهم کنیم، دست کم می توانیم کاری کنیم 
که این ها با دل چرکینی از وطنشان نروند. اگر هم دل چرکینی می روند، 

گرچه جامعۀ ایران در حال حاضر فقر 
گسترده ای را تجربه می کند، اما این قشر 
از دانشجویان و تحصیل کردگان معموالً 

واجد چنین ویژگی نیستند. می توان گفت 
که دل چرکینی های این افراد عمومًا به ادارۀ 
ناعادالنۀ کشور و تنظیم ناعادالنۀ مناسبات 

با منطِق شایستگی ها است.
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حداقل با کارهــای بعدی مان آن هــا را دچار ســرخوردگی و موجب 
عبرت آموزی دیگران نشویم.

راه حل مهم از نظر من، گزارش های مکتوب از ســوی اندیشــمندان 
است تا با کمک به برقرار سازی امکان گفتگوی شرافتمندانه، آزادمنشانه 

برای آبادانی کشور تالش کنیم.  

ظرفیت های  از  نتوانستیم  تاکنون  ما  اینكه  به  توجه  با    
استفاده  خودمان  ملی  منافع  راستای  در  مهاجرت  اقتصادی 
)پدیده  زمینه چیست؟  این  در  راهكار شما  و  پیشنهاد  كنیم، 
منطقه ای  در سطح  را  زیادی  اقتصادی  مهاجرت ظرفیت های 
این ظرفیت ها استفاده  از  بین المللی فعال می كند. چگونه  و 

كنیم(
نکتۀ لطیف این بخش آن اســت که در بحث های مرتبط با ســهم 
جذب سرمایه خارجی، ما عالوه بر ســرمایۀ فیزیکی با سرمایۀ انسانی 
مواجهیم. به صراحت عرض می کنم که هیچ کشوری قادر به جذب کارآمد 
سرمایه های انسانی و مادی بیرونی نیست، جز اینکه ابتدا صالحیت و 
شایستگی خود را برای کاربسِت ســرمایه های انسانی و مادی از خود 
نشــان دهد. زمانی که ما نتوانیم کسی را با علقه های زیادی که به این 
کشور دارد، حفظ کنیم، جذب با حفظ سرمایه های خارجی هم به طریق 

اولی ممکن نیست.  
برای عمیق شــدن در این مسئله، خوب اســت که به کتاب »نظام 
ملی اقتصاد سیاسی« نوشــتۀ »فردیک لیست«، _یکی از بنیان گذاران 
مکتب تاریخی آلمان_ اشــاره کنیم. دربارۀ اهمیت این کتاب باید گفت 
که عموماً اقتصاددان های توســعه  باور دارند کــه از زمان نگارش این 
کتاب تا امروز، هیچ تجربۀ موفقی درزمینۀ توســعه اتفاق نیفتاده جز 
اینکه اصول، مبانــی و جهت گیری هایش در چارچوب رهنمودهای این 

کتاب بوده باشد. 
یکی از سؤال های مهم آن کتاب این بود كه »چرا انگلستان در جذب 
سرمایه های انســانی در قرن نوزدهم موفق است؟«. پاسخ این سوال 
این بود كه سفرای انگلســتان محدودیت تدارکاتی و مالی برای جذب 
افراد مستعد و بااستعداد نداشتند. درواقع آن سفیرها موظف بودند تا 
بیشترین زمانشان را در شناسایی افراد باکیفیت صرف کنند. نکتۀ مهم 
آن است که توسعه، نوعی لوازم نرم افزاری مانند ایجاد امنیت و اعتماد 
نیاز دارد و کسانی که قصد به دســت یافتن آن را دارند، باید به میزان 

اهمیت آن تالش کنند.  

مهاجران  انقالب  از  بعد  از  می دانید  كه  همان طور    
شما  نظر  به  می كنند.  زندگی  ایران  در  زیادی  افغانستانی 
حضور این مهاجران چه تأثیری بر سطح دستمزد، اشتغال و 
به طور كلی اقتصاد ایران داشته است؟چه راهكارهایی برای 

ادغام اقتصادی این مهاجران در بازار كار ایران وجود دارد؟
 اصطالحی در اقتصاد سیاســی توسعه 
وجــود دارد و آن هم این اســت کــه برای 
کشــتی بانی که فرمان کشتی اش هرز شده 
باشد، هیچ بادی، باِد موافق تلقی نمی شود. 
این پرسش شما را اگر برای کشوری که برنامۀ 
مدون، پایبندی عملی به ســند چشم انداز، 
اراده کافی و ســازمان مناسب دارد، در نظر 
بگیریم، می توان پاســخ مطلوبــی داد. اما 
اگر شرایطی مثل شــرایط کنونی ما، که برای 

مثال دیوان محاسبات کشور می گوید: فقط از کانال بودجه، خالف هایی 
ساالنه حدود 2500 مورد اتفاق می افتد، مشخص است که چه وضعیتی 
اســت. با توجه به اینکه ما طی ســالیان گذشــته برنامه مدونی برای 
بهره گیری از ظرفیت مهاجران در کشورمان نداشته ایم بنابراین طبیعی 
است که طی این سال ها نتوانسته باشیم از ظرفیت مهاجران در راستای 

سیاست های اقتصادی، اشتغال و بازار کار کشورمان بهره گرفته باشیم.
در خصوص مهاجران افغانستانی، شــخصاً با تعدادی از چهره های 
بســیار فرهیخته و صاحب صالحیتــی از افغانســتانی ها، همکار و 
هم نشــین بودم و می توانم بگویم که ما آن ها را در زمینه هایی گماردیم 
که نســبت بســیار ناچیزی با ظرفیت و توانمندی این افراد دارد. این 
همان کاری است که ما در سرزمینمان با نیروهای انسانی بومی انجام 

می دهیم. 

 تحوالت اقتصادی در سطح جهانی، منطقه ای و خود كشور 
چه تأثیری بر روندهای مهاجرتی از/ به كشور دارد؟

از این فرصت اســتفاده می کنم و همۀ مخاطبان این مصاحبه را به 
گزارش های امنیت دفاعی و گزارش امنیت تجاری امریکا طی ده ســالۀ 

گذشته دعوت می کنم.
اکنون مجال آن نیســت که نتیجۀ یافته های خــودم را با جزییات 
مطرح کنم. اما الزم اســت بگویم که به اعتبار یک دگرگونی استراتژیِک 
راهبــردی در جهت گیری های بین المللی امریــکا و به تبع آن در اروپای 
غربی و شــرق آسیا، ما منطقه ای با چشم انداز پرتالطم را پیش رو داریم 
و در این تالطم ها آن چیزی که حیاتی است، قدرت انعطاف نظام های 
ملی برای نشــان دادن واکنش های مساعد و به موقع با این شوک ها و 

تغییرهای ناگهانی است.. 
قابلیــت تاریخی ایران، در این زمینه تأســف بار و غم انگیز بوده و به 
شــرحی که اشــاره کردم، ما به دلیل اینکه آن قدرت انعطاف را نداریم، 
فرصت ها را به تهدید تبدیل می کنیم، چه برسد به آنکه پیش دستانه از 

تهدیدها، فرصتی بسازیم.
در ســال 1999، شــورای روابط خارجی امریکا مأموریتی به موسسۀ 
»Rand« محول کرد با این موضوع کــه گفته مؤلفه های اصلی قدرت 
ملی، در اثــر انقالب دانایی در حال دگرگونی اســت. از موسســۀ رند 
خواسته شده بود که اصول جدیدی متناسب با اقتضائات زمانه طراحی 
کند تا امریکا بتواند قدرت های رقیب را به خوبی دیده بانی و پایش کند.
در آن گزارش از 164 شاخص، به عنوان ارکان قدرت ملی در عصر دانایی 
یادشده بود. پس از تجمیع و تلخیص داده های کلی، از رکن رکین قدرت 
ملی و قدرت انعطاف نظام ملی برای نشان دادن واکنش های مساعد و 

به موقع به شوک های داخلی و بیرونی نام برده شد. 
آن شــاخص یکتا، رابطۀ حکومت با مردم است. به نظر من وظیفه 
ماست که به شکل عالمانه راه برای نزدیکی مردم و جامعه ایجاد کنیم. 
چراکه در صورت بی توجهی ما، هزینۀ فرصت این مسئله روز به  روز باالتر 
خواهد رفت. بنابراین با توجه به اینکه کشور 
ما در یک منطقه پرتنش واقع شده و در برابر 
تحوالت جهانــی از انعطاف باالیی برخوردار 
نیست و همچنین با توجه به کیفیت رابطه 
حاکمیت با مردم که طی ســالیان گذشــته 
آســیب های جدی به آن واردشــده است، 
بنابراین من گمان می کنم که در صورت ادامه 
شرایط موجود جریان های مهاجرتی از / به 

کشور همچنان قوی و پایدار خواهند ماند.

بخش قابل توجه و گسترده ای از 
نخبگان و متخصصان در یک بازی چند 
سر باخت برای حکومت، جامعه و آیندۀ 

کشور، معموالً با نوعی دل چرکینی موجه یا 
غیرموجه و تمایل نداشتن به بازگشت، از 

کشور خارج می شوند.
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علی رغم کمبود آمار دقیق در زمینه آوارگی های ناشــی از تغییرات 
اقلیمی، اکنــون تردیدی وجود ندارد که مناطقــی از زمین به دلیل 
عواملــی مانند تغییــر اقلیم، از بیــن رفتن زمین های کشــاورزی، 
بیابان زایی و آلودگی آب ها، غیرقابل ســکونت شده اند. مرکز نظارت 
و پایــش آوارگی  های داخلی )IDMC( تخمین می زند که ســالیانه 
بیــش از 25 میلیون نفر به دالیل بالیای طبیعی مجبور به جابجایی 
می شــوند. دانشــمندان اظهار می کنند كه خطرات جوی پیوسته، 
همچنان به افزایــش آوارگی های اجباری در آینــده ادامه خواهند 
داد. اثرات تغییرات اقلیمی و بالیای طبیعی می توانند وضعیت های 

شکننده کنونی را تشدید کرده و منجر به بروز جنگ و درگیری بر اثر 
تضعیف منابع شوند. طبق آخرین گزارش مرکز پایش آوارگی  داخلی 
)IDMC( در سال 2019، مخاطرات طبیعی بین سال های 2008 تا 2018 
در مجموع سه برابر بیشــتر از جنگ و خشونت باعث آوارگی مردم 
در جهان شده اســت. انتظار می رود با ادامه روند تغییرات اقلیمی 
تعداد آوارگان ناشی از مخاطرات طبیعی افزایش یابد. چنانچه بانک 
جهانی تخمین زده اســت تا ســال 2050، بیش از 200 میلیون نفر 
در اثــر تغییرات اقلیمی در جهان مجبور به مهاجرت خواهند شــد. 
به گزارش دفتر کاهش خطر ســازمان ملل متحــد )UNDRR( در 

