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 چکیده
غامض است که برخالف اهمیت آن هم در ادبیات  یامساله» مهاجر انیرانیا»  مسئله ژهیطور و مهاجرت و به دهیپد

 با لهگذاری به اندازه کافی و به طور جدی به آن پرداخته نشده است.. این مقادانشگاهی و هم در ساحت سیاست
 از پس یها دولت مواجهه از شناسانهی آسیبریتصو یاکتشاف یها بر داده یو مبتن یانتقاد -یلیتحل یکردیرو

 شناخت و یبررس حاضر پژوهش هدف تر،به بیان دقیق .دهد یم دست به انیرانیاپدیده مهاجرت  با انقالب
به لحاظ .  اندست که از کشور مهاجرت کردهی اانیرانیا قبال در رانیا یاسالم یجمهور یگذاراستیس یها بیآس

 و مهاجرت گذاری، سیاست امر متخصصین و خبرگان نفر از 28از نظرات  پیمایشهای مورد نیاز با دادهروشی ، 
 با استفاده از آمده نیزدست  به اطالعات. آوری شده استو با ابزار پرشسنامه جمع خارج از کشور مقیم ایرانیان امور
 آنالیز و ای نمونه یک تی کندال، توافقی ضریب های آزمون) استنباطی و با روش آمار توصیفی SPSS افزار نرم
 تجزیه و تحلیل شد. (فریدمن ای رتبه

گذاری در خصوص مهاجرت ایرانیان شانزده آسیب شناسایی شد های پژوهش، در فرآیند سیاستطبق یافته
های یی است. آسیبنها میاتخاذ تصم تینهاد مرجع با قابل کیان و فقد سازمانی یپراکندگها، آن نیتر یاصلکه  

ایرانیان  بازگشت برای قانونی اجرایی ضمانت فقدان ی،کار یمواز ،مهاجر انیرانیا به یتیامن دیگری مانند نگاه
مقاله  آماری و خأل تقنینی در این حوزه و ...،  نیز استخراج شد. به طور کلی در نتیجه این بانک فقدان مهاجر،
ای از اقدامات حکومت جمهوری اسالمی به عنوان عامل رانشگر و ترغیب افراد به مهاجرت  توان گفت، مجموعه می

 عمل کرده است. 
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 مقدمه

 وجرود دارد،  بهترر  زیستن تفرص و امکان که جایی به خود مادری سرزمین از هاانسان مهاجرت

 مهراجرت،  بنرابراین، مسراله   .دارد تراریخ  قدمتی به بلنردای  و شود نمی محسوب متاخری مساله

 مهراجران  ایرن  هرا و رفرع مشرکالت    ظرفیرت  برا  مبدأ کشور نحوه ارتباط و 2جوامع دور از وطن

جرفرست برا  یافته از جمله کشورهای مها توسعه کمتر کشورهای اکثر بلکه نیست، مختص ایران

 متفراوت  مختلر   کشرورهای  در آنچه. کنند می نرم پنجه و مشکالت مرتبط با این پدیده دست

به خرارج   جمعیت کشور از بخشی مهاجرت آیا اینکه. است پدیده این ها باآن مواجهه نوع است،

مهراجرت   کره عامرل   مشکالتی سعی دارد حکومت آیا خیر؟ یا است مهم حکومت از مرزها برای

 شرود؟  مری  ساختارها و روندهایی طراحی مهاجر جمعیت با ارتباط برای آیا کند؟ ا مرتفعاست ر

گذاری منسجمی در ها در دستور کار دولت قرار دارد؟ و به طور کلی سیاستآیا جذب مجدد آن

کشوری، به سواالت  حکومت هر خصوص مهاجرت شهروندانش در دستگاه حکومت وجود دارد؟

 رانیر ابررد.  گذاری مشخصی را پیش میدهد و بر اساس آن رویه سیاستمی متفاوتی پاسخ فوق

 ،یمهراجرت نخبگران علمر   معضل همواره با  ریاست که در چهار دهه اخ ییاز جمله کشورها نیز

، نحروه  نیبنابرابوده است.  مواجه ی خودانسان هیکالم سرما کیو در  یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد

» مهراجر  انیرانیا»پژوهش، با عنوان  نیا دران که از این پس وطنمواجهه دولت با گروهی از هم

، حائز اهمیت و موضوع آسیب شناسی است. منظور از ایرانیان مهاجر بخشری از  شودیم برده نام

کشش از سمت کشورهای مقصد و  ریتأثمیلیون نفر( است که تحت  6تا  3ین ب)جمعیت ایرانی 

اجتماعی و  ،ه دالیل شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگیرانش از سوی کشور مبدا یعنی ایران و ب

 ترا کنرون،   اند.اند و برای زندگی در خارج از کشور ساکن شدهمحیطی کشور را ترک کرده زیست

 نیهمچنر  و مهراجر  انیرانیا یگروه کیتفک و تعداد درباره یمل سطح در یقیدق یآمار یهاداده

. اسرت  نشرده  منتشرر  ایر  و نداشرته  وجرود  گروه نیا یاجتماع و یانسانی، اقتصاد هیسرما زانیم

 .سیاستگذاران کشور است و اهمیت آن برای هدف جامعه نبودن دهنده روشنچنین امری نشان

 جامعه در انقالبی شرایط شدن حاکم واسطه ، به1357 سال در اسالمی انقالب وقوع از پس

 امکان که وضعبت جدید از ناراضی و پیشین رژیم به وفادار ایرانیان از توجهی قابل طی 

                                                                                                                                        
گذاری عمومی دانشگاه آموخته  سیاستنویسندگان مراتب سپاس خود را به خانم دکتر آزاده شوشتری، دانش - 1

 دارند.تهران، که با بازخوانی متن اصالحاتی مهم را در شکل و محتوا سبب شدند، ابراز می
2 Diaspora 
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مطابق  (.30-21 ،1380 طایفی،)کردند  ترک را ایران داشتند را کشور از خارج به مهاجرت

 که نحوی داشته است به برابری چهار آمریکا رشد مقیم ایرانیان مقطع تعداد این ها، درآمار

 پس اولیه های سال در نفر هزار 120 به انقالب از پیش نفر هزار 35 از ایرانی دانشجویان تعداد

 متحده ایاالت های دانشگاه در تحصیل به مشغول ها آن از نفر هزار 50 که فقط رسید انقالب از

 قابل تحول نیز انقالب از پس و پیش مهاجران ترکیب کیفی کمّی، رشد این بر اند. عالوه بوده

اقتصادی  سیاسی، نخبگان شامل دانشجویان، مهاجران از انقالب پیش. کرد پیدا ای مالحظه

 های اقلیت و اقتصادی نخبگان رتبه، عالی متخصصان بیشتر اسالمی انقالب از پس شد؛ امامی

 مهاجران و سیاسی پناهندگان عنوان تحت مهاجرت انواع شدند و خارج کشور از مذهبی

نیز به  شدند متولد میزبان کشور در که دوم نسل و بالتکلی  مهاجران غیرسیاسی شکل گرفت.

 (.222 ،1383 الموتی، محمدی)ین دسته بندی اضافه شد ا

 هر چند شد؛ جدی تحول دچار مهاجرت الگوی دیگر بار نیز عراق تحمیلی جنگ دوران در

 نیمه در نفر 3400 به کاهشی روندی با شدند می خارج کشور از سالیانه که دانشجویانی تعداد

سرمایه انسانی  از توجهی قابل خروج از حاکی کیفی آمارهای وجود، این با. رسید 60 دهه اول

 درصد . در نیمه دوم این دهه،(166 ،1389 عربیان،) هست نیز دوران همین در متخصص

 %16 زمانی مقطع این در آمریکا متحده ایاالت به سال 25 باالی کرده تحصیل افراد مهاجرت

 اقیانوسیه و آسیا نطقهم کشورهای میان مهاجرت دوم رتبه در را ایران عدد این است که بوده

  سال در پول المللی بین صندوق گزارش بر (. بنا217-216 ،1383 الموتی، محمدی) داد قرار

 جهان کشورهای گریزترین نخبه تایوان و فیلیپین جنوبی، کره همراه به ، ایران(1378) 1999

 تمی،رس) دهدنشان می چشمگیری افزایش کرده تحصیل ایرانیان شده و مهاجرت معرفی

 شمسی ایران 1388مصادف با  2009  در سال دیگری گزارش انتشار با نهاد این(. 30، 1394

جهان  کشور گریزترین نخبه توسعه، حال در کشور 91 میان در ،2007 تا 2003 هایسال در را

 (.Karimi, 2013, 156کرد ) معرفی مهاجرت میزان باالترین با

 یرانیا مهاجران از یریگچشم درصد ،یو اقتصاد یمعل مختل  یها حوزه نخبگان بر عالوه

 یها یبررس. نامند یم »انیجو پناه» را ها آن یالملل نیب اتیادب درکه  دهند یم لیتشک یگروه را

 نیاول. دهد یم نشان را اوج دوره چهار ،یاسالم انقالب از پس مهاجران از گروه نیا به مربوط

 جنگ وقوع لیدل به 1365 سال در ییجو پناه استدرخو با کشور از افراد خروج اوج نقطه

 مدت به شیافزا دوم موج بعد، دهه کی. است داده رخ قدرت میتحک و رانیا هیعل عراق یلیتحم
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 یکو به حمله یماجرا و رماهیت اعتراضات به مربوط حوادث با مقارن 1379 تا 1377 از سال دو

