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دياسپوراي  فراملي گرايي و جنسيت: واكاوي مشاركت زنان

 توسعه زادگاهيايراني در 

  1سعيده سعيدي

 چكيده  

سرمايه فكري و سرمايه انساني به عنوان عامل اصلي ايجاد مزيت رقابتي پايدار و محرك اصلي 
اي به عنوان مسئله مهاجرت زنان تحصيل كرده و متخصص رشد و توسعه جوامع مختلف است.

روندي رو به سالهاي اخير و در  اجتماعي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيمي بر توسعه ملي دارد
افزايش يافته است كه نيازمند بررسي و تحليلي جامع و يكپارچه به منظور دستيابي به مدلي 

هاي در اين مقاله تالش خواهد شد، تا با تاكيد بيشتر بر سياستبراي مديريت اين موضوع است. 
ي، به ارتباط هاي اصلي سرمايه فكرجذب و مشاركت استعدادها به عنوان يكي از شاخص

مهاجران با توجه به نظريات فراملي گرايي،  مفهومي مهاجرت و توسعه زادگاهي پرداخته شود.
هاي متنوع اقتصادي، ايراني در دياسپورا به عنوان عامل مهمي از عوامل توسعه پايدار، با سرمايه

ريان ارسال دهي به جتوانند با شكلهاي گرانبهايي هستند كه ميفرهنگي و اجتماعي فرصت
حمايت همه جانبه ها و دانش روز دنيا، كمك بزرگي به توسعه كشور نمايند. پول، تجارب، مهارت

از مهاجران متخصص به ويژه زنان به عنوان حامالن فرهنگي جامعه و تالش در جهت جذب آنان 
از  ويباشد. پژوهش پيش ربه هر طريق ممكن، تضمين كننده توسعه و پيشرفت پايدار جامعه مي

هاي با تمركز بر رابطه بين مهاجرت نظر هدف كاربردي و از نظر روش مطالعه اسنادي است و
المللي و توسعه پايدار در سرزمين مادري، درصدد آسيب شناسي ارتباط دوسويه و موثر زنان بين

  باشد. مهاجر در دياسپوراي ايراني با كشور مبدا مي

  

متخصص، دياسپوراي ايراني، توسعه، سرزمين مادري،  سرمايه انساني، زنانواژگان كليدي: 
  فراملي گرايي
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  مقدمه و طرح مساله
است كه به  1هاي دنياي جهاني شدهالمللي يكي از مهمترين ويژگيهاي بينمهاجرت و جابجايي

در كشورهاي  پيامدهاي اقتصادي، روان شناختي و سياسيفرهنگي،  -عنوان برساختي اجتماعي
مهاجرت همواره يك جز مهم شهرنشيني، توسعه اقتصادي، تغييرات دارد.  4و مقصد 3ت، تزانزي2مبدا

مجموعه . انجامداجتماعي و سازمان سياسي بوده و به تغيير پايگاه، شغل و موقعيت مكاني افراد مي
)، 2002اي، بحرانهاي محيط زيستي (گيلداس، عوامل متعددي مانند فقر، منازعات داخلي و منطقه

گيري منجر به شكل اي مذهبي، سياسي و اجتماعي و كمبود منابع آموزشي و پژوهشيهچالش
هاي مهاجرتي در افراد به ويژه نسل جوان گرديده و روند مهاجرت در جمهوري اسالمي ايران انگيزه

نيز با توجه به قرار گرفتن در منطقه خاورميانه به عنوان بزرگترين فرستنده مهاجران در جهان، 
نظريه نظام جهاني والرشتاين، مهاجرت را به عنوان تابعي از جهاني چشمگيري يافته است.  افزايش

گيرد (اكبري و شدن، وابستگي فزاينده متقابل اقتصادها و ظهور اشكال جديد توليد در نظر مي
اي دائمي قرار هاي جهاني در چرخه مبادله) و متخصصان به عنوان سرمايه1396خواجه نوري، 

) و 1382تحرك و جابجايي افكار و اطالعات به عنوان دستاورد اصلي جهاني شدن (شولت،  دارند.
هاي به هاي جمعي و گسترش فضاي مجازي باعث تشويق جوانان، گروهانتقال اطالعات توسط رسانه

گردد حاشيه رانده شده و افراد ناراضي در كشورهاي در حال توسعه به جهان توسعه يافته مي
هاي بهتر اقتصادي در خارج از كشور تصميم به افراد متخصص به دنبال فرصت). 1120(توكل، 

به شرايط عمومي جامعه به ويژه شرايط  "اعتراضي هوشمندانه"گيرند كه نوعيبرون كوچي مي
). مهاجرت متخصصان نوعي برون كوچي 1382اي، شود (بادكوبهاجتماعي و سياسي قلمداد مي

انساني برخوردار از سرمايه و دانش، به سوي كشورهاي توسعه يافته است.  آگاهانه و هدفمند نيروي
5شكار مغزها"هايي چون در مطالعات صورت گرفته از واژه

6سرريز شدن كادر تربيت شده"، "
" 

قاچاق "، "رانش مغزها"، "پرواز سرمايه انساني"، "سرقت استعدادها")، 1393(عبوري و رحماني، 
مبادله ")، 1383(اخوان كاظمي،  "هامهاجرت صالحيت")، 1381وفي، (وق "سلول هاي خاكستري

فرار "، "مهاجرت مجازي"، "فرار سرمايه"، "8كسب مغزها"، "هاي هوشمندمهاجرت ژن"، "7مغزها
برند، كه شكل نام مي "انتقال معكوس فناوري"و "10ريزش مغزها"، "9واردات مغزها"، "الكترونيكي

  بين كشورهاي جهان است. نامتوازني از مبادله علمي 
گردد كه بيش از يك سال در به فردي اطالق مي "مهاجر بين المللي"الملل طبق اسناد حقوق بين

طبق آمار سازمان ملل متحد، تعداد مهاجران از كشوري غير از كشور محل اقامت خود اسكان يابد. 
با رشد  ده است كه اين رقمرسي 2019ميليون نفر در سال  277به  2000ميليون نفر در سال  173
 35. شوددرصد جمعيت جهان را شامل مي 3و بعد از جنگ جهاني دوم بي سابقه بوده  درصدي 49

                                                
1-Globalized world 

2-Origin country 

3-Transit country 

4-Destination country 

5 -Brain hunting 

6-Outflow of highly personal 

7 -Brain exchange 

8 -Brain gain 

9 -Brain imports 
10 -Brain overflow 



  

