
يابی حكمرانی و مديريت مهاجرت در ايران  ارز

جابه جايی دانشجويان بين المللی در جهان و ايران

فصل دهم

مرور مواضع، برنامه ها و عملکرد دولت در مسائل کلیدی حوزه مهاجرت

ارزیابی اقدامات و عملکرد یک ساله دولت در حوزه مهاجرت

عوامل شکست و ناکارایی برنامه های دستگاه های اجرایی

بررسی مهم ترین مسائل مهاجرتی کشور؛ ریشه ها و علل
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كشـور ايـران بـه داليـل مختلـف سياسـی، اقتصـادی 

خـاص  موقعيـت  دليـل  بـه  همچنیـن  و  اجتماعـی  و 

ژئوپلیتیکـی، از منظـر جابجايی   هـای بین المللـی به عنوان 

یک كشـور مهاجرفرسـت، ترانزيت و  مهاجر پذیر شـناخته 

داشـتن  بـا  از یک سـو  ایـران  واقـع کشـور  در  می شـود. 

جمعيـت چنـد میلیونـی ايرانيـان خـارج از كشـور واجـد 

ویژگی هـای یـک کشـور مهاجـر فرسـت اسـت. از سـوی 

دیگـر میزبانـی از جمعيـت بزرگـی از پناهنـدگان، مهاجران 

از کشـورهای منطقـه  قانونـی و مهاجـران فاقـد مـدرک 

بـه ویـژه کشـور افغانسـتان، ایـران را در زمـره کشـورهای 

مهاجرپذیـر نیـز قـرار داده اسـت. عـاوه بـر ايـن، فقـدان 

ثبات سياسـی و اقتصادی در كشـورهای همسـايه ی ايران 

و نبـود فرصت های كافی در داخل كشـور بـرای بهره مندی 

از ظرفيـت تمـام نيروی انسـانی داخل كشـور و همچنين 

قـرار گرفتن كشـور در شـرايط تحريم و تنگنـای اقتصادی، 

لـزوم چـاره اندیشـی و اسـتفاده از راه حل هـای خاقانه  در 

حوزه جابجايی های بین المللی سـرمایه انسـانی در کشـور 

را بیـش از پیـش نمایان سـاخته و حكمرانـی مهاجرت در 

كشـور را بـا پيچيدگی هـای بيشـتری همراه نموده اسـت.

مهاجـرت  پديـده  بـه  جهـان  كشـورهای  از  بسـیاری   

و  می كننـد  نـگاه  توسـعه  پـازل  از  قطعـه ای  عنـوان  بـه 

سـعی دارنـد تـا چالش هـا و تهدیدهـای مهاجرتـی را بـه 

فرصت هـای اقتصادی-اجتماعـی و حتی سیاسـی ) قدرت 

نـرم(  ناشـی از آن تبدیـل کننـد. امـا در كشـور ایـران بـا 

توجـه به اينكه سـاليان طوالنـی در معـرض مهاجرت های 

بين المللی قرار داشـته اسـت، متاسـفانه نگاه تهدید محور 

بـه مهاجـرت از سـوی دولتمـردان و سياسـتگذاران  غالب 

بـوده و بـه ایـن حوزه بـه شـكل نظام منـد و فرصت محور 

توجـه جـدی نشـده اسـت. لـذا كمـاكان بـا ايـن پديـده 

بـا رویکـرد قهـری و غیـر سـازنده رفتار می شـود. بـه بیان 

دقیق تـر طـی چهـار دهـه گذشـته، غفلـت و  عـدم آگاهی 

کافـی سیاسـتگذاران ایرانـی نسـبت بـه ابعـاد توسـعه ای 

مسـئله مهاجـرت و منافعـی کـه مهاجـرت می توانـد برای 

کشـور در پی داشـته باشـد، موجـب انفعال و مشـاهده گر 

بـودن صـرف در مدیریـت جریان هـای ورودی و خروجـی 

مهاجـران بین المللـی در کشـور بـوده اسـت. 

اگرچـه طـی چندیـن سـال گذشـته توجـه بـه مسـئله 

بـاال دسـتی  اسـناد  و  گفتمـان حاکمیتـی  در   مهاجـرت 

کشـور تـا حـدودی پـر رنگ تـر شـده اسـت امـا در عمـل 

اقدامـات  بـه  تاش هـا  ایـن  محـدودی  مـوارد  در  جـز 

اجرایـی بـا نتایـج مشـخص عینی منجر نشـده اسـت. از 

ایـن رو فقـدان برنامه ريزی بـرای اسـتفاده از ظرفيت تمام 

نيروهـای انسـانی مسـتعد در داخـل و خـارج از كشـور 

در نسـبت بـا ابعـاد توسـعه  ای و نیازهـای کشـور، حلقـه 

مفقـوده مدیریـت مهاجـرت در ایران اسـت که شناسـایی 

عـزم  نیازمنـد  آن  اجرایی سـازی  و  چالش هـا  فرصت هـا، 

جـدی همـه دسـتگاه های مربوطـه و وجـود هماهنگـی 

بیـن آن هاسـت. توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت که 

مدیریـت جریان های ورودی و خروجـی مهاجران خصوصًا 

متخصـص  انسـانی  نیروهـای  بـه  کـه  بخش هایـی  در 

وابسـته اند، نیازمنـد بسترسـازی و ایجـاد زیرسـاخت های 

الزم و بهبـود چشـم انداز کشـور در شـاخص های مرتبـط 

بـا »جاذبـه سـرزمینی« هسـتند و بـدون آن هـا نمی توان 

امیـد چندانـی به پیشـبرد موفقیـت آمیز این سیاسـت ها 

داشـت. بـه همیـن منظـور در بخـش بررسـی مهم تریـن 

مسـائل مهاجرتـی کشـور صرفـًا بـه توصیـف شـرایط و 

بررسـی علـل و ریشـه ها اکتفـا می شـود؛ چـرا کـه بهبـود 

شـرایط در ایـن مسـائل نیازمنـد بهبـود  وضعیـت کلـی 

کشـور و شـاخص های مرتبط با »جاذبه سـرزمینی« است. 

همچنیـن ایـن نکتـه کلیـدی را در ارزیابـی وضعیـت 

فعلـی مهاجـرت در کشـور می بایسـت در نظـر داشـت که 

وضعیـت بحرانـی کنونـی در حـوزه مهاجـرت، بـه نوعـی 

ماحصـل و برآینـد مجمـوع فعالیـت  دولت هـای گوناگون 

ایـن  نمی تـوان  و  بـوده  گذشـته  دهـه  چنـد  طـول  در 

وضعیـت را صرفـًا نتیجـه عملکـرد کوتاه مدت )یک سـاله( 

دولـت سـیزدهم تلقی نمود. بـا این حال دولتمـردان دوره 

سـیزدهم ریاسـت جمهـوری بایـد در نظـر داشـته باشـند  

کـه چالـش مهاجرت در ایـران به آرامی و بصورت پیوسـته 

در حـال تبدیـل شـدن بـه یـک بحـران ملی اسـت.  

هـر چنـد نشـانه های ایـن بحـران بـه اشـکال مختلف 
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و در حوزه هـای گوناگـون بـرای حاکمیـت و جامعـه قابـل 

لمـس می باشـد و بصورت روزافـزون نمایان می شـود اما 

ابعـاد دقیـق ایـن بحـران بصـورت دقیق روشـن نیسـت. 

چـرا کـه اوالً یـک نهـاد و مرجـع رسـمی رسـیدگی کننـده 

بـه ایـن موضـوع در کشـور وجـود نـدارد و در عیـن حال 

وظایـف و ماموریـت  دسـتگاه های دیگـر نیـز در این حوزه 

روشـن و شـفاف نیسـت. دسـتگاه ها و نهادهـای مختلف 

ممکـن اسـت بـر اسـاس دسـتورات و یـا منویـات ارکان 

اصلـی نظـام ملـزم به رسـیدگی و انجـام اقدامـات الزم در 

ایـن زمینـه گردنـد، امـا بررسـی ها حاکـی از آن اسـت که 

ایـن اقدامـات فاقد اثرگـذاری الزم هسـتند. 

چراکـه همانگونـه کـه در بـاال اشـاره شـد، هـر چنـد 

مهاجـرت پدیـده ای چنـد وجهـی اسـت، امـا در مجموع 

می تـوان آن را در زمـره شـاخص های کلیـدی عملکـردی 

نظـام اداری و حکمرانـی کشـور برشـمرد. لـذا نتیجـه و 

برآینـد فعالیـت و عملکرد دسـتگاه ها و نهادهـای مختلف 

می توانـد در کاهـش یـا افزایش سـطح مهاجرت از کشـور 

اثرگـذار باشـد. برای مثال عملکـرد وزارت آموزش و پرورش 

و وزارت عتـف در زمینـه عرضـه آمـوزش و توسـعه نیروی 

انسـانی ماهـر و تحصلیکـرده در کنار عملکـرد بخش های 

تنظیم گـر بخـش تقاضـای سـرمایه انسـانی اعـم از وزارت 

صمـت و وزارت کار بـه همراه نقش بخش های تسـهیل گر 

و واسـط اعـم از معاونت علمی و فنـاوری و دیگر نهادهای 

سیاسـتگذار و تصدی گـر، منجر به شـکل گیـری و اثرگذاری 

نظـام توسـعه و بکارگیـری اثـر بخـش نیـروی انسـانی در 

کشـور و در نهایـت نگهداشـت و مانـدگاری سـرمایه های 

انسـانی در کشـور می گـردد. بنابرایـن چنانچـه هـر یک از 

اجـزا نظام توسـعه و بکارگیری سـرمایه انسـانی کشـور به 

درسـتی و مطابق بـا نیازهای روز، کارکرد و اثر بخشـی الزم 

را نداشـته باشـند، منجـر بـه برآیند صفر یـا خروجی منفی 

ایـن نظـام و در نتیجـه هدررفـت و یا خروج سـرمایه های 

شـوربختانه  خواهـد شـد.  کشـور  از  خـارج  بـه  انسـانی 

عـدم هماهنگـی  ایـن  از  متعـددی  و شـواهد  نشـانه ها 

و سـوء کارکـرد بیـن دسـتگاه ها در ایـن حـوزه مشـاهده 

می شـود.

 لـذا، میـزان گسـتردگی و تعمیـق پدیـده مهاجـرت و 

اضافـه شـدن آن به فهرسـت طوالنـی ابرچالش هـای ملی 

در آینـده نزدیـک، تا حد زیادی بسـتگی بـه عملکرد دولت 

مسـتقر دارد. لـذا گـزارش پیـش رو بـا رویکـرد ارزیابـی 

عواقـب  و  ریشـه ها  بـه  انتقـادی و هشـدارآمیز نسـبت 

هرگونـه سـهل انـگاری در ایـن زمینـه تهیـه شـده اسـت 

و امیـد اسـت مـورد توجـه و رسـیدگی جـدی مسـئوالن 

ذی ربـط قـرار گیرد.

در ایـن بخـش بـه طـور اختصار، ضمـن اشـاره اجمالی 

بـه ظرفیت هـا و نقـاط قـوت و مزیت سـاز برای کشـور در 

حـوزه مهاجـرت، مهم تریـن مواضـع و برنامه هـای دولـت 

و دسـتگاه های اجرایـی کشـور در زمینـه مهاجـرت مـورد 

بررسـی قـرار می گیـرد و پـس از آن سـه عامـل مهمـی که 

می تواننـد برنامه هـای عملیاتـی دسـتگاه های مربوطـه را 

بـا شکسـت مواجه و عـدم توجیه پذیری آن ها را برجسـته 

سـازد، اشـاره می شود.

در دولت  عملکرد  و  برنامه ها  مواضع،   مرور 
مسائل کلیدی حوزه مهاجرت
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جدول 122- مهم ترين نقاط قوت و مزیت ساز برای کشور در زمینه مهاجرت

جدول 123- مهم ترين اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم در حوزه مهاجرت

وضعیت پیگیری و پیاده سازی بخش مهاجرت در سند تحول نامشخص است (دبیرخانه پیگیری 
کل سند تحول در دولت ایجاد شده است).  

تدوین و ابالغ سند تحول دولت در
 حوزه مهاجرت 

طرح سرشماری اتباع خارجی

تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان 
خارج از کشور

طرح همکاری با متخصصان
 و دانشمندان ایرانی غیر مقیم

طرح همکاری با متخصصان و
 نخبگان بین المللی

تاسیس سازمان ملی مهاجرت

بورسیه نخبگان المپیادهای علمی 

تاسیس رصد خانه ملی گردش نخبگان 

تاسیس شهرک های نخبگانی در 
جوار دانشگاه ها

جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی 
به منظور نگهداشت نیروی انسانی

توسط وزارت کشور در خرداد و تیر ماه ١٤٠١ انجام شده است. 