رقیه صمدی
پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران

مهاجرت های اقلیمی و چالش های حكمرانی 
تا سال 2050، بیش از 200 میلیون نفر در اثر تغییرات اقلیمی در جهان مجبور به مهاجرت خواهند شد
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ســال 2019، وقوع بالیای طبیعی ناگهانی 
به طور متوسط ســالیانه 25 میلیون نفر 
را آواره مــی کند. این به آن معنی اســت 
که تقریبا در هر ثانیــه یک نفر مجبور به 
فرار از خانه خود می شود. اگر آوارگی های 
ناشی از بالیای تدریجی مانند خشکسالی 
نیز به این آمارها افزوده شود، آمار جهانی 
آوارگی های ناشــی از بالیــای طبیعی به 
میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. 
بســیاری از ســواالت اصلی مربوط به 
مهاجرت هــای اقلیمی وجــود دارد که در 
حال حاضر مورد بحث قرار گرفته اســت. 
این ســواالت عبارتند از: چه اصطالحاتی 

برای شناســایی افرادی که به دلیل عوامل محیط زیستی و اقلیمی 
مجبور به مهاجرت شده اند و یا تصمیم به مهاجرت دارند، مناسب تر 
اســت؟ چه چارچوب ها و راه حل های قانونی در حال حاضر موجود 
است یا بایستی در رابطه با دســته بندی افراد تحت تأثیر تغییرات 
اقلیمی مشخص شود، توســعه یابد؟ چه پاسخ های برنامه های را 
باید تهیه کرد و توسط چه کسانی بایستی ارائه شود؟  پاسخ به این 
سواالت تا حد زیادی نیاز به تعریف بهتری از حکمرانی مهاجرت های 
اقلیمی دارد. این امر شامل تصمیم گیری درباره قوانین، سیاست ها 
و شــیوه های ملی اســت که مطابق با تعهــدات دولت ها در قبال 
حقوق بشــر، امکان مدیریت ایمن و موثــر مهاجرت های اقلیمی را 

فراهم می آورد. 
حکمرانی مهاجرت های اقلیمی و محیط زیستی، به بررسی روابط 
مهاجرت، تغییر اقلیم و مدیریت مهاجرت های اقلیمی اشــاره دارد. 
به طور کلــی، حکمرانی مهاجرت های اقلیمی و محیط زیســتی در 
ســطوح مختلف از ســطح بین المللی گرفته تا سطوح منطقه ای و 
محلی از ضعف ســاختاری برخوردار است. به عبارت دیگر حکمرانی 
مهاجرت های ناشــی از تغییر اقلیم در حال حاضر در مرحله توسعه 
موقت بــوده و علیرغم وجود مکانیســم های متعــدد، فرایندها و 
نهادهای حاکمیتی، چارچوب حکمرانی منسجم و چند جانبه ای برای 
آن مشخص نشده است. طبقه بندی حقوقی و مفهومی این پدیده 

دشوار بوده و روند توسعه كندی دارد.
 پایه اصلی اکثر تحقیقات در زمینه مهاجرت و جابجایی ناشــی 
از اقلیم، از حوزه حقوق بین الملل حقوق بشــر و حقوق پناهندگان 
برگرفته شده است. در این راســتا هنجارهای قانونی بین المللی و 
حمایت ها می تواند به کســانی که نیاز به مهاجرت دارند یا در حال 
حاضر آواره شــده اند کمک کند. با توجه به اینکه هیچ اســتاندارد 
حقوقی رســمی یا حتی مجموعه ای از سیاســت ها بــرای هدایت 

اقدامات در این پدیده وجود ندارد، تجزیه 
و تحلیل حقوقی این مساله بیشتر مستلزم 
اسناد حقوق نرم بین المللی است. علمای 
حقوقی و غیر حقوقی به طور یکســان از 
زبان ناســازگار برای توصیــف آنچه اتفاق 
می افتد استفاده می کنند. یکی از مفاهیم 
مبهم و چالش برانگیز در مباحث حکمرانی 
اقلیمی، مفهــوم "مهاجر،  مهاجرت هــای 
پناهنده و یا آواره اقلیمی" است. در حال 
حاضر هیچ موافقت بین المللی از مفهوم 

"مهاجر محیط زیستی"، "پناهنده یا آواره 
محیط زیســتی" وجود ندارد. کنوانسیون 
1951 سازمان ملل و پروتکل 1967 در مورد 
وضعیت پناهندگان به خوبی تثبیت شده 
اســت، اما در خصوص افرادی که تحت 
تأثیــر عوامــل محیطی هســتند، اصول 
حفاظتی و حمایتی ارائه نشــده اســت  
و اصطــالح "پناهنده محیط زیســتی" یا 
"پناهنده اقلیمی" اغلب توســط رسانه ها 
اســتفاده می شود. ســازمان هایی مانند 
كمیساریا، ســازمان بین المللی مهاجرت، 
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان 
ملل)OCHA( و ســایر نهادها، بکار بردن 
اصطالح "پناهنده" در رابطه با عوامل اســترس زای محیط زیستی را 
نادرست می دانند. كمیساریا استدالل می کند که اصطالح "پناهنده" 
در حقوق بین الملل به اشــخاصی اطالق می شود که به دلیل ترس 
از آزار و اذیت در زمینه های مشــخص یا به دلیل خشونت عمومی 
از محل زندگی خود فرار می کنند و یا نمی توانند به کشــورهای خود 

برگردند. 
سازمان بین المللی مهاجرت در سال 2011، مفهوم "مهاجر محیط 
زیســتی" را این گونه تعریف کرده اســت: "مهاجران محیط زیستی، 
اشــخاص یا گروه هایی از افراد هســتند که عمدتا بــه دالیل تغییر 
ناگهانی یا پیشرونده محیط زیست که بر شرایط زندگی آن ها تأثیر 
منفی می گذارد، موظف به ترک مکان زندگی خود هستند، این افراد 
مکان زندگی خود را به صورت موقت یا دائم ترک کرده و در داخل یا 

خارج از کشور جابجا شوند ". 
سازمان بین المللی مهاجرت، كمیساریای عالی ملل متحد در امور 
پناهندگان و دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه سازمان ملل متحد 
در حــال حاضر انواع مختلفی از مهاجرت های انســانی، از کمک به 
پناهندگان گرفته تا مهاجران اقتصادی و آســیب دیدگان ناشــی از 
بالیای طبیعی را مدیریت می کنند. این ســاختارها در طول زمان با 
شناســایی عوامل محرک مهاجرت، گسترش یافته اند. افزودن گروه 
دیگــری از مهاجران در چارچوب وظایف این ســازمان ها به عنوان 
امری طبیعی تلقی می شــود. با این وجود، یــک مانع عمده برای 
افزودن مهاجران یا آوارگان ناشی از تغییرات اقلیمی به سیستم های 
حکومتی کنونی تعیین این نكته اســت که چه کســی مسئول این 

دسته از مهاجران است. 
به طــور کلی نهادینه کــردن همکاری های بیــن المللی در مورد 
مهاجرت های بین المللی و به ویژه مهاجرت محیط زیســتی به این 
امر بستگی دارد که چگونه این پدیده می تواند به عنوان یک مفهوم 
مجزا و مســتقل در قوانین و سیاست ها 
تعریف شــود. در حال حاضر فرصت ها و 
این  حکمرانی  سیســتم های  چالش های 
اســت که سیاســت ها و اقداماتی اتخاذ 
کنند تــا مهاجرت و تغییــرات محیطی را 
به صورت انعطــاف پذیر مدیریت کنند. از 
جمله: بهبود آموزش در راستای دسترسی 
به معیشــت جایگزین در جوامع متأثر از 
تغییرات محیطی. در این راســتا، سازمان 
بین المللی مهاجرت بــه منظور مقابله با 

مرکز نظارت و پایش آوارگی  های 
داخلی )IDMC( تخمین می زند که 

سالیانه بیش از 25 میلیون نفر به دالیل 
بالیای طبیعی مجبور به جابجایی می شوند. 
به گزارش این مركز، مخاطرات طبیعی بین 
سال های 2008 تا 2018 در مجموع سه برابر 

بیشتر از جنگ و خشونت باعث آوارگی 
مردم در جهان شده است.

پیشبرد بحث های حساس سیاسی 
در مورد مهاجرت های اقلیمی در سطح 

كشورها و توجه به چگونگی ایفای نقش 
بازیگران غیردولتی از نكات قابل تاملی 
است كه در ایجاد چارچوب حکمرانی 

مهاجرت های اقلیمی باید به آن توجه كرد.
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اثرات تغییرات اقلیمــی، چارچوب حکمرانی 
مهاجرت هــای اقلیمــی را در قالب چند بند 

تدوین کرده است: 
در  جمعیتی  حــرکات  یکپارچه ســازی   -1
مدیریت بحران بالیــای طبیعی، برنامه ها و 
سیاســت های انطباق ملی بــرای به حداقل 
رساندن مهاجرت اجباری و آوارگی. به عنوان 
مثال، کوبا استراتژی آمادگی اضطراری مؤثر 
در برابر بالیای طبیعی را با محوریت بســیج 
و آمادگی جامعه اجرا کرده اســت. بر اساس 
گزارش جهانی آوارگی داخلی سال 2018، طی 
طوفان ایرما1، 1.7 میلیــون نفر مکان زندگی 
خود را تخلیه کردند. این اســتراتژی نشان 

می دهد که جابجایی ها همیشه نتیجه منفی ندارند بلکه می توانند 
منجر به کاهش میزان بالیا شوند. 

2- ترویج همکاری با همســایگان و ســایر کشــورهای ذی ربط 
برای آماده ســازی برای هشــدار زودهنگام، برنامه ریــزی احتمالی، 
مکانیســم های هماهنگی، برنامه ریزی برای تخلیه ســکونتگاه ها، 
مدیریت مرزها، پذیرش و کمک های الزم برای تسهیل مهاجرت ایمن 
و منظم و افزایش ظرفیت پاسخگویی به جابجایی های برون مرزی، 

بازگشت و ادغام مجدد.
3- تدوین توافق نامه های مهاجــرت دو جانبه و چندجانبه برای 
مشــارکت مهاجران در فرصت های شغلی برای تأمین منابع مالی و 
انسانی کشورهای خود. از نمونه  های این نوع توافق نامه ها می توان 
به تسهیل طرح های مهاجرت موقت کارگران واجد شرایط برای کمک 
به بازســازی محیط های پس از بحران اشــاره کرد. به عنوان مثال، 
برنامه ســازمان بین المللی مهاجرت در خصوص طوفان دومینیکا 
شامل آموزش 71 نفر در حرفه نجاری و همچنین استخدام 36 نجار 

بود که چهار نفر از آنها کارگران مهاجر از ترینیداد و توباگو2  بودند.
زیرمنطقه ای،  رویکردهای  تقویت   -4
همــکاری و به کارگیــری ظرفیت  همه 
کشــورهای درگیر برای ارتقــاء اعتماد، 
انعطاف پذیــری و توســعه پایــدار و 
هم چنیــن کمک هــا و حمایت هــای 

بشردوستانه از جمعیت آسیب دیده.
برنامه ریزی  مجــدد  مکان گزینی   -5
شــده؛ این اســتراتژی در بســیاری از 
کشــورها بــه دلیل باال آمدن ســطح 
دریا و جاری شــدن سیل به عنوان یک 
ابتکار مهم ســازگاری شناخته می شود. 
همان طــور که توســط بانــک جهانی 
تأکید شده اســت، در نظر گرفتن این 
اســتراتژی به عنوان یــک راه حل بلند 
مــدت و حتی راه حل آخــر گامی مهم 
اســت، چرا که استراتژی ســازگاری "در 
محل" محدودیت هــای خاص خود را 
دارد و تضمین کننده یک زندگی بادوام 

