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 چکیده 

مقاله زیر موضوع مدیریت مهاجرت و حوزه های انسانی آن تشریح شده است،.در سال های اخیر بحث مهاجرت به تدریج در 

امی دولت ها مورد رأس دستور کار بین المللی قرار گرفته و هم اکنون این امر به عنوان یك موضوع بسیار ضروری برای تم

توجه قرار گرفته است؛ صرف نظر از آنكه در گذشته نیز این موضوع یكی از مسایل پیچیده در فرآیندهای مدیریت مهاجرت 

بوده است، امروزه جریان مهاجرت و جابجایی بسیار دگرگون و پیچیده شده است به طوری که چرخه مهاجرت به شكل یك 

جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیانگر آن است که دولت ها و جوامع نیازمند تأکید و جریان دائمی درآمده است. روند 

توجه بیشتر بر امر مدیریت مهاجرت در تمامی ابعاد آن دارند.اگر موضوع مهاجرت به طور اصولی مدیریت شود، مهاجرت در 

یریت یا با روش غیراصولی رها شود، می تواند منجر تمامی ملت ها و جوامع می تواند مفید واقع شود. اگر این مسئله بدون مد

به بیرون ریزی و انفجار مهاجرت انفرادی شود؛ به ویژه قاچاق انسان ها و فعالیت سوداگران افزایش یافته و به عنوان یك عامل 

د.مدیریت مؤثر مستلزم اصلی بروز تنش در جامعه ظاهر شود و عدم امنیت و روابط نامناسب این ملیت ها را به دنبال داشته باش

افزایش اثرات مثبت مهاجرت و کاهش پتانسیل پیامدهای منفی آن است. مسئله اساسی این است که به طور اصولی این 

مدیریت، فرصت های مهاجرت ایمن را برقرار نماید و در عین حال احترام به اقوام و ملیت ها تأمین گردد و مرز حكومت ها نیز 

هاجرت نه تنها یك فرصت نیست، بلكه با توجه ظهورپدیده تروریسیم وحمایت های سازمان یافته آن ممقتدرانه حفظ شوند.

ها و مراکز جاذبه ترین کانوناروپا پس از جنگ جهانی دوم یكی از مهم ،یك تهدید برای جامعه جهانی محسوب می شود.

به چالش مهم کشورهای اروپایی تبدیل گشته و آثار  المللی بوده است. مهاجرت به ویژه در دوره پسا جنگ سردمهاجران بین

حوزهای مدیریت ای درپی داشته است. در این نوشتار با بررسی المللی گستردهسیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بین

ر سه ها و الگوهای همگرایی اجتماعی مهاجران درهیافتمهاجرت ،مهاجرت وتوسعه ،قانونمندی مهاجرت ،مهاجرت اجباری ،

های هویتی در این حوزه بازخوانی شده و کشور عمده اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، نسبت مهاجرت با سیاست

 ..ی قرار خواهد گرفتوهای مهاجرتی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مورد بررسی و واکاپیامدهای این فرایند بر سیاست

 .دگی وآواره گی،مهاجرت وتوسعه،مهاجرت اجباری،رهیافت والگوهای همگراییمدیریت مهاجرت،بحران پناهن کلید واژه ها:
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 مقدمه 

های ترین پدیدهالمللیمهاجرت در معنای امروزین آن که پس از انقالب صنعتی با اقتصاد جهانی گره خورده است، یكی از بین

المللی تبدیل وپایی به مقصدهای اصلی مهاجرت بینهای گذشته بسیاری از کشورهای ارشود. در دههروزگار جدید محسوب می

اند. درحال حاضر نیز سراسر اروپا مقصد، مبدا و یا توجهی در فرهنگ و اقتصاد آنها ایفا نمودهگشته و مهاجران نقش و سهم قابل

است. ضرورت توسعه  های مهاجرتی در اروپا دالیل و عوامل متعددی داشتهرود. امواج و حرکتگذرگاه مهاجران به شمار می

ثباتی سیاسی و پویایی اجتماعی کشورهای اقتصادی و الزامات جمعیتی اروپا از سویی و فقر و نابرابری اقتصادی، بی

با این همه، در دوره پساجنگ سرد، .انددهی به روندهای مهاجرتی به این حوزه موثر بوده مهاجرفرست از سوی دیگر در شكل

های های شاخصی در عرصههویت محور اروپایی پیوند یافته و کشورهای اروپایی را با چالش پدیده مهاجرت با سیاست

گرای نمایی احزاب راستهای داخلی و خارجی مواجه ساخت. احیای ناسیونالیسم پرخاشگرانه، پیدایی و قدرتسیاست

پایی را تحت الشعاع قرار داده و در ستیزی نیز فضای سنتی سیاست داخلی کشورهای مهم اروپوپولیستی و گسترش بیگانه

 .عرصه سیاست خارجی، بحران مهاجرت بررفتار سیاسی پیشین این کشورها در قبال جهان خارج اثر منفی نهاده است

میلیون نفر، در دنیایی که به سرعت جهانی می شود تفاوت های  022در سالهای اخیر، با رسیدن تعداد مهاجران ، به حدود 

ران ، پناهجویان و آوارگان نامشخص است . به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ، این مهم میان مهاج

وضع میزان فزاینده ای از خستگی از پناهندگان در بخشهای گوناگون جهان به همراه آورده است که حمایتی را که کنوانسیون 

جویان فراهم آورد، محدود و در موارد بسیاری ضعیف کرده است ؛ در سازمان ملل در نظر بود برای پناهندگان و پناه 1591

حالی که مهاجرت غیرقانونی و )تامین( امنیت ، مسائلی هستند که هیچ کشوری نمی تواند آنها را نادیده بگیرد. کارگزاری 

جوی فرصتهای اقتصادی پناهندگی ملل متحد تاکید می کند سیاست های کنترلی باید میان مهاجران غیرقانونی که در جست

بهتر هستند و افرادی که به حمایت بین المللی از پناهندگان نیاز دارند، تمایز قائل شود.کمیساریای عالی می گوید: متاسفانه 

تعداد روزافزونی از کشورهای صنعتی و همچنین بعضی کشورهای در حال توسعه چنین تمایزهایی قائل نمی شوند. به 

ینده ای ، نه به عنوان پناهندگانی که از آزار و تعقیب می گریزند و به این علت مستحق حمایت هستند، پناهجویان به حد فزا

بلكه به عنوان افرادی غیرقانونی ، تروریست ها و جنایتكاران بالقوه نگریسته می شود ؛ اما حقیقتی که بیشتر نادیده گرفته می 

ت بسیار کوچكی از دهها میلیون انسان در حال انتقال امروز را تشكیل می شود، این است که پناهجویان و پناهندگان فقط نسب

دهند و با این حال آنان را به حد تفكیك ناپذیری با مساله مهاجرت بین المللی مرتبط می کنند. کمیساریای عالی سازمان ملل 

 در امور پناهندگان می گوید: 

یان قربانیان تعقیب و آزار و کسانی که مرتكب اعمال خشونت آمیز در شرایطی که دولتها و رای دهندگان قادر نیستند م

 .تروریستی می شوند، بدرستی تمایز قائل شوند، نیازی ضروری برای حمایت از اصل پناهندگی وجود دارد

  
 موقعیت پناهندگی

اوج آن ایجاد کنوانسیون  اندیشه پناهندگی از ویژگی های همیشگی تاریخ بشر، بتدریج در حقوق بین الملل گنجانده شده که

 149بیش از 0229است. تا نیمه دوم سال  1591و پروتكل آن سال  1591پناهندگان مربوط به موقعیت پناهندگان در سال 

کشور عضو سازمان ملل متحد به این اسناد بین المللی پیوسته بودند، اسنادی که مورد حمایت و نظارت  151کشور از 

این اصول مدون پناهندگی ، حقوق و تعهدات مربوط به کسانی را  .در امور پناهندگان قرار دارند کمیساریای عالی ملل متحد

مشخص کرد که مجبور شده اند کشور خود را ترک کنند و به علت ترسی موجه از تعقیب و آزار به علت نژاد، دین ، ملیت ، 

  .ایت بین المللی هستندعضویت در یك گروه اجتماعی یا داشتن عقیده سیاسی خاص نیازمند حم

بشدت کاهش یافت. مجموع تعداد  0229تقاضای پناهندگی در کشورهای صنعتی برای چهارمین سال پیاپی در سال  

بیشترین کاهش  .درصد کمتر از سالهای قبل بود 19هزار مورد یا  339حدود  0229تقاضاهای پناهندگی تسلیم شده در سال 

 0229شته خارج از اروپا به ثبت رسید. تقاضاهای پناهندگی از کانادا و ایاالت متحده در سال سال گذ9در تعداد پناهجویان در 
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درصد کاهش  19درصد کمتر بود، در حالی که تقاضای پناهندگی از استرالیا و نیوزیلند در همین دوره  94،  0221از سال 

  .یافت

  .نگرو بودند که شامل پناهجویان کوزوو می شد از صربستان و مونته 0229بزرگترین گروه پناهجویان در سال  

بیشترین  0229ملیتی که بیش از دیگران پناهنده می شوند، در سال  12نسبت پناهندگی مردم عراق و هائیتی ، در میان  

 .درصد را داشت ، در حالی که کاهش تعداد پناهجویان از افغانستان و ترکیه ادامه یافت 01افزایش ، هر دو 

 

 گیه آوارو مهاجرت گرفتار

با رشد جریان های مهاجرت و افزایش و نگرانی ها درباره امنیت و در شرایطی که خط بین قربانیانی که از تعقیب و آزار می 

گریزند و مهاجرانی که در جستجوی فرصت های اقتصادی هستند، نامشخص تر می شود موضوع پناهندگی به محافظت بیشتر 

خبرهای مربوط به موقعیت های اضطراری مهم آوارگان اغلب در عناوین خبرهای رسانه ها دیده می  در حالی که.نیاز می یابد

شوند ، رنجهای میلیون انسانی که سالها و گاهی دهه ها در تبعید عذاب کشیده اند، همچنان به صورت موضوعی پرخطر و کم 

  اهمیت با عوارض شدید امنیتی و بشردوستانه باقی است.

 پناهجویان از زیادی درصد ، است یافته کاهش اخیر سال 09 در خود حد کمترین به جهان در آوارگان تعداد هک حالی در

می شود، در حالت سرگردانی واقعی می گذرانند.  گرفته نادیده معموال که بار مشقت شرایطی در تبعید در را تر طوالنی زمانی

خود درباره موقعیت آوارگان جهان می گوید: اکثریت  0229زارش سال کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در گ

آوارگان امروز مدتهای طوالنی در تبعید، محدود در اردوگاه ها یا با زندگی بخور و نمیر در مراکز شهری سراسر دنیای در حال 

  توسعه زندگی کرده اند.

 از بیش که دارد وجود بیشتر یا نفری هزار09 گروههای ملشا آوارگی طوالنی های موقعیت اصطالح به گروه 33 حداقل امروز

 هزار 022 و میلیون 5 از هزار 122 و میلیون9 مجموع در آنان ، عالی کمیساریای اطالعات براساس. اند بوده تبعید در سال9

آوارگان فلسطینی نمی اره دنیا را تشكیل می دهند. این ارقام شامل قدیمی ترین و بزرگترین موقعیت طوالنی آوارگی یعنی آو

شود که در چارچوب ماموریت کارگزاری امداد و کار ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیك قرار می گیرند. اکثریت 

عظیم این آوارگان را باید در فقیرترین و بی ثبات ترین مناطق دنیا یافت که اغلب قربانی قصور دست اندرکاران منطقه ای و 

و کاهش حمایت کمك دهندگان هستند. آوارگان ، گرفتار در این موقعیت های فراموش شده ، به دلیل ادامه بین المللی 

خشونت ، تعقیب و آزار نمی توانند به خانه و کشور بازگردند در حالی که با محدودیت های شدید در زمینه حقوق خود در 

 .مكانهای پناهندگی مواجه هستند

 هویت چیست؟

قیت شخص ویا جمع را گویند واین بحث در جامعه ای پناهندگان ومهاجران که با فرهنگ متفاوت زندگی هویت اصلیت وح

هویت یعنی حقیقت شی ء یا شخص  ″هویت درکتاب فرهنگ عمید چنین آمده است:.میكنند به شكلی از اشكال وجود دارد

 باشد شخص شناسایی موجب که آنچه یعنی ویته ″:  است آمده معین فرهنگ در  (1) ″که مشتمل بر صفات جوهری او باشد

″ (0.) 

 اریكسون.  ″است مشهور متكلمان و حكیمان میان معنی همین گوید می دانسته، تشخیص از عبارت″و دهخدا نیز هویت را 

ر هویتی که نوجوان درصدد است تا به طو»روف قرن حاضر که نام او با هویت پیوندی عمیق دارد می نویسد: مع شناس روان

 (.3روشن با آن مواجه شود این است که او کیست؟)

دراین بحث پناهندگان ومهاجران افغانستانی که درکشورهای غربی زندگی دارند بیشتر مورد توجه قرار دارد. و هویت از دو دید 

 :و دو نظر قابل ارزیابی میباشد

 .ن پدیده برخورد دارندپناهنده ها با برداشتهای مختلف ومتفاوت با ای :الف: خود پناهنده ها 
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میربان پناهنده ها نیز با دیدگاههای مختلف با آن برخورد دارند بعضی بحثی هویت را دربین مهاجرین با :ب: پناهنده پذیرها

 .دید مثبت دیده و بعضی هم این بحث را با نظر موافق نمی بینند

بار اجتماعی ، شخصی ، عاطفی ، دینی و  ”ام آمده کجا از من“ پرسش و ،“من کی هستم“ بنابراین در پاسخ به سؤال کلیدی

 .فرهنگی دارد

 (4این عوامل است که هویت را معنی دار می کند، آن را نگه میدارد، یا دگرگون می سازد.) 

 بیابد ای کننده متقاعد و مطمئن های پاسخ زیر های پرسش برای آدمی اگر: گفت چنین توان می «یتهو» اجماال برای تعریف

 :است بازیافته را خویش هویت یقتحق در

 بداند جایگاه، منزلت و مرتبت او دقیقا چیست؟ و چه تعریفی دارد؟

 آگاه باشد که چه پیوندها، رشته ها و ارتباطهایی او را به خود و جهان خارج از خود متعلق می سازد؟

 دارد؟درک کند که چه نقش ها، وظایف و مسؤولیت هایی در قبال خود و دیگران برعهده 

  .شناخت واقع بینانه ای از توقعاتش نسبت به خود و دیگران به دست آورد

 (9در نهایت، نسبت خود را به گذشته، حال و آینده به درستی بداند . )

فردی که از درهم ریختگی هویت رنج می برد، نه می تواند ارزش های گذشته خود را ارزیابی کند و نه » اریكسون معتقد است: 

 (9«)رزشهایی می شود که به کمك آنها بتواند آزادانه برای آینده طرح ریزی نماید.صاحب ا

موضوع هویت از بحث های است که کمتر مورد توجه اهالی فرهنگ و ادب ما در جمعی پناهندگان افغانستان قرارگرفته است 

 پناهندگی دردنیای گیری وشكل درش درحال جدیدیكه نسل درگیرهستند..…اصحاب قلم ومطبوعات بیشتر دروادی سیاسی و

که باعث رفتار های نا متوازن ،شان می تواند دچار بحرانهای گردد  هویت کردن آنهادرمشخص توانایی عدم هستند ومهاجرت

 شدید های مولداضطراب تواند می دیگران، و خود برای اش فرهنگی هویت کردن مشخص در نوجوان توانایی عدم″ گردد. یعنی

 (1)″نجر شوند.م نوجوان در سالم غیر رفتارهای بروز به تواند می موارد از خیلی در ها اضطراب ینا. شود او در

معتقد است که نوجوانان مهاجر، از یك سری استراتژی های هویتی استفاده می ” کاملری” یكی از روانشناسان فرانسوی به نام

فاعی عمل می کنند و به نوجوانان این امكان را می دهند که کنند. در حقیقت این استراتژی ها، به عنوان مكانیسم هایی د

 (۸تناقضات وتضاد هایی که در خود تجربه می کنند را خلع سالح کنند و به نوعی کشمكش های درونی شان را کاهش دهند.)

 :جامعه پناهنده ومهاجر در دو یا سه نسل قابل بحث است

   ونوجوانان( جوانان) فرزندان-0                         والدین )بزرگساالن(-1

اینها از نظرشخصیتی درفرهنگ خودش رشد نموده درسنین باال درغرب آمده اند، باورهایش نسبت به  ): والدین )بزرگساالن-1

 .فرهنگ گذشته اش عمیق بوده و فرهنگ جدید برایشان سنگین وگاهی هم غیرقابل هضم می باشد

فرهنگ و نماد های فرهنگی گذشته ای خود بوده ، کمتربه فرهنگ جدید عالقه مندی نشان والدین وبزرگساالن عالقه مند به 

های پیشین خود را در ی جدید را برای خود بیگانه و ارزشها و فرهنگ جامعهگی، ارزشزنده زمانی که فرد روش.میدهند

چون های شاخص آن همشناسی اجتماعی و چهرهوانیابد. ریابد، خطر بروز بحران هویت افزایش میی جدید فاقد اعتبار جامعه

 بخش – تمام به نه اگر –ی کیستی فردی است و فرد دهندهچون آیینه بازتابهربرت مید برآن اند که قضاوت دیگری هم

 .کندمی جووجست خویش پیرامونیان تأیید در را خود هویت از مهمی

تواند اعتماد به نفس فرد مهاجر را در هم ریزد و حس ی جدید میر جامعهنشینی دگی و حاشیهحس بیگانه بودن، دگربوده 

کرد به دنیای مجازی را تدریج به او منتقل سازد. این امر در نزد بسیاری، پناه به نوستالژی و رویارزشی را بهمقداری و بیبی

 (.5دهد. )افزایش می

افراد،  ی طبقاتی و اجتماعیه به سن مهاجرت، جنسیت، پیشینهبرای نمونه کم و کیف بحران هویت ناشی از مهاجرت، بست

  (12کند. )ی میزبان به مهاجر و پناهنده تفاوت میی برخورد جامعهمدت زمان مهاجرت، موقعیت کنونی فرد مهاجر و نحوه
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در بر دارد. مهاجرت اختیاری برد که نتایج متفاوتی شناسی مهاجرت معموالً از دو نوع مهاجرت اجباری و اختیاری نام میجامعه

، به سرزمین جدید پناه آورده است در ی خویشی تبعیدی که اساسًا در گریز از جامعهمعموالً هدفمند است. اما برای پناهنده

 (.11واقع انتخاب چندانی در کار نیست . )

دچار سازد. « بحران هویت»واند فرد را به تشناسی نفس مهاجرت نیز معمواًل با فشارهای روانی توأم است که میاز منظر روان

تری برخوردار های فرهنگی خود و سرزمین جدید احساس کند این بحران از عمق بیشتری بین ارزشهرچه فرد تفاوت بیش

 .خواهد شد

.( Söderlindh, Elsi (1997) Invandringens psykologi. Stockholm: Intergrafica  )10 

برجای  تعلقات برای تنگی ودل دیدگی آسیب رغم به فرد مرحله دراین″زمان کاهش پیدا می کند،  ولی این وضعیت به مرور

مانده اش در سرزمین مادری ، درجامعه جدید ارزشهای مثبت بسیاری می یابد. به ویژه برای فرد پناهنده حس رضایتی نسبی 

و نامالیماتی که انگیزه مهاجرت او بوده است از یك دراین دوره شكل میگیرد.حس رضایتی از چنگال نظام استبدادی ، جنگ 

سو و پیش رفت وامكانات رفاهی ، آزادی سیاسی و آزادی های فردی و مدنی بیش تردرسرزمین تازه)درمقایسه باسرزمین 

 (13) ″مادری( از جمله دالیل این رضایت به شمار میرود.

