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چكيده
مرز عامل اصلى در تعريف سرزمين و از پايه هاى اساسى علم جغرافياى 
در  باز  مرزهاى  با  ارتباط  در  زياد  بحث هاى  همراه  به  اما  مى باشد؛  سياسى 
سرزمين  چارچوب  در  مرززدايى  مباحث  شاهد  نيز  ما  امروزه  اروپا،  اتحاديه ى 
برخوردارند- از  گرايان- كه از طيف وسيعى نيز  جهان  زدايى  هستيم. گرچه 
وجود روند ثابت مرززدايى براى آينده دور خبر مى دهد ولى ما هم اكنون شاهد 

تقويت مرزها در پاره اى از نقاط جهان نيز مى باشيم. 
اين مقاله در اين راستا با رويكردى نو واقع گرايى آشتى و پيوند ژئواكونومى 
و ژئوپليتيك را در مرزهاى آمريكاى شمالى با توجه به روند جهانى شدن بيان 
امنيتى  نيازهاى  نفتا،  درون  در  اقتصادى  سازى  آزاد  با  كه  معنى  بدين  مى دارد. 
راه  است.  يافته  چندان  دو  اهميتى  مرز،  در  گوناگون  تهديدات  با  مقابله  جهت 
حل رضايت بخش اين امر تكنولوژيكى بوده كه پيوند و آشتى ژئواكونومى و 

ژئوپليتيك را در مرز به همراه داشته است.
واژه هاى كليدى: ژئوپليتيك، ژئواكونومى، جهانى شدن، مرز، سرزمين.

 
1- مقدمه 

قواعد  فهم  كه  است  برخوردار  اساسى  اهميت  اين  از  نكته  اين  ذكر 
ژئوپليتيك و درك معادالت بين الملل در ساليان آتى نيازمند در نظر داشتن 
تحول مفهوم و كاركرد مرز مى باشد. يعنى در حالى كه ما در دنياى سنتى 
گذشته كه مرز عاملى بازدارنده و كاركردى در مقابل جابجايى انسان، كاال 
و انديشه بود بسر نمى بريم، بلكه وارد دنيايى شده ايم كه جاى آن را پيوند 
و همزيستى ژئواكونومى و ژئوپليتيك در مورد مرز گرفته است. پذيرفتنى 
از  بسيارى  آن  در  كه  افزون  روز  شونده ى  جهانى  دنياى  اين  در  كه  است 
پديده ها و فرايندها همانند آلودگى هوا، تروريسم، سازمان هاى فراملى و...
مرز نمى شناسد و سخن گفتن از ژئوپليتيك سنتى بى معنا؛ اما اين بدان معنى 
نيست كه ما ديگر شاهد تأثير مرز نخواهيم بود. بلكه حتى در جاهايى مثل 
مرزهاى بيرونى اتحاديه ى اروپا و يا كشورهاى آمريكاى شمالى با تأثير و 
اهميت فزاينده روبرو بوده است. در اين زمينه تلفيق ژئواكونومى (تجارت 
مى باشد.  فهم  قابل  تكنولوژى  كمك  با  مرز  ژئوپليتيك (امنيت) در  و  آزاد) 
مثًال تركيب ژئواكونوميك و ژئوپليتيك اياالت متحده در نواحى مرزى پس 
با  شمالى  مرزهاى  به  كنگره  توجه  حتى  شد؛  مشخص تر  سپتامبر  يازده  از 
سپتامبر  يازده  از  قبل  كه  بود  حالى  در  اين  و  گرديد؛  معطوف  نيز  كانادا 
امنيت منحصر به مرزهاى جنوبى بود. رويه هاى مهاجرتى و گمركى جديدى 

تعريف گرديد و شكل قانونى ترى به خود گرفت. [در حالى كه بايد در عصر 
جهانى شدن ما شاهد بازبودن مرزها باشيم، شواهد از روند سخت تر شدن 
مرزهاى  همانند  آمريكا  و  مكزيك  مرزهاى  مى كند].  حكايت  مرزى  عبور 
شمالى آمريكا به دليل وجود تهديدات امنيتى بيشتر مورد توجه قرار گرفت. 
تكنولوژى شناسايى، بازرسى مهاجران، بستن ادوارى مرز، و تحقيقات 
تئورى هاى  با  نظر  به  كه  مى كند  روندى  از  حكايت  گسترده  و  پى  در  پى 
كل  نمى آيد.  در  جور  شدن  جهانى  عصر  در  مرززدايى  و  سرزمين زدايى 
خطوط حمل و نقل فرامرزى به وسيله ى گروه هاى گارد ملى مورد بازرسى 
مهاجران  موادمخدر،  شده،  پنهان  تروريست هاى  مبادا  كه  مى گيرند،  قرار 
در  مرور  و  عبور  كنند.  عبور  مرز  از  جمعى  كشتار  سالح هاى  و  غيرقانونى 
مبادى ورودى در مرز جنوب غربى اياالت متحده بسيار كاهش يافته است.

 
2- روش تحقيق

سرنوشت  چگونگى  با  ارتباط  در  كنكاش  و  ارزيابى  مقاله  اين  هدف 
شمالى  آمريكاى  مرزهاى  يعنى  موردى  مطالعه ى  طريق  از  آينده  در  مرزها 
با  است  دور  بسيار  ساليان  براى  مرزها  ماندگارى  كه  اصلى  فرض  است. 
اثبات  ديگران  كمك  به  شده  آورى  جمع  والبته  عينى  شواهد  از  استفاده 
مى گردد. به طور كلى روش اين پروژه توصيفى- تحليلى بوده كه كار جمع 

آورى مطالب آن از طريق كتابخانه و اينترنت مى باشد.
 

3- يافته هاى تحقيق 
3-1- تكنولوژى و مرز: مرزهاى اياالت متحده

پيشرفت هاى روز افزون در تكنولوژى مراقبت و امنيت - شامل مرزهاى 
هوشمند- راه حل سياسى رضايت بخشى در مورد مشكل رخنه تروريسم 
و  كاال  جريان  كه  است  حالى  در  اين  و  آورده  بوجود  متحده  اياالت  در 
عامه ى  و  دولتى  بازيگران  است.  گرديده  حفظ  شدن  جهانى  از  ناشى  افراد 
مردم اهداف سياسى براى امنيت مرز دارند كه بر مبناى گمانه زنى و تخمين 
مادى و گفتمانى تهديدات قرار دارد. به صورت روزافزون، آنان خواهان به 
يا  مشكالت  با  برخورد  كم  دست  جهت  تكنولوژيكى  اختراعات  كارگيرى 
مهمتر از آن رفع آنها هستند. اين راه حل هاى تكنولوژيكى  همچنين موجب 
شده  دمكراتيك  ارزش هاى  نيز  و  تأثير  درجه ى  مورد  در  پرسش ها  برخى 
است. (Ackleson,2003) مرزهاى هوشمند يكى از ابتكارات جديد جهت تسهيل 
تجارت و در همان زمان كنترل و مراقبت از تروريست ها، سالح هاى كشتار 
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جمعى، داروهاى قاچاق و مهاجران غيرقانونى است. هم اكنون اين ابتكار 
باعث همكارى نزديك آمريكا، مكزيك و كاناداجهت مبارزه با تروريسم شده 
است. گرچه مرزهاى هوشمند مربوط به ورودى هاى مرز است، ولى اين امر 
اخير،  سال هاى  در   (Ackleson,2005) است.  داشته  نيز  را  آن  مناسب  مديريت 
نگرانى هاى روز افزون امنيتى شامل رشد مافياى جهانى و تروريسم باعث 
بازرسى هاى  جهت  بيومتريك  تكنولوژى  مورد  در  تحقيق  و  عالقه  افزايش 
هويتى افراد شده است. اين تكنولوژى با تقاضاهاى فراوان مورد توجه قرار 
گرفته  كه خود به معناى پركردن شكاف روش هاى سنتى مرزدارى در عصر 
جهانى شدن شده است. (Thomas,2005) اين در حالى است كه به كارگيرى اين 
(Kouri,2005).تكنولوژى سبب تقويت مرز و كارايى مديريت آن نيز شده است
از  مى خواهيم  ما  است:  گفته  آمريكا  سابق  جمهور  رئيس  زمينه  اين  در 
تكنولوژى مان استفاده كنيم تا اطمينان دهيم آنهايى كه نمى خواهيم در كشورمان 
 Sf).اندازيم بيرون  را  (قاچاقچيان)  صحرايى  گرگ هاى  و  باشند؛تروريست ها 
خريد  و  آزمايش  جهت  را  دالر  ميليون  وى 125  زمينه  همين  در   (Gate,2002

تكنولوژى و 51 ميليون دالر را در زمينه تقويت سنسورها و تجهيزات ويدئويى 
ما  مى گويد:  ريدج  تام    (USA Today,2005).داد اختصاص   2005 سال  براى 
در مورد اين وسايل بسيار جّدى هستيم هم در دريا و هم در خشكى. اين 
وسايل همچنين درصدها مايل به دوربين ها، سنسورها، تجهيزات ارتباطى و 
غيره مجهزند. ضمن اين كه با موفقيت اين مشكالت در جنگ با افغانستان و 
عراق، كارايى آنها در مرز نيز مورد قبول عامه واقع شده است. در حالى كه 
طريق  از  تكنولوژى  اين  نمودن  پيشرفته  براى  تحقيق  حال  در  ساحلى  گارد 
كشتى هايش است (Sf Gate,2004) اين گونه جريانات و مراقبت هاى فضايى و 
  (Coleman,2003).مرزبندى دوباره حكايت از سرزمين سازى مجدد آمريكا مى كند
اين تكنولوژى كه برخالف مواد حقوق بشر نيز هست، مهاجرت را به مثابه جرم 
مى بيند. ابعاد بيومتريك از مهاجرت غيرقانونى جلوگيرى مى كند و اين مهاجران 

