
  

  

  المللی و امنیت ملی هاي بین مهاجرت
  

  12/5/1391 تاریخ پذیرش:        25/1/1391 تاریخ دریافت:

  1*سید هادي زرقانی

  2**سیده زهرا موسوي
  

  چکیده

ا که منجر بـه تغییـر   اي است که براي انواع حرکات جمعیتی بین قلمروه مهاجرت واژه

مهـاجرت   ،نظـران  از دیـد صـاحب   رود. دائم مکان سکونت شـود، بـه کـار مـی     دائم با نیمه

 گیـري برخـوردار   ترین نوع تحرك جمعیت محسوب می شود که از تنوع بسیار چشـم  مهم

 ،است. یکی از مباحث مهم در بحث مهاجرت، ارتباط آن با امنیت از ابعاد مختلف سیاسـی 

 ،المللی هاي بین مهاجرت تر، دقیق به عبارت. استغیره  محیطی و زیست ، فرهنگی،اقتصادي

 - هـا و پیامـدهاي مختلـف سیاسـی     ونی داراي بازتـاب قـان غیر هـاي  ه خصوص مهاجرتب

و تجزیه و تحلیل تحلیلی به بررسی  - اند. این مقاله تالش دارد با رویکردي توصیفی امنیتی

  المللی بپردازد. قانونی بینهاي غیر جرتمها پیامدهاي امنیتی

  

    اجتماعی اقتصادي، سیاسی،پیامد  المللی، امنیت ملی، مهاجرت بین: ها واژهکلید

                                                                                                                                                
   zarghani@um.ac.ir-h               (نویسنده مسئول) دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیاي سیاسی.استادیار  *

 moosavi_zahra@yahoo.com      دانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسی دانشگاه تهران  **

  

  59شماره مسلسل   1392 بهار  اولشماره  انزدهم شسال  فصلنامه مطالعات راهبردي 



  92، بهار 59فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8

  مقدمه

هاي تحلیل جمعیت است،  شناختی و یکی از جنبه هاي مهم جمعیت مهاجرت یکی از پدیده

 و مهاجرت شود. اي که به نقل و انتقال سکونتی انسان از مکانی به مکان دیگر مربوط می پدیده

 و انسـانی  علـوم  گونـاگون  هـاي  رشته در پایدار موضوعی عنوان به ها، انسان مکانی جایی هجاب

 در مکان با ها انسان رابطه پویایی. است داشته معطوف خود به را گران پژوهش توجه اجتماعی،

 همـه  امـروز،  دنیـاي  در مهـاجرت  گسـتردگی  علـت  به. است داشته قرار مهاجرت پدیدة قلب

  یکی مهاجرت ).64: 1384 سجادپور،( هستند مواجه مهاجرت چالش با نحويه ب بشري جوامع

 بـر  عـالوه  توانـد  مـی  خـود  ماهیت دلیل به و بوده جمعیت تحول و تغییر اصلی عامل چهار از

 ایجـاد  جمعیت ساختار و تعداد در نیز مدت کوتاه و سریع آثاري طوالنی، و درازمدت تغییرات

  .)12: 1380 زنجانی،( کند

اقتصـادي،  هـاي مختلـف    مهاجرت بـه عنـوان پدیـده اجتمـاعی داراي پیامـدها و بازتـاب      

باشد. یکی از مباحـث مهـم در بحـث     میمحیطی و سیاسی وامنیتی  اجتماعی، فرهنگی، زیست

محیطی و غیره  زیست ، فرهنگی،اقتصادي ن با امنیت از ابعاد مختلف سیاسی،مهاجرت، ارتباط آ

اراي هاي غیرقـانونی د  خصوص مهاجرته ب ،المللی هاي بین مهاجرت تر، به عبارت دقیقاست. 

از بین رفتن یکپارچگی ملی و بر هم خوردن  اند. امنیتی -مدهاي مختلف سیاسیها و پیا بازتاب

هـا و   هاي ضد امنیتی، افزایش شورش مذهبی کشور میزبان، جاسوسی و فعالیت -ترکیب قومی

باندهاي تبهکار ر به فعالیت دقانونی مهاجرین غیراجبار ها بین مهاجرین و جمعیت بومی،  نزاع

بـه خصـوص    ،ها امنیتی مهاجرت -بخشی از مهمترین پیامدهاي سیاسی مانند آنها، و مافیایی و

کنون مقاالت متعددي در مـورد پدیـده    تا المللی هستند. هاي غیرقانونی در عرصه بین مهاجرت

هـاي مهـاجرت، مهـاجرت روسـتا بـه شـهر،        زمینـه علل و شامل مهاجرت و ابعاد مختلف آن 

 ،به رشته تحریر در آمـده  مانند آنها ثیرات اقتصادي و اجتماعی مهاجرت وأتمهاجرت نخبگان، 

 ،المللـی  هـاي بـین   هـا بـه خصـوص در بعـد مهـاجرت      امنیتی مهاجرت -اما پیامدهاي سیاسی

  .استت که کمتر به آن پرداخته شده موضوعی اس
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 تحلیلی محسوب -از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفیحاضر پژوهش  بنابراین،

اي گـردآوري شـده اسـت.     شود. اطالعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه می

چـه  غیرقـانونی  هاي  تمهاجربه ویژه  ،المللی هاي بین مهاجرتال اصلی مقاله این است که ؤس

بـه   ،المللـی  هـاي بـین   پیامدهاي امنیتی به همراه دارد. مفروض این مقاله آن است که مهاجرت

گامی که به صورت غیرقانونی صورت گیرد، دربردارنده پیامدهاي منفـی متعـددي   خصوص هن

 چون افزایش ترددهاي غیرمجاز مـرزي و نـاامنی مـرزي، تشـدید فعالیـت بانـدهاي مافیـایی،       

 هـاي مسـري خطرنـاك،    هاي ضد امنیتی، رواج بیماري جاسوسی و فعالیتگسترش تروریسم، 

امنیـت   ،باشد و بر این اسـاس  می مانند آنها و میزبانمذهبی کشور  -خوردن ترکیب قومی برهم

  مورد تهدید قرار می گیرد.کشورهاي مقصد  ملی 

  

  مباحث نظريالف. 

