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چکيده:
امروزه با تقويت سيستمهاي حملونقل و اطالعاتي ،مهاجرت در سطوح مختلف
تسهيل و افزايش يافته است .بررسي تاثيرات آن در جوامع مبدا و مقصد نيز نيز
مورد توجه محققان زيادي قرار گرفته است .در ايران ،مهاجرت از دو جنبه مهاجران
ورودي و مهاجران خروجي قابليت بررسي دارد .با توجه به موقعيت استراتژيك
ايران و ناامنيهاي كشورهاي مجاور ،بررسي اين پديده از نظر تاثير بر امنيت
اهميت ويژهاي دارد؛ لذا هدف از اين تحقيق ارائه مدلي براي بررسي رابطه مهاجرت
با مولفههاي اصلي امنيت است .امنيت ملي با چهار مولفه امنيت سياسي و نظامي،
امنيت اجتماعي ،امنيت اقتصادي و امنيت فرهنگي در نظر گرفته شد و مهاجرت در
سطوح بينالمللي ،درون كشوري و ذهني تحليل گرديد .روش تحقيق كتابخانهاي
بود كه پس از يافتن عوامل موثر ،تحليل و مدل مفهومي تشكيل شد و با نرم افزار
ونسيم 2ترسيم گرديد .اين تحقيق نشان داد مهاجرت در سطح بينالمللي عمدتاً به
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شكل مهاجرت نيروهاي متخصص و سرمايهدار از كشور و ورود نيروهاي بدون
شغل و سرمايه به كشور است .براي مهاجرين ورودي به كشور ،الزم است جريان
مهاجرت تحت كنترل قرار گيرد و قوانين مناسب ميتواند روند مهاجرت و اثرات
امنيتي اين مهاجرين را كاهش دهد .مدلهاي ارائه شده گوياي تاثيرات نامطلوب
مهاجرت بينالمللي و ذهني بر امنيت كشور است .با توجه به روند صعودي اين
مهاجرتها الزم است توجه به آن در اولويت اقدام قرار گيرد .مهاجرت در سطح
درون كشوري از جنبههاي مختلفي اثرات مطلوبي بر امنيت كشور دارد .جنبه
نامطلوب آن حاشيه نشيني است كه بايستي كنترل شود و اثرات سوء امنيتي آن
كاهش يابد .اين تحقيق نشان داد جريانهاي مهاجرتي در سطوح بينالمللي و فردي
تحت تاثير تبليغات رسانهاي و جنگ نرم و ايجاد تمايل به مهاجرت تشديد شده و
نياز به مقابله نرم و هنرمندانه دارد و بايستي تمايل بر مهاجرت كنترل گردد.
واژگان کلیدی :امنيت ،سيستمهاي پويا ،مدلسازي ،مهاجرت.
مقدمه
از دهه  09ميالدي و با آغاز جهاني شدن جريانهاي مهاجرتي افزايش يافته استت و
تغييراتي در بافت جمعيتي و تعادل در كشورهاي مبدا و مقصد ايجتاد كترده استت
(كوليبالي و همكاران .)2929 ،1با توجه به اينكه منابع انساني مهاجر در جامعه مقصد
مشغول به كار ميشوند با جامعه در تعامل قترار گرفتته و در محتي هتاي كتاري،
تحصيلي و در كل جامعه پراكنده ميشوند .اين افتراد بتا فرهنگهتاي مختلفتي وارد
جامعه مقصد ميشوند و گاه محروميت و تبعيض را تجربه متيكننتد (لتو.)2929 ،2

Coulibaly, et.al.
Shuang Lu

111

1
2

مهاجران بسياري اوقات فرزندآوري كرده و نسل دوم آنها گاه با تعارضات فرهنگي
روبرو مي شوند .آنها در اشتغال و موقعيت هاي شغلي اثر ميگذارنتد .بتا توجته بته
ژنتيك مختلف ،مقاومتها و واكنشهاي مختلفي نسبت به بيماريها نشان ميدهند .اين
موارد ،فق تعدادي از مواردي است كه موجب جلب توجه محققاني در حتوزههتاي
مختلف به مهاجرت شده است .عالوه بر آن ،جابجاييهاي درون كشوري و از شتهر
به روستا و از شهرهاي بزرگ به كوچك نيز بر اشتتغال روستايي تتاثير گذاشتته و
فرهنگهاي مختلف مناطق را در هم ميآميزد و با مسائل ماننتد حاشتيهنشتيني گتره
مي خورد و محققان زيادي در داخل كشور را بته ايتن پديتده عالقمنتد متيكنتد.
مهاجرت در حوزه هاي فرهنگي ،اقتصادي ،امنيتي ،روان شناسي ،ژنتيك و پزشتكي
پتانسيل پژوهش و تحقيق دارد .توستعه سيستتمهاي اطتالس رستاني و ستهولت در
جابجايي نيز منجر به افزايش روند مهاجرت شده و به اهميت موضوس افزوده استت.
فرارمغزها نيز تاثيرات قابل توجهي بر خروج سرمايه هاي مادي و معني گذاشته و با
توجه به اهميتش مورد تحقيق عالقمندان به حوزههاي كارآفريني و اقتصاد و توسعه
قرار گرفته است .در ادبيات موضوس ،مهاجرت تا كنون در سطوح مختلفتي متورد
بررسي قرار گرفته و عمدتاً به مهاجرتهاي بين المللي ،مهاجرتهاي داخل كشوري
و مهاجرت هاي درون شهري پرداخته شده است .در اين تحقيق در سطح فردي نيتز
به مهاجرت پرداخته شده است و آن زماني است كه فردي تمايتل شتديدي بتراي
مهاجرت دارد اما امكان مهاجرت برايش فراهم نمي شود .اين فرد شديداً تحت تاثير
جاذبه مقصد و دافعه مبدا قرار دارد ،اما چون نمي تواند مهتاجرت كنتد ،در ذهتنش
سعي در زندگي در فرهنگ مقصد ميكنتد و از فرهنتگ و مكتان زنتدگي ختود
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گريزان شود .در اين شراي  ،عليرغم سكونت در مبدا ،ذهن و فكر و عقايدش را بتا
مقصد همسو ميكند (بنيهاشم راد و بنيهاشم.)1830 ،
مهاجرت بر ابعاد مختلفي در جوامع مبدا و مقصد اثر ميگذارد اما هدف اين تحقيتق
به طور خاص بررسي اثرات مهاجرت بر مولفههتاي مختلتف امنيتت متيباشتد .در
تحقيقات مختلفي به تاثير و تحليل نتايج مهاجرت بر متغيرهاي اجتمتاعي پرداختته
شده است .در اين تحقيق اين تاثيرات بر مبناي پژوهشهاي گذشتته مطالعته شتده و
سپس تاثير اين عوامل بر امنيت مورد تحقيق قرار ميگيرد و نتايج اين يافته هتا در
مدل نهايي با نرم افزار ونسيم رسم ميشود .به عبارتي بررسي مقتاالت در دو حتوزه
مهاجرت و امنيت انجام ميشود .براي بررسي دقيقتر ،مهاجرت در سطوح مختلف و
امنيت با مولفههايش بررسي مي شوند .در هر سطح از مهاجرت با بررسي مقتاالت و
تحقيقات به شناسايي و احصا عوامل موثر بر آن سطح از مهاجرت ميپردازيم .سپس
تاثير مهاجرت بر هر كدام از مولفه هاي امنيتت را متورد بررستي و تحقيتق قترار
ميدهيم .اين رواب جمع بندي شده و در قالب مدلي مفهومي ارائه ميگردد.
مرور ادبيات
در ابن قسمت از مقاله به بررسي مهاجرت در سطوح مختلف ميپردازيم .از آنجا كه
در مدل نهايي رابطه مهاجرت با امنيت بررسي ميشود ،ابتدا تعاريفي كه از امنيت در
اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته را مطرح كرده و سپس به بررسي مهتاجرت در
سطوح مختلف پرداخته ميشود.
در جستجوي ساده در لغتنامههاي آنالين امنيت از ديدگاه دهخدا بي خوفي و ايمنتي
و در فرهنگ معين در امان بودن معنا شده است (لغتنامه آنالين).
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اما معنا و كاربرد اين لغت در جامعه فراتر است .بتراي امنيتت ملتي كته مفهتومي
انتزاعي اما فراگير است ابعاد متفاوتي ذكر شده است كه عبارتند از :امنيت سياسي و
نظامي ،امنيت اجتماعي ،امنيت اقتصادي و امنيت فرهنگي (ميرمحمدي)1831 ،كه به
آنها ميپردازيم.
امنيت نظامي محصول داشتن قدرت دفاعي و تهاجمي براي هركشور است كه ايتن
تهاجم و دفاس ميتواند به اشكال مختلف محقق شود .امنيت سياسي به معناي تتممين
آرامش و طممنينه الزم توس حاكميت يك كشور براي شهروندان قلمرو خويش از
راه مقابله با تهديدات مختل خارجي و همچنتين تضتمين حقتو سياستي آنهتا در
مشاركت جهت تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي آنها مي باشددر راستاي امكتان
بخشي و تسهيل مشاركت و دخالت مردم در تعيين سرنوشت ختود و جامعته ،متي
بايستي امنيت و حضور آزادانه و برابر آنها را فراهم آورد و هيچكس را بته داشتتن
باور سياسي خاصي وادار نكند.در واقع امنيت سياسي به معناي وجود دستگاه سياسي
است كه در آن مردم آزادانه و بدون تتر

