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  ھمه مھاجران پناھنده سياسی ھستند؟
 

مردمان جنگ زدۀ کشورھای اس)می بی بی سی درتازه ترين تحليل جامعه شناسانه خود در باره موج تازۀ مھاجرت 
موجی از مھاجران است که با ، مرزھای شرقی اروپا شاھد ٢٠١۵ ژوئيهاز ماه « :بسوی قارۀ اروپا گزارش ميدھد

بنا به آمار . عبور از کشورھای گوناگون ت)ش کرده اند خود را به آلمان يا ساير کشورھای مھاجرپذير برسانند
پيش .  نفر در اتحاديه اروپا تقاضای پناھندگی کردند۶٢۵٠٠٠ قريب به ٢٠١۴کميساريای عالی پناھندگان، در سال 

 به رقم حدود يک ميليون و پانصد ھزار نفر در قاره اروپا برسد، امری که پس ٢٠١۵ بينی می شود که اين رقم درسال
 سال گذشته درخور توجه ١۵آسيب ھای انسانی اين موج جديد در . ، سابقه نداشته است١٩۵١از کنوانسيون ژنو 

 ماھه ۶در . ه اند نفر در دريای مديترانه جان خود را از دست داد٢٩٠٠٠ به اين طرف، حدود ٢٠٠٠است؛ از سال 
 . نفر طعمه دريا شده اند٢۵٠٠ حدود ٢٠١۵نخست 

اين موج عظيم، يک بار ديگر پرسش ھای ديرينه ای را طرح کرد که ناظر به يک رويکرد جديد و يا بازنگری 
 ،٢٠٠١بدون ھيچ ترديدی، اشغال نظامی آمريکا در افغانستان در سال . تعاريف پيشين در مورد پناھنده سياسی است

 و پيدايش دولت داعش در بخش ھايی از ٢٠٠٣، حمله انگلستان و فرانسه به ليبی در سال ٢٠٠٣در عراق در سال 
خاک عراق و سوريه، علل زنجيروار بی ثباتی در منطقه و موج پی در پی مھاجرت جديد است که در کوتاه مدت، راه 

  آيا ھمه اين انسان ھا پناھنده سياسی ھستند؟: در اين ميان پرسش اين است که. حلی برای مھار آن متصور نيست

بدون ھيچ ترديدی بخش اعظم اين افراد خانه و کاشانه خود در مناطق را رھا کرده و جابجا شده اند، اما اين شرايط 
ويژه موجب شده که Bيه ھايی از جامعه جنگ زده نيز که دارای امکانات مالی بھتر ھستند ھزينه جابجايی سنگين را 

پرسش اين است که چگونه می توان تفکيک درستی بين پناھنده واقعی . يرند و خود را با موج جديد ھماھنگ سازندبپذ
و ديگران انجام داد؟ در علوم اجتماعی چگونه پناھنده سياسی تعريف می شود؟ اين مقاله تIش دارد به اين پرسش ھا 

  .پاسخ دھد

   به اين سوگاھی به آھنگ رشد مھاجرت از جنگ جھانی دومن

 AP 

  در )  درصد چمعيت جھان٣حدود (دم جھان  ميليون نفر از مر٢٣٠، نزديک به ٢٠١۴بنا به آخرين تحقيقات درسال 

  خارج از کشورھای زادگاه خويش زندگی می کنند، به طوريکه مقوله مھاجرت، اکنون يکی از مشخصه ھای عمده 
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  . زندگی بين المللی شده است

ياسی در با يک مطالعه اجمالی از کانون ھای اصلی بحران و عدم ثبات سياسی در قرن بيستم به نقش مھم پناھندگان س
تعداد افرادی که به دBيل سياسی پس از جنگ ھای اول و دوم جھانی و . مھار و يا راه اندازی اين تنش ھا پی می بريم

در خIل جنگ جھانی دوم . معاھده ھای سياسی به طور سيستماتيک از خانه و کاشانه خود رانده شدند، کم نيستند
 و ١٩۶٠ تا دھه ھای ١٩۴۵از سال . ن به مکان ديگر جا به جا شدند ميليون نفر غيرنظامی از يک مکا۴٠نزديک به 

  . ميليون نفر ناگزير شدند به مھاجرت اجباری تن دھند٧٠، حدود ١٩٧٠

در )  درصد جمعيت جھان٣حدود ( ميليون نفر از مردم جھان ٢٣٠، نزديک به ٢٠١۴بنابر آخرين تحقيقات در سال 
ی کنند، به طوريکه مقوله مھاجرت، اکنون يکی از مشخصه ھای عمده خارج از کشورھای زادگاه خويش زندگی م

در برخی موارد مبلغی که مھاجران به کشورھايشان می فرستند، تشکيل دھنده بخش . زندگی بين المللی شده است
  .بزرگی از درآمد ملی کشورھای مبدأ است

