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چکیده
در حالی که یکی از اهداف اصلی روند همگرایی اروپا آزادسازی رفت و آمد شهروندان در مرزها و ایجاد اروپای بدون مرززز بودههه
بحران مهاجرت  5102این روند را با بحران مواجهه کرده است .سؤال اصلی مقاله حاضر این است ک چ ه ر یاجباج ا یی ییییی ش ادنوره ننن و
مهاجران بین مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا عامل تضعیف همگرایی اروپا است؟ فرضیه مقاله این است که سیستممم (بحر نا
مهاجرت  )5102و ابعاد مختلف ساختار اروپ دش ارگمه یا ههه هههه(مانن بط لماوع د یعی ف  ،ر ا ،یگنه ی ژولوئد ی ،یک

یعامتجا  ،،،،،،،،،،،،،سیاس ،ی

اقتصادی و )...بر هم کنش و واکنش متقابل دارند .یافتههای مقاله نشان میدهد که محیط بحران مهاجرت  5102را ع لیکشت یلماو   
س .روش
ت میییشوددد و بر کع  سس سس
میدهد که اگر چه جزء آن نیستند ،اما تغییر در هر یک از آنها موجب تغییراتی در سیستم مه رجا ت ت
تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش توصیفی  -تحلیلی است .همچنین شیوه جمعآوری اطالعات کتابخانهای است.

واژگان کلیدی :مهاجرت ،بحران ،همگرا يي اروپا ،مدل سیستمی.

( -1نويسنده مسئول) sabbaghian@ut.ac.ir
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مقدمه
همگرایی مهمترین مشخصه اروپا در عصر حاضر به شمار میرود به نحوی که تشکیل اتحادیه اروپا و کم رنگ شدن
مرزهای سیاسی و اقتصادی و جمعیتی آن در سطح اروپا الگوی بخش اعظم پژوهشهای سیاسی و نیز سیاستها و 
ی -اجتما یع
طرحهای ملی و بینالمللی قرار گرفته است .همگرایی به طور عمده دارای دو بعددد اقتصا سایس و ید یی یی
است .با این وجود این روند در سالیان اخیر با بحرانهای چندی مانند بح ار نننها و یداصتقا ی

دا رد ا ایس هم سی و    

اجتماعی مواجهه بوده است .یکی از مهمترین بحرانهای که میتواند دارای تأثیرات مهمی برای روند همگرایی اروپا
طگرا رد یی
باشد بحران مهاجرت است که تحت تأثیر چالشهای حادث در محیط پیرامونی اروپا نام  ن  دشر د ا رف ا طططط طططط
خاورمیانه و نیز شمال افریقا افزایشی فراتر از انتظار داشته است .بیش از سه میلیون نف و رجاهم ر

 هدنهانپ در لاس     

 51 20میالدی به اروپا وارد شدهاند و بحرانی را به وجود آوردند؛ چرا که جرقه بح  اب هلباقم نار ا ر موجه نی ا در      
کشورها ایجاد کردند و باعث دو دستگی در اتحادیه اروپا در مورد چگونگی برخورد با این مهاجران شدهاند .اکثریت
ی( Bendel,
قریب به اتفاق مهاجران از طریق دریای مدیترانه وارد شدند ،اما برخ نیمز هار زا زین ی ی نابلآ و هیکرت  یی ییی ییییی

.)2017
بر اساس آمار یورواستات در سال  51 20 -4102میالدی حدود سه میلیون و هشتصد نفر به بیس روشک تشه و ت    
عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کردهاند .آمار بیش ا روشک تشه و ت ر ناشن ییاپو       م ممیده رجاهم مهس هک د ان      -
پناهندگان ،تازه مهاجران و همچنین ساکنان خارجی در جمعیت آنان  12درصد است .نسبت مهاجرین در کشورهای
مختلف از  81/3درصد در سوئد تا  1/6درصد در لهستان متغیر است .در برخی کشورها این سهم افزایشیافته است
که عمدتًاًا به دلیل تعداد زیاد پناهجویانی است که در سال  51 20میالدی وارد اروپا شدهاند .به عنوان مثال ،در س دئو
و مجارستان ،در بین سالهای  51 20تا  61 20میالدی ،حجم زاد و ولد جمعیت خارجی به ترتیب  1/5و  1/3درصددد
افزایش یافته است (.)EPP, 2016
مهاجرت تأثیرات فراوانی بر امنیت و نیز اقتصاد اتحادیه اروپا نهاده است .در این شرایط ترس از تروریسم ،مسلمانان
و پناهندگان ،بیشتر از هرزمانی باعث شکاف میان احزاب راست و چپ اروپا شده است .در سراسر اروپا روط هب     ،
یکنن ،د
متوسط  49درصد مردم معتقدند که تعداد زیاد پناهندگان که از کش نام ییاهرو ن س و قارع د و م رارف هیر یییییی یییییی
تهدیدی جدی برای کشورشان است .بیش زا رت

 59درص درم د ممممم معتقدن گدنهانپ هک د ا  ن ا المح عوقو لامتح ت      

تروریستی را در کشور افزایش میدهند .امنیت و اقتصاد دو مشخصه اولیه روند آغازززین همگرا رامش هب اپورا یی     
یروند به نحوی که امنیت و اقتصاد بستر بودهاند و روند کنونی مهاجرت در اروپا این دو مؤلفه را در معرض خطر
م
ن
قرار داده است .با توجه به این مقدمه سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چرا جابجایی شهروندان و مهاجران بین ن
مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا عامل تضعیف همگرایی اروپا است؟ فرضیه مقاله این است که سیستم (بحران
مهاجرت  51 20میالدی) و ابعاد مختلف ساختار اروپای همگرا شده(مانند عوام بط ل ی یکیژولوئدیا ،یگنهرف ،یع      ،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و )...بر هم کنش و واکنش متقابل دارند .روش تحقیق مورد استفاده در این مقالههه روش
توصیفی  -تحلیلی است .همچنین شیوه جمعآوری اطالعات کتابخانهای اس  رب هک ت ا فلتخم عبانم زا نآ ساس       
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همچون کتب ،مقاالت ،پایاننامهها ،اسناد و منابع الکترونیکی استفاده خواهد شد .سازماندهی مقاله ب تروص نیا ه    
است که بعد از گذر از بحثهای مقدماتی در چارچوب نظری مقاله مدل سيستمي مها راچ ناونع هب ترج چ بو     
نظری مقاله توضیح داده میشود و در ادامه بحران مهاجرت  51 20میالدی اروپا و ابعاد آن را با ذکر آمارهای موجود
مورد بررسی قرار میدهیم و در نهایت تأثیرات بحران مهاجرت مذکور را بر همگرایی اروپا تحلیل و تبیین میکنیم.
چارچوب نظری مقاله
تعاریف گوناگونی از مهاجرت ارائه گردیده است ولی به طور کلی مهاجرت حرکت فرد و یا دستهای از انسانها زا 
یک واحد جغرافیایی به واحد جغرافیایی دیگر به صورت داوطلبان یصخش و ه    اس جس( ت ا وپد رر ررر ، 1384 ،ص.) 15 .
مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی همواره در کانون توجه جمعیت شناسان و جامعهشناسان قرار داشته است ،بر
همین اساس برای یافتن عوامل دخیل بر مهاجرت و یافتن تأثیرات آن بر جوامع مبدأ و مقصد ،دیدگاهها و نظریههای
متعددی را مطرح نمودهاند که خالصه این نظریات را در قالب جدول زیر مرور میکنیم:
جدول شماره  -1نظریات مهاجرت
نظری ههه هپردزا   

نوع مهاجرت

مت غی ر

نظریه

کار

اقتصادی

نئوکالسیک()1

هریس-تادارو

نئوکالسیک()2

هریس-تادارو

کار

استارک-تیلور

کار

اصلی
داخل  ی یا     

سطح تجزی و ه

واحد تجزیه و

انواع موانع

تحلیل

تحلیل

کالن

جامعه یا کشور

هیچ کدام

بخشی از روند
ارائه شده
آغا و موادت ،ز   

بینالمللی
داخل  ی یا     

پایان
خرد

فرد

بینالمللی
اقتصا ج د د دی

      