و وحشتت بتواننتد مواضتع سياستي و

باورهاي خود را ،در چارچوب قتوانين موجتود بيتان كننتد (خواجونتد احمتدي و
همكاران.)1801 ،
امنيت اجتماعي تضمين كننده حقو و منافع فردي و اجتماعي و مايته آرامتش و
آسايش افراد جامعه است كه از اعتماد اجتماعي نيز تاثير ميپذيرد(بيدل.)1801 ،
مديريت اقتصادي وتوجه به امنيت اقتصادي در دنياي امروز اهميتتي ختاص دارد.
مديريتي با ثبات و پايدار و برخوردار از قوانين منسجم كه وظيفه اصلي آن حاكميت
بر ساختار اقتصادي و نظامهاي مبادلهاي و صيانت از حريم و حدود و ثغور مرزهاي
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اقتصادي است .در اين بين ،آنچه بر سالمت و صتالبت متديريت اقتصتادي صتحه
ميگذارد و بر آن تاكيد ميورزد ،راهها و شيوههايي است كه از يك سو ستالمت و
پويايي اقتصاد را تضمين كرده و از سوي ديگر ،از بروز رفتارهاي بيمارگونته و در
نهايت شكل گيري و حاكميت اقتصاد زير زمينتي پيشتگيري متيكنتد (صتادقي
عمروآبادي و گوگردچيان .)1801 ،امنيت اقتصادي مجموعهاي متنظم از عوامتل و
متغيرهاي اقتصادي است كه ماهيتي اقتصادي دارند امتا متتاثر از امنيتت سياستي و
نظامي و اجتماعي و فرهنگي ميباشند (ميرمحمدي.)1831 ،
اگر عناصر تشكيل دهنده فرهنگ (باورها ،ارزشها ،زبان و علم) را در نظر بگيتريم،
تحقق امنيت فرهنگي مستلزم نظارت بر عوامل تهديد كننده هويت فرهنگتي استت
(قربي و محمدي نجم .)1808 ،براي بررسي تتاثير عوامتل تهديتد كننتده هويتت
فرهنگي ،ميتوان به عوامل تاثير گذار بر باورها ،ارزشها ،زبان و علم پرداخت.
نكته ديگر در رابطه با امنيت ،احسا

آن توس مردم است .امنيت و احسا

هرچند در هم آميخته اند اما با هم يكي نيستند .احسا

امنيت

امنيت و بهتره برداشتتن از

آرامش ،ضروريترين بستر پديد آمدن خالقيتها ،شكوفايي استعدادها ،تعالي وجتود و
توسعه تحول پايدار در عرصه هاي مختلعف حيتات فتردي و اجتمتاعي متي باشتد
(شفيعي .)1830 ،هرچند احسا

