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 های مهاجرت در دِژ ژئوپلتیک جهانیسیاست

 سید جالل محسنی بهشتی 

 

 

 درآمد

داشته روابط انسان و محیط است، و از آغاز پیدایش تمدن، اثر بزرگی در زندگی انسانهای مربوط بهمهاجرت، از نخستین پدیده

های ای در استعمار، صنعتی شدن، ظهور حکومتهای انبوه، نقش عمده(. طی پنج قرن گذشته؛ مهاجرت1381:266است)مجتهدزاده، 

المللی هرگز مانند امروز، رایج و از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، و اند.اما، مهاجرت بینداری داشتههملی و توسعه بازار جهانی سرمای

قبل دارد. کاستلز و میلر به دوران تری در تغییرات فرهنگی و جمعیتی نسبت بهالمللی نقش مهماست. مهاجرت بینسیاسی مهم نبوده

 روز چهار روند در جریان مهاجرت وجود دارد: نمایند. اماشاره می "عصر مهاجرت"نام اخیر به

 اند.تر از قبل شدهاست، یعنی هم کشورهای مبدا و هم کشورهای مقصد متنوعشدهجریان مهاجرت جهانی

 حجم جریان مهاجرت در تمام مناطق دنیا در حال افزایش است.

روزه یک الگوی خاصی در بحث اقتصادی، سیاسی، شود. امصورت روزافزون متفاوت و متنوع میدالیل و ماهیت مهاجرت نیز به

 اجتماعی یا محیطی بر جریان فراملی مهاجرت غالب نیست. 

 است.تر شدهگذشته، زنانهمهاجرت نسبت به

گان و های همانند تجارت بردهاست. جریانسزایی بودهبه  شدن فرهنگی دارای تاثیراتمهاجرت در تحوالت جمعیتی و جهانی

هر حال در بعد جهانی افزایش طبیعی م از این جمله است. به1950تا 1850های جهان جدید طی سالای اروپاییان بهتودههای مهاجرت

منبع اصلی مهاجرت فراملی شامل جمعیت در جهان سوم و کاهش آن در غرب یکی از دالیل اصلی مهاجرت فراملی است. سه

باشد. امروزه به دلیل تاثیرات  ّماهر یا نیروی کاری یدی، و پناهندگان و آوارگان مینیروهای ماهر با نام فرار مغزها، کارگران غیر 

 است. امنیتی تبدیل شده -جریان سیاسیمهاجرت در بعد هویت و جمعیتی در کشورهای میزبان، این پدیده به

پژوهش جهت کالبد شکافی و لیل نیاز بههمین دالملل و ژئوپلتیک جهانی است و بههای اصلی روابط بینمهاجرت امروزه از اولویت

ماندگاری عناصر و بازیگران فهم معمای مربوط بهگردد. مساله اصلی در این مقاله، در رابطه بهبرخورد علمی با این مساله احساس می

 شد. باجریان مهاجرت در عصر جهانی شدن و فراملی شدن میها بهآن ژئوپلتیک همانند مرز، حکومت، ملت و واکنش
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 مهاجرت : 

هیچ تعریفی واضح و مشخص از 

گان آن را قبول مهاجرت که همه

باشند. وجود ندارد. چون داشته

مهاجران از جوامع مختلف 

مهاجرت خیزند و کمر بهبرمی

های مختلف، بندند. فرهنگمی

 های مختلف هستند. عامل تعریف

که خیلی قابل اما، یک تعریفی

تر است، تعریف دانشمندی قبول

است؛ وی  "لیاورت"نام به

گوید: مهاجرت عبارت است از، تغییرات دایمی یا نیمه دایمی مسکن، بدون هیچ محدودیتی در مورد فاصله حرکت و ماهیت می

 (. 1388:164داخلی و خارجی)مقدس و شرفی، گونه تمایزی بین مهاجرت چنین بدون هیچاختیاری یا اجباری مهاجرت، هم

شناختی، اقتصادی؛ عوامل زیست محیطی  َای از عوامل اجتماعی)افزایش جمعیت، دیدار فامیلی(، روانپیچیده مهاجرت نتیجه مجموعه

