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 چکیده

این امرر ترکیرج جمعیتری    . مهاجرت به عنوان پدیده اجتماعی بر ساختار دموگرافیک کشورها تاثیرگذار خواهد بود

برا  برخروردار    کشوری همانند ایران که از ضریج و نرخ رشد جمعیتی. دهد واحدهای سیاسی را تحت تاثیر قرار می

هرای مهراجر را    تررین گرروه   اصریی . رو بروده اسرت   ای به نام مهراجرت روبره   با پدیده 791 های دهه  است، طی سال

از . را تحرت تراثیر قررار دادنرد    « ترکیج جمعیت شاغل»آنان در برخی از شهرهای کوچک . اند ها تشکیل داده افغانی

 . تاثیرگذار بوده است« های اجتماعی نرخ ناهنجاری»و « غالنرخ اشت»، «نرخ دستمزد»سوی دیگر، این امر بر 

شناسی مهاجرت در ایران براساس رهیافت انتقادی مورد بررسی قررار   شود تا مساله آسیج در این پژوهش تالش می

هرای اجتمراعی برر     بره بعرد مول ره    771 های دهره   پردازان مکتج انتقادی بر این اعتقادند که در سال نظریه. گیرد

این امر تحت تاثیر کراهش نقرش دولرت در کنتررل تحرر       . نیت میی کشورها تاثیر بیشتری به جا گذاشته استام

توان این موضوع را مورد توجره قررار داد کره کراهش      از سوی دیگر، می. نیروهای اجتماعی همجوار قرار گرفته است

اقتصرادی    –هود در ساختار اجتمراعی  های مش نقش دولت در کنترل فضای مهاجرت زمینه بروز برخی از ناهنجاری

های مکتج انتقادی در ارتباط با ظهرور   این امر در زمره دغدغه. و همچنین توزیع مواد مخدر را به وجود آورده است

 . باشد و گسترش ناامنی اجتماعی می
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 مقدمه

تمرامی کشرورهای   . توان موضوعی دائمی در حوزه امنیرت اجتمراعی دانسرت    تهدیدسازی را می

. های اجتماعی و سیاسی در معرر  تهدیردات امنیتری قررار دارنرد      جهان و همچنین تمام گروه

. را بره وجرود آورد  های جدید سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  تواند موج تهدیداتی که می

شود، هرگونه تغییر در  باتوجه به اینکه مهاجرت در زمره موضوعات امنیت اجتماعی محسوب می

تواند بر نشانگان امنیت  های مهاجر می نرخ مهاجرت، چگونگی مهاجرت و ساختار اجتماعی گروه

هرای   صتروان در پیونرد برین شراخ     عیرت آن را مری  . اجتماعی واحدهای سیاسی تاثیرگذار باشد

نیرروی انسرانی کره    . اجتماعی کشورهایی دانست که در معر  تبادل نیروی انسانی قرار دارنرد 

های محیط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منطقره را تحرت تراثیر قررار دهرد       بندی تواند شکل می

 (.54: 791 بوزان، )

رایط تغییر و اش تحت ش های اساسی امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای ح ظ ویژگی« ویور»

به این ترتیرج، تهدیردات جدیردی ظهرور یافتره کره       . کند تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می

توانرد   های اجتماعی می های محیطی و ناآرامی بحران. دهد امنیت اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

ه توان رونردی را مرورد مالحظر    به عبارت دیگر می. عامل مؤثری درگسترش تهدیدات تیقی شود

ویور بر ارتباط نزدیرک میران   . قرار داد که هدف خود را تهدید همبستگی جوامع قرار داده است

اش را جسرتجو   کند که جامعه امنیرت هویرت   هویت، جامعه و امنیت تأکید دارد وخاطرنشان می

توانند نسربت بره    به طوری که باید قادر به حل اختالفات هویتی باشد و اعضای آن نمی. کند می

کند، احساس مسرؤولیت نداشرته و آنهرا را تنهرا بره دولرت        اشان راتهدید می یی که هویتچیزها

 .واگذار نمایند

بخشری  . بنابراین، الگوهای جدید اعمال تهدید عییه کشورهای منطقه همجوار شکل گرفته است

ای و در فضای تحر  نیروهای اجتماعی در قالج مهاجرت انجرام   از این تهدیدات به گونه مرحیه

جایی نیرروی انسرانی، درآمردهای اقتصرادی، فرهنرم اجتمراعی و        مهاجرت نماد جابه. گیرد می

تواند برر امنیرت اجتمراعی واحردهای سیاسری مختیرف        شود که می هایی محسوب می ناهنجاری

 (.  : 717 ص ری شالی، )تاثیرگذار باشد 

ن امنیت اجتماعی فرانسره  ریزا برنامه. چنین فرآیندی در کشورهای اروپایی نیز ظهور یافته است

هرای جدیردی از تهدیرد اجتمراعی و نراامنی       بر این اعتقادند که مهاجرت توانسته اسرت شرکل  

ظهور تهدیدات هویتی و اجتمراعی بره عنروان فرآینردی غیرمسرتقی       . محیطی را به وجود آورد
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ی بره  واحدهای سیاسر « انسجام اجتماعی»ای را عییه  این امر تهدیدات مرحیه. شود محسوب می

بندی سیاسی کشرورها تاثیرگرذار    تواند بر شکل فرآیندی که به گونه تدریجی می. آورد وجود می

