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 چکیده
اورمیانهاست.اینپدیددهمتدا رازمهاجرتپدیدهمهمقرنگذشتهوامروزدرخ

گذارد.عواملاقتصادی،اجتماعیوسیاسیبودهوتا یراتمهمیبرکشورهابرجامی
سؤالاینمقاله،چراییمهداجرتایرانیدانبدهکویدت،جایآداهونهداوتدا یرسیاسدی،

فرضیهاصلیوناستکدهعلدت؟اقتصادیواجتماعیونهابرروابطدوکشوراست
-توانبراساسنظریهجذبودفعومددلهییندهمی8931جرتایرانیانراازدههمها

فایدهتوضیحداد.عدواملیدرسد حملدی)انقدسباسدسمی،پیونددهایشدی(یو..(،
ای)نفت،جنگخلیجفارس،جنگتحمیلی،روابدطایدرانوعربسدتانو...(ومن قه
ارس،حضدورایدا تمتحددهوروابدطالمللی)اشغالکویتوجنگدومخلیجفبین

ایرانباونکشورو...(توضیحدهندهرونددحداکمبدرکداهشیداافدیایشمهداجرت
دهددونهداازجایآداهاجتمداعیوهایتحقید نشدانمدیایرانیانبهکویتاست.یافته

انددازایدنپتانسدیلدرهایدوکشدورنتوانسدتهاقتصادیمهمیبرخوردارندامادولت
هایدولتهروابطاقتصادیوسیاسیدوکشوربهرهببرند.علتوندرسیاستتوس(

کویتنسبتبهمهاجرانبهویژهمهاجرانایرانی،شی(هبدودنبیشدترمهداجرانونآداه
ارائدهتحلیلیمبتنیبر-توصیفیتحقی روشاست.اقتصادیونهابرایکسبدرومد
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 مقدمه
 مهاجرتپدیدۀطبی(یمن قهخاورمیانهاستکهبهد یلاقتصادیوباانآییهکداروپدول

"سیاسدتوحوومدتدرخاورمیانده"دهدد.ادواردزدرکتدابیابهخاطرعدمامنیدتر مدی

صن(تانهبامسائلیهمچونتوس(همهاجرتعظیمنیرویکاردرخاورمیپدیده»...م(تقداست

نفتدرقرنگذشته،الآوهدایتوزیدع دروتدرمن قده،ندر بدا یتولدد،افدیایشجم(یدت

)ادواردز،«پناهندهفلس ینیوکمبودمنابعطبی(یدربرخیکشورهامثلیمندرارتبدا اسدت

عواملمهداجرتدردرکنارون،بی باتیسیاسیوجنگووشوبنییازدیآر.(8921:818

اینمن قهاست.

افدیایشدهبرابدریجم(یدتهایمهاجرتبودهاسدت.خلیجفارسدراینمن قهازکانون

درمیددان9119میلیددوندرسددال31تددا8291میلیددوندرسددال3شددشدولددتخلددیجفددارساز

ویژگدیکشورهای بتشدهدرتاریخ،با ترینمییانراداردبهنحویکهمهداجرتبدهید 

(.کشدورهای8921:999)اولریوسدون،درونیبرایاقتصادسیاسیمن قدهتبددیلشددهاسدت

فارسبیشترینت(دادکارگرانمهاجرکارموقدترادرجهداندرخدودشورایهمواریخلیج

اندکهبیشترینتغییراتجم(یتیرادراینکشورهاسببشدهاست.بدهجدیعمدانوجایداده

اکثددرجم(یددتدیآددرکشددورهایشددورایهمودداریرامهدداجرانتشددویلعربسددتانسدد(ودی،

درصدجم(یدتکویدترامهداجران63وق ر درصد61درصدجم(یتامارات،11دهند.می

کویدتمهاجرتبده.(IOM, World Migration Report, 2018-en.chapter-3)دهندتشویلمی

.دولدتافیایشیافت8269نفتدرسالهمراهباافیایشقیمتهایاعرابواسرائیلباجنگ

نمجبورشدبدهنیدرویکدارمداهرو یدررمرفهومدیکشوربهاینکشورکویتبرایتبدیل

بدودههمدراههایزیادیاینروندازونزمانتاکنونبافرازونشیبماهرخارجیمتویباشد.

طرافیایشقیمتنفدت،سازیوشهریشدنسریعبهخااست.جنگاعرابواسرائیل،دولت

خلیجفارسو...ازعواملا رگذاربرونبودهاست.8221انقسباسسمی،بحران

درحدالی؛مهاجرتازایرانبهکشورهایخلیجفارسرواجیافتدهاسدتاخیردههدرچند

دراینمیان،یویازمقاصدمهداجرانایراندیدرخلدیجفدارس.اینروندم(ووسبودکهقبس

بدرروابدطونتدا یروکویدتانبدهایرانیدتمهاجرجایآاهوچراییشورکویتبودهاست.ک

هاییکهروابطپرفدرازونشدیبیسوالاصلیاینمقالهاست.سالسیاسیواقتصادیدوکشور
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رادرروابطدوکشوررقمزدهونقا ع فیدرمهاجرتایرانیانبهکویتدربرداشتهاسدت.

شمسیباکشفنفتدرکویتشروع8931مهاجرتایرانیانبهکویتازدهههرچندشروع

بهاوجرسدیدامداانقدسباسدسمیوجندگتحمیلدی8991ومتا رازروابطدوکشوردردهه

جایآاهدیآریرابرایمهداجرانایراندیرقدمزدودرنهایدتاشدغالکویدتتوسدطعدرا و

عرا وواکنشمناسبدولتایرانجایآاهمهداجرانرامقاومتشی(یانکویتدربرابرارتش

مهداجرانایراندیبداتنآناهداییمتدا راز8921ودهده8911ارتقابخشید،لیونازاواخدردهده

روشدند.بنابراینونهاازجایآاهاجتمداعیواقتصدادیمهمدیدرروابطسیاسیدوکشورروبه

هدایدوکشدورنتوانسدتندازاندامادولدتبودهکشورکویتهرچندبافرازونشیببرخوردار

بدهصدورتتحقی روشاینپتانسیلدرتوس(هروابطاقتصادیوسیاسیدوکشوربهرهببرند.

ازمقالدهایدن.اسدتتحلیدلونتجییدهوارائدهومدارواطسعداتوتحلیلیمبتنیبر-توصیفی

لسرمایهگذاریوهییندهوفایددهنیدیباتاکیدبرنظریهجذبودفعومدمهاجرتهاینظریه

تدا یروبردمیبهرهایرانیمهاجرانرفتاراقتصادیوسیاسیچراییمهاجرتواب(ادتبیینبرای

 .گذاردمیبحثبهراونهااقتصادیوسیاسیاجتماعی،

 
   1پیشینه پژوهش

ضدمنتوجدهبدهایدنگیرد.ایننآاره،ادبیاتنوشتاریمهاجرتاب(ادمختلفیرادربرمی

اب(اد،بیشتربهبررسیادبیاتنوشتاریپیرامونمهاجرتدرخلدیجفدارسبداتاکیددبدرکویدت

مهداجرتدرکشدورهایجهدانسدوم»ایبداعندوانپرداختهاست.محمدتقیایمداندرمقالده

هدایکدارکردگراییواقتصدادبدهبررسدیتئدوری«نظریات،تحقیقاتوارائهچارچوبنظری

هداپرداختدههدایایدنتئدورییپیرامونمهاجرتدرکشورهایجهانسومومحدودیتسیاس

مهداجرتوسیاسدت»ایبداعندوانمقالدهدرسیدمحمدکاظمسجادپور(.8912است)ایمان،

هرابررسدیکدردپدیدهمهاجرتوسیاستخدارجیایدراندرمدوردمهداجران «خارجیایران
                                                                                                                                             

اندد.امدامشدوستدسترسدیوهادربارهمهاجرتبهخلدیجفدارسرافدراهمکدردههایملیبخشزیادیازدادهدولت. 8
هستندواینبسیاریازومارهایموجود یرمنسجمچنانپابرجاست.افیونبرخصوصکیفیتواطسعاتهمسؤا تدر

هایخلیجفارسهمبهطورفردیوهمجم(دی،فاقدداند.دولتوشانوب(ضانامرتبطپراکندهشدهپدرمیانمنابعمت(ددهم
شدناختیبدرایسیاسدتآذاراناتدرخصوصمسالهمهاجرتوجم(یدتچارچوبمتمرکیبرایقابلدسترسکردناطسع

(.8921:999ند.لذابایدبهمحققیناجازهدادبهتنهاییبهامورتحقیقاتیبپردازند)اولریوسون،هست
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نشریهدر«مهاجرتخلیجوخانواده»ایباعنواناردنرمقاله(.وندریوگ8916)سجادپور، است

.اینمقا تبیشترادبیاتنظدریمهداجرت(Gardner, 2011)منتشرکردهاستم ال(اتعرب

اند.اندودربررسیچارچوبنظریاینمقالهمورداستفادهقرارگرفتهرابررسیکرده

مهاجرتدرخلیجفدارساسدت.پیدروزبخشدومادبیاتپژوهشی،م ال(اتیدرخصوص

ایرانیداندر:نآداهیبدهجغرافیدایتداریخیخلدیجفدارس»تحتعنوانیامقالهمجتهدزادهدر

هداییازپیونددسد(یکدردهجنبدهنوشتهاست،سیاسیواقتصادیکهدرماهنامه،«خلیجفارس

مایددانسددازدقددومیوتدداریخیمیددانایددرانوکشددورهایعربددیخلددیجفددارسرانفرهنآددی،

بدداعنددوانیامقالدده،فصددلنامهم ال(دداتخاورمیانددهدرعبدالرضدداهمدددانی(.8969)مجتهدددزاده

ایازکهترجمده،«رویایمهاجرتبرای روت:مهاجرتونیرویکارمهاجردرخلیجفارس»