  فرزندان )جوانان ونوجوانان-0

اینها با خاطرات دوران .ی جذبه بوده و نسبت به فرهنگ اجدادی خود هم بی عالقه نیستندفرهنگ جدید برایشان دارا

کودکیونو جوانی که با خود دارند شخصیت اش در فرهنگ جدید شكل گرفته است و شخصیت اینها شكل گرفته از دو فرهنگ 

ی آنهاییكه متولد درغرب هستند بدون داشتن ول.میباشد ازنظرهویتی اینها دارای هویت متفاوت از والدین و بزرگساالن هستند

متفاوت  خاطرات از گذشته فقط با فرهنگ درون خانواده و فرهنگ جدید رشد یافته وخود را شناخته است. او دارای هویتی

هستندنسل جدید مهاجر برای جبران کمبودهای روحی و روانی موجود درجامعه پناهنده و مهاجر  ازهویتی والدین و جوانان

 .جستجو و تثبیت هویت خویش هستنددر

 مهاجر اول نسل. گردد می ریشه دنبال به او دلیل همین به. است تر شكننده  انسان بدون گذشته مانند درخت بی ریشه ، :زیرا

 .دارد دوپاره شخصیتی

و نسل های بعد تنها نسل دوم با پرورش در هویت کشور میزبان رضایت خاطر کامل نمی یابد و به دنبال ریشه خود می گردد.  

 (14)  ..سایه ای از تبار خود را، اگر افتخار آفرین باشد، با خود همراه می کنند

 هویت ;دینی هویت ;ملی هویت ;خانوادگی هویت ;( شخصی) فردی هویت ″ هویت در هفت مورد قابل بررسی است :

 تمدنی هویت ;فرهنگی هویت ;اجتماعی

پاسخ دهد که: این من یا خویشتن کیست؟ چه نسبتی میان من و جهان برون وجود دارد؟ سؤال  چند این به فرد هویت فردی :

 (19میان تن و روان من چه رابطه ای است؟ )

 که گفت توان می کوتاه عبارت یك در ولی است دشوار نسبتا خانوادگی هویت از دقیق تعریفی ارائه هرچند هویت خانوادگی:

 «سبت میان جوان و خانواده اوست و این که چه پیوندهایی میان آنان وجود دارد؟عیین نت» هویت، نوع این از منظور

 برای تواند می ای شایسته خدمت چه و دارد مدنی مسؤولیت و جایگاه چه خود کشور در بداند فرد که این یعنی هویت ملی :

است . زیرا ارزش ها، « هویت ملی »روز ساز ب زمینه بهترین ملت، یك افراد تمامی بین وحدت.  دهد انجام خود ملت و کشور

 افتخارات و ویژگی های برجسته یك ملت زمانی تبلور می یابد که وحدت کامل بین اقشار و آحاد آن جامعه تحقق یابد .

ام انج که خواهد می او از را چیزی چه دین آن و کرده انتخاب را دینی چه بداند شخص که این یعنی دینی هویت هویت دینی :

 و چه چیزی را باید ترک کند . دهد

 از جامعه انتظارات متقابال و بشناسد را خود اجتماعی وظایف و ها نقش فرد که این یعنی اجتماعی هویت هویت اجتماعی :

 فیزیكی،) خود وجودی ابعاد همه در شخص یعنی ;است فرد جامع تربیت تحقق گرو در اجتماعی هویت تحقق.  بداند را خود
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عی، ذهنی و اخالقی(، دارای صفات و رفتارهای ارزشمندی باشد تا بتواند نقش خود را به طور مؤثر در جامعه ایفا اجتما عاطفی،

 کند .

 مورد باید زمانی شرایط لحاظ از هم و محتوا و ساخت لحاظ از هم.  است هویت نوع ترین مهم فرهنگی هویت هویت فرهنگی :

فرهنگی به صورت جدی در تحقق سایر هویت ها نقش دارد . در واقع فرد به درستی هویت  زیرا ;گیرد قرار جامع و عمیق توجه

باید فرهنگ خود را شناخته، درک کرده و وجوه امتیاز آن را نسبت به سایر فرهنگ ها بداند . همچنین قدردان آن باشد و در 

 پرورش و اشاعه فرهنگ خود تالش نماید .

دمی به تمدنی است که منسوب به آن می باشد . درک چنین هویتی به فرد این عمیق آ آگاهی و معرفت» : تمدنی هویت 

امكان را می دهد که احساس نماید در سرزمینی زندگی می کند که ریشه های فرهنگی آن تا اعماق تاریخ کشیده شده است و 

حساس تعلق به یك تمدن به می شود . ا« هویت تمدنی »این احساس، تعلق و ارتباط به آن تمدن و در نتیجه شكل گیری 

 (19)″معنای وابستگی به تمامی مظاهر آن تمدن و از جمله مشاهیر، افتخارات، میراث ها و ارزش های آن می باشد.

 جوان پناهنده چگونه خودرا دراین هفت عنوان پیدا می نماید ؟

د را از نظر روحی و روانی نمیتوانند که خوی اکثربزرگساالن معموال خود را درهویت گذشته ای شان تعریف می کنند چرای

درقالب جدید بشناسند و نه هم جامعه میزبان چنین پذیرش را دارند ونه هم توانایی های شان به آنها اجازه می دهد که خودرا 

  .دریك هویت جدید پیدا نمایند

 جوان و نوجوان پناهنده یكی از سه حالت برایش قابل تصور است

 .جدید)فرهنگ غربی( ذوب شود واز فرهنگ اجدادیش خود را مجزا بداند درفرهنگ کلی بطور -الف

 .یا اینكه فرهنگ جدید را متعلق به خود نداند وخود را کامال وابسته به فرهنگ اجدادی خود بداند-ب

به عنوان اجتماعی  روانشناسان دید از استراتژی این ″ دارد وجود دیگری استراتژی رسد نمی نظر به منطقی دوحالت این -ج

 .یكی از سالم ترین استراتژی های هویتی تلقی می شود و به آن فرهنگ سوم می گویند

فرهنگ سوم عبارت است از پذیرش ترکیبی از دو فرهنگ ، یعنی نوجوان درحین اینكه سعی می کند شباهت های با فرهنگ  

 (11) ″ظ میكند.میزبان داشته باشد ، درعین حال از لحاظ هویتی تفاوت های خود را هم حف

او)جوان( باید بتواند دو فرهنگ را باهم مقایسه کند وموضع خودش را در مقابل این دو فرهنگ پیدا کند وبراساس آن انتخاب ″

 (11)″کند.

شود. یكی از این مراحل ها موجب تغییر در شخصیت انسان و ورود به مرحله بعد میاز نگاه اریكسون حل رفع هر یك از بحران

ای، مساله هویت شخص باید حل شود و شخص به یك سالگی( است. در چنین دوره 11 -1۸ه، مرحله نوجوانی )سنین هشتگان

گیری توان چنین گفت که تعارض روانی این دوره،مربوط به شكلخودپنداری معتدل و هویت منسجم دست یابد. در واقع می

 (1۸احساس هویت و پراکندگی اجزای مختلف آن است.)

یابی تا های اجتماعی محدود است و در نتیجه هویتت نشان داده است در جوامع ابتدایی الگوهای همانندسازی و نقشتحقیقا

یابی کاری بس دشوار و مستلزم در نظر گرفتن مجموعه گیرد، اما در جوامع پیچیده و صنعتی، هویتتر صورت میحدودی سهل

 (15تقریبا نامحدودی از امكانات است.)

  :جوان ونو جوان مهاجر وپناهنده با دو بحران مواجه است دراینجا

 .جوانی نو و جوانی دوران طبیعی بحران -الف

 صنعتی جوامع های پیچیدگی و پناهندگی از ناشی ؛ هویت بحران -ب .

آینده روشن  نسل که آینده ها بدست آنها رقم خواهد خورد و اگراین نسل با تعادل وسالمت روانی تربیه و رشد نمایند یقینا

 .برای خود شان و مردم شان قابل پیش بینی خواهد بود

 بحران مهاجرت وپناهندگی
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در کشورهای مسلمان روشن وتكفیرهای مورد حمایت عربستان وچند کشور عربی ،بحران مهاجرت به اروپا؛ دود آتشی که غرب 

آوارگی هزاران مهاجر در جزایر یونان شده  در خاورمیانه باعث سردرگمی ووچند کشورعربی،جنگ افروزی غرب .کرده است

غرب با به راه انداختن جنگ های نیابتی در کشورهای خاورمیانه و بخصوص در سوریه، عراق، افغانستان و یمن باعث شده  است

 ..هزاران مهاجر به طور ناخواسته مجبور به ترک خانه و کاشانه ی خود شوند

ه راه انداختن گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی و حمایت همه جانبه با بوعربستان ،غرب به سرکردگی آمریكا 

تسلیحاتی و مالی از این گروه ها در کشورهای اسالمی، جان، مال و امنیت شهروندان تعدادی از کشورهای اسالمی را در معرض 

 .کامال نابوده کرده است خطرات جدی قرار داده و زیر بنای ساختار خدمات اجتماعی در این کشورها را

 یمنی،و کشتار روزانه شهروندان ،حمایت مالی از گروه های تروریستی از طرف دیگر حمله عربستان سعودی به کشور یمن 

پیمان آن، باعث افزایش روند مهاجرت اجباری هزاران شهروند یمنی برای نجات  توسط جنگنده های آل سعود و کشورهای هم

 ..ن شده استجان خود و فرزندانشا

مهاجر غیرقانونی برای نجات جان خود و  922براساس گزارش رسانه های خبری یونان، فقط طی پنج روز چهار هزار و 

فرزندانشان از کشورهای سوریه، عراق، افغانستان، یمن و تعداد دیگری از کشورهای خاورمیانه از طریق دریا وارد جزایر مختلف 

 .یونان شده اند

: با تشدید حمالت جنگنده های عربستان سعودی به یمن و تشدید فعالیت اظهارداشتندت اندرکاران یونانی مسئوالن و دس

گروه های تروریستی در کشورهای سوریه و عراق، هر روز هزاران نفر با استفاده از شرایط مناسب جوی به علت فصل تابستان، 

 .با ترک خانه و کاشانه ی خود راهی یونان می شوند

رانی که به علت درگیری های گروه های تروریستی در کشورهایشان مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می شوند، به مهاج

خوبی می دانند که یونان با مشكالت مالی جدی روبروست؛ بنابراین تعداد زیادی از آنان درصدد رفتن به دیگر کشورهای 

 .اروپایی هستند

 522شكالتی که مهاجران با آن روبرو هستند، اعالم کرد: طی دو روز ، فقط یك هزار و سازمان مهاجرت یونان با اشاره به م

 .اند که به طور موقت در اماکن سرباز اسكان داده شده اندشده« متلینی»و « لزو»مهاجرغیرقانونی وارد جزایر 

 .ود ندارددر محل اسكان این افراد حتی آب اشامیدنی و سرویس های بهداشتی هم وج،در همین حال 

براساس گزارش همین رسانه ها از جزیره متلینی یونان، فرد سرمایه دار و خیرخواهی که تاکنون به تامین مواد غذایی مهاجران 

غیرقانونی دراین جزیره می پرداخته به مسئوالن این جزیره اطالع داده است که با توجه به روند افزایش روزانه مهاجران، وی 

 .غذا و آب این مهاجران نمی باشد دیگر قادر به تامین

مسئوالن دولت یونان در امور مهاجرت، ترکیه را متهم به کم کاری و ارایه تسهیالتی برای ورود مهاجران به یونان می کنند و 

مدعی می شوند که مهاجران با پرداخت مبالغ هنگفتی به قاچاقچیان انسان از بنادر و مرزهای ترکیه راهی جزایر یونان می 

  .شوند

استاد جامعه شناسی در دانشگاههای یونان، با اشاره به مشكالت مهاجران و علت سفر اجباری آنان به یونان « جرج ماستاکیس»

و دیگر کشورهای اروپایی گفت: از یك سو جنگ افروزی غرب در کشورهای اسالمی و از سوی دیگر، همراهی ترکیه با این 

هروندان کشورهای منطقه خاورمیانه مجبور به ترک خانه و کاشانه ی خود شوند و به کشورها باعث شده تعداد زیادی از ش

 .کشورهایی نظیر یونان پناه بیاورند

وی با اشاره به نقش منفی ترکیه در تحوالت سیاسی منطقه خاورمیانه افزود: ترکیه با غرب در جنگ افروزی همراهی می کند 

 .ریستی جهت ورود به کشورهای سوریه و عراق تبدیل شده استو آن کشور به گذرگاه اصلی گروه های ترو

ماستاکیس گفت: ترکیه با آموزش و حمایت همه جانبه گروه های تروریستی باعث بی ثباتی در تعدادی از کشورهای منطقه 

 .خاورمیانه شده و یونان نیز با مشكل بی سابقه حضور گسترده مهاجران روبرو شده است
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ین مهاجرات های ناخواسته را، توقف جنگ افروزی غرب و خلع سالح گروه های تروریستی اعالم کرد و وی تنها راه توقف ا

افزود: کشورهای غربی باید از حمایت گروه های تروریستی دست بردارند و اجازه دهند مردم کشورهای خاورمیانه آزادانه برای 

 .آینده خود تصمیم گیری کنند

به خاطر جنگ و درگیری  0219رای پناهندگان اعالم کرد شمار افرادی که تا پایان سال کمیساریای عالی سازمان ملل ب

 میلیون نفر گذشته است. 99اند، از مرز خانمان شدهبی

، پنج 0219خانمان در سال خرداد( در گزارشی با اشاره به اینكه شمار افرادی بی 31پرس تی وی: این نهاد روز دوشنبه )

 92خانمان در جهان از مرز این نخستین بار است که آمار افراد بی»نفر افزایش یافته است، اعالم کرد: هزار  ۸22میلیون و 

 «میلیون نفر گذشته است.

استرالیا و نیوزیلند بیشتر  خانمان از مجموع جمعیت کشورهای انگلیس، کانادا،بر اساس این گزارش، شمار افراد بی

 خانمان از کشورهای سوریه، افغانستان و سومالی هستند.م کرد بخش اعظم افراد بیکمیساریای عالی سازمان ملل اعالاست.

 خانمان شدند، کودک بودند.سال بیدرصد از پناهجویانی که پار 91افزون بر این، بر اساس این گزارش، 

ر از خانه و کاشانه خود نفر ناچار به فرا 04به طور متوسط در هر دقیقه  0219در ادامه این گزارش آمده است که در سال 

جنگ و ناآرامی روز به روز افراد بیشتری را »اند.فیلیپو گرندی، کمیسر عالی سازمان ملل برای پناهندگان اعالم کرد: شده

اندازد نیز در حال کند و این مساله به نوبه خود نگران کننده است، اما عواملی که پناهجویان را به خطر میخانمان میبی

 «ست.افزایش ا

 اما گریزندمی جنگ از مردم خشكی، روی دهند؛می جان دریا در مهاجران و پناهجویان از زیادی شمار ساله هر»: افزود گرندی

 «.کندنمی حل را مشكلی مرزها بستن. است بسته رویشان به مرزها

 گر از موانع راه پناهجویان است.یت احساسات ضدِ پناهجویی نیز یكی دداش اظهار پناهندگان برای ملل سازمان عالی کمیسر

ست که این تمایل کشورها برای همكاری با یكدیگر در زمینه پناهجویان و منافع انسانی جمعی چیزی ا»وی اظهار داشت: 

 «شود.روزها آزموده می

ز و یا خارج ا نفر، یك نفر در داخل 113میلیون جمعیت جهان، از هر  422سازمان ملل اعالم کرد با احتساب هفت میلیارد و 

 کشور خود به دنبال سرپناه است.

این سازمان همچنین از سران کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان خواست با تالش بیشتر جنگی را که سبب فرار مردم از 

 هایشان شده است، پایان دهند.انهخ

ته صحنه جنگ و ا در چند سال گذشاین گزارش در حالی منتشر شده است که مناطقی از جمله خاورمیانه و شمال آفریق

 اند.ناآرامی بوده

 ود از راه دریا راهی اروپا شوند.های این مناطق سبب شده بسیاری از مردم با به جان خریدن خطراتِ موجناآرامی

 - 1359خرداد  31 :تاریخ انتشار 934529 :کد خبر پرس تی وی:  )اند.تا کنون بسیاری از پناهجویان در این راه کشته شده

14:41.) 

های فقیرنشین سواحل شمال فرانسه با صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( هشدار داد کودکان مهاجر در محله

 مواجه هستند.« خطر دائمی سوء استفاده جنسی و یا استثمار»

سرپرست  م کرد کودکان بیاعال« نه امن، نه سالم»پرس تی وی: یونیسف در گزارشی درباره کودکان بدون سرپرست با عنوان 

های مرزی، روابط پولی در حلبی آبادها و در نتیجه ها، خطرات گذرگاهخشونت در جاده»مهاجر در محله های مورد تحقیق 

 را تجربه کردهاند.« اَشكالی از بردگی و خطر دائمی

: کودکان مهاجر در این مناطق ای یونیسف که براساس یك تحقیق جامع انجام شده همچنین آمده استصفحه 52در گزارش 

 «از بیم تجاوز، پس از تاریكی شب می ترسند بیرون بروند.»
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سرپرست در مناطق مختلف بین شهر ساحلی کاله و  کودک بی 922های ژانویه و آوریل امسال از حدود این تحقیق بین ماه

 منطقه نرماندی در فرانسه انجام شده است.

مصاحبه شونده از سرما، خستگی، مشكل در دسترسی به غذا و بهداشت مناسب شكایت بنا بر این گزارش، همه کودکان 

های روانی برند و به دنبال حمایتداشتند. این کودکان همچنین از کابوس شبانه، اضطراب، عصبانیت و پرخاشگری رنج می

 هستند.