امنيت از وجود امنيتت واقعتي بته شتدت تتاثير

ميپذيرد ،اما مي تواند متناسب با امنيت موجود نباشد و از آن فراتتر رود يتا از آن
كمتر باشد.
در ادامه ،به تعاريف كلي از سطوح مهاجرت ميپردازيم.
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در سطح بين المللي مهاجرين به ايران و مهاجرين از ايران بايستي بررسي شود .ايران
با پديده فرار مغزها روبروست .فرار مغزها مهاجرت افراد نخبه و كارگران متاهر از
كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي پيشرفته است (اوكوي .)2911 ،1در ايتران
اين روند از دهه  1819شروس و در دهه  1819شدت گرفتت و بعتد از انقتالب تتا
كنون نيز ادامه يافته به طوري كه از سال  1811تا  1819مهاجرت حدود دو ميليون
نفر به آمريكاي شمالي تخمين زده شده است .كانادا ،اروپا و استراليا عمدتاً مقصتد
مهاجران ايراني بوده است .هرچند داليل اقتصادي بسيار مهم بوده است ،امتا داليتل
مهاجرت نخبگان به آن محدود نميشود (شاه آبادي و همكاران .)1831 ،در اين بين
كشورهاي پيشرفته كه پذيراي اين مهاجرين هستند سعي در تقويتت ايتن جريتان
مي كنند .به نوعي اين كشورها مي توانند پذيراي افراد متخصصي باشتند كته بتراي
اقامت و زندگي در آن كشورها اطاعت پذيري بااليي دارند .گويا نتوعي جديتد از
بردگي در حال شكل گرفتن است .در آمريكا در بررستي ميتداني از بتين 11819
استاد دانشگاه با درجه استاد تمام در  13دانشگاه برجسته معلوم شد كه يك سوم اين
اساتيد تحصيالت قبل از تحصيالت تكميلي خود را در كشور ديگري انجام دادهانتد
(يورت.)2912 ،2
گروه ديگري از مهاجران نيز صاحبان سرمايه هستند كته بته مقاصتد كشتورهاي
پيشرفته مهاجرت مي كنند .آنها حجم زيادي از سرمايه را به خارج منتقل كرده و به
امنيت اقتصادي كشور مبدا آسيب ميرسانند.
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مثال كشوري مانند آمريكا كه مقصد ايرانيان مهاجر نيز بوده پذيراي 129كارآفرين
از مكزيك در خالل سالهاي  1021تا  2912بتوده استت (واستينك .)2929 ،1كته
محدود به ايران و مكزيك هم نميشود.
از سوي ديگر براي مهاجريني كه وارد ايران ميشوند ،ايران يكتي از مهتم تترين
كشورهاي پذيراي مهاجران و پناهندگان افغاني است كه تعداد قابل توجهي از آنهتا
در ايران به سر ميبرنتد (محموديتان .)1831 ،پتس از پايتان دوران پادشتاهي در
افغانستان ،اگرچه اولين كودتاچيان كه از نزديكان خانواده ستلطنتي بودنتد ،انگيتزه
خود را پايان ديكتاتوري و نويد دموكراسي براي افغانستان را بشارت ميدادنتد .امتا
تكرار كودتاهاي مكرر كه نقش قدرتهاي فرا منطقهاي در آنهتا غيرقابتل انكتار
است ،آرامش و امنيت مردم و پايداري حكومت را در عمل مورد چالش جدي قرار
داد .فروپاشي نظام و ناامني موجب مهاجرت بيش از  1ميليون افغان بته كشتورهاي
مجاور از جمله پاكستان و ايران گرديد (جهاني و امامي تاج التدين .)1801 ،دستته
ديگر ،مهاجرين عراقي هستند كه تاثير حضور آنها بر برخي جترائم معنتادار بتوده
است (زارس شاه آبادي.)1832 ،
در سطح درون كشور مهاجرت و جابجايي ها از شهرهاي كوچتك و روستتاها بته
شهرهاي بزرگتر قابل طرح است .اين افراد عمدتا در حاشيه شهرها سكونت كرده و
مسائل ناشي از گسترش حاشيه شتهرها در شتهرهاي بتزرگ ،مولتود اقامتت ايتن
مهاجران است .ساكنان مناطق حاشيه اي در شهري مانند مشهد مورد بررستي قترار
گرفتند و معلوم شد آنها از نظر درآمدي و آموزشي در سطح پتاييني قترار دارنتد و
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همچنين مهمترين دليل انتخاب مناطق محل سكونت آنها عوامل اقتصادي مي باشتد
(امامي تاج الدين .)1801 ،از آنجا كه سكونت در حاشيه شهر هزينههتاي كمتتري
دارد مقصد مهاجرين كم برخوردار به شهرها است.
در سطح درون شهري نيز هزينه هاي زندگي در بخشهاي مختلف متفتاوت استت و
مشاهده مي شود در بخشهايي تراكم مردم برخوردار و در مناطقي تراكم متردم كتم
برخوردار مشاهده ميشود.
اما آخرين سطح كه در ادبيات موضوس به آن كمتر پرداخته شده ،سطح فردي است
و مهاجرت ذهني قابل طرح مي باشد .در اين شراي فرد در مكاني زندگي مي كنتد
كه به آن احسا

تعلق نمي كند .اين عدم تعلق نيز مشكالتي بتراي او ايجتاد متي

كند .فرد تمايل شديدي به مهاجرت دارد اما برايش ميسر نميشود .اين فرد به لحاظ
فكري و ذهني اقدام به مهاجرت ميكند و فرهنگ و قوانين مقصد را پذيرفته و بته
انكار فرهنگ و قوانين مقصد ميپردازد (بنيهاشم راد و بنيهاشم.)1830 ،
پس از ارائه تعاريف اوليه الزم است به داليل بتروز مهتاجرت در ستطوح مختلتف
بپردازيم.
با توسعه سيستمهاي حمل و نقل و تبادل اطالعات سريع ،مهاجرت به سرزمينهتاي
دور امكان پذير شد .با گسترش موج مهاجرتها و پيامدهاي آن ،اين مقولته متورد
توجه امحققان قرار گرفت .در اواخر قرن  10و اوايتل قترن بيستتم ،دررابطته بتا
مهاجرت عوامل جاذبه و دافعه مطرح شد و به سرعت گسترش يافت (حاج حستيني
و  .)1831بنا بر آن ،عوامل جاذب در مقصد و عوامل دافعته در مبتدا از مهمتترين
محرکهاي مهاجرت محسوب مي شوند .عوامل دافعه در مبدا و دافعه در مقصد متي
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تواند منجر به استمرار مهاجرت و يا بازگشت آنهتا شتود كته بايستتي در تحليتل
مهاجرت به آن نيز توجه داشت(آكل 1و همكاران .)2992 ،همچنين جهتاني شتدن
علم نيز مي تواند زمينه جذب نخبگان كشورهاي در حال توستعه را بته كشتورهاي
پيشرفته تشديد نمايد (ژاتكنبوا 2و همكاران .)2912 ،امروزه با توجته بته گستترش
قدرت رسانهها و تسهولت تبادل اطالعات ،جاذبههايي از مقصد با اهداف سودجويانه
نيز ايجاد مي شود كه تمايل به مهاجرت را تشديد مي كنتد امتا پتس از مهتاجرت
دافعه هاي مقصد آشكار شده و گاه منجر به بازگشتت مهتاجر متي شتود .يكتي از
جاذبههاي مقصد ،اشتغال است .اين جاذبه منشا بسياري از مهاجرتهاي درون مرزي
به ويژه از روستا به شهر مي باشد .تحقيقات متعددي بر اين انگيزه مهاجرت تاكيتد
كرده است .تودارو( )1021نشان داد اگر شخصي در روستا بي كار باشد و احتمتال
يافتن كار در شهر براي او  19درصد باشد ،فرد روستايي به شهر مهاجرت ميكنتد
(پاپلي يزدي و  .)1831عوامل ديگري نيز مي تواند منشتا مهتاجرت باشتد .ا ورت،
ا  ،لي ( )1011مهاجرت را تحت تمثير چهار عامل عمده مي داند كه عبارتند از:
 .1عوامل مرتب با حوزه مبدأ مهاجرت(برانگيزنده و بازدارنده)
 .2عوامل مرتب با حوزه مقصد مهاجرت(برانگيزنده و بازدارنده )
 .8موانع موجود در جريان مهاجرت از مبدأ به مقصد
 .1عوامل شخصي
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نظريه وي به تئوري دافعه و جاذبه معروف است و بر اين استا  ،در صتورتي كته
برآيند عوامل برانگيزنده و بازدارنده مثبت باشد به مهاجرت در فرد ايجاد ميشود و
اگر شخص نتواند اين تمايل را از بين ببرد و موانع موجود را برطرف كند ،مهاجرت
اتفا ميافتد .امكانات بيشتر آموزشي ،اشتغال و درآمد از جمله مثالهتايي از جاذبته
ميباشند و در مقابل ،هزينههاي باالي زنتدگي در محتل جديتد ،دوري از وطتن و
آلودگي محي زيست را از عوامل دافعه محسوب ميشود .نقطه قتوت نظريته لتي،
تمكيد او بر عوامل شخصي است .تحت تمثير اين عوامل است كته برختي از افتراد
مهاجرت را ترجيح ميدهند و به آن مبادرت ميورزنتد و برختي ديگتر مهتاجرت
نميكنند (پاپلي يزدي و .)1831
راونشتاين  2قانون را براي مهاجرت ارائه كرده(لهسايي زاده )1813،كه عبارتند از:
 -1مهاجرت و فاصله :ميزان مهاجرت بين دو نقطه رابطه معكوسي با فاصله آن دو
نقطه دارد .به اين معني كه هر اندازه فاصله بين مبدا و مقصتد كمتتر باشتد ،ميتزان
مهاجرت بيشتر خواهد بود و با بيشتر شدن فاصله ،مهاجران بيشتر به سمت شهرها و
قطبهاي بزرگ صنعتي و تجاري مهاجرت ميكنند و بر اين استا