بهبررسیوض(یتاقتصادیمهاجراندرکشورهایمن قه،کتابوقایباقرسلمانالنجاراست

تداریخمهداجرتاقدوامدرخلدیج»(.محمددبداقرو دوقیدرکتداب8919)همدانی،پردازدمی

بهبررسیپدیدهمهاجرتدراینحوزهبدهویدژهدرجیایدرایدرانپرداختدهومحددوده«فارس

هایمهاجرترادرخلدیج(.اینو ارموج8911شود)و وقی،زمانیاینپژوهشراشاملنمی

اند.خیبررسیکردهفارسازلحاظتاری

بخشسوماینادبیداتبدهبررسدیپدیددهمهداجرتبدهصدورتموضدوعیدرخصدوص

مهداجرت»کشورهایخلیجفارسازجملهکویتپرداختهاست.نظاماکبریخنجیدرکتاب

بدهبررسدیمهداجرتدر«وسازگاری،پژوهشیدرموردایرانیانمقدیمامداراتعربدیمتحدده

رخاصمهاجرتایرانیانبهاماراتعربدیمتحددهپرداختدهاسدت)اکبدریفارسوبهطوخلیج

بدهچداررسدانده«کویدت»کتابیبداعندوانالمللی(.دفترم ال(اتسیاسیوبین8919خنجی،

(.ایدنکتداببده8969المللدی،است)دفترم ال(اتسیاسیوبدیناستکهمشتملبردهفصل

درعبدالرضاهمددانیدرکویترابررسیکردهاست.صورتکلیوپراکندهحضورایرانیان

بهبررسیروابطایران«8221-8218تحلیلیبرتاریخروابطسیاسیایرانوکویت»مقالهخود

پردازدوالآوهدایدوسدتیودشدمنیایدندوکشدوررابررسدیوکویتدرطیایندورهمی

 دارونهدابحدثنودردهاسدت)همددانی،اماراجعبهمهداجرتایرانیدانبدهکویدتوو.دکنمی

واکاویجایآاهشی(یاندرتحو تسیاسدی»تحتعنوانیادرمقالهوبندانیچلونآر(.8962

)چلدونآروانددهبهبررسیجایآاهشدی(یانوهمچندینایرانیدانشدی(یکویدتپرداختد«کویت
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ریخیموضدوعرابررسدیودهدکهاینو ار،ب(دتدا(.بررسیاینمنابعنشانمی8929بندانی،

اندد.درضدمناطسعداتونهدابهتا یرگذاریمهاجراندرکشورکویتود یدلوننپرداختده

اند.گیردودرارائهوماریبهروزودقی بازماندهحداقلی دههاخیررادربرنمی



 چارچوب نظری

قتصدادی،فشدارهایسیاسدی،تواندنتیجهمشوستامیمهاجرتبهعنوانی پدیدهاجتماعی"

هایمذهبی،اختسفاتفرهنآی،حوادثطبی(یوکوششبرایکسبدانشوزنددگیمحدودیت

بدود.«راونشدتاین»(.اولینکسیکهقوانینمهاجرترابررسیکدرد8911:913پروا،)بی"بهترباشد

«نونمهداجرتقدا»هایداخلیجم(یدتازمشاهداتشرویحرکت8112و8119هایویدرسال

توانبدهدو.بهطورکلی،نظریاتمهاجرترامی(King and Skeldon, 2010: 1620)رااستنتاجکرد

دستهچراییمهاجرتونظریاتپیرامونتا یرمهاجرتومهاجرانتقسیمکرد.



 نظریات چرایی و اثرگذاری مهاجرت
 نظریه جذب و دفع  -الف

مدلجاذبده"هادرجوامعراارائهدادغرافیاییانسانهایجاولیندیدگاهنظریکهحرکت

بودکهدراواخرقرننوزدهمواویلقرنبیستمموردتوجهقرارگرفت.ایدندیددگاه"وداف(ه

شدودانسدانمحدلمدیفیییوینامناسبدری موانباعدث-م(تقداستکهعواملاقتصادی

اجتمداعیوفیییودیشدرایط-نظراقتصدادیاشراترککندوبهمواندیآریکهاززندگی

بهتریدارد،نقلموانکنند.مدلراونشتاین،مدلاورت.اس.لی،نظریهزیمپواستافر،نظریه

 وریوراجیونظریهاستوکیوشاستاددرذیلایننظریهشدولگرفتدهاسدت.راونشدتایندر

(.اودر8919:96کرد)حاجحسینی،ارائه«قوانینمهاجرت»مقالهم(روفیباعنوان8119سال

ومهداجرتازولدیبده8118قانونجاذبهوداف(دهرابدااسدتفادهازسرشدماریسدال8112سال

هدایاقتصدادیداردکهمهاجرینبهمناطقیکهفرصتمیانآلستانم رحکرد.روانشتاینبیان

دهمهداجرترابدهعوامدلکنندد.ویعوامدلجدذبکنندمدیبیشتریبهونهابدهد،نقلمودان

کنندهرابهعواملندام لوباجتمداعی،اقتصدادیواجتماعی،اقتصادیوفیییویوعواملدفع

(.8919:91کند)بهمردوحاجییوسفی،میبندیفیییویتقسیم
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 گذاری انسانی و هزینه و فایده مدل سرمایه -ب

م(تقدداسدت،شاسدتادارائدهشددهگذاریانسانیوهییندهوفایددهکدهتوسدطمدلسرمایه

،گذاریاسدتکدهدرونشدخهمهداجرگیریبرایمهاجرتنوعیتصمیمبهسرمایهتصمیم

افتددکدهفایددهبدرمدیگیرد.ی(نیمهاجرتزمانیاتفدا میهیینهوفایدهمهاجرترادرنظر

دکدهدرومددخدالهوهاتمایلدارندرایننظریهفرضبرایناستکهانسانهیینه لبهکند.

توانندددرومدداحتمدالیوینددهدرمیواق(یدورانزندگیشغلیخودرابهحداکثربرسانندو

.(8919:38)حاجحسینی،مقصدودرومدکنونیخودرادرمبدامحاسبهکنند


 نظریه کارکردگرایی -پ

کدهمهداجرتعنصدریایننظریهبرتبییند یلوپیامددهایمهداجرتاسدتواروم(تقدداسدت

الیامیجهتبرقراریت(ادلمجدددرجام(هاست.ساختجام(همقصدد،مهداجرانرادرخودشدان

پردازاندرابتداعللمهاجرتواعتقادبدهکدارکردمثبدتکنند.ایننظریهمیجذبوباخودهمانند

تمهدداجرانمقصدددووضدد(ی-راتبیددینوسددپ بددها ددراتمهدداجرتبددرسدداختمبدددا بددرایون

تواننددپردازند.ونهام(تقدندکنشآراندری نظامبهنیازهاییباوردارنددکدهدروننظدامنمدیمی

هایاجتماعیوکنشدآرانهرگدیدرطدولزمدانونهارابرووردهسازند؛زیراخصایهساختننظام

یداناحسداسنیدازو،مرومموناسدتتحدو ت زمبدرایکداهشناهمداهنآیایستانیستند.ازاین

میدانخصدایهفدرداموانتسهیلوندرکنشآریادرنظامیادرهردور دهد.درکناهماهنآی

شدود.مدیهدایسداختیونظاماجتماعی،منجدربدهمهداجرتشدخه،جهدتکداهشناهمداهنآی

رابدهعندوانهایپاگرفتهازونکارکردگرایانهمچنینم(تقدندکهنظاممقصد،نهایتامهاجرونسل

پذیرندومهداجرتمیاعضایدائمیخودباخصایهاقتصادیواجتماعیمانندسایراعضایخود

)ازکیداوووردمدیشدودوزمیندهبهبدودوضد(یتزنددگیرابدهوجدودمدیباعثبرابریواستقسل

خورد؛مهداجرتمیبهمدارندزمانیکهدری نظامت(ادلمی(.ونهابیان11-8921:19پارتازیان،

ووردکدهبدهمدیشود.تحولاجتماعیتحرکموانیرابهوجدودمیباعثایجادت(ادلدروننظام

(.8911:2شود)لهسائیزاده،مینوبهخودباعثرشداقتصادی


 مدل وابستگی -ت

بسدتهداریجهدانیوتوسد(هواروابدطسدرمایهب نمدلوابستآیم(تقداستمهاجرتدر
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بنابراینبدرایپدیددهمهداجرت زماسدترد.یمانده،بایدموردتحلیلقرارگکشورهایعقب

ابتدابهمسئلهعدمتوس(هتوجهکدرد.بدهطدورکدلایدننظریدهم(تقدداسدت؛مهداجرتامدری

اجبدداریبددودهکددهبددراسدداسعدددمتوسدد(هیدد محددیطنسددبتبددهمحددیطدیآددرووابسددتآی

ویددوفرایندداسدتثماریوادامدهونباعدثمیداریبهوجودسرمایهداریبهبخش یرسرمایه

.(39-8919:33)حاجحسینی،شودمینیافتآیگسترشهرچهبیشترتوس(ه


 تاثیرات مهاجرت
 تاثیر مهاجرت بر سیاست -الف

هدایونهداعرضدههداوتشدولهدا،انجمدنهاینیروهایاجتماعیبهوسیلهگدروهخواست»

تواننددبدهعندواننهادهدایمدی(.مهداجراندرید کشدور881-8921:21)بشدیریه،«شودمی

هاعملکنند.هدرنفوذبرایتا یربردولتنفعوذیفرادولتیویاگروهفشار،حیب،گروهذی

تواننددکدامازونهادارایکارویژه،سازمان،عملوردومنافعخاصخوداسدت.همچندینمدی

هایعمومیعسید ومندافعخدودعمومیرابهدستبآیرندوازطری رسانههایبرخیرسانه

تا یرقراردهند.بهتریننمونهتا یرگدذاریمهداجراندرقالدبهاراتحترادنبالکنندودولت

شدود،ازمدینفدوذدردوسد حمتمداییانجدامهدایذیاقددامگدروه»نفوذاست.هایذیگروه

هدایمربدو بدهقددرت)وزرا ،نماینددگانمجلسدین،رسد حسدازمانسوفشارمستقیمدی 

شود،تاونمیرتبه(هستوازسویدیآرفشاری یرمستقیمکهبرمردماعمالکارکنانعالی

کهواکنشخسئ ،خودبرفرمانروایانیکههمیشهنسبتبهافوارعمومیتوجهخاصیدارندد،

هدایاجتمداعیراعواملمدو ربدرتواندایینیروهداوگدروه(.8991:963)دوورژه،«ا رگذارد

(:881-8921:889کرد)بشیریه،توانبهچهاردستهتقسیممی

ساختوسازماندرونیگروه:دراینزمینهپنجعاملمهماست:توانداییمدالی،شدمار-8

اجتمداعیبدهاعضاوانضبا درونیگروه،شمارونوعمتحدینگروه،ترکیبچندینسازمان

 صورتعمودیوافقیووجودیانبودگروهرقیبسازمانیافته.

