پیامد های مهاجرت
میرزاد
مقدمه :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.
پیامدهای اجتماعی -فرهنگی:
مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعي دارای تأثیر و نفوذ قابل مالحظهای در ابعاد فرهنگي و زوایای اجتماعي است .افراد مهاجر با
شناختي که از محیط پیدا ميکنند ،عكسالعملهای متفاوتي از خود بروز ميدهند ،تغییراتي که در راستای انطباق و سازگاری با
شرایط موجود ميتواند زمینههای رفتن یا ماندن مهاجران را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین پرداختن به پیامدهای این جابهجایيهای
بزرگ بر روی مهاجران ميتواند زوایای اصلي این واقعیت را مشخص سازد.
در بعد فرهنگي مهاجران دچار تغییراتي در وضعیت اخالقي و بینشي خود ميشوند .عالوه بر این ،مهاجرت با تأثیرپذیری مهاجران
از جنبههای مختلف اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی از محیط جدید ،آثار مهمي بر سیمای ظاهری و همچنین زندگي روزمره افراد
دارد که در قالب تغییرات و دگرگونيهای فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی نمود ميیابد .مهاجرت تصمیمي ساده و روشن ،که آیندهای
مشخص پیش روی مهاجر قرار دهد ،نیست .شناخت بیشتر افراد مهاجر ،اثرات محیط بر مهاجران و همچنین اثرات مهاجران بر محیط
جدید در قالب آثار و پیامدهای مهاجرت ،به درک بیشتر ما از پدیده مهاجرت خواهد انجامید.
به بیان دیگر ،اثرات مهاجرت بر مهاجران یكسان نبوده و ممكن است متغیرهای گوناگون همچون تحصیالت ،شغل ،میزان درآمد،
سن ،مدت اقامت ،فاصله محل سكونت نسبت به مقصد و ....به میزانهای متفاوت برآنها تأثیر بگذارند.
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افرادی که مهاجرت ميکنند از یک سو سعي دارند فرهنگ پیشین خود را فراموش کنند و از آن جدا شوند و از سوی دیگر در
همنوایي یا تطبیق خویش با هنجارها و موازین فرهنگي جدید کوشش ميکنند .به همین علت و با توجه به این که فرهنگ پیشین در
مقابل فرهنگ جدید مقاومت دارد به سادگي تسلیم نميشود ،جریان پیچیده و کندی به وجود ميآید که ممكن است تا آخر دم
حیات ،فرد مهاجر را تحتتأثیر خود قرار دهد.
مهاجرت نقش اساسي در فعل و انفعاالت مختلف اجتماعي و جمعیتي دارد ،در بسیاری از جوامع شهری کشورهای توسعه یافته،
یكي از چالشهای مهم و جدید افزایش تعداد مهاجران بینالمللي در آنها ميباشد .این فرایند مهاجرتي عالوه بر افزودن تعداد
جمعیت کم درآمد ،باعث تنوع فرهنگي شهری ميگردد که در بسیاری از موارد شكل محرومیت شهری را به طور قابل مشاهدهای
باال ميبرد و نیاز به یک سند راهبردی تنوع فرهنگي را با اهمیتتر ميکند.
بيگمان هر مقوله اجتماعي و یا حرکت فراروندهای که در یک جامعه رخ ميدهد به دنبال خود دارای پیامدهای مثبت و احیانا
معایبي منفي است و مهاجرت نیز نميتواند ازاین قاعده مستثني باشد.
از دیدگاه فرهنگي ،نكته مورد اهمیت در تمام مهاجرتها ،یكسان نبودن فرهنگ مبدأ و مقصد است .تفاوتهای فرهنگي میان مبدأ
و مقصد مهاجرت مي تواند منشأ مسائل و مشكالتي برای مهاجران باشد .فراواني میزان ناهنجاریهای اجتماعي و افت تحصیلي ،از
نمونه های بارز اینگونه مشكالت است .همچنین پدیده حاشیه نشیني و پیامدهای اجتماعي و فرهنگي آن از عوارض این گونه
مهاجرتها است.