رخ داده، خواستار « کنوانسیون حقوق کودک نقض»این گزارش ضمن تاکید بر اینكه در مناطق مورد تحقیق موارد متعددی از 

 05 :تاریخ انتشار 934112 :کد خبر پرس تی وی:  )ایجاد مناطق حفاظت شده و امن برای افراد زیر سن قانونی شده است.

 (.14:45 - 1359خرداد 

دیه اروپا و سكوت آن یك نشریه آلمانی تبدیل شدن دریای مدیترانه به گور جمعی پناهندگان در سایه سیاست های غلط اتحا

 در قبال این فاجعه را لكه ننگ همیشگی بر تاریخ اروپا و یك رسوایی برای این اتحادیه دانست.

در مطلبی با عنوان چگونه اروپا میراث انسانی خود را از دست می دهد نوشت: دریای  "دی سایت"خبرگزاری تسنیم: نشریه 

هنده تبدیل می شود. اما عرصه سیاسی در اروپا همچنان سكوت می کند و این مدیترانه مجددا به گورجمعی برای هزاران پنا

 اتحادیه را تبدیل به قلعه و حصار می کند و این یك رسوایی است.

نویسنده در ادامه نوشت: هزاران نفر تا به حال در دریای مدیترانه غرق شده اند. تعداد زیادی از پناهندگان در این دریا جان 

 ت دادند. تعداد زیادی از خانواده ها از بین رفته اند و سرنوشت برخی قطعا مشخص نیست.خود را از دس

ما هرگز نمی دانیم چه چیزی این مردان و زنان را به این مسیر رانده که زندگی خود و فرزندانشان را در معرض خطر قرار 

و هیچ راه چاره دیگری برای خود نمی دیدند.  دهند. آنچه مشخص است این است که آن ها در شرایط اضطراری قرار داشتند

برخی ها می خواهند از آزار و اذیت های سیاسی در اریتره بگریزند، برخی از جنگ و ویرانی در سوریه و گروهی نیز به دنبال 

 یك چشم انداز دور از فقر و ناامیدی برای زندگی خود هستند.

نند و برخی هم احتماال باید اخراج شده و به وطن خود بازگردند. البته برخی از این پناهندگان حق پناهندگی دریافت می ک

این مسئله ای ثانویه است و آن ها یك وجه مشترک دارند و آن این است که اتحادیه اروپا این انسان ها را تنها گذاشته و آن ها 

 با جان خود بهای آن را پرداخت می کنند.

به سكوت سیاست اروپایی و همچنین عموم آلمان درباره مرگ و میرهای جمعی پناهندگان این نشریه آلمانی در ادامه با اشاره 

در دریای مدیترانه نوشت: مرگ انسان هایی که به دنبال حمایت می گردند به ندرت خشم و غضب اروپاییان را در پی دارد تا 

اکثر موارد یك اظهار تاسف برای غرق شدن  چه رسد به اعالم ها برای یك بازنگری اساسی سیاسی برای حل این مسئله. در

اتفاق افتاده  این روزها، در آنچه. دهد می رخ منتظره غیر و ناگهانی صورت به حوادث این  .دارد وجود  قایق حامل پناهندگان

 است یك بار دیگر نتیجه اجتناب ناپذیر یك سیاست کامال غلط اخراج اروپایی را نشان داد.

 پناهنده غرق شدند 399پدوسا حدود جلوی سواحل الم 0213ده است: وقتی که در اکتبر سال در ادامه این مطلب آم

سیاستمداران بلند پایه کمی در اروپا بودند که از این جزیره ایتالیایی بازدید نكردند. آن ها در این باره اظهار تاسف کرده و 

 .تغییرت اساسی در سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا را وعده دادند

هزار نفر را از غرق شدن  192دولت ایتالیا البته یك عملیات نجات دریایی را در پیش گرفت که تنها در عرض یك سال حدود 

در این آب ها نجات داد. اما زمانی که ایتالیا خواستار حمایت های اروپا در این راستا شد با مخالفت و رد آشكار از طرف برلین 

 مواجه شد.

فاق می افتد تا ابد لكه ننگی بر تاریخچه اروپا باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی نه تنها راه های امن تری آنچه در اینجا ات

برای پناهندگان ایجاد نشده که آن ها را از روی آوردن به راه های خطرناک باز داشته و روش های کسب و کار را از قاچاقچیان 

بیشتر بر این مسئله تاکید کردند که قاره خود را به یك قلعه تبدیل کنند. این سلب کند، بلكه کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

 کشورهای اروپایی به جای اینكه مسئولیت مشترکی را در این باره بر عهده گیرند مرزهای خود را بسته و حصار می کشند.
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ن این مسئولیت به کشورهای دیگر از جمله این نشریه آلمانی در ادامه نوشت: و به این ترتیب این مسئله حل نشده بلكه همچنا

 ترکیه و همچنین به بدنام ترین دیكتاتورهای زمان ما منتقل می شود.

چندی پیش بود که اسنادی منتشر شد مبنی بر اینكه کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای همكاری با سودان 

یش نیز صدها نفر از پناهندگان اریتره که به صورت غیر قانونی و به دلیل برای مهار مسئله مهاجرت اعالم کرده اند. چند روز پ

 آزار و اذیت های سیاسی به اروپا مهاجرت کرده بودند به کشور خود بازگردانده شدند.

همچنین ترکیه مكررا اخراج های غیر قانونی پناهندگان به مناطق بحرانی سوریه را در پیش می گیرد. سازمان های حقوق 

ی از تیراندازی های هدفمند روی پناهندگان در مرزهای با سوریه و ترکیه خبر می دهند. با این همه دولت آلمان خواستار بشر

 بازگرداندن پناهندگان به ترکیه است که در آن پناهجویان حمایتی را دریافت نمی کنند.

 سانی خود قرار دارد.به این ترتیب اتحادیه اروپا در بهترین مسیر برای نابود کردن میراث ان

بدون در نظر گرفتن اختالف نظرهای سیاسی درباره مسیر درست در سیاست پناهندگان، ضرورت بشر دوستی بخصوص یك 

چیز است و آن اینكه زندگی هر فرد در اولویت مطلق قرار دارد. کسی که از این اصل غفلت می کند اساسی ترین عنصر حقوق 

 - 1359خرداد  1۸ :تاریخ انتشار 932343 :خبرگزاری تسنیم: کد خبر )ق زندگی است.بشر را نابود می کند که آن ح

11:05.) 

تاکنون در سفری خطرناک و  0214هزار مهاجر که از سال  12سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد: بیش از 

اند.خبرگزاری تسنیم: به د، جان خود را از دست دادهانماجراجویانه قصد عبور از مدیترانه و رسیدن به مرزهای اروپا را داشته

در جمع خبرنگاران تاکید کرد: از ابتدای ،نقل از خبرگزاری فرانسه، آدریان ادواردز سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل 

ان خود را از دست هزار نفر ج 12یعنی زمانی که پدیده افزایش مهاجران در دریای مدیترانه اتفاق افتاد، بیش از  0214سال 

 اند.داده

به طور چشمگیری  0219کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعالم کرده است که تعداد مرگ و میر مهاجران در سال 

میالدی نیز تعداد مرگ و میرها به  0219اند. در سال نفر از ابتدای امسال تاکنون جان باخته 0۸14افزایش یافته و بیش از 

 نفر رسیده بود. 3922نیز این رقم به  0214در سال نفر و  3111

نفر رسیده است، وی افزود: این یك تحول  122۸9تعداد کل مرگ و میر مهاجران در کمتر از دو سال و نیم گذشته به بیش از 

ی مدیریت به شدت نگران کننده است. سازمان ملل از جامعه جهانی می خواهد تا به دنبال ابزارهای معتبر و جایگزین برا

 بحران مهاجرت باشد. باید از مرگ و میر بیشتر مهاجران در دریای مدیترانه جلوگیری کرد.

المللی مهاجرت نیز اعالم کرده است که تعداد تلفات مهاجران در مدیترانه از ابتدای امسال تاکنون هزار نفر بیشتر سازمان بین

 یالدی ثبت شده است.م 0219نفری بوده که در شش ماه نخست  1۸3۸از تلفات 

 .اندرسیده اروپا به  0219مهاجر و پناهجو از ابتدای سال  029422این سازمان افزود: بیش از 

اتحادیه اروپا با بدترین بحران آوارگان پس از جنگ جهانی دوم روبرو شده است. بر اساس آمارهای آژانس مرزی اروپا 

 میالدی وارد مرزهای اروپا شده اند. 0219میلیون مهاجر در سال  18۸3، بیش از "فرانتكس"

حدود نیمی از این آوارگان و پناهجویان را اتباع سوری تشكیل می دهند که از جنگ داخلی این کشور به اروپا پناه آورده 

رئیس سابق سرویس جاسوسی انگلیس (.12:95 - 1359خرداد  15 :تاریخ انتشار 93213۸ :خبرگزاری تسنیم: کد خبر)اند.

داد که اگر اتحادیه اروپا نتواند بحران مهاجرت را کنترل کند، با خیزش های پوپولیستی روبرو خواهد شد.وی در ادامه  هشدار

تصریح کرد: اگر اتحادیه اروپا نتواند اکثر شهروندان خود را متقاعد کند که قادر به کنترل بحران مهاجرت است، آنگاه کشورهای 

 روبرو می شوند.اروپایی با خیزش های پوپولیستی 

وی همچنین نسبت به اعطای رژیم سفر بدون ویزا به ترکیه هشدار داده است.توافق جدید اتحادیه اروپا و ترکیه برای 

بازگرداندن مهاجران خارجی به چالش بزرگی تبدیل شده است. بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، آنكارا همه مهاجران 

یای اژه به طور غیر قانونی وارد یونان شده اند، باز خواهد گرداند. در مقابل، اروپا نیز هزاران مهاجر خارجی به اروپا را که از در
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سوری را که مستقیم از ترکیه آمده اند، قبول خواهد کرد و مذاکرات بر سر سفر به اروپا بدون نیاز به ویزا و عضویت ترکیه در 

 (.11:29 - 1359اردیبهشت  0۸ :تاریخ انتشار 90331۸ :کد خبر تسنیم:  خبرگزاری)اتحادیه اروپا، پیشرفت خواهد داشت. 

شناسی و های جامعهپدیده مهاجرت و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن برجوامع صنعتی به طور سنتی درحوزه

شناختی و های جامعهنالشعاع تبییهای موجود در این زمینه به طور عمده تحتاقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته و نظریه

گرایی فرهنگی، های مهاجر، کثرتاقتصادی بوده است. این گرایش موجب شده است تا مباحثی مانند جذب و ادغام اقلیت

دولت ملی، توسعه اقتصادی و موازنه جمعیتی از اهمیت روزافزونی در علوم اجتماعی برخوردار گردد. به همین دلیل، مفاهیمی 

المللی با تاخیر و فاصله زمانی در پردازی پیرامون مهاجرت بینرایی اجتماعی و سیاست مهاجرتی و نظریهمانند شهروندی، همگ

 .الملل وارد شدکانون توجه علوم سیاسی و روابط بین

شناختی سده بیستم، در دوران پس از جنگ سرد و عصر جهانی شدن از های جامعهترین پدیدهمهاجرت در مقام یكی از مهم

در توصیف دوران جدید از  <عصر مهاجرت>های بارزی یافته است. تعبیر ای برخوردار شده و با الگوهای سنتی تفاوتد تازهابعا

میلیون مهاجر بین المللی در کشورهای جهان وجود داشته و از هر  022این نكته حكایت دارد. بنابه اعالم سازمان ملل حدود 

  .شودالمللی محسوب میجر بینزمین، یك نفر مهانفر ساکنان کره 39

های شد، در طی سده بیستم شاهد جهشهای مهاجر فرست محسوب میهای گذشته از نخستین سرزمینقاره اروپا که در سده

چشمگیر در عرصه مهاجرت بوده و به یكی از نخستین مناطق مهاجرپذیر جهان تبدیل شد. به نوعی که درحال حاضر حدود 

کنند. این حوزه در دوران پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصادی جهان در این قاره زندگی می درصد از مهاجران 09

الملل اقبال چشمگیری به جذب مهاجران خارجی به ویژه از کشورهای اروپای و صنعتی و احیای موقعیت خود در نظام بین

ادی و نیاز به نیروی کار خارجی وجه غالب فرایند مهاجرت به جنوبی، حوزه مدیترانه و آسیا نشان داد. در این دوره بعد اقتص

پذیرفت. هایی بین کشورهای مهاجرپذیر و کشورهای مهاجرفرست صورت مینامهداد که در قالب موافقتاروپا را تشكیل می

 .مشی و رفتار سیاسی اشاره به سرشت موقت مهاجرت بود هدف از این خط

در سیر مهاجرت به اروپا حائز اهمیت بوده است. موج نخست در سه دهه پس از پایان جنگ در این رهگذر، سه موج تاریخی 

جهانی دوم برای بازسازی اقتصادی کشورهای اروپایی در قالب پذیرش کارگران میهمان و مهاجرانی از مدیترانه و آسیا صورت 

بوده و موج سوم نیز به طور عمده به  12پا در دهه ها و وابستگان مهاجران مقیم اروپذیرفت، موج دوم حاصل پیوستن خانواده

  و نیز مهاجرت ناشی ازگسترش جغرافیایی اتحادیه اروپایی به شرق قاره کهن اختصاص داشت. 52پناهندگان و آوارگان دهه 

ت کاهش، ، رکود اقتصادی و افزایش بیكاری در این حوزه با اتخاذ تدابیری در جه1513اروپاییان پس از بحران نفتی سال 

محدودسازی و توقف ورود مهاجران به کشورهای اروپایی، چرخشی در این مهاجرت به اروپا گردید. با این همه، اجرای 

، نه تنها به کاهش ورود مهاجران به 1514تا  1513های آفرین و توقف رسمی روند مهاجرت در سالهای محدودیتسیاست

 .ای نیز یافتهای مهاجران مقیم و پناهندگان روند فزایندهقالب پیوستن خانواده کشورهای اروپایی نینجامید بلكه مهاجرت در

از سوی دیگر، مهاجرت مهاجران کشورهای مسلمان مدیترانه، خاورمیانه، آفریقا و آسیای غربی به برتری ترکیب مهاجران غیر 

ه پدید آورد. پس از پایان جنگ سرد و ورود اروپایی منجر شده و نوعی منظومه اجتماعی چندفرهنگی و چندقومی در این قار

ای شد. افزون براین، در این دوره دیگر تنها غرب و شمال اروپا میزبان مهاجران این حوزه نیز تا حدودی دستخوش تغییرات تازه

 .مهاجران خارجی نبودند بلكه جنوب و شرق اروپا نیز به مناطق مهاجرپذیر پیوسته بودند

های اخیر ای سیاسی و به ویژه هویتی و امنیتی شدن آن در سالمهاجرت از پدیده اجتماعی به پدیده وانگهی تغییر سرنوشت

ها و های قومی و تنشموجبات تغییر نحوه مواجهه مهاجران و کشورهای میزبان آنها را فراهم ساخته و به بروز خشونت

نده است. فرایند هویتی شدن پدیده مهاجرت و بروز های ضدمهاجرتی مدد رسایابی جریانهای اجتماعی و قدرتناآرامی

های اجتماعی و اقتصادی ها را جایگزین شكافهای اجتماعی و سیاسی گسترده در کشورهای اروپایی، برخورد هویتخشونت

ر و تبار، آفریقایی تباپیشین ساخت. با توجه به این که بسیاری از مهاجران کشورهای اروپایی را مهاجران مسلمان عرب

 .دهند، سیاست هویت محور به طور عمده در قبال مهاجران مسلمان مورد توجه بوده استتبار تشكیل میآسیایی
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تر ساختن مدیریت پدیده مهاجرت، شرایط نامساعدی برای مهاجران مقیم اروپا پدید آورده و سبب شده این تحوالت با پیچیده

نند حفظ وحدت فرهنگی، برقراری انسجام داخلی و تامین امنیت اجتماعی آفرین از مباحثی ماهای محدودیتاست تا سیاست

های اخیر و شكست های اقتصادی مقطعی در اروپا به ویژه افزایش نرخ بیكاری در دههنیز اثر پذیرد. همزمان، بروز بحران

پولیست در بسیاری از کشورهای الگوهای همگرایی اجتماعی و فرهنگی جمعیت مهاجر با شهروندان اروپایی و پیدایی احزاب پو

اند به تعمیق فضای بیگانه سازانه، عضو اتحادیه اروپایی که مهاجرت را به سكوی پرتاب رشد نفوذ سیاسی خود تبدیل ساخته

 .حاشیه نشینی و بدگمانی نسبت به مهاجران در این کشورها مدد رسانده است

های گری و خشونتاروپا بوده است. امواج تازه مهاجرستیزی، پرخاش های تاریخ مهاجرت درترین دوراندهه جاری از بحرانی

اوج این بحران  0229های شهرهای بزرگ فرانسه در سال های اجتماعی حومهو ناآرامی 0221نژادگرایانه در انگلیس در سال 

 .شودمحسوب می

 

 های همگرایی اجتماعی در اروپارهیافت

مهاجرت کشورهای اروپایی را به جوامع چندنژادی، چند قومی و چند فرهنگی تبدیل  سده بیستم، پدیده 92از اوایل دهه 

اند. دلیل اصلی های بیگانه شكل گرفتهای و زیست جهانساخت. جوامع مهاجران در اروپا از ابتدا در قالب نوعی زندگی جزیره

ای مهاجرمحور بوده است. اروپاییان با تلقی این وضعیت، امتناع کشورهای اروپایی از پذیرش موقعیت خود به عنوان کشوره

ای موقت براین باور بودند که مهاجران روزی به کشورهای خود باز خواهند گشت اما استمرار روند مهاجرت به مثابه پدیده

روپا و نیاز شود با توجه به جایگاه اقتصادی ابینی میمهاجرت، اروپا را به یكی از بزرگترین جوامع مهاجرتی تبدیل ساخت. پیش

 .این حوزه به نیروی انسانی ماهر، ورود مهاجران به کشورهای اروپایی در دهه آتی همچنان تداوم و افزایش یابد

واقعیت وجودی مهاجران و چندقومی و چند فرهنگی شدن کشورهای اروپایی موجب شد تا مدیریت این پدیده از رهگذر 

آموز و چارچوب عتنا قرار گیرد. تبدیل همگرایی اجتماعی به گفتمان رههمگرایی اجتماعی مهاجران بیش از پیش مورد ا

های مهاجرتی کشورهای اروپایی در دهه هشتاد از این نكته حكایت داشت. با وجود این، رویه اروپایی یكسانی مفهومی سیاست

ی و میراث فرهنگی متمایز خود از ها، تجارب تاریخدر این زمینه شكل نگرفته و هر یك از کشورهای اروپایی متناسب با سنت

 .اندرهیافت متفاوتی برای ایجاد پیوند میان جامعه میزبان با جامعه مهاجران مقیم پیروی نموده