(Thomas,2005) .به دليل ترس از تروريسم بسيار مورد بازرسى قرار مى گيرند

3-2- تكنولوژى مراقبت: مردم و كاال
مرزهاى كانادا و مكزيك و بنادر اياالت متحده كانال عبور جريان هاى 
بازتر  مرزها  اين  كه  همچنان  است؛  شدن  جهانى  عصر  در  كاال  گسترده ى 
را  تروريستى  سالح هاى  ورود  به  مربوط  نيز  جدى  نگرانى هاى  مى شوند، 
كاميون  ميليون ها  تنهايى  به  متحده  مكزيك -اياالت  مرز  در  دارد.  دنبال  به 
ساالنه عبور مى كنند. حجم ترافيك با وجود نفتا بسيار انفجارآميز شد، و در 
بسيارى موارد موجب به تأخير افتادن عبور و مرور گرديد. تعداد كانتينرهاى 
بيست پايى عبور كننده از مرز و بنادر آمريكا بين سال هاى 1990-2000 به 
دوبرابر يعنى از 15/2 به 30/3 ميليون افزايش يافت. اكثريت اين كانتينرها 
تحت بازرسى نبوده اند. متشابهًا روزانه يك ميليارد دالر بازرگانى بين اياالت 
متحده و كانادا وجود دارد كه كانادا را به بزرگترين شريك تجارى اياالت 
متحده تبديل مى سازد. 45 درصد اين تجارت از بنادر اونتاريو/ميشيگان و 
30 درصد از طريق ناحيه نياگارا/ارى(1)وفورت/بوفالو صورت مى گيرد. پل 
اياالت  كل  در  بازرگانى  معاوضه  بزرگترين  تنهايى  به  ديترويت  سفير(2)در 
متحده را به خود مى بيند. (تقريبًا 11 ميليون وسيله نقليه در 1997 شامل 5/ 

2 ميليون كاميون ساالنه از آن عبور مى كند)

با توجه به اين واقعيات بازهم، رئيس جمهور اياالت متحده خواهان ايجاد 
مرزهاى هوشمند هماهنگ با توسعه تجارت در عصر جهانى شدن شد تا اين 
كشور را از خطر حمالت تروريستى، مهاجرت غيرقانونى، قاچاق دارو و ديگر 
از  تصويربردارى  شامل  هوشمند)  (مرزهاى  مذكور  طرح  كند.  حفظ  كاالها 
كاالهاى تجارى در هنگام عبور از مرز بود. چنين سيستم جديدى جهت آزمودن 
كاالها در اياالت متحده به كاربرده شد. اين سيستم طراحى شده ابتدا موادمنفجره 
را تشخيص مى داد، همچنين ظرفيت تشخيص مواد مخدر در وسايل نقليه را نيز 
داشت. اين سيستم بر مبناى سيستم اشعه X  بود كه درصد خطاى بسيار كمى 

داشت، و به مدتى بسيار طوالنى عمر مى كرد و اغلب نتايج مفيدى دربرداشت.
تكنولوژى اوليه آن نيز به وسيله شركت آنكور(3)تأمين شد، آناليزگر نترونى 
با سرعت باال، و پرتوافكنى قوى- كه حمل و نقل وسايل را آزمايش و از كاال 
تصويربردارى مى كرد- از عناصر اصلى آن بود. نترون هاى جنبنده با عناصر 
اسكن شده درگير شده، اشعه گاماى متمايزى توليد كرده كه منطبق با عناصر 
شيميايى خاص (مثًال شيمى انفجار) مى شد. اين اطالعات نيز تجزيه و تحليل 
شده و به صورت داده در اختيار افسر بازرس قرار مى گرفت. پس از 6 ماه 
به صورت آزمايشى، اين سيستم در سال 2002 در پل زاراگوزا(4)بين جوارز، 
دپارتمان  كه  حالى  در  است.  شده  گرفته  كار  به  آمريكا  پاسو،  ال  و  مكزيك 
دفاعى به كمك سرويس گمركات اياالت متحده و نيز تشكيالت امنيت حمل 
و نقل پيشگامى اين پروژه را برعهده دارند و از حاميان كاپيتال هيل(5) تمايل 
داده اند.  نشان  را  بيشترى  پيشرفته  وسايل  و  ماشين ها  خريد  جهت  زيادترى 
سيلوستره ريس، نماينده ى كنگره و عضو كميته تحقيقات نظامى كاخ سفيد 
معتقد است كه اين تكنولوژى توان اجراى قانون و تسهيل تجارت و بازرگانى 
را در طول مرز دارا است.  وى مى گويد: بعد از 26 سال مبارزه كنگره با تجارت 
دارو و تروريسم، من اين تكنولوژى را مفيد و مؤثر مى بينم، به طورى كه سطح 

امنيتى جديدى براى اياالت متحده به ارمغان آورده است.

 يازده سپتامبر و مرزهاى هوشمند
نواحى  در  موادمخدر  قاچاق  كاهش  و  مهاجرت  درصدى   50 كاهش 
امنيتى  مداوم  رويه هاى  اما  است.  فرايند  اين  حاصله  نتايج  ديگر  از  مرزى 
بازرگانى قانونى را نيز دچار اختالل نمود. براى مثال، گرچه تجارت اياالت 
متحده با شركاى نفتايى اش بين ژانويه و آگوست 2001 به 1/5 درصد كاهش 
- به علت ركود اقتصادى - انجاميد، ولى كاهش 11/6 درصد در تجارت 
فرامرزى بين سپتامبر و دسامبر 2001 به دليل امنيت مردم، و وسايل نقليه 

(Coleman,2004).(يعنى بازرسى آنها) صورت گرفت
معماى امنيت حل نشده باقى مانده است. در طى سالهاي بعد از يازده 
سپتامبر، توجه گسترده بر منطق اياالت متحده در مورد تجارت و امنيت حاكم 
در مرز معطوف شده است. براى مثال، گروه هاى جناح راست ضدمهاجران 
عموماً هشدار داده كه مرزهاى باز تجارى - به جاى مرزهاى قوى و كنترل هاى 
شديد ورود و خروج- حمالت تروريستى آينده را به دنبال دارد، نظامى شدن 
سياست گمركى و مهاجرتى در جنوب غربى اياالت متحده بايد عنصر اصلى 
ورود  دارد،  وجود  هنوز  تجارى  تبليغات  كه  حالى  در  باشد.  ترور  با  جنگ 
و خروج كانتينرها از مناطق ورودى جنوب غربى باعث افزايش تالش هاى 
است.  شده  جريانها  گونه  اين  دادن  قرار  نظارت  تحت  جهت  ژئوپليتيكى 



90 / دوره بيستم، شماره هشتادم

متشابهًا، البى طرفدار تجارت آزاد اعالم نمود كه روابط تجارى پس از يازده 
سپتامبر به وسيله امنيت در خطر است، و اين امر و توجهات و نگرانى ها 
بهتر است بر جريان ويزا معطوف گردد نه صرفًا بر كنترل مرز. شوراى روابط 
خارجى نيز معتقد است كه كاميون، كانتينر، حركت ريلى به داخل اياالت 
متحده، بايد از طريق پروسه گمركى الكترونيكى تحت كنترل و مراقبت قرار 
نمى انجامد.در  تجارت  حذف  به  مرز  كنترل  سياست  ترتيب  اين  به  گيرند. 
پاسخ به اين گونه بحث ها، دولت وقت اياالت متحده به مزيت هاى وجود 
تكنولوژى پرداخت. در حالى كه استراتژى امنيت ملى دولت براى اياالت 
متحده در سال 2002، توسعه تجارت آزاد و مبارزه در برابر تروريسم جهانى 
هم  مى داند،  جديد  هزاره ى  خارجى  سياست  جدايى ناپذير  اصول  جزء  را 
اكنون از طريق اجراى بحث هاى مرزهاى هوشمند با كانادا و مكزيك اين 
طرح در حال انجام است. (Ibid) مرز هوشمند به وسيله دولت به اين شكل 
تعريف شده است: سيستم كنترل گمرك و مهاجرت مبتنى بر تكنولوژى هايى 
است كه آهنگ توسعه را به همراه حمايت از اياالت متحده و سرزمين هايش 
ديگر  و  دارو  قاچاق  غيرقانونى،  مهاجرت  تروريستى،  تهديدات  برابر  در 