هرای   شاید بتوان یکی از د یل اصیی جنم آمریکرا در پاکسرتان را ناشری از نقرش گرروه     . باشد

هرایی کره دارای هویرت پشرتون بروده، بره        گرروه . اجتماعی مهاجر افغانی به آن کشرور دانسرت  

کننرد ترا فضرای اعتقرادی و      آرمانی طالبان نزدیکی داشته و از سوی دیگر ترالش مری   های قالج

 (.54 : 791 کیمن، )سیاسی آنان را در حوزه سرزمینی خود پشتیبانی نمایند 

 

 بیاک مساله 

بره همرین   . ترری دارد  تهدیدات اجتماعی ناشی از مهاجرت در کشورهای اروپایی انعکاس سرریع 

بره  . توانند چنین تهدیرداتی را کنتررل نماینرد    نیتی و انتظامی آنان میدلیل است که ساختار ام

اشراره   1 1 و همچنرین   115 هرای   توان به بحران اجتمراعی فرانسره در سرال    طور مثال، می

هرای اجتمراعی مهراجر در فرانسره      توان ناشی از حضور گرروه  بخشی از این بحران را می. داشت

محرومیت . قرار دارند «محرومیت نسبی»د که در شرایط کردن هایی که احساس می گروه. دانست

زمانی که بحران اجتمراعی  . شود های اجتماعی محسوب می نسبی یکی از عوامل گسترش بحران

بحرران  . دانسرت « بحران معنا»شکل گرفت؛ ژا  شیرا  آن را نمادی از  115 فرانسه در سال 

بسیاری بر ایرن اعتقادنرد کره ایرن     . باشد معنا عامل افزایش تضاد جامعه با هنجارهای نه ته می

 . فرآیند ناشی از گسترش مهاجرت شهروندان خاورمیانه و شمال آفریقا به فرانسه بوده است

هرای مربروط بره     شرود ترا از رهیافرت انتقرادی بررای تبیرین شراخص        در این مقاله ترالش مری  

تحییل امنیت اجتماعی  این امر براساس. شناسی اجتماعی مهاجرت در ایران است اده شود آسیج

هایی همانند مهاجرت، اشتغال، ترکیج فرهنگی و آسیج اجتماعی مرورد توجره    براساس شاخص

شود تا نشران داده   از نظریات ویور در تبیین این موضوع است اده شده و تالش می. گیرد قرار می

کره از  شرود   شود که امنیت اجتماعی زیربنای اقتدار سیاسی کشورها در عصرری محسروب مری   

 . زدایی شده باشد ها در فضای کنش اجتماعی مرکزیت دولت

 

 روش شناسی

اساس در  بر این. روش تحقیق مقاله حاضر روش نظری مبتنی بر روش توصی ی و تحیییی است

مقاله تالش شده با توسل به نظریه انتقادی و بر اساس داده ها واطالعات موجود که به روش 
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شده است، سوال و فرضیه مورد  انه ای و اینترنتی جمع آوریکتابخآماری ، اسنادی شامل 

  د با توسل به روش توصی ی و تحییییندار مقاله تالشه گان نویسند. تجزیه و تحییل قرار گیرد

های  فضای مهاجرت زمینه بروز برخی از ناهنجاری کنترل در دولت نقش کاهش دهدکه نشان

 .آورده است مشهود همانند توزیع موادمخدر را به وجود

 

 مبانی نظری تحقیق

 چارچوب نظری مهاجرت و امنیت اجتماعی براساس رهیافت انتقادی -9

بهره گیری از تئوری امنیت انتقادی به منزله آن است که می توان بین موضوعات اجتماعی، 

 از سوی دیگر براساس این رهیافرت، . فرهنگی، اقتصادی و بین المییی کشورها رابطه برقرار نمود

اجتماعی از جمیه مهاجرت می تواند بر فرایندهای امنیت  –هرگونه تحول و دگرگونی اقتصادی 

معتقد است تئوری امنیت  «ویوور» باتوجه به مطالج یادشده،. اجتماعی کشورها تاثیر گذار باشد

هرای قرومی    های مرذهبی و هویرت   های جمعی در مقیاس بزرگ مانند هویت اجتماعی به هویت

 (.4 :  711 ویوور، ) که کارایی و وظای ی مستقل از دولت دارند متمرکز است

تواننرد موقعیرت خرود را     های سیاسی صرفاً در شررایطی مری   باتوجه به مول ه های یادشده، نظام

های  های همکاری و مشارکت نایل شوند که به موجج آن زمینه تثبیت نموده و یا اینکه به نشانه

افول هویت جمعی در جامعه منجر به نراتوان شردن دولرت    . سدتضاد هویتی به حداقل ممکن بر

هایی همانند موضوعات مذهبی، قومی، زبانی و نرژادی   توان در قالج هویت جمعی را می. شود می

 (.94: 711 عسگری، )مالحظه کرد 

 

  نقش هویت در امنیت اجتماعی-9-9

د، اگرر جامعره تهدیرداتی    شو ه  اکنون هویت به عنوان م هوم صریح امنیت اجتماعی مطرح می

هرر گراه   . دهرد  اش احساس کند، در آن شرایط نسبت به آن واکنش نشران مری   نسبت به هویت

تروان   های امنیت میی پیوند پیدا کنرد، در آن شررایط مری    های امنیت اجتماعی با نشانه شاخص

الرج  دهرد کره ق   این امر نشران مری  . های ظهور شکل جدیدی از تهدیدات را مالحظه نمود زمینه

بره عبرارت دیگرر    . المییی عییه جمهوری اسالمی ایران ماهیت اجتماعی دارد اصیی تهدیدات بین

صررفاً در  .  زم است تا امنیت اجتماعی به عنوان موضوع اصیی کشور ما مورد توجه قررار گیررد  
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: 2 1   روس و پایرم، ) باشد که امکان اعمال تهدیردات عییره ایرران وجرود دارد     این حوزه می

 41). 