وضعیت  فعلیبرنامه ها و مواضع دولت

تدوین این قانون در شورای عالی ایرانیان توسط وزارت امورخارجه در دست اقدام است و تا پایان
سال هدف گذاری شده است. 

این طرح که از سال ١٣٩٣ آغاز گشته است، در دولت سیزدهم نیز توسط معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری همچنان در حال انجام است و آمار تجمیعی بازگشتی ها از تراز ٢٢٠٠  متخصص
( تابستان ١٤٠٠) از دانشگاه های برتر جهان به تراز ٢٦٠٠ متخصص ( تابستان ١٤٠١) رسیده است.

این طرح توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ویژه در یک سال گذشته 
انجام شده است:  

•شناسایی بیش از ٤٥٠ نفر از متخصصان و کارآفرینان بین المللی و صدور بیش از ٢٠٠ مورد موفق
 اقامت ویژه

•شناسایی ١٠٠ نفر اول کنکور سراسری امسال افغانستان و جذب ٥٨ نفر از آنان به عنوان بورسیه
•معرفی بیش از ١٠٠ نفر از پزشکان، متخصصان و اساتید افغانستان (که به علت اتفاقات سال 

گذشته به ایران مهاجرت کردند) به وزارت کشور و کمیسیون اقامت ویژه جهت اخذ اقامت ویژه ٣
 ساله که حداقل ٥٥ نفر موفق به اخذ اقامت شده اند. 

الیحه دولت قبل در قالب طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است. 

تصویب آیین نامه در هیئت دولت. 

قانون تاسیس آن توسط دولت دوازدهم ابالغ شده است ولی تصویب اساسنامه و شکل گیری 
رسمی آن هنوز صورت نگرفته است. 

در حال پیگیری توسط بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم

عقد تفاهم نامه بنیاد ملی نخبگان با دانشگاه های مادر ( از جمله دانشگاه شریف) 

ظرفیت ها و نقاط قوت و مزیت ساز

دغدغه مندی و پیگیری مرتب مسئولین عالی نظام پیرامون وضعیت مهاجرت اقشار مختلف بخصوص مهاجرت نخبگان
 ( مثال: پیگیری مداوم مقام معظم رهبری و اشاره و تاکید بر ضرورت رسیدگی به موضوع مهاجرت در دیدارهای 

سالیانه با دانشجویان و نخبگان کشوری)

وجود سوابق مثبت و مثال های موفق و امیدوار کننده پیرامون سیاست گذاری و برنامه ریزی و اقدامات هدفمند
 در زمینه مدیریت مهاجرت در کشور

 ( مثال: برنامه بازگشت متخصصان موسوم به طرح همکاری با متخصصان ایرانی غیر مقیم که توسط معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری  از سال ١٣٩٣ در کشور آغاز شده است و همچنان در حال اجرا و بهبود است)

( ایجاد سامانه های آماری در دستگاه های مختلف اعم از وزات عتف و وزارت امور خارجه پیرامون وضعیت اتباع ایرانی در خارج از کشور)   

اهتمام دستگاه های سیاستی و اجرائی کشور نسبت به تدوین اسناد ملی، تصویب قوانین و اجرای برنامه های کالن در 
حوزه مدیریت جریان های مهاجرتی

 (مثال: تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه و ارائه طرح ایجاد سازمان ملی مهاجرت به مجلس)

شکل گیری ظرفیت های عظیم علمی، مالی و فناوری و فرهنگی در جامعه ایرانیان خارج از کشور که می تواند به عنوان موتور محرک
 توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.
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ارزیابی اقدامات و عملکرد یک ساله دولت در 
حوزه مهاجرت

فعالیت هـای  انجـام  و  برنامه هـا  تدویـن  علی رغـم 

اثربخش و ارزشـمند توسـط دولت در حوزه سیاسـتگذاری 

و مدیریـت مهاجـرت در کشـور، ارزیابی عملکـرد دولت در 

حـوزه مهاجرت نشـان می دهـد که فقـدان درک صحیح از 

موضـوع مهاجـرت، ناکارآمدی و ناهماهنگی دسـتگاه های 

مربوطـه و ضعـف در تیم هـای کارشناسـی فعـال در حوزه 

مهاجـرت کـه ناشـی از فقـدان وجـود یک نهـاد تخصصی 

حکمرانـی در کشـور اسـت، دسـتگاه های اجرایـی کشـور 

را در وضعیتـی از انفعـال و عـدم انسـجام عملکـردی قـرار 

داده اسـت. ایـن امـر در کنار ضعـف اساسـی در مرجعیت 

رسـانه ای کشـور موجـب شـده اسـت کـه دسـتگاه های 

در حـوزه  رویکـرد حـل مسـئله  اتخـاذ  به جـای  اجرایـی 

مهاجـرت در کشـور، تنها بـه رویکردهای دفعـی و مقطعی 

روی آورنـد. فـارغ از وعده هـای دولتمردان و دسـتگاه های 

اجرایـی کـه عملـی شـدن آن هـا در هالـه ای از ابهـام قـرار 

حـوزه  در  دولـت  عملیاتـی  برنامه هـای  مهم تریـن  دارد، 

مهاجـرت در کشـور را می توان به برجسـته شـدن اهمیت 

موضـوع مهاجرت در سـند تحـول دولت به عنـوان یکی از 

موضوعـات مهم نیازمند سیاسـتگذاری،  طرح شناسـایی و 

سرشـماری اتباع خارجی، تشـکیل سـازمان ملـی مهاجرت 

دسـتگاه های  در  نخبـگان  جـذب  آیین نامـه  تصویـب  و 

اجرایـی معطـوف دانسـت کـه در زیـر بـه نقـاط قـوت و 

ضعـف و پیشـنهادات اصاحـی احتمالـی بـرای هریـک 

اشـاره می شـود:

اولیـن نکتـه مـورد توجه در ایـن حوزه این اسـت که از 

میـان همـه موضوعـات مبتابه کشـور موضـوع مهاجرت 

بـه عنـوان یکـی از 37 موضـوع مهـم سیاسـتگذاری مورد 

توجه قرار گرفته اسـت و در سـند تحول دولت به آن توجه 

شـده اسـت و این خـود نوید شناسـایی یکـی از مهم ترین 

ایـران  انسـانی  سـرمایه  سیاسـتگذاری  دسـتورکارهای 

 بـه عنـوان موضـوع اولویـت دار دولـت سـیزدهم اسـت.

در سـندی که با عنوان سـند تحول دولت مردمی از سـوی 

سند تحول دولت در حوزه مهاجرت

رئیـس جمهور منتشـر شـده اسـت، موضـوع مهاجرت به 

عنـوان یکـی از 37 مبحـث سیاسـتی اولویـت دار بـا 12 

راهبـرد و 31 اقـدام مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. تغییر 

رویکـرد عمومـی در این سـند از نگاه تهدید محـور و صرفا 

انفعالـی بـه مهاجرت به نـگاه مزیت سـاز و فرصت محور، 

اگـر در عمـل پياده سـازی شـود، می توانـد منشـا تغییرات 

اساسـی در حکمرانـی این حـوزه گردد.

توجـه بـه هدایـت تحصیلـی دانشـجویان عاقمنـد به 

تحصیـل در خارج از کشـور و اسـتفاده از ظرفیت های بازار 

کار جهانـی و منطقـه ای بـرای پاسـخ گویـی بـه نیازهـای 

شـغلی نیـروی کار ایرانـی و بـه طـور همزمـان اسـتفاده 

جـذب  در  کشـور  دانشـگاه های  مـازاد  ظرفیت هـای  از 

دانشـجویان بین المللـی نشـان دهنـده توجـه واقـع نگر 

بـه حوزه هـای متفـاوت و گاه مغایـر نیاز و ظرفیت کشـور 

در بازارهـای بین المللـی آمـوزش اسـت.

از  بهره منـدی  تسـهیل  روش هـای  بـه  ویـژه  توجـه 

سیاسـت های  و  کشـور  از  خـارج  ایرانـی  متخصصـان 

چرخشـی از دیگـر نکات قابل توجه در این سـند اسـت. از 

طرفـی توجـه به ایجاد سـازمانی متولی در حـوزه مهاجرت 

که سیاسـتگذاری همگـرا در حوزه مهاجرت هـای ورودی و 

بازگشـتی و همچنیـن مهاجرت هـای خروجـی را بـه طـور 

همزمـان مدیریـت کند از نکات مهمی اسـت کـه در حوزه 

حکمرانـی مهاجـرت مغفـول نمانده اسـت. از سـوی دیگر 

توجـه بـه ایجاد پایـگاه جامـع شـاخص های مهاجرتی که 

در ایـن سـند بـه آن اشـاره شـده اسـت، ابـزار الزم بـرای 

پایـش و ارزیابـی سیاسـت ها و برنامه هـای طراحی شـده 

را فراهـم مـی آورد. البته ناگفتـه نماند که بندهـای متنوع 

ایـن سـند که متولیـان متنوعی بـرای اجـرای آن ها تعیین 

زیـادی در  نیازمنـد هماهنگـی و همراهـی  شـده اسـت 

میـان متولیان اسـت که عـزم جدی و همگرایـی زیادی در 

جهـت اجرایـی سـازی آن می طلبـد.

بااین وجود گذشـت حـدود یک سـال از فعالیت دولت 

و پیگیـری مناقشـاتی که در موضوعـات اصلی مطروحه در 

این سـند مانند تشـکیل سـازمان ملی مهاجرت بـا رویکرد 
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توجـه همزمـان به جریـان ورودی و خروجی، حل مسـائل 

امنیتـی فعالیـت ایرانیـان خـارج از کشـور ماننـد تابعیت 

دوگانـه و ارتقـای سیسـتم های ارزیابـی و جـذب مهاجران 

نشـان  امتیـازی  جـذب  سیسـتم  ماننـد  بـاال  باکیفیـت 

اجرایـی دولـت حـول موضوعـات  بدنـه  می دهـد، درک 

اصلـی یکسـان نیسـت و احتمـال اجرایـی شـدن آن در 

بدنـه دسـتگاه های اجرایـی بسـیار پایین اسـت.

بازشـماری   يـا  و  اجـرای طـرح شناسـايی، سرشـماری 

مهاجـران غيرقانونی افغانسـتانی يكـی از اقدامات ضروری 

كشـور ايـران به منظـور شـناخت ويژگی هـای دموگرافيكی 

و بررسـی پراكنـش اتبـاع غيرقانونـی در نقـاط مختلـف 

كشـور در ارديبهشـت تـا تيـر مـاه 1400 بـه اجـرا درآمد.

بـا توجـه بـه افزايـش رونـد ورود مهاجـران فاقدمدرك 

افغانسـتانی بـه كشـور پـس از سـقوط دولت افغانسـتان 

منظـور  بـه  و   ،2021 سـال  در  طالبـان  آمـدن  كار  روی  و 

سـاماندهی اتبـاع فاقدمـدرك در كشـور، طـرح شناسـايی 

و سرشـماری در ارديبهشـت ماه 1401 در سراسـر كشـور به 

اجـرا درآمد. طبـق اظهارات معـاون امنیتـی انتظامی وزیر 

کشـور در چهـارم تيرماه 1401، دو میلیـون و 300 هزار اتباع 

غیرمجـاز خـود را معرفی کردند و مشـخصات یک میلیون 

و ۸00 هـزار نفـر از آن هـا دریافـت و مـدارک کافـی اخـذ 

شـد و بقیـه هـم در نوبت دهـی قـرار گرفتند. با احتسـاب 

يـك میلیـون و 700 هـزار نفـر اتبـاع مجـاز، در مجمـوع 

چهـار ميليـون تبعه افغانسـتانی در در ايـران حضور دارند. 

برآوردهـا حاكـی از ايـن اسـت كـه بيـن 300 تـا ۵00 هزار 

نفـر از اتباع غيرمجاز در طرح شناسـايی شـركت نكرده اند. 

بنابرایـن بـا احتسـاب افـراد شناسـايی نشـده، آمـار اتباع 

افغانسـتانی قانونـی و غيرقانونـی در داخـل کشـور بین 4 

میلیـون و 300 تـا 4 میلیـون و ۵00 هـزار نفر اسـت. 

