
 

115 Ahamadreza Asgharpourmasouleh. Typology and Causes of Iranian Immigrants’ Economic Interactions with Iran in 
Germany 

Sociology of Social Institutions   Volume 8. Issue 18. Autumn and Winter 2021. Pages 115 to 148. 

Research Paper 

Typology and Causes of Iranian Immigrants’ 
Economic Interactions with Iran in Germany 

Atiyeh Sadeghi 1 , Ahamadreza Asgharpourmasouleh *2  , Mahdi Kermani 3 , Bahram Salavati4      

 
1 PhD candidate of Economics Sociology and Development, Faculty of Literature and Social Sciences, Ferdowsi 
University of Mashhad, sadeghi.atiye@mail.um.ac.ir 
2 Assistant Professor of Sociology at Faculty of Literature and Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 
Mashhad, Iran, asgharpour@um.ac.ir 
3 Assistant Professor, Department of Sociology at Faculty of Literature and Social Sciences, Ferdowsi University 
of Mashhad, m-kermani@um.ac.ir 
4 Member of Sharif Policy Research Institute and in charge of Iran migration monitoring Program, 
b.salavati@imobs.ir 
 

10.22080/SSI.2022.22831.1946  

Received: 
August 19, 2021 
Accepted: 
January 17, 2022 
Available online: 
February 17, 2022 

Abstract 
Objectives: Nowadays, experts challenge the negative attitude toward 
immigration and take a more positive stance towards it. In their opinion, 
migration can bring benefits to both countries of origin and destination. One of 
the advantages mentioned is their economic interactions with the country of 
origin, leading to economic and cultural development in the country of origin. 
Regarding the lack of comprehensive research in this field, the present study aims 
at identifying the types of economic interactions of immigrants residing in 
Germany with Iran and their reasons for it  .Methods: The statistical population 
of the present study includes all legal immigrants aged above 18 residing in 
Germany with more than 2 years of residence in this country. Since there was no 
prior framework for investigating this issue, a qualitative method and a semi-
structured interview were used. Based on theoretical sampling, 30 immigrants 
were interviewed  .Results: The findings of the present study indicate that 
transferring goods and funds from Germany falls into five main categories, 
namely, sending gifts, investments, charitable actions, sending rare goods and 
purchasing incorporated services  ,Conclusion: This five main categories are 
subject to cultural integration, economic integration, attitude to Iran and 
Germany and the number of years Immigrants reside in Germany. 
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Extended abstract 
1. Introduction  

According to the statistics provided by 
the United Nations in 2020, 2.8 million 
Iranian immigrants reside in other 
countries (UN DESA, 2020). Recently, 
researchers challenge the traditional 
perspectives by using dynamic models, 
emphasizing that migration can bring 
about benefits for both home and 
destination countries (Groizard & Llull, 
2004). One of the most important positive 
effects of immigration on the host country 
that attracted the attention of these 
researchers is remittance. According to 
the investigations, remittance is beneficial 
for the home country in a variety of ways. 
It can increase economic growth (Faini, 
2006; Gapen, Chami, Montiel, Barajas, & 
Fullenkamp, 2009) as it is used for 
investments (Brown, 1994; Dustmann & 
Kirchkamp, 2002; Massey & Parrado, 1998; 
McCormick & Wahba, 2001; Woodruff & 
Zenteno, 2007), entrepreneurship (Massey 
& Parrado, 1998; Mesnard, 2004; Woodruff, 
2007; Woodruff & Zenteno, 2007), support 
of children and adult education (Acosta, 
Fajnzylber, & Lopez, 2007; Adams Jr & 
Cuecuecha, 2010; Calero, Bedi, & Sparrow, 
2009; Córdova, 2006; Edwards & Ureta, 
2003; Hanson & Woodruff, 2003; D. Yang, 
2008), improvement of health and 
decrease of infant mortality (Amuedo-
Dorantes, Sainz, & Pozo, 2006; Antón, 
2010; Córdova, 2006; Hildebrandt & 
McKenzie, 2005).Therefore, by increasing 
wellbeing and entering money into the 
cycle of the domestic economy, 
remittances have an effect on the overall 
prosperity of the country. A decrease of 
poverty (Adams Jr & Page, 2005; Adams, 
2009; Anyanwu & Erhijakpor, 2010) on the 
one hand and economic growth on the 

other hand (Caceres & Saca, 2006; 
Giuliano & Ruiz-Arranz, 2009; Mundaca, 
2009) are the positive consequence of 
remittance in the home country economy. 

According to the World Bank statistics, 
in Iran in 2020, the amount of Iranian 
immigrants' remittances has been $ 1,330 
million (4% of the total economy of Iran) 
(World Bank, 2021). According to 
international statistics, the amount of cash 
they sent is small compared to the size of 
the Iranian economy. However, in the 
difficult circumstances of international 
financial exchanges of Iran and the 
international hardcore sanctions, it is 
guessed that the actual amount of these 
exchanges would be much more than that. 
Sending money to the home country is just 
one example of economic transaction with 
the home country. Economic transaction 
is here defined as any exchange of artificial 
or natural entities, including commodities, 
services, and money with numerous 
combinations, made by agents (migrants) 
(Stepanic, Bertovic, & Kasac, 2003). The 
present study seeks to identify different 
types of formal and informal economic 
transactions that ordinary and non-
professional migrants in business do as a 
part of their lives. 

2.  Methods 
The current exploratory research uses a 
qualitative method as there is no a-priori 
theoretical model for economic 
transactions. To collect the data, 
participant observation and 
comprehensive interviews were used with 
29 Iranian migrants who lived in Germany. 
The samples were selected through 
theoretical sampling, and interviews were 
conducted with a wide variety of migrants. 
The statistical population of the present 
study include all legal immigrants aged 
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above 18 residing in Germany with more 
than 2 years of residence in this country. 
Since there was no prior framework for 
investigating this issue, a qualitative 
method and a semi-structured interview 
were used. Based on the theoretical 
sampling, 30 immigrants were interviewed 
according to their demographic 
differences. 

3. Results 
The findings of the present study indicate 
that transferring goods and funds from 
Germany falls into five main categories, 
namely, sending gifts, investments, 
charitable actions, sending rare goods and 
purchasing incorporated services, which 
are subject to the cultural integration, 
economic integration, attitude to Iran and 
Germany and the number of years 
immigrants reside in Germany. 

4. Conclusion 
There are four main reasons for the 
tendency to economic interaction with 
Iran among immigrant, which include 
economic integration, cultural integration 
and attitudes towards the country of 
origin and destination and number of 
years the immigrant reside in a country. 
According to last literature (e.g. Carling 
&Hoelscher, 2013: Bilgili, 2015; Cai, 2003; 
Holst & Schrooten, 2006), the economic 
integration of immigrants is an effective 
factor in the willingness of immigrants to 
interact economically with Iran. This can 
be viewed from two perspectives. If the 
migrant’s economic integration in 
Germany is high and the one is well 
embedded in this society, the amount of 
gifts and goods sent to the family, 
charitable action in Iran and sending rare 
goods to Iran will increase, while the 
amount of investment in Iran and 
purchasing services will decrease. 
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Cultural integration is also one of the 
factors affecting economic interaction in 
Iran. As mentioned in the literature (e.g. 
Roman, 2013; Sana & Massey, 2005), 
immigrants who are heavily dependent on 
their left-behind family are more likely to 
return to Iran. Therefore, the transaction 
of goods and money are used to maintain 
family ties, fulfill family commitments, and 
guarantee a place for the individual to 
return to Iran. 