بنابراین تئوری مورد است اده در ایرن رابطره   . در واقع امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی است 

نشان می دهد که تحقق چنین هدفی در شرایطی حاصل می شود کره زمینره هرای  زم بررای     

همکاری چند جانبه گروه های درون ساختاری، نهادهرای اجتمراعی و سراخت هرای حکرومتی      

می توان نمادی از چنرد جانبره گرایری م هرومی و کرارکردی در امنیرت        این امر را. فراه  شود

تمامی مول ه های یاد شده بر فرایند مهاجرت و پیامدهای آن تاثیر به جا مری  . اجتماعی دانست

با انتشار مقاله ای مبادرت به تبیین شاخص های  «تدرابرت گار»به همین دلیل است که . گذارد

این ارتباط موضوعاتی همانند مهاجرت، اشتغال و ترکیج فرهنگی وی در . امنیت اجتماعی نمود

 ( 5  : 774   گورر،) را برجسته و تبیین نمود

 

 امنیتی دروک زا –مهاجرت و تهدیدات اجتماعی -2

مهاجرت به دلیل تاثیر گذاری بر ساختار اجتماعی کشرورها مری توانرد دارای آثرار و پیامرد      

یافت مکتج انتقادی، موضوعات امنیت انتقادی را می تروان  براساس ره. هنجاری و امنیتی باشد

مهاجرت نه تنها موضوعی داخیری محسروب   . بخشی از واقعیت رفتار استراتژیک کشورها دانست

می شود، بیکه می توان آن را زمینه ساز فرایندی دانست که شرایط  زم بررای مشرارکت گرروه    

نیروهرای اجتمراعی و تعامرل      -ابل دولت ، کنش متق(حوزه درون ساختاری در) های اجتماعی

 .چند جانبه کشورها در حوزه سیاست بین المیل را فراه  می سازد

به این ترتیج، موضوعات امنیت انتقادی را باید اصیی ترین رهیافت امنیت سرازی در حروزه   

ازسوی دیگر، چنرین فراینردی زمینره هرای  زم بررای      . داخیی، منطقه ای و بین المییی دانست

بهره گیری از رهیافت . همکاری گروه های اجتماعی در فضای بین المییی را نیز فراه  می سازد

هرایی  توان در زمره نشانهانتقادی در تبیین مهاجرت به ایران و همچنین مهاجرت از ایران را می

دانست که از قابییت  زم برای تبیین فرایند مهاجرت و آسیج شناسی مهراجرت را فرراه  مری    

 . زدسا

مری توانرد    «تهدیردات درون زا ». بخشی دیگر از تهدیدات اجتمراعی، ماهیرت درون زا دارد  

                                                           
 
 Rose, Paige 
 
 Gurr 
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تهدیدات . زمینه های  زم برای ایجاد محدودیت ها و مخاطرات امنیتی برای ایران را فراه  آورد

برخری از تهدیردات درون زا، در سیاسرت    . درون زا نیز در دو حوزه مورد توجه قررار مری گیررد   

برخی دیگر از تهدیدات درون زا را باید در فراینردهای اجتنراب   . دولتی مشاهده می شود گذاری

 زم به توضیح است که تهدیدات درون زا، یکدیگر را . ناپذیر محیط اجتماعی مورد توجه قرارداد

تهدیرداتی  . این امر زمینه شکل گیری تهدیدات مضاعف را به وجود مری آورد . بازتولید می کنند

تواند فضای سیاست گذاری دولتی و همچنین فضای کنش گروه های اجتماعی را تحرت  که می 

 (71:  711 گار،. )تاثیر قرار دهد

 

 نقش عوامل بین المددی در مهاجرت و ناهنجاری امنیت اجتماعی-9

به همان گونه ای که مول ه های اجتماعی بر فرایندهای امنیتی تاثیر گذار هستند، می توان 

بندی رسید که عوامل بین المییی نیز در شکل گیری فرایندهای امنیت اجتماعی به این جمع 

باتوجه به مول ه های یادشده می توان براین امر تاکید . از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردارند

المیل نیز،  داشت که می توان رهیافت انتقادی در تبیین مهاجرت را در زمره نظریات روابط بین

 . داد مورد توجه قرار

هر . المییی است های اجتماعی تأثیرگذار در ارتباطات بین رهیافتی که در جستجوی جنبه

گاه موضوع اصیی کشور ما گسترش امنیت اجتماعی باشد و یا اینکه خود رامتعهد به دفاع از 

. ناپذیر خواهد بود امنیت اجتماعی نماید، در آن شرایط امکان مقابیه با تهدیدات محیطی اجتناب

مهاجرت در زمره تهدیدات محیطی . ساز مخاطرات امنیتی دانست تهدیداتی که باید آن را زمینه

