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گزارش با همکاری انجمن دیاران تهیه شده است و بخش اول از مجموعۀ مرتبط با نیروی کار مهاجر است. در آینده وضعیت نیروی کار مهاجر در ایران   این 
و توصیه های سیاستی متناسب با این وضعیت منتشر خواهد شد.

کل در مناطق مختلف جهان )به درصد( سهم جمعیت مهاجر از جمعیت 
که در  از جمله مسائلی است  ایران  حضور نیروی کار مهاجر در 
طول چند دهۀ گذشته همواره مورد توجه نمایندگان مجلس و 
کار در دولت های  کشور و  مسئولین دولتی بوده است، و وزرای 

مختلف بارها به خاطر آن به مجلس فراخوانده شده اند. 
را  کشور  کل  نیروی کار  از  درصد   2 حدود  مهاجران  ایران،  در 
تشکیل می دهند. جمعیت این مهاجران که ورود آن ها به ایران 
به صورت گسترده از اواخر دهۀ 50 آغاز شد، امروزه به 1.6 تا 2.7 
میلیون نفر می رسد و بیش از 95 درصد آن ها افغانستانی هستند. 
متن پیش رو، در قالب تعدادی پرسش  و پاسخ  به سواالت 
متداول در خصوص نیروی کار مهاجر )به خصوص نیروی کار 
غیر/نیمه ماهر( می پردازد و تالش می کند نتایج تحقیقات 
نادرست  تعمیم های  جایگزین  را  تجربی  شواهد  بر  مبتنی 
که  کند. برخی از سوال هایی  رایج در پاسخ به این سوال ها 

پاسخش را در این شماره می خوانید: 
کشورهای  مشغولند،  کشورها  کدام  در  مهاجر  کارگران     

پردرآمد یا کم درآمد؟ 
   آیا اغلب مهاجرین در مشاغل با دستمزد پایین اشتغال 

دارند؟
   چرا کارفرمایان بعضًا مهاجرین را به بومی ها ترجیح می دهند؟ 
   آیا حضور نیروی کار مهاجر منجر به کاهش دستمزد نیروی کار 

بومی می شود؟ 
   سیاست گذار حوزۀ کار و مهاجرت باید به چه نکاتی توجه کند؟

  رسمی سازی بیش از 2.5 میلیون مهاجر 
غیررسمی در آمریکا چه تأثیری بر بازار کار این 

کشور گذاشت؟
از سیاست های مناقشه برانگیز در حوزۀ  رسمی  سازی، یکی 
به  را  آن  سیاست مداران  از  بسیاری  و  است  مهاجرت  و  کار 
که بسیاری از  کارگران بومی می دانند؛ این در حالیست  ضرر 
تجربیات و بررسی های تجربی صورت گرفته در این زمینه 
کالن مقیاس ترین  خالف این ادعا را اثبات می کنند. یکی از 
تصویب  پی  در  غیرقانونی  نیروی کار  رسمی سازی  تجارب 
آمریکا  در   1986 سال  در  مهاجرت  کنترل  و  اصالح  قانون 
که پیش  گرفت. این قانون به مهاجرین غیرقانونی  صورت 
از سال 1982 وارد آمریکا شده، تا سال تصویب قانون اقامت 
ابتدا  نداشتند،  کیفری  سابقۀ  و  کرده  حفظ  را  خود  مستمر 
اقامت دائم و بعد از پنج سال شهروندی اعطا می کرد. عالوه  
که در  کشاورزی  کارگران فصلی  بر این، قانون شامل برخی 
کشور شده بودند نیز می شد. در  سال های بعد از 1982 وارد 
دائم  اقامت  تقاضای  رسمی سازی،  برنامۀ  این  اجرای  پی 
90٪ از تقاضاکنندگان )یعنی 2.7 میلیون از ۳ میلیون مهاجر 

غیرقانونی( پذیرفته شد. 
که رسمی سازی  پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند 
نیروی کار مهاجر در پی تصویب این قانون منجر به افزایش 
کارگران مهاجر شده و درنتیجه اثر مثبت و  قدرت چانه زنی 
قابل توجهی بر دستمزدها در تمامی سطوح درآمدی داشت. 
برای  مجازات هایی  تعیین  با  قانون  این  اجرای  همچنین 
غیرقانونی،  نیروی کار  گرفتن  به کار  صورت  در  کارفرمایان 
احتمال کار در موقعیت های شغلِی سابقًا غیرقانونی را کاهش 
داده، ولی اثر قابل توجهی بر تحرک جغرافیایی، به معنای 
مختلف  ایاالت  و  شهرها  بین  مهاجر  نیروی کار  جابه جایی 
آمریکا نداشته است. از طرفی نیز آمارها حاکی از آن است که 
تا حدود 10 سال پس از اجرای این قانون، ورود مهاجرین 
غیرقانونی جدید به آمریکا، پیوسته رو به کاهش بوده است.