  

  

  

  

  

... Bن دیاسپورای ایراK١٠٣                                                                 فرام] گرایی و جنسیت: واکاوی مشارکت ز  

 

دهند كه درصد كل مهاجران دنيا را مهاجران با مهارت باال و داراي تحصيالت دانشگاهي تشكيل مي
عالي پناهندگان ملل  جهاني هستند. همچنين طبق گزارش كميسارياي GDPدرصد از  9,4مولد 

ميليون نفر به علت جنگ و آزار و شكنجه از موطن خود  70,8بالغ بر  2019متحد، در سال 
شود اند كه در حقيقت در هر دو ثانيه يك نفر در كشورهاي در حال توسعه آواره ميشده1آواره

گين در هر دقيقه به طور ميان) و 2019 2(گزارش كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
به تنهايي  2015آمار بيجاشدگان در سال  شود.(داخلي و خارجي) افزوده مي نفر به آمار آوارگان 24

با جمعيت سه كشور كانادا، استراليا و نيوزلند برابري نموده، كه نشان دهنده وضعيت بحراني ايجاد 
  شده در عرصه جهاني است. 

 50مختلف تاريخي در ايران صورت گرفته، اما از دهه  هاياگرچه در برهه 3پديده برون كوچي
شمسي به عنوان يك پديده اجتماعي در ادبيات مهاجرت مطرح گرديده است. با گسترش فرايند 

هاي بين مرزي به ويژه به مقصد نوسازي در جامعه و افزايش سطح سواد عمومي، روند جابجايي
ها كشور ايران به طور همزمان با ميزباني ميليون .كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي افزايش يافت

ها مهاجر در سطح دنيا، همزمان در دهه گذشته و همچنين ميليون 4تبعه افغان و عراقي در طي 
اي از داليل طي چهار شود. مجموعه گستردهزمره كشورهاي مهاجرپذير و مهاجرفرست محسوب مي

) 1385ذكايي (دامن زده است.  قاط مختلف دنيادهه گذشته به مهاجرت گسترده ايرانيان به ن
مهاجرت را به عنوان فرصتي براي ارتقاي سطح زندگي متخصصان جوان برشمرده كه به افراد نوعي 

آموزش  بخشد، هرچند اين برون كوچي نيروهايمندي از شرايط رفاهي بهتر ميتمايز در جهت بهره
به تعبير يونسكو فرار نيروهاي  انجامد.كشور مبدا ميديده و با استعداد، به كاهش منابع مهارتي در 

مندي يكسويه متخصص شكل غيرهنجاري مبادله علمي بين كشورهاست كه در جهت بهره
). اولين اثر مستقيم اين نوع از تحرك مكاني، 1380گيرد (طايفي، كشورهاي توسعه يافته قرار مي

خصص در كشورهاي مهاجر فرست و كمتر هاي صرف شده براي آموزش افراد متهدر رفتن هزينه
  ). 1382توسعه يافته است (دهقان، 

نيروي انساني متخصص و با انگيزه مهمترين سرمايه در جهت نيل به توسعه ملي است و پيشرفت و 
برداري صحيح از متخصصان و منابع انساني ترقي كشورها در گرو جذب، پرورش، نگهداري و بهره

اي از داليل طي چهار دهه گذشته به مهاجرت گسترده ايرانيان به تردهمجموعه گسفرهيخته است. 
دامن زده است. تغيير و تحوالت سياسي ناشي از انقالب و جنگ، شرايط اقتصادي  نقاط مختلف دنيا

خشونت و عدم امنيت، مشكالت اداري، )، 1396بعد از جنگ، بيكاري دانش آموختگان (قانعي راد، 
هاي شغلي در كشورهاي مقصد به ويژه در وطن، امكانات علمي و فرصتاحساس حقارت و توهين 

انقالب فرهنگي و بسته شدن )، 1378اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و عدم اميد به آينده (طلوع، 
هاي )، بي ثباتي سياسي، غليان احساسات انقالبي، تسويه حساب2006ها (حكيم زاده، دانشگاه

نفكران به مثابه عامل تهديد، حذف تندورانه نيروهاي سياسي، تقسيم سياسي، تلقي نخبگان و روش
عدم ارتباط )، 1381افراد جامعه به خودي و غيرخودي و رشد مقوله شهروندي درجه دوم (جاوداني، 

)، گفتمان تقدم تعهد انقالبي سياسي بر تخصص، 1396بين نهاد علم و نهاد سياست (قانعي راد، 
ه وابستگي به جناح هاي سياسي مسلط و تلقي متخصصان و دانشگاهيان محدود شدن مفهوم تعهد ب

به عنوان افرادي غيرمتعهد و بيگانه پرست از جمله عواملي بود كه بر شدت خروج نيروهاي تحصيل 
محروميت نسبي در تامين منابع آموزش و پژوهش و كرده از جمله زنان افزود. در سالهاي اخير 

                                                
1-Displaced 

2-UNHCR 

3-Emigration 
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ثباتي اقتصادي جامعه، تماعي مناسب، كاهش سطح اميد در جامعه، بينداشتن منزلت و جايگاه اج
نوسانات بازار ارز و نبود چشم انداز كاري مناسب بعد از فراغت از تحصيل روند برون كوچي 

   .متخصصان و نيروهاي ماهر را تقويت كرده است
هاي بنديين داليل دستهگيرند و اهاي متفاوتي تصميم به مهاجرت ميافراد بر اساس داليل و انگيزه

نمايد. مهاجران كاري، دانشجويان، پناهندگان، مهاجران موقت، متفاوتي از مهاجران را ايجاد مي
بندي مهاجرت متخصصان، مهاجران فصلي، آوارگان و يا مهاجران چرخشي تنها چند مثال از دسته

جرت زنان متخصص به معناي باشد. تمركز اين مقاله بر مهاگسترده افراد در ادبيات مهاجرت مي
ها و اطالعات خام را به اطالعات ارزشمند و انتقال مغزهايي كه به صورت بالقوه توانايي پردازش داده

هاي راهبردي خود براي كنترل و تغيير اوضاع نامطلوب، گرينه گيريدانش مدار دارند و در تصميم
هاي ي صورت گرفته به اثرات منفي مهاجرتهاباشد. غالب پژوهشنمايند، ميمهاجرت را انتخاب مي