 هایسیاسی.راب هبااحیابوسازمان-9

هایاجتماعی،کشورهادرقدوانیناساسدیوض(یتحقوقی:درموردوض(یتحقوقیگروه-9

 کنند.میوضعهاونیروهایاجتماعیهاویاامواناتیبرایف(الیتگروهخودم(مو محدودیت
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مییاننفوذپذیریحوومت:هرچهگروهداونیروهدایاجتمداعیبدهحوومدتنیدیوتدر-3

هابتوانندمنافعوعسی خودراعسی عامجلدوهباشندنفوذبیشتریدارندوهمچنیناگرگروه

تمصدلح»توانندازنفوذبیشتریبرخوردارباشدند.برخدیمواقدعحوومدتبداعندوانمیدهند

کند.میهاجلوگیریازنفوذبرخیگروه«عمومی



 تاثیر مهاجرت بر اقتصاد -ب
هااست:تا یرمهاجرتبراقتصاد،عبارتازتا یربرنیرویکار،مییاناشتغالوترازپرداخت


 تاثیر بر نیروی کار 

بستهبده»دهد.میتا یرقرارنیرویکارراتغییروبازارکارراتحتورودمهاجران،عرضه

هداومییبان،قانونیویا یرقانونیبودنمهداجران،سد وحمهدارتیونشرایطاقتصادیکشور

مییبان،ا راتمهاجرتدربازارکارکشدورمقصددشانباشرایطکشورمییانان با همچنین

نباشدند،دراست.اگرمهاجراندرس وحمهارتیمختلفجانشینخوبیبدرایبومیدامتفاوت

کنندودرنتیجهمشا لراازونهاربودهوباافدیایشعرضدهمیبازارکاربانیرویبومیرقابت

دهند.ازسویدیآردرصورتیکهمهاجرانمومدلمینیرویکار،س حدستمیدهاراکاهش

مهاجرتافیایشتوانددرا رمینیرویکاربومیباشند،اشتغالکلبومیانوس حدستمیدها،

هدایمهدارتیجانشدیننداقهباشدند،درایدنیابد.امااگرمهاجرانوبومیداندرداخدلگدروه

صورتافیایشعرضهنیرویکاردرا درمهداجرت،ابتددامهداجرانیراکدهازقبدلدرکشدور

(.8929:889زادهومهرانفر،)عیسی«مییباناقامتدارندمتا رخواهدکرد

 

 میزان اشتغال  تاثیر بر

هایدهد.امادردورهمیهایکسادی،بیواریراافیایشمهاجرتکارگراندرطولدوره

یابدد.مدیهایکسادی،مهداجرتبسدیارکداهشرون اقتصادیا رزیادیندارد.البتهدردوره

مهدداجرتبددرایکشددورهاییکددهدارایکمبددودنیددرویکددارهسددتندومهاجرفرسددتیبددرای

:8913کهازنیرویکارزیادیبرخوردارندد،تدا یربسدیارمفیددیدارد)وحیددی،کشورهایی

(.بایدتوجدهکدردکدهمهداجراندارایتوزیدعشدغلیورشدتهف(الیدتومحدلمسدون62-18



 113 مهاجران ایرانی در کویت و تاثیر آنها بر روابط دو کشور
 

ایدرکشورمهاجرپذیرهستندودررقابتکاملیامستقیمبابقیهنیرویکارنیستند.جداگانه


 ها تاثیر بر تراز پرداخت

المللدیوداخلدیرابدهطدورمسدتقیمیداازطرید هایبدینتواندترازپرداختمیمهاجرت

وورنددویداوجدوهیکدهبدهکشدورمبددامدیوجوهیکهمهاجرانباخدودبدهکشدورجدیدد

ای،قسمتزیدادیازدرومدشدانراتا یرقراردهد.مهاجرانفصلیوبینقارهفرستند،تحتمی

فرستند.درکشورهاییکهت(دادکارگرانخارجیدرصدزیدادیازنیدرویمیلیبهکشوراص

پذیرا رم(ودوسدارد.هایکشورمهاجرشود،وجوهارسالی،برترازپرداختمیکارراشامل

(.881-8913:886شود)وحیدی،میزیراازکشورشانخارج


 تاثیر مهاجرت بر اجتماع

 ت اجتماعیمهاجران و تغییرا -الف

وورندمیمهاجران،ودابورسوم،زبان،مذهبوعقایدسیاسیخودرابهکشورجدید

روهسدتند.کنفدران وبرایت بی خودبدامحدیطجدیدد،همدوارهبدامسدائلزیدادیروبده

،بهایننتیجهرسیدکهمهاجرانم(مو نهادهاوالآوهای8299کارشناسانیونسوودرسال

گییناند.مموناستکشوریبتواندت(دادزیادیبوموجودراتغییراساسیندادهاجتماعیم

قلدب»راازنظراقتصادیجذبکند،اماعواملسیاسی،فرهنآیواجتماعی،بدوناینکده

.مهاجران،ازنظردرجدهجدذب8تواندبرزندگیملیمسلطشودمیراتهدیدکند،«اجتماع

هایزیاددرزبدان،مدذهب،ظداهرجسدمانی،ودابوارند.تفاوتشدنبایودیآرتفاوتد

شددود.زمددانیکددهمهدداجرانمددیهددایفرهنآددیباعددثعدددماد ددامرسددوماجتمدداعیوسددنت

اند،اد امهایزیادیباافراد یرمهاجردارندوهمچنینازگروهقومیخودبریدهوابستآی

هایاجتماعیبدهکدارگرانمهداجروکم رود.ارائهخدماتومیباسرعتبیشتریپیش

توانددررونداد اممهاجرانبدامحدیطجدیددکمد کندد)وحیددی،میهایونهاخانواده

8913:881-893.)
                                                                                                                                             

مانددوفرهندگاکثریدتبدرفرهندگمهداجرانمدیایناستکهفرهنگمهاجراندراقلیتبداقی"قلبجام(ه"فرضیه.8
نخواهدگذاشتتأ یرگذارخواهدبودونییتا یربسیارزیادیبرفرزندانمهاجرا
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 تغییرات جمعیتیمهاجران و  -ب

تواندمستقیمابررشدجم(یتتا یربآذارد.اندازهنسبیجم(یدتمهداجرانیدا یدرمیمهاجرت

8211المللدیمهداجرتدرسدالناستکمیازیادباشد.بدرطبد ومدارسدازمانبدینمهاجران،ممو

اندد.ایدنمیلیوننفرازجم(یتجهانمهاجربدوده869میسدی9111میلیوننفرودرسال61حدود

درصدبدودهاسدت.درحدالیکده2/9مییان9111تا8211هایرشدجم(یتمهاجراندرطیسال

گدیارشسدازمان.(8913:9درصدبودهاست)امامیوعدس الددینی،9/9جهانرشدجم(یتکل

درصددکدل9/9میلیدونیدا933میسدیحاکیازوناسدتکده9181المللیمهاجرتدرسالبین

یدابیبدهکداردلیدلایاست.دستهادرونمن قهجم(یتجهان،مهاجروجوددارد.بیسترمهاجرت

میلیدونپناهنددهدر99خانمدانهسدتندوالمللیاست.چهلمیلیدونبدیناصلیمهاجرتدرس حبی

 (.www.IOM.int/wmr.chapter-2س حجهانوجوددارد)

      

 مدل نظری
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 های پژوهش یافته
 مهاجران در کویت -الف

بهنیدید بدهچهدارمیلیدوندرحدالحاضدر8211جم(یتکمترازنیممیلیونیکویتدرسال

دهند.مهمتدریند یدلنیدی بههشتاددرصدجم(یتکویترامهاجرانتشویلمیرسیدهاست.

مهاجرپذیربودنکویتجاذبهایدنکشدوربدرایکدارگرانمهداجر،تدسشکویدتبدرایافدیایش

شاخهجم(یتوتوازنبینمهاجران،جنگهایاعرابواسرائیل،نیازکویتبدهمتخصصدیندر

ایشقیمتنفتوبرخیتسطمهایسیاسیبودهاست.حوزهبهداشتووموزشوافی

8269دوبرابرشد.باافیایشقیمتنفدتدرسدال8261جم(یتمهاجرانکویتدردهه

دولتکویتبرایایجادتوازندر.شمارمهاجرانونیرویکارماهرو یرماهرافیایشیافت

،المللدیتدرم ال(داتسیاسدیوبدین)دفهایکویتملیتاع اکردجم(یتبهبسیاریازبدوی

نشینراازکویتتاحدوددویستوبیستهیاربادیه8218و8219بینسالهای.(8921:89

قبایلساکندرمرزباعرا وعربستانبهعنوانشهروندپذیرفت.تاحددودیمقامداتکدویتی

تبهکارگرانمصری،سوریوامیدداشتندتابادیهنشینانعمدتاوفاداروبهلحاظسیاسینسب

(.8921:911)اولریوسون،فلس ینیکمتررادیوالباشند


 1891-1891سال  -تعداد تقریبی مهاجران کشورهای دیگر در کویت-1جدول 
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 .128: 1738منبع: شیخ نوری،
 

 2113تفکیک تخمینی شهروند/خارجی در کویت در -2جدول 

 مجموع ها خارجی شهروندان

8،389،1199،699،1393،891،991
www.Worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (2017) 
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ولدیدولدتکویدتبودند.،فلس ینیفارسازجنگخلیجاینکشورتاقبلیشترمهاجرانب

شدانازهدایهارابهعلتحمایتدولدتهاویمنیها،اردنیها،فلس ینیشمارزیادیازعراقی

بدیشاز.دجندگخلدیجفدارس(ازایدنکشدوراخدراجکدر)عرا درجریانحملهبهکویدت

عرفاتازصدامحسیناخدراجشددندچهارصدهیارفلس ینیدرواکنشبهحمایتزیادیاسر

:8921کهبهتنهاییشاملسیصدوپنچاههیارفلس ینیازکشورکویدتبودندد)اولریوسدون،

ایازمهاجرانایرانینییطیجنگخلیجفارسازکویتخارجشددند.در(.بخشعمده913

حالحاضربیشترمهاجراناینکشورهندیتباروپاکستانیهستند.


