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Abstract 
Distinctly recognized as one of, if not the most, influential factors in shaping 
societies, immigrants and their movement create a dynamic shift in the fabric 
of not only their country of origin but their host country as well. This 
transformational phenomenon influences every aspect of individual and 
societal life from culture and religion to politics and even way of thinking; to 
the point where it is impossible to distinguish a clear ‘before and after’ while 
studying the advancement of a country. Historically, the United States of 
America has been heralded as a country of immigrants, and a great ‘melting 
pot’. Americans take pride in their multinational ancestry and immigrant 
forefathers who helped build and shape their unique nation. Without a doubt, 
immigrants are significant factors in the American success story and its 
countless scientific and technological advances since WW II. This country 
has been constantly growing and evolving in a manner which is considered 
an advantageous asset in its quest for superior international status.  

All things considered, it is near impossible to scrutinize U.S. immigration 
policies without a better understanding of the general context in which they 
are formulated and implemented. One of the main goals is to address the 
domestic and international factors that have shaped key U.S. immigration 
laws from 1917 to 2016. In this paper, several key factors influencing U.S. 
immigration policymaking will be explored, including legislation, economics, 
and culture. The main research questions to be examined are: 1.To what 
extent have international factors affected the U.S. legislation regarding the 
legal and illegal immigration? 2. How has U.S. immigration laws, 
regulations, and policies influenced its foreign politics, domestic 
socioeconomic conditions and cultural values? With the help of a 
neoclassical theoretical framework, the causes and consequences of changes 
in its immigration policies are analyzed during the 1917-2016 time period. at  
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In the research hypothesis, the authors argue that the roots of the evolution 
of US immigration policies can be traced back to the domestic socio-
economic and cultural factors, but American foreign  policy and its standing 
in the international system have also influenced its immigration laws and 
policies. 

The findings in this article illustrate that United States immigration 
policies have been evolving since its inception; and its historical progression 
clearly demonstrates that American lawmakers have sought to take 
advantage of laws and regulations that were tailored to the specific 
circumstances in any given time period. Legislators throughout the decades 
under investigation have attempted to bring about changes in various 
substantive areas of the country by changing immigration policies in order to 
use them as effective instruments of foreign and domestic policies. These 
changes in immigration laws and policies have affected a variety of key 
domains including the demographic, economic, cultural characteristics as 
well as political and security environment of the country. 

A review of the international developments that took place in the 
background of the enactment of these laws show that, although the 
international environment has been somewhat a contributing variable, the 
transformation of immigration laws has been related to domestic variables 
more strongly than previously speculated. Actually, the American people 
themselves have been the main driving force behind the changing nature of 
these laws. The nationally-rooted laws have revolutionized American society 
in such a way that their impact is evident in every domain of the society. 
With the growth and maturity of the fledgling country, its immigration 
system has also evolved from an affiliated, subordinate  unit to an 
independent institution within the federal government. The significance of 
this organization can be clearly seen in the aftermath of the 9/11 events, 
when the security situation inside the country shifted from a relatively-
closed state to a completely-closed state. However, one cannot ignore the 
role played by the international environment as an effective factor in 
enabling and facilitating the changes in the U.S. immigration system over the 
years. 

Today, the US immigration system is arguably a prominent factor in 
shaping many aspects of the country’s development. Therefore, it is an 
important subject to be addressed by dedicating academic time and attention 
to analyze the causes and consequence of the immigration laws for the U.S. 
domestic and foreign policy priorities, and for the international community 
as a whole. In reference to the question of the factors influencing American 
immigration policy, it is noteworthy to mention that over time, the 
immigration system has moved from an externally- to internally- influenced 
system, taking into consideration that the international environment has 
always played a key role in policymaking. Furthermore, it is argued that that 
United States is an evolving state that constantly adapts to its domestic 
conditions. 

Although foreign policy considerations have always played an 
indisputable role, over time as the system has evolved, the United States 
domestic security priorities have become increasingly significant factors in 
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immigration policymaking. Moreover, contrary to popular belief and the 
nostalgic romanticism of this ‘melting pot’, revolutionary changes in 
immigration policy have invariably led to newly constructed barriers. 
Moreover, despite the fact that the legacy of this nation is built on the efforts 
of immigrants, the new potential migrants are in fact perpetually prevented 
open access and must overcome countless hurdles to gain entry into the 
country. These restrictions will remain in effect for the time being, but the 
striking projected demographic condition shows that in the near future, 
immigrants and their children will make up the majority of the American 
population. In turn, this will inevitably affect all aspects of policy-making, 
and there will undoubtedly be a significant shift in the immigration system. 
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 چکیده  
 انمهاجر یـا فرزنـد  این کشور را افراد ساکنان  ، و بیشتراست بوده  پذیرمهاجرامریکا از بدو تاسیس  ایاالت متحده

کنند. مهاجران این کشور را از پایـه  افتخار می واقعیتبه این  در ظاهر هاامریکاییدهند. بسیاري از  آنها تشکیل می
تغییر در کمیت و ترکیب جمعیت، اقتصاد و بـازار   و عامل کنند، کمک میپیشرفت امریکا  به چنان اند و همساخته

شـناختی مـدام در حـال رشـد و      ایاالت متحـده از لحـاظ جمعیـت    .هستندکار، سیاست، جامعه و فرهنگ امریکا 
ی این پـژوهش،  هدف کل آید. الملل از نقاط قوت آن بشمار می شک این مساله در نظام بین گیري است؛ و بی شکل

تـا   1917خارجی این کشور از  داخلی و سیاست هاي دگرگونیقوانین مهاجرت امریکا در بستر  دگرگونیبررسی 
تا چه حـد عوامـل    .1هاي مناسبی براي دو پرسش پژوهشی  زیر بدست آید:  شود تا پاسخ تالش می است. 2016

چگونـه   .2اجرتی امریکـا تـاثیر داشـته اسـت؟ و     گـذاري مهـ   المللی در مقایسه با عوامل داخلـی بـر سیاسـت    بین
اجتماعی و فرهنگی داخلی و سیاسـت خـارجی ایـن    -هاي مهاجرتی  امریکا به دگرگونی محیط اقتصادي سیاست

کشور منجر شده است؟  فرضیه پژوهش این است که گرچه ریشه تحول قـوانین مهـاجرت امریکـا تحـت تـاثیر      
هاي خارجی  المللی و سیاست مهاجرتی واشنگتن بستگی به عوامل بین  ذاريگ  عوامل داخلی قرار دارد، اما سیاست

گرایی نوکالسیک، و روش تحلیل محتواي کیفی اسناد رسمی دولتـی،   نیز داشته است. با استفاده از چارچوب واقع
بافـت   المللی بر وضـعیت داخلـی   مهاجرتی امریکا در بستر بین  گذاري عوامل مؤثر و پیامدهاي حاصل از سیاست

 يهـا  استیروند سشود که  داده می شناختی، اقتصادي و فرهنگی بررسی خواهند شد.. با آزمون فرضیه نشان جامعه
است، امـا   متمرکز شده کایامر یداخل طیبه بعد مح یاز بعد خارج، یبه علت تکامل نظام مهاجرتکا، یامر یمهاجرت