کلیه مهاجران از هر گروه سني و جنسي با هر طبقه اجتماعي ،به نحوی مشمول تبعیضهای مناطق پذیرنده ميباشند .مهاجران به مجرد
ورود به مقصد ،با انواع واکنشها و برخوردهای اجتماعي از طرف ساکنان بومي مواجه ميشوند و اغلب در معرض خشم و بياعتباری
مردمي و در برخي موارد تحت تحریم قانوني و آماج خشونت شخصي یا کفیر دولتي از سوی حاکمان و بومیان کشور میزبان قرار
ميگیرند ،البته چنانچه آنها ضررهای اقتصادی یا آموزشي را پر کنند و بتوانند به طور مؤثر در توسعه کشورها دخیل گردند ،مورد
استقبال مراجع ایالتي قرارخواهندگرفت.
اگر چه عكسالعمل مهاجران ممكن است در برابر تبعیضهای موجود در جامعه مهاجرپذیر متفاوت باشد و اما نميتوان انكار کرد
که ،تبعیض به هر صورت که باشد ،آثار منفي و دیرپایي بر روی رفتارهای مهاجران به جای ميگذارد .این مسأله برای ادارهکنندگان
جوامع مهاجرپذیر پوشیده نیست؛ با وجود این ،تبعیض رسمي و تعصب نژادی و قومي از جمله مشخصات رایج جوامعي بوده است
که مهاجران به آنها ميپیوندند.
افراد و گروههای مهاجر احساس ميکنند به نحوه مؤثری در جامعه ادغام شدهای قرار ندارند ،آنها که احساس ميکنند کنترل
اجتماعي غیر رسمي بر رفتار آنها برداشته شده کمتر خود را در برابر ارزشها مسؤول ميدانند .فرد مهاجر چون فردی که از نقطهای
دور دست با فرهنگ مغایر به محیط جدیدی وارد ميشود ،دچار تعارض فرهنگي شده و احتمال انحراف از ارزشهای اجتماعي و
عقیدتي نزد وی افزایش ميیابد.
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از بین رفتن هویت فرهنگي و بومي از دیگر پیامدهای مهاجرت به شمار ميرود .مهاجرین با کوله باری از هنجارها و رفتارهای قومي
و ملي خویش بار سفر را بسته و ترک دیار ميکنند و به جامعههایي وارد ميشوند که برای خود ،هنجارها و آداب و رسوم ویژهای
دارد و از تازهوارد آن نیز انتظار دارد که خود را با آن ها همراه و سازگار کنند .ارتباط آزاد و طبیعي دو قوم با یكدیگر ،که در آن
عناصری از فرهنگ یک قوم _ بدون هیچ الزامي و اجباری به قوم دیگر منتقل گردد ،برخورد فرهنگي نام دارد و موجب
دگرگونيهای ژرف فرهنگي و اجتماعي ميشود.
مهاجرت بر دینداری نیز تأثیر دارد .مهاجرتها زمینه الزم را برای تغییرات فرهنگي-اجتماعي و حتي سلسله مراتب ارزشها پدید
ميآورند و در نتیجه تغییرات در مناسبات و آداب و رسوم فرهنگي ،اجتماعي و ناهمگوني در هنجارهای فرهنگي ،اجتماعي و دیني
مهاجران را در پي دارد .بنابراین ،مهاجرت در باورهای فرد مهاجر تأثیرگذار است و یكي از این باورها نیز عقاید دیني است .البته،
سلسله مراتب ارزشي افراد ميتواند در اولویت دادن به مسائل دیني یا کماهمیت شمردن آن مؤثر باشد .نگرانيها و ترسهای زیاد
مهاجران آنها را مجبور کرده با مشكالت فراواني کنار بیایند .اکثر پناهندگان در اندیشه از دست دادههای خود هستند ،اهم نگراني
آنها آینده فرزندان است احساس تنهایي ،افسردگي ،کسالتهای روحي و افت شدید انگیزهها و آرمانها برای ادامه حیات و در نتیجه
گوشهگزیني از نخستین پیامدهای آن است گوشهگیری و انزوا ،عصبانیت و پرخاشگری ،افسردگي ،ناامیدی و یأس ،مشكل کم
خوابي ،بي اعتمادی ،ترس دروني از اجتماع بيهویتي و مشكالت رواني برای مهاجران به وجود ميآید.