المللي معطوف بوده و بر تاثيرات مخرب خروج متخصصان و تحصيل كردگان از كشور تاكيد بين
شود تا زند و باعث مياند. از اين منظر مهاجرت نيروي انساني تعادل جهاني را به هم ميداشته

قلمداد گردد. طي دهه گذشته، چرخش توسعه پايدار براي كشورهاي جنوب امري دست نيافتني 
المللي صورت پذيرفته كه در نتيجه آن به جاي هاي بيناي در ادبيات مهاجرتمفهومي گسترده

داشتن نگاه بدبينانه و تقليل گرايانه به مقوله برون كوچي متخصصان، بر تغيير رويكرد سياستگذاران 
جران در جهت بهبود وضعيت كشور مبدا مندي هرچه بيشتر از دانش و سرمايه مهادر جهت بهره

اند. در تاكيد داشته و مهاجران را به عنوان مشاركت كنندگان در توسعه زادگاهي معرفي نموده
المللي هاي مطلوب در حوزه گردش بينالگوي مطلوب، كشورهاي مهاجر فرست با اتخاذ سياست

هاي برتر در راستاي نقش هاي پژوهش و نوآوري به جذب استعدادمتخصصان و بسط زيرساخت
  ورزند.آفريني آنها در توسعه كشور مبدا مبادرت مي

نخبگان و متخصصان به عنوان ثروت ملي هر سرزمين تاثير مهمي در فرايند توسعه دارند. در اين 
مقاله تالش خواهد شد، تا با تاكيد بيشتر بر سياست جذب و مشاركت مغزها به عنوان يكي از 

مايه فكري به ارتباط مفهومي مهاجرت و توسعه زادگاهي پرداخته شود. اين هاي اصلي سرشاخص
مهم، به دو شيوه مهاجرت بازگشتي مهاجران و همچنين بسيج نيروهاي خارج از كشور و همكاري 

دهد. در روش دوم كه موضوع مورد بحث مقاله آنها از راه دور در فعاليت هاي توسعه كشور روي مي
گذاري بر مهاجراني است كه اگرچه احتمال ضعيفي در بازگشت به ف، سرمايهباشد هدپيش روي مي

هاي فرهنگي، خانوادگي و اقتصادي به سرزمين مادري دارند، اما ممكن است به دليل وابستگي
هايي است كه از طريق آن، مهاجران بتوانند توسعه كشور عالقمند باشند. پس هدف، برقراري ارتباط

بدون حضور فيزيكي در توسعه كشورشان مشاركت كنند. دسترسي به دانش توليد به طور موثر و يا 
تواند به رشد و توسعه هاي اجتماعي مرتبط با حرفه مهاجران، ميشده مهاجران همچنين شبكه
  علمي كشور كمك شاياني نمايد. 

ر در كشور براساس تحقيقات صورت گرفته، نرخ ماندگاري مهاجران با سطح تحصيالت دكترا و باالت
باشد. اين نرخ ماندگاري با توجه به شرايط مقصد بيش از تمايل آنها به بازگشت به كشور مبدا مي

سياسي و اجتماعي كشور مبدا در نوسان است و هر اندازه بي ثباتي سياسي در كشور بيشتر شود، 
رچه سياست يابد. اگنرخ ماندگاري متخصصان در كشورهاي مقصد به صورت معناداري افزايش مي

نمايد، اما به هاي زيادي را در امر توسعه كشور ايجاد ميتشويق بازگشت مهاجران به كشور فرصت
رسد با داشتن نگاه واقع بينانه، اين سياست در كوتاه مدت قابليت دستيابي پاييني دارد. در نظر مي
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به عنوان استراتژي تواند هاي مشاركت متخصصان در توسعه زادگاهي مينتيجه تمركز بر سياست
مناسب و عقالني در راستاي منافع ملي ايران مورد توجه قرار گيرد. اگرچه اين يك حقيقت روشن 

انجامد، اما با است كه خروج نيروهاي آموزش ديده و ماهر به خروج سرمايه، مهارت و دانش مي
هاي ارتباط تدوين راهتوان با تسهيل بازگشت متخصصان و يا اتخاذ تدابير صحيح و بلند مدت، مي

  مند شد.هاي فرهنگي و اقتصادي مهاجران در توسعه كشور بهرهدوسويه با مهاجران از سرمايه
المللي و توسعه پايدار در سرزمين هاي بينپژوهش پيش روي، با تمركز بر رابطه بين مهاجرت

- با تاكيد بر زنان ميمادري، درصدد آسيب شناسي ارتباط مهاجران با وطن، در دياسپوراي ايراني 

باشد. در حقيقت، در اين مقاله تالش خواهد شد، نقش ابعاد مختلف سرمايه انساني مهاجران در 
  هاي زنان در ايجاد و بسط اين ارتباط مورد واكاوي قرار گيرد. توسعه ايران و چالش

  

 پيشينه پژوهش

شور مقصد تمركز داشته و درصد بااليي از مطالعات صورت گرفته بر نقش مهاجران در توسعه ك
- اي كم و بيش عادي و در حال افزايش ميمهاجرت متخصصان را در فرايندهاي جهاني شدن پديده

دانند. نتيجه اين رويكرد، تقويت مطالعات در حوزه برون كوچي متخصصان و بهره مندي كشورهاي 
). 1383مدي الموتي، هاي نيروهاي مهاجر متمركز بوده است (محمقصد از دانش، تخصص و سرمايه

مهاجرت به عنوان ابرروندي جهاني در فرايند جهاني شدن تسريع شده و به اعتقاد گبرورلد (توكل، 
هاي جمعي و گسترش تكنولوژي فرهنگي توليد شده ) در نتيجه انتقال اطالعات توسط رسانه2011

دانش و آزادي فردي است  است كه بر اساس كمبود منابع قابل تحليل بوده و برآمده از ايده مصرف،
هاي به حاشيه رانده شده و افراد ناراضي در كشورهاي در حال توسعه و باعث تشويق جوانان و گروه
هاي كالسيك در مطالعات مهاجرت، تحرك مكاني افراد را به گردد. ديدگاهبه جهان توسعه يافته مي

المللي را ) و هر نوع جابجايي بين2005 اند (بورديو و رمستاد،عنوان آسيبي اجتماعي، قلمداد نموده
ها به تغيير بافت فرهنگي و اجتماعي مبدا و كشند، چرا كه اين جابجاييبا ديده منفي به چالش مي