در  خارجـی  مهاجـران  آمارهـای  اينكـه  بـه  توجـه  بـا 

كشـور بـه روز رسـانی نشـده اسـت و آخريـن آمـار مـورد 

طـرح شناسـايی و سرشماری اتباع غيرمجاز 
افغانستانی در كشور

اسـتناد در ايـن زمينـه مربـوط به سرشـماری سـال 139۵ 

از تعـداد مهاجـران  بـود؛ بـه دسـت آوردن آمـار جامـع 

خارجـی قانونـی و غيرقانونی در كشـور از جمله نرخ رشـد 

جمعيـت، نـرخ جمعيـت در سـن كار و نيـروی فعـال در 

بـازار كار، نـرخ اشـتغال و بيـكاری، نـرخ مواليـد و سـاير 

اقدامـات  از  يكـی  اجتماعـی،  و  اقتصـادی  شـاخص های 

ضـروری در راسـتای برنامـه ريـزی و سياسـتگذاری كارآمد 

اتبـاع خارجـی در كشـور محسـوب می گـردد.  در حـوزه 

موضـوع شناسـايی و يـا سرشـماری از ديـدگاه امنيتی نيز 

كشـور ايـران حائز اهميت اسـت؛ چرا كه بـا افزايش ورود 

آوارگان افغانسـتانی بـه كشـور، نگرانی هایـی در خصوص 

میـان  در  تروریسـتی  و  تنـدرو  گروه هـای  اعضـای  ورود 

آوارگان وجـود دارد و ایـن موضـوع بخصـوص در شـرایط 

امنیتـی  نگرانی هـای  افزایـش  موجـب  می توانـد  فعلـی 

برای کشـور باشـد.

گرچـه بـا فراخوان وزارت كشـور ايـران برای ثبـت نام و 

شناسـايی مهاجـران غيرقانونـی افغانسـتانی، نگرانی هايی 

از سـوی ايـن دسـته از مهاجـران در خصـوص شناسـايی 

و اخـراج آنهـا از ايـران ايجـاد شـد، امـا يكـی از مزايـای 

طرح شناسـايی اين اسـت كـه در صورت شـرکت در طرح، 

بـرای تمامـی اتبـاع فاقـد مـدرک اقامتـی و پناهجویـان 

اقامـت موقـت شـش ماهـه صـادر  برگـه  جدیدالـورود، 

می شـود و در مـدت اقامـت در ايـران به عنـوان مهاجران 

حضـور  اينصـورت  غيـر  در  می شـوند.  شـناخته  قانونـی 

آن هـا در كشـور، غيرقانونـی تلقی شـده و از كشـور اخراج 

شـد.  خواهند 

اثـرات  می توانـد  طـرح  اجـرای  انتقـادی،  ديـدگاه  از 

اقتصادی-اجتماعـی مختلفـی بر جامعه ايـران و همچنين 

جامعه مهاجران افغانسـتانی در ايران داشـته باشـد. اعام 

فراخـوان عمومـی برای ثبت نـام اتباع غيرمجـاز حاضر در 

كشـور و قانونـی سـازی حضـور آن هـا در كشـور می تواند 

جمعيت بسـيار بيشـتری از اتبـاع افغانسـتانی غيرمجاز را 

روانه مرزهای كشـور سـازد. از سـوی ديگر مسـئله اشتغال 

و اسـكان ايـن دسـته از مهاجـران ثبت نـام شـده نيـز در 
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 تشکیل سازمان ملی مهاجرت

كشـور در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد. افزایـش ورود اتبـاع 

غيرمجـاز بـه كشـور با هـدف ثبت نـام در طرح شناسـايی 

و دريافـت اقامت شـش ماهـه، هزینه  های گزافـی از قبیل 

کنتـرل مرزهـا، و اعطای خدمـات و امكانات به اين دسـته 

از افـراد را بـر كشـور تحميـل خواهـد نمـود. بـه عـاوه، 

فعاليـت باندهـای قاچاق بـری بـا افزايـش تقاضـای ورود 

غيرقانونـی بـه كشـور نيز گسـترش خواهـد يافت.

بـه طـور كلـی اظهـار نظـر در خصـوص نحـوه عملكـرد 

نهادهـای ذيربـط در زمينـه اجـرای طـرح سرشـماری، بـا 

ابهاماتـی همـراه اسـت. چراكـه مشـخص نيسـت چـه 

پـس  شـده  شناسـايی  غيرمجـاز  اتبـاع  بـرای  برنامـه ای 

از اتمـام اقامـت شـش ماهـه آن هـا درنظـر گرفتـه شـده 

اسـت. آيـا پـس از اتمـام اقامـت شـش ماهـه از كشـور 

ايـران اخـراج خواهند شـد و يـا در صورت تمديـد اقامت، 

چـه برنامـه ای بـرای اشـتغال، اسـكان و سـاير خدمـات و 

امكانـات آن هـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 

علی رغـم اینکـه کشـور ایـران بـرای دهه هـای متمادی 

پیـش و پـس از انقـاب، همـواره  بـا جریان هـای رفـت 

و برگشـتی مهاجرت هـای بیـن المللـی در قالـب خـروج 

ایرانیـان از کشـور و ورود اتبـاع خارجـی بـه داخل کشـور 

مواجـه بـوده اسـت، بـا ایـن حـال در طـول ایـن دوران، 

متاسـفانه کشـور فاقد یک سیاسـت منسـجم و یـا برنامه 

مـدون در ایـن زمینـه بـوده اسـت کـه نـه تنهـا باعـث 

حـوزه  ایـن  در  اساسـی  چالش هـای  آمـدن  به وجـود 

شـده اسـت، بلکـه منجـر بـه دسـت از رفتـن فرصت های 

اقتصـادی و اجتماعـی متعـدد این حوزه نیز شـده اسـت. 

بـا توجـه به چالش هـای فوق الذکر، در دسـتور قـرار گرفتن 

ايجـاد »سـازمان ملـی مهاجـرت« بـرای کشـور ایـران بـا 

جمعیـت بیـش از ۸۵ میلیـون نفـر در برهه کنونی بسـیار 

مهـم و حیاتـی اسـت امـا در عمـل شـاهد ایـن هسـتیم 

کـه ایـن طـرح بعـد از گذشـت چندیـن سـال و بـه دلیل 

سـهم خواهی دسـتگاه های اجرایـی مختلـف از بعد عملی 

پیشـرفت چندانی نداشـته باشـد.

انـدازی  راه  و  تاسـیس  بـر  مبنـی  اولیـه  پیشـنهاد  در 

بنظـر   1397 سـال  در  ایـران«  مهاجـرت  ملـی  »سـازمان 

بـه  از  چالش هـای فوق الذکـر  می رسـید بخـش مهمـی 

همـراه فقـدان سیاسـت های راهبـردی و همچنین وجود 

یـک نهـاد حاکمیتـی تخصصـی در ایـن حـوزه در کشـور 

پاسـخ داده شـود. امـا متاسـفانه آن الیحـه پیشـنهادی 

” سـازمان ملـی   ایجـاد و تاسـیس  بـه  در حـال حاضـر 

مهاجـرت” بـا تمركز بـر جريان های ورودی )اتبـاع خارجی( 

تقلیـل یافتـه اسـت کـه نـه تنهـا پاسـخگوی بسـیاری از 

چالش هـای فـوق الذکـر نمی باشـد، بلکـه بیشـتر توسـعه 

اتبـاع خارجـی وزارت  اداره کل  تشـکیاتی معطـوف بـه 

کشـور در قالـب یـک سـازمان ملـی اسـت. در حالیکـه 

غفلـت از حـوزه مهاجـرت خروجـی و بازگشـت ایرانیـان 

خـارج از کشـور می توانـد تبعـات منفی زیـادی را به دنبال 

داشـته باشـد. عـدم سیاسـتگذاری فعـال در ایـن حـوزه 

منجـر بـه ایـن خواهـد شـد کـه زمیـِن بـازی بهره گیـری 

از فرصت هـای جمعیـت ایرانیـان مقیـم خـارج، از داخـل 

ایـران بـه خـارج از کشـور منتقـل شـود و جامعـه موطـن 

همچنـان در حسـرت از دسـت دادن و عـدم اسـتفاده از 

سـرمایه هـای انسـانی و مالـی خـود سـوگوار باشـد.

ایـن  در  تخصصـی  سـازمان  یـک  فقـدان  همچنیـن 

حـوزه منجـر بـه ایـن واقعیـت تلـخ شـده اسـت کـه هر 

از چندگاهـی مـا شـاهد مباحـث غیـر کارشناسـی و ارائـه 

طرح هـا و لوایحـی در مجلس پیرامون مسـائل پیچیده و 

چنـد بعـدی مربوط بـه تابعیت و اقامت مضاعـف ایرانیان 

برطـرف  ایـن حـوزه  در  را  نه تنهـا مشـکات  کـه  باشـیم 

نمی نماینـد بلکـه انـدک فرصت هـای باقی مانـده را نیز به 

تهدیـد تبدیـل می کننـد.
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تـصـویـب آیـیـن نـامـه جـذب نـخبـگـان 
در دستگاه های اجرایی

عـوامل شـکسـت و نـاکـارامدی بـرنامـه های 
دستگاه های اجرایی

از ضرورت هـای اساسـی حـال حاضـر،  بی شـک یکـی 

شـئونات  در  نخبـگان  آفرینـی  نقـش  سـهم  افزایـش 

مختلـف کشـور بـه ویـژه در دسـتگاه های اجرائـی اسـت 

کـه خوشـبختانه در سـال جـاری مـورد تاکیـد مقامـات و 

مسـئولين دولتـی قـرار گرفتـه اسـت. تصویب آییـن نامه 

جـذب نخبـگان نویـد بخـش تسـریع رونـد بهره منـدی از 

ظرفیت هـای نخبگانـی در کشـور اسـت. بـا ایـن حـال، 

فرآینـد جـذب نخبـگان در  کنـار تصویـب و تسـهیل  در 

دسـتگاه های اجرائـی کشـور، مجموعـه نـکات دیگـری را 

نیـز مـی تـوان مـد نظـر قـرار داد کـه در ادامه بـه یکی از 

مهم تریـن آن هـا بـه اختصـار اشـاره می شـود.

بركسـی پوشـيده نيسـت كـه دسـت يافتـن به رشـد و 

توسـعه در همـه ابعـاد آن نيازمنـد بهره گيـری از ظرفيـت 

تمامی سـرمایه های انسـانی کشـور  بصورت فرابخشـی و 

 فـارغ از دغدغه هـای جناحـی و بخشـی )دسـتگاه متبوع(

 و در راسـتای منافـع و مصالـح بلنـد مـدت کشـور اسـت. 

 درحالی که مسـئوالن كشور به درستی و دلسوزانه بهره گيری 

از ظرفيـت تمـام متخصصـان و نخبـگان را از اصلی تريـن 

ملزومـات رشـد و توسـعه كشـور قلمـداد می كننـد، امـا 

در عمـل شـاهد آن هسـتيم كـه برخـی از جريانـات بـا 

محدودیت هـای  و  تنش هـا  ايجـاد  و  برچسـب زنی 

باموضـوع، سـهوًا یـا تعمـدًا  ظرفیت جـذب و بهره گیری 

حداکثـری از جامعـه نخبـگان در كشـور را محـدود مـی 

نماينـد. بی شـك تسـری ايـن نـگاه در سـطح حكمرانـی 

كشـور و پافشـاری بـر ايـن رويكـرد جـذب بخشـی یـا 

دیگـر  بخش هـای  مهاجـرت  جـز  نتيجـه ای  حداقلـی، 

كشـور  بـه  كـه  متخصصانـی  دلسـرد شـدن  و  نخبـگان 

بازگشـته اند نـدارد. بديهـی اسـت كـه بخـش زيـادی از 

راه حل مسـئله و توسـعه و پيشرفت كشـور در موضوعاتی 

كـه طـی سـال های اخيـر بـه سـمت بحرانـی شـدن گام 

حداکثـری  ظرفیـت  از  اسـتفاده  نيازمنـد  برداشـته اند، 

 نخبگانـی اسـت كـه بعضـًا ممکـن اسـت سـایق و یـا

 دیدگاه هـای مختلفـی داشـته باشـند. بی شـك اسـتمرار 

 رويكردهای بهره گیری بخشـی از نخبگان برای كشـوری كه 

طـی چند دهه گذشـته بـا افتـادن در دام دوگانه "خودی و 

غيرخودی" فرصت اسـتفاده از ظرفيـت حداکثری نخبگان 

پيشـرفت كشـور  و  توسـعه  در  بـه مشـاركت  عاقه منـد 

را از دسـت داده، تنهـا بـه معنـای پرداخـت هزينه هـای 

 بيشـتر در راه دسـتيابی به رشـد و توسـعه و چه بسـا دور 

تصویـب  و  اسـت  آتـی  محـدود  فرصت هـای  از  شـدن 

آیین نامـه  بـرای جـذب نخبـگان در دسـتگاه های اجرایی، 

انگیـزه ای بـرای شایسـتگاِن بی رغبـت بـرای ایفـای نقش 

در دسـتگاه های اجرایـی ایجـاد نخواهـد کـرد.

