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 المللي از خاورميانه به اروپاهاي بينهاي سياسي مهاجرتبازتاب
 

 .سکاديار جغرافياي سياسي دانشياه تربيت مدرح، ت ران، ايرانا -  ا راهيم روميناکتر د                 

 .آموخکه جغرافياي سياسي دانشياه تربيت مدرح، ت ران، ايراندانش -سيده زهرا علوي شوشتري 

 .اسکاد جغرافياي سياسي دانشياه تربيت مدرح، ت ران، ايران -نيادکتر محمدرضا حافظ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 09/02/1399تاريخ پذيرش:                             03/12/1398تاريخ دريافم:
  چكيده

. است اجباري يا داوطلبانه شکل به شود،مي ياد آن از مهاجرت بعنوان که جغرافيايي فضاي در انسان جاييجابه

 و يمن سوريه، عراق، افغانستان، کشورهاي در منازعات ها وجنگ واسطه به خاورميانه منطقه اخير، هايسال در

 اين شهروندان از ايگسترده بخا دليل همين به. با چالا مواجه شده است افراطي هايهگرو ظهور و مصر؛

 قاره. اندکرده مهاجرت برخوردارند، مطلوبي اقتصادي وضعيت و سياسي ثبات از که جهان مناطق ساير به منطقه

 مسئله اروپا آن در اسيسي هايبازتاب رو بررسياز همين. ها بوده استاين مهاجرت اصلي مقاصد از يکي اروپا

 اطالعات گردآوري انجام شده، شيوه تحليلي - توصيفي روش، از استفاده با است. اين تحقيق حاضر پژوها

 دهدمي نشان پژوها نتايج. است آوري شدهجمع اينترنتي منابع و مقاالت اسناد، اي بوده که با استفاده ازکتابخانه

راست،  احزاب روزافزون گيريهاي اخير، قدرتبويژه موج مهاجرت هاي گسترده در اروپابا ورود مهاجرت

هاي واگرايانه هاي ناشي از آن و در نهايت رشد انديشهگرايي و حساسيتنسبت به مهاجران، تشديد ملي خشونت

 .است اروپا به گسترده هايمهاجرت پيامدهاي از اروپا اتحاديه در

 

 .وپا، بازتاب سياسيمهاجرت، خاورميانه، ار واژگان کليدي:
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 مقدمه .1

براي سازگاري با محيط و فايق را هايي بوده که انسان مهاجرت يا کوچ کردن همواره يکي از راه

پس از ساکن شدن  اين حرکت، (.Salehi Amiri,2009:42)ها کمک کرده استآمدن بر دشواري

 از مهاجرت، واژه کاربرد. است هاي آن تغيير کردهها نيز ادامه يافته، اما علل و محرکانسان

 ,Zarqani and Mousavi)است متفاوت نيز کشور يک درون در حتي يا و ديگر کشور به کشوري

فرهنگي تصميم به هاي باارزش ها يا هدفمهاجران بر اساس سلسله مراتبي از ارزش (.2013:9

(، 1985سا )شناس فرانسوي، روالن پرجمعيت (.Shabanlou,2001:14)گيرندمهاجرت مي

داند که تغيير دائمي يا طوالني محل اقامت معمولي فرد ها ميمهاجرت را حرکات افراد يا گروه

الف( دائمي  را به دنبال دارد. به نظر وي در تحليل حرکات مهاجرتي به سه نکته بايد توجه کرد:

له زماني و فاصيا طوالني بودن مدت اقامت در محل جديد؛ ب( وجود فاصله مکاني؛ ج( وجود 

جايي از يک مکان به مکان شامل جابهيند مهاجرت آفر (.Zanjani,2001:6)زمان انجام مهاجرت

 Dubey and) رسدديگري است که مکان دوم در اغلب موارد بهتر به نظر مي

Mallah,2015:228). که از يک مکان به مکان ديگر، براي يافتن شغل  است خصيمهاجر نيز ش

  (Oxforddictionaries.com and UN,1998:9).کندهتر حرکت مييا شرايط زندگي ب

بندي مهاجرت، انگيزه يا محرک است که فرد را به حرکت از هاي طبقهترين مالکيکي از مهم

جدول تواند در مبدا و مقصد ريشه داشته باشد. دارد. اين مالک ميمکاني به مکان ديگر وا مي

 دهد. ميهاي مهاجرت را ارائه انگيزه( 1)
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 هاي مهاجرت: انگيزه(1)جدول

 عوامل جاذبه عوامل دافعه انگيزه

      
ي و 

صاد
اقت

 

   
ت
جمعي

شناختي
 

نبود فرصت هاي شغلي، فقر، بيکاري، نرخ باروري باال، جمعيت رو 

سيله وبه افزايا، تورم، عدم تناسب درآمد با هزينه، مشکل مسکن و 

 نقليه

دورنماي دستمزد باالتر، فرصت هاي شغلي مطلوب، 

اي، پتانسيل بهبود سطح زندگي، رشد شخصي و حرفه

فقدان سالمت عمومي و آموزش و پرورش، استقالل در 

 کار و آزادي شغلي

       
سياســــــــي

مناقشه، خشونت، حکومت ضعيف، فساد، نقض حقوق بشر، جنگ،  

ايتي از ناامني سياسي، عدم ثبات سياسي، عدم آزادي سياسي، نارض

عملکرد نهادهاي حکومتي، انقالب، کودتا، نبود فضاي مناسب فعاليت 

 سياسي

ايمني و امنيت، آزادي سياسي، نظم عمومي، دموکراسي، 

 شفافيت، ثبات سياسي

       
اجتماعي و فرهنگي

 