هاي درون نهاد خانواده و تغييرات اقتصادي گسترده در سطح خرد و كالن منجر مقصد، بروز چالش
رهاي جنوب و ورود آنها به كشورهاي توسعه يافته، گردد. از اين منظر خروج نيروهاي زبده كشومي

هاي تربيت آنها بر شود نيروهاي متخصص كشورهاي فقير و سرمايه انساني كه تمام هزينهباعث مي
عهده كشورهاي مبدا بوده، به صورت آماده و بدون صرف هزينه در اختيار كشورهاي شمال قرار 

) در پژوهشي 1384صنعتي بيانجامد. محمد توكل (گيرد و به قدرتمندتر شدن هر روزه كشورهاي 
ملي با عنوان طرح مطالعاتي فرار مغزها به فراتحليلي نسبتا جامع در مورد عوامل موثر در فرار مغزها 

انجام داده است. بر مبناي اين پژوهش، خروج نيروهاي فكري  1384هاي مواجهه با آن تا سال و راه
 ز مهمترين تهديدات منافع ملي كشور در درازمدت خواهد بود.و متخصص از كشور به عنوان يكي ا

از سوي ديگر گروهي از محققين اين حوزه، مهاجرت را نه به ذات آسيب اجتماعي دانسته، بلكه آن  
هاي داخلي يا بين مرزي اند. از اين منظر جابجاييهاي اجتماعي برشمردهرا زمينه ساز بروز آسيب

هاي اجتماعي و اقتصادي در ، به سرعت به توليد و گسترش آسيبدرصورتي كه مديريت نشوند
انجامند. دسته سوم از مطالعات صورت گرفته در حوزه مهاجرت به ارتباط تحرك مكاني و مقصد مي

و مهاجرت را نه به عنوان يك آسيب، بلكه بستري مهم و پويا در ) 2008اند (هاس توسعه پرداخته
اند كه نيازمند داشتن رويكردي جامع و درازمدت به اين ده برشمردهتوسعه و بهرمندي كشور فرستن

از اين منظر مهاجرت نه عاملي منفي و آسيب زا، بلكه به عنوان بستري مناسب براي  .باشدپديده مي
هاي اجتماعي، باشد. استفاده مناسب از سرمايهتوسعه، هم در كشورهاي مقصد و هم در مبدا مي
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هاي مديريتي و مندي از دانش و تخصص مهاجران در عرصهاجران، بهرهاقتصادي و فرهنگي مه
هاي اقتصادي مهاجران تاثيرات مهمي در بهبود وضعيت و توسعه آموزشي و هم چنين جذب سرمايه

اي با عنوان فراتحليل مطالعات ) در مقاله1386كشور فرستنده خواهد داشت. غالمرضا ذاكر صالحي (
ب نخبگان و پيشگيري از مهاجرت آنان، چهارده نظريه را نظريات توضيح انجام شده در زمينه جذ

برشمرده و با استفاده از روش فراتحليل كيفي به  "جذب، نگهداشت و مهاجرت نخبگان"دهنده 
هاي شكلي و روش شناختي حوزه مهاجرت نخبگان و راهكارهاي جذب سرمايه انساني بررسي مولفه

) در مقاله خود به نقش 1391است. همچنين وثوقي و حجتي (در توسعه كشور مبدا پرداخته 
توسعه گران "اند كه از آن به عنوان مهاجران الري (خليج روها) در توسعه شهر الر اشاره داشته

اند كه هاي بهداشت، تجهيز مدارس و ساخت كارخانه و ايجاد اشتغال نام بردهدر حوزه "اصلي شهر
هاي مهاجران الري، حتي از نقش دولت باالتر ارزيابي شده است. هير تاز سوي مردم الر، تاثير فعالي

) با تاكيد بر نتايج سودمند مهاجرت متخصصان بر اقتصاد كشورهاي مبدا، 2003و سورنسون (
هاي اجتناب ناپذير، بايد آن را مديريت كرد و از اين معتقدند بايد به جاي تالش براي توقف مهاجرت

هاي ه اقتصادي كشورهاي فرستنده، استفاده كرد. به طور كلي، پژوهشچرخش آزاد براي توسع
صورت گرفته در اين حوزه محدود بوده و تاكنون نمونه قابل استنادي در خصوص تعامل مثبت و 

  ايراني با كشور مبدا و نقش آنها در توسعه زادگاهي صورت نگرفته است. دوسويه زنان مهاجر
  

  الملليهاي بيندر مهاجرت 1حركت به سمت تعادل جنسيتي
مهاجرت، همانند هر فرايند اجتماعي ديگر، يك فرايند جنسيتي است و امروزه افزايش كمي و كيفي 
حضور زنان در عرصه مهاجرت به زنانه شدن مهاجرت و جابجايي انجاميده است (هيندمن و گيلس، 

مهاجران تبعي نيستند، بلكه خود  ). به اين معنا كه زنان ديگر صرفا1994سوتلو، - و هونداگنو 2011
طبق آمارهاي سازمان ملل متحد، امروزه زنان باشند. داراي نقشي فعال و مستقل در اين عرصه مي

- افزايش كمي و كيفي حضور زنان در عرصه مهاجرتشوند. نيمي از مهاجران در دنيا را شامل مي

 50زنان بيش از به عنوان مثال، ). 1999شدن مهاجرت انجاميده است (بويد  به زنانه الملليهاي بين
روند مهاجرت  دهند. اقيانوسيه را تشكيل مي -سوم كارگران خانگي آسيا درصد مهاجرين آسيا و يك

الگوهاي زنان تحصيل كرده نيز در دهه گذشته با افزايش چشمگيري در جهان مواجه شده است. 
رد مهاجران تبعي و پيرو همسر يا پدر خود سنتي مهاجرت بيشتر مردگزين بوده و زنان در بيشتر موا

). اين الگو در سالهاي اخير با تغيير مواجه شده و با 2003و زلوتنيك،  2013اند (گوزمن، بوده
كاستلز و ميلر، اند. ، زنان به تدريج از تابعان مهاجرت به عامالن مهاجرت مبدل شده2افزايش عامليت

تسريع مهاجرت و شتاب مهاجرتي، تفكيك و تمايزپذيري  هايي نظير جهاني شدن مهاجرت،از پديده
هاي مهاجرتي به عنوان پنج ويژگي اصلي عصر مهاجرت نام مهاجرت، زنانه شدن مهاجرت و سياست

  ).1396اند (كاستلز و ميلر، برده
هاي ت از منظر جنسيت، امري خنثي نيست و افراد بر مبناي جنسيت خود تجربهجرموضوع مها
هاي اوتي را چه در كشور مبدا، چه كشور ترانزيت و همچنين كشور مقصد در زمينهمهاجرتي متف

- ها تجربه خواهند كرد، در نتيجه براي داشتن چشم اندازي جامعادغام و دستيابي به منابع و فرصت

بين ميزان تر به موضوع مهاجران، توجه به مفهوم جنسيت در تحليل نهايي حائز اهميت است. 