پیامدهای سیاسی :ترس و عدم اعتماد به مهاجران منجر به ایجاد و قدرت گیری احزاب مخالف مهاجرت در چندین کشور
اروپایي شده است .بسیاری از این احزاب مشكالت اجتماعي مانند بیكاری ،فقر و جنایت را با پدیده مهاجرت مرتبط مي دانند
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از مجله تجارت فردا ،کشورهایي همانند ایاالت متحده آمریكا ،کانادا و برخي
از کشورهای آمریكای جنوبي همواره پذیرای جمعیت زیادی از مهاجران بوده اند .شهروندی در این کشورها بر اساس زمینه های
قومي و تباری نبوده است اما در برخي دیگر از کشورها توجه به زمینه های قومي و ملیتي از اهمیت ویژه ای برخوردار است
در این میان در بسیاری از کشورهای اروپایي تعریف جامعه براساس ایده های فرهنگي مانند زبان مشترک ،میراث فرهنگي و قومیت
صورت مي گیرد .این تعریف منجر به ایجاد سواالت مهمي در کشورهایي که سابقه طوالني در پذیرش مهاجران ندارند مي شود؛
سواالتي همچون چه میزان طول مي کشد تا یک مهاجر در آلمان به یک آلماني تبدیل شود؟ آیا امكان دارد یک فرد بدون آنكه
بتواند به زبان فرانسه حرف بزند یک شهروند فرانسه باشد؟ آیا مي توان مهاجران را مجبور به شرکت در کالس های شهروندی کرد
تا به عنوان مثال بیاموزند چگونه یک هالندی باشند؟
اروپاییان و پدیده مهاجرت :مسائل و دغدغه های فرهنگي از مهمترین مواردی است که جامعه اروپایي در مواجهه با پدیده
مهاجرت جهاني مطرح کرده است .طي سالیان اخیر در جوامع اروپایي سواالتي مبني بر تاثیر مهاجران بر فرهنگ و شخصیت جوامع
اروپایي مطرح شده است .ترس و عدم اعتماد به مهاجران منجر به ایجاد و قدرت گیری احزاب مخالف مهاجرت در چندین کشور
اروپایي شده است .بسیاری از این احزاب مشكالت اجتماعي مانند بیكاری ،فقر و جنایت را با پدیده مهاجرت مرتبط مي دانند .در
ادامه به بررسي رویكرد و نحوه مواجهه برخي از کشورهای اروپایي با پدیده مهاجرت مي پردازیم.
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فرانسه؛ متغیرهای ناتمام  :در انتخابات بسیاری از کشورهای اروپایي مانند بریتانیا ،سوئیس ،دانمارک ،ایتالیا و سوئد موضع گیری
احزاب نسبت به پدیده مهاجرت از مسائل مهم انتخاباتي است .در فرانسه نیز این مسئله بسیار مهم است .در سال  2007نیكال سارکوزی
که فرزند یک مهاجر مجارستاني بود با رأی فرانسوی ها پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد .سارکوزی (در جریان رقابت های
انتخاباتي) مي گفت ،مسئله مهاجرت از اولویت های ماست .او مي گفت در سراسر دنیای دموکراتیک ،مهاجرت امكان فراهم آوردن
مهارت ها ،استعدادها و توان و انرژی جدید را میسر مي سازد.