Another factor influencing the 
tendency toward economic transaction in 
Iran is the immigrants’ attitude towards 
investing in the economic and political 
system of Iran and Germany. The more 
immigrants trust the country's economic 
system and laws, the more willing they are 
to invest. Because some immigrants have 
had unpleasant experiences in Iran over 
investing, such as investing in the stock 
market, they prefer to invest abroad. 
Finally, the number of years of residence is 
also an important factor in the willingness 
to invest. A person who has received 
permanent residence in Germany will be 
able to receive more financial facilities 
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 چکیده
 تری مثبت  نگاه  و  کشیده  چالش  به  را  مهاجرت  به  نسبت   منفی  دیدگاه  متخصصان  امروزه:  اهداف

 به  مزایایی  مقصد  و  مبدأ  کشور  دو  هر  برای  تواندمی  مهاجرت  آنان  منظر  از.  دارند  مسأله  این  به
  تواند می  که  است  مبدأ  کشور  با  آنان  اقتصادی  تعامالت  شده  مطرح  مزایای  از  یکی.  باشد  داشته  همراه
 این  در  جامع  تحقیق  فقدان  به  توجه  با.  شود  مبدأ  کشور  در  فرهنگی   اقتصادی،  توسعه  به  منجر

  آنان   دالیل  و  ایران  با  آلمان  مقیم  مهاجران  اقتصادی  تعامالت  انواع  شناخت  پژوهش  این  هدف  زمینه،
  قانونی   مهاجران  کلیه  از  است  عبارت  حاضر  تحقیق  آماری  جامعه:  مطالعه  روش .  است  آن  به  نسبت

 که ازآنجایی.  دارند  کشور  این  در   اقامت  سابقه  سال  ۲  از  بیش  که  آلمان   کشور  مقیم  سال  18  باالی
  ساخت   نیمه  مصاحبه  و  کیفی  روش  از  است   نداشته  وجود  مسأله  این  بررسی  برای  پیشینی  چارچوب

:  هایافته.  شد  انجام  مصاحبه مهاجران   از نفر  30  با  نظری،  گیرینمونه اساس  بر.  شد  استفاده  یافته
  ارسال   اصلی  دسته  پنج  به  آلمان  از  وجه  و  کاال  انتقال  در  دهدمی  نشان  حاضر  تحقیق  هاییافته

 وجود   گنجانیده  خدمات  خرید  و  کمیاب  کاالی  ارسال  خیرخواهانه،  هایکنش   گذاری،سرمایه   هدیه،
 آلمان  و   ایران  به  نگرش  اقتصادی،  ادغام  فرهنگی،  ادغام  تابع  اصلی  دسته  پنج   این:  گیرینتیجه.دارد

 . است آلمان در مهاجران اقامت هایسال تعداد همچنین و

 کلیدواژه ها: 
  ایران، آلمان، پول، ارسال

 هدیه  گذاری،سرمایه

 
  ماسوله اصغرپور احمدرضا :نویسنده مسئول * 
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 شناسی و دالیل تعامالت اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران سنخ .  احمدرضا اصغرپور ماسوله

 مقدمه و بیان مسأله 1
ارائه  آمار  طبق  سال  بر  در  توسط  نرخ  ۲0۲0شده   ،

چشمگیری   طرز  به  اروپا  در  پناهندگی  و  مهاجرت 
میلیون   86.۷، ۲0۲0افزایش پیدا کرد است. در سال 

که   دارند  اقامت  اروپا  در  کل    11.6مهاجر  از  درصد 
می  اختصاص  خود  به  را  میان  جمعیت  در  دهد. 

با   هاجر به  میلیون م  15.8کشورهای اروپایی، آلمان 
درصد   18.8یکی از مقاصد مهاجرتی تبدیل شده که  

از کل جمعیت را دربرگرفته است. نرخ افزایش تعداد  
درصد بیشترین    6مهاجران و پناهندگان در آلمان با  

های گذشته داشته است )سازمان  افزایش را در سال 
برای  ۲0۲0ملل،   متعددی  منظرهای  از  مهاجرت   .)

پیا مقصد  و  مبدأ  اقتصادی،  کشورهای  مدهای 
از   و  دارد  مهمی  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 

است.  جنبه گرفته  قرار  بررسی  مورد  گوناگون  های 
نگاه   از دو منظر به مهاجرت  این حوزه  متخصصان 

دیدگاه  می عنوان  با  آن  از  که  اول  دیدگاه  در  کنند: 
شود، تأکید اصلی بر اثرات منفی فرار  سنتی یاد می 

کشور اقتصاد  بر  کاهش    مغزها  به  که  است  مبدأ 
کاهش   درآمدی،  نابرابری  ایجاد  انسانی،  سرمایه 

شود. طبق  وری سایر عوامل تولید و... منجر میبهره 
سرمایه   کاهش  طریق  از  مهاجرت  دیدگاه،  این 
انسانی در کشور مبدأ، دریافت مالیات بیشتر از افراد  
جهت   بیشتر  عمومی  هزینه  همچنین  و  باقیمانده 

سرمایه انسانی توسط دولت،    حفظ سطح انباشت
مبدأ   کشور  در  حاضر  افراد  رفاه  کاهش  به  منجر 
انسانی   نیروی  مهاجرت  این،  بر  عالوه  شد.  خواهد 
انسانی   نیروی  بیکاری  کاهش  به  منجر  متخصص، 
افزایش سطح دستمزد مورد   و  باقیمانده  متخصص 
نیروی   بیکاری  همچنین،  شد.  خواهد  آنها  انتظار 

هش دستمزد آنان و درآمد  انسانی غیرمتخصص و کا 
لول  و  )گرویزارد  داشت  خواهد  همراه  به  را  ، 1ملی 

درحالی ۲004 پژوهش (.  از  که  استفاده  با  های جدید 
به چالش کشیده مدل  را  دیدگاه سنتی  پویا  و    های 

 
1 Groizard & Llull 
2 Faini 
3 Brown 

تواند برای هر دو کشور  اند که مهاجرت می نشان داده 
  های محتمل این پدیده منافعی ایجاد نماید، از زیان 

کشورهای   در  اقتصادی  رشد  به  منجر  و  بکاهد 
 توسعه گردد.درحال 

با پژوهش  های جدید در حوزه مهاجرت،  مطابق 
به  کشورهای  مهاجرت  به  نخبگان  مهاجرت  ویژه 

های  تنها از بین برنده و نابودکننده فرصت اروپایی نه
صحنه توسعه در کشور مبدأ نیست، بلکه در پشت 

ها، فرصت زایی در  رصت این پوسته ظاهری از فرار ف
میعرصه  که  دارد  قرار  دیگر  قدرتمندتر  های  تواند 

زیان  حتی  و  جبران  بوده  را  مهاجرت  از  ناشی  های 
نشان   حوزه  این  در  گرفته  صورت  مطالعات  نماید. 