                                                
1- Shift toward gender balance 

2 -Agency 
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ان از سرمايه انساني و نوع مقصد مهاجرتي انتخابي، رابطه وجود دارد و باال رفتن سطح برخورداري زن
تحول اجتماعي تحرك مكاني بوجود دهد. تحصيالت دانشگاهي، احتمال مهاجرت زنان را افزايش مي

با افزايش سن زنان هنگام  گردد.آورد كه اين امر به نوبه خود رشد اقتصادي را باعث ميمي
افزايش ميزان استقالل زنان و نقش آنها در ساختار قدرت خانواده، نقش فعال زنان در  مهاجرت،

-يابد و در نتيجه در تصميم گيريهاي مهاجرتي، مشاركت فعالتري مي فرآيند مهاجرت افزايش مي

  نمايند. 
    مهاجران زن در دياسپوراي ايراني

مند كه طي زمان دچار تحول شده است. هاي است، زمينواژه يوناني دياسپورا به لحاظ مفهومي واژه
به معناي از  Diaبه معناي پراكندن و منتشر كردن و   Spiro دياسپورا تركيبي است از دو واژه 

شود. از دهه تعبير مي "جماعت هاي دور از وطن"اطراف و سرتاسر كه در ادبيات مهاجرت به 
ح و متداول تبديل شد. دياسپورا به اي مصطلدر ميان دانشمندان علوم اجتماعي به واژه 1980

اعم از  –شان معناي گروهي از مردم است كه به خارج از مرزهاي سرزمين مادري قومي و مذهبي
و از آن به  -اين كه سرزمين مادري واقعي است يا نمادين، مستقل است يا تحت كنترل خارجي

در  -و نه الزاما دائمي –دتي مداوم اند و براي مبرند، مهاجرت كردهعنوان عنصر هويت بخش نام مي
آنجا حضور دارند و با يكديگر ارتباط دارند، به لحاظ هويتي خود را به عنوان بخشي از جامعه ملي 

شوند. در تعريف كنند و در امور مربوط به سرزمين مادري درگير ميسرزمين مادري تعريف مي
چنان درگير مسايل داخلي  دور هم  از راهشود كه  نهايي، دياسپورا به گروه مهاجراني اطالق مي

كنند و تأثيرگذاري دارند  اند و در راستاي فرهنگ ملي خود فعاليت مي سرزمين مادري خويش
هاي دياسپورايي به عنوان بازيگران مهمي در عرصه تعامالت جهاني، قادر ). جمعيت1991(سفران، 

به طور فعاالنه و آگاهانه در روندهاي  هاي فعاليت سياسي در بين مرزها بوده وبه ساخت شبكه
توانند با استفاده از قدرت نرم به صورت گذارند و حتي ميسياسي كشور مبدا و مقصد تاثير مي

مستقيم و غيرمستقيم در روندهاي سياسي كشور ميزبان و جلب توجه و حمايت كشور مبدا و 
 ذارند. تصميم گيرندگان بر سياست خارجي كشور ميزبان نيز تاثير بگ

هاي دياسپوراي ايراني در آمريكاي شمالي برخورداري از جمعيت گسترده، قدرت از جمله ويژگي
فزاينده مالي، سطح باالي مهارت و تخصص، تسلط به زبان كشور مقصد و دسترسي گسترده به 

- دهي به يك گروه هويتي خاص با اشتراكات هويتي ميباشد كه اين مسئله باعث شكلها ميرسانه

موسسه "گردد. طبق پژوهش هاي هويتي قومي ميگردد و به عنوان ابزاري براي بازيابي ريشه
درصد از دانشجويان ايراني،  82، در حدود 2014در واشنگتن در سال  "سياستگذاري خاور نزديك

ي هادر مقاطع كارشناسي ارشد و باالتر بوده كه بيش از دو سوم از اين دانشجويان ايراني، در رشته
هاي علوم و مهندسي اند كه اين رقم باالترين درصد تحصيل در رشتهعلوم و مهندسي تحصيل كرده

) كه اين رقم در حال 1397باشد (صلواتي و ملكي، كشور اول دانشجو فرست به آمريكا مي 20از 
جمعيت افزايش، بيانگر حجم باالي سرمايه انساني، اقتصادي و فرهنگي دياسپوراي ايراني است. اين 

هاي قومي به تقويت هويت مهاجر متخصص و تحصيل كرده نه تنها با ايجاد سازمانها و انجمن
- گذاريپردازند، همچنين سرمايهجمعي به ويژه در ميان نسل دوم و سوم خود در كشور مقصد مي

هاي آموزشي، هاي جمعي و مشاركت اقتصادي گسترده در توسعه زادگاهي به ويژه در حوزه
توانند، داشته باشند. در نتيجه به رسميت شناختن نقش ي، فرهنگي و اجتماعي نيز ميبهداشت

انجامد، بلكه به تاثيرگذار مهاجران ايراني در دياسپورا نه تنها به توسعه پايدار در كشور مبدا مي
تاثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم اين اجتماعات به نفع سياست خارجي كشور مبدا نيز خواهد 

  ).2017گويند (هو و مك كنل، مي "ديپلماسي دياسپورا"ميد كه به آن انجا
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آمارهاي ضد و نقيض و مبهمي در مورد تعداد ايرانيان خارج از كشور وجود دارد. طبق اعالم سازمان 
 6تا  4كنند، بين گردند، اما خارج از ايران زندگي ميثبت احوال كساني كه كماكان ايراني تلقي مي

درصد از ايرانيان تحصيل كرده در كشورهاي  25. طبق آمارهاي منتشر شده 1هستندميليون نفر 
دهند. بايد اذعان داشت درصد آن را دختران و زنان تشكيل مي 40كنند كه توسعه يافته زندگي مي