ها در این مورد اغلب مبهم،  شده و جامعی براي مهاجرت وجود ندارد. تعریف تعریف پذیرفته

از واژه مهـاجرت از  انگیز یا متناقض است و این ریشه در این حقیقت دارد کـه اسـتفاده    بحث

). بـا ایـن   UN, 2008( کشوري به کشور دیگر و یا حتی در درون یک کشور نیز متفاوت است

اي از فرایندها با ابعاد مختلف دانست که به عبور از مرزهاي  توان مجموعه مهاجرت را می ،حال

ـ  ،)Waters, 2009:298 صورت فردي، خانوادگی و گروهـی اشـاره دارد (  ه سیاسی کشور، ب ه ب

). Boyle, 2009: 103( که این حرکات به اقامت آنها در موقعیت جدید جغرافیایی بینجامد طوري

دائمی مسکن بدون هیچ محدودیتی در مـورد فاصـله    اورت لی مهاجرت را تغییر دائمی یا نیمه

بدون هیچ تمـایزي بـین مهـاجرت     ،حرکت و ماهیت اختیاري یا اجباري مهاجرت و همچنین

المللی را از  داند. تعریف دیگري که از مهاجرت وجود دارد و مهاجرت بین داخلی و خارجی می

کند، عبارت است از تغییر محل اقامت، ضمن عبور از مرزهاي سیاسی  مهاجرت داخلی جدا می

  .)11: 1364 (وحیدي، براي مدتی بیش از یک سال

سه دیدگاه عمده را در مورد مهـاجرت بـه صـورت     ،نظران از صاحبزاده  عبدالعلی لهسائی

هـا،   یـک از ایـن دیـدگاه    زیر بیان می دارد: کارکردنگري، تضادباوري و نظریه سیسـتمی. هـر  
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کارکردنگران بر این چنانکه اند.  مهاجرت را مرتبط با علل، ماهیت، جهت و نتایج خاصی دانسته

در بـاور   گردد تصمیم به مهـاجرت بگیـرد.   باعث میباورند که نوعی عدم امنیت براي شخص 

اي طبقـاتی دارد و   اي چندبعـدي اسـت کـه ریشـه     پردازان مکتب تضاد، مهاجرت پدیـده  نظریه

هاي آن از نتایجش جداپذیر نیست. در این دیدگاه، مهاجرت ناشـی از توسـعه نـابرابر در     علت

نظریـه  سرانجام  .داري است رمایه، توسعه ناموزون سنظام اجتماعی است که مهمترین مظهر آن

سیستمی پدیده مهاجرت را در رابطه با عوامل ساختاري و تغییرات ساختاري مورد بررسـی و  

گیرنـد کـه    دهد. طرفداران این نظریه، مهاجرت را به صورت فرایندي در نظر می تبیین قرار می

  ). 33: 1368 ،زاده لهسائی( افتد تلف نظام اجتماعی اتفاق میدر سطوح مخ

نظرانـی اسـت کـه در مـورد مهـاجرت بـه ارئـه         اورت. سی. لی نیـز از صـاحب   ،همچنین

دیدگاههاي خود پرداخته است. لی تالش کرده است چارچوبی کلـی بـراي تجزیـه و تحلیـل     

هاي مهاجرین ارائـه دهـد. بـه نظـر      ها و ویژگی ها و ضد جریان حجم مهاجرت، توسعه جریان

ـ   می ،ثر استؤگیري براي مهاجرت م معواملی را که در تصمی ،وي ه توان به چهار گروه کلـی، ب

عوامل مرتبط با منطقـه مقصـد    ،مهاجرت أعوامل مرتبط با منطقه مبد صورت زیر خالصه کرد:

  .)22: 1376 عوامل شخصی (تودارو،و کننده موانع دخالت ،مهاجرت

هاي  به ویژه مهاجرت ،مایکل تودارو از دیگر کارشناسانی است که به تبیین پدیده مهاجرت

فرضیه آغازین وي این است که مهاجرت به طور عمده  ،شهري پرداخته است. در واقع -روستا

: 1388 اي اقتصادي است و با وجود بیکاري، تصمیم به مهاجرت منطقی است (اصالنی، پدیده

مهاجرت از روستا به شهر در کشورهاي در حـال توسـعه تنهـا بـا اخـتالف       ،). به باور وي38

شود، بلکه در این بین عامل مهم  درآمدي واقعی مورد انتظار مهاجر بین شهر و روستا تبیین نمی

 آرتور لوئیس ،). همچنین135 :1380 ثر است (زنجانی،ؤدیگري نیز از جمله کاریابی در شهر م

در بطن فرایندهاي که با ارائه نظریه خود به تبیین پدیده مهاجرت  نظرانی است از دیگر صاحب

  .پرداخته استتوسعه اقتصادي 
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شود که از تنـوع   مهمترین نوع تحرك جمعیت محسوب میمهاجرت  ،نظران از دید صاحب

که کارشناسان مختلف با توجه به معیارهایی چـون   به طوري ،بسیار چشمگیري برخورداراست

بنـدي انـواع    بـه طبقـه   ،اجبـار یـا اختیـار    و سرعت حرکت فاصله، مسیرحرکت،هدف، مدت، 

بندي انواع مهاجرت در قالـب جـدول    . به منظور پرهیز از اطاله کالم طبقهاند مهاجرت پرداخته

  به تصویر کشیده شده است: زیر نمودار

  

  ) انواع مهاجرت از نظر حقوقی1نمودار(

  

 
Source: Andreas & Thomas, 1998: 27 

   

ها خارجی

 (مهاجران)

مرز: ورود کنترل 

 قانونی

عدم کنترل مرز: 

 ورود غیرقانونی

 عدم مجوز اقامت:

 سکنه غیرقانونی

 مجوز اقامت:

 سکنه قانونی

 عدم مجوز کار:

 کارگر غیرقانونی

 مجوز کار:

 کارگر قانونی
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  بندي انواع مهاجرت طبقه ):1( جدول

  تعریف  مهاجرت انواع  بندي مالك طبقه

  از نظر شکلی

جایی افراد به صورت انفـرادي و چـه بـه صـورت خـانواري بـا        بهبه جا  ) مهاجرت فردي1

  ).15: 1380شود (زنجانی،  تعدادي از اعضاي خانوارها با هم گفته می

  شود و اغلب جنبه اعماري دارد ها را شمل می انبوهی از انسان  ) مهاجرت گروهی2

از نظر خواست 

  ارادهو 

مهاجرتی است که در آن یک عنصر اجبار وجـود دارد شـامل تهدیـدهاي      ) مهاجرت اجباري1

زندگی و معاش، عوامل طبیعی با انسانی نظیر جنـگ و آوارگـی، بالیـاي    

  اي، گرسنگی و... طبیعی یا محیطی، خطرات شیمیایی یا هسته

وجود عناصـر اجبـار و بـا    اي است براي توصیف مهاجرتی که بدون  واژه  )مهاجرت اختیاري2

  گیرد. انتخاب آزادانه صورت می

  از نظر زمانی

  که مهاجران در آن قصد یا امکان بازگشت به محل قبلی خود را ندارند.  هاي قطعی ) مهاجرت1

هـــــاي  ) مهـــــاجرت2

  بازگشتی:

اش معموالً پس از  این از مهاجرت به قصد برگشت شخص به محل قبلی

تواند اختیاري  کشور دیگر، اشاره دارد که می گذراندن حداقل یک سال در

  یا غیراختیاري باشد.

