جابهجایی در مکان ،حرکت در زمان
مهاجرت ایرانیان در صد سال گذشته
علیرضا بهتویی

اثر فریده لاشایی
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دربارهی نویسنده
علیرضاا هتوییی اتوا ااعه شناتی ر انشگاه تی رتیرن ر اتوکتلم ر تیئد اتت.
پژوهشهای او ه طیر عمده ر عرص های ااعه شناتی هازار کار آعیزش و پرورش
و نیز ااعه شناتی تیاتی هی ه اتت .ر آثار پژوهشی هتوییی عیضیع طبق انسیت
و قیعیت عیر تیا ادی هی هاند.
هتوییی عفتیم «ترعای ی ااوماعی» را ر کارهای علمی ر زعین های گیناگین (عثل
ورو ه تاازعانهای کار و رشد ر آنها یا کارآیی و هاز هی عیتسات آعیزشی) ه
کار گرفو صیقل ا ه و تیته هخشیده اتت.
عقاالات و نیشااو های علمی هتوییی ه طیر عمده ر عجلات علمی هینالمللی ه زهان

اگر نظریهی مهاجرت نخستین انسانها (هموساپینها  )Homo sapiensاز آفریقا به سایر نقاط
دنیا دقیق باشدددآ ،آنگاه بایآ پذیرفت که مهاجرت پآیآهای اسدددت به قآمت طول تاریخ بشدددر امواج
مهاجرت و تغییرات فرهنگی ،در دورانهای مختلف زنآگی انسدددان ،نقشدددهی جمعیتی ،اقتصدددادی و
فرهنگی مناطق مختلف جهان را شکل داده است

با بزرگتر شددآن مقیاس جوامع ،تمرکز سدیاسدی و تعمیق هرچه بیشددتر نابرابریهای اقتصددادی –

اجتمایی ،الگوهای جآیآی از مهاجرت پآیآار شآ گسترش و تشآیآ خشونتهای سیاسی  -جنگ و
سدرکو مرد ،،بهویژه مخالفان سیاسی و یا اقلیتهای مذهبی و قومی -مهاجرتهای گسترده را پآیآ
آورد؛ پآیآهای که تا امروز هم ادامه یافته و در سالهای اخیر شتا بیشتری گرفته است
پآیآهی مهم دیگری در جریان رشددآ سددرمایهداری ،مهاجرت نیروی کار از روسددتا به شددهر و از
جوامع سنتی و پیشامآرن به جوامع صنعتی است کارفرمایان سرمایهدار ،در دورههای گسترش تولیآ و
نیز برای کاهش مزد کارگران موجود ،فعالانه به دنبال اسددتخآا ،و جذ کارگران جآیآ هسددتنآ این
نیاز سدددرمایهداری ،جابهجایی گسدددتردهی مردمان روسدددتا به شدددهرها (مهاجرت درون مرزی) و یا به
کشددورهای دیگر (مهاجرت بینالمللی) را باعث میشددود مردمانی که سددابق بر این نسددلانآرنسددل در
روستای آشنای خود زنآگی میکردنآ ،حالا بایآ خانهها ،فامیل و عادتهای خود را رها و به مکانهای
غریب کوچ کننآ
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انگلیسی عنوشر شده اتت .نقد اقوصا تیاتی
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خشدددونت م یط طبیعی هم عامل ت رک و جابهجایی انسدددانها بوده ،چه این ت رک در شدددکل
کوچنشدینان و چادرنشدینان در جوامع سدنتی باشدآ ،چه در جابهجایی گسترده بهدلیل بلایای طبیعی مثل
خشددد

سدددالی ،ق طی و زلزلده بدا تشدددآیدآ ب ران زیسدددتم یطی ،اوج گرفتن بیش از پیش چنین

مهاجرتهایی پیشبینی میشود
مهداجرت موقدت (در مقابل مهاجرت دائمی) پآیآهی دیگری اسدددت که شدددامل گروههای زیر
میشددود کارگران فصددلی که برای کار بهطور موقت در کشددور دیگری مشددغول به کار میشددونآ اما
اقامت دائم نآارنآ (بسیاری از مکزیکیها که کارهای سخت در کشاورزی ایالات مت آه را در دورهی
برداشددت م صددول انجا ،میدهنآ و یا کارگران لهسددتانی در کار سدداختمان و مراقبت از سددالمنآان در
آلمان از این گروهانآ) ،دانشجویان میهمان که طی دورهی معینی برای ت صیل به کشور دیگر میرونآ
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و سدددرانجا ،بازرگانان که در حال رفتوآمآ بین دو یا چنآ کشدددور برای مبادلهی کالا هسدددتنآ ،از این
گروهانآ فراموش نبایآ کرد که مرز میان مهاجر موقت و دائمی ،گاه بسدیار مخآوش است برای مثال،
کدارگرانی که در سدددالهای بعآ از جنگ جهانی دو ،از ترکیه و یوگسدددلاوی سدددابق بهطور موقت به
اسددتخآا ،صددنایع آلمان درآمآه بودنآ ،هیچگاه بازنگشددتنآ بخش بزرگی از دانشددجویانی هم که برای
ت صیل به کشورهای غربی میآینآ  ،با گرفتن کار ،بهطور دایم در این کشورها مقیم میشونآ
***

تأثیرات و تیی ی عتاارت هرای افرا (تطح خر )Micro Level
مهاجرت  -بر اساس یکی از سادهترین تئوریهای علو ،اجتمایی  -با پآیآه فشار و رانآن از ی
سدو و جذبه و به سدوی خود کشدیآن از سدوی دیگر ( ،)push and pullتعریف میشود برای مثال
وقتی که در ی

جامعهی فقیر بیثباتی اقتصددادی و یا سددرکو و ناامنی حکمفرما اسددت و در جای

دیگری امنیت ،کار و آرامش وجود دارد ،انسدددانها تلاش میکننآ که م ل نخسدددت را ترک کننآ و
خود را بده م ل دو ،برسددداننآ نمونهی تاریخی این امر را «زینالعابآین مراغهای» در سدددال  1۰۹۱در
کتا معروفش «سیاحتنامهی ابراهیم بیگ» (که همراه با «کتا احمآ» اثر طالبوف یکی از دو نوشتهی
ممتازی اسدت که در تغییر رژیم اسدتبآادی به مشدروطه مثثر بودهانآ) شرح داده است «وقتی در ایران،
هیچ امنیتی ،شددغلی و نانی وجود نآارد [ ] جای تعجب نیسددت که ایرانیان کرور کرور وطن شددان را
ترک میکننآ تا در روسیه ،عثمانی و یا هنآ اقامت کننآ».
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اما مهاجرت ،در سطح افراد ( ،)Micro Levelتنها حاوی پیآمآهای مثبت (رهایی از سرکو
و مرگ یا کسددب در آمآ بیشددتر و مطمئن) نیسددت مهاجرت پیامآهای منفی هم برای فرد مهاجر دارد،
که بهویژه برای آنهایی که این تجربه را به طور شدددخصدددی نینآوختهانآ کمتر قابللمس اسدددت این
جنبههای منفی در آغاز این رونآ ،برجسدددتهترنآ پژوهشگران امر مهاجرت ،رونآ زنآگی مهاجر را به
شدکل حرف انگلیسدی یو ) (Uتشدبیه میکننآ در این نخستین فاز ،تنهایی است و سقوط آزاد مرتبهی
اجتماعی
اولی بده این معنا که مهاجرت تنها حرکت از مکانی به مکان دیگر نیسدددت ،حرکت در زمان هم
هسدت فرد به ی

فضدای بهکلی غریبه پرتا میشود که هیچ آشنایی با زبان ،فرهنگ و عادت مرد،

آن جا نآارد .از فامیل ،دوست و آشنا جآا شآه و تا بر قراری روابط اجتماعی تازه فاصلهی جآی دارد
این تنهایی و غربت برای بخشی از مهاجران درازمآت و بسیار آزاردهنآه میشود
مهارتهای کاری ،تواناییها و تجار قبلی که در بازار کار در کشدور م ل تولآش کسب کرده ،در
م ل جآیآ اسدتفادهی بلاواسطه کنآ به این دلیل که با زبان کشور جآیآ آشنا نیست ،نمیدانآ چگونه
بایآ در جسدتوجوی کار باشآ و دسترسی به شبکههای اجتماعی یا ارتباطاتی که کاریابی در انطباق با
مهارتهایش را ممکن میکنآ ،نآارد لذا در آغاز کار یا بایآ کارهای سداده ،سخت و کمدرآمآتر را
(که شهرونآان کشور تازه جوینآه و طالب آن نیستنآ) بپذیرد و با این کار به نزول مرتبهی اجتماعیاش
تن بآهآ و یا بآتر از آن به بیکاری و فقر دایم تسدددلیم شدددود پس از این تنزل ،وقتی که به پایینترین
بخش حرف  Uرسدیآ ،ممکن اسدت که دورهی بهبودی و اعادهی مرتبهی اجتماعی شدرو بشود .این
دورهی نخسدت میتوانآ بین پنج تا ده سال طول بکشآ اما این احتمال هم هست که بهطور دایم همان
جا در پایینترین بخش حرف  Uبمانآ تصددور کنیآ ،ی
نسدداجی که نتوانسددته کاری درخور تخصد

دانشآموختهی رشددتهی حقوق و یا مهنآس

اش پیآا کنآ و برای گذران زنآگی خود و خانوادهاش به

راننآگی تاکسی تن داده و تا پایان زنآگی شغلیاش در همان جا میمانآ
امدا بده طور معمول ،در فداز دو ،،وقتی کده مهاجر بهطور نسدددبی زبان کشدددور تازه را آموخت،
ت صیلات تکمیلی برای انطباق تخص

اش در م یط تازه را به انجا ،رسانآ ،راه و روش جستوجوی

کدار در این م یط تازه را فرا گرفت ،و روابط اجتماعی تازهای برقرار کرد ،آنگاه صدددعود و بالاروی
شرو میشود توجه کنیآ که شهرونآان بومیکه پیشتر در م ل کارها هستنآ ،همیشه نسبت به کسی
که تازه ورود کرده و بهتازگی آمآه باشآ ،موقعیت برتری دارنآ
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دومی به این معنا اسدددت که مهاجر بزرگسدددال ،به طور معمول ،نمیتوانآ از درجهی ت صدددیلی،
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از این بخش مادی و اقتصادی که بگذریم ،تنهایی و ناآشنایی با م یط تازه ،همانگونه که در بالا
اشاره شآ ،هم پیآمآهای منفی دیگری به همراه دارد وقتی که مهاجر تازهوارد ،از مرواده و رفتوآمآ
با بخش بزرگی از افراد فامیل ،دوسدتان و آشنایان م رو ،شآه و رفیقان و م ار ،تازهای هم نآارد و به
آدا و رسو ،جامعهی جآیآ برای برقراری روابط اجتماعی هم آشنا نیست ،دچار ب رانهای روحی و
روانی میشدددود این امر هم در فاز دو ،،میتوانآ با برقرار کردن ارتباط تازهی اجتماعی ،حلوفصدددل
بشود؛ اگر چه این ب ران هم در برخی موارد ادامه مییابآ
در هردو زمینه ،این احتمال وجود دارد که فرد ،در مقایسددده با بآیلِ مانآن در کشدددور زادگاهش
بتوانآ به دستاوردهای بیشتری هم نایل آیآ (در برخی موارد ،نفس زنآه مانآن و نجات جان بآیهیترین
دستاورد است)
| نقد اقتصاد سیاسی |