 .است دهکر فایا کننده لیهمواره نقش عامل تسه الملل نیب يفضا
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 مقدمه .1
را از فرهنگ و نوع ارتباطات تا کوچکترین مسائل  فردمهاجرت تمامی ابعاد زندگی پدیده 

آمیخته ، سیاسی و فرهنگی اقتصادي هاي نشانه جداسازيگیرد. به همین دلیل،  دربر میروزمره 
فردي و اجتماعی،  هاي دگرگونیو ایجاد تصویري دقیق از  ؛با مهاجرت امري دشوار است

جابجایی باعث دگرگونی در ساختار و بافت کشور خود و مهاجران با  است.بسیار پیچیده 
متفاوت  جوامعپذیرند با دیگر جوامعی که مهاجران را میشوند.از یک سو،  کشور مقصد می

عی هویت نو دیدگاه، اغلب در نهایت تغییر محل سکونت، شغل و، زیرا مهاجران با هستند
با تغییر  شوند نیز میمهاجران ترك  توسط کشورهایی کهآفرینند. از سوي دیگر،  جدید می

  .شوند ساختار سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی روبرو می
در ساختارهاي اجتماعی  دگرگونیامروزه، مهاجرت به سبب قابلیت تنوع بخشیدن و ایجاد 

. استهاي داخلی و خارجی کشورها برخوردار سیاست در اي ژهو فرهنگی جوامع از اهمیت وی
بخشند. در عصر   به مهاجرت مفهوم می سرمایهمانند سیاست، امنیت، جنگ و   عوامل مختلفی

  شوند اما نیروي انسانی می جابجا راحتیبه ها امروز کاال، سرمایه، دانش، کارآفرینی و رسانه
، شرایط مهاجرت به مراتب در ی، با وجود تسهیالت رفاههگون بدین. ندارد حرکتی آزادي چنین

ابتداي  در (Söderbaum, 2013: 9-10) .ت اس تر شدهتر و پیچیدهمقایسه با قرن پیش سخت
آسان بوده و حتی مردم به آن تشویق  ظاهر ر بهگیري کشور امریکا، شرایط پذیرش مهاجشکل

شجاعت مهاجرت  که کسانیو  مهاجران استشدند. به گفته جان اف کندي، امریکا کشور می
جمعیت  1970به قاره جدید، استقامت و تحمل بردگی را داشتند این کشور را ساختند. در 

. بر اساس مهاجر بودنداز آنها درصد)  8/4میلیون نفر ( 4؛ و کمتر از میلیون نفر بود 76امریکا 
(حدود  میلیون نفر 328از کل درصد  7/13 )2019جمعیت امریکا (در سرشماري خرین آمار آ

االت متحده از معدود ای (Budiman, 2020). د دادن را مهاجران تشکیل می میلیون) 45
توریست از شهروند تشخیص خاطر تنوع نژاد، فرهنگ و مذهب،  کشورهاي جهان است که به

لی و از شعارهاي اص، هاآزادي و ظرفیت پذیرش تفاوت. ادعا شده است که بسیار دشوار است
 .(Cohen, 2013)ت اسهاي این کشور بودهجذابیت

بریم که از آغاز استقالل امریکا از بریتانیاي تر به این نکته پی می با این حال با نگاهی عمیق
عنوان شاخص توان از آن بهکبیر، اعمال محدودیت بر قوانین مهاجرت قابل مشاهده است و می

اي گذاري مهم به گونهایر کشورها یاد کرد. اولین سیاستماهیت نوع ارتباط ایاالت متحده با س
هاي کشورهاي غرب گشود. تنها سفیدپوستبود که راه را به روي اروپایی تبارها میاعمال شده

       هاییتنها سفیدپوست 1790چنین در شدند و همو شمال این قاره شامل این قانون می
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   شدند.می شناخته 2قانونمندو  1که شهروند نمونه درا بگیرنتوانستند تابعیت این کشور می
هایی جهت  چنین در اواخر قرن نوزدهم و در پی انتخاب شهروند نمونه، محدودیتهم

بیش از یک همسر داشتند، مستمندان و  که دار، افرادي جلوگیري از مهاجرت افراد سابقه
مهاجرت را  دگرگونین، بارزترین پس از آ هاي واگیر بودند، وضع شد.که دچار بیماري افرادي

و پر آشوب، ي ادیبن یهاي دگرگون جنبش که توان در اوایل قرن بیستم مشاهده کرد، زمانیمی
که امریکا از این کشورها فاصله زیادي داشت، بود و حتی با وجود آنکل دنیا را در بر گرفته

هاي  تحده بود. جنبشمهاجرت بزرگترین عامل سرایت اختالل به درون مرزهاي ایاالت م
سیاسی در اروپا، گسترش کمونیسم در چین و روسیه، پیدایش فاشیسم در ي ادیبن یدگرگون

هاي خاورمیانه نیز که همگی ایتالیا، ورشکستگی آلمان پس از جنگ جهانی اول و حتی جنگ
یجه، در ثر بودند. در نتؤهاي این کشور مگذاري سیاست برقرن بیستم اتفاق افتادند  20در دهه 

اي اعمال گردید که تنها ساکنین برخی کشورهاي اروپایی این بازه زمانی، قوانین محدودکننده
 . (Musser, 2007)توانستند به امریکا مهاجرت کنند می

توان به بازداشت عنوان نمونه، می، بهکشور مرزهاي درون به له أدر ارتباط با بازتاب این مس
 اشاره کرد. 1946-1942کایی تبارهایی که ریشه ژاپنی داشتند از و امری ها جمعی ژاپنی دسته

ها به ایاالت متحده، و پس از آن با وقوع ها و هجوم آنروي آسیاییدنبال گشایش مرزها بهبه
ها یا به گفته هایی در ورود آسیایی دولت امریکا محدودیت 1941در  3پرل هاربر رخداد

درصد از شهروندان امریکایی که ریشه  62ز فت و بیش ادر نظر گر 4افراد نامطلوبخودشان 
منتقل کردند. بدون شک  5جایی ههاي جابجمعی به اردوگاه صورت دستهژاپنی داشتند را به

جا  هشگرفی بر اذهان عمومی ب أثیرگیرد، ت مهاجرت سرچشمه می پیامدهاي اي که ازچنین واقعه
عنوان  زیرران این اتفاقات در بین عموم مردم است که در آن دو به اشارهاست. الزم  گذاشته

 (Robinson, 2009: 25-29).   شدندحفظ امنیت ملی درون مرزي از مشروعیت برخوردار می
 7سلر -عنوان قانون هارتایاالت متحده امریکا، که به 6قانون مهاجرت و تابعیت 1965در 

که بر اساس جذب  شدوضع هاي جدید مهاجرتی شد و سیاست تغییرشد، دچار  می شناخته
هاي بود. این قانون، نقطه عطفی در سیاست ایاالت متحده طراحی شده نیروي کار ماهر به
چهار دهه، ساختار بیش از ها، طی گذاري دنبال آن سیاستآید. بهمی شمار مهاجرتی امریکا به

ي ها . در سالرفتندر دنیا به این کشوامریکا تا حد زیادي تغییر کرد و مردم از سراسر  جمعیتی