  از نظر حقوقی

در این نوع از مهاجرت فرد داراي مجوز ورود و اقامت از طـرف کشـور     ) مهاجرت قانونی1

  میزبان است.

مهاجرتی که فرد در آن مجوز ورود به یک کشور را ندارد با تاریخ مجـوز    ) مهاجرت غیرقانونی2

  (Andreas & Thomas, 1998: 27)اقامت آن به پایان رسیده است 

  از نظر مکانی

دائمی مسکن و محل اقامت را در  جایی و تغییر دائمی یا نیمه هرگونه جابه  ) مهاجرت داخلی1

نامنـد. ایـن    داخلـی مـی   داخل قلمرو جغرافیایی یـک کشـور، مهـاجرت   

تواند از مناطق روستایی به شهري، از شهرهاي کوچک به  ها می جایی جابه

  شهرهاي بزرگ و یا همان صورت پذیرد.

هرگونه مهاجرت در ماوراي مرزهاي یـک کشـور را مهـاجرت خـارجی       ) مهاجرت خارجی2

  ).60: 1387نامند (اصالنی،  می

 

  مفهوم امنیت ملی. ب

هـاي آکادمیـک    ال که واقعا امنیت به چـه معناسـت، بحـث   ؤدهه اخیر، این سطی یکی دو 

هـاي غیـر نظـامی نظیـر      زیادي را به دنبال داشته است. برخی معتقدند امنیت بیشـتر در حـوزه  

توجـه بـر ابعـاد     هاي ب عده ،هاي اقتصادي و محیطی قابل بحث و بررسی است. در مقابل حوزه
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دادن مهاجران غیر قانونی، مکتب کپنهاك، با مورد مثال قرار از کنند. ویور نظامی آن پافشاري می

کند که پس از جنگ سرد  استدالل می ،قاچاق، مواد مخدر و نظایر آن به عنوان تهدیدات امنیتی

به دلیل پدیدارگشتن تهدیدهاي تازه، دیـدگاههاي امنیتـی از امنیـت نظـامی بـه سـمت امنیـت        

است امنیـت مفهـوم نسـبی اسـت کـه بایـد بـه طـور          اجتماعی گرایش یافته است. وي معتقد

   ).Ackleson, 2005: 165د (شوجانبه و در ابعاد مختلف آن بررسی  همه

کـه در آن منـافع ملـی و    اسـت  امنیت ملی عبارت از شرایطی  ،از دیدگاه بیشتر کارشناسان

شود. به هاي داخلی ملت از گزند خطرها و تهدیدهاي داخلی و خارجی دور نگاه داشته  ارزش

هاي داخلی به دور  گیري از ارزش گفته دیگر، توان جامعه در حفظ و پیگیري منافع ملی و بهره

 ،). در مجمـوع 78: 1381(مجتهدزاده، گویند می »امنیت ملی« از تهدیدهاي داخلی و خارجی را

توان حالتی دانست که به موجب آن، یـک ملـت فـارغ از تهدیـد و تـرس از       را میملی امنیت 

دادن تمام یا بخشی از سرزمین، جمعیت، رفاه اقتصادي و نیز فارغ از از دست دادن نظام  دست

   .برد هاي فرهنگی خود به سر می حکومتی، هویت ملی، زبان، دین و ارزش

حرکت تاریخی است و توصیفی از تاریخ مقاومت بشر براي بقا و پیشرفت  نوعیمهاجرت 

). در شرائط کنـونی نیـز تعـداد    Skeldon, 2008: 12( شود و فرار از ناامنی و فقر محسوب می

کنند. این اتفاق مهمی است  شان مهاجرت را تجربه می قابل توجهی از مردم دنیا در طول زندگی

شود مطالعه در مورد ابعـاد و پیامـدهاي    سازد و سبب می فرد را میکه زیربناي زندگی روزمره 

از نظـر تحقیقـات آکادمیـک،     ).Boyle, 2009: 109( مختلف مهاجرت با تعمق صـورت گیـرد  

موضوع مهاجرت با تحقیقات اولیه توسط مدرسه شیکاگو بر روي الگوهاي سکونت مهاجران، 

یکپارچگی اجتماعی، ارتباطات، بازگشت مهاجران و مسائلی نظیر آن در آمریکا، مـورد توجـه   

پیامـدهاي مهـاجرت   ). بعـدها سـایر ابعـاد و    Waters, 2009: 307( محافل علمی قرار گرفـت 

به بعد امنیتی و اجتماعی آن مورد توجه قرار گرفت، اما  و همچون پیامدهاي اقتصادي، فرهنگی

ارتباط بین مهاجرت و امنیت ملـی  در مورد  ،سیاسی مهاجرت کمتر پرداخته شد. بر این اساس

ی بـر آن  با توجه به رهیافت فوق، در این مقاله سع. ه استشورها تحقیقات کمتري انجام شدک

کید بر مهاجرین غیر قانونی مـورد  أالمللی با ت هاي بین سیاسی مهاجرت -امنیتیپیامدهاي  است

  بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
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  المللی هاي بین . وضعیت مهاجرتج

نامنـد   مـی المللـی   یا بـین هرگونه مهاجرت در ماوراي مرزهاي کشور را مهاجرت خارجی 

دي و به صورت قسمتی از ساختار اقتصاالمللی  هاي بین امروزه مهاجرت ).60: 1388 (اصالنی،

ها بیشتر کشورها  اجتماعی کشورها درآمده و پیامدهاي و نتایج مثبت و منفی این نوع مهاجرت

درصـد   3.1المللـی   ، مهـاجران بـین  2010طبق آمار سازمان ملل در سال را درگیر کرده است. 