اصددل تجربهشددآه آن اسددت که هر قآر ،سددن و سددال فرد مهاجر کمتر و مقا ،اجتماعیاش در
زادگداهاش پایینتر باشدددآ ،امکان بازگشدددت به مرتبهی اجتماعی پیش از مهاجرت و یا حتی صدددعود
اجتماعیاش بیشتر میشود
احتمال صعود اجتماعی در فاز دو ،،با دانش از پیش مهاجر با زبان کشور میزبان (مثل هنآیهایی
کده به ایالات مت آه میرونآ) و یا داشدددتن ارتباطات جاافتاده و با موقعیت خو اجتماعی از پیش در
کشور میزبان (افراد نزدی

فامیل که از پیش در آن جا بودهانآ) آسانتر میشود

این که موقعیت بازار کار در کشور میزبان چهگونه است ،آیا در دوران رونق اقتصادی است ،آیا
بده مهدارتهای افراد پناهنآه نیاز دارد و یا نه هم در همپیونآی مهاجران مثثر اسدددت برای مثال گروه
بزرگی از یهودیان اروپایی که در اواخر قرن هجآه میلادی به ایالات مت آه رفتنآ ،صدددنعتگرانی بودنآ
که در اروپا زیر فشدار بودنآ و مهارتهای آنها در آمریکا بهشآت مورد نیاز بود ،لذا بهسرعت جذ
بازار کار شآنآ
این که مهاجر از کجای دنیا به کجا رفته است هم اهمیت جآی در نو برخورد مردمان جامعهی
میزبان دارد برای مثال ،فرق اسدت بین رفتار مرد ،با ی
دیگری که زادهی ژاپن اسدددت ،و یا ی
دیگری که از اسدترالیا میآیآ ی

مهاجر در ایران که در افغانسددتان زاده شددآه با

مهاجر در بریتانیا که ریشدددههایش به پاکسدددتان برمیگردد با

سلسلهمراتب جآی ،انسانهای مهاجر را بستگی به زادگاه آنها (و

حتی زادگاه والآین آنها) تقس دیم و درجهی پذیرش آنان را کمتر یا بیشددتر میکنآ در این رتبهبنآی،
آنها که از کشورهای ثروتمنآتر جهان (مثل اروپای غربی و آمریکای شمالی) میآینآ برترین موقعیت
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را دارنآ در مقابل آنها که ریشددههایشددان به کشددورهای فقیرتر مثل سددومالی باز میگردد ،پایینترین
جایگاه را دارنآ و در نتیجه آماج بیرحمانهترین تبعیضهای نژادی هستنآ
در نهددای دت ،وجود سددددازمددانی دافتددهی گروهی از مرد ،از کشدددور زادگدداه در کشدددور میزبددان
( ،)communityمیتوانآ رونآ صدعود اجتماعی را هموارتر کنآ و سرعت ببخشآ زیرا که افراد این
اقلیتهای سازمانیافته و نزدی

بههم ،در نقش شبکههای اجتماعی تازه و ارتباطات مثثر فرد تازهوارد

عمل میکننآ ،راه و چاه را به او نشددان میدهنآ ،برایش امکان ت صدیل ،کار یا آموزشهای تکمیلی را
فراهم میکننآ و نمیگذارنآ تنها بمانآ مهاجران کوبایی که بعآ از قآرت گرفتن کاسدددترو در فلوریآا
مسدتقر شدآه بودنآ ،با ایآئولوژی عمیقاً ضآ کمونیستی و شبکههای گستردهی کلیسایی ،نمونهی چنین
سدددازمدانیدافتگی گروهی بودندآ که هر تازهوارد را جذ خویش و به سدددرعت وارد جامعهی جآیآ

پیآعدهای عتاارت ر تطح کلان ()Macro Level
تأثیرات رونآ مهاجرت در سدطح کلان ( )Macro Levelدوسدویه اسدت از ی

طرف ،کشور

میزبان نیروی کاری را دریافت کرده ،که معمولاً جوان و کارآمآ اسدددت ،بآون آن که برای پرورش و
تربیت این نیروی انسانی هزینهای پرداخت کرده باشآ در سوی مقابل هم کشوری که از آن مهاجرت
صورت پذیرفته ،سرمایهی انسانیاش را از دست داده است
اما اگر کشدور مبآاء توانایی استفاده و یا شایستگی حفظ این سرمایهی انسانی را نآاشته ،انرژی و
توان این نیرو در صددورت مانآن به هرز میرفت و حیف میشددآ اما با گذشددت زمان ،کشددور مبآاء از
بخشدددی از درآمدآهدای این مهداجران بهرهور میشدددود این امر از طریق انتقدال کمد

مادی به افراد

باقیمانآهی خانواده ( ،)remitهزینهکردن در هنگا ،مسددافرت به کشددور زادگاه و یا سددرمایهگذاری
کوچ

و بزرگ صورت میگیرد
یکی دیگر از پیآمآهای جآی مهاجرت در سدطح کلان ،نقلوانتقال انآیشدهها و سنتهاست از

ی

سدو ،مردمان جامعهی سدنتی ممکن است که بر حفظ آدا و هنجارهای قآیمی در جامعهی تازه

; 1 Portes, Alejandro. 2010. Economic Sociology : A Systematic Inquiry. Princeton, N.J.
Oxford: PrincetonUniversity Press.
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اصدرار کننآ برای مثال ،علیرغم غیر قانونی بودن ،ممکن است که بخواهنآ عرف و رسم ختنهی زنان
و یا چنآهمسددری مردان را حفظ کننآ ،که بیشددبهه با مقاومت مرد ،و دولتهای جوامع میزبان مواجه
میشدددود از سدددوی دیگر ،این هم ممکن اسدددت که برخی آیینهای جوامع مبآأ ،حفظ شدددود و مورد
استقبال مرد ،جامعهی جآیآ قرار بگیرد برای نمونه ،میتوان از برگزاری جشن چهارشنبهسوری ایرانی
در سددوئآ و یا فرهنگ غذایی مردمان شددبهجزیرهی هنآ که به بخشددی جآاییناپذیراز فرهنگ غذایی
مرد ،بریتانیا تبآیل شآه نا ،برد
نقل و انتقال انآیشده از کشدور تازهمهاجران به کشورهای زادگاه آنان هم سویهی دیگر این رونآ
اسدت انآیشههای آزادیخواهانه ،عآالتجویانه و انساندوستانه بهطور معمول از جامعهی رشآیافتهتر،
بده جدامعهی سدددنتیتر میرسدددنآ و در ت ول و تغییرات آنجا تأثیر جآی برجای میگذرانآ یکی از
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نمونههای تاریخی و جالب ،تجربهی حآود ی

میلیون سوئآی (ی

پنجم جمعیت کل کشور در آن

زمان) اسدددت که بین سدددالهای  1۷۸۹تا  1۰1۹به مهاجرت (اکثراً به ایالات مت آه) رفتنآ مهاجرت
گسترده (که بخش بزرگی از آنها جوانان قادر به کار و مهم برای بازار کار بودنآ) ی

مشکل بزرگ

برای سدیاسدتگذاران کشدورسدوئآ و فشدار و انگیزهای برای اصلاحات اجتماعی شآ حکومتگران در
سوئآ به این نتیجه رسیآنآ که برای متقاعآ کردن این جوانها برای مانآن در کشورشان ،شرایط کار و
زنآگی آنان بایآ بهبود یابآ اما از سددوی دیگر مهاجران سددوئآی در امریکا هم با گذشددت زمان ،نقش
جالبی در دموکراتیزهکردن کشددور زادگاهشددان در سددالهای پایانی قرن نوزده و آغاز قرن بیسددتم بازی
کردنآ کلیسداهای آزاد (مسدتقل از کاتولیسیسم و پروتستانها) در ایالات مت آه بسیار باقآرت بودنآ.
آن هم به دلیل مهاجرت انبوهی از فعالان این جنبشهای مذهبی بود که از سرکو در اروپا به سرزمین
آزاد ایالات مت آه پناه آورده بودنآ بخشدی از مهاجران سدوئآی که در این کلیساهای آزاد فعال شآه
بودنددآ ،برای تبلیغ بدده سدددوئددآ بددازگشدددتنددآ و بدده سددددازمدداندهی جنبش «مبددارزه بددا الکلیسدددم»
(- )Nykterhetsrörelseکه از جمله شددعارهای اصددلی فعالان کلیسددداهای آزاد در این دوره بود-
همت گماشدتنآ این جنبش بهزودی مرکز اشداعهی انآیشدههای لیبرالی و سدوسدیالیستی و مبارزه برای
احقاق حقوق گروههای ت ت سددتم و م رو ،از حقوق شددهرونآی در کشددور سددوئآ )مثل کارگران و
زنان( شدددآ بسدددیاری از فعالان حز سدددوسدددیالدموکرات در این سدددالها در مکتب جنبش «مبارزه با
الکلیسددم» ،کار مبارزاتیشددان را شددرو کردنآ و ات ادیههای کارگری و تشددکل این گروه توسددط این
جریان پیش رفت در این دوره بود که کارگران و زنان حق رأی به دست آوردنآ
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ماجرایی مشدابه و در این برههی زمانی را در مورد کارگران مهاجر ایرانی به امپراتوری روسیه در
سددالهای  1۰1۷-1۷۰۹میتوان مشدداهآه کرد بر اسدداس ت قیق حسددن حکیمیان در دورهی سددالهای
 1۷۷۹میلدادی تدا آغداز جندگ اول جهدانی ( ،)1۰14حآود  45۹هزار تا ی

میلیون کارگر ایرانی در

بخشهای مختلف روسدیهی تزاری (بهویژه آذربایجان و گرجسدتان) مشغول به کار بودنآ (بیش از 6۹
درصدددآ مردان و اکثریدت بزرگی از مناطق ترکزبان) عآهای از آنان کارگران ماهر (مثل بنا ،نجار و
) عآهی دیگری کارگران سداده مشغول به کار در صنعت نفت یا ساختن راهآهن یا در خانهها