1. Model Citizen 
2.  Law Abiding 
3.  Pearl Harbor 
4. Undesirables 
5. Internment Camp 
6. Immigration and Nationality Act 
7. Hart- Cellar 
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، دولت یو خارج یو تحوالت اقتصادي داخل و تغییرالمللی  بین هاي اخیر با توجه به بحران
گیري بیشتري با امر مهاجرت برخورد کرده و در میان شهروندان نیز شکاف امریکا با سخت

داري مهاجرت طرف از اي این میان، عدهدر  . (USCIS, 2012: 5-11)است  شکل گرفتهعمیق 
 هاي مشکلدانند، اما گروهی دیگر، با مطرح نمودن برخی  را جزئی از نیاز جامعه می کرده و آن

کاري) براي پیشبرد مقاصد سیاسی  اجتماعی (از جمله رواج اعتیاد، افزایش جرم و جنایت و بی
اهجویان یا پن 1 انند مهاجر غیرقانونیم(  محتوایی منفی خود استفاده کردند و اصطالحاتی با بار

   بهتر این تفکر، نیازمند بررسی دقیق خترا در میان مردم گسترش دادند. شنا 2ساختگی
. یافته، است رواج اخیر هاي ضدمهاجرت، که در دهه يدئولوژیهاي گسترش اریشه

(Rosenblum & Ruiz Soto, 2015: 3-8). 
 کایجرت در امرمها نیوضع قوان خیتار یبررس در این پژوهش هدف این بوده است که با

هاي مهاجرتی امریکا  چگونه سیاست.1هاي زیر پاسخ داده شود:  پرسشبه  2016تا  1917از 
است؟  اجتماعی و فرهنگی داخلی و سیاست خارجی منجر شده-به دگرگونی محیط اقتصادي

گذاري مهاجرتی امریکا  تا چه حد عوامل بین المللی در مقایسه با عوامل داخلی بر سیاست .2
است؟  فرضیه پژوهش این است که گرچه ریشه تحول قوانین مهاجرت امریکا  یر داشتهتاث

مهاجرتی واشنگتن بستگی به عوامل   گذاري  مل داخلی قرار دارد، اما سیاستتحت تاثیر عوا
گرایی  هاي خارجی نیز داشته است. با استفاده از چارچوب واقع المللی و سیاست بین

تواي کیفی اسناد رسمی دولتی، عوامل مؤثر و پیامدهاي حاصل نوکالسیک، و روش تحلیل مح
شناختی،  المللی بر وضعیت داخلی بافت جامعه مهاجرتی امریکا در بستر بین  گذاري از سیاست

با بررسی و مطالعه دقیق سیاست خارجی ایاالت اقتصادي و فرهنگی بررسی خواهند شد. 
گذاري و قوانین مهاجرتی این کشور استتري بر تحوالت سیمتحده، رسیدن به درك عمیق

گذاران و پژوهشگران ایاالت متحده از استوند فکري سیتوان به ر ، و میشودپذیر می امکان
هاي مورد نیاز براي آزمون  داده .آگاهی پیدا کردگذاري مهاجرتی این کشور  فرایند سیاست

حتواي اسناد رسمی گردآوري فرضیه پژوهشی با استفاده از روش مطالعات اسنادي و تحلیل م
علمی   شود. اسناد، مدارك دولتی مانند اسناد کنگره ایاالت متحده امریکا از تارنماي پایگاه می

هاي  هاي حاصل از پژوهش ، آثار و نوشته3کتابخانه کنگره، مؤسسه سیاست مهاجرت
لعه اسنادي مورد شوند. مدارکی که در مطا کارشناسان معتبر و سایر منابع موثق بدست آورده می

گیرند شامل اطالعات و دستاوردهاي پژوهشی سایر نویسندگان و پژوهشگران  استفاده قرار می
 .است در حوزه علوم سیاسی 

1. Illegal Immigrant 
2. False Refugee 
3. Migration Policy Institute 
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 استفاده خواهد شد؛ که به 1گرایی نوکالسیکواقعبراي چارچوب نظري از نظریه 
 نوکالسیک گرایان واقع. توجه دارد وامنیتقدرت، منافع ملی  جایگاه ومانند نقش  هایی مؤلفه
. اند کردهاقتصادي تعریف  هاي توانمندي اساس بر کنند، که تاکید می قدرت بر چیز هر از بیش

 منظوربه مختلف هاي دولت میان دائمی نزاع یعنی سیاست که باورند این بر ها نوکالسیک
 در آن بودن ربرديکا به توان می نظریه این برجسته هاي مؤلفه از. امنیتو قدرت به یابی دست
 هاي ؤلفهه مساختاري، ب تحلیل افزون بر زیرا کرد اشاره کشورها خارجی سیاست تحلیل

ترین مهماز . کنندمی تکیه نیز الملل رهبران از نظام بین و برداشتمانند ساختار دولت  دیگري
وکالسیک را گرایی ن، واقعشناسهآن دانست که این  تاریخی نگاه توان قوت این نظریه می هنقط

 (Dougherty & Pfaltzgraff, 1981: 20) . د ساز بسیار کارآمد می
 

 . پیشینه پژوهش2
گیري کلی مطالعات را آید و جهتهاي آن پژوهش به شمار میبنیان دیدگاه پژوهشپیشینه هر 
دهی هاي پیشین و مطالعه دیدگاه محققان دیگر، سازماندهد. با مرور برخی پژوهششکل می

تر موضوع مورد بحث صورت گیرد. بنابراین استفاده از بی در بیان مطالب و بررسی دقیقمناس
باال بردن کند، سبب کاري جلوگیري میکه از دوباره پیشین افزون بر این يها هاي پژوهش داده

اي برخوردار شود و از این رو از اهمیت ویژهمی پژوهشدانش و کیفیت دانش این سطح 
گرفته در زمینه پیشینه پژوهش، با وجود ارائه اطالعات مفید مطالعات صورتدر بررسی  است.

اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی یا  و قابل توجه، در این مطالعات مورد بحث تنها از دیدگاه
است. این مطالعات دهشپرداخته  به بررسی گرایش سیاسی موضوع کمترشده و حقوقی بررسی

تاریخی و تبیینی هستند، و الگوي خاصی براي  معموالًند و باش فاقد چارچوب نظري خاص می
چنین در مواردي که هم دهند.هاي مهاجرتی ارائه نمیانطباق سیاست خارجی امریکا با سیاست

نشده و در هاي دیگر در نظر گرفتههاي گرایشمطالعات به گرایش سیاسی نزدیک است، نظریه
است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاریخ شدهواقع از یک بعد به موضوع بحث پرداخته 

زمان بررسی صورت همبه از چند دیدگاههاي مهاجرتی ایاالت متحده مهاجرت، سیاست
شد. در واقع با ایجاد یک دیدگاه کالن و بررسی عمیق الگوي کلی مهاجرت ایاالت خواهد

از سوي دیگر،  د.شمتحده، در جهت درك بهتر روند مهاجرت و الگوي کلی آن تالش خواهد
جامعی  يها قابل انکار موضوع مهاجرت در دنیاي امروز، در ایران پژوهشاهمیت غیر با وجود