مهتاجرت بته

نقاط روستايي نيازي به طي مسافت هاي طوالني ندارد و اشتغال در كشتاورزي نيتز
انگيزه مهاجرت به نقاط دوردست محسوب نمي شود(حسيني.)1831،
راونشتاين معتقد است عده كثيري از مهاجرين مسافتي كوتتاه طتي متي كننتد و
تعدادي در مركز مشخصي جذب و بدون رشتد خواهنتد مانتد .معمتوال مهتاجران
مسافتهاي طوالني را با ترجيح يكي از مراكز بزرگ تجاري و صنعتي طي مي كننتد
(لهسايي زاده.)1813،
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 -2مهاجرت مرحله اي :مهاجرين نخست به شهرهاي نزديكتر و كوچكتر مهاجرت
كرده و سپس به شهرهاي بزرگتر گرايش پيدا ميكنند .يعني جريتان مهتاجرت از
روستا به شهرهاي كوچك و از شهرهاي كوچك به شهرهاي بتزرگ استت و تتا
زماني ادامه مييابد كه جاذبته در شتهرها و مراكتز صتنعتي وجتود داشتته باشتد
(حسيني.)1831،
 -8دافعهها و جاذبهها :فرايند توزيع و تراكم جمعيت در منتاطق مختلتف كشتور
بستگي به عوامل جاذبه و دافعه در آن مناطق دارد .هر اندازه عوامتل جاذبته در آن
مناطق بيشتر باشد تراكم و تمركز (ناشي از مهاجرت)جمعيت در آن مناطق بيشتتر
است .برعكس ،چنانچه عوامل دافعه بيشتر از عوامل جاذبه باشد ،جتذب جمعيتت و
مهاجرت به آن منطقه كمتر است .راونشتاين بر اين باور است كه در ايتن فراينتد
عوامل جاذبه مهمتر از عوامل دافعه است .قوانين بد و ناراحت كننتده ،ماليتاتهتاي
سنگين ،شراي آب و هوايي نامطلوب ،عدم تجانس محتي هتاي اجتمتاعي و حتتي
اجبار و اضطرار از عوامل موثر بر فرايند مهاجرت است(حسيني.)1831،
 -1جريان و ضد جريان :مهاجرت بين دو منطقه يك جريان متقابل است ،يعني هر
منطقه مي تواند هم مهاجر پذير و هم مهاجر فرست باشد .هر چند جريان مهتاجرت
بيشتر روستا -شهري است ،ولي جريان وارونه از مناطق شهري به مراكز روستتايي
نيز وجود دارد .بر اين اسا

چيزي كه خيلي مهم است مهاجرت نهايي بين منتاطق

مختلف است .لي مي گويد مجموس مهاجرت هاي انجام گرفته بين دو نقطه ،همتواره
بيش از خالص مهاجرت بين آن دو نقطه است(حسيني.)1831،
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 -1ارتباطات و مهاجرت :ارتباطات و توسعه آن ،آگتاهي و شتناخت مهتاجرين از
محي پيرامونشان را افزايش مي دهد و رابطه مستقيمي بين ارتباطات و مهاجرت بته
وجود مي آورد .به اين معني كه با گسترش و توسعه ارتباطات ،مهاجرت نيز فزوني
مي گيرد.
 -1اختالفات روستا -شهري در تمايل به مهتاجرت :راونشتتاين معتقتد استت كته
ساكنان مناطق شهري كمتر از مناطق روستايي مهاجرت مي كنند.
 -2فزوني شمار زنان در بين مهاجران مسافت كوتاه :راونشتاين معتقد است كته در
مهاجرت هايي كه با مسافت هاي كوتاه شكل مي گيترد ،زنتان درصتد بيشتتري را
تشكيل مي دهند.
قوانين هفت گانه راونشتاين توس بسياري از محققيق پذيرفته و به كار گرفته شده
است.
برخي از صاحبنظران به بررسي انگيزههاي اقتصادي مهاجرت پرداخته اند .مثالً الري
شاستاد( )1011معتقد است مهاجر وقتي اقدام به مهاجرت مي كند بازده اقتصتادي از
مهاجرتش حاصل شود .بنا بر نظريه هزينه– فايده او ،مهاجرت وقتي اتفا متيافتتد
كه فوايد در مبدا بعالوه هزينه واقعي مهاجرت كمتر از فوايد قابل انتظار در مقصتد
باشد .داونز در  1021هزينههاي غير مادي را به نظريته شاستتاد اضتافه كرد(حتاج
حسيني و .)1831
مهاجرت گاهي ارادي نيست و عوامل مختلفي فرد را براي مهاجرت آماده مي كنند.
انگيزه هاي خانوادگي ،اقتصادي ،تحصيلي ،شغلي ،سياسي و حتي تاريخي مي تواننتد
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موجد انگيزه مهاجرت شوند .به طور كلي مردم معموالً از سرزمينهائي كته شتراي
اقتصادي آنها ضعيف ،ناكافي و نارسا است و يا اختالفات نتژادي ،قتومي ،متذهبي،
زباني و يا سياسي موجود در آنها تنشهاي اجتماعي بوجود ميآورد خارج ميشوند
و به مناطقي كه داراي جاذبههاي شغلي بهتر ،دستمزدهاي باالتر ،محركهاي اقتصادي
و يا اجتماعي بيشتر و اختالفات فرقهاي ،قومي و نژادي و غيره در آنها كمتر بوده و
يا وجود ندارد وارد ميشوند.
برخي از مهاجرت ها به طور انتخابي انجام نمي شود كه در تحقيقات مرتب از آن به
عنوان مهاجرت هاي اجباري ياد شده است .هر چند نسبت اين نوس مهاجرت نستبت
به مهاجرتهاي انتخابي كم است اما مورد توجه برخي محققين قرار گرفته است.
امروزه به دليل وسايل ارتباطي پيشرفته ،افراد بدون ترک محل زندگي خويش ،بتا
عقايد و سبك زندگي جوامع ديگر آشنا شده و چه بسا بته آن دلبستتگي بيشتتري
نسبت به جامعه محل زندگي خود پيدا مي كنند .امروزه فرهنگهاي محلي نمي توانند
ديوارههاي الكترونيكي ساخته و پشت آن مخفي شوند .وستايل ارتبتاطي همته جتا
هستند و تا عمق خانه ها نفوذ كرده اند .در چنين شرايطي فرد تحت تاثير جاذبههاي
مقصد ممكن است در صورت عدم موفقيت در مهاجرت واقعي به مهتاجرت ذهنتي
مبادرت كند .مهاجرت ذهني ممكن است باعث ايجاد تضتاد و دو گتانگي در فترد
مهاجر گردد و مسائلي را براي او به وجود آورد.
روش تحقيق و ارائه مدل
در اين تحقيق با بررسي مقاالت و پژوهشهاي مرتب با مهاجرت ،سطوح مهتاجرت
احصا گرديد .در هر سطح به تاثيرات مهاجرت بر عوامل اجتمتاعي پرداختته شتده
111