 از پس عیوقا انیجر در و 1388 سال در وج پناه خروج سوم موج .افتاد اتفاق تهران دانشگاه

 آن در که است 1394 سال به مربوط یبعد اوج نقطه. گرفت صورت یجمهور استیر انتخابات

 دیشد یاقتصاد رکود به زین موج نیا علت. کردند یپناهندگ یتقاضا یرانیا هزار 70 به کینزد

 .(Ibid, 160)  شودمربوط می 2010 سال یابتدا از جامعه بر حاکم

در . مهاجران ایرانی است یونیلیم 6تا  3 تیاز جمع یحاک المللی ینب یها دادهبه طور کلی، 

( و 1356)1978هزار نفر در  480 یبیتقر رقم از رانیا متولد مهاجران کل تعدادحال حاضر، 

 افتهی شیافزا (1397) 2019  سال در نفر ونیلیم 3.1( به عدد 1357)1979هزار نفر در  830

 آلمان%(، 14%(، کانادا )32) متحده االتیا بیمهاجر به ترت انیرانیمقصد ا یکشورها. است

 طور بهکه  دهد یها نشان م . دادهندا %( بوده5ه )یترک و%( 5د )سوئ%(، 6ا )یتانیبر%(، 11)

 از خارج در کار اجازه ای دائم اقامت افتیدر از پس نفر سه ،یرانیا مهاجر پنج هر از ،یبیتقر

مهاجرت  ،ینفر پس از گرفتن پناهندگ کیدر دانشگاه و  رشینفر پس از اخذ پذ کی کشور،

فعاالن  ،یاسیاز افراد شامل مخالفان س یعیوس  یط یرانیمهاجر ا اقشاراگرچه اند.  کرده

 شتریب ، اماددهن یم لیرا تشک یت یب یو ال ج یو مذهب یقوم یها تیهنرمندان، اقل ،یاجتماع

 Azadi) اندبوده ینخبگان علم ژهینخبگان به و ازاند  مهاجرت کرده رانیاکه تاکنون از  یتیجمع

et al., 2020,10-13 .) 

از سوی حکومت و که ترین اقدامی  با وجود روند افزایشی مهاجرت ایرانیان از کشور، مهم   

شورای عالی ایرانیان خارج از »گذاری قابل شناسایی است، منحصر به ایجاد دستگاه سیاست

شود که تنها دو بار جلسه تشکیل داده می 1382 سالدر  در سطح وزارت امور خارجه »ورکش

نهاد خارجه به امور دولت نهم( از وزارت  تشکیلبا تغییر دولت ) 1385در سال است. این شورا 

 بر اساس تصمیمات نهاد ریاست جمهوری 1394در سال بار دیگر  .ریاست جمهوری منتقل شد

های پرهیز از ساختارها و هزینهو  ی مربوطههاامور تخصصی به وزارتخانه در خصوص واگذاری

در قالب  مقرر شد که شورای مذکور مجدداً، )پس از تغییر دولت و انتقال به دولت دهم(، موازی

 .قرار دارد ساختاردر این همچنان تا به امروز  و اضافه شود خارجه به وزارتاداره کل 

های مهاجرت با وقایع سیاسی و همچنین نحوه زمانی موجشده، همآمارهای ارائه  به توجه

 در مهاجرت مساله که دهد می نشان نظری بحث هر از قبل مواجهه حاکمیت با این موضوع،

مهاجرت  مساله با ارتباط وثیق داشته و دشوار بتوان آن را حکومت ایدیولوژیک ماهیت با ایران
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توان گفت پس از گذشت انگاشت. از سوی دیگر، می یکسان توسعه حال در کشورهای با عموم

-چهار دهه از عمر جمهوری اسالمی، سیاست مشخص و واحدی در قبال این گروه بزرگ از هم

نمود  یا رسانهبیشتر در سطح اظهارنظرهای  ها ینگرانشود؛ بلکه اقدامات و  وطنان مشاهده نمی

 و نگرش نحوه مطرح است حاضر پژوهش در که ای مسئله و دغدغه توصی  این یافته است. با

 از که است کشور از خارج ایرانیان مقوله به ایران اسالمی جمهوری گذاری سیاست نظام رویکرد

 هاآن با ارتباط مهاجرت این بخش از جمعیت ایران و ایجاد شود می روشن آن به پاسخ مجرای

گفتگو با . دارد ایران، ذاریسیاستگ ساختار در جایگاهی چه هایشان ظرفیت از استفاده برای

های  مسئوالن اجرایی در نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه، به عالوه، پرده از آسیب

 دارد.ها، بر میبه آن امنیتی نگاه داشتن تا حکومت برای مهاجران آمار بودن متعددی، از نامعلوم

 تحقیق پیشینه

این مقاله،  نگارش زمان تا دانشگاهی و یعلم منابع در فراوان کنکاش و وجو جست رغم به

بررسی کند، یافت  را مهاجر انیرانیامورد  درگذاری که مشخصاً مساله سیاست منسجم پژوهشی

نشد. بیشتر ادبیات تولید شده در این زمینه، مساله مهاجرت را به عنوان یک مساله عمومی 

یا علل و عوامل کلی را که منجر به اند و  موضوع ابتالی کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته

مقاالتی که به  و ها کتاب ترین مهم تا شود می زیر تالش در. اند شود بازگو کرده مهاجرت می

 .شوند معرفی فارسی و انگلیسی منتشر شده اند،

 با تعامل در کشور چند تجربه به ینگاه» عنوان با یگزارش در ،( 1393) نخبگان یمل ادیبن  -

 کره و مالزی چین، جمله از توسعه حال در کشور چند تجربه بررسی به »میمق ریغ نخبگان

 با مختل  های سیاست توصی  بیشتر به فکری و مهاجرت نخبگان با برخورد در جنوبی

اگر چه در . است پرداخته مبدأ کشور در فعالیت و کار زمینه سازی فراهم و اقتصادی رویکرد

 مورد مذکور نخبگان با رابطه در کشورها این های مشوق گسترده صورت به این گزارش

است اما به تفاوت علت مهاجرت در ایران با سایر کشورها و یا استخراج  گرفته قرار بررسی

 ها از تجارب سایر کشورها که متناسب با فضای ایران باشد، پرداخته نشده است. راحل

 و یاجتماع هیسرما یبررس» عنوان با ارشد یکارشناس نامه انیپا یط ، (1390) صدرا یعل  -

نخبگان  مهاجرت و اجتماعی سرمایه رابطه »کشور از خارج مهاجرت به شیگرا در آن نقش

زنجان به  دانشگاه انسانی علوم و فنی دانشکده دانشجویان نفر 384. است را بررسی کرده
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ست آمده های به دو داده اندپژوهش موضوع مطالعه پیمایشی شده آماری نمونه عنوان

 داده است این  رساله نشان نتایج. است تحلیل شده متغیره چند رگرسیون عملیات آماری

دارد و  وجود معناداری رابطه کشور از خارج به مهاجرت به گرایش و اجتماعی سرمایه بین

اگرچه در این  .شودهرچه سرمایه اجتماعی کاهش می یابد، میل به مهاجرت نیز بیشتر می

ها محل شناسی سیاستز پیمایش و آمار توصیفی استفاده شده است، اما آسیبرساله نیز ا

 وقع نبوده است. 

 »ملی امنیت و المللی بین های مهاجرت»ای با عنوان در مقاله ،( 1392) موسوی و زرقانی -

. کشورهای درحال توسعه است برای امنیتی پیامدهای دارای هابین مرز مهاجرت معتقدند

 را منشأ توسعه حال در کشورهای از نخبگان مهاجرت درصدی 11نرخ  پژوهشگران

 این به. دانند می مثبت برای کشور های توسعه یافته بار دارای ها وآن برای امنیتی تهدیدات

 که درحالی هستند توانمند و نخبه مهاجران کننده دریافت یافته، توسعه کشورهای که معنا

 ورود با بلکه دهد می دست از را خود علمی نخبگان و الیم های سرمایه نه تنها مقابل طرف

 دارند، قرار تری پایین سطح در علمی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، نظر از که مهاجرانی

 اقتصادی، نظر از کشور ملی امنیت چنین وضعیتی است بدیهی. هستند روبرو

 .دهدقرار می را مورد تهدید ،... و فرهنگی محیطی، زیست

 کار نیروی مهاجرت بر مؤثر عوامل» در مقاله خود با عنوان ،(1388) همکاران و ربایجانیآذ  -

 بین رابطه بر (2005) مایدا و( 2003) پین و میچل مهاجرت جاذبه مبتنی بر مدل »ایران

-1383 در بازه زمانی OECD عضو کشور پنج به ایرانی کار نیروی مهاجرت و تجارت حجم

 و تجارت حجم بین معناداری رابطه این پژوهش، نتایج بر اساس .شده است متمرکز 1371

 حجم افزایش که طوری به دارد وجود کشورها از دسته این به ایرانی کار نیروی مهاجرت

 گراییهم افزون بر این،. دارد دنبال به را ایرانی کار نیروی مهاجرت جریان افزایش تجارت،