داخل  ی یا     

مهاجرت

استخدام
خرد

خانواده

بینالمللی

اقتصاد    مها ترج   

مینسر

کار

بازا میسقت راک ر       

پیور

کار

داخل  ی یا     

خانوادگی

هزینههای مهاجرت و احتمال

آغاز

کمبود نهادهای ما همیب و یل   

آغاز و تداوم

کافی
خرد

خانواده /زوج

مهاجرت به همان مقصد

آغاز

بینالمللی
بینالمللی

کالن

جامعه یا کشور

ش ده

محدودیتهای سا رد یراتخ

آغاز و تداوم

مقصد باعث کاهش جابجایی
یشود
اجتماعی م 

نظامهای جهانی

والراستین

کار

بینالمللی

کالن

کشور

کشیدن /هل دادن

لی

تمام انواع

داخل  ی یا     

خرد

فردی

محدودیتهای تحمی هدش ل   
توس اقم ط م ماظن رد تا

آغاز و تداوم

       

کاپیتالیستی
جامعه      

بینالمللی

شناختی

برخی از محدودیتها ممکن

آغاز

است به عنوان عوامل کششی
تعبیر شوند

شبکهها

نویس گدن ان       

داخل  ی یا     

تمام انواع

متعدد
گذار

گذار جابجایی

زلینسکی

سیاسی

علم سیاست

زولبرگ

سیستمها

رویکرد سیستمها

کریتز و دیگران

کالن-خرد

فردی/خانوادگی

هیچکدام

تداوم

بینالمللی
    

داخل  ی یا     

اس عون یانثت       

بینالمللی

هم هب عاونا ه

کالن

کشورها

هیچکدام

فرایند

تحمیل شده
هم هب عاونا ه

    

بینالمللی

خرد<<کالن

ع ن هوال وع        

فرایند

دولت در ارتباط

تهاای
برخی که توسط دولت ت

با فرد

یشود
منطقه و مقصد اعمال م 

دولت ،جامعه و

تهاای
برخی که توسط دولت ت

فراین لماش د       

فرد

منطقه و مقصد ،ساختار تولید

مکانیس مم مهای   

یشود
و نهادها اعمال م 

بازتاب

تحمیل شده
تمام انواع

بینالمللی

خرد<<کالن

(Source:)Kurekova, 2011: 14
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با وجود آن که رابطه متغیرهای تحقیق حاضر را میتوان از دریچهی نظریهههها هک ترجاهم فلتخم ی
شماره یک بدانها اشاره شده است مانند نظریات مختلف همگرا  هیرظن هلمج زا یی ا دوخ ،تاطابتر

ج رد د لو      
     نظریههههای

یرس اب د   
مهاجرت مانند نظریه محرومیت نسبی و یا نظریههای فرهنگ پذیری و  ...تبیین و تحلیل کرد اما به نظر م مم 
توجه به هدف پژوهش که تحلیل و تبیین تأثیر مهاجرت بر همگرایی اروپا است نظریه نظامهای مها وحن هب ترج    
بایستهتری میتواند به برآورده شدن این هدف یاری رساند؛ بنابراین در ادامه به طرح نظریه مدل سیستمی مها ترج
یپردازیم:
م

یها
ن گونه تعریف میکند :مجموعهای از مکانهای به هم مرتبط به وسیله جابجاای 
مابوگونج 1سیستم مهاجرت را ای 
ی مختلف
بعالوه موانع جابجایی انسانها ،کاالها ،خدمات و اطالعات که باعث تسهیل مهاجرت بیشتر بین مکانهای ی

نالملل اد شرتسگ ی دند     .سیستمممهای
میشود .در سال  1992میالدی کریتز 2و دیگران این مفهوم را به مهاجرت بی 

مهاجرت بینالمللی معمو ًالًال به جریان مهاجرت بین کشورهایی میپردازد که از طریق مکانیس ییاجباج ،دروخزاب م    
مردم را با جریان کاال و سرمایه و ایدهها و اطالعات مالزم میسازد () .Kubal et al, 2011, p.4-10متغيرهاي اص يل
مدل سیستمی مهاجرت عبارتاند از -1:خرده سيستم جامعهپذیری :اين متغير به عوامل تأثیرگذار ب عماج ر هه هههپذذذیری
فرد مهاجر اشاره میکند :ميزان توسعهیافتگی مکان مبدأ مهاجر ،بعد خانوار ،ميزان تحصيالت والدين مها زيم ،رج ان   
وابستگي مهاجر به محل تولد و نيز ميزان احساس غربت با آن -2 .خرده سيستم نهادي :اين متغ يياهداهن ري    را که
شخص با آنها به نوعي در چالش است مورد توجه قرار میدهد .س و يهاگآ حط

 يمومع تاعالطا و زين  نازيم       

تحصيالت شخص مهاجر ،سطح آگاهي و شناخت شخص مهاجر در مورد مناطق مبدأ و مقصد ،وضعيت سازمانه هها
و اتحادیههای صنفي موجود در مبدأ و مقصد و نوع ارتباط با آ  نننها و تيحالص ،

 يارب رجاهم يگتسياش ا نيلو       

استخدام در منطقه مقصد و باالخره وضعيت تأهل مهاجر -3 .خرده سيستم مصرفي :شامل ب يالاک ندروآ تسد ه    
مصرفي(خودرو ،تلويزيون و )...ساختن واحد مسکوني در مبدأ و باالخره استخدام همس صقم رد ر دد ددد -4 .متغيرهاي
تنظيمي :اين متغيرها مواردي نظير وضعيت منطقه سکونت در مقصد ،انگيزه مراجعت به مبدأ ،مدت اقامت در مقصد

و متغيرهاي جمعيتي مانند جنس و سن را شامل میشود .مدل سيستمي سپس ب مرو و دنومچير هليسو ه ااا اااااا 3ب يار

بررسي مهاجرتهاي بين المللي نيز مورد استفاده قرار گرفت .نظریه دیگری که با نظریه سیستمهای مهاجرت مرتبط
است نظریه شبکههای مهاجرت است .این نظریه بر خالف سایر نظریا ار ترجاهم ،ت    پد دی ههای ف لصاح و یدر   
انتخاب فرد نمیداند بلکه آن را عملی میداند که دارای یک چارچوب اجتماعی متش زا لک خ خخانوادههاا ،دوس و نات
همساالن و همقطاران و سایر بازیگران مهم مانند مهاجران پیشگام است ( .)Mabogunje, 1970, 4-13در این تئوری
مهاجران قربانی بیعدالتی و یا سیستم اجتماعی نیستند بلکه بازیگرانی اجتماعی هستند که در شکلگی ترجاهم یر   
لگیری مهاجرت دارن لاح نیع رد و د    
نقش فعالی دارند .در این تئوری ساختارهای اجتماعی نقش فراوانی در شک 
مهاجرت نیز ساختارهای اجتماعی جدیدی را به وجود میآورد .کاربرد اینگونه مدلها صخشم روط هب      

از آثار
1

. Mabogunje
. Critz
3
. Richmond & Verma
2
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تهای
یتوان مهاجر 
مابوگونج 1آغاز گرديد .مابوگونج بر اين اعتقاد بوده است که به وسيله نظريه عام سيستمي بهتر م 
   

روستا -شهري را تب يي ن نمود .در اين مدل هم مهاجرين و ه رد هک اهداهن م کي بلاق رد دنتسه لباقتم شنک     

یها و روابط در
چارچوب کلي نگريسته شده و بدين ترتيب ،مجموعه اجزاء در حال کنش متقابل با يکديگر با ویژگ 
یشوند.
ساختاري منسجم لحاظ م 
در چارچوب نظریه کلی سیستمها مابوگونج بر اهمی شقن ت   
مهاجرت تأکید دارد .به عنوانمثال ،اطالعات مربوط ب و شریذپ ه

مکانیس  دروخزاب م د هب نداد لکش ر     سیستمممهای
رجاهم تفرشیپ ا لصا أدبم هب دصقم رد ن یییییییی یییییییی
ی

یشود سپس ،اطالعات مثبت باع یرج هب رجنم و رتشیب ترجاهم قیوشت ث ا رجاهم تان تی          تقر بی  ًاًا
بازگردانده م 
سازماندهی شده از روستاهای خاص به شهرهای خاص و  ...میشود :به عبارت دیگر ،وج یس رد تاعالطا دو س مت    
موجب انحراف بیشتر از محتملترین یا تصادفیترین حالت میشود  ...زیرا وضعیت سیستم در هررر زما زا صاخ ن   
طریق تحلیل شرایط اولیه آن به واسطه ماهیت فرایند و یا پارامترهای سیستم تعیین نمیشود  ...به این خاطر که کی
سیستم باز اساسًاًا مستقل از شرایط اولیه آنها است .سیستمهای مهاجرت ،افراد ،خانوادهها و جوامع را در فضایی به
هم مرتبط میکند که امروزه جوامع فراملی یا تبادلی نامیده م ممیش و ییایفارغج راتخاس رد تیعضو نیا رثا .دنو     
خوشهبندی جریانهای مهاجرت است که از حالت تصادفی دور است :زیرسیستمممها و یمسر ی