ار تبعيض بر اساس قوميت، جنسيت، مذهب و مانند آن، نگراني از آز

زن مذهبي يا سياسي، توزيع نامتوا و شکنجه بر اساس عوامل نژادي،

ت ثروت، عدم امنيت در جامعه، کمبود امکانات زندگي، عدم امکانا

پژوهشي و آموزشي، پايين بودن کيفيت نظام آموزشي، سطح باالي 

 جرم و جنايت، اختالفات قومي، خدمت سربازي، فساد اداري، نبود

 قاتيساالري، افزايا فاصله طبشايسته

 بهتر بهداشتي و آموزشي، زير امکانات رهايي از تبعيض،

هاي عالي، استاندارهاي هاي خوب، بيمارستانساخت

باالي زندگي، جذابيت جامعه مقصد، دوستان و 

پذيري، قوانين مهاجرتي آسان، ، ادامه خويشاوندان، مهاجر

تحصيل، ميل به تغيير و ترقي در زندگي، وجود امکانات 

 تفريحي بيشتر

     
ت
زيس

محيطي
آلودگي، خشکسالي، شرايط آب و هوايي نامساعد، کمبود آب،  

 آلودگي آب، سيل، زلزله،

هاي زراعي خوب، خطرات طبيعي اقليم مناسب، زمين

 کمتر

Sources: (Moqadas and Sharafi, 2009), (Seifi and Khaleginejad, 2016), (Zarqani et al,2016), (Mansoor 

and Quillin, 2006), (Dubey and Mallah, 2015) 

 

 لمروق حقوقي، انگيزه، شکل، ماهيت، زمان، مبناي بر نيز را مهاجرت از ديگري بنديتقسيم

 .( آمده است1)شکل در که گرفت نظر در سياسي -جغرافيايي
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 سياسي -قلمرو جغرافيايي و (: مهاجرت مبناي زمان، ماهيت، شكل، انگيزه، حقوقي1شكل)
 

Source: (unesco.org and refugeesmigrants.un.org), (Wickramasinghe and Wimalaratana, 2016), 

(Zarqani et al, 2016), (Hanlon and Vicino, 2015). 

( و اين از روند 2افتد)جدول جمعيتي در سراسر جهان اتفاق مي هاي گستردههر ساله جابجايي

 هاي مقصد است. رو به گسترشي برخوردار است که تابع تحوالت مبدا و جذابيت

 الملليمناطق مقصد مهاجران )+ پناهندگان( بين: (2)جدول

مناطق مقصد مهاجران 

 الملليبين

المللي )هزار تعداد مهاجران بين

 نفر(

المللي از کل درصد مهاجران بين

 جمعيت

المللي متوسط سن مهاجران بين

 )سال(

 2000 2017 2000 2017 2000 2017 

 39.2 38.0 3.4 2.8 257.715 172.604 جهان

 40.6 38.5 14.1 9.6 164.847 100.405 کشورهاي با درآمد باال

 37.3 38.5 1.4 1.4 81.440 64.042 کشورهاي با درآمد متوسط

 29،8 27،1 1،6 1،8 10،915 7،733 کشورهاي با درآمد پايين

Source: (United Nations, International Migration Report,2017:25) 

زمان
تغییر کشور یا محل اقامت برای یک سال یا بیشتردائمی

ماه12الی 3جابه جایی هایی با مدت موقت

ماهیت
اغلب به علت مسائل اقتصادی صورت می گیردبه دنبال خواست و تصمیم مهاجر و ارادی

به دلیل عوامل الزام  آور خارجی مانند جنگ، درگیری، فجایع زیست محیطی یا طرح های توسعه ای اجباری

شکل
جابه جایی افراد چه به صورت انفرادی و چه به صورت خانواری یا تعدادی از اعضای خانوارها باهمفردی

گروهی
اغلب جنبه استعماری داشته در مواردی جنبه سیاسی می یابد و از . انبوهی از انسان  ها را شامل می شود

. عدم پذیرش نظام جدیدی که در  سرزمین مبدا روی کار آمده، نشات می گیرد

انگیزه

اقتصادی
تصادی،  در مهاجرت اق. جهت ارتقای استانداردهای زندگی ناشی از درآمد بیشتر و امکانات بهتر

.  اولویت به منافع اقتصادی داده می شود

عی بهتربه دلیل تشکیل خانواده، پیوستن به خانواده، اقلیم مناسب تر، شرایط اجتمااجتماعی

به دلیل جنگ های داخلی و یا تبعیض سیاسیسیاسی

حقوقی
.فرد دارای مجوز ورود و اقامت از طرف کشور میزبان استقانونی

.فرد مجوز ورود به یک کشور را ندارد یا تاریخ اقامت او به پایان رسیده استغیر قانونی

سیاسی-قلمرو جغرافیایی
حرکت و اسکان مجدد افراد در داخل یک کشورداخلی

. بین دو کشور مستقل انجام می گیرد و عبور از مرز بین دو کشور مطرح استبین المللی

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow2&q=Thomas+J.+Vicino&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEouKDcxiM9S4tLP1TdINo5PMTDXkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axCoQkpGfm1is4KWnEJaZnJmXv4OVEQCye3bdUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiGhL3I5-TnAhV2ShUIHZX-DB0QmxMoAjAQegQIDhAE
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پناهجويان واژه ديگري که در ارتباط با تغيير مکاني انسان مورد استفاده است، واژه پناهجو است. 

اند و در المللي از مرز عبور کرده، تقاضاي پناهندگي کردهايت بينافرادي هستند که به دنبال حم

اين مفهوم خود داراي دو  (unesco.org).انتظار مشخص شدن وضعيت پناهندگي خود هستند

 :Ardalan,2008)است دولت قلمرو از خارج در پناهجويي. 2؛ سرزميني پناهجويي. 1 :شکل

953;Qari Seyed Fatemi,2009,423-425.) هاي مرتبط با مهاجرت از نوع برخي داده (3)دولج

 دهد. اجباري را نشان مي
 2017مهاجران اجباري و پناهندگان، آمار سال  (:3جدول)

 دهند.درصد از جمعيت جهان را تشکيل مي 3.4ميليون مهاجر )+ پناهنده( در سراسر جهان وجود دارد که  258

 شوندميجا نفر به طور اجباري جابه 44400روزانه 

 هاي سازمان يافته(اند )در نتيجه آزار و اذيت، درگيري و خشونتجا شدهميليون نفر در جهان به طور اجباري جابه 68.5به طور کلي 

 ميليون پناهنده در جهان وجود دارد که از اين ميان: 25.4

ميليون پناهنده تحت سرپرستي کميسارياي عالي  19.9

 پناهندگان هستند.

ليون پناهنده فلسطيني تحت سرپرستي آژانس امداد و مي 5.4

 اقدام سازمان ملل در خاور نزديک هستند.