اختاری کشورهای گی(، اقتصادی)فقر، نیازهای سگی و پناهندهدلیل فشار سیاسی، جنگ، آوارهای بهو سیاسی)جریان مهاجرت توده

داری و استعمار( است. استعمارگری ترین عامل مهاجرت است( و تاریخی)مثال بردهیافته و نیز عامل مالی و اقتصادی که اصلیتوسعه

ها، ها، فرانسویها شروع شد که اسپانیاییوسیله پرتغالیهای جدید بهکشورهای اروپایی از قرن پانزدهم میالدی با اکتشاف سرزمین

 (. Chaurard, 2007:128-129های جدید پرداختند)اکتشاف سرزمینها نیز با کمی تاخیر بهها و هلندینگلیسیا

 است: در طول تاریخ، چند عامل باعث تحت تاثیر قراردادن مهاجرت گشته

 گان را در قرون هجدهم/هژدهم و نوزدهم/نٌزدهم موجب گشت؛گیری مهاجرت بردهروابط تجاری: زمینه شکل

های مسافربری با نیروی بخار، کشتیهای بادبانی باربری بههای حمل و نقل: در نیمه دوم قرن نوزدهم، گذر از کشتیتغییرات در شیوه

 تر ساخت.تر و مطمینعبور از اقیانوس اطلس را کاری بسیار سریع

 (. 1377:227تقال مهاجران فراهم ساخت)مویر، های جدیدی را برای استعمار در زمینه انسوی شرق: فرصتآهن بهگسترش شبکه راه

است و زمینه ها دارای تاثیر زیادی بودهجهانی مهاجرت و انتقال بردهمادر هردو مورد فوق، استعمار است. استعمارگری در جریان

 است. تغییرات فضایی هم در مبدا و هم در مقصد را فراهم آورده
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ها دیگر رواج رسمی و آشکار ندارد ولی در برخی از کشورها، زنان و کودکان جهت ردهشکل باگرچند امروزه انتقال مهاجران به

ای آن زنان برمهشود. که طیشوند؛ این امر در کشور تایلند دیده میدیگر کشورها منتقل میها بهبرداری جنسی و کار در کارخانهبهره

 شوند. جا فرستاده میآنبه جهت کار در کارخانه

های المللی بر ترکیب قومی، مذهبی، و اجتماعی مبدا ومقصد تاثیر گذاشته و موازنهچه در سطح داخلی و چه در سطح بینمهاجرت 

های اجتماعی، اقتصادی، گیری بحرانکند و بر شکلهای انسانی کمک میتوسعه تضادها بین گروهدهد. بهجمعیتی را تغییر می

ه تضادهای دینی و قومی در جوامع اروپایی و بین مهاجران و بومیان که امروزه شاهد آن هستیم، گذارد. توسعسیاسی و امنیتی تاثیر می

هایی است که از نظر ژئوپلتیک بسیار اهمیت دارد. بنابر این، حرکات جمعیت در بٌعد مهاجرت از موضوعات قابل ای از بحراننمونه

اند و تنها تعداد بسیار مدنظر قرار گرفته شکل دو موضوع جداگانه َجرت بهو مها ژئوپلتیکباشد. اما معموال توجه در ژئوپلتیک می

و مهاجرت از طریق پیوند بین مرزهای سرزمینی و  ژئوپلتیکاند. مهاجرت استفاده کرده ژئوپلتیکاندکی از محققان از اصطالح 

های قانونی، قوانین کار و و از طریق مقولههای متفاوت جغرافیایی پیوندی که در مقیاس-شوندهم مرتبط میی به"دیگر"ساخت 

مربوط  ژئوپلتیکشود. در رویکردهای جدید های رفاه اجتماعی و گفتمان عمومی شهروندی امکان پذیر میگی، سیاستپناهنده

ب مهاجران ادغام و جذشود؛ در مقایسه، رویکردهای جامعه شناختی سنتی بهگرایی و جهانی شدن تاکید میمهاجرت، بر فراملیبه