گرای خواهانه فرانسوی، چندفرهنگهای همگرایی اجتماعی در اروپا به طور عمده از سه الگوی جمهوریها و رهیافتفلسفه

شود. کشورهای شمال اروپا به طور انی الهام پذیرفته است که در ادامه به تحلیل آنها پرداخته میگرایی آلمانگلیسی و پساملی

 .نمایندعمده از مدل انگلیسی و جنوب این قاره تا حدودی از مدل فرانسوی پیروی می

باشد. یز منطبق میهای دوره استعماری پیشین این کشورها نرویكردهای فرانسوی و انگلیسی به موضوع مهاجرت با آموزه

افزون براین، الگوی فرانسوی بر همانندسازی تمام عیار خارجیان با هویت ملی فرانسه، الگوی انگلیسی بر تضمین نسبی هویت 

باشد. در انگلیس احزاب سیاسی و در فرانسه دولت در جامعه مهاجران و الگوی آلمانی بر جداانگاری و طرد مهاجران استوار می

 .نقش آفرین هستند زمینه مهاجرت

خورد که های همگرایی اجتماعی کشورهای اروپایی به چشم میها و رهیافتاز این منظر نوعی گسست و تمایز در سیاست

 .باشدناشی از مبانی فلسفی متفاوت شهروندی و سیاست مهاجرتی در این کشورها می
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 رهیافت فرانسوی 

های غیر اروپایی به ویژه کشورهای مستعمره پیشین این کشور تشكیل شده و طور عمده از اتباع دولتمهاجران فرانسه به

مهاجرت از حیث جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی آثار دیرپایی بر جامعه فرانسوی برجای نهاده است. کثرت فرهنگی و قومی 

ایی بدگمان بوده و آن را توطئه جهان گرترین پیامد این امر بوده است. با وجود این فرانسه از ابتدا به رهیافت چندفرهنگمهم

 .الشعاع قرار دادن هویت فرانسوی ارزیابی نموده استانگلیسی زبان برای تحت

های مستعمراتی را برمبنای سازی سرزمینای جهانشمول تلقی و فرانسوی، فرهنگ خود را پدیده11۸5فرانسه پس از انقالب 

ر سیاست جهانی خود قرار داد. مفهوم جمهوری خواهی و ژاکوبنیسم سیاسی رسالت تمدن پراکنی قوم فرانسوی در دستور کا

رود از این سنت اثر پذیرفته است. رهیافت مزبور با تعریف نیز که مبنای رهیافت همگرایی اجتماعی در این کشور به شمار می

عدم شناسائی تنوع فرهنگی و  مضیق از شهروندی، به همانندسازی رفتار مهاجران با شهروندان فرانسوی اندیشیده و با

 .های قومی را پیگیری نموده استسیاست مهاجرتی مبنی بر خاستگاهاعتنایی نسبت به تمایزات فرهنگی و دینی مهاجران،بی

شوند. مهاجرانی که فرایند انطباق با در این رهگذر، نهادهای آموزشی به ویژه مدارس عمومی ابزار همانندسازی تلقی می

نشینی اجتماعی قرار ای برخوردار شده و سایرین در خطر حاشیههای تازهجدید را طی نمایند از فرصت فرهنگ محیط

 .باشدتر میگیرند. بنابراین، بعد فرهنگی این الگو در برابر بعد حقوقی، اجتماعی و سیاسی آن پررنگمی

سازی رزیده و از قدرت دولتی برای همگنهای اجتماعی دیگر اجتناب وبه هر روی، الگوی فرانسوی از شناسایی هویت

گیرد. به همین سبب جوامع مهاجران فرانسه در مقام نماد واحدهای هویتی متمایز از سوی نهادهای دولتی این بهره میجامعه

ت های فرهنگی مهاجران و پافشاری بر ادغام آنها در فرهنگ و هویاعتنایی به هویتشوند. بیکشور به رسمیت شناخته نمی

فرانسوی موجب شده است تا فرانسه خود را کشور مهاجرتی تلقی ننموده و مهاجران به ویژه مسلمانان را تهدید و خطری برای 

 .هویت ملی خود قلمداد نماید

مناظرات سیاسی و  15۸5رود که از سال بحران حجاب مسلمانان در فرانسه نمود بارز این سیاست هویت محور به شمار می

داری در پی داشته است. پس از این بحران، مسلمانان فرانسوی از پوشش مذهبی در مدارس این کشور که منهاجتماعی دا

گرایانه لیبرال دموکراسی های جهانبست آموزهتابد منع شدند. این بحران به موازات آشكار ساختن بننمادهای مذهبی را برنمی

لیسم و نفی حقوق مهاجران را به نمایش گذاشت. با وجود این که اسالم از جمله رواداری، گرایش این نظام سیاسی به پوپو

شود اما در حال حاضر تنها حدود نیمی از مسلمانان فرانسوی دومین دین بزرگ فرانسه پس از مسیحیت کاتولیك محسوب می

 .از حق شهروندی این کشور برخوردارند

هویت فرهنگی در فرانسه را دامن زده و موجب شد تا سایر احزاب  گرای جبهه ملی بحثنمایی حزب راستاز سوی دیگر، قدرت

کنترل مهاجرت را با  12گرایان از دهه بهره برند. راستدر قبال مهاجرت <هویت>و  <ملیت>سنتی نیز از اصطالحاتی مانند 

رافیای سیاسی و فرهنگی سازی آن مبادرت ورزیدند. در پی این روند، جغاهداف حزبی و انتخاباتی در آمیخته و به سیاسی

های راست گرایان دولت محافظه کار فرانسه برخی ایده 1553گیری یافت. به نوعی که از سال مهاجرت در فرانسه تغییر چشم

مند شدن فرانسه از را در دستور کار قرار داده و دولت سوسیالیست نیز با بازاندیشی سیاست مهاجرتی پیشین، بربهره

 .وی کار ماهر و دانشمندان( به موازات مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اشاره نمودانسانی )نیرسرمایه

حومه پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه شكست مدیریت پدیده مهاجرت متناسب با  0229های اکتبر سال ها و شورشتنش

های مزبور نماد ر شد. ناآرامیهای فرهنگ فرانسوی را نمایان ساخته و به پیدایی بحران ژرف ملی در این کشور منجآموزه

های های مهاجرتی بوده و ناکارآمدی شیوهنشینی ناشی از سیاستنشینان به تبعیض اجتماعی، بیكاری و حاشیهاعتراض حومه

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای در حوزهجاری همگرایی اجتماعی مهاجران را آشكار ساخت. این فرجام مناظره گسترده

 .دید آورداین کشور پ

های در پی این تحوالت فرانسه نیز ناگزیر پذیرفت که رهیافت مبتنی برادغام و همانندسازی با توجه به پیشینه و خاستگاه

های مهاجرتی فرانسه از دهه نود به طور دو فاکتو به باشد. همزمان سیاستفرهنگی متنوع مهاجران مقیم این کشور میسر نمی
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و تسهیل پذیرش نسبی حق شهروندی مبتنی برخاک و محل تولد جهت همگرایی فرزندان  سمت نوعی سرشت چندفرهنگی

 .مهاجران گرایش یافته است

 رهیافت آلمانی 

صنعتی شدن آلمان در پایان سده نوزدهم و ورود مهاجران خارجی در قالب کارگران فصلی، میهمان و اقتصادی از سایر 

های صنایع و کشاورزی در قالب قراردادهای کاری دوجانبه، آلمان را به ال آنان در بخشکشورهای اروپایی و غیر اروپایی و اشتغ

میلیونی  ۸0میلیون نفر از جمعیت  3/1درصد ساکنان آلمان یعنی  ۸/۸تدریج به کشور مهاجرتی تبدیل ساخت. در حال حاضر 

رغم آنكه این ها بهبوده است. با این همه آلمانی رو به فزونی 52دهند که این تعداد از دهه این کشور را مهاجران تشكیل می

تباران، پناهندگان سیاسی و آوارگان اروپای شرقی و مرکزی بوده های آنان، آلمانیکشور مقصد عمده کارگران میهمان و خانواده

جتماعی در آلمان که رهیافت همگرایی ا 1۸اند.است همواره از پذیرش موقعیت خود به عنوان کشور مهاجرنشین امتناع ورزیده

های فرهنگی، زبانی و نژادی را اصل سامان بخش و راهنمای برمبنای جداانگاری مهاجران از جامعه استوار بوده و مولفه

ای موقتی بوده و سرانجام کارگران میهمان به نماید، بازتاب این اعتقاد است که مهاجرت پدیدهشهروندی محسوب می

هندگان سیاسی نیز این کشور را ترک خواهند گفت. این رهیافت که آلمان را نوعی اجتماع قومی کشورهای خود بازگشته و پنا

مدار و فرهنگ محور بوده و خارجیان نماید، قومیتپارچه و نه جامعه در معنای سرزمینی و حقوقی آن قلمداد میو فرهنگی یك

 .نمایدرا عناصر بیگانه محسوب می

پردازی پیرامون اثر منفی ت آلمانی، مهاجرت را تهدیدی برای آلمان تلقی نموده و با سخنبه همین سبب، احزاب پوپولیس

های انتخاباتی نایل آیند. این مهاجرت بربودجه خدمات عمومی و تامین اجتماعی و هویت فرهنگی تالش دارند تا به موفقیت

آلمان >مساله مهاجران به عنوان مساله خارجیان از  های ملی، نژادی، قومی و هویتی و تلقیطیف، با احیای مفاهیم و آموزه

نمایی نسبی این گفتمان سبب شده است تا سایر احزاب آلمانی نیز برای حفظ نماید. قدرتداری میجانب <هابرای آلمانی

 .ری نمایندبرداساز جهت ممانعت از افزایش تعداد مهاجران بهرهموقعیت خود و اثرگذاری براین روند، از تدابیر محدویت

ای موقت نبوده و وجهی انكارناپذیر از حیات معاصر این کشور ها به تدریج دریافتند که مهاجرت دیگر پدیدهبا این همه، آلمانی

مدار استوار بوده و گرایش نسبی به اصل رود. باز تعریف مفهوم شهروندی آلمانی که سنتا برمبنای اصل قومیتبه شمار می

تصویب شد در این رهگذر صورت پذیرفت. از این روی، متولدین  0222ون جدید ملیت آلمانی که در سال سرزمین محور در قان

از والدین خارجی نیز از امكان دریافت شهروندی در صورت اقامت قانونی هشت ساله یكی از والدین خود در این کشور برخوردار 

 .اندشده

اند. معهذا با درصدد همگراسازی مهاجران مقیم این کشور برآمده 0229سال سازی آموزش زبان از ها گرچه با اجباریآلمانی

دهی به موضوع مهاجرت وجود حضور انبوه مهاجران اروپایی و غیراروپایی در آلمان، این کشور هنوز فاقد مدل جامع سامان

اند اما بخشی دیگر هنوز شهروند هباشد. به نوعی که بخشی از مهاجران مقیم آلمان از حقوق شهروندی کامل برخوردار شدمی

میلیونی خارجی در حاشیه شهرهای بزرگ این  3/1گیری جوامع موازی و حضور جمعیت شوند. شكلآلمانی محسوب نمی

 .باشدهای هویتی متنوع حاکی از زوال ایده جامعه چند فرهنگی در این کشور میکشور در قالب جزیره

 

 رهیافت انگلیسی 

های مهاجر در این کشور را اتباع کشورهای ترین گروهجتماعی در انگلیس با توجه به این که عمدهتجربه همگرایی ا

مهاجرانی از  1512تا دهه  154۸دهند، روایت متمایزی را به نمایش گذاشته است. انگلیس از المنافع تشكیل میمشترک

ر پذیرفت که به تدریج این کشور را به جامعه چندنژادی مستعمرات پیشین مانند کارائیب، هند، پاکستان، آفریقا و آسیای دو

 12تبدیل نمودند. با وجود این نخستین تحرکات دولتی در انگلیس جهت محدودسازی مهاجرت پیش از بحران اقتصادی دهه 

 .صورت پذیرفت. هدف از این سیاست پایان بخشیدن به میراث مهاجرتی دوران امپراتوری استعماری این کشور بود

محدودسازی ورود مهاجران غیر سفیدپوست  1594و حزب کارگر در سال  1590کار در سال ر این رهگذر حزب محافظهد
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های مهاجرتی خود قرار دادند. از این دوره پدیده چندنژادی به بحران هویت المنافع را در دستور کار سیاستکشورهای مشترک

به مدیریت مهاجرت، این پدیده از ابعادی سیاسی و نژادی برخوردار شد.  ملی انگلیسی دامن زده و با گسترش ادبیات مربوط

 .انگلیس مدد رساند 159۸های نژادی سال سیاسی شدن پدیده مهاجرت به شورش

شوند. با این همه، گرچه انگلیس نسبت به های همگرایی فرانسوی و انگلیسی برابر نهاد یكدیگر محسوب میدر مجموع پارادایم

تری را اتخاذ نمود اما همواره نوعی تبعیض نسبت به مهاجران در این کشور وجود داشته وندی سیاست منعطفاعطای شهر

گرای ضدمهاجرت را در پی داشته است که از لزوم های راستاست. پیدایی فضای بیگانه ستیز نیز افزایش نقش احزاب و جریان

 .نمایندداری مینبمحدودسازی و رویارویی با امواج مهاجرت در انگلیس جا

نمایند گرایی تلقی میهای اجتماعی کشورهای اروپایی اغلب انگلیس را به عنوان نمونه الگوی چند فرهنگگران سیاستتحلیل

که برمبنای دائمی دانستن پدیده مهاجرت و در جهت حفظ نظم اجتماعی و مدیریت و بهبود مناسبات بین نژادی و بین قومی، 

 -ای شدن زیست سازی و جزیرهشمارد. در عین حال این رهیافت به تعبیری دیگر به بیگانهحدودی مجاز می تنوع جامعه را تا

بست رانده و موجب شده است تا های مهاجران نیز دامن زده است. امری که رهیافت همگرایی سنتی انگلیس را به بنجهان

 .ای مواجه شودها و تردیدهای تازهپرسش کارآمدی سیاست مهاجرتی محدودسازانه جاری در این کشور با

ورزد، فرایندی است که برای شناختی که برانسجام اجتماعی داللت میبه هر روی، همگرایی در مقام مفهومی جامعه

های قومیت محور همگرایی اجتماعی در اروپا به جداسازی پذیری مهاجران به مثابه بخشی از جامعه میزبان اما رهیافتجامعه

ی جوامع مهاجر منجر شده و مهاجران را نوعا به شهروندان درجه دوم مبدل ساخته است. بنابراین بسیاری از مهاجران مقیم قوم

 .اندشوند، از مزایای حوزه عمومی اروپایی برخوردار شدهاروپا هنوز به دلیل آن که شهروند تمام عیار محسوب نمی

تبارها در انگلیس گویای تبارها در آلمان و پاکستانیتبارها در اسپانیا، ترکاکشینشینی الجزایری تبارها در فرانسه، مرمحله

های اخیر، تساهل نسبت به ای شدن مهاجران در کشورهای اروپایی است. با توجه به رخدادهای سالنشینی و جزیرهحاشیه

های گسترش یافته است. حاصل این امر تنش نمایند، کاهش و احساسات نژادگرایانهمهاجران که از شیوه زیست خود پیروی می

اجتماعی گسترده بوده است. اعتراضات جاری در کشورهای اروپایی مبین بیگانگی و ناخرسندی روزافزون مهاجران از وضع 

 .باشدهای همگرایانه غالب میهای دوم و سوم مهاجران در برابر سیاستموجود و پایداری نسل

شی از افزایش مهاجرت بویژه در اروپا، حرکتی به سمت همسویی میان الگوهای حیات اجتماعی های اجتماعی نااز پس بحران

 های پیشین است. آغاز شد. به زعم نگارنده مقاله، امروز اروپا ناگزیر از بازاندیشی رهیافت

 
ای را در های گستردهمجادله بندی سنتی همگرایی اجتماعی اروپایی،الشعاع قرار دادن صورتهای اجتماعی مزبور با تحتبحران

گرایی حوزه عمومی برانگیخته است. یكی از پیامدهای این وضعیت، افول مفهوم کهن شهروندی به سود روایتی از چند فرهنگ

  .است. در بسیاری از کشورهای اروپایی مناظره درباره هویت و مهاجرت از سرگرفته شده است

ت به سمت نوعی همسویی میان این الگوها آغاز شده و اروپا ناگزیر از بازاندیشی رسد امروزه حرکرو، به نظر میاز این

های حقوقی و سیاسی به های مهاجرتی اروپا در عرصههای پیشین گشته است. با این همه، به رغم آن که سیاسترهیافت

 .تها همچنان به قوت خود باقی استدریج از عناصر مشترکی برخوردار شده است اما تفاوت

 

 وضعیت مهاجران مسلمان در اروپا 

ترین جامعه اند، اینك در مقام مهممسلمانان که نقش موثری در بازسازی اقتصادی اروپا پس از جنگ جهانی دوم ایفا نموده

اند. با مهاجر و عنصر جمعیتی شاخص قاره اروپا به مخاطب اصلی گفتمان ادغام و همگرایی اجتماعی اروپایی تبدیل شده

ایش و دائمی شدن حضور مهاجران کشورهای اسالمی در فرانسه، آلمان، انگلیس، بلژیك، هلند، اسپانیا و اسكاندیناوی، افز

کشور  31کشور از  19ای در اروپا برخوردار شدند. به نوعی که در حال حاضر اسالم در مسلمانان به تدریج از جایگاه برجسته
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شود. با وجود این، اسالم تنها در بلژیك، اتریش، اسپانیا و مجارستان ت محسوب میاروپایی دومین دین قدرتمند پس از مسیحی

 .به رسمیت شناخته شده است

های رسمی محسوب نشده و فاقد حقوق اجتماعی، سیاسی و رو مسلمانان مهاجر در سایر کشورهای اروپایی هنوز اقلیتاز این

شوند. وانگهی، ن، مسلمانان شهروند اسمی و نه فرهنگی و اجتماعی تلقی میگرافرهنگی برابر هستند. به تعبیر برخی از تحلیل

ها و الزامات نظام انگیزههای ادغام اجتماعی تك ساحتی مهاجران در بافت فرهنگی جامعه میزبان به واگرایی بینتداوم سیاست

میده است. در این رهگذر، اسالم به های جدید مسلمانان انجادهی به هویت نسلآموزشی رسمی و نظام خانوادگی در شكل

 .شالوده هویت جمعی نسل جدید مهاجران مسلمان اروپا مستقل از تعلقات قومی آنان تبدیل شده است

ها و های رسمی و واقعیات زندگی، بحران اعتماد، تبعیضاز سوی دیگر، موانع فرهنگی، مرزهای زبانی، ناسازگاری بین گفتمان

م مشارکت موثر در نهادهای اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و سیاسی و تمایز موقعیت و شرایط اجتماعی ها، غیاب و عدنابرابری

مسلمانان در جوامع اروپایی نیز به ناخرسندی آنان منتهی شده است. حاکمیت ذهنیت هانتینگتونی، عدم پذیرش مهاجران 

ای و های کلیشهستیز و ضدمهاجرتی و تصویرسازیبیگانه های نژادگرایانه،پردازیغیراروپایی به عنوان شهروند طبیعی، سخن

 .شناختی شرق شناسانه نیز به این فضا دامن زده استهای منفی ملهم از سنت جامعهداوریاشاعه پیش

میلیون نفر در نوسان  33تا  09های موجود، آمار جمعیت مسلمان اروپا که در حال حاضر بین بینیبه هر روی، بنا به پیش

درصد جمعیت اروپا را به خود اختصاص  02مسلمانان حدود  0292به دو برابر افزایش یافته و تا سال  0219باشد، تا سال می

خواهند داد. اینك مهاجر و مسلمان در اروپا معادل یكدیگر شمرده شده و بیش از میزان و تعداد مهاجران مسلمان، روند و 

ال تحول است. مسلمانان بخشی مهم از جمعیت اروپا و مشخصه دائمی سرشت حضور آنان در کشورهای اروپایی در ح

شوند. با توجه به دورنمای رشد فزاینده جمعیت مسلمانان اروپایی در سده بیست انداز ملی کشورهای اروپایی محسوب میچشم

انداز اروپای آینده نقش آفرین دهی به چشمران براین باورند که جهان اسالم بیش از آمریكا و روسیه در شكلگو یكم تحلیل

 . خواهد گشت

تری در تحوالت کشورهای اروپایی ایفا نموده و با گذر از عرصه سیاست فرجام سخن آن که مسلمانان به تدریج نقش برجسته

اند. به همین سبب ارتقای نقش و جایگاه مسلمانان در عرصه سیاست وپا نیز اثر نهادهداخلی این کشورها، بر سیاست خارجی ار

 .خارجی اروپا موجب توجه بیشتر اروپاییان به جهان اسالم نیز شده است

 

 مهاجرت و سیاست اروپا 

نه قرار دارد. در این گرایااز روانشناسی اجتماعی اخذ شده است در دایره گفتمانی روایت ملی 92اصطالح هویت که در دهه 

باشد. سیاست هویتی گفتمان محوری سیاسی اروپا در گفتمان امر قومی همزمان دربردارنده هر دو بعد نژادی و فرهنگی می

دهد. مساله ساز شدن هویت در این دوره وجهی سیاسی به هویت اجتماعی و فرهنگی دوره پسا جنگ سرد را تشكیل می

نیز در علوم اجتماعی تداول عام یابد.  <هویت پذیری سیاسی>و  <سیاست هویت محور>ت بخشیده و سبب شد تا اصطالحا

موضوع مهاجرت نیز در چارچوب این گفتمان به مثابه چالشی علیه هویت ملی کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. 