  چرا رسمی  سازی؟
از آنجایی که اثر خالص مهاجرت غیرقانونی بر اقتصاد در بسیاری 
افزایش  می توان  سختی  به  نیست،  زیاد  چندان  کشورها  از 
هزینه ها برای جلوگیرِی به شدت سختگیرانه از ورود این افراد 
کرد. البته این به  را دست کم به لحاظ بازده اقتصادی توجیه 
معنای اجرای سهل گیرانۀ قوانین نیست، بلکه بدین معناست 
که ممکن است هزینه های ناشی از افزایش منابِع اجرای قوانین 
بیش از پس اندازهای ناشی از کاهش تعداد مهاجران غیرقانونی 
باشد. یک سیاست سازنده در زمینۀ مهاجرت بایستی به گونه ای 
باشد که مهاجرین کم مهارت با حضور در کشور مقصد بیشترین 
عین حال،  در  و  بیاورند  بار  به  آن  اقتصاد  برای  را  بهره وری 
هزینه های مالی مهاجرت و هزینه های اجرای قوانین محدود 

شود؛ این امر میسر نمی شود مگر با رسمی سازی.

از بین مناطق مختلف جهان، آمریکای شمالی با 15 درصد بیشترین سهم مهاجرین از جمعیت کل را به خود اختصاص می دهد و 
میانگین جهانِی این نسبت ۳ درصد است. در ایران نیز سهم جمعیت مهاجر از کل جمعیت بنا به آمار رسمی از مهاجرین قانونی 

)1.6 میلیون نفر( 2 درصد و بنا به تخمین های غیررسمی )2.7 میلیون نفر( ۳ درصد است. 



و  اشتغال  نیست:  ایران  مختص  مهاجر  نیروی کار  مسئله 
کسب درآمد بزرگ ترین انگیزۀ مهاجرت محسوب می شود 
از جمعیِت مهاجر جهان حدود ٪60  نفر  از 272 میلیون  و 
)160 میلیون نفر( مهاجر کاری اند. از این رو مسئلۀ نیروی کار 
کارگران غیر/نیمه  ماهر، به  مهاجر، به خصوص مهاجرِت 
بسیاری  در  سیاست گذاری  جنبه های  مهم ترین  از  یکی 
در  نادرست  تعمیم های  اما  است.  شده  بدل  کشورها  از 
مورد نیروی کار مهاجر بسیار رایج است. بسیاری از مردم و 
سیاست گذاران در کشورهای مختلف تصویر درستی از تعداد 
و ترکیب جمعیتی نیروی کار مهاجر ندارند و تأثیر این پدیده بر 
اقتصاد و نیروی کار بومی را کاماًل منفی ارزیابی می کنند. این 
که  که مروری بر تجارب جهانی نشان می دهد  در حالیست 
کاری نیز، همانند بسیاری از مسائل سیاستی، در  مهاجرت 
صورت مدیریت درست می تواند به فرصت تبدیل شود و در 

صورت سوءمدیریت به تهدید. 

کارگر مهاجر در جهان داریم و چند    چند نفر 
درصد از آن ها مهاجِر غیرقانونی هستند؟

سن  در  مهاجریِن  تمامی  به  مهاجر«  »نیروی کار  اصطالح 
اشتغال یا باالتر در سرتاسر جهان اطالق می شود که در کشور 
محل سکونت فعلی خود شاغل یا بیکار هستند. طبق آمارهای 
سازمان ملل متحد، در سال 2017، 16۴ میلیون نیروی کار 
مهاجر در سرتاسر جهان حضور داشته اند که ۴.7 درصد از کل 
کار جهان را تشکیل می دهند؛ 58٪ مرد و ۴2٪ زن.   نیروی 
و  نمی شود  غیرقانونی  مهاجرین  شامل  مذکور  آمار  البته 
داده های مورد اطمینانی در سطح بین المللی در مورد تعداد 
تخمین های  به  بنا  اما  ندارد.  وجود  جمعیت  این  توزیع  و 
موجود، آمار مهاجرت غیرقانونی در برخی کشورها و مناطق 
نیروی کار  دربارۀ  توضیحاتی   ۳ صفحۀ  در  باالست.  نسبتًا 
کشورها و مناطق جهان ارائه  مهاجر غیرقانونی در برخی از 

شده است.