 1   درک نادرسـت دسـتگاه های اجرایی و سیاستگذاران

از علل و ریشه های مهاجرت در کشور

 بدون شـک عدم اشـراف کامل و فقدان نیروی تخصصی 

و زبده دسـتگاه های اجرایی و سیاسـتگذارن کشـور از علل 

و ریشـه های متنوع مهاجرت در میـان گرو ه های اجتماعی 

ناکارآمـدی  از مهم تریـن دالیـل  ایـران،  مختلـف جامعـه 

سیاسـت ها و عـدم دسـتیابی بـه موفقیـت در برنامه های 

فعلـی و آتـی مهاجرتـی در کشـور اسـت. به عبـارت دیگـر 

درحالـی کـه عمـده دالیـل تشـدید مهاجـرت در کشـور و 

همچنیـن افزایـش میـل و تصیم بـه مهاجـرت مربوط به 

کان عوامـل  اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی اسـت، امـا 

سیاسـت ها و برنامه هـای اجرایی کشـور در حوزه مهاجرت 

بـدون توجـه بـه کان عوامـل  تشـدید کننـده وضعیـت 

بخشـی  برنامه هـای  بـه  معطـوف  موجـود،   نابسـامان 

و جزیـره ای دسـتگاه های مختلف در کشـور اسـت. این در 

حالـی اسـت که بدون بهبـود وضعیت کلی کشـور در همه 

زمینه هـا و ایجـاد تغییـر مثبت  در شـاخص های مرتبط با 

چشـم انداز و جاذبـه سـرزمینی نمی توان امیـد چندانی به 

کارایـی سیاسـت های مهاجرتـی و حفظ، جـذب نیروهای 

انسـانی و بازگشـت متخصصان به کشـور داشت.
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نیـروی  جابه جایی هـای  بـر  آن  بلندمـدت  و  کوتاه مـدت 

انسـانی بـا کیفیت موجب شـده سیاسـت ها و برنامه های 

کشـور در حـوزه نیـروی انسـانی و بـه تبـع آن درحـوزه 

نداشـته  جهانـی  روندهـای  بـا  نسـبتی  هیـچ  مهاجـرت 

باشـد؛ بـه نظـر می رسـد نیـاز بـه مراکـز پژوهشـی فعـال 

در حـوزه آینـده پژوهـی و سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی 

رو بـه آینـده از نیاز هـای جـدی ایـن حـوزه اسـت. عـاوه 

بـر غفلـت از روندهـای جهانـی و عـدم پیوسـتگی آن ها با 

سیاسـت های جمعیتی، آموزشـی و بازار کار کشـور مسئله 

دیگـر فقـدان آگاهـی و ناهماهنگـی دسـتگاه های اجرایی 

از برنامه هایـی اسـت که در حـوزه مهاجرت کشـور در حال 

اجرا شـدن اسـت.

  3    فقـدان نهـاد تخصصـی در حوزه مهاجرت در کشـور

بــرای مواجـه با پدیــده ای همچـون مهاجرت کــه ابعاد 

گوناگونــی  اجتماعــی  و  اقتصـادی  اثــرات  و  مختلـف 

دارد، نیازمنــد ظرفیت ســازی و توســعه سیســتم های 

تخصصــی پشــتیبان اعـم از نهادهــای سیاسـت پژوه و 

سیاسـتگذار، مؤسســات آموزشـی و پژوهشـی، سـازمان 

جامــع  و سیســتم  داده  پایــگاه  و  حرفـه ای  اجرایــی 

اطاعـات در حـوزه مهاجرت هســتیم. کارکرد و خروجــی 

نهادهـای تخصصـی مهاجرتــی ایــن اســت کــه اول 

از همــه در هــر برهــه ای از زمــان می تـوان شــناخت 

دقیقی از وضــع موجود مهاجــرت در کشــور بـه دسـت 

آورد و عـاوه بــر نهادهــای تصمیم گیــر و تصمیم ســاز 

اطاع رسـانی دقیق و شــفافی نیــز بــه جامعــه ارائــه 

کــرد. در گام بعـدی نیـز بــا اتکا بـر این شـناخت دقیـق 

از وضــع موجود نســبت بــه تحلیـل شــرایط و تجویـز 

راهکارهــای مهاجرتــی کشـور اقــدام الزم را انجـام داد. 

شــوربختانه علیرغـم سـابقه چنــد دهـه ای حساسیت و 

دغدغه مندی نسـبت به پدیده مهاجــرت در کشــور، هیچ 

یک از نهادهــای تخصصی فوق الذکــر، تاكنون در کشــور 

ایجــاد نشــده و یــا به طـور کامــل شــکل نگرفته انـد. 

درواقع در حـال حاضر هیـچ اتـاق فکـر، دانشـکده، گـروه 

آموزشــی و رشــته تحصیلــی، پژوهشــکده و موسسـه 

2   ناکارآمـدی و ناهماهنگـی بین دسـتگاه های اجرایی 

وجـود ضعف هـای جـدی در پیـاده سـازی هماهنـگ و 

همـه جانبـه برنامـه توسـعه صنعتـی اقتصادی در کشـور 

و نیـز فقـدان چشـم انـداز روشـن و مشـخص توسـعه 

نیـروی انسـانی بـرای بخش هـای مختلـف )بـرای مثـال 

پیش بینـی نیـاز فعلـی و آتی کشـور در حـوزه متخصصان 

ICT، حـوزه های پزشـکی، فناوری های پیشـرفته و پیشـرو 

همچـون هـوش مصنوعـی(، در نتیجـه برنامـه ای مدونی 

برنامه ریـزی  درچارچـوب  مهاجـرت  سیاسـت های  بـرای 

انسـانی  در کشـور  بلنـد مـدت و کوتـاه مـدت نیـروی 

منجـر بـه فقـدان برنامه  ای مـدون شـده اسـت.  برآیند و 

خروجـی ایـن مـوارد، در عمل منجـر به اجـرای برنامه های 

بـا اثربخشـی پائین و بصورت بخشـی و جزیره ای توسـط 

دسـتگاه های اجرایـی اسـت.

کشـورها بـا توجـه بـه برنامه هـای توسـعه اقتصـادی- 

اجتماعـی خـود و نیازهـای آن، بـه تنظیـم سیاسـت های 

آمـوزش و نیـروی انسـانی و بـازار کار خـود می پردازنـد 

و در ایـن راسـتا برنامه هـای خـود را بـرای دریافـت یـا 

ارسـال نیـروی کار مهاجر تنظیـم می نماینـد. پارادایم های 

توسـعه ای و نظـام اقتصـادی کشـورها بـر مکانیسـم های 

بـازار کار و بـازار آموزش هـای مهارتـی آن هـا اثـر می گذارد 

حـوزه  دو  ایـن  اجرایـی  برنامه هـای  و  سیاسـت ها  و 

به صـورت بـه هـم پیوسـته و یکپارچـه عمل می کنـد. اين 

در حالـی اسـت كـه كشـور ايـران فاقـد چنيـن كلی نگـری 

در برنامه هـای كان اقتصـادی و آموزشـی خود می باشـد. 

حـوزه مهاجـرت از جملـه حوزه هـای بـا پویایی بسـیار باال 

اسـت؛ از همیـن رو نه تنها تحوالت اقتصـادی داخلی بلکه 

روندهـا و تحوالت اقتصـادی جهانی پیشـران های موثری 

در مهاجـرت هسـتند و تناسـب برنامه هـا و سیاسـت های 

کشـور بـا ایـن تحـوالت میـزان ورود و خروج مهاجـران را  

برنامه هـای موثـر  البتـه، سیاسـت ها و  تعییـن می کنـد. 

تنهـا درحـوزه مهاجـرت نیسـتند و سیاسـت های حـوزه 

آمـوزش و اشـتغال نیـز به شـدت در ایـن حـوزه موثراند.

آثـار  و  کار  بـازار  جهانـی  روندهـای  بـه  توجـه  عـدم 
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تحقیقاتــی، مرکـز یــا پایــگاه داده آمــاری مهاجــرت 

در کشــور وجــود نــدارد و یــا به طـور مـوردی و ناقص 

شــکل گرفته اســت. نتیجـه طبیعـی فقــدان نهادسـازی 

تخصصـی در حــوزه مهاجـرت این خواهد شــد که ما در 

حــال حاضر به جــز تعـداد انگشت شــماری از محققـان 

و اســاتید دانشــگاهی کـه بنـا بـر عایـق شــخصی در 

حــوزه مهاجرت فعالیــت می کننــد، نیــروی آموزشـی و 

پژوهشـی حرفـه ای تربیـت شـده در ایـن حـوزه نداریـم. 

ســازمان اجرایـی حرفــه ای در حـوزه مهاجـرت در کشـور 

شــکل نگرفتـه و لـذا بدنـه کارشناســی زبـده نیـز وجود 

نــدارد. پایـگاه آمـاری و پیمایــش دوره ای منظمـی نیـز 

در حــوزه مهاجرت در کشــور ســامان نیافته و لذا داده و 

اطاعات دسـت اول نیز در کشــور تولید نمی شــود. برای 

اســتفاده و تحلیـل داده هـای قابـل دسـترس در منابــع 

و مراجــع آمــاری بین المللـی نیـز بــه دانـش و تجربـه 

در حــوزه مطالعــات مهاجرتـی نیاز اســت که بـا توجـه 

بــه فقــدان بدنــه کارشناســی در کشـور، ایــن کار نیـز 

به درســتی انجــام نمی شــود. از جمله معدود نهـادهای 

دفتــر  نیـز،  کشــور  در  فعــال  مهاجرتــی  تخصصــی 

نمایندگی ســازمان بین المللــی مهاجرت در تهران اسـت 

کــه فعالیــت شــاخص و چشـمگیری درزمینــه تولید و 

انتشــار آمــار مهاجرتـی ایــران و یا تبییــن چالش ها و 

دسـتاوردهای حــوزه مهاجـرت ایـران در داخـل و خـارج 

از کشــور نمی نمایــد. نتیجـه مــوارد فوق الذکـر جملگی 

ایـن اســت کـه مــا در داخل کشــور، ظرفیــت نهادی و 

کارشناســی جهـت تولیـد داده آمــاری، تجزیه و تحلیـل 

آمــاری و تجویـز راهــکار سیاسـتی و برنامه های اجرایـی 

در زمینــه مهاجــرت را شــکل نداده ایم.

طی چند سـال گذشـته تنهـا تاش عملی برای تشـکیل 

یـک سـازمان تخصصـی در حـوزه حکمرانـی مهاجرت در 

کشـور، مباحـث مربـوط بـه سـازمان ملی مهاجرت اسـت 

کـه ایـن موضـوع نیـز پـس از کـش و قوس های فـراوان 

در دولـت قبـل و دولـت کنونـی هنـوز بـه نتیجه نرسـیده 

اسـت و در وضعیت نامشـخصی قـرار دارد.

در پایـان ایـن بخـش مجموعـه نـکات زیر را مـی توان 

جمـع  بنـدی نمود: 

متاسفانه دستگاه  های مختلف کشور نسبت به ماهیت  	

و جایگاه و ساختار سازمان ملی مهاجرت اختاف نظر جدی 

دارند. 

 علی رغم اینکه همه دستگاه ها نسبت به »رویکرد بخشی«  	

 در حوزه مهاجرت اعام نگرانی می نمایند، اما در عمل ما شاهد 

 همگرائی و همکاری سازنده در جهت نزدیک نمودن دیدگاه ها 

و رفع مشکات اساسی کشور در این زمینه نیستیم.

علی رغم اینکه برخی از دستگاه ها به تجربیات و مدل های  	

از این حقیقت  اما  سایر کشورها اشاره و استناد می کنند، 

که شرایط و وضعیت استثنائی کشور ایران )در زمینه ورود 

و خروج مهاجران( ایجاب می کند که ساختار و راهبرد ویژه 

و اختصاصی خود را در پیش بگیرد، غالبا غافل هستند.