 آيند:درصد( از کل پناهندگان جهان از پنج کشور مي 68بيا از دو سوم )

 سوريه

 ميليون 6.3

 افغانستان

 ميليون 2.6

 سودان جنوبي

 ميليون 2.4

 ميانمار

 ميليون 1.2

 سومالي

986400 

ها ميليون درخواست براي اولين بار داده شده است.اين درخواست 1.7اند که از اين ميان ون نفر درخواست پناهندگي دادهميلي 3.1

 براي کشورهاي زير داده شده است:

 درخواست در 331700

 مريکاآاياالت متحده 

 درخواست در 198300

 آلمان

 درخواست در 126500

 ايتاليا

 درخواست در 126100

 ترکيه

Source: UNHCR, Global Trends (Forced Displacement in 2017:2-3; Migration and Remittances, 

2018, World Bank Group: 11) 

المللي ناشي از جنگ جهاني اول و دوم، موجب دگرگوني اساسي جغرافياي تحوالت سياسي بين

 :Hafeznia et al,2019)ستساختاري پيچيده کرده ا دارايو اين منطقه  سياسي خاورميانه شد

اين موصل، ترتيبات ارضي  1926و معاهده  1923لوزان در ، 1920معاهده سور در  (.23-25

 (.Abolhassan Shirazi et al,2012:35-36)منطقه را ترسيم کرده است

-Kazemi,2016:148)هاي ژئوپليتيکيثر از بنياناز سوي ديگر، رقابت قدرتي متأ 

151;Karimipour et al,2017:81-85)ثيرگذار بر آن متعدد و متکثر بوده و أ، و نيروهاي ت

غرب اي که جنوبترين فضاي تحوالت ژئوپليتيک جهان را شکل داده است، به گونهکانوني
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اي و جهاني در هر زمان آسيا، پتانسيل توليد بحران را در سطح محلي، ملي، منطقه

در  (.;Roumina,2015:55-69;Sardarnia,2013:238-246 Kaviani et al,2018:27-30)دارد

جنگ و درگيري  64، 1946 -2016هاي ، در فاصله سالجنوب غرب آسيا()مورد مطالعه فضاي

 (. 2)شکل رخ داده است
 ها در منطقه خاورميانه: تعداد جنگ(2)شكل

 
 (Source:systemicpeace.org) 

 يقروش تحق.2

 و مهاجران وضعيت که دليل اين به توصيفي. است تحليلي -توصيفي پژوها اين تحقيق روش

 که است تحليلي مبنا اين بر و است داده قرار ارزيابي مورد اروپا در را شرايط اين پيامدهاي

. است داده قرار تحليل مورد عقلي منطقه بر تکيه با را آن از برخواسته پيامدهاي و موجود شرايط

 پايه بر و انساني رفتار مبناي بر شده، آوريجمع اطالعات آن در که است کيفي تحليل شيوه

. است گرفته قرار تحليل مورد مقصد کشورهاي در مهاجر جمعيت حضور از ناشي رفتار کنا

 شکل هايارزش و هاواقعيت که کنندمي تأکيد نگرکل تفسير نوعي بر کيفي تحليل شيوه اين

 . گيرندمي نظر در يکديگر با آميخته و تفکيک غيرقابل صورتيبه را ميزبان جامعه در گرفته

ي تحقيقچارچوب نظر .3 

اي مهاجران نيروي کار، مهاجران برگشتي، مهاجران زنجيره؛ داراي چهار نوعالمللي مهاجران بين

مهاجران ورد مطالعه اين پژوها است. و مهاچران اجباري هستند که نوع آخر بعنوان موضوع م

به دليل  . آنانکنندکه به عنوان پناهجو، پناهنده و آواره نقل مکان ميهستند  رادي اف اجباري

عنصر اجبار، شامل تهديدات جاني و  .، هيچ گزينه ديگري جز مهاجرت ندارندأهاي مبدچالا

ناهندگان سياسي، آوارگان بالياي از عوامل طبيعي و يا انساني مانند پ که ناشي معيشتي است

جنگ  18
بين المللي

نزاع بين دو کشور يا  
بيشکر

جنگ قومي23

نزاع دولت و يت يا  
چند گروه قومي

جنگ داخلي23

نزاع بين گروه هاي  
سياسي رقيب

http://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm
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سرکوب دولت، خشونت فراگير يا ، هاي توسعهطبيعي، فجايع شيميايي يا اتمي، قحطي يا پروژه

 ;Wickramasinghe and Wimalaratana,2016:16-17). گيردصورت ميجنگ داخلي 

Hanlon and Vicino,2015:16). هاي زيادي در جستجوي ند مهاجران اجباري با انگيزههرچ

توان بعنوان فضاي ايستا در نظر فضا براي رهايي از شرايط مبدا هستند، اما فضاي ميزبان نمي

گرفت که مفعول کنشگري مهاجران قرار گيرد. فضاي ميزبان با شدت و ضعف متفاوت داراي 

بدي، محيطي، فرهنگي و معنايي است که و اين هويت برآيند عملکرد عناصر کال بودههويت 

بعنوان يک نيروي پويا در امور انساني عمل کرده و در وضعيتي ايستا و مطلق نسبت به حوادث 

هاي فضايي در مقصد مهاجرت، يکي از کنا (.Hafeznia et al,2019:4)يندها نداردآو فر

 (.  4اشد)جدولهاي سياسي جامعه ميزبان است که شامل اقدامات به شرح زير بکنا

 (: پيامدهاي مهاجرت4جدول)

 کشور مقصد کشور مبدا

 پيامدهاي مثبت

 و توسعه اقتصادي از طريق وجوه ارسالي کمک به رشد

 رفع مشکل بيکاري

 کند شدن روند رشد جمعيت

 باال رفتن دستمزد کارگران به علت کم شدن متقاضيان کار

 با کشورهاي مقصد مهاجرانايجاد و يا بهبود روابط فرهنگي، تجاري و ... 