کارگران مهاجر جوان اند؟    آیا بیشتر 
در حالی که نیروی کار جوان )افراد 15 تا 2۴ ساله( و نیروی کار 
کار مهاجر  65 ساله و باالتر به ترتیب 8 و 5 درصد از نیروی 
را تشکیل می دهند، 87٪ از این جمعیت افراد بزرگسال )25 
تا 5۴ ساله( هستند. افراد بزرگسال در مولدترین سال های 
کاری به سر می برند و از این جهت از  زندگی خود از لحاظ 

کار تأثیری منفی  دست دادن چنین بخش مهمی از نیروی 
بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ گذاشته است. 

کشورها مشغولند،  کدام  کارگران مهاجر در    
کشورهای پردرآمد یا کم درآمد؟

از 16۴ میلیون نفر جمعیت فعاِل مهاجر، بیش از دو سوم در 
کشورهای پردرآمد زندگی می کنند. حدود ۳0 میلیون نفر نیز در 
کشورهای با درآمد متوسط رو به باال مشغول به کارند که ایران 
کل  نیز در این میان دسته بندی می شود.  مهاجران 19٪ از 
کشورهای پردرآمد و تنها بین 1.۴ تا 2.2 درصد از  نیروی کار 
نیروی کار کشورهای کم درآمد را تشکیل می دهند؛ در مقایسه، 
در ایران، مهاجران عمدتًا افغانستانی ای که به صورت قانونی 
کار ایران را تشکیل  در کشور هستند حدودًا 2 درصد از نیروی 
می دهند. همچنین، حدود دو سوم مهاجران فعال در جهان 
در سه منطقۀ آمریکای شمالی )2۳٪(، شمال، جنوب و غرب 

اروپا )2۴٪( و کشورهای عربی )1۴٪( حضور دارند.

  آیا اغلب مهاجرین در مشاغل با دستمزد 
پایین اشتغال دارند؟

کم دستمزد  مشاغل  در  مهاجرین  اغلب  که  تصور  این  خیر؛ 
اشتغال دارند تصوری دقیق نیست و نوع مشاغل نیروی کار 
مهاجر به شرایط کشور مقصد بستگی دارد. در ایاالت متحده، 
مشاغل  در   )٪۴6( مهاجرین  از  بسیاری  مثال،  طور  به 
که تمامی شاغلین یقه سفید  یقه سفید اشتغال دارند، هرچند 
باالیی دریافت نمی کنند. در عین حال، مهاجرین  دستمزد 
معینی  بخش های  در  معمواًل  کم مهارت  مشاغل  در  شاغل 
کشورها متمرکز هستند و شبکه های دوستی و خانوادگی  از 
کارگراِن  شغلی  موقعیت های  در  مهمی  نقشی  شکل گرفته 
کشورهای  در  آن ها  جغرافیایی  توزیع  و  مهاجر،  کم دستمزِد 
کم مهارت اغلب در صنایعی  مقصد، ایفا می کنند. مهاجران 
چون معدن، ساختمان، حمل ونقل، صیادی و جنگل داری، 
تعمیرات، استخراج منابع، نظافت، پرستاری و مهمان یاری 

اشتغال دارند.

کارفرمایان بعضًا مهاجرین را به بومی ها    چرا 
ترجیح می دهند؟

کارفرمایان  تمام  و  شغلی  گروه های  تمام  مورد  در  گزاره  این 
صادق نیست، اما پژوهش ها نشان می دهند که کارفرمایان، به 
کارگران غیرماهر در گروه های شغلی  خصوص هنگام استخدام 
کارگر مهاجر را نسبت به نیروی کار بومی انعطاف پذیرتر  خاص، 
می کنند.  تلقی  بیشتر  تحرک  دارای  جغرافیایی  لحاظ  به  و 
همچنین، نتایج تحقیقات در کشورهای مختلف نشان می دهد 
که از دیدگاه برخی از کارفرمایان، پذیرش کارهای شیفتی و کار در 
ساعات طوالنی در میان مهاجران معمول تر است. مهاجران، به 
ویژه مهاجران تازه وارد، حاضرند به رغم برخورداری از مهارت ها 
و صالحیت های بیشتر وارد مشاغل کم مهارت شوند و همچنین 
قابل اعتمادتر  و  کارکنان سخت کوش تر  این  که  تصور می شود 
مشاهده  بریتانیا  مانند  کشورها  برخی  در  هم چنین  هستند. 