یافتـه   خصوص در کشورهاي توسـعه ه نرخ تغییر سالیانه آنها ب شوند و جمعیت دنیا را شامل می

هاي  خیر تبدیل به موضوع حساسی در بحثاین وضعیت طی چند دهه ا در حال افزایش است.

اي بـراي   خصوص کشورهاي با درآمد باال گردیـده و داراي اهمیـت ویـژه   ه سیاسی کشورها ب

ر روند افـزایش تعـداد مهـاجرین    نمودار زی Miguet, 2008: 637).( مسئوالن این کشورهاست

   دهد. المللی را در طی دو دهه گذشته نشان می بین

  

  2010تا  1990المللی از  روند تغییر افزایشی تعداد مهاجرین بین )2(نمودار 

  )2010( منبع: آمار سازمان ملل

یافتـه، در حـال توسـعه و     المللـی در کشـورهاي توسـعه    هاي بـین  از سوي دیگر، مهاجرت

نشان داده شـده   ،2 بر این اساس، همچنانکه در جدولهاي متفاوتی دارد.  نیافته وضعیت توسعه
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یافته نسبت به کشورهاي در حال  المللی در کشورهاي توسعه است، اختالف تعداد مهاجرین بین

اختالف ایـن دو گـروه از    2010نانکه در سال نیافته بسیار قابل توجه است. چ توسعه و توسعه

یافته را مهاجرین  درصد از جمعیت کشورهاي توسعه 10.3که  در حالی و کشورها ده برابر بوده

  درصد است. 1.3این رقم در دو گروه دیگر از کشورها برابر با  ،دهند المللی تشکیل می بین

  

  یافتگی  با سطوح توسعه نسبتدر المللی  تعداد مهاجران بین )2(جدول

 سال -کشور 1990 1995 2000 2005 2010

 یافته کشورهاي بیشتر توسعه 7.2 8.0 8.7 9.6 10.3

 کشورهاي کمتر توسعه یافته 1.8 1.6 1.5 1.5 1.5

 کشورهاي با حداقل توسعه یافتگی 2.1 2.1 1.6 1.4 1.3

Source: United Nations, 2009                                   

نیـز  یافتـه   ها بر کشورهاي در حال توسعه و توسـعه  ثیرات این نوع مهاجرتأبدیهی است ت

هاي  شود که چرا مهاجرت ال مطرح میؤاالتی نظیر این سؤسدر این زمینه  ،در واقع .باشدمتفاوت 

عکـس آن اتفـاق    ،دیگـر  کننـد و در برخـی   المللی در برخی کشورها به پیشرفت کمک می بین

مهاجرت  ،پردازد که در کشورهاي در حال توسعه ال اینگونه میؤافتد؟ ادوارد تیلور به این س می

ورود مهاجرانی است که  ،خصوص خروج مغزها و از طرفیه شامل خروج سرمایه انسانی و ب

 پیوندنـد  عـه مـی  پایینی دارند و از لحاظ اقتصادي نیز  به قشر فقیر جام مهارت و آموزش نسبتاً

)Taylor, 2006.( داراي بیشترین  اوالً ،یافته جهان تر، مناطق و کشورهاي توسعه به عبارت دقیق

در بیشتر موارد این کشورها بـا ایجـاد    ثانیاً) و 3جدولالمللی هستند (ر.ك  تعداد مهاجرین بین

(بـراي   باشـند  فیلترهاي متعدد پذیراي مهاجرینی هستند که داراي سرمایه انسانی و یا مادي می

گیرد). این در  نظران تعلق می گرین کارت به صاحبان سرمایه و یا متخصصین و صاحب ،نمونه

 ،المللی را پذیرا هستند کمتري مهاجر بینیافته اگر چه تعداد  کشورهاي کمترتوسعه حالی است که

 تعـداد  ،3اما همین تعداد اندك هم از نظر مادي و معنوي در سطح پایینی قـرار دارنـد. جـدول   

  دهد.  المللی را به عنوان درصدي از جمعیت در مناطق مختلف دنیا نشان می مهاجران بین
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  جمعیت در مناطق مختلف دنیاالمللی به عنوان درصدي از  تعداد  مهاجران بین  )3( جدول

  2010  2005  2000  1995  1990  سال -قاره 

  1.2  1.2  1.2  1.3  1.6  مریکاي التین و کارائیبآ

  14.2  13.6  12.7  11.2  9.8  مریکاي شمالیآ

  16.8  16.4  16.1  16.3  16.2  اقیانوسیه

  1.9  1.9  2.1  2.5  2.5  افریقا

  1.5  1.4  1.4  1.4  1.6  آسیا

  9.5  8.8  7.9  7.5  6.9  اروپا

  3.1  3  2.9  2.9  2.9  کل جهان

  سازمان ملل نگارندگان بر اساس آمار  جدول از

  

  ارتباط مهاجرت و امنیت د.

ثیر مهاجرت بر روي سرمایه فیزیکی و مسائلی چون أدر گذشته، اکثر مطالعات بر روي نقش و ت

ذخیـره ملـی محسـوب    هـایی کـه    بازتوزیع درآمد، بازتوزیع نیروي کار و سرمایه انسانی و مهـارت 

ترشـدن   به بعـد، بـا وسـیع    1960)، اما از دهه Ben-Gad, 2004: 183( گرفت گردند، صورت می می

سسـات جهـانی و   ؤمقیاس مهاجرت و افزایش در تنوع و گوناگونی الگوهاي آن، افزایش در تعداد م

مفهـوم مهـاجرت   انـد،   شـده  المللی هاي بین تعداد کشورهایی که درگیر پیامدهاي مهاجرت ،همچنین

توانند براي درك و تحلیل آن کـافی   هاي اقتصادي به تنهایی نمی بسیار پیچیده گردیده و دیگر دیدگاه

اقتصـادي و   امنیتـی،  تـوان از نظرسیاسـی،   مهـاجرت را مـی   ،). بنابراینGhoucrri, 2002: 98( باشند

مهاجرین (جذب و ترکیـب و  هاي تلفیق  اجتماعی در رابطه با مسائلی نظیر ثبات سیاسی، ایدئولوژي

)، هویـت  Waters, 2009: 311( سـتیزي  هـاي ناشـی از احساسـات بیگانـه     سازي)، خشونت یکسان

 ,Anoil( شناسـی و غیـره   نـژادي، جمعیـت   - هاي قومی فرهنگی، فقدان یکپارچگی، تضادها و نزاع