 ماهر کار نیروی تعداد در اختالف کاهش دیگر تعبار به یا کار نیروی وری بهره سطح در

 دوره در کشورها آن به ایرانی کار نیروی مهاجرت جریان کاهش به کشورها، بین در موجود

 .است شده منجر نظر مورد

 و متخصصان مهاجرت پدیده به نگاهی»مقاله خود، با عنوان  در( 1383) کاظمی اخوان  -

 کشورهای چنینهم و ایرانی نخبگان ی از مهاجرتاست آمار ، تالش کرده»علمی نخبگان

 و اقتصادی سرمایه میزان قبل، دهه دو در مقاله های داده مطابق. کند ارائه هامقصد آن
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 برابر دو از بیش که شده برآورده دالر میلیارد 38 بر بالغ مهاجر ایرانی نخبگان فکری

 برای فنّاورانه اقتصادی، علمی و اربزیان تأثیرات امر این. است بوده کشور نفتی درآمدهای

 ایرانی نخبگان از مهمی بخش کشور مقصد گرفتن نظر در با وی داشته است. همراه به ایران

 سایر و اقتصاد به بزرگی کمک طبیعی صورت مهاجرت به معتقد است انگلستان( و )آمریکا

 . شود می محسوب کشورها این های حوزه

 تئوری مجدد بررسی مشی؛ خط و توسعه المللی، بین هاجرتم» مقاله در( 2020) انسِنج  -

 این. تحول روند مهاجرت را مطرح کرده است های ، نظریه »جلو رو به  گامی-مهاجرت تحول

 تواند می توسعه حال در کشورهای از  سیل مهاجرت که هستند فرض این بر مبتنی ها نظریه

.  کند پیدا کاهش بایست می و اشدب اقتصادی های فرصت و اجتماعی ثبات برای تهدیدی

موثر  جنوب از مهاجرت بر کاهش روند را اقتصادی توسعه و نویسنده از آنجا که بهبود

 در را مهاجرت تغییر مبتنی بر توسعه های سیاست توانکه می پیشنهاد کرده است داند، می

 مقاله در تا کرده تالش برانگیز چالش های سیاست شناسایی با نویسنده کرد. ایجاد جنوب

 دهد. قرار بررسی مورد را مهاجرت تغییر های مدل کلیدی های نقصان خود

 تئوری به بازگشت: چندملیتی های مهاجرت مطالعه» مقاله در( 2020) ویی و پائول  -

 چندملیتی مهاجرت حوزه در که پردازد می پژوهشگرانی آثار گردآوری به ،»مهاجرت

 درباره دانشگاهی ادبیات گسترش نویسندگان معتقدند .کردند بیان را خود های دیدگاه

 است. ساخته روشن شدن جهانی عصر در را مقصد یک-مبدأ یک مدل کمبودهای مهاجرت،

 ترانزیتی و مثلثی ثانویه، سریالی، گام، به گام جلو،  روبه متعددی مانند اگرچه اصطالحات

اشکال  توصی  بر توافق ا عدمام است رفته به کار مهاجرت متعدد های محرک توصی  برای

 این نبود واسطه به. است پدیده منجر شده این درباره نظری شفافیت به عدم  مهاجرت

 های مهاجرت عنوان تحت جدید چتری اصطالح یک نویسندگان شفافیت، و توافق

 آرزوها، فردی، تصورات میان تعامل نحوه که اندکرده اند و تأکید کرده پیشنهاد را چندملیتی

 آموزش، های حوزه در) چندملیتی مهاجرت های زیرساخت با سازی سوژه و ها توانایی

 .شود می مهاجرت پیچیده مسیرهای به منجر( شهروندی و کار گردشگری،

 های محرک مجدد بررسی: مضاع  رانش و کشش» در مقاله( 2017) همکارانش و وان هِر  -

 این کنند می تالش و پردازند می کلیدی مهاجرت های محرک بررسی ، به»مهاجرت

 اصالح با معتقدند نویسندگان. کنند بندی صورت مختل  های شیوه به را ها محرک
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 رانش-کشش» را آن که اند رسیده چارچوبی به مهاجرت، علل درباره موجود های تبیین

 مهاجرت، جریان بهتر درک برای گراناین چارچوب، تحلیل مطابق. خوانند می »مضاع 

. قائل شوند ایجاد تمایز میانجی و کننده تسریع های محرک ساز، زمینه عوامل انمی باید

 انتخاب افراد  آن به سبب آن که کند می ایجاد را موقعیتی و شرایط عواملی چنین ترکیب

 . کنند مهاجرت جاآن از یا بمانند جایی در که کنند می

 چارچوب نظری

دهند ناشی از تعری  مسئله از  مومی انجام میها برای رفع یک مشکل عاقداماتی که حکومت

گذاری ها و سیاست ها و شناسایی علل موجده مسئله است. در موضوع مهاجرت ایرانیدیدگاه آن

گذاران پدیده مهاجرت به حکومت در این باره پیش از هر چیز باید دریافت آیا از نظر سیاست

فزایش روند مهاجرت شده است. عنوان یک مشکل تعری  شده است و چه عواملی باعث ا

ها نیز در همین  حلچنانچه دلیل مهاجرت صرفاً اقتصادی یا فرهنگی تشخیص داده شود راه

راستای طراحی خواهند شد؛ اما، اگر معلوم شود عامل مهاجرت، سیاسی و ناشی از رفتارها و 

 . از آنجا که قشرعملکرد حکومت است ممکن است تغییر این رفتارها در دستور کار قرار بگیرد

 نیروی به طور عمده بلکه نیستند ساده کارگران یا و یدی کار نیروی مهاجران ایرانی، وسیع

هستند،  ،... و دانشی فرهنگی، اقتصادی، افزوده ارزش ایجاد قابلیت با  کرده تحصیل انسانی

 3جهانی سیستم ریهنظ یا ،2دوگانه کار بازار هینظر ، 1کالسیک نئو اقتصادی نظریه مانند نظریاتی

(Massey et al., 1993, 323) ، هایی تحلیل ارائه و اقتصادی عوامل بر صرف ءاتکا علت به 

 جز و دهند می دست از را در مورد مطالعه این مقاله خود تبیینی و توضیحی قابلیت محور، دولت

 نظریات این از توان نمی موقت طور به هم آن مرزی مناطق در کار نیروی برای توضیح مهاجرت

 اقتصاد از ایران حتی در دوره اخیر که انزوای .کرد استفاده ایران در مهاجرت مسئله تبیین برای

پول ملی به عنوان یکی از عوامل اصلی مهاجرت  ارزش کاهش و  گسترده های تحریم جهانی،

 های ارچوبچ از ناشی و ندارد اقتصادی صرفاً های ریشه نیز انزوا این گفت باید شود،تلقی می

 است. ایران اسالمی جمهوری ارزشی و ایدئولوژیک

                                                           
1 New Classical Theory  
2 Dual Labor Market Theory 
3 World System Theory 
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صرالحی ) یت. لاور» 1رانش و کشش نظریه»رسد بر اساس آنچه استدالل شد، به نظر می  

 اخیر قدرت توضیحی های دهه در ایرانیان مهاجرت چرایی بررسی ( برای 64 ،1385عمران،

این نظریه در توضیح مهاجرت به مجموعه داشته باشد.  عاملی تک های نظریه به نسبت بیشتری

هایی از کشور مقصد که وی را به  راند و ویژگی عواملی که مهاجر را از سرزمین مادری خود می

مهاجرت را صرفاً به  کند و برخالف نظریات پیشین مسئله کند اشاره می جا جذب میآن

، اجتماعی و فرهنگی را دهد بلکه مسائل سیاسی مشکالت اقتصادی در کشور مبدأ تقلیل نمی

 دهد.  نیز مورد توجه قرار می

 به مجبور یا تحریک را فرد که است دالیلی از ترکیبی نتیجه نظریه، مهاجرت این مطابق  

کششی(.  عوامل) کشاند می مقصد کشور به را فرد یا و( رانشی عوامل) کند می مبدأ کشور ترک

 های فرصت کمبود طبیعی، بالیای های داخلی، مسایلی مانند جنگ شامل تواند می رانشی عوامل

 اطراف محیط و زندگی از رضایت عدم یا خانواده پاشیدگی هم از مشکالت اقتصادی، شغلی،

 به باشند؛ رانش عوامل مخال  قطب در توانند می اغلب و نه لزوماً کششی باشد. عوامل خود

 گاهی انگیزتر. هیجان زندگی یک زاندا چشم یا بهتر شغلی های فرصت بیشتر، امنیت مثال عنوان

 از مجاورت مثال عنوان به ندارند؛ رانش عوامل با مستقیمی تناظر کشش عوامل از برخی

 (.67 ،همان)توان یاد کردمقصد، می کشور در خانواده اعضای حضور یا جغرافیایی

 تفاوت ساختاری و فردی رانش در سطح و کشش عوامل بین شایان ذکر است که باید  

 سن، قومیت، جنسیت، اجتماعی، طبقه توانند متناسب بادر سطح فردی، افراد می شد. ائلق

 شخصیتی تصمیم به مهاجرت بگیرند. در این سطح -ذهنی های جنبه حتی و جسمی توانایی

 از مانند کند، می مهاجرت به مجبور را فرد که است فوری دالیل شامل یکشش و رانش عوامل

 داشتن حتی برعکس، یا خشکسالی یا کار نیروی تعدیل دلیل به معاش امرار منبع دادن دست

 . جدید سرزمین یک در تازه زندگی یک شروع و مهاجرت برای نیاز مورد سرمایه

 کار، بازارهای در و رانش شامل عواملی مانند تفاوت کشش عوامل ساختاری، سطح در  

 نیز منطقه یا کشور دو بین رانش کشش و عوامل. است غیره و شهری توسعه نهادی، اصالحات

 یک به شخص جذب دالیل به طور مثال کنند؛ می تغییر توجهی قابل میزان به زمان گذشت با

 متفاوت است. 1392 سال دالیل با 1357 سال در کشور

                                                           
1 Push-Pull Theory 
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توانیم عوامل  در مورد به کاربردن این نظریه برای ایران و در موضوع مورد بحث می  

های حکومت است و در چهار دهه گذشته به عنوان رانشگری استرانشگری که ناشی از سی

 برای مهاجرت عمل کرده را مورد بررسی قرار دهیم.  

