مهاجرت؛ عوامل و انواع آن
میرزاد
چکیده
مهاجرت پدیده ای که همواره هم آغوش و همدم آدم ها بوده است و از سپیدهدم تاریخ بشری تا به امروز به شیوهها و چهرههای گوناگون
جریان و به تداوم خود ادامه داده است ،نميتوان فصل و مقطعي از تاریخ و سرگذشت آدم را یافت که عاری و تهي از هجرت و نقل
مكان افراد و گروه های بشری باشد ،مهاجرت یكي از چهار عامل اصلي تغییر و تحول جمعیت بوده و به دلیل ماهیت خود مي تواند عالوه
بر تغییرات دراز مدت و طوالني ،آثار سریع و کوتاهمدتي را نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کند و تعادل یا عدم تعادل هایي را در
جمعیتهای تحتتأثیر خود به وجود بیاورد .با تحقق یافتن مهاجرت به برهان های مختلف و ورود خانواد های مهاجر به شهرها و
کشورهای مهاجرپذیر ،مهاجرین ،اولین تجربه های حضور خود را با تفاوت های اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و محیطي جستجو خواهند
کرد .با مهاجرت نه تنها محل زندگي افراد تغییر مي یابد ،بلكه وضعیت اجتماعي آنها هم دچار دگرگوني مي شود.
علت مهاجرت برای افراد با ویژگيهای مختلف شخصیتي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و سیاسي ميتواند متفاوت باشد و مشخص است
که نتایج و پیامدهای متفاوتي با خود به همراه خواهند داشت .این نوشتار سعي بر آن دارد نگاهي کوتاه به چرایي مهاجرت ها ،انواع
مهاجرت ها و پیامدهای آن داشته باشد .کلید واژه ها :مهاجر،انگیزه ها ،انواع ،پیامدها.
مقدمه
انسانها در درازای تاریخ در اثرِ عوامل متعدد اقدام به مهاجرت و ترک دایمي یا مؤقتي زادگاه و زیستبوم آبایي خویش نمودهاند.
عوامل شایع مهاجرتهای اجباری عمدتن آفات طبیعي مثل طوفانها ،زمینلرزههای ویرانگر ،خشکساليهای مداوم ،قحطي ،عدم
دسترسي به آب و منابع آبي و جنگها و درگیریها معرفي شده است ،ولي مهاجرتهای داوطلبانه که بیشتر در سدۀ بیستم رایج شده،
بخشي از تالش و فطرت طبیعي بشر برای دستیابي به شرایط بهتر زندهگي و معیشت ميباشد .بعد از ختم جنگ دوم جهانيکه منجر به
دو قطبيشدن جهان و آغاز جنگ سرد گردید ،کشورهای غربي به منظور اِعمال فشار به رقیبان خویش در بلوک شرق و اقمار آن ،دست
به اقداماتي زدند تا زمینۀ فرار و مهاجرت از این کشورها را مهیا سازند .در تداوم این سیاست با تصویب کنوانسیون  ۱۹۵۱ژنو ،مهاجرت
رسمن به حیث حق مشروع انسانها پذیرفته شد و در قوانین بینالمللي به عنوان بخش مهم حقوق بشری ثبت گردید .احكام این کنوانسیون
تأکید دارد که کشورهای امضا کننده مكلفاند کساني را که عقاید و وابستهگيهای سیاسي ،باورهای دیني و رابطهها و پیوندهای ایتنیكي
و تباریشان موجب اذیت و آزار ،سلب آزادیهای پذیرفته شده ،تعقیب ،پیگرد و مجازات توسط دولتها و یا گروههای مشخص باشد،
تحت حمایت قرار داده و به عنوان مهاجر کاملالحقوق بپذیرند که آوارههای واجد این شرایط به نام «پناهندهگان سیاسي» شناخته ميشوند.