ی و چند قومی پسا مدرن و فرایندهای گیری جامعه چند فرهنگدر پی این تحول، هویت اروپایی در پرتو مهاجرت و شكل

 .پردازی قرار گرفته استگرایی فراملی و جهانی شدن دچار دگرگونی بنیادین گشته و در کانون نظریههمزمانی هم

های سیاسی موجود اروپایی، بحران مهاجرت و بحران هویت حوزه عمومی و گفتمان <باز ملی گراشدن>از سوی دیگر، در پرتو 

های پردازیای این قاره قرار گرفت. در این معنا، سخنهای حزبی و رسانهیكدیگر گره خورده و در کانون مناظره در اروپا با

های کشورهای اروپایی پیرامون فرسایش هویت ملی در سراسر اروپا بازتاب یافته است. گسترش ادبیات ضدمهاجرتی پوپولیست

 .شودمظهر این روند قلمداد می <اروپایی بودن>رهنگی و بحران مربوط به حس زوال و افول همگنی قومی و هویت ف

گفتنی است در دوران معاصر دو گفتمان متفاوت ملهم از منطق قوم مدارانه و اروپا محورانه برمسائل مربوط به هویت فرهنگی، 

انه دولت ملی مدرن اثر گراینژادی و قومی اروپایی سایه افكنده است. گفتمان نخست که از رسالت تمدن پراکنی و جهان
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سازی، طرد، پذیرفته است، در قالب استعمار خارجی، همانندسازی و مهندسی اجتماعی تبلور یافت. هدف این گفتمان، همسان

بوده است. گفتمان دوم  <خودی>در هویت  <دیگری>از رهگذر کاهش هویت  <دیگری>با  <خود>کنی اختالف حذف و ریشه

ستیزی انجامید. گرچه در تاریخ معاصر  گرایی استوار است که به نژادپرستی و بیگانهگرایی و نفیقگرایی، منطبر مبنای خاص

اروپا این دو گفتمان در قالب دو استراتژی متفاوت به مورد اجرا گذاشته شد اما پارادایم مدرن تفاوت و تمایز، شالوده هر دو 

جامعه آرمانی یكپارچه از طریق غلبه بر مفهوم تفاوت و تمایز و دیگری  گفتمان را تشكیل داده است زیرا هدف مدرنیته نیل به

 .بوده است

ها از دهه نود به بازگشت شود، این رویهجغرافیایی و فرهنگی برساخته می <دگرسازی>های نظر به این که هویت برمبنای رویه

پردازان ی اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است. نظریهای و فراملژئوپولتیك به هویت اروپایی منجر شده و مفهوم همگرای منطقه

باشند. از نظر برخی های تعریف شده سنتی میپسا مدرن بر این باورند که جوامع اروپایی در حال گذار به فراسوی هویت

از اعتماد به نفس تر بوده و های لیبرال، موجب چالش این جوامع با مهاجران که به هویت خود آگاهگران، فقدان ارزشتحلیل

بیشتری برخوردارند، شده است. به سخنی دیگر، سیاست هویت محور مدرن از خال نظریه سیاسی لیبرال دموکراسی سرچشمه 

های اجتماعی سكوت اختیار نموده ا ست. هویت جوامع لیبرال گیرد که پیرامون هویت جمعی و جایگاه و اهمیت گروهمی

ی بوده و این امر دلیل دشواری همگرایی مهاجران در اروپاست. در اروپای پس از جنگ جهانی گرایدموکرات هنوز ملهم از ملی

ای برای ورود به هویت اروپایی پسا ملی صورت گرفته است اما با بحران قانون اساسی اروپا، اهمیت دولت و دوم تالش گسترده

 .حاکمیت ملی و هویت قومیت محور بار دیگر نمایان شد

های عمومی اروپایی حكایت دارد زیرا هویت اروپایی از بنیاد هویتی در گفتمان <دیگری>و  <ما>تفاوت اجتماعی  حفظ تمایز و

تعریف شده است. در این چارچوب، تعریف  <دیگری>در برابر  <خود>های اروپاییان از اصوال بر مبنای تاریخ، نمادها و روایت

جدیدی در جوامع  <دیگری>گیری معه اروپایی سبب گشته است تا با شكلمهاجرت به مثابه تهدیدی وجودی علیه هویت جا

آفرین در واکنش به تهدید فرضی مشروعیت بخشیده شود. به همین دلیل، احساسات اروپایی به نیاز به اتخاذ تدابیر محدودیت

های اخیر بعد درآمد، در سالضدمهاجرتی که ابتدا در عرصه اقتصادی بروز نموده و سپس در قالب بحران فرهنگی به نمایش 

 .هویتی یافته است

اند نیز زائیده این بحران احزاب پوپولیست که رویكردهای ضدمهاجرتی را به سرمایه سیاسی و انتخاباتی خود بدل ساخته

های باشد. این احزاب که در دهه هفتاد سده گذشته در حاشیه نظام حزبی سنتی کشورهای اروپایی پدیدار شدند، در سالمی

نمایی اند. قدرتو یا به نیروی سیاسی موثری بدل شده های ائتالفی شرکت نمودهاخیر در برخی کشورهای اروپایی در دولت

تری در سیاست اروپایی است. به سخنی دیگر، شود اما نشانه بحران ژرفاحزاب مزبور گرچه به پدیده مهاجرت نسبت داده می

اعتمادی به هویت ملی و خاطره تاریخی و نشانه بحران هویت یوندهای اجتماعی، بیپوپولیسم حاصل گسست و شكنندگی پ

 .سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در برخی از کشورهای اروپایی است

اند. بسامد واژگانی سازی موضوع مهاجران و مهاجرت به عمل آوردهای را برای سیاسیهای گستردههای پوپولیستی تالشجریان

باشد. از تبعات ارتقای جایگاه گفتمانی این احزاب در اریخ، زادوبوم، بیگانه و مانند آن گویای این وضعیت میمانند هویت، ت

باشد. به عبارت دیگر فرایند هویتی شدن مهاجرت از سطح های اجتماعی و فرهنگی، تغییر ذائقه سیاسی در اروپا میزمینه

های ضدمهاجرتی را الشعاع قراردادن ادبیات سایر احزاب، سیاستملی با تحتاحزاب مزبور فراتر رفته و در مقام موضوع سیاست 

 .به اولویت دستورکار عمومی تبدیل نموده است

شود اما تصویر گرایان به مهاجران خارجی نسبت داده میهای اجتماعی و اقتصادی اروپا از سوی راستبا این همه، گرچه بحران

ست. برای مثال بیكاری بین مهاجران به مراتب بیش از سایر اقشار بوده و آنان در مقایسه با واقعی حاکم بر این عرصه متفاوت ا

 .برندسایر اقشار اجتماعی در شرایط اجتماعی و اقتصادی مشابه به سر نمی
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 سیاست مهاجرتی مشترک اروپایی 

رد توجه قرار داد. در این دوره، مهاجرت از اتحادیه اروپایی از دهه هشتاد سده گذشته سیاست مهاجرتی مشترک اروپایی را مو

رو، دیگر برخالف گذشته تنها مالحظات بشردوستانه، مقتضیات جمله مسائلی بود که جایگزین مناقشات سنتی گردید. از این

دستور بازار کار اقتصادی و الزامات همگرایی اجتماعی برسیاست کشورهای مهاجرپذیر سایه نیافكند بلكه مهاجرت به بخشی از 

های ساز تهدید رفاه اقتصادی، ارزشکار امنیت ملی کشورهای عضو اتحادیه تبدیل شد. بنابراین، تلقی مهاجرت به مثابه زمینه

 .ای بخشیدهای مهاجرتی این کشورها سمت و سوی تازهفرهنگی و ثبات سیاسی، به سیاست

ش جغرافیایی اتحادیه، سرشت متغیر مهاجرت، ناتوانی ای، گستربه موازات این فرایند، پیشرفت فرایند همگرایی منطقه

های ملی عضو در مدیریت این پدیده و روند چند ملیتی و چند قومی شدن قاره کهن نیز اروپاییان را به لزوم مدیریت دولت

انگیخت. افزون بر هماهنگ مهاجرت مهاجران اقتصادی، قانونی، غیرقانونی، پناهندگان، آوارگان، کارگران میهمان و مانند آن بر

این، برچیده شدن مرزها براساس پیمان شنگن موجب شد تا مهاجرت به موضوع واحد اروپاییان بدل گشته و سیاست روادید 

های ملی در زمینه ادغام اجتماعی مهاجران و مقابله با مهاجرت غیرقانونی و کنترل سازی سیاستمشترک برای هماهنگ

 .گذاران اتحادیه اروپایی قرار گیردیاستمرزهای خارجی در کانون توجه س

ترین رویكردهای اروپاییان در زمینه مدیریت بحران مهاجرت به شمار سیاست مهاجرتی یكی از مهم  سازیاروپایی گرایش به 

نان از های ملی همچالدولی داشته و دولتهای اروپایی تاکنون نوعا وجهی بینرود. نكته درخور توجه این است که همكاریمی

اند زیرا اتحادیه در مقام نهاد فراملی پیشتر فاقد صالحیت ای برخوردار بودههای اتحادیهدهی به سیاستای در شكلنقش عمده

دهی به رژیم مهاجرتی، مدیریت سیاست گذاری در این زمینه بوده و هماهنگی در وضع قوانین و مقررات، شكلقانون

شود صورت الدولی محسوب میادید نوعا از طریق اجماع شورای وزیران که نهاد بینپناهندگی، کنترل مرزها و صدور رو

 .پذیردمی

دار های مهاجرتی اتحادیه را عهدههای عضو مسولیت تدوین و پیشبرد سیاستدر این رهگذر وزرای کشور و دادگستری دولت

احی و توسعه راهكارهای واکنشی و محدودساز در بوده و با نگاهی سیاسی و تلقی مهاجرت به مثابه تهدیدی امنیتی به طر

های عضو بوده است. به اند. هدف از این تكاپو، تقویت حوزه مانور و آزادی عمل دولتعرصه سیاست مشترک مهاجرتی پرداخته

 .نمایدای پیروی نمیهمین دلیل، اتحادیه هنوز از سیاست مهاجرتی واحد و یك پارچه

جماع اروپایی مانع اتخاذ استراتژی واحدی گشته و سیاست مهاجرتی مشترک اروپایی را با موانعی های گذشته، فقدان ادر سال

الدولی و فراملی اروپایی از جمله کمیسیون، پارلمان و شورای اروپا با یكدیگر از سویی و مواجه ساخت. رقابت نهادهای بین

اند. این امر نوعی وی دیگر نیز در این زمینه منشا اثر بودههای عضو از سهای ملی دولتها و سیاستتمایز اهداف، انگیزه

 .های اروپاییان نسبت به مدیریت پدیده مهاجرت به وجود آورده استها و سیاستچندگانه اندیشی در نگرش

هت با این وجود ناکارآمدی نهادهای ملی در این زمینه موجب شده است تا اروپا به تدریج به سمت اتخاذ رویه مشترک ج

های ملی و ناتوانی آنها از کنترل و مدیریت موضوع مدیریت مهاجرت حرکت نماید. چه آن که با کاهش اختیارات دولت

تر شدن فرایند وابستگی متقابل اجتماعی، اروپایی شدن تدریجی حوزه عمومی اتحادیه، حاکمیت انحصاری مهاجرت و ژرف

عریف مفاهیمی مانند فرهنگ اروپایی مشترک مبتنی بر حقوق شهروندی چند های ملی را تحت تاثیر قرارداده و به بازتدولت

سازی درصدد برآمد تا با هماهنگ 15۸9ملیتی و چند فرهنگی مدد رسانده است. در تداوم این مسیر کمیسیون اروپا از سال 

 .های مشترک در این زمینه دست یابدهای عضو به راهكارها و پاسخسیاست مهاجرتی دولت

ادینبورو خواهان تدوین رهیافت جامع برای نیل به سیاست مهاجرتی اروپایی شده و پیمان  1550این روند، اجالس سال در 

های یونان نیز زمینه را برای برداشتن گام 0223فنالند و اجالس ژوئن  1555وین و  155۸های ماستریخت، اعالمیه 1551

 .های اروپاییان در زمینه مهاجرت وجهی حقوقی بخشیدهمزمان به همكاریدیگر در این راستا فراهم ساختند. این تحوالت 

نگرند. آنچه در با این همه، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی هریك از منظر متفاوتی به سیاست مشترک مهاجرتی اتحادیه می

ورود مهاجران جدید به حوزه  نماید موضوع کنترل مرزهای خارجی و ممانعت ازاین زمینه برای اروپاییان حائز اهمیت می
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های عضو همچنان بر حاکمیت ملی خود جغرافیایی اتحادیه است، اما در عرصه مدیریت فرایند ادغام اجتماعی مهاجران، دولت

فشارند. آلمان که در دهه نود از حامیان اصلی سیاست مهاجرتی مشترک اتحادیه محسوب در رسیدگی به این مساله پای می

نماید. انگلیس با داری میهای مهاجرتی جاری با حرارت کمتری از این سیاست جانببا توجه به چالششد، اینك می

داند. فرانسه نیز با اتخاذ بخشی به حاکمیت ملی در برابر حاکمیت اروپایی، خود را ملزم به رعایت مقررات اتحادیه نمیاولویت

ها از جمله ه نظیر سیاست پناهندگی پشتیبانی نموده و در سایر زمینهرویكرد گزینشی از برخی ابعاد سیاست مهاجرتی اتحادی

 .نمایدداری میمهاجرت قانونی از سیاست ملی جانب

های عضو هستند که به انتقال تدریجی حاکمیت ملی به ملت در دولت -رسد اروپاییان در حال باز تولید دولت به نظر می

سازی شده و ابعاد مهم ی از سیاست ملی کشورهای عضو اینك در بروکسل تصمیماانجامد. بخش عمدهنهادهای اروپایی می

زیست و مسائل اجتماعی و کشاورزی در نهادهای فراملی مورد رسیدگی قرار سیاست ملی این کشورها از مهاجرت تا محیط

فاقد سیاست مهاجرتی مشخصی  های ملی در عرصه مدیریت مهاجرت،گیرد. اتحادیه که تاکنون با توجه به نقش اصلی دولتمی

های ملی کشورهای عضو پرداخته و خالهای سازی سیاستبود درصدد برآمده است تا با تدوین راهبرد مشترک به هماهنگ

 .باشدموجود در این زمینه را پر نماید. پیمان لیسبون واپسین تحول در این زمینه می

جدید ضمن غلبه بر بحران مهاجرت به مسائل اقتصادی و جمعیتی آینده  هایاتحادیه اروپایی درصدد است تا با اتخاذ سیاست

دهی به هویت و مفهوم شهروندی ای برای شكلاین حوزه نیز پاسخ داده و به موازات پیشبرد فرایند اروپایی سازی فضای تازه

یه اروپایی پسا ملی، تغییرات عمده در های اروپایی به جوامع چند فرهنگی در دوره اتحاداروپایی فراهم نماید. تبدیل دولت ملت

های غیراروپایی موجب بازاندیشی مفهوم شهروندی جغرافیای سیاسی و جمعیتی و بازتعریف هویت اروپایی در برابر هویت

دهی به مدل شهروندی پسا ملی و هویت اروپایی واحد در دوران باز ملی بست تكاپوی اروپایی شكلاروپایی گردیده است. اما بن

هایی مواجه ساخته است. اروپاییان شدن و هویتی شدن سیاست شهروندی، کشورهای عضو اتحادیه را با تنگناها و دشواری

 .انداندیشانه را نیز مورد توجه قرار دادهگرایانه و مصلحتهای عملها ناگزیر سیاستبرای غلبه بر این دشواری

همگرایی اجتماعی مبذول داشته و آموزش زبان و ای به برنامهتازهدر این رهگذر، بسیاری از کشورهای اروپایی توجه 

های مهاجرتی خود قرار دادند. اروپاییان همچنین به رغم نفی وجه را در کانون سیاست <پذیریفرهنگ>و  <پذیریجامعه>

ن تدریجی از برداشت مهاجرتی حیات معاصر کشورهای قاره کهن، در برابر واقعیت وجودی مهاجران ناگزیر با فاصله گرفت