محسوب می شود که اگر با ضرورت های عمومی نظام سیاسی تطبیق پیدا نکند، در آن شرایط 

 (.51 : 775 گورر، ) به عامل مخاطره ساز امنیتی تبدیل خواهد شد

های تهدیرد   ترین نشانه گی، قومی و نژادی به عنوان اصییبه این ترتیج، موضوعات هویتی، فرهن

این تئوری بیانگر اهمیت و برجستگی فزاینرده امنیرت یرا نراامنی اجتمراعی      . شوند محسوب می

کنند، هویرت آنهرا بره     های مهمی در یک جامعه احساس می هایی که در آن، گروه یعنی موقعیت

کنند ترا از خرود دفراع     در خطر است و تالش میوسییه مهاجرت، واگرایی یا امپریالیزم فرهنگی 

 .کنند
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 رشد اقتصادی و مهاجرت نیروی یار به ایراک  -0

یکی از اصیی ترین عوامل مهاجرت را می توان وجود زیرساخت های اقتصادی برای       

بررسی های آماری نشان می دهد که به موازات . مشارکت اتباع کشورهای خارجی دانست

این . اقتصادی ایران، زمینه برای مشارکت اتباع خارجی نیز فراه  گردیده استافزایش حج  

 زم به . امر رابطه رشد اقتصادی، درآمدهای میی و مهاجر پذیری در ایران را نشان می دهد

نصری، ) توضیح است که موج های اولیه مهاجر پذیری، فاقد مخاطرات امنیتی خواهد بود

 791 :54.) 

 

  9909-14 ازار یار در ایراکشاخص های ب -4

همواره بین مول ه هایی همانند رشد اقتصادی، بازار کار و مهراجرت رابطره ارگانیرک وجرود          

در چهرار دهره   . بررسی تحو ت اقتصادی ایران چنین موضوعی را نشان مری دهرد  . داشته است

میییون تن  2 به  754 میییون تن در  1/9گذشته نیروی کار ایران به تندی افزایش یافته و از 

 711 انتظار می رود که نرخ رشد با ی عرضه نیروی کار تا اواخر دهره  . رسیده است 794 در 

نیروی شاغل در سراختار اقتصرادی ایرران بره     (  711 ) تا پایان برنامه چهارم توسعه . ادامه یابد

 . میییون ن ر رسیده است 2 بیش از 

چنرین شررایطی زمینره    . های ن تی ایران افرزایش یافرت  به بعد، درآمد 741 در سال های دهه 

بره طرور کیری، فراینردهایی هماننرد رشرد اقتصرادی،        . جذب نیروهای مهاجر را افزایش می داد

افزایش درآمد سرانه، گسترش شهرها و همچنین اجرای برنامه های توسعه اقتصادی را می توان 

هاجر افغانی، فاقرد مزیرت نسربی در    گروه های م. زمینه ساز اصیی شکل گیری مهاجرت دانست

از سوی دیگر، آنان قادر به حضور در کشورهای صنعتی غرب نیرز  . سایر کشورهای منطقه بودند

، زمینره بررای افرزایش مروج     741 در دهره   بنابراین، در شرایط توسعه اقتصادی ایرران . نبودند

 (.7  :  71 نویدنیا، )مهاجرت به وجود آمد 

وره برشمار جمعیت شاغل نیز افزوده شده است ولی فرصرت هرای شرغیی    هرچند در این د      

به همین دلیل است کره از اوایرل دهره    . تازه برای شمار فزاینده جویندگان کار کافی نبوده است

هرا وضررورت هرای     شاهد تغییرر در سیاسرت مهاجرپرذیری در ایرران براسراس شراخص       791 

در این دوران افزایش قابل توجهی یافته است، اما اگرچه رشد اقتصادی ایران . باشد اقتصادی می

 . در این دوران پیوسته شمار بیکاران افزایش یافته است
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این . در این مقطع زمانی شاهد ورود نیروی کار زنان به ساختار اقتصادی کشور نیز می باشی    

ار نشان می دهد اگرچه آم. امرروند مهاجرت در ایران را با محدودیت های بیشتری روبه رو نمود

در .  که طی این دوران، فرصت های شغیی به گونه متوازن میان زنان و مردان توزیع نشده است

بررای نمونره، در   . این دوران، زنان بیش از مردان با معضل بیکاری دست بره گریبران بروده انرد    

ایرن نسربت   . ن ر در بازار کار فعال بوده انرد   2، 24تا  4 از هریکصد مرد در گروه سنی  711 

 (71: 1 1   الساندرو مونسوتی،) .درصد بوده است   برای زنان 

 51در سالهای مورد بررسی نرخ مشارکت اقتصادی به زیر باید بر این نکته اذعان داشت که 

   ترین مقدار خود را تجربه کرده است ولی افزایش پایین 771 درصد کاهش یافته و در سال 

را میتوان پایان روند  777 نسبت به سال  775 در سال  درصدی نرخ مشارکت اقتصادی

 9 سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان همواره کمتر از  1 طی . کاهشی این نرخ دانست

به کمترین مقدار خود رسیده است ولی همانگونه که در نمودار  777 درصد بوده و در سال 

به  774 و  775 شی شده و در سالهای نرخ مشارکت زنان افزای 775 مشاهده میشود از سال 

 (71: 774 ، زنجانی) .درصد داشته است 2/ و  7/ ترتیج افزایشی برابر با 

 

 رابطه شاخص های اقتصادی و مهاجرت به ایراک  -4

این امر از اواسرط  . رشد اقتصادی کشورها با فرایندهای مهاجرت پذیر آنان رابطه متقابل دارد    

