
 
 

 

 

 طریق از خارجی اتباع و مهاجرین امور اداره در راهبردی الگوی ارایه

الهی گفتمان اساس بر ومهوری اسالمی ایران ج نظام تجارب تدوین  

اساسی قانون و فقیه والیت   

 44/10/56:مقاله پذیرش                                                                       42/10/59: مقاله دریافت

 چکیده

 کشور در است،و داشته تداوم تاریخ طول در و بوده بشری جامعه به مبتال موضوعات از یکی مهاجرت که آنجا از

 زمینره  در باشرد  مری  مطرر   دنیا و منطقه سطح در فرست مهاجر و پذیر  مهاجر کشور یک عنوان به که نیز ایران

 بوده محسوس اسالمی رویکرد با مدون راهبردی الگوی یک نبود از ناشی خالء خارجی اتباع و مهاجرین مدیریت

 گفتمان بر مبتنی و مدیران تجارب براساس مدون راهبردی الگوی یک ارائه و بررسی صدد در مقاله این لذا. است

 ای توسعه کاربردی ازنوع تحقیق این. باشد می خارجی اتباع و مهاجرین امور در ایران اساسی قانون و فقیه والیت

 میردانی  ودربخر   بررداری  فری   اسرنادی  هرادربخ   داده ابزارگرردآوری .باشد می آمیخته آن انجام وروش بوده

 کرونبرا   آلفای بوسیله آن پایایی و نظران اساتیدوصاحب ازطریق آن روایی است،که بوده ساخته محقق پرسشنامه

 قصرادفی  صرورت  بره  کره  صاحبنظران و خبرگان از نفر 82تعداد تحقیق آماری جامعه. است گردیده تامین(09/9)

 تحقیق ازمنابع حاصل خارجی اتباع و مهاجرین راهبردی الگوی دادکه نشان تحقیق نتایج. اند شده انتخاب هدفمند

 واجراوکنتررل  سرازی  هماهنگی،پیراده  ریزی،سرارماندهی،هدایت،  ها،برنامره  اهداف،سیاسرت  دکترین،)بعد 0دارای

 جهرت  تحقیرق  خبرگی جامعه به ها هاوشاخص مولفه ازارجاع پس. باشد می شاخص 339 و مولفه 13،(ونظارت

 .نشد تایید ها شاخص از آنهابرخی دهی وزن و محقق های برداشت تایید

 اساسی قانون ،راهبردی الگو، تجارب، فقیه، والیت گفتمان، مهاجرین، خارجی، اتباع واژگان کلیدی:

                                                           
 دانشگاه آزاد اسالمي امنيت ملي استاديار   1

 دفاع ملياستاديار امنيت ملي دانشگاه عالي  2

  taghibakhtiari@gmail.comآموخته دکتری  علوم دفاعي راهبردی دانشگاه عالي دفاع ملي)نويسنده مسئول(   دانش 3

 راهبردیفصلنامه مطالعات دفاعي 

 9318 تابستان، 86، شماره پانزدهمسال 

 981 -911، از صفحه هشتممقالة 

  9غالمحسين بلنديان          

                                      2مهدی کامکار                   

 3تقي بختياری
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 مقدمه
در دنیای کنونی برای هیچ ملت و قومی میسر نیست که در حردود و غورور و اهراردیواری کشرور خروی        

محصور بماند و درهای خود را به روی دنیای خارج مسدود نمایرد. در هریچ دوره ای از ادوار تراریخ ماننرد     

اتباع آن به این حد توسعه و گسترش نیافته است. بازتاب و مظاهراین توسعه  شرایط کنونی روابط کشورها و

در قالب مبادالت بازرگانی ، خدمات بانکی ،ارتباطات و براالخره جابجرا شردن اتبراع کشرورها و مهراجرت       

 و بره ویر ه بعرداز    3091(. جامعه جهانی بعرد از سرال   1: 3128عینیت یافته که غیر قابل انکاراست)دارابی ، 

،شاهد مهاجرت های وسیع ازهمه نوع بروده اسرت.از مشخصرات ایرن دوره ، جابجرایی مروقتی و       3029سال

دائمی ، مهاجرتهای کارگری و مهاجرت جمعری پناهنردگان ، مسرافرتهای فرردی و خرانوادگی و مهراجرت       

ایرن قاعرده    . کشور ایران نیرز از 3(13: 8999و ماهر و کارگران غیر ماهر بوده است)کاستلز،  متخصصان فنی

و توییر رویکرد جمهوری اسالمی نسربت   3117مستثنا نبوده و بوی ه پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال 

به موضوع مهاجرت و تصویب آن در قالب حمایت از تمام مستضعفین و مسلمانان جهان در قرانون اساسری    

تان توسط اتحاد جماهیرشوروی سابق و با فاصله کمی حمله نظامی و اشوال کشور همسایه و مسلمان افوانس

و وجود بحران در دیگر کشورهای همسایه سبب شد تا کشور ایران به یکی از مهاجر پرذیرترین کشرورهای   

 خاورمیانه تبدیل و پذیرای مهاجرین،آوارگان و پناهندگان اندین میلیونی گردد. 

 علیره(  اهلل )رحمرت با طلوع خورشید انقالب در کشور اسالمی ایران برا هردایت و رهبرری حضررت امرام خمینری       

ایرویکرد جدیدی نسبت به بحث مهاجرت و اتباع خارجی پدیدار گردید که در سخن حضرت امام خامنره 
 ا دفراع از مسرلمانان و  ى قرانون اساسرم مر    در مقدمره "بخوبی روشن است آنجا که می فرماینرد:  العرالی(  )مدظله 

سیاسرتهاى   مظلروم را جرزو   هرای  صراحت ذکر شده است؛ ما دفاع از مسلمانها و دفراع از ملرت   محرومان به

(. که این رویکرد بره  81/1/3121بیانات مقام معظم رهبری:)"کنیم دانیم و از آن عدول نمم اصولم خودمان مم

. از (18: 3180)الریجانی انقالب اسالمی ایران می باشرد.  نوعی نیز نشأت گرفته از نظریه و جایگاه ام القرائی

آنجا که در جمهوری اسالمی ایران رویکرد جدیدی نسبت به موضروع مهراجرت بوجرود آمرده اسرت و در      

طرر  سراماندهی    0راستای ساماندهی اتباع خارجی طر  های زیادی برنامه ریزی و اجررا گردیرد ه اسرت )   

کنون الگویی راهبردی و مدون ارائه نشده است. لذااین تحقیرق برر آن   وزارت کشور(ولی در این خصوص تا

اساسری در   است تا الگویی راهبردی و مدون براساس تجارب مدیران و مبتنی بر گفتمان والیت فقیه و قانون 

 امور مهاجرین و اتباع خارجی ارائه نماید.

                                                           
1
 costels 
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تحقیق ،ارائه الگوی راهبردی نظری  انجام این تحقیق باعث کمک به پایه های نظری و تئوریک موضوع  

مدون،زمینه سازی برای هماهنگی بیشتر و جلوگیری از موازی کاری و زمینه سرازی بررای پیراده سرازی     

هراجرین و اتبراع   الگوی راهبردی عملی ارائه شده مبتنی بر داده های اسالمی ، مدیریتی و بومی درامور م

و عدم انجام آن نیز موجب عدم ارائه الگوی مدون راهبردی درامور مهراجرین واتبراع    خارجی می گردد.

خارجی،کاستی در استفاده بیشتر از دان  ضمنی و صریح  مدیران عالی و توسعه نیافتن ادبیات برومی در  

 امور مهاجرین و اتباع خارجی می شود.

   باشد: بشر  ذیل می اهداف تحقیق

اهبردی درامور مهاجرین و اتبراع خرارجی از طریرق تردوین تجرارب نظرام و       هدف اصلی ارائه الگوی ر

براساس گفتمان والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بوده و اهداف فرعری شرامل مروارد    

 باشد: ذیل می

 ،دراداره امور مهاجرت و اتباع خارجی ؛والیت فقیهتبیین گفتمان الهی  -3

ردهای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اداره امرور مهراجرین و اتبراع    استخراج محورها و رویک -8

 خارجی ؛

و تبیین تجارب نظام ج.ا.ا در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی بر اساس گفتمران الهری والیرت فقیره      -1

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ؛

آنهرادرالگوی راهبرردی اداره امورمهراجرین و اتبراع     تعیین اهم ابعاد، مولفه ها ، شاخص ها و روابط برین   -9

 خارجی.  