توان تحمل بار طاقت فرسای اين جا بجايی ھای از بعد کمی، اين افراد جا به جا شده انبوه انسان ھايی ھستند که 
اين قشر عظيم را می توان انسان مھاجر، . اجباری را ندارند اما ھزينه اصلی آسيب ھای انسانی را بر دوش می کشند

آواره جنگی، مھاجر اقتصادی، جويندگان زندگی بھتر برای دستيابی به فرصت ھا و در مواردی سوءاستفاده کنندگان 
ت جديد ناميد که در جستجوی شغل و کار مناسب، کشور آينده خود را به عنوان شھروند جديد در آن برمی از موقعي

  .گزيند و خواھان يک زندگی راحت ھستند

 درصد، تماشاگر ١٠ الی ۵مطالعات آماری نشان می دھد که در کنار اکثريت عظيم مھاجران، يک اقليت محدود بين 
در چنين شرايط بحرانی، فعاBن مورد بحث برای خروج .  روند قضايا تأثيرگذار باشندصرف نبوده و سعی کرده اند بر

چنين افرادی پس از جنگ . از بن بست و به منظور ادامه مبارزه از شرايط مناسب تر راه مھاجرت را پيش می گيرند
 مناطق بحرانی ھستند، به جھانی دوم، تحت عنوان پناھنده سياسی خوانده می شوند و يکی از دBيل مھم تغيير در

طوری که به اعتقاد بخشی از جامعه شناسان، پناھنده سياسی به عنوان سمبل تغييرات سياسی و اجتماعی در خIل قرن 
  .بيستم، در مقياس جھانی شناخته شده است

  پناھندگان سياسی و کانون ھای بحران
  

 RIA   

 تIش کردند تغييراتی ٢٠در ميان نمونه ھای تاريخی گوناگون و برجسته که در مقام پناھندگان سياسی، در آغاز قرن  
  . بايد از لنين و بلشويک ھا ياد کرددر حکومت کشور خود انجام بدھند، 

  

   تIش کردند تغييراتی ٢٠در ميان نمونه ھای تاريخی گوناگون و برجسته که در مقام پناھندگان سياسی، در آغاز قرن 

  جمھوری خواھان اسپانيا در دوران فرانکو، . در حکومت کشور خود انجام بدھند، بايد از لنين و بلشويک ھا ياد کرد
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يتاليايی در دوران موسولينی، پناھندگان يونانی مخالف حکومت سرھنگ ھا و اعضای مقاومت آلمان عليه مبارزان ا
  .ھيتلر از مصاديق ديگر اين نمونه ھا ھستند

در آسيا بايد از گاندی نام برد که پس از مدت ھا اقامت در آفريقای جنوبی به عنوان وکيل مدافع ھموطنان ھندی خود 
او پس از . پايه گذاری کند" مبارزه منفی و عدم خشونت" دکترين مبارزاتی خود را تحت عنوان عليه تبعيض نژادی،

  .بازگشت به ھند ھدايت جنبش استقIل طلبانه اين کشور، عليه انگلستان را پيش برد که موجب استقIل اين کشور شد

در آمريکای Bتين بايد از فيدل کاسترو نام برد که پس از تبعيد به کوبا بازگشت و با ھدايت جنبش چريکی عليه نظام 
  .باتيستا به پيروزی رسيد

مھاجرت :در تاريخ معاصر ايران بايد به مقاطعی اشاره کرد که مھاجرت در ابعاد کمی و موج وار ادامه يافت
 خورشيدی؛ ١٢٨٧، پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه در دوم تيرماه آزاديخواھان به ترکيه و پاريس

 ساله به خارج از کشور برخی از اعضا و ھواداران جبھه ملی و حزب ٢۵ و آغاز مھاجرت ١٣٣٢ مرداد٢٨کودتای 
ر عراق و  و تبعيد آيت _ خمينی به نجف در کشو١٣۴٢ خرداد سال ١۵توده و شخصيت ھای مستقل؛ سرکوب قيام 

  .سرانجام مھاجرت وسيع ايرانيان از ابتدای حاکميت جمھوری اسIمی

  

  مھاجرت در علوم اجتماعی

از نظر کونز، . از نگاه کلی، تصور عمومی بر اين است که مقوله مھاجرت به طور ناگھانی و يکباره اتفاق می افتد
يی مھاجران کرده، اين ذھنيت به اين علت است جامعه شناسی، که بيشتر تحقيقاتش را صرف تدوين تئوری عام جابجا

  .که عموما ريشه ھای مھاجرت، از زاويه اقتصادی و اجتماعی تحليل می شود

برخIف تصور عمومی رايج، از يک نقطه مبدأ به ) Exil non volontaire(کونز معتقد است که مھاجرت ناخواسته 
ود، بلکه اين امر در زمان ھا و مراحل گوناگون شکل می يک مقصد مشخص به يکباره و در يک مرحله انجام نمی ش