گرچه فرایندهای دیگری همانند جنم ایران و عررا،، بحرران امنیتری در    ا. آغاز شد 741 دهه 

افغانستان و ضرورت های اقتصاد بین المیل در شکل گیری این حادثه مشارکت داشته انرد، امرا   

می توان جیوه هایی از همبستگی شاخص های اقتصادی با روند رشد مهراجرت نیرروی کرار در    

 (. 5: 714 غالمی نتاج امیری، )ارداد مورد توجه قر 741 ایران را از دهه 

اگرچه در این دوران زمانی، شاخص های اقتصادی ایران برا تغییراتری روبره رو گردیرد، امرا           

مهاجرت منجر به تشدید بحران هرای اجتمراعی نه تره و مشرکالت اقتصرادی از  جمیره رشرد        

و  7 ردان و زنران بره ترتیرج    در این دوران، نرخ بیکاری برای م. بیکاری در جامعه ایران گردید

غیرر   4  -24به سخن دیگر، با آنکه بخش بزرگی از زنان در گرروه سرنی   . درصد بوده است 1 

فعال و بیرون از بازار کار هستند، شمار اندکی که وارد بازار کار می شوند، مدت بیشتری باید به 

 .جستجوی کار بپردازند بیش از مردان با مشکل بیکاری روبه رویند

                                                           
 
 Alessandro Monsutti 
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بره ایرران را مری تروان رشرد       791 یکی از د یل اصیی کاهش مهاجرت در سال های دهه      

نیروی کار جوان، به گونه ای تدریجی توانست موقعیرت خرود را در   . نیروی کار در ایران دانست

در این دوران محردودیت هرای قرانونی و سراختاری بررای      . ساختار تولید اقتصادی تثبیت نماید

 . ای مهاجر فراه  گردیدپذیرش گروه ه

-11بررسی های آماری در رابطه با شرایط اشتغال در ایران نشان می دهد که  در سال های     

 زم بره توضریح اسرت کره در فاصریه      . پیوسته بر شمار بیکاران کشور افزوده شده اسرت  754 

و ( مییری بیشتر به سبج دگرگونی های ناشی از انقالب و سپس جنم تح) 744  – 24سالهای 

در این دوران شاهد  .افزایش شمار بیکاران بسیار چشمگیر بوده است 794  – 11در سال های 

به طور کیی اگر میزان بیکاران افزایش یابرد، در آن  . تغییراتی در نرخ مهاجرت به ایران بوده ای 

شرایط سیاست گذاری اقتصادی دولت در راستای حمایت از نیروی کرار داخیری  و محردودیت    

 (.4 :  79 وسکی، )برای مهاجرین سازماندهی خواهد شد 

، از یرک سرو بره سربج کراهش      711 شمار بیکاران در سال هرای دهره    با رفتن چشمگیر     

ظرفیت های خالی در اقتصاد تداوم نرخ رشد به نسبت پایین تولید، و از سوی دیگر رشد سرریع   

و حضور فزاینده  721 عرضه نیروی کار در سایه افزایش شدید شمار نوزادان در سال های دهه 

یه پیش بینی هرای سرازمان مردیریت و برنامره ریرزی  شرمار       بر پا. زنان در بازار کار بوده است

فرایندهای آمار اقتصادی درایران نشران مری   . میییون تن است 7بیش از  715 بیکاران تا سال 

 . دهد که  در سال های اجرای برنامه چهارم برشمار آنان افزوده خواهد شد

شاغل در بخش دولتری از  جمعیت  774 تا  715 ر مبنای گزارش منتشر شده طی سال های ب

درصرد   2 / 9حدود  774 در سال . میییون ن ر کاهش یافته است 7/ 9میییون ن ر به حدود  5

این نسبت به خوبی نشان دهنرده  . از جمعیت شاغل کشور در بخش دولتی مشغول به کار بودند

بره خصروا اینکره برا     . ظرفیت محدود بخش دولتی در تحر  بخشی به وضعیت اشتغال است

وجه به وضعیت نامناسج بودجه و چش  انداز قیمت ن رت ح رظ قردرت خریرد همرین تعرداد       ت

بنابراین نمی تروان انتظرار داشرت نیرروی     . شاغالن در بخش دولتی نیز کار دشواری خواهد بود

محرکه اشتغال زایی در کشرور از منبعری دولتری ترامین شرود و سیاسرت گرذاران بایرد بخرش          

نشران مری دهرد کره      آماریبررسی های . تغال زایی قرار دهندخصوصی را هدف برنامه های اش

طی دهه اخیر مجموع ساعات کاری ه تگی شاغالن در کشور مشرابه رونرد حراک  برر جمعیرت      

از سوی دیگر طی این سال ها متوسط ساعات اشتغال ه تگی هرر  . شاغالن، افزایش نیافته است
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ترا   715 به نحوی که طری سرال هرای     .فرد در یک روند نسبتا نزولی مستمر قرار داشته است

ساعت  52ساعت به حدود  57/ 5، میانگین ساعات کار ه تگی هر فرد شاغل در کشور از 774 

 (775 :24متقی، ).رسیده است

به همین دلیل است که سیاست گذاری عمومی ایران در شرایط موجود معطوف بره حمایرت از   

 . هاجرین در داخل کشور بوده استنیروی کار داخیی و محدود سازی فرایند حضور م

 