»مهارت های  لحاظ  به  کم مهارت  مهاجران  که  است  شده 
گروهی و اعتماد به نفس،  کار  نرم« از جمله مورداعتماد بودن، 
نسبت به متقاضیان بریتانیایی وضعیت بهتری دارند و بسیاری 
نگرش  دربارۀ  عمده ای  نگرانی های  بریتانیایی  کارفرمایان  از 

نیروی کار جوان بریتانیایی نسبت به مشاغل کم مهارت دارند. 
یا  فقدان  کنار  در  مهاجر  نیروی کار  دسترس پذیری  به عالوه، 
که  کارفرمایان را قادر ساخته است  کار،  محدودیت مقررات بازار 
بیشترین بهره را، با کمترین هزینه، از این دسته از نیروی کار ببرند. 
کشورها دستگاه ها و سازوکارهای متعددی  گرچه در بسیاری از  ا
برای اعمال قوانین کار برای همگان وجود دارد- از جمله حداقل 
ضعیف  بسیار  قوانین  این  از  تبعیت  محرک های  اما  دستمزد- 

هستند و در کل اجرای این قوانین کارایی الزم را ندارد.

  آیا حضور نیروی کار مهاجر منجر به کاهش 
دستمزد نیروی کار بومی می شود؟

از  زیادی  تعداد  حضور  شاهد  نزدیک  از  که  افرادی  از  بسیاری 
کارگران مهاجر در یک منطقه و در مشاغل خاص بوده اند، احتمااًل 
تجربی  بررسی های  اما  است؛  مثبت  سوال  این  به  پاسخشان 
کارگران  صورت گرفته دست کم در درازمدت رابطه ای بین حضور 
نکرده اند.  مشاهده  بومی  نیروی کار  دستمزد  کاهش  و  مهاجر 
بررسی ها و پژوهش های صورت گرفته )عمدتًا در آمریکا و اروپا( به 
دقت نشان می دهند که حضور این افراد تأثیر به شدت کمی )که 
اتفاقا عمدتًا افزایشی نیز بوده( بر دستمزد نیروی کار بومی دارد؛ 
کار بومی با سطح تحصیالت پایین. در  حتی بر دستمزد نیروی 
واقع، این دستمزِد مهاجران موج های پیشین است که بیشترین 
که اغلب محل  تأثیر منفی را از مهاجران تازه وارد می پذیرد، چرا 

زندگی و مهارت های شان مشابه یکدیگر است.  
عدم اعطای حقوق قانونی به مهاجرین و نیروی کار مهاجری 
که با ویزاهای موقت یا به صورت فصلی در کشور مقصد حضور 
کاهش  کارگران مهاجر و بومی را  دارند، قدرت چانه زنی فردی 
کارگران مهاجر به سختی قادرند  می دهد. به ویژه این  که اغلب 
کنند و بسیاری از آن ها با استقراض موفق  کشور میزبان را ترک 
به جمع کردن منابع الزم برای ترک کشورشان شده اند. همچنین 
کار یا  گر آن ها شکایتی دربارۀ نقض الزامات ایمنی در محیط  ا
کارفرمایان اغلب قادرند  کم بودن دستمزدشان داشته باشند، 

آن ها را از کار اخراج کرده یا به اخراج از کشور تهدیدشان کنند.

  آیا مهاجران تهدیدی برای مشاغل کارگران 
بومی هستند؟

بستگی  کشورها  کلی تر  اقتصادی  شرایط  به  مسئله  این 
که در  دارد، اما اغلب اقتصاددانان دانشگاهی توافق دارند 
بر  اما مثبت  کم  اثری  درازمدت، مهاجرت به طور متوسط 
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87 ٪ از نیروی کار مهاجر در سرتاسر جهان 
را ۲۵ تا ۵۴ ساله ها تشکیل می دهند. از 
دست دادن این افراد که در مولدترین 
سال های زندگی خود از لحاظ کاری به سر 
می برند تاثیری منفی بر رشد اقتصادی 
کشورهای مبدأ می گذارد. 

یک سیاست سازنده در زمینۀ مهاجرت 
بایستی به گونه ای باشد که مهاجرین 
کم مهارت با حضور در کشور مقصد 
بیشترین بهره وری را برای اقتصاد 
آن به بار بیاورند و در عین حال، 
هزینه های مالی مهاجرت و هزینه های 
اجرای قوانین محدود شود؛ این امر 
میسر نمی شود مگر با تبدیل مهاجران 
غیرقانونی به مهاجران قانونی.