و پایدار نیست3. 
Irma Hurricane  - 1

Trinidad and Tobago - 2
Planned Relocation  - 3

6- مهاجرت به عنوان یک اســتراتژی 
ســازگاری برای ایجاد معیشتی به دور 
از وابســتگی های اقلیمــی بــا ایجاد 
انگیزه های حســاس و فراگیــر یا "دور 
نگــه داشــتن" جمعیــت از مناطق پر 
تنش اقلیمی، امکان پذیر می شــود. در 
همین راســتا، بانــک جهانی چارچوب 
یک اقتصاد تاب آور و متنوع را پیشنهاد 
می کند که شــامل تغییــر فرصت های 
مهاجران  آمــوزش  جایگزین،  شــغلی 
بالقــوه، یکپارچه ســازی )بــه ویژه در 
مناطق شــهری( و شناســایی بازار کار 

مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی است.
در این میان، مالحظه مهم، افزایش همکاری و گفت و گو در سطح 
كشــورها برای آغاز و پیشبرد بحث های حســاس سیاسی در موارد 
مهاجرت های اقلیمی بین المللی اســت که از مرزهــا عبور می کنند. 
همچنین بایــد در مورد چگونگی ایفای نقــش بازیگران غیردولتی-
از جمله ســازمان های بین المللی، جامعــه مدنی، بخش خصوصی، 
ســازمان های غیر دولتی و خود جوامع مهاجــر-در ایجاد چارچوب 
حکمرانی مهاجرت های اقلیمی، تامل كــرد. در این زمینه، هم پیمان 
جهانی در مورد مهاجرت و هم اقداماتی که در مذاکرات اقلیمی انجام 
شده است، فرصت مهمی را برای دولت ها برای تبادل داده ها، دانش 
موجود و راه های احتمالی پیش رو ارائه می دهد. این امر به ویژه در 
شــرایطی اهمیت دارد که منافع و دیدگاه دولت ها در مورد مهاجرت 
می تواند بسیار متفاوت باشــد. این فضا برای ایجاد این تبادالت نه 
تنها در ســطح جهان، بلکه از طریق مشــورت ها و همكاری در سطح 
منطقه ای، ملی و زیرملی نیز وجود دارد. گرد هم آوردن كشــورها و 
سایر ذینفعان برای بررسی، درک، مقایسه و تجزیه و تحلیل شیوه های 
موجود که مربوط به محیط زیست، تغییرات اقلیم و مهاجرت است، 
یک فرصت کلیــدی برای اطالع رســانی 
فرایندهای مذاکره رســمی فراهم می آورد. 
عالوه بر این، این فرصت را برای شیوه های 
خوب سیاست های مهاجرتی، سیاست های 
اقلیمــی و قوانین-که شــامل نگرانی های 
مربوط بــه تغییر اقلیم و محیط زیســت 
اســت-ارائه می دهد تا با توجه به مقیاس 

بندی و اجرا، شناسایی شوند. 
مــورد  در  مذاکــرات  در  پیشــرفت 
سیاست های اقلیمی و مهاجرت به کشورها 
این فرصت را می دهد که تعهدات عملی، 
ابزارهای قابل اجرا و چارچوب های پیگیری 
را پیشنهاد دهند. این امر به نوبه خود یک 
حرکت قدرتمند برای پیشــبرد اقدامات در 
ســطح ملی، به ویژه از طریق مشروعیت 
بخشــیدن به دسترســی به منابع تأمین 
مالی در خصــوص تغییر اقلیم و مهاجرت 
به منظور توســعه اقدامــات برنامه ای در 
مقیاس بزرگ و در بــازه زمانی بلند مدت 
مهاجرت  چالش های  به  پاسخگویی  برای 

اقلیمی محسوب می گردد. 

حکمرانی مهاجرت های اقلیمی و 
محیط زیستی در سطوح مختلف از سطح 

بین المللی گرفته تا سطوح منطقه ای و 
محلی از ضعف ساختاری برخوردار است. 

علیرغم وجود مکانیسم های متعدد، 
فرایندها و نهادهای حاکمیتی، چارچوب 

حکمرانی منسجم و چند جانبه ای برای آن 
مشخص نشده است.
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 یک
وطن1 ، گاه »جایی«ست برای ایستادن، برای نشستن؛ ایستادن 
در منتها علیه برداری از تحوالت تاریخی و فرهنگِی به ظاهر مشترک 
که از ســر گذرانده، یا گذرانده ای و »اکنون«ات گویی حاصل جمعی 
است از این زمان گذشته بر »اینجا«، و شواهد ممکن است تعلقت 
را بــر این زماِن رفتــه و مکاِن حادثه گواهی دهنــد، یا ندهند. گاه 
نیز خیالی اســت برســاخته در دنیای تجرید و ایده ای است دلربا 
برای پناه جستن از همان مکان حادثه و به واقع برافراشتن دگرجایی 
که می بایســت باشد و نیست. گاه نیز پناهی است برای »حافظه«، 

Homeland - 1

از بیم گسســتن و از برای گفتن و نوشــتن و نقش زدن یا چیزی 
را به یادآوردن، و »جایی« را داشــتن بــرای »خلق« کردن، جایی از 
جنس خاک یا کلمه. گاه نیز از ابتدا مفهومی بوده در عدم، در هیچ،  
مفهومی که هیچ گاه نه زاد و نه مجالی برای بروز یافت، و این بسته 
به آن اســت که کجا زاده شــده ای و چه دیده ای و چه مقدار در راه 
بوده ای برای رســیدن و نشستن درجایی که در انتهای راه، بیابی، یا 

نیابی، در جست و جوی رحمی برای زادنش. 
خصیصــۀ کلی قرن پیشــین و قــرن حاضر، قرن انســان های 
آورۀ جنگ هــای جهانی و منطقه ای، انســان های عاصی و دل به 
کوه و دشــت ســپردۀ متواری و تبعیدِی رژیم های تمامیت خواه و 

پوریا پیرانی
پژوهشگر جامعه شناسی

نوشتن از دورماندگی؛ خوِد »اینجا« یا »آنجا«

به بکتاش آبتیــن در هجدهم دی ماه یک هزار و 
چهارصِد شمسی.

»پیچیده است مرز/ پیچیده است جغرافیا/ جهاِن 
سوِم مظلوم، فقیر، خشن/ پیچیده است خودکشی 
دســته جمعی نهنگ ها در ســاحل/ ساده است اما/ 
پاسپورت های خفه شده ی مهاجر در قایق ها/ جهاِن 

سوِم قربانی!« 
بکتاش آبتین
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آواره های اســتعمار، یا جنــگ داخلی، یا 
بی آبــی یا بی مهری، بی شــک این عصر، 
عصِر از ریشــه کندگان است و بی ریشگی 
یا به یک معنــا بی وطنی نه دیگر غریبه و 
ناهنجار، که گویی خصیصه ای است آشنا 
و بهنجار، شاید.. ددالوس دوباره بال های 
خود را برافراشته، برای به چالش کشیدن 
نیروی گرانش و سســت کردن ریشه های 
وابستگی و فرزندش ایکاروس همچنان در 

دریا، شــاید جایی میان یونان و اســپانیا به آب می افتد، و این در 
حالی است که بازگشت ادیسه به خانه)با همان نظم و نسق( گویی 
امری است غیرممکن، یا پر محنت.  به یک معنی گاه مرز  »اینجا« 
و  »آنجا« باریک و ناپیداســت و امتزاج دو جا در درون آن قدر زیاد 
است که محتمل است بحرانی شود در ذهن برای شناختن خویشتن 
و اگر نشود بی شک شــهروندی خواهد زاد به پهنای جمهورِ جهانی 
که از آن بی وطن اســت.گاه »آنجا« مفری برای تنفس، جایی برای 
رهایی و خوشی و آواز خواندن اســت و گاه نیز،  وطن صندوقچۀ 
یادگاری اســت برای حسرت و بی شک نوشتن در هرجا و هرکجا در 

این قرن رنگ وبویی دارد از هرکدام از این انواع.

 دو
در این جهانــی که قهرمانانش، و نیز قربانیانش مهاجران اند، چه 
تعداد هنرمندان و نویسندگان را می توان قطار کرد و سرنوشتشان 
را، و آفرینش گری شان را در پرتو مفهوم وطِن گمشده یا »اینجا«ی 
به چنگ نیامدنی بازخواند؟ از دانته گرفته تا جوزف کنراد و جویس، 
کوندرا، گارسیا مارکز و گونتر گراس و بارگاس یوسا تا بنیامین و غیره 
و غیره؟ و چه تعداد از هنرمندان و نویســندگان گاه به خیانِت ترک 
وطن متهم شده اند؟ اسم ها را دوباره از سر قطار کنید و بخوانید. یا 
در حوالی همین »جایی« که نشســته ایم، در »اینجا«ی خودمان؟ 
مثاًل سرنوشت غالمحسین ســاعدی را؟ یا اگر اندکی دورتر برویم و 
ســؤالمان را بر باالی کلیت این نظام ادبی به عنوان یک کل مستقر 
کنیم و نه فقط ناظر بر بی مکانی، بلکه گم شدن وطن را به مثابۀ یک 
مضمــون در نظر آوریم، به چه نتیجه ای خواهیم رســید؟ یعنی نه 
صرفاً بخشــی از این نظام ادبی که توســط بی وطنان یا مهاجران 
آفریده شــده،  بلکه به کلیۀ آثاری نظر افکنیم که یا در بی وطنی و یا 
در وطنــی از آن خویش و لیک غریب و در گیرودار تأمل در این امر 
آفریده شده اند ، گرچه در خاکی به ظاهر تاریخاً از آن خویش ریشه 

داشته باشند، یا نداشته باشند. 
»ادبیات مهاجر« یا »ادبیات مهاجرت«؛ گرچه ضرور است روایت 
سرنوشت »انســان های عصر ظلمت«، شاید به یک معنا در صورت 
فراروی از زندگینامۀ مؤلف به عنوان یک اصل تعیین کننده ، با تأکید 
بر ویژگی های درون متنــی همچون محتوا و فــرم و نیز نیروهای 
برون متنی ای همچون فرایندهای اجتماعِی گاه جهانی، مفهوم وطن 
هرچه محوتر شــود و آفرینش هنری با هارمونِی سرنوشت بشری 
در کلیت واقِع خود همســان تر. چه گویــی گاه وطن نه موجود که 
آفریدنی اســت، چیزی تجریدی و البته مســتقل، از جنس دنیای 
کلمات، ســرزمینی خیالی برای تبعیدیان، که می سازی اش و با هر 
دگرشت به زبانی دیگر مرزهایش گسترش می یابد، مرزهای کشوری 