اند. هدف از این تكاپو، کنترل و مدیریت های اجتماعی پیشین خود گرایش یافتهسنتی، به بازاندیشی برخی از وجوه سیاست

 .باشدهمزمان مهاجران و مهاجرت می

 
 منبع : روزنامه اطالعات منبع: فصلنامه سیاست خارجی نوشته: عباداهلل موالیی

 Monday, 20 June, 2016 / 1359 خرداد 31 وشنبهد

 

 مدیریت مهاجرت

بیشتر مسئولین دولتی به تازگی استراتژی های پیچیده و منطقی را به منظور مدیریت امور مهاجرت آغاز نموده اند. هنوز نیاز  

ت، به دستیابی به درک صحیح و بهتری از انگیزه و اولویت های مهاجرت و ایجاد یك زبان مشترک درخصوص مفاهیم مهاجر

احساس می شود. گفت وگوی مستمر بین دولتمردان امكان تبادل تجربیات و هم چنین به کارگیری راه های جدید و خالقانه و 

دستیابی به مدیریت مهاجرت را فراهم می سازد و این امری بسیار ضروری است. در راستای حمایت و تسهیل فعالیت های 

تسهیالتی که در زمینه مهاجرت ارائه می نماید، این سازمان ساختار یا چارت  و (IOM) حمایتی سازمان بین المللی مهاجرت

شناخته شده و تصویری از ترکیب مدیریت مهاجرتی را نمایان می « ساختار چهار بخشی»تحلیلی را تعریف کرده است که به 

لی مدیریت مهاجرت را تعریف و سازد. این چارت یا ساختار، محدوده و پیچیدگی مهاجرت را عیان ساخته و چهار حوزه اص

 :مشخص می نماید. این چهار حوزه عبارتنداز
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 مهاجرت و توسعه *

 قانونمندی و مهاجرت *

 مهاجرت اجباری *

 تسهیل مهاجرت *

هر یك از این چهار حوزه دارای پارامترها و چالش هایی هستند اما مدیریت نوین مهاجرت بین المللی نمی تواند از طریق تو 

  .به یكی از ابعاد، به اهداف و سیاست های خود دست یابدجه صرف 

موضوعات دیگری همچون حفظ و رعایت حقوق، سالمت و بهداشت، جنسیت، اطالعات عمومی همانند همكاری های منطقه 

چهار ای و بین المللی که اساس مدیریت مهاجرت را تشكیل می دهند، نیز از اهمیت خاص خود برخوردارند.بنابراین ساختار 

بخشی در یك نظر اجزاء استراتژی های مدیریت مهاجرت را مشخص ساخته و هم چنین این چارت به منظور برانگیختن بحث 

  .و مذاکره و تبادل نظر نیز طراحی شده است

به حقایق و چالش هایی در هر یك از چهار حوزه مبحث مدیریت مهاجرت اختصاص دارد و بینشی مرتبط « مهاجرت»موضوع 

 .نحوه دستیابی به سیاست ها و فعالیت های مرتبط با سازمان بین المللی مهاجرت را فراهم می آوردبا 

 

 مهاجرت و توسعه

مهاجرت و توسعه یكی از مسایل مورد بحث امروزی است. تاکنون در مورد وجه منفی مهاجرت در امر توسعه مذاکرات زیادی 

تأثیرات آن.از یك سو، توسعه نیافتگی خود به عنوان یكی از عوامل مهاجرت انجام شده است و بالعكس در مورد وجوه مثبت و 

مطرح است و از سوی دیگر مهاجرت موجب می شود تا کشورهای توسعه یافته شهروندهایی با مهارت های باالی خود را از 

زیادی برای کشورهای توسعه  دست بدهند. عالوه بر مطالب فوق الذکر، مدیریت مهاجرت بین المللی به نحو مناسبی پتانسیل

یافته فراهم آورد. پرداخت پول یكی از منابع مهم سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای توسعه یافته است که بر کمك های 

بیش از صد میلیارد دالر پول توسط مهاجران به خانه هایشان )موطن خود( ارسال  0223رسمی توسعه، برتری دارد. در سال 

ن اقدام مهاجرین به ثبات اقتصادی کشورهای درحال توسعه کمك کرده است. مقدار کلی پول پرداختی به شده است، که ای

برابر افزایش داشته است. بنابراین مهاجرت می تواند به عنوان  3تا  0دلیل انجام معامالت و تجارت های غیررسمی، به میزان 

ال توسعه کمك کرده و مؤثر باشند. مهاجرت می تواند برای عاملی در کاهش فقر و آسیب های اقتصادی در کشورهای درح

کشورهای مبدا )فرستنده مهاجر( به دلیل از دست دادن نیروی کار خود، زیان آور باشد، به ویژه اگر نیروهای با بهره وری و 

ود. گرچه مهاجرانی که کارایی و کیفیت باالی خود را از دست داده باشد که اصطالحاً به این پدیده فرار مغزها گفته می ش

مهارت های خود را در کشورهای مقصد )کشورهایی که به آنها مهاجرت کرده اند( افزایش داده اند با بازگشت به کشورهای 

خود و بكارگیری مهارت ها و دانشی که کسب کرده اند می توانند موجب کاهش تأثیر پدیده فرار مغزها شوند. به عبارتی برای 

ر فرستنده مهاجر که نیروی خود را از دست داده اند( موجب جذب مغزها شده و درحقیقت جبران اتفاق فوق کشور مبداء )کشو

الذکر باشد.به عالوه ارسال پول توسط مهاجران برای کشور مبداء می تواند موجب تثبیت توسعه و پیشرفت شود. این چالش تا 

)فرار مغزها( را تخفیف داده و موجب تشویق بازگشت نیروهای  حد امكان به توسعه مكانیزم هایی که اثرات منفی مهاجرت

کارآمد و دوره دیده به کشور مبداء شود را تقویت می نماید.نكته ای که باید به آن توجه شود آن است که در فرآیند جهانی 

ده هایشان جابجایی با شدن، مهاجرت به گونه ای چرخشی افزایش می یابد. در حالی که بسیاری از مهاجرین به همراه خانوا

هدف اقامت دائم جابجا شده اند، سهم بزرگی را نیز به صورت اقامت موقت خواهند بود. به طور فزاینده ای کشورهای مبدا 

)فرستنده مهاجر( انتظار دارند که مهاجرین سرمایه و فرهنگ خود را حفظ نموده و همچنین ارتباطات سیاسی خود را با موطن 

 .، که ممكن است راضی ساختن مهاجرین به یكی شدن در کشور میزبان، مشكل به نظر می رسدخود داشته باشند

به منظور کسب منفعت از بازگرداندن پول، انتقال مهارت ها و فرصتهای سرمایه گذاری،ضروری به نظر می رسد که باید بین 

بهره برداری از پتانسیل های موجود در افراد از  مهاجرین و کشورهایشان )موطن( حلقه ارتباطی ایجاد و آن را حفظ کرد و با
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طریق تشویق به کمك و همكاری های انسانی و مالی به توسعه کشور خود )موطن( کمك نمایند.از طریق پیشرفت های حاصله 

 در تكنولوژی ارتباطات و کاهش در هزینه های سفر، جهانی شدن موجب سهولت در برقراری ارتباط مهاجرین با کشور خود

)موطن( شده است، ضمن آنكه از طریق شبكه ها در ارتباطات بین مهاجرینی که در اقصی نقاط دنیا پراکنده شده اند، پایداری 

و ثبات را به دنبال داشته است.در گذشته، ایالت ها، استان ها و جوامع بین المللی سیاست های فرموله شده و جداگانه ای را در 

، مهاجران و پناهندگان، با دیدگاه ها و اهداف مختلف تعریف کرده اند. با درنظر گرفتن خصوص فقر، جهانی شدن، امنیت

ارتباطات درونی بین مهاجرت و توسعه در سطوح ملی و بین المللی، از طریق محاسبه ضریب پیوستگی و تناسب بین کمك 

توان دست یافت. سیاست های مهاجرتی در های انسانی و کمك هایی که در جهت توسعه ارایه می شوند، به نتایج بهتری می 

بررسی رابطه درونی بین مهاجرت و توسعه می پردازد مانند تسهیل در بازگشت داوطلبانه افراد و گردهم آوری مجدد آنان بطور 

ن، کاهش موقت یا دائم، بویژه برای افراد ماهر. سایر سیاست ها مربوط به ارسال و انتقال پول و سرمایه به کشور مبدأ مهاجرا

هزینه های این انتقال و سرمایه گذاری در کشور مبدأ توسط مهاجرین می باشد. ضروری است مذاکره و همكاری در سطوح 

به توسعه پایدار « مهاجرت»ملی و بین المللی بین دولت ها و آژانس ها صورت گیرد. هدف این است که از نقش کمك رسانی 

پول و سرمایه ، سرمایه گذاری انتقال مهارت و چرخش افراد نخبه در این شبكه. با اطمینان حاصل شود چه از طریق انتقال 

متقاعدشدن به این نكته که مهاجرت بین المللی برای کمك به توسعه پایدار از طریق ارسال پول و سرمایه به کشور مبدأ 

ا سازمان بین المللی مهاجرت از طریق ی IOM سرمایه گذاری و انتقال مهارت ها و چرخش نخبگان، ظرفیت الزم را داراست؛

توسعه و بهبود مذاکرات در خصوص سیاست های بین المللی و ارتباط توسعه و مهاجرت در بین تمامی دست اندرکاران این 

 .مسأله، نقش خود را ایفا می کند

 :مشتمل بر موارد زیر است (IOM) برنامه فعالیت های سازمان بین المللی مهاجرت

 (ریت پول به کشور مبدأ )موطن مهاجرانبهبود مدی -

 ایجاد سرمایه انسانی از طریق برنامه های مهاجرتی -

 بازگشت و گردآوری مجدد افراد شایسته در سطوح ملی -

 ظرفیت سازی برای دولت ها -

 .و تقویت و پشتیبانی زنان مهاجر -

 

 تسهیل مهاجرت

ها با حداقل تأخیر با اختیار کامل به توانایی کارکنان، متخصصین، دنیای پویای امروزی برای حرکت ایمن و مؤثر بین کشور

توسعه تجارت و سرمایه گذاری  _دانشجویان، دانش آموزان، مربیان، گردشگران و سایرین وابسته است، در طی جهانی شدن 

هزینه های حمل و نقل و صعود ناگهانی در پویایی بین المللی نیروی انسانی را به دنبال داشته است. سقوط  _بین مرزها 

ارتباطات فاصله بین مردم را کوتاه کرده است و کارکنان برای زندگی بهتر به سوی مناطقی که دسترسی به مشاغل بیشتر و 

میزان پرداخت باالتری میسر باشد، حرکت می کنند.تعداد کشورهایی که جریان قانونی نیروی انسانی مهاجر را از طریق اجرای 

فزایش دهد یا تسهیل نماید، روبه افزایش است، در پاسخ به فشار مهاجرت، در جهت شناخت نیازهای بازار واقعی استراتژی ها ا

به نیروی انسانی و خدمت به اقتصاد فزاینده جهانی به اجرا در می آیند.دینامیسمی موجب می شود تا مهاجران قادر باشند تا 

مغان آورند، به ویژه از آنجا که گرایشات جمعیتی در پروژه برخی کشورها )به ارزش های اقتصادی و اجتماعی ویژه ای را به ار

دلیل نرخ پایین باروری در آنها(، تبدیل به تقاضای فزاینده ای برای کارگران و متخصصین می شود.گرچه میزان تقاضای 

رای نیروی کاری مهاجر محدود است. مهاجرت برای کارگران مهاجر باالست و عرضه شغل به مراتب باالتر، فرصت های قانونی ب

بخش تجارت نیازمند نیروی تازه استخدام است و نیروی خود را در سراسر جهان جابجا می کنند و در عین حال اشتغال آنان از 

یع طریق ساختاری پیچیده اداری و دولتی و زمانبر، امكانپذیر به کار شوند. اغلب ساختارهای فعلی برای استخدام و جابجایی سر

کارگران و متخصصین جوابگو نیست.سئوال اینجاست که وضعیت فعلی چگونه است و تجارت برای انطباق تقاضای نیروی 
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انسانی با عرضه مشاغل، به چه شكل مكانیزم های مؤثر توسعه یافته را بكار می گیرد، و این تجمیع نیروها با چه سرعتی انجام 

تهی شدن منابع نیروی انسانی در کشورهای منبع )فرستنده مهاجر( و درگیرشدن  می پذیرد. بطور پیوسته ضروری است که از

سازمان های جنایی به دلیل قاچاق انسان ها در جهت تطبیق تقاضای کار و عرضه مشاغل، جلوگیری شود.نیروی انسانی 

د که موقعیت و کشور مقصد را به مهاجر، به ویژه که به طور انفرادی و یا به همراه خانواده هایشان می نمایند، امكان دار

خواست انتخاب نمایند و اغلب مجبورند مشاغلی را انجام دهند که شهروندان اصلی و بومی آن کشور خواستار چنین مشاغلی 

نبوده و کمتر عهده دار انجام آن می شوند، همچنین مهاجرین مشاغلی که دستمزد پایینی دارند و یا از مزایای اجتماعی 

ردارند، را عهده دار می شوند. تالش بر این است که سطح انتخاب مهاجرین ارتقاء یابد تا از حقوق انسانی مهاجرین کمتری برخو

حمایت شود.در پس مسأله مهاجرت نیروی انسانی، چالش کلی، برقراری تسهیالت جابجایی و مهاجرت برای سایر گروه ها 

معلمین و مربیان است. مهاجرت موقت با هدف تجارت، اشتغال، گردشگری، مانند اعضای خانواده، دانش آموزان و دانشجویان و 

مالقات خانواده ، تحصیالت و تحقیقات از محورهای اساسی در زندگی مدرن به شمار می آید. در روش مدیریت مؤثر بر روی 

خص شوند تا نیازهای مسأله مهاجرت موقت، پیشنهاد می شود تا فرصت هایی که خط مشی مهاجرت را بیان می نماید، مش

بومی و اولویت در سیاست ها تعیین شوند. همچنین افزایش درآمد از طریق جذب گردشگران مستلزم جذب نیروی انسانی از 

بازار کار، بهبود و اکتساب مهارت ها، افزایش دانش و ابتكار از طریق آموزش و کار و تجربه در خارج از کشور است.سازمان بین 

سیاست ها و توصیه های فنی الزم برای دولت ها به منظور تدوین قوانین و مقررات نیروی  IOM هانیالمللی مهاجرت ج

انسانی مهاجر و سایر جابجایی های ناشی از مهاجرت را پیشنهاد می نماید. به ویژه برنامه هایی را در جهت کمك به دولت و 

و دیدگاه های فرهنگی، خدمات مشاوره ای، آموزش ، پذیرش، مهاجران از طریق انتخاب و استخدام، جهت دهی به زبان تكلم 

گردآوری یا بازگرداندن افراد به اجرا در می آورد؛ از طریق ارایه خدماتی مانند ارزیابی میانی مهاجرت و کمك های سفر، برنامه 

شكالتی را که در طی فرآیند می تواند م IOM ها به اجرا در می آیند.اجرای برنامه ها و خدمات سازمان بین المللی مهاجرت

مهاجرت بروز می نماید، را کاهش دهد و ظرفیت گردآوری یا بازگرداندن مهاجران را افزایش داده و تسریع بخشد. در پس آن، 

 .به تسهیل اجرای برنامه های مهاجرتی کمك می نماید IOM سازمان

 

 قانونمندی و مهاجرت

که در چارت توضیح داده شد، پرسش های حساسی را در ارتباط با قدرت سومین حوزه اصلی مدیریت مهاجرت، همانگونه 

دولت و هویت ملی مطرح می کند. این حق اولیه و اساسی هر کشوری است که خود تعیین کند چه کسانی حق ورود و ماندن 

ل مرزها و در عین حال در خاک کشورش را تحت چه شرایطی دارند. اما اینكه چگونه به یك وضعیت متعادلی بین نیاز به کنتر

تسهیل در یك سری جابجایی و نقل و انتقاالت هدفمند مانند تجارت، گردشگری و گرد هم آمدن خانواده ها و تحصیل، باید 

 .تعریف و مشخص شوند

باید سیاست های مالكیت زمین برای تسهیل و کنترل تعداد و ترکیب نوع افراد مهاجر که از مرزهای بین المللی عبور می کنند 

مشخص شوند، ضمن آنكه تحت چه شرایطی مجوز ورود به افراد داده می شود و یا تحت چه ضوابطی از ورود برخی افراد 

ممنوعیت بعمل می آید. نوع ضوابط و شرایط ورود افراد به هر کشوری مواردی همچون شرایط ورود سایر اعضای خانواده، 

مالقات با اعضای خانواده، فرصت های مطالعاتی و مجوز کار در دوره های حمایت های انسانی؛ و شرایط ورود موقت مانند 

زمانی مشخص تعریف می شوند. رد یا پذیرش ورود هر فرد براساس سابقه جنایی، تروریسم، سالمت و بازار نیروی کار در 

د شرایط بودن موطن فرد متقاضی، صادر می گردد.هر چند که در دهه های گذشته توانایی حصول اطمینان از واج

بازدیدکنندگان و مهاجران و کنترل ورود و خروج مؤثر آنان روزبه روز پیچیده تر می شود.ورود مهاجران غیرقانونی شدت گرفته 

و پیشرفت تكنولوژی توانسته است ابزار اصالحی بهتری را برای کنترل شبكه های غیرقانونی قاچاق انسان ها و جابجایی ها 

ه ها در ساماندهی مهاجرت های غیرقانونی که منجر به اعالم هشدارهای خاص در استثمار و سوء استفاده فراهم آورد. این شبك

از این مهاجران نقش فراگیر و نافذی را دارد. این مجموعه های منفی و خالفكار که انواع مهاجرت های غیرقانونی را انجام می 
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شوند و در نتیجه یك تصویر منفی نسبت به کل مهاجران بوجود می  دهند در انظار عمومی از مهاجران عادی جدا دیده نمی

آید.به عالوه چالش های امنیت ملی با گذشت زمان پیچیده تر می شوند. تالش های اخیر در راستای مبارزه با تروریسم، کانون 

لت ها در این حوزه، این است توجه امنیت دولت ها در مذاکرات بین المللی قرار گرفته است. یكی از بزرگترین چالش های دو

که مسأله را هر چه بیشتر شفاف نمایند و اعتبار خود را در مدیریت جریان های غیرقانونی؛ هم برای مهاجران و هم کشور 

میزبان نشان دهد.این حق اولیه هر کشوری است که مشخص کند چه کسانی غیرقانونی هستند و باید در کشور خود باقی 

طن خود بازگردانده شوند. نكته قابل ذکر آن است که به دلیل ابعاد چندگانه پدیده مهاجرت، تعداد بی شماری بمانند و یا به مو