غیررس رب یم ای   

تقویت ماهیت سیستماتیک جریانهای بینالمللی با تشویق مهاجرت در مسیرهای خاص و جلوگیری از آن در سا ری
مسیرها عمل میکنند .نتیجه نهایی مجموعهای از مبادالت نسبتًاًا پایدار است  ...ساخت یک ساختار جغرافیا لباق یی   
ج نگ ندش کرد نار   
شناسایی که همچنان در طول زمان و مکان ادام راد ه دد .با  ،یمتسیس درکیور دشر  م نوگوبا ججججج ججججج
مهاجرت به عنوان یک روند با مکانیسم بازخوردی بود که الگوهای آینده مهاجرت را تغییر میداد .او رویکرد سیستم
مهاجرت روستایی -شهری درون قاره آفریقا را به عنوان راه  تهج ی ت ارچ هکنیا حیضو

م کی هنوگچ و ه رجا

      

یشود به کار برد (.)Mabogunje, 1970, p. 5
روستایی به یک ساکن دائمی شهری تبدیل م 
مابوگونج اولین فردی نبود که از مفهوم سیستم برای تحلیل مهاجرت استفاده میکرد :ب ،لاثم یار    بررس سسیها رد یی
مورد مهاجرت سیستمی کارگران غرب و جنوب آفریقا وجود دارد ،اما در اینجا این اصطالح به عنوان متسیس کی   
سازماندهی جامعه ،اغلب توسط نیروهای خارجی ،مانند سرمایهداری تحمیلشده است .با ا ،لاح نی    بررس سسیهای
فوق نباید با مفهوم متمایز مابوگونجی از سیستم مهاجرت به عنوان مجموعهای از مکانها که توسط جریانات انسانی
و غیرانسانی کاالها ،خدمات و اطالعات مرتبط میباشد که تبادالت بیشتر از جمله مهاجرت بین مکانهاا را تس لیه
میکند ،خلط شود .این مفهوم توسط گیرتز 2و همکاران(  ) 1992به طور جامعتر بسط داده ش نآ هک تسا هد ار

هب    

مهاجرت بینالمللی گسترش دادند .سیستمهای مهاجرت بینالمللی شامل کشورها یا جایگاهها مختلف در کشورهای
یش هک دنو   
مختلف میشوند که تعداد زیادی از مهاجران را مبادله میکنند و نیز با مکانیسم بازخوردی مش م صخ یی یی
حرکت مردم را در بین کشورهای خاص ،مناطق و حتی شهرها با جریانها )،یلوپ( هیامرس ،اهالاک یگیاسمه ی      
ایدهها و اطالعات همراه میکند .نتیجه نهایی مجموعهای از مبادالت نسبتًاًا پایدار بین ملتهای خا  ..تسا ص  .هک     
1. mabogunje
2. Kritz

 74 2فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931

یماند .فرضیه ضمنی ا هک تسا نی    
یدهد که در فضا و زمان باقی م 
یک ساختار جغرافیایی قابل شناسایی را شکل م 
نهای مهاجرت مشخص میشود( De Haas, 2010a,
سیستمهای مهاجرت با درجه قابلتوجهی از خوشهبندی جریا 

.)p.15

نمودار شماره  -1مدل مفهومی پژوهش

ابعاد بحران مهاجرت در اروپا
ی که از  51 20میالدی آغاز شد و در پی آن
بحران مهاجرت اروپایی یا بحران پناهندگی اروپایی بیشتر به دوره زمانیا 
تعداد زیادی مهاجر و پناهنده از دریای مدیترانه و جنوب شرقی اروپا وارد اتحادیه اروپا شدند اطالق میش نیا .دو   
روند بخشی از الگوی افزایش مهاجرت از سایر کشورها به اروپا از اواخر قرن بیستم به شما میرود که مقاومتهایی
را در برخی از کشورهای قاره به دنبال داشت .بین سالهای  01 20تا  31 20میالدی سالیانه یک میلی دصراهچ و نو   
هزار نفر پناهنده از طریق کانالهای پیشبینیشده و متداول وارد اتحادیه اروپا میشدهان ا هک د لل لللبت شهاک رگناشن ه    
ورود مهاجران از  01 20میالدی به بعد بوده است .در سال  4102میالدی با افزایش ورود مهاجران عم تد ًاًاًاًا لیبیا زا یی
دریای مدیترانه به ایتالیا دولتهای عضو اتحادیه از پرداخت هزینه به فرانتکس 1برای رسیدگی به وض تیع

آناننن در

ایتالیا اجتناب کردند .از شش ماهه اول سال  51 20میالدی یونان جای ایتالیا را در تعداد مهاجران وارده به کشوررر از
منطقه بالکان به قصد کشورهای شمال اروپا و به ویژه الما دئوس و ن    گرف  ت ( ( .)Grigonis, 2016.p. 22ب ساسا ر   
آمارهای یورو استات کشورهای عضو اتحادیه در سال  51 20میالدی مقصد یکی میلیون و دویست هزار نفر مها رج
بودهاند یعنی بیش از دو برابر میزان سال قبل .چهار کشور المان ،لهستان ،سوئد و اتریش مقصد دو سوم کل مهاجران
اتحادیه بودهاند(.)Poddar, 2016, p. 18
بر اساس آمار یورواستات در سال  4102میالدی حدود سه میلیون و هشتصد هزار نفر به  28کش هیداحتا وضع رو    
یها هروشک دقاف  ااا اااا و اش دقاف صاخ   
اروپا مهاجرت کردهاند .این آمار شامل شهروندان کشورهای عضو ،غیراروپایی ی
شهروندی بوده است .از سه میلیون و هشتصد هزار نفر و نویلیم کی

فن رازه دصشش ر رررر رررررر از کش زا جراخ یاهرو   

اتحادیه بودهاند .بیشترین تعداد مهاجران یعنی هشتصد و هشتاد و چهار ه ملا دراو رفن دصهن و راز ان      شده هانددد و
انگلستان با سیصد و سی و نه هزار و نهصد نفر در رتبه بعدی قرار داشته است .فرانسه با سیصد و بیست و نه ه راز
 .1آژانس محافظت از مرزهای اروپا (فرانِتِتکس)
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و نهصد نفر ،اسپانیا با سیصد و پنج هزار و پانصد نفر و ایتالیا با دویست و هفتاد و هفت هزار و شش نفر به ترتیب
در رتبههای بعدی قرار داشتند .در این سال ک ًالًال دو میلیون و هشتصد هزار نفر از  28کشور عضو اتحادیه اروپا خارج
شدهاند .به طور کلی پنج کشور نخست مهاجرپذیر اتحادیه اروپا عبارتاند از :اسپانیا با چهارص زه د ا و ر

دصراهچ    

نفر ،المان با سیصد و بیست و چهار هزار و دو نفر ،بریتانیا با سیصد و نوزده هزار و صد نفر ،فرانس و تسیود اب ه
نود چهار هزار و یک نفر و لهستان با دویست و شصت و هشت هزار و سیصد نفر .بر اساس آمارها تساوروی ی ات   
در سال  51 20میالدی از مجموع کل جمعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا سی و چهار میلیون و سیصد ه رفن راز   
که در یکی از کشورهای عضو زندگی میکنند در کشوری غیر از  28عضو اتحادیه به دنیا آمدهاند و هجده میلی و نو
پانصد هزار نفر در کشور مادری خود اقامت نداشتهاند .نوزده میلیون و پانصد هزار نفر ساکن در یک زا ی

 28کش رو

عضو اتحادیه شهروند کشوری ثالث بودهاند و پانزده میلیون و سیصد هزار نفر نیز عالوه ب تنوکس لحم روشک ر     
خود شهروند یکی دیگر از  28کشور عضو نیز بودهاند ( .)Poddar, 2016, p. 25در پاسخ به بحران مها ترج

51 20

میالدی و فشار سیاسی و عمومی به سیاستمداران اروپایی برای اق اب هلباقم رد کرتشم ماد هم ا هتسب زین و ترج

     

ابتکارات مهاجرتی اتحادیه با تمرکز بر افریقا بوده است که شامل پیشنویس اروپایی مهاجرت  ،51 20اجالس والتاا