جهان گشا. 
 سه

فریدون مشــیری شعری دارد که لقلقۀ 
زبان  عموم اســت و گویی سرودی است 
همگانی ازآِن کسانی که به هر نوعی و در 
هرزمانی شــکایتی دارند از وطنشان. گاه 
حرفی آن قدر تکرار می شــود، تا حقیقتی 
مجاب کننده شــود. »ریشــه در خاک« را 
سرآغازی چنین اســت:» تو از این دشت 
خشک تشــنه روزی کوچ خواهی کرد و/
اشــک من ترا بدرود خواهد گفت« و در 
ادامه در این بخش گویی سروده ای می شود از ورد زورِث انگلیسی:» 
تو را هنگامه شوم شغاالن /بانگ بی تعطیل زاغان/در ستوه آورد«. 
شاید این شباهت در ادبیات رمانتیک نه بی معنا باشد و نه اتفاقی. 
شعِر روزها و لحظاِت باشکوِه ازدست رفته، حال این روزها را به عین 
دیده باشــی یا نه. زورث نیز میلیتوِن قرن هفدهمی را خطاب قرار 
می دهد و چنیــن می گوید: »آری، ای میلتون/بایــد که تو در این 
ســاعت زنده می بودی/آری این وطن به تو نیاز دارد،/کشوری که 
دیگر/گندابی شــده/از آب هــای راكد/وطنــی که/محراب هایش،/
شمشــیرهایش/و قلم هایش/آتــش مقدســی کــه دورش جمع 
می شوند«. اما نقطۀ اوج و اشهِر شعر مشیری نه آغاز و پایان آن که 
این بخش اســت:» من اینجا ریشه در خاکم./من اینجا عاشِق این 
خاِک اگــر آلوده یا پاکم./من اینجا تا نفس باقی ســت می مانم./
من ازاینجا چه می خواهم، نمی دانــم!« و نیز در مضموِن ماندگاری 
در وطِن نیست شده شــاید برای اهالِی فرهیخته تر شعر این شعر 
محمد مختاری را به یاد آورد که هرچند ممکن اســت مرتبط باشد 
اما جناس این شــعر و مفهومش و شــاعرش نیز:»که ما همچنان 
می نویســیم /که ما همچنان در اینجــا مانده ایم /مثل درخت /که 

مانده است«. 
ایــن مرثیه های ســوزناک برای وطــن چه در »آخر از ســتیغ 
کوه،چون خورشید سرود فتح « خواندن ختم شوند یا نه،  می توان 
شاعرانشــان را عســرت زدگانی خواند که هراتیوس وار سوگند یاد 
می کنند یا ناامیدانی که باور دارند »کرم همین لجن«اند و به حفظ 

و پاسداشت وطن می کوشند. 

 چهار
ابراهیم گلســتان شاید از معدود نویســندگانی است که فارغ از 
هر جزمی به تاریخش و آنچه بر او گذشــته، بر او و موطنش، نظر 
می افکند. گلستان نقطۀ مقابل خوانشی ا ست که پیش تر اشاره رفت 
و به وضوح در نامه ای به ســیمین بهبهانی می نویسد:» می گویی...
باید اعتراف کنیم که کرم همین لجن هســتیم. البته که در این لجن 
هســتیم و چه اعتراف کنیم چه نکنیم، بــوی گند اطراف که رویمان 
می نشیند شــاهد این واقعیت است و ناچار آن را روشن می کند...
من که کرم همین لجن هســتم نه لجن را قبول دارم و نه کرم بودن 
را... 2«. او می کوشــد ذهنش را به رهایی تمرین دهد و بشکند سِد 
عادت های نهفته در ذهن را که گویی اندیشــیدن به نظر می رسند 
و می کوشــد خود را در گفت و گویی جهانی در عالم هنر قرار دهد که 
حاضرینش والســکز و گُیا، پیکاسو ازیک طرف، و حافظ و سعدی و 
نیما و سهروردی از طرفی دیگر شکسپیر و مارکس و لنین و نظامی 
گنجوی و بیهقی از افق های مختلف اند که حاضرند بی آنکه دشمن 
باشند. گاه نیز نفس ضرورِت بودن در »جایی« را انکار می کند و این 

2 -  نامه به سیمین، ابراهیم گلستان، نشر بازتاب نگار

در طول قرن بیستم، و نیز دو دهۀ 
طی شده از این قرن، ما شاهد نوعی 

نوکوچ نشینی به اشکال مختلفش بوده ایم 
و گویی این انتقامی است از شکل غالب 

زندگی شهرِی قوام یافته.
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به این معناســت »که از یک تکه خاک به خاک دیگر هجرت نیست 
« و ماندن و رفتن از »جایی« به جای دیگر اساســاً خصلتی اســت 
انسانی و اال »آیا درخت هستیم که چون نمی توانیم متحرک باشیم 
بایــد جفای تبر و جور اره را تحمل کنیــم؟1 « و یا در همین مضمون 
و بــه زبان هلدرلین» مگر آیا ما، همچون روســتایی بردگان، به آن 
زمینی که شخمش می زنیم، زنجیرشده ایم؟ مگر آیا ماکیانی هستیم 
که از حیاط خانه نباید پا بیرون بگذارد، چون که دانه اش را همان جا 
در پیشش می ریزند؟2 «)هر چند نگاه هلدرلین نمایندۀ نوع دیگری 

از برساخت وطن است و به آن در ادامه خواهیم پرداخت(.
نظرگاه گلستان مشــحون از امید به جمهوری جهانِی هنر است 
و این دیدگاه، شنا کردنی اســت در کرانه های آفرینش هنری، و به 
عبارتی کشف جهان های بی کران و بی پایان آفرینندگان بشری است؛ 
جهانی که پایانی بر آن متصور نیست و اساساً وطنی گم شده نیست 
که از پی اش باشی و تنها جست وجویی است بی پایان که انسانی، 
برای این جســت و جو، و تا هنگام جســت و جو. به عبارتی» آیا اگر 
دلت بخواهد ستاره شــناس باشی و در شهرت تلسکوپ نباشد باید 
بی تلســکوپ بمانی؟ یا اگر برای مردم چیزی بخواهی که خودشان 
آن چیــز را نمی خواهند آیا باید باز میان آن ها، در جوار جســمی و 

بدنی آن ها بمانی؟3 «

 پنج
اما گفتیم گاه وطن خیالی اســت برســاخته در دنیای تجرید و 
ایده ای است دلربا برای پناه جستن از مکان واقعی؛ همچون یونان 
برای هلدرلین و شورِ و عشق او به این دنیای کهن و از آن خودسازی 
آن. برای هلدرلین آن چیست که او را »به این کرانه های مقدِس کهن 
پیوند می دهد؟/ کرانه هایی که به آن ها/ بیشتر از سرزمین پدری ام 
عشق می ورزم؟«. به واقع، شاعر »در زمانۀ عسرت« به یادگاران کهن 
یونان پناه می برد. هیپریون می شــود که از وطن حرمت شکســته 
به جایی پناه می برد، اما سرگشــته، ناامید و حیراِن معناهای دست 

نیافتنی  است کماکان. 
هیپریوِن هلدرلین از زمین حرمت شکســتۀ یونان به آلمان پناه 
می برد اما نه تنها شــکوِه باســتان رهایش نمی کنــد که در نظرش 
»ملتی از هم پاشــیده تر از ملت آلمان به تصــور ... در نمی آید. تو 
پیشه ور می بینی، ولی انسان نه، اندیشمند، اما انسان نه، کشیش، 
اما انســان نه، آقا و بنــده می بینی و جوان و پیر هم، اما انســان 
هیــچ- آیا این همه شــباهتی به آن میدان جنگ نــدارد که در آن 
دســت وپا و همۀ اندام ها تکه تکه از هم جدا افتاده اند و در همان 
حــال خوِن ریختۀ جان در خاک فرو می رود.4 « و این همان آلمانی 
اســت که هلدرلین، هیپریون اش را، یا خــودش را در آن می یابد و 
از آن می نویســد و حسرت وطن راســتین-اش را در آن به جانش 

می چکاند. 
هلدرلین، غریبه ای در وطن خویش، خاموشــی جان های گرم را 
در هیپریون و در اشــعارش روایت می کنــد و کلماتش را به وطنی 
در هرچه دورتــر جایی نثار می کند که کوهســتان-ها و دریاچه ها 
و دشــت هایش شــوق او را فرامی خوانند. غربِت جاِن شــکوفا در 
خاکی که وطن نیســت و » نیز دل خراش اســت دیدن شاعران ...، 

1 - همان
2 -  گوشه نشین یونا)هیپریون(، فردریش هلدرلین، ترجمه محمود حدادی، انتشارات 

نیلوفر.
3 -    نامه به سیمین، ابراهیم گلستان، نشر بازتاب نگار

4 -    گوشه نشین یونا)هیپریون(، فردریش هلدرلین، ترجمه محمود حدادی، 
انتشارات نیلوفر.

و هنرمنــدان... و همۀ آن هایی که هنوز جان شــکوفا را ســتایش 
می کنند، آن هایی که زیبایی را دوست دارند و می پرورند. دردا بر این 
بینوایان! آن ها در جهان زندگی ای دارند به غربت بیگانه ای در خانۀ 
خود. آن ها راســت مثِل اولیِس بردبارند در آن ساعت که در جامۀ 
گدایان بر در خانۀ خود نشســته بود و در همان حال خواستگاران 
بی شرم در تاالر هیاهو می کردند و می پرسیدند کدام کس این ولگرد 

را به زحمت ما فرستاده؟5 « 

 شش
آیا کوچ نشینان، مهاجران و تبعیدیان حافظه ای یکپارچه دارند؟ 
حافظه ای یکدســت و سرراســت و صریح که بتــوان توالی زمانی 
حوادث را در آن ردگیری کرد؟ شاید نه بی مکانی که چند مکانی منجر 
به تکه تکه شــدن پاره های حافظه شــود. اگر بپذیریم که اشیاء نیز 
حافظه ای دارند و پرتاب کنندۀ نشانه هایی هستند و تاریخ هایی در 
کالبدشان منجمد شده است و در لحظاتی خاص به سخن می آیند، 
آنگاه اهمیت مکان و اشیاِء ثابت برای حافظه اثبات می شود. نه تنها 
دوری از وطــن، که اگر در وطن نیز جایی برای نشســتن نباشــد» 
همیشه چیزها تکه تکه به یاد می آیند.« و این ابراهیم است در رمان 
آینه های دردارِ گلشــیری که می گوید» شاید برای همین می نویسم 
تا جمعشــان کنم، در عالم خیال درجایی کنار هم، مثل دو همسایۀ 
قدیمی.« و اینجاســت که »نوشتن جایی می شــود برای زیستن« 
و جمــع آوری تکه های حافظــه و انتقال آن ها بــه »خانۀ زبان« و 
راست راســت شــهروند دنیای زبان شــدن که به یک معنا...»چه 
می توانم بگویــم؟ که مثاًل اینجا خانۀ من اســت؟ نه، من خانه ای 
ندارم، سقفی نمانده اســت. دیوار و سقف خانۀ من همین هاست 
که می نویســم، همین طرز نوشتن از راســت به چپ است. در این 
انحنای نون است که می نشینم. سپر من از همۀ بالیا سرکش ک یا 
گ اســت. مگر نباید حداقل خشت های نیروانای خودم را به قالب 