به رغم این شعارها ،طي سال های اخیر سارکوزی و تالش های او از عوامل مهم تاثیرگذار در اعمال محدودیت های بیشتر در اتحادیه
اروپا بر مهاجران بوده است .در اکتبر سال  2008پیشنهاد سارکوزی در مورد قوانین مهاجرت و پناهندگي توسط اتحادیه اروپا تصویب
شد که براساس آن نه تنها ورود مهاجران به اروپا محدودتر شده است بلكه تاکید این پیمان بر پذیرش نیروی کار ماهر و لغو حمایت
های مربوط به پناهن دگي مهاجران غیرقانوني بوده است در این قانون سعي شده است با اتكا به مكانیسم هایي ،انگیزهء مهاجرت
غیرقانوني کاهش یابد .در ماه مي  ، 2012سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری مغلوب فرانسوا اوالند شد .وزیر کابینه رییس
جمهور اوالند ،آقای مانول والس در نظر داشت از شر بسیاری از قوانین محدود کننده مهاجرت خالص شود .والس مي خواست
پروسه تصمیم گیری در مورد اعطای تابعیت ،با برگشتن به شرایط سال  2010به صورت متمرکز انجام شود تا نحوه برخورد در مورد
پرونده های مهاجرت یكسان سازی شود .همچنین با تغییر قوانین مهاجرت ،آموختن تاریخ و فرهنگ فرانسه در پروسه تابعیت دیگر
الزم نبود .با این حال در اواخر ژوئن سال  2012بود که نخست وزیر سابق (در دولت سارکوزی) فرانسوا فیون به انتقاد از آنچه او
سرازیر شدن مهاجران به فرانسه نامید پرداخت و بسیاری از مشكالت اقتصادی و مواردی همچون عدم انسجام ملي را با آن مرتبط
دانست اینگونه موضع گیری ها و سخنراني ها نشان مي دهد در میان بسیاری از مردم فرانسه احساسات ضد مهاجران وجود دارد و
برای تبدیل شدن فرانسه به عنوان کشوری که پذیرنده مهاجران باشد ،محدودیت های بیشتری وجود دارد..
ایتالیا؛ سختگیری های غیر سودمند :ایتالیا نیز در جریان انتخابات سال  2001با پیروزی سیلویو برلوسكوني به ائتالف نامرئي
مبارزه با مهاجرت پیوست .برلوسكوني با دادن ماموریت به ارتش برای مقابله با مهاجران ،همچنین حمایت و ائتالف با یكي از
سرسخت ترین احزاب ضد مهاجرت به طور جدی به مقابله با پدیده مهاجرت پرداخت ،برخالف اجرای این سیاست های سختگیرانه،
جمعیت مهاجران ورودی به ایتالیا طي سال های  2000تا  2010رقمي بین  200تا ایتالیا در سال  2012چهل درصد افزایش داشت.
به لحاظ خاص جمعیت مهاجران در رتبه  25در میان کشورهای جهان قرار دارد
یونان؛ تندروها علیه مهاجران  :در سال  2009پلیس یونان در جریان یک درگیری اجازه حمله معترضاني از احزاب راست
افراطي را به خانه های  600پناهجو داد .این موضوع مي تواند بازتابي از سیاست های دلسردکننده دولت یونان برای مهاجران و
پناهجویان باشد.
متوقف کردن اعطای اجازه کار موقت و مزایای تامین اجتماعي برای پناهجویان و اعطای پناهندگي به کمتر از یک درصد پناهجویان
از جمله این سیاست ها مي تواند باشد .به رغم وقوع بحران مالي در اروپا ،مواجهه یوناني ها با پدیده مهاجران غیرقانوني ادامه داشته
است که دیگر نقاط اروپا را نیز تحت تاثیر قرار مي دهد.
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در سال  2011تعداد  140هزار و  980نفر به صورت غیرقانوني وارد خاک اروپا شده اند که نسبت به سال  2010رشد  35درصدی
را نشان مي دهد .بیش از  40درصد این مهاجران از راه یونان وارد اروپا شده اند .مشكالت اقتصادی و محدودیت های بودجه مانع
از موفقیت تالش یوناني ها برای مقابله با مسئله مهاجرت غیرقانوني است .بسیاری از مهاجران که از اتباع کشورهای افغانستان یا
پاکستان هستند از طریق مرزهای مشترک یونان و ترکیه وارد خاک یونان مي شوند.
برخي از اعضای حزب طلوع طالیي مظنون به تحریک افراد برای حمله به مهاجران شناخته شده اند که البته هنوز مدارکي علیه آنان
ارائه نشده است .کمپ های مهاجران در یونان به واسطه شرایط اسفبارشان مشهور هستند .این در حالي است که یوناني ها به علت
آنكه بین اتحادیه اروپا و ترکیه هیچ گونه پیمان استردادی امضا نكرده اند اجازه بازگرداندن مهاجران غیرقانوني به ترکیه را ندارند.