بخش بزرگ دیگر مهاجرین کساني اند که در کشورهای خویش دچار این مشكالت نبوده ،ولي حوادث طبیعي ،قحطي ،خشکسالي و

یا جنگها عامل آوارهگيشان شده است؛ این گروه آوارهگان به نام «پناهندهگان اجتماعي» مسما هستند که کشورهای غربي خود را در
مورد آنها مكلف به رعایت و تطبیق کنوانسیون مذکور نميدانند .در جریان جنگ سرد احكام کنوانسیون ژنو همواره به عنوان عامل
فشار شدید بر کشورهای کمونیستي سابق مورد استفاده بود .غرب با راهاندازی جنگ گستردۀ رواني – تبلیغاتي و ارایۀ شرایط و امكانات
بهتر معیشت زمینۀ فرار صدها هزار متخصص و دانشمن د جوامع سوسیالیستي تحت احكام همین کنوانسیون مهیا کرد که این پروسه بعد
ها به نام «فرارمغزها» شهرت یافت.
جوامع غربي بدون قبول مصارف و مخارجي به دانش و تخصص عالي دست ميیافتند و در مقابل کشورهای شرقي از دسترسي به آن
دانش و تخصص که با مصارف هنگفتي به آن رسیده بودند محروم ميشدند ،تداوم این وضعیت موجب ایجاد نا امیدی در جوامع
کمونیستي ،تضعیف باور مردم به نظامهایشان و ظهور گرایش مهاجرت به غرب ميشد .از همپاشي نظام شوروی و ختم جنگ سرد
ضرورت تداوم این سیاست را نفي ميکرد.
اما عامل مهم مهاجرت از افغانستان آغاز و تداوم جنگ است .با سقوط جمهوری محمد داود و روی کار آمدن نظام طرفدار شوروی
در کابل و مخصوصن لشكرکشي نیروهای شوروی که به خاطر حمایت رژیم کابل راه انداخته شد ،مخاصمت عریان و گستردۀ کشورهای
غربي را در قبال داشت .آنها عالوه به راهاندازی جنگ تمامعیار با کابل که به وسیلۀ گماشتهگانشان پیش برده ميشد ،عنصر مهاجرت
و فرار مردم از کشور را بخش مهم سناریوی مقابله با نظام جمهوری دموکراتیک در برنامۀ خود شامل ساختند .توسعۀ جنگ و برخوردهای
مسلحانه با مخالفین نظام که تحت حمایت همهجانبۀ غرب قرار داشتند به وسیلۀ قوای مسلح دولت وقت و عساکر روسي با گذشت هر
روز از مردم عادی قرباني ميگرفت؛ امنیت شهرها را به مخاطره ميانداخت ،انسداد راهها ،تحریمهای ظالمانه و سایر تأثیرات جنگ بر
روال عادی زندهگي مردم و اقتصاد جامعه اثرات منفي به جا ميگذاشت که عوامل مذکور شرایط را برای فرار از کشور و مهاجرتهای
گروهي فراهم ميکرد .تبلیغات گروههای مذهبي (مجاهدین) که در پاکستان و ایران از کمکهای بيدریغ کشورهای ثروتمند غربي و
عربي تغذیه ميشدند و توزیع کمکهای نقدی و مالي (راشن) در کمپهای پاکستان عوامل تشویقي دیگری بودند که اکثریت فقیر و
کم درآمد جامعه را به مهاجرت ترغیب مينمود .در نتیجه با گذشت هر روز اکثر روستاهای کشور از سكنه خالي و بر شمار مهاجرین در
کشورهای همسایه افزوده ميشد .حضور میلیوني مهاجرین در این کشورها زمینهساز سربازگیری برای تنظیمهای جهادی و تحمیل فشار
بیشتر بر کابل بود.کشورهای غربي که با هزینهکردن مبالغ نجومي پروسۀ فرار و مهاجرت به کشورهای همسایه را تداوم ميبخشیدند،
این فرآیند را در مجامع بین المللي به عنوان عامل فشار شدید بر کابل و حامیانش وسیعن مورد استفادۀ تبلیغاتي قرار ميدادند .اعضای
خانوادهها و فرزندان مهاجرین در مكاتب و مدارس و مجالس مذهبي تنظیمها شامل و بزرگانشان به جنگ اعزام ميشدند .با سقوط رژیم
دکتر نجیباهلل و استقرار نظام جهادی در کابل انتظار ميرفت که مهاجرین به کشور برگردند و روال عادی زندهگي شكل گیرد ،ولي
ادامۀ مخاصمت میان گروههای رقیب جهادی در کشور زمینهساز تداوم حضور مهاجرین در کشورهای همسایه گردید که این فرآیند
موجب تغذیۀ ماشین جنگ در سال های آتي و پیدایش طالبان و لشكر اسامه و القاعده و حاال داعش شده است .صرف نظر از گرایشها،

مو ضعگیریها و داوریهای متضاد پیروان و عالقهمندان ایدیولوژیها و سازمانهای متفاوت و متخاصم در کشور ما ،یگانه نظریۀ مشترک
در رابطه با مهاجرت به کشورهای همسایه ارایۀ چهرۀ زشت و پرخاشگر از مذهب ،مردم و کشور ما به جهانیان ميباشد.