سئوال اصلی تحقیق این سوال است که  الگوی راهبردی اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین 

 ایست؟  و قانون اساسی و براساس گفتمان والیت فقیه  ج.ا.اتجارب نظام 

 سئواالت فرعی نیز شامل این موارد است:

 در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی ایست؟ والیت فقیهمان الهی گفت -

 محورها و رویکردهای قانون اساسی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی ایست؟ -

 تجربیات جمهوری اسالمی ایران در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی ایست؟ -

اهم ابعاد، مولفه ها ، شاخص ها و روابط بین آنها درالگوی راهبردی اداره امور مهاجرین و اتبراع خرارجی    -

 براساس گفتمان والیت فقیه ، قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران کدامند؟ 
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 نظری مبانی 

 پیشینه تحقیق 

عصرر اطالعرات بازاندیشری در فرصرتها ،      ( تحقیقی با عنوان : مهاجرت نخبگان در3129رضا خلیل ) -

تهدیدها و راهکارها انجرام داده اسرت و بره ایرن نتیجره رسریده اسرت کره : پدیرده مهراجرت نخبگران            

)فرارموزها( در ارتباط با دو شیوه توسعه صنعت گرایی واطالعات گرایی ازجهت فرصت ها، تهدیردها و  

 راهکارها متفاوت است.

ا عنوان : بررسی وضعیت مهاجرت جوانان انجام داده است و به این نتیجره  (تحقیقی ب3123امیر نادری )-

رسیده است که: جستجوی شرایط وزندگی بهتر در شهرهای بزرگ ؛  پیدا کردن شرول مناسرب ؛ وجرود    

 امکان تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر؛ وجود امکانات رفاهی و بهداشتی در شهرهای بزرگ و ... 

فررردی،   ای پایره هررای   مطالعرره مقایسرره  ( پایان نامه دکتری خود رابراعنوان:  3121فیروز طاهر پور ) -

انجرام داده اسرت و بره ایرن نتیجره       افروران مرهراجرران نسربررت بره شنراختی و انگیرزشی پیشرداوری

رسیده است که: نترایج حاصرل از مقایسره داده هرای بدسرت آمرده از دو گرروه نشران از وجرود نروعی           

 ر بین دو گروه مورد مطالعه دارد .پیشداوری د

( پایان نامه دکتری خود را با عنوان : بررسری رونرد مهراجرت داخلری در     3129مجتبی اصالنی مقدم ) -

جمهوری اسالمی ایران طی سه دهه اخیرو تاغیر آن بر امنیت ملی انجام داده است و به این نتیجه رسریده  

بی به هدف های فرهنگی نظیر کاربهتر،کسب درآمد بیشرتر  است که : مهاجرت می تواند در راستای دستیا

، برخورداری از تحصیالت تکمیلی و عالی در شرهرها ، بهرره منرد شردن از امکانرات رفراهی تفریحری        

 شهرهای بزرگ صورت پذیرد. 

( تحقیقی با عنوان : مشکالت موجود در روند کنترل اتباع خارجه انجام داده است 3122تقی بختیاری ) -

هرای   ه این نتیجه رسیده است که:مهمترین مشکالت؛ نبرود سیسرتم هرای کارآمد،عردم ارتبراط بانرک      و ب

 اطالعات، کمبود نیروی انسانی متخصص ، ضعف در آموزش  نیروهاو ...می باشد. 

آسریب شناسری جمعیرت شرناختی در سیاسرت گرذاریهای        ( تحقیقری برا عنروان:   3120احمد لطفیان ) -

نسبت های جنسی باال، سطح باروری براالتر از   ده و به این نتیجه رسیده است که:انجام دا مهاجرتی ایران

 ازو... جمعیت بومی، ساختار سنی جوان، جمعیت درحال افزای  نسل دوم مهاجران، تمرکز جورافیرایی 

 های مهاجران می باشد.   آسیب
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مهاجرت )به داخل( در انرد   ( تحقیقی با عنوان:بررسی تطبیقی  سیاست های3109امیر محمد امیری ) -

نمونه ازکشور میزبان انجام داده است و به این نتیجره رسریده اسرت کره: ،اپن،امرارات متحرده عربری و        

عربستان سعودی اصرار بر حفظ سیستم بسیار محدود خود، و جمهوری کره و روسریه در حرال اسرتقرار    

 نظام مهاجرتی  منعطف می باشند.

اه دارای حوزه مطالعات مشترک با این تحقیق می باشند و به طور غیرر  پ وه  های بررسی شده اگر   

مستقیم می توانند به ادبیات این پ وه  کمک کنند، امراهر کردام بره یکری از ابعراد یرا مشرکالت امرور         

مهاجرین پرداخته و هیچ کدام به دنیال ارائه الگوی راهبردی مردون برا توجره تجرارب نظرام و براسراس        

 قیه و قانون اساسی در امور مهاجرین و اتباع خارجی نبوده اند. گفتمان والیت ف

 مفهوم شناسی

از قانون برنامره پرنج سراله سروم توسرعه کشرور        329تعریف نظری مهاجرین و اتباع خارجی: طبق ماده 

افرادی هستند که تابعیت ایران را ندارند و متقاضی ورود به ایران هستند. که به اهرار دسرته : پناهنرده ،    

 (.329: ماده 3129)قانون برنامه سوم توسعه کشور، آواره ، مهاجر ، و دارای گذرنامه تقسیم می شوند

 گفتمان والیت فقیه در امور مهاجرین و اتباع خارجی  

 در امور مهاجرین  علیه( اهلل )رحمتگفتمان حضرت امام خمینی  

 بررای  گشایشرها خواهرد یافرت، و هرر کرس     راه خدا هجرت کند، در زمین اقامتگاههای فراوان و  هرکه در 

اش بیرون آید، سپس مرگ  فرارسد، پاداش او قطعاً برر خداسرت و    مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه

از همره  .(399)نساء: (و 09ر03: 30لد ج ،3121 ،  علیه( اهلل )رحمت امام حضرتخدا آمرزنده مهربان است)صحیفة

ی و راه افتادن از این انانیت نفس و هجرت از خود به خداست. تعلیمرات  هجرتها ]مهمتر[ هجرت از خودبین

برای همین هجرت است که ما از ظلمات، از تاریکیها، از خودخواهیها، از نفسانیتها، هجررت کنریم بره     ءانبیا

 لرد ج ،3121 ،علیه( اهلل )رحمت امام حضرتسوی خدا و پشت کنیم به خودمان و به آمال شیطانی خودمان)صحیفة

اگر آن هجرت حاصل بشود و مهاجر الی اهلل و رسول، انسان بشود، آن وقت تمام اعمالی که به جا  .(10: 38

آورد اعمرالی اسرت کره روحرانی اسرت؛ اعمرالی اسرت الهری ... جرنگ  الهری اسرت ... کسرب  الهری               می

امام خمینی به فرانسره،  ت (. بعنوان مثال هجر89ر83: 38لد ج ،3121 ،علیه(  اهلل )رحمت امام حضرتاست)صحیفة

بوده است که خود امرام ایرن هجررت را اینگونره     یک هجرت بزرگ و تأغیرگذار بر سرنوشت اسالم و ایران 

کنیم بررویم   ما بنایمان بر این بود که از کویت بعد از دو ر سه روزی که با آقایان مالقات می  روایت می کنند:

رویم به فرانسه. و مرا هرم    لکن خداوند تقدیر کرده بود که ما میبه سوریه، و آنجا یک اقامت طوالنی بکنیم. 

لکن این سرفر  (. 887: 8لد ج ،3121 ، علیه( اهلل )رحمت امام حضرت)صحیفة.مسائل ایران را در آنجا روشن کردیم
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 ، علیره(  اهلل )رحمرت  امرام  حضررت یک سفر با برکتی بود. در عین حالی که در یک مملکت غیر مُسْرلم بود)صحیفة 

آن روز که حضرت با آن وضعِ شکست خورده و نیز  وسلم( وآله علیه اهلل )صل (. و در هجرت پیامبر181: 8لدج ،3121

بینی کنند که این مهاجرت اه مصرالحی بره دنبرال     توانستند پی  نمی ،ناگوار از مکه خارج گردید،افرادعادی

خواهد داشت لکن وقتی که به مدینه تشریف بردند معلوم شد که اه نتایجی بر هجرت ایشان مترتب برود و  

 امررام  حضرررتاگونرره توانسررتند اسررالم را در مدینرره گسررترش دهنررد و یررارانی پیرردا کنند)صحیفة       
هجرت از داراالسالم به دارالکفر که مستلزم کبرایر موبقره شرود، حررام و از     (. 939: 8لدج،3121،علیره(  اهلل )رحمت

کار کردن برای کفار که مستلزم وَهْنِ دین مقدس اسالم اسرت، حررام و اجررت در مقابرل آن،      و ،کبایر است

  .(909ر901: 8 لدج ،3121 ، علیه( اهلل )رحمت امام حضرتسُحْت و مُحَرَّم است)صحیفة

این برادرهرا برراى شرما    ،  شته باشید با برادران ایرانماایان هم که در خارج هستید، موظفید که پیوند دشما آق

هرا  هرا قیرامم اسرت کره اختصراص بره خودشران نردارد، شرما هرم شرریک آن           اند؛ یعنرم قیرام آن   قیام کرده

دیدیا نشستید تکلیف داریرد؛  شمااالن که اینجاایستا(.17: 9لدج،3121،علیه( اهلل )رحمت امام حضرتصحیفة.)هستید

به این مملکت؛ خدمتتان به این است کره   مخدمت کنی ما باید. یعنم ملت ایران االن یک دَیْنم به عهدة مادارد