مکانی

1

و مزار و گروه سو ،مغازهدارها و پیشهوران بودنآ رشآ سرمایهداری و رونق اقتصادی در امپراتوری
روسیه (بهویژه در قفقاز که دومین منطقه تولیآ نفت جهان در آن دوره بود) از ی

سو و عقبمانآگی،

فقر و ق طی در ایران در این سدالها ،مهمترین م رک مهاجرت گستردهی ایرانیان بود مهاجرتهای
مزدبگیرتبآیل کرد ،افقهای تازهای را در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در برابر آنها گشود
آشددنایی با انآیشددههای سددوسددیالیسددتی ،حقوق کارگران و زحمتکشددان و نیز چگونگی سددازماندهی
ات ادیهها و احزا سوسیالیستی از نتایج مهاجرت این دوره است بهویژه در سالهای نزدی

به انقلا

 1۰۹5روسدیه و نیز در انقلا مشروطه در ایران میتوان آثار این ت ولات را دیآ حکیمیان (ص )45۸
مینویسدآ «نخستین سازمان سوسیالدموکرات ایرانی (همت) در  1۰۹4در باکو و توسط فعالان مهاجر
و با کم

انقلابیون روس شدددکل گرفت تأثیر سدددوسدددیالدموکراسدددی روس در پا گرفتن جنبشهای

سددوسددیالدموکرات ایرانی (اجتماعیون  -عامیون) در شددهرهای مختلف ایران (تبریز ،تهران ،رشددت و
مشدهآ) مشهود است » برای مثال اولین ات ادیهی کارگران چاپ در ایران در سال  1۰۹6تأسیس شآ و
در سدال  1۰1۷میلادی توانسدت با موفقیت حقّ کار هشت ساعته را برای اعضایش به دست آورد (ص
 )45۷مهاجرت گستردهی کارگران ایرانی به روسیه با انقلا اکتبر  1۰1۸به پایان رسیآ
ناگفته نگذاریم که در مورد مثال نخست ،و موضو شکلگیری حز سوسیالدموکرات سوئآ،
اری

بنگتسدون مینویسدآ «ایآئولوژی این حز متأثر از ترکیبی از مارکسیسم با قرائت کائوتسکی،

اصددلاحطلبی لیبرال آلمانی و رویزیونیسددم برنشددتاین بود که گرایش دی اگونیسددتی در مبارزهی س دیاس دی

1 Hakimian, Hassan. "Wage labor and migration: Persian workers in southern Russia,
1880-1914." International Journal of Middle East Studies 17.4 (1985): 443-462.
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داشدت حال آن که ،الها ،بخش چپ ایرانی در آن دوره ،بلشدویسدم روسی با قرائت آذربایجانی آن
بود که گرایش آنتاگونیستی (و بعآتر نزدیکی تنگاتنگ با ات اد شوروی) داشت

2

جریان با نفوذ دیگر ایرانی در مهاجرت ،بهل اظ انتقال انآیشده« ،حلقهی برلین» بود .در سددالهای
 1۰15تا  ،1۰2۸جمعی از انآیشدمنآان و آزادیخواهان ایرانی مهاجر در شهر برلین آلمان در این حلقه
گرد هم آمآه بودنآ فعالیتهای این حلقه ،که افراد برجسددتهای از نخبگان سددیاسددی -فرهنگی دوران
پس از مشدروطه اعضدای آن بودنآ ،از نظر ت ول انآیشهی معاصر ایران دارای اهمیت بسیار است این
گروه از طریق انتشددار مجلهها و نشددریههای تأثیرگذار فارسددیزبان مثل «کاوه»« ،ایرانشددهر» و «نامهی
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فرنگسددتان» با نظا ،اسددتبآادی حاکم بر ایران مبارزه میکردنآ کار این گروه از نظر نشددر انآیشدده در
رویآادهای بعآی ایران (چه به مثابه معماران دولت رضدا خان ،یا نیروی مخالف با استبآاد پهلوی و نیز
در خلق نخسدددتین تولیدآات فرهنگی مآرن در ایران مثل رماننویسدددی و ت قیق اجتماعی) تأثیر قاطع
داشت این حلقه که حسن تقیزاده ،ابراهیم پورداوود ،تقی ارانی ،صادق رضازاده شفق ،م مود افشار،
غلامرضدا رشدیآ یاسدمی ،عبآال سدین شدیبانی ،حسین کاظم زاده-ایرانشهر ،م مآ قزوینی ،م مآعلی
جمالزاده ،و مرتضدددی مشدددفق کاظمیاز اعضدددای آن بودنآ ،فعالیتهای گسدددتردهای را در اشددداعهی
ناسیونالیسم ،سوسیالیسم ،دموکراسی ،تجآدخواهی ،آموزش عمومی ،و اصلاح ساختار قآرت دولت و
دین و جدامعده پیش بردندآ ایآههایی که توسدددط حلقه برلین شدددکل گرفت و با نشدددریات مختلف و
کتا های نوشددتهی آنها به صددورت گسددترده منتشددر شددآ ،تأثیر ژرفی بر ملیگرایی مآرن ایرانی و
فرهنگ سیاسی آن بر جای گذاشت

۱

1 Bengtsson, Erik. "The swedish sonderweg in question: democratization and
inequality in comparative perspective, c. 1750–1920." Past & Present 244.1 (2019):
123-161.

2در تعریف اگونیسم و انتاگونیسم نگاه کنیآ به بهتویی ،چپهای «نجس» و مذهبیهای «خردهبورژوا»
۱جمشیآ بهنا ،)1۱۰6( ،برلنیها ،نشر فرزان ،تهران;
Matin-Asgari, A. (2018). Both eastern and Western: an intellectual history of Iranian
modernity. Cambridge University Press.
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علاوه بر مهاجران به روسیه تزاری و تعآاد م آود روشنفکران ایرانی در اروپا ،از دو گروه دیگر
از مهاجران ایرانی در سالهای قبل از جنگ دو ،جهانی هم بایآ یاد کنیم گروه نخست ایرانیان ساکن
عراق بودنآ و گروه دو ،ایرانیان مهاجر به کشدورهای حاشیهی خلیج فارس و کویت در قرن هجآهم
(سدال  1۸22میلادی) و به دنبال تصدرف اصدفهان توسط افغانهای سنی ،تعآاد کثیری از علما و طلا
شیعهی ایرانی به عراق گریختنآ مرکز علمی و ت صیلی شیعیان به این ترتیب از ایران به عراق (ابتآا به
کربلا و سپس به نجف) منتقل شآ حضور زائران و بازرگانان ایرانی در سالهای بعآ ،موقعیت اجتماعی
اقتصدادی و مذهبی ایرانیان مهاجر در عراق را تقویت میکرد تشکیل دولت مآرن عراق و استقلال آن
از امپراتوری عثمانی پس از پایان جنگ اول جهانی (سال  ،)1۰21وضعیت ایرانیان مهاجر را ،که در آن
سدالها حآود  ۷۹هزار نفر تخمین زده میشآ ،تغییر داد عراق دیگر مکانی نبود که اتبا ایرانی بتواننآ
بهراحتی ماننآ گذشددته به آن مهاجرت کننآ طرفآاری دولتهای بعآ از اسددتقلال عراق از پانعربیسددم
همچنین باعث تضدعیف موقعیت ایرانیان شآ موقعیت ایرانیان مهاجر در عراق با قآرت گرفتن حز
بعث باز هم بیشتر تضعیف شآ تعآاد کثیری از شیعههای ایرانیتبار در سال  1۰۸4و  1۰۷۹از عراق به
ایران اخراج شآنآ
حضددور علمای تراز اول شددیعه در عراق ،نفوذ انآیشدده مهاجران ایرانیتبار در عراق را در تاریخ
معاصددر ایران بسددیار بااهمیت میکنآ در میان آنها میتوان از میرزای شددیرازی از علمای ایرانی مقیم
شدهر سدامره که نهضت تنباکو در ایران با فتوای او شرو شآ ،آخونآ خراسانی از علمای نجف که در
جنبش مشدروطیت دخالت مثثر کرد ،سدیآ ابوالقاسدم کاشدانی که در دورهی نخست نهضت ملیشآن
نفت از دکتر م مآ مصآق حمایت کرد ،و نیز از آیتالله ابوالقاسم خویی وآیتالله سیآ علی سیستانی
در سالهای اخیر نا ،برد
پیروز مجتهدآزاده دربدارهی مهداجرت ایرانیدان بده کشدددورهای حاشدددیهی خلیج فارس و کویت
2

مینویسآ که نخستین گروههای مهاجر به این مناطق بازرگانان ایرانی در سالهای دههی  1۷6۹میلادی
میلادی بودنآ بعآتر و به دنبال ممنوعیت حجا آیینی زنان و معرفی خآمت اجباری نظامی در دوران
سددلطنت رضدداشدداه پهلوی گروه وس دیعتری از خانوادههای سددنتی مناطق جنوبی ایران به کویت ،قطر و
 , https://www.iranicaonline.org/articles/diaspora#pt6دایره المعارف ایرانیکا1
2 https://www.iranicaonline.org/articles/diaspora#pt7
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کشورهای امارات مت آهی عربی فعلی مهاجرت کردنآ از آنجا که مسافرت بین ایران و بنادر ساحل
جنوبی خلیج فارس تا سدال پایان جنگ دو ،هیچ م آودیتی نآاشدت ،روابط اقتصادی و اجتماعی بین
این دو منطقه بسدددیار نزدی

بود تعآاد کثیری از کارگران ایرانی هم به طور فصدددلی و یا دائم در این

مناطق به کار مشغول بودنآ

عتاارت ایرانیان پﺲ از انﮓ اتانی وم
در دورهی م مآرضا شاه ،پهلوی دو ،،گروه اصلی مهاجرت ها ،آنهایی بودنآ که برای کارهای
علمی و دانشگاهی به خارج از ایران میرفتنآ مآرنیزه کردن کشور نیاز جآی به متخص