بریزم«6 
گاه نیز ممکن اســت در معرض اشــیاء جدید، محیط جدید و 
»جای« جدیدی باشــی، اما حافظه جز مکان قدیم را نشناســد، یا 
نخواهد که بشناسد یا نتواند و زباِن الکن به چنگ نیاورد »آنجا«را 
و صم بکم تنها لمس کنی و حافظه مســتقل از قــوای ادراک تنها 
ببیند هرآن چه که می خواهد. این شــاید مرگی اســت که زودتر از 
موعد ارگانیســم فرارسیده باشد: » از ســاعدی گفت که او را دیده 
اســت، مصاحبه ای هم با او کرده است. گفت: اینجا هر گوشه ایش 
کسی زیسته است که آنجا شــما کتاب هایش را با آن ترجمه هایی 
که دیــده ای می خوانید. میز همینگوی هنوز هم در دوم هســت، 
پیشــخدمت کوُپل، حتی اگر جوان باشــد، می داند سارتر سر کدام 
میز می نشسته اســت، آن وقت او همه اش از خانه شان در امیرآباد 
می گفت یا نمی دانم از مطبش که کجــا بود، از معلمی که در تبریز 
مجبــورش کرده بود پنج بار از روی »زنی که مردش را گم کرده بود« 
بنویســد. خوب، پزشک بود، می دانســت که اگر همین طور ادامه 
بدهد می میرد، اما باز ادامه می داد. من که فکر می کنم دستی دستی 
داشــت خودش را می کشــت، انگار که برای مردن بــه اینجا آمده 

باشد.7«  و مرد هم به راستی و با همین کیفیت. 
نوشتن از وطن و شــهر، حافظه می شود در دل اشیاء. می توان به 

5 - همان
6 -  نیروانای من، مجموعه داستان نیمۀ تاریک ماه، هوشنگ گلشیری، انتشارات 

نیلوفر.
7 -  آینه های دردار، هوشنگ گلشیری، انتشارات نیلوفر، 1399.
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ونیز و پاریس رفت و خیاالت مصورِ مکتوب شده در صفحات رماِن در 
جست و جو را احضار نمود یا در شانزه لیزه بازی کردن مارسِل کوچک 
با ژیلبرت را خیال کرد، یا رژۀ باشــکوه ناپلئون در رمان زِن سی سالۀ 
بالزاک را در اطراف قصر تویلری تصور نمود یا به دنبال پانسیون مادام 
ووکر در محله های پاریس گشت. اما ادبیات مهاجرت شاید حافظه ای 
چندپاره دارد و فاقد مکانی است برای تجمیع شخصیت هایش؛ جایی 
برای پذیرایی نیســت و مکانی برای توصیف. »»گفت: آن مجســمه 
بالزاک در تقاطع مونپارناس-راســپای یادت هست؟/-خوب؟/- وقتی 
نگاهش کردم دیدن نه به ما که پیش پایش ایســتاده بودیم، که به 
دور نگاه می کند، به پاریس خودش، به راستینیاک یا مادام ووکرش، 
به همان پانسیون که شرحش را جزءبه جزء داده است، یا اصالً گوش 
می دهد به صدای خش خش دامن دختر هــای باباگوریو. خوب، او 
جایی داشته اســت که آدم هایش را یکجا جمع کند، اما ما، نه، الاقل 

من جایی نبوده ام، جای ثابتی هرگز نبوده ام.8«

 هفت
گاه مرز  »اینجا« و  »آنجا« باریک و ناپیداست، و این بالی جاِن 
شخصیت های رمان های میالن کوندراست. کوندرا در رمانی به نام  
Ignorance9، ایرنــا و یوزف را که هر دو بعد از حمله شــوروی به 

8 -  آینه های دردار، هوشنگ گلشیری، انتشارات نیلوفر، 1399.
9 -  جهل، نادانی، جهالت و بی خبری، که این رمان توسط آرش حجازی به جهالت و 

توسط سحر بهشتی در نشر روشنگران به دورماندگی ترجمه شده است.

چک در ســال 1968، به کشــورهای دیگر پناه می  برند و رنج اینان 
را در مهاجــرت و بحران هویتشــان را به تصویر می کشــد. ایرنا با 
خانواده اش بــه پاریس می روند و یــوزف به تنهایی راهی کپنهاگ 
می شود. سرانجام پس از فروپاشی شوروی به وطن باز می گردند اما 
همچون افرادی شکست خورده و ســرخورده و پرآشوب. گویی این 
وطن دگرگون شده اســت و دیگر همانی نیست که بود، یا همانی 
که خیالش را پرورانده بودند و ســاخته بودنش در ذهنشــان. این 
وطن، در مهاجرت کابوس بود و اکنون نیز نه تعبیر کابوس که هیچ 
نیســت. گویی هر بخش حافظه درجایی در طول سفر جامانده و 
هویت، نه وابســته به »جایی« که چندپاره و چندتکه شده است. 
و این معنایی است شــاید مترادف با حسرت فرِح غادت سلمان در 
بیروت75: »یاسمینه از پنجره نگاهی به چشم انداز بیروت انداخت و 

گفت: »این شهر از دور چه زیباست!«
فرح زمزمه کرد:»آری! از دور...از دور«.

وطن، دور یا نزدیک، و انســان در »اینجا« یا »آنجا«ی مثالی، در 
غربت، که می تواند اعم از هجرت باشد، خوشحال نیست، برعکس 
لبخندش سرد است و سنگ است. بی شک انسان به دالیل متفاوتی 
چفت شــده به سرزمینی است که محمل آرامش اوست. کرانه های 
دور شوندۀ وطن، محمل حسرت اند، شاید، اما گم شدنشان محمل 

اضطراب، و گاه نیز رهایی.

آخرین	نگاه	بر	انگلستان،	فردمداکس	براون،	1850
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قبــل از طرح بحث در مورد موضوع مهاجرت و بازتاب آن در آثار ادبی 
كودكان و نوجوانان و پاسخ به سؤاالت مهمی همچون »چگونگی مواجهه 
کودک و نوجوان با پدیده مهاجرت« و برشمردن معیارهایی كه مكان ها، 
ارتباطات و زبان جدید را برای یك كودك مهاجر در سرزمینی دیگر تسهیل 

می نماید، الزم است نكاتی را متذكر شوم. 
بی شــک پاسخ دقیق به این ســؤاالت نیاز به پژوهش در حوزه ی آثار 
ادبی کودک و نوجواِن منتشرشــده در ایران و نســبِت آن ها با موضوع 
مهاجــرت دارد و از آنجا که مهاجرت موضوعی میان رشــته ای اســت،  
تحلیل وضعیت کتاب های کودک و نوجوان منتشرشــده در ایران که به 
موضوع مهاجرت و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته اند، عالوه بر بهره گیری از 
رویکردهای جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصادی  و سیاسی مستلزم 
مطالعه ای تاریخی نیز هســت. بنابراین اذعان می کنم آنچه شرح خواهم 

داد،  فقط روزنه ای است در برابر چشم اندازی وسیع و به عبارت دیگر طرح 
مسئله ای است که می تواند بدل به مسئله ای پژوهشی در حوزه سؤال های 
طرح شــده، گردد. در این متن تالش کردم برای نزدیک شــدن به پاسخ 
سؤال های طرح شده، ابتدا مفهوم مهاجرت و مسئله مندی آن را در جهان 
امروز شــرح دهم و بر اساس مدل های نظری مهاجرت به بعضی از دالیل 
مهاجرت بپردازم. سپس بر اساس زمینه ی مفهومی ایجادشده در بحث با 
ذکر چند نمونه از کتاب های تألیفی و ترجمه ی منتشرشده در ایران، کمبود 
آثــار تألیفی در این حــوزه را علیرغم نیاز مخاطب امروز جامعه ایران بیان 
کنم. هم چنین با معرفی آثار برجسته در این حوزه، توانایی و قدرت ادبیات 
کودک و نوجوان در فهم پدیده ی مهاجرت و امکان مواجهه ی آگاهانه برای 
بهره بردن از الگوهای ســازگاری در یک جامعه ی متکثر فرهنگی را نشان 
دهم. چنان که در ابتدای این بحث مطرح کردم، پاسخ دقیق به سؤال های 

سارا صدیق
دانش آموخته ی جامعه شناسی و عضو شورای کتاب کودک

مهاجرت و بازتاب آن در آثار ادبی كودكان و نوجوانان
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موردنظر نیاز به پژوهشی میان رشته ای دارد که با توجه به موقعیت ایران 
از نظر مهاجرت، انجام چنین پژوهش هایی ضروری به نظر می رسد.

 مروری جامعه شناختی بر مسئلۀ مهاجرت
مهاجــرت یک پدیده ی مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی اســت که در 
ســال های اخیر به دلیل افزایش بی ســابقه تعداد مهاجران در بسیاری از 
نقاط جهان به عنوان موضوعی میان رشته ای در علوم انسانی و اجتماعی 
موردتوجه قرارگرفته اســت. ازاین رو بازتاب این مفهوم در اشکال متفاوِت 
هنر مانند ادبیات، سینما و تئاتر، نقاشی و موسیقی برجسته است. شکل 
مهاجرت بر اساس زمان، تحوالت اجتماعی، سیاسی و جغرافیای زیستی 
انسان در طول تاریخ تغییر کرده است. زمانی به دلیل صنعتی شدن شهرها 
و بهره بردن از امکانات زندگی مدرن در شــهر، اشــتغال در کارخانجات و 
غیره، مهاجرت از روستاها به شهرها یا مهاجرت درون مرزی مسئله ی مورد 
مطالعه ی پژوهشگران بود و امروز مهاجرت برون مرزی یا بین المللی یعنی 
از یک کشور به کشور دیگر به دالیل متفاوت اقتصادی، زیستی، سیاسی و 
اجتماعی از جنگ تا قحطی و خشک ســالی و رژیم های توتالیتر مسئله ی 

جوامع ماست.
بدین جهت گرچــه مهاجرت به معنای نقل مــکان انفرادی یا جمعی 
انســان ها و یا تغییــر محل اقامت به طور دائمی یــا برای مدت طوالنی 
همواره در طول زندگی انســان ها در جوامع متفاوت وجود داشته است 
اما در قرن بیســتم و به ویژه قرن بیســت و یکم به اشکال متنوع و دالیل 
تازه ای برجســته شــده و بدل به مسئله ی1  مطالعات انسانی و اجتماعی 
شــده اســت. برای فهم مهاجرت باید آن را صورت ابژه  ای2  برای شناسایی 
و مطالعه درآورد و به تعبیر فوکو3  آن را مســئله مند4  کرد. جســت وجو 
دربــاره ی مفهوم مهاجرت در حال حاضر باعث می شــود تا ما با انبوهی 
از نظام های علمی و زبانی حول مهاجرت مواجه شــویم و به نظر می آید 
در قرن بیســت و یکم هسته ی گفتمانی مهاجرت متراکم شده است زیرا 
ابژه و آماج مجموعه ی بزرگی از دانش ها از روان شناســی، جامعه شناسی، 
جمعیت شناســی تا اقتصاد و سیاست قرارگرفته است. ازاین رو، مهاجرت 
کلیدواژه ای است که در حوزه های متفاوت علوم تخصصی تا حوزه عمومی 
و رســانه ها و فضای مجازی توسط متخصصین و مردم عادی موردتوجه 
و پیگیری قرار می گیرد. روند صعودی مهاجرت با بروز بحران در بسیاری از 

کشورهای دنیا در حال گسترش است.
برای مثال بر اســاس گزارش بین المللی مهاجرت در سال 2000 میالدی 
173 میلیون مهاجر در سطح جهان وجود داشت و در سال 2017 با افزایش 
85 میلیونی به 258 میلیون نفر رســید5.  البته بر اساس آمار سال 2021 به 
دلیل همه گیری کرونا، با اندکی کاهش، جمعیت مهاجران جهان در ســال 
2020 بالغ بر 281 میلیون نفر برآورد شد6  که از این تعداد 36 میلیون نفر کودک 
هستند7.  درحالی که بر اساس آمار یونیسف تعداد کودکان مهاجر در سال 
1990 ، 25 میلیون نفر بوده است، یعنی در عرض بیست سال تعداد کودکان 
مهاجر با ســیری صعودی، یازده میلیون نفر افزایش یافته است. جمعیت 
مهاجران ایرانی در دنیا بر اســاس آمار ســال 2020 میالدی 1.8 میلیون نفر 
است. البته بر اساس منابع داخلی)دبیرخانه شورای عالی ایرانیان(جمعیت 
مهاجر ایرانی خارج از کشــور4.04، برآورد شده است که این آمار بر اساس 
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منابع بین المللی قابل راســتی آزمایی نیســت. طبق آمار رسمی سازمان 
ملل متحد در ســال 2013، ایران در بین 72 کشور درحال توسعه، رتبه سوم 
مهاجرت افراد متخصص را با توجه به جمعیت خود داراســت. تحقیقات 
دیگری که در سطح دانشگاه های معتبر ایران انجام شده، نشان داده است 
که به طور متوسط از هر هجده نفر که از سوی دانشگاه برای کسب تخصص 
به کشورهای توسعه یافته اعزام شده اند، تنها سه نفر به ایران بازگشته اند8. 
ایران ازجمله کشورهای مهاجر فرست و مهاجرپذیر به ویژه در سه دهه اخیر 
است. مشکالت و دشــواری هایی که پیامِد پدیده مهاجرت در گستره ی 
وسیعی از جهان ازجمله در ایران هستند، موجب شده اند تا پژوهشگران و 
سیاست گذاران در فرایند بازاندیشی انتقادی نِسبت به مهاجرت قرار گیرند 
و به طورجدی درباره ی آن بیندیشند و دست به مطالعه و پژوهش بزنند. 
پژوهش ها و آثار نگاشــته شــده در سال های گذشته به ویژه تا دهه 1990 
بیشــتر بر جامعه ی میزبان متمرکز بود اما در سال های اخیر شاهد انجام 

پژوهش هایی در جامعه مبدأ نیز هستیم.9
بــرای مطالعه پدیده مهاجرت و فهم و تبییــن آن نظریه های متفاوتی 
بر اســاس رویکردهای اقتصادی، جامعه شناختی، روان شناختی و سیاسی 
شکل گرفته اند .برای مثال نظریه جاذبه و دافعه راونشتاین10  نخستین تبیین 
نظری درباره ی مهاجرت اســت. از نظر وی مهاجرت اتفاقی نیســت بلکه 
قانونی خاص بر آن حاکم اســت. به این معنا که عوامل جاذب اجتماعی، 
اقتصادی و فیزیکی فرد را به سوی مهاجرت ترغیب  و تحریک می کند و در 
مقابل شــرایط نامطلوب اجتماعی و فیزیکی او را از سرزمین مألوف رانده و 
دفع می کند. نظریه اقتصاد نئوکالســیک11  که تفاوت در دستمزد و نابرابری 
میان کشورها در عرضه و تقاضای نیروی کار را دلیل اصلی مهاجرت می داند، 
بر این اساس اگر شکاف میان کشورهای غنی و فقیر کم شود، مهاجرت نیز 
کاهش می یابد. این نظریه، مهاجرت را پاســخی فردی به عوامل دافعه در 

کشور محل اقامت و عوامل جاذبه در کشور مقصد می داند.
 بر اســاس نظریه نظام جهانی والرشتاین12 ، نظام سرمایه داری نیازمند 
انباشت سرمایه است و این هدف موجب جذب منابع کشورهای پیرامون 
به مرکز می شود. فرایند مهاجرت نیز بخشی از فرایند انباشت سرمایه است. 
ناموزونی انباشت ســرمایه، درجه توسعه و تجمع قابلیت فناوری، تراکم 
سرمایه انسانی برای کشور میزبان را به همراه دارد. نظریه نیاز مازلو ریشه 
مهاجرت را در ارضاء یا عدم ارضای نیازهای مختلف افراد )پنج دسته نیاز 
اصلی مازلو13( می داند. یعنی مهاجرت راه مناســبی برای برآوردن نیازهای 
متفاوت شخصی افراد است. در نظریه نِلم14 به مهاجرت به مثابه راهبردی 
جهت متنوع ساختن سبد مالی خانواده نگاه می شود. به بیان دیگر، افراد 
در یک تالش خانوادگی برای دگرگونی اقتصاد و باال بردن درآمد خانوار به 
بازار کار تازه ای مهاجرت می کنند و با فرستادن پول به خانواده و جامعه ی 
خود کمک می کنند. نظریه شــبکه، نظریه دیگری اســت که بر اساس آن 
روابط خویشــاوندی یا دوســتانه میان مهاجران اولیه و مهاجران بالقوه 
برقرار می گردد و احتمال مهاجرت های بین المللی را می افزاید. برای توضیح 
چیستی و چرایی مهاجرت، نظریه های بسیار دیگری نیز مطرح است مانند 

8 -  .طاهری دمنه، محسن؛کاظمی،معصومه.)1397(.تمایل به مهاجرت در بین 
جوانان؛ مطالعه کیفی در تصاویر آینده.فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم 

انسانی،10)4(،53-78.
9 -  .شیرخانی،محمدعلی؛ بایزیدی،رحیم.)1397(.مهاجرت،خروج سرمایه ی 

انسانی و توسعه: مقایسه ایران و ترکیه.فصلنامه رهیافت های سیاسی و 
بین المللی،دوره10،ش2)56پیاپی(.
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نظریه الری ساستاد1  ، اِورت لی2 ، زیپف3 ، آرتور لوییس4  و تودارو5 و دیگران 
کــه پرداختن به تک تک آن ها ما را از حیطه ی بحث موردنظر بر اســاس 

سؤال های طرح شده دور می کند6.
بر اساس نظریه های فوق به طور اجمالی با مفهوم مهاجرت و بعضی از 
دالیل انجام آن آشنا شدیم. اما آنچه در بحث ما اهمیت دارد، نظریه هایی 
اســت که به وضعیت مهاجران در جامعه ی میزبان و هم چنین وضعیت 
در تعلیــق افراِد در آرزوی مهاجرت در جامعه مبدأ توجه دارد. از این منظر 
می توان به مدل های ادغام قومی  گیدنز7 و استراتژی های فرهنگ پذیری 
َبــری8 ، نظریــه تعاملی بوریس9 ، نظریه همانند گــردی قطاعی پورتز10 و 
دیگران اشــاره کرد11 . بدین منظــور به طور مختصر به نظریه گیدنز و َبری 
در باب ســازگاری مهاجران خواهم پرداخت و بر اســاس دیدگاه های این 
دو اندیشمند، وضعیت ادبیات کودک و نوجوان منتشرشده در سال های 
اخیر را که به نوعی به مهاجرت و مفاهیم برآمده از آن مانند سازگاری )قومی، 
دینی، زبانی، جنسیتی، فرهنگی(، احساس تنهایی، طرد و جدایی، هویت 
ســیال، دیگری متمایز از نظر آداب ورسوم و فرهنگ، خوراک و پوشاک و 

مانند آن ها مرتبط است، خواهم پرداخت. 
بنا بر نظر گیدنز در عصر جهانی شــدن و دگرگونی های پرشتاب، مزایای 
بی شــمار و چالش های بغرنِج تنوع قومی در برابر بسیاری از دولت ها قرار 
دارد. حرکت و اختالط جمعیت های انســانی در آینده بیشتر خواهد شد 
و ازاین رو تنش ها و تعارض ها نیز افزایش خواهد یافت. در این شــرایط 
چگونه می توان تنوع قومی را تاب آورد و از باال گرفتن تعارض ها پیشگیری 
کــرد؟ و یا در جوامع چند قومیتی چــه رابطه ای میان گروه های اقلیت و 
اکثریت جمعیت برای کاهش تنش ها باید وجود داشته باشد؟ او سه مدل 
اساســی را برای ادغام مهاجران مطرح می کند. همانند شدن، کوره ذوب12  
و کثرت گرایی فرهنگی13 . اولین مدل، همانند شدن است که بر اساس آن 
مهاجرانی که وارد یک جامعه می شوند دست از آداب ورسوم و کردارهای 
اولیــه خود بردارند و رفتار خود را بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اکثریت 
شــکل دهند. یعنی مهاجران زبان و پوشاک و سبک زندگی و نگرش های 
فرهنگی خود را تغییر دهند تا در نظم اجتماعی جدید ادغام شوند. در مدل 
کوره ذوب، به جای آن که ســنت های مهاجران به نفع سنت های غالب از 
میان برود، در آن می آمیزد تا الگوهای جدید و تحول یافته ای ایجاد شود 
و منجر به تنوع و گوناگونی بیشتری گردد. شکل های مختلط آشپزی، ُمد، 
موسیقی و معماری جلوه هایی از این رهیافت هستند. خیلی ها این مدل 
را مطلوب ترین برآیند تنوع قومی می دانند. مدل سوم، کثرت گرایی فرهنگی 
است. از این منظر بهترین راه این است که از ایجاد جامعه متکثر حمایت 
کنیم که در آن اعتبار و اهمیت مســاوی برای خرده فرهنگ های متعدد و 
متفاوت به رسمیت شناخته شود. در این رهیافت گروه های اقلیت قومی از 
حقوقی برابر با اکثریت جمعیت برخوردارند و تفاوت های قومی به منزله ی 
مؤلفه هــای حیاتی زندگی کل جامعه مورد احترام قرار می گیرد. برای نیل 
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به منزلتی برابر اما متمایز راه درازی در پیش است. اقلیت های قومی هنوز 
از نظر بســیاری از مردم تهدید به حســاب می آیند. تهدیدی برای شغل، 
ســالمت، امنیت و فرهنگ ملی. ازاین رو به نظر می رسد مدل کثرت گرایی 

فرهنگی در زمان حاضر هدفی دوردست و خوش بینانه است.
بنا بر نظر َبری، فرهنگ پذیری یک فرایند یادگیری است که از آن طریق 
فرد دریک زمینه اجتماعی-فرهنگی جدید، زندگی را شروع می کند و درواقع 
این فرایند فرهنگ پذیری از اجتماعی شدن اولیه که در جامعه قبلی رخ داده 
بــود، به وجود می آید. فرهنگ پذیــری یک فرایند متقابل و مداوم میان 
گروه های اقلیت و اکثریِت غالب در یک جامعه متکثر است. بری از طریق 
رویکرد نظری خود ســه پرسش اصلی را مطرح می کند:1-چگونه جوانان 
مهاجر فرهنگ پذیر می شوند؟2-چگونه آن ها به سازگاری می رسند؟3-آیا 
برای دستیابی به موفقیت در جامعه جدید روش بهتر و مطلوب تری برای 
فرهنگ پذیری وجود دارد؟ از نظر وی هیچ شــخصی در جســت وجوی 
راه های مشابه برای پذیرش فرهنگ جدید نیست. همه ی افراد و گروه ها 
اســتراتژی هایی برای فرهنگ پذیری اتخاذ می کنند. َبری مدلی دو ُبعدی 
از فرهنــگ پذیری را ارائه می دهد کــه نگرش های فرهنگ پذیری هر دو 
گروه یعنی مهاجران و شهروندان جامعه بزرگ تر را در برمی گیرد. بر اساس 
نظریه بری، مهاجران با دو ســؤال اصلی مواجه می شوند:1- آیا ارزش دارد 
فرهنگ نیاکانم را حفظ کنم؟2- آیا حفظ روابط با دیگر گروه ها ارزشــمند 
اســت؟ بر اساس پاســخ هایی که به این دو پرسش داده می شود، چهار 
اســتراتژی فرهنگ پذیری متمایز می شوند: استراتژی یکپارچگی، همانند 

گردی،جدایی و استراتژی حاشیه ای شدن.
منظور از استراتژی همانند گردی این است که فرد هویت فرهنگی خود را 
ازدست داده و به فرهنگ جامعه مقصد روی آورد)مانند مدل همانندشدن 
گیدنز(. اســتراتژی جدایی هنگامی اســت که افراد بــرای حفظ فرهنگ 
مادری شــان ارزش قائل شــده و از کنش متقابل با دیگر فرهنگ ها سرباز 
می زنند و توجهی به فرهنگ جامعه میزبان ندارند. بر اســاس اســتراتژی 
یکپارچگی، شخص مهاجر به فرهنگ جامعه مبدأ پایبند است و درعین حال 
بافرهنگ جامعــه میزبان یا مقصد نیز ارتباط دارد. این وفاداری به هر دو 
فرهنگ نوعی همبستگی اجتماعی را به وجود می آورد )شبیه به مدل کوره 
ذوب گیدنز(. اســتراتژی حاشیه نشینی به این معناست که فرد مهاجر هم 
فرهنگ کشــور مبدأ خود را و هم فرهنگ جامعه ی میزبان را طرد می کند. 
عدم وفــاداری به دو فرهنگ منجر به بیگانگی دوگانه می شــود. بری در 
مورد انتظاراتی که شــهروندان جامعه میزبان در مورد فرهنگ پذیر شدن 
مهاجران دارند، می گوید که گروه مســلط تمایل به همانندگردی گروه های 
مهاجر بافرهنگ میزبان دارند. جداســازی هنگامی است که گروه مسلط 
به اجبار مهاجران را از جامعه بزرگ تر جدا می کنند و حاشیه ای شدن توسط 
گروه های مســلط بر گروه های اقلیت مهاجر تحمیل می شود. تکثرگرایی 
فرهنگــی نیز هنگامی که تنوع و تکثر به طور گســترده به عنوان ویژگی کل 
یک جامعه موردپذیرش همه گروه های متنوع قومی و فرهنگی قرارگرفته 
اســت، رخ خواهد داد. از نظر َبری چهار اســتراتژی فرهنگ پذیری باهم 
پیوســته هستند و افراد ممکن است از یک اســتراتژی به استراتژی دیگر 
تغییر موضع بدهند و فرهنگ جامعه میزبان چندین فرهنگ دیگر را در خود 
جای بدهد. همچنین او عالوه بر استراتژی های فرهنگ پذیری تعدادی از 
متغیرهای بین فرهنگی را در امر سازگاری دخیل می داند. مانند هویت های 
فرهنگی، دانش زبانی و اســتفاده از آن؛ روابط اجتماعی با گروه همساالن؛ 
جنســیت؛ ترکیب قومی همسایگی؛رفاه روان شناختی)مانند عزت نفس ، 
رضایت از زندگی،عدم نگرانی(؛سازگاری فرهنگی-اجتماعی) مانند سازگاری 
در مدرســه،نبود مشکالت رفتاری در اجتماع مثل وندالیسم و سرقت های 
جزئی(نتایج پژوهش َبری نشان داده است که بیشترین اولویت فرهنگ 
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پذیری برای جوانان مهاجر، استراتژی یکپارچگی بوده است. 
پس از شرح مختصر مسئله مهاجرت بر مبنای نظریه های مطرح شده و 
سه الگوی ادغام مهاجران بنا بر نظر گیدنز و استراتژی های فرهنگ پذیری 
َبــری، تا حدی با مفهوم مهاجرت و دالیل آن و آمار باالی مهاجران به ویژه 
مهاجران کودک و همچنین الگوهای ســازگاری و ناسازگاری آشنا شدیم. 
حال ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که در بند 13، اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر، مهاجرت یک حق شمرده شــده و بر اساس آن هر انسانی 
آزاد اســت تا مکان زندگی خود را درون یا بیرون از مرزهای یک کشــور 
برگزینــد. عالوه بر آن در ماده 10 و 11 پیمان نامه جهانی حقوق کودک نیز، 
به حق مهاجرت به عنوان یکی از حقوق بنیادی اشاره شــده است و افراد یا 
دولت ها نمی توانند مانع مهاجرت خانواده ها و کودکان شــوند. بنابراین 
مهاجرت به دالیل بسیاری که به بعضی از آن ها به طور کوتاه اشاره گردید 
با ســیر صعودی وجود دارد و امری اجتناب ناپذیر در جهان امروزاســت. 
آنچه اهمیت دارد، فهم مهاجرت، پذیرش جوامع چند فرهنگی و الگوهای 

سازگاری با شرایط تازه ی زیست انسانی است.

 سهم توجه به »مهاجرت« در ادبیات کودک در ایران چه 
میزان است؟

 بر اساس آنچه تاکنون توضیح داده شد، می توان به سؤاالت مطرح شده 
در این بحث پرداخت. این که آیا در کتاب های کودک و نوجوان منتشرشده 
در ایران، به موضوع مهاجرت و مفاهیم برآمده از آن توجهی شده است؟ در 
این صورت بر مبنای الگوهای ادغام قومی گیدنز )همانندشدن،کوره ذوب، 
تکثرگرایی فرهنگی( و استراتژی های فرهنگی َبری )همانند گردی،جدایی، 
یکپارچگی،حاشیه نشــینی( که چگونگی مواجهه مهاجران  با مهاجرت در 
کشور میزبان را تحلیل می کنند، در کتاب های کودک و نوجوان منتشرشده 
در ایران، می توان به داســتان هایی برخورد که دربردارنده ی این الگوها و 
اســتراتژی ها باشند ؟ به بیان ساده تر آیا این کتاب ها زمینه ای را برای فهم 
مهاجرت و ادغام مهاجران در هر یک از اشکال مطرح شده فراهم می کنند؟ 
با مراجعه به فهرست کتاب های برگزیده14، شایسته تقدیر و چهار ستاره ی 
شــورای کتاب کــودک  با موضوع مهاجرت و مفاهیــم مرتبط با آن بین 
سال های 1384 تا 1397 )سیزده سال( که به مناسبت "روز جهانی مهاجرت، 
18 دســامبر2019، برابر با 27 آذر 1398، منتشــر شد، می توان به تعدادی از 
کتاب های منتخب شورا که در جایگاه ادبیات قرار می گیرند و دارای ارزش 
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ادبی و هنری هســتند، دسترســی پیدا کرد15 . درمجموع 60 کتاب در این 
فهرست معرفی شده اســت 16. از این تعداد، 11 کتاب زمان های بزرگ سال 
هســتند که به نوجوانان پیشنهاد داده شده اند. از میان 49 کتاب کودک و 
نوجوان، تنها 7 کتاب توسط نویسندگان ایرانی نوشته شده اند که در اغلب 
آن ها مهاجرت داخلی به دلیل وقوع جنگ، رخ داده است. این تعداِد اندک 
کتاب های تألیفی نشان دهنده ی این نکته است که باوجود سیر صعودی 
مهاجرت و افزایش چشمگیر مهاجران ایرانی به ویژه از دهه هشتاد به بعد، 
در کتاب های داستانی تألیفی، جای کتاب هایی که به موضوع مهاجرت و 
مفاهیم برآمده از آن بخصوص مهاجرت بین المللی پرداخته باشند، خالی 
اســت. البته بهتر است به کتاب های آموزشی رسمی اصالً اشاره ای نکنیم، 
زیــرا اگر هم حرفی از مهاجرت در این کتاب ها باشــد، برآمده از نگاه های 
ایدئولوژیکی و ســوگیری منفی به مهاجرت است بدون آن که زمینه های 
فهم مهاجرت و دالیل و اشکال آن برای کودکان و نوجوانان بر اساس منابع 
درســت و مستند اجتماعی و تاریخی شرح داده شــود. ازاین رو، به نظر 
می رسد کودکان و نوجوانان ایرانی باوجود مهاجرت وسیع خانواده ها، در 
حوزه ی داســتان های تألیفی فرصت آشنایی و تجربه ی مهاجرت به ویژه 

مهاجرت برون مرزی و بین المللی را بسیار محدود داشته اند.

 تحلیلی بر آثار برگزیدۀ ادبیات کودک در این زمینه
اما از میان کتاب  های تألیفی به ســه کتــاب می پردازم. کتاب" تو یک 
جهانگردی17" ، نوشته ی شــهرزاد شهرجردی و تصویرگری غزل فتح اللهی 
در ســال 1398 چاپ شده است و بدین جهت در فهرستی که معرفی شد، 
نیامده است. این کتاِب کودک، داستان خواهر و برادری است که به دلیل 
جنگ مجبور به ترک خانه و کشورشان می شوند. سفر اجباری برادر و خواهر 
در این داســتان به جهانگردی تشبیه شده است، آن ها در طول سفرشان 
با مشــکالت فراوانی روبه رو می شوند اما امیدشان را از دست نمی دهند. 

15 -  .فهرست های موضوعی شورای کتاب کودک توسط خانم شکوه حاجی نصراهلل 
گردآوری شده و درسایت شورا قرار می گیرند که منبع مناسبی برای پژوهشگران است .
16 - برای جست وجوی کتاب های کودکان و نوجوانان با موضوع مهاجرت و مفاهیم 

مرتبط با آن می توان به لیست کتاب های موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات در 
سایت کتابك )http://ketabak.org( ، یا لیست کتاب های جایزه ی الک پشت 
پرنده)http://lakposhtparandeh.ir( و یا ناشرین آثار ادبی کودک و نوجوان 

مانند نشر طوطی ، افق و غیره نیز مراجعه کرد.
17 -  .این کتاب که توسط نشر طوطی به چاپ رسیده است ،برنده جایزه ی دوساالنه 

تصویرگری براتیسالوا 2021، شده است.این جایزه از قدیمی ترین رویدادهای بین المللی 
تصویرگری کتاب کودک و نوجوان در کنار جایزه ی هانس کریستین اندرسن است که 

از سال 1967 با پشتیبانی یونسکو و همکاری شعبه های ملی دفتر بین المللی کتاب 
برای نسل جوان در کشور اسلواکی برگزار می شود.
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ترویج صلح، نکوهش جنگ و درک پدیده ی مهاجرت در تجربه ی سفر از 
ویژگی های این کتاب است. این کتاب کودک فاقد مؤلفه هایی است که بر 
اساس آن ها بتوان از الگوهای ادغام قومی گیدنز و استراتژی های فرهنگی 

َبری، جهت تحلیل بهره برد. 
کتاب »عاشقانه های یونس در شکم ماهی1 «، نوشته جمشید خانیان 
اســت. این کتاِب نوجوان درباره  تجربه ی مهاجرت خانواده ای اســت که 
در هنگام جنگ ایران و عراق، مجبور به ترک خانه و شــهر خود می شوند. 
تجربــه ی آوارگی در جاده ها، انتخاب میان هویت خود و زندگی دیگری، 
زندگی جمعی مهاجران در یک فضای محدود، تالش برای بقاء، خشونت 
و تباهی جنگ، زیبایی و شــور عشــق و موســیقی موضوعاتی است که 
داســتان به آن ها می پردازد. ازآنجاکه مهاجرت در این داســتان داخلی 
اســت، مهاجران بافرهنگ و زبان متفاوت مواجه نمی شوند و سازگاری و 
ادغام درون گــروِه خوِد مهاجران صورت می گیرد که باوجود ملیت واحد 
ایرانی و حتی تعلق قومی و زبانی یکسان، زندگی جمعی مهاجران در یک 
فضای مشــترک، منجر به بروز تنش ها و چالش هایی بر ســر مرز فضای 
زیست شان در یک مکان مشترک می شود .همان طور که گفته شد در آثار 
تألیفی تجربه مهاجرت برون مرزی و حضور شخصیت های داستانی در یک 
جامعه دیگر به ندرت به رشــته تحریر درآمده است. یکی از این کتاب های 
نوجواِن تألیفی»طعم ســیب زرد2«  ، نوشته ی ناصر یوسفی است. در این 
کتاب که به موضوعاتی چون، جدایی، تک والدی، دروغ، ترس و اضطراب 
می پردازد. یکی از شــخصیت های اصلی )نثار( پسری افغانستانی است 
که پدر و مادرش ســرایدار مدرسه ای هستند که پسران ایرانی در آن درس 
می خوانند و او نیز در همان مدرسه درس می خواند. تجربه ی حضور نثار 
در مدرسه و رابطه ی دوستی اش با سینا شخصیت دیگر کتاب، بازتابی از 
استراتژی های فرهنگی جدایی و یکپارچگی در نظریه ی َبری است. ازاین رو 

می توان کتاب فوق را از این منظر مورد تحلیل قرارداد.
همان طور که گفته شد تعداد کتاب های ترجمه با موضوع مهاجرت در 

1 - کتاب "عاشقانه های یونس در شکم ماهی" ، که در سال 1389 ، توسط کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسید، تاکنون جوایز زیادی را از آن 

خودکرده است.ازجمله برگزیده ی شورای کتاب کودک  و برنده ی شش الک پشت و 
نشان الک پشت طالیی از جایزه الک پشت پرنده است و برگزیده جایزه مهر طاها 

نیز هست.هم چنین به فهرست کتاب های کالغ سفید کتابخانه ی مونیخ )2014( نیز 
راه یافته است. نویسنده کتاب"جمشید خانیان " از سوی شورای کتاب کودک، نامزد 

جایزه هانس کریستین اندرسون 2022 و جایزه آستریدلیندگرن)آلما( 2022،شده است. 
او پیش ازاین نیز از سوی شورا و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به عنوان نامزد 

جایزه آلما در سال های 2019 و 2021،معرفی شده بود.
2 - .کتاب " طعم سیب زرد" در سال 1398، توسط نشر پیدایش به چاپ رسیده 

است و از کتاب های تقدیر شده ی شورای کتاب کودک و برگزیده هجدهمین دوره ی 
جشنواره کتاب رشد است.

بازار نشر کتاب ایران از فراوانی باالیی نسبت به کتاب های تألیف برخوردارند 
و در فهرستی که معرفی گردید، تعداد آن ها هفت برابر کتاب های تألیفی 
است. بنابراین کودکان ایرانی درواقع اغلب بامطالعه ی کتاب های ترجمه با 
مفهوم مهاجرت و تجربه ی آن در داستان آشنا می شوند. از میان کتاب های 
ترجمه که به موضوع مهاجرت و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته اند، کتاب های 
بسیاری وجود دارند که ظرفیت و قابلیت تحلیل آن ها بر اساس مدل های 
نظری گیدنز و َبری امکان پذیر اســت. یکی از این کتاب ها، کتاِب کودک " 
خود شجاع تو 3" ، اثر ژاکلین وودسن4  با تصویرگری رافائل لوپزاست. کتاب 
با این جمله آغاز می شــود: "گاهی پیش می آید که وارد کالسی می شوی 
و می بینی هیچ کس شبیه تو نیست"، در صفحات دیگر مخاطب متوجه 
تفاوت شــخصیت داستانی با دیگران به دلیل رنگ پوست، لباس، حالت 
مو، زبان و غذا می شود. شخصیت داستانی گاه احساس تنهایی، جدایی 
و حتی طرد می کند. اما به تدریج تصمیم می گیرد از استراتژی یکپارچگی 
)الگوی کوره ذوب(  برای ســازگاری و ادغام )جهان آغوشش را کمی بیشتر 
به ســویت بــاز می کند تا خودش را در تو جا دهــد( بهره ببرد. مخاطب 
کودک قدم به قدم باشخصیت داستانی همراه می شود تا در پایان در فضای 
متکثر فرهنگی با او همسو و همدل و همراه و دوست می شود. این کتاب 
ظرفیت قابل توجهی برای تحلیل بر اســاس الگوهای نظری گیدنز و َبری 

در باب مهاجرت دارد.
یکی از کتاب های ترجمه با موضوع مهاجرت، کتاب نوجواِن»وزن آب5"، 
نوشــته ی سارا کرووسان6  اســت.کتاب فوق، داستان یک دختر نوجوان 
لهســتانی اســت که به همراه مادرش به امید پیدا کردن پدر که پیش تر 
آن ها را ترک کرده و  به انگلیس رفته است، راهی انگلیس می شوند. او در 
انگلیس عالوه بر مشکالت و بحران های خانوادگی باید بحران های ناشی 
از مهاجــرت را نیز تجربه کند. تنهایی، تفاوت های ظاهری، زبان متفاوت، 
شــهر ناآشنا، عدم پذیرش در جامعه میزبان و طردشدگی، منجر به تجربه 
رنج و اندوه در او می شــود. اما عشــق و امید او را به ســوی ســازگاری با 
جامعــه تازه هدایت می کند. او می گوید: »وقتی مامان گفت : »می رویم 
انگلیس«. فکر نمی کردم این طور تنها بشــوم. می دانســتم تفاوت هایی 
دارم و خارجی ام. می دانســتم از همه چیز ســر درنمی آورم. اما فکر کردم، 
شــاید فقط کمی متفاوت باشم. مثل یک سنجاب قرمز بین سنجاب های 
خاکستری، مثل دختری انگلیسی در گدانسک. اما من یک دختر انگلیسی 
در گدانســک نیستم. من یک لهستانی ام در کاونتری. و این ها اصالً یکی 
نیســتند، اصالً.« مخاطب نوجوان در تمام ماجراهای کتاب با شخصیت 
مهاجــر هم ذات پنداری می کند و بــه درک تجربه ی مهاجرت از طریق او 
نزدیک می شــود. تجربه ای که در دنیای واقعی شاید هرگز برای مخاطب 
پیش نیاید و شاید هم پیش بیاید. در هر دو صورت مخاطب در مواجهه 
با مهاجرت با پیامدهای آن مانند رنج ها ، کمبودها و گاه امتیازهایش آشنا 
می شود. این کتاب نیز از ظرفیت قابل تأملی برای تحلیل بر مبنای الگوهای 
ادغام قومی گیدنز و راهکارهای فرهنگی سازگاری در نظریه َبری، برخوردار 
است. به طوری که می توان پیوستگی چهار الگوی َبری را در آن پیدا کرد و 
تغییر موضع فرد مهاجر را بر اساس حرکت و تعلیق میان آن ها تحلیل کرد.

3 - این کتاب با ترجمه ی میترا امیری در سال 1397، توسط نشر پرتقال به چاپ 
رسیده است.)این کتاب به دلیل چاپ در 1397در فهرستی که معرفی شد، نیامده 

است(
4 - ژاکلین وودسن ، نویسنده امریکایی آثار متعددی برای کودکان و نوجوانان نوشته 
است.او تاکنون برنده جوایز معتبر بسیاری شده است ازجمله جایزه آستیرید لیندگرن 

در سال 2018،جایزه هانس کریستین اندرسن در سال2020 .
5 - کتاب "وزن آب" ، نوشته ی سارا کرووسان،با ترجمه ی مریم فیاضی توسط نشر 
هوپا در سال 1397، چاپ شد.این کتاب در سال 2013،نامزد نهایی مدال کارنگی و 

برنده جایزه cbi، شده است.
6 - سارا کرووسان، نویسنده ایرلندی است .او آثار متعددی برای کودکان و نوجوان 

نوشته است که موردتوجه قرارگرفته اند و کاندیدا و برنده ی جوایز بسیاری نیز شده اند
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معرفی فیلم های مهاجرتی
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جمعیت ایالت

212629 كالیفرنیا

27610 تگزاس

17000 نیویورک

13166 ویرجینیا

9749 واشنگتن

9708 مریلند

9604 فلوریدا

6155 جورجیا

6092 ایلینوی

5674 ماساچوست

5532 آریزونا

5455 پنسیلوانیا

5360 كارولینای شمالی

4784 نیوجرسی

4220 نوادا

4211 اورگان

4191 تنسی

4033 میشیگان

جمعیت ایالت

3446 اوهایو

2836 كوالرادو

2271 نیو مكزیكو

2241 مینه سوتا

1986 اكالهاما

1883 کانکتیکت

1790 یوتا

1727 آالباما

1669 میسوری

1350 ویسكانسین

1229 دالور

1198 كانزاس

974 منطقه کلمبیا

951 كنتاكی

908 لوئیزیانا

676 آیووا

581 آیداهو

557 كارولینای جنوبی

جمعیت ایالت

407 نبراسكا

380 هاوایی

276 ایندیانا

268 آركانزاس

241 می سی سی پی

176 نیوهمپشایر

103 ماین

98 داكوتای شمالی

87 ورمونت

79 آالسكا

78 ویرجینیای غربی

74 رود آیلند

48 وایومینگ

14 مونتانا

- داكوتا جنوبی

385,473 جمعیت كل

جمعیت مهاجران ایرانی در ایالت های مختلف آمریكا

)Migration Policy Institute, 2021(
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 دستاوردهای رصدخانه مهاجرت ایران
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نسخۀ فارسی  
سالنامه مهاجرتی 

ایرانی 1400 

نسخۀ انگلیسی 
سالنامه مهاجرتی 

ایران 1400

وبسایت خبری 
IMOBS تحلیلی

بخشی از فعالیت های  
رصدخانه مهاجرت ایران
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راه اندازی 
پورتال داده های 
مهاجرتی  

پرونده کوچ بزرگ 
)بررسی تحوالت 
افغانستان(

و به زودی: 

نسخۀ	انگلیسی	وبسایت	
رصدخانه	مهاجرت	ایران،

انتشار	كتاب	مقدمه	ای	بر	
سیاست	گذاری	مهاجرت	در	ایران	

انتشار	كتاب	آمدن،	ماندن	و	رفتن	
مهاجران	افغانستانی	در	ایران