  های سیاسی ضع  نهادهای دموکراتیک مؤثر: فقدان انتخابات فراگیر که با آن گروه

 گوناگون امکان رقابت با یکدیگر را داشته باشند، نبود سیستم چندحزبی، محدود کردن و

های  های زندگی شهروندان، فشار بر اقلیتکنترل جامعه مدنی، تحدید و تعیین سبک

محمدی ) در ایران تلقی شده است مؤثر کیدموکرات ینهادها ضع مذهبی از مصادیق 

های اولیه پس از وقوع انقالب اسالمی، اعمال همین  در همان سال (.229، 1383الموتی، 

ها در  های مدنی و سیاسی و اجتماعی و دخالت آزادی فشارها بر مخالفان سیاسی، تحدید

وجوه خصوصی زندگی مردم منجر به خروج جمع بزرگی از نخبگان از کشور شد. نخبگان 

کرده، فعاالن سیاسی، روشنفکران، زنان مخال  حجاب اجباری، افراد وابسته به رژیم  تحصیل

هودیان از جمله افرادی بودند که های مذهبی به ویژه بهاییان و نیز ی گذشته، اعضای اقلیت

های رسمی نهادهای  در گزارش .(Torbat, 2002, 276)ها، کشور را ترک کردند  در این سال

و  یفکر تیوجود امن عدمداخلی کشور از جمله شورای عالی انقالب فرهنگی نیز بر 

صحه گذاشته شده است  یاسیو نبود ثبات س شهینامناسب با اصحاب اند یبرخوردها

 (.1379 ،یفرهنگ انقالب یعال یشورا یمشورت ونیسیکم)

 گراست. رشد  ساختار سیاسی حاکم بر جامعه ایران بسیار متمرکز و کنترل :انحصارسیاسی

شود.  های قدرت مستقل و مجزا از دولت در این ساختار سیاسی به سختی تحمل می کانون

فرهنگی، سیاسی، اجتماعی  های اقتصادی، در چنین شرایطی مداخله دولت در تمامی جنبه

شود و مقررات و قواعد های خصوصی زندگی افراد آشکار و بدیهی پنداشته می و حتی جنبه

یابد. تخصیص نامناسبِ  ای حاکمیت می و پاگیر اداری پیچیده و گاهاً بیهوده  دست

خواری و روابط اداری  گیری و رشوه ها موجب آشفتگی، ناکارآمدی، فساد، رشوه مسئولیت

شود و  سامانی شرایط برای متخصصان دشوارتر می شود. در چنین بستر بی ضابطه می بی

 ( 61، 1385آبادی و دیگران،  کند. )شاه آنان را دچار یاس و دلسردی می

 به مهاجرت یریگ شکل در یاقتصاد عوامل ریتأث مبهم: یانداز اقتصاد و چشم ینفت دولت 

 چون یاقتصاد یها شاخص و عوامل تابع زین گاننخب مهاجرت و ستینپذیر  انکار وجه چیه

باال در  یرشد اقتصاد .(39 ،همان) است کار یروین دستمزد نرخ ،یکاریب سرانه، درآمد
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 گران،یو د یدری)ح کاهد یمهاجرت م زانیاز م یدرآمد سرانه مل شیکشور همراه با افزا

و متفاوت در  زیچهار دوره متما ،یاسالم یجمهور حکومت دهه چهار یط(. 29 ،1395

 70دهه در کرد.  کیتفک گریکدیاز  توان یبه لحاظ درآمد سرانه را م رانیا یگذشته اقتصاد

دهه در وفور ثروت حاصل از نفت بود اما  لیدرآمد سرانه به دل شیکشور شاهد افزا یالدیم

ه کند در اواسط ده یبا سرعت یدوران بهبود .درآمد سرانه روبرو بود دیبا کاهش شد 1980

 (.Azadi et al, 2020:15است ) هبه بعد آغاز شد 2005و دوران رکود مجدد از  2000

 یاقتصاد رشد جمله از و یاقتصاد گرید یها شاخص که است یحال در سرانه درآمد نوسان

 راتییتغ نفت، از حاصل درآمد به دیشد یوابستگاست.   نوسان پر روند نیهم انگریب زین

 یها نهیزم جمله از میتحر از یناش یرونیب یها شوک و یقتصادا برنامه در یگذار استیس

 انیپا یعنی، 1368 سال از رانیا یاقتصاد رشد نرخ بلندمدت نیانگیم. اند یثبات یب نیا

 1390 دهه یها سال در اما؛ است داشته رشد درصد 4/7 ساالنه 1389 تا ی،لیتحم جنگ

 آمار مرکز یاعالم ارقام طبق و شود یم دهید یاقتصاد رشد در با وضع دیگری نوسان نیا

 ،ی)مسگر است بوده 1/3 معادل 1397 تا 1390 سال از یاقتصاد رشد نیانگیم رانیا

 گذشته یها بلند مدت در دهه نیانگیاز م یرشد اقتصاد 1390در دهه  نیبنابرا .(1398

 یرعادیغ تاًنسب طیشرا گرید همراه به کالن اقتصاد یها یتعادل یب و یثبات یبفاصله گرفت. 

 یط در یبانک بحران و عمده یها یبده ن،ییپا یگذار هیسرما لیقب از رانیا اقتصاد بر حاکم

 و مردم برای را یناروشن ندهیآ، 1390 دهه بر حاکم ژهیو طیشرا باالخص و ریاخ دهه چهار

 رقابلیغ تیو وضع یمداوم ارزش پول مل سقوط عالوه به. است کرده میترس نخبگان ژهیو به

 آن یاصل علت که است یاقتصاد یثبات یب و یامنبارز نا  قیاز مصاد یکیبازار ارز  ینیب شیپ

 گران،ید و)سپهوند  است کشور یاقتصاد مهم یها شاخص گرید افت و تورم نرخ شیافزا

 زمستان فاصله در زین و 90 و 1389 یها سال در به ویژه ریاخ هایسال یط(. 24 ،1393

 دیشد زشیر شاهد رانیا اقتصاد 1399 سال ییابتدا چندماهه و 97 تابستان تا 1396

 اول ماهه سه یط که داد نشان توان یم ساده محاسبه کی با که ینحو به بوده الیر ارزش

 33 الیر و شد کاسته رانیا یمل پول ارزش از سوم کی روز، 90 تنها یط در و 99 سال

 در شهیر که یاقتصاد میوخ تیوضع نیهم. شد  یتضع کایآمر دالر برابر در درصد

 به موفق تاکنون که جامعه مردم از اریبس که شود یم سبب دارد یاسیس یها یثبات یب
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 واسطه به خود شدن رتریفق مالحظه و خود تیوضع سهیمقا با اند نشده مهاجرت

 .رندیبگ مهاجرت به میتصم ،یاقتصاد فاحش یها یداریناپا

  های فردی و هایی که متوجه آزادی ر محدودیتدر کنا :1367-1359جنگ ایران و عراق

ها در عرصه سیاسی و نظامی  ثباتی سیاسی در جامعه ایران بوده است، وجود تهدیدها و بی

از ایران بوده است. وجود تهدید نظامی خارجی، حتی در شرایط  نخبگان نیز عامل رانش

ه فکر خروج خواهند ای که به فعلیت هم نرسیده باشد نخبگان و متخصصان را ب بالقوه

جویان را به سمت مرزهای  انداخت. جنگ ایران و عراق نه تنها موجی از مهاجران و پناه

های غربی کشور   تن از مردم استان ها هزار کشور هدایت کرد بلکه موجب آوارگی داخلی ده

ای از مهاجران به دلیل خود جنگ و طوالنی شدن آن، شرایط  شد. در شرایط جنگ، دسته

دیدند و برخی دیگر برای گریز از خدمت سربازی  برای ادامه زندگی در ایران مساعد نمی را

دیگر نیز کسانی بودند که شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ   مهاجرت کردند. دسته

 (.30، 1385را غیرقابل تحمل ارزیابی نمودند )حاجی یوسفی و بهمرد، 

 اندکی پس از انقالب اسالمی، 1362-1359ها  گاهبرنامه انقالب فرهنگی و تصفیه دانش :

ها از متخصصان و نیروهای ماهر رژیم گذشته کرد. در این  دولت شروع به تصفیه دانشگاه

که رسالت آن  معروف شد، تشکیل شورای انقالب فرهنگی »انقالب فرهنگی»تصفیه که به 

گاهی اسالمی بود، نیز مزید های تازه متناسب با نظام دانش ایجاد مواد درسی جدید و رشته

هایی که مناصب مهمی را در رژیم پهلوی در اختیار داشتند برکنار شدند و  بر علت شد. آن