در رشتههای

گوناگون را ایجا کرده بود و دانشدگاههای کشدور توان پاسخگویی به این نیاز را نآاشتنآ ،لذا تعآاد
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زیادی از فارغالت صیﻼن دبیرسددتانها ودانشگاهها با بورسهای دولتی عاز ،خارج از کشور میشآنآ تا
مقاطع تکمیلی ت صیلی را در دانشددگاههای اروپا و امریکا طی کننآ طبقهی متوسددط هم که صددعود
اجتماعی فرزنآان خویش را در ت صیلات دانشگاهی میدیآ ،حتی در صورت عآ ،دسترسی به بورس
ت صدیلی دولتی ،خودشدان هزینهی ت صدیل فرزنآانی را که در امت ان ورودی دشدوار دانشگاهها (که
تنها  1۹در صدآ متقاضیان را میپذیرفت) موفق نمیشآنآ ،به عهآه میگرفتنآ این دستهی دو ،به هنآ،
اروپا و امریکا میرفتنآ تا ت صددیل دانشددگاهی کننآ بخشددی از این دانشددجویان ،که در کنفآراسیون
دانشجویان خارج از کشور متشکل شآه بودنآ ،نیز در انتقال انآیشههای اجتماعی از گونههای متفاوت
به کشور فعال بودنآ
اما موج اصدلی مهاجرت از ایران که در تاریخ معاصدر کشدور نظیر نآاشت در سالهای حوالی و
دوره پس از انقلا  1۱5۸صددورت گرفت هیچ گاه در گذشددته شددمار چنین گسددتردهای از ایرانیان ،به
گوشههای مختلف دنیا مهاجرت نکرده بودنآ
برای مثال مهآی بزرگمر تعآاد ایرانیان مقیم ایالات مت آه تا سدددال  1۰۸۸را  ۱4هزار نفرگزارش
میکننآ در سددال  1۰۷6تعآاد این گروه به حآود  14۰هزار نفر و در سددال  ،1۰۰۹به حآود  2۷5هزار
1
نفر میرسآ یا تعآاد ایرانیان مهاجر در فرانسه ،در سال  1۰۸5حآود  4هزار نفر بود که در سال 1۰۷2

1 Bozorgmehr, M. (1998). From Iranian studies to studies of Iranians in the United
States. Iranian Studies, 31(1), 4-30.
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1

به حآود  1۱هزار نفر و در سال  ،1۰۰۹به حآود  2۹هزار نفر رسیآ کاترین اسپلمن در مورد مهاجرت
ایرانیان به بریتانیا مینویسددآ اکثر ایرانیان در این کشددور در دههی  5۹میلادی و تا قبل از انقلا  ،تعآاد
م آودی دانشدجویان دارای ویزای موقت ت صیلی بودنآ اما تعآاد ایرانیان مقیم بریتانیا در سال 1۰۷1
2

به  2۰هزار نفر رسدیآ و در سال  1۰۰1به بیش از  ۱2هزار نفر افزایش یافت تعآاد ایرانیان مقیم آلمان
در سدددالهای پیش از انقلا  ،جمعیتی حآود  2۹هزار تن بود در سدددال  ،1۰۷2این تعآاد به حآود ۱2
هزار تن افزایش یافت در سال  ،1۰۰5حآود  1۹۸هزار فرد زادهی ایران در آلمان زنآگی میکردنآ

۱

به این ترتیب در سدالهای پس از انقلا برای نخستین بار در صآ سال اخیر و در دورهی معاصر،
گروههای بزرگی ازجوامع ایرانیان ( )Iranian communitiesدر آمریکای شمالی و اروپای غربی
فراوان ،موفق به کسدب دستآوردهای چشمگیری در مراکز تازهی اقامت خویش شونآ امکانات این
گروهها هم برای افراد مهاجر و فرزنآانشددان و هم برای جامعه ایران ،ت ولاتی را به بار آورده و خواهآ
آورد در ادامه ،ابتآا به تشدریح تفصیلیتر این امکانات و دستاوردها در مورد مهاجران در کشور سوئآ
 -بدهمثابه ی

نمونه از جامعه ( )communityایرانی در مهاجرت دورهی اخیر میپردازیم سدددپس

دلایل پآیآآمآن این امکانات و دستاوردها را تشریح میکنیم

عتااران ایرانی ر تیئد
بر اسداس گزارشهای ادارهی آمار سوئآ ،در سال  1۰۸۹تنها  411مهاجر ایرانی در سوئآ زنآگی
میکردنآ این تعآاد در سددال  1۰۷۹به  ۱هزار نفر افزایش یافت اکثریت این گروه دانشددجویانی بودنآ
که برای ادامهی ت ص دیلات دانشددگاهی به سددوئآ آمآه بودنآ تعآاد کمی بازرگان هم در میان ایرانیان
مقیم سدددوئآ در این سدددالها بودنآ تعآاد مهاجران ایرانی به سدددوئآ در سدددالهای پس از انقلا 1۱5۸
1 Vahabi, Nader. "The Origin of the Different Waves of Iranian Migration in
France." Journal of Cultural and Religious Studies 4 (2016): 2328-2177.
2 https://www.iranicaonline.org/articles/great-britain-xii1
۱ G. Schröder, M. Schukar, and D. Adineh, “Die iranische Gemeinschaft in
Deutschland,” in G. Schröder, M. Schucker, and D. Adineh, eds., Handbuch ethnischer
Minderheiten in Deutscheland, Berlin, 1995
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شکل گرفت مهاجران ایرانی در این مناطق توانستنآ رفتهرفته ،با منابعی که در اختیار داشتنآ و با تلاش
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افزایشی بنیادی یافت در سال  ،1۰۰۹حآود  4۹هزار نفر زادهی ایران مقیم سوئآ بودنآ و در سال 1۰۰۷
این رقم به  5۹هزار نفر رسیآ
گروه نخسدت مهاجرانی که در طی سدالهای پس از انقلا تا  1۰۰۹به سوئآ مهاجرت کردنآ ،از
اعضای احزا سیاسی اپوزیسیون و همچنین اقلیتهای قومی و مذهبی بودنآ گروه دیگر روشنفکران
و متخصدددصدددان جوان و یدا مردمدانی بودندآ کده با فرهنگ مذهبی حاکم بر زنآگی روزمره در جامعه
همخوان نبودنآ و یا مشددکلات ناشددی از جنگ ایران و عراق آنان را به مهاجرت مجبور کرده بود طی
سالهای اخیر (بعآ از  ) 2۹۹۰شاهآ مهاجرت گروههای جآیآی از ایرانیان هستیم که برای ت صیل در
دورههای کارشدناسی ارشآ و دکترا در دانشگاهها به سوئآ مهاجرت کردهانآ در نتیجه ،گروه مهاجران
ایرانی در سوئآ از نظر قومی ،مذهبی و سیاسی و حتی طبقاتی بسیار گونهگون هستنآ
| نقد اقتصاد سیاسی |

طبق آمار منتشدر شآه توسط ادارهی آمار سوئآ در سال  ،2۹1۰جمعیت گروه مهاجران ایرانیتبار
 116هزار نفر اسددت در میان آنها ۸۸ ،هزار نفر «مهاجران نسددل اول» یا متولآ ایرانانآ 1۷ ،هزار نفر به
«نسددل دو( »،متولآ در سددوئآ با پآر و مادرایرانی) تعلق دارنآ و  21هزار نفر فرزنآان ازدواج ایرانیان با
سوئآیها هستنآ گروه مهاجران ایرانیتبار ،نهمین گروه مهاجر در سوئآ به ل اظ تعآاد است
برای آشدنایی با سدرمایهی فرهنگی ایرانیان مقیم سوئآ به آمار جآول شماره  1در زیر نگاه کنیآ،
که برگرفته از اطلاعات ادارهی آمار سدوئآ در سدال  2۹1۷اسدت در میان بزرگسالان ( 64-25ساله)،
متولآ در ایران حآود  5۱درصدددآ ت صدددیلات دانشدددگاهی دارنآ که به طور قابلتوجهی بالاتر از میزان
ت صیلات دانشگاهی در کل جمعیت ( 44درصآ) است
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ادول شماره  .۱تااطح ت ص ایلات عتااران ایرانی ر عقاطع عخولف ر تاایئد
( رصد)
شرح

ابتآایی

متوسطه

دانشگاهی <

دانشگاهی > سه

سه سال

سال

نا روشن

متولآ سوئآ



 

 

 

 

متولآ در



 

 

 

 

خارج از سوئآ
متولآ در ایران



 

 

 

 

با این حال ،همانطور که در بالا ذکر شددآ ،علیرغم موقعیت نسددبتا بالای ت ص دیلی ،دسددتاورد این
ی

پژوهش نشان میدهآ که مردان متولآ در ایران ،علیرغم داشتن مآرک ت صیلی بالاتر ،در مقایسه

با مردان متولآ سوئآ ،شانس کمتری برای یافتن مشاغلی دارنآ که مآارک ت صیلی دانشگاهی میطلبآ
و بآتر از آن ،شانس آنها برای ورود به بازار کار کمتر از سوئآیها است
در ید

1

پروژهی ت قیقی پیرامون «مهداجران در میدان نخبگدان» ،مدا حضدددور این گروه در میان

صاحبان درآمآهای بالا (سرمایههای اقتصادی) ،دانشگاهیان (سرمایههای فرهنگی) و تصمیمگیریهای
2

سدیاسدی در سطوح مختلف (سرمایهی سیاسی) را بررسی کردیم برای این کار ،از دادههای ثبتشآه
در مورد همدهی افراد سددداکن در سدددوئدآ در ادارات مختلف مسدددئول (کده در ادارهی آمدار ید

جا

جمعآوری میشددود) اسددتفاده کردیم برای گروه نخبگان اقتصددادی ،اطلاعات دربارهی تما ،افرادی را
که دارای  2درصددآ بالاترین درآمآهای کشددور بودنآ ،برای نخبگان علمی ،همهی افرادی را که درجه
دکترا دارنآ و در دانشددگاهها به کار مشددغولانآ و برای نخبگان س دیاس دی همهی افرادی را که از سددطح
شدورای شهر ،استان یا پارلمان کشور انتخا شآه بودنآ ،استخراج کردیم جآولی که در زیر میآیآ،
1 Dahlstedt, Inge. 2011. "Occupational Match." Journal of International Migration and
Integration 12(3):349-67.
2سایر همکارانم در این پروژهی ت قیقاتی ،پروفسور اری

اولسن و دکتر هگه لویستاد هر دو از دانشگاه استکهلم بودنآ.

| نقد اقتصاد سیاسی |

سرمایهگذاری آموزشی (درست ماننآ سایر مهاجران) کمتر از مردمان متولآ در سوئآ است برای مثال
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درصدآ حضدور گروههای مختلف مهاجر را در میان این سده دسته از نخبگان (در مقایسه با سوئآیها)
نشان میدهآ

ادول شاماره  .۲رصد حضیر گروههای عخولف عتااران ر عیان ت گروه از
نخبگان تیاتی اقوصا ی و آکا عیک
تبار