طورى که فقط احکامم ظراهرى  اسالم همان . (833: 9لد ج ،3121،علیه( اهلل )رحمتامام حضرتصحیفةم)تبلیغ کنی

اسرالم خیلرم    .ها هم نیسرت از قیام و نهضت و این اسالم عبارته طور همراجع به افراد باشد نیست؛ همین

فرردی  کره در اسرالم هسرت، یعنرم     را جهراتم   ههمر باید جهات دارد و کسم که بخواهد اسالم را بشناسد، 

األسف بعضم از اشخاص یک جهت را در نظرر  و مع ی و...را  بشناسد.رهنگف ،ی ،اقتصاد ،سیاسم،اجتماعی 

ایرن   البته مبارزه با دشمن، مبرارزه برا فسراد، مبرارزه برا      .تظاهرات و امثال ذلک، ن جهت مبارزهگیرند و آ مم

هاى دولت اسالمم است و جزء احکام اسالم اسرت، لکرن انحصرار بره ایرن       هاى فاسد، جزء برنامهحکومت

االن هستید،اگر از شرماها  شماهایم که در اینجا (. 832: 1لد ج ،3121 ،علیه( اهلل )رحمت امام حضرتصحیفة)ندارد

دزدند ملرت ایرران    [گویند که مم]طورى است این .دهند یک مطلب خیانتم ببینند، عمومیت به ملت ایران مم

از این جهت باید خیلم این جهات را مالحظه کنید براى اینکه حفظ آبرروى   !جورى هستندها اینیا مسلمان

لرد  ج ،3121 ،علیره(  اهلل )رحمت امام حضرتصحیفة) زم استو حفظ آبروى ملت الخودتان و حفظ آبروى اسالم 

1 :889.) 

درسرم کره بره     ...طورنیست براى ماشوند آن ها تربیت ممرویم، در یک محیطم که آن ما در خارج هم که مم

 هرم و آنجا هم آمروزش، .  (91: 39لدج،3121علیه( اهلل )رحمتامامحضرت صحیفة)استعمارى است دهند درس مامم

 هرابیرون «امرامم شرریف »امثرال  آموزششران  از و پرورششان از لهذا واست.  براى مملکت استعمارىپرورش 
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بلره شررقم هسرتیم بره     (. 903: 0لرد  ج ،3121 ، علیه( اهلل )رحمت امام حضرتصحیفة) ها«نصیرى» امثال و آید مم

. بایرد بیررون بررویم    از این« غربم استعمارى»همانمعنای غربم هم هستیم به « شرقم استعمارى»معناى همان

مخرالف  با اسرتعمارگری  ترقیات موافقیم، ما  هعلوم و با هم هو ما با هم. تربیت یک تربیت صحیح باید بشود

کوشر  و اعتمراد بره نفرس، احتیراج       هدر سرای (.98: 8لد ج ،3121 ، علیه( اهلل )رحمت امام حضرتصحیفة)هستیم

و اگرر   واین امرى است شدنم.به خارج مستونم شوند  تنگونه برآورند که از رفعلمم دانشجویان عزیز را آن

 حضررت صحیفة)ها نبود، تا کنون تحقق یافته بود و دلباختگان به غربم  تبلیوات خارجم و داخلم عمال غرب

هراى مرا در همرین جرا خروب       ما باید فکرى بکنیم که جروان (. 110 :32لد ج ،3121 ، علیه( اهلل )رحمت امام

و بر فرض .رفتن باشد، به کشورهایم بروند که استعمارى نباشد  فرض احتیاجم به خارجبکنند و بر   تحصیل

کنیم، فرهنگ و ادبمان ارا از خرارج باشرد؟ مرا داراى ادب و فرهنرگ      که به خاطر احتیاج ایزى را وارد مم

مان در خرودایران  ما امیدواریم جوانان(. 832:  32لد ج ،3121 ، علیره(  اهلل )رحمت امام حضرتصحیفة )غنم هستیم

بره ایرران بیاینرد و مرا هرگرز احتیراجم         شاءاهلل روزى بیاید که از جاهاى دیگر براى تحصریل ان.تربیت شوند

و این امرى است شدنم، و این طرز تفکر که غیر از خارج در جاى  .بفرستیم  نداشته باشیم کسم را به خارج

 (.138:  30لد ج ،3121 ،علیه(  اهلل )رحمت امام حضرتصحیفة)کرد، امرى است باطل  شود تحصیل دیگر نمم

   درامورمهاجرین)مدظله العالی(گفتمان حضرت امام خامنه ای 

، تشرکیل مردنی ت اسرالمم    هجرت  ّ اکرم از نبمِ هم مراحلم دارد. یک روز شاید مرادهجرت  البتههجرت ،  

هراى   شود نسرخه  شهرى نشوند، نمم تا وقتم که مردم تابع مدنی ت و تجم ع و اجتماعِ به اصطال  ارا که  بود

بره شرهرها   هجرت بود. بعرد، « دارالهجرة»به هجرت  ، اش یک مرحله . الهم و اسالمم را روى آنها اجرا کرد

شرد. در   آنهرا داده نمرم  کردند، از غنیمرتْ حقّرم بره     مم کردند، ولو در جهاد هم شرکت نممهجرت  بود. اگر

برراى طرالّب علروم    هجرت  شایدامروز مصداقِ این(. 98/98/3171)مقام معظم رهبری: هست روایات ما هم

البته،این یک امر فردى هرم نیسرت.این،باید در    باشد. اسالمم بالد براى تبلیغ به اکنافهجرت  دینی ه و فضال

)مقام معظرم رهبرری:   کرت و جریران تبردیل شرود.    ها،بره حر  آن در سرایر حروزه   حوزه علمیه قرم و بره تبرع   

برراى تعلریم    هجررت .اسرت  هجررت  ى مسرأله  مطلب بعدى کره از واجبرات حروزه اسرت،    (. 98/98/3171

)مقام معظرم رهبرری:   اسرت  ى بسریار مهمرم   .تعامل برا مرردم، نکتره   اسرت  میران مرردم   وتزکیه؛براى بودن در

از خودخواهیهایم است که ما را هجرت  ست؛ز منی ت ماهجرت ا ماست؛ خود ازهجرت حج،(. 39/97/3170

)مقام اگونه ممکن است حج  ما مقبول باشد؟ وقتم که این حج، مارا به خدا نزدیرک کنرد  .کند از خدادور مم

  بررای  نخبگران   برخی است، مهاجرت  متفاوت  نخبگان مهاجرت  فرار موزها با(. 38/98/3173معظم رهبری: 
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  کشروروارتقای   بره   بازگشرت   به  درنهایت  ارا که  نیست  کننده  دیگر کشورها نگران  علمی  از امکانات  استفاده

هرر فررد     کره   اسرت   مسئولیتی  فرار موزها و از یاد بردن  است  مذموم اماآنچه،شود منجر می  جامعه  علمی  سطح

کره    آن کسانی(. 92/90/3129)مقام معظم رهبری: دارد  خود بر عهده  و ارتقاء میهن  پیشرفت ، در روند ایرانی

رونرد،از نظرر عقرل    افتند و بیررون مری   پر کردن جیب خودشان راه می  کنند،و فقط برایکشور را فراموش می

)مقام معظرم  کنرد را محکروم مری   ، یرک انرین عملری     و وجردان ملری    وجدان و عقرل بشرری  و اند؛ محکوم

 دیگر کشرورها بعرد    حقیقی  و غروتهای  انسانی  ادهایاستعد  ربودن  برای  بیگانگان  تالش(. 81/8/3121رهبری:

هدف باید ایرن  (.91/97/3123)مقام معظم رهبری:  دهد می از کشورراتشکیل  نخبگان  برخی  خروج  بسیار منفی

.) مقرام معظرم   خودش، مفید واقع شود  هخانواد  مردم خودش، برای  کشور خودش، برای  باشد که انسان برای

علرم   بعلم تحریض کرده و باید طلر  بِبرخم از دوستان گفتند که اسالم افراد را به طل(.81/8/3121رهبری:

بنرابراین ترالش برراى    . باید رفت و علم را براى ملت و کشورى که متعلّق به آن هستیم به دسرت آورد  .کرد

ذیربط باید  یمنظور دستگاهها  مینه به(. 81/8/3121 )مقام معظم رهبری: نخبگان، یک هدف  باید این باشد

  ای و تفکرر ترجمره    ترجمره   معضل . دهند  انجام منظمی  ریزی برنامه  خارج  افراد به  اینگونه  سفر مطالعاتی  برای

  نخبگران   در میان  ای ترجمه  اندیشه  رواج  علت  د و بهکن می  سلب را از جامعه  جدید علمی ایجاد فضای  جرأت

برا    توان می (.91/97/3123)مقام معظم رهبری: شود نیز وارد کشورمی  انگانبیگ  وعقاید سیاسی  ،اخالق فرهنگ

بار دیگر   از لحاظ علمی  دیگر ایران  سال  پنجاه  کرد که  کاری  افزاری نرم  جنب  برپایی و کشور  نخبگان  همت