 مهاجرت و بازتولید نیروی هویتی حاشیه ای در ایراک -4

مهاجرت را می توان یکی از اصیی ترین عوامل تاثیرگرذار برنیرروی کرار اجتمراعی و همچنرین      

چنین فرایندی در ایران، مخاطرات امنیتی زیادی به . تغییر در ساختار جمعیتی کشورها دانست

به طور کیی باید براین امر تاکیرد داشرت کره هرگونره دگرگرونی در سراختار       . ه استوجود آورد

چنین فرایندی درایران، نتایج هرویتی  . اجتماعی کشورها، پیامدهای امنیتی را به وجود می آورد

به عبارت دیگرر دگرگرونی در سراخت هرای سیاسری      . در ساختار اجتماعی به وجود آورده است

ی انجام می گیرد که جیوه هایی از مهراجرت شرکل گرفتره و ایرن امرر      کشورها، صرفا در شرایط

 .زمینه های بازتولید نیروهای هویتی در فضای حاشیه ای ایران را به وجود آورد

عیرت اصریی آن را مری تروان بری      . روند تصاعدی پیدا کرد 744 مهاجرت به ایران، از سال 

ارت دیگرر، هرگونره بری ثبراتی در محریط      به عب. ثباتی سیاسی در افغانستان و پاکستان دانست

ایرن فراینرد   . منطقه ای، تاثیرات خود را بر ساختار اجتماعی کشورهای همجوار به جا می گذارد

زمانی که قحطی و بی ثباتی سیاسی درافغانستان . را می توان در ایران نیز مورد مالحظه قرارداد

عسرگری،  ) بره ایرران فرراه  شرد     شکل گرفت، زمینه برای مهاجرت گروه های مختیرف افغرانی  

 714 :  .) 
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. تیقری مری شردند    «مهاجر فصریی »گروه هایی که به ایران آمدند، در ابتدا به عنوان نیروی 

. اول آنکه، با ساختار اجتمراعی پیونرد نمری خرورد    .نیروی مهاجر فصیی ویژگی های خاصی دارد

سروم آنکره، از ترداوم و حضرور     . اثیر چندانی به جا نمی گرذارد دوم آنکه، در ترکیج اجتماعی ت

بنابراین می توان این موضوع را مطرح نمود که مهراجرین افغرانی   . چندانی برخوردار نخواهد بود

در اولین موج حضور خود درایران، تاثیر اجتماعی چندانی بر ساختار دموگرافیک و همچنین برر  
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حوزه کنش و تحر  گروه های اجتماعی را می تروان  . شتندناهنجاری های اجتماعی به جا نگذا

 (.54: 791 سازمان برنامه و بودجه، )مورد توجه قرار داد « حاشیه اجتماعی»در 

دومین موج مهاجرت به ایران مربوط به سال هایی است که نیروهای شوروی بره افغانسرتان   

اقتصادی ایرران   -ری فضای اجتماعیاین امر را می توان زمینه ساز تاثیر پذی. حمیه نظامی نمود

بهره گیری از رهیافرت انتقرادی بررای تبیرین     . از موج های سیاسی و امنیتی بین المییی دانست

زیرا حوزه هرای مختیرف امنیرت    . مهاجرت به ایران بر اساس چنین رویکردی انجام گرفته است

 .اجتماعی و بین المییی را با یکدیگر پیوند می دهند

ایرن امرر از سرال    . نیروهای مهاجر به همراه خانواده های خود به ایران آمدند در این مرحیه،

دورانی که ایرران درگیرر جنرم برا عررا، برود، بخشری از نیروهرای         . به بعد انجام گرفت 721 

بنابراین زمینه برای بهره گیری از چنین نیروهایی . اجتماعی ایران درگیر جنم بودند -اقتصادی

 791 آثار و پیامد اجتماعی این امرر در سرال هرای دهره     . یران فراه  شددر ساختار اقتصادی ا

بره  . طبعا هرگونه موضوع اجتماعی دارای پیامدهای امنیتی نیز خواهد بود. باشد قابل ارزیابی می

باشرد   همین دلیل است که مهاجرت دارای نشانه هایی از جمیه، تهدیدات امنیت اجتمراعی مری  

 (.4 :  799 نورث، )
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افزایش قیمت ن ت در ایران، زمینه شکل گیری دولت متکی به درآمدهای ن تی را به وجود 

وی براین اعتقاد است که دولرت  . تبیین نمود «تدا اسکاچپول»اولین بار چنین فرایندی را . آورد

ی از منابع اقتصادی، بره دولرت هرای فرو، طبقراتی      های منطقه خییج فارس به دلیل بهره گیر

در چنین شرایطی، دولت وابسرتگی اقتصرادی بره طبقرات اجتمراعی نخواهرد       . تبدیل می شوند

بنابراین تصمی  گیری و سیاست گذاری خود را براساس برنامه های کرالن و درآمردهای   . داشت

زایش یافرت، زمینره بررای رشرد     زمانی که درآمد ن تری ایرران افر   . رساندن تی خود به انجام می

 (.21:  715 مصیی نژاد، ) اقتصادی ایران نیزبه وجود آمد –مهاجرت و تغییر در بافت اجتماعی 

باتوجه به مطالج یادشده می توان براین امر تاکید داشت که یکی دیگر از د یرل مهراجرت   

در شرایط شکل گیری  .دانست «9دولت رانتیر»نیروهای افغانی به ایران را می توان شکل گیری 