 آموزش آن هزينه بدون پرداخت ناستفاده از متخصصي

 جذب مغزها

 رفع مشکل کمبود جمعيت

 رشد اقتصادي

ها ندارند. مانند تهيه هايي که بوميان تمايلي به انجام آنانجام فعاليت

 غذا، مراقبت از سالمندان، انجام امور روزمره منزل

 پيامدهاي منفي

 افرار مغزه

 وريکمبود نيروي کار و در نتيجه کاها رشد و بهره

 کاها جمعيت مردان و در نتيجه کاها ازدواج

 مشکالت موجود در راه ادغام مهاجران

 کاها دستمزد نيروهاي بومي

 برهم خوردن توازن قومي و مذهبي

 تغيير هرم جمعيت و افزايا جمعيت جوان

 ه زنانتغيير ساخت جنسي و فزوني تعداد مردان نسبت ب

 هاي اجتماعيبزهکاريي، نشينحاشيه

ستيزي و نژادپرستي مانند حمله به مهاجران و به آتا کشيدن خارجي

 هاخانه و کاشانه آن

Source: (Seifi and Khaleginejad,2016:139), (Zarqani et al, 2016), (Mansoor and Quillin,2006), (Gheasi 

and Nijkamp,2017), (Sajjadpour,2005), (Eiman,1990). 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow2&q=Thomas+J.+Vicino&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEouKDcxiM9S4tLP1TdINo5PMTDXkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axCoQkpGfm1is4KWnEJaZnJmXv4OVEQCye3bdUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiGhL3I5-TnAhV2ShUIHZX-DB0QmxMoAjAQegQIDhAE
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 شناسيمحيط.4 

غرب آسيا، اروپا بوده است که داليل ترين مقصد مهاجران خاورميانه، بويژه منطقه جنوبعمده

هاي ديني و ، آزادي(worldbank.org)چون نزديکي جغرافيايي، نياز اروپا به نيروي کار مهاجر

وده است. ين حرکات جمعيتي دخيل بمذهبي، شرايط اقتصادي مطلوب، ثبات سياسي و غيره در ا

ها بر آنها مورد مطالعه قرار گرفته است، کشورهاي ثير اين مهاجراتمنطقه مورد مطالعه که تأ

اند مدنظر شناسي کل کشورهاي اروپايي که داراي استناد علمي بودهاروپايي هستند. لذا محيط

هاي جذابيت که مقصد کشورهاي مورد مطالعه همراه با برخي شاخص (5ول)جددر  است.

 اند آورده شده است. مهاجران از خاورميانه بوده
 (: شاخص توسعه انساني و صلح در کشورهاي اروپايي5جدول)

شاخص توسعه  رتبه جهاني کشور

 انساني

اميد به 

 زندگي

هاي تحصيلي سال

 مورد انتظار

 درآمد ناخالص

 ملي )دالر(

سطح توسعه 

 انساني

شاخص صلح 

 جهاني

 17 بسيار باال 45000 17.1 81.1 0.926 4 آلمان

 5 بسيار باال 44519 19.2 80.4 0.925 5 دانمارک

 23 بسيار باال 46326 18.1 81.7 0.924 7 هلند

 14 بسيار باال 46251 16.1 82.3 0.913 14 سوئد

 57 بسيار باال 37931 16.3 80.8 0.909 16 بريتانيا

 61 سيار باالب 38085 16.3 82.4 0.897 21 فرانسه

 21 بسيار باال 41243 16.6 81.0 0.896 22 بلژيک

 15 بسيار باال 38868 17 81.0 0.895 23 فنالند

 3 بسيار باال 43609 15.9 81.6 0.893 24 اتريا

 38 بسيار باال 33573 16.3 83.3 0.887 26 ايتاليا

 30 بسيار باال 32779 17.7 82.8 0.884 27 اسپانيا

 79 بسيار باال 24808 17.2 81.1 0.866 29 يونان

 32 بسيار باال 24117 16.4 77.6 0.855 36 لهستان

 17 بسيار باال 33394 15.6 75.3 0.836 43 مجارستان

 26 باال 16261 15.0 74.3 0.794 56 بلغارستان

               Source: (Human Development Report,2016:198-200; Global Peace Index,2018: 8-9) 
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 يقتحق هاييافته.5

 مسلمانان اروپا.5-1
انداز ملي کشورهاي اروپايي از جمعيت و مشخصه دائمي چشم يمسلمانان بخا مهم

و با  مستقر شدهاروپايي  ياي شهرهااين جمعيت مهاجر بيشتر در حاشيه(. 6)جدولهستند

بيانگر  (6جدول) (.Mohseni,2016:167-167)اندمواجهمشکالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

 مهاجران در اتحاديه اروپا است. 
 (2016) و غيرشهروندي بر اساس شهروندي ييمهاجران ورودي به کشورهاي اروپا (:6جدول)

کل  کشور

مهاجران 

 ورودي

 غير شهروندان شهروندان

شهروندان يکي از  کل

 کشورهاي اتحاديه

شهروندان کشورهاي 

 خارج از اتحاديه

 درصد هزار نفر درصد هزار نفر درصد هزار نفر درصد هزار نفر هزار نفر

 37.6 46.5 47.6 58.9 85.2 105.4 14.2 17.6 123.7 بلژيک

 50.0 10.6 6.2 1.3 56.3 12.0 43.6 9.3 21.2 بلغارستان

 38.4 28.6 33.6 25.0 73.5 54.6 26.5 19.7 74.4 دانمارک

 49.2 507.0 39.2 403.6 88.6 912.8 10.7 110.5 1,029.9 آلمان

 59.5 69.5 14.2 16.6 73.7 86.1 26.3 30.7 116.9 يونان

 56.8 235.6 28.0 116.3 84.9 352.2 15.1 62.6 414.7 اسپانيا

 41.8 158.2 21.9 82.7 63.7 240.9 36.3 137.2 378.1 فرانسه

 66.6 200.2 20.8 62.7 87.4 262.9 12.6 37.9 300.8 ايتاليا

 24.7 13.3 19.6 10.5 44.4 23.8 55.6 29.8 53.6 مجارستان

 40.5 76.7 33.8 63.9 76.5 144.8 22.5 42.5 189.2 هلند

 42.1 54.5 50.0 64.7 92.4 119.6 7.5 9.8 129.5 اتريا

 38.4 80.1 10.9 22.8 49.4 102.9 50.6 105.4 208.3 لهستان

 56.3 19.6 20.3 7.1 77.0 26.9 21.9 7.6 34.9 فنالند

 64.0 104.4 18.7 30.5 87.4 142.5 12.3 20.0 163.0 سوئد

 45.1 265.4 42.3 249.4 87.4 514.8 12.6 74.2 589.0 بريتانيا

Source: ec.europa.eu/eurostat)) 