است .همچنين به عوامل موثر بر مهاجرت در هر سطح در ادبيات موضوس پرداختته
شده است .با بررسي پژوهشهاي مرتب  ،اين عوامل شناسايي گرديد .از سوي ديگتر
امنيت نيز توس مولفههايي قابل تبيين است كه در ادبيتات موضتوس آمتده استت.
هركدام از اين مولفه ها با عوامل اجتماعي مختلفي مرتب هستند .در اين تحقيتق بتا
شناسايي و احصا اين عوامل از ادبيات موضوس ،ارتباط بين مهاجرت و امنيت بررسي
شده و به صورت يكپارچه در قالب سيستمهاي پويا ارائه شده است .بته عبتارتي در
اين تحقيق اين ارتباطات شناسايي و در قالب مدل مفهومي ارائه ميگردد .براي رسم
مدل از نرم افزار ونسيم استفاده شده است.
در ادامه به ارائه مدل مفهومي براي ارتباط كيفي متغيرهاي موثر و متاثر از مهاجرت
در سطوح مختلف ميپردازيم .ارتباطاتي كه در ساخت مدل استفاده شتده استت ،در
ادبيات موضوس به آن اشاره شده است.
در بخش اول متغير امنيت كه برآيند امنيت سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگتي
است را درنظر ميگيريم (ميرمحمدي .)1831 ،وقتي ارتبتاط كمانهتا بتا عالمتت
مشخص شده باشد يعني تغييرات آن دو عامل ،همسو است .مثال با افتزايش امنيتت
اقتصادي ،امنيت ملي افزايش و با كاهش آن كاهش مييابد .اين رواب بتر استا
تئوريها و نظريه هاي مرتب از ادبيات موضوس به دست ميآيد و بتا ونستيم رستم
ميشود .درشكل  1مدل پايه اوليه مشاهده ميشود .متغيرهايي كه در مدل آمده و در
مدلهاي بعدي تكرار شده به شرح زير است:
 :NSامنيت ملي
 :PSامنيت سياسي و نظامي
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 :SSامنيت اجتماعي
 :CSامنيت فرهنگي
 :ESامنيت اقتصادي
PS

+

SS

CS
+

NS

+

+
ES

شكل  :1امنیت و مولفههای آن

همانطور كه در مدل مشاهده ميشود ،مولفههاي امنيت همسو با امنيت ملتي تغييتر
مي كنند يعني افزايش آنها منجر به افزايش امنيت ملتي و كتاهش آنهتا منجتر بته
كاهش امنيت ملي مي شود .اين همسويي به عالمت در كمانهتا ديتده متيشتود.
هرچند مولفههاي امنيت بر هم اثر ميگذارند ،اما از آنجا كه اين اثرگذاري همسو با
اثرات هر مولفه است ،ميتوان جهت سادگي مدل ،آنها را در نظتر نگرفتت .يعنتي
افزايش امنيت اقتصادي عالوه بر اينكه مستقيما امنيت ملي را افزايش متيدهتد ،بتا
افزايش امنيت اجتماعي نيز مي تواند امنيت ملي را افزايش دهد .آنچه نهايتتاً اتفتا
ميافتد اين است كه افزايش هر كدام از اين مولفهها منجر به افتزايش امنيتت ملتي
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مي شود .از آنجا كه اين مدل مفهومي و كيفي است ،به همان صورت مدل ارائه شده
در شكل  1قابل تبيين است.
اولين سطح مهاجرت مورد بررسي ،سطح بين المللي است كه تاثير آن بر متغيرهاي
شكل  1بايستي تحليل شود .براي ايران كه با فرار مغزها و همچنتين مهتاجرت بته
خارج با سرمايه گذاري يا با سرمايه نخبگي روبروست ،ادامه اين روند ميتوانتد بته
خروج سرمايههاي مادي و معنوي منجر شود .همچنتين كتاهش نيتروي متخصتص
ميتواند براي تامين تخصص براي افزايش توليد را با مشكل مواجه كنتد .متيتتوان
گفت خروج اين نيروها مي تواند به كاهش امنيت اقتصادي منجر شود .از آنجا كته
افزايش مهاجرت با كاهش امنيت اقتصادي هماهنگ است ،از – روي كمتان رابت
استفاد شده است .لذا ميتوان جريان مهاجرتي را با خروج سرمايهها با اثر ناهمسو با
امنيت اقتصادي در مدل منظور كرد.
ورود مهاجراني به ايران كه فاقد سرمايه هستتند ،متي توانتد مشتكالتي در امنيتت
اجتماعي پديد آورد .همچنين كاهش سرمايه و تخصص به كاهش امكان راه اندازي
كسب و كارها و اشتغال منجر ميشود كه آن هم ميتواند امنيت اجتماعي را كاهش
دهد .يعني افزايش مهاجرت بين المللي منجر به كاهش شتغل ( )-و كتاهش شتغل
همسو با امنيت اجتماعي ،آن را كاهش ميدهد .برآيند كمانهايي كه مهاجرت بتين
المللي را به امنيت اجتماعي مرتب ميكنند منفي است و حتاكي از كتاهش امنيتت
اجتماعي در صورت افزايش مهاجرت بين المللي است .مهاجرين به ايران نيز كه بتا
هزينه هاي كمتر مشاغل را مي پذيرند ،تك به تك جاي شاغلين ايراني را گرفتته و
اثرات منفي بر اشتغال ميگذارند .به عبارتي خروج سرمايه داران و نخبگان از يكسو
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با كاهش كارآفريني و ورود مهاجران با اشغال مشاغل منجر به تخريتب وضتعيت
اشتغال و كاهش امنيت اجتماعي مي گردند .فقدان و كمبود اشتغال آرامش و امنيت
را در جامعه كم ميكند.
پس هم به طور مستقيم و هم از طريق كاهش اشتغال ،امنيت اجتماعي تحت تتاثير
قرار ميگيرد.
حضور نيروهاي متخصص در كشورهاي اروپايي و آمريكا ميتواند وسوسه استتفاده
از اين افراد را به عنوان جاسو