کار نیروی کار بومی می گذارد. برخی محققان معتقدند  بازار 
به رغم این اثر مثبت، برخی گروه های جمعیتی فعال، به طور 
کوتاه مدت در  کم، در  کار بومی با تحصیالت  خاص نیروی 
نتیجۀ این مهاجرت ها آسیب می بینند، چرا که تطابق یافتن 
بازار کار با جمعیت مهاجر جدید، به ویژه زمانی که اقتصاد یک 
کشور ضعیف است، فرآیندی زمان بر است. در پاسخ برخی 
که یک نظام مهاجرتی حساس  پژوهش گران بر این باورند 
کلی اقتصادی پاسخگوی این مشکل است؛ به  به شرایط 
این معنا که با توجه به وضعیت بازار کار محدودیتی بر تعداد 

کارگران مهاجر وضع شود. 

  آیا قانونی کردن جمعیت مهاجر غیرقانونی 
مستلزم بهبود وضعیت اقتصادی  کشورها است؟

خیر؛ در اغلب نظام های اقتصادی، اعطای مجوز و حمایت 
اجتماعی از مهاجران غیرقانونی باعث ایجاد مشاغل بیشتری 
شده و نتایج اقتصادی مثبتی به بار می آورد. این اقدام باعث 
حقوق  و  حمایت  فاقد  که  زمانی  به  نسبت  آن ها  می شود 
کشور هستند، بیشتر  قانونی، و در هراس مداوم از اخراج از 
تولید کرده و درآمد بیشتری داشته باشند. بهره وری و دستمزد 
بیشتر این کارگران در اقتصاد کشور میزبان نیز بازتاب می یابد، 
و  مصرف کننده  بلکه  نیروی کار،  تنها  نه  مهاجران  که  چرا 
که به  پرداخت کنندۀ مالیات نیز هستند. آن ها مقادیری را 
کاالهایی مانند غذا، پوشاک،  درآمدشان اضافه شده صرف 
مسکن، ماشین و رایانه می کنند و در واقع مصارف آن ها به 

افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات بیشتر منجر می شود. 

  چرا کشورها تمامی مهاجرین غیرقانونی 
خود را اخراج نمی کنند؟

کالنی  کاری هزینه های  کار عملی نیست. انجام چنین  این 
می طلبد، به لحاظ لجستیک غیرممکن است و به اقتصاد 
می زند.  زیادی  آسیب  نیز  کشورها  شغلی  موقعیت های  و 
دلیل  به  هم  نیروی کار،  که  باشیم  داشته  یاد  به  بایستی 
به  رو  همواره  بومی  جمعیت  رشد  دلیل  به  هم  و  مهاجرت 
رشد  نیز  اقتصاد  افزایش،  این  موازات  به  و  است  افزایش 
غ التحصیل بومی  می یابد. همان طور که اضافه شدن افراد فار
این  که  ایجاد نمی کند و می دانیم  نگرانی ای  نیروی کار  به 
افراد نیز در نقش مصرف کنندۀ کاالها و خدمات ظاهر خواهند 

شد، درمورد مهاجرین غیرقانونی نیز وضعیت همین است. 
بنابراین راهکار درست این است که این مهاجرین از اقتصاد 
در سایه بیرون آیند و به شکوفایی پتانسیل های اقتصادی 

کشور مقصد کمک کنند.

  رویکرد اتحادیه های کارگری در زمینۀ 
استخدام نیروی کار مهاجر چیست: همکاری یا 

مقاومت؟
کار را با خطر  استثمار نیروی کار مهاجر، رقابِت برابر در بازار 
مواجه می سازد. طی دهه های اخیر امکان چانه زنی جمعی 
حاضر  حال  در  و  است  یافته  کاهش  آرامی  به  مزدبگیران 
کاری بیشتر بر حقوق اشتغال فردی مبتنی است  مناسبات 

به  از  را  افراد  سیستمی  چنین  جمعی.  اشتغال  حقوق  تا 
چالش کشیدن الگوهای اشتغال نامطلوب و اعتراض علیه 