هاي ورودي مهاجران در چند دهه اخير، درصد قابل توجهي از جمعيت بر مبناي درخواست

بر مبناي روندهاي مهاجرتي کنوني و دهد. ت مسلمان تشکيل ميکشورهاي اروپايي را جمعي
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بيني افزايا جمعيت مسلمانان در بين کشورهاي رشد طبيعي جمعيت ناشي از زادوولد، پيا

 خواهد بود.  (7)، بر اساس جدول2050اروپايي براي سال 
 2050براي سال جمعيت مسلمان کشورهاي اروپايي )هزار نفر(، بر اساس سطوح مهاجرت : (7جدول)

که ميزان مهاجرت در صورتي کشور

 صفر باشد

که ميزان مهاجرت در صورتي

 متوسط باشد

که ميزان مهاجرت در صورتي

 باال باشد

 درصد هزار نفر درصد هزار نفر درصد هزار نفر

 18 13210 17.4 12630 12.7 8600 فرانسه

 17.2 13480 16.7 13060 9.7 6560 بريتانيا

 19.7 17490 10.8 8480 8.7 5990 آلمان

 14.1 8250 12.4 7050 8.3 4350 ايتاليا

 7.2 2810 6.8 2660 4.6 1880 اسپانيا

 15.2 2790 12.5 2200 9.1 1510 هلند

 18.2 2580 15.1 2050 11.1 1250 بلژيک

 30.6 4450 20.5 2470 11.1 1130 سوئد

 11.6 650 9.2 500 12.5 700 بلغارستان

 9.7 860 8.1 700 6.3 590 يونان

 19.9 2120 10.6 960 9.3 750 اتريا

 15 990 11.4 720 4.2 220 فنالند

 16 1100 11.9 770 7.6 430 دانمارک

Source: (Pew Research Center, Nov29,2017, Europe’s Growing Muslim Population:8,9,10) 

 گيري احزاب راست افراطيقدرت.2-5

قبال  هاي نژادپرستانه در، واکنا1انس اتحاديه اروپا براي حقوق اساسيبر اساس گزارش آژ

اين  ديده شده است.در سراسر اتحاديه اروپا  ،2016پناهندگان، پناهجويان و مهاجران در سال 

ورود بيشتر مسلمانان نفرت بوده است.  بر پايه جرايمها، رفتارها و سخنراني گيرندهدربراعمال 

ها و احزاب راست و طرفداران آنان در اروپا هاي گروهعث گسترش فعاليتدر يک دهه اخير با

ثر از عوامل مختلفي ها و احزاب راست در اروپا متأشده است. اگرچه گسترش فعاليت گروه

است، ليکن مهاجران و نحوه برخورد و يا مديريت آنها نيز در رشد اين احزاب در يک دهه اخير 

 له آورده شده است: در زير برخي از پيامدهاي اين مسأ ثير زيادي داشته است کهأت

                                                           

1.European Union Agency for Fundamental Rights 
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 .دگرگوني در الگوي راي1-2-5

 نبالد مهاجران با ستيز در افراطي راست احزاب که است اهدافي ديگر از انتخاباتي آراء کسب 

 جلب را مردم نظر اندهتوانست ضدمهاجرتي، مواضع اتخاذ با جريان اين کنند. سياستمدارنمي

 وجود  هراسي،بيگانه کنند. تسري مطرح شانملت ملي رفاه و هويت حامي را خود و کرده

 ترس اين انتخاباتي، هايکمپين درهستند  ملي يکپارچگي و امنيت مخلکه  کشور در هاخارجي

 در مستقر احزاب مهاجرتي هايسياست ادامه که کنندمي نهادينه دهندگانراي وجود در را

(. Dehshiri and Ghasemi,2018:62)کندمي تضعيف را ملي ميتحاک و هويت فرهنگ، قدرت،

 دهد. توجه به احزاب راست را در برخي از کشورهاي اروپايي نشان مي (3)شکل
 در برخي از کشورها درصد موفقيت احزاب راست افراطي در انتخابات پارلمان اروپانمودار : (3)شكل

 
ها ز بدبيني آناهندگان به احزاب راست راديکال ناشي دپشتيباني انتخاباتي يا آراي بخشي از راي

هاي غربي، بخشي از بر اين نظر است که در بيشتر دموکراسي «بتز»به احزاب اصلي است. 

هاي حلخاذ راهشهروندان اعتماد چنداني به نهادهاي سياسي ندارند زيرا نهادهاي موجود در راه ات

مطالبات مرم چندان ها و ان بوده و در مقابل خواستهپايدار براي رفع مشکالت مهم جامعه ناتو

. نتايج نظرسنجي صورت گرفته توسط (Sardarnia and Khalilah,2007:198)پاسخگو نيستند

تحاديه اروپا به احزاب سياسي ا شهرونداندرصد از  80دهد که حدود يوروبارومتر نشان مي

 .(4)شکلاعتماد ندارند
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 اد به احزاب سياسيدرصد اعتم نمودار (:4)شكل

 
Source:eurobarometer)) 

دهنده نشان 2019از سوي ديگر درصد آراي احزاب راست افراطي در انتخابات پارلمان اروپا 

 (.5 شکلدهي در بين کشورهاي مورد نظر دارد)پيشتازي احزاب راست و تغيير الگوي راي
 2019(: درصد آراي احزاب راست افراطي در انتخابات پارلمان اروپا 5شكل)

 
 اعمال خشونت و تبعيض  .2-2-5

بستر  ،يسياس درتق و اجتماعي پايگاه افزاياهمراه با  افراطي راستگراي احزاب يابيدرتق

هاي شورشي مرتبط گروهحمله  کند.را فراهم مي خشونت اعمال به شهروندان تحريک و تشويق

  جارستانبا احزاب راست افراطي، به پناهجويان و مهاجران در بلغارستان، فنالند، آلمان، م

(Fundamental Rights Report,2017:79) کشور در  2011گروه نئونازي در سال  گيريو شکل

هايي ، نمونهآميز هواداران حزب طلوع طاليي در کشور يونانآلمان و همچنين اقدامات خشونت