  بررای  ،  امرروز جهران    علمری   هرای  قله .نیازمند گردد  سرزمین  این  و دان   علم  به  باز هم  سرآمدشود و غرب

  همره   کره   اسرت   سنگینی  کشور مسؤولیت  علمی  ساختن.اند کرده  تحمل  فراوانی  های سختی  جایگاه  این  کسب

  علمری   و جسرارت   جررأت   عزیرزان   ایرن   موفقیتهای. بگیرند را بسیار جدی  ها باید آن رشته  در تمامی  نخبگان

  مادیات  و اصالت  دینی بی  فرهنگ(. 91/97/3123)مقام معظم رهبری: کرد  غابت  جهانیان  به را  ایران  قشرجوان

  نبروده   آنران   فرهنگری   برترری   معنرای   بره   ، هیچگاه غرب  علمی ندارد و پیشرفت  غربی  علوم  پیشرفت  به  ربطی

را   جانبره   همه  تواندپیشرفت می  است  شده  غابت  اسالم  از تاریخ  در مقاطعی  که  همچنان  اسالمی  فرهنگ.  است

  گرانقدر بررای   های سرمایه  موجود از این  مشکالت  باید با حل)همان منبع(. بیاورد  ارموان  کشور به  یک  برای

کشور شما در حال یک تحررک، یرک ارال     (. 30/90/3170)مقام معظم رهبری: کرد  کشور استفاده پیشرفت

ى جنگ. گرریختن از ایرن جبهره     براى جلو رفتن و پی  رفتن است؛ مثل یک جبهه گعظیم و یک اقدام بزر

کره   طور نیسرت  کنار براى یاد گرفتن بیشتر و آماده شدن بیشتر، این بد نیست. اینها هم این آمدن بد است؛ اما

. اگرر حقیقتراً   ها باشند؛ نه، ممکن است در بین آنها اهار تا نخبه هم باشند، اهل تا غیرنخبه هم هستند نخبه
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 کننرد و بعردپرتاب مری    ى خودشان را مری  فشرند،استفاده هم نخبه باشند،آن مراکز،اینها را در حد توانشان مم

سرالم    اینکه گفته شرود بررای  (. 81/98/3121)مقام معظم رهبری:کنند دور؛وهیچ تعهدى نسبت به آنها ندارند

اید کره در خرارج   اه؟ شما خیال کرده  سالم ماندن یعنی .ماندن ناااریم برویم؛ نخیر، بنده این را قبول ندارم

 هخرانواد   خودش بماند، بررای  هشود؟انسان در خانداده می  دیگر اندان بهایی  از کشور به مهاجران کشورهای

ترر  اش پرایین همت خودش را به کار گیرد، یک مقدار هم زندگی هخودش مفید باشد، سخت تالش کند، هم

بیگانره،   هتر است تا اینکه در خانکنندهتر و شادمانانسانِ باوجدان به مراتب خرسندکننده یک  باشد، این برای

ها حق دارنرد انتظرار   آن .دهمبااستعداد خودمان می  هایمن حق را به جوان. با منت و با اخم و تَخم کار کند

  باید دسرتگاه علمری  (.  38/3170/ 88 .) مقام معظم رهبری: ها کار کننداین  داشته باشند و مسئوالن باید برای

  نری یع بره جریران خواهرد افتراد       گاه علمیدر این صورت، هم دست .کشور وصل شود  صنعتی هکشور به بدن

.) مقرام معظرم   کشور متطور و متحول خواهند شرد   صنعتی  هایو هم دستگاهعلم  با عمل توأم خواهد شد 

خصوص های نخبة ما احساس تبعیض نکنند؛ به ها جوانشگاهمراقب باشید که در دان  (.88/38/3170رهبری:

بعرد،  (. 31/39/3129)مقام معظم رهبرری:  و در دادن بورس  ، دورة دکتری های علوم تکمیلی در پذیرش دوره

از مهاجرت یرا    شوندو راه جلوگیریدراین صورت، نخبگان تشویق میآنها  شخصی و  پ وهشی  رفع نیازهای

گویند رفتند و نیامدند؛ یا رفتند و آمدند، کره یرک   دائم می .پذیر استقط با این روش امکانفها هم، فرار آن

ما در اینجا باید میدان را باز کنیم کره ایرن    (.31/39/3129)مقام معظم رهبری: شودمی  نماییمقدار هم بزرگ

طبرق    .(80/1/3121)مقام معظم رهبری: تواند به فعلیت تبدیل کندجوان احساس کند که این استعداد را می

با هرگونه تندروی بایرد   .اصول حاکم است و باید در اصالحات رعایت شود هقانون اساسی، اسالمیت بر هم

(. 30/9/3170)مقام معظم رهبری: ها دراین کار دخالت کنندها و غربیمقابله شود و اجازه داده نشود خارجی

از آن سرود  باید اقتصاد کشور گرفت ونافع ملت و هویت ملم را در نظر مباید هاى خارجم  جذب سرمایهدر 

گیررد،   استکباروقتم وارد شد، آن ایرزى را کره هردف مرم     (.39/99/3129)مقام معظم رهبری: ببرد، نه زیان

ایرز را از آن ملرت   یعنم فرهنگ، اعتقادات، دین، اراده، استقالل، حکومت، اقتصاد، و همه .هویت ملم است

 اولرین  اسرالمم،  جمهرورى (. گمررک  38/2/3127)مقام معظم رهبری: گیرد کند و در مشت خود مم ممسلب 

 حردود  و نوازى میهمان و امانت و ادب اول، منزل همین در و هاست خارجی براى ورودى ى دروازه و منزل

 و سرهولت  و سرالمت  کمرال  در و آسران  مقرررات  با کار، تا شود تالش امیدوارم و سنجند مم را ما مسلمانم

 کره  طرورى  بره  بگیررد؛  انجام شخصم ى سلیقه از ناشم و غیرقانونم فشار گونه هیچ بدون و استحکام و اتقان

 (.  91/97/3182)مقام معظم رهبری: نگیرد قرار تهدید و خطر مورد طریق این از ملت منافع
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 رویکرد های قانون اساسی

موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و  همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسالمی ایران 

،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را  اسالمی قراردهد.وکوش  پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی اتحاد ملل

بره افرراد غیرمسرلمان برا     موظفنرد نسربت    (.دولت جمهوری اسالمی ایران و مسرلمانان  33تحقق بخشد)اصل 

در حق کسرانی   اسالمی عمل نمایند.وحقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل اخالق حسنه و قسط و عدل

(. تابعیت کشور ایران حق 39توطئه و اقدام نکنند)اصل  اعتبار دارد که برضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران 

خود او یا در   هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست تواند از مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی

ایرران   توانند درحدود قروانین بره تابعیرت    (.اتباع خارجه می93که به تابعیت کشور دیگری درآید)اصل  صورتی

اسرت کره دولرت دیگرری تابعیرت آنهارابپرذیرد        گونه اشرخاص درصرورتی ممکرن    درآیند.وسلب تابعیت این

(.هیچ فرد خارجی به عضویت درارت  و نیروهای انتظامی کشور پذیرفتره  98کنند)اصل  یاخودآنهادرخواست 

آمیرز   های صرلح  (.استقرارهرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر اند به عنوان استفاده391شود)اصل  نمی

 جرویی و  (.سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه398باشد ممنوع است)اصل 

پذیری، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان وعدم تعهرد در   سلطه

(.هرگونره  318آمیز متقابل برا دول غیرر محرارب اسرتوار است)اصرل       گر و روابط صلح های سلطه برابر قدرت

شیون کشور گرردد ممنروع    قراردادکه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارت  و دیگر

داند و اسرتقالل   (.جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می311است)اصل

شناسد. بنابر این در عین خرودداری کامرل از هرر     و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می

بانه مستضعفین در برابر مسرتکبرین در هرر نقطره از    طل گونه دخالت درامور داخلی ملتهای دیگر،از مبارزه حق

توانرد بره کسرانی کره پناهنردگی سیاسری        (.دولت جمهوری اسالمی ایران می319کند)اصل  جهان حمایت می

  (.311بخواهند پناه دهد، مگر این که برطبق قوانین ایران خائن وتبهکارشناخته شوند)اصل 

 اسالمی ایران:    جمهوری 3999رویکردها در سند اشم انداز  -

 دارای تعامل سازنده و مؤغر با جهان بر اساس اصول عزت ، حکمت و مصلحت.  -

غبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عرزت ، حکمرت و مصرلحت و تقویرت روابرط       -

 خارجی از طریق:

 گسترش همکاری های دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی .

 ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.  
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 تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم.  

 بهره گیری از روابط برای افزای  توان ملی .

 حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف ، به وی ه ملت فلسطین .

 تالش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسالمی .

سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن اقتصاد و افزای  جذب منرابع و سررمایه گرذاری     بهره گیری از روابط

 ج.ا.ا.(. 3999خارجی و فن آوری پیشرفته )متن سند 

 ها: تجارب مدیران اسنخراج شده از مصاحبه -

(برنامره ریرزی بررای    8(تشکیل شورای هماهنگی اجرائری اتبراع بیگانره؛   3:در بخ  برنامه ریزی شامل -الف 

(توسرعه و گسرترش   9( توسعه آموزش عرالی؛ 1دیریت نخبگان و گسترش حمایتهای مادی و معنوی از آنان؛م

(تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد با هدف توسعه کمری و  1ارتباطات علمی با مراکز معتبر بین المللی؛ 

اد خارجی فاقد پروانره  (جمع آوری کلیه افر7(به رسمیت شناختن تابعیت دوگانه؛8کیفی )نهضت نرم افزاری(؛

(تنظیم سند ملی کار شایسته توسرط وزارت  39(توسعه گردشگری کشور؛0( توسعه نظام سالمت و بیمه؛2کار؛

 کارو اموراجتماعی.

(تشکیل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانره بررای هردایت اتبراع خرارجی      3در بخ  هدایت شامل :  -ب

 جهت گرفتن پذیرش ، ورود و اقامت آنان؛

( تشکیل شورای هماهنگی اجرائی اتبراع بیگانره بررای سرازماندهی اتبراع      3در بخ  سازماندهی شامل :  -ج

 خارجی جهت گرفتن پذیرش ، ورود و اقامت و اشتوال به کار یا تحصیل.

(تشکیل شورای همراهنگی اجرائری   8( رعایت ادب ، امانت و مهمان نوازی ؛ 3در بخ  هماهنگی شامل:  -د

برای انجام هماهنگی جهت دادن پذیرش ، ورود و اقامرت و اشرتوال بره کرار یرا تحصریل اتبراع        اتباع بیگانه 

 خارجی.

تشکیل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه برای دادن پرذیرش ،   (3در بخ  پیاده سازی و اجرا شامل: -هر

 ورود ، اقامت و اشتوال اتباع خارجی.

شورای هماهنگی  اجرائی اتباع بیگانه برای تظرارت و ارزیرابی   تشکیل  (3دربخ  نظارت وارزیابی شامل:- 

 از نحوه پذیرش، ورود ، اقامت و اشتوال به کار یا تحصیل اتباع خارجی در کشور.
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 روش شناسی 
این تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای بوده و روش انجام آن آمیخته مری باشرد.ابزار گررد آوری داده هرا در      

در بخ  میدانی پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه بوده است، که روایی آن از طریرق   بخ  اسنادی فی  و

ترامین گردیرده اسرت. جامعره آمراری آن       (09/9اساتید و صاحب نظران و پایایی آن بوسیله آلفای کرونبا  )

نفر ازخبرگان و صاحبنظران که به صورت قصادفی هدفمنرد انتخراب شرده انرد. و جهرت تحلیرل        82تعداد 

ها از روش های تحلیل محتوا،تحلیل گفتمان و روش داده بنیراد )شرامل کرد گرذاری براز ، کرد گرذاری         داده

 محوری و کد گذاری انتخابی(و تحلیل تفسیری و تایید عاملی استفاه شده است.

 تعاریف عملیاتی متغییرها

سالمی ایران یعنی: پناهنده، دراین تحقیق،هر اهاردسته متقاضیان ورود به جمهوری ا مهاجرین واتباع خارجی:

، که بصورت قانونی وارد کشور شده اند و جهت اداره امور آنران   آواره ، مهاجر و دارای گذرنامه می باشد

  نیاز به الگوی مدون می باشد.

کسی است که بدلیل خطر جانی نمی تواند در کشور خود زندگی کند و جهرت حفرظ جران خرود      پناهنده:

  نااار است به کشور دیگری مهاجرت کند.

کسی که بدلیل حوادث طبیعی یا مصنوعی مانند سیل ، آت  سوزی ، زلزله یا جنگ زندگی خرود را   آواره:

   از دست داده و نااار به مهاجرت به شهر یا کشور دیگری است.

کسی است که به دالیل و انگیزه های مختلف خود شخصا تصمیم به مهاجرت به کشوردیکری مری   مهاجر:

   گیرد.

با گرفتن گذرنامه و اخذ روادید بطور قانونی و برای مدت معین از کشروری دیگرر    کسی کهدارای گذرنامه:

  بازدید می کند .

مجموعه تصمیمات ، اقدامات و فعالیت های کالن و راهبردی است، که از بردو   امور مهاجرین و اتباع خارجی:

اع خارجی کشور توسط مسئوالن ، برای اداره امور مهاجرین و اتب پیروزی انقالب اسالمی تا زمان این تحقیق

حوزه فوق به انجام رسیده است، و دان  ضمنی و تلویحی یا دان  صریح و آشکار را در این زمینه توسعه 

 داده است.  

گفتمان غالب جمهوری اسالمی ایران است که بر پایه اندیشه ، آراء ، نظرات ، رهنمودهرا و  گفتمان والیت فقیه: 

( شکل گرفته اسرت،  )مدظله العالی(ای  و حضرت امام خامنه )رحمت اهلل علیه(امام خمینی تدابیر والیت فقیه )حضرت 

دارد، و بر اساس اصل پیشرفته والیت فقیه  (وسلم وآله علیه اهلل )صل و ریشه در آموزه های دینی و اسالم ناب محمدی
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در تصمیم گیری ها و اداره امور کشور ، در امور مهاجرین و اتباع خارجی برای مسئوالن و کرارگزاران نظرام   

 هدایت گر بوده و تصمیم ها و انجام فعالیت ها را در همه سطو  ، همسو ، هماهنگ و هم افزا می نماید.  

 ای تحقیقه یافته ها و تجزیه و تحلیل داده
 های روش داده بنیاد بشر  ذیل می باشد: کد گذاری

 علیه( اهلل )رحمتاز بيانات حضرت امام خميني : کد گذاری باز9جدول
 منبع مفهوم کد برداشت از اصل متن کد گزاره رديف

 

3 

 
R1  و هر که در راه خدا هجرت کند، در زمين اقامتگاههای فراوان

[ مهراجرت در راه  بررای و هر کس ] و گشايشها خواهد يافت،

اش بيرون آيد، سپس مرگش فرارسرد،   خدا و پيامبر او از خانه

  .پاداش او قطعاً بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است

هجرت 

در راه 

خرردا و 

رسررول 

 او 

سوره نساء 

 911آيه 

 

8 

 
R2    و تو ای دخترم! اميد است که توفيق به کار بسرتن آدا  ايرن

الهي را داشته باشي و به راهنمايي اين بُراق الهي معراج بزرگ 

از بيت مظلم نفس هجرت کني الي اهلل... اميرد اسرت در ايرن    

معراج انساني و معجون رحماني دل از غير خالي کني و با آ  

حيات قلب را شستشو دهري و ههرار تکبيرر زده، خرود را از     

 خودی برهاني تا به دوست برسي.

هجرت 

از خود 

 به خدا 

حصررحيفة)

 ضررررررت

 اهلل )رحمرت امام

 ، علیرررررررررره(

لد ج،9361

91 :

 (.11ر19

 
 : کد گذاری محوری از گفتمان واليت فقيه  2 جدول

 مولفه ها مفاهیم کد گزاره ردیف

8 R15+R
جلوگيری ازهجرتري کره    -هتک اسالم و دولت اسالمي حرام است  16

 موجب هتک اسالم  است الزم مي باشد.

تقويرررررت 

ارزشرررهای 

 اسالمي

1 R17+R
18+R1
9+R20
+R21+

R22 

تالش مردم ايران برای متحد  -تالش جهت متحد کردن جهان اسالم 

توسرعه   -مبارزه با حکروت هرای اسرتبدادی      -کردن جهان اسالم 

  -اتحراد ايرانيران در داخرل و خرارج       -اخوت در بين مسرلمانان  

 مردمي نبودن حکومت پهلوی

اتحاد امرت  

اسرررالمي و 

گسررررترش 

اخرررالق در 

 طرواب
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 : کد گذاری انتخابي از گفتمان واليت فقيه3جدول

 مولفه ها  ابعاد موضوع 

 وحدت امت اسالمي - دکترين مهاجرين و اتباع خارجي 

 استقالل کشور )مسلمانان(  -

 تعليم و تربيت مسلمانان - اهداف

 
بعد مدیریتی از پری    0ابتدا مولفه ها و شاخص ها با توجه به  جهت رسیدن به مدل مفهومی تحقیق

تعیین شده از منابع تحقیق و مصاحبه های عمیق انجام شده با صاحبنظران به صورت اکتشافی اسرتخراج  

گردید،و سپس جهت تایید درستی و روائی آنها و همچنین تعیین وزن و بار عاملی هرر کردم از آنهرا بره     

جدول شامل:ابعاد،مولفه  0ارجاع گردید که نتیجه آن در قالب صورت پرسشنامه به جامعه خبرگی تحقیق 