هالند؛ محافظت از لیبرالیسم  :پیم فورتاین سیاستمدار محبوب هالندی که در سال  2002ترور شد ،از پیشروترین و صریح ترین
سخنرانان در مخالفت با مهاجرت بود .فورتاین به صورت عمیقي نگران تاثیر مهاجران  -به ویژه مهاجراني که از کشورهای مسلمان
آمده بودند  -بر فرهنگ و تغییر هویت این کشور بود .او نگران تهدیداتي بود که از جانب مهاجران بر لیبرالیسم سنتي حاکم بر هلند
مي رفت؛ لیبرالیسمي که در برابر موضوعاتي همچون همجنس گرایي و حقوق زنان از خود انعطاف نشان داده بود.
در واقع فورتاین یک سیاستمدار محافظه کار به معنای واقعي کلمه نبود .فورتاین آشكارا همجنس گرا بود و معتقد بود دولت حق
وضع مقررات محدودکننده در هیچ یک از جنبه های شخصي زندگي شهروندان را ندارد در پاسخ به چنین نگراني هایي دولت هالند
در جریان اجرای برنامه ای به نام شهروندگیری اعالم کرده است تمام مهاجران تا زماني که دوره هایي در مورد فرهنگ هالندی و
هنجارهای اجتماعي نگذرانند نمي توانند برای دریافت شهروندی اقدام کنند.
سیاست های سخت در مقابل مهاجران برای دریافت شهروندی این کشور هم وجود دارد و مهاجران برای دریافت حق شهروندی
این کشور باید توانایي صحبت کردن به زبان هلندی را داشته و حداقل هفت سال در این کشور زندگي کرده باشند.
بریتانیا؛ راضی از کاهش پناهجویان :با افزایش تعداد پناهجویان و مهاجران ،دولت بریتانیا نیز درصدد اعمال سیاست های
مهاجرتي و تابعیتي سخت تر بوده است .طي نظرسنجي های انجام شده مشخص شده است بسیاری از مردم بریتانیا از کاهش تعداد
پناهجویان و مهاجران خوشحال خواهند شد ،اگرچه بر مفید بودن برخي از اثرات مهاجرت نیز اذعان دارند.
چالش های پیش رو :در حالي که وقایع خاص غیرقابل پیش بیني استند اما بیشتر کارشناسان پیش بیني کرده اند در دهه پیش رو
مهاجرت بیش از این افزایش مي یابد  .عالوه بر مسائل اقتصادی و فرهنگي ،برخورد کشورهای پذیرنده مهاجر با مهاجرت دسته
جمعي و سیل مهاجران ،مشكالت دیگری را به وجود خواهد آورد .اتفاقاتي نظیر حمله تروریستي  11سپتامبر و گسترش اتحادیه
اروپا نیز مشكالت جدیدی را بر مسیر مهاجرت و سیاست های مهاجرتي گذاشته است .در همین حال ،عدم توازن اقتصادی رو به
رشد در جهان ،تعادل بین عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مهاجرت را بیش از این بر هم خواهد زد ،از این رو هر دو گروه کشورهای
در حال توسعه و توسعه یافته ،مجبور به اجرای سیاست های مهاجرتي خواهند شد که امنیت ،مسائل اقتصادی و نگراني های
بشردوستانه را در نظر داشته باشد .بنابراین برخي از تحلیلگران و کارشناسان اعالم کرده اند برای مقابله با مشكالت ذکر شده نیاز به
یک تالش هماهنگ در سراسر جهان وجود دارد .به عنوان مثال مي توان به ایجاد یک سازمان بین المللي مهاجرتي اشاره کرد...
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قاچاق انسان:
قاچاق انسان یكي دیگر از مسائل مهم پیرامون مسئله مهاجرت است .سازمان ملل متحد قاچاق انسان را اینگونه تعریف مي کند:
« استخدام ،حمل و نقل ،انتقال ،پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد با استفاده از زور یا تهدید یا دیگر اشكال اجبار ،آدم ربایي،
کالهبرداری ،فریب ،سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت ،تهدید یا دادن و گرفتن پول برای بهره برداری فردی از فرد دیگر».