حوزه  	 در  کشور  مباحث  عمده  که  می رسد  به نظر 

سیاستگذاری فاقد شواهد متقن که به عنوان چراغ راه عمل 

می کنند، هستند و این فقدان شواهد باعث شده است که 

از دیدگاه ها و رویکردهای اجرائی در کشور قرابت  برخی 

زیادی با واقعیت های داخلی و بین المللی نداشته باشد.

ابعاد  	 بررسی  پیرامون  مختلف  جلسات  در   متاسفانه 

و  کارشناسی(، مطالب  و  عالی  در کشور )سطوح  مهاجرت 

بدون  فی المجلس  و  فی البداهه  بصورت  بیشتر  مباحث 

شکل گیری مباحث کارشناسی فاقد گزارشات مستند اعم از 

پیوست های امنیتی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی صورت 

می گیرد که این عارضه مانع از اثر بخشی جلسات و رسیدن 

به خروجی کارآمد و مشخص می شود.

ساماندهی  	 زمینه  در  ملی  سازمان  یک  داشتن  برای 

ایجاد  نیازمند  کشور  کشور،  در  مهاجرت  موضوع 

جهت  هوشمند  پایگاه  همانند  پشتبانی   زیرساخت های 

تهیه و تدوین شواهد آماری و یا اتاق فکر منسجم جهت 

تهیه گزینه سیاستی مطلوب به همراه راهکارهای اجرائی 

کارآمد با  همراهی و تعامل سازنده تک تک دستگاه ها به 

منظور تقویت ضمانت اجرائی برنامه ها و راهکارها است 

که با مقدورات و مباحث فعلی دور از دسترس می نماید. 

موضوع  	 از  ارزش افزائی  به  مربوط  مباحث  متاسفانه 

نخبگان  گردش  و  چرخش  زمینه  در  بخصوص  مهاجرت 

اعم از بازگشت متخصصان ایرانی خارج از کشور، هدایت 

تحصیلی و مهاجرت نیروی کار و سرمایه انسانی متمایل 

در  بین المللی  انسانی  سرمایه های  جذب  مهاجرت،  به 

داخل کشور، در نظرگاه و رویکردهای دستگاه های مرتبط 
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کامل  بطور  یا  و  کمرنگ  کشور  در  مهاجرت  موضوع  با 

مغفول مانده است. به نظر می رسد که بنیاد ملی نخبگان 

رویکرد سنتی و  این  فناروی در تغییر  و  و معاونت علمی 

نقش  پیش  از  بیش  بایست  می  مهاجرت  انگاری  تهدید 

آفرینی فعال داشته باشند.

موضوع مهاجرت های داخلی با توجه به تغییرات اقلیمی و   	

 ضرورت دانش بنیان نمودن  بخش هايی همچون کشاورزی 

 در جهت مقابله با اثرات مخرب این پدیده و همچنین اثرات 

 آن بر پویائی های جمعیتی داخلی و بین المللی در کلیات مباحث 

مغفول مانده است.  

بررسـی مهـم تریـن مسائل مهاجرتی کشور؛ 
ریشه ها و علل

    جریان مهاجرت های خروجی

مهاجـرت نشـان می دهـد كه بی ثباتـی اقتصادی  و شـیوه 

حکمرانـی و مملکـت داری در غالب گروه هـا ازجمله عوامل 

اصلـی مؤثـر بـر تمایل بـه مهاجرت بوده اسـت. 

ایـن  در  شـده  بررسـی  مهـم  شـاخص های  دیگـر  از 

اسـت.  سـرزمینی«  جاذبـه  و  انـداز  »چشـم  پیمایش هـا 

جاذبـه  و  چشـم انداز  بـا  مرتبـط  شـاخص های  بررسـی 

سـرزمینی كـه از عوامـل مختلفـی همچـون فراهـم بـودن 

شـرایط ایفـای نقـش در فرآیند توسـعه و پیشـرفت ایران، 

مفیـد و مؤثـر بـودن در ایـران یـا خـارج، احسـاس تعلـق 

ایرانیـان نسـبت به تابعیت خـود و تصور نسـبت به آینده 

کشـور تأثیـر می پذيـرد، نشـان از وضعیـت نامطلـوب این 

شـاخص در میـان ذهنیـت ایرانیـان دارد.در کنـار عوامـل 

تشـدید کننده داخلـی کـه نقـش اصلـی را در افزایش میل 

مهاجرتـی  موج هـای  تشـدید  و  کشـور  در  مهاجـرت  بـه 

ایفـا می کننـد، کان برنامه هـای توسـعه ای و برنامه هـای 

چشـم انداز سـاز کشـورهای رقیب و همسـایه نیز بر خروج 

سـرمایه و نیـروی انسـانی از کشـور تاثیر بسـزایی داشـته 

. ست ا

يـا  مهاجرتـی  موج هـای  شـكل گيری  ترتیـب  هـر  بـه 

تشـديد مهاجـرت در ميـان گروه هـای اجتماعـی مختلـف 

همگـی نشـانه ای از فشـارها و نارضایتـی اقشـار مختلـف 

مـردم از ابعـاد اقتصـادی، سياسـی، اجتماعـی و فرهنگـی 

نظـام حكمرانـی كشـور اسـت و بی توجهـی به ريشـه های 

اجتماعـی  گروه هـای  در  نارضايتی هـا  ايـن  شـكل گيری 

بـه  دوری  چنـدان  نـه  آينـده ی  در  می تواننـد  مختلـف 

عنـوان پيشـران های قـوی مهاجـرت از كشـور بـا قـدرت 

بيشـتری بـروز و ظهـور پيـدا كننـد. بی شـک بـدون بهبود 

كيفيـت حكمرانـی و ترسـیم چشـم انداز روشـن باورپذیـر 

از وضعیـت آتـی کشـور نمی تـوان اميـد چندانـی بـرای 

تشـديد  و  داشـت  كشـور  انسـانی  سـرمايه های  حفـظ 

را وارد مرحلـه  ايـران  شـرايط موجـود می توانـد جامعـه 

نشـانه های  نمايـد.  مهاجـرت  در  غيرقابل كنترل تـری 

میـان  در  خروجـی  مهاجـرت  رونـد  تشـدید  از  روشـنی 

گروه هـای مختلـف اجتماعـی اعـم از فـارغ التحصیـان، 

 نیروهای انسـانی متخصـص، برگزیدگان ورزشـی، صاحبان 

بخش هـا  دیگـر  و  کسـب و کارها  حـوزه  در  فعـال  ایـده 

می شـود.    مشـاهده 

افزایـش میـل و تصمیم به مهاجـرت درمیـان گروه های 

بـا  مرتبـط  شـاخص های  کاهـش  اجتماعـی:  مختلـف 

"چشـم انداز و جاذبه سـرزمینی" و افزایـش "میل و تصمیم 

بـه مهاجرت" در میان گروه های مختلـف اجتماعی از جمله 

نـکات قابـل تاملـی هسـتند، کـه از نتایـج پیمایش هـای 

صـورت گرفتـه توسـط رصدخانـه مهاجرت ایران به دسـت 

اسـت. آمده 

گرفتـه توسـط  نتایـج پيمايش هـای محـدود صـورت 

و  ميـل  سـنجش  به منظـور  ايـران  مهاجـرت  رصدخانـه 

تصميـم بـه مهاجـرت در ميـان چهـار گـروه "دانشـجویان 

و فارغ التحصیـان دانشـگاهی"،  "فعالیـن کسـب وکارها"، 

"دانشـجویان خارجی در ایران" و "پزشـکان و پرستاران" كه 

در تابسـتان سـال 1401 انجام شـده اسـت، نشـان می دهد 

كـه ميـل بـه مهاجـرت در ميـان تمـام گروه های ذکر شـده 

)به غیـر از پزشـکان و پرسـتاران( باالتـر از 60 درصـد بـوده 

ست.  ا

اگرچـه بـاال بـودن عـدد ميـل بـه مهاجـرت لزومـًا بـه 

تـرك كشـور منجر نمی شـود امـا بايد ايـن نكتـه را مدنظر 

قـرارداد كـه افزايـش ميل بـه مهاجـرت خصوصـًا در ميان 

جامعـه تحصیل کـرده و متخصـص ايـران، بـه دليـل اينكه 

ايـن افـراد توانايی و شـرايط مناسـب تری بـرای جابه جايی 

و مهاجـرت دارند، ممكن اسـت با احتمال خيلی بيشـتری 

بـه تـرك وطن منجـر گردد. بررسـی عوامل مؤثر بـر ميل به 
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بيسـت كشـور اصلـی پناهنـده و پناهجو فرسـت حاكی از 

بحرانـی بـودن وضعيـت خـروج غيرقانونی اتبـاع ايرانی از 

كشـور اسـت. به مـوازات افزايش خـروج غيرقانونـی اتباع 

ايرانـی از كشـور و تقاضـای پناهندگـی در سـاير كشـورها، 

نيـز در  فعاليـت گروه هـای غيرقانونـی قاچـاق مهاجـران 

كشـور گسـترش يافته كـه اين امـر در درجه اول بـه عنوان 

تهديـدی بـرای خود مهاجـران و در مقيـاس كان تهديدی 

بـرای امنيـت ملی كشـور محسـوب می گـردد. بسـياری از 

مهاجـران ايرانـی كـه از طريـق كانـال پناهجويی اقـدام به 

مهاجـرت می كننـد، بـه دليل عـدم آگاهی كافـی از خطرات 

مهاجـرت از مسـير غيرقانونـی در دام موسسـات قاچـاق 

افتـاده و چه بسـا در اين مسـير با صـرف هزينه های گزاف 

جـان و مـال خـود را نيز از دسـت می دهند. از سـوی ديگر 

ایـن افراد مسـتعد اتصال به شـبكه های معانـد عليه ايران 

بـرای دریافـت وضعيت پناهندگی هسـتند که ايـن امر نيز 

بـه نوبـه خود پتانسـيلی بـرای تهديـد امنيت ملی كشـور 

محسـوب می شـود.

پناهنـدگان  و  پناهجویـان  زمینـه  در  دولـت  عملكـرد 

ایرانـی چندان شـفاف نیسـت. اگرچـه وزارت امـور خارجه 

بـه عنـوان نهـاد متولی، پيگيـری مسـائل حقوقی و سـاير 

دارد  برعهـده  را  ايرانـی  پناهجويـان  بـه  مربـوط  مسـائل 

و بـه عنـوان نمونـه در ایـن راسـتا  سـامانه ای راه انـدازی 

نمـوده كـه هـر يـك از اتبـاع ايرانـی سـاكن در خـارج از 

كشـور كـه خواهان بازگشـت به كشـور هسـتند، می توانند 

در ايـن سـامانه تشـكيل پرونـده داده و بـا بررسـی پرونده 

و سـوابق آن هـا، امـكان بازگشـت بـه كشـور بـرای آن هـا 

فراهـم  شـود ولی بـه دلیل عدم شـفافیت، میزان اسـتقبال 

 از ایـن سـامانه و میـزان موفقیـت وزارت خارجـه در حـل 

ارزیابـی  مسـائل پناهنـدگان و پناهجویـان ایرانـی قابـل 

نیسـت.