انشگاهی

اقوصا ی

تیاتی

نسبت
حضیر ر

| نقد اقتصاد سیاسی |

عیان کل
امهیت
سوئآی

 ،

 ،

 ،

 ،

آمریکای شمالی و

 ،

 ،

  ،

 ،

اروپا
در میان گروه بالا،

 ،

 ،

  ،

 ،

فنلانآیها
آسیا ،آفریقا و

 ،

 ،

  ،

 ،

آمریکای جنوبی
در میان گروه بالا،

 ،

 ،

  ،

 ،

ایرانیها

حضدور کمتر مهاجران (به ویژه در میان مردمان از آسیا ،آفریقا و آمریکای جنوبی) در مقایسه با
سددوئآیها به این دلیل اسددت که سددوئآیها در طول تاریخ در مقا ،و جایگاههای قآرت بودهانآ برای
مثال سدرمایهی اقتصدادی میان آنها نسلانآرنسل منتقل شآه است ما وقتی به م ل کار این دو درصآ
ثروتمنآترینها نگاه کردیم ،دیآیم که آنهایی که منبع درآمآشددان مشدداغل بخش خصددوصدی اسددت،
آنهایی که والآین ثروتمنآ یا دارای موقعیت اجتماعی بالاتر دارنآ و آنهایی که خواهر و برادرشدددان
در میان این گروه ثروتمنآها هستنآ ،خودشان هم شانس زیادتری از بقیه برای حضور در این گروه پیآا
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کردهانآ مهم تر از این ،آنهایی که درآمآ از سددرمایه ( ،capital incomeکه معمولا از طریق ارث
منتقل میشددود) دارنآ ،شددانسشددان برای حضددور در میان دو درصددآ پولآارترینها فوقالعاده افزایش
مییابآ
نکتهی دیگر هم آن که افراد دارای تبار خارجی ،علیرغم دارا بودن مآارک و شددایسددتگیهای
رس دمیو متعارف ،نمیتواننآ همان موقعیتی را به دسددت آورنآ که افراد غیر مهاجر مشددابه آنان کسددب
میکننآ برای مثال ما در میان دانشدگاهیان ،وقتی که تمامی سدازهها و عوامل شدایستهسالاری را کنترل
کردیم ،تفاوت قابلتوجهای ( 2۹تا  ۱۹درصددآ) بین درآمآ دانشددگاهیان متولآ اروپای شددرقی ،آسددیا،
آفریقا و آمریکای لاتین از ی

سددو و سددوئآیها از سددوی دیگر یافتیم این تفاوت ،نشددان میداد که

علیرغم شایستگی و مهارتهای یکسان ،مهاجرتبارهای از جنو جهان نمیتواننآ همان موقعیتهایی

ادامهی وارسی این دادهها به ما نشان داد که دو گروه از مهاجران  -به ل اظ تعآاد  -بیش از بقیه
در میدان این نخبگان حضدددور دارنآ در وهلهی اول ،فنلانآیها و سدددپس ایرانیتبارها نگاه دقیقتر به
جآول شماره  2البته نشان میدهآ که علیرغم آن که فنلانآیها به ل اظ تعآاد بیشتر هستنآ ،لکن سهم
آنها در این سه گروه ،به نسبت سهم آنان در کل جمعیت ،کمتر است حال آن که ،سهم ایرانیتبارها
در میان این سه گروه ،یا نزدی

به و یا بیشتر از سهم آنان در تما ،جمعیت کشور سوئآ است

حضدور رتبهی نخست فنلانآیها در میان افراد بلنآپایهی حوزههای اقتصاد ،سیاست و آکادمی
(در مقایسده با سدایر مهاجران) رویآادی غیر منتظره نیسدت فنلانآ و سدوئآ ،به عنوان دو کشور همسایه
درشمال اروپا ،دارای سابقهای طولانی و مشترک هستنآ و تاریخچهی مشترک و طولانی دارنآ تا سال
 1۷۹۰فنلداندآ بخشدددی از سدددوئدآ بود و زبدان سدددوئدآی هنوز هم یکی از دو زبدان ملی فنلانآ اسدددت
زیرسداختهای مهم اجتماعی ماننآ رسدانههای جمعی ،سدیستم آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی به طور همزمان با هر دو زبان کار میکننآ فاصلهی جغرافیایی بین دو کشور بسیار
کوتاه اسددت و مردمان هر دو کشددور ،اطلاعات دقیقی در مورد همآیگر دارنآ براسدداس توافقنامه میان
کشدورهای اسکانآیناوی در سال  1۰54در مورد گردش آزاد نیروی کار ،شهرونآان دو کشور بیهیچ
مانعی به بازار کار همآیگر دسترسی کامل دارنآ با جمعیتی در حآود  4۹۷هزار نفر فنلانآی تبار (14۷
1 Behtoui, Alireza, and Hege Høyer Leivestad. "The “stranger” among Swedish “homo
academicus”." Higher Education 77.2 (2019): 213-228.
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را کسب کننآ که همتایان آنها از کشورهای شمال (ثروتمنآ دنیا) به دست میآورنآ

1
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هزار «نسل اول» 62 ،هزار «نسل دو »،و  1۰۷هزار فرزنآان ازدواجهای مختلط) ،این گروه ،بزرگترین
گروه مهاجران در سدوئآ بر اسداس آمار سال  2۹1۷بود توجه کنیآ که وقتی حآود نیمیاز این گروه،
یکی از والآینشددان متولآ فنلانآ اسددت ،نشددان میدهآ که ازدواج میان فنلانآیها و سددوئآیها چقآر
گسترده است
اما قصده در مورد ایرانیتبارها ،چیز دیگری اسدت حضدور آنان در سدوئآ تنها به سالهای دههی
 1۰۷۹میلادی به بعآ بر میگردد آنها قبل از مهاجرت ،با زبان سدوئآی و فرهنگ این کشددور آشنایی
نآاشددتنآ بهعلاوه ،گرچه پذیرش و مقبولیت اجتماعی مهاجران از کشددورهای اسددکانآیناوی (از جمله
فنلانآ) در سوئآ بسیار بالا است در مقابل ،مهاجرانی که از کشورهای «خاورمیانه» ازجمله ایران میآینآ
م بوبیت و مقبولیت عا ،نآارنآ ،بهعکس به ل اظ م بوبیت و شهرت ،در انتهای جآول مهاجران قرار
| نقد اقتصاد سیاسی |

دارنآ (در این مورد بیشتر در زیر توضیح میدهم)

چگین عیتیان عیفقیت عتااران ایرانی ر تیئد را تیضیح ا ؟
قبل از هر چیز تأکیآ جآی دار ،که این دستاوردها ،به هیچ روی با «ژن خو » یا «فرهنگ والای»
ایرانیان ارتباطی نآارد و اسدداسددا چنین مآعیاتی از سددوی علو ،اجتمایی قابل پذیرش نیسددت و برعکس
سادهلوحی و یا تمایلات نژادپرستانهی مآعیان را آشکار میکنآ
مهداجران ایرانی در سدددوئآ ،اصدددلاً و ابآاً بازنمایی و معرف جامعه ایران در تمامیت آن نیسدددتنآ
اکثریت غریب به اتفاق آنها ،از مردمان طبقهی متوسددط ،ت صددیلکرده ،با سددابقهی شددهرنشددینی در
شدهرهای بزرگ ایران با فرهنگی سدکولار هسدتنآ برای آن که موضو روشنتر بشود ،توجه کنیآ که
در سالهای دهههای  1۰6۹تا  1۰۸۹میلادی تعآاد کثیری از مردمان مناطق روستایی ترکیه برای مشاغل
کارگری (که در آن دوره در سدوئآ لاز ،بود) از سدوی شدرکتهای سدوئآی اسدتخآا ،شآنآ و به این
کشدددور آمآنآ و مانآگار شدددآنآ این گروه از مهاجران از ترکیه هم بازنما و معرف جامعهی ترکیه در
تمامیت آن نیستنآ لذا اشتباه م ض است که این دو گروه در سوئآ را با هم مقایسه کنیم و به «فرهنگ
والای» اولی دسدته گل بآهیم به دلایل گوناگون ،مهاجران ایرانی در سوئآ از طبقهی اجتماعی دیگری
در مقایسده با مهاجران از ترکیه هستنآ در جامعه شناسی مهاجرت ،به گروهی که برای مثال ت صیلات
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بالاتری از میانگین مرد ،کشددور خود و در کشددور میزبان دارنآ« ،دسددتچین شددآهی بیش از حآ معمول»
( )Hyper-selectedمیگوینآ

1

برای ایرانیان بر خاسددته از طبقهی متوسددط که پس از انقلا  1۱5۸کشددور خود را ترک کردنآ،
ت ص دیلات اصددلیترین وس دیلهی دسددتیابی به صددعود اجتماعی و پیشددرفت اقتصددادی بود این تأکیآ بر
آموزش عالی بهعنوان ابزار اصلی پیشرفت ،میراثی از سالهای دههی  1۰6۹و در دورهی مآرنیزه کردن
ایران با احتیاج جآی به کادر متخصددد

بود ،که در سدددالهای بعآ هم ادامه یافت ایرانیان مهاجر این

چارچو انآیشددگی را با خود به سددوئآ هم آوردنآ و برای ادامهی ت صددیل خودشددان و اگر مقآور
نمیشدآ برای فرزنآانشان بهجآ تلاش میکردنآ یکی از برجستهترین جنبههای این «ویژگی فرهنگی»،
تعریف رایج طبقهی متوسددط ایرانی از «موفقیت» اسددت تو بایآ ی

مآرک از دانشددگاه و در درجهی

تعریف از «انسان موفق» ،با تما ،قوا برای ورود فرزنآان خود به ت صیلات عالی در رشتههای ذکر شآه
در بالا ،تلاش کردنآ بچهها با انتظارات مشخصی از مسیر آموزشی خود بزرگ میشونآ ومادر و پآرها
هم قاطعانه و مصرانه در این مسیر از آنها حمایت میکننآ ت قیقات نشان میدهآ که کودکان در این
گروهها ،حتا اگر پآر و مادر خودشددان هم ت صددیلات عالی نآاشددته باشددنآ ،اما زیر فشددار گروهی به
ت صیل دانشگاهی میپردازنآ و به این ل اظ از بچههای نظیر خود در میان بومیها هم ت صیل کردهتر
2

میشونآ شایان یادآوری است که اکثریت بزرگی از افراد ایرانیتبار در میان گروههای نخبگان مورد
مطدالعهی ما ،آنهایی هسدددتنآ که در نوجوانی و کودکی به سدددوئآ آمآهانآ و یا که در سدددوئآ متولآ
شآهانآ ،لذا به زبان سوئآی و فرهنگ عمومیاین کشور تسلط کامل داشتهانآ
در مورد ایرانیتبارها در گروه صدداحبان درآمآهای بالا ،جالب اسددت که توجه دهیم که تمایل به
ت صیلات دانشگاهی در میان این گروه هم مشهود است اگر حآود  65درصآ سوئآیها در این گروه
1