غیر مستقیم بـر روي  ثیرگذاري مستقیم و أ) مورد بررسی قرار داد. همگی این فاکتورها با ت17 :1992

در عـین  دهنـد.   امنیت ملی کشورها، تحلیل مفهوم مهاجرت را به سمت دیدگاههاي امنیتی سوق می

، مورد تهدید قرارگرفتن امنیت ملی در هر کدام از ابعـاد فـوق توسـط پدیـده مهـاجرت، خـود       حال

 ).Ghoucrri, 2002: 98( دبیانجامهاي جدید  تواند به مهاجرت می



 17ـــــــــــــــــــــــــــــالمللی و امینت ملی ـــــــــــــــ هاي بین مهاجرت

  المللی بینپیامدهاي امنیتی مهاجرت . هـ 

هـاي   پـنج حـوزه شـامل حـوزه     ،المللـی  هاي بین امنیتی در رابطه با مفهوم مهاجرتاز نظر 

 هـا آن  توان در نظر گرفت. این بخش میرا میلیتاریستی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و محیطی 

توان آنها را در قالب یک  می گذارند و حتی ثیر میتأاند که روي یکدیگر  قدر به یکدیگر وابسته 

المللـی روي یکـی از    هـاي بـین   ثیر مهـاجرت أست که تانظر گرفت. این بدین معنی  بخش در

 ،در ادامـه  ).Buzan, 1998: 74دهـد (  ثیر قرار مـی أها را نیز تحت ت هاي فوق، سایر بخش حوزه

محیطـی و   زیسـت نظـامی، سیاسی،اقتصـادي،   (امنیـت  وجوه پنجگانـه  مهاجرت بر منفی ثیر تأ

  گیرد: ) به اختصار مورد بررسی قرار میاجتماعی

  

 امنیت نظامیپیامدهاي مهاجرت بر . 1

هایی دارد که امنیت کشور را در ارتبـاط بـا کشـورهاي دیگـر مـورد       این بخش، اشاره به فعالیت

نظـر مـورد تهدیـد    مدهد. مهاجران ممکن است امنیت نظامی کشور را حداقل از سـه   تهدید قرار می

هاي نظامی و مسلحانه علیه  ست که آنها از قلمرو کشور میزبان براي فعالیتاقرار دهند. اول هنگامی 

اند) استفاده کنند. در این مورد، این کشور میزبـان اسـت کـه بایـد      کشورشان (کشوري که از آن آمده

سی ممکن است کشـور میزبـان را   ها پاسخگو باشد. دوم، آوارگان و پناهندگان سیا براي این فعالیت

، هایی علیـه کشورشـان متقاعـد سـازند و نهایتـاً      گرفتن هدایت و رهبري چنین فعالیت عهده براي بر

نفع باشـد. ایـن هنگـامی اسـت کـه کشـور        ها ذي کشور میزبان ممکن است در رابطه با این فعالیت

می تواند از مهاجران به عنـوان  میزبان با رژیم سیاسی کشور مهاجران در چالش باشد. در اینصورت 

  ). Buzan, 1998: 76( اي براي رسیدن به اهداف خود استفاده نماید وسیله

توانـد   هاي سیاسی متفاوت میان مهاجران و کشور میزبـان، مـی   از طرف دیگر، وجود ایدئولوژي

منجر به عملیات نظامی و تروریستی توسط مهاجران در جهـت اهـداف سیاسـی گـروه یـا کشـور       

هـا بیشـتر متوجـه مهـاجرانی      در همان ابتدا شک و گمان 2001بر سپتام 11خاصی گردد. در جریان 

ها)، قاره خاص (ماننـد   ها)، کشور خاص (مانند مکزیکی گردید که داراي دین خاص (مانند مسلمان

). در این حمله تروریسـتی کـه   Graham, 2000: 44( ها) یا ناحیه خاص مثل کوزوو بودند فریقاییآ

مهاجر غیـر قـانونی    50000آمریکایی کشته شدند. حدود  2752توسط خارجیان غیرقانونی رخ داد، 
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و یـا کشـورهایی   قـرار دارنـد   مریکا از کشورهایی هستند که در لیست کشـورهاي تروریسـتی   آدر 

 11همین دلیـل بعـد از    به ).Wagner, 2005( کنند هستند که از سازمان هاي تروریستی حمایت می

گیـري   مریکا مسائل امنیتی را در رابطه با جریان مهاجران غیر قانونی بـه طـور جـدي پـی    آسپتامبر، 

ـ  ،رسد نگرانی آمریکـا در مـورد تهدیـدات مهـاجران غیـر قـانونی       که به نظر می به طوري ،کند می ه ب

  .)Ackleson, 2005: 180( اي نیست نگرانی در مورد تهدیدات هسته ها کمتر از خصوص مکزیکی

  

  پیامدهاي مهاجرت بر امنیت سیاسی. 2

اندازند. در این حوزه، کشـور ممکـن    تهدیدهاي سیاسی، ثبات کشور را از پایه به خطر می

تواننـد ناشـی از    است مورد تهدیدات خارجی و یا داخلی واقـع شـود. تهدیـدات داخلـی مـی     

نظر گرفتـه شـده اسـت.     ها در گروه هایی باشد که توسط حکومت براي اشخاص و محدودیت

هـا را بـه دنبـال دارد کـه ممکـن اسـت        ها، تالش براي تغییر این سیاست تداوم این محدودیت

هایی در جهت ایجاد خودمختاري و استقالل گردد و ثبـات سیاسـی کشـور را     منجر به جنبش

کشـورهاي دیگـر    هـاي  ه وسیله ایـدئولوژي تواند ب به مخاطره اندازد. از نظر خارجی، کشور می

هایی نظیـر ناسیونالیسـم، بنیـادگرایی، لیبـرال دموکراسـی، کمونیسـم و        ایدئولوژي ،تهدید شود

که مهاجران و کشـور میزبـان ایـدئولوژي مشـابهی دارنـد، کشـور        از این جهت، هنگامی غیره.