 ایی و روند مهاجرت ایرانیان به کویتچر -ب

روندحاکمبرمهاجرتایرانیانبهکویتازفرازونشیبزیادیبرخورداربدودهوعوامدل

توانرونددمهداجرتایرانیدانبدهزیادیدرافیایشوکاهشاینمهاجرتمو ربودهاست.می

هدایونبررسدیکدرد.خهالمللیوشداایوبینکویتراباتوجهبهس حتحلیلملی،من قه

هدایداخلدیدوکشدورمدو ربدودهدرس حتحلیلملیپیوندهایشی(یوبازرگانیوسیاست

تدوانازپیونددهایجغرافیدایی،روابدطایدرانوشدورایایمدیاست.درسد حتحلیدلمن قده

همواریخلیجفارس،روابطایرانوعربستان،جنگخلیجفارسواشغالکویتودرسد ح

المللنامبرد.مهمترینعوامدلتوانازقیمتنفتوروابطایرانبانظامبینالمللیمیلیلبینتح

افیایشمهاجرتمتغیرنفتوافیایشیاکاهشقیمتون،پیوندهایمذهبیبهویدژهجم(یدت

شی(یکویت،پیوندهایتجاریوبازرگانی،افیایشسد حروابدطدوکشدوروتدسشدولدت

ازنوافیایشجم(یدتبدرایتدامینحاکمیدتملدیبدودهاسدت.علدلکداهشکویتبرایتو

الملل،انقسباسدسمی،جندگتحمیلدی،مهاجرانایرانیانبهکویتنیید یلسیاسی)نظامبین

کاهشس حروابطایرانوعربستانو...(وبرخید یلاقتصادیمانندافدیایشسد حرفداهو

ت.بداوجدودایدنهندوزایرانیداناقلیدتمهداجرپرنفدوذیدرتحولاقتصادیدرایرانبودهاسد

توانبراسداسنظریدهجدذبوویند.بنابراینچراییمهاجرتایرانیانرامیکویتبهشمارمی

دفعومدلهرینهفایدهتبیینکرد.هرچندد یلیخارجازایننظریاتنییبدررونددمهداجرت

توانونهارابرشمرد.یندتاریخیمیایرانیانمو ربودهاستکهدری فرا

دردورهپهلوینمایندگانمذهبیازایرانیدابدهنماینددگیازمراجدعایراندینجدفبدرای
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نمازانیازجنوبایرانبدهرفتند.درکنارونوعاظوپیشاموراتمذهبیشی(یانبهکویتمی

درایدن.شددنداعیاممدیویژهجنوبفارسدرطولسالبهویژهماهمبارکرمضانبهکویت

شدودکدهدررونددمهداجرتت(ددیلمدیهانییایجدادهاتوسطدولتمق ع،برخیمحدودیت

کنددد.ایجددادمحدددودیتتوسددطرضاشدداهومحمدرضاشدداهپهلددویبددرایخددروجومددیایجدداد

31ایرانیان8296درسال»مهاجرتایرانیانباعثشدکهت(دادایرانیاندرکویتکاهشیابد.

دادنداماایدننسدبتکداهشیافدتودرسدالمیدرصدازمجموعمهاجرانکویتراتشویل

(.برخددی8961:993)همدددانی،«درصدددرسددید99بدده8236درصدددودرسددال39بدده8296

هایمذهبیایرانیبهکویدتب(ددازاجبداریشددنگیارشاتنییبرخروجت(دادیازخانواده

شمسددی8991وایددتدارد.بدداکشددفنفددتدرکویددتازدهددهکشددفحجددابدرایددرانح

نفدتبیشدتریندلیدلمیسدی(مهاجرتبهکویتبهشدتافیایشیافت.دراینزمدان،8291)

مهاجرتبهاینکشوریابیشترینجاذبهمهاجرتبهاینکشوربودهاست.

مهداجرتبدهفایددهبارون اقتصادیوایجادامنیتاقتصادیدرایران،دیآر8261دردهه

کردومهاجرتکاهشیافت.برطب گیارشسرشماریعمدومیکویتبرهیینهون لبهنمی

نفدرایرانیدانبودندد.ایدن92892ازجم(یتهشتصدهیارنفریکویدت،8261کویتدرسال

درصدجم(یتکویتدرونسالایرانیبودند.ایندرحدالیبدود9دهدکهگیارشنشانمی

91621برابدربدا8219نفرودرسال82282شمارمهاجرانایرانیدرکویت8296سالکهدر

.(8962:29مجتهددزاده،)شددندمدیدرصدجم(یتکلکویدتراشدامل2نفربودهاستکه

ای(شدمارمهداجرانایراندیافدیایشقابدلمسحظده8219تا8296ی(نیدرطیهشتسال)از

دادند.یتاینکشورراشولمیدرصدجم(2داشتهاستو

پیروزیانقسباسسمیایران،نق هع فیدرروابطدوکشوروکداهشمهداجرانایراندی

درکویتبود.دراینمیاندولتکویتکهتمایدلبدهحفدضوضدعموجدوددرمن قدهخلدیج

تکدویتیهاوروابطدوجانبهخودبداایدرانشدد.مقامدافارسداشت،مجبوربهتغییرسیاست

کارخود،درایرانشاهدی نظامم(تقدبودندازاینپ دربرابرنظامسنیمذهبومحافظه

هدایچشدمآیریشی(یمذهبورادیوالخواهندبودکهماهیتونبارژیمشاهنشاهیتفاوت

خواهدداشت.ازطرفدیآربرخیازشدی(یانایراندیمقدیمکویدتپد ازپیدروزیانقدسب

رانوسقو شاهازتغییراتبهوجدودومددهدرایدرانواسدتقرارید نظداممدذهبیاسسمیای
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استقبالکردند.ف(الیتشی(یانوایرانیانمقیمبرایمقاماتکویتینآرانکنندهبودوبههمدین

دلیلدولتکویتبرایمقابلهباف(الیتشی(یانوایرانیانمقیموحفضنظدموامنیدتاقدداماتی

کرد.دولتکویتبرایبهکنترلدرووردناقلیتشدی(یایدنکشدورابتددابدهسدلبرااتخاذ

تاب(یتوتب(یدمبادرتکردوپ ازمدتیباافتتداحمجدددمجلد ملدیواسدتفادهازوزرای

شی(یدرکابینهتسشکدردایدناقلیدتشدی(یراتحدتکنتدرلدروورد.ولدیدربرخدوردبدا

مقاماتکویتیبهسرعتبهاخدراجاتبداعایراندیهمسدوبداجریانداتایرانیانمقیماینکشور،

(.8962:896)همدانی،داخلیایرانوخواهانایجادتغییراتدرکویتمبادرتورزیدند

میسدیازکویتاخدراجشددند،قریدببدهپدنج11ت(داداتباعایرانیکهدرنیمهاولدهه

دو8919تابهمن8918مهر99ورههیجدهماههازهیارنفربرووردشدهاستوتنهادری د

هیاردویستوبیستایرانیازکویتاخراجشدهوبهایرانبازگشدتند.پیآیدریایدنسیاسدت

درنهایتبهنفعدولتکویتتمامشد؛زیراایرانیانیکهازوض(یتمدالیمناسدبیدرکویدت

هایخودنداشتندوبدههمدینناندوختهبرخورداربودندتمایلیبهترکاینکشورورهاکرد

دلیلبهتددریجازف(الیدتسیاسدیایرانیدانمقدیمکویدتکاسدتهشدد)خبرگدیاریجمهدوری

وشددتشدیدگیریسختاینایرانعلیهعرا تحمیلیجنگو از(.با91/89/8918اسسمی،

بداشدی(یانمخالفتمهادا.یافتونظامیشدتدولتیحساسهایمسئولیتازشی(یانبرکناری

زیدادیت(ددادوکشیدرویاروییبهتدریجعرا ،بهبهکویتدولتکم وحمایتسیاست

و8919هدایسدالدررونددایدن.شددندمحودومزیادخساراتتحملیاوزندانبهشی(یاناز

یکدویتشدی(ه81شدهادتسدپ وکویتیشی(یانازت(دادیبرایاعدامحومصدوربا8911

کویدتشدی(یانبرایزمانترینسختدورهاین.رسیدخوداوجعربستان،بهدر8911سالدر

است.بوده

بود؛شی(یان8221سالدرعرا توسطکویتنق هع فدومدرروابطدوکشور،اشغال

فصدلدردادندد.ایدنحملدهمدیتشدویلحملدههنآامدرراکویتجم(یتازنیمیحدوددر

خدارجازکشدورگرمدیهدوابدهخداطرهداکدویتیم(مدو کهزمانیی(نیافتاد،تفا اتابستان

منجدربدهکشدتهکدهعدرا تهداجمبرابدردرمقاومتدرشی(یاننقشسببهمینبهوشوندمی

درکشورشدانازدفداعدرراخدوددوستیهنمیونانبود.زیادترونانشداززیادیشدنت(داد

وشد دیددهبادرجام(همجددشانواد امهاونهنوزبهکهحالیدرددادننشانبرابراشغال
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ازسدالقبدلکدهسابقشدانوضد(یتبدهدوبدارهشدی(یاندلیدلهمدینبه.شدمینآریستهتردید

شددد؛دورانایددندرکویددتورژیددمشددی(یانراب ددهتقویددتباعددثکددهونچددهبرگشددتند.8262

جمهدوررئدی وخمیندیامدامرحلدتکویت،به عراحملهبامخالفتدرایرانگیریموضع

ودردادایرانمدیهمسایهکشورهایباراب هبهزیادیبودکهاهمیترفسنجانیشمیهاشدن

.(9188:981ناصر،)ایرانتجدیدنظرکردهایبرنامهاولویتعنوانانقسباسسمیبهصدور

ایدرانوکویدت،ومدارمهداجرتهایاخیربنابرد یدلسیاسدیوکداهشروابدطدرسال

هجدری8921مدیسدی)اوایدلسدال9181ایرانیانبهکویتبسیارکاهشیافتهاسدت.درسدال

شمسی(ادارهکلمهاجرتکویتصدورهرنوعمجوزویدژهوویدیابدرایسدفرخدانوادگی،

ییاهدایگردشآری،ویژهبازرگانی،همچنینپیوستنبهخانوادهخواهبههمسریدافرزنددانوو

متوقدفکدرد.سدوریه،عدرا ،ایدران،پاکسدتانوافغانسدتانکاررابرایشهروندانکشورهای

دلیدلایدنموضدوع،ورودایرانیانبهکویتباچنینمحدودیتیتاکنونعمسمنتفیشدهاست.