نگراني از ارتباط بین قاچاق انسان و سازمان های جنایي همچنین بهره برداری از افرادی که قاچاق مي شوند ،دولت ها و سازمان های
دولتي را وادار کرده است به طور فعالي با اقدامات قاچاقچیان مبارزه کنند .با این حال ،قاچاق انسان ،در حال حاضر سومین صنعت
غیرقانوني بعد از مواد مخدر و قاچاق اسلحه در جهان است و ساالنه بیش از  32میلیارد دالر درآمد ایجاد مي کند .چهار عامل اصلي
جهاني که تغذیه کننده قاچاق انسان هستند در زیر آمده است همانطور که در مطالب قبلي اشاره شده است ،عوامل ترغیب کننده و
بازدارنده به طور کلي انگیزه های مهاجرت را در افراد ایجاد مي کند:
امكان جابجایي آسان ،سریع تر و ارزان تر با توجه به پیشرفت امكانات و وسایل حمل و نقل امروزی دخالت روزافزون سازمان های
جنایي بین المللي در جابجایي غیرقانوني افراد عامل چهارم کمي متناقض به نظر مي رسد و آن ،افزایش درآمد مردم در کشورهای
مبدأ است .این افزایش درآمد طوری است که دالیل مهاجرت را برطرف نمي کند بلكه در عوض به مهاجران بالقوه این فرصت را
مي دهد که بتوانند هزینه های مورد نیاز برای جابجایي توسط قاچاقچیان را تامین کنند .در سال  2003پروتكلي از سوی سازمان ملل
متحد برای جلوگیری از قاچاق انسان و مجازات قاچاقچیان به ویژه زنان و کودکان به وجود آمد که اعالم مي کرد برای مبارزه با
سازمان هایي که به فعالیت های قاچاق انسان مي پردازند نیاز به محدودیت های سختگیرانه تر و مجازات های سنگین تری است.
مشکالت مهاجرتی ناشی از ادغام اتحادیه اروپا:
در اروپا مهاجرت و سیاست های ادغام باعث شده سیاست های مهاجرتي پیجیده تر شوند .اتحادیه اروپا در حال حاضر  28عضو
دارد .نگراني که از سوی اروپایي ها ابراز مي شود این است که گسترش اتحادیه اروپا و عضویت کشورهای بیشتر موجب خواهد
شد مهاجران بیشتری از سایر کشورهای اتحادیه اروپا به کشورهای اروپای غربي مهاجرت کنند و با خود مشكالت بي شماری به
همراه آورند .در ژانویه  2007که دو کشور زماني و بلغارستان به اتحادیه اروپا پیوستند ،با وجود عضویت این دو کشور در اتحادیه
اروپا مهاجرت کارگران از بلغارستان و روماني به هلند ،بلژیک ،ایرلند ،فرانسه ،اتریش ،لوکزامبورگ و انگلستان ،محدودیت های
زیادی دارد .مهاجران این دو کشور نمي توانند تا هفت سال در انتخابات محلي محل اقامت خود رأی دهند .ایتالیا تمام محدودیت
های مربوط به مهاجران این دو کشور را در سال  2012برداشت و آلمان و فرانسه هم محدودیت ها را کاهش داده اند ورود به اتحادیه
اروپا برای کشورهای متحد منافع زیادی از جمله مزایایي مانند تجارت ،تبادل فرهنگي و رشد اقتصادی به ارمغان مي آورد .با اینحال،
برای کشورهای عضو ،این گسترش موجب به وجود آمدن ترس ها و نگراني هایي به ویژه در مسائل مربوط به مهاجرت مي شود.
بسیاری از کشورهای ثروتمند عضو اتحادیه اروپا نگرانند که بازار کار این کشورها توسط کارگران کشورهای فقیرتر اشباع شوند،
در حالي که آزادی جابجایي از آزادی ها ی اساسي شهروندان اتحادیه اروپاست اما این موضوع اغلب با اضطراب و اختالف نظر
سیاسي همراه است به منظور مبارزه با ترس غرق شدن کشورهای ثروتمند با موج کارگران کشورهای فقیر ،معاهدات نظارت بر
6

الحاق کشورهای جدید قانوني را تصویب کرد که حرکت آزاد نیروی کار را برای یک دوره هفت ساله محدود مي کند .در سال
 ، 2004پانزده کشور اصلي اتحادیه اروپا نسبت به این بند نظر مثبتي داشتند .با اینحال ،به غیر از اتریش و آلمان بسیاری از کشورها
بعد از یک یا دو سال این محدودیت ها را برداشتند.