آن بازمی دارد.
اروپا،  در  ویژه  به  کارگری  اتحادیه های  از  بسیاری  گرچه  ا
موضعی بازدارنده نسبت به مهاجرت ندارند، اما همچنان 
ج  نگرانی هایی را دربارۀ تأثیر مهاجرت، به ویژه مهاجران خار
گرچه پژوهش های تجربی غالبًا  از اتحادیه، ابراز می کنند. ا
که حقوق برابر و حمایت از نیروی کار مهاجر به  حاکی از آنند 
نفع همۀ کارگران است، میزان اقدامات اتحادیه های کارگری 
برای ترویج ادغام این کارگران بسته به شرایط موجود متغیر 

است. 
البته، ماهیت »موقتی« نیروی کار مهاجر و وضعیت حقوقی 
که نیازها و منافع  و اجتماعی متفاوت آن ها باعث می شود 
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مهاجران نه تنها نیروی کار، بلکه مصرف کننده و پرداخت کنندۀ مالیات نیز هستند؛ 
بنابراین بهره وری و دستمزد بیشتر این کارگران به افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات و 
بنابراین افزایش تقاضا برای نیروی کار و در نهایت ایجاد مشاغل بیشتر منجر می شود.

دسترس پذیری نیروی کار مهاجر در کنار 
فقدان یا محدودیت مقررات بازار کار، 
کارفرمایان را قادر ساخته است که 
بیشترین بهره را، با کمترین هزینه، از 
این دسته از نیروی کار ببرند. اگرچه در 
بسیاری از کشورها سازوکارهای متعددی 
برای اعمال قوانین کار مهاجران وجود 
دارد، اما محرک های تبعیت از این قوانین 
بسیار ضعیف هستند و در کل اجرای این 
قوانین کارایی الزم را ندارد. 

کشورها و مناطق جهان وضعیت نیروی کار مهاجر غیرقانونی در برخی از 
کستان: آخرین تخمین ها نشان می دهند که بین چهار تا پنج میلیون مهاجر غیرقانونی، که عمدتًا از افغانستان     پا

و بنگالدش آمده اند، در این کشور زندگی می کنند. 
   مالزی: جمعیت نیروی کار مهاجر قانونی در مالزی 1.8 تا ۳ میلیون تخمین زده می شود و تخمین ها دربارۀ نیروی کار 

مهاجر غیرقانونی در این کشور بین 1.۴6 تا ۴.6 میلیون نفر متغیر است. 
کی از آن است که تعداد مهاجران غیرقانونی در اتحادیۀ اروپا بین ۳.9 تا ۴.8 میلیون نفر     اتحادیۀ اروپا: تخمین ها حا
است. تعداد زیادی از این جمعیت که از کشورهای متفاوتی در اقیانوسیه، آسیا و اروپای غیرعضو خود را به کشورهای 

اتحادیه می رسانند، در انگلستان و آلمان سکونت دارند. 
گرچه  که بیش از 11 میلیون مهاجر غیرقانونی در ایاالت متحده سکونت دارند.     آمریکا: تخمین ها نشان می دهند 
مکزیک یکی از بزرگترین کشورهای مبدأ این مهاجران می باشد،  اما نسبت مهاجرین غیرقانونی مکزیکی در سال های 

اخیر رو به کاهش بوده است. 
   روسیه: جمعیت نیروی کار مهاجر غیرقانونی در این کشور 10 تا 12 میلیون نفر برآورد شده است که بسیاری از آن ها 
از گرجستان،  ارمنستان، آذربایجان،  تاجیکستان و ازبکستان وارد این کشور شده اند، این در حالی  است که ساالنه 200 

کار مهاجر نیز به صورت قانونی وارد این کشور می شوند.  هزار نیروی 
که دست کم 10 میلیون نفر از آنان     هند: بنا به تخمین ها ده ها میلیون نفر مهاجر غیرقانونی در هند به سر می برند 

بنگالدشی هستند. برخی آمارهای دولتی و رسانه ها این تعداد را تا 20 میلیون نفر نیز برآورد می کنند.
   لیبی: پیش از آغاز جنگ داخلی در این کشور در سال 2011 لیبی میزبان جمعیت حدود دو میلیون مهاجر غیرقانونی 
به ویژه از صحرای بزرگ آفریقا بود. بنا به تخمین های سازمان بین المللی مهاجرت در سال 2020 بیش از 650 هزار 

مهاجر غیرقانونی در لیبی حضور داشته اند.