راه می بازگشت  دهد،  همچون  گوناگونی  های 
سرمایه  مهاجران،  ارسالی  وجوه  گذاری مهاجران، 

ت تجاری و انتشار دانش به  مستقیم خارجی، ارتباطا
ی ایجاد اثر مثبت مهاجرت در  جامعه مبدأ درزمینه

ایجاد   با  مهاجران  است.  مؤثر  جامعه  اقتصاد 
کشور  شبکه اقتصادی  رشد  افزایش  در  تجاری  های 

عمده  نقش  و  مبدأ  )گرویزارد  نمود  خواهند  ایفا  ای 
از  ۲004لول،   دیگر  یکی  دیدگاه،  این  طبق  بر   .)

مثبت مهاجرت بر جامعه مبدأ که توجه  ترین آثار  مهم
ارسالی   وجوه  نموده  جلب  خود  به  را  پژوهشگران 
در   خویش  آشنایان  یا  خانواده  افراد  برای  مهاجران 
کشور مبدأ است. نتایج مطالعات این حوزه در سایر  
با   اقتصادی  تعامل  که  است  آن  از  حاکی  کشورها 
برای   گوناگونی  از جهات  وجه  ارسال  و  مبدأ  جامعه 

تواند منجر به  شور مبدأ دارای منفعت است؛ و می ک
)فینی  گردد.  جامعه  آن  اقتصادی  رشد  ، 2افزایش 

۲00۷ ) 

چرا که وجوه ارسالی از سوی مهاجران عمدتاً در  
سرمایه )براونراستای  و  1994،  3گذاری  دوستمن  ؛ 

پارادو ۲00۲،  4کیرچکامپ  و  میسی  ؛  1998،  5؛ 
واهبا، و  و  ۲001مککورمیک  وودروف  (،  ۲00۷،  6زنتنو ؛ 

کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی )میسی و پاراداو،  

4 Dustmann & Kirchkamp 
5 Massey & Parrado 
6 Woodruff & Zenteno 



 

121 

 .148تا  115 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 تعامالت اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران شناسی و دالیل سنخ .  ماسوله اصغرپور احمدرضا

مسنارد 1998 وودروف،  ۲004،  1؛  و  ۲00۷؛  وودروف  ؛ 
گذاری در آموزش و تحصیالت  (، سرمایه ۲00۷زنتنو،  

؛ آدامز  ۲00۷و همکاران،    2کودکان و نوجوانان )آکوستا
، 5؛ کوردوا ۲009و همکاران،    4؛ کالرو ۲010،  3و کیوکیوچا 

( و سالمتی  ۲008،  7؛ یانگ۲003،  6؛ ادوارد و یورتا ۲006
و همکاران،    8دورانتس -و مرگ و میر نوزادان )آموئدو 

انتن 6۲00 کوردوا،  9،۲010؛  هیلدبراندت ۲006؛  و    10؛ 
دوناتو ۲005همکاران،   و  کانایوپونی  مورد  1999،  11؛   )

می  قرار  ب استفاده  البته  نیز  گیرد.  تحقیقات  رخی 
به   از سوی مهاجران،  دریافتی  مدعی هستند منابع 

های تولیدی استفاده شده و  گذاریندرت در سرمایه 
می هزینه  مصرف  برای  و  بیشتر  )براون  گردند 

(. ارسال 1996و همکاران،    13؛ دوراند1999،  12اهلبورگ 
می  مبدأ  جامعه  به  افزایش  وجه  طریق  از  تواند 

وارها را افزایش دهد و از سوی  مصرف، رفاه این خان
از   و  اقتصادی کل کشور شده  نیز وارد چرخه  دیگر 
این طریق بر رفاه کل جامعه اثر مثبت بگذارد )آدلمن  

، 15(؛ بنابراین، کاهش فقر )آدامز و پیج 1990،  14و تیلور 
( و افزایش رشد  ۲010،  16؛ آنیانوو و ارهیجاکپور ۲005

و   )گیولیانو  مونداکا ۲009،  17آرانز-رویز اقتصادی  ، 18؛ 
مثبت  ۲009 آثار  این  جمله  از  مبدأ  جامعه  در   )

از   برخی  که  است  ذکر  به  الزم  اگرچه  هستند. 
بیان   را  نتیجه  این  نیز خالف  انجام شده  تحقیقات 
کرده و معتقدند بین ارسال وجه به جامعه مبدأ و  

ای وجود ندارد و  رشد اقتصادی در آن جامعه رابطه
رابط )چامی یا  است  برقرار  آنها  بین  منفی  و    19ه 

 ( ۲005همکاران، 

 
1 Mesnard 
2 Acosta 
3 Adams Jr & Cuecuecha 
4 Calero 
5 Córdova 
6 Edwards & Ureta 
7 Yang 
8 Amuedo-Dorantes 
9 Antén 
10 Hildebrandt 

ارسالی   وجوه  بانک جهانی، حجم  آمارهای  طبق 
سال   در  مبدأ  کشورهای  به  مهاجران    ۲01۷جهان 

در حدود   این    466مبلغی  است.  بوده  دالر  میلیارد 
افزایش   توجهی  قابل  به میزان  اخیر  در دهه  میزان 

جهانی،   )بانک  است  مها۲019یافته  ایرانی  (.  جران 
کشور   در  اجتماعی  موقعیت  چه  اینکه  به  بسته 
اجتماعی   روابط  شبکه  نیز  و  باشند  داشته  مقصد 

های  ها در ایران چه ساختاری داشته باشد در دوره آن
زمانی گوناگون و متأثر از متغیرهای کالن اجتماعی و  

المللی کاالها و مبالغی را به کشور وارد یا خارج  بین
امی در  سال  کنند.  در  نیز،  وجوه    ۲01۷یران  میزان 

ایرانی   مهاجران  )  1.۷ارسالی  دالر  کل  3میلیارد  از   .
(.  ۲019حجم اقتصاد ایران( بوده است )بانک جهانی،  

المللی میزان مبالغ نقدی که  اگرچه طبق آمارهای بین 
کنند در قیاس با اندازه  ها وارد اقتصاد کشور می آن

در  اما  است،  اندک  ایران  دشوار    اقتصاد  شرایط 
بین  مالی  گرفتن  مبادالت  نظر  در  با  و  ایران  المللی 

بین تحریم  سخت  ذهن  های  از  دور  اصالً  المللی 
نیست که میزان واقعی این مبادالت بسیار بیش از  
از   یکی  مبدأ  جامعه  به  وجه  ارسال  باشد.  این 