است و به دلیل فقدان آن، مطالعه در ابعاد مختلف این مسئله  بسیار در این زمینه ارائه نشده
 است. مهم

1. Neoclassical Realism 
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ار جمعیتی ها سبب تغییر ساختطی پنجاه سال گذشته مهاجرت و رشد جمعیت اقلیت
است. وقایع مختلف سیاسی در دنیا، مهاجرت کشورهاي شمال و مخصوصاً ایاالت متحده شده

جمعیتی است. از این رو، مطالعه این  تغییرهايین ا از أثرکالن کشورها، مت  گذاري و سیاست
 تبراي مجریان سیاسی و پژوهشگران از اهمیت خاصی برخوردار اس ها دگرگونی

(Leal & Rodríguez, 2016: 15-23)  .نخست سده کاهش حجم مهاجرت در دهه  با وجود
هاي بعد از آن و در بازه موج چهارم مهاجرت در امریکا، تراکم جمعیت بیست و یکم، در سال

لی را در ــگذاري داخ ونــدر قان دگرگونیشود که اهده میـــمهاجر در برخی از ایاالت مش
هایی که با محدودیت در تغییر قوانین االت متحده در حوزهگذاران ایتــاست. سیاسپی داشته

ها درال بر علیه مهاجران روبرو هستند، با استقاده از قوانین ایالتی فشار سیاسی الزم را به آنــف
هاي طلبی و جنگهاي خارجی ایاالت متحده از توسعهکنند. در واقع با تغییر سیاستوارد می

هاي  ، تحولی اساسی بر سیاست2ساحلیفرا و توازن  1ینشیگر گز مداخلهمرزي به برون
ت ـاسالمللی بودهی بینـمحیط امنیت دگرگونی در از أثرمهاجرتی گذشته این کشور که مت

 (Bodvarsson & Vanپذیرد  یــیر مأثریکا تــط داخلی امــروزه از محیــکرده و ام ادــایج

den Berg, 2013:60-75(. ح این مطلب سبب شناخت ــو درك صحی یــابراین بررســبن
 ت. اس بسیار مهمهت ــشود و از این جده میــجمعیتی ایاالت متح-یاسیــب بافت ســمناس

 
 گذاري مهاجرت امریکا . تحول در سیاست3
 . عوامل خارجی تاثیرگذار بر سیاستگذاري مهاجرت امریکا3.  1

 برخی هاجرت در راستاي حذفدر م تحولهاي زمانی مختلف، بارزترین در طول دوره
فشارهاي سیاست خارجی  بیشترمشی  است. دلیل اصلی این خط بودههاي قومی  محدودیت

است، چرا که با افزایش تعداد کشورهاي مستقل در آسیا، آفریقا و امریکاي التین، ایاالت 
ست. اراه حلی مناسب براي حذف تاریخچه و سابقه نژادپرستی خود بوده دنبال متحده به

المللی مانند سازمان ملل متحد و وقایعی همانند جنگ جهانی دوم و جنگ بین هاي سازمان
مهاجرت شد و این  هاي سرد، موجب ایجاد فشاري بر ایاالت متحده براي کاهش محدودیت

توانست از حمایت کشورهاي جهان سوم کشور تنها با قبول کردن قوانین ضد نژادپرستانه می
 (& Kerwinشدند، مطمئن شود می انگاشتهجنگ جهانی دوم و جنگ سرد  که متحدان او در

Warren, 2017: 310-315.( 

 هاي دخالتشدید در برابر  هاي واکنشامریکاي التین با موجی از  قرن بیست، دهه سومدر 
گذاران و روشنفکران، سابقه چنین سیاستنظامی و اقتصادي ایاالت متحده روبرو بود. هم

1. Selective Engagement 
2. Offshore Balancing 
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ال و دیپلماسی صوري امریکا را رد کردند. در سرتاسر قاره، نخبگان امریکاي طوالنی اشغ
ها بودند، تهدید کردند و به گذاري بر آنأثیرمدارانی از امریکا را که در صدد تالتین، سیاست

که ایاالت متحده قصد تحریم و محدود کردن مهاجران کشورهاي امریکاي التین این موضوع 
هاي امریکاي التین، خود که برخی دولتیدي نشان دادند. با وجود اینرا داشتند واکنش شد

شروع به ترویج مفهوم ضد نژادپرستی کردند.  اماشدند، پوستان تبعیض قائل میعلیه غیرسفید
متحده  خارجی ایالت فشاري بر سیاست ابزارعنوان نژادپرستی بهگسترش شعارهاي ضد

ها در جنوب مکزیکی ویژه ران، بهاجکمک به شرایط مه منظور دست یافتن به راهی براي به
که در جزائر کارائیب و  ها در فلوریدا و مهاجران امریکاي مرکزيغربی ایاالت متحده، کوبایی

شد. بنابراین برنامه ضد نژادپرستی به ابزار سیاست خارجی می شمردهکانال پاناما ساکن بودند، 
در مقابل ایاالت متحده تبدیل شد. با پایان جنگ جهانی بسیاري از کشورهاي امریکاي التین 

 قدیمی روند و شدند أسیسدوم، به سرعت کشورهاي جدید و مستقلی در آسیا و آفریقا ت
 پذیرنده کشورهاي سیاسی، توسط لحاظ از ضعیف هايدولت و مردم واکنش گرفتن نادیده

 بین. یافت تغییر بسیار جهان نقشه رتغیی و ملل سازمان مانند جهانی نهادهاي تشکیل مهاجر، با
شدند، به کشور که در واقع یک چهارم جمعیت جهان را شامل می 40، 1960و  1945 هايسال

-استقالل دست یافتند. پس از آن، بسیاري از این کشورهاي جدید، از سازمان ملل متحد به
دنبال به ستفاده کردند.خود علیه تبعیضات غیرقانونی ا هاي هدفبرد براي پیشسکو عنوان یک 

-به 1952، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، هري ترومن کمیسیون مهاجرت را در رونداین 
منظور برگزاري جلسات دادگاه در ارتباط با اصالحات مهاجرت تشکیل داد و گزارش مشهور 

این  را عنوان کرد. در 1965و طرح کلی قانون  آمد بگوییمبه چه کسی خوشعنوان،  زیروي 
ویژه مقررات نژادپرستانه نسبت جلسه، رئیس جمهور خواستار لغو معیارهاي قومی و ملی، به

 باورهايرا  دگرگونیها و شهروندان کارائیب شد. وي منطق این پوستان، آسیایی به سیاه
است عنوان  شده اشارهدموکراتیک که در اعالمیه استقالل کشور در ارتباط با برابري همه مردم 

دهد که فرض اولیه قوانین نژادپرستانه، کرد که شواهد علمی موجود نشان می أییدو ت کرد
  (Daniels, 2006: 175-180) .هاي ملی نامناسب استریشه

توان پایه  دموکراتیک لیبرال و رد علمی نژادپرستی، می باورهايمبتنی بر  تغییرفراتر از 
یابی کرد. کمیسیون  ت خارجی امریکا ریشههاي سیاسهاي این گزارش را در نگرانی استدالل