به عبارت . دولت رانتیر، برنامه ریزی امنیتی مضیق برای محدود سازی مهاجرت انجام نمی گیرد
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دیگر در چنین فرایندی هرگونه جا به جایی نیروهای اجتماعی و اقتصادی تحت تراثیر ضررورت   

های اجرایری   به طور کیی دولت رانتیر بسیاری از برنامه ریزی. های سیاسی شکل خواهد گرفت

 (.54: 797 کاتوزیان، ) خود را براساس چنین ضرورت هایی به انجام می رساند

به این ترتیج، روند مهاجرت گروه های افغانی به ایران را می توان، انعکراس ضررورت هرای    

اگر چره  . ادامه یافت 791 شروع شد و تا پایان دهه  745 این الگو از سال . استراتژیک دانست

روه های مهاجر افغانی به پاکستان رفتند، اما به دلیل آنکه پاکستان در زمرره دولرت   بخشی از گ

های رانتیر تیقی نمی شود، حضور آنان در کشور یادشده، تحت کنترل نیروهای نظامی و امنیتی 

 . هزینه آن را نیز دفتر سازمان میل پرداخت نمود. قرار گرفت

هرویتی در قالرج دولرت رانتری، کرار       –مراعی  هرای اجت  طبعاً تحییل چگونگی فعالیت گرروه 

تواند در کوتاه مردت نترایج مروثری را     این مسأله نه تنها نمی. بری خواهد بود پرمخاطره و هزینه

های گسست در ساختار اجتماعی را نیرز فرراه     برای آنان ایجاد کند، بیکه از سوی دیگر، زمینه

نماینرد ترا    هرای رانتری ترالش مری     روهدر بسیاری از موارد مشاهده شرده اسرت کره گر    . کند می

آمیز مهیا  های ایجاد گسست در محیط سیاسی و اجتماعی را از طریق ایجاد فضای تبعیض زمینه

 (  5: 771   هیومانث،) دهی نمایند کرده و سازمان

گونره   های اجتماعی نسبت به فضای اقتصرادی هری    های رانتی، گروه از آنجایی که در دولت

. ند، به همین دلیل بستر مناسبی برای حضور نیروهای مهاجر فراه  می شرود نگرش مثبتی ندار

 زم بره  . این امر اقتصاد کار و فرایند اشتغال در چنین کشورهایی را تحت تاثیر قررار مری دهرد   

توضیح است که کشورهای عربی حوزه خییج فارس، چنین فرایندی را از طریق کنتررل امنیتری   

توانرد زمینره سراز برخری از تعارضرات       دین ترتیج، هر دولت رانتی مری ب. فراگیر مهار نموده اند

 . سیاسی و اجتماعی تیقی شود

 

 شکل گیری نیروی حاشیه ای-99

تاریخ اقتصادی بسیاری از کشورها نشان می دهد کره نیروهرای مهراجر کره دارای کرارکرد      

ایرن  . بدیل می شونداقتصادی می باشند، بعد از مدتی به نیروی اجتماعی در فضای حاشیه ای ت

. امر را می توان انعکاس شرایط اقتصادی در فرایند تغییرات اجتماعی کشورهای میزبان دانسرت 

از سوی دیگر، نیروی مهاجر به گونه ای تدریجی بخشی از بافت اجتماعی کشور گردیده کره در  
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 ( 4 :  11   فارل،) حوزه حاشیه ای سازمان دهی می شود

شدن و گسترش فضای حاشیه ای در اقتصاد و امنیرت کشرور هرای     این امر منجر به متورم

چنین الگویی را آلمان، فرانسه و ایا ت متحده آمریکا مرورد پیگیرری قررار    . مهاجرپذیر می شود

در . مورد توجه قرارداد 711 پیامد امنیتی چنین فرایندی را می توان ازسال های دهه . داده اند

چنین فرایندی زمینه های . ادرت به اعترا  اقتصادی می نمایداین دوران، نیروی حاشیه ای مب

روند یادشده نشران مری   . شکل گیری تهدید اجتماعی در فضای حاشیه ای را به وجود می آورد

دهد که امنیت اجتماعی کشورها تحت تاثیر موج های مهاجرتی برا دگرگرونی و تغییرر روبره رو     

 .(2 : 711 سام آرام، )می شود

 –دهد که نیروهای مهاجر، بره گونره ای تردریجی در سراختار اقتصرادی      ان میاین الگو نش

طبعا چنین فرایندی را می توان زمینه ساز برخی از بحران های . اجتماعی ایران جذب گردیدند

اقتصرادی   –به طور کیی حضور نیروهای مهاجر در ساختار اجتماعی . اجتماعی در آینده دانست

چنرین  . دیدات امنیت میی متنوعی را برای کشرورها بره وجرود آورنرد    تواند ته کشور میزبان، می

 .فرایندی در ایران نیز ماهیت محدود  کننده و مخاطره آمیز داشته است

 

 نتیجه گیری

در این مقاله تالش شد تا رابطه بین مهاجرت، شاخص های اقتصادی، هنجارهای محیطی، 

به بعد شکل گرفت،  741 های اولیه دهه  امنیت اجتماعی و فرآیندهایی که در ایران طی سال

هرگاه نیروهای اجتماعی مهاجر بدون توجه به سیاست گذاری عمومی . مورد بررسی قرار گیرد