است.  مصداق مبدأ  جامعه  با  اقتصادی  تعامل  های 
اقتصادی،   تعامل  از  مبادله  منظور  هرگونه 

کاال،  موجودیت  شامل  طبیعی  یا  مصنوعی  های 
ها  شمار توسط عاملهای بی خدمات و پول با ترکیب 

(. الزم  ۲003و همکاران،    20)مهاجران( است )استپانیک 
است؛   دوسویه  اقتصادی  تعامل  که  است  ذکر  به 

یک  از  که  معنی  وارد  بدین  را  منابعی  مهاجران  سو 
دیگر ممکن است با مقاصد  کنند و از سوی  کشور می 

گوناگون منابعی را از کشور خارج کنند. حتی ممکن  

11 Kanaiaupuni & Donato 
12 Brown & Ahlburg 
13 Durand 
14 Adelman & Taylor 
15 Adams Jr & Page 
16 Anyanwu & Erhijakpor 
17 Giuliano & Ruiz-Arranz 
18 Mundaca 
19 Chami 
20 Stepanic 
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ورود،   از  پس  مبدأ  کشور  به  ارسالی  منابع  است 
تعامل   بازگردد.  مقصد  کشور  به  مجدداً  و  انباشته 
ایران   اقتصاد  و  جامعه  با  ایرانی  مهاجران  اقتصادی 

اند.  های فراوانی دارد که تاکنون بررسی نشده جنبه
شر  دشواری در  و  کشور  کنونی  اقتصادی  های  ایط 

تحریم  به  بین مربوط  چنین  های  بررسی  المللی 
 تعامالتی بیش از پیش حائز اهمیت است. 

قصد   پژوهش  این  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
مهاجران   اقتصادی  تعامل  شناسی  سنخ  به  دارد 
بپردازد.   آنان  دالیل  و  ایران  با  آلمان  مقیم  قانونی 

این   انجام  می حاصل  شناخت  کار  به  منجر  تواند 
اثر   افزایش  جهت  در  مؤثر  مسیرهای  و  اقدامات 
مثبت و کاهش اثر منفی این تعامالت اقتصادی بر  
ایران گردد. الزم به توضیح است که نقطه   اقتصاد 
میزبان   جامعه  و  ایران  تجارت  پژوهش،  این  تمرکز 

های رسمی و کالن توسط تجار  نیست، چرا که تجارت 
ود. از سوی دیگر حتی اگر برخی تعامالت  شانجام می 

بزرگ مالی میان دو کشور به صورت غیررسمی و به  
تحریم  زدن  دور  دایره  منظور  از  نیز  گردد  انجام  ها 

این   که  چرا  است  خارج  پژوهش  این  بررسی 
بخش فعالیت در  ایران،  در  دولت  ها  مختلف  های 

  هاشوند و کنترل مرکزی بر آن ریزی و انجام می برنامه
مسلط است. درنتیجه، این تبادالت مالی محرمانه و  
دور از دسترس محقق است؛ بنابراین، این پژوهش  

تعامل مطالعه  دنبال  که  به  است  اقتصادی  های 
غیرحرفه  و  عادی  به مهاجران  تجارت  در  عنوان  ای 

دهند. این  بخش جنبی زندگی خود با ایران انجام می 
ویشاوندان و در  ها اغلب با خانواده مبدأ یا خ تعامل

و   بوده  خانواده  زندگی  محل  شهر  یا  زادگاه،  شهر 
های خیریه به اشکال گوناگون  همچنین شامل کمک 

 گردد. نیز می 

 سوابق تجربی 2
ارسال وجه به کشور مبدأ ازجمله مسائل عمده در  
حوزه مهاجرت است. در این زمینه مقاالت متعددی 

این  مقاله تجربی در    ۲9انجام شده است. با مرور  

 
1 Adams Jr & Cuecuecha 

توان تحقیقات را در دو دسته گوناگون قرار  حوزه، می 
 داد: 

تعامل   • پیامدهای  بر  مقاالت  از  بخشی 
اقتصادی مهاجران با کشور مبدأشان و  
توسعه  و  اقتصاد  در  آن  نقش 

 کشورشان تمرکز دارند. 

بخش دوم تحقیقات نیز شامل مقاالتی   •
بهینه   است که بر علل مؤثر و شرایط 
برای کاهش یا افزایش تعامل اقتصادی  
این   در  هستند.  متمرکز  مبدأ  کشور  با 
بخش بر وضعیت اقتصادی کشور مبدأ  

ویژگی  مقصد،  دموگرافیک و  های 
تحصیالت،   و  جنسیت  مانند  مهاجران 
ادغام   خانوادگی،  پیوند  و  انسجام 

متمرکز  ا مقصد  جامعه  در  قتصادی 
 هستند.

نقش تعامل اقتصادی مهاجران با   2.1
 کشور مبدأ در اقتصاد آن

دهد که منابعی  های مقاالت متعددی نشان می یافته
که از سوی مهاجر وارد کشور مبدأ شده و دریافت  

زمینهمی در  عمدتاً  مسکن  شوند  و  آموزش  های 
افز سرمایه به  منجر  به  منجر  و  شده  ایش  گذاری 

سرمایه  سرمایهسطح  در  و  گذاری  انسانی  های 
می  کیوکواچا فیزیکی  و  آدامز  زمینه  این  در   1گردد. 

دریافتی  ۲010) چطور  که  پرداختند  سؤال  این  به   )
ارسالی   وجوه  و  گواتماال(  )از  داخلی  ارسالی  وجوه 

رفتار  بین بر  امریکا(  متحده  ایاالت  )از  المللی 
و  هزینه مصرف  در  خانوارها  سرمایه کرد  گذاری  نیز 

می  تأثیر  که  کاال  داد  نشان  آنان  نتایج  گذارد؟ 
بین  وجوه  که  می خانوارهایی  دریافت  کنند  المللی 

هزینه   کمتر  )غذا(  مهم  مصرفی  کاالی  یک  برای 
المللی  کنند و خانوارهایی که وجوه داخلی و بین می

می  کاالی  دریافت  دو  صرف  را  هزینه  بیشتر  کنند 
)آموز سرمایه و مسکن( می گذاری  از  ش  نتایج  کنند. 