آمیز سبب اختالل در هاي مهاجرت قومی و تبعیضدولت وقت، استدالل کرد که سیاست
هاي بارز این فرضیه به تبعیض علیه مهاجران  شود. از نمونهسیاست خارجی ایاالت متحده می

جنگ جهانی دوم و  گیري نظامی ژاپن علیه ایاالت متحده دردنبال آن، جهتژاپنی و به
هاي  عنوان مثال، برنامهفشارهاي مداوم توسط کشورهاي کمونیست در جنگ سرد اشاره کرد. به
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گیري شده بود، عنوان کرد که اصول و بر مخاطبان آسیایی جهت أثیرهدف ت بارادیو مسکو که 
-سم پایههاي سلسله مراتب نژادي و مشابه نازیقواعد مهاجرت ایاالت متحده بر اساس ایده

، احزاب 1956 . در(FitzGerald, Cook-Martin & Garcia, 2014: 80-89)است   گذاري شده
هاي ملی موافقت  خواه و دموکرات هر دو با پایان دادن به سهمیههاي جمهوري و زیرمجموعه

، 1955در  2هاي صنعتیو کنگره سازمان 1فدراسیون کارگري امریکا یکی شدنکردند. پس از 
ن جدید قدرتمندي روي کار آمد که با حمایت از پایان دادن به این قوانین با شرط فدراسیو

هاي اقتصادي باز آن دوره را به کرد. محققان، سیاستثابت ماندن تعداد مهاجران حمایت می
هاي حقوق دهند: رشد اقتصادي پس از جنگ، اتحاد کشور با جنبشچند عامل نسبت می

پوست و تعهد این ها با جمعیت عظیمی از نمایندگان سفیدفداراسیون یکی شدنمدنی، 
جنگ سرد. رئیس این  هاي هدفیابی به ها به ایاالت متحده در جهت دستفدراسیون

      پرستان است و وظیفه وطن 4که حذف سهمیه ملی اعتقاد دارد، 3فدراسیون، جورج مانی
بایست با تمایل به با کمونیسم جهانی، می چنین ادامه داد که برنامه کلی امریکا براي مبارزهاین

-Daniels, 2006: 129 (پذیرش تعداد معقولی از مهاجران در سواحل ایاالت متحده تحقق یابد 
134.( 
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است. در شدهمواره سبب تغییر در سیاست مهاجرت ــهنیز ایاالت متحده  داخلیتحوالت 
گذاران ارتباط بین هاي حقوق مدنی کشور را فرا گرفته بود، برخی از قانونجنبش که زمانی

 .بودند داده قــرار توجه مورد را ملی ریشهرح ــحده و پایان طــوق مدنی ایاالت متــحق
طریق طور که از ایندگان اعالم کرد: درست همانــدر مجلس نم 5برتون مثال، فیلیپ عنوانبه

و ــدنبال لغروز باید بهــشود، امتفاده میــوق مدنی براي از بین بردن تبعیض اســـقانون حق
از خود  در اصل نظام سهمیه براي از بین بردن تبعیض در مهاجرت بود زیرا این کشور

 . (FitzGerald & Cook-Martin, 2015: 99)است  مهاجران ساخته شده
پوست و ی در آن زمان در درجه اول به دو نژاد سیاهبا این حال، جنبش حقوق مدن

گیري خاصی از سوي جهت 1965شد و در قانون مهاجرت سفیدپوست مربوط می
صورت  ها درگیر جنگیدن براي حقوق خود بودند. بهآمد، زیرا آنها به چشم نمی پوست سیاه

و منافع هر گروه بستگی هاي قومی، به نفوذ هاي داخلی براي تغییر در میان طیفکلی، تالش

1. American Federation of Labor 
2. Congress of Industrial Organization 
3. George Meany 
4. National Quota 
5. Philip Burton 
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، بیشترین تالش خود را در جهت 2، سزار چاوز1مثال، رهبر اتحادیه کارگران عنوان داشت. به
کار گرفت و هدف او حمایت از کارگران موقت ها بهاصالح قوانین مربوط به کار هیسپانیک

از . (Wright & Rogers, 2010: 46-48)د مهاجرت، بو سامانهو نه اصالح کل  3برنامه براکرو
ها، ها، یونانیاي علیه ایتالیایی سهمیه آمیزتبعیض سامانهنیز به  هاي سفیدپوستسویی، سازمان

(که اکثرا  هاها اعتراض کردند. در دهه شصت، ایتالیایی ها و دیگر اروپاییها، لهستانیپرتغالی
ار گرفتند و طبق آن قر 4در رده چهارم براي صدور روادید احیاي خانواده کاتولیک هستند)

به دستور جان اف کندي  1960 در سال در انتظار بماند. در پایان، پنجاهحتی ممکن بود فردي 
 Wright  (که اولین رئیس جمهور منتخب کاتولیک بود، این قوانین مورد بازبینی قرار گرفتند

& Rogers, 2010: 49-52(. نگره براي ران کــفرهنگی، قدرت رهب تحولگونه این با وجود
 سامانهدر  تغییرسازد که چرا دودي این موضوع را قابل درك میــجلوگیري از اصالحات تا ح

هاي قدرتمندي در کار از موقعیتهاي محافظه د. دموکراتــطول انجامیبه 1965سهمیه ملی تا 
در وند. ــهاي پیشگامان ضدنژادپرستی شتوانستند مانع تالش کنگره برخوردار بودند و می

  ، فقط برخی از 5دگان، از جمله فرانسیس والترــواقع، در زمان حیات این گروه از نماین
آغاز شد.  1963اساسی پس از مرگ وي در  تحولهاي بسیار محدودکننده باطل شدند و الیحه

(Wright & Rogers, 2010: 60-65). 
متحده، البیگري قومی و  هاي ملی به روند ساختار قانون ایاالتبدون تردید، پایان سهمیه

شک سبب ایجاد ژئوپلیتیک بی تحولشد. با این حال، هاي حقوق مدنی مربوط می جنبش
پوست  امریکا، دیگر کشورهایی که جمعیت سفیددر پی اصالحات مهم شد و پس از آن، 

-Logan, Darrah, & Oh, 2012: 999(هایی را حذف کردند  زیادي داشتند، چنین سیاست
 .(1001 

بر سیاست  چنان هاي قومیتی هما گذشت بیش از پنجاه سال، فشارهاي ژئوپلیتیک و ایدهب
گذارد. در ایاالت متحده، مهاجران غیرقانون هدف اصلی می أثیرمهاجرت ت  گذاري و سیاست

ایالت کالیفرنیا خواستار  1876، الیحه 1994. در هاي دولتی و ایالتی است هاي سیاستدرگیري
توسط تنها سه روز بعد بود، اما  رسی مهاجران به خدمات اجتماعی و آموزشمحدودیت دست

در ایالت  7امن هاي الیحه حمایت از مجریان قانون و محله 2010در قاضی فدرال لغو شد.
هر شرایطی از افراد مشکوك مدارك اقامت و شناسایی  درداد آریزونا، به پلیس اجازه می