نمایـد. از  تواند آن را به عنوان تهدید سیاسی براي ایدئولوژي کشور فرستنده مطـرح   میزبان می

تواند تهدید سیاسی بـراي کشـور    طرف دیگر، ایدئولوژي متفاوت مهاجران با کشور میزبان می

توانـد بـه تهدیـد داخلـی تبـدیل       تهدید خارجی به راحتی مـی  ،میزبان تلقی گردد. ضمن اینکه

  ).Buzan, 1998: 83( گردد
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توانند  هاي اجتماعی نظیر دین و ملیت اشاره دارد که می به هویت امنیت غالباًدر این حوزه، 

ثر باشند. در روابط بین کشـورها، تهدیـدهاي خـارجی بـر روي سـطوح      ؤدر استقالل کشور م

هـا در   ترنـد. حتـی برخـورد ایـدئولوژي     اجتماعی اغلب از تهدیدات نظامی و سیاسی خطرناك

ماننـد   و دات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی را ایجاد نمایندتوانند تهدی حوزه سیاسی نیز می
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اغلب اینگونه  ).Buzan, 1998: 104( هاي غربی و بنیادگرایان اسالمی برخورد متقابل حکومت

ی هستند کـه در مقابـل همانندسـازي بـا کشـور میزبـان       یها شود که مهاجران گروه استنباط می

توانـد در وفـاداري    کشور مادري تمایل دارند. این امر میکنند و بیشتر به اتصال به  مقاومت می

  ). Graham & Poku, 2000: 46( نها به کشور میزبان شک و سوءظن ایجاد نمایدآ

کدام به نوبه خـود در اندیشـه حکومـت سـهم دارنـد و       هر ،زبان، مذهب و سنن فرهنگی

بلندمدت، مشهودترین اثري  بنابراین نیاز است با هجوم فرهنگی توسط مهاجران مقابله شود. در

هـاي قـومی در کشـور میزبـان      گذارند، ایجاد اقلیت که مهاجران به لحاظ اجتماعی بر جاي می

هاي متفاوت به جوامع یکدست و متجانس ممکـن   ها و قومیت است. ورود مهاجران با فرهنگ

با اینکـه   ).Buzan, 1998: 110( است آنها را به جوامع چندقومیتی و چندفرهنگی تبدیل نماید

رونـد و از   شدن پیش مـی  شدن، سیاست و اقتصاد به سرعت به سوي فرامرزي در عصر جهانی

کنـد   اما قومیت و ملیت در مقابل این پدیده تا آنجا مقاومت می ،کنند مرزهاي کشورها عبور می

دید به این دلیل که آنها ته ،شوند المللی همچنان نگرانی اجتماعی محسوب می که مهاجران بین

باشـند. مهـاجران    ملـت مـی   -بالقوه براي از بین بردن زیربناهاي هویت ملی و استحکام دولت

ـ    توانند با ایجاد اقلیت می هـا و   شـاخص  ،خصـوص نـژادي  ه هاي فرهنگی، زبـانی، مـذهبی و ب

ها و هنجارهاي فرهنگی  مهاجران با تجاوز به ارزش ،هاي جامعه را تغییر دهند. از طرفی ویژگی

انگیزند. تصادم شـدید   برمیرا العمل متقابل آنها  شم شهروندان کشور میزبان و عکسجامعه، خ

نه تنها در درون تهدیدي براي امنیت ملی است  این امرفرهنگی و تضادهاي اجتماعی ناشی از 

ثیر قرار دهد أتواند روابط سیاسی بین کشور میزبان و کشور فرستنده را تحت ت که به راحتی می

ثیرگذار است. در بسیاري از کشورها، احـزاب  أالمللی نیز ت اي و بین روي امنیت منطقهو این بر 

ستیز بـراي رسـیدن بـه قـدرت اسـتفاده       مهاجر و بیگانه و گروههاي سیاسی، از شعارهاي ضد

گرا، با استفاده از این شعارها براي کسب آراء بیشـتر   ه ملیهنمایند. براي مثال در فرانسه جب می

  جوید. ت سود میدر انتخابا

رسد جوامع حد تحمل و ظرفیت محـدودي بـراي مهـاجران دارنـد و اگـر ایـن        به نظر می

افتـد.   زیربناهـاي پیوسـتگی اجتمـاعی و سیاسـی جامعـه بـه خطـر مـی         ،ظرفیت لبریـز شـود  

مهـاجر در زمـان رکـود و بحـران اقتصـادي و افـزایش بیکـاري،         ستیز و ضد احساسات بیگانه
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هاي فرهنگـی و اجتمـاعی    دسته از مهاجرانی که از نظر ویژگی آن ،این زمانشود. در  بیشتر می

شـوند تـا آنهـایی کـه از نظـر       تر پذیرفته مـی  راحت ،در تشابه و تجانس با جامعه میزبان باشند

رسـد کـه کشـورها بـراي      نژادي و فرهنگی متفاوتند. بنابراین، این تفسیر منطقی بـه نظـر مـی   

 نظـر قـرار دهنـد    هاي قومی، فرهنگی، مـذهبی و نـژادي را مـد    پذیرش یا رد مهاجران ویژگی

)Buzan, 1998: 111.(  

هـاي فرهنگـی، مهـاجران غیرقـانونی مرتکـب جـرائم        عالوه بر مسائل مربوط بـه تفـاوت  

هـاي خیابـانی و نظـایر آن     اجتماعی زیادي از جمله قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، شرارت

بلکه مجرمانی هستند که بـراي   ،کنند حتی خیلی از مهاجران براي کار مهاجرت نمی ،گردند می

تبهکاري بزرگی در دنیا وجود دارند که از  هاي شبکهاند.  فرار از مجازات از کشور خود گریخته

ها  مشهورترین نمونه این شبکهکنند.  یابند استفاده می مهاجرانی که با جوامع میزبانشان وفق نمی

گیري عده وسیعی از مهاجران کار اي که تشکیالتش را با به مافیاي ایتالیاست، شبکه ،20ن در قر

حضور گسترده مهاجران ایتالیایی در سراسر اروپا، آمریکاي مرکزي و از طرفی،  بنا نهاده است.