كه با  2در سالهاي اخير آهنگ مهاجرت در ايران به ويژه در ميان اقشار تحصيل كرده و با مهارت
اي يافته است كه به تدريج بايد به عنوان شود، شتاب گستردهون فرار مغزها شناخته ميعناويني چ

اگرچه ادبيات يك مسئله اجتماعي در دستور كار سياستگذاران و نيز دانشگاهيان قرار گيرد. 
هاي پيشين همواره عامالن تحرك مكاني چه به صورت مهاجرت در ايران قالبي مردانه داشته و دهه

اند، اما در سالهاي اخير با افزايش سطح ي چه در قالب خانواده، تصميم گير عمده مردان بودهانفراد
تحصيالت و سهولت دسترسي به اطالعات در عرصه مجازي، جريانهاي مهاجرت از روند مذكر بودن 

اند كه به واسطه زنان بخش مهمي از جمعيت مهاجران ايراني را تشكيل دادهخارج شد و امروزه 
هاي ناشي از توسعه ارتباطات و اطالعات، افزايش حضور در امل مختلفي نظير ارتقاء آگاهيعو

هاي سنتي زنانه و گذار به باورهاي جديد، انگيزه تحصيل و اجتماع و در نتيجه تغيير كاركردي نقش
اشتغال و نظاير آن به تحرك مكاني و مهاجرت براي دستيابي به موقعيت و فرصتهاي جديد دست 

از سوي ديگر نرخ باالي بيكاري در ميان زنان تحصيل كرده نيز، عامل تاثيرگذاري در برون  اند.دهز
باشد. در نتيجه گسترش افسار گسيخته آموزش عالي در دو دهه اخير، هاي گسترده زنان ميكوچي

به  برابر رسيده است و زنان 13جمعيت افراد داراي تحصيالت عالي با رشدي چشمگير به بيش از 
اند. اما با وجود عنوان مهمترين بازيگران عرصه دانشگاه از افزايش كمي چشمگيري برخوردار بوده

افزايش جمعيت زنان تحصيل كرده، نرخ مشاركت و نسبت اشتغال زنان اين گروه در حال كاهش و 
تعداد  1391تا  1390باشد. همچنين در فاصله سال در مقابل نرخ بيكاري آنان در حال افزايش مي
درصد رشد داشته و نرخ بيكاري زنان تحصيل  70بيكاران داراي تحصيالت آموزش عالي تقريبا 
زنانه شدن "درصد رسيده است كه اين وضعيت به  43كرده، بيش از دو برابر مردان بوده و به 

) و اين مسئله به افزايش برون كوچي تحصيل كردگان و 1396منجر شده است (علمي،  "بيكاري
  تر شدن دياسپوراي تحصيل كردگان ايراني منجر شده است.هفرب

  ارتباط با كشور مبدا
هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي، سيستمي و اي، از منظرگاهمهاجرت به عنوان موضوعي بين رشته

هاي گوناگون و متفاوتي درباره سياسي مورد بحث قرار گرفته است و بر همين اساس آرا و انديشه
الملل، گسترش هاي ارتباطي در سطح بيناست. با توجه به افزايش روز افزون شبكهآن مطرح شده 

رسد، پارادايم تكنولوژي و كمرنگ شدن مرزهاي جغرافيايي و بازتعريف شدن هويت افراد به نظر مي
- هاي مهاجران با جوامع فرستنده و گيرنده را دارا ميقابليت تحليل كنش 3تحليلي فراملي گرايي

) تعريف جامعي از فرد مهاجر فراملي گرا، 1999). پورتز و همكاران (2001ل علي و كوسر، (ا باشد
- كند، و خانهاند مبني بر اينكه فردي است كه زندگي دوگانه دارد، به دو زبان صحبت ميارائه كرده

بين اش را بر مبناي ارتباط مستمر كند و زندگياش را بر اساس دو كشور (مبدا و مقصد) تصور مي
                                                

وري اسالمي، ايراني محسوب همن جبايد توجه داشت كه بسياري از نسل دوم و سوم ايرانيان حاصل از ازدواج با مرد غير ايراني هستند كه طبق قواني- 1
آيند. همچنين بسياري از مهاجران ايراني بعد از چندين سال اقامت در كشور مقصد، اقدام به تغيير شوند، در نتيجه در اين آمار به حساب نمينمي

 شوند.هاي رسمي جمهوري اسالمي خارج ميتابعيت خود نموده و لذا از گردونه سرشماري
2- Skill workers 

3- Transnationalism 
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، 1اندازتواند از طريق ارسال وجوه پسدهد. حفظ ارتباط با كشور مبدا، ميمرزهاي دو كشور ادامه مي
هاي ها از طريق ارتباطات دانشگاهي، مشاركت در طرحمسافرت مستمر، تبادل مهارت و دانش و ايده

هاي تخصصي موزشهاي كوتاه مدت و آاي در صنعت كشور، برگزاري كارگاه و سمينار و دورهتوسعه
-هويت صورت پذيرد كه به تعميق هويت ايراني مهاجران و همچنين توسعه زادگاهي پرداخته شود.

هاي جماعتي مهاجران ايراني در بسياري از كشورها در قالب پارادايم فراملي گرايي، قابل تحليل 
ند تهديد مهاجرت تواهاي درازمدت بر پايه منافع ملي كشور، مياست كه با تدوين سياستگذاري

 متخصصان را به فرصت استفاده از سرمايه انساني مهاجران تحصيل كرده و با مهارت مبدل سازد.

هاي علمي و اقتصادي دياسپوراي مهاجران ايراني نقش بسيار مهمي انباشت سرمايهاستفاده بهينه از 
ي پيوندهاي خود را با سرزمين در توسعه پايدار در كشور مبدا دارد، چرا كه بسياري از مهاجران ايران

هاي متعدد به ايران و همچنين سفر اقوامشان مادري به صورت حقيقي و مجازي از طريق مسافرت
هاي فرهنگي، علمي، اي از ادبيات و فعاليتبه خارج از كشور و همين طور از طريق موج گسترده

اهي در كشورهاي مختلف به هاي زادگهمچنين تشكيل انجمن اند.اي و غيره حفظ نمودهرسانه
باشد و زنان مهاجر عنوان استراتژي مهاجران در جهت حفظ فرهنگ ملي و زبان مادري خود مي

هاي جمعي در اقصي نقاط جهان به حفظ فرهنگ ايراني به ويژه در ايراني نيز با تقويت ايجاد تشكل
دوسويه با سرزمين مادري از  اند. تقويت ارتباطميان نسل دوم و سوم مهاجران كمك شاياني نموده