1. United Farm Worker 
2. Cesar Chavez 
3. Bracero 
4. Family Reunification Visa 
5. Representative Francis Walter 
6. 1994 California Proposition 187 
7. Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act or SB1070 
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هاي درون جامعه حاکی از آن بود اهر خنثی هستند، اما بحثظبخواهد. اگر چه این قوانین به
چنین قوانین با روحیه نژادپرستانه،  اند. اینها را مورد هدف قرار دادهکه این قوانین هیسپانیک
خارجی در سطح فدرال کمرنگ است. این نوع  رسند که سیاستزمانی بارزتر به نظر می

بیشتر که شوند. پس از آن هاي فراملی میسبب تنشالمللی نیز، مقوانین حتی در سطح بین
شانزده  قوانین نژادپرستانه آریزونا لغو شد، درخواستی از کشور مکزیک ارائه شد که امضاي

بود که را به همراه داشت. این درخواست بر اساس این موضوع طرح شدهر کشور التین دیگ
 هاي مقامساند. درکنار کشمکش بین راصالح قوانین مهاجرت به روابط دیپلماتیک آسیب می

فدرال و ایالتی، با توجه به مشکالت ژئوپلیتیک، بحث در مورد قوانین مهاجرتی در سطح 
هاي رسید. در نتیجه، آشکار است که جدا از ارزشبه نظر می گسترده چنان فدرال هم

و پناهندگان با هاي مهاجران گذاريدموکراتیک ایاالت متحده، ارتباط تنگاتنگی بین سیاست
ها، پیامدهاي فراملی براي این کشور روابط خارجی وجود دارد و هرگونه تغییر در این سیاست

 . (Logan, Darrah, & Oh, 2012: 1002-1010)  در پی دارد
پذیري و اختیار در اجراي جمهور امریکا همواره بر اهمیت انعطافوساي که ربا وجود این

ها از انجام نشدن اصالحات توان شاهد نارضایتی آنبا بررسی تاریخی میاند، ید داشتهأکقانون ت
اي در ارتباط با وتو ترومن در بیانیهعنوان مثال،  بههاي مهاجرت بود. گذاري قانونی در سیاست

ایاالت متحده  است که در هیچ حوزه ملیگونه بیان کردهاین 1952در قانون مهاجرت و ملیت 
کارتر قانون پناهندگان  ایم. درگیر تصمیمات و موضوعات گذشتگان نبوده به اندازه مهاجرت،

علت شرایط خارج از کشور، مالحظات سیاسی و منابع موجود براي اسکان مجدد را به 1980
بر  أکیددانست. جورج بوش، ابراز نگرانی خود را در مورد عدم ت مهاجران، نیازمند تغییر می

ها در قانون مهاجرت اعالم و پس از لغو بخشی از محدودیت  گذاري زبان قانونی در سیاست
از لحاظ حقوق اولیه که قانون مهاجرت نه فقط به لحاظ کمیتی، بلکه از اینکه جدید بیان کرد 

ابراز خرسندي کند، فراتر از مرزهاي ما هستند را تسهیل می که نیز ورود کسانی
 (National Archives and Records Administration, 2017). د کر

اجرایی در  هاي فرماندر دو دوره گذشته ریاست جمهوري، اختالفات،  ویژه امروزه و به
، باراك اوباما اعالم کرد سابقاست. رئیس جمهور شدت با مشکل روبرو کرده این حوزه را به

است تا مهاجرت، دولت وي را مجبور کرده قوانین عدالتی کنگره در مورد اصالح که بی
و برنامه تعلیق براي والدین فرزندان امریکایی و  1هاي کودکاندائمی براي برنامه هاي ماداق

هاي اجرایی دولت ترامپ براي کاهش پذیرش دستورالعمل گذاري کند. پایه 2ساکنان دائمی

1. Deferred Action for Childhood Arrivals 
2. Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents 

                                                           



 
 1400 تابستان، 2، شماره 51ه دور ،فصلنامه سیاست                                                                              402 

مسلمان نیز به چالش  بیشتر داراي از ورود مهاجران از برخی کشورهاي قدغنپناهندگان و 
که حوزه ده و توسط دادگاه عالی امریکا مسدود شد. با این حال، با وجود آنقانونی منجر ش

منافع  بر اساسشود، نیاز به تغییر و اصالح قانون مهاجرت  اجرایی مرتب به چالش کشیده می
 .(National Public Radio, 2017)ملی، امري انکار ناپذیر است 

 
 کامهاجرت امری  گذاري . پیامدهاي تحول در سیاست3

شود و در هاي اجرایی میبه موفقیت مهاجرت قانونی و سیاست منجر گذاري منسجمسیاست
چنین خواستار تالش گذاران همسیاست دهد.عین حال مهاجرت غیرقانونی را کاهش می

 بر آمده ازهاي مهاجرت و پناهندگی که ریزي جریانبینی و برنامه ایاالت متحده براي پیش
انجمن اقتصاد  2016در  1باشد. در گزارش خطرات جهانی، میاستمتحده  ایاالت هاي اقدام

چنین احتمال مهاجرت غیرقانونی بیش از پیش افزایش و هم أثیربینی کرد که تجهانی پیش
آب و هوایی و  دگرگونیشدت با نزاع، خشونت، بحران آب، است و دنیاي کنونی را بهیافته

و احتماالت را ارکان  پیامدهاا این حال، ایاالت متحده است. بعوامل اقتصادي مواجه کرده
کند. عنوان عامل اصالح و بررسی قوانین استفاده نمیدهد و از آن بهارزیابی قرار نمی

)(Kerwin & Warren, 2017: 300-305. 
خارجی این کشور مسبب  دخالت که خارجی کشور امریکا، زمانی سیاست بر اساس

ممکن را در  هاي بایست تمامی اقدامز مردم شود، ایاالت متحده میآوارگی جمعیت عظیمی ا
جایی یا ایجاد پناهگاه براي آوارگان انجام دهد. این نیاز ممکن است در  هجهت کاهش جاب

  و یا  2003نظامی ایاالت متحده مانند جنگ ویتنام، حمله به عراق در   درگیريمورد 
و اوایل  1980هاي متحده در امریکاي مرکزي در دهه ایاالت دخالتمانند  نیابتیهاي درگیري

  تعداد زیادي از پناهندگان را  ها دخالتشود که این بینی می، آشکارتر باشد. پیش1990دهه 
بیشتري دارند. یکی  کننده در رفع نیازهاي ایشان مسئولیتوجود آورده و کشورهاي مشارکتبه

سط وزارت دفاع ایاالت متحده است تا بتوان از هاي مدیریت ریسک، ارزیابی آن تو از راه
  خارجی ایاالت متحده تا حدي جلوگیري کرد دخالتپیامدهاي مهاجرتی احتمالی به دلیل 

(Zenko, 2014) . 
تواند از جمعیت در پی کاهش جمعیت مهاجران غیرقانونی در کشور، ایاالت متحده می

 هايسیاست. کند حاصل اطمینان خود آینده براي ؤثرریزي مکنترل شده در جهت برنامه
ا به منافع ایاالت هسیاست بودن نزدیک و واقعیت بر بودن پذیري، مبتنی یکپارچه، انعطاف