 .Office of (The President of United States,2002) كاالها حفظ مى نمايد
تكنولوژى اصلى شامل وسايل بيومتريك خودكار يعنى برگه هاى ID به 
تجهيزات  صورت،  از  اسكن  و  تصويربردارى  تجهيزات  انگشت،  اثر  همراه 
شناسايى صدا و چشم مى باشد. تجهيزات شناسايى مبتنى بر اشعه گاما براى 
وسايل نقليه، وسايل الكترونيكى جهت جستجوى كانتينرهاى ترانزيتى و ديگر 
اشياء، اطالعات پايه مربوط به مهاجرت جهت شناسايى افراد و اطالعات كلى 
مربوط به عبور و مرور مرزى از پايه هاى تكنولوژى مرز هوشمند است. راه حل 
مرز هوشمند به صورت فعاالنه و به وسيله آمريكايى ها به كار گرفته شده است. 
در سال هاى اخير اعضاى كابينه اياالت متحده خواهان برخى تكنولوژى هاى 
ديگر شدند كه شامل سيستم هاى شناسايى كننده ى ماهيت مسافران و عبور و 
مرور بازرگانى، ثبت نام الكترونيكى مليت هاى ديگر،ايجاد اطالعات پايه اى 
بيومتريك، گمرك الكترونيكى و دستگاه هاى پيشرفته در بنادر ورودى و نقاط 
مرزى شدند. بنابراين، ابتكار مرز هوشمند به صورت دو برابر داراى اهميت 
است چرا كه پيام آور مدل دوگانه همكارى امنيتى بعد از يازده سپتامبر بين 
مكزيك و اياالت متحده (و نيز كانادا) است كه از دوره هاى قبلى متمايز است. 
سياستى  سمت  به  مهاجرت  با  ارتباط  در  غيرفعال  سياست  از  مكزيك  حتى 
سياست  اين  هوشمند- شده است.  مرزهاى  حمايت از  فعاالنه- در راستاى 
فعاالنه شامل حمايت از نظامى شدن سياست كنترل مهاجرت در طول مرز با 
گواتماال است. گزارش اخير GAO كه به وسيله قانونگذاران كنگره درخواست 
شده بود، بيان داشت كه شكاف وسيعى بين استفاده ى عملى و نظرى از اين گونه 
تكنولوژى ها وجود دارد. از يكطرف، گزارش اظهار داشت كه تكنولوژى هاى 
شناسايى مثل اسكنرها، احتماالً به كاهش عبور و مروربازرگانى به دليل حجم 
عظيم كانتينرها، كاميون ها و ماشين هاى ريلى توقيف شده و در حال بازرسى 
مى شود، و از طرف ديگر نيز گزارش بيان مى كند كه مراقبت هاى بيومتريكى 
در مرز احتماالً به ازدحام ترافيك منجر خواهد شد؛ چرا كه تعداد قابل توجهى 
بيشتر  جزئيات  براى  دوم  بازرسى  سايت هاى  به  را  مرزى  كنندگان  عبور  از 
مى فرستد. خالصه آشكار نيست كه تكنولوژى بتواند باعث حل تنش مابين 

 (Coleman,2004).امنيت و تجارت در مرز گردد

بيومتريك
بيومتريك روش هاى خودكار شناسايى انسانهاست، كه بر مبناى شاخص 
خصوصيات  اين  است.  افراد  شخصى  و  فرد  به  منحصر  فيزيك  يا  رفتارى 
نوع  و  چشم  شبكيه  خط،  دست  دست،  هندسه  اثرانگشت،  چهره،  شامل 
صدا مى باشد. تكنولوژى هاى بيومتريك در شناسايى، صحت و درستى افراد 
پاسپورت)  به  مربوط  عالئم  (برخالف  تغييرناپذير  اشكال  مبناى  بر  معموالً 

است، پس از نظر تئورى داراى امنيت بااليى است. 
زمانى كه اطالعات بيومتريك با اطالعات كامپيوترى يكى شود، سيستم 
تكنولوژى  اين  باشد.  جوابگو  مرز  نواحى  در  (افراد)  شناسايى  در  مى تواند 
به وسيله برخى تحليل گران به فال نيك گرفته شده و به مثابه يكى از ده 
مى دهد.  تغيير  را  جهان  كه  شده  نگريسته  ظهور  حال  در  برتر  تكنولوژى 
همچنين به مثابه ى ابزارى ممكن و در دسترس براى مبارزه با تروريسم از 
شناسايى،  امر  در  كارى  فريب  از  جلوگيرى  تروريست ها،  تشخيص  طريق 
كنترل مرزها و نقاط ورودى است. سياستگذاران عاليق زيادى را نسبت به 
آمريكا در تعداد زيادى از سيستم هاى  اين امر نشان داده اند (دولت فدرال 
امنيتى اش آن را به كار برده است) و دولت پروژه هاى زيادى در حال انجام 
دارد. يكى از بزرگترين اين طرح ها در مركز بيومتريك كه وابسته به اف.بى.

آى است، در دست اجراست. به عالوه، كنسرسيوم بيومتريك ديگر ارگان 
شناسايى كننده، كليد اصلى براى اين تكنولوژى هاست. همچنين آشكار است 
كه وزارت امنيت ميهنى نقش زياد اما ناشناخته اى در شكل دهى سياست هاى 
بيومتريكى در نبرد با تروريسم دارد؛ اين پروژه را نيازمند كار و ادامه مى داند.

فرايند  در  مدت  طوالنى  و  ماندگار  عناصر  از  تكنولوژى  نوع  اين  احتماالً 
چرخه  از  ديگرى  بخش  عبارتى  به  بود،  خواهد  مرز)  به  (مربوط  سياسى 
سياست سازى است. تكنولوژى بيومتريك در مورد 4 ميليون كارت عبور مرزى 
(BBC) بوده كه به شكل تلق هاى نسوز درآمده است. INS و وزارت خارجه، 
اين كارت ها را براى مكزيكى هايى كه خواهان عبور از يك منطقه ى مرزى 
محدود (25 مايل) و براى مدت 72 ساعت هستند، منتشركرده است. در هر 
كارت نمايشى از اطالعات غيرقابل تغيير و با ظرفيت 80 هزار بايت اطالعات 
(كه شامل اثر انگشت و عكس ديجيتالى است) وجود دارد. قانون كنونى از 
مكزيكى هاى عبور كننده از مرز مى خواهد كه كارت BBC را به همراه داشته و 
از آن استفاده كنند. اطالعات بيومتريك در كارت حتماً با افراد صاحب آن بايد 
جور شود، و از اين نظر استفاده هاى نادرست را- كه شكل كارت هاى قديمى 
بود- از بين مى برد (حداقل از نظر تئورى). بعالوه وزارت خارجه از كشورهاى 

(Ackleson,2003) .ديگر خواهان اسناد سفر بيومتريك شده است

3-3- تكنولوژى اطالعات
كنگره براى تقويت كنترل مرز در سال 2002 قوانين مهاجرتى را تعريف 
كرد كه به تكنولوژى اطالعات ارتباط داشت. اين امر، با همكارى دستگاه هاى 
دولتى امكان پذير مى شد. در گذشته تقسيم اطالعات بين دستگاه هاى دولتى 
پيچيده بود، اما امروزه ذخيره ى اطالعات و البته تقسيم آن كار آسانى است، 
بخصوص زمانى كه نقش تكنولوژى در ميان باشد. زمانى كه تهديد مهاجرت 
كه  آى  بى  اف  نظر  تحت  ملى  اطالعات  مركز  در  اطالعات  باشد،  مطرح 
بزرگترين منبع اطالعات كشور است در اختيار افسران پليس قرار مى گيرد. 
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اطالعات از  استفاده مى گردد. وزارت  نواحى مرزى  تكنولوژى در  اين 
اين  از   (INS) مهاجرت  و  اقامت  سرويس  مى كند.  استفاده  تكنولوژى  اين 
حال  هر  به  مى كند.  استفاده  غيرمجاز  افراد  بازگرداندن  جهت  تكنولوژى 
تكنولوژى اطالعات شامل ابزارهاى IT بوده كه اطالعات مربوط به اشخاص 
را از طريق شبكه در اختيار دستگاه هاى دولتى و سرويس هاى اطالعات و 
افسران پليس قرار مى دهد. گفته مى شود كه اين ابزارى براى سالم تر بودن 
آمريكايى هاست. به هر حال جزء دانش هاى با ارزش است. چنان كه دولت ها 
به صورت روزافزون از آن جهت تأمين نيازهاى امنيتى جامعه در عصر ترور 

 (Ackleson,2003).استفاده مى كنند

كنترل مرزى قبل و بعد از يازده سپتامبر
قبل از حمالت يازده سپتامبر، اموراجرايى مربوط به مرز آمريكا اساسًا 
بر جلوگيرى از جريان قاچاق دارو و مهاجرت مبتنى بود. سرويس اقامت و 
مهاجرت INS بوجود آمد تا ميليونها كارگر مهاجر در حال ورود به كشور و 
جستجوگر استخدام و كار - نه افراد تروريست - را تحت سياست خود قرار 
دهد. مبارزه با تروريسم به صورت سنتى از اولويتى بسيار پايين برخوردار 
بود. مشابه آن، سرويس گمركات اياالت متحده نيز انرژى خود را بر قاچاق 
دارو به كشور متمركز كرده بود، گارد ساحلى نيز بر جلوگيرى از مهاجرت و 
قاچاق دارو توجه داشت. ولى در كل تأثير اين اقدامات نيز در هاله اى از ابهام 
بود. همچنين قبل از حادثه ى 11 سپتامبر، بيشتر فعاليت ها بر مرز مكزيك- 
تشكيالت   334 تنها  مثًال  آمريكا.  كانادا-  مرز  تا  بود  استوار  متحده  اياالت 
مرزى از 5/525 مايل مرز آمريكا در شمال حفاظت مى كردند. در حالى كه  
9 هزار تشكيالت در لبه ى جنوبى آمريكا (2/092 مايل) مستقر بودند. حتى 
در دهه 1990، زمانى كه بودجه INS سه برابر شد و حجم كنترل مرزى نيز 
دو برابر  گشت، توجهات تقريبًا منحصر به مرز مكزيك - آمريكا بود. در  
11 سپتامبر، تشكيالت كنترل كننده ى مرز برون سويل(6)، تگزاس برابر با كل 
تشكيالت مرز كانادا و آمريكا بود.(Andreas,2003)  اما ماهيت نسبتًا باز مرز در 
آن زمان فرصت هاى بى شمارى را براى كارگران مصمم فراهم مى ساخت تا 