جای خود را به کسانی دادند که متعهد به ایدئولوژی اسالمی نظام حاکم بودند. مناصب 

می بودند هایی داده شد که حامل تفکر دینی و اسال مهم اداری در دانشگاه و دولت به آن

(Torbat, 2002: 27.) گروه اول :ها موجب فرار دو دسته از نخبگان شد دانشگاه شدنبسته، 

 ستهیشا یها گاهیکسب جا زهیانگبودند که با وقوع انقالب با  یآن دسته از متخصصان جوان

 یمانیبه شکل پ یبازگشته بودند تا مشغول کار شوند و بعد از انقالب در زمان اندک رانیبه ا

ها به کشور  عده با بسته شدن دانشگاه نیها بودند. ا در دانشگاه سیمشغول تدر یساعت ای

بودند که از  یو نخبگان علم دیاز اسات یا دسته ،خود بازگشتند. گروه دوم لیمحل تحص

انجام شده و به  هیبودند اما با تصف یعلم تیو فعال سیاز انقالب مشغول تدر شیپ یها سال

 و یوسفی ی. )حاجکردند انتخاب را رانیا از خروج حاکم، نظام با خود یفکر فاصله لیدل

 (30 ،1385 بهمرد،
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 یاقتصاد یسخن از ناامن ت،یبه مفهوم امن ی: در نگرش چندبعدیاقتصاد عیوس یها میتحر، 

 سبب نیهم به. انددهیتن هم در میمفاه نیا همه رایزاست؛  ینظام ایو  یو فرهنگ یاسیس

 واقع در. گذارند یم نخبگان مهاجرت بر یا مالحظه قابل ریتأث تیامن دیجد ابعاد نیا

 اریبس را موجود طیمح که است یخارج داتیتهد قیمصاد از جنگ، و یاقتصاد یها میتحر

 جنجال و یاسیس یثبات یب بر هم خود نوبه به ها میتحر. دهد یم جلوه پرمخاطره و ناامن

 ها میتحر نیبنابرا. اثرگذارند نخبگان میتصم بر گرید یوجه از هم و موثرند یاسیس ینیآفر

 یثبات یب قیطر از و دارد وجود یمل سطح در بلکه یفرد سطح در نه که اند یناامن از ینوع

 خصوص در. دنکنمی دیتشد را مهاجرت روند را سبب شده یاقتصاد یثبات یب ،یاسیس

 از کایآمر خروج از بعد که تگف دیبا رانیا بر شده اعمال نیسنگ یها میتحر و حاضر طیشرا

 در یادیز یها لیتحل ران،یا هیعل ها میتحر بازگشتهمراه با  و 2015در سال  برجام توافق

 مردم بر فشار ها آن اغلب در و شده ارائه مردم یزندگ بر یتیوضع نیچن تبعات خصوص

 در تنها هن یثبات یب وجود. است گشته یتلق ادیز اریبس معمول و متعارف یزندگ حفظ یبرا

 و است افکنده هیسا مردم یزندگ بر داًیشد زین یاسیس بخش در بلکه یاقتصاد بخش

 بهبود و شیافزا یبرا ها نهیگز نیتر دسترس در از یکی یطیشرا نیچن در که است یعیطب

 در که است یاتفاق نیا. باشد مهاجرت ،یعاد یزندگ حفظ خصوص در نانیاطم بیضر

 موج به سبب آن و است افتاده رانیا در میتحر یفشارها شیزااف جهینت در ریاخ سال چند

 .اند شده گرید یکشورها یراه رانیا از مهاجران دیجد

 سؤال میتوان یمبه عنوان رانشگر مهاجرت،  یو اجتماع یاسیس عمدتاًعوامل  نیذکر ا با  

 لیبه دل عمدتاًکه  یتیدر مورد جمع یگذاراستی. سمیبپرس یگریبه زبان د رامقاله  یاصل

  شود؟ یمانجام  نحویبه چه  اند کردهخود مهاجرت  نیعملکرد حکومت از سرزم

 روش پژوهش

 .توصیفی بوده است ها دادهو روش تحلیل  پیمایشی روش گردآوری اطالعاتدر این تحقیق، 

و با  1از طریق پیمایش نظرات افراد مطلع شامل مقامات اجرایی و نخبگان تخصصی ها داده

 ,Taylor & Bogdan, 1998ه از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طی  لیکرت )استفاد

های انتزاعی بحث  یهسودن دلیل استفاده از پیمایش در این کا، کم کر ه است.شدی گردآور( 89

                                                           
1 Key Informants 
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 انیرانیا مسالهتر از  یواقعتر و و نظرخواهی از افرادی بود که به واسطه شغل خود درکی عمیق

 SPSS افزار نرم و به وسیله تحلیل دلفیی به دست آمده با روش ها داده . سپسندداشت مهاجر

 زیو آنال یا نمونه کی یکندال، ت یتوافق بیضر یها )آزمون یو استنباط یفیدر دو بخش توص

 تجزیه و تحلیل شده است.( دمنیفر یا رتبه

گرذاری در  رونرد سیاسرت   پژوهش را تمام کارشناسان، مقامات و افراد مطلع ازاری جامعه آم

دهد. بنابراین، به منظور استخراج نمونره آمراری بره روش    خصوص مهاجرت ایرانیان تشکیل می

گیری گروه برفی، در قدم اول فهرستی از نخبگان و افراد مطلع بر حسرب محتروای اسرناد    نمونه

برا   مررتبط  منتشرشرده ی خبرری  هرا  تیر رواگذاری، چارت سازمانی نهادهای مررتبط و  سیاست

تهیه شد. سپس بر فهرست به دست آمده در مراحل بعدی ارزیابی، به  ها یخبرگزارمهاجرت در 

 ,Chevalier & Buckles, 2008و افزوده شد ) لیتکمهنگام مصاحبه و ادامه زنجیره افراد مطلع 

ی هرا  یریر گیپرغرم  برگزیده شدند که بره به عنوان جامعه نمونه تحقیق  نفر 36در نهایت (. 213

برر حسرب نحروه اشرتغال در امرر       های توزیع شده پاسخ دادنرد.  نفر به پرسشنامه 25رر تنها مک

 زیر است:دهنده پاسخاین نمونه شامل چهار دسته  گذاری،سیاست

 نفر( 3)ها  اعضای هیأت علمی دانشگاه 

  نفر( 14)کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه 

 نفر( 6)نیان خارج از کشور کارشناسان و مدیران شورای عالی امور ایرا 

 ( 2محققان مطلع از موضوع )نفر 

از  حاصلها، با استفاده از اطالعات های پرسشنامه و طراحی شاخصشایان ذکر است، گویه  

آوری انتقاداتی که در این زمینه در گفتگوهای مفصل با مدیران اجرایی و همچنین جمع

اجتماعی مطرح شده است، تنظیم و تدوین شد. ی ها شبکهمطبوعات یا مواضع افراد مختل  در 

ی در اختیار مصاحبه شوندگان قرار ا پرسشنامهی به دست آمده در قالب ها شاخصدر نهایت، 

 ،(»5م )موافق کامالً»شامل  ای پنج گزینهدر قالب طی  لیکرت خود را  یها پاسخ گرفت تا

 .کنندارائه (» 1) مخالفم کامالً»، »(2م )مخالف»، (»3) نه موافقم و نه مخالفم»، (»4) وافقمم»

 کامال مخالفم، مخالفم،) سهتا  یک های، گزینهدو بخش درای  گزینه پنجمقیاس  یاجزای الگو

کامال موافقم، ج )پنتا  چهار هایگزینه و عدم وجود آسیب( به مفهوم  نه موافقم و نه مخالفم

 دلفی، روش سازیپیادهبا  ه بعددر مرحل شد. یبند دستهشناسایی آسیب ( به مفهوم موافقم

تعیین  برای کارا ابزار یک عنوان به دلفی روشهای به دست آمده تحلیل و تجزیه شد.  داده
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شده است. این  شناخته ها سازی در تصمیم ی این عواملفیتوصبندی  اولویت موضوعات و اهمیت

1راند شرکت که است مطالعاتی حاصل روش،
 کسب برای شیرو خلق با هدف 1950 دهه در 

  (.Okoli & Pawlowski, 2004, 15-21) است داده ترتیب متخصصان بین اجماع

 یهماهنگ بیضرطریق  از شوندگان مصاحبه نظر اتفاق زانیم نییتع یبرا پژوهش نیا در  

ب یر است. اگر ضریمتغ 1و  0ن یشود ب ینشان داده م w نماد با  که بیضر نیا. است کندال

 جیتوافق کامل وجود دارد. نتا یعنیک باشد یعدم توافق کامل و اگر  یعنی ،کندال صفر باشد

پانل حاصل شده است. با توجه به کمتر بودن مقدار  یکه اتفاق نظر اعضا دهد ینشان م یدلف

حاصل کندال معنادار بوده است.  یتوافق بیگفت که ضر توان یم 05/0از  یدار یسطح معن

 وده است.ب Kendall’s W=0/611پژوهش حاضر 

لیکرت را با  ای ینهپرسشنامه بدین صورت که طی  پنج گز یها پس از وارد کردن داده  

تبدیل کردیم، برای این بخش تحقیق از  یا را به مقیاس شبه فاصله 5تا  1اختصاص مقادیر 

. این آزمون برای شده است( استفاده 2یا یک نمونه tآزمون میانگین یک جامعه )آزمون 

)ها( در یرمتغ یریا عدم تأث یرتأث یصو در مواردی برای تشخ رود یبه کار م یممتغیرهای ک

تمام متغیرهای  یریا عدم تأث یرشود. مثالً جهت بررسی تأث وضعیت مورد بررسی استفاده می

، به طوری که اگر میانگین هر متغیر از شدای معین، از این آزمون استفاده  تحقیق روی پدیده