 هاو شاخص ها تنظیم و بشر  ذیل ارائه می گردد.
 دکترين مهاجرت واتباع خارجي : 1جدول

 بارعاملي دکترين بعد

 61/1 وحدت مسلمانان و استقالل آنان 9
  

 تحليل آماری  اهداف :1جدول

بار  شاخص ها بارعاملی مؤلفه ها بعد

 عاملي

(تشررررررکيل و 9 ( اهداف2

تحکيم حکومرت  

 اسالمي

 61/1 يافتن جايگاه خو  در دنيا 66/1

 62/1 داشتن اخالص برای گسترش دعوت اسالم

گرفتن پاداش عظيم اخروی و عدم دلبستگي 

 به ماديات

77/1 

(تعليم و تربيرت  2

مسلمانان و ارتقاء 

اسررالمي آگرراهي 

 آنان

 17/1 توسعه علمي کشور 69/1

 68/1 رشد و تعالي مسلمانان

 18/1 توسعه و تمدن سازی اسالمي

( حل اختالف و 3

تعارض بين 

مسلمانان و 

های  دولت

ارتقاء دانش مسلمانان و مبارزه برا جهرل و    18/1

 خرافات آنان

79/1 

از تاکيد بر مشترکات و پرهيرز و پيشرگيری   

 تشنج

62/1 
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برگررزاری مراسررم وحرردت و حمايررت از   اسالمي

 مسلمانان و ملت های مظلوم

11/1 

نهادينه کردن اقتصاد و جذ  منابع خارجي 

 و فن آوری پيشرفته

عررردم 

 تاييد

 

 تحليل آماری  سياست ها: 8جدول

 بار عاملي شاخص ها بار عاملي مؤلفه بعد

سياست 

 ها

(رفررع تبعرريب و بررر 1

 قراری عدالت

 13/1 در پذيرش نخبگان در مراکز دانشگاهي  داخل 72/1

 61/1 در جذ  و بکارگيری نخبگان

در دادن بورسيه و اعرزام نخبگران بره خرارج از     

 کشور

77/1 

(هجرت از سررزمين  1

های ظالم به سررزمين  

 های امن

 13/1 اگر مورد ستم کفار قرار گرفتيد مهاجرت کنيد. 66/1

 61/1 مسلمانان مهاجر از ظلم و ستمپناه دادن به 

 18/1 پناه دادن به  مستضعفين مهاجر از ظلم و ستم

(تقويررت ارزشررهای  8

اسرررالمي و ملررري و  

 برجسته کردن آنها

 عدم تاييد افشای برنامه های دشمن 81/1

 11/1 تقويت ارزشهای اسالمي و برجسته کردن آنها

 11/1 آنهاتقويت ارزشهای ملي و برجسته کردن 

( اتحرراد اسررالمي و  7

گسررترش اخررالق در  

 روابط با کشورها

 19/1 ائتالف و اتحاد با ملل اسالمي 12/1

 19/1 عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر

روابط صلح آميز متقابل برا دول غيرر محرار  و    

 نبستن قرارداد با دول سلطه گر

81/1 

اخرالق و   دفاع از حقروق مسرلمانان و گسرترش   

 روابط اسالمي با کشورهای ديگر.

19/1 

( حفظ استقالل 6

کشور و نبستن قرارداد 

 های استعماری

حفظ استقالل کشور و جلوگيری از استقرار پايگاه  11/1

 نظامي خارجي

19/1 

دادن تابعيت و پناهنردگي بره اتبراع خرارجي در     

 حدود قوانين

عرررردم 

 تاييد

مي و در نيروهرای نظرا  عدم پذيرش اتباع خارجي 

 انتظامي

19/1 
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 تحلیل آماری  برنامه ریزی :7جدول

 

 

 بار عاملي شاخص ها بارعاملي مولفه بعد

برنامه 

 ریزی

(به رسميت 1

شناختن تابعيت 

 دوگانه

 عدم تاييد اصالح سيستم ثبت احوال 76/1

 79/1 اصالح پايگاه مکانيزه اطالعات   جمعيت کشور

اتباع خارجي در حرد قروانين و   دادن تابعيت به 

 مقررات

79/1- 

(جمع آوری 91

کليه افراد 

خارجي فاقد 

 پروانه کار

جايگزيني نيروی کار مشرابه داخلري بره جرای      77/1

 نيروی کار خارجي

12/1 

 68/1 انتقال به کشور خود

 68/1 استقرار در اردوگاه های مشخص

(توسعه 99

گردشگری 

 کشور

و معرفي ميراث فرهنگري کشرور و   بهر برداری  17/1

 ارتقاء توان گردشگری

81/1 

توليد ثروت و اشتغال زايي و مبادالت فرهنگري  

 در کشور

18/1 

 61/1 ارتقاء جايگاه بخش غير دولتي

 82/1 افزايش رقابت پذيری در صنعت گردشگری

 73/1 اصالح قوانين و مقررات و ارائه تسهيالت الزم

ضروابط حمرايتي ، اداری ، برانکي بررای     تهيه 

 موسسات بخش غير دولتي

71/1 

جذ  سرمايه گرذاران و مشرارکت موسسرات    
 تخصصي داخلي و بين المللي

61/1 

 81/1 بيمه گردشگران خارجي
آماری گردشگری با نظارت و تکميل نظام جامع

 هدايت مرکز آمار ايران
78/1 

( تنظيم سند 92

ملرررري کررررار 

شايسته توسرط  

وزارت کرررارو 

 امور اجتماعي

 12/1 مصوبات سازمان بين المللي کار 17/1
 17/1 حقوق کار

 66/1 حقوق کارگران و کارفرمايان
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 ادامه تحلیل آماری برنامه ریزی

بارهای  مولفه ها بعد

 عاملي

بارهای  شاخص ها

 عاملي

برنامرررره 

 ریزی

( تشررررررکیل 31

شورای هماهنگی 

اتبررراع اجرائررری 

 بیگانه

متشکل از : وزیرکشور )رئریس شرورا( ، وزیرآمروزش و     11/1

پررورش، وزیراطالعرات ، وزیرامورخارجره، وزیرکررار و    

امور اجتماعی، وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشرکی  

، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیرشورای عالی امنیرت  

ملی ، فرماندهی نیروی انتظامی و رئیس جمعیرت هرالل   

 احمر

71/1 

انجررام برنامرره ریررزی جهررت جررذب ، ورود ، اقامررت و  

 اشتوال به کار اتباع خارجی مورد نیاز

16/1 

انجررام برنامرره ریررزی جهررت جررذب ، ورود ، اقامررت و  

 اشتوال  به تحصیل اتباع خارجی در کشور

69/1 

( توسررررعه و 39

گسرررررررررترش 

ارتباطات علمری  

بررا مراکررز معتبررر 

 بین المللی

 

 12/1 اندازی دانشگاه های مشترک راه 70/9

 16/1 برگزاری دوره های آموزشی مشترک

 11/1 اجرای طر  های پ وهشی مشترک

 61/1 تبادل استاد و دانشجو

( تربیرررررررت 31

نیررروی انسررانی  

متخصررررررص و 

متعهد برا هردف   

توسررعه کمرری و  

کیفرری )نهضررت  

 نرم افزاری(

مجرامع علمری و   زمینه سازی برای مشارکت نخبگان در  71/9

 پ وهشی بین المللی و برتر جهان

61/1 

 61/1 اجازه جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه ها

فراهم کردن زمینه حضور اساتید و دانشجویان داوطلرب  

 همکاری با این شعب دانشگاهی

18/1 

اعطاء بورس تحصریلی داخرل و خرارج بره ایثرارگران ،      

 آزادگانجانبازان و خانواده شهدا و 

عرررردم 

 تاييد

( توسعه نظرام  38

 سالمت و بیمه

 61/1 اصال  سیستم بیمه در کشور 78/9

 61/1 بیمه حوادث کلیه اتباع خارجی

عرررردم  بیمه درمانی کلیه اتباع خارجی

 تاييد

 11/1زمینه های رقابت ملی و برین المللری بررای    فراهم کردن  03/9( برنامه ریزی 37
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برررای مرردیریت  

نخبگرررررررران و 

گسرررررررررترش 

حمایتهای مرادی  

 و معنوی از آنان

 جوانان

ایجرراد فرصررتهای مناسررب بررا توجرره برره تخصررص و    

 توانمندیهای  نخبگان و اولویت های کشور

19/1 

افزای  سهم مشارکت انجمن های علمری و نخبگران و   

 دانشمندان در مدیریت کشور

19/1 

( توسررررررعه 32

 آموزش عالی

عرررردم  جوانان در داخلتالش جهت آموزش  21/9

 تاييد

 89/1 اعطاء حمایتهای مالی و بورس تحصیلی

 63/1 دعوت از اساتید خارجی

جلوگیری از خروج بی رویه سررمایه انسرانی ، فکرری ،    

 علمی و فنی

77/1 

 
 تحلیل آماری هدایت :2جدول

بارهررای  مولفه ها بعد

 عاملي

بارهرررای  شاخص ها 

 عاملي

1
ت
داي
(ه

 

در راه  (هجرررررت 91

 خدا، پيامبر و حجت او

 63/1 يافتن جايگاه امن 12/1

 11/1 گسترش در توسعه روزی و مال

 61/1 پاداش و اجر معنوی و اخروی

(وجود زمينه هرای  21

مناسب جهت پيشرفت 

علمررري در فرهنررر  

 اسالمي

 19/1 فراهم کردن بستر آموزش بهتر برای جوانان 71/1

وآمروزش برتريهرای   آگاهي بخشي فرهنگي 

 فرهن  اسالمي نسبت به ديگر فرهن  ها

19/1 

نشان دادن سختي زندگي مهاجرين در ديگر 

 کشورها

 عدم تاييد

( شورای هماهنگي 29

 اجرائي اتباع بيگانه

 61/1 هدايت  اتباع خارجي جهت  گرفتن پذيرش 11/1

 61/1 هدايت اتباع خارجي جهت ورود و اقامت

اتبراع خرارجي در مردت اقامرت و     هدايت 

 اشتعال به کار يا تحصيل

 عدم تاييد
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 : تحلیل آماری  سازماندهی0جدول  

 

 تحلیل آماری  هماهنگی :39جدول

بارهررای  مولفه ها بعد

 عاملي

بارهررای  شاخص ها 

 عاملي
7

گي
اهن
هم
 )

 
( اعتقررراد مشرررتر  21

منجر بره همراهنگي در   

 عمل مي شود.