 (Ackleson,2004).بصورت غيرقانونى از مرز عبور نمايند
مى كردند،  رامطرح  امنيت  جديد  محيط  مفهوم  محققين  كه  حالى  در 
روشن شد كه پاسخ اصلى اياالت متحده به تروريسم مستقيمًا بر سياست 
مهاجرت و مرزش مبتنى است. (Ibid) بزرگترين تهديد براى امنيت سرزمينى 
اياالت متحده مهاجران غيرقانونى بود كه از طريق مرزهاى نفوذپذير وارد 
امنيتى  نگرانى هاى  سبب  غيرقانونى  مهاجران  عظيم  حجم  مى شدند.  كشور 
كه  است  معتقد   (Ting,2005) تينگ آقاى  شد.  تروريسم  به  نسبت  آمريكا  در 
امروز، مهاجران داراى ترفندهاى زيادى جهت عبور، اقامت طوالنى مدت، 
انتشار ويزاهاى تقلبى و غيره هستند و از اين جهت مقامات دولت فدرال 
بايد بر ترس خود نسبت به بيگانه نمودن رأى دهندگان قومى غلبه نمايند، 
و رويه هاى مهاجرت قانونى بخصوص برنامه چشم پوشى از ويزا را اصالح 

كنند و مرز را تقويت كنند و سياست هاى ملى مهاجرت را اصالح نمايند.
تجارت  مركز  به  حمله  نتيجه  در  و  سپتامبر  يازده  از  پس  حال  هر  به 
اياالت  مرز  سوى  دو  هر  در  كار  و  كسب  جارى  روند  پنتاگون  و  جهانى 
متحده مختل شد. پاسخ فورى اياالت متحده افزايش امنيت مرزى و تقويت 

بازرسى بود. بودجه فدرال براى سال 2003 بيش از 2 ميليارد دالر و براى 
هزينه هاى امنيت مرزى بود كه از اين حيث افزايش يافت. اين افزايش براى 
INS –، 29 درصد و براى سرويس گمركات 26 درصد بود گرچه بيشترين 

افزايش نصيب گارد ساحلى شد كه از حيث تاريخى بى سابقه بود. بعالوه 
اين تشكيالت تحت پوشش از وزارت امنيت ميهنى- كه بزرگترين سازمان 
آمدند.  گردهم  بود-  دوم  جهانى  جنگ  پايان  از  فدرال  دولت  مجدد  سازى 
(Andreas,2003) حجم همين بودجه براى سال 2006 ، 30/8 ميليارد دالر بود 

به  مربوط  دالر  ميليارد   7/5 يافت.  اختصاص  ميهنى  امنيت  وزارت  به  كه 
مرز و  تكنولوژى  بهبود  جهت  دالر  ميليون  نيز 139  غيرقانونى و  مهاجرت 

ظرفيت هاى اطالعاتى شامل دوربين و سنسورهاى مختلف بود.
اهميت  كرد: «بوش  اظهار  آمريكا  ميهنى  امنيت  وزير  چاروف(7)،  ميشل 
چالش  اين  به  را  مهم  منابع  و  است  قائل  مرزى  امنيت  براى  زيادى  بسيار 
اختصاص داده است. بوش معتقد است كه مهاجرت غيرقانونى جامعه ى ما 
و امنيت ملى ما را تهديد مى كند. توانايى ورود افراد به صورت غير قانونى 
به كشور ما بيانگر تهديد امنيت آشكار ميهنى است. زمانى كه ما مرزهايمان 
را كنترل نكنيم، با خطر ورود تروريست ها يا كسانى ديگر كه آرزوى ضربه 

 (Laflamme-Iisa,2004)«.زدن به ما را دارند مواجه مى شويم
تحت پيمان پاترويت(8) تعداد تشكيالت در مرز كانادا به سه برابر افزايش 
يافت. گارد ساحلى هم اكنون كليه ى قايق هاى در حال عبور از درياچه هاى 
بزرگ را متوقف كرد و تانكرهاى نفت و گاز را اسكورت مى كند. بعالوه 
خود كانادا هشدار داده و اعالم خطر فراوانى نسبت به عبور از مرز بالفاصله 
افزايش  فرودگاه ها  در  امنيت  سطح  پس،  آن  از  نمود.  را  حمالت  از  پس 
يافت، و تكنولوژى و پرسنل بازرسى كننده نيز افزايش يافتند؛ قانونگذارى 
موجوديت هاى  و  آغاز  تروريست ها  امورمالى  با  مبارزه،  زمينه  در  نيز 
اقامت  كارت هاى  بعالوه  گرديد.  ضبط  شده  شناخته  تروريستى  گروه هاى 
بازگشت  و  رفت  باال  حبس  ظرفيت  شناسايى،  جديد  مهاجران  براى  تقلبى 
 (Andreas,2003) .مهاجران بشدت پى گيرى شد و رژيم ويزا سخت تر گرديد
بلژيك،  نروژ،  اتريش،  استراليا،  شامل  كشور   27 مليت هاى  نيز  اكنون  هم 
كه  هستند  كنگره  حكم  اجراى  به  و...مجبور  آلمان  فرانسه،  انگليس،  ژاپن، 
خواستار پاسپورتهايى است كه داراى عكس هاى ديجيتال باشد. طبق اعالم 
وزارت خارجه از اين كشورها درخواست شده كه پاسپورت هاى كامپيوترى 
تهيه كنند كه منطبق با ريز پردازنده ى RFID باشد كه اطالعات بيوگرافيكى، 
اكتبر   26 تا  پاسپورت  در  را  بيومتريكى  جزئيات  ديگر  و  ديجيتالى  عكس 
اياالت   VISIT برنامه  تحت  كه  تكنولوژى  اين  باشد.  داشته  ذخيره   2006
غيرقانونى  فعاليت هاى  مورد  در  بيشترى  و  سريع تر  شناسايى  است،  متحده 

(Laflamme-Iisa,2004) .فراهم مى سازد
در 5 ژوئن 2005، وزارت امنيت ميهنى اياالت متحده اعالم كرد كه به 
جاى انتشار پاسپورت هاى اينترنتى تا 26 اكتبر 2005، با برنامه صرف نظر از 
ويزا(9) كشورها بايد به توليد پاسپورت هاى باعكس ديجيتال اقدام كنند. به 
هر حال اياالت متحده مدعى بود كه كليه ى كشورهاى داراى اين برنامه بايد 
طرحى جهت انتشار پاسپورت با ريزپردازنده هاى گردشى تا ژوئن  2006 
انتشار دهند. تنها بلژيك بود كه به اين امر پاسخ داد. اين كشور در نوامبر 
2004 تكنولوژى جديدى در پاسپورت هايش به كاربرد.  (Gomm,2005) به هر 
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حال سيستم مديريت آينده ى مرز بايد متفاوت از نوع امروزى آن باشد. اين 
امر زمينه ايجاد «مرزهاى آينده» را فراهم مى كند كه به وسيله ى زنجيره ى به 
هم پيوسته اى از ابعاد هوايى، زمينى و دريايى شكل مى گيرد و اين سيستم 
ورود  حال  در  كاالهاى  و  افراد  وسايل،  از  وسيعترى  ديد  اليه دار،  مديريت 
طريق  از  و  تأمين  را  بيشترى  امنيت  آينده  مرز  اين  مى كند.  ايجاد  خروج  و 
بين المللى  همكارى هاى  هماهنگ،  ملى  تالش هاى  اطالعاتى،  سرويس هاى 
بى سابقه  در مقابل تهديدات تروريست ها، مافياى سازمان يافته ى بين الملل، 
قاچاق دارو، مهاجران غيرقانونى، جرمهاى اينترنتى، تخريب يا دزدى منابع 
طبيعى امكان مى يابد. در همان زمان، مرز آينده به صورت روز افزونى در 
مقابل جريان مردم، كاال و حمل و نقل و فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى 
مشروع باز است. دولت فدرال منابعى را در جهت مديريت ريسك در مورد 
از  قبل  همچنين  است.  داده  اختصاص  نقل  و  حمل  و  مرز  امنيت  سيستم 
رسيدن كاالها و افراد به مرزهاى زمينى و دريايى، اياالت متحده نسبت به آنها 
اطمينان مى يابد. وزارت امنيت ميهنى اطالعات بهبود يافته ترى براى كاركنان 
سفارت فراهم مى كند. اياالت متحده از افراد مى خواهد كه اسناد سفرشان را 
ارائه كنند كه شامل برگه هاى هويت بيومتريكى است. اياالت متحده همچنين 
جهت  خصوصى  بخش هاى  و  بين المللى  سازمان هاى  با  همكارى  خواهان 
ديگر  با  متحده  اياالت  است.  استفاده  مورد  بنادر  و  افراد  كاال،  امنيت  بهبود 
كشورها و سازمان هاى بين المللى همكارى مى كند تا كيفيت اسناد لغو بهبود 
يابد و جريان صدور افراد به وسيله ى قاچاقچيان و سازمان هاى تروريستى 
تحت  را  كاالها  افراد،  جريان  مرزها  در  ميهنى  امنيت  وزارت  يابد.  كاهش 
بازرسى قرار داده تااز ورود افراد غيرقانونى، كاالها و تروريست ها جلوگيرى 
شود. همچنين وزارت دسترسى به اطالعات مربوط به مسافران و كاالهاى 
وارده شده به كشور را افزايش داده و تشكيالت مرزى مى توانند ابزارهاى 
مديريت خطر را به كار گيرند. همچنين وزارت به صورت قانونى سيستم 
بازرسى  تكنولوژى  است.  داده  توسعه  و  گرفته  كار  به  را  خروج  و  ورود 
غيرمترقبه در رابطه با كاالها و وسايل نقليه نيز در اختيار وزارت است. بعالوه، 
ديده بانى و مراقبت از كليه ى مرزها جهت جلوگيرى از ورود افراد غيرمجاز 
و توقيف كاالهاى قاچاقى و افراد غيرقانونى از جمله اختيارات وزارت است. 
تحت  را  دانشجو  معاوضه  جريان   دانشگاهها  همكارى  با  وزارت  همچنين 