تقويت كند .كه تهديتدي بتراي امنيتت سياستي

ميباشد .افرادي كه براي گرفتن اقامت دائم و امتيازات ممكن است تحت تاثير قرار
بگيرند .ارتباط منفي ميزان مهاجرت بين المللي با امنيت سياسي و نظامي نيز در مدل
مشاهده مي شود .همچنين حضور نيروهايي كه در استيصال ممكتن استت اقتدامات
ويژه در ازاي تامين معيشت انجام دهند نيز ميتواند تهديدي براي امنيتت سياستي و
نظامي باشد.
حضور عده اي متخصص در خارج از كشور و موفقيتهاي آنها متيتوانتد الگتويي
براي جوانان فراهم كند و تمايل به مهاجرت را افزايش دهد كه اين تمايل ميتوانتد
منجر به افزايش مهاجرت شود .كه اين تمايل نيز منجر به افتزايش مهتاجرت بتين
المللي مي شود .اين حلقه مثبت با فزايندگي تشديد شونده ،اهميت قابل توجهي دارد.
موفقيت مهاجرين از نظر اقتصادي كه با سقوط ارزش ريال ،مبالغ درآمد در مقصتد
را نجومي و وسوسه انگيز مينماياند ،انگيزهاي قوي براي مهاجرت فراهم ميكند كه
در ادبيات موضوس به عنوان يكي از اصلي ترين انگيزهها مطرح شده بتود .جتذابيت
مقصد همراه با پذيرش فرهنگ آنجا و با تبليغاتي كه انجام ميشود ،جذابيتهتايي
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ايجاد مي كند كه با حضور مهاجران موفق تاييد ميشود و امنيت فرهنگي را كاهش
مي دهد .با كاهش آن تمايل به مهاجرت و در نتيجه ميتزان آن افتزايش متييابتد.
مهاجرين وارد شده به ايران از سرزميني كه امنيت و ثبات سياسي و نظامي ندارد نيز
تجربه زندگي در محيطي امن را بيان كرده و جريان مهاجرت را تشديد مينماينتد و
به دليل قيمت پايين تر نيروي كار مهاجر ،تمايل كارفرماهتا بته استتفاده از آنتان
اشتغال نسبتا پايداري براي آنها فراهم مي كند .جمع بندي اين تاثيرات حاكي از آن
است كه مهاجرت بين المللي در ايران بر كاهش مولفه هاي امنيت ملي و در نتيجته
امنيت كشور اثر نامطلوب دارد .اين ارتباطات در شكل  2نشان داده شده است.
متغيرهاي اضافه شده به مدل پايه عبارتند از:
 :IMمهاجرت بين المللي
 :IIMتمايل به مهاجرت از ايران
 :Jobميزان اشتغال
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شكل  :2مدل مفهومي ارتباط مهاجرت بین المللي و امنیت

در سطح درون كشوري ،مهاجرت از روستاها به شهرها و بين شهرها اتفا ميافتتد.
افراد با فرهنگهاي مختلف مهاجرت ميكنند و عالوه بر انتشار فرهنگ منطقه ختود،
فرهنگ مقصد را نيز ميپذيرند .اگر ايتن مهتاجرت درون كشتوري اتفتا نيفتتد،
تضادهاي فرهنگي در مناطق مختلف كشور تشديد مي شتود و نگتاه هتاي قتوميتي
افزايش مييابد .در كشور ما پاره فرهنگهاي قومي در حاشيه كشور قرار دارند كته
اين موقعيت جغرافيايي اقوام معادله امنيت ملي را پيچيده ميكند و با توجه به اينكته
اين اقوام اغلب در حسا

ترين حوزههاي راهبردي كشور (حاشيه مرزهتا) تحتت

نفوذ احتمالي كشورهاي همسايه و گرايش به آنها هستند ،باعث تهديتد و آستيب
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پذيري به حاكميت ملي ميشود و از نقطه نظر راهبرد امنيت ملي از اهميتت زيتادي
برخوردار است (احمدي و الوند1801 ،ا) .بنابراين با كتاهش ايتن تضتادها امنيتت
سياسي و نظامي افزايش مييابد .يكپارچگي در كشور و تعلتق اشتتراكي بته يتك
سرزمين پهناور به جاي يك منطقه ،منجر به وحدت و اقتدار ميشود كه الزمه ثبات
و امنيت است .همچنين توطئه دشمنان براي استفاده از قوميتها در به خطر انداختن
تماميت كشور بي نتيجه مي شود .در تحقيق احمدي و الونتد ارتبتاط آن بتا نتاامني
اجتماعي نيز بررسي و تاييد شد .لذا مهتاجرت در ستطح درون كشتور بتا كتاهش
قوميت گرايي منجر به افزايش امنيت سياسي و اجتماعي ميشود؛ اما از سوي ديگتر
با افزايش حاشيه نشيني ،امنيت اجتماعي را كاهش ميدهد.
فرصتهاي سرمايه گذاري گاه در يك منطقه وجود ندارد .نگاههتاي قتوميتي باعتث
مي شود تمايل به سرمايه گذاري در بخشهاي ديگر كاهش يابد كه منجر به كتاهش
رونق اقتصادي ميشود و امنيت اقتصادي را كاهش ميدهد .برخي از سرمايه گذاران
در قوميت هاي مختلف تمايلي به رهاسازي سرمايه در جاهايي كه بهره وري بيشتتر
دارد ،ندارند .لذا كاهش نگاه قوميتي ،مي تواند به توزيع بهره ورانه تر سترمايههتا و
بهبود اشتغال منجر شود .به عبارتي امكان جذب سرمايه در نقاطي با بهره وري بيشتر
فراهم ميشود و گزينههاي متعددي براي سرمايه گذاران ايجاد ميگردد.
در انتها با پراكندگي قوميت ها در سراسر كشور ،فرهنگ ملتي بتر فرهنتگ هتاي
قوميتي غالب ميشود .عصر ارتباطات ناگزير وابستتگي بته فرهنگهتاي قتوميتي را
كاهش مي دهد و فرهنگ ملي با پيشتينه هتزاران ستاله از ايتن اقتتدار و پتانستيل
برخوردار است كه در كنار فرهنگ قوميتي قرار گيرد .نكته ديگر ايتن استت كته
111