جنوبی، حوزه دریاي کارائیب، ایاالت متحده و کانادا، کمـک شـایان تـوجهی بـه ایـن شـبکه       

جمعـی   هپایان جنگ سرد و کشمکش در منطقه بالکان، موجب مهاجرت دستچنین، هم کند. می

هاي تبهکاري پررونق  به عنوان نیرویی محرك براي استقرار برخی از شبکه مهاجرانی گردید که

تبـار و خـواه    قـومی آلبانیـایی، خـواه آلبانیـایی     هـاي  . گروهگرفته شدندحال حاضر دنیا به کار 

شان مخصوصاً در  اند و دامنه فعالیت ها بوده ترین این شبکه ترین و پراهمیت کوزووتبار، برجسته

و قاچـاق زن بـراي روسـپیگري     ، مهاجرت غیر قانونیزمینه قاچاق مواد مخدر، سالح، سیگار

  ).4 :1386 (کاپور و هال، است

 1129275هر ساله حدود  ،2005در سال  آمریکاهاي امنیتی  سازمانطبق گزارش همچنین، 

در  .گردد پوند ماري جوانا از مهاجران غیرقانونی توقیف و ضبط می 6866465پوند کوکائین و 

جنایـت و   130909در آمریکـا حـدود   نیز، هر سـاله   رد جرائم مربوط به تجاوزهاي جنسیمو

متجاوز جنسی در میان مهاجران  240000دهد.  تجاوز جنسی توسط مهاجران غیرقانونی رخ می

تجاوز جنسـی   8طور متوسط قبل از دستگیري ه ریکا وجود دارند که هرکدام بغیرقانونی در آم

شوند، پیشـینه رفتـار    % از مهاجران غیرقانونی که مرتکب این جرم می2اند. تنها  را مرتکب شده
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یـان  متجـاوز جنسـی از م   6085جنایی ندارند. در مورد سوءاستفاده جنسی از کودکان، سـاالنه  

شوند. خسارات مالی مربوط به این جرائم براي دولـت حـدود    یر میمهاجران غیرقانونی دستگ

  ). Wagner, 2005( بیلیون دالر در سال است 181

  

 پیامدهاي مهاجرت بر امنیت اقتصادي. 4

المللـی باشـند. بـه هـر      بـین اي و  منطقـه توانند خارجی، داخلی،  تهدیدات اقتصادي نیز می

زیربناهاي اقتصاد کشور را به مخـاطره اندازنـد و سـطح    توانند  روي از هر نوعی که باشند، می

هـایی بـراي کشـور     رفاه و قدرت اقتصادي کشور را هدف قـرار دهنـد. مهـاجران محـدودیت    

از نظـر اقتصـادي در سـطح پـایینی قـرار دارنـد و        آورنـد. آنهـا معمـوالً    وجـود مـی  ه میزبان ب

سیسـات حمـل و نقـل و    أشـت، ت هاي قابل توجهی را در رابطه با مسکن، آمـوزش، بهدا  هزینه

نند. براي رسیدگی به موارد فـوق، حکومـت   ک میارتباطات و نظایر آن بر کشور میزبان تحمیل 

هـاي   میزبان ممکن است مالیات شهروندان خود را افزایش دهد و این از طرف برخی از گـروه 

یعـی اسـت کـه    این طب .هایی را به دنبال دارد گرا، واکنش هاي ملی خصوص گروهه ب ،اجتماعی

ـ  ،مردم نخواهند مالیات بیشتري خصـوص بـراي مهـاجران غیـر فعـال از نظـر اقتصـادي و        ه ب

اغلـب مهـاجران بـه قشـر      ،). همچنـین Anoil, 1992: 38( پناهندگان سیاسـی پرداخـت کننـد   

ـ     شوند و این بر روي محـروم  مد جامعه افزوده میآدر کم ثیر مسـتقیم  أسـازي سـاختار جامعـه ت

حـال توسـعه    کشـور در  71). در تحقیقی کـه بـر روي   Balbo & Marconi, 2006: 710( دارد

المللـی فقـر را در کشـورهاي در حـال      هاي بین مهاجرتکه داده شده  نشان ،انجام گرفته است

ـ  ها نشان می گیري بخشد. اندازه توسعه شدت می % افـزایش مهـاجران   10طـور متوسـط   ه دهد ب

یعنـی   ،درصـدي سـهم معیشـت مـردم     2.1کشور منجر بـه کـاهش    هرالمللی در جمعیت  بین

). از طـرف دیگـر،   Adams, 2005: 1645( دالر بـراي هـر فـرد خواهـد شـد      1روزانه حدود 

شـوند و بـا    تر، جایگزین مردم محلـی در اسـتخدام مـی    مهاجران به دلیل داشتن دستمزد پایین

که مردم کشور میزبـان تمـایلی بـه انجـام     دهند  اینکه کارگران غیر قانونی کارهایی را انجام می

گیرنـد. ایجـاد    هاي اشتغال را از شهروندان کشور می ولی در خیلی از موارد فرصت ،آن ندارند

هاي شغلی توسط مهاجران، عالوه بـر بـه    هاي اقتصادي، افزایش مالیات و کاهش فرصت هزینه
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ایجـاد   ،انگیزانـد و در نتیجـه   خطر انداختن امنیت اقتصادي، خشم مردم کشور میزبان را برمـی 

هـاي اجتمـاعی، پیوسـتگی و یکپـارچگی جامعـه و در نتیجـه        فشارهاي اقتصادي و خصومت

  ).Buzan, 1998: 94( اندازد امنیت ملی را به خطر می

  

  محیطی پیامدهاي مهاجرت بر امنیت زیست. 5

نگرانـی اساسـی در   تر از دیگر مـوارد اسـت.    در این حوزه، دامنه مسائل امنیتی کمی وسیع

خصـوص آوارگـان اسـت. در    ه ب ،مورد افزایش مصرف آب و منابع محیطی از طرف مهاجران

خیلی از موارد، مهاجران از استانداردهاي مصرف کشور میزبان اطالع درسـتی ندارنـد و یـا در    

وجـود  بـا   ).Buzan, 1998: 95( کننـد  رابطه با عدم اتالف منابع با کشور میزبان مساعدت نمی

هـا مـورد    طه بین مهاجرت و امنیت محیطی، این موضوع کمتر  از سـایر حـوزه  اهمیت زیاد راب

فریقـاي جنـوبی پـس از    آدر  ،کـه بـه عنـوان مثـال    است  در حالیاین توجه قرار گرفته است. 