هاي هاي زادگاهي است، در حاليكه در بسياري از موارد انجمنمهمترين داليل بقا و استحكام انجمن
تشكيل شده در خارج از ايران به داليل سياسي، عقيدتي و يا ايدئولوژيك، امكان همكاري با سازمانها 

ن فرهنگي نقش بسيار مهمي در حفظ خانواده و و افراد داخل كشور را ندارند. زنان به عنوان حامال
هاي زنان انتقال زبان و نمادهاي فرهنگي به نسل بعد دارند. در همين راستا يكي از مهمترين چالش

باشد، چرا اند مسئله تابعيت و هويت فرزندان خود ميمهاجر ايراني كه با اتباع خارجي ازدواج كرده
ندانشان توسط دولت ايران، عمال راه هر گونه همكاري و كه به رسميت شناخته نشدن هويت فرز

نمايد و عامل مهمي در كاهش انگيزه نخبگان در ارتباط موثر اين نخبگان با جامعه مبدا را سلب مي
 باشد.ايجاد و استمرار ارتباط مراكز تحقيقاتي و صنعتي داخل كشور مي

هاي جمعي به ويژه راديو و تلويزيون به عنوان رسانهاز سوي ديگر، بر اساس پارادايم فراملي گرايي، 
باشند كه در تداوم هاي ارتباطي مهاجران با كشور مبدا مييكي از مهمترين و تاثيرگذارترين كانال

هويت ملي و آگاهي بخشي هويتي به ويژه در ميان نسل دوم و سوم مهاجران تاثير مهمي دارد. در 
هاي سياسي و ايدئولوژيك چه در داخل بنديي با تقسيمهاي جمعمورد دياسپوراي ايراني، رسانه

كشور و چه در خارج از كشور، عمال از نقش مثبت آگاهي بخشي به عنوان عنصري هويت ساز باز 
هاي توليد شده رسد، ارتباط موثري بين مخاطبان در جامعه مهاجران با برنامهمانده و به نظر مي

هاي جمعي در خارج از كشور نيز اين د. در خصوص رسانهشوهاي داخلي مشاهده نميتوسط رسانه
گردد، چرا كه تصوير ارائه شده از جامعه مبدا، عموما تصويري ضعف به صورت بارزتري مشاهده مي

 باشد. هاي الزم به منظور تشويق و تقويت ارتباط دوسويه ميمشوش، تيره و فاقد جذابيت

هاي اقتصادي مهاجران به ويژه عه، بستر سرمايههاي حوزه مهاجرت و توسيكي ديگر از شاخص
هاي متعددي در مورد كشورهايي چون افغانستان، فيليپين و موضوع وجوه ارسالي است. پژوهش

مكزيك صورت گرفته كه از وجوه ارسالي توسط مهاجران به كشور مبدا، به عنوان يكي از مهمترين 
ند و در بسياري از موارد به عنوان تنها راه ادامه اهاي كشور مبدا نام بردهعوامل توسعه زيرساخت

) وجوه 2008). ون هوت (2008معيشت خانواده جامانده در موطن قلمداد شده است (مونسوتي، 
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المللي، ها و سازمانهاي بينهاي دولتارسالي مهاجران متول افغان در دياسپورا را بعد از كمك
داند. ساالنه صدها مدرسه، خانه مي 2001گ سال دومين عامل توسعه در افغانستان بعد از جن

بهداشت و بيمارستان و كارخانه در شهرهاي مختلف افغانستان از قبل وجوه ارسالي مهاجران افغان 
 نمايد. شود كه كمك شاياني به توسعه كشور ميدر دياسپورا ساخته و تجهيز مي

و هم چنين جنسيت در ميزان و نحوه  تمايل افراد به بازگشت، موقعيت فرد مهاجر در كشور مقصد
) و به طور كلي زنان 2004 1ارسال وجه به كشور مبدا تاثيرگذار است (گزارش سازمان ملل متحد،

). مهاجرت 2008تمايل بيشتري به كمك به توسعه زادگاهي از طريق وجوه ارسالي دارند (ون هوت، 
گذاري مهاجران در كشور فرستنده به سرمايهبا به راه انداختن جريان سرمايه از طريق ارسال وجه و 

انجامد. از اين منظر تشويق و تقويت ارتباط اقتصادي با توسعه و نوسازي كشور فرستنده مي
مهاجران ايراني در دياسپورا نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصادي كشور دارد، در حاليكه عدم 

در انتقال پول به ايران به كاهش تمايل هاي مطمئن و سريع شفافيت سيستم بانكي و نبود كانال
مهاجران ايراني به ارسال وجه به داخل كشور منتج شده، كه اين مسئله صدمات اقتصادي فراواني را 

  سازد.به كشور وارد مي
در خصوص وضعيت وجوه ارسالي و مبادالت مالي مهاجران به ايران، آمار مشخصي وجود ندارد و 

هاي مختصر ارائه شده كه با توجه به اهميت باالي اين الب گزارشمطالعات بسيار محدودي در ق
هاي به روز و جامع مورد نياز است. در حال حاضر به دليل حوزه در توسعه پايدار، تحقيق و پژوهش

تحريم و روابط بانكي محدود، نبود نهادهاي نظارتي بر مبادالت مالي مهاجران با ايران از طريق 
هاي اقتصادي مهاجران ت و ثبات اقتصادي در كشور، حجم وسيعي از سرمايهها، عدم شفافيصرافي

گردد كه اين به كشور وارد نشده و در نتيجه خسران اقتصادي قابل توجهي به منافع كشور وارد مي
هاي انتقال پول و تسهيل روابط بانكي براي دريافت وجوه ارسالي ايرانيان مسئله با ايجاد شبكه

  قابل مديريت خواهد بود.مهاجر در جهان 
  نتيجه گيري

مهاجرت متخصصان به عنوان نوعي مسئله اجتماعي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيمي بر پيشرفت و 
كرده و ماهر در سالهاي اخير توسعه ملي دارد. روند رو به افزايش برون كوچي نيروهاي تحصيل

نظور دستيابي به مدلي براي كنترل يا مديريت اين نيازمند بررسي و تحليلي جامع و يكپارچه به م
باشد. در عصر جهاني شدن و به واسطه گسترش تكنولوژي و سهولت دسترسي، تحرك موضوع مي