فرهنگ ملي و فرهنگهاي قوميتي را ميتوان در كنار هم جمع كرد در حتالي كته
اين فرهنگ قومي با فرهنگي مانند فرهنگ غربي در يك ظترف نمتيگنجتد .لتذا
مهاجرت هاي درون كشوري با اختالط اين فرهنگها فرصتي براي پذيرش فرهنگ
مقتدر ملي فراهم ميكند و امنيت فرهنگي را افزايش ميدهد.
شكل  8مدل مفهومي رابطه مهاجرت درون كشوري با مولفههاي امنيت ملي را نشان
ميدهد .متغيرهاي اضافه شده به مدل پايه عبارتند از:
 :NIمهاجرت درون كشوري
 :Tقوميت گرايي
 :Iتوسعه سرمايه گذاري
 :Mحاشيه نشيني
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شكل  :3مدل مفهومي ارتباط مهاجرت درون کشوری با مولفههای امنیت ملي

در باره مهاجرت درون شهري نيز عمدهترين چالش همان حاشيه نشيني است كه بر
امنيت اجتماعي تاثيري مخرب دارد .همچنين با تفكيك طبقات اجتماعي يكپارچگي
فرهنگي را كاهش داده و شكاف طبقاتي را افزايش ميدهد .كه عمتدتا بتر امنيتت
اجتماعي تاثير ميگذارد.
در آخرين سطح ،مهاجرت ذهني مطرح ميشود.
مهاجر ذهني فرديست كه مهاجرت كرده ،هرچند در مبدا زندگي ميكند .فرهنگ و
قوانين مقصد را پذيرفته و با فرهنگ و قوانين مبدا در تعارض و ناسازگاريست.
اين افراد مستعد تبديل شدن به ستون پنجم مي باشند كه حاضرند بتراي كشتورهاي
مقاصد خود كارهاي زيادي از جمله جاسوسي يا حتي خرابكاري در داخل را انجتام
دهند .لذا امنيت سياسي و نظامي را كاهش ميدهند .ايتن افتراد اطاعتت پتذيري از
قوانين ندارند و با رفتارهاي ضد اجتماعي احتمالي خود امنيت اجتمتاعي را كتاهش
ميدهند .اين افراد با پذيرش فرهنگ كشور مقصد در توجيه رفتارهاي خود فرهنگ
كشور را به سخره گرفته و در تخريب آن كوتاهي نميكنند و امنيتت فرهنگتي را
كاهش ميدهند .براي رونق اقتصادي الزم است كسب و كارها و شاغالن آنهتا بتا
صداقت و انگيزش كار كنند .مهاجران ذهني با تقابلي كته بتا كشتور و مستئولين
دارند ،اعتماد عمومي را خدشه داركرده و انگيزش را كاهش ميدهند .كاهش اعتماد
مي تواند منجر به كاهش احسا

امنيت شده و امنيتت اجتمتاعي را كتاهش دهتد.
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همچنين با كاهش اميدواري به آينده كسب و كارها انگيزش را كاهش دهند كه بر
امنيت اقتصادي تاثير مي گذارد .مهاجران ذهني و افزايش آنها مشاغل كاذبي بتراي
تسهيل مسير مهاجرت ايجاد ميكند كه ميتواند امنيتي اقتصادي را به خطر بيندازد و
سرمايههاي زيادي را از بين ببرد .در اين بين فضاي رسانهاي هتم كمتك كترده و
براي جاذبه هاي مقصد و دافعه در مبدا تالش ميكنند .اين رواب در شتكل  1متدل
سازي شده است.
متغيرهاي اضافه شده به مدل پايه عبارتند از:
 :MIمهاجرت ذهني
 :Mانگيزش
 :Tاعتماد
 :Lقانون مداري
 :FJمشاغل كاذب
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شكل  :4ارتباط مهاجرت ذهني با مولفههای امنیتي