ایایدرانبدابرخدیوکداهشسد حروابدطمن قده(www.asriran.com/ 1390)مسدائلامنیتدی

.استبیازجملهعربستانبودهکشورهایعر


 مهاجران ایرانی تأثیرگذاری
 آثار سیاسی مهاجران ایرانی بر روابط دو کشور -الف

شدی(یان-8:کردتقسیمگروهسهبهتوانمیکویتراازحیثجایآاهسیاسیمقیمایرانیان

داراینیدینایدرادروهسدتندپداخدردهکاسدبوکدارگراکثراکهانقسباسسمیطرفدارنو

ایدرانوعدرا جندگازپد کدهافدراداین.هستندملویخانوادگیوهایوابستآیوعسی 

زیادی ازچدونولیندارندچندانینفوذونیروسیاسیواقتصادینظرازگرچهدیدند،وسیب

-9شدوند؛موجدبراتدا یراتیایدرانمندافعجهدتدرتواننددمیهستند؛توجهقابلت(داد،نظر

ت(املوهستندکشورایندردولتیمشا لب(ضاوکاروکسبدارایکهمذهبسنیایرانیان

مخدالفمن قدهدربحدرانودرگیدرینوعهرباونها.ندارندانقسباسسمیایرانباپیوندیو

دارایوندانازبسدیاری.شودتامینمیاوضاعبودنورامصورتدرفقطونانمنافعزیراهستند

هداسدالازکهایرانیانی-9هستند؛ومریواییواروپاییکشورهایدرتوجهیقابلیهامایهسر

نظرازبیشترونها.ویندمیحساببهونتب(هحاضرحالدروکردهمهاجرتکشوراینبهقبل
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ایدن.ندارندخوبیراب هانقسباسسمینییبابرخوردارندومساعدیشرایطازدرومدوشغل

مدو رینیدرویتواننددنمدیکشورها،ایناقشاردیآرمانندبحرانیشرایطدراحتما نییوهگر

ون الدبزندگیزیراشوندتلقی وتجدارترواجوومیدیصدلحوورامشدرایطاسداسبدرهدا

.(8929:83چلونآروبندانی،)استشدهتنظیم روتوزادانهجریان


 و تشکیالتها  در گروه جایگاه مهاجران ایرانی

شدی(یانهاییکهایرانتوانتا یرگذاریبرونهاداردشی(یانکویتهسدتند.ترینگروهمهم

بخشیازونهدابدهایدراننیدید :شوندهایمختلفیدرس حجام(ۀکویتتقسیممیبهگروه

کننددودربرخدیازمسداجدوندانرسدماًورهبدریپیدرویمدیخمیندیهستندورسماًازامدام

بخشدیآرگروهدیهسدتندکدهبدهصدورتعلندیاز.اندصاویرامامورهبریرانصبکردهت

 خاصدییدایدرانبدهعندوانمرکدیتشدیععسهکنند،امادرعینحالهمۀونهابایراندفاعنمی

یبرخیازنویسندگانوروشنفورانازجملههستندشی(یانیکهمخالفایرانسرانجام،دارندو

 .انددرکویتبسیاراندکوپسندندیایرانرانمیهاکهسیاست

دوبدهبودنددحوومدتتداریخیدوسدتانکدهکدویتیشی(یانایران،انقسباسسمیازپ 

وبدودمدرتبطحوومدتبدهاقتصدادیمندافعلحداظبهکهسنتیجریان-8:شدندتقسیمجریان

اصددسحاتبرخددیسددتارکددردوخوامددیاتخدداذحوومددتقبددالدرراپددذیریان( ددافمواضددع

وتغییدرصدباحولسدقو کدهخواسدتارانقسبدیجریدان-9.بوداقتصادیومذهبیاجتماعی،

وفرهنآدیانجمدنبدرکدهتوانسدتسنتیجریانچارچوبایندر.بودایرانشیوهبهحوومت

(.9188:989ناصددر،)بیندددکنددارونازرهبددریراانقسبددیجریددانوبشددودمسددلطاجتمدداعی

کده"اسسمی ائتسفملی"ف(الیتدارند؛ازجملهدرکویتدرمیانشی(یانهایمختلفیحجنا

هستندکدهقدبسًاز"طرفدارانمرحومسیدمحمدشیرازی"گروهدیآر.بهایراننیدی هستند

مراجددعتقلیدددبددودهودربددینشددی(یانکویددتجایآدداهونفددوذخددوبیدارد.برخددیدیآددرنیددی

دسدتۀدیآدرنیدی.گذشدتهلبندانهسدتنددر،ازمراجدع"اهللمحمدفضدلسیدطرفدارانمرحوم"

شدی(یانحسداویکده"ویدا"اهللسیسدتانیمقلددانویدت"مانند.گرایشسیاسیخاصیندارند

 (www.shia-online.ir 1392) .هستنداصالتااهلاحساوق یفعربستان
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 جایگاه مهاجران ایرانی در میان مراجع تقلید
هایشی(یکهدرکویتمتا رازمراجعتقلیدوشی(یانایرانهستند،عبارتنداز:تشولبرخی

 شیعه دانشجویان انجمن -الف

دردانشآاهشی(هدانشجویان بدارقابدتدر،8261دهدهدانشدجوییانجمنانتخاباتکویت

بدهباتوجدههگرواینکهخاصیتاسی کردندگروهدانشآاه،درف(السیاسیهایگروهسایر

باووردند.روی"امامخط"ازپیرویبهانقسباسسمیپیروزیازمذهبی،ب(دقویهایزمینه

دروشدی(یانمیداندر"شدیرازیجماعدت"ف(الیدتتشددیدبداوشی(یانمیاندرشوافایجاد

قائمده"و(امدامخدط)"الحدرها سدسمیهقائمده"عنداوینبهقسمتدوبهمیبوردانشآاه،گروه

وشددهتقسدیم(شدیرازیجماعدت)یافدتتغییدر"الحیاهوالحبقائمه"نامبهاخیراکه"الحره

دانشجویانانجمنانتخاباتدرجدولوخرهایردهبهشی(یانتنیلمابین،موجبفیاختسفات

.(8929:61دارد)چلونآروبندانی،ادامهتاکنونوضعگردید.اینکویتدانشآاه


 االجتماعیه الثقافیه معیهج -ب

هدایف(الیدتبهخاطرامامکهخطپیروانقسباسسمی،شی(یانپیروزیازب(دهایسالدر

تحدتاجتمداعی-فرهنآدیانجمدنتشدویلبهبودند،اقدامفشارتحتدولتسویسیاسی،از

.رزیدنددومدیمبدادرتسیاسدیعقیددتیهدایف(الیتوجوانانجذببهکهکردندفو عنوان

دسدتآیریبدا8911سالدر.رسیدخوداوجبه8911تا8913هایسالدرگروهاینتحرکات

شورایاینبهوابستهشی(یانازگروهی کدهراجدیددیگروهدولتومنحلوناداریگروه،

،)سدیفیشددت( یدلانجمدنعمدسایدنوت(یدینشدورااعضایعنوانبهبودنددولتبهوابسته

8911:69-63.)



 خویی اهلل آیت جماعت -پ

بداکردندد،ولدیمدیتقلیددخدوییاهللویدتازشدی(یاندرصدبیشترین8996سالازقبلتا

وجدوانقشدردرویدژهبدهکویدتجام(دهخمینیبدرامامافوارتا یرواسسمیانقسبپیروزی

.یافدتتندیلدومبدهرتبدهخدوییوقدایمقلددینت(ددادوکدردتغییدرنسبتاینکردهتحصیل

سدپ وعظدامگلپایآدانی،سدبیواریویداتازوشددهدسدتهچندایشانفوتازمقلدین،پ 



 (93)پیاپی  32 تابستان، 23شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 122
 