شود. به همین منظور برای  د، آن متغیر در پدیده مورد نظر مؤثر تلقی میحد معینی بیشتر بو

، فرضیات مورد tرا تعری  نموده و سپس با استفاده از آزمون  H1و  H0کلیه فرضیات فرض 

. در ادامه نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه در افراد مورد بررسی شدآزمایش قرار داده 

 .گرفتمورد بحث قرار 
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: 3

: 3
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تر شده است و  بزرگ 3با توجه به نتیجه آزمون تی و اینکه مقدار میانگین نمرات از مقدار   

شده است(،  05/0از مقدار بحرانی بیشتر شده است )سطح معناداری کمتر از   Tمقدار آماره

به عنوان  (1شماره ذیل )جدول کننده در این تحقیق عوامل توان گفت از دید افراد شرکت می

جمهوری اسالمی ایران در قبال ایرانیان خارج از کشور در ایران پس  گذاری یاستهای س آسیب

 .اند از انقالب شناخته شده

                                                           
1  Rand  Corporation 

2 One Sample T-Test 
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 نتایج دلفی -1جدول شماره 

 نام آسیب متغیر اصلی

نتیجه  ای آزمون تی تک نمونه
وجود 
 آسیب

 میانگین
انحراف 
 معیار

T Sig 

نبود رویکرد 
 واحد سیاستی

ها در قبال ایرانیان خارج از کشور  سیاستگذاری
دارای صورت پراکنده و فاقد یک نهاد مرجع  به

 گیری نهایی بوده است تصمیم

 آسیب 0.000 7.143 0.516 3.972

کاری در سیاستگذاری در قبال ایرانیان خارج از  موازی
 های مختل  مشخص است کشور توسط دستگاه

 آسیب 0.000 5.493 0.562 3.660

سیاستگذاری در قبال ایرانیان خارج از کشور فصلی و 
دچار تحوّل اساسی  ها موقتی است و با تغییر دولت
 شود. می

 آسیب 0.000 5.492 0.831 3.660

های  انداز مشخص از ویژگی نبود برنامه و چشم
 سیاستگذاری در قبال ایرانیان خارج از کشور بوده است.

 آسیب 0.000 7.039 0.565 3.952

ای شاخصه سیاستگذاری معطوف به  اعمال روش سلیقه
 باشد. ایرانیان خارج از کشور می

 آسیب 0.000 5.820 0.565 3.722

فقدان 
سیاستگذاری 
در بعد 
حکومتی یا 
رویکرد امنیتی 
به ایرانیان 
 خارج از کشور

سیاستگذاری مشخصی از طرف نهادهای حکومتی در 
 قبال ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد

 آسیب 0.000 6.482 0.856 3.847

برخی موارد ها به نخبگان ایرانی خارج از کشور در  نگاه
 با رویکرد امنیتی صورت گرفته است.

 آسیب 0.000 8.731 0.400 4.272

تنوع و در برخی موارد تضاد میان نگرش به ایرانیان خارج 
 شود. از کشور در بین نهادهای حکومتی مشاهده می

 آسیب 0.000 7.345 0.650 4.010

گیری نسبت به نخبگان قومی،  توجهی یا سخت بی
های  ها از ویژگی آل. جی. بی. تیمذهبی یا 

 باشد. سیاستگذاری در قبال ایرانیان خارج از کشور می

 آسیب 0.000 4.170 0.964 3.410

خأل تقنینی یا 
قوانین دست و 
پاگیر در قبال 
ایرانیان خارج از 

 کشور

سیاستگذاری در قبال ایرانیان خارج از کشور در حوزه 
قانون در این زمینه تقنینی حاکی از نبود یا کمبود 

 باشد. می

 آسیب 0.000 5.492 0.950 3.660

برخی قوانین موجود مانند قانون عدمپذیرش تابعیت 
مضاع  از جمله ابعاد منفی سیاستگذاری در این حوزه 

 باشد می

 آسیب 0.000 5.117 0.664 3.589

فقدان ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت مهاجران، از 
سیاستگذاری در قبال ایرانیان خارج های  جمله ویژگی

 باشد. از کشور می

 آسیب 0.000 7.143 0.894 3.972

عدم تفکیک وظای  قانونی نهادها در موضوع ایرانیان 
 باشد. های این حوزه می خارج از کشور از جمله ویژگی

 آسیب 0.000 6.154 0.892 3.785

فقدان بانک 
آماری از 

نخبگان ایرانی 
 خارج از کشور

عدم تفکیک سیاستگذاری در قبال انواع نخبگان ایرانی 
های سیاستگذاری در قبال  مهاجر از جمله ویژگی

 ایرانیان خارج از کشور است

 آسیب 0.000 5.820 0.478 3.772

نبود نگاشت نهادی باعث تمایز در آمارهای نهادهای 
 مسئول در این زمینه شده است.

 آسیب 0.000 7.583 0.647 4.055

های تحصیلی، اسناد هویتی  فقدان بانک آماری حاوی بحث
 باشد. های سیاستگذاری در این حوزه می و... از ویژگی

 آسیب 0.000 6.482 0.791 3.847

جمهوری اسالمی ایران در قبال  گذاری یاستس هایآسیب یبند رتبه منظور به ت،ینها در

بندی و  ریدمن جهت اولویتای فریدمن استفاده شده است. آزمون ف از آنالیز رتبه مهاجر،ایرانیان 



  263 یا تهدید   ایرانیان خارج از کشور: فرصت

 
 

 

این آزمون برای مقایسه چند گروه . باشد ترین میانگین رتبه می بر اساس بیش یرهابندی متغ رتبه

 :باشد ها است. فرض صفر و فرض یک در این آزمون به صورت زیر می های آن از نظر میانگین رتبه

H0: ها یکسان است میانگین رتبه 

H1: باشد. نگین متفاوتی میحداقل، دو رتبه دارای میا 

های  صدم است، بنابراین فرض صفر )اولویت 5بیشتر از  ،که سطح معنیداری از آنجا  

پذیری با هم تفاوت دارند. بر اساس نتایج به  ها یکسان است( رد شده و میزان آسیب آسیب

 تبا قدریک نهاد مرجع قدان پراکنده و فسیاست های »آسیب  ،2شماره  دست آمده در جدول

آسیب در نظر گرفته شده است )باالترین میانگین  ترین یبه عنوان اصل »گیری نهایی تصمیم

 -2عبارت است از:  اولویت )باالترین میانگین رتبه( ها به ترتیب گزاره رتبه را داشته است(. سایر

 -3ت. ها به نخبگان ایرانی خارج از کشور در برخی موارد با رویکرد امنیتی صورت گرفته اس نگاه

در قبال ایرانیان خارج از کشور  گذاری یاستهای س انداز مشخص از ویژگی نبود برنامه و چشم

های  در قبال ایرانیان خارج از کشور توسط دستگاه گذاری یاستکاری در س موازی -4بوده است.

فقدان ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت مهاجران، از جمله -5 .مختل  مشخص است

تنوع و در برخی موارد  -6باشد.  در قبال ایرانیان خارج از کشور می گذاری یاستسهای  ویژگی

نبود  -7شود.  تضاد میان نگرش به ایرانیان خارج از کشور در بین نهادهای حکومتی مشاهده می

فقدان بانک -8نگاشت نهادی باعث تمایز در آمارهای نهادهای مسئول در این زمینه شده است. 

در این حوزه  گذاری یاستهای س از ویژگی ،های تحصیلی، اسناد هویتی و... ثآماری حاوی بح

عدم تفکیک وظای  قانونی نهادها در موضوع ایرانیان خارج از کشور از جمله  -9باشد.  می

در قبال ایرانیان خارج از کشور در حوزه  گذاری یاستس -10باشد.  های این حوزه می ویژگی

مشخصی از  گذاری یاستس -11باشد.  مبود قانون در این زمینه میتقنینی حاکی از نبود یا ک

در  گذاری یاستس -12طرف نهادهای حکومتی در قبال ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد. 

ها دچار تحول اساسی  قبال ایرانیان خارج از کشور فصلی و موقتی است و با تغییر دولت

معطوف به ایرانیان خارج از کشور  گذاری استیای شاخصه س اعمال روش سلیقه -13شود.  می

برخی قوانین موجود مانند قانون ابطال تابعیت از جمله ابعاد منفی  -14باشد.  می

در قبال انواع نخبگان  گذاری یاستعدم تفکیک س -15باشد.  در این حوزه می گذاری یاستس

در  گذاری یاستهای س ویژگیایرانی مهاجر )اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...( از جمله 
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گیری نسبت به نخبگان قومی،  توجهی یا سخت بی -16قبال ایرانیان خارج از کشور است. 