از مهاجران خود به خود، بی آن که از آنان خواسته شده باشد، کشور میزبان را به مقصد موطن خود ترک می نمایند. مدیریت 

ات، پایداری و عطوفت را نسبت به مهاجران مد نظر قرار دهند. بازگرداندن مهاجرت مستلزم آن است که در تدوین برنامه ها: ثب

 .مهاجرین به موطن شان باید به گونه ای باشد که برای مهاجرین حق انتخاب قائل شوند

یالت برنامه هایی را برای ایجاد تسه IOM در بازگرداندن داوطلبانه مهاجران تعهداتی دارد. در این زمینه سازمان IOM سازمان

الزم برای بازگشت داوطلبانه و گردآوری مجدد مهاجران و افرادی که آنها را ترک نموده اند و سایر مهاجرین، مورد توجه قرار 

می دهد. در راستای کمك به بازگشت داوطلبانه مهاجرین، به تصمیم آنان و شأن افراد مهاجر توجه شده و احترام گذاشته می 

نده می شوند اجازه داده می شود که جهت بازگشت به موطن خود، آمادگی الزم را کسب کنند و با شود. به افرادی که بازگردا

پیگیری دالیل بازگشت آنان، موجبات تسهیل در شرایط پذیرش آنها در جامعه و استقرار در موطن مهاجرین را فراهم آورند.به 

تقویت انتقال دانش و مهارت ها و تكنولوژی را فراهم سازد و عالوه بازگشت افراد ماهر و با تجربه می تواند موجبات بهبود و

 .بنابراین می تواند در توسعه کشور مبدأ )موطن مهاجرین( بسیار مؤثر و ثمربخش باشد

در توسعه و اجرای سیاست های مهاجرتی از طریق قوانین و مقررات و مكانیزم های قانونی و اداری، دولت ها را  IOM سازمان

د.همچنین از نظر تكنیكی و آموزش محافظین مرزها و ارائه سیستم ها و استفاده از اطالعات بیومتریك به امر کمك می نمای

 .مدیریت مرزها کمك های الزم را ارائه می نماید

 

  مهاجرت اجباری

به اجبار و  چهارمین بخش مهم در چارت مدیریت مهاجرت، به بررسی نیازهای مدیریت مهاجرت در ارتباط با افرادی است که

اضطرار یا هر دلیل دیگری از کشور خود خارج می شوند، می پردازد و شامل معیارهای محافظتی برای جمعیت تحت تأثیر و 

دیدگاه های مقتضی از جهت ارائه کمك های انسانی و یافتن راه حل های مناسب می باشد.مهاجران و افرادی که مكان خود را 

جداگانه و خاصی در طبقات اجتماعی قرار می گیرند که توجهات ویژه ای را طلب می کند. آنها  تغییر داده اند در طبقه بندی

اغلب در گستره وسیع و متنوعی از جریان مهاجران جابه جا می شوند، اما موقعیت خاص پناهندگان و افرادی که به اجبار 

د شكنجه، آزار و اذیت، سختی، تضاد و سایر مشكالتی مجبور به جابه جایی و ترک خانه و کشور خود می شوند به دالیلی مانن

که حقوق فردی را زیر پا بگذارد، از موقعیت خاص برخوردارند. در نتیجه یك پناهنده نیازمند حمایت بین المللی و توجهی 

 .خاص است و مسئولیت هایی از نظر دولتی و در سطح جامعه بین المللی داراست

ده اند و از حمایت دولت کشور متبوع خود برخوردار نبوده و در کشور خود نیز باقی مانده اند، به افرادی که باالجبار پناهنده ش

واسطه قوانین مصوب اساسی و اولیه آن کشور، از امكانات و حمایت عملی و کمك های آنها برخوردار نمی شوند. زمانی که 

ع تقویت و افزایش تمرکز بین المللی هم بر مسائل داخلی و جابه جایی های داخلی به گونه ای پیچیده افزایش می یابد، موضو

هم بر روی اقدامات و نظرات بین المللی بیشتر می شود.پناهندگان و افرادی که جابه جایی داشته اند، به طور طبیعی عالقه 

یهن شان هستند، از نظر امور مندند که به خانه و موطن خود بازگردند اما اغلب نیازمند کمك های الزم در بازگرداندن آنها به م

زیربنایی محل سكونتشان که ممكن است که تا آن زمان خانه هایشان خراب شده باشد. مدارس، درمانگاه ها، سیستم تأمین 

 .آب، ساخت جاده و سایر امكاناتی که شرایط زندگی با ثباتی را برای آنان فراهم آورند
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بشر دوستانه بین المللی هستند و فعالیت های داوطلبانه به عنوان ابزاری استقرار مجدد پناهندگان، نیازمند حمایت های 

کمكی برای اجرای برنامه های استقرار مهاجرین به حساب می آید.طبقه خاصی دیگر از افرادی که به موطن خود بازمی گردند، 

جنگ ها شرکت کرده اند ولیكن هم اکنون شامل سربازان و افرادی هستند که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده اند و یا در 

پشیمان شده و به دنبال یافتن خانه و کاشانه و شروع زندگی جدیدی به عنوان یك شهروند عادی هستند. بسیاری از این گونه 

افراد از ناراحتی های جسمی و روحی در رنج هستند. به خصوص فرزندان این سربازان از تحصیل و زندگی عادی در موطن 

محروم شده اند. افرادی که همسران خود را در جنگ از دست داده اند و خانواده های آنها نیازهای خاص خود را دارا خود 

هستند. بازگشت و بازگرداندن آنها به میهن شان اغلب نیازمند برنامه هایی است که امكان تحصیل و آموزش تكمیلی و مشاوره 

بازگرداندن مهاجران و استقرار آنها، از اجزاء سیستم مدیریت مهاجرت به حساب می را برای آنان فراهم کند.مدیریت بازگشت و 

آیند. این فعالیت ها نیازمند همكاری بین کشور میزبان و کشور مبدأ )فرستنده مهاجر( و کشورهای میانی )محل گذر و عبور 

رسانی به مهاجران، افراد بی خانمان و بی پناه، در کمك  IOM مهاجرین( است تا نیازهای آنها را مورد توجه قرار دهند.سازمان

به عنوان مثال  IOM افرادی که قبالً جنگجو بوده اند، چه در مسأله انتقال و بهبود شرایط زندگی آنها فعال هستند. سازمان

می نمایند تا به مبارزان و جنگجویان قبلی که خلع سالح شده اند، رفع بسیج عمومی، ساماندهی مجدد سربازان افغان را دنبال 

سعی دارد تا با جمع آوری مجدد گروه های هدف بر پایه  IOM صلح و آرامش پایدار در طوالنی مدت دست یابند. سازمان

روش هایی برای ایجاد شرایط الزم برای خلع سالح مبارزان و بازگرداندن آنها به جامعه از طریق پروژه های درآمدزا اقدام 

یات بعد از جنگ رسیدگی می نماید و برنامه هایی را به اجرا درمی آورد. مانند برنامه اجرایی برای به شكا IOM نماید.سازمان

در امر انتخابات ریاست  IOM نیروی مسلح آلمان و بازدید از قربانیان کشتار دسته جمعی و بازماندگان جنگ. اخیراً سازمان

 .کشور ایران و پاکستان زندگی می کنند، کمك نموده است جمهوری افغانستان به افغانی های مهاجر و پناهنده که در

 
   81354 1در دی  ضطراب جهان امروز منبع : روزنامه همشهری مهرک فیض ساکت

 
  واکنش نویسندگان به بحران پناهندگی

ار روز است، اما هاست بحران پناهندگی از اخبکه مدت: با وجود این0219سپتامبر  10ترجمه و تلخیصِ کیانا حسینی گاردین، 

ها برای کمك چه باید بكنند؟ خود جلب کرده است. اما دالیل اصلی آن چیست و افراد و دولت باره توجه جهانیان را بهیكبه

 :اندالیف شافاک، اورهان پاموک، پانكاج میشرا و بعضی دیگر نظر خود را در این باره گفته

 پانكاج میشرا

 وجدان از نمایندگیبه آلمان، ظهور با پیش ٔ  این روند هفته« طنزِ تلخی درحال گذر است. تاریخ»زمانی امیل چوران نوشت: 

 اندکرده پیدا تنزل حدیبه اکنونهم جنگ آن پیروز کشورهای. گرفت سرعت نازیسم شكست از پس سال هفتاد اروپا، اخالقی

را با « صلح و ثبات»دهند ریالیستی خود قول مینمای امپخوانند و با واکنش نخمی «گله» را شكنجه و جنگ قربانیان که

اکنون سقوط کمونیسم را سرعت بخشید و هم 15۸5خشونت به خاورمیانه بازگردانند. در همین اثنا، مجارستان که در سال 
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 .ندهای فاشیستی و یهودستیزی در آن جریان دارد اعالم کرده تمایل دارد اروپای مسیحی را حفظ کترین جنبشیكی از مهم

گرایی ها را فقط محرکی برای ارضای حس ملیآور است. اما اگر این واکنشجایی شهرت و قضاوت تاریخی واقعاً شگفتاین جابه

ترین بحران بزرگ)»بدانیم، ارزیابی سرعت، مسیر و لحن تاریخ دشوار خواهد شد. مثاًل، به این عناوین خبری خشك فكر کنید 

شكند. پناهنده عالوه بر را می 1549ه فضای فراموشی مطلق دربارۀ رویدادهای قبل و بعد از ، ک«(1549پناهندگی اروپا از 

شان است باید ژست اصلی تاریخ مدرن اروپا را هم تحمل کند، ژستی که مرزهای حاکمیت ملی هویت سرزمینکه ساکن بیاین

 .کندرا تعریف و علنی می

 قرن اوایل در را جهان پناهندگی عظیم ٔ  نامد اولین پدیدهمی« یافتهدخواهی سازمانخو»چه رابیندرانات تاگور گرایی یا آنملی

 هایروس: گذاشت باقی کشوربی را نفر هامیلیون عثمانی و مجارستان ـ اتریش روسیه، هایامپراتوری سقوط. زد رقم بیستم

خواه برای فرار ، حدود نیم میلیون جمهوری153۸ها. در سال ها، مجارها و رومانیاییآلمانی ها،یونانی ها،بلغاری ها،ارمنی سفید،

های داخلی اسپانیا به فرانسه مهاجرت کردند و فرانسه در همان زمان صدها هزار الجزایری و لهستانی را از کشورش از جنگ

تنزل داده بود. به حكومت دو ها را به شهروند درجهتر از ظهور نازیسم یهودیبیرون راند. یهودستیزی سیستماتیك بسیار قبل

 .اسلواکی بگریزندرسیدن هیتلر صدهاهزار یهودی را وادار کرد از آلمان، اتریش و چك

های سرگردان نوشت: ها بست. یوزف راث ناامید در کتاب یهودیهای فرار را بر آنالبته یهودستیزی امریكا و اروپای غربی راه

 «بپراکنند؟ جهان ٔ  های بیگانهجای کشور خود در بخشدهند تمدن و اخالق را بههای اروپایی چگونه به خود اجازه میدولت»

 بود داده هشدار جهانیان به او. کرد فوت 1535 سال در برسد اثبات به هشدارش کهاین از قبل فقیر پناهندۀ این خوشبختانه

 «.به بربریت باز نخواهند گشت ها در اثر نفرین هولناک سرنوشتاروپایی که کندنمی تضمین هاقرن تمدن»: که

 های امپراتوری: شورش علیه غرب و بازسازی آسیاــ آخرین کتاب پانكاج میشرا: از ویرانه

 

 کاروالین مورهد

ردان جوانی م و پسران از گروهی هایداستان براساس نوشتم، پناهندگان ٔ  درباره انسانی ٔ  نام محمولهده سال پیش کتابی به

ها یتیم بودند. تصمیم گرفتم سفر پناهندگان پایان لیبریا به مصر گریخته بودند. اکثر آنهای داخلی بیگکه برای نجات از جن

 بازداشتگاه گینه، هایکمپ ٔ  آمدند تا سفرهایشان به کشور پذیرندۀ غربی دنبال کنم. من دربارهجا که اکثرشان میرا از آن

ها افراد کمی که زمان، حدود هفده میلیون پناهنده، پناهجو و آواره و در بین آنآنگاه الپالند مطالبی نوشتم. در اقامت و استرالیا

 به هاقایق اولین ورود ٔ  نشینان دربارهبرای صحبت با جزیره 0229گاه به سواحل اروپا نرسیدند وجود داشت. وقتی در سال هیچ

 .زدجا موج میآن در کنجكاوی و حیرت رفتم، المپادوسا

که علل آوارگی تغییر نكرده )جنگ، شكنجه، تبعیض نژادی، فقر، بالیای طبیعی( اما افزایش تعداد آوارگان چشمگیر با وجود این

 95کنند نسبت به دهۀ گذشته به بیش از دو برابر رسیده، یعنی بیش از بوده است. تعداد افرادی که در تبعید زندگی می

نفر کشور خود را در  40922اامنی همیشگی جهان موجب شده روزانه حدود میلیون نفر؛ هشت میلیون نفر بیشتر از پارسال. ن

های سوریه و عراق و ظهور داعش تاکنون پانزده میلیون نفر را در آرزوی یافتن امنیت به وجوی امنیت ترک کنند. جنگجست

 ٔ  لحاظ جمعیتی در ردهور از خارج از کشور کشانده است. اگر فرض کنیم این آوارگان و تبعیدشدگان کشوری داشتند، آن کش

 کنونی پناهندگان از نیمی از بیش زیرا گرفت،می قرار جوان کشورهای ٔ  زمره در کشور این. گرفتمی قرار جهان وچهارمبیست

 .است سازمشكل هم آن رشد سرعت است؛ کنندهنگران که نیست بحران این مقیاس فقط. هستند سال هجده زیر

های ها برای پناهگاه، رشد شبكهاست: رشد کودکان پناهنده، رشد درخواست« رشد»واژۀ پایدار در دنیای پناهندگی تنها 

تر که به بیش از چهار میلیون های بلندمدتها و رشد پناهندگان در کمپمجرمانۀ قاچاق انسان، رشد مهاجران در بازداشتگاه

 0229کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در سال چه رشد نیافته منابع مالی است. اند. بدیهی است آننفر رسیده

های لبنان، عراق، مصر، اردن و ترکیه با کمبود بودجۀ برای ادارۀ کمپ 0219تنها توانست با تعهدات خود همگام شود. در سال 

 .دو میلیارد پوندی مواجه شد
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شمان خود را روی آن بسته است. حتی امروز هم عالقه به رشد مواجه شود، یك دهه چکه با این بحرانِ روبهجای اینغرب به

نامد و کنندۀ زمان ما میساختن دیوارها، موانع و حصارها بیشتر از مواجهه با چیزی است که آنگال مرکل آن را مسئلۀ تعیین

توانند منتظر بیچاره نمیاهمیت پایدارتری نسبت به اقتصاد بیمار یونان یا نوسانات اقتصادی فعلی دارد. اما مردم ناامید و 

 .ها بمانندنامهها و پیماناجالس

 ها در ویشی فرانسهــ آخرین کتاب کاروالین مورهد: دهكدۀ رازها: مقاومت در برابر نازی

 الیف شافاک

نام ه بههای پل کلوالتر بنیامین، فیلسوف و منتقد ادبی آلمانی ـ یهودی، در یكی از مقاالتش قاطعانه دربارۀ یكی از نقاشی

آور، خیره شده است: توان حرکت ندارد، چشمانش گشاد شده، فرشتۀ نوین نوشت. این فرشته به بیرون از بوم، به چیزی شوک

تر از خودش مجبور به توقف شده است. حالت او بیند باور کند. او با فشار نیرویی قویچه را میخواهد آندهانش باز است و نمی

الوقوعی نشسته که تنها ارمغان آن دفاع به تماشای طوفان قریبتنهایی و بیاباوری شدید دارد. او بهنشان از حاالت یأس و ن

 .ومرج، پریشانی و قساوت استهرج

که دست کودک خود را گرفته حالیدوید، درمن همین حالت را در ویدئویی از مجارستان در چهرۀ یك پناهنده دیدم. مرد می

گرفت برداری که از این واقعه فیلم میکرد. ناگهان فیلماش در زندگی بودند حمل میاکنون تنها داراییهایی را که بود و کیف

دهد. مرد برداری ادامه میافتند. زن به فیلماندازد. مرد و کودک هر دو زمین میآورد و او را زمین میعمد پای خود را جلو میبه

شود. در چهرۀ او، همانند فرشتۀ ای که هرگز او را در زندگی خود ندیده بود خیره میبهآورد و ناباورانه به غریسرش را باال می

توان این آورد. چگونه میزند. او سعی دارد بفهمد چرا یك انسان چنین بالیی سر انسان دیگر میدرون نقاشی، ناباوری موج می

 اساس و خودجوش خشونت را توضیح داد؟نمایش بی

 محسن حامد

های خاردار از شدت خونریزی جان شوند یا روی سیمتر کردن مرزها و مشاهدۀ پناهندگانی که در دریا غرق میمستحكم

هایی که به پناهندگان شباهت دارند شدت کاهش دهد. آندهند کافی نیست. اروپا باید جذابیت خود را برای پناهندگان بهمی

ها را باید کشت. قانون و عرف باید مسیر ز کشور اخراج شوند. برخی از آنصورت سیستماتیك اها باید بهباید وحشت کنند. آن

پیشرفت کسانی را که بومی نیستند محدود کند ــ باید نظام آپارتاید بنا شود. سرنوشت مهاجر در کشورهای اروپایی باید بدتر 

 .اندخو به آن حمله کردهساالران درندهخوار، جنایتكاران و جنگاز سرنوشت او در شهر یا روستایی باشد که متحجران خون

ای، ماهیت حكومت هزارسالۀ رایش هیتلر شكست نخورده؛ تنها چند دهه در آن اختالل ایجاد شده در چنین اروپای نوساخته

 تواند علت تفاوت فاحش روال و اساسآورند. همین میخاطر می است. احتماالً بسیاری از مردم در آلمان این وضعیت را به

شده سردمدار آن خواهد بود و باید باشد دانند مسیری که اروپای سنگربندیها میواکنش کشورشان به پناهندگان باشد. آن

 .حل نهایی در مورد مسئلۀ ورود مهاجران استمستلزم کدام راه

این توهم را از خود دور کنند  ها بایدزندگی کنند یا نه. آن جوامعی چنین در دارند دوست بپرسند خود از باید اروپاییان ٔ  همه

شان منفی باشد، درنهایت تواند هم خوب و خوشایند باشد هم برای مهاجران جذابیتی نداشته باشد. اگر پاسخکه کشورشان می

توانند به مردمی تبدیل شوند که از مهاجران بیزارند ــ ملتی که در دل چه را بكنند نخواهند داشت و نمیقدرت انجام آن

ریزی کنند که در آن مهاجرت گسترده به کشورشان ای برنامهگاه باید برای آیندهکند ــ آنان ترس و وحشت ایجاد میمهاجر