  تشـدید جریان های پناهجوفرسـتی و ثبـت پناهندگی 

از مبدا ایران

اگرچه كشـور ایـران در چند دهه گذشـته از نظر میزبانی 

سـطح  در  همـواره  بین المللـی،  آوارگان  و  پناهنـدگان  از 

جهانـی مـورد توجـه بـوده اسـت، امـا در سـال های اخيـر 

بـه ويـژه از سـال 201۵ بـه ايـن سـو، همزمـان بـا افزايش 

مـوج پناهجويـی در سراسـر جهـان، ايـران به عنـوان يكی 

شـده  مطـرح  جهـان  در  فرسـت  پناهجـو  كشـورهای  از 

اسـت. طبـق آخريـن آمارها در سـال 2021، كشـور ايـران با 

قـرار گرفتـن در جايـگاه بيسـتم، بيشـترين تعداد افـراد در 

وضعيـت پناهندگـی و پناهجويی در سـطح جهان داشـته 

اسـت. اتبـاع ايرانـی در سـال 2021 ميـادی، 20.۵ هـزار 

درخواسـت پناهندگـی در كشـورهای مختلـف بـه ثبـت 

رسـاندند كـه اين ميزان نسـبت به سـال 2020، افزايش 2۵ 

درصـدی داشـته اسـت. كشـورهای بريتانيا، آلمـان، كانادا، 

تركيـه و اسـتراليا ميزبان بيشـترين متقاضيـان پناهجويی 

ايرانـی در سـال 2021 بوده انـد. نكتـه قابل توجه اين اسـت 

كـه از سـال 2016 بديـن سـو پناهجويـان ايرانـی بـا ثبـت 

حـدود 10 هـزار درخواسـت جديـد پناهندگـی، در جايـگاه 

دارنـد.  قـرار  بريتانيـا  در  پناهندگـی  نخسـت متقاضيـان 

اگرچـه بخـش عمـده ای از ایـن افـراد، مهاجـران اقتصادی 

هسـتند کـه بـه دلیـل ناتوانـی بـرای مهاجـرت قانونـی 

)متعـارف(، از کانـال مهاجرت هـای پناهجویـی اقـدام بـه 

مهاجـرت بـه کشـورهای دیگـر می نماینـد امـا نكتـه قابل 

تامـل در ايـن اسـت كـه تعـداد آن هـا در بريتانيـا حتـی از 

اتبـاع كشـورهای درگير جنـگ و درگيری مانند افغانسـتان 

و سـوريه نيـز بيشـتر بوده اسـت. 

طـی  ايرانـی  پناهجـوی  هـزار   244 درخواسـت  ثبـت 

سـال های 201۵ تـا 2021 حاكـی از ايـن اسـت كـه همسـو 

بـا افزايـش مـوج پناهندگـی در جهـان، اتبـاع ايرانـی بـه 

داليـل مختلـف از جملـه وضعيت اقتصـادی اجتماعی و يا 

سياسـی كشـور اين مسـير غيرقانونی و پرمخاطـره را برای 

خـروج از كشـور برگزيده انـد. قـرار گرفتـن ايـران در ميـان 
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بی برنامگـی و بالتکلیفـی در پذیرش رسـمی مهاجران و 

سـامان دهی مهاجـران فاقد مـدرک: عاوه بر نبـود برنامه 

مشـخصی در جـذب سـرمایه انسـانی با کیفیـت از خارج، 

ضعـف در کنتـرل مـرزی و سـاماندهی مهاجـران اجبـاری 

یـا فاقـد مـدرک در بحـران اخیـر نشـان از بـی برنامگی و 

باتکیفـی در این حوزه اسـت.

سیاسـت ها، برنامه هـا و روش های اجرایی )سیسـتم ها 

و فرایندهـا( کشـور در خصـوص پذیرش مهاجـران موقت 

 )کاری و تحصیلی و ...(، اقامت بلند مدت و کسـب یا اخذ 

حقـوق شـهروندی هـم در خصـوص مهاجـران داوطلبانـه 

و رسـمی و هـم درخصـوص پناهجویان و مهاجـران فاقد 

مـدرک بسـیار غیر شـفاف، برنامه ریـزی نشـده و اقتضایی 

اسـت و از نظـر روش های اجرایی )سیسـتم ها و فرایندها( 

نیز بسـیار ضعیف اسـت.

 بطور کلی، پس از گذشـت چهاردهه در انقاب اسـامی 

هیـچ فراینـد ثابـت و برنامه ریزی شـده ای بـرای مهاجران 

جهـت دریافـت اقامـت بلندمـدت بـا ثبـات با دسترسـی 

کافـی بـا خدمـات و امکانات شـهروندی و یا اخـذ تابعیت 

 ایـران وجود ندارد، این درحالی اسـت کـه هم اکنون حتی 

کشـورهای  همسـایه )کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس و 

ترکیـه( راه هـای متنوعی را بدیـن منظور و البتـه با اهداف 

عمدتـا اقتصـادی طراحـی کرده انـد. همچنیـن در طـول 

چهـار دهـه از حضور گسـترده پناهندگان در ایـران، یکی از 

مهمتریـن کاسـتی ها در زمینـه سیاسـت گذاری و مدیریت 

مهاجـران، عـدم اتخـاذ سیاسـت بلندمـدت در ارتبـاط بـا 

جـذب و ادغـام در جامعـه ایـران یـا حمایـت از بازگشـت 

پایـدار آن هـا بـه کشـور مبـدأ اسـت. اگرچه در نـگاه کان 

عـدم شـفافیت در زمینـه اعـام سیاسـت کشـور می تواند 

 تمايـل پاييـن ایرانیان خارج از کشـور برای بازگشـت 

 به كشـور : شـواهد بدسـت آمده از پيمايش های محدود

رصدخانه مهاجرت ایـران پیرامون وضعیت میل و تصمیم 

بـه بازگشـت در میان ایرانیان خارج از کشـور در تابسـتان 

1401، حاکی از آن اسـت که حـدود 70 درصد ایرانیان خارج 

از کشـور کـه اکثریـت آن هـا دارای تحصیات دانشـگاهی 

هسـتند، تمایـل "کـم" و "خیلـی کمی" بـرای بازگشـت به 

کشـور دارنـد. ایـن درحالی اسـت کـه تنها 17 درصـد افراد 

تمایـل زیاد و بسـیار زیادی برای بازگشـت دارنـد و مابقی 

نسـبت بـه ایـن موضوع تردیـد دارنـد. همچنیـن حدودا 

 90 درصـداز آن هـا نسـبت بـه وعده هـای حاکمیـت برای 

اسـتفاده از ظرفیـت ایرانیـان خـارج از کشـور خوشـبین 

نیسـتند.

موضـوع اسـتفاده از ظرفیـت ایرانیـان خـارج از کشـور 

و تقویـت ارتباطـات، علمـی، فناورانـه و تجـاری داخـل با 

خـارج از کشـور از جملـه موضوعاتی اسـت که هـر از چند 

گاهـی و بـه ویـژه در ایـام انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

کـه  گفـت  می تـوان  جـرات  بـه  و  می شـود  برجسـته 

تاکنـون هیـچ یـک از دولت ها در کشـور نتوانسـته اسـت 

تـا حـد قابـل قبولـی در دسـتیابی بـه ایـن هـدف موفـق 

عمـل نمایـد. در کنـار بی برنامگـی و انفعـال دسـتگاه های 

از  ایرانیـان خـارج  از ظرفیـت  بهره گیـری  بـرای  مربوطـه 

کشـور، ریشـه اصلی ایـن عدم کامیابـی را در غلبـه رویکرد 

امنیتـی در مواجهـه بـه آنـان، ناتوانـی در اعتمـاد سـازی 

و تناقضـات رفتـاری جسـت و جو کـرد کـه موجب دلسـرد 

شـدن ایرانیـان خـارج از کشـور بـرای همـکاری بـا کشـور 

شـده اسـت. در کنار این عوامـل، عواملی همچـون فقدان 

جذابیت ها و شـرایط نابسـامان کشـور و مشـخص نبودن 

مسـیر کشـور در ارتباطـات بین المللی کـه تبعاتی همچون 

تحریـم و انـزوای بین المللـی را برای کشـور در پی داشـته 

اسـت، موجـب تمایـل پاییـن ایرانیـان خـارج از کشـور 

بـرای همکاری با کشـور به صورت مسـتقیم شـده اسـت. 

از ایـن رو به نظـر می رسـد کـه در حـال حاضـر شـرایط و 

زمینه  هـای الزم بـرای بازگشـت فیزیکـی و دائمـی ایرانیان 

خـارج از کشـور به داخل کشـور فراهم نیسـت و در چنین 

    جریان مهاجرت های ورودی

موجـود  ارتباطـات  انـدک  حفـظ  به منظـور  و  شـرایطی 

از طریـق  ارتبـاط  بهره منـدی و حفـظ  بـاز  سیاسـت های 

برنامه هـای از راه دور و موقـت بهتریـن گزینـه پیـش رو در 

شـرایط فعلی اسـت.  
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یـک رویکـرد سیاسـی و امنیتی باشـد، امـا از نگاهی دیگر 

می توانـد باعـث هـدر رفت منابع، عـدم امکان اسـتفاده از 

ظرفیت هـای آن هـا در بلندمـدت، باتکلیفـی و نارضایتی 

درمیـان آن هـا و سـایر مشـکات در جامعه میزبـان گردد. 

نوسـان سیاسـت ها و عـدم وجـود یـک برنامـه جامـع و 

 بلندمدت، سـبب شـده تا برای سـال های متوالی سیسـتم 

پذیرش پناهندگان1  حتی برای پناهجویان غیرافغانسـتانی 

متوقـف شـود، برخوردهایـی ماننـد دسـتگیری و رد مـرز 

مهاجـران نامتعـارف در مقاطعی تشـدید گردد. 

درمجموع، نیاز مبرم کشـور در ارتباط با سیاست گذاری و 

 حکمرانی در حوزه جریان های مهاجرتی ورودی به خصوص 

در زمینـه مهاجرت هـای اجبـاری، مشـخص نمـودن دقیق 

 سیاسـت ها و برنامه ها است تا در کشور در سطوح مختلف 

 سـاماندهی امـور مهاجران خارجی دچار تضاد یا آشـفتگی 

رویکـرد سیاسـتی و همچنیـن ناهماهنگی هـای اجرائـی 

نباشـیم. البتـه توجـه بـه ایـن موضـوع ضـروری اسـت 

سیاسـت های  اتخـاذ  بـر  عـاوه  معمـوالً  دولت هـا  کـه 

کان، بنابـر شـرایط خـاص بـا در نظـر گرفتـن راهبرد های  

 اصلـی و برنامه هـای کوتاه مـدت نیـز سـعی در مدیریـت 

 و ساماندهی هجوم پناهجویان و مهاجران اجباری خواهند 

داشت.

در زمینـه سیاسـت خارجی نیز شـاهد انفعـال در ارتباط 

بـا پناهنـدگان و مهاجران نامتعارف هسـتیم کـه مهم ترین 

نتیجـه آن ناتوانـی در جـذب منابـع مالی خارجـی کافی و 

متناسـب با هزینه های انجام شـده اسـت. البتـه در زمینه 

جـذب منابع مالـی، عاوه بـر منابع مالی رسـمی همچون 

کمک هـای دولت هـا و سـازمان ملـل بایـد بـر کانال هـای 

جدیـد ازجملـه ظرفیـت بخـش خصوصـی، سـازمان های 

 مردم نهاد، مراکز دانشـگاهی و... نیز مورد توجه قرار گیرند. 

مسـئله ای کـه در چنـد دهـه اخیـر کمتر مـورد توجـه قرار 

اسـت. گرفته 

بـر  نظـارت  و  پایـش  مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر 

بدتریـن  تاثیـر  تحـت  ایـران  داخلـی،  جابه جایی هـای 

1. Refugee Status Determination (RSD)

     مهاجرت درون سرزمينی

خشکسـالی خـود در ۵0 سـال گذشـته قـرار دارد. طبـق 

آمارهـای همیـن مرکـز در سـال 2021 میـادی، 41 هـزار 

نفـر در اثـر بایـای طبیعـی ماننـد سـیل و گـرد و غبـار در 

داخـل کشـور آواره شـده اند. طبـق آمارهـای ایـن مرکـز، 

وقـوع توفان هـای حـاره ای در اوایـل سـال 2021 کـه منجر 

بـه جـاری شـدن سـیل و توفـان گـرد و غبـار در ایـران 

از 2,300 نفـر در اسـتان های  آوارگـی بیـش  شـد، عامـل 

جنوبـی کشـور اسـت. همچنیـن اسـتان های شـرقی بـه 

شـدت تحـت تاثیـر ایـن تغییـرات قـرار دارنـد. بـا توجه 

اسـتان های  در  کشـور  جمعیـت  از  نیمـی  سـکونت  بـه 

 مـرزی و اهمیتـی کـه از لحـاظ امنیتـی برای کشـور دارند، 

خالـی شـدن نواحی مـرزی از جمعیت تهدیدهـای امنیتی 

بین المللـی را تشـدید می کند.

 تغییـرات اقلیمی و گرمایش جهانـی رخداد رویدادهای 

شـدید اقلیمـی نظیـر توفان، سـیل، تگـرگ، خشکسـالی، 

 موج های گرمایی و سـرماهای نابهنگام در کشـور را بیشـتر 

کرده اسـت. این پدیده هـا آوارگی، بی خانمانـی، مهاجرت های 

 کان، بی تابعیتـی، بیـکاری، فقـر و ناامنـی را به دنبال دارد. 