 67/1 در راه خدا، هجرت کنيد. 18/1

 11/1 ، هجرت کنيد.  (وسلم وآله علیه اهلل )صل در راه پيامبر 

فقيره( هجررت   در راه حجت خردا )واليرت   

 کنيد.

66/1 

( رعايرررررت اد  ، 21

 امانت و مهمان نوازی

آموزش کارکنان سازمان هرای یی ربرط برر     63/1

اساس موازين اسالمي)فلسفه ديني مهاجرت( 

 و فرهن  ايراني.

67/1 

برخورد خو  و مودبانه با اتباع خرارجي در  

 کشور.

11/1 

 18/1 رعايت حقوق  اتباع خارجي در کشور.

بارهای  مولفه ها بعد

 عاملي

بارهررررررای  شاخص ها 

 عاملي

8
ي
ده
مان
از
(س

 

( انواع 22

مهاجرت عيني 

مطرح در اسالم 

 و  قرآن

 عدم تاييد مهاجرت مسلمان متعهد و معتقد جهت تبليغ اسالم 67/1

 11/1 معتقد جهت کسب علممهاجرت مسلمان متعهد و 

 11/1 برای جهاد در راه خدا هجرت کنيد.

 18/1 برای کمک به اسالم و مسلمانان هجرت کنيد.

برای مبارزه با ستمگران )استبداد و استکبار(هجرت 

 کنيد.

67/1 

برای محقق ساختن زمينه عمل به  واجبا ت ديني 

 هجرت کنيد.

71/1 

( شورای 23

هماهنگي اجرائي 

 اتباع بيگانه

 63/1 سازماندهي  اتباع خارجي جهت  گرفتن پذيرش 66/1

 18/1 سازماندهي اتباع خارجي جهت ورود و اقامت

سازماندهي اتباع خارجي در مدت اقامت و اشتعال 

 به کار يا تحصيل

61/1 
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( شورای همراهنگي  28

 اجرائي اتباع بيگانه

هماهنگي جهت  جهت دادن پذيرش به اتباع  61/1

 خارجي

17/1 

 11/1 هماهنگي جهت ورود و اقامت  اتباع خارجي

هماهنگي در مدت اقامت و اشتعال به کار يرا  

 تحصيل اتباع خارجي در کشور

19/1 

 

 تحلیل آماری  پیاده سازی و اجرا :33جدول 

بارهای  مؤلفه ها بعد

 عاملي

بارهای  شاخص ها 

 عاملي

6
جرا
و ا
ی 
از
 س
ده
پيا
 )

 

( پايبندی به قانون و 27

 اجرای آن

 12/1 فراگيری قانون 19/1

 18/1 احترام به قانون

 18/1 احترام به حقوق ديگران

( ميرردان دادن برره   26

نخبگرران و و   جوانرران

ممانعت از ربودن آنران  

 توسط بيگانگان

فراهم کردن زمينه آموزش جوانران در داخرل و    66/1

 خارج

79/1 

بکررارگيری جوانرران و ارزش دادن برره نيروهررای 

 جوان

66/1 

فراهم کردن زمينه های همدلي و وحدت در بين 

 جوانان

61/1 

 69/1 تقويت اعتقادات مذهبي در جوانان

( شورای همراهنگي  21

 اجرائي اتباع بيگانه

هماهنگي جهت  جهت  دادن پذيرش بره اتبراع    71/1

 خارجي

69/1 

 86/1 هماهنگي جهت ورود و اقامت  اتباع خارجي

هماهنگي در مدت اقامت و اشتعال بره کرار يرا    

 تحصيل اتباع خارجي در کشور

19/1 

 

 تحلیل آماری  نظارت و ارزیابی :38جدول 

بارهررای  مولفه ها بعد

 عاملي

بارهرای   شاخص ها 

 عاملي

1 )

ت 
ار
نظ و 

بي
زيا
ار

 

( خود 31

کنترلي از 

عرررردم  هجرت در راه خدا و گسترش اسالم  . 66/1

 تاييد
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طريق اعتقاد 

به  معيارهای 

ارزشي اسالم 

. 

 67/1 حفظ تقوا و پرهيزگاری و دل نبستن به زندگي مادی .

پايبندی به اعتقادات دينري و احسران و نيکوکراری بره     

 مردم .

16/1 

توکل به خدا و تقدير الهري و صربر و اسرتقامت پيشره     

 کردن.

11/1 

شناخت حجت خدا )ولي فقيه( و اقررار بره امامرت او    

 کردن.

13/1 

( شورای 39

هماهنگي 

اجرائي اتباع 

 بيگانه

 19/1 نظارت و ارزيابي از پذيرش اتباع خارجي 12/1

نظررارت و ارزيررابي از جهررت ورود و اقامررت  اتبرراع  

 خارجي

61/1 

نظارت و ارزيابي از اتباع خرارجي در مردت اقامرت و    

 اشتعال به کار يا تحصيل آنان در کشور

61/1 
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: مدل مفهومي تحقيق 9شکل  
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 : و پیشنهادنتیجه گیری 
 نتیجه گیری -الف
بعد  2گرفته شده است که بعد دکترین در این تحقیق به عنوان یک فرا بعد در نظر بعد دکترین :  -3

 .دیگر به نوعی تابع و زیر اتر دکترین قرار می گیرند
در بعد اهداف از بین مولفه های استخراج شده از منابع تحقیق با استفاده از تحلیل بعد اهداف :  -8 

ر و معنادا 8ی، دارای مقدار تی باالی حکومت اسالم میو تحک لیتشکعاملی تاییدی مؤلفه اول، یعنی؛  
حل اختالف و  ، وآنان یاسالم یمسلمانان و ارتقاء آگاه تیو ترب میتعلبوده اما دو مؤلفه دیگر، یعنی؛ 

 و معنادار نبوده است. 8ی، مقدار تی پایین تر از اسالم یمسلمانان و دولت ها نیتعارض ب
در بعد سیاست ها از بین مولفه های استخراج شده از منابع تحقیق با استفاده از بعد سیاست ها:  -1

تحلیل عاملی تاییدی ، تنها بعد اتحاد اسالمی و گسترش اخالق در روابط با کشورها، با مقدار تی باالی 
 معنادار بوده و بقیه مولفه ها در این بعد معنادار نبوده است.  8
ریزی از بین مولفه های استخراج شده از منابع تحقیق با استفاده از  عد برنامه: در بریزی  بعد برنامه -9

 تیو ترب یبرنامه توسعه نظام سالمت و آموزش عالتحلیل عاملی تاییدی تنها  محور دوم، تحت عنوان : 
 ،یانسان یروین تیتوسعه نظام سالمت، ترب -3ی با دو بعد و گسترش ارتباطات علم یانسان یروین
و برنامه  یتوسعه آموزش عال -8و  یشورا و گسترش ارتباطات علم لیکار، تشک یرویاعزام ن تیریمد
 معنادار است. 8، هر دو بعد با مقدار تی باالتر ازنخبگان تیریمد یبرا یزیر
 -3در بعد هدایت اهار مولفه ی استخراج شده از منابع تحقیق که عبارت بودند از: بعد هدایت :  -1

در فرهنگ  یعلم شرفتیمناسب جهت پ یها نهیوجود زم -8، و حجت او امبریخدا، پهجرت در راه 
، با  گانهیاتباع ب یاجرائ یهماهنگ یشورا -9، و کار به خارج یرویاعزام ن   هیو ی تهیکم -1ی، اسالم

و  1معنادار و دو مولفه  8با کسب مقدار تی باالتر از  8و  3استفاده از تحلیل تاییدی بررسی که دو مولفه 
 .غیر معنادار می باشند 8بدلیل کسب مقدار تی پایین تر از  9
ی استخراج شده از منابع تحقیق با استفاده از تحلیل  در بعد سازماندهی دو مولفهبعد سازماندهی :  -8