نظامي ميشود .قانون مداري را كاهش داده و منجتر بته كتاهش امنيتت اجتمتاعي
ميشود .به طور مستقل نيز امنيت اجتماعي را كم ميكند .با كاهش اعتماد عالوه بر
امنيت اجتماعي ،منجر به كاهش سرمايه گذاري و امنيت اقتصادي ميشود .افتزايش
مشاغل كاذب و كاهش انگيزه نيز بر امنيت اقتصادي اثر نامطلوب متيگتذارد .بتا
توجه به پذيرش فرهنگ مقصد ،هويت فرهنگي مخدوش و امنيت فرهنگي كتاهش
مييابد.
تحليل مدل یافته ها
مدل شكل  1كه مدل پايه در مولفههاي امنيت است و در همه متدلها تكترار شتده
است ،نشان ميدهد كه امنيت ملي برآيند 1چهار مولفته امنيتت سياستي و نظتامي،
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امنيت اجتماعي ،امنيت اقتصادي و امنيت فرهنگي است .تاثير مولفههايي كه مستير
آن تا امنيت ملي ،حاصلضربي مثبت دارد ،بدان معناست كه افزايش اين مولفهها بته
افزايش امنيت ملي و كاهش اين مولفهها به كاهش امنيت ملي منجر ميشتود .ايتن
مولفهها با هم نيز در تعامل هستند ،اما از انجا كه تاثيرشان همسو با كتاهش امنيتت
ملي است و اين مدل كميت تاثير را مدنظر قرار نداده است ..مثال امنيتت اقتصتادي
مي تواند از طريق امنيت اجتماعي نيز بر امنيت ملي تاثير بگذارد يا امنيتت سياستي
مي تواند از طريق امنيت اجتماعي نيز امنيت ملي را تهديد نمايد .اما همستويي ايتن
تاثيرات و كيفي بودن مدل و استفاده از سادگي براي درک بهتر مدل ،منجر بته آن
شد كه اين تاثيرات نمايش داده نشوند و مدل پايه شكل  1مبناي ساخت متدلهتاي
ديگر قرار بگيرد.
در شكل  2يك حلقه مثبت مشاهده ميشود كه به شكل فزايندهاي تاثير نامطلوب بر
امنيت فرهنگي ميگذارد.
مهاجران فرهيخته يا با سرمايه گذاري باال ،ميتوانند با نمايش موفقيتتهتاي ختود
فرهنگ جامعه را تحت تاثير قرار دهند .لذا مهاجرت اين افتراد امنيتت فرهنگتي و
هويت ملي را كاهش ميدهد .اين صدمه به فرهنگ و اصتالت فرهنگتي متيتوانتد
تمايل به مهاجرت را تقويت كند كه منجر بته مهتاجرت بيشتتر متيشتود و ايتن
مهاجرت لطمه بيشتر به امنيت فرهنگي و اين چرخه معيوب ادامه مييابد.
مهاجرت از ايران بر امنيت اقتصادي و سياسي تاثير مخرب دارد .همچنين با ختروج
سرمايه هاي انساني و مادي از كشور فرصتهاي سرمايه گذاري داخلي كاهش يافته و
با كاهش اين فرصتها و اشتغال كمتر ،امنيت اقتصادي هم تحت تاثير قرار ميگيرد.
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بررسي مدل نشان مي دهد مهاجرت در سطح بين المللي بر همته ابعتاد امنيتت و در
نتيجه امنيت ملي اثري نامطلوب دارد .هرچند شدت تاثير اين سطح از مهتاجرت بتر
همه مولفهها يكسان نيست اما تحليل كيفي حاكي از تاثير نامناسب بتر همته ابعتاد
امنيت ملي است.
براي مهاجرين ورودي وكنترل جريان مهاجرت آنها به ايران ،بايستي بتا اصتالح و
تغيير و تعديل قوانين اين جريان را تحت كنترل در آورد .به نظر متيرستد قتوانين
ميتوانند اين جريان را بهتر كنترل كنند.
در سطح درون كشوري ،با افزايش مهاجرت و كتاهش قوميتت گرايتي بته دليتل
اختالط مردم ،امنيت سياسي افزايش مييابد و فرصت ورود و نفوذ دشمن از مرزهتا
كاهش مييابد .همچنين شكافهاي فرهنگي كاهش مييابد .بخصوص در ايتران كته
با حضور كردها و ترکها و بلوچها تنوس زيادي وجود دارد و تشديد قتوم گرايتي
مي تواند منجر به شكاف بيشتر اجتماعي شود ،اختالط فرهنگي كته عمتدتا در اثتر
مهاجرت به وقوس ميپيوندد ،امري مطلوب است .هرچند مهاجرت بين شهرها حاشيه
نشيني را تشديد ميكند اما با كاهش قوميتت گرايتي مزايتاي بستياري بته دنبتال
ميآورد .همچنين با گسترش حوزه سرمايه گذاري به جاي يك منطقه قتوميتي بته
سراسر كشور ،از سرمايهها بهتر استفاده شده و با سرمايه گذاري كارآمتدتر ،ثبتات
اقتصادي و امنيت اقتصادي بيشتر ميشود.
مهاجرت دهني منجر به كاهش اعتماد شده و بر امنيت اقتصادي و اجتمتاعي تتاثير
نامطلوب ميگذارد .همچنين اميد و انگيزه را كاهش داده و امنيت اقتصادي را تحت
تاثير قرار مي دهد .امنيت اقتصادي از طريق مشاغل كاذبي كه براي تستهيل مستير
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مهاجرت ايجاد ميشوند نيز امنيت اقتصادي را تحت تاثير قترار متيدهنتد .امنيتت
سياسي نيز به طور مستقيم تحت تاثير اين مهاجرت قرار ميگيرد و پتانستيل بتالقوه
اي براي ستون پنجم فراهم ميكند .از طرفتي بتا كتاهش قانونمتداري بتر امنيتت
اجتماعي تاثير مخرب ميگذارد.
نتيجه گيري و پيشنهادها
در اين تحقيق امنيت در سطوح مختلف بررسي و رابطه كيفتي آن بتا امنيتت ملتي
مطالعه شد .هرچند اين مدلها نيز با هم تعامل دارند و افزايش مهاجرت در هر ستطح
ميتواند به تشديد جريانهاي مهاجرتي منجر شود ،به آن پرداخته نشده است زيرا بته
لحاظ كيفي ميزان جريان تشديد ميشود و اين ستطوح نستبت بته يكتديگر نقتش
كاهنده ندارند .بررسي مدلهاي ارائه شده نشان ميدهد مهاجرت در سطوح فتردي و
بين المللي اثرات منفي زيادي بر امنيت ملي دارد .در اين دو سطح ،مولفههاي امنيت
ملي و در نتيجه امنيت ملي تحت تاثير مهاجرت قرار ميگيرند و با افزايش مهاجرت
در اين دو سطح ،امنيت ملي كاهش مييابد .اصلي ترين متغير تاثيرگذار بر مهاجرت
بين المللي و مهاجرت ذهني ،تمايل به مهاجرت است .در صورتي كته فترد موفتق
شود ،مهاجر رفته خواهد شد و اگر موفق نشود ،مهتاجر ذهنتي مقتيم خواهتد شتد.
مهمترين متغير كه بايد تحت كنترل قرار گيرد ،تمايل به مهاجرت است .اين تمايل
در اثر جاذبههاي مقصد و دافعههاي مبدا صورت ميپذيرد كه رسانهها بته آن زيتاد
ميپردازند تا اين تمايل را افزايش دهند .در مهاجرت هر چند كه با انگيزههاي رشد
و پيشرفت به ويژه رشد اقتصادي صورت ميگيرد ،اما مشكالتي نيز دارد .نپرداختن
به آنها باعث جاذبههاي كاذب و غيرواقعي شده و ميتواند تمايتل بته مهتاجرت را
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افزايش دهد .يكي از روشهايي كه ميتوان به آن پرداخت بيان دافعه هاي مقصتد و
مشكالت مهاجرين در مقاصد است .آنچه به نمايش ميآيتد فقت نكتات مثبتت و
تبليغات است كه برخي از افراد سودجو يا مغرض نيز به آن دامن ميزنند .مقابله بتا
اين افراد كه مشاهده نمي شوند و ذره ذره بر افكار نفوذ ميكنند و نرم و بتي صتدا
عمليات خود را انجام مي دهند ،دشوار است .مقابله خشن نوعي آب در آسياب آنهتا
ريختن است .هنرمنداني كه مي توانند در قالب فيلم و داستان و  ...به بيان واقعيتات
پنهان مهاجرت بپردازند شايد بتوانند اين روند فزاينده مخرب را كاهش دهند .در هر
مهاجرتي حتي به مرفه ترين كشورها مشكالتي وجود دارد كه به شكلي هنرمندانه و
تاثيرگذار به ان پرداخته نشده است .راه ديگر كنترل جريان مهاجرت به ايران است
كه توس اصالح قوانين صورت ميگيرد.
جهت تنظيم متغير تمايل به مهاجرت به ويژه براي مهاجران ذهني ،ملتي گرايتي و
وطن دوستي موثر خواهد افتاد .كشور ايران با پيشينه قوي ،سابقه اقتتدار و طبيعتت
زيبا و گستردگي فراوان از اين پتانسيل برخوردار است.
در شرايطي كه رسانهها با تبليغات خود تمايل به مهاجرت بين المللتي را افتزايش و
مهاجران واقعي و ذهني توليد ميكنند ،مقابله با آنها با جنگ نرم و بتا ستالح هنتر
توصيه مي شود .شرايطي است كه هنر مي تواند به كمك امنيت آيد و ابزاري واقعي
براي ايجاد امنيت ملي فراهم مينمايد .بررسي مدلها نشان ميدهد تمايل به مهاجرت
مهمترين متغيريست كه بايستي كنترل شود .زيرا آغاز مهاجرت ذهني و مهتاجرت
بين المللي تمايل به مهاجرت است.
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