  .گيرد

  

  برخورد ابزاری با پديده مھاجرت

 placement(انتظار افکار عمومی برای يافتن راه حل سريع در برابر افرادی که در معرض جابجايی اجباری 

forcééD (دوين تئوری عام حرکت قرار گرفته اند، موجب شده که انرژی ھای کمتری به منظور دستيابی و ت
در نتيجه برخوردھای شتاب زده به شکل کمک ھای مادی به پناه جويان و يا در تأييد . پناھجويان تخصيص داده شود
  .پناھندگی آنھا مطرح می شود

، ) نفر٢٢٠٠٠٠٠( ميليون مھاجری ھستيم که در حال حاضر در ترکيه ۴به عنوان مثال، شاھد تقاضای کمک حدود 
، خواھان دخالت بيشتر کميساريای عالی پناھندگان، سازمان ھای غير ) نفر۶٠٠٠٠٠(و اردن )  نفر١٢٠٠٠٠٠(لبنان 

اما تاکنون کمتر محققی به يک تحقيق ميدانی از نيازھا، . دولتی و انجمن ھای حقوق بشر برای تعيين تکليف آنھا ھستند
  .انگيزه ھا و علل مھاجرت آنان انجام داده است

وی معتقد است که جابجايی اجباری . شناس، به گونه ای ديگر اين مشکل را مطرح می کندمورفی، جامعه 
)placement forcééd ( موجب برانگيختن احساسات و عواطف زودگذر در ھمبستگی با پناھندگان می شود که به

به عبارت ديگر، دخالت . دنوبه خود پشتيبانی اجتماعی را به ھمراه دارد، اما بيشتر اوقات در ھمين سطح باقی می مان
  .ھا و حمايت ھا به سمت يافتن راه حل کوتاه مدت، برای بھبود وضعيت مادی پناھندگان ميل می کند

، مانند فقر، فحشا به عنوان دBيل "تحت سلطه"صرف نظر از شرايط عام مطالعاتی که از پديده ھای اجتماعی 
، برخIف ميل شخصی پناھجو موجب شده که تعدادی از مھاجرت نام می برند، عنصر اجبار و مقوله ترک خاک

کونز، روی يک نوع نگرش . محققان مسايل اجتماعی به پژوھش گسترده تری در مورد اين نوع پناھندگان اقدام کنند
اداری صرف در برخورد با پناه جويان انگشت می گذارد که از نظر او تأسف انگيز است، زيرا با پناھجوی سياسی به 

رود به کشور ميزبان و دريافت کارت پناھندگی، مثل ساير پناھندگانی که با تمايل خود کشور خويش را ترک محض و
  .کرده اند برخورد می شود و خصيصه سياسی پناھنده به بوته فراموشی سپرده می شود
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با پناھجوی سياسی به محض ورود به کشور ميزبان و دريافت کارت پناھندگی، مثل ساير پناھندگانی که با تمايل خود 
  . يصه سياسی پناھنده به بوته فراموشی سپرده می شودکشور خويش را ترک کرده اند برخورد می شود و خص

  

در حقيقت گرايش عمومی جامعه شناسان کشور ميزبان، اين است که مقوله مھاجرت را به عنوان پديده ای تحليل کنند 
که يک فرد در جستجوی آينده ای بھتر، آگاھانه و به اختيار خود، کشور خويش را ترک کرده و کمتر به علل مھاجرت 

نگريسته " مشکل آفرين"از کشور مبدأ و عنصر اجبار می انديشند؛ به عبارت ديگر به انسان مھاجر، به عنوان فردی 
می شود که با خود تضادھای اجتماعی، فرھنگی را به يدک می کشد که البته تا حدودی در مورد مھاجران اقتصادی 

  .صادق است

.  از ديدگاه انسان ھايی که آن را تجربه کرده اند، بررسی نمی کنداين برخورد ابزاری پديده مھاجرت را از درون و
بلکه به مقوله مھاجرت، بيشتر به عنوان عاملی که کشورھای مھاجرپذير را از نظر اداری به چالش می کشد، نگريسته 

ر چيز اجتماعی و می شود؛ در حاليکه اين چالش ھيچ ارتباط مستقيمی به خود پناھنده ندارد، بلکه ابعاد آن قبل از ھ
  .سياسی است

در نتيجه، اين برخورد ابزاری و کارکردی باعث ايجاد ابھام، تناقض و حتی قضاوت نادرست نسبت به پديده مھاجرت 
  ».و مھاجران می شود

 پايان

 ٢٠١٥ اکتبر٢٦/bbc  :منبع

 