دهد وجوه  این نظر حائز اهمیت است که نشان می 
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می  سطح  ارسالی  افزایش  به  منجر  تواند 
سرمایه سرمایه در  فیزیکی  گذاری  و  انسانی  های 

 ( همکارانش  و  کالرو  همچنین  این  ۲009شود.  به   )
می  طریق  موضوع  از  ارسالی  وجوه  که  پردازند 

بین شبکه تهای  چه  بر  المللی  أثیری 
فراهم  گذاریسرمایه طریق  از  انسانی  سرمایه  های 

برابر شوک  در  خانوارها  تسهیل  و  منابع  های  کردن 
اقتصادی دارد. نتایج تحقیق آنان نشان داد که وجوه  

ثبت  میران  از  ارسالی  و  داده  افزایش  را  مدرسه  نام 
ویژه دختران در مناطق روستایی  میزان کار کودکان به 

وه بر این شوک اقتصادی با افزایش  کاسته است. عال
های کاری در ارتباط است. زمانی که خانوارها  فعالیت

شوند از وجوه ارسالی برای  ها مواجه می با این شوک 
 شود. های تحصیل استفاده می تأمین هزینه

عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادی   2.2
 مهاجران با کشور مبدأ 

عمده    پس از بررسی تحقیقات انجام شده، پنج عامل
مؤثر بر ارسال وجه به کشور مبدأ از جمله وضعیت  
اقتصادی کشور مبدأ و مقصد مانند شوک اقتصادی  
و یا جنگ در کشور مبدأ، جنسیت، پیوند خانوادگی  
در   خود  خویشاوندی  شبکه  به  نسبت  مهاجران 
ادغام   همچنین  و  تحصیالت  مهارت،  مبدأ،  جامعه 

گرد  شناسایی  مبدأ  کشور  در  آنان  هر  اقتصادی  ید. 
زیر به تفضیل شرح   عوامل مطرح شده در  از  یک 

 داده شده است. 

 

 
 شده در رابطه با عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادی مهاجران با کشور مبدأ تحقیقات انجام   1  نمودار 

 

کی از عوامل  وضعیت اقتصادی کشور مبدأ و مقصد ی
با   مهاجران  اقتصادی  تعامل  در  که  است  پراهمیتی 

های مقاالت متعدد  گذار است. یافتهکشور مبدأ تأثیر
می  مبدأ،  نشان  کشور  در  اقتصادی  وضعیت  دهد، 

سیستم مالی، نرخ تورم، رشد و سطح درآمدی کشور  
مبدأ و مقصد، پیشرفت اقتصادی، شوک اقتصادی و  

در مبدأ  کشور  در  جنگ  تعامل  حتی  های  میزان 
تأثیر کشورشان  با  مهاجران  است.  اقتصادی  گذار 

های اقتصادی مواجه  زمانی که خانوارها با این شوک
هزینه می تأمین  برای  ارسالی  وجوه  از   هاشوند 
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و    1، د براو ۲009)کالرو و همکارانش،   شوداستفاده می 
وولنتاری۲011همکارانش،   و  کینگ  هرچند  2،۲010،   )

پول   سطح  و  احتمال  که  شد  حاصل  نتیجه  این 
مانند   مهاجر  ثروت  به  مربوط  متغیرهای  با  ارسالی 

می  افزایش  بامهارت  افراد  و  استخدام  براو  )د  یابد 
(. عالوه بر این تحقیقات نشان داده  ۲011همکارانش،  

های  جران در دورهاست سرانه پول ارسالی توسط مها
می  افزایش  )اسچاروتنجنگ  طور  3،۲005یابد  به   )

می  این کلی  پیشرفت  توان  که  گرفت  نتیجه  طور 
اقتصادی و نهادی تأثیر مثبتی بر ایجاد انگیزه برای  
ارسال پول ندارد و عالوه بر این با افزایش مشکالت  

می  افزایش  پول  ارسال  به  تمایل  یابد  اقتصادی، 
و  ۲005)اسچاروتن، دونالد  مک  نظر  از  بنابراین،  (؛ 

های اقتصادی مهاجران پاسخ  ( تعامل۲01۲)  4والنزوئال 
های آنها  محکمی است به نیازهای اقتصادی خانواده 

در کشور مبدأ که ترکیبی از ظرفیت درآمد پایین و  
نیازمند   که  دارند  را  باال  نسبت  به  فرزندان  تعداد 

د نشان  نتایج  همچنین  هستند.  که  پشتیبانی  اد 
مناطق فقیرتر نرخ نیروی کار کمتری داشته و سطح  

می  نشان  را  اقتصادی  نابرابری  از  و  باالتری  دهد 
 طبیعتاً مقدار پول ارسالی بیشتری نیاز دارند. 

مقاالت متعددی نیز به بررسی تأثیر جنسیت بر  
پرداخته  با کشور مبدأ  اقتصادی  این  تعامل  اند و بر 

تصمیم به تعامل اقتصادی  اعتقادند که جنسیت در  
اوروزکو  است.  تأثیرگذار  همکارانش    5مهاجران  و 

می ۲006) نشان  مردان  (  به  نسبت  زنان  که  دهند 
کنند.  مقدار پول کمتری را به کشور مبدأ ارسال می

اعضای   برای  بیشتری  پول  مردان  به  نسبت  زنان 
ارسال  غیره  و  برادر  یا  خواهر  مانند  خانواده  دورتر 

که  می نشان کنند  نوع این  رفتار  دوستانه  دهنده 
که مردان مقدار وجه ارسالی را تنها  آنهاست درحالی 

افزایش می دهند همچنین مک  برای همسران خود 
 ( والنزوئال  و  کای ۲01۲دونالد  و  نشان  ۲003)  6(   )

 
1 de Brauw 
2 King & Vullnetari 
3 Schrooten 
4 McDonald & Valenzuela 
5 Orozco 

دارند،  می باالتری  درآمد  و  مهارت  که  مردانی  دهند 
شتر  نسبت به زنان تمایل بیشتری به ارسال پول بی

( به این  ۲010دارند. در این راستا کینگ و وولنتاری )
الگوی   چطور  آلبانی  کشور  در  که  پرداختند  مسأله 

ها را شکل  جنسیتی مهاجران و رفتار ارسال پول آن 
فرآِیند ساختاری  می که  داد  نشان  آنان  نتایج  دهد. 

آن وقتی  حتی  مهاجرت  کسب  مردانه  یونان  در  ها 
می  بهدرآمد  بکنند  پول  ندرت  ارسال  اجازه  آنان  ه 

 دهد. می

شبکه   با  بیشتر  خانوادگی  انسجام  و  وابستگی 
خویشاوندی در کشور مبدأ بر میزان و تمایل ارسال 

؛  ۲013،  7گذار است )رومان وجه به کشور مبدأ تأثیر
(.  ۲005،  9؛ سانا و میسی ۲003، کای،  ۲01۷،  8ماهاپاترو 

ور مبدأ  تری به اقوام و کش افرادی که وابستگی قوی 
دهند تأثیر مثبتی بر تصمیم به ارسال پول  نشان می 

که عواملی که به یکی شدن مهاجران  دارند درحالی 
به جامعه اسپانیا اشاره دارند تأثیر کمتر و نیز منفی  

)رومان،   دارند  پول  ارسال  به  تصمیم  (.  ۲013بر 
خانواده  با  اقتصادی  ارتباط  نه  مهاجران  را  خود  های 

حمایت و پشتیبانی مالی از خانواده    فقط برای ارائه
اجتماعی  پیوندهای  برای  می بلکه  حفظ  کنند  شان 

( نیز  ۲005( همچنین سانا و میسی ) ۲01۷)ماهاپاترو،  
دهند در مکزیک انسجام خانوادگی، جریان  نشان می 