 است. ها در جوامع ملی میزبان توجه کردهیاعدم جذب آن

 های متناقض در مورد جهانی شدن و مهاجرت دیدگاه

گردد. در این جهانی شدن بر میهای مربوط بهاساس بحثهای متفاوتی در رابطه با مهاجرت و جهانی شدن وجود دارد که بهدیدگاه

 باشد. گرایان میگرایان، تحول گرایان و واقعدسته دیدگاه وجود دارد که شامل جهانزمینه سه

ها و و ناشی از نیروهای جهانی همانند مهاجرت و سایر جریان ژئوپلتیکال تغییرات عمیقی در رابطه با اشکمعتقد بهگرایان: جهان

ها، مرز و سرزمین و تمامی موانع در مقابل نیروهای فراملی همانند مهاجرت از خود ها، ملتها، حکومتباشند. از نظر آنها میفرایند

پردازد. وی از نخستین متفکرانی بود بحث جهان بدون مرز می؛ به"کینچی اوهمایی"مقاومت و اثر تعیین کننده نخواهند داشت. مثال 

 (. 80-78: 1384م مطرح ساخت)سلیمی، 1990گیری تدریجی جهان بدون مرز را در ابتدای دههها و شکلملت-که زوال دولت

خن پراکنی بریتانیا، انترنت، گران غیر دولتی همانند بنگاه سهای فراملی و بازیگرایان، در این دنیای بدون مرز رسانهاز نظر جهان

ها و نقش سرزمین و مرزها را مخدوش ای و مهاجران، حاکمیت دولتهای شبکهها، رایانههای گوناگون، خبرگزاریماهواره

 است. کرده

وجود گرایان نوعی جدایی بین کارکردهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حکومت و دولت با مفهوم سرزمین بهاز نگاه جهان

ای نو ظهور در حال تکامل است که روند، پدیدهوطن قطع شده، و با پیشرفت اینمکان و تالش در راهاست. حس تعلق بهمدهآ

 وجود خواهد آورد. جهانی، ملت جهانی، حکومت جهانی، و فرهنگ و اقتصاد جهانی را بهمفاهیمی چون: دهکده
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شدن جهان حکایت از تسریع روند سرزمین زدایی است. مجازی و نیز دیجیتالیزهها، ارتباطات فناورانه، اطالعات و فضای جهان شبکه

سوی جهان باشد. دنیای کنونی ما گذار از حکومت محوری به ّمعنای سرزمین زدایی میاز طرف دیگر، جهانی شدن منحصرا به

 محوری است. 

ها دارای توان مقابله و کنترل حکومت ها وگذارند و دولتم نمیمرزها و قوانین احتراگرایان باور بر این دارند که مهاجران، بهجهان

های فراسرزمینی همانند ارتباطات و اطالعات، که در کنار سایر جریان جریان مافیایی و امنیتی تبدیل شدهها نیستند. مهاجرت بهآن

صورت روز افزون، در حال تقویت و گذر از مرزها  ٌسرعت بههای قاچاق، و غیره. بههای مافیایی تروریسم، مواد مخدر، شبکهجریان

 نماید. و موانع بوده، و جهان بدون مرز را برای ما ترسیم می

الملل گرایان، معتقدند که بازیگر اصلی در فضای بینگرایان  در یک جمله خالف باورهای جهان. واقع3. تحول گرایان و 2اما 

بینی طرح های رفتاری با فرایند مهاجرت و فرد مهاجر با ریزهباشند. سیاستاصلی میدهها تعیین کننها بوده و آنمهاجرت، حکومت

 شوند. می

 های ژئوپلتیک جهانی مهاجرت و سیاست

م در ایاالت متحده و اروپا، مهاجرت 1990های سیاسی مهاجرت در دهه موضوع اصلی در بحثوضعیت مهاجرت در آمریکا: 

است. در ایاالت هردو امکان افزایش ظرفیت حکومت در جلوگیری و یا توقف مهاجرت غیرقانونی بودهغیر قانونی بود. یک پاسخ به

پایی بسیار افزایش یافته و ایاالت متحده دیوار فلزی دوازده INSه های کنترل مرز بیش از دوبرابر شده است، بودجمتحده تعداد پایگاه