تعریف مفاهیم
مهاجر :مهاجر کسي است که به جایي دیگری کوچ مي کند .ویا بر اساس تعریف سازمان ملل متحد  ،مهاجر کسي است که به کشوری
به غیر از کشورهایي که تابعیت آن را دارا مي باشد وارد شده و حداقل  ۱۲ماه در آن اقامت ميگزیند.
مهاجرت :به معنای کلي ،جابجایي و تغییر مكان زندگي به مكان دیگر برای بهبود زندگي یا فرار از آسیب است .و یا در مفهوم مدرن
به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت -کشور به کشور دیگر ،که در آنجا شهروند نیستند ،محسوب ميشود.
علل و انگیزههای مهاجرت
دالیل اصلي مهاجرت خروج از یک موقعیت نامساعد و داشتن یک موقعیت بهتر است .عمده ترین دالیل مهاجرت را در موارد ذیل
ميتوان برشمرد:
 .۱جنگ و نا امني :مسئله جنگ ،یكي از قدیمي ترین دالیل مهاجرت است که افراد برای یافتن مكاني امن برای زندگي از شهر
یا کشور خود فراری مي شدند .مي توان این نوع مهاجرت را اجباری دانست.
 .۲شرایط اقتصادی :بحران های اقتصادی باعث پایین آمدن کیفیت زندگي بسیاری از مردم مي شود و عده ای برای ادامه زندگي
به محیط دیگری که شرایط مناسبي دارد سوق داده مي شود .این مورد در کشور ما در چند سال اخیر بسیار شدت گرفته و
شرایط نامناسب اقتصادی باعث افزایش میزان مهاجرت اقشار مختلف شده است.
 .3شرایط آموزشي :بسیاری از مهاجرت ها به خاطر رسیدن به امكانات آموزشي و تحصیلي اتفاق مي افتد .معموال این شكل از
مهاجرت بیشترین بازگشت به کشور را دارد .به طوری که افراد بعد از تحصیل به هر دلیل ،به کشور خود باز مي گردند.
.4

آزادی و امنیت بیشتر :یكي از مسائلي که مردم را به سمت مهاجرت سوق مي دهد ،شرایط زندگي محدود و پر فشار است .از
بین رفتن حقوق اجتماعي و سیاسي ،دلبستگي مردم از وطن شان را کم مي کند .در نتیجه آن ها به دنبال وطن جدیدی مي
گردند که به آن ها و آزادی هایشان بها دهد و امنیت رواني آن ها را تامین کند.

 .۵جذابیت های مقصد :ممكن است کشور یا محل زندگي فرد شرایط نامناسبي نداشته باشد اما جذابیت های مقاصد پیش رو ،آن
ها را برای مهاجرت وسوسه مي کند .طبیعت ذاتي انسان حرکت به سوی کمال و بهترین است و کساني که از این موهبت بي
بهره اند ،ممكن است ماهیت انساني خود را فراموش کرده باشند.

 .6شرایط اقلیمي :ممكن است برخي مناطق به دلیل شرایط بحراني جغرافیایي ،مردم خود را مجبور به مهاجرت کند .بي آبي،
کمبود منابع تغذیه ،بالیای طبیعي مثل زلزله یا سیل ،گرما یا سرمای بیش از حد ،شرایط آب و هوایي و حتي سختي دسترسي
به مراکز قدرتمند ،از این دسته عوامل هستند.