ارسال پول توسط مهاجران به کشور مبدأ را به عنوان  
د اما  کنبخشی از استراتژی تنوع ریسک تضمین می 

ها  در جمهوری دومینیکن این امر توسط عدم فرصت 
شود. عالوه بر این، هارپر و  و نیاز خانوار تعیین می 

افراد  ۲013)  10زوبیدا که  زمانی  دادند  نشان  نتایج   )
میزان   کنند،  برقرار  مقصد  کشور  در  روابط جدیدی 

می  پیدا  کاهش  آنها  مستمر  ارسالی  در  وجوه  کند. 
ا شده  سعی  زیر  شده  نمودار  مطرح  عوامل  ست 

 طور خاصه نشان داده شوند.به

6 Cai 
7 Roman 
8 Mahapatro 
9 Sana & Massey 
10 Harper & Zubida 
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عواملی   از جمله  نیز  مهاجر  تحصیالت  و  مهارت 
به  آن  از  مقاالت  از  برخی  که  علل  است  عنوان 

برند.  ساز تعامل اقتصادی با کشور مبدأ نام می زمینه
دهد که  های متعددی نیز نشان می های تحقیق یافته

تحصیل بیشترافراد  احتمال  با  موطن  کرده  با  ی 
بوالرد  مثال  برای  دارند.  اقتصادی  تعامل  و    1خویش 

اند که  ( به این نتیجه دست یافته ۲011همکارانش ) 
پول   میزان  دارند  بیشتری  تحصیالت  که  مهاجرانی 

کنند و دلیل این امر میزان حقوق  بیشتری ارسال می
و دستمزد دریافتی آنهاست. اگرچه برخی تحقیقات  

دهند و معتقدند  را نشان می نیز خالف این مسأله  
مهاجران دارای مهارت باالتر تمایل کمتری به تعامل  

)آدامز  دارند  مبدأ  کشور  با  فرار  2،۲009اقتصادی  و   )
مغزها با تمایل کمتر به ارسال پول در ارتباط است  

( معتقد است کشورهایی  ۲009(. آدامز )3،۲00۷)فینی
به   بیشتری  کرده  تحصیل  مهاجران  تعداد  که 

فرستند نسبت به کشورهایی که  شورهای دیگر می ک
فرستند، میزان  مهاجرانی با مهارت یا سواد کمتر می 

کرده  کنند؛ زیرا افراد تحصیلپول کمتری دریافت می 
احتمال باالتری برای به همراه آوردن خانواده خود به  
میزان   مورد  در  نگرانی  درنتیجه  دارند  مقصد  کشور 

 کشور مبدأ خود ندارند. مبلغ و یا ارسال پول به  

یکی دیگر از عوامل عمده مؤثر بر تعامل اقتصادی  
مهاجر با جامعه مبدأ میزان یکپارچگی اقتصادی وی  
با جامعه مقصد است. میزان درآمد، موقعیت شغلی  

ها در جامعه مقصد بیانگر میزان یکپارچگی  و هزینه 
تسهیل  که  است  جامعه  آن  با  وی  کننده اقتصادی 

اقتص و  تعامل  )کارلینگ  است  مبدأ  جامعه  با  ادی 
بیلگیلی ۲013،  4هولشر  کای،  ۲015،  5؛  (.  ۲003؛ 

مهاجرانی که شغل ثابت و وضعیت شغلی باالتری  
مبدأ   به کشور  پول  ارسال  به  بیشتری  تمایل  دارند 

سرمایه  اهداف  و  برای  توانایی  که  چرا  دارند  گذاری 
)بیلگیلی، دارند  را  کار  این  همچنین ۲015ظرفیت   .)  

 
1 Bollard 
2 Adams 
3 Faini 
4 Carling & Hoelscher 
5 Bilgili 

ترین مؤلفه  دهد که مهم ( نشان می ۲003نتایج کای )
در ارسال و نیز مقدار پول به درآمد مهاجر بستگی  
دارد. همچنین یافتن شغل نیز تأثیر معناداری دارد  

کنند  به این معنا که افرادی که زودتر شغل پیدا می
احتمال بیشتری دارد نسبت به کسانی که دیرتر کار  

می  ارساپیدا  پول  برخی  کنند  چه  اگر  کنند.  ل 
می  نشان  را  مسأله  این  خالف  و  تحقیقات  دهند 

معتقدند درآمد تعیین کننده میزان ارسال پول توسط  
یکپارچگی   و  وابستگی  میزان  بلکه  نیست  مهاجران 
به جامعه مقصد )آلمان( از اهمیت برخوردار است  

 (. ۲006و اسچاروتن،  6)هلست 

 چارچوب مفهومی 3
های مختلفی برای  ، فرضیهدر ادبیات اخیر مهاجرت

دالیل ارسال پول به کشور مبدأ مطرح شده است.  
دو دسته عمده نظریه در این زمینه وجود دارد که در  

 ذیل هر کدام از آنان توضیح داده شده است: 

 طلبیمنفعت  3.1
که سه دلیل  این نظریه بر این اعتقاد است هنگامی 

برای ارسال پول به کشور مبدأ   مطرح شده در زیر 
می  باشد،  داشته  انگیزه وجود  از  صرفاً  توان  های 
نوع  عدم  و  به  خودخواهانه  نسبت  مهاجر  دوستی 

 اش صحبت کرد. خانواده 

ارث  .1 برای  )هودینوتاشتیاق  ،  ۲199،  7بری 
؛ استارک و  1985، 8؛ لوکاس و استارک 1994

( اگر فرض  ۲00۲،  9؛ دال بریره 1988لوکاس،  
ارث  که  به  کنیم  مشروط  فرزند  بری  رفتار 
انگیزه  حمایت  است،  برای  مهاجر  های 

خانواده و به خصوص والدینش، دربرگیرنده  
بری است.  دغدغه وی در راستای حفظ ارث

کالن  ارث  چه  هر  که  معنی  باشد بدین  تر 
 یابد. های ارسالی نیز افزایش می میزان پول 

6 Holst 
7 Hoddinott 
8 Lucas & Stark 
9 De la Briere 
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ارسال  .۲ از  مهاجر  شخصی  منفعت  دومین 
منظو به  است  ممکن  مبدأ  به  ر  پول 

گذاری در حوزه مسکن و اطمینان از  سرمایه
زمینه،   این  در  باشد.  آنها  دقیق  نگهداری 

قابل  عامل  مهاجر  در  خانواده  هم  اعتمادی 
در   هم  و  خرید  برای  خاص  کاالی  انتخاب 

نوع  باشد.  دارایی  خانواده  نگهداری  دوستی 
زمینه است  ممکن  مهاجر  به  ساز نسبت 

 کند.  چنین اعتمادی باشد یا آن را تقویت

سومین انگیزه قصد بازگشت به مبدأ است   .3
به  پول  ارسال  افزایش  برای  منظور  که 

گذاری در سرمایه ثابت مانند زمین  سرمایه
سرمایه همچنین  و  خانه  در  یا  گذاری 

اعتبار  دارایی  های عمومی به جهت افزایش 
های اجتماعی  یا نفوذ سیاسی و آنچه دارایی 

ن نامیده  همچون رابطه با خانواده و دوستا
 شود، کافی است.می

می  نشان  آخر  مورد  که  باوجوداین،  دهد 
دوستی و منفعت شخصی تا چه حد  های نوع انگیزه

نمی غیرقابل و  هستند  آیا  تفکیک  کرد  بررسی  توان 
طور خودخواهانه  به انگیزه واقعی دلسوزی است یا  

 کننداز دلسوزی در جهت افزایش اعتبار استفاده می 
استارک،   و  پول 1985)لوکاس  چنین  (.  با  که  هایی 

تلقی  انگیزه خودخواهانه  کامالً  شوند  ارسال  هایی 
برنامهمی از  بخشی  که  معنا  این  به  ریزی  شوند. 