این فرایندها زندگی معیشتی را از بین می برند و انگیزه های 

خـارج شـدن از یـک مـکان خـاص را تغییـر می دهنـد. 

تغییـر اقلیـم همـه بخش هـای اقتصـادی را تـا انـدازه ای 

تحت تأثیـر قـرار می دهـد؛ امـا بخـش کشـاورزی شـاید 

 حسـاس ترین و آسـیب پذیرترین بخـش باشـد. جغرافیای 

ایـران از مناطقـی اسـت کـه از تغییـر اقلیـم تأثیرپذیـری 

باالیـی دارد؛ کاهـش بـارش و افزایش دما کـه از مهم ترین 

شـاخص های تغییر اقلیم به حسـاب می آید، در برخی نقاط 

 کشـور منجر به مهاجرت های دائمی و فصلی شـده اسـت. 

 البته نمی توان ادعا کرد ساکنان مناطقی که در حال از دست 

 دادن جمعیت خود هسـتند، صرفا به دلیل شرایط اقلیمی 

مهاجـرت می کننـد. عوامـل مختلـف اجتماعـی، اقتصادی 

و سیاسـی در مهاجـرت افـراد نقش اساسـی ایفـا می کند. 

و  بـارش  کـم  مناطـق  در  اقلیمـی  بیشـترین جابه جایـی  

نیـز  مهاجرتـی  مقاصـد  امـا  می گیـرد  صـورت  خشـک 

ظرفیـت زیسـتی مناسـبی ندارنـد. در بسـیاری از شـهرها 

در سـال جـاری آبـی، بارندگی ها بسـیار کمتر از حـد نرمال 
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بـوده اسـت. از سـوی دیگـر ذخایـر برخـی سـدها هـم 

جوابگـوی نیـاز مردم نیسـت. گـرد و غبار نیـز نفس برخی 

از شـهرها را بنـد آورده اسـت. هـر کدام از این مـوارد خود 

یـک دلیل بسـیار بـزرگ بـرای مهاجرت های داخلی اسـت. 

پـای  پیـش  جدیـدی  چالش هـای  اکنـون  عبارتـی،  بـه 

مهاجـران اسـت. برخـی به شـهرهای شـمالی مانند گیان 

و مازنـدران می رونـد و برخـی شـاید مهاجـرت فرامـرزی 

داشـته باشـند. تشـدید بحران ریزگردها از سـمت شـرق و 

غـرب بـا مداخله کشـورهای همسـایه چون ترکیـه، عراق، 

سـوریه و تاثیـر اقدامـات افغانسـتان بر جلوگیـری از ورود 

حقابـه هامـون شـرایط زیسـت اقلیمـی را در ایـن مناطق 

بدتـر می کنـد. از آنجایـی  کـه اسـتان هـای واقـع در ایـن 

مناطـق عموما از سـطح توسـعه نیافتگی پاییـن برخوردار 

هسـتند ، مهاجـرت جمعیـت  از مناطـق خشـک و بـی آب 

و در اسـارت توفان هـای گردوغبـار بـه مناطـق شـمالی و 

خـوش آب وهـوا کـه هنـوز آب در اختیـار دارنـد، تشـدید 

می شـود. 

مجمـوع نـکات برجسـته فوق الذکـر در حـوزه  جریـان 

مهاجرت هـای خروجـی، ورودی و همچنیـن مهاجرت های 

داخلـی جملگـی حاکـی از آن اسـت کـه بحـران مهاجرت 

در کشـور ایـران در حـال ورود بـه فـاز گسـترده و عمیـق 

اجتماعـی اسـت کـه مـی توانـد پیامدهـای بسـیار جدی 

در پـی داشـته باشـد. بـا درنظـر گرفتـن ابرچالش هـای 

فعلـی اعـم از تورم، کـم آبی، جمعیت و اشـتغال و غیره، که 

دولـت در حـال حاضر در مواجـه با آن ها دچـار چالش ها و 

مشـکات جـدی اسـت، بنظر می رسـد بحـران مهاجرت در 

آینـده نزدیک به عنـوان یکی دیگـر از ابرچالش های نوظهور 

و اساسـی، کشـور و نظـام حکمرانـی را درگیـر خـود خواهد 

نمـود. پیـش از گسـتردگی بیـش از حـد و غیرقابـل کنترل 

 شـدن چالـش  مهاجـرت در کشـور، به نظـر می رسـد دولت 

و دیگر دسـتگاه های ذی ربط در هماهنگی و تعامل سـازنده 

با یکدیگر، می بایسـت دسـت بـه اتخاذ مواضـع و اقدامات 

عاجـل و اثرگذاری در ایـن زمینه  نمایند.
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جدول 124- آسیب شناسی وضعیت کالن مهاجرت در کشور

عملکرد «مجموع صفر» نهادهای متولی در چرخه توسعه و بکارگیری و نگهداشت سرمایه انسانی در کشور 

تبدیل فرصت های متنوع مهاجرتی پیش روی کشور به تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی

عدم استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی و فرهنگی جامعه ایرانیان مهاجر در خارج و جامعه مهاجران مقیم ایران

بهره برداری کشورهای خارجی، نیروهای معاند و اپوزیسیون از ظرفیت های جوامع مهاجران ایرانی در راستای منافع و اهداف خود  

مدیریت و حکمرانی جریان های کالن ورودی و خروجی مهاجران در کشور

فقدان ارتباط مشخص میان چشم انداز و سیاست های کالن جمعیتی و توسعه نیروی انسانی کشور با 
سیاست ها و برنامه های مهاجرتی

فقدان سازمان یا نهاد فرابخشی مهاجرتی به منظور هماهنگی سیاستی و اجرايی دستگاه های متولی بخشی

فقدان برنامه اقدام ملی مبنای عمل (سند تحول دولت در حوزه مهاجرت مبنای عمل نیست!)
 در حوزه مهاجرت همراه با یک برنامه زمان بندی اقدامات کلیدی ( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)

ضعف بدنه کارشناس مهاجرتی در نهادهای مختلف اثرگذار بر جریان مهاجرت به ویژه در وزارتخانه های 
امورخارجه، عتف، کار و تعاون، کشور  

سیستم لخت و غیر چابک در پاسخ به پدیده های پویای مهاجرتی و و عدم بهره گیری مناسب از فرصت ها

پایش آماری وضعیت مهاجرتی کشور

ضعف بینش و حساسیت در نظام حکمرانی نسبت به  اهمیت و جایگاه شاخص های مهاجرتی در کنار
  شاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی  

فقدان عزم جدی و بسترسازی الزم در دولت برای تولید و انتشار رسمی آمار مهاجرت در کشور

ضعف هماهنگی و همکاری سازنده دستگاه ها و نهادهای رسمی در اشتراک گذاری آمار اندک مهاجرتی موجود

فقدان شاخص ارزیابی اثرگذاری سیاست ها و برنامه های حمایتی در شناسايی، نگهداشت و بازگشت سرمایه های انسانی ایرانی

فقدان شاخص ارزیابی اثرگذاری سیاست ها و برنامه های حمایتی در جذب، ماندگاری و بکارگیری سرمایه های انسانی بین المللی در ایران 

پیشران های مهاجرتی در کشور (نیروهای رانشی و کششی) 

تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی در دوران بازگشت تحریم ها و پاندمی کرونا بر اقشار مختلف اجتماعی  

کاهش  «چشم انداز و جاذبه سرزمینی» از منظر گروه های مختلف اجتماعی اعم از دانشجویان، فارغ التحصیالن،
 متخصصان، اساتید، ورزشکاران 

ظهور برنامه های چشم انداز ساز در مناطق مختلف جهان برای جذب استعدادها و نیروی انسانی بخصوص در کشورهای حوزه خلیج فارس

افزایش نیروهای کششی خارجی برای جذب سرمایه های انسانی ایرانی (فرصت های تحصیلی و کاری درخارج از کشور)

فقدان چشم انداز و برنامه های پیشرو  برای افزایش قدرت رقابت پذیری کشور در بازار جهانی رقابت برای استعدادها 

ضعف در کارآمدی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای نگهداشت سرمایه های انسانی داخلی و جذب سرمایه های 
انسانی بین المللی 

پیامدهای مهاجرتی رویکرد جاری در کشور 

افزایش میل و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار مختلف اجتماعی ایران؛

کم اثر شدن سیاست های کالن جمعیتی کشور در اثر شدت گرفتن عمق و گستردگی مهاجرت های 
خروجی و عدم هدفمندی مهاجرت های ورودی 

ناتوانی کشور در بهره گیری از جریان های ورودی مهاجران تحصیلی، کاری، اقتصادی و خانوادگی و در نتیجه نگاه امنیتی و تهدید محور به
 مهاجران ورودی به جای رویکرد توسعه ای و فرصت محور
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جمع بندی و پیشنهادات

 روندهـای مقطعـی نبایـد سیاسـتگذاران را  از درک اثـر  	

روندهای كالن اقتصادی-اجتماعی بر ریشـه ها و علل مهاجرت 

در میـان اقشـار مختلـف اجتماعـی، و برنامه ریزی فعـال برای 

 جـذب و نگهداشـت نیروی انسـانی داخلـی و خارجـی غافل 

کند.

 بخشـی نگری در سیاسـت گذاری و عـدم توجـه عمیـق به  	

بحران های آبی، محیط زیسـتی و اقتصادی و ارائه راهکارهای 

کوتاه مـدت سیاسـتی از مهم تریـن عوامـل بدبینی مـردم و به 

ویژه نخبگان نسـبت بـه توانمندی حاکمیت نسـبت به فائق 

آمـدن بـر چالش هـای بـزرگ پیـش رو در بلند مـدت و هموار 

کردن مسـیر توسـعه پایدار و آینده روشـن برای کشـور است.  

 کشـورهای همسـایه و کشورهای رقیب به سـرعت درحال  	

 چشـم انداز سـازی و تبلیـغ آن درجهان برای جذب سـرمایه ها 

و نیروی انسـانی از منطقه و جهان هسـتند، اگر ایـران در این 

حـوزه منفعـل عمل کنـد به شـدت دچار خسـران به ویـژه در 

حوزه نیروی انسـانی خواهد شـد. 

برنامه ریـزی دقیق و عملی برای کالن پروژه های چشـم انداز  	

سـاز که نقشـه راه  واقعـی و باورپذیر داشـته باشـند می تواند 

بخشـی از ایـن افـول چشـم انداز را در میـان ایرانیـان ترمیـم 

نمایـد. صنـدوق توسـعه ملـی در ایـن حـوزه می تواند نقش 

بسـیار فعال تری را ایفـا نماید.

راهبردها، برنامه ها و اقدامات پیشنهادی

 1-1   تدوین و پیاده سـازی برنامه های چشـم انداز و امید 

آفریـن کوتـاه مـدت و بلند مدت برای سـرمایه های انسـانی 

کشـور در حوزه هـای مختلـف دانشـگاهیان، متخصصـان، 

ورزشـکاران، هنرمندان، نخبگان سیاسـی و اجتماعی. 

و  دانشـگاهی  فارغ التحصیـان  اشـتغال  تسـهیل    2-1

توسـعه متقارن رشـته های دانشـگاهی بـا نیازهای بـازار کار 

بر اسـاس نقشـه نيازمندی های كشـور در رسـته ها و سطوح 

شـغلی مختلف؛ 

1-3  نگهداشـت دانشـجویان و اسـاتید سـاکن ایـران و 

تقویـت امیـدواری و جاذبـه سـرزمینی در  راهبـرد 1: 
میـان جوانـان، دانشـجويان، تحصيل كـردگان نسـبت به 

چشـم انداز سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی کشـور

جـذب اسـاتید و فـارغ التحصیـان ایرانی خارج از کشـور از 

طریـق ایجـاد واحدهای دانشـگاهی بین المللـی با همکاری 

دانشـگاه های معتبـر و تـراز اول دنیـا در داخل کشـور؛

1-4  هدایـت مهاجـرت تحصیلـی و کاری متخصصـان، 

فـارغ التحصیـان، دانشـجویان و برگزیـدگان المپیادهـای 

علمـی و رتبـه هـای برتر کنکـور از طریـق اعزام پیشدسـتانه 

بـه دانشـگاه های ممتـاز دنیـا بـا هـدف تسـهیل و تقویت 

بازگشـت بـه داخـل کشـور و یـا حفـظ ارتبـاط و تعامـل با 

آن هـا در زمـان حضـور در خـارج از کشـور در حوزه هـای 

اولویـت دار دانشـی و فنـاوری کشـور؛

دانشـجو  اعـزام  مؤسسـات  فعالیـت  سـاماندهی    ۵-1

و نیـروی کار بـه خـارج از طریـق اصـاح قوانیـن و مقـررات 

مربوطـه با هدف توسـعه کانال تبادل رسـمی دانشـجویان، 

محققـان و نیـروی کار ایرانـی در بـازار جابه جايـی تحصیلی 

و بازارهـای کار  منطقـه ای و جهانی از طریـق توافقنامه دو یا 

چنـد جانبـه  با اسـتفاده از ظرفیـت اتحادیه هـای اقتصادی 

بـرای تقویـت جایگاه اقتصادی کشـور در بـازار کار منطقه ای 

)افغانسـتان، ترکیه، عـراق، سـوریه، لبنان(؛

1-6   فرهنگ سـازی و آگاهـی بخشـی مهاجرتـی جوانان 

و کاهش سـطح توقعـات و تصورات دور از واقعيت نسـبت 

به فرهنـگ مهاجرت.