1

تنامههههاای
و نقشه راه والتا ،صندوق اعتماد اتحادیه برای افریقا 2و پیشنویس مشترک مهاجرت و جابجایی ،3موافقت ت
امضاء شده با برخی کشورها مانند اتیوپی و نیجریه .چارچوب مهاجرتی مشترک بایستی در ط هیداحتا تاقفاوت رو    
توگوهاای مهاو یترج
اروپا اب  ارد اقیرف        مسلئ هه ه مهاهلمج زا ترج      گفتت 

 ییاجباج ا اپورا هیداحت         – افریقاا 4و

گفتوگوهای دورهای رباط و خارطوم دیده شود .چارچوب مهاجرتی مشترک نیازمند مساعدت و ت گنهامه شال   
شهاا و
سیاسی ،مالی اتحادیه و اعضاء برای رسیدن به اهداف است؛ اما به نظر میرسد در این باره میان اعضاءء تنش ش
تضادهایی وجود دارد که این باعث شده است مالحظات خاص خود را در این باره دنبال کنند و روابط دو جان و هب
منافع خود را در افریقا بر این چارچوب اولویت نهند؛ اما واقعیتها نشان میدهد که انتظار منافع مشترک اتحادیه در
موضوع مهاجرت بیشتر یک افسانه است و منافع کشورهای اروپایی در مسئله مهاجرت بیشتر متأثر از منا و یلم عف
روابط تاریخی دو جانبه با کشورهای مهاجر فرست است .بحران مهاجرت شمال و جنوب اتحادیه اروپا را در مقابل
هم قرار داده است .ایتالیا و یونان معتقدند که برای مقابله با ورود مهاجران تنها هستند و کمکی از ناحی یاهروشک ه   
یکنند که مرزهاای خ دو
عضو دریافت نمیکنند .از طرف دیگر کشورهای شمالی نیز کشورهای جنوب را سرزنش م 
را در دریای مدیترانه به خوبی کنترل نمیکنند و مهاجرت مهاجران را به کشورهای شمالی مرفهتر یعنی آلمان اتریش
یکنند (.)Stiftung, 2017, p.2
و سوئد تسهیل م 
مبدأ مهاجران
هرچند درگیری در سوریه بزرگترین عامل بحران مهاجرت  4102-51 20میالدی است اما خشونتهاای م رد مواد
1

. Valletta Summit
. EUTF
3
. CAMM
4
. MMD
2
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افغانستان و عراق ،درگیریهای اریتره و همچنین فقر در کوزوو ،مردم را به دنبال یافتن زندگیهای جدید در جاهای
دیگر میاندازد.
−

نمودار شماره  -2کشورهای مبدأ پناهندگان به اروپا
منبع)https://ec.europa.eu( :

مهاجران بیرونی به اروپا بیشتر پناهندگانی بودند که از ترس اقدامات گروههای مثل داعش به اروپا هج و دندروآ مو
      

از کشورهای جنوب و شرق اروپا که اکثریت مسلمان داشتند بودن ط رب .اقیرفا و هنایمرواخ ینعی :د ب شرازگ ق

کمیسیونر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 1بین ژانویه  51 20و مارس  61 20میالدی بالغ بر یک میلیون نف هب ر   
قصد مهاجرت وارد دریای مدیترانه شدهاند که  46 /7درصد سوری 02/9 ،درصد افغان و  9/4درصد عراقی بودند .در
آوریل  51 20میالدی در اثر واژگونی چهار قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه تقر بی ًاًا هزار و دویس ناج رفن ت    
خود را از دست دادهاند 58 .درصد مهاجران وارده به اروپا مردان باالی  81سال و  71درصد زنان با یال

 81سا و ل

شهای به وجود آمدهه
 25درصد نیز زیر  81سال بودهاند .علت به وجود آمدن بحران مهاجرت در اروپا جنگها و تن 
در کشورهای آسیایی و افریقایی است که تعداد آوارگان را در اواخر سال  4102میالدی به شصد میلیون نف دناسر ر   
که بیشترین تعداد بعد از جنگ جهانی دوم بوده است .ده کش ر رجاهم دادعت نیرتشیب هک یرو ا   
داشتهاند عبارتاند از :اردن ،ترکیه ،پاکستان ،لبنان ،ایران ،اتیوپی ،کنیا دناگوا  ،ا و وگنک ،

   بههه اروپا لیسگ    

چا  د ( (.)Weber, 2017,p.5

همان طوری که آمارها نشان میدهند بیشتر مهاجرین از مناطقی که دچار ناامنی و جنگ و ضعف اقتصادی هستند به
سوی اروپا سرازیر میشوند :مناطقی مانند غرب بالکان ،افریقا و خاورمیانه .در واقع ریشه هم یترجاهم تانایرج ه    
کنونی اتحادیه اروپا در همسایگان خود اتحادیه است .به نظر میرسد که اتحادیه بایستی سیاست خا یتینما و یجر   
مشترک خود را برای مقابله با بحران مهاجرت در کشورهای مهاجر فرست تقویت کند (.)Weber, 2017,p.6
مقاصد و مسیرهای مهاجرت
اگرچه تمام کسانی که به اروپا وارد میشوند درخواست پناهندگی نمیکنند ،اما بسیاری از آنهاا ا  راک نی ر  ا ا ماجن    
میدهند .آلمان بیشترین تعداد درخواستهای پناهندگی جدید را در سال  51 20م هک درک تفایرد یدالی شیب زا   
چهارصد و هفتاد شش هزار نفر بود؛ اما تعداد بسیار بیشتری وارد این کشور شدهاند  -مقامات آلما ین

  

گفتهههانددد که
. UNHCR

1
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ک میلیون نفر در توزیع اولیه پناهجویاننن 1ب مش یار ا و شر
بیش از ی 
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 تساوخرد زا لبق عیزوت ا نپ یاعد ا یگدنه        

شمارششدهاند .مجارستان دومین کشور از لحاظ درخواست پناهندگی است ،چراکه مهاجران بیشتر سفر خ زا ار دو
طریق یونان و بالکان غربی انجام دادند که تا پایان دسامبر  51 20میالدی یکصد و هفتاد و هفت هزار و ص یس و د   

نالمللی مهاجرت 2برآورد کرده است که بیش از یک میلی نو
درخواست داشتهاند ( .)Archick, 2016,p.13سازمان بی 

و یازده هزار و هفتصد نفر مهاجر در سال  51 20میالدی از طریق دریای مدیترانه و تقر بی ًاًا سی و چهار هزار و نهصد
نفر از طریق زمین خود را به اروپا میرساندهاند .این آمار نشان دهنده دو میلیون و هشتصد هزار نفر ورودی از زمین
یش ناژآ .دو سس سسس
و دریا در سال  4102میالدی است .این آمار افرادی که به صورت پنهانی وارد شدهانددد را شا من لم یی یی

گارد مرزی و ساحلی اروپا ،3مسیرهای مختلف ورود مهاجران و ورود به مرزهای اروپا را نظارت میکند که در سال

 51 20میالدی بیش از یک میلیون و هشتصد هزار نفر را به اروپا ثبت کردند .بسیاری از کسانی که به یونان سفر می-

کنند ،سفر نسبتًاًا کوتاهی را از ترکیه به جزایر کوز ،چیوس ،لسووس و ساموس انجام میدهند که اغلب با قاایقهای
پی یا چوبی کوچک است (.)Archick, 2016,p.13
تیو 

نمودار شماره  -3آمار مهاجرتهای غیرقانونی به اتحادیه اروپا
منبع)https://www.statista.com( :

بر اساس گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت در سال  51 20میالدی بیش از سه هزار و هفتصد و هفتاد مهاجر ب یار
عبور از دریای مدیترانه تالش کردهاند .بیشتر آنها در گذر از شمال آفریقا به ایتالیا جا  ار دوخ ن ا و دنداد تسد ز   
بیش از هشتصد تن در گذرگاه اژه از ترکیه به یونان کشته شدند .ماه ههاای تابس نات معمو ًالًالًالًال بیش و گرم نیرت

ریم    

صورت میگیرد زیرا شلوغترین زمان برای مهاجرانی است که تالش میکنن نسرب اپورا هب د دددد ددددد؛ اما لاس رد     2 15 0
میالدی ،مرگبارترین ماه برای مهاجران ،ماه آوریل بود که قایقی که در حدود هشتص  رفن د ر  ا ا ل یایرد ز ی روبع یب      
یداد واژگون شد که جمعیت بیش از حد ظرفیت قایق یکی از دالیل این فاجعه بود.
م
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نمودار شماره  -5مهاجران فوت شده در دریای مدیترانه در هر ماه
منبع ()https://www.theguardian.com