 .مهاجر است در قبال ایرانیان گذاری یاستهای س ها از ویژگی . تیی. بیمذهبی یا آل. ج

 ها( نتایج آزمون فریدمن )مؤلفه -2جدول شماره 

 آسیب

 آزمون فریدمن

 رتبه در آسیب میانگین رتبه
آماره 

 کای دو
Sig 

صورت  ها در قبال ایرانیان خارج از کشور به گذاری سیاست

گیری نهایی  پراکنده و فاقد یک نهاد مرجع دارای تصمیم

 بوده است

11.813 1 

55.443 

0.001 

کاری در سیاستگذاری در قبال ایرانیان خارج از  موازی

 های مختل  مشخص است کشور توسط دستگاه
9.843 4 

 

گذاری در قبال ایرانیان خارج از کشور فصلی و  سیاست

 شود. ها دچار تحوّل اساسی می موقتی است و با تغییر دولت
7.322 12 

های  انداز مشخص از ویژگی نبود برنامه و چشم

 سیاستگذاری در قبال ایرانیان خارج از کشور بوده است.
9.983 3 

معطوف به ای شاخصه سیاستگذاری  اعمال روش سلیقه

 باشد. ایرانیان خارج از کشور می
7.043 13 

گذاری مشخصی از طرف نهادهای حکومتی در  سیاست

 قبال ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد
7.763 11 

ها به نخبگان ایرانی خارج از کشور در برخی موارد با  نگاه

 رویکرد امنیتی صورت گرفته است.
11.463 2 

موارد تضاد میان نگرش به ایرانیان خارج  تنوع و در برخی

 شود. از کشور در بین نهادهای حکومتی مشاهده می
9.133 6 

گیری نسبت به نخبگان قومی، مذهبی  توجهی یا سخت یب

های سیاستگذاری در قبال  ها از ویژگی آل. جی. بی. تییا 

 باشد. ایرانیان خارج از کشور می

5.813 16 
  

گذاری در قبال ایرانیان خارج از کشور در حوزه  یاستس

 باشد. تقنینی حاکی از نبود یا کمبود قانون در این زمینه می
7.883 10 

  

از جمله برخی قوانین موجود مانند قانون ابطال تابعیت 

 باشد ابعاد منفی سیاستگذاری در این حوزه می
6.283 14 

فقدان ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت مهاجران، از 

های سیاستگذاری در قبال ایرانیان خارج از  جمله ویژگی

 باشد. کشور می

9.383 5 
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 ها( نتایج آزمون فریدمن )مؤلفه. ۲دول ادامه ج

 آسیب

 آزمون فریدمن

 رتبه در آسیب میانگین رتبه
آماره 
 کای دو

Sig 

عدم تفکیک وظای  قانونی نهادها در موضوع ایرانیان خارج 

 باشد. های این حوزه می ویژگیاز کشور از جمله 
8.013 9 

  

عدم تفکیک سیاستگذاری در قبال انواع نخبگان ایرانی 

مهاجر )اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... ( از 

های سیاستگذاری در قبال ایرانیان خارج از  جمله ویژگی

 کشور است

6.183 15 

نبود نگاشت نهادی باعث تمایز در آمارهای نهادهای 

 مسئول در این زمینه شده است.
6.683 7 

های تحصیلی، اسناد هویتی  فقدان بانک آماری حاوی بحث

 باشد. های سیاستگذاری در این حوزه می و... از ویژگی
8.113 8 

 بحث

خارج از  انیرانیا نهیدر زم یخیهای مختل  تار که در برهه یمفصل با کسان های مصاحبهطی 

از مجموع  یساز اند و شاخص کرده تیفعال یجمهور استیدر نهاد ر ایزارت خارجه کشور در و

که مسووالن و  دیرس جهینت نیتوان به ا می ی،ها با ابزار آمار ها و سنجش آن شاخص نظرات آن

با  لیذ یها بی( بر سر وجود آسیاست نه انتصاب یانتخاب یدر دولت )که نهاد وزهح نیخبرگان ا

  ارند.اتفاق د گریکدی

 گذارانهاستیواحد س کردیرو نبود -

چه در نهاد  ها پیمایش شد،و افراد مطلعی که نظرات آن در درجه اول مصاحبه شوندگان 

معنا  نیبه ا .دانند با خود می یوزارت خارجه، کار نهاد مقابل را مواز درچه و  یجمهور استیر

را  مهاجر انیرانیخود در حوزه ا راتایو اخت  یوظا ،در زمان استقرار یعال یشورا یکه اعضا

وزارت خارجه  یعدم همکار ای و اند وزارت خارجه عنوان کرده  یبا وظا یادیز یهمپوشان یدارا

 انیرانیا یعال یشورا یناکارآمد لیاز دال یکیرا به عنوان  یو حقوق یدر مسائل کنسول

که انتقال آن  داند یم خودبه  مربوط یبخش در اساسحوزه را  نیا زیاند. وزارت خارجه ن دانسته

 حیتصح یحسن روحان یجمهور استیبوده که در دوره ر یاشتباه یجمهور استیبه نهاد ر

را به مراتب  یتیامن یکنندگی نهادها و تعیین اراتیهر  دو گروه اخت ،حال شده است. درعین
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نگذاشته است و  یباقها  آن یبرا یادیمانور ز یدانند که عمالً فضا می یدولت یاز نهادها شتریب

 یدر تقابل با خواست نهادهامهاجر  انیرانیرابطه با ا یها برا خواست آن یدر موارد متعدد

منجر به  ،روشن نبودن خطوط قرمز لیموارد به دل شتریکه در ب یقرار گرفته است. تقابل یتیامن

ا تماس گرفته شده ه که دولت با آنشده  یانیرانیا یمردان و برا دولت یبرا یادیهای ز هزینه

 ،گریکدیمراجع با  نیموضوع و عدم ارتباط ا کی یگیرنده برا مراجع متعدد تصمیم وجود است.

مواجهه با مسئله ایرانیان خارج  یمختل  برا یها های نو در دولت ماندن ایدهمیعمالً منجر به عق

 .شود یها م از کشور و جلب نظر آن

 یمتفاوت یها استیس خود،بر اساس گفتمان  شودغالب میکه  یهر دولت نیبر ا عالوه  

از ابتدا  یهر دولت ،نشده نیتدو یکه راهبرد مشخص ییو از آنجا کند ینسبت به مسئله اتخاذ م

است که در حال  نیا یآشفتگ نیا یو خروج کند؛ یحوزه م نیشروع به آزمون و خطا در ا

؛ چرا که شود یگرفته م یه ندرت جدخارج از کشور ب انیرانیها توسط ا دولت یها استیس رحاض

 .ستندیها ن حوزه دولت نیدر ا یگیرنده اصل که تصمیم اند دهیرس جهینت نیبه ا زیمهاجران ن

 مهاجر انیرانیبه ا یتیامن کردیرو اکمیت وحانتصابی  خشدر ب یگذار استیفقدان س -

 ،موجود یها بیاز آس یکیحوزه روشن شد که  نیمصاحبه با خبرگان و کارشناسان ا در  

 نینسبت به ا نانهیطرف و نگرش بدب کیاز  انتصابی حکومتدر بعد  یگذار استیعدم وجود س

 انیعناصر مخال  در م یخبرگان معتقدند وجود برخ یبه عبارت. است گرید یجامعه از سو

را به چشم  مهاجر انیرانیجامعه ا یتمام یاسالم یباعث شده تا نظام جمهور مهاجر انیرانیا

تا  انیرانیگروه از ا نیا یسبک زندگ نکهیا افزون .نگاه کندو دشمن  ریطرد شده و غ »یگرید»

گروه که  نیاز ا یدارد. تجربه برخورد با افراد ییمقصد همسو یبا سبک کشورها یادیحدود ز

 یها است. بخش یمقامات حکومت انیدر م یاستیس نینشانگر وجود چن زیبه کشور بازگشتند ن

 یها کمک یاعطا .دانند تا فرصت می دیتهد ،مردان را بر خالف دولت انیرانیا زین کشور یتیامن

های  در خارج از کشور و وجود شبکه یاسالم یمخال  جمهور انیرانیبه ا ی کشورهای بیگانهمال

 مهاجر انیرانیبرخورد با ا یبرا یتیامن یها بخش ینقاط اتکا نیتر یمخال  نظام اصل زبان یفارس

 به بحث بگذارند. یو علن افاند آن را به صورت شف گاه حاضر نبوده به حال هیچ که تااست 

حکومت است. مقامات های انتصابی در بخش استیگزاره مربوط به نبود س نیا گریبعد د  

 مهاجر انیرانیبا ا ارتباطدر  یو منسجم یرسم استیاند س گاه نخواسته حکومت هیچانتصابی 

تمام ارکان  یگذار استیس ندیدستور کار فرآ در گاه چیه مهاجرتله واقع مسئ دراتخاذ کنند. 
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 ها یگذار استیسدر یک کالم . دیجوانب آن را سنج یمطرح نشده است که بتوان تمامنظام 

 است.  ییو بدون ضمانت اجرا یموقت ،یفصل

 خارج از کشور انیرانیدر قبال ا ریدست و پاگ نیقوان ای ینیتقن خأل -

دست  نیوجود قوان ای ینیخارج از کشور خأل تقن انیرانیزا در خصوص ابیآس استیس گرید بعد

 تیحما یبرا حیصر نیتوان قوان می یاست. کارشناسان معتقدند به سخت نهیزم نیدر ا ریو پا گ

 ماستناد ه یکه مبنا ینیاز قوان یاریکرد. بس دایپ یخارج از کشور در اسناد باالدست انیرانیاز ا

 ،ها وجود ندارند هم در مورد آن یکه اساساً اجماع ییرهایتفستاثیر تحت  شتریب رندیگ یقرار م

گذاران جهت  برنامه چهارم و پنجم توسعه که سیاست نظیر ینیها، قوان آن دیقرار دارند. از د

مصوبات  نیو همچن کنند یها استناد م خارج از کشور به آن انیرانیا یها تیاستفاده از ظرف

از موارد  یاریهستند و در بس ییو قضا یهای حقوق فاقد پشتوانه -یانقالب فرهنگ یعال یشورا