بدهکمدیت(ددادوسیسدتانیوقدایازویات،عمددتااینوفاتازپ وکردندمیتقلیداراکی

(.8962:891کردند)همدانی،رجوعمراجعسایر
 

 امام خط جماعت -ت

پیدروزیوب(ددازقبدلکدهبدودمهدریعبداسسدیدمرحومجماعتاینروحانیبارزترین

امداممقلددین.داشدتکویدتدرامدامخدطپایآداهتقویدتدرسدیاییبهانقسباسسمیسهم

گرفدتوقدراراولردهدرویافدتافدیایشمراجعسایربهنسبتکیفیوکمینظرخمینیاز

وندانازگروهی واراکیاهللویتبهگروهیوماندهباقیخودتقلیدبرایشانرحلتازپ 

واسدت"وال(صدر"ندامبدهماهانهاینشریهدارایجریانووردند.اینرویایخامنهاهللویتبه

برگدیاریووموزشدیاردوهایبرپاییوجوانانوموزشوخیریهاموردرگستردههایف(الیت

(.8913:62زاده،)متقیدهدمیانجامفقهیوعقیدتیهایکسس


 احقاقی حسنمیرزا  جماعت-ث

رزامیدپددرش.اسدتوذربایجداندراسدووقریهمتولدوا صلاحقاقی،ایرانیحسنمیرزا

وبدودهعلدماهدلازنیدیعلدیرزامیدبیرگشبرادروبودهعرا مقیمعلمایازاحقاقیمهدی

(عربسدتانا حسدا من قده)حساوینشی(یاتقلیدمرجعکرد.ویهجرتکویتبهقبلهاسال

بدهحسنمیرزااو،برادشفوتازپ .کردندمیتقلیداوازاحساییاحمدشیخپیروانوبوده

وحودومتیدسدتآاهدرنفوذباو روتمندشی(یانازعموماویمقلدین.شدت(یینمرجععنوان

.هستندهارمچردهدرمراجعسایرمقلدینبامقایسهدرت(دادحیثاز

پدایدرمجموعبرخسفنفوذمذهبیواجتماعیقویمهاجرانایران،نفوذسیاسیونهاهم

اینتحو تبهپیشنرفتهاست.ونهانسبتکمیدرمجل کویتدارنددودرهیداتدولدت

شددی(یانکویددتدووزیددر،پددنجکرسددی9189سددالنیددیازنفددوذزیددادیبرخددوردارنیسددتند.از

.کرسی(وچندمنصبحوومتیدیآررادردستدارند93جل )ازنمایندگیم


 مهاجران بر روابط دو کشور و فرهنگی آثار اجتماعی

 های فرهنگی و علمی فعالیت -الف

هددایددابخشدیازمهدداجرانایرانددیف(الیددتخددودرادرکویدتنددهدرچددارچوبخددانواده
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هدایکنند.مذهبشی(هوهمبستآیمیهایاقتصادیبلوهدرقالبدینیووئینیارائهحوزه

شودکهاینمدذهبوندوعف(الیدتونبیشدترازهدرهایوئینیونباعثمیدرونیوسمبل

ونهاازاینطرید بدرتحدو تسیاسدیوچیییمهاجرانایرانیرابهیودیآرنیدی کند.

بیشدتربدودبدهگذارندد.ایدنتا یرگدذاریقبدلازانقدسباقتصادیایرانوکویتتدا یرمدی

رفتوواعظانمذهبیهرسدالهبدهکهنمایندهمذهبیشی(یانازمن قهفارسایرانمینحوی

رفتند.ب(دازانقسبنییادامهیافت؛هرچندسیاسیشدنموضوعازارتباطداتونکشورمی

شی(یانباایرانکاست.

هدایگونداگونیدتدرف(الونهداوض(یتمناسباقتصدادیشدی(یانباعدثشددهاسدتتدا

حسدینیه11مسدجد،91بدیشازدیندیحضدورداشدتهباشدند.اقتصادی،اجتمداعی،فرهنآدیو

وصدهادیوانیدهبدرایشدی(یانبسدترمناسدبیرابدرایکتابفروشی،چندینکتابخانه89،رسمی

(.شدی(یاندرکویدت11 :8966)کریستال،شانفراهمکردهاستهایفرهنآیوتبلیغیف(الیت

کنند.هایمخصوصخودرابرگیارمیپردازندومراسمهایمذهبیخودمیزادانهبهف(الیتو

کنندد؛مانندد:حسدینیهسدیدهادرکویتمراسمخودرابازبانفارسیبرگیارمدیبرخیحسینیه

مجتبیمهری،حسینیهاشوانیه،حسینیهسیدمحمدمن قهشر ،دیوانیهوحسینیهمسجدمیرزای

ربداب.همچندینهایعشا الحسینوعلیاکبروحسینیهبدیبدیی،مسجدش(بان،خیمهشیراز

هایعصرتاسوعارابهسخنرانیی روحانیشدی(هتلویییونرسمیکویتنییبخشیازبرنامه

(.(kuwait.icro.ir1392 دهدمیاختصاص

واقتصدادیومدالیتمودننیدیوفرساطاقتگرمایوهواییووبخاصشرایطعلتبه

بهکویتیوافرعسقه بهونانازبسیاریسا نهایرانسیاحتیوزیارتیمناط بهشی(یان،ویژهها،

91حددود8911سدالدر.کننددمدیفدراهمرافرهنآدیت(املوتبادلوزمینهکردهسفرایران

اند.بودهکشوراین(یانشیازونانبیشترکهاندکردهسفرایرانبهکویتشهروندانازنفرهیار

هیاروییایزیارتیوسیاحتیبرایسفربهایدرانوبازدیددازامداکن91ا نهحدودهمچنینس

.( www.alummah.ir1392 )شودمیزیارتیوسیاحتیصادر

هدایمهدمحضدوروظهدورشدی(یاناسدت.شدی(یاندرازعرصدهنیدیهایدانشآاهیعرصه

هایمختلفدانشآاهی،چدهدرسد حاسدتادانوعنوانمسؤو نبخشدانشآاهکویت،چهبه
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دانشجویانشدی(یبداوزادیوارد8.چهدرفضایدانشجویی،حضورخوبوقابلقبولیدارند

هدایدانشدجوییخواننددودرتشدولدانشآاهشده،بدونحساسیتجددیدرسخدودرامدی

بیدارند.هایخووف(الیتدهندنشانمیحضورجدیومؤ ر


 گسترش زبان فارسی -ب

توجدهیویازو ارمهاجرانایرانیدرکویتگسترشزبانفارسیدراینکشوراسدت.بدا

وشددتاسدی کویدتدر8219سدالدرادبیداتدانشودهکویت،درمهاجرایرانیانوجودبه

شدد.بدامدیجدامانکویتدانشآاهدرفارسیزبانبهادبیوعلمییهارشتهازبسیاریتدری 

تباروتدری توجهبهاشتراکزیادزبانفارسیبازبانعربیوت(دادفراواندانشجویانایرانی

شدود.درحدالرومدیونتوسطاساتیدایرانی،اینزبانم(مو ًبااستقبالزیادمتقاضدیانروبده

سد حمقددماتیبدهحاضرکسسزبانفارسیدرایندانشآاهدایراستکهدوکدسسوندر

صددورتجداگانددهبددرایدانشددجویاندختددروپسددرویدد کددسسبددا تربددرایهددردوگددروه

 (.8962:892دانشجویاناست)همدانی،

عسوهبردانشدآاه،زبدانفارسدیدرمرکدیخددماتاجتمداعیووموزشدیمدداومکویدت

مجتمدعوالت(لدیممرکدیخدمدهال»شودکهتوسطاستادانورزیددهوتحدتعندوانتدری می

هایهنریهایکوتاهمدتبرایزبانفارسیورشتهکند.اینمرکی،دورهف(الیتمی«المستمر

کندووموزشونبهابتودارراییندیفرهنآدیایدرانشناسیبرگیارمیایوروانوفنیوحرفه

وکدادمیهمچنینرایینفرهنآیجمهوریاسسمیایدراندرکویدتبداهموداری9بودهاست.

وموزشیسالفوردکهی مؤسسهخصوصیم(تبرواقعدریودیازمنداط پرجم(یدتکویدت

هایمبتدیوی دورهکسسمتوس هبدرایاست،موف شدهطیپنجسال،پنجدورهکسس

هدابدااسدتفادهازمدرسدانایدرانوومدوزشزبانبرپاکند.درایدنکدسسوموزانعربفارسی

هدایووایدیواژگدانفارسدی،بداتمدرینمدداوم،یدادگیریوکداربردنهنواتدستوریونشدا
                                                                                                                                             

درصدد21رودوبداشد(باتمختلدفخدودبدیشاز زمبهیادووریاستکهدانشآاهکویت،دانشآاهملیبهشمارمی.8
گیرد.میف(الیتدانشآاهیکویترادربر

سنفردرمحلدانشودهدختران/کدس89ایندورهشاملچهارکسساست:کسسعمومیفارسیمقدماتیباشرکت. 9
نفر/کسسویژهافسرانگاردساحلیکویتکهباتوجهبهنیازفراگیریاینزبدان89فارسیمقدماتیویژهبانوانباشرکت

نفدر31هدایوزادبدرایافدرادمتفرقدهبداشدرکتروسدت/کدسسبرایایندستهازافراداینکسسبااستقبالخوبیروبده
(.8913:19)خاکرند،
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ایکلماتراباقواعدگفتاریومدوزشدهددکدهازکداروییخدوبیبرخدورداربدودهمحاوره

هاعموماًازکارمنداندولتوم(لمدانمددارسوبازاریدانکنندگاندرایندورهاست.شرکت

براینرایینیفرهنآیباگشایشوموزشآاهایرانیدانهستند.عسوهازکشورهایمختلفعربی

درمن قهسالمیهکویت،ی کسسوموزشیباشرکتهشتنفردایرکردهاست)خاکرندد،

8913:11-13.) 