از  بنابراین  باشد.  بومی  کارگران  از  متفاوت  کارگران  این 
که از تقاضای حمایت  کارگری انتظار می رود  اتحادیه های 
شغلی و درآمدی برای نیروی کار مهاجر فراتر رفته و به مقابله 
ضدمهاجران  و  پوپولیستی  گفتمان های  و  سیاست ها  با 
بپردازند. همچنین، تعامالت و فعالیت های مدنی و سیاسی 
در این حوزه می تواند باعث شود که اتحادیه های کارگری در 
رویکردها، استراتژ  ی ها و ائتالف های شان نسبت به نیروی کار 

مهاجر بازاندیشی کنند.

کشورهای مختلف چگونه مطابق با نیازهای 
کار برای  خود به تعریف انواعی از ویزای 

رسمی سازی نیروی کار مهاجر می پردازند؟
سیاست های  دنیا  سرتاسر  در  مهاجرپذیر  مختلف  کشورهای 
گرفته اند،  کار در پیش   بسیار متفاوتی در قبال اعطای ویزای 
اما یکی از جامع ترین سیاست گذاری ها در این زمینه را بزرگترین 
کشور مهاجرپذیر، یعنی آمریکا  دارد. در آمریکا ویزای کار در پنج 
نوع و اولویت اعطا می شود: )1( افراد نخبه و دارای توانایی های 
ویژه در هنر، ورزش، پژوهش و مدیریت )به طور خاص مدیراِن 
باالی  مدرک  با  متخصص،  افراد   )2( چندملیتی(؛  اجرایِی 
دانشگاهی؛ )۳( کارگران ماهر و کم مهارت؛ )۴( مهاجرین خاص 
مانند فعالین مذهبی، فعالین رسانه، مترجمین افغانستانی/
کارکنان بازنشستۀ ناتو؛ )5( مهاجرین سرمایه گذار.  عراقی، یا 
را  تا ۴0 هزار نیروی کار مهاجر  از این ویزاها ساالنه 10  هر یک 
ویزای  نوع  چندین  آمریکا  در  حال،  عین  در  می کنند.  جذب 
که مطابق با آن ها افراد می توانند  غیرمهاجرتی اعطا می شود 

تعداد ساعات محدودی در هفته به طور قانونی کار کنند. 
یکی از انتقادهای عمده به این سیاست ها و قوانین این است 
که ادارۀ مسئول امور مهاجرتی شناخت کافی از وضعیت بازار کار 
ندارد و پیشنهاد می شود یک نهاد مستقل ساالنه به ارزیابی بازار 

کار و تعیین تعداد نیروی کار مهاجر موردنیاز در کشور بپردازد. 

سیاست مداران چه نگرشی نسبت به نیروی کار 
مهاجر دارند؟

گفتمان   مرکز  در  کار  نیروی  در حال حاضر، مسئلۀ مهاجرت 
آمریکا،  و  اروپا  در  خصوص  به  کشورها،   از  بسیاری  سیاسی 
چپ  و  لیبرال  راست،   سیاست گذاران  میان  در  و  داشته  قرار 
اختالف نظرهایی دربارۀ تأثیر مهاجرین وجود دارد. از یک سو، 
کار  بازار  در  مهاجر  نیروی کار  نقش  سیاست مداران  از  برخی 
اقتصاد  تقویت  برای  را  آنان  حضور  دانسته،  مهم  را  کشورها 
مورد  در  سیاست گذاری  به  و  می کنند  تلقی  ضروری  ملی 
کار و جامعه می پردازند.  چگونگی ادغام این جمعیت در بازار 
از سوی دیگر، برخی از سیاست مداران مهاجرین را بیگانگانی 
کرده و  که مشاغل و مزایای رفاهی را از آن خود  تلقی می  کنند 
انسجام اجتماعی را با تهدید مواجه می سازند. سیاست مداران 
افزایش  اقتصادی،  رکود های  وقوع  از  معموال  مهاجرت  ضد 
کمک می گیرند  خ مشاغل بی ثبات  نرخ بیکاری و افزایش نر
تا صدای خود را بلندتر به گوش رأی دهندگاِن نگران برسانند. 
گفتمان سیاسی پوپولیستی نیز در سال های  در همین راستا، 
احتمال  و  پناهندگان  و  مهاجرین  »تهاجم«  ایدۀ  مروج  اخیر 

تهدیدهای تروریستی از جانب آنان بوده است.