. عالوه شوندنمیخارج از کشور  انیرانیا سبب ترغیب بازگشتکاغذ هستند  یرو ینیدر حد قوان

و  8، 6 یمثال بندها عنوان هستند. به یاریابهامات و نواقص بس یموجود دارا نیقواناین،  بر

 دیتاک وطنان هم نیا یها تیبرنامه ششم صرفاً بر استفاده از ظرف یکل یاه استیسند س 62

 یبرخ افزون این که،. ستیروشن ن ،شودعملی  دیچگونه با یاتفاق نیچن که نیکرده است اما ا

. گذارد یخارج از کشور م انیرانیبر بازگشت ا یمنف ریتأث تیدر مورد تابع ژهیموجود به و نیقوان

بازگشت  یها زهیانگ شیاز پ شیو مصادره اموال در واقع ب تیتابع رشیعدم پذبه  بوطمر نیقوان

های  فقدان پشتوانه ،بعد نیمسئله در ا نیتر مهم دیرا کاهش داده است. شا وطنانهم نیا

 حوزه باشد.  نیموجود در ا یو آشفتگ ییقضا

 خارج از کشور یرانیاز نخبگان ا یبانک آمار نبود -

 ای از جمله موضوع مهاجرت درجمعیت هدف در هر موضوع و پدیدهناخت ش یقدم برا نیاول

از  قیبا شناخت دق دیبا یاستیهرگونه س قتیاست. در حق یبانک آمار لیتشک یهر کشور

ها در  داده ی، منبع اصلانیرانیا مهاجرت ؛ اما در موردردیصورت گ قیجامعه مورد تحق

عموماً  ده،یپد نیا رامونیهای پ و داده اتییجز گریها و د ق مهاجرتیدق زانیخصوص م

 یها رسانه نیسازمان ملل و همچن رمجموعهیز یهمچون نهادها یالملل نیب سازمان های

 یشفاف و قابل استناد از سو کدست،ی یآمار . درواقع،است ریمهاجرپذ یکشورها یداخل

 مانده یطرح باق در حد حرف و های تجمیع آمار نیزحلراه .منتشر نشده است یداخل ینهادها
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مانده است.  بر زمین زین» بانک اطالعات جادیو ا یریطرح جامع آمارگ»همچون  ییها و پروژه

 نیدر باب ا یگذار استیس یبرا نیاساس است که کارشناسان معتقدند قدم نخست نیبر ا

 اطالعاتبانک  حداقل ایو  وطنانهم نیاز ا یجامعاطالعاتی بانک  لی، تشکایرانیان مهاجر

 است.  ی مقیم خارج از کشورنخبگان علم

 نتایج و پیشنهاد

توان دریافت که هر ساله تعداد زیادی از شناسانه این پژوهش می از رهگذر رویکرد آسیب

کنند. تالی فاسد این  یمحکومت کشور خود را ترک  انحصارطلبانههای  یاستسایرانیان به دلیل 

کند، قادر نخواهد  عامل رانشی تلقی می به عنوانرا چرخه آن است که فردی که نظام سیاسی 

بود به همکاری مجدد با آن بپردازد. نبود بانک اطالعاتی و آماری دقیق از ایرانیان خارج از 

کشور نیز مؤید تلقی عمومی است که اساساً بخش زیادی از ایرانیان تمایلی به ارتباط با 

عمده از طرف دیگر  ندارند. ها آنت خود به های جمهوری اسالمی و ارائه اطالعا یندگینما

 ها آنکنند؛ دو کشوری که ایران در  یممهاجر در آمریکای شمالی و کانادا زندگی  انیرانیا

 سفارتخانه ندارد.

نقطه آغاز درمان مساله مهاجرت، شناسایی و در دستور کار قرار گرفتن مساله از سوی   

مقوله مهاجران تابعی از  هدهد ک پژوهش نشان می های است. درحالی که یافتهگذاران  سیاست

سیاست، منازعات قدرت و گفتمان نظام سیاسی جمهوری اسالمی بوده و حتی سیاست رانش 

مثابه بخشی از الگوی حکمرانی تعری  و ترویج شده است. جمهوری اسالمی، در  مضاع  به

ی کرده است. مقوله مهاجران دبن صورتاپوزیسیون ل مسئله یذمهاجر را  مسئله ایرانیان اساس،

تابعی از سیاست، منازعات قدرت و گفتمان نظام سیاسی جمهوری اسالمی بوده و حتی سیاست 

مثابه بخشی از الگوی حکمرانی تعری  و ترویج شده است نه مشکلی عمومی  رانش مضاع  به

که رقبای که باید به آن رسیدگی و منابع صرف رفع آن شود. تلقی رایج بر آن بوده است 

ای در  های مختل  ماهواره ای ایران اپوزیسیون حکومت را جلب کرده و از طریق شبکه منطقه

بنابراین، رابطه متقابل جمهوری اسالمی ایران و ایرانیان  پی تضعی  مشروعیت حکومت هستند.

بندی شده است و  دوست صورت-معادالت دشمن بر اساسشهروندی که  بر اساسمهاجر، نه 

با گذشت زمان بر قدرت نظام سازد. پرواضح است،  گذاری را ممتنع می هر نوع سیاست اساساً

مستقر و تسلط گفتمان آن افزوده شده است. به بیان ساده، آن بخش از حکومت که نگاه 
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ی انتخابی که مدافع دموکراسی هستند و نسبت به ها بخشامنیتی داشته، تقویت شده است اما 

اند. بنابراین تاکنون هر  اند، در حاشیه قدرت سیاسی تعری  شده داشته یا زهین انگجذب مهاجرا

نوع کوششی برای در دستور کار قرار گرفتن موضوع مهاجرت نخبگان از سوی دولت های 

 مختل ، با ناکامی مواجه گشته است.

ارد مثال، و به عنوانبه عالوه، باید سیر تحوالت سیاسی را نیز در این روند موثر دانست.    

های مارکسیستی از  (، تصفیه گروهخلق نیمجاهدبخشی از اپوزیسیون )سازمان  شدن ینظامفاز 

ها، هشت سال جنگ با عراق و  ساختار سیاسی و نظامی و پس از آن تعطیلی و تصفیه دانشگاه

تواند به  خواهانه در ایران از جمله عواملی بودند که می به حاشیه رفتن مطالبات دموکراسی

دلیل حذف بخشی از نیروها از ساختار سیاسی ایران شمرده شود. این تحوالت ارتباط  عنوان

ی جمهوری اسالمی در قبال گذار استیسگیری  و شکل ها گروهوثیقی با مهاجرت اعضای این 

های اسالمی باقیمانده در ساختار قدرت  های بعدی نیز میان گروه ایرانیان مهاجر دارد. در دهه

یی در دانشجوتوان در برخورد نظامی با جنبش های آن را میشد که نشانه نیز شکاف ایجاد

شناسایی کرد. اگرچه بررسی  1388و برخورد با اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات  1378سال 

آمیز  مسالمت وفصل حلاین روندها در راستای اهداف این مقاله نبوده است، با این حال عدم 

ها به محور امواج مهاجرت در دهه دوم و سوم  سیاسی، تبدیل آنهای  ها در جریان رقابت

 جمهوری اسالمی را سبب شده است.

که سیاست و اقتصاد، از  بایست به این گزاره شرطی تمسک جست که مادام در نهایت، می  

هایی  اند و بخش آمیز تغییر وضعیت داده حوزه تعاملی و دگرخواهانه به وضعیت تقابلی و منازعه

-ساخت قدرت میل به انحصارطلبی هر چه بیشتر دارند، هر نوع تجویز و راهکار سیاستاز 

تنها سیاست رسمی را از خود متأثر  دهد که نه  گذارانه، صرفاً به اندرزگویی تغییر ماهیت می

کند، بلکه نا امیدی مضاع  را در ایرانیان مهاجر و از وطن رانده شده یا گریخته پدید  نمی

 آورد. می

توان گفت در مواجهه متقابل جمهوری  با این حال،  در قالب رویکردی تجویزی، می  

 اسالمی ایران با ایرانیان مهاجر چندین نکته باید مورد توجه قرار گیرد. 

یافته و باثبات در دستگاه اول این که، سیاست های مهاجرت ایرانیان یه شکلی سامان  

ها و غلبه رویکردهای مقطعی )اعم  آمد و رفت دولت نحوی که با حقوقی کشور تعری  شود. به
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ها( ارتباط با این  های جذبی برخی دیگر از دولت ها یا سیاست های دفعی برخی دولت از سیاست

 خوش دگرگونی یا  اختالل نشود. وطنانا دستدسته از هم

ذیر اصالح ناپ نحوی بازگشت دوم این که، رویه نهادی حاکم بر مقوله تابعیت و مهاجرت به

نحوی  ؛ بهبوده استگردد. چنانچه ذکر شد، حوزه ایرانیان مهاجر با نوعی اختالل نهادی مواجه 

خوش جابجایی و انحالل شده و فاقد کارکرد گشته است. افزون بر  که نهاد مربوط به آن دست

ائیه دو این، در این زمینه مقوله تفکیک قوا نیز با اختالل مواجه شده است و قوه مجریه و قض

توان مقوله ایرانیان خارج از کشور را  می بنابراین، .اند گرفته شیپرویکرد مختل  و متعارض را در 

های امنیتی ذیل نهادی کارا  گانه و نیز سایر نهادهای مؤثر از جمله دستگاه با مشارکت قوای سه

 سامان داد. 
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