است. ها بودهترین مکاناست که در گذشته این بخش از کشور از جمله تجاریدیگو ساختهطول چندین مایل در بخش سانرا به

نگاری و عکس گرفتن و کسب اطالعات تاست که در صدد انگشکار بردهنام سیستم آیدنت، را بهای بهاخیرا ایاالت متحده پروژه

عالوه فناوری این پروژه باشد. بهاند، میصورت غیر قانونی از مرز)مکزیک( عبور کرده و دستگیر شدهشخصی از کسانی که به

 است. شده کارگیری در کل مرز آمادهاست و برای بهصورت موفقیت آمیزی در تگزاس آزمایش شدهبه

هایی جهت بهبود توان حکومت در جلوگیری از ورودهای غیرقانونی آغاز شورهای صنعتی، اخیرا تالشدر ایاالت متحده و ک

خود اختصاص های داخلی و خارجی بهزیادی را در سیاست ژئوپلتیکاست. امروزه توقف مهاجرت در ایاالت متحده، وزن شده

عنوان سرحد خطرناک انجامد. آمریکا جنوب را همیشه بهرز میتقویت ماست. دیالکتیک مهاجرت غیرقانونی و مدیریت مرز، بهداده

 پندارد. می/دانسته« تروریسم و مافیا»گری جدیدو عامل ظهور وحشی

است. یک را بوجود آورده "هاو آن "ما"است. مفاهیم قطبی ای گردیدهحادثه یازدهم سپتامبر، باعث شکل گیری جهان بینی ناحیه

 کنند. شان عمل میاست. چون خالف قوانین مرزی« مجرم»ای دیگر، یک جامعهمهاجر غیرقانونی، در 

بوچانان دستیار رییس جمهور اسبق در دفاع از این طرح، خواهم در موردش تحقیق کنید. پت( می187نام طرح)آمریکا طرحی دارد به

شان، بعد ضروری وید: محرومیت مهاجران و فرزندانگچه اتفاقی برای آمریکا رخ خواهد داد؟ وی می 2050کند که در سال بیان می

مثابه موجود امنیت و نیز مراقبت از نسخه هویت آمریکایی در مقابل هجوم سریع مهاجران غیر سفید پوست است. وی نسخه ملت را به

آن را  "ما"ارند. که صورت اساسی زبان واحد، تاریخ واحد، و...واحد دگیرد که بهماندگار، یک پارچه و متجانس، در نظر می
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کند که اگر ما کنترل را در دست ها احترام بگذارند. وی افزود میآنها)مهاجران( باید یاد بگیرند که بهشناسایی و توصیف، و آن

مان تصمیم خواهند گرفت. ویلسون رییس دادستانی ایاالت متحده گفت: این مهاجران، تهاجمی دیگران برای 2050نگیریم، در 

گناه و مورد محاصره واقع شده توسط نیروهای لت کالیفرنیا هستند که ایاالت متحده از امپریالیستی و متجاوز بودن به موجودی بیایابه

 (. Takass, 1999بیگانه و دشمن است)

رند برای های محروم جهان سوم آن را محاصره کرده و ناچایک دژ امتیاز بدل شده که تودهاروپا بهوضعیت مهاجرت در اروپا: 

های صورت گرفت تا مرزهای خارجی مشترک تالش 1993داخل استحکامات آن نفوذ کنند.  در سال کسب امتیازات اندکی به

دلیل سقوط کشورهای اروپای شرقی و جویان، تقویت شود. این موضوع تا حدی بهبرای دشوارتر کردن ورود مهاجران و اقامت پناه

ها های روز افزون جهانی که باعث حرکت جمعیتخاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوبی و نابرابریاتحاد جماهیر شوروی، منازعات 

ثباتی در مرزهای جنوبی و شرقی ، بی1990دهد که در اوایل دهه است، بود. کالینسون این چنین توضیح میسوی اروپای غربی شدهبه

ترسی در حال رشد در اروپا دامن زد نوعی بهکشورهای اروپایی بودند بهبهشدن هایی که در صدد پناهندهاروپا و افزایش شمار انسان