دولت به کشوری وارد شوند و مدت زمان طو نی در آنجا مستقر شوند، طبیعی است که 

این . ه وجود می آیداقتصادی کشور میزبان ب –ناهنجاری های جدیدی را در ساختار اجتماعی 

امر را می توان انعکاس انتقال بحران ناشی از ترکیج قالج های هنجاری درون ساختاری با 

همچنین زمانی .خرده فرهنم ها و خرده هنجارهای وارداتی از سوی گروه های مهاجر دانست

. هد شدکه کشوری در شرایط مهاجرت قرار گیرد، با جیوه هایی از تهدید اجتماعی روبه رو خوا

در  شاخص های تهدید اجتماعی را می توان براساس نشانه های آسیج شناسی امنیتی در 

این مکتج تالش دارد تا رابطه ارگانیک بین . رهیافت مکتج انتقادی مورد ارزیابی قرار داد

 .شاخص های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و بین المییی کشورها برقرار نماید
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این . رین پیامد مهاجرت به ایران را می توان تغییر در ترکیج اجتماعی دانستمهمت از سویی، 

به طور کیی نیروهای . امر درشهرهای حاشیه ای از فراگیری و عینیت بیشتری برخوردار است

آنان مبادرت به کنش حاشیه . اقتصادی و اجتماعی مهاجر در فضای حاشیه ای قرار می گیرند

ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، از روند مهاجرت نشان می دهد که  تجربه. ای نیز می نمایند

در اولین گام، موج های مهاجرت به ایجاد تعادل . این امر دارای نقش و کارکرد مرحیه ای است

در مرحیه دوم، چنین فرایندی به ظهور خرده فرهنم های اجتماعی . اقتصادی منجر می شود

مین مرحیه، مهاجرت بدون توجه به سیاست گذاری عمومی در سو. متضاد و متناقض می انجامد

 .کشور به ظهور بحران های امنیتی منجر می گردد

به این ترتیج مهاجرت به ایران که در سه مرحیه زمانی انجام گرفته،  پیامدهای امنیتی و  

ساز هریک از این پیامدها را می توان زمینه . استراتژیکی زیادی را نیز به وجود آورده است

بعد از استقرار نیروهای مهاجر افغانی، . جیوه هایی از تهدیدات اجتماعی و استراتژیک دانست

این امر . زمینه برای شکل گیری تهدیدات اجتماعی مرحیه ای و تصاعد یابنده به وجود آمد

به عبارت دیگر، گروه های . انعکاس فضای چند قومیتی، زبانی و هویتی ایران تیقی می شود

که در ابتدا به فعالیت های اقتصادی در ایران مبادرت می ورزیدند، به گونه ای  مهاجر

 . تدریجی به سوژه های امنیتی تبدیل شده و به کنش ضد امنیتی مبادرت نمودند

به طور کیی زمانی که گروه های مهاجر وارد کشوری می شوند، در مرحیه ثانویه به سوژه های 

ایند را می توان در کشورهای اروپایی، آمریکا و همچنین برخی این فر. امنیتی تبدیل می شوند

در آمریکا،  «امنیت سرزمینیوزارت » گیریشکل. دیگر از کشورهای منطقه مورد توجه قرار داد

گروه هایی که توانستند در . به عنوان اقدامی برای کنترل گروه های مهاجر محسوب می شود

ر مهاجرت نموده و بعد از مدتی تحت تاثیر نیروهای دوران های مختیف اجتماعی به آن کشو

 .سیاسی گروه های خویشاوند خود قرار گیرند –اجتماعی 

افغانی را می توان نمادی از سوژه های امنیتی ناشی از مهاجرت گروه های  -گروه های عرب 

بازار کار  صرفا به عنوان نیروی اقتصادی وارد 741 گروه هایی که در اوایل دهه . افغانی دانست

ایران شدند، در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی به عنوان نیروهای الهام بخشی برای 

هویتی در مناطق حاشیه ای ایران تبدیل شدند که از قابییت  زم برای  -گروه های قومی

طبعا چنین نیروهایی را میتوان نمادی از . گسترش تضادهای اجتماعی در ایران برخوردارند

اقتصادی وارد ایران گردیده و  –وژه های امنیتی دانست که در فضای فعالیت های اجتماعی س
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هایی در دوران بعد از انقالب  چنین گروه. به گونه ای تدریجی موقعیت خود را تثبیت نمودند

توان عامل اصیی  موج مذهج گرایی را می. اند اسالمی از سطح تحر  بیشتری برخوردار شده

اند به نتایج  ها توانسته در این زمینه هر یک از این گروه.ات قومی و فرهنگی دانستتشدید تهدید

به عبارت دیگر، فرایند اقدامات انتحاری . مؤثری برای اعمال فشار بر ساختار رسمی دست یابند

مذهبی هستند، تحت تاثیر کنش  –در محیط اجتماعی مناطقی که دارای شکاف های قومی 

شواهد نشان می دهد که در چنین فرایندی، گروه . هایی قرار گرفته اندامنیتی چنین گروه 

چنین فرایندی را می توان . امنیتی تبدیل گردیده اند –های اجتماعی به نیروهای سیاسی 

به طور کیی سوژه های . عامل اصیی فعال شدن سوژه های امنیتی اجتماعی در ایران دانست

شکاف های امنیتی درکشورهای مختیف، از جمیه  اجتماعی، یکی از زیرساخت های گسترش

 . جمهوری اسالمی ایران محسوب می شوند
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