اگرچه آلمان در سال  51 20میالدی بیشترین درخواست پناهندگی را داشت ،مجارستان با وجود بستن م اب دوخ زر    
کرواسی برای توقف جریان مهاجرت در ماه اکتبر بیشترین میزان جمعیت مهاجر را در خود گنجان .د تقر بی ًاًا زه  ا و ر
هشتصد پناهنده در هر یکصد هزار نفر از جمعیت محلی مجارس لاس رد نات   

 51 20م یگدنهانپ تساوخرد یدالی    

دادهاند .سوئد کشور بعدی است با هزار و ششصد و هفتاد و هفت در هر یکصد ه ناملآ یارب مقر نیا .رفن راز       
پانصد و هشتاد و هفت بود و برای بریتانیا شصت درخواست برای هر یکصد هزار نفر ب یداحتا طسوتم .دو ههه هههه اروپا
دویست و شصت بود (.)Wintour, 2017
ابعاد تأثیرگذاری بحران مهاجرت بر همگرایی در اتحادیه اروپا
اگر مهاجرت دو دسته تأثیر مثبت و منفی بر همگرایی اروپا داشته است به تبع بحران مهاجرت مورد مطالعه این مقاله
نیز دارای دو دسته تأثیرات مثبت و منفی است که در ادامه هریک از این تأثیرات بیشتر توصیح داده میشود:
الف -تأثیرات مثبت بحران مهاجرت بر همگرایی اروپا
 -1بحران مهاجرت و ایجاد مسئله سیاست مهاجرتی در روابط کشورهای اروپا
ی ناپذیر و روندهای آینده آن نی .تسا هرظتنم ریغ ز      ا زا تیعقاو نی   
بحران تاریخی مهاجرت اروپا تحولی پیشبین 

ی 2و
اشکال مهاجرت در اروپا به خوبی فهمیده میشوند مانند :مهاجرتهای شغلی و کاری ،1مهاجرتهای اس رامعت ی ی

بهای قانونی که به وسیله آنها مهاجرتهای بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده-
مهاجرتهای پناهندگی .3چارچو 
ی -24مها ترج
اند نیز متنوع بودهاند اما به طور کلی میتوان آنان را به دو دسته تقسیم نمود -1:مها رامعتسا یترج یی یی

کارگران مهمان .5در واقع قبول مهاجران در قالب این دو م بج روظنم هب رتشیب لد ر ن دوبمک نا یروی نارود راک         
شکوفایی اقتصادی اروپا بوده است(.)collet & le coz, 2018, p,7
1 -labour immigration
2 -Colonial immigration
3 -asylum immigration
4 -Colonial immigration regimes
5- guest- worker policies
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اولین تأثیری که بحران مهاجرت بر روابط کشورهای اروپایی داشته است به وجود آمدن مس ترجاهم تسایس هلئ    
ملی و منطقهایی(اتحادیه اروپا) در میان این کشورها است .در این رابطه میبین  یاهروشک هک می ا ییاپور     

 11س دن

اروپایی از سال  968 1تا آخرین آن شامل دستورالعمل ش رد اپورا یارو     1دسا بم ررر ( 2005رویهههها ار )یگدنهانپ ی   
تصویب نمودهاند .اهمیت این مسئله و تأثیر آن بر روابط کشورهای اروپا نتفرگ هدیدان هک تسا یدح هب یی و      
رعایت نکردن تعهدات بینالمللی از سوی بعضی کشورها سایر کشورهای اروپایی را متأثر خواهد نم ناونع هب .دو    
ی از
مثال كشورهاي شمال اروپا كه در مقايسه با كشورهاي جنوب بس نارجاهم دورو هلئسم اب رتمك راي       غیرقا نون ی ی

مبادي كشورهاي آفريقايي درگير هستند ،از يك سو از سیاستهای دولتهايي نظير مالت ،يونان و ايتاليا انتقاد م ييي -
كنند و از سوي ديگر حاضر به پذيرفتن بخشي از بار مشكالت موجود نيستند .در اين رابطه ،كشورهاي شمال اروپا

همچون آلمان با قبوالندن نقطه نظرات خود به ديگر كشورها در نشستهاي مشترك نظير اجالس دوبلين ۲-در سال
 ، ۱۳۸۲مسئولیت رسيدگي به امور مهاجران غیرقانونی را تنها متوجه كش نيا دصقم ياهرو     پناههجویاننن زا و هدرك
پذيرش تعهد در قبال مسائل اين مهاجران خودداري کردهاند .در مقابل ،كشورهاي جنوب نيز با رعايت نكردن كامل
مقررات مربوط به رفتو آمد در قلمرو اتحاديه اروپا ،مسير عبور پناهجویان به مقص  ياهروشك رگيد د ا حت ا ر هيد ا

  

هموار ساختهاند.
تگذاریها
 -2لزوم هماهنگی در سیاس 
امروزه در وضعیت جدید جهانی ،پدیدههای فراملی و موضوعات عام جهانی به گونهای هستند که نههه تنهاا یککک یاا
چند کشور ،بلکه تمام جهان و عموم جهانیان را به خود مبتال نمودهاند .در فضای جدید ،امنیت داخلی هر کشور بههه
امنیت منطقهای و جهانی وابسته است .منافع هر جامعه در پیوند نزدیک با منافع سایر جوامع هستند .مهاجرت نی زا ز
یهای
جمله موضوعاتی است که برخورد کارآمد و مؤثر با آن نیازمند عزمی جهانی و منطقهایی است .سیاستگ راذ ی ی
مهاجرتی هم توسط نهادهای اروپایی انجام میشوند و هم توسط کشورهای اروپایی به صورت جداگانه .اصو ًالًال یکی
از معضالت سیاستگذاریهای مهاجرتی در اروپا نداشتن الگویی اروپایی و واحد است که انتقا یسب تاد ا رد ار یر   
سطح اروپا و جهان بر انگیخته است .سالهاست مقامات اروپایی با اتخاذ سیاستهای مهاجرتی محدود و بسته ،مانع
یشوند .در چنین شرایطی شاهد افزایش مها ترج
از حضور قانونی مهاجرین در خاک خود م 

ی ب تمس ه   
غیرقا نون ی ی

کشورهای اروپایی هستیم .وقوع فاجعه در سواحل المپدوزا ایتالیا و مرگ بیش از  300نفر در پی غرق ش یتشک ند   

حامل مهاجرین شاهد این مسئله است .جوديت ساندرلند ،1جانشين معاون امور اروپاي غربي دیدهبان حقوق بشر با

انتقاد از اتحاديه اروپا ميگويد اين اتحاديه بيشتر از اين که به فکر کمک به مردمي باشد که از کشورهاي جنگزده و
فقير فرار ميکنند درباره امنيت مرزهاي خود نگران است افزود« :سران اتحاديه اروپا بايد ب دقا ه ا  رتارف يم از ا رب از     
تأسف دست بزنند و به اقدامات قاطع براي کمک به جلوگيري از مرگ تعداد بيش دهعتم ايرد رد نارجاهم زا يرت     
باشند (.)Fillmore, 2016, p. 32
. Judith Sunderland

1
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 -3بحران مهاجرت و مرزهای خارجی اتحادیه اروپا
با توجه به شکلگیری اروپای بدون مرز و رفت و آمد آزادانه در درون مرزهای این منطقه ،عبور و مرور در مرزهای
خارجی این اتحادیه از اهمیت باالیی برخوردار شده است و تأثیر آن نیز فراگیر خواهد ب دو ؛؛ ز رجاهم دصقم اری ان    
غیرقانونی کشورهای مرفه اروپایی است هرچند مبادی ورود کشورهای جنوبی و شرقی است .به عنوان مثال یکی از
نمودهای سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا پیمان شنگن یا همان«پیمان مرزهای آزاد» است .بر اساس مفاد ا ،نامیپ نی   
شهروندان کشورهای عضو بدون اخذ روادید میتوانند به این کشورها سفر کنند .در مقابل تقویت ت رد یتینما ریباد   
مرزها به ویژه در مرز با کشورهای غیراروپایی مانند اوک و سورالب ،نیار

 ناتسبرص از  یطیارش هلمج ا هک تس    

   