شان را تقویت بخشیدند که که بر تصورات فاجعه آمیز از یک اروپای تحت محاصره متمرکز بود. اروپا  متحد شده و دژهای مرزی

تعبیر نام آپارتاید جهانی شکل دادند. بهن جهانی را بهنظم نوی« آنتونی ریچموند»تعبیراندیشند یا بهتر بگویم بهها میجدای پذیریبه

داد، اروپا با  پوستان انجامبرداری از سیاهمنظور کنترل و بهرهبه« آپارتاید»گونه که حکومت آفریقای جنوبی در زمان ریچموند همان

 دهند. مهاجران انجام می

را منعقد ساخت. این قرارداد با کشورهای  Cludmedرسلونا، موسوم به میالدی قرارداد با 1995چنین در نوامبر اتحادیه اروپا هم

اروپا را کنترل کنند و اروپا نیز در مقابل، آفریقای شمالی بود. قرار بر این شد که کشورهای عربی تعهد نمایند که روند مهاجرت به

روی مهاجران برای بستن درهای اتحادیه اروپا بهزیربنایی آنان را تامین کند. این قرارداد تالشی  در دراز مدت بودجه توسعه

های الطارق و بسفر، خندقهای جبلباشد که تنگه ّدژی میگفته آقای دالنتی، اروپا در حال تبدیل شدن بهکشورهای عربی بود. به

های آن خاک، مورد پذیرش ونالیستناسی گرا برایهیچ عنوان شهروند اسالمگرایان دارند. بهاند. اروپا هراس از ورود و رشد اسالمآن

 نیست. 

خصوص از کشورهای کمتر ، مهاجرت در درون آسیا به1990از دهه وضعیت مهاجرت در سایر نقاط جهان)آسیا، و آفریقا(: 

 اند و اغلب مسیرهایکردهخارج و داخل را تجربهاست. در حقیقت، تمامی کشورها در آسیا، مهاجرت بهیافته رشد کردهتوسعه 

بردند اما در حدود سر می ُمیلیون کارگر آسیایی در کشورهای خلیج فارس به 3.2، 1985اند. تا سال ترانزیتی برای مهاجران نیز بوده

کشورهای شان برگشتند. بعد از پایان جنگ، کشورهای خلیج فارس با نیازهای کویت، بهها بعد از حمله عراق بههزار نفر از آن 450

های ناراضی از نظر سیاسی در ها در خصوص جایگزینی برای فلسطینیبرای ساخت و ساز داشتند، و نیز برنامه آننیروی کاری که 

 1 میلیون هندی، 3ها در کشورها شامل شود که تعداد آسیایها در عربستان تقاضاها را افزایش دادند. تخمین زده میکویت و یمنی

است. بوده 2002میلیون اندونزیایی تا سال  0.4میلیون فیلیپینی،  1.5میلیون سریالنکایی،  0.9، میلیون بنگالدیشی 1.8میلیون پاکستانی، 

مونث شدن جریان مهاجرت انجامید که در این زمینه تقاضا برای کارگران داخلی، پرستار، فروشنده، و دیگر پرسنل خدماتی به
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کشورهای وارد کننده کار تبدیل بنان، اردن، و رژیم صهیونیستی نیز بههای اخیر، لسریالنکا و اندونزی منبع اصلی بودند. در سال

 کار را در کشورهای خلیج فارس تشکیل دادند. درصد از نیروی 70-40ها در حدود آسیایی 2004اند. در سال شده

یعنی زمانی که  1979ر در سال ها نفگی انجامید؛ میلیونترین منبع جهانی آوارهبزرگ، جنگ در افغانستان به2008در پایان سال 

کشور پناهنده،  69گان جهان( در میلیون)یک چهارم جمعیت آواره 2.8بودند. حدود افغانستان حمله کرد آواره شدهشوروی سابق به

 گی از افغانستان بودند. میلیون نفر بود که تقریبا همه 1.8میزبان  2008از افغانستان بودند. پاکستان در سال 

برخورد با مهاجران یکرد تمام کشورها علیه مهاجرت، متفاوت است. کشورهای مانند مالزی از طریق عملیات نظامی بهاما، رو