THE NATIONAL STRATEGY  FOR HOMELAND  SECURITY,2005.كنترل دارد

3-4- ساخت ديوار سه اليه در مرز مكزيك و آمريكا
جمهورى خواهان كاخ سفيد خواستار ساخت ديوارى در طول كل مرز 
2000 مايلى آمريكا- مكزيك شدند، طرحى كه ميلياردها دالر (9ميليارد) هزينه 
نظامى  ضربات  كميته  رئيس  و  كاليفرنيا  نماينده ى  دانكن هانتر(10)،  بردارد.  در 
كاخ سفيد، طرحى را اعالم كرد كه شامل ديوارى سه اليه به همراه روشنايى و 
سنسورهاى كافى بود و از اقيانوس آرام تا خليج مكزيك يعنى كل مرز را شامل 
مى باشد. وى با اشاره به جريان مهاجرت غيرقانونى مى گويد: «سيل مهاجرت 
باعث بيمار شدن آموزش، وخيم شدن سيستم بهداشت و مهمتر از همه چيز 
آسيب پذيرى سالمتى و امنيت مان شده است.» وى معتقد است كه ساخت 
نمايد.   معكوس  را  روند  اين  مى تواند  مهاجرت  قوانين  تقويت  و  ديوار  اين 
(Werner,2005) اكلسون در جديدترين مقاله اش، ساخت اين ديوار را محتمل 

مى داند. با اشاره به بودجه 7/ 6 ميلياردى براى بخش مرز و گمركات در سال 
موانع  و  ديوار  ساخت  در  ميهنى  امنيت  وزارت  داشتن  تام  اختيار  و   ،2006
مرزى، به نظر مى آيد كه وى به صورت غيرمستقيم به تشويق جهت ساخت آن 
مى پردازد. گرچه ديوارى سه اليه در سان ديگو وجود دارد كه تعداد مهاجران 
را از سال 1994 تا سال  2002 و از 450152 نفر به 100 هزار نفر كاهش 
داده است. (Ackleson,2005) همچنين ديوار سه اليه ى ديگرى در ناحيه اى كه به 
گذرگاه قاچاقچيان معروف است، در حال ساخت مى باشد. اين ديوار طولى 

(Ibid).14 مايلى داشته و به كمك ميله گذارى و پركردن كانيون انجام مى شود

3-5- مرزهاى مكزيك
مورد  را  مكزيك  جنوبى  مرزهاى  كه  داريم  سعى  ما  قسمت  اين  در 
تحليل و بررسى قرار دهيم چرا كه در مورد بخش شمالى مرزهاى مكزيك 
شامل مرز جنوبى آمريكا قبًال بحث شده است. گرچه، خودِ مرزهاى جنوبى 
مكزيك نيز براى آمريكايى ها به عنوان مرزهاى ثالث شناخته مى شود يعنى 
آمريكايى ها معتقدند جهت حفاظت از سرزمين خويش ابتدا بايد به تقويت 
ورود  از  دوم  مانع  عنوان  به  سپس  و  كرده  كمك  مكزيك  جنوبى  مرزهاى 

خارجيان در مرزهاى جنوبى خود جلوگيرى نمايند.
آمريكايى ها معتقدند وجود بالهاى طبيعى همانند هاريكان ها و تورنادوها 
در  فاسد  حكومت هاى  و  مريض  ساختارهاى  بعالوه  گوناگون  زلزله هاى  و 
مهاجرت هاى  وجود  زمينه ى  گواتماال  همانند  مركزى  آمريكاى  كشورهاى 
فقط  جنوب  در  مكزيك  مرز  كه  حالى  در  و  مى سازد  فراهم  را  غيرقانونى 
صورت  به  مهاجران  است،  [محدود]  مناطق  برخى  در  كنترل  امكان  داراى 
غيرقانونى وارد نواحى جنوبى مكزيك مى گردند. مقامات مهاجرت مكزيك 
در سال 2005 حدود 109/260 نفر را دستگير كردند كه عمدتًا از گواتماال، 
هندوراس، السالوادور و نيكاراگوا بودند [49 درصد از كل مهاجران]. گرچه 
كوبايى،  اكوادورى،  برزيلى،  مهاجران  تعداد  در  نيز  توجهى  قابل  افزايش 
آسيايى و خاورميانه اى ديده مى شود. اين آمار در سال 2004، 65/814 نفر 
بود و در سال 2003 اين تعداد 39/215 نفر است. (Grayson,2006) يعنى ما 
شاهديم كه هر ساله بر تعداد دستگير شدگان افزوده و كنترل مرزها بيشتر 
را  مرزى اش  مراقبت هاى  نيز  مكزيك  ملى  مهاجرت  تشكيالت  و  مى شود 
تقويت كرده است. گرچه آمريكايى ها، مكزيك را متهم مى كنند و معتقدند 

كه مرزهاى مكزيك سمبليك و نفوذپذير است. 
اياالت متحده همچنين مكزيك را متهم كرده است كه مهاجران آمريكاى 
التين از اين كشور به عنوان راه عبورى براى رسيدن به كاليفرنيا، آريزونا، 
نيومكزيكو و تگزاس استفاده مى كنند. براى همين منظور رئيس جمهور وقت 
مكزيك، فاكس به چپاپاس رفت و تعهد كرد اين وضعيت اصالح شود. وى 
طرحى  وى  همچنين  دانست.  اصلى  عامل  را  گذشته  نادرست  سياست هاى 
را پيشنهاد كرد كه همكارى بين مؤسسه مهاجرت مكزيك، پليس فدرال و 
اداره دادستانى كل را بيشتر مى كرد تا راه هاى قاچاق انسان تحت كنترل قرار 
كاال  و  دارو  انسان،  تجارت  به  مربوط  يافته  سازمان  جرم  و  فساد  و  بگيرد 
اين زمينه يكى از  بگيرد. در  بيشتر قرار  مراقبت  مركزى تحت  آمريكاى  از 
اعضاى مؤسسه مهاجرت مكزيك گفت: مابهترين عمليات هايمان با بهترين 
نيروهايمان را در آنجا [يعنى مرزهاى جنوبى مكزيك] داريم.آن طرح شامل 
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مرزهاى  در  گوناگون  و  متفاوت  نيروهاى  اعضاى  ميان  در  وسيع  هماهنگى 
جنوبى مى گردد؛ و همچنين مسدود نمودن تنگه ها كه هر شخص توان عبور از 
آن را داشت اين امكان را از بين مى برد. دولت وقت اياالت متحده آمريكا نيز از 
اين طرح حمايت به عمل آورد: بعد از يازده سپتامبر روشن تر شده كه اين گونه 
ابتكارات براى امنيت آمريكاى شمالى نقش ارزنده اى دارد. نفوذپذيرى سرحد 
گواتماال- مكزيك باعث آسيب پذيرى اياالت متحده است. اياالت متحده در 
جهت تقويت مرز، مكزيك را كمك مى كند. مؤسسه مهاجرت اعالم كرد كه 

(Ibid).جرم و عبور غيرقانونى در اين مدت در مرز كاهش يافته است

3-6- برنامه بازگشت
طبق اين برنامه كليه ى السالوادورى ها، هندوراسى ها و گواتمااليى ها در 
مكزيك توقيف مى شوند و به مركز تاپچوال(11) و از آن پس با اتوبوس به مرز 
فرستاده مى شوند. از اين مركز روزانه 10 اتوبوس هر يك 38 نفر از آمريكاى 
مركزى را به همراه دو مأمور به مرز مى فرستد. مقامات آمريكايى نيز نسبت 
به اين جريان خوشبين هستند. مردم نقاط دنيا، مكزيك را نقطه ى انتقال به 
و  خاورميانه  از  كه  كسانى  مى گويند  مكزيكى  مقامات  اما  مى دانند  آمريكا 
در  مكزيك  مى گردند.  توقيف  مى شوند،  مكزيك  وارد  تقلبى  پاسپورت  با 
يكپارچه  سيستم  است:  داده  انجام  را  زير  كارهاى  مرزها  تقويت  زمينه ى 
جريان مهاجرت، اطالعات لينك شده در رابطه با ورود و خروج به كشور؛ 
تمام  در  را  پايه  اطالعات  كليه  مكزيك  مهاجرت  مؤسسه   2004 سال  در 
ادارات دولتى به هم نصب نمود. سيستم اطالعاتى مسافرتى پيشرفته در سال 
2005، اطالعاتى مثل عكس بردارى از 7/6 ميليون مسافر خارجى، افزايش 
حقوق و مهارت پرسنل مرز. در سال 2002، مكزيك اعالم نمود كه كارگران 
هوشمند  كارت هاى  با  مى شوند  مكزيك  وارد  كه  گواتمااليى  كشاورزان  و 
كه به دستگاه هاى كامپيوترى مجهزند اجازه ورود مى يابند و مدت اقامت و 
وضعيت آنها نيز كنترل مى شود. همچنين ويزاى توريستى به 6 ماه محدود 
شده است. آمريكا حتى به مرزهاى مكزيك نيز توجه دارد و خواهان تقويت 
آن است. آنان مرز سوم خود را مرزهاى جنوبى مكزيك با آمريكاى مركزى 
بخصوص گواتماال مى دانستند. آنان معتقدند كه مهاجران اميدوار و مافياى پول 