 (. Majidi and Hatamzadeh,2016:447)است موارداز اين 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/chartType/lineChart/themeKy/18/groupKy/89/savFile/201
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بر اساس گزارش آژانس اتحاديه اروپا براي حقوق اساسي، پناهندگان، پناهجويان و مهاجران 

 31ژانويه تا  1اسي هستند. در آلمان، در فاصله بين هرهمچنان هدف تبعيض نژادي و بيگانه

جرم، جنايت و حمله با انگيزه نژادپرستانه، نسبت به پناهجويان و پناهندگان  2545، 2016دسامبر 

هاي حمله به سازمان 217هاي پناهجويان و گاهحمله به اقامت 988ثبت شده است. همچنين 

تمام افرادي که مرتکب اين حمالت  ته است. تقريباًرسان و يا افراد داوطلب صورت گرفامداد

حمله به پناهندگان  53 در هلند ،2015اند از طرفداران احزاب راست افراطي بودند. در سال شده

حمله )از جمله  15، 2015هاي نژادپرستانه صورت گرفته است. در فنالند در سال با انگيزه

صورت گرفته است. فعاالن حقوق بشري، سوزي عمدي( به مراکز پذيرش پناهجويان آتا

 2016شوند، در سال نگاراني که به نوعي طرفدار پناهندگان محسوب ميمداران و روزنامهسياست

 Fundamental Rights).اندتوسط طرفداران احزاب راست افراطي مورد حمله قرار گرفته

Report 2017: 79-80) 
  گراييد بر مليو تأکي اروپايي همگرايي با مخالفت .5-2-3

 اتحاديه گسترش موازات به .است راست احزاب اصلي ويژگي به عنوان مهاجرت با مخالفت

 افراطي راست احزاب رشد پتانسيل ي اين اتحاديهکشورها به مهاجرت ميزان افزايا و اروپا

 و هراسانه بيگانه مشيخطافراطي احزاب راست است. در چيني شرايطي، شده بيشتر

 در جنايت رشد عامل و بيکاري وجود مسئول را مهاجران خارجي و گرفته پيا در انهستيزرمهاج

 به زمينه سه در را مهاجرانآنان  (.Ayubi and Nourbakhsh,2013:89)دانندمي خود کشور

 نگرند: مي تهديد عنوان

 فرهنگي انسجام و همگوني براي تهديدي عنوان به مهاجرت فرهنگي، بعد در 

 شوند؛ جذب ميزبان کشور فرهنگ در توانندنمي و هستند پذيرمهاجر کشورهاي

 و 2001 سپتامبر 11 . حوادثدارند پيوند يکديگر هب جرايم وان مهاجر امنيتي، بعد در 

  بخورد.  پيوند تروريسم به مهاجرت که شد سبب مادريد و لندن در تروريستي اقدامات

 را اروپايي وندانشهر از شغلي هايفرصت مهاجران اقتصادي، حوزه در 

 (.Majidi and Hatamzadeh,2016: 451)گيرندمي
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 تشديد آنها .است برخوردار زيادي اهميت از افراطي راست گفتمان در اروپا اتحاديه به بدبيني

 يکپارچگي افراطي، نگاه راست دانند. ازمي پرستيميهن و ملي هايآرمان با مخالف را يندآفر اين

 را ملي حاکميت هايريشه کرده و تضعيف را کشورها مرزهاي و لتم هر هايهويت اروپا،

 ارتباط با  در افراطي راست احزاب(. Dehshiri and Ghasemi,2018:58)کندمي سست

 کنند: مي پيروي (8ل)جدو الگو سه از اروپا اتحاديه همگرايي

 : الگوي مخالفت راست افراطي با همگرايي اروپايي(8)جدول

 الگوهاي مخالفت

 ابعاد همگرايي اروپايي

 واحد سياسي اروپايي هاي سياسيهمکاري مباني همکاري اشتراک فرهنگي

 مخالف مخالف مخالف موافق مخالفت کامل

 مخالف مخالف موافق موافق موافقت مشروط

 مخالف موافق موافق موافق مصالحه

 به سياسي يکپارچه واحد يک ايجاد با تمام احزاب راست افراطي شود،مي مالحظه که همانطور

 بايد همچنان هادولت ملي استقالل و حاکميت که معتقدند و هستند مخالف اروپا اتحاديه نام

گرايي و ترين شکل آن بروز مليساده(. Majidi and Hatamzadeh,2016:452)گردد حفظ

 .گرايا به هويت ملي شهروندان در اروپا است
 مانان تضاد ارزشي با اسالم و مسل .4-2-5

که به طور متوسط در هر کشور اروپايي نيمي  دهدينشان م«  موسسه تحقيقاتي پيو»نظرسنجي 

 ها ناسازگار است.هاي ملي آناز افراد معتقدند که اسالم اساساً با فرهنگ و ارزش
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 (2017هاي اروپايي )(: نمودار نظرسنجي درباره تضاد اسالم و ارزش6شكل)

 
                        Source: ) Pew Research Center, 2018, “Being Christian in Western Europe: 66) 

 شود. اينتوسط احزاب راست افراطي بيا از ساير احزاب دنبال مي« به دنبال دشمن»سياست 

 اي ازعمده بخا تشکيل دهنده که را، مسلمانان ،2001 سپتامبر 11 حوادث دنبال به احزاب

 کشورهاي هايارزش و امنيت عليه تهديدي به عنوان ،هستند اروپايي کشورهاي رد مهاجران

سنجي که در ده بر اساس نظر (.Majidi and Hatamzadeh,2016:448)کنندمي معرفي اروپايي

که  اندبودهدهندگان معتقد درصد از پاسخ 59کشور اتحاديه اروپا صورت گرفته، به طور ميانگين 

 .(7)شکلدهدر کشورشان، احتمال حوادث تروريستي را افزايا ميحضور پناهندگان د
 (2016(: نمودار نظرسنجي درباره ارتباط پناهندگان با حمالت تروريستي )7شكل)

 
 Source: ( Eller, 2017: P 21) 
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 هاي همگرايي در اتحاديه اروپانهکمرنگ شدن زمي.5-2-5

دانست، چرا که اين « وحدت در عين کثرت»عبارت توان به نوعي مصداق اتحاديه اروپا را مي