دهند که در آن رفاه  بلندمدت مهاجر را تشکیل می 
در  دیگری  نمی   فرد  گرفته  و  نظر  )لیانوس  شود 

 .( ۲014، 1پسیریدیس 

 دوستی نوع  3.2
واسطه   به  وجه  ارسال  است  معتقد  نظریه  این 

احساس  نوع  و  وفاداری  آن  اساس  که  دوستی 
می  تبیین  است،  خانواده  به  )کای،  مسئولیت  شود 

بکر۲003 کسانی  1991،19۷4)   2(.  اولین  جمله  از   )
را مدل کرده    دوستی نسبت به خانوادهبودند که نوع 

 
1 Lianos, T. P., & Pseiridis 
2 Becker 

اعضای   به  دادن  اهمیت  دلیل  به  مهاجران  است. 
پول می خانواده  ارسال  به  اقدام  بنابراین  شان  کنند؛ 

را   به خانواده  تعهدات  انجام  برای  راهی  پول  ارسال 
می  هنگامی فراهم  جهت  کند.  به  وجه  ارسال  که 

دوستی انجام شود، مهاجر رفاه اعضای خانواده را  نوع 
رای افزایش میزان مطلوبیت خویش  عنوان عاملی ب به

می  نظر  نوع در  اعضای  گیرد.  به  نسبت  دوستی 
صورت تصادفی  تر از افرادی است که به خانواده قوی 
دوستی نسبت به  دیگر نوع عبارت اند، بهگرد هم آمده 

حال، خانواده بر غیر خویشاوندان غالب است. بااین 
نوع  خانواده درجه  در  است،  دوستی  متفاوت  ها 

تر های سنتی و منسجم، قوی که در خانواده طوری به
خانواده  در  و  پیوندهای  بوده  با  سنتی  غیر  های 

ضعیف از  ناپایدار،  باالیی  نسبتاً  درجه  است.  تر 
سرمایهنوع  تبیین  برای  برای  دوستی  خانواده  گذاری 

آینده   در  پول  دریافت  انتظار  جهت  در  مهاجر 
میسی،   و  )سنا  است  لوکا۲005موردنیاز  و  ؛  س 

دوستی به عنوان وفاداری به  اگر نوع  (.1985استارک،  
تعریف   سیستماتیک  خودخواهی  یا  دیگران  منافع 

شود پس  شود که بر اساس صالح دیگران هدایت می 
می  به  نتیجه  محاسبات  از  ناشی  کنش  که  گیریم 

دوستانه نبوده بلکه  حداکثر رساندن فایده خود نوع 
می  توصیف  اينخودخواهانه  ب  اگر    شوند.  حال، 

توان آن را با  دیگران از چنین رفتاری سود ببرند، می 
اخالقی  و    3عنوان خودخواهی  )لیانوس  کرد  توصیف 

 ( ۲014، 4پسیریدیس 

 روش تحقیق 4
های پژوهش، قدم  ی پرسشپس از تعیین مجموعه
ها  هایی برای پاسخگویی به آن بعدی آن است که راه

پر  به  پاسخگویی  برای  که  راهی  های  سش بیابیم. 
ها بستگی دارد  شود به نوع پرسش پژوهش اتخاذ می 

حاضر،  1389)بلیکی   تحقیق  به سؤاالت  توجه  با   .)
های اقتصادی  »سنخ شناسی تعاملمحقق به دنبال  

تعامل شناسی  سنخ  است.  ایران«  با  های  مهاجران 
اقتصادی و همچنین مهاجران دارای تعامل اقتصادی  

3 moral egoism 
4 Lianos, T. P., & Pseiridis 



 

127 

 .148تا  115 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 تعامالت اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران شناسی و دالیل سنخ .  ماسوله اصغرپور احمدرضا

نگرفته   صورت  ایران  در  بنابراین  تاکنون  است، 
گیری یا ابزارها در دسترس نیستند و چارچوب  اندازه

ای وجود ندارد لذا، پاسخ بدین  کننده یا نظریههدایت 
سؤاالت، اکتشافی بوده و مستلزم استفاده از رویکرد  

های مختلف کیفی،  کیفی است؛ بنابراین از بین روش
کرد   خواهد  استفاده  مضمون  تحلیل  از  محقق 

کو و  تحقیق  1390ربین،  )استراس  آماری  جامعه   .)
باالی   قانونی  مهاجران  بر  مشتمل  سال    18حاضر 

سال    ۲است که بیش از    1400مقیم آلمان در سال  
گیری در روش  در آلمان سکونت دارند. منطق نمونه 

گیری نظری است که مبتنی بر مفاهیم  کیفی، نمونه 
استوار   مقایسه  مبنای  بر  و  است  تکوین  حال  در 

ها  ها، آدم ن معنی که محقق به سراغ مکان است. بدی
ها را به  و رویدادهایی برود که امکان کشِف گوناگونی 

ها و ابعاد  ها را از لحاظ ویژگی حداکثر برساند و مقوله 

آماری    .( 1390غنی کند )استراوس و کربین،   جامعه 
لذا   است،  آلمان  مقیم  مهاجران  حاضر  تحقیق  در 

شود که  ی را شامل می اکه جمعیت پراکندهازآنجایی 
از   دارند،  سکونت  آلمان  مختلف  شهرهای  در 

برفی جهت دست نمونه  گلوله  نمونه  گیری  به  یابی 
نمونه  این شیوه  است.  استفاده شده  گیری  تحقیق 

عمدتاً در زمانی که محقق با جمعیت پنهان و پراکنده  
شناسی استربرگ از انواع  کاربرد دارد. برمبنای سنخ 

این در  نیمه    مصاحبه،  مصاحبه  از  تحقیق 
یافته یا مصاحبه عمیق استفاده شده است.  ساخت 

گونه از مصاحبه برای »آشکارسازی یک موضوع،  این 
گونه  گفت بنابراین  هستند«  مقید  جزئیات  در  وگو 

مذکور هم با موضوع موردبررسی مطابقت داشت.  
مصاحبهویژگی  شناختی  جمعیت  در  های  شوندگان 