(Ibid) .دوست به اين اميد وارد مكزيك مى شدند كه به اياالت متحده برسند

3-7- كانادا و تقويت مرز
يك اعتقاد قوى در رابطه با بخش شمالى قاره ى آمريكايى شمالى وجود 
دانش آموزان  نسل  ندارد.  معنايى  قسمت  اين  در  امنيتى  مشكالت  كه  دارد 
كانادا   - آمريكا  مرز  كه  شده اند  متقاعد  آمريكايى ها،  برخى  و  كانادايى 
زيرا  بوده  دفاع  بدون  مرز  اين  است.  جهان  دفاع  بى  سرحد  طوالنى ترين 
هيچ يك از اين دو كشور مشكالت امنيتى با هم نداشته و يا تهديدى براى 
استفاده  كه  چرا  بوده  بكر  امنيتى  جامعه ى  آمريكا  و  كانادا  نبوده اند.  ديگرى 
و  وضعيت  است.  شده  فراموش  آن  از  استفاده  با  تهديد  حتى  يا  و  نيرو  از 
شرايط ژئوپليتيك مرزى براى كانادا و آمريكا زياد بحرانى نبوده است. اما 
هر كس كه از مرزهاى اروپاى غربى عبور كرده است با ديدن مرز كانادا- 
اياالت متحده در اين روزها متوجه نوعى مديحه سرايى عجيب مى شود. در 
مقايسه با سرحدات مرزى در داخل اروپاى غربى، مرز آمريكا- كانادا از نظر 

نفوذپذيرى و عبور و مرور چيزى نيست. حتى از يازده سپتامبر به بعد مرز 
جدا كننده ى كانادا از اياالت متحده به مرز مكزيك و اياالت متحده شبيه شده 
است. با پيمان اصالح وضعيت ورود و تقويت امنيت مرزى اياالت متحده كه 
در سال 2005 تصويب شد، مقامات آمريكايى خواستار ثبت اطالعات افراد در 
حال ورود و حتى خروج از اياالت متحده شدند. از اين حوادث غيرمتعارف 
كه گريبانگير كانادا نيز شد، اتاوا با ورود و خروجى نزديك به 20 ميليون مورد 
به صورت ساالنه ترسيد. هم اكنون مرز آمريكا- كانادا به بزرگترين پاركينگ 
جهان تبديل شده است. در دنياى جهانى شده ى امروز كه در آن مرزها- گفته 
مى شود- اهميت خويش را از دست مى دهند، به نظر نمى رسد كه اين امر در 
اين جا اتفاق افتاده باشد. چون به جاى كانادايى شدن مرز جنوبى آمريكا، ما 
شاهد مكزيكى شدن مرز شمالى آمريكا هستيم. (Huglund,2003) سادواسكى و 
اسميت در اين زمينه معتقدند كه مرزها هنوز موضوعيت دارند. مثًال در مورد 
نقتا، اياالت متحده داراى توان كنترل مرز و حفظ تعرفه هايش حتى در درون 
نفتا است. در حالى كه ما شاهد برداشتن موانع و كنترل مرزى در اتحاديه اروپا 
بوده ايم، در بعد از 11 سپتامبر، نظامى كردن مجدد مرزمابين كانادا و اياالت 
است،  پائينى  سطح  در  كشور  دو  اين  روابط  است.  داشته  وجود  نيز  متحده 
بخصوص به دليل عدم تمايل كانادا در جهت قوانين و رويه هاى مهاجرتى اش 
در مرز با اياالت متحده. سادواسكى و اسميت مى گويند دليلى براى تضعيف 

دولت ملت و عدم توان تقويت مرزها وجود ندارد. 
آنان معتقدند كه مراقبت هاى روزافزون اياالت متحده در مرزهايش باعث 
نتايجى مثبت مثل كاهش مهاجران غيرقانونى شده است. (Peterson,2005) گرچه 
تأثيرات ابعاد امنيتى جديد به آسانى تخمين زده نمى شود. ولى حكايت عبور 
و مرور غيرقانونى از مرز با امور اجرايى امنيتى به طور طبيعى تيتر روزنامه هاى 
امر  اين  به  مربوط  حكايت  و  داستانها  هرچند  است.  شده  شمالى  آمريكاى 
وارونه بيان شده است، ولى بسيارى از آمريكايى ها محال است فكر نكنند كه 
  (Haglund,2003).مرزهايشان منبع تهديد و اضطراب خاطرى براى آنان است
اياالت متحده در حال حاضر اثبات كرده است كه بسيار بيشتر از هر زمان 
 Newman,and) است.  حساس  و  جّدى  مرزش  مديريت  به  نسبت  ديگر 
خارجه  كلينتون(12)(وزير  هيالرى  نيويورك،  اصلى  سناتور  بعداً   (Passi,1998

و  كرد  كودرا(13)عذرخواهى  دنيس  كانادا،  مهاجرت  وزير  از  آمريكا)  كنوني 
گفت به دليل اين كه آمريكايى ها نسبت به امنيت مرزى شان بسيار نگران 
شده اند؛ حتى هشدارهاى اين چنينى براى همه نيز قابل باور شده است: من 
با حفظ مسئوليتم به صورت جّدى در ارتباط با تعهد و مسئوليت دولت در 
قبال اختصاص منابع زياد جهت حفاظت از مرز شمالى مان صحبت مى كنم. 
هم اكنون كانادا نه تنها قربانى سياست هاى آمريكاست، بلكه خود به عنوان 
شمالى  نفوذپذير  مرزهاى  كلينتون  هيالرى  شناخته شده است.  مشكل  منبع 
را عامل ورود تروريست ها به اياالت متحده دانست. برنامه هاى تلويزيونى 
مثل The west wing و Americas most wanted   موجب درك اين شده كه 

 (Gilbert,2005).تروريست ها از طريق كانادا وارد اياالت متحده شده اند

3-8- نسخه ى 60 دقيقه اى 
مرزهاى  به  نسبت  كه  نيست  آمريكايى  سياسى  شخص  تنها  كلينتون 
كانادا  شده اند  متقاعد  كه  آمريكايى هايى  آن  باشد.  نگران  كشورش  شمالى 
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بهشت و مكان امنى براى تروريست هاست، مطمئنًا با مصاحبه ى رسانه اى 60 
دقيقه اى در آوريل 2002 بيشتر ناآرام شدند؛ مصاحبه اى كه به وسيله ى دو 
مقام بازنشسته ى اداره ى مهاجرت و اطالعات [كانادا] يعنى ديويد هريس(14)

سيستم  علت  به  را  اتاوا  بيست  و  هريس  گرفت.  بيست(15)صورت  جيمز  و 
ضعيف مهاجرت و پناهندگى اش مورد اتهام قرار دادند و معتقد بودند كه 
تروريست ها قادر به ماندن در آنجا هستند. در حقيقت، بسيارى از كانادايى ها 
احساس مى كنند كه سيستم مهاجرت و پناهندگى كانادا دچار اختالل، فساد 
و ضعف بوده و بايد اصالح شود. بسيارى از آمريكايى ها به نظر مى آيد كه 
يازده  تروريست هاى  از  تعدادى  كم  دست  كه  هستند-  و  شده اند-  متقاعد 
سپتامبر از طريق كانادا وارد اياالت متحده شدند. يكى از اعضاى كنگره دو 
هفته بعد از حمالت يازده سپتامبر اظهار داشت كه: آن افراد  از طريق كانادا 
وارد كشور شدند. گرچه، هيچ يك از هواپيماربايان از طريق كانادا وارد نشده 
بودند. مقامات كانادايى  نتوانستند آمريكايى ها را متقاعد نمايند كه مرز آنها 

در هفته ها و ماههاى بعد از يازده سپتامبر داراى امنيت است. 
قدرت  كه  بود  آنها  گرايى  واقع  علت  به  نيز  ناآرامى  اين  از  بخشى 
متحده  اياالت  به  تروريست ها  ورود  از  جلوگيرى  جهت  در  را  كانادايى ها 
ضعيف مى دانستند. آنان معتقد بودند كه با وجود اين حقيقت كه فعاليت هاى 
سرويس اقامت و مهاجرت اياالت متحده (INS) و سرويس هاى اطالعاتى 
ولى  بود  زياد  بسيار  آمريكا  القاعده در  شاخك هاى  جلوگيرى از  جهت  در 
است  ضعيف  نسبتًا  كه  كانادايى  چگونه  نمايد،  جلوگيرى  آن  از  نتوانست 
بتواند در مقابل اين گونه تهديدات مقاومت كند؟ كانادا هدف تروريست ها 
مورد  اهداف  مورد  در  آن  از  پشتيبانى  و  عمليات  شروع  براى  اما  نيست، 
وسيله ى  به  نگرانى  اين   (Haglund,2003) .است مناسب  بسيار  آمريكا  در  نظر 

حادثه اى قبلى تقويت شد. 
در دسامبر 1999، احمد رسام در مرز بريتش كلمبيا - واشنگتن دستگير 
شد. ماشين وى پر از بمب بود و قصد وى فرودگاه بين المللى لس آنجلس. 
اين جريان باعث شك اياالت متحده در رابطه با سياست و امنيت ضعيف كانادا 
شد، بخصوص هنگامى كه رسام از طريق يك پاسپورت تقلبى به كانادا سفر 
كرده بود و بعداً اسناد جعلى كانادايى را نيز بدست آورده بود. رسام هنگامى 
كه دستور بازگشت يافت از كانادا خارج شد. هرچند كه وى تنها نفرى نبود 
كه با مواد انفجارى دستگير شد، اما اين مورد بعداً باعث انتقاد آمريكايى ها و 

 (Gillbert,2005).كانادايى ها در رابطه با سياست ضعيف مهاجرت كانادا شد
كانادايى  رهبران  سپتامبر،  يازده  از  پس  هفته هاى  و  روزها  طى  در  پس 
و  كشور  پناهندگى  و  مهاجرتى  سياست هاى  تعديل  چشم انداز  به  نسبت 
تجانس  اياالت متحده آگاه شدند. اما از اين نگران شدند كه  هدف امنيتى 
فعاليت ها با اياالت متحده به مخالفت، هم از جانب البى هاى قومى و هم 
ناسيوناليست ها خواهد انجاميد. مخالفتى كه بر تبليغ فروش حاكميت توسط 
تكذيب  (16)به  كاپالن  النور  همانند  مقامات  برخى  بود.  مبتنى  كانادا  دولت 
كرتين(17) جين  نخست وزير  همانند  ديگران  نمود،  اقدام  مشكلى   گونه  هر 
و  مهاجرت  سياست هاى  در  مستقلى  حاكميت  كانادا  كه  نمود  تأكيد  نيز 
افكار  نمودن  متقاعد  براى  ليبرالها  تمايل  رغم  على  دارد.  خويش  پناهندگى 
عمومى، مشخص است كه مبانى دولت در رابطه با حاكميت و استقالل كانادا 
ضعيف بوده و با نگرانى هاى عمومى كانادايى ها در ارتباط با تجاوز و تخطى 