مجموعه وحدت طلب و همگرا در عين حال داراي گرايشات واگرايانه و گريز از مرکز بوده و 

کلکسيوني متعدد، متنوع و متکثر در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي را به نمايا 

ترين حاديه اروپايي همگراترين و موفقهاي معاصر مدعي همگرايي، اتگذارد. در ميان مجموعهمي

مجموعه موجود است. کشورهاي اروپايي داراي پيوستگي جغرافيايي و اقليمي، همجواري 

هاي مشترک مسيحي، در هم بنياني فرهنگي، ريشهسرزميني، اتصال و پيوستگي تاريخي، هم

 (. Karimi,2008:691-692)جمعيتي، و مشترکات اجتماعي هستندتنيدگي و ادغام 

بندي بزرگ جهان را تشکيل داده است و با برخورداري کشور، سومين گروه 28اتحاديه اروپا با 

آوري، هاي فناز يک چهارم ثروت و درآمد جهاني، بزرگترين مرکز تجاري و از قطب

آيد. کشورهاي عضو اين الملل به شمار ميگذاري، مالي و اعتباري شاخص نظام بينسرمايه

گترين جامعه ديپلماتيک را در اختيار داشته و با دارا بودن دو کرسي دائمي شوراي اتحاديه بزر

هاي مهم جهاني، بنديامنيت سازمان ملل و عضويت در گروه هشت کشور صنعتي و ديگر گروه

هاي اقتصادي، گذاري در بسياري از نهادها و سازماننقا اثرگذاري در هنجارسازي و سياست

ها و المللي بر عهده دارد. با اين همه، بحراناي و بينو فرهنگي منطقه تجاري، مالي، سياسي

المللي از آغاز سده بيست و يکم، هاي بين اروپايي و بينهاي اتحاديه اروپا در عرصهچالا

هاي موجود اروپايي با واقعيتگذاري هويت رف ميان نظريه و سياستگوياي شکاف و فاصله ژ

 .(Moullaei,2008:291)است

هاي زا بودن گراياهاي هويتي و آسيبگذاران همگرايي اروپايي با علم بر اين شکافبنيان

شديد ملي، سعي نمودند تا با تمرکز بر روي منافع مشترک اقتصادي، عامل اصلي تفرقه و جنگ 

 (.Mehraban,2018:89)ها برانندافروزي را در آن قاره کهن به حاشيه روابط کشورها و ملت

مگرايي اروپايي در فضايي شکل گرفت که در آن ضرورت بازسازي اقتصادي، حفظ روند ه

شد. بر سازي و جلوگيري از ناسيوناليسم افراطي احساس ميامنيت اروپاي غربي از طريق موازنه

گيري، تداوم و تعميق اين اي قوي براي شکلاين اساس، عوامل اقتصادي و ژئوپليتيکي انگيزه
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تا  1950و به هويت مشترک اروپايي شکل دادند. اين عوامل از اوايل دهه  روند فراهم آوردند

به قوت خود باقي بودند. اما با فروپاشي بلوک شرق )از بين رفتن دشمن مشترک( و نيز  1990

ساز همگرايي به شدت تضعيف شدند که اين امر هاي مالي و اقتصادي، عوامل زمينهبروز بحران

هاي خود را نشان داد. در واقع، روند همگرايي که با انگيزه 21رن به تدريج در دهه نخست ق

توانست تامين کننده منافع اقتصادي کشورها و سياسي و ژئوپليتيکي به راه افتاده بود و نيز مي

به رفاه باشد، در مواجهه با بحران اقتصادي و تغيير در شرايط ژئوپليتيکي در حوزه آنها دستيابي 

امنيتي به موانع قابل توجهي برخورد کرد و حرکت آن بسيار  – حوزه سياسي اقتصادي و نيز در

در سال  بر اساس نظرسنجي يوروبارومتر،  (.Eezadi,2013:203)کند گرديد يا متوقف شد

دانند. همچنين شمار درصد از افراد خودشان را در درجه اول ملي و سپس اروپايي مي 55، 2018

وجهي تدرصد بوده است که رقم قابل  35شناسند، شان ميويت مليافرادي که صرفا خود را با ه

 است.

 ديدگاه شهروندان اروپايي نسبت به سطح وابستگينمودار : (8)شكل 

 
Source: )eurobarometer) 

فرهنگ  و دين مهم شاخص دو دربرگيرنده اروپا اتحاديه عضو هايملت هويتاز سوي ديگر، 

 مشترک هويت اصلي اليه عنوان به سکوالريسم بر مبتني است. فرهنگ سکوالريسم بر مبتني

 در اصلي معيار و داشته اروپا اتحاديه همگرايي در بنيادين را نقا و رودمي شمار به اروپايي

-Abolhassan Shirazi and Niko,2015:16)است بوده اتحاديه اين در جديد اعضاي پذيرش

 کشورهاي ملي هويت فرهنگ و عليه چالشي مثابه به مهاجرت موضوع ،در اين چارچوب(. 18

 کشورهاي از بسياري در اروپايي هويت و اسالمي هويت بين تقابل. شودمي نگريسته اروپايي
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ه به خود گرفته است. ب« ايدئولوژيکي»بُعد  تقابل و اين است شده نويني مرحله وارد اروپايي

 و دارد دنبال به را هاارزش اصطکاک و تقابل تنها نه شانفرهنگي هويت بر مهاجران عالوه تأکيد

 را ميزبان عهجام با يکپارچگي روند بلکه کند،مي «امنيت فرهنگي»بحران  يک دستخوش را اروپا

 قدرت و بيکاري اجتماعي، محروميت ها،سايا از طيف اين برآيند سازد.مي مواجه چالا با نيز

 موضوع اين که ،است پناهجويان راندن حاشيه به ،افراطي راست هايگروه و احزاب گرفتن

 متعاقبا و سازدمي فراهم تروريستي هايسازمان و هاگروه در آنها جذب براي را زمينه النفسهفي

 هويت جبران براي پناهندگان از گروه اين واقع، در اندازد.مي خطر به را کشورها ملي امنيت

