علل سياسي مهاجرت

محمد عالم احمدزاده /مشاورارتقای ظرفیت و استاد دانشگاه
مقدمه
به يقین مي توان گفت :مهمترين عامل مؤثر در مهاجرتهای داخلي به ويزه مهاجرتهای روستا شههری سیاسهتها و خهش مشهي
های حکومتها است .چرا که اتخاذ سیاستهای مدون و آينده نگر در بسیاری از زمینه ها نظیر آموزش بهداشت اصهححا
اعتبارا

و بودجه زراعت و مالداری حمايت از محصوال

کشاورزی و  ...مي تواند تأثیرا

مهاجرتها بر جای گذارد« .ساير خش مشي هايي مؤثر بر مهاجر

اريهي

بسیار مهمي در کنترل يا تشديد ايهن

نیز عبارتند از:خش مشي هايي که به وجهود آورنهده مراکهز رشهد

زير بناهای صنعتي در شهرها هستند.برنامه های ناظر بر ورود کاالهای جانشیني که عمدتاً در جهت تأمین نیازهای مصرفي طبقها
مرفه هستند«1».سرمايه گذاری در زمینه خدما
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اجتماعي که بخش عمده آن در شهرها به کار مي افتد».

اتخاذ چنین خش مشي های که نشانگر توجه دولتها به بخشهای صنعت و خدما
کشاورزی و مالداری در کشور است موجب مشکح

و بي توجهي يا کم اهمیت شهمردن بخهش

عديده ای مي شود که تشديد مهاجرتهای داخلي يا بیجاشدگي تنها يکي از

عوارض و نمود های آن است .در اين راستا توسعه و توزيع نا برابر امکانا

در شهر و روستا نیز مزيد بر علت مي شود.

علل مهاجرت سياسي مهاجرت
 -1نبود امنيت:
به علت تغییر نظام سیاسي يک کشور و نبود امنیت منجر به مهاجر
به داليل مختلف در يک دوره کوتاه مد

سیاسي افراد مي گردد.مهاجرتهايي نیز وجود دارنهد کهه

سیل عظیمي از مهاجران را راهي سرزمینهای معینهي مهي کننهد و مسها ل و مشهکح

خاصي را چه برای مهاجران و چه برای سرزمینهای پذيرايي آنان فراهم مي آورند.مهاجر
مهاجرتهای شديد و کوتاه مد

يهوديان به سرزمینهای اشهغالي بعهد از

معموالً پیامدهای خصمانه ای را به دنبال دارند و به درگیريهای مهاجران و ساکنان اولیه سهرزمینها

منجر مي شود .اين قبیل مهاجرتها درگذشته مخصوصاً وقتي تعداد مهاجران زياد بود به نیروی بر اندازی حکومتها تبديل شهده
است و در مواردی نظام سیاسي کشورها را تغییر داده اند .شايد بتوان ريشه تبعیضههای گونهاگون بهین مههاجران و سهاکنان اصهلي
اغلب سرزمینها را در همین حالت خصمانه ای جستجو کرد که از اول بین مهاجران و ساکنان اولیه سرزمینها ايجاد شده و به نوعي

پیشداوری منفي انجامیده است که درک متقابل آنان از جامعه واحد و زندگي مشترک در آن جامعه را مشکل تر کهرده اسهت .ايهن
نکته را مي توان در مقیاسهای منطقه ای ملي و محلي نیز مشاهده کرد.
 -2فقدان ثبات سيا سي:
فقدان ثبا
مقررا

ومشارکت سیاسي و اجتماعي و فقدان حقوق سیاسي و مدني بحران ههای پهي در پهي تغییهر سهريع قهوانین و

تهديد جنگ های داخلي و خارجي عدم وجود امنیهت فکهری و برخوردههای نامناسهب بها اصهحاش انديشهه و فقهدان

دموکراسي از مهمترين عوامل سیاسي مهاجر

هستند«3.نظیر جنگ و آوارگیهای ناشي از آن اخراج افراد يا گروه ها باالخره ههر

عامل غیر منتظره و پیش بیني نشده ديگری و در مواردی آمیزه ای از عوامل مهذکور مهي توانهد نهرا مههاجر
انبوهي از جمعیت را به سوی شهر ها يا ساير کشورها گسیل

دارد4».

افرادی که در جوامع خودشان که امکان قبول فشارها و مشکح
کشور و مهاجر

را افهزايش داده

سیاسي حاکم برايشان کمتهر بهوده اسهت تهن بهه فهرار از

و در نهايت آوارگي در مرزها و پناهنده در کشورهای ديگر گشته اند .در صورتي که اگر بتهوان حکومهت ههای

مردمي در کشورها بوجود آورد فشار فرار و مهاجر

و ترک کشور بدلیل سیاسي به حداقل خود خواهد رسید.

 -3مصونيت نداشتن و متغير بودن سياستها:
از عوامل ديگر مهاجر

وجود نداشتن امنیت سیاسي و اجتماعي از حیث اظهار نظرههای علمهي و تخصصهي گهاهي ههم

شخصي و نیز اختحف سلیقه با صاحبان حکومت ها برای مهاجر

اشخاص اعحم شده است «.کافى نبودن مصونیتهاى سیاسهى

و اجتماعى جهت اظهار نظرهاى علمى و نیز حاکمیت گروههاى سیاسى بر دانشگاهها و مراکز علمى و همچنین بىثباتى يا قهديمى
بودن قوانین و طوالنى بودن دادرسى در سیستم قضايى مملکت است»5.لذا مصونیت نداشتن و متغیهر بهودن سیاسهتها ههم يکهي از
علل سیاسي مهاجر

در کشورهای مختلف به شمار مي آيد.

 -4فشارهاي سياسي و استبداد حاكمان:
فشارهای سیاسي و استبداد حاکمان نیز در زمره علل سیاسي مهاجر

به شمار مي رود که در تاريخ مهوارد زيهادی از آن بهه

چشم مي خورد .در دوره های مختلف در کشور ما نیز شاهد بروز چنین مهاجرتهايي بوده ايم البته هرچند اين مهاجرتهها در دوره
های بعدی که حاکمان تغییر و حکومت های جايگزين آمدندو با بازگشهت و عهود

مههاجرين و بیجها شهدگان دوران فشهار بهه

اوطانشان باعث رشد و شکوفايي شدند که در حال حاير حضور متخصصین عود

کننهده از کشهور ههای مختلهف در کشهور

باعث توسعه و رشد شده اند.
علت طبيعي مهاجرت:
مهاجرتها گاهي به دلیل يک سری مشکح

و گرفتاريهای طبیعي شکل مي گیرد که عهواملي چهون فاجعهه ههای اجتمهاعي-

جوّی همچون سیل زلزله خشکسالي که جمعیت را به جستجوی محیش ديگر مجبهور مهي کنهد« .مهاجرتههای ناشهي از عوامهل
زيست محیطي همچون کمبود آش سرمای شديد زلزله خیز بودن محل سهکونت را مهي تهوان تحهت ايهن عنهوان دسهته بنهدی
کرد.مثل کوچ نشینان 6».و گاهي هم تغییرا

بزرگ و ناگهاني اجتماعي يا فاجعههای بزرگ طبیعي چون« قحطي گرسهنگي سهیل
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زلزله و ...از عوامل اصلي مهاجر ها به شمار ميرود».