آمريكايى ها از حدود استقالل و حاكميت كانادايى روبرو شده است. با پايان 
كانادايى ها  از  زيادى  درصد  كه  مى دهد  نشان  نظرسنجى ها   ،2001 سپتامبر 
تضمين  را  آنها  بيشتر  امنيت  از  هرچند  حاكميت-  از  قسمتى  معاوضه ى  به 

 (Huglund,2003).نموده- معتقد هستند

3-9- عدم تشكر
در رابطه با مجموعه تالش هاى كانادايى ها در ارتباط با تعديل سياست 
مهاجرت، جرج بوش در سخنرانى اش با عنوان جنگ با ترور در كنگره از 
برخى كشورها غير از كانادا تشكر فراوانى كرد. بعداً نيز در مالقات بوش با 
نخست وزير كانادا، وى سخنان قبلى اش را تكرار نمود. هرچند كه وى گفت: 
من لزومى ندانستم از برادرم تشكر نمايم. چرا كه ما در مورد يك خانواده 
صحبت مى كنيم. اين حرف بيانگر اين است كه اياالت متحده از كانادا نيز 
همانند خود خواهان تفكر مجدد در مورد امنيت مرزى اش است. كانادايى ها 
ديگر نيازمند متقاعد شدن نيستند كه آمريكايى ها بيش از حد نسبت به امنيت 
مرزى خويش حساسند. به هر حال سياست مهاجرت و جمعيتى كانادا بسيار 

مورد توجه آمريكايى ها است. 
آمريكايى ها معتقدند كه هواپيما ربايان يازده سپتامبراز طريق كانادا وارد 
آن كشور شده اند. تفاوت اصلى بين دو كشور در مورد پذيرش شهروندى 
كه  جاهايى  از  كانادايى ها  و  التين  آمريكاى  از  متحده  اياالت  كه  است  اين 
ضدآمريكايى اند، مهاجر مى پذيرند. پس احتماالً اين بينش نيز وجود دارد  كه 
متجاوزين مسلح و عبور كننده از مرز، از طريق كانادا وارد شده اند و البته اين 
نيز طبيعى است كه مهاجرين ضدآمريكايى در كانادا باشند و در آينده همانند 
رسام وارد آمريكا گردند. يعنى براساس نظر بسيارى از آمريكايى ها، كانادا 

 (Haglund,2003).بخشى از مشكل امنيت سرزمينى اين كشور است

3-10- پيامدها
در طول تاريخ تهديدات براى آمريكاى شمالى خارج از منطقه، مثل اروپا 
سپتامبر اين وضعيت تغيير  جماهير شوروى بود، اما پس از يازده  و اتحاد 
بخصوص  ميهنى،  جديد  ملى را با بعد  امنيت  سپتامبر،  يازده  حمالت  كرد. 
در اياالت متحده، مواجه كرد؛ جايى كه به صورت تاريخى مرزهاى بازمرز 
كانادا- آمريكا بود، امروزه پيوند صنعتى و اقتصادى را بالقوه آسيب پذير كرده 
است. در كانادا وزارت امنيت به شدت مشغول اين جريانات است و حتى 
ضرورى  بحث هاى  جمله  از  نيز  مرزى  مناطق  در  توليدى  مكانهاى  جهت 
است. (Ferguson,2004) تا يازده سپتامبر، دولت اياالت متحده تالش هاى امنيت 
هزار  اختصاص 16  بود،  كرده  منحصر  مكزيك  مرز  بر  اساسًا  را  مرزى اش 
سپتامبر،  يازده  اما  بود؛  موارد  اين  جمله  از  مرز  كنترل  تشكيالت  و  پست 
مرزهاى شمالى را به شكل تهديد مورد توجه قرار داد. مثًال كنگره با سه برابر 
شدن بازرسان و نگهبانان موافقت كرد و در كانادا نيز، مجلس قانون گذارى 
در  گمركى  پرسنل  تربيت  جهت  اضافى  دالر  ميليون   9 اختصاص  خواهان 
فرودگاه ها و بنادر شد. در گذشته از هر 20 كاميون يكى آزمايش مى شد، در 
حالى كه امروزه همگى آزمايش مى گردند.هم اكنون در كشور كانادا و آمريكا 
جهت حمايت از آمريكاى شمالى به بازرسى افراد مى پردازند و آنان خواهان 
حمايت از هر دو ملت هستند.(Morahan,2001)  امنيت مرزى روزافزون و ايجاد 
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شده به وسيله ى اياالت متحده پس از يازده سپتامبر به معناى حفظ بازبودن 
مرز نبود. با تصويب پيمان پاترويت، اياالت متحده منابع دفاعى اش را در مرز 
كانادا- اياالت متحده سه برابر كرد. سيستم مشاوره اى امنيت ميهنى، نيز هنگامى 
كه هشدارها افزايش مى يافت تهديدات مرز را به تأخير مى انداخت؛ قبل از 
كريسمس 2003 بود كه نمونه اى از يك هشدار قوى پخش گرديد. همچنين 
گمركات  مدرنيزاسيون  از  ماده ى 110  تداوم  وجود  با  رابطه  در  نگرانى هايى 
اياالت متحده - كه كنترل ورود و خروج شهروندان غير آمريكايى را به دنبال 
دارد- جريان آزاد مردم و تجارت را در مرز سد مى نمايد.(Gillbert,2005)  كانادا 
نسبت به كاهش حجم عبور و مرور از مرز جنوبى نگران است؛  مخصوصاً 
چيزى كه بعد از حمالت يازده سپتامبر در جنگ با عراق مجدداً اتفاق افتاد. 
و نيز در رابطه با جريان مسافرت به كانادا، دولت نسبت به هشدار سازمان 

(Haglund,2003) .بهداشت جهانى در مورد سارس اعتراض نمود
اين ابعاد امنيت مرزى، كه سخت گيري هاى غيرقابل تحملى را در نقاط 
مسافرت  و  تجارت  بر  تأثير  باعث  گرديد،  موجب  متحده  اياالت  ورودى 
گرديده است. اياالت متحده و كانادا روزانه 1/3 ميليون دالر با هم معامله ى 
تجارى دارند كه بيشتر اين كاالها توسط كاميون از مرز مى گذرد و در هر 
5/ 2 ثانيه يك كاميون، روزانه 45 هزار كاميون (Andereas,2003) و ساالنه 14 
ميليون كاميون و البته 22 ميليون مسافر از مرز عبور مى كنند. گرچه اياالت 
متحده (با 25% تجارت خارجى) از تجارت با كانادا سود مى برد ولى كانادا 

 Gillbert,2005)  87).در اين زمينه بشدت به اياالت متحده وابسته است
درصدي از صادرات كانادا با آمريكا است و 40 درصد توليد ناخالص 
ملى از اين صادرات بدست مى آيد.(Huglund,2003)  زمانى كه اياالت متحده 
پس از يازده سپتامبر فرودگاهها و مرزهاى زمينى خود را بست، جريانات 
يعنى  مرور  و  عبور  شاهراه  بزرگترين  در  ديد.  آسيب  بشدت  فرامرزى 
وينسدور(18)، ديترويت توقف كاميونها به 35 كيلومتر رسيد. حتى زمانى كه 
مرز بازگشايى شد عبور و مرور به كندى صورت مى گيرد كه به علت اين 

  (Gillbert,2005).است كه بازرسى هاى گمركى دقيقى صورت مى گيرد
يافته  افزايش  دقيقه   10-15 به  دقيقه   1-2 از  بارى  كاميون هاى  تأخير 
است، كه اين تأخير حتى مشكالت زيادى براى برخى كاالهاى فاسد شدنى 
داشتند،  اونتاريو  در  بخش هايى  كه  اتومبيل  كارخانه هاى  بر  امر  اين  داشت. 
تأثير گذاشت. برخى از آنها به جمع كردن و تعطيلى بخش هاى وابسته شان 

 . (Andreas,2003)مثل فورد دست زدند
 (Gillbert,2005) .اين شاخه ها در وينسدور، اونتاريو و ست توماس بودند
هم اكنون كانادا پس از يازده سپتامبر سياست ضدتروريستى اش را در عرصه ى 
مهاجرت و امنيت تدوين كرده است. در مورد سياست هاى مهاجرتى، يك 
ماه پس از حمالت تروريستى، النوركاپالن، وزير مهاجرت، استراتژى امنيتى 
پنج گانه اى را جهت جلوگيرى از تروريسم و تعقيب تروريست ها اعالم كرد 
كه تقريبًا 50 ميليون دالر كانادا سرمايه گذارى داشت. اين طرح استراتژيك 
شامل تصويربردارى از آوارگان و زندانى نمودن افراد به داليل امنيتى بود. در 

ژوئن 2002، پيمان نامه ى پناهندگى و مهاجرت جديد تصويب شد. 
اين پيمان نامه اساسًا اصالح كننده ى كارهاى انجام شده در اين زمينه 
درقبل از يازده سپتامبر بود؛ همچنين مسئله مرز، تهديدات امنيتى و كاهش 
را  خويش  سياست هاى  كانادا  عالوه،  به  بود.  آن  موارد  ديگر  از  پناهندگان 