هاي کارآمد براي حفظ جمعیت است. با دادن فرصت شغلی و آینده به  متحده، از راه

1. Global Risks 
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صورت ن را بهتوان قوانیپناهجویان به جاي تهدید، بازداشت و اخراج سریع از کشور، می
اعمال کرد. حمایت از قوانینی که موقعیت مهاجران غیرقانونی کم درآمد را بررسی و  مشخص

کند سبب ایجاد تمایل بیشتر در مهاجران غیرقانونی براي قانونی  درستی راهنمایی میها را بهآن
 شود.  کردن وضعیت اقامتشان می

دید براي منافع ملی ایاالت متحده مطرح عنوان یک تهدیدگاه دیگري که در آن مهاجرت به
قابل توجه اقتصادي در کشور  أثیرآن بر اقتصاد دولت است. مهاجرت با ت أثیرشود، ت می

 معایب و مزایا داراي مهاجرت کهاین به توجه با. است همراه أچنین کشور مبدمهاجرپذیر و هم
هاي  توجه بیشتري به چالش خش اقتصادي،ب در امنیت واژه تعریف گسترش است، با اقتصادي

چنین پناهندگان و شود. مهاجران و همگذاري میعنوان یک مسئله امنیتی نامآن جلب شده و به
متحده نوعی تهدید شوند از نظر مردم ایالت  پناهجویانی که با انگیزه اقتصادي به کشور وارد می

 . (Tallmeister, 2013: 17-21) آیند میشمار به
امنیت اقتصادي کشور  هايعنوان یکی از بزرگترین تهدیدروي کار، بهاز مهاجرت نی

شود. با توجه به این استدالل، مهاجرت نیروهاي ماهر و واجد صادرکننده و پذیرنده یاد می
یافته در شمال جهان شرایط از کشورهاي در حال توسعه در جنوب جهان به کشورهاي توسعه

کشور هاي دولت  هاي اضافی بر هزینه هزینهچنین و هم در کشور صادرکننده 1به فرار مغزها
بر مفهوم فرار مغزها به خودي خود مفهوم برگشت  أکیدبا این حال، با ت .شودپذیرنده منجر می

که کشورهاي در حال توسعه ممکن است از طریق شود. در حالینادیده گرفته می 2مغز
 افراد باشود کشورهاي پیشرفته  یمشاهده مماهر را از دست دهند،  نیروهايمهاجرت، 

 (,Farrant, MacDonald  دهند از دست می وارونههاي بیشتر را از طریق روند مهاجرت مهارت 
& Sriskandarajah, 2006: 23-30(. 

شمار عنوان تهدیدي براي امنیت اقتصادي کشور بهتوان مهاجرت را بهکه میبا توجه به آن
فراوانی پیرامون  هاي پرسشمشهود است که در واقع چنین نیست.  بینانهآورد، با نگاهی واقع
شود براي مثال، آیا کارگران مهاجر در اقتصادهاي قوي، سطح دستمزد را این مسئله مطرح می

عمومی  نظردزدند؟ دهند؟ آیا در یک اقتصاد قوي، مهاجران مشاغل بومیان را میکاهش می
هاي مهاجرتی ند و این استدالل براي توجیه سیاستکنرز نگرش حمایت میــاغلب از این ط

شکل ایق تجربی ـو نه حق 3برداشت اســشود. با این حال، این دیدگاه براسمحدود استفاده می
کننده تعداد اي که در آن، جمعیت، تعییننظریه نوآم چامسکی، نظریه بر اساساست. گرفته
اغل ـاد مشـاجرت سبب ایجـاز طریق مهتباه است. برعکس، رشد جمعیت ــها باشد، اششغل

1. Brain Drain 
2. Reverse Brain Drain 
3. Perception 
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 أثیرکه تها باالست. در حالییتـموقعردن این ــشود و در عین حال تقاضا براي پر کمی
شدت به شرایط اقتصادي آن ایالت در آن اقتصادي مهاجرت در هر ایالت متفاوت است و به

مثبت بر سطح اشتغال  ثیرأتوان مالحظه کرد که مهاجرت اغلب تزمان بستگی دارد، در پایان می
 . (Katseli, Lucas, & Xenogiani, 2006: 20-25) زبان داردـکشور می
پناهندگان و  ویژه است که مهاجران، بهادعا شده ها چنین در بسیاري از پژوهشهم

اجتماعی و رفاهی دولت میزبان هستند. از نظر حامیان این  سامانهپناهجویان، تهدیدي براي 
نگرند. شود و به این پدیده به دید فرصت نمی عنوان یک مشکل فرض می رت بهدیدگاه، مهاج

هاي رفاهی دولت  طور غیرقانونی از برنامهعنوان افراد سودجو که بهپناهندگان و پناهجویان به
شوند. در این تصویر جمعیت مهاجران به سیلی عظیم کنند، معرفی میاستفاده میمیزبان سوء

وجود باشند و سبب بهافراد ضعیف، تهدیدي جدي براي دولت می غلباشود و تشبیه می
از کمبود مسکن و امکانات آموزش، حمل و نقل، بهداشت و خدمات  فراترآمدن مشکالتی 

است، ارائه خدمات رفاهی دولتی  آمده ها بسیاري از پژوهشطور که در شوند. همانارتباطی می
اي وجود شود. اعتقاد گسترده سبب خشم درون جامعه می ویژه پناهندگان، اغلببه مهاجران، به

ها را از  گیرند، بلکه آن هاي شغلی را از شهروندان بومی میدارد که مهاجران نه تنها فرصت
 .(Hanson, 2009: 10-15)کنند مزایاي اجتماعی محروم می

ی است هستند مفهوم عنوان یک فشار بر خدمات اجتماعی دولتیمهاجران به مطرح کردن
هایی براي توصیف است. استفاده از استعاره تولید شده و گسترش یافته که توسط دولت

کند که مهاجران  این ادعا را مطرح می 1مهاجران که بار معنایی منفی دارند مانند سیل یا تهاجم
پناهندگان را به  ورود هاي ناشی از تهدیدي براي امنیت اقتصادي میزبان هستند و فقط چالش

اي از پناهندگان و چنین طی یک مطالعه در مورد تصویرهاي رسانهگذارد. همایش مینم
گیري شد که گزارش نادرست و ناعادالنه در مورد این جنبه از گونه نتیجه پناهجویان، این

است. افزون بر هاي منفی شدهمهاجرت، منجر به گسترش احساس ترس و ناامیدي و برداشت
ن بهانه که مردم، مهاجران و پناهندگان را عامل اصلی مشکالت اقتصادي و این، استفاده از ای
شود و امکان ارائه راه حل مناسب و دانند، تنها سبب ایجاد تفرقه و نفرت می امنیتی کشور می

سازد. بدیهی است، این استدالل که مهاجران تهدیدي براي امنیت اقتصادي  می دشوارمنطقی را 
شود. در حقیقت، افزایش سویه ایجاد می یک فکرهاي نفوذ ریشدت ز به ایاالت متحده هستند،

ویژه پناهندگان و پناهجویان، چالشی اقتصادي است که دولت میزبان باید  جریان مهاجران، به
هاي اجتماعی را در  مهاجرت بر هزینه أثیرهاي صحیح کنترل و تگذاريسیاست طرحآن را با 

 ریپناهندگان نباید ز بر این، مزایاي اقتصادي بلندمدت جریانطول زمان مدیریت کند. افزون 