در تعریف " "Hyper-selectivityدر مورد مهاجرین نگاه کنیآ به
Lee, J. and Zhou, M. 2015. The Asian American achievement paradox. New York:
Russell Sage Foundatio
2 Nygård, Olav, and Alireza Behtoui. "Access to Social Capital and Educational Returns
for Children of Immigrants: Evidence from Three Swedish Studies." Nordic Journal of
Migration Research 10.2 (2020).
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نخسدت در رشدتههای پزشدکی و مهنآسدی ،یا لااقل حقوق و اقتصاد داشته باشی مهاجران ایرانی با این

علیرضا بهتویی 1۷ /

دارای ت ص دیلات دانشددگاهی هسددتنآ ،این رقم برای ایرانیتبارها  ۷۷درصددآ اسددت بخش دی از آنان در
مصددداحبه با افراد گروه ت قیقی ما ابراز داشدددتهانآ که در دورهی ت صدددیل دانشدددگاهی ،یا در اجرای
پایاننامهی فوق لیسددانس به ی

پروژهی موفق اقتصددادی رسددیآهانآ و یا بعآ از این دوره و در جریان

ت قیقدات دورهی دکترا و پس از آن ،بدا دسدددتیدابی بده فرواردههایی اسدددتثنایی و قابلعرضددده به بازار
توانسددتهانآ شددرکت تجاری به وجود آورنآ بخشدی از آنان ،از پیش دینهی کار اقتصددادی (به طور عمآه
تجاری) در خانوادهی بزرگشان بهمثابه تجربه و اشتیاق به این امر یاد کردهانآ.
در مورد آنهایی که به عرصدهی کار آکادمی

وارد شآهانآ ،سرمایهی فرهنگی که در بالا بآان

اشاره شآ ،نقش جآی داشته است حضور چشمگیر ایرانیتبارها در عرصهی سیاسی سوئآ هم علاوه بر
میزان بالای ت صدیلات دانشگاهی در میان افراد این گروه ،به وجود «سرمایهی سیاسی» در خانوادههای
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آنها هم مربوط اسددت بخش بزرگی از ایرانیتبارهای فعال در سدیاسددت سددوئآ ،فرزنآان خانوادههایی
بودهانآ که سدابقهی عضویت و فعالیت در احزا سیاسی اپوزیسیون ایران را دارنآ برای کودکانی که
در چنین م یط خانوادگی بزرگ شآهانآ ،درگیری با امر سیاست و فعالیت در این عرصهها امری کاملاً
آشنا بوده است
نکتهی دیگر ،دسترسی افراد «موفق ایرانیتبار» به شبکهها و روابط اجتماعی گسترده با امکانات و
منابع بسددیار غنی اسددت در جامعهشددناسددی متعارف منابع قابلدسددترس برای ی

فرد از طریق روابط

اجتماعیاش  -مثل شدبکه روابط گستردهی فامیلی ،دوستان و آشنایان «-سرمایهی اجتماعی» نا ،گرفته
اسددت این منابع که جمع سددرمایههای اقتصددادی ،فرهنگی و سدیاسدی تما ،افراد گروه اسددت ،از سددوی
ت

ت

افراد گروه قابل دسترسی است هر قآر این منابع (امکانات اقتصادی و فرهنگی) در شبکههای

اجتماعی ی

1

فرد ،بیشدتر باشدآ ،فرد از «سدرمایهی اجتماعی» غنیتر و بیشدتری برخودار اسدت ملیسا

کلی (  )Mellisa Kellyنوشدته اسدت که در حآود  1۱۹انجمن اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایرانیان
در سدددوئآ توسدددط نسدددل اول مهاجران به وجود آمآ که تقریباً ی

دهه پس از ورود اولین گروههای

1 Behtoui, Alireza. 2016. "Beyond Social Ties: The Impact of Social Capital on Labour
Market Outcomes for Young Swedish People." Journal of Sociology 52(4):711-24.
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1

مهاجر شدکوفا شدآنآ این انجمنها به آموزش زبان فارسی ،برگزاری جشنوارههای ملی ایران و سایر
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مشغول بودنآ با به عرصه رسیآن نسل دو ،،این فعالیتها رشآی کیفی
کرد برای مثال ،جشدن چهارشدنبه سدوری که در ابتآا در منطقهای در خارج از شهر استکهلم و فقط با
حضدور ایرانیتبارها برگزار میشدآ ،با سدازماندهی و امکانات نسدل دو ،به مرکز شهر استکهلم منتقل
شآ ،هزاران سوئآی هم از آن بازدیآ میکننآ و از تلویزیون سراسری کشور و کانالهای بینالمللی هم
پخش میشددود ملیسددا کلی در عین حال یادآوری میکنآ که اگرچه ،اعضددای جامعهی ایرانی از نظر
قومیدت (بدهعنوان مثدال کردهدا ،فارسها و آذریها) ،مذهب (بهعنوان مثال مسدددلمانها ،مسدددی یان و
بهائیها) و وابسددتگی سددیاسددی (بهعنوان مثال چپها و مذهبیها) بسددیار متفاوت هسددتنآ با این حال،
نزدیکی ،احسدداسددات وتاریخ مشددترک ،همبسددتگی بین اعضددای هر گروه خاص در هر ی

از این زیر

معین و «سددرمایهی اجتماعی» ویژهی خود را ایجاد کرده اسددت که به افراد گروه ،به اشددکال گوناگون
مآد میرسددانآ معاضددآت این سددرمایههای اجتماعی در موفقیت گروههای مورد مطالعهی ما نیز مثثر
بوده و تصریح شآه است
در زمینهی سددرمایهی اجتماعی بایآ از روابط اجتماعی فراملی ( )transnationalایرانیان هم
یاد کرد این بآان معنا اسدددت که تنها رابطههایی که این مهاجران با دیگران در داخل سدددوئآ داشدددتنآ،
سدددرمایهی اجتماعی آنها نبود روابطی که با افراد دیگر در ایران و یا کشدددورهای دیگر (مثلاً آلمان یا
ایالات مت آه) دارنآ هم بخش دیگری از سدددرمایهی اجتماعی آنها اسدددت برای نمونه دانشدددگاهیان
ایرانیتبار که در دانشدگاههای سوئآ سمتهای ارشآ دارنآ و به دنبال استخآا ،دانشجوی سختکوش
و با سدواد برای ی

پروژهی ت قیقی هسدتنآ ،میتواننآ از روابطشان با دانشگاههای ایران یا آشنایی با

جوانان ایرانی که در سدالهای اخیر برای ت صدیل در مقطع کارشدناسی ارشآ به سوئآ آمآهانآ استفاده
کنندآ و داوطلبدان مطلو را بده مصددداحبدهی کداری دعوت کنندآ این پژوهشدددگران ،میداننآ که به
فارغالت صدیلهای کآا ،دانشدگاهها میتوان اعتماد بیشدتری داشت در عین حال بر این امر هم اشراف
دارنآ که در میان داوطلبان جوان این دانشدگاهها ،فارغالت صدیلهای فراوان واجآ شرایطی وجود دارد

1 Kelly, Melissa. 2013. "Onward Migration: The Transnational Trajectories of Iranians
Leaving Sweden." Department of Social and Economic Geography.
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گروهها را تشددآیآ میکنآ در نتیجه اگر همهی آنها با هم نیسددتنآ ،لکن هر گروه برای خودش روابط

علیرضا بهتویی 2۹ /

که در مقایسده با دانشجویان بومی سوئآی ،پرکارتر ،سربهزیرتر و کمزحمتترنآ و با حقوق کمتر هم
آماده به کار هسددتنآ آنها ممکن اسددت که این اطلاعات را به همکاران غیر ایرانی خود در رشددتههای
فنی ،مهنآسی یا پزشکی و پیراپزشکی هم بآهنآ سرمایهی اجتماعی حاصل از روابط اجتماعی فراملی
( )transnationalمیتوانآ در عرصدهی اقتصدادی هم کاربرد داشته باشآ ،چه در رابطه با سرزمین
زادگاه و چه کشور سو،
از یداد نبریم کده گروههدای مهداجری کده سدددرمایهی فرهنگی بیشدددتر ،تجربهی کار فراوانتر با
سازمانهای سیاسی و اجتماعی و وقت و امکانات مناسب تری برای سازمانگری را دارنآ ،بیتردیآ در
ایجداد شدددبکدههای اجتماعی با سدددرمایههای فراوانتر موفقترانآ خود این موفقیت و در نتیجهی آن،

دسدتیابی اعضدای گروه به سدرمایهی اجتماعی بیشتر ،پیشرفت آنها را در مقایسه با آنهایی که از این
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تجار و امکانات بهرهای نآاشدتهانآ شتا بیشتری میبخشآ این خاصیت سرمایهی اجتماعی را نقش
شتا دهنآهی آن در سازوکار «بازتولیآ بیشتر سلسلهمراتب» ی

جامعه مینامنآ

آنچه تا به حال مورد ب ث بود ،امکانات گروه مهاجر ایرانیتبار بود در ادامه به شددرایط مسدداعآ
در جامعهی میزبان (سدددوئآ) هم در توضدددیح این دسدددتاوردها میپردازیم به بیان دیگر اگر تاکنون از
عوامل موجود در بخش عرضده ( )supplyگفتیم ،بایآ به مسائل حاضر در بخش تقاضا ()demand
هم اشاره کنیم
مندابع فردی مهداجران بدا عوامدل مثبدت یا منفی در جامعه میزبان (م ل اقامت تازه) ارتباط برقرار
میکننآ و ت ت تأثیر آنها قرار میگیرنآ شرایط کموبیش مساعآ در این متن و زمینهی جآیآ میتوانآ
نتایج مختلفی ایجاد کنآ آن کسدددانی به موفقیت دسدددت مییابنآ که در زمان مناسدددب ،و در شدددرایط
مطلو به کشدور میزبان رسدیآه باشدنآ دو مثال مشخ

در مورد افراد ایرانیتبار در سوئآ موضو را

روشن تر میکنآ
اول ،فضدای سدیاسدی سدوئآ در سدالهای اخیر ضدرورت حضور نامزدهای مهاجر را در انتخابات
کشدور میطلبآ ،چرا که با وجود نسبت قابلتوجه آنان در میان جمعیت ،نماینآگان بسیار م آودی در
مرکز تصدمیمگیری سدیاسی کشور داشتنآ نتیجهی ی

ت قیق میتوانآ این امر را بهخوبی نشان دهآ

سهم نماینآگان از تبار مهاجران در میان شورای منتخب شهرها بین سالهای  1۰۰1و  2۹1۹از حآود 4
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در صآ به نزدی