کار و مهاجرت باید به    سیاست گذار حوزۀ 
چه نکاتی توجه کند؟

کار  ۱- جمع آوری داده در مورد تعداد و وضعیت نیروی 
مهاجر قانونی و غیر قانونی

یک سیاست خوب مستلزم شناسایی کامل مقیاس و ماهیت 
گرچه گردآوری داده های معتبر دربارۀ مهاجرین  مسئله است. ا
و به ویژه مهاجرین غیرقانونی دشوار است، اما ضروری است 
کیفی دربارۀ تعداد و ترکیب  کّمی و  که با انجام پژوهش های 
و  شغلی  وضعیت  و  مهاجرت ها  منشأ  مهاجرین،  جمعیتی 
معیشتی آن ها بررسی شود تا بتواند راهنمای سیاست گذاری 

مناسب در این زمینه باشد.
2- مشوق های بهتر برای تبعیت از قانون

تبعیت  برای  بهتری  مشوق های  بایستی  سیاست گذار 
برای  کار  مّلی  قوانین  کند.  تعبیه  قوانین  از  کارفرمایان 
کارگران، به ابزارهایی چون حداقل دستمزد و  محافظت از 
ارائۀ  عدم  بااین حال،  مجهزند.  بهداشت  و  ایمنی  قوانین 
نابرابری  بروز  منجربه  همگان  برای  حداقلی  حمایت های 
بین المللی  شواهد  می شود.  بومی  افراد  و  مهاجرین  میان 
عمدتًا حاکی از نبود مقررات یا نقص در اجرای قانون یا تبعیت 
از آن در مورد نیروی کار مهاجر است. در غیاب بازرسی و پیگرد 
قانونی، کارفرمایان انگیزۀ چندانی برای تبعیت از این قوانین 
ندارند و مجازات های مالی و اعتباری نیز یا به ندرت اعمال 

می شوند یا قدرت کافی را ندارند. 
۳- مشاوره و آموزش هدفمند نیروی کار جوان

و  انتظارات  مدیریت  به  مناسب  شغلی  مشاورۀ  ارائۀ 
باعث  و  کرده  کمک  کار  بازار  به  تازه واردان  خواسته های 
مشاغلی  در  را  بومی  افراد  بتوانند  کارفرمایان  که  می شود 
کنند.  استخدام  نبوده اند،  جذاب  آن ها  برای  پیش تر  که 
به عالوه، برای جوانانی که فاقد اعتمادبه نفس و مهارت های 
نرِم الزم هستند، ارائۀ کمک های هدفمندی چون دوره های 

کارآموزی ضروری است.
۴- اهمیت ارتباط بین نهادی در سیاست گذاری در مورد 

کارگران مهاجر
به  مهاجر  نیروی کار  برای  تقاضا  نوسانات  که  است  واضح 
مجموعۀ گسترده ای از نهادها و سیاست های عمومی بستگی 
دارد. کاهش اتکا بر نیروی کار مهاجر در موقعیت های شغلی 
معین میسر نیست، مگر با تغییرات بنیادی در سیاست های 
عمومی و نحوۀ عملکرد نهادها. این تغییرات ممکن است 
شامل وضع مقررات بیشتر در برخی بخش ها، سرمایه گذاری 
بیشتر در آموزش، بهبود شرایط و افزایش دستمزدها در برخی 
کم دستمزد، بهبود جایگاه ها و سلسله مراتب شغلی  مشاغل 
کارفرما و  و منع قراردادهای صفرساعته )نوعی قرارداد بین 
کاری  کارفرما ملزم به ارائه حداقل ساعات  که طبق آن  کارگر 

نیست( باشد.
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که ۳۳ میلیون نفر جمعیت دارد، دولت با تهیۀ فهرستی شامل ۴ میلیون نفر از مهاجرین،  در سال 2018 در استان آسام هند 
کرد. آن ها را خارجی و فاقد حق سکونت در این استان اعالم 

ج منابع صرف نظر کرده ایم، اما در این شماره به دلیل بحث برانگیز بودن  ما در بیشتر شماره های این مجموعه به دلیل کمبود فضا از در
برخی مطالب نمونه هایی از منابع مورد استفاده را ذکر می کنیم:

کار )ILO(؛ گزارش های سازمان بین المللی     
   داده های وب سایت Migration Data Portal که متعلق به سازمان جهانی مهاجرت )IOM( است؛

گزارش های  ماننــد  مـی کنـنـد،  فـعـالیــت  حـــوزه  ایــن  در  کــــه  آمریـــکایــی  اندیشکـــده هـــای  توســط  تهیــه شده  گـــزارش هــای     
Migration Policy Institute، Economic Policy Institute و Congressional Research Service؛

گزارش های Migration Advisory Committee در انگلستان؛ و     
گزارش های تحلیلی برخی از روزنامه های انگلیسی زبان مانند واشنگتن پست و نیویورک تایمز.     