1. Immigrant Invasion 
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هاي اولیه براي پذیرش دهد که هزینه هاي کوتاه مدت قرار گیرد. مطالعات نشان میهزینه نفوذ
شود. در پایان باید توجه ی جبران میاجتماع أمینپناهندگان طی ده سال و از طریق مزایاي ت

ها از جامعه آن راندنعنوان یک خطر براي کشور، تنها سبب هداشت، در نظر گرفتن مهاجران ب
 شود.می

    مداران باشد. در غیر الزم است که اصالحات قوانین مهاجرت، کانون توجه سیاست
تواند در جهت منافع ملی کشور (که هدف مهاجرت ایاالت متحده نمی سامانهصورت، این

جرت و رشد جمعیت غیرقانونی در سطح رود و مها رسانی است)، پیش اصلی آن خدمت
در  شد.د یافت و فشار عظیمی بر سامانه اجرایی کشور اعمال خواهدـطلوبی ادامه خواهـنام

گیري در  و اجراي سخت ویژه در زمان ترامپ امریکا بهنتیجه، مسلماً الفاظ تهدیدآمیز دولت 
 واقع، با در. دهد کاهش را غیرقانونی مهاجران جمعیت ؤثرم طور تواند به روند مهاجرت نمی

 نشینیگیري، حاشیهکناره موجب تنها روندي چنین متحده، ادامه ایاالت کشور تاریخ به استناد
 براي کارآمدي اجرایی سامانه. شد خواهد کشور این جامعه با مهاجران ادغام از جلوگیري و

ه است، این جران و هدفمند کردن آن الزم است و شایستمها پذیرش حجم سازيبهینه
اي بر اساس جلوگیري از تکرار اشتباهات پیشین مالحظات با اصالحات قانونی و برنامه

 صورت پذیرد.
 

  . نتیجه4
و تحول بوده  رییهمواره در حال تغ ستمیقرن ب ياز ابتدا کایمتحده امر االتیا یمهاجرت نیقوان

و   کامل ینیقوان برداري از بهرهدنبال  به گذاران استیکه س دهد یآن نشان م یخیتار ریو س
اند با  ها در تالش بوده دوره یمگذاران در تما اند. قانون خاص هر دوره بوده طیسازگار با شرا

 نیوجود آوردند. ا ابعاد کشور به یدر تمام یتحوالت، یمهاجرت يها استیدر س تحول جادیا
 يها استیبوده و سکشور  تیامن یو حت یفرهنگ، ياقتصاد، یتیتحوالت شامل ساختار جمع

 .اند کرده لابعاد عم نیا يجهت ارتقا يبصورت ابزار کارآمد زیدر واقع ن یمهاجرت
در حال وقوع بود، نشان  نیقوان نیا بیتصو هیکه در حاش الملل نیتحوالت ب یبازخوان

به  ازین یمهاجرت نیدر قوان تحول جادی، اما ا نبوده ریتأث یب یالملل نیب يکه اگرچه فضا دهد یم
 مردمآن، خود  یاصل رندگانیرگیو تأث نیقوان انیاست. در واقع مجر داشته زین یعوامل داخل

در جامعه  نیادیبن تحولاند، مسبب  گرفته ریشهکه از درون کشور  نیقوان نی. اباشند یم کایامر
قع با است. در وا مشاهده قابل طور آشکار بهجامعه  دهنده لیتک ابعاد تشک بوده که در تک کایامر

 نهادک یسازمان وابسته به  کیاز  زیسامانه مهاجرت آن نکا، یامر يرشد و بلوغ کشور نو پا
داخل  یتیامن يسپتامبر که فضا 11سازمان را از زمان  نیشد. البته استقالل کامل ا لیمستقل تبد
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 طور آشکار به توان یرفت، م شیکامالً بسته پ تیوضع يکشور از حالت نسبتاً بسته به سو
از ابتدا نقش  الملل نیب طیاشاره شد، مح زین نیاز ا شیطور که پ همان همشاهده کرد. البت

  است. هداشت رییتغ نیدر ا يمؤثر کننده لیتسه
 يریگ عامل شکل ترین برجستهعنوان  همتحده ب االتیمهاجرت ا  گذاري امروزه، سیاست

 يها استیروند سشود که  ه میداد با آزمون فرضیه نشان .دیآ یم شمار کشور به نیبافت ا
 کایامر یداخل طیبه بعد مح یاز بعد خارج، یبه علت تکامل نظام مهاجرتکا، یامر یمهاجرت

البته با  .است کرده فایا کننده لیهمواره نقش عامل تسه الملل نیب ياست، اما فضا متمرکز شده
از کارشناسان  یبرخ دهیمهاجرت، که به عق  گذاري و تحوالت سیاست رییتغ تیتوجه به ماه

همراه با  يگذار استیدر س رییاذعان داشت که اگر چه تغ دیاست، با الملل نیب يوابسته به فضا
پژوهش  نیبدست آمده در ا هاي اما دادهاست،  شکل گرفته یخیتار يدادهایرو ریدر س تغییر

ره خود را از درون در حال تکامل است و هموا کایمهاجرت در امر وضعیتکه  دهند ینشان م
  دهد. تطبیق می دیجد یداخل طیبا شرا

 يآوردها از دست یکی. است کایامر یداخل تیو وضع طیشرا یپژوهش بر بررس نیا دیتأک
 یمؤثر بر دگرگون يرهایمتغ یتیامن یاسیو س یداخل تیپژوهش که ماه نیمهم ا اریبس

امر مهاجرت و  تیهما یو بررس ییبا شناسا، استمتحده  االتیا یمهاجرت  گذاري سیاست
 یمهم گاهیهمواره جا یخارج استیبه دست آمده است. اگر چه س کایامر یمهاجرت نیقوان

 یاصل گریخود را باز یداخل یتیامن يمتحده با گذشت زمان و تکامل نظام، فضا االتی، ا داشته
شور نکته دیگر این است که برخالف تصور عموم و شعار تاریخی کاست.   امر قرار داده نیا

است  مهاجرتی همواره و در هر دوره به نوعی منتهی بر ایجاد مانع بوده  گذاري امریکا، سیاست
است، پیوسته از ورود  که این کشور بر اساس تالش و زحمت مهاجران بنا شده و با وجود آن

ها پایان نخواهد یافت، اما تفاوت خاصی که پیشبینی  شود. این محدودیت ها جلوگیري می آن
ها جمعیت اکثریت امریکا را  شود این است که در آینده نزدیک مهاجران و فرزندان آن می

شک تغییر  گذاري تأثیر خواهندگذاشت و بی تشکیل خواهند داد و بر تمامی ابعاد سیاست
 عظیمی در این نظام مشاهده خواهدشد.

 
 بیانیه نبود تعارض منافع

د ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را که شامل پرهیز از نویسندگان اعالم می کنند که تعارض منافع وجو
سازي ها، منبعسازي یا جعل دادهدزدي ادبی، انتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده

 اند. کرده طور کامل رعایتشوند، بهرفتار و غیره میشونده، سوءو جعل منابع، رضایت ناآگاهانه سوژه یا پژوهش
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