فرهنگ

قلمرورفاه

فرایند پیوندیابی مهاجران

از چهار نقطه ممکن اســت که
فرایند پیوندیابــی مهاجران به
جامعه کانادا ناکام بماند :فضای
نهادی ،رســانهها ،اقتصاد (بازار
کار) و اجتماعات
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عمومی دارند اما از نظر اقتصــادی نمیتوانند تجربهای موفق
داشته باشــند .شــاید باید این موضوع را به ســرمایه انسانی
(تحصیالت ،زبــان انگلیســی و مانند اینها) و یــا مولفههای
مهاجرتی (رســته مهاجرتی یا قدمت مهاجرت) نسبت داد اما
پژوهش کاظمیپور نشان میدهد لزوما چنین نیست .کاظمیپور
با تحلیل پیمایشها و دادههای آماری گوناگــون درباره تاثیر
تبعیض در ناکامی اقتصادی مسلمانان نتیجه میگیرد که واقعا
روندهای تبعیضآلودی وجود دارد که مسلمانان را از رسیدن به
موفقیت اقتصادی باز میدارد.
بر همین اســاس اســت که کاظمیپور از «اقتصاد اجتماعی»
ســخن میگوید و مینویســد «ارابه اقتصاد را صرفا چرخهای
فنی و تخصصی به حرکت در نمیآورد» (همان .)۲۲۸ :مثالی
که نویســنده از پژوهشــی در اینباره میآورد روشنگر است.
پژوهشگری به نام اورئوپولوس « ۶هزار درخواست کار ساختگی
از متقاضیانی فرضی با نامها متفاوت و از جمله نامهای ترکیبی
(نام بومی همراه بــا نام خانوادگی خارجی) بــرای کارفرمایان
کانادایی» (همان )۲۲۹ :فرستاد و نتیجه این بود که کسانی که
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نام و نام خانوادگی انگلیسی داشتند بیشتر از نامهای ترکیبی یا
خارجیها به مصاحبه دعوت شدند.
پیچیدگی وجه اجتماعی اقتصاد را بایــد در اینجا دید و وضع
مســلمانان مهاجر به کانادا در اقتصاد را بــا مالحظه این وجه
بازنگری کرد .کاظمیپور پس از بررسی و تحلیل پیمایشها و
آمارهای مرتبط با وضعیت مسلمانان در کانادا بر همین تبعیض
صحه میگذارد و مینویسد «آنچه مسلمانان گزارش میکنند
نه صرفا تصوراتی ذهنی و بیپایه کــه پدیدهای واقعی و جدی
است» (همان.)۲۴۸ :
این بخش از بخشهای بسیار جذاب و
خواندنی این کتاب است و به همین
راهحلها
دلیل است که بیشتر به آن میپردازم.
کاظمیپور یافتههای فصول قبل را
چنین جمعبنــدی میکند« :گرچه
مســلمانان در کل از زندگیشان در
کانادا راضیاند اما در مقایسه با دیگر مهاجران اعتماد کمتری به