 خويا هويتي بازسازي در سعي راديکال هايجريان به پيوستن با شانشده تضعيف اسالمي

 (.Ekhtiari Amiri et al,2019:90-91)دارند

 گيريو نتيجه يلو تحل يهتجز.6

اثبات و پايداري جمعيت رابطه وجود دارد. فضاهاي باثبات عالوه بر تمرکز بين فضاهاي ب

جمعيت، تمرکز ثروت و سرمايه را شکل خواهد داد. چنين فضاهايي عموماً از امنيت و ثبات و 

گريز هستند. هر فضايي گريز و سرمايهصلح برخوردارند. برعکس فضاهاي بدون امنيت انسان

باشندگان آن به فضاهاي امن حرکت خواهند کرد. يعني ساکنان  که ناامني در آن شکل گيرد

کنند. بررسي فضاهاي ناامن در جستجوي امنيت جاني و مالي خود به فضاهاي امن حرکت مي

اندازي اميدبخشي همراه با جنگ و منازعات دهد که فقدان چشمنتايج اين تحقيق نشان مي

هاي سياسي تاثيرگذار است و فضاي اين مدي سيستمطوالني در خاورميانه در ناپايداري و ناکارآ

اند. شهروندان اين منطقه با انواع مخاطرات طبيعي و انساني منطقه را با ناامني مواجه ساخته

هاي جمعيتي از اي بر جابجايياند. در يک دهه اخير افزايا ناامني و مخاطرات منطقهمواجه

هاي سوريه در گذار بوده است. همزمان با آغاز ناآراميخاورميانه به اروپا بعنوان فضاي امن تاثير

هايي از خاک عراق و و متعاقب آن، قدرت گرفتن داعا در منطقه و اشغال بخا 2011سال 

سوريه از سوي ديگر، موج جديدي از مهاجرت و پناهندگي از خاورميانه، آغاز شد. اين موج 

شناختي، امنيتي و سياسي را در معيتهاي اقتصادي، اجتماعي، ججديد، پيامدها و بازتاب

کشورهاي اروپايي و نيز کليت اتحاديه اروپا در پي داشته است. ادغام مهاجران در جوامع ميزبان 
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، روند هاآن باال بودن نرخ باوري، مهاجران افزايا جمعيتهاي همچون نيز همراه با چالا

و در نتيجه برخورداري از لمان افزايشي کسب تابعيت کشورهاي اروپايي توسط مهاجران مس

ها آنقدرتمندتر شدن ، موجبات افزايا وزن ژئوپليتيکي مهاجران مسلمان و حقوق سياسي کامل

گيري گيري برخي احزاب راست و يا قدرتفراهم خواهد آورد. اين عوامل در شکلدر آينده 

توان رهگيري اروپايي مي آنها تاثيرگدار بوده است که نمودهاي آن را در انتخابات ملي کشورهاي

در همگرايي اجتماعي و ادغام مهاجرين در  جامعه ميزبانبحران مهاجرت نشانگر ناتواني کرد. 

هاي نژادي و قومي در هاي اجتماعي و تنانظام اجتماعي اين قاره است. به بيان ديگر بحران

ين غيراروپايي در هاي شهروندي و ادغام اجتماعي مهاجربست سياستکشورهاي اروپايي و بن

هاي جاري پاسخگوي الزامات جامعه که سياست دهنده اين مساله استنشان ،اتحاديه اروپا

 .مربوطه نداردچندفرهنگي اروپا نبوده و اين حوزه هنوز از توان الزم براي پاسخگويي به مسائل 

اثيرگذار بوده حساسيت شهروندان اروپايي نسبت به شهروندان بر ارتقاء جايگاه احزاب راست ت 

ها را تهديدي عليه حضور پرشمار مهاجران اکثرا مسلمان، نگرانند و حضور آناست. آنان  از 

هراسي در کشورهاي اروپايي شدت يافته  به همين دليل اسالم دانند.هويت اروپايي خود مي

اينکه هويت با بيان  و بر اين ترس دامن زده راستها و احزاب گروهاي و است. تبليغات رسانه

شان اسالمي و اروپايي اساسا با يکديگر متضاد هستند، مسلمانان را عامل تضعيف هويت ملي

ها در با افزايا جمعيت مهاجران مسلمان و عدم ادغام صحيح آن. از سوي ديگر کنندمعرفي مي

ناه هاي خاص خود پ، ممکن است اين اجتماعات مانند اجتماعات فروملي به محلهميزبان جامعه

هاي را براي جامعه ميزبان بوجود آورند که در حال چالابا تشکيل احزاب مسلمان،  وبرده 

آميز حاضر، حساسيت جامعه ميزبان را شکل داده و احزاب راست آنها را بعنوان پديده مخاطره

 کنند. جامعه اروپايي معرفي مي

هاي اخير در بيشتر اطي در دههدهي و گرايا بيشتر به احزاب راست افرتغيير در الگوهاي راي

کشورهاي اروپايي شکل گرفته است. اين احزاب رويکردهاي ضد مهاجرتي را به سرمايه سياسي 

هاي ائتالفي اند در دولتهاي اخير توانستهو انتخاباتي خود تبديل کرده و به اين واسطه در سال

جران، مخالفت با همگرايي برخي کشورهاي اروپايي مشارکت کنند. نژادپرستي، ضديت با مها
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هاي بارز راست افراطي است. اين احزاب حضور پرشمار مسلمانان ستيزي از ويژگياروپا و اسالم

در کشورهاي اروپايي را تهديدي عليه هويت اروپايي دانسته و به نيروي سياسي اثرگذاري در 

ديه اروپا، اين اتحاديه گيري احزاب راست در اتحااند. قدرتمعادالت سياسي اروپا تبديل شده

هاي بسيار در يک قاره را شکل داده را که الگوي مناسبي در مسير همگرايي و تعامل بين تفاوت

گيري اين احزاب و حضور آنها در است با مخاطره مواجه خواهد ساخت. از سوي ديگر، قدرت

در قالب ساختارهاي قالب ساختار اتحاديه اروپا با رويکردهاي افراطي، احتماال فعاليت آنها 

هاي مشترک مهاجرتي قرار گرفته و قانوني و رسمي در مسير فشار بر مهاجران و اتخاذ سياست

 فشار بر مهاجران تشديد گردد. 

 قدرداني.7

فراهم نمودن شرايط الزم در به انجام رساندن اين  جهتنگارندگان از دانشگاه تربيت مدرس 

 نمايند. پژوها تشکر مي
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