پردازد. مبارزه با این جریان میبه« هونکو»زنند. کشور چین از طریق فراهم نمودن شرایط بد شغلی و سیستم اداری اندونزیایی دست می

 ورود غیرقانونی دارد. هرکشور مقصد یک سیاست خاص علیه

میلیون نفز نیز از  15است و افزایش داشته 1993سال درصد نسبت به 500در آفریقا نیز هشت میلیون آواره وجود دارد، که در حدود 

دای هزار نفر در ابت600اند. تعداد کارگران قانونی و مهمان در افریقای جنوبی از جا شدهدلیل جنگ جابهشان معموال بهکشورهای

کاهش یافته بود؛ تعداد مهاجران غیر قانونی دستگیر شده یا دعوت یافته از افریقای  1990هزار نفر، در اواسط دهه  150به  1950

است. است. اما خیلی از کشورها، بنا به عدم رفتار درست بامهاجران از افریقای جنوبی انتقاد نمودهچهار برابر افزایش یافتهجنوبی به

توان گفت از رویکردهای گوناگونی که اطمینان میقای جنوبی، یک رویکرد خیلی مشخص و مدونی نیست، اما بهرویکر افری

 ترین رویکردها در سطح منطقه و جهان خواهد بود. کنند، از زمره خشناستفاده می

 نتیجه: 

معنای باالترین اقتدار و تصمیم به مهاجرت است و هنوز حاکمیت حکومتهای مربوط بهحکومت بازیگر اصلی در تدوین سیاست

است. هم اکنون حکومت حفظ شده و باقی مانده -های زیادی در خصوص فرسایش حاکمیترغم بحثبه -گیری برای این بازیگر

مبارزه با مهاجرت های ضدلیبرالی و ضد شهروندی)پساملی( بهدر دریا و خشکی، در داخل و خارج، از طریق تقویت مرزها و سیاست

دلیل باشد. بهزند. ملت در کنار حکومت موافق کنترل، محدودیت، اعمال خشونت و بازگشت مهاجران غیرقانونی میدست می

است؛ در نتیجه شهروندی مقابله با جریان فراملی مهاجرت شدههای شهروندی، حکومت مجبور بهفشارهای ملی در رابطه با سیاست

های ملی دارد. حکومت مثابه ظرف فرهنگی سعی در حفظ سرزمینحکومت به "تیلور"ظریه پساملی بوجود نخواهد آمد. بر اساس ن

تقابل و مبارزه با مهاجران دست های مدیریتی جدید همانند مرزهای هوشمند بهگذاری در بخش فناوری و خلق گونهاز طریق سرمایه

چالش کشاندن فضا و بازیگران ژئوپلتیک سنتی همانند به زند. مهاجران شامل نیروهای ساختارزدای فراملی هستند که سعی درمی

المللی، حاکمیت، امنیت و نظم و رفاه داخلی دارند. افزون بر این مساله مهاجرت یک مساله حکومت، ملت، سرزمین، مرز، قوانین بین

انات رفاهی و نظم اجتماعی مورد ظلم دلیل تهدید برای سیستم سیاسی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، امکباشد. مهاجران بهامنیتی می

شوند. جهانی شدن اقتصاد مورد پذیرش هایی همانند تروریستی، مافیایی، جنایی و غیره بازگشت داده میبهانهگیرند و اغلب بهقرار می

بته همانطور که است. الفرهنگی مورد تایید کشورهای جهان هنوز قرار نگرفته-کشورها قرار گرفته است اما جهانی شدن اجتماعی

های سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، و ژئوپلتیک حوزههای مربوط بهها و جریانگوید، ما برای فهم بسیاری از پدیدههنری لوفور، می
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های چندگانه هستیم. در خصوص جریان مهاجرت، امروزه در فضای ژئوپلتیک جهانی نیازمند در نظر داشتن داربستی از مقیاس

های دفاعی خود را دارد که در بطن هر سیاست، یک مهاجر، شود. هر کشور سیاستعنوان یک تهدید نگریسته میبه جریان مهاجرت

 شود.مییک مجرم پنداشته
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