نتیجه گیری:
مهاجرت فرایندی پیچیده و وابسته به عوامل گوناگون فرهنگي ،کاری ،اقتصادی ،آموزشي ،علمي ،سیاسي و حتي ایدئولوژیک
است .این عوامل دست به دست هم ميدهند و باعث مي شوند که فرد از تاریخ و جغرافیای ویژه ای که یكسره کیستي و چیستي
فرهنگي و اجتماعي او را ميسازد جدا شود و به جایي دیگر پناه ببرد.
مهاجرت به عنوان یكي از راههای تالش انسان برای فایق آمدن بر دشواریها است .امروزه تعداد زیادی از افراد جامعه برای بهبود
شرایط خود و خانواده همچون شرایط اقتصادی ،آموزش ،مسكن و آزادی مهاجرت مي کنند .مهاجرت پدیدهای اجتماعي،
اقتصادی ،سیاسي و فرهنگي است .به همین دلیل این پدیده در علوم مختلف انساني و اجتماعي به عنوان مسألهای مهم مطرح است
زیرا مهاجرین با محیطهایي مواجه مي شوند که از نظر فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی با محیط زندگي قبلي آنان تفاوت دارد ،به
طوری که آن ها مجبور به پذیرش تغییرات زیادی در رفتار ،کردار و گفتار خود برای حفظ سازگاری استند .این موضوع یک طرفه
نبوده و مهاجران نیز بر فرهنگ کلي جامعه جدید تأثیرگذار استند ،از این رو ،بحث آسیب های فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و
روانشناختي و نحوه تأثیرپذیری مهاجران از فرهنگ مقصد یا تأثیرگذاری آنها بر فرهنگ مقصد ،مطرح است .اگرچه کنترل کامل
و صددرصد بر پدیده مهاجرت ،امكانپذیر به نظر نميرسد ،ولي بحث مدیریت صحیح بر این پدیده از اهمیت بسزایي برخوردار
است و گذشته از اثرات مثبتي که برای مهاجرت قابلذکر است ،نباید شرایط محلي و تفاوتهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي
مناطق مختلف با یكدیگر را از نظر دور داشت و بر این اساس ،در برخي از کشورها از جمله کشور ما ،تبعات منفي مهاجرت چه در
سطح داخلي و چه در سطح خارجي (خروج از کشور) از اهمیت بیشتری برخوردار است که باید مورد توجه جدّی مسؤوالن قرار
گیرد .در عین حال بسیاری از نهادهای بین المللي و سازمان های غیردولتي به هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
برای رویارویي با مسئله مهاجرت کمک مي کنند ،تقسیم نظارت بر مهاجرت های بین المللي بین دولت های مختلف ،نیاز به ایجاد
یک قدرت بی ن المللي در زمینه سیاست های مهاجرتي را ایجاد کرده است .در حالي که نیاز به تاسیس یک سازمان رسمي ،هنوز
وجود دارد .در طول دهه گذشته چندین کنفرانس بین المللي درباره سیاست های مهاجرتي و حصول اطمینان از برخورد منصفانه با
مهاجران برگزار شده است؛ از جمله طرح برن ،که منجر به در دستور کار قرار گرفتن مدیریت مهاجرت و تشویق همكاری بین
المللي شد و کنفرانس مهاجرت و توسعه که نیاز به همكاری های چند ملیتي در ایجاد سیاست های برجسته مهاجرت تاکید مي کرد.
منابع و ماخذ:
.1

محرابي شاتوری ،محمد رضا( )1393جامعه شناسي مهاجر.

.2

گزارش سازمان ملي جوانان.1381 ،

.3

سایت انترنیتي جهاني سازمان بین المللي مهاجرت http://www.iom.int/.

.4

گروه وبگردی باشگاه خبرنگارانHttps/www.yic.ir/fa/netsearching.
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