در  همكارى  همچنين  است،  كرده  هماهنگ  آمريكا  با  مهاجرت  زمينه  در 
زمينه اطالعات نيز وجود دارد. گرچه اين كارها تا حدى بيانگر نگرانى هاى 
به  دهى  اطمينان  راستاى  در  اساسًا  تغييرات  اين  ولى  مى باشد  نيز  داخلى 
دولت اياالت متحده است كه كانادا قبله ى تروريست ها نيست. مصوبه 36 
جلوگيرى  خواهان  كه  بود  كانادا  ضدتروريستى  سياست هاى  اوج   C   -
موج  مصوبه  اين  گرچه  است،  آمريكا  كانادا-  مرز  از  تروريست ها  عبور  از 
خواسته هاى  به  همچنين  كانادا  است.  داشته  پى  در  نيز  را  داخلى  انتقادات 
است.  داده  پاسخ  مرزى اش  امنيت  تقويت  زمينه  در  كانادا  مشاغل  جامعه ى 
در نوامبر 2001، 21 كارفرماى تجارى كانادا و آمريكا پيامى را براى كرتين 
و بوش فرستادند كه در آن خواهان ايجاد مرزهاى هوشمند و البته باز شدن 
بعد  ماههاى  شدند.  همزمان  صورت  به  سرمايه گذارى  و  تجارت  براى  مرز 
دسامبر،  در  نمود.  اعالم  كانادا  دالرِ  ميليارد   8 را  نظر  مورد  بودجه ى  كانادا 
وزير،  نخست  معاون  وسيله  به  نقطه   30 در  هوشمند  مرز  عملياتى  طرح 
جان مانلى(19)و وزير امنيت ميهنى اياالت متحده يعنى تام ريج به امضاء رسيد. 
به  مرزى،  مرورهاى  و  عبور  از  جلوگيرى  جهت  موادى  شامل  طرح  اين 
كارگيرى اختراعات تكنولوژى شامل اسكن شبكيه چشم،كارت هاى اقامت 
هميشگى در كانادا، كارت هاى هويتى هوشمند(بيومتريك) بود كه هم اكنون 
برخى از ابعاد آن در چند نقطه ى مرزى در حال آزمايش است. جريانات امنيتى 
بسيار مهم است، به همين دليل شناسايى عبور آزاد كااليى مشروع و افراد، 
از  آمريكا  به  واردشدن  حال  هر  به   (Gillbert,2005) بود.   خواهد  دقت  نيازمند 
طريق كانادا بسيار مشكل تر شده است. مهاجران يا افراد ديگرى كه در اياالت 
و  شده  بردارى  عكس  نگارى،  انگشت  بايد  نيامده اند،  دنيا  كانادابه  يا  متحده 
تحت بازرسى هاى كامپيوترى در هنگام عبور و مرور از مرز قرار گيرند. كسانى 
كه از اين امر سرباز زنند اجازه ورود نمى يابند و مجبور به بازگشت هستند. 

 (Newsletter,2003).به هر حال در اينجا شهروندى فاكتور تعيين كننده مى باشد

3-11- سناريوهاى آينده
دست كم سه مسير براى آينده ى مرز در آمريكاى شمالى وجود دارد. يكى 
تقويت دفاع مرزى به وسيله امنيت به همراه تعرفه باال بر اقتصاد اياالت متحده 
و همسايگانش. دوم هارمونيزاسيون سياسى چند اليه و اشتراك حاكميت مثل 
اتحاديه ى اروپا. سناريوى احتمالى براى آمريكاى شمالى شامل همكارى هاى 

 (Andreas,2003).امنيتى فرامرزى و تا حّدى همگرايى سياسى است
در پايان اين گفته شاعر رابرت فراست(20)ما را به ياد اين امر مى اندازد كه 

همگرايى سياسى همانند اروپا براى اين ناحيه غيرممكن است: 
بين  خوب  ديوار  يك  اما  مى سازد.  خوب  همسايه  خوب  «ديوار 
همسايگانى كه به همديگر اعتماد دارند بايد دروازه اى كافى به همراه موانع 

 (Haglund,2003)«.مؤثر را دارا باشد

خالصه و نتيجه گيرى 
با نگاه به مرز اياالت متحده و مكزيك اين اعتقاد هست كه دو روند 
معكوس و البته متضاد در كنار هم و در ارتباط با مرز وجود دارد. حوادث 
ژئواكونومى  و  تجارى  سياست هاى  رفتن  بين  از  معناى  به  سپتامبر  يازده 
نيست بلكه به معناى همجوارى و همزيستى امنيت/تجارت و يا ژئوپليتيك/
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ژئواكونومى است و اين براى ساليان متمادى و در دوران جهانىشدن تداوم 
مكزيك  مرز  در  سپتامبر  يازده  از  پس  مرز  سياست  گرچه  داشت.  خواهد 
با  ژئوپليتيك  مرز  جايگزينى  به  نسبت  اما  است،  شده  تشديد  آمريكا  و 

ژئواكونومى هميشه سؤالهاى زيادى وجود دارد. 
مرز  از  گذر  معناى  به  اين  ولى  است  مهم  بسيار  سپتامبر   11 حوادث 
آشكار  صورتى  بلكه  نيست  ماندگار  و  دائمى  امنيتى  مرز  سوى  به  تجارى 
و ملموس از دو روند متضاد در سياستمدارى آمريكا مى باشد. بخصوص، 
تالقى سياست هاى امنيتى و تجارى اياالت متحده در مناطق مرزى پس از 
يازده سپتامبر به معناى پيوند اقتصاد وامنيت است كه در اين زمينه آزمون 
تعديل  را  متحده  اياالت  ژئوپليتيك  و  ژئواكونومى  تنش  مرز  در  سياست 
كرده است. آزمون ژئواكونومى و ژئوپليتيك اياالت متحده در مقياس محلى 
[يعنى مرز] بسيار پيچيده است و نوعى از مرزسازى [مرزبندى]مجدد و مرز 
زدايى را همراه باهم و چهره به چهره در عصر جهانى شدن پيش مى برد. 
تنها  ژئوپليتيك  و  ژئواكونومى  آزمون  بدانيم  مابايد  كه  است  حالى  در  اين 
يك پديده ى سازمانى نيست بلكه اظهار هويت نيز هست؛ عقيده ى هويت 
هويت هاى  است.  يافته  تظاهر  متحده  اياالت  سياستمداران  در  كه  واحدى 
چندگانه در مرز بيانگر هويت واقع گرايانه جكسونى در سياستمدارى اياالت 
متحده است. در شكل فرهنگى، مرز شكاف بين عرصه داخلى، شهروندى 
و جامعه از يك طرف و جهان خارج آنارشيك و پر از خطر از سوى ديگر 
اين  مى كند.  توجيه  را  مرز  كردن  نظامى  شدن،  جهانى  دوره ى  در  كه  است 

انگاره جكسونى از «ديگرى» به شكل غيرقابل تغيير فهميده مى شود. 
نتيجه اين است كه اعتقادى از «ديگر» دشمن - مجموعه اى از مهاجران 
غيرقانونى، قاچاقچيان موادمخدر، بيگانه مجرم و تروريست كه در سياست 
خارجى و محيط سياست عمومى تعريف شده اند- وجود دارد كه بايد با آن 
جنگيد و آن از طريق جنگ سرحدى و به شكل مرزهاى مستحكم و قوانين 
مهاجرتى انعطاف ناپذير امكان پذير است. همچنين نگرش جامعه شناسى به 
مكزيك و آمريكا، مسئله مرز و سياست هاى تحكيم آن را پلى براى اقتصاد 
آزاد مى داند. اين استدالل نيز هست كه اين مرز [و مرزسازى] مثالى از جهانى 
سازى مدرنيته اخير است؛ ناحيه اى سياسى در حال تغيير كه عناصر حاكميت 
فراملى»  حكومت  نشانه اى از «حاكميت  كرد و  خواهد  قديمى اش را حفظ 
است. به هر حال برخى محققين مرز به طوركلى ادعاى مربوط به حذف مرز 
مكزيك و آمريكا [والبته مرزها] به وسيله ى مهاجرت هاى فرامرزى سال هاى 
اخير، جريانات سرمايه و...را رد مى كنند. مثًال افزايش سياست هاى نظامى در 
مرز مكزيك و آمريكا كه در قلب معاهده ى تجارت آزاد، نفتا، است بيانگر 

آشتى و پيوند ژئوپليتيك/ژئواكونومى و امنيت/اقتصاد است. 
كه  مى نهند  نام  بان  دروازه  حكومت  متحده،  اياالت  به  زمينه  اين  در 
معاهده ى  نتيجه ى  [در  مكزيك  بازار  بازسازى  سياست  از  ناشى  مهاجران 
قرار  مديريت  تحت  و  كنترل  را  آمريكا  حكومت  خود  وسيله  به  و  نفتا] 
خطرات  مقابل  در  را  امنيت  متناقض،  صورت  به  و  حال  همان  در  مى دهد. 
كه  مى شود  بيان  مى كند.  تأمين  شدن  جهانى  وسيله  به  شده  رها  اجتماعى 
گمرك]  و  مهاجرت  سياست هاى  [يعنى  متحده  اياالت  ژئوپليتيكى  قواعد 
نسخه دوم منافع ژئواكونوميك [يعنى تجارت آزاد ] است؛ اين منافع تجارى 
به صورت استراتژيك با تصاوير امنيت همراه است. نوين اين گونه استداللها 

را با تأكيد بيشترى بيان مى كند كه به عناصر امنيت براى حكومت سرزمينى 
برمى گردد. براى وى نفتايى شدن مناطق مرزى و سياست مرزى آمريكا به 

همراه هم و به صورت منطبق و منظم پيش مى روند.(21)
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