محیطی تـا آنجـا    زیستهاي  آپارتاید، در اثر ورود مهاجران، افت و تنزل منابع انرژي و تخریب

تـا جـایی کـه بارهـا توصـیه       ؛هاي اجتماعی جـدي گردیـد   ه منجر به خشونتافزایش یافت ک

بسـته  بـه طـور کلـی    د مهاجران کمتر گردد که حتی مرز در مقابل مهاجران وگردید نه تنها ور

  ).Mcdonald, 1999: 13شود (

هاي مسـري توسـط مهـاجران     از موارد بسیار مهم دیگر در این حوزه، مسئله ورود بیماري

ییدیه پزشکی هستند که تضمین أداشتن تبه است. در بسیاري از کشورها، مهاجران قانونی ملزم 

هـاي   در مهـاجرت  ،نمایـد. بـا ایـن حـال     کند فرد بیماري واگیردار با خـود وارد کشـور نمـی   

ها  ، رستورانها بیشتر در مدارس غیرقانونی، این اتفاق بسیار محتمل است. گسترش این بیماري

شده بود و در دهـه   سیا شناختهآتب استخوان تنها در  ،دهد. براي مثال و نیروهاي پلیس رخ می

امـا   ،در آمریکـا ناشـناخته بـود   و آمـد   ومیر در میان کودکان به حسـاب مـی   عامل مرگ 1950

، جـذام،  گري نیز چون ماالریـا هاي دی شود. بیماري اکنون این بیماري در آمریکا نیز دیده می هم

هایی هسـتند کـه اغلـب توسـط مهـاجران غیرقـانونی میـان         دسته بیماري هپاتیت از آن ایدز و

    ).Wagner, 2005: 55( شوند جا می هکشورها جاب
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  گیري نتیجه

بـه دو  اي از فرایندها با ابعاد مختلف دانست کـه در تفکیـک کلـی     توان مجموعه مهاجرت را می

المللی مهـاجرت   اگرچه هر دو بعد داخلی و بین. دهد میالمللی رخ  بینو خارجی یا صورت داخلی 

 ،المللـی بـراي کشـورها    هاي بین داراي نتایج مثبت و پیامدهاي منفی هستند، اما بعد امنیتی مهاجرت

ایـن موضـوع باعـث گردیـده مهـاجرت تبـدیل بـه        هاي داخلی است.  تر از مهاجرت برجسته کامالً

داشـته  الن کشورها ؤاي براي مس و اهمیت ویژه شودسی کشورها هاي سیا موضوع حساسی در بحث

بـه   ،هـا  دهـد ایـن نـوع مهـاجرت     المللی نشان می هاي بین نگاهی به روند مهاجرت ،باشد. از طرفی

یافتـه در حـال    نیافته و در حـال توسـعه بـه کشـورهاي توسـعه      خصوص از مبداء کشورهاي توسعه

 7یافته از حـدود   جمعیت کشورهاي توسعهکل المللی از  چنانکه درصد مهاجرین بین افزایش است.

رسیده اسـت، حـال آنکـه در کشـورهاي     2010در سال درصد  10.5به حدود 1990در سال درصد 

و  أواقعیت این است که مهاجرت هم براي کشـورهاي مبـد  نیافته این رقم رو به کاهش است.  توسعه

وتی است. چنانکه اگر پیشرفت علمـی و توسـعه   متفامثبت و منفی هم مقصد داراي پیامدها و نتایج 

المللـی بـه    یافته جهان را تا حد زیادي مدیون ورود مهاجرین بـین  اقتصادي برخی کشورهاي توسعه

شـد،   ایـم. در مقابـل، همچنانکـه در مـتن مقالـه ذکـر       سخنی بـه گـزاف نگفتـه    ،این کشورها بدانیم

را در ابعاد مختلف اقتصادي، سیاسـی، نظـامی،    تواند امنیت ملی کشورها المللی می هاي بین مهاجرت

  محیطی مورد تهدید قرار دهد. اجتماعی و زیست

المللی کـه در همـه کشـورها     هاي بین أثیرات مثبت و منفی مهاجرتصرف نظر از برخی ت

نمایی  رابطه متناقضرسد، رابطه مهاجرت و امنیت ملی،  به نظر میوبیش قابل مشاهده است،  کم

و  أتوان براي کشورهاي مبد المللی را می تر، مهاجرین بین ل) باشد. به عبارت دقیق(پارادوکسیکا

هاي کشورهاست که  ها و استراتژي برنامه ،. در این میان، هم تهدید دانست و هم فرصتمقصد

چنانکه کارشناسان و همفضایی را تفسیر می کند.  –تهدید یا فرصت بودن این پدیده اجتماعی

یافته همانند ایـاالت متحـده    اند، کشورهاي توسعه اذعان داشتهنیز نظران بحث مهاجرت  صاحب

هاي مهاجرتی به نفع کشور  آمریکا، کانادا، استرالیا و برخی کشورهاي اروپایی با تدوین سیاست

ببرند. بـه عنـوان   انسانی تحرك حداکثر سود را از این  ،اند با کمترین هزینه میزبان، تالش کرده

شود که یا داراي  در این گونه کشورها به مهاجرینی داده می(گرین کارت)  کارت اقامت ،نهنمو
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اي محسـوب   علمی و فناوري شخصیت برجستهحد مشخصی سرمایه مالی بوده و یا در زمینه 

داران و نخبگان علمی و  المللی را سرمایه بدیهی است، با این فیلتر، اکثر مهاجرین بین شوند. می

امـا ایـن    ،بسـیار متضـرر خواهـد شـد     أدهند، که در این صورت کشور مبد تشکیل میصنعتی 

 ،. در مقابـل کنـد  تـر مـی   براي توسـعه روزافـزون کشـور میزبـان فـراهم      را سازي زمینه ظرفیت

و ي مـالی  هـا  کـه از یـک سـو سـرمایه    گیرند  قرار مینیافته  کشورهاي در حال توسعه و توسعه

با  ،اند و از سوي دیگر یافته از دست داده ت به کشورهاي توسعهنخبگان علمی خود را با مهاجر

از نظر اقتصـادي،   عمدتاًرو هستند که  هورود قانونی و غیر قانونی مهاجرینی به کشور خود روب

ورود  قـرار دارنـد.  تري از جمعیت بومی  در سطح پایین مانند آنها و علمی ،اجتماعی، فرهنگی

اي از ایـن وضـعیت اسـت     به ایران نمونهغیره  پاکستانی، عراقی وهاي مهاجر افغانی،  جمعیت

امنیت ملی کشور میزبان، از نظر اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی،  ،بدیهی است در چنین وضعیتی

و براي اینگونه کشورها دیگر  شود میجدي مورد تهدید واقع  محیطی به طور سیاسی و زیست

این شاید پاسخی به شود.  وس و تهدید محسوب میهاي بین المللی نه فرصت که کاب مهاجرت

در جمعیت  شده) انتخابی و گزینش (عمدتاً المللی معماي افزایش روزافزون سهم مهاجرین بین

  یافته باشد.  کشورهاي توسعه
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