 ست:جدول زیر خالصه شده ا

 
 شوندگان های جمعیت شناختی مصاحبه ویژگی 1   جدول 

 ردیف جنسیت  نام  سن  وضعیت اشتغال وضعیت تأهل   مدت اقامت در آلمان

  احمد 34  دانشجوی دکتری/ تریدر مجرد  2

 مرد

1 

 2  سامان  32  دانشجویی دانشجوی دکتری/ کار  مجرد  5.5

 3  سعید  29  دانشجوی دکتری/ دستیار پژوهشی  مجرد  6.5

 4  نوید 33  دانشجوی دکتری  مجرد  6

 5  علیرضا 30  دانشجوی دکتری/ کار دانشجویی  مجرد  1

 6  مانی  37  نویس در آزمایشگاه عصب روانبرنامه مجرد  5

 7  شادمهر  32  کارمند بخش تحقیقات  مجرد  5

 8  اهورا  27  آسبیلدونگ/ دالل مجرد  7

 9  امیر  35  موزه زنکنبرگ  ITکارمند  مجرد  2.5

 10  محمدرضا 49  نمایشگاه خودرو مجرد  28

 11  امین  37  استاد  مطلقه  8.5

 12  عباس 60  بازنشسته/ سرپرست کودک معلول خود مطلقه  41

 13  پارسا  42  آسبیلدونگکارمند بیمه/  مطلقه  6

 14  فیروز 49  موبایل فروشی  مطلقه  11

 15  محمد 70  بازنشسته  مطلقه  51

 16  مهدی IT  33کارمند  متأهل   7

 17  جمال 33  برنامه نویس متأهل   8

 18  آرش 33  افزاری کارمند شرکت نرم متأهل   10
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 19  حسن 42  آسبیلدونگ  متأهل   2

  سارا  21  دانشجو/ کار دانشجویی  مجرد  2.5

 زن

20 

 21  نیلوفر  35  دانشجوی دکترا با فاند  مجرد  4

 22  شبنم  32  دانشجوی دکترا با فاند  مجرد  8

 23  لیلی 29  دانشجوی ارشد/ کارمند منابع انسانی متأهل   3
 24  یاسمن 32  دانشجوی دکتر/ کارمند مطب/ مترجم متأهل   7

 25  پریسا  37  معلم زبان المانی  مجرد  2

 26  شیرین 38  حسابدار مجرد  1

 27  آناهیتا  31  مشاور سازمان مهاجرتی مجرد  8

 28  فرانک 36  عکاس متأهل   8

 29  ندا 33  نویسبرنامه متأهل   9

 

 هایافته 5
اقتصادی مهاجران با کشور مبدأ شامل دو    تعامالت

نوع اصلی انتقال کاال و پول از آلمان به ایران و انتقال  
کاال و پول از ایران به آلمان است که هرکدام از آنها  

شاخه یافته دارای  است.  متعددی  تحقیق  های  های 
دهد، در بخش انتقال کاال و پول از  حاضر نشان می 

اقت تعامل  سنخ  پنج  هدیه، آلمان،  شامل  صادی 

کنش سرمایه کمیاب،  کاالی  جبران  های  گذاری، 
خیرخواهانه و خرید خدمات بوده و در بخش انتقال  
و   هدیه  سنخ  دو  نیز  آلمان  و  ایران  از  پول 

برای  سرمایه مهاجران  دالیل  دارد.  وجود  گذاری 
انتخاب هرگونه تعامل اقتصادی با ایران متفاوت بوده  

ه شرح دالیل مهاجران  که در زیر سعی شده است ب 
 های به دست آمده پرداخته شود.از سنخ

 

 

تعامالت اقتصادی 
مهاجران مقیم آلمان با 

ایران

هدیه

سرمایه گذاری

جبران کاالی کمیاب

کنش های خیرخواهانه 

خرید خدمات 

 سنخ های تعامالت اقتصادی مهاجران مقبم آلمان با ایران   2  نمودار 
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ارسال هدیه مهاجران مقیم آلمان   5.1
 به ایران و دالیل آنان 

های تحقیق حاضر، برخی از مهاجران  یافتهبر اساس  
ای از کاالها و اقالم متنوعی  اقدام به ارسال مجموعه 

می  خود  آشنایان  و  دوستان  خانواده،  بر  برای  کنند. 
(، ارسال پول و  ۲003دوستی )کای،  اساس نظریه نوع 

احساس   و  وفاداری  از  نشان  خانواده  برای  هدیه 
خانواده  به  نسبت  آنان  دارد.  شان  مسئولیت 

مهاجرانی که به خانواده خویش و پیوند خانوادگی با  
دهند، اقدام به ارسال وجه یا هدیه  آنان اهمیت می 

کنند. مهاجران قانونی مقیم آلمان، عمدتاً متعلق  می
که   بوده  باال  به  رو  متوسط  اجتماعی  طبقه  به 

هایشان نیاز به حمایت مالی ضروری از سوی  خانواده 
رو این دسته از مهاجران اقدام به  آنان ندارند، ازاین 

ارسال هدیه و خرید سوغاتی به نشانه عشق و عالقه  
تواند به  کنند. این کار می و توجه نسبت به آنان می 

کمک   نزدیکان  و  دوستان  خانواده،  با  پیوند  تحکیم 
 گویند:ساله چنین می   4۲کند. در این زمینه پارسا، 

می  سوغاتی  یه  خانوا»وقتی  واسه  یه  فرستم  ده 
اونها   چون  دارم  غرور  حس  یه  و  دارم  خوبی  حس 

وقت لنگ یک بلوز و شلوار از طرف من نیستن  هیچ
ولی خب بیشتر اینکه بدونن من اینجا هنوز هم به  

به و  هستم  احساس  یادشون  و  نشونه  یک  عنوان 
 کنم که من هم تونستم یه کاری بکنم«می

ه  ساله نیز در رابطه با لزوم اهمیت ب  3۲یاسمن،  
یاد داشتن خانواده در نظر خود و دیگران نیز چنین  

 گوید: می

ها اومده بود پایین و با  »یه سری یکی از همسایه 
مادرم کار داشت تا رسید پایین گفت طرالن اومده  
سوغاتی برات چی آورده و من واقعاً اون سری برای  
طرالن   که  گفت  مادرم  و  بودم  نبرده  هیچی  مادرم 

میاره   وسیله  توروخدا  انقدر  سری  این  گفتم  دیگه 
هیچی نیار ولی انقدر به من برخورد که این خانم به  
من بگه چرا برای مادرم چیزی نخریدم سری بعدی  
کلی لباس خریدم برای مامانم بردم براش و زنگ هم  
ولی   مامانم  برای  آوردم  چی  ببین  بیا  گفتم  و  زدم 

ب ببینه من  اینکه  برای  واقعاً.  ندارن  توقع  ه  خانواده 
 یاد مامانم هستم«

شده از سوی مهاجران عمدتاً در  هدایای خریداری 