کشورهای خواستار پیوستن به شنگن باید آن را رعایت کنند .در واقع سیاستتتها  عونتم یترجاهم ی و مهان  اه گن     
باعث میشود که مرزهای جنوبی و شرقی اتحادیه اروپا که دروازههای ورود مهاجران به اروپا به شمار میروند (مثل
مرزهای ایتالیا و مالت) برجسته گردند به نحوی که اقدامات مرزی این کشورها بر کل اروپا ت تشاذگ دهاوخ ریثأ ؛؛؛ ؛؛؛؛
بنابراین کنترل بهتر و کارآمدتر مرزهای خارجی اتحادیه نیازمند همکاری کشورهای شمال خواهد بود .در این راس ات
اتحادیه اروپا به منظور مبارزه مؤثرتر با پدیده فزاینده مهاجرتهای غیرقانونی و جلوگیری از وقوع فجا ا یشان عی زز ززز
این پدیده از جمله غرق شدن کشتیهای حامل مهاجران ،یک سامانه نظارتی جدید در مرزهای جن لاعف دوخ یبو    

کرد .عملیاتی شدن این سامانه نظارتی جدید بر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا که به یوروسور 1مع نیا تسا فور    

امکان را خواهد داد که پیوسته از خطرات و مشکالت احتمالی موجود در مرزهای خارجی اتحادیه آگاهی یابند و بنا
به شرایط موجود به کشورهای دخی میمصت دنهد هزاجا ل ا مزال ت

دننک ذاختا ار

(((((( ((((((( Migration to the EU: five

.)persistent challenges, 2018, p.23
یهای اتحادیه اروپا
تگذار 
-4تأثیر بحران مهاجرت بر سیاس 
هنگامی که یک کشور جدید به اتحادیه اروپا میپیوندد شهروندانش از هما ادنورهش قوقح ن ن یاهروشک رگید       
عضو ،از جمله آزادی تحرک نیروی کار بهرهمند میشوند .این اصل به خودی خود مش دن لک ا ما ،در ا ارحب  نننن نننننهای
اقتصادی و افزایش بیکاری انبوه منجر به درک تحرک کار به عنوان تهدیدی برای ثبات بازار کار میشود .ب ونع ه ان   

مثال هنگامی که یونان (  ،) 1981پرتغال(  ) 1986و اسپانیا(  ،) 1986به اتحادیه اروپا پیوستندموافقتنامههای انتقالی 2به
اجرا گذاشته شد .این موافقتنامهها تحرک کارگران یونانی ،پرتغالی و اسپانیایی را ب دودحم ینامز هرود کی یار     
نموده است که به عنوان نوعی اقدام احتیاط محسوب میشود .بیست سال بعد زمانی که موضوع جابجایی نیروی کار
در دستور کارهای سیاسی باال گرفت و بحث در مورد گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق مط ش حر دد ددد ب فالخ ر   
گذشته ،دول مرفه توسعهیافته در اتحادیه اروپا میبایست مرزهای داخلی خود را با کش هتفای هعسوت رتمک یاهرو     
یرس .دی
برای اولین بار به اشتراک میگذاشتند؛ بنابراین احتما ًالًال هجوم مهاجران نسبت به گذشته زیاد دت م رظن هب ر یییی یییی
متقاب ًالًال ترس مردم توسط رسانهها و سیاستگذاران به طور یکسان افزایش یافت .در واکنش ب حتا سرت نیا ه ا هید     
1 - Eurosur
2 - transitional agreements
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اروپا تصمیم گرفت موافقتنامههای انتقالی را برای همه اعضای جدید به اجرا بگذارد ،به استثنای مالت و قبرس که
با توجه به اندازه کوچکشان نادیده گرفته شدند(.)Managing Migration in all its aspects, 2018, p.1-8
ب -تأثیرات منفی بحران مهاجرت بر همگرایی اروپا
 -1تأثیر بحران مهاجرت بر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا
به طور کلی در محافل علمی و سیاسی ،اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر بینالمللی متفاوت و متمایز قلم هدش داد   
است .عنوانهایی چون قدرت مدنی ،قدرت نرم و اخیرًاًا قدرت هنجاری ب  هاگیاج فیصوت یار ا حت ا پورا هید ا رد       
روابط بینالملل به کار رفته است .مانرز که در نوشتههای خود توجه خاصی به اتحادیه اروپا به عن رگیزاب کی ناو    
هنجاری دارد ،در معرفی اتحادیه اروپا به عنوان قدرت هنجاری آن را به عنوان یک بازیگر متما  هب لی شش ش ششششکل ده ،ی
ینمایددد
القاء ،نشر و هنجاری نمودن قواعد و ارزشها در امور بینالمللی از طریق ابزارهای مسالمتآمیز توص م فی یی یی
تان و نوناق تیمکاح ،یسارکومد :زا د   
( .)Carrera et al., 2015, p.10مهمترین مؤلفههای قدرت هنجا رابع یر تت تت
حقوق بشر ،حفظ صلح ،حل و فصل منازعات منطقهای ،تقویت نقش سازمان ملل و کمک به کشورهای کمتر توسعه
یافته .حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که وضع فعل ب یریثأت هچ ترجاهم ی ر تردق  یراجنه        

توزیر مالت گفته است آبهای اروپایی نزدیک به آفریقا کی هب     
اتحادیه اروپا میگذارد؟ جوزف موسکات ،1نخس 

تها رد ییاپورا ی   
یبرن لود هک د تتت تتت
گورستان تبدیل شده است و فریاد هزاران نفری که در بازداشتگاههایی بهسر می ی
یرسددد در واق ههجاوم عون ع    
کشورهای شمال آفریقا برای مهاجران غیرقانونی ساختهاند هم به گوش اروپائیان نمی ی
اتحادیه اروپا با مسئله بحران مهاجرت که عمدتًاًا آن را به عنوان ابزاری کنترل ش رب و هد ا هب ی ب  عفانم دو ا صتق ا ید      
داخلی خود نگریسته و در برخورد با این مسئله گزینشی ،پراکنده و سلیقهای جهتگی دومن یر هه هههان تاریثأت هب و د    
جمعی سیاستهای مهاجرتی جداگانه بر حقوق مهاجران و اتخاذ سیاستهای مهاجرتی مشترک از طرف دیگر توجه
ننمودهاند باعث شده است که او ًالًال قدرت هنجاری اتحادیه اروپا بیشتر حالت شعاری داشته باش رگید فرط زا و د    
زمینه پذیرش آن در میان ملل مبدأ مهاجران و جوامع جهان سوم با تردید مواجهه گردد.
 -2مهاجرت و اروپای بدون مرز
ق جها و ینوگمه زا ن
قاره اروپا به دلیل ساختار فرهنگی و نژادی آن نس طانم رگید هب تب قققق قققق

ب یگچراپکی ی یرتش     

برخوردار است .در این راستا پس از پشت سر گذاشتن تجربیا ین ساسحا و یناهج گنج ود خلت ت از  هب ا نی         
همگونگی شاهدیم که در سال  1985میالدی در اجالس سران کشورهای عضو بازار مشترک اروپا دنور نالیم رد     
عملی طرح اروپای واحد که پس از تصویب در مجالس  12کشور عضو اتحادیه اروپا از اول ژوئیه  7 98 1به اجرا در
آمده بود آغاز گردید .پیشتر در  5دسامبر  1982میالدی در اجالس سران کشورهای عضو بازار مشترک در کپنهاک
پیشنهاد شده بود که تجدید نظری اساسی در عهد نامه سال  7 95 1میالدی رم صورت گیرد و متعاق  نیا ب پپ پپپیش داهن
سران دولتهای عضو در  30ژوئن  1985میالدی در میالن فکر تجدید نظر در عهد نامه رم را م رارق بیوصت درو    
دادند .به موجب این سند تمامی موانع جغرافیایی ،فیزیکی ،گمرکی ،فنی ،مالی و اصو ًالًال کلی وم ه ا ب هک یعن ه یعون      
. Joseph Muscat
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وجود یک بازار مشترک واقعی ،داخلی و واح  یفن ار د مم م ممممیکن یاپ ات د ا لاس ن     

 1992بایس  فذح یت

محدودیتی در خصوص جابجا رفا یی ا مرس ،د ا یم زا ار تامدخ و الاک ،هی ان رب         دارن  د ( (رض ،ی

وو ووو هرگونه

 ،4931ص.)02.