راهبرد 2: توسـعه اکوسیستم بازگشت و چرخش نخبگان 

و افزایـش ضریب آمادگی کشـور برای جـذب متخصصان و 

فارغ التحصیـان، کارآفرینان و صاحبان ایده خارج از کشـور

 2-1 تقویـت بنیـه مالـی و اجرائی پـروژه " طرح همکاری 

بـا متخصصـان ایرانی مقیم خارج از کشـور؛

2-2  رسـیدن بـه تراز جـذب 10 هزار نفـر از متخصصان و 

فارغ التحصیـان، کارآفرینـان و صاحبان ایده خارج از کشـور؛

و  دانشـمندان  متخصصـان،  جـذب  و  شناسـایی   3-2

متخصصـان و کارافرینـان برتـر ایرانـی مقیم خارج از کشـور 

بـا هـدف تسـهیل بازگشـت آن هـا بـه داخـل و یا تسـهیل 

تعامـل و مشـارکت آن هـا در انجـام پروژه هـای اولویـت دار 

داخـل کشـور در قالب طرحـی تحت عنوان "شـکار مغزهای 

ایرانی"؛

2-4  ارتقـاء نظـام اطاع رسـانی و آگاهـی بخشـی بـه 
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ایرانیـان مقیـم خارج نسـبت به برنامه هـای حمایتی دولت 

از نخبـگان علمـی، فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی ایرانـی 

از کشـور؛ خارج 

2-۵  ایجـاد صنـدوق حمایت مالـی ویژه از دانشـجویان 

بـه  متمایـل  کشـور  از  خـارج  ایرانـی  فارغ التحصیـان  و 

حفـظ ارتبـاط و تعامـل بـا داخل کشـور جهت جلوگیـری از 

بهره بـرداری معاندیـن از ایـن خـأ حمایتـی؛

توانمندی هـای  و  ظرفیت هـا  از  بهینـه  اسـتفاده   6-2

اقتصـادی و فرهنگـی جامعـه ایرانیـان مقیـم خـارج بـه 

خصوص نسـل دوم و سـوم از طریق ایجاد شـبکه هوشمند 

ارتباطی و بسـتر پیشـرو تعاملی با آن ها با سـرزمین مادری؛

از  ارتقـاء کمـی و کیفـی سـطح حمایتـی دولـت   7-2

حوزه هـای  در  مقصـد  جامعـه  در  خـارج  مقیـم  ایرانیـان 

مختلف سـرمایه گذاری، قانونی و حقوقی، هدایت شـغلی و 

تحصیلـی ورای ارائـه خدمـات صرفـًا کنسـولی بـه آن هـا 

2-۸ جـذب شـخصیت های برجسـته فرهنگـی، علمـی 

و ورزشـی  ایرانـی خـارج از کشـور بـا اسـتفاده از ابزارهـای 

نویـن و مکانیزم هـای رقابتـی هماننـد صـدور "کارت طایی 

بین المللـی"؛  مانـدگار  چهره هـای 

2-9   افزایش مشـارکت بخش خصوصی و سـازمان های 

و  در همـکاری  اجتماعـی  و دیگـر بخش هـای  مردم نهـاد 

بهره گیـری از ظرفیـت ایرانیـان متخصـص و کارآفرین مقیم 

خـارج از کشـور بوسـیله ارائـه مشـوق های معنـادار همانند 

معافیـت مالیاتـی و سـایر امتیازات؛

بـه  مربـوط  حقوقـی  و  قانونـی  مشـکات  رفـع   10-2

افـراد برجسـته و دانشـمندان  از  رفت وآمـد و بهره منـدی 

ایرانـی بـا تابعیـت مضاعـف 

راهبـرد 3: توسـعه قـدرت نـرم و حـوزه اثر گفتمـان ج.ا. 

ایـران در زمینـه تمـدن نویـن اسـامی در منطقـه از طریـق 

نیـروی  تبـادل  جهـت  مهاجرتـی  فعـال  سیاسـت های 

انسـانی اثرگـذار بـا کشـورها و جـذب نیروهـای عاقه منـد 

بـا  مواجـه  در  در کشـور  باورهـای حاکـم  و  ارزش هـا  بـه 

 برنامه هـای فعـال کشـورهای همسـایه  و منطقـه در ایـن 

زمینه؛ 

3-1  اصـاح و بازنگـری در قوانیـن و مقـررات بـا هـدف 

در  خارجـی  اتبـاع  و  مهاجـران  ظرفیـت  از  بهره منـدی 

سیاسـت های کان جمعیتـی و ادغام اقتصـادی و اجتماعی 

آن هـا در کشـور؛

3-2     راه انـدازی پایـگاه جامـع آمـاری رصـد و پایـش 

وضعیـت مهاجـران ورودی )اتبـاع خارجـی( بـه ایـران؛

3-3  تقویـت ضریـب جـذب متخصصان دیگر کشـورها 

به خصـوص جـذب متخصصـان کشـورهای شـیعه ) بـرای 

مثـال پزشـکان، اسـاتید، تجـار و سـرمایه گذاران ( بـه کمک 

طراحـی سیاسـت ها و برنامه هـای هماهنـگ و اثرگـذار و 

همچنیـن به روزرسـانی و رفع نواقص مقررات جـاری و ارائه 

مشوق؛

3-4 افزایـش ضریـب چرخش نخبگان و سـهم تعامات 

علمـی و فنـاوری و فرهنگـی ایـران در سـطح کشـورهای 

اسـامی و منطقـه از طریـق تقویـت و توسـعه ظرفیـت 

همـکاری با نهادهـای بین المللـی و سـازمان های منطقه ای 

از جمله گروه دی هشـت، اکو و سـازمان همکاری اسـامی؛ 

3-۵  تقویـت فرهنـگ مهاجرپذیـری و ارتقـاء ضریـب 

جـذب و ادغـام فرهنگـی اجتماعـی از طریـق برنامه هـای 

ادغـام فرهنگی اجتماعی مهاجـران ورودی به ایـران به ویژه 

دانشـمندان، متخصصـان و دانشـجویان و طـاب خارجی 

مشـغول بـه کار و تحصیـل در قطب ها و شـهرهای علمی و 

مذهبی داخل کشـور ) همانند قم، مشـهد و تهران و سـایر(؛ 

3-6  بازنگـری و بهبـود شـرایط بورسـیه و ویـزا و تنـوع 

بـرای  تحصیـل  از  پـس  اشـتغال  و  اقامـت  گزینه هـای 

کشـور؛ داخـل  در  بین المللـی  دانشـجویان 

اقامـت کاری  اعطـای  طراحـی کارت شـهروندی و   7-3

بلندمـدت به فارغ التحصیان خارجی برجسـته متناسـب با 

مهـارت و تخصـص آن ها؛

3-۸  طراحـی کارخانـه نـوآوری اجتماعـی و خانه هـای 

خـاق تنـوع فرهنگی  جهت جـذب متخصصان و نـوآوران 

حـوزه محصـوالت فرهنگـی و هویـت سـاز از کشـورهای 

اسامی؛   

3-9   سـاماندهی ورود و اقامـت نیـروی کار خارجـی در 

کشـور بـر اسـاس اجـازه اشـتغال فصلـی و دائمـی از طریق 

اصـاح و تغییـر سیسـتم پذیـرش مهاجـران خارجـی بـه 
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سیسـتم امتیازی بر اسـاس لیسـت نیازمندی های بـازار کار 

ایران؛

آیین نامه هـای  و  قوانیـن  بهبـود  و  3-10  شفاف سـازی 

دسترسـی مهاجـران و اتبـاع خارجـی بـه خدمـات رفاهـی، 

مالـی و اجتماعـی 

 مهاجرت های

کاری-اقتصادی

تسهیل قوانین تابعیت و اقامت برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور
تقویت امیدواری و جاذبه سرزمینی در میان جوانان، دانشجویان، تحصیل کردگان نسبت به چشم انداز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور

افزایش ظرفیت بکارگیری نیروی کار داخلی در بازارکار جهانی
تقویت جاذبه سرزمینی حوزه تمدن ایران اسالمی در سطح کشورهای منطقه و دنیای اسالم

اصالح و تغيير سیستم پذیرش مهاجران خارجی به سیستم امتیازی براساس لیست نیازمندی های بازار کار ایران
ایجاد جریان مستمر رسمی نیروی کار فصلی رسمی بین ایران و افغانستان

فرصت های پذیرش و اقامت ویژه ی کارآفرینان و سرمایه گذاران خارجی

  مهاجرت های

بازگشتی

راهبردها
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تقویــت امیــدواری و جاذبــه ســرزمینی در میــان جوانــان، دانشــجویان، تحصیل کــردگان خــارج از کشــور نســبت بــه چشــم انداز   
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران

    توســعه اکوسیســتم بازگشــت و چرخــش نخبــگان و افزایــش ضریــب آمادگــی کشــور بــرای جــذب متخصصــان و فارغ التحصیالن، 
کارآفرینان و صاحبان ایده خارج از کشور

    باز بهره مندی و تسهیل ارتباط و بازگشت سرمایه های فکری و مادی ایرانیان مقیم خارج

جابه جايی های

تحصیلی  

تدوین و پیاده سازی برنامه های چشم انداز و امیدآفرین کوتاه مدت و بلندمدت
تسهیل اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و توسعه متقارن رشته های دانشگاهی با نیازهای بازار کار

هدایت مهاجرت تحصیلی و کاری از طریق اعزام پیشدستانه به دانشگاه های ممتاز دنیا
ساماندهی فعالیت موسسات اعزام دانشجو از طریق اصالح قوانین مربوطه 

تقویت فرهنگ مهاجر پذیری و ارتقا ضریب جذب و ادغام فرهنگی اجتماعی 

 مهاجرت های

پناهجویی 

بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی مهاجرت و همکاری با سازمان های بین المللی نسبت به جذب منابع مالی بین المللی
حمایت بیشتر در جهت تشویق بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستانی

دسترسی به داده های به روز و دقیق از وضعیت پناهندگان در کشورهای میزبان
ضرورت ایجاد پایگاه داده مهاجرت در کشور

برنامه ریزی در جهت مواجهه و مدیریت ورود احتمالی آوارگان و اتباع غیرمجاز
تغيير رویکرد نسبت به اتباع ایرانی که برای پناهندگی اقدام کرده اند و ایجاد زمینه های بازگشت داوطلبانه این افراد

مهاجرت های

اقلیمی  

آینده پژوهی در زمینه شناسایی مناطق آسیب پذیر در پهنه سرزمینی 
انجام ارزیابی های ملی از ریسک مخاطرات طبیعی و برآورد خسارات ناشی از وقوع بالیا

فراهم نمودن بسترهای حفاظت اجتماعی و فرصت های درآمدزایی
سرمایه گذاری در زیرساخت های پایدار، مشخص نمودن مناطق آسیب پذیر در برابر بالیا

بحث و گفتگوی سازمان یافته در مورد مهاجرت های اقلیمی
جمع آوری سازمان یافته داده های تفکیک شده درمورد جریان  مهاجرت های داخلی و برون مرزی

حمایت از تحقیقات مرتبط با سیاست های مهاجرت های اقلیمی 
ایجاد توافق نامه های دو جانبه و زیرمنطقه ای

گسترش مهاجرت های کاری فصلی، کوتاه مدت یا دائمی
تقویت همکاری بین سازمان های دولتی 

شكل 31- گزینه های سیاستی راهبردی پیش روی ایران در حوزه مهاجرت های بین المللی