هاي جمعي، بي هاي صورت گرفته توسط رسانهمكاني افراد افزايش يافته است كه تصوير سازي
امنيت شغلي و تحديد منزلت زنان متخصص هاي سياسي و اقتصادي، نبود چشم انداز كاري و ثباتي

  و تحصيل كرده، به افزايش ميل به مهاجرت منجر شده است. 
رسد، تغيير رويكرد سياستگذاري مهاجرتي در با مطالعه روندهاي مهاجرتي سالهاي اخير، به نظر مي

و  تواند در راستاي دستيابي حداكثري به منافع ملي صورت پذيرد و سياست بازگشتكشور مي
مشاركت مهاجران متخصص در توسعه كشور در دستوركار سياستگذاران قرار گيرد. مهاجران ايراني 

هاي متنوع اقتصادي، فرهنگي و در دياسپورا به عنوان عامل مهمي از عوامل توسعه پايدار، با سرمايه
تجارب،  دهي به جريان ارسال پول،توانند با شكلهاي گرانبهايي هستند كه مياجتماعي فرصت

ها و دانش روز دنيا كمك بزرگي به توسعه كشور نمايند. اين امر مستلزم همكاري جامعه مبدا مهارت
در پذيرش تغييرات و تجربيات مهاجران در راستاي توسعه پايدار كشور بر پايه منافع ملي كشور 
                                                
1-United Nations 
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ان به ارتباط هاي ارتباطي با مهاجران، تشويق مهاجرباشد. اين مهم از طريق تسهيل كانالمي
هاي مهاجران ايراني هاي مناسب در جهت جذب سرمايهدوسويه موثر با وطن و همچنين بسترسازي

باشد كه نيازمند تغيير نگاه سياستگذاران به مهاجران در دياسپوراي ايراني به عنوان در دياسپورا مي
هاي الزم در رسازيهاي آموزشي و بستمشاركت كنندگان در توسعه زادگاهي است. افزايش فرصت

هاي جذب و تشويق زنان مهاجر توسعه فعاليت هاي پژوهشي به عنوان يكي از مهمترين حوزه
المللي و همچنين انتقال دانش و هاي علمي بينمتخصص در توسعه زادگاهي، به گسترش همكاري

رمايه انجامد. كشورهاي چين، عربستان و تركيه با سهاي آكادميك به داخل كشور ميمهارت
هاي هاي درازمدت در تقويت بسترهاي اقتصاد دانش بنيان موفقيتهاي كالن و تدوين برنامهگذاري

فراواني در جذب دائم مهاجران متخصص خود به كشور مادر و يا برقراري و گسترش ارتباطات موثر 
  اند.دوسويه با مراكز تحقيقاتي كشور محل اقامت مهاجران خود داشته

مندي از دانش، مهارت و تخصص مهاجران در دياسپوراي ايراني برنامه ديگري با هدر راستاي بهر
با همكاري معاونت  1394از سال  "برنامه همكاري با متخصصان و كارافرينان خارج از كشور"عنوان 

هاي مزبور در باشد. دستگاهعلمي و فناوري رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان در حال اجرا مي
هميت نقش سرمايه نيروي انساني و لزوم ارتباط هر چه بيشتر دانشگاه با صنعت و جامعه راستاي ا

هاي دانش بنيان به منظور شكل دهي به اكوسيستم يا زيست بوم كسب و كار با محوريت شركت
هاي فعال و پوياتري را در راستاي جذب حداكثري سرمايه انساني متخصصان ايراني تدوين سياست
از آنجا كه در سالهاي ابتدايي بازگشت به علت از بين رفتن تجربيات گذشته و عدم اند. نموده

شوازي و يابد (عباسيشناخت ساختارهاي جديد نرخ بيكاري مهاجران بازگشتي افزايش مي
هاي قومي محلي و سازمانهاي حمايتگر را حمايت انجمن) 2001و كيويستو ( )2017همكاران، 

اين طرح،  كند.تر مهاجر در جامعه ميزبان كمك ميعتر و كم هزينهعامل مهمي در ادغام سري
بايد اذعان  هاي مالي به منظور حمايت افراد در سالهاي ابتدايي بازگشت است.درصدد ارائه مشوق
هاي سياسي و اقتصادي كشور در سالهاي اخير تاثيرات عميقي بر اين ارتباطات داشت فراز و نشيب

  ر آن را با تغييرات قابل توجهي مواجه ساخته است.دوسويه داشته و نمودا
سرمايه فكري و سرمايه انساني به عنوان عامل اصلي ايجاد مزيت رقابتي پايدار و محرك اصلي رشد 
و توسعه شناخته شده است. امروزه دانش و مهارت نيروي انساني به جاي سرمايه مادي به عنوان با 

انجامد. ايجاد ستفاده بهينه از آن به تضمين منافع ملي كشور ميترين سرمايه قرار گرفته كه ااهميت
يك فضاي علمي بارور و امن براي مهاجران تحصيل كرده و ماهر بيش از هر چيزي به رضايت بيش 
از پيش متخصصان علمي و پايبندي آنها به خدمت متداوم به كشور خواهد انجاميد. جهاني شدن 

المللي و گسترش سترش وسايل ارتباط جمعي در عرصه بينارتباطات، رشد شتابان صنعت و گ
گيري از  نمايد تا با بهرههاي مختلف فرصتي را ايجاد مي ها و فرهنگ تعامالت فرهنگي ميان ملت

هاي اقتصادي، علمي و فرهنگي افراد در توسعه شبكه دياسپوراي ايراني پراكنده در دنيا، از سرمايه
هاي انساني ارزشمندترين منابع براي تحول و پويايي و پيشرفت سرمايهپايدار ايران استفاده نمود. 
هاي انساني و دار حركتشوند و در اين ميان متخصصان و نخبگان سكانيك جامعه محسوب مي

باشند. بنابراين حمايت همه جانبه از مهاجران متخصص به ويژه زنان به عنوان محرك توسعه مي
در جهت جذب آنان، تضمين كننده توسعه و پيشرفت پايدار جامعه  حامالن فرهنگي جامعه و تالش

هاي همه جانبه و جامع در جهت ايجاد باشد. جمهوري اسالمي ايران بايستي با تدوين برنامهمي
هاي الزم جهت جذب خالقيت، مهارت و نوآوري هاي فعال و پويا براي منابع انساني زمينهمحيط

  ين در دياسپوراي ايراني را فراهم آورد.مهاجران تحصيل كرده و كارآفر
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