برخورداری از مزایای سیستم رقابت آزاد اقتصا و رازاب نیا ساسا ید ا گرزب و دح یاپورا .تسا دب و زرم ن      

    

کارکردهای مرزها در مفهوم سنتی آن را که با ابزارهای گمرک ،تعرفههای گمرک یداور ،تایلام ،ی د ابدید و  نننن نننننهای
نظامی بر تعاملهای میان دولتها نظارت میکنند را کم رنگ نموده است .با وجود روند ایجا زرم نودب یاپورا د     
ینماین رد و د
شاهدیم که کشورهای اروپایی هر کدام به صورت جداگانه سیاست مهاجرتی خاص خود را دنبا م ل یی یی
واقع سیاستهای مهاجرتی استثنایی بر مفهوم اروپای بدون مرز میباشند .به عنوان مثال نخس ريزو ت    انگلس نات در
تها براي دريافت مزاياي رفاهي از سوي تمام کارگران مهاجر
مقالهاي در نشريه فايننشال تايمز از يک سري محدودي 
در انگليس خبر داد .دیوید کامرون 1گفت ،بر اساس قوانين جديد ،مهاجران اتحاديه اروپا نميتوانند در مدت سه ماه

ت مزاياي
اول اقامت خود در انگليس ،ادعاي مزاياي خارج از کار داشته باشند .وي همچنين اظها خادرپ ،تشاد ر تتت تتت
اجتماعي به اتباع اتحاديه اروپا که در انگليس بيکار هستند بعد از شش ماه ماه متوقف خواهد شد مگر اينک ناوتب ه ند   
ثابت کنند که چشم اندازي واقعي براي شاغل شدن دارند .اتخاذ ا رجاهم ربارب رد تسایس نی ا چ اراکشآ ن ا یشل       
اساسی در برابر مفهوم اروپای بدون مرز بوده و نشان میدهد که سیاست مهاجرت در اروپا واقعیتی ناهمگون و فاقد
انسجام دارد که تحت سلطه سیاستهای مهاجرتی ملی کشورهای عضو آزادی رفت و آمد در اروپای ب ار زرم نود   
محدود مینماید.
 -3بحران مهاجرت و روابط اقتصادی کشورهای اروپایی
از یک طرف جمعیت در اتحادیه اروپا به سرعت در حال پیر شدن است و بیکاری در بس وضع یاهروشک زا یرای

   

اتحادیه اروپا باال است و کمبود متخصصین حرفهای و همچنین افرادی که مایل به گرفتن دستمزد کم و شغل س حط
پایین هستند وجود دارد .مهاجرت ابزاری برای غلبه بر حداقل برخی از این مشکالت در کوتاهمدت است .از ط فر
دیگر همه نوع ترس وجود دارد که مرزهای باز منجر به تحریف بازار کا اظن یشاپورف ،ر مممممممهاای امنی ،یعامتجا ت   
تگذاری در این زمینهها کند و پرزحمت است که
نرو سیاس 
خطرات امنیتی شدید و سست شدن هویت میشود .ازای 
مباحث مربوط به مهاجرت اروپا و سیاست پناهندگی این امر را نشان میده ود لباقت دهاش بوچراچ نیا رد .د   

  

تهای
گفتمان سیاسی متناقض-1:اروپای بدون مرز و -2اروپای امن هستیم؛ بنابراین در واق ایس ذاختا یانبم ع س تتتت تتتت
مهاجرتی گوناگون و ناهمگون در میان کشورهای اروپایی محاسبات اقتصادی است و در واقع میتوان گف رد هک ت   
اروپای معاصر وظایف نگهبانی محدود به مرزهای خارجی نیست ،بلکه تمرکز ب ن هب یسرتسد ر ه دا ها تامدخ ی      
عمومی ،نظامهای امنیت اجتماعی و خدمات رفاهی ،بازار کار و همچنین موقعیتهای کلیدی در نظام سیاسی را نیز
شامل میشود .کنترل از سازمان بازرسی کار ،سازمانهای مسکن عمومی و رفاه و بخش امنی یاج هب یعامتجا ت     
تها بوچراچ رد    
نگهبانان مرزی اعمال میشود( .)Maldini et al., 2017, p.64با توجه به اینکه بخشی از مها رج ت ت
کجان هب
تها  یترجاهم ی ی ککک ککک
روابط اقتصادی کشورها انجام میشود اتخاذ محدودیتهای مهاجرتی در قالب سیاست ت
-David Cameron
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باعث اعمال مشابه از سوی سایر کشورهای منطقه میشود و روابط اقتصادی را در حالتی از مخاصمه و بیاعتما ید
فرو خواهد برد و کشورها در روابط اقتصادی خود از سیاست مهاجرت به عنوان ابزاری ب و ندز هبرض یار

نتفرگ    

امتیاز از رقبا استفاده خواهند کرد.
-4تأثیر بحران مهاجرت بر سیاست هویتی کشورهای اروپا
بحران مهاجرت تاکنون تأثیرات مختلفی بر کشورهای اروپایی داشته است که یکی از این ابعاد هویت اروپایی و نیز
هویت کشورهای این منطقه است .در واقع کشورهای اروپایی به مهاجرت به عنوان ابزاری برای بازسا هعسوت و یز   
اقتصادی مینگریستند و در این زمینه فاقد برنامه بلند مدت برای مهار جوانب مختل زا هلئسم نیا ف لباقت هلمج      
فرهنگی و هویتی مهاجران عمدتًاًا مسلمان عرب تبار ،آفریقاییتبار و آسیاییتبار بودن  دننام ییاهروشک .د ا سیلگن ،،،،، ،،،،
فرانسه و آلمان رویکردهایی را برای مقابله با این وضعیت پذیرفتهاند که الگوی فرانسوی بر همانندسازی تما رایع م   
خارجیان با هویت ملی فرانسه ،الگوی انگلیسی بر تضمین نسبی هویت جامعه مهاجررران و الگ ادج رب یناملآ یو     
انگاری و طرد مهاجران استوار است (. )Maldini & Takahashi., 2017, p.57بنابراین بعد از سپری شدن امواج سه
  

گانه مهاجرتی (مهاجرات کارگران ،پیوستن خانوادهها ،مهاجرت پناهندگان و آوارگان) با پایا زا یکی درس گنج ن

مهمترین عوامل شکل دهنده سیاستهای مهاجرتی کشورهای اروپایی مسئله هویت است و به عبارت دیگر سیاست
مهاجرت در کشورهای اروپایی بعدی هویتی پیدا میکند .در واقع از باعث شده است که کشورهای اروپا تیوه یی   
خود را در خطر دیده و در نتیجه جنبشهای راست افراطی و ض رک ادیپ شرتسگ اپورا رد یترجاهم د د ددددد ددددددده است
(محمدنیا ،5931 ،ص.) 79 .
 -5بحران مهاجرت و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا
تهای
در مورد تأثیر بحران مهاجرت بر سیاست امنیتی اتحادیه اروپا بایس هک دومن هجوت یت یس ءوس تارثا اس تتتتتتت تتتتتتت
مهاجرتی جداگانه و پیروی ننمودن از یک سیاست مهاجرتی واحد و اروپایی تهدیدات امنیتی جد رف ار یدی ا یور    
طگرایی و جنبشهای راست افراط رد ی
کشورهای این منطقه قرار داده است .تهدیداتی مانند ناامنی هویتی ،رشد افرا 
داخل کشورها و در سطح اتحادیه اروپا ،نضج گرفتن دوباره جنبشهای نژادپرستانه و ضد مهاجرتی و نی نارجاهم ز   
غیرقانونی از جمله این تهدیدات به شمار میروند که بیم آن میرود در آینده به تهدیدات جدی حتی برعلی دنور ه   
همگرایی اتحادیه اروپا تبدیل گردند .در واقع این مسائل سبب شده است ک یدهت عبانم ه د زین یلخاد 

نیودت رد       

تها وضع ی   
سیاستهای امنیتی اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود .در این رهگذر وزرای کش لود یرتسگداد و رو تتت تتت
مسئولیت تدوین و پیشبرد سیاستهای مهاجرتی اتحادیه را عهدهدار بوده و با نگاهی سیاس هب ترجاهم یقلت و ی

   

مثابه تهدیدی امنیتی به طراحی و توسعه راهکارهای واکنشی و محدودسا یترجاهم کرتشم تسایس هصرع رد ز      
تهای عضو بوده است .هر چند اتحادیه هن زو
پرداختهاند .هدف از این تکاپو ،تقویت حوزه مانور و آزادی عمل دول 
ینماید (.)Dimitriadi, 2016, p.7
از سیاست مهاجرتی واحد و یکپارچهای پیروی نم 
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 -6تأثیر بحران مهاجرت بر احزاب سیاسی کشورهای اروپایی
در حالی که افزایش سریع سهم مهاجران در جمعیت اروپا چالشهای سیاسی بزرگی شامل جذب ،آموزش و اشتغال
ش همزماننن اح از ب ب
ب
را برای کشورهای اروپایی به وجود آورده است برای بسیاری از ناظران چالش اساسیت زفا ر ای شش شش
جناح سیاسی راست افراطی است.
جدول شماره  -2مهمترین احزاب راست افراطی اروپا
کشور