هایزبدانفارسدی،درمقداطعمختلدفدرطدولرایینیفرهنآیعسوهبربرگیاریکسس

دیبان،نویسندگانوبیرگانمتفورایرانیهایمت(ددیدرخصوصش(را،اسال،سالیانهنشست

کند.همچنینبیرگداشتشاعرانبرگیاروبهم(رفیدستاوردهایعلمیوادبیایراناقداممی

ورفرهیختآدانضدنامیایرانمانندفردوسی،س(دی،حافض،مولویو...درمحلرایینیوباح

گردد.واندیشمندانکویتیوخارجیبرگیارمی


 ( 1ها و اقوام ییرات جمعیتی )خانوادهتغ -پ

مهاجرتایرانیانبهکویتباعثتغییراتجم(یتیدراینکشورشدهوبدرت(ددادجم(یدت

اینکشورافیودهاست؛حتیبرخیمهداجرانقددیمایراندی،اکندونعدربوشدهروندکدویتی

اندد؛کویتبدودهترینگروهمهاجر یرعربساکندرایرانیانپرجم(یت8299هستند.تاسال

درصدد1/66بهطوریکهنسبتاینمهاجرانبهمجموعمهاجران یرعربدیآرتااینسدال

نفدر91621نفرجم(یتکویت،316612،از8211(.درسال8962:993بودهاست)همدانی،

(،کهشمارقابلتوجهیازجم(یت8931:1ایرانیبودند)سفارتشاهنشاهیایراندرکویت،

شدیخندوری،)بدهپنجداههدیارنفدررسدید8219-8213اند.اینت(داددرسدالشدهراشاملمی

هایدولتکویدتشدمارایرانیداندرایدنکشدور.درچندسالاخیربنابرسیاست(8962:892

بسیارکاهشیافتهاست.صدوروییابرایوروداتباعایرانیبدهکشدورکویدتبدهدلیدلایجداد

درصدداز9173ت(ددادمهداجرانحددودا8223مهاجران،منعشدهاست.درسالناامنیتوسط

میلیدونیکویدتاخدراجشد.دراینسالحدودنیمدیازجم(یدتدومیکلجم(یتراشامل

ت(ددادمهداجران(.23-8962:29مجتهددزاده،)خانوادهایرانیبهایدرانبرگشدتند9111.شدند

.گخلیجفارسافیایشیافتهاستهایب(دازجندوبارهدردهه
                                                                                                                                             

امتا رازجنوبایران،بهم(نیخانوادهوفامیلاست.اقوامدراینج. 8
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 به هزار نفر -2113تا  2111سال  -آمار تقریبی جمعیت کویت -2جدول 

 سال
 0222سال 

 میالدی
 0212سال 

 میالدی
  0212سال 

 میالدی
  0212سال 

 میالدی
8211922999123891 کل جمعیت

United Nation population Division(2013), Wold Bank(2107). Department of Economic and 

Social Affairs 



دهندد.هایایرانیبومیکویتتشویلمدیهایایرانیدرکویترافامیلترینخانوادهمهم

دشددتی،اشددونانی،،بوشددهری،وزان،بهبهددانیفددالم(رفددی،الایرانیددانبددومیکویددتعبارتنددداز:

هدادرکویدتبدرایخدودحسدینیه.تمامایناقواموخدانواده ری،الشمالیوبلوشیال(وضی،

هدد8993اند.بهطورمثالالم(رفدیدرسدالاندوم(مو نامخانوادهخودرابروننهادهساخته

دارایدنافدرادسرشدناسوسدرمایه8(.8218:891)جدواهری،م(رفیراتاسی کردنددحسینیه

ابطایرانوکویتنداشتهاست.هادرکویتف(الهستنداماف(الیتونهاتا یریدرروخانوده
 

 آثار اقتصادی مهاجران بر روابط دو کشور
کویتباعثایجادمشوستیازنظرکمبودنیرویانسدانیبدهویدژهدربخدشکمجم(یت

دهنددوایدنکمبدودرامدیکارگریساختمانیشد.بنابرایناکثرکارگرانراخارجیانتشویل

هداگذاریخارجیگذاریدرکویتمان(یدرسرمایهتسرمایهقوانینسخاند.اماجبرانکرده

تواننددبدرتصدمیماتدولدتتدا یرمدیبازرگانانوتجارتاحددودیدراینکشوربودهاست.

دولتتماممنابعاقتصادیعمددهکشدوررادرگیرندهاصلیدولتاست.بآذارند،ولیتصمیم

لیشدوکلنفتتحتنفوذمسدتقیمسیاسدیصن(تنفتکویتم8261کنترلدارد.درسال

هایکویدتدرصدزمین26است.منبعدیآرقدرتزمیناست،کهوبروکراتی دولتبوده

91درصدازنیرویکارکویتدراستخدامدولتاست.همچندین29 درمالویتدولتاست.

ازونجایی (.8829-8962:8812 هایپارلماندراختیاردولتاست)النجار؛درصدازکرسی

وسیاسیکشورتحتکنترلدولتاسدتودولدتنیدیبدهشدیوه کهتقریباتماممنابعاقتصادی

شود،مهاجرانازقدرتچندانیبرایتا یرگذاریبردولتکویدتمینیمهدموکراتی اداره

ازنظراقتصادیبرخوردارنیستند.
                                                                                                                                             
1. http://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=452 
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 ها نیروی کار، میزان اشتغال و تراز پرداخت -الف

کنند؛نیرویانسانیخارجیدرکویتعمدتاًدردوبخشخصوصیودولتیف(الیتمی

گدرددکدهبایددمیدربخشدولتیطب تقاضایدولتیاسازمانعمومیمربوطهمجوزصادر

مدتاقامتراوزارتکشوراعسمکند.مجوزکداردربخدشخصوصدیبدراسداستقاضدای

کداروامدوراجتمداعیتهیدهشدود.بدهنقدلازروزنامدهالقدب وزارتکارفرمااستکهبایداز

دهدمرانفدررسدیدهاسدتورتبده33166به8921کویتنیرویکارایرانیدرکویتدرسال

(.(fa.tpo.ir, 1392  اینوماربهشددتکداهشیافتدهاسدت.28کسبکردهاست.البتهدرسال

هایمختلفاقتصادیف(الیدتدرصداتباعایرانیدربخش19وابستهکاردرکویت اعسمطب

بسیاریازونهادرمشا لفندی،پیمانوداری،پیشدوی،پیراپیشدویو...ف(الیدتدارندد.8.دارند

هایمهاجرایرانیباعثشدهبخشیازنیرویکارکشورکویتتأمینگدرددوبنابراین،نیروی

مشولیبرایتأمیننیرویکارخودنداشتهباشد.اینکشور

گذاریدراینکشدوراسدت.ازو اردیآرحضورمهاجرانایراندرکویتافیایشسرمایه

روندباتوجهبهشرایطم لدوباقتصدادیاقددامبدهمیبسیاریازمهاجرانایرانیکهبهکویت

درومدهاییکهدراینکشدوربدهدسدتکنندوعدهدیآرهممیگذاریدراینکشورسرمایه

کنندتاازاینطری تاب(یدتایدنکشدورراکسدبکنندد.میگذاریوورنددرونجاسرمایهمی

گذاریخارجیدراینکشدوربنابراینحضورمهاجرانایرانیدراینکشورباعثرشدسرمایه

ارزکویدتبدامحوریدتایرانیدانهدایاقتصدادیازجملدهبدازارشود.بسیاریازف(الیتنییمی

سامانیافتهاست.ازتأ یراتاقتصادیدیآرمهاجرانافیایشدرومدارزیایراناست.ازونجا

فرسدتندباعدثمدیکهمهاجرانایرانیدرومدحاصدلازاشدتغالخدوددرکویدترابدهایدران

قتصادایرانخواهددگذاشدت.شوندواینمسئلهتأ یرمثبتیبرامیافیایشدرومدارزیکشور

همچنینمهاجرتایرانیانباعثشدهبخشیازنیرویبیوارصداحبشدغلبشدوندوبخشدیاز

مشوستبیواریایرانحلبشود.دوجدولذیلومدارایرانیدانشدا لدرکویدتوبرخدیاز

 کند.ونهارام(رفیمی
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نفدرازایدراندرکویدتمشدغولبدهکدار91111درجدولبا طب وخرینومدارحددود

انددربخشفدروشوهتلدداریورسدتورانهستند.بیشترایرانیانکهبهکویتمهاجرتکرده

ب(ددازفدروشوهتلدداری،دربخدش نفرذکرشدهاست.86999مشغولهستندکهت(دادونها

نفرمشغولبدهف(الیدت9386نفروب(دازوندرصن(تبا9199اجتماعیوشخصیباخدمات

هستند.نوتهقابلتوجهاینکهت(دادزناننسبتبهمردانمهاجرخیلیکمتروبیشترینونهادر

 نفرمشغولبهف(الیتهستند.699بخشفروشوهتلداریورستورانباجم(یت



 هاجرتی دولت کویتهای م ها و سیاست واکنش 

ر متشویلاقلیتیمهمدرکویدتهایفو روشنشدکهمهاجرانایرانیبهبابررسیداده

اندازحضورخدوددرپیشدبردروابدطدوکشدورهای زمبرایتا یرگذاری،نتوانستهوپتانسیل

وبرخدیهایاجتماعیواقتصادیکویدتهاوسیاستبهرهببرند.برخیازعللوندرواکنش

ایرانبهمهاجرانواهدافمهاجرانایرانیدرمهاجرتبدهکویدتد یلدرعدمتوجهدولت

 نهقتهاست:
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هایشورایهمواریخلیجفارسازمهاجرانبهعندوانکویتدرچارچوبسیاست -8

هایسیاسدیی ابیارسیاسیدرزمانبحراناستفادهکردهاست.اخراججم(یونهادربحران

فارسحاکیازوناست.استفادهبیشترازمهاجرتبهعنوانابیارکنتدرلهجنگخلیجازجمل

هدایچ ورخانواده"شود:توسطخانوادهحاکمتوسطعبدالهادیخلفاینگونهتوصیفمی

اندد.حاکمبهتدریجمهاجرترابهعنوانابیارهاییبرایحفض باتخانوادیشاندرنظرگرفته

هددایشددورایهمودداریرابدداگددذاریمدددیریتمهدداجرتدولددتسیاسددتکنتددرلمهدداجرتو

کندتابتوانندجوامعخودرادرسد حیخدردشدولدهنددوبتواننددابیارهایجدیدمجهیمی

 .(Khalaf, 2010: 48)هایتمامساکنیندرحی هقلمروخودوورندف(الیت

یسددتمکفالددتیدداهددایدولددتکویددتدرقبددالمهدداجران،سازجملددهدیآددرسیاسددت -9

اسپانسریاستکهچالشبرانآییتدرینویژگدیمهداجرتدرشدورایهموداریودرکویدت

شدود.استوباعثبرتریشهروندانبرمهاجرینوکنترلونهاتوسطکارفرمایانودولتمدی

وورند.اینامرطب اینسیستمتمامساکنینخارجیاجازهکارازاسپانسریاضامنبهدستمی

کنددواجدازههرگوندهگرانرابهعنواننیرویکدارموقدتومحددودبدهدورهم(دینمدیکار

 (.919-8921:916دهد)اولریوسون،استثماریرابهکارگرانمی

هایترمیمجم(یتکشوروافیایشونازدیآرسیاستهایدولدتکویدتسیاست -9

یگذاشدتهاسدت.ایدنرونددندوعیدرقبالمهاجراناستکهبرمهاجرانایرانیتا یربدهسدیای

رقابترابینکشدورهایشدورایهموداریخلدیجفدارسبدرایاسدتفادهازمتغیدرجم(یدتدر

افیایشقدرتملیایجادکردهاست.جم(یدتکویدتازنیدید بدهدومیلیدوننفدردرسدال

ب(یدتمیسدیبهبیشازچهارمیلیوننفردرحالحاضررسیدهاست.کویتبااع ایتا9111

بهبرخیاعراببادیهنشیندرمرزهایشباعرا وحتیکشورهایجندوبوسدیاایدنرونددرا

 افیایشداهاست.هرچندکمترشاملایرانیانشدهاست.