ه، به دلیل مقدار تی گانیاتباع ب یاجرائ یهماهنگ یشورا -3اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت که مؤلفه؛
 8، به دلیل مقدارتی پایین ترازمطر  دراسالم و  قرآن ینیانواع مهاجرت ع،معنادار بوده اما مؤلفه 8باالتراز

 معنادار نمی باشد.
استخراج شده از منابع تحقیق در مرحله اکتشافی که در بعد هماهنگی سه مولفه ی بعد هماهنگی:  -7

ادب ، امانت و  تیرعا -8، شود یدر عمل م یاعتقاد مشترک منجر به هماهنگ -3عبارت بودند از: 
 ، مورد بررسی قرار گرفتند.گانهیاتباع ب یاجرائ یهماهنگ یشورا -1ی، مهمان نواز

ی استخراج شده از منابع تحقیق که  را اهار مولفهدر بعد پیاده سازی و اجبعد پیاده سازی و اجرا:  -2
دادن به جوانان  و نخبگان و ممانعت از  دانیم -8آن ،  یبه قانون و اجرا یبندیپا -3عبارت بودند از:
، ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی  گانهیاتباع ب یاجرائ یهماهنگ یشورا -1 گانگان،یربودن آنان توسط ب
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تایید گردید و سپس شاخص های  8تاییدی مورد بررسی قرار گرفت که با کسب مقدار تی باالتر از 
 مربوط به سه مولفه مورد بررسی قرار گرفت که همگی مورد تایید واقع شدند.

شده از منابع تحقیق که عبارت در بعد نظارت و ارزیابی دو مولفه ی استخراج بعد نظارت و ارزیابی: -0
اتباع  یاجرائ یهماهنگ یشورا -8اسالم ،  یارزش یارهایاعتقاد به  مع قیاز طر یخود کنترل -3بودند از: 

 8، ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت که با کسب مقدار تی باالتر از  گانهیب
سپس شاخص های مربوط به سه مولفه مورد بررسی قرار گرفت که  معنادار بودن آنها تایید گردید و 

اعتقاد به   قیاز طر یخود کنترلشاخص هجرت در راه خدا و گسترش اسالم، زیر مجموعه مولفه 
 ، مورد تایید واقع نشد..اسالم یارزش یارهایمع

نشان می دهد که این در مجموع می توان نتیجه گرفت که الگوی جامع تحقیق بر گرفته از منابع تحقیق 
شاخص می باشد که این الگو از سوی خبرگان مورد تایید  339مولفه و  13بعد  0الگوی جامع دارای 

شاخص تایید نشده دارای اختالف می  7واقع شده اما نسبت به الگوی اولیه حاصل از منابع تحقیق در 
 شاحص می باشد. 00مولفه و  13باشد یعنی دارای 

 هاپیشنهاد -ب
جمهوری اسالمی برای رسیدن به اشم انداز و اهداف خود در اداره امور مهاجرین و اتباعخارجی باید 

 339مولفه و  13در راستای اجرائی کردن الگوی جامع بدست آمده از منابع تحقیق )الگوی دارای 
جهت شاخص( که پوش  دهنده همه جانبه امور مهاجرین و اتباع خارجه می باشد تالش نماید، که 

 انجام این کار مالحظاتی بشر  ذیل وجود دارد.

نیاز به بازنگری اهداف در امور مهاجرین و اتباع خارجی مبتنی بر گفتمان والیت فقیه ، قانون  -الف
 سال گذشته. 19اساسی و تجارب مدیران در 

فقیه ، قانون  نیاز به بازنگری سیاست ها در امور مهاجرین و اتباع خارجی مبتنی بر گفتمان والیت -ب
 سال گذشته. 19اساسی و تجارب مدیران در 

نیاز به بازنگری قوانین در امور مهاجرین و اتباع خارجی جهت به روز کردن قوانین و محدود کردن  -ج
روزنه های فرار از قانون و مجازات برای اتباع خارجی غیر مجازو همچنین پیمانکاران و متصدیان 

 .یری مهاجرین و اتباع غیر مجاز نق  دارندداخلی ذی نق  که در بکارگ
نیاز به ایجاد ساختار مدیریتی یکپاراه جهت ایجاد وحدت در مدیریت امور مهاجرین و اتباع خارجه  -د

و جلوگیری از جزیره ای عمل کردن و هم انین پاسخگو بودن مسئولین در امور مهاجرین و اتباع 
یا ایجاد وزارت مهاجرت همانند دیگر کشورها و خارجه با تاسیس کردن اداره تخصصی مهاجرت 

 کاه  موازی کاریها.  

ایجاد شبکه جامع و یکپاراه جهت کنترل هر گونه ورود ، خروج و اقامت اتباع خارجه در کشور ،  -هر
 به نحوی که کلیه ذی نقشان در حدود مسئولیت و نیاز خود به داده های مورد نیاز دسترسی داشته باشد.
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مقاله هشتم: ارایه الگوی راهبردی در اداره امور مهاجرین و اتباع خارجی از طریق تدوین تجارب نظام 

 جمهوری اسالمی ایران و بر اساس گفتمان الهی والیت فقیه و قانون اساسی

 
 

 

 

 ابع منفهرست 

 منابع فارسی   -الف

 قرآن مجید  -

،  38،  39، 0،  8، 1، 9، 8)جلرد   علیه( اهلل )رحمتامامحضرت صحیفة ، ( 3121)،امام خمینی، سید رو  اهلل  -

   .، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آغار امام خمینی، ااپ و نشر عروج، ااپ اهارم(30و 32

خارجی جمهوری اسالمی ایران، ااپ اهارم، قرم: مؤسسره   درآمدی بر سیاست ، (3123)،ایزدی، بی نر 

 .  بوستان کتاب )انتشارات دفتر تبلیوات اسالمی(

( ، بررسی تطبیقی سیاسرت هرای مهراجرت )بره داخرل( در انرد نمونره از        3109امیری ، امیرمحمد، ) -

 .کشورهای میزبان تهران:دفترتحقیقات کاربردی پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا 

 ( ، تابعیت و امور اقامتی ، تهران : دانشگاه علوم انتظامی . 3129احتشام نیا ، محمد ، ) -

(، بررسی روند مهاجرت داخلی در جمهوری اسرالمی ایرران طری سره     3129اصالنی مقدم ، مجتبی ، ) -

 دهه اخیر و تاغیر آن بر امنیت ملی ، تهران : نشر دانشگاه عالی دفاع ملی ، رساله دکتری.   

 ( ، بررسی روش های کنترل اتباع خارجی ،تهران: ااپ دانشگاه علوم انتظامی .3122بختیاری ، تقی  ، ) -

( ، مهاجرت نخبگران در عصرر اطالعرات بازاندیشری در فرصرتها ، تهدیردها و       3129خلیلی ، رضا ، ) -

   راهکارها ، نشریه مطالعات راهبردی ، سال اهارم ، شماره اهار.

 ( ، اتباع خارجه ، تهران ، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی . 3128دارابی ، لطف اهلل ،) -

فرردی، شنراختی و انگیرزشی پیشررداوری   ای پایه هرای مطالعره مقایسره( ، 3121طاهرپور ، فیروز ، ) -

 ، تهران : دانشگاه تهران . نسربررت بره مرهراجرران افروران

 هجری شمسی   3999اله جمهوری اسالمی ایران در افق س 89سند اشم انداز  -

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران . -

 آسیب شناسی جمعیت شناختی در سیاست گذاریهای مهاجرتی ایرران (،  3120لطفیان ، احمد ، ) -

لطفعلری  -همای  ملی مهاجرت و نظم و امنیرت.  ، ، مشهد : نیروی انتظامی،مجموعه مقاالت اولین 

بررسی تحلیلی مسئله مهاجرت، دالیل و پیامردهای  (، 3120پور زینب و لطفعلی پور محمدرضا ، )

 ، ارائه شده به اولین همای  ملی مهاجرت و نظم و امنیت .  اقتصادی آن

 .( مقوالتی در استرات ی ملی، انتشارات انقالب اسالم3180ر الریجانی، محمدجواد؛ )

 ( ، ااپ معاونت آموزش ناجا . 8(، مجموعه دروس تخصصی اطالعات )3120معاونت آموزش ناجا ، ) -



 
  3108 تابستان، 82، شماره پانزدهمسال  - راهبردیفصلنامه مطالعات دفاعی   309

(، مهاجرت بین المللی ، رویرارویی برا ارال  هرا ،     3128جوناس ،) ٰ مارتین ، فیلیپ و ویگرن  -

 ترجمه ابوالقاسم ناظمی ، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

( ، بررسی وضعیت مهاجرت جوانان ، تهران : پر وه  و تحقیرق سرازمان    3123)نادری ، امیر ،  -

 ملی جوانان ، ناشر : موسسه فرهنگی اهل قلم.

 منابع انگلیسی -ب

- Stephen Castles, Alastair Davidson Citizenship and Migration: Globalization    and   
   the politics of belonging , Memillan, 2000. 

 سایت  -پ

-WWW.khamenehei.ir   قابل دسترسی در   العالی( )مدظلهای مجموعه بیانات امام خامنه:     

  