حزب راست افراطی

اتریش

حزب رهایی اتریش( )FPOو اتحاد برای آینده اتریش()BZO

بلژیک

والم بلو /والم بلنگ()VB

سوئیس

حزب مردم سوئیس( ،)SVPحزب ملی سوئیس( )PNOSو حزب سوسیال دموکراتها()SD

دانمارک

حزب مردم دانمارک( )DFو حزب ترقی دانمارک()FP

آلمان

حزب دموکراتیک ملی آلمان( )NPDو جمهوری خواهان()REP

فنالند

حزب فنالندیها( )PSو فنالندی چشم آبی -سفید پوست()SKS

فرانسه

جبهه ملی( ،)FNجنبش ملی حزب جمهوری خواه( )MNRو جنبش برای فرانسه()MPF

مجارستان

حزب عدالت و زندگی مجارستانی( )MIEPو جنبش برای مجارستان بهتر()Jobbik

ایتالیا

جنبش اجتماعی  -شعله سه رنگ( )MS-FTو اتحادیه شمالی()LN

هلند

فهرست بيم فورتاين ( )LPFو حزب برای آزادی()PVV

نروژ

حزب پیشرفت()FRP

پرتغال

حزب ملی احیاء ()PNR

سوئد

دموکراتهای سوئد()SD

بریتانیا

حزب استقالل بریتانیا( )UKIPو حزب ملی انگلیس()BNP

Source: Davis & Deole, 2017: 1-3

عالوه بر ظهور چالش احزاب راست افراطی ،اجماع چپ میانه حول محور نهادهای اروپایی نیز تحت تأثثیر تص یم ممم
بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا دچار چالش شده است .بحران مهاجرت همچنین پرسشهای بنیادینی مربوط بههه
ت نشاننن
ت .مطالعات ت
نقش هویت قومی در جوامع اروپایی و پتانسیل درگیریهای قومی در اروپا را بوجود آورده است ت
ی
ی اروپایی ی
میدهد که افزایش مهاجران نقش مهمی در موفقیت کنونی احزاب راست افراطی در تعدادی از کش اهرو ی ی

ایفا کرده است :به عنوان پژوهش هاال و همکاران (  )71 20در مورد اتریش؛ دوستمان و همکاران(  )61 20و ها ومر ننن-
(  )71 20در مورد دانمارک ،اتو و آستین هارت( )4102در شهر هامبورگ(آلمان) ،سیکیرس و واس یکالی سسس(  )61 20در
یونان ،بارون و همکاران (  )61 20در ایتالیا؛ برونر و کوهن( )4102در سوئیس و بکر و فتزر(  )61 20در انگلستان.
جدول شماره  -3سهم آراء احزاب راست افراطی اروپا در انتخابات پارلمانی ملی در دوره زمانی 017 2-2002
کشور

انتخابات 1

انتخابات 5

انتخابات 6

اتریش

01/10

15 / 15

28 /42

42/ 04

-

-

انتخابات 2

بلژیک

13 / 57

13 / 96

8/ 27

3/ 67

-

-

سوئیس

27 /17

29 / 46

26 /8

29 /5

-

-

1/9

3/5

-

-

21 /1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

آلمان

0/3

1/9

دانمارک

13 /3

13 /9

فنالند
فرانسه

1/8

12 / 32
19 / 04

71/ 65

13 /6

13 /2

بریتانیا

2/9

5

12 /6

1/9

مجارستان

4/6

1/7

16 /7

ایتالیا

5/81

هلند

13 / 23

4/2

71

5/ 88

انتخابات 3

انتخابات 4

01/ 73
5/7

4/ 21
6/1

نروژ

22 / 06

22 / 91

پرتغال

0/ 09

0/ 16

0/2

2/39

5/7

سوئد

1/4

16 / 35

02/ 22
-

-

15 / 45
-

01/ 08

13 /1

-

-

0/ 31

0/5

-

12 / 86

-

-

)Source):Davis & Deole, 2017: 1-3
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 -7بحران مهاجرت و بحران اقتصادی کشورهای اروپایی

بر اساس مطالعه انجام گرفته توسط او .ایی .سی .دی 1.در سال  4102میالدی ،در ده سال گذشتههه مها ارج ننن ح ود دد
ت).
 70درصد از افزایش نیروی کار اروپا را به خود اختصاص دادهاند(در ایاالت متحده رقم مربوطه  47درصددد است ت

ی پناهن گد ییی و
تهای ی
بحران مهاجرت باعث افزایش هزینههای عمومی کشورهای اروپایی برای رسیدگی به درخواست ت
تأمین شرایط امن برای اقامت پناهندگان شده است .هم اتحادیه اروپا و هم دولتهای اروپایی کمکهایی را به برخی
ی دی
کشورهای مهاجرت فرست و همچنین به کشورهای واسطه مانند ترکیه انجام دادهاند .بر طبق گزارش او ای سی ی
آلمان 0/5 ،درصد از تولید ناخالص داخلی  61 20و  71 20میالدی خود را به رفع نیازهای اولیههه پناهجویاننن و ادغا ممم
آنها در بازار کار اختصاص داده است .همچنین اتریش  0/3درصد و سوئد  0/9درصد از تولید ناخالص داخلی خود
ی در
را در سال  61 20میالدی به مهاجران اختصاص دادهاند .دولت ترکیه از سال  11 20میالدی به پناهن اگد ننن س رو ی ی
یکند که برابر با  0/8درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  4102میالدی است .پ هوژ شششها
ترکیه کمک م 
نشان میدهد که بحران مهاجرت بر سطح دستمزدها و نیز فرصتهای شغلی برای بومیان و مهاجران قدیمیتر و کم
مهارت تأثیر منفی گذاشته است اما برای شاغالن آموزش دیده و مشاغل سطح باال از طریق فراهم آوردن نیروی کار
یدی ارزان دارای تأثیر مثبتی بوده است .بحران مهاجرت هم چنین نیروی کار بومی را از بخش غیر رسمی بازار کار
خارج کرده و جای آنها را مهاجران گرفتهاند که این مورد در ترکیه که اکن  مین و ود نو م لی ی هدنهانپ و رجاهم نو      
سوری را در خود جای داده است به وضوح قابل مشاهده است (.)EEAG,2017:p. 82–101
نتیجهگیری
مهاجرت پدیدهای است که به ط و لومعم رو

رد یخیرات ار د دوجو اپو ا  هتش ا و تس زا یتح

زا یرایسب رظن        

  

کارشناسان و پژوهشگران ،اروپا بیشتر از آن که از این پدیده متضرر شود منتفع گردیده اس ترجاهم نارحب اما .ت     
مورد نظر این مقاله سرازیر شدن حجم میلیونی و انبوه آوارگان و پناهندگان در بازه زمانی عمدتًاًا هلاس کی    -4102
یرس رحب د ا فلتخم داعبا روکذم ترجاهم ن       
 51 20میالدی را نشان میدهد .فرضیه مقاله این است که به نظر می ی
همگرایی اروپا را متأثر میسازد .برای آزمون این فرضیه از رویکرد نظری سیستم مهاجرت ما .دش هدافتسا جنوبوگ    
بدین منظور بحران مهاجرت به عنوان سیستمی در نظر گرفته شد که با ابعاد مختلف حیات اروپای همگ هب هدش ار    
عنوان محیط سیستم دارای تبادل و تأثیر و تأثر است که در نتیجه آن هم سیستم تغییر میکند و هم محیط سیستم .به
طور کلی بروندادهای بحران مهاجرت  51 20میالدی به عنوان سیستم مورد نظر این مقاله در قالب مواردی همچ نو
مهاجرت غیر قانونی ،انبوه و غیر قابل کنترل و غیر الزم به محیط سیستم ک  اپورا هیداحتا ه ا و تس ا  و در د لباقم ر      
بروندادهای اتحادیه اروپا نیز در قالب ناامنی ،بیکاری ،تورم ،کسری بودجه ،ناامنی فرهنگی و هویتی و تروریس هب م   
درون سیستم فرستاده شدهاند .بازخورد حاصل از این تعامل منفی است؛ زیرا سیتم مهاجرت که تاکنون دارای بازخور
مثبت برای سیتم و محیط بوده است اکنون با بحران پیش آمده در آن دچار انحراف از اهداف شده است .این انحراف
تأثیرات چندی بر ساختارهای همگرا شده اتحادیه اروپا دارد که مهمترین آنها در یازده مورد بررسی شد.
. OECD
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