دیآرسیاستدولتکویتایجادت(ادلجم(یتیبینمهاجراناست.هدرازگداهیبدا -3

هداجرانبرخدیکشدورهارااخدراجواتخاذسیاستییابابحرانسیاسیخاصی،دولتکویتم

کند.درچنددههاخیراینجایآیینیبهضررمهاجرانبرخیدیآرازکشورهاراجایآیینمی

مهاجرانایرانیوفلس ینیوبیشتربهنفعمهداجرانهنددیوبنآسدشدیوپاکسدتانیومصدری

 بودهاست.
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رتحدتکنتدرلدولدتاسدتووسیاسیکشدو ازونجاکهتقریباتماممنابعاقتصادی -9

شددود،مهدداجرانازقدددرتچندددانیبددرایمددیدولددتنیددیبددهشددیوهنیمددهدموکراتیدد اداره

تا یرگذاریبردولتکویتبرخوردارنیستند.برایداشتنقدرتتا یرگذاریبایددازقددرت

اریگدذگذاریدرکویدتمدان(یدرسدرمایهاقتصادیبرخورداربود.اماقوانینسختسرمایه

فددراوانایرانیدداندرایددنکشددوراسددت.درنتیجددهمهدداجرانایرانددیازقدددرتاقتصددادیکمددی

هاشدهاست.برخوردارندواینباعثکاهشتواناییتا یرگذاریبرروابطدولت

کننددوتدوجهیدولتوشهروندانکویتبهایرانیانمهاجربهعنواناجنبینآاهمی -1

وهدی حدیبدولتدییبهدلیلعدماجازهدولتبرایتشدویلحدیب،نیایرانیانبهونهاندارد.

دنبدالدرومدداضدافیوهمهداجرانبدهمچندیناند.ایرانییتشویلندادهحیب یردولتیحتی

وگداههسدتندکدهاگدرف(الیدتدوهایسیاسیتمایلیندارنداندازبیشترهستندوبهف(الیتپ 

 تشویلحیب یردولتیبهضررونهاخواهدبود.دواخراجخواهندش؛سیاسیداشتهباشند

اندوتمایلیبهتا یرگذاریبرروابدطمهاجرانبهد یلاقتصادیبهمهاجرتپرداخته -6

 دوکشورندارند.

دولتایرانبهمهاجرانکویتتوجهچندانینداردوهنوزنتوانسدتهاسدتازپتانسدیل -1

کهبهنسبتجم(یتاینکشور،درصددمهمدیراهیارنفریمهاجرانایرانیکویت91تقریبا

 برداریمناسبکند.دهندبهرهتشویلمی

درصددی99حضورمهاجرانایرانیمتا رازمسایلامنیتیوسیاسیشددهوجم(یدت -2

شی(یکویت،حساسیتونکشوررانسبتبهمهاجرانایرانیبا بردهاست.اینروندتاکنون

تدرینوسدیبونمتوجدهمهداجرانرازونشیبفراوانکدردهومهدمروابطدوکشوررادچارف

 ایرانیبودهاست.

 

 گیری نتیجه
اینمقالهس(یدراینداشتهمدلیارائهوبراسداسون،چرایدیمهداجرتوو دارسیاسدی،

چدارچوبنظدریایدناجتماعیواقتصادیمهاجرانایرانیبرروابطدوکشوررابررسیکند.

ایکدهدرایدنتحقید تدریننظریدهدهازنظریاتوچرایدیمهداجرتاسدت.مهدمتحقی استفا

تدریند یدلازمهدماستفادهشده،نظریهجذبودفعومدلهیینهوفایدهاست.براسداسون
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توانبهعواملاقتصدادیازجملدهوضد(یتبهتدراشدتغال،میمهاجرتایرانیانبهکشورکویت

همهایدنعوامدلبدهدلیدلبداقیمانددندرپرتوقیمتنفتاشارهکرد.درومدبا ورفاهبیشتر

س وحدستمیددرمن قهخلیجفارسازجملهکویتدرس حرقدابتیدربافدتجهدانیاسدت

کهمییانیازعقسنیتاقتصادیرادربینمهاجرانباعثشدهاست.

گدرفتنتاب(یدتایدنکشدورشانومهاجرانقدیمیایرانیدرکویتبهدلیلسابقهطو نی

دردولتوجام(هکویتنفوذدارند.امامهاجرانجدیددردولدتنفدوذچنددانیندارنددوتدا

هدایایراندیببدومیبکویدتازجایآداهاقتصدادی،خدانوادهحدودیبرجام(هتأ یرگذارهستند.

برروابدطسیاسدیتوانندتا یرزیادیاجتماعیوسیاسیبا ییدراینکشوربرخوردارندومی

واقتصادیدوکشورایرانوکویدتداشدتهباشدندامدابدهگسدترشروابدطدوکشدورکمودی

تدوانگفدت؛ف(الیدتدرموردتا یرسیاسیمهاجرانبرروابطسیاسیدوکشدورمدیاند.نورده

شی(یانوایرانیانشی(یدرکویتعاملیدرکاهشروابطدوکشوربود.ب(دازوقدوعانقدسب

شی(یانایرانیدرکویتازاستقراری نظاممذهبیاسدتقبالکردندد.ف(الیدتشدی(یانو8996

کنندهبودوبههمیندلیلدولتکویدتایرانیانمقیمدراینکشوربرایمقاماتکویتینآران

انبرایمقابلهباف(الیتشی(یانوایرانیانمقیموحفضنظموامنیتاقداماتیرااتخاذکرد.جری

انقسبیشی(ینییدرکویتبهف(الیتپرداختوباعثکاهشروابطبیندوکشدورشدد.ایدن

تشدیدشد.اماطیجنگکویدتوعدرا روابدطبدیندوکشدورایدرانو8911رونددردهه

کویتگسترشیافت،راب هدولتباشی(یانبهبودیافتوهمچنینمهداجرانکمتدریاخدراج

شدند.

وفرهنآدیرسوموودابانجاموونهاراجتماعیوفرهنآیمهاجران،حضوردرموردتا ی

زبدان.دهددمیقرارتا یرتحتحدودیتارایبانمیکشورهایفرهنگنییمادریزبانبهتولم

هداوموسسداتدولتدیبدهومدوزشزبدانفارسیدراینکشورگسترشیافتهاسدتودانشدآاه

کده تدوانگفدتمدیتصادیمهاجرانایرانیبدرروابدطدوکشدورازو اراقپردازند.فارسیمی

همچندینهایمهاجرایرانیباعثشدهبخشیازنیرویکارکشورکویتتدامینگدردد.نیروی

روندباتوجهبهشرایطم لدوباقتصدادیاقددامبدهمیبسیاریازمهاجرانایرانیکهبهکویت

اینطری تاب(یتاینکشورراکسبکنند.ازتأ یراتکردهتاازگذاریدراینکشورسرمایه

اقتصادیدیآرایناستکهمهاجرانایرانیدرومددحاصدلازاشدتغالخدوددرکویدترابده
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شوندواینمسدئلهتدأ یرمثبتدیبراقتصدادمیفرستندباعثافیایشدرومدارزیکشورمیایران

کدارصداحبشدغلباعثشدهبخشیازنیرویبدیگذارد.همین ورمهاجرتایرانیانایرانمی

کاریایرانحلشود.بشوندوبخشیازمشوستبی

گدذاریایرانیدانمقدیمگذارانایرانیبرزبانفارسیوسرمایهرسدتاکیدسیاستبهنظرمی

کویتدرایراندومسیریباشدکهبهترازمتغیرهایدیآر،بتواندروندتا یرگدذاریمهداجران

برروابطدوکشوربهبودبخشد.ایندوحوزهازحساسیتکمتریبرخورداراستوهدردورا

کشورتمایلبهگسترشوندارند.موضوعدیآرکهدرروابطدوکشورمغفدولماندده؛عددم

هداوب(ددازاخدراجونهدااستفادهازمتخصیصنحوزهبهداشدتاسدتکدهدراوایدلفلسد ینی

حوزهبهداشتکویتف(الهستند؛بنابراینتمرکیرویاینحدوزهنیدیهادرهاومصریهندی

توانددرگسترشروابطدوکشورمو رباشد.می

موضوعراهبردیدیآرایجادوابستآیمتقابدلدرروابدطدوکشدوراسدت.تقاضدایزیداد

هدرایدرانهایزیارتیدرایرانوپیوندهایفامیلیگسدتردهایشی(هبهاستفادهازموانکویتی

توجهباشد.بندابراینبایددازایدنپتانسدیلبداموضوعینیستکدولتکویتبتواندبهونبی

گذاریوتوریستازکویتوافیایشحضورایراندربخشصن(توبهداشتجذبسرمایه

وایجادوابستآیدوجانبهاسدتفادهکدردتداازتا یرگدذاریمهداجرانبیشدتربهدرهبدردوتدا یر

درمجمدوعچدونمهداجرانایراندیبیشدتردرحدوزههایسیاسدیرابدهحدداقلرسداند.طمتس

 کارگریوخدماتمشغولندبهراحتیامواناخراجوجایآیینیونهاوجوددارد.
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