ای مهاجرپذیر بینانه برای داشتن جامعهاندازی خوشپذیر خواهد شد. و من معتقدم اولین قدم در این راه، تدوین چشمامكان

 .است

افتاد، انگلستانی هم وجود نداشت. ایتالیا، فرانسه، ایرلند، امریكا، کانادا و استرالیایی تفاق نمیها مهاجرت به انگلستان ااگر قرن

تواند آبستن نوسازی، باروری، تعالی، شهر( باشد. مهاجرت میشهر )پادآرمانهم وجود نداشت. مهاجرت نباید ورود به ویران

هایی پیدا کنیم که تضمینی برای طور باشد. ما باید راهدرواقع باید همینگونه است. آزادی و قدرت باشد. البته معموالً هم این

 .رسیدن به این هدف باشد
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 توان در آسیای نو به ثروتی هنگفت رسید؟های محسن حامد: بنیادگرای دلمرده و چگونه میــ از جملۀ کتاب

 اهداف سویف

 را رویم شد،می ظاهر توییترم ٔ  وقت این عكس روی صفحهوقت نتوانستم نگاه دقیقی به عكس آیالن بیندازم. هر من هیچ

 در بودند، شده دستگیر مجارستان در که بود سوری ٔ  خانواده یك مال کردم نگاه آن به خوبیبه که تصویری اما. گرداندمبرمی

 با هیكلیقوی مرد د،بلن درختان ٔ  زمینهکند. در پس باز پناهندگان روی را خود درهای آلمان کهآن از قبل دقیقاً  اوت، 0۸

 افتاده سرش از دختربچه بنفش بالبیس کاله. هستند او کنار در فرزندش و همسر. داشته نگه زمین روی را جوانی مرد یونیفرم

 .است آویزان اشاسبیدم موهای قرمز روبان روی و

جا کشانده ببینید: لحظۀ دیدار، ازدواج، به اینها را توانید تصاویر همۀ لحظاتی را که آناگر به این خانواده خوب نگاه کنید، می

ریزی شوند برای ترک کشورشان برنامهها مجبور میشود تا جایی که آنتر میشغل، تولد فرزند ــ سپس خطر نزدیك و نزدیك

جان را به ریزی کردند، آمادۀ سفر شدند و حرکت کردند. ریسك بزرگی ها تصمیم گرفتند، پول جمع کردند، برنامهکنند. آن

 شدت از گردنش هایرگ درآمده، زانو به مرد و اندرسیده اروپا به حاال و …خریدند، خستگی و ترس را پشت سر گذاشتند

و  گرفته را دخترشان دست یك با او. شده خم او سمتبه همسرش، جوان، زن. زده بیرون دولت تنومند مأمور به اعتراض فریاد

 .شده خیره همسرش ٔ  ند. دهانش باز مانده و به دستان بستهکبا دست دیگر او را لمس می

بینید. کند، مردم را میهای دیگر را خواهید دید. تا جایی که چشم کار میتر کنید، خانوادهاگر قاب این عكس را بزرگ

ست به عمل بزنند: برای اند خود داند که مردم را بر آن داشتهخود گرفتههاست عدالت و انسانیت چنان چهرۀ غضبناکی به سال

ها سمت غزه. اینهای انسانی بههای خود و حرکت ناوگانها در خانهکمك به عبور دادن پناهندگان از مرز، پذیرفتن غریبه

شان نداده و تفسیر خود را از وقایع دارند. اما دولت و رسانۀ سنتی تأثیر بسزایی در شهروندانی هستند که عناوین خبری فریب

 .نگرش اکثریت مردم دارند رفتار و

 ــ آخرین کتاب اهداف سویف: قاهره: شهر من، انقالب ما

 اورهان پاموک

اکنون بقیۀ کشورهای خوشحالم که آلمان قصد دارد هشتصدهزار پناهنده از سوریه، شمال افریقا و مناطق دیگر بپذیرد و هم

موقعیت دراماتیكی در تاریخ اروپا به وجود آمده. تا همین چند  اند. اکنوناروپایی هم به این وضعیت بحرانی واکنش نشان داده

اش را در قبال انسانیت و این مردم ایفا کند و این درحالی است که روز پیش، ترکیه دو میلیون مهاجر را پذیرفته تا وظیفه

کردند. البته تغییر مواضع میهزار مهاجر را قبول کرده بودند، شكایت هایی که تنها دوهزار تا سهکشورهای دیگر، حتی آن

 .پذیری خود در قبال این مردم ادامه دهیمچشمگیر بوده و من با دیدن این نمایش انسانیت خشنودم و امیدوارم به مسئولیت

جمهور بوش برای رأی آوردن در نباید فراموش کنیم چرا این مردم کشورشان را از دست دادند. علتش این است که رئیس

 را خطیری وظیفۀ نباید ما و. بیندازد راه جنگی خاورمیانه در گرفت تصمیم خود سوابق ٔ  عتبار بخشیدن به پروندهانتخابات و ا

: نكند رفتار پیش سال چهل یا سی در ترکیه مردم مانند مردم این با آلمان امیدوارم. بگیریم کمدست داریم رو پیش که

 .وضعیتی نامشخص و موقت با مهمان کارگران

 .است 0229ک برندۀ نوبل ادبیات در سال ــ پامو

 رانا داسگوپتا

ای در وجوی زندگی تازههای خود را در جستهای ناپلئون و جنگ جهانی دوم، هفتاد میلیون اروپایی خانهدر فاصلۀ جنگ

میلیون  132مرگ  ترین( جمعیت قارۀ اروپا ــ در کنارطلبترین )و قطعاً جاهترک کردند. این مهاجرت ناراضی« دنیای جدید»

ها در طول دو جنگ جهانی ــ مانند سوپاپ اطمینانی برای دیگ جوشان سیاسی و اجتماعی اروپای وطنان آناز هم

ــ که ظاهراً موج جدید مهاجرت همین  1549افتاد، آرامش نسبی نظام اروپا پس از شده عمل کرد. اگر این اتفاق نمیصنعتی

 .بودر متفاوت میکند ــ بسیاآرامش را تهدید می
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سوی جهان سكنی گزیند ــ در که جمعیت عظیمی از پرولتاریای اروپا توانست کشورهای خود را ترک کند و در آنعلت این

جایی شد. جابهشدن کنترل کمتری بر تحرکات مردم اعمال می مقایسه با عصر ما ــ این بود که در مرحلۀ پیشین جهانی

راحتی با ترک مناطق ویران ها بهشد تعداد کثیری از انسانجایی سرمایه بود و این امكان موجب میها انعكاسی از جابهانسان

 .داری را التیام بخشنداندازهای بهتر صلح و توسعۀ اقتصادی، آشفتگی روند سرمایهبرای دست یافتن به چشم

. شد دریغ جهان جمعیت اعظم بخش از ییجاجابه ٔ  وعده نود، ٔ  های بیشتر پس از دههنبحرا بروز با و شصت ٔ  از دهه

 پذیرفته جهان برگزیدگان ٔ  محدوده در تنها بود نامحدود هایجاییجابه عصر که بیستم قرن شدنجهانی فانتزی اکنونهم

 .هاستداشتنی در ذهن پدربزرگای دوستهخاطر المللیبین آزادانۀ هایجاییجابه و شده بسته مردم اکثر بر مرزها. است

ای جز ترک کشور خود ندارند، درست ها نفر از مردم چارهبرد که میلیونسر میحاضر دنیا در وضعیتی به ته از این، درحالگذش

دیدۀ امروز به نداشتند. البته مردمان مصیبت« دنیای جدید»ای جز رفتن به های درمانده چارهکه بسیاری از اروپاییمثل زمانی

هایی را ها هم همان روزنامهگونه سفرها نیاز دارند، زیرا احتمال موفقیت بسیار پایین است. آننشجاعت بیشتری برای انجام ای

دهند. اما بسیاری از مردم سودان، سوریه یا افغانستان، با وجود شدگان در مرزها را پوشش میخوانند که فقط اخبار کشتهمی

 .دانند، زیرا ماندن در کشورشان بدتر استتری میخطر شكست و حتی مرگ، مهاجرت را تصمیم عاقالنه

ها تا این حد بد شد؟ مسئول کیست؟ البته پاسخ به این سؤال ساده نیست، اما بدیهی است وضعیت مرگباری چگونه وضعیت آن

و  خلی نیست. امریكا، شوروی، انگلستان، فرانسهدا شرایط ٔ  که بر بیشتر مناطق خاورمیانه و افریقا سایه افكنده فقط زاده

های سال دزدساالرهای اقتدارگرایی چون صدام دلیل مقتضیات جنگ سرد یا وجهۀ پساامپریالیستی سالکشورهای دیگر به

وپر خود گرفتند تا از نابودی بخش عظیمی از سرمایۀ انسانی و اجتماعی جهان مطمئن حسین و موبوتو سسه سوکو را زیر بال

 .کنیم به وجود آورندن مشاهده میاکنوای را که همشوند و شرایط نومیدانه

ای که با قیام شورشیان بهار عرب و مداخلۀ نظامی غرب مبارزه برای از بین بردن آن نسل از قدرتمندان و زورگویان ــ مبارزه

جان  تر از دیگری بههایی یكی خونینها را در کشمكشچه را باقی مانده بود از بین برده است و قبیلهمیسر شد ــ بیشتر آن

قصد سرنگون کردن خواه در آینده وجود. تخریب و نابودی عراق بهاندازی برای تشكیل دولتی آزادیهم انداخته، زیرا چشم

های قانونی و مشروع ای برای حل مشكل خشونت خانگی است: این کار حتی پس از ظاهرسازیحسین مانند بمباران خانهصدام

یشتر از تعداد جنایتكاران بود و عواقب آن بدتر از خود مشكل بود. رویدادهای پانزده سال انجام نشد، تعداد قربانیان بسیار ب

ای برای دیگر مردم جهان بود تا بفهمند تنها راه تنها بذر وحشت را در این مناطق کاشت، بلكه تبلیغات گستردهگذشته، نه

 گذرنامۀ داشتن ــ نظامی غرب نظر در مخصوصاً و حتی ــ هاستانسان ٔ  های قانونی که ظاهراً حق همهمندی از حمایتبهره

 .است غربی

کند از واقعی بودن سمت مرزهایش روانه شده شكایت دارد؟ چگونه بریتانیا تظاهر میکه خیل مردم بهبنابراین، چرا اروپا از این

ی اعالم کرده اروپا تافتۀ هایی که به راه انداخته و دیدن قربانیان آن متعجب شده است؟ کدام خدای سفیدپوستجنگ

 های عظیم دنیای معاصر نباید گزندی به آن وارد کند؟ای است که آشفتگیجدابافته

 ــ آخرین کتاب رانا داسگوپتا: سرمایه: انفجار دهلی
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 نتیجه گیری:

می وآماری مهاجرت بعنوان پدیده ای عمیق وریشه داردر تاریخ بشری در دوران معاصرماهیتا متحول شده است ازنظر ک

مهاجران رقم بی نظیری را تشكیل می دهند.ازنظر کیفی مهاجرت درعصرجهانی شدن، فرصت ها وچالشهای فروانی را به همراه 

آورده ،ومدیریت مهاجرت راتبدیل به حوزه جدیدی از مناسبات اجتماعی کرده است.برای مدیریت مهاجرت ،باید اصل پدیده 

ن مهاجرت به خاطرتمرکزبر انكیزه مهاجرت نمی تواند پیامدها وروندهای ناشی از مهاجرت را درک کرد.نظریه های کال

 مهاجرت راتوضیح داده وتبیین کنندولذا بجای نظریه های کالن بایستی از نظریات میان برد استفاده کرد.

ناک بوده و در هر تغییر بسیاری از کشورهای اروپایی به رغم آن که همزمان از آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرت بیم

ها و حضور نیروی کار نمایند اما به مهارتدر وضع موجود را تهدیدی علیه شیوه زیست و هویت فرهنگی خود تلقی می

میلیون  105مهاجران خارجی برای پیشبرد اهداف بلند مدت خود نیز نیازمندند. جمعیت اروپا که در پایان سده بیستم حدود 

بینی سازمان ملل نماید. بنا به پیشمیلیون نفر، روند رو به افول شتابانی را طی می 0با کاهش ساالنه  نفر بوده است، امروز

کهن برای بقا و غلبه بر میلیون نفر کاهش یافته و قاره 90۸میلیون نفر موجود به  105جمعیت اروپا طی نیم سده آینده از 

میلیون مهاجر جدید خواهد گشت. این  19المللی ناگزیر از پذیرش بین افول موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود در عرصه رقابت

کاهش حاصل تغییر الگوی خانوادگی بوده و از مقتضیات شیوه زیست جامعه اروپایی سرچشمه گرفته است. به نوعی که به 

 .زاد و ولد در سایر کشورهای اروپایی روند منفی یافته استاستثنای آلبانی، نرخ

پذیرسازی اقتصاد اروپایی در برابر صادی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپولتیك پدیده کهنسالی جمعیتی و لزوم رقابتپیامدهای اقت

های ای برای ترغیب سیاسترقبای نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی سبب گردیده است تا کشورهای اروپایی تدابیر گسترده

اروپاییان گریز و گزیری از پذیرش مهاجران جدید ندارند زیرا  با وجود این، خانوادگی و غلبه بر روند افول جمعیتی اتخاذ نمایند.

پیامدهای منفی دگردیسی جمعیتی، افزایش کهنسال و کاهش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی و جایگاه جهانی اروپا، مهاجرت 

وده است. این امر موجب شده است تا نحوه های تداوم رشد اقتصادی و رویارویی با بحران جمعیتی مبدل نمحلرا به یكی از راه

های ترین آزمونها و مهمهای اجتماعی به یكی از بارزترین چالشها و تنشمدیریت مهاجرت برای اجتناب از تعمیق شكاف

 .کشورهای اروپایی در سده بیست و یكم تبدیل شود

اجرایی را به دنبال داشته باشند، قوانین و  استراتژی های مدیریت مهاجرت نیازمند آن است که سیاست های کاربردی و

مقرراتی که حقوق و الزامات و وظایف مهاجران را به خوبی تعریف کرده باشند و منافع اقتصادی و اجتماعی اقوام و مسئولیت 

اصر های دولت را مورد توجه قرار داده و لحاظ نموده باشند.در طی دهه های گذشته، دولت ها به تمرکز بر جداسازی عن

مهاجرت گرایش داشتند و بنابراین استراتژی های خاص آن را به منظور مناسب سازی نیازهای خاص و حمایت از منافع آنان، 

توسعه داده اند. در برخی موارد، نیازهای نیروی انسانی مهاجر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار شده و در دیگر موارد ساخت 

جرین به شمار آمده است.گرچه، به جهت اثربخشی، استراتژی های مدیریت مهاجرت نیازمند پناهگاه ها از نیازهای اصلی مها

آن است که مهاجرت را در شكل پیچیده آن تنظیم و اداره نمایند. در طی دهه های گذشته دولت ها به عناصر مجزای مهاجرت 

مجزا و تمرکز »گسترده عناصر را به طور  تمرکز نموده اند. تالش بر این موضوع باید از روش امروزی خود که به صورت

تبدیل کرد. در همان زمان، ضروری است که موضوع سیاست های « مفهومی، پیچیده ومحافظه کارانه»به روشی « غیرمؤثر

اساسی را در مهاجرت مشخص کرد. این مأموریت بزرگی است، از آنجا که شكل مهاجرت از ماهیت سریع و پیچیده ای 

 در هر گامی از این راه با شكل تازه ای پدیدار می شود. برخوردار است که

 شدند و هم مسئول برقراری امنیت. ، دولتها هم منشأ اصلی تهدید تلقی میدیگرمنظر از

که در شرایط موجودبدلیل دخالت غرب وعربستان درامور داخلی تأمین امنیت بین المللی نیز منوط به تأمین امنیت ملی بود.

ورمیانه زمینه بی ثباتی وآوارگی ،پناهندگی اجباری رامنطقه تشدید نموده ،که با اخالل در امنیت داخلی بعضی کشورهای خا

 بواسطه تزریق وحمایت از گروه های تروریستی بحران پناهندگی را به اوج خود رسانده است.
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ابعادسیاسی، نظامی، اقتصادی واجتماعی  شد اما امروزه در در گذشته امنیت بین المللی غالبًا در حوزه امنیت نظامی تعریف می

شدن سبب تغییر مفهوم صلح وامنیت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره  تعریف میشود. جهانی

 و تهدیدات از جنبه نظامی به حوز ههای دیگر ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و ماهیت تهدیدات تغییر یافته

رویه، تخریب محیطزیست ونقض حقوق بشر تسری یافته است.  یافته، شیوع بیماریهای مسری، مهاجرتهای بی ازمانجرائم س

شوند بلكهكل جامعه بشری اعم از افراد، نهادهای بین المللی و دولت ها  بنابراین دیگر صرفًا دولت ها منشأ تهدید تلقی نمی

وتنها راه عالج آن دستیابی به صلح پایدار درمنطقه وحفظ حاکمیت د.ممكن است سبب بروز و متأثر ازتهدیدات تلقی شون

 کشورهای مهاجر فرست از طریق دیپلماسی با مشارکت سازمانهای بین المللی وطرف های درگیر است.
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Abstract: 

 

In recent years immigration has gradually been at the forefront of the international agenda 

And now the life as a crucial issue for all governments is taken into consideration; Today, 

migration flows and displacement very upset and wrapped so that migration cycle in the form 

of a steady stream accordingly. Demographic trends, economic, social and political suggest 

that governments and communities need to focus more attention on the management of 

migration in all its dimensions. If the issue of immigration in principle be managed, migration 

can be useful in all nations and societies. If this problem is left without management or non-

normative approach, it can lead to explosion and blast the individual migration; Especially 

human trafficking and increased active traders and appear as a major cause of tension in 

society. 

And lack of security and poor relations between nations have followed this requires effective 

Requires increase positive impacts of migration and reduce the potential negative 

consequences of it. 

The problem is that in principle the management, to establish the safe migration opportunities 

Establish and at the same time ensuring respect for peoples and nationalities and sovereign 

governments also maintain border. Expatriate Not only an opportunity, but according The 

advent of phenomenon support of organized terrorism, is a threat to the international 

community. 

Europe after the Second World War, international migrants has been one of the most 

important focus and center of gravity. Immigration, particularly in the post-Cold War 

European countries have become major challenges and the effects of political, cultural, 

economic, social and international have a wide following. In this paper, we investigate the 

field of migration management, migration and development, rule of law, migration, forced 

migration, solutions and patterns of social integration of immigrants in European countries, 

with identity politics in this field covers, and the consequences of the process of European 

Union member states on immigration policies reviewed and analysis will be. 

 Keywords: 

Management of migration, refugees and displaced persons crisis, migration and development, 

forced migration, approach pattern. The convergence. 
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