1

 ۷درصآ رسیآ در این شرایط ،افراد ایرانیتبار که سرمایهی فرهنگی و سیاسی لاز،

را برای پاسخ به این نیاز داشتنآ ،توانستنآ منبع مناسبی برای ارائهی نامزدهای مناسب باشنآ
دو ،،برای ایرانیتبارهایی که در زمینهی اقتصدادی موفق شدآنآ ،خصوصیسازی خآمات رفاهی
دولتی (مدانندآ درمدانگاهها ،داروخانهها ،مراقبت از سدددالمنآان ،مهآکودکها و مآارس) که از دههی
 1۰۰۹در سددوئآ آغاز شددآ ،شددرایط بس دیار مناسددبی را مهیا سدداخت و بازارهای بالقوه جآیآی را برای
انباشدت پول فراهم کرد کسدانی که در این بازارهای جآیآ موفق شآنآ ،ت صیلات مناسب و تجربهی
کاری شدایسدته در این بخشها را داشدتنآ (پزشد

 ،یا پرسدتار ،معلم یا مربی مهآکودک) ی

مزیت

دیگر هم بر همکاران سوئآیشان با همان شایستگیها داشتنآ این که سابقه ،مهارت کار و دانش لاز،
برای ادارهی ی

شدرکت خصدوصدی در این بخشها را هم از زادگاه خود به همراه داشتنآ ،در حالی

مهارتهای وارد بودن به فوتوفن بخش خصدوصدی در عرصه درمان یا آموزش در این زمان مناسب،
که چنین مهارتهایی را میطلبیآ ،آمیزهی موفقی برای کسدددب ثروت و درآمآ فراوان را فراهم آورد
اینجا اسدت که میگوینآ کافی نیسدت که مهارت و دانش فراوان داشدته باشی تا رشآ کنی ،ضرروی
است که آد ،مناسب ،در زمان و مکان مناسب هم باشی
نکتهی دیگری را هم بایآ اضددافه کنیم که بخشهای جاافتادهی اقتصدداد سددوئآ (مثل بانکآاری و
صدنایع اتومبیل) ،عرصهی کار تازهواردان (مهاجران) نیست آنها به شاخههایی وارد میشونآ که تازه
اسدددت و هنوز جایی برای تازهکارها دارد برای مثال دههی  1۰۰۹میلادی اوج رونق فناوری اطلاعاتی
( )Information Technologyو دادوستآ و بازرگانی در این عرصه در سوئآ بودکه میآان جآیآ
و زمینهای بود برای تازهواردان در زمینهی اقتصدادی هنوز شدرکتهای سدوئآی با مالکان سوئآی در
این بازار مسدتقر نشددآه بودنآ در این عرصددهها اسددت که تازهواردان میتواننآ شددرکتهای موفق را در
بازارهای هنوز بهرهبرداری نشدددآه ،ایجاد کننآ تعآاد زیادی از شدددرکتهای تجاری و تولیآی در این
دوره توسط ایرانیتبارها در عرصهی امور رایانهای ،دایر شآ و رونق گرفت

1 Dancygier, Rafaela M, Karl-Oskar Lindgren, Sven Oskarsson and Kåre Vernby. 2015.
"Why Are Immigrants Underrepresented in Politics? Evidence from Sweden." American
Political Science Review 109(4):703-24.
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که کادرهای سوئآی مشغول به کار در این بخشها تنها به کار در ی

سازمان دولتی آشنا بودنآ این
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جمعبنآی کنیم منابع و مهارتهای فردی مهاجران تنها تا حآ معینی ،پیشدددرفت و دسدددتاوردهای
آنان را توضددیح میدهآ بخش دیگر ،حاصددل زمینههای اجتماعی  -تاریخی مناسددب یا نامناسددب در
کشور میزبان است

عیزان ع بیهیت و پذیرش عتااران ر ااعه ی عیزهان
غَسدان حق ( )Ghassan Hageمرد،شناس لبنانیتبار استرالیایی مینویسآ که معیار اصلی تعلق
به جامعهی اکثریت قآرتمنآ در کشورهای شمال جهان ،اکنون پایگاه طبقاتی افراد است و نه ریشههای
قومی یا نژادیشدان بنا بر اسدتآلال او ،به دلیل صعود اجتماعی برخی از گروههای مهاجر از کشورهای
جنو (بهعنوان مثال مهاجران چینیتبار در اسدترالیا) ،که به عضویت طبقات متوسط و بالا درآمآهانآ،
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ما شددداهآ اصدددلی شدددآن معیار «طبقه» برای پذیرش افراد هسدددتیم چیره شدددآن کثرتگرایی فرهنگی
( ) cultural pluralismدر میان طبقات بالای کشددورهای غربی بآان معنی اسددت که قومیت و نژاد
دیگر معیار اصددلی برای تعلق داشددتن به «مای متمآن» نیسددت س دیاه پوسددتان ،آس دیاییها و سددایر جهان
سدومیهایی که وارد طبقات متوسط و بالا شآهانآ ،اکنون مزیت پذیرفتهشآن از سوی سفیآان اکثریت
و عضدددویدت در کلو ان صددداری آنها را یافتهانآ حال آن که افراد متعلق به طبقهی کارگر در این
کشورها (چه سفیآپوستان و چه رنگینپوستان) از چنین امتیازی برخوردار نیستنآ و از عضویت در این
«تمآن جآیآ چنآ فرهنگی» م رو ،شآهانآ
برای سدددنجش صددد دت تئوری غسدددان حق ،فکر کردیم که نگاه جامعهی اکثریت به مهاجران
ایرانیتبار در سوئآ( ،که اکثراً به طبقات متوسط و بالای جامعه تعلق یافتهانآ) میتوانآ جالب باشآ هیچ
ی

از دادههای پژوهشهای در این زمینه در سوئآ از چنین نظریهای حمایت نمیکنآ
در یکی از اولین نظرسدنجیها در این زمینه در سدال  ،1۰۰۸انگلیسیها و فنلانآیها م بو ترین

1
گروههای مهاجر از سدوی سدوئآیها معرفی میشونآ ایرانیها ،ترکها و اتیوپیاییها در مقابل در ته
جآول م بوبیت قرار میگیرنآ کمی بعآتر در سددالهای  2۹11و  2۹1۱در پاسددخ به س دثالاتی مشددابه،
مهاجران از ایران همراه با سومالیها در پایینترین جایگاه در سلسلهمراتب پذیرش و م بوبیت مهاجران

1 Lange, A. and Westin, C. 1997. Den mångtydiga toleransen. Stockholm: Centrum för
invandringsforskning (CEIFO).
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1

قرار دارنآ در ی

پژوهش دیگر که مشدابه همین سدثالات از جوانان  15سالهی سوئآی شآه ،پاسخ

دهنآگان بایآ  12گروه از مهاجران را طبقهبنآی کننآ نتیجهی این پژوهش نشددان میدهآ که مهاجران
از ایدالدات مت دآهی آمریکدا ،فنلدانآ ،و آلمان م بو ترینها بودنآ در آن سدددو ،منفیترین نظرات و
2

پدایینترین درجدهی پذیرش از آنِ گروههای مهاجر از ایران ،ترکیه و سدددومالی بود یافتههای ما نیز،
نتایج این مطالعات را تأییآ میکرد
جمعبندآی ما این بود که علیرغم دسدددتاوردهای «موفقیتآمیز» مهاجران غیراروپایی ،آنها (به
ویژه سیاه پوستان و مسلمانان) هنوز در برابر نژادپرستی و تبعیض به شآت آسیبپذیر هستنآ موفقیت و
صددعود اجتماعی آنها تضددمینی برای پذیرششددان از سددوی جامعهی اکثریت نیسددت چنین پذیرش و
اعتقادات مرد ،جامعهی اکثریت ارتباط دارد این «موفقیت»ها ممکن اسددت به کاهش احسدداس «غریبه
بودن» خود مهاجران کم

کرده باشددنآ اما وضددعیت گروه را در چشددم جامعهی اکثریت بهطور کلی

تغییر نآادهانآ ،اعضای آنها همچنان بهعنوان «غیرخودیها» و «بیگانگان» تلقی میشونآ این سرنوشت
یهودیهای اروپایی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،و هنآیتبارهای ساکن اوگانآا در اوایل
دهددهی  1۰۸۹بود و نیز افراد چینیتبددار در انددآونزی و مددالزی امروز اسدددت همگرایی و پددذیرش این
گروهها تابع موقعیت طبقاتی آنها نیست بایآ نگاه جامعهی اکثریت نسبت به آنها عوض شود تا آنان
بهمثابه بخشی از «ما» پذیرفته شونآ این پآیآه که در جامعهشناسی ،داغزدایی ()Destigmatization
نامیآه میشود ،رونآ پیچیآهتری در مقایسه با صعود سادهی اقتصادی ی

گروه دارد

۱

1 Mella, O., Palm, I. and Bromark, K. 2011. Mångfaldsbarometern 2011. Uppsala:
Uppsala University, Department of Sociology
2 Jonsson, JO., Brolin Låftman, S., Rudolphi, F. and Waldén, PE. 2013. Integration, ethnic
– diversity and attitudes among secondary school students: Results from the study Yes
the Cils4eu project. Stockholm: Stockholm University, Swedish Institute for Social
Research (SOFI).
۱ Lamont, Michèle. "Addressing recognition gaps: Destigmatization and the reduction
of inequality." American Sociological Review 83.3 (2018): 419-444.
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مقبولیتی بیش از آن که به شدددرایط و موقعیت اقتصدددادی و اجتماعی گروه موردنظر مربوط باشدددآ ،به
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پایان تخن
در مورد تعآاد مهاجران ایرانی در خارج از کشدددور ،هیچ اتفاق نظری میان منابع مختلفی که این
آمار را در ایران بررسدی میکننآ ،وجود نآارد .پژوهشکآهی سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف،
تعآاد مهاجران نسدل اول ایرانی (متولآ ایران) در سال  1۱۰۰را برابر با  1,۰میلیون نفر اعلا ،کرده است
1
علیبمان اقبالی زارچ در «دیپلماسی ایرانی» مینویسآ بر اساس آمارهای سازمان ملل ،تعآاد مهاجران
2
ایرانی  2،۸میلیون نفر اسدت این در حالی اسدت که در سدال  1۱۰5حسدن قشقاوی ،معاون وقت امور
ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه دربارهی جمعیت ایرانیان خارج از کشور گفته بود «ما
۱

سالهای اخیر بهکرات حتی از تا هشت میلیون ایرانی مهاجر ص بت به میان آمآه است
مسدددتقدل از آن کده کآا ،ی

از این آمارها دقیق تر اسدددت ،جمعیت بزرگی از ایرانیتبارها در

کشدددورهدای مختلف جهدان زنآگی میکننآ در تاریخ معاصدددر ایران هیچ گاه چنین جمع بزرگی از
ایرانیان در مهاجرت نبودهانآ نکتهی مهم تر آن که اجتماعات ایرانیان ()Iranian communities
در مهاجرت ،از سرمایهی اقتصادی و فرهنگی فراوان و پر قآرتی بهرهمنآانآ بخش قابلتوجهی از آنان
ت ص دیلات دانشددگاهی و تجار باارزش حرفهای در عرصددههای گوناگون مآیریت ،فنی -مهنآس دی،
پزشدکی و درمان ،علو ،اجتماعی و انسانی و نیز فعالیتهای هنری و روزنامهنگاری دارنآ پژوهشگران
دانشکآهی علو ،اجتماعی در دانشگاه بینالمللی اما ،خمینی در مقالهای که اخیراً منتشر شآه نوشتهانآ
در سالهای بعآ از انقلا ما شاهآ افزایش تعآاد مهاجرت نخبگان بودهایم« ،بر اساس گزارش صنآوق
بینالمللی پول ،در سدددالهای  1۱۷6و  ،1۱۷۸ایران رتبهی سدددو ،و چهار ،را در بین کشدددورهای مبآأ
مهاجرت نیروی نخبه دارا بوده اسدددت و در سدددال  ،1۱۷۷ایران رتبهی نخسدددت را در بین  ۰1کشدددور
1سالنامه مهاجرتی ایران ,)1۱۰۰( ,بهرا ،صلواتی ,رصآخانه مهاجرت ایران
2
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1995996/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
۱ http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/Page/2519/1/197551
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فکر میکنیم بین  4تا  5،۱میلیون ایرانی در خارج از کشدور حضدور دارنآ» این در حالی است که در
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1

درحدالتوسدددعده یا توسدددعهنیافتهی جهان به خود اختصددداص داده اسدددت» بر اسددداس پیشبینی این
پژوهشگران« ،این رونآ همچنان و با شددآت بیشددتر ادامه پیآا میکنآ» چرایی این رونآ ،آن گونه که
این پژوهش ت لیل میکنآ ،حاصدل عوامل دافعهی زیر در داخل کشدور است .اول عوامل کلان عینی
شدامل ،عقبمانآگی عمومیکشدور ،نبود امنیت اجتماعی ،وضدع نامناسب اقتصادی در کشور ،شکاف
بخشهای اقتصدادی کشدور ،نبود فرصدتهای شغلی و بیکاری ،عآ،تعادل هزینه و درآمآ متخصصان،
بیثباتی س دیاس دی ،ایآئولوژیکی شددآن سدداختار جذ نیروی انسددانی ،سددرمایهگذاری انآک و فقآان
تسدهیلات برای م ققان ،سطح علمیپایین دانشگاهها و مآرسان دو ،عوامل کلان ذهنی شامل ،ضعف
برنامهریزی و سدیاسدتگذاری ،فضای نامناسب سیاسی ،مالکیت دولتی ،عآ،تمایل به جلوگیری از این
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پآیآه و فقآان سدیاسدتهای علمیو پژوهشی سو ،عوامل خرد عینی مثل تبعیض در استخآا ،،ضعف
شدایسدتهسدالاری و عآ ،پاسدخگویی به انتظارات شغلی و ت صیلی فرد ،فشار عوامل فرهنگی و فکری
چهار ،عوامل خرد ذهنی مثل فشددار عوامل فرهنگی و فکری ،نارضددایتی شددغلی ،چشددمانآاز نامطلو
آینآه ،احساس تبعیض اجتماعی ،شرایط نامطلو زنآگی و کنکور ورودی دانشگاهها و کمبود امکان
ادامهی ت صیل در سطوح بالاتر» (ص )1۱5
اشراف و آگاهی به عمق گرایشهای تبعیضآمیز نسبت به مهاجران از کشورهای آفریقا ،آسیا و
آمریکای جنوبی ،آشکار میکنآ که سرمایهها و دستاوردهای فراهمآمآه در اجتماعات ایرانیان مهاجر
حاصددل چه تلاش پیگیرانه و سددختکوشددانهای بوده اسددت بسددیاری از این مهاجران دو برابر مردمان
بومیکار و فعالیت کردهانآ تا به موقعیت در خور شایستگیهایشان برسنآ
اکنون سدثال این اسدت که آیا سدرمایههای انآوخته شآه توسط این گروهها کآا ،بهرهوریها را
دارد؟ در سددطح انفرادی ( )Micro Levelاین دسددتاوردها در خآمت رفاه اجتماعی و اقتصددادی فرد
مهاجر ،اعضای خانواده و نسلهای بعآی او خواهآ بود
در سدطح کلان ،در درجهی نخسدت جامعهی میزبان از ثمرات این تلاشها برای رشدآ بیشتر سود
خواهدآ برد نیروی کداری کده برای بده ثمر رسدددیآناش خرجی نکردهانآ ،پس از ی

دورهی کوتاه

آموزش و انطباق تخصصی وارد بازار کار میشود ،با توقع و مزد کمتری از شهرونآان بومی و با تلاشی
1نیکویه ،شدیروانی ناغانی ،مسدلم ،درویشدی سه تلانی و بیات ( )2۹2۹شناسایی و اولویتبنآی عوامل چنآزمینهای مثثر بر
رونآ فرار مغزها (ت لیل و پیشنگری موج چهار ،این پآیآه در ایران از  1۱۰۹تا افق  )14۹4مجلس و راهبرد,)1۹4(2۸ ،
154-12۸
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بیشددتر از آنها کار میکنآ برای درک اثرات این مهاجرتها بر کشددور مبآاء ،کافی اسددت که به طور
مختصر اشاره کنیم که براساس گزارش صنآوق بینالمللی پول ( ،)IMFایران در سال  2۹۹6در بین ۰۹
کشدور (توسدعهیافته و در حال توسعه) ،رتبهی نخست را در فرار مغزها از آن خود کرد همین گزارش
نشان داده که سالانه حآود  1۷۹هزار متخص

ایران را ترک میکننآ هزینهی تقریبی تأثیر فرار مغزها

بر اقتصداد ایران بر اسداس م اسبات صنآوق بینالمللی پول ،بیش از  5۹میلیارد دلار در هر سال تخمین
زده شدآه اسدت و ازجمله عواقب آن ،ب ران کلی اقتصداد و حذف استعآادها و نیروی انسانی با ارزش
در بازار کار کشور شآه است

1

این که در مقابل چه سددهمیاز سددرمایه و دسددتاوردهای اجتماعات مهاجران نصددیب کشددورهای
زادگداه آندان بشدددود ،تا حآود معینی به نو برخورد حکومتهای آن کشدددورها ارتباط دارد مین ژو
دانشدگاه کالیفرنیا اسدت ،نقل میکرد که دولت چین هر ساله هزینهی رفتوآمآ و اقامت در اردوهای
تدابسدددتدانی را برای فرزندآان چینی مهاجر فراهم میکنآ تا این کودکان و نوجوانان ،هم زبان چینی را
بیاموزنآ و هم احسداس مثبتی به زادگاه والآینشان پیآا کننآ به اعتقاد وی این هزینهها ،در درازمآت
بازده بسدیار خوبی خواهآ داشدت ،زیرا مسدثلان واقفانآ که اینها در سالهای آینآه در موقعیتهای
خو کشورهای م ل اقامتشان کار خواهنآ کرد و احساس همبستگی آنان با سرزمین پآر و مادری،
میتوانآ به چین کم

های فراوان بکنآ

امیر دبیریمهر دربارهی گونههای مختلف رویکردهای موجود در جمهوری اسدددلامی به ایرانیان
خارج از کشور به برخی رویکردهای مثبت اشداره میکنآ برای مثال ازهاشدمیرفسنجانی نقل میکنآ
که گفته بود «ما میتوانیم با نیرویی از ایرانیان در خارج طوری رفتار کنیم که دل آنها را به وطنشان
مربوط کنیم ،که به بچههایشان فارسی یاد بآهنآ ،رفتوآمآ داشته باشنآ و بیاینآ و کشورشان را ببیننآ
تا نسلهای بعآی آنها بهکلی با ما بیگانه نشونآ از ل اظ اقتصادی هم اگر ما همین اﻻن با چنآ میلیون
ایرانی که در خارج هستنآ روابط معقولی داشته باشیم میتوانیم هرسال میلیاردها دﻻری از پول آنها را
در خآمتکشور بگیریم و وارد چرخهی اقتصاد کنیم » (ص  )454و یا سدددیآ م مآ خاتمی کارکنان

1 Zafar, Afnan, and Jussi Kantola. "Brain Drain in Finland; A real Threat or a myth and
its impact on Finland’s R&D capabilities." Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej.
Organizacja i Zarządzanie (2019).
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( )Min Zhouهمکار ما که زادهی چین و اسددتاد جامعهشددناسددی و مطالعات آسددیایی -آمریکایی در

علیرضا بهتویی 2۷ /

سفارتهای کشور را به «حفظ حرمت و حقوق ایرانیان مهاجر و تشویق آنان به برقراری ارتباط سازنآه
با ما ،میهن» فرا خواندآه بود (ص  )455امدا در عین حدال تداکیدآ میکندآ که «رویکرد متقآ ،که از
اکثریت عآدی هم برخوردار است رویکرد منفی است که آنان [ایرانیان مهاجر] را فراری ،ضآ انقﻼ ،
1

پناهنآه به غر و امریکا و میدانآ» (ص )45۱
مسددتقل از آن که رویکرد حکومتها با مهاجران چه باشددآ ،نقل و انتقال انآیشدده و فناوری ،هم
چنین بآهبستانهای علمی ،هنری و اجتماعی میان مهاجران و مرد ،کشورهای زادگاه آنان پیش خواهآ
رفت و در ت ول و تغییرات آن مملکتها تأثیرات جآی بر جای خواهآ گذاشت این جابهجایی افکار
و ایآهها ،هم به صورت فردی پیش میرود (سفرهای آنان به کشورشان و سفر افراد خانوادهی آنان به
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خدارج از کشدددور) ،و هم به صدددورت ارتباط میان سدددازمانهای دانشدددگاهی ،جشدددنوارههای هنری،
دادوستآهای اقتصادی و خبررسانیهای رسانهای امکانهای فراوان و سریع ارتباطات در دنیای امروز،
این بآهبسددتانها را بسددیار ممکنتر از زمانی سدداخته اسددت که کارگران ایرانی در صددآ سددال پیش در
روسیهی تزاری کار میکردنآ

1امیر دبیری مهر ،ایرانیان خارج از کشور ،بررسی راهبردی جایگاه و نقش مهاجران ایرانی در توسعهی ملی