 .7مهاجرت اجباری :در دوره هایي از تاریخ این نوع مهاجرت دیده شده که دولت وقت یا استعمارگر ،مردم مناطقي را مجبور
به مهاجرت به نقطه ای خاص مي کنند .کار و کشاورزی ،کنترل مردم و آشوب های قومي ،مسائل جمعیت شناختي ،جنگ ها
و شرایط منابع طبیعي برخي از دالیل مهاجرت در تاریخ است.
انواع مهاجرت
مهاجرت ها معموال به دو بخش تقسیم مي شوند.
 .۱مهاجرت های درون مرزی :
مهاجرت درون مرزی ،جابهجایي بین نواحي داخلي یک کشور است .این گونه از مهاجرت به دو بخش زیر تقسیم ميشود:
مهاجرت روزانه :حرکت روزانه مردم از حومهها و شهرکهای اطراف به داخل شهرهای بزرگ برای رفتن به محل کار یا
استفاده از خدمات داخل شهرها مهاجرت داخلي است که به آن مهاجرت روزانه گفته ميشود .در این نوع مهاجرت مردم در
شب به محل سكونت خود بازميگردند مهاجرت فصلي :حرکت کوچنشینان و جابهجایي کارگران از شهرها به روستاها در
فصل میوهچیني ،نوع دیگری از مهاجرت داخلي است.
 .۲مهاجرت های بیرون مرزی
مهاجرت خارجي بین کشورها صورت ميگیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت ميکنند .برخي مهاجرتهای
خارجي با هدف دستیابي به منابع طبیعي و ثروت یا دستمزد و رفاه بیشتر انجام ميپذیرد که به آن مهاجرت اختیاری گفته
ميشود .در این گونه مهاجرتها کشور مبدأ دچار مشكالت اقتصادی است بهعنوان نمونه مهاجرت اروپاییان
به آمریكا ،استرالیا ،کانادا وآفریقا در قرن نوزدهم یک مهاجرت اختیاری است مهاجرت کارگران ترکیه به آلمان غربي پس
از جنگ جهاني دوم و مهاجرت مردم اتریش ،مجارستان و یوگسالوی به آلمان پس از سال  ۱۹۸۹نیز مهاجرتهای اختیاری
استند.
مهاجرت از حیث زمان  :با توجه به زمان بندی مهاجرت ،این پدیده به دو دسته تقسیم مي شود:
 .۱مهاجرتهای کوتاه مدت(موقت)
اگر مدت اقامت در مقصد کمتر از یكسال باشد موقتي به حساب ميآید .در این نوع مهاجرتها نوعي قصد بازگشت به محل
قبلي وجود دارد مانند مهاجرتهایي که در آن افراد در فصل معیني از سال که معموالً بعد از برداشت محصول کشاورزی است

به مناطقي که در آن امكان کار و فعالیتي وجود دارد مهاجرت ميکنند و دوباره در فصل کار و فعالیت به محل قبلي خود باز
ميگردند (گزارش سازمان ملي جوانان ،این نوع مهاجرت در مورد توریست نیز صادق است زیرا توریست به فردی اطالق
ميشود که با قصد بازگشت به مدت ولو طوالني بدون داشتن شغلي در یک کشور و یا یک ناحیه به غیر از سرزمین اصلي
خود به سر برد.
 .۲مهاجرتهای بلندمدت(دائم)
اگر مدت اقامت در مقصد بیش از یكسال باشد مهاجرت دائمي است ،البته باید قبول کرد که انگیزه و قصد عدم بازگشت
مهمترین عامل در مهاجرتهای دائم محسوب ميشود .مهاجرت با توجه به خواست مهاجرین به دو دسته تقسیم ميشود
مهاجرت های ارادی و خود خواسته ،که معموالً به صورت انفرادی برای بهبود زندگي و یافتن کار صورت ميگیرد و
مهاجرتهای اجباری که به صورت انفرادی یا جمعي به دلیل ضرورتهای اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي و غیره انجام ميپذیرد.
از نظر حقوقي مهاجرت به دو دسته تقسیم ميشود ،مهاجرت قانوني و مهاجرت غیرقانوني و از نظر شكل هم به دو دسته؛ مهاجرتهای
فردی و مهاجرتهای تودهای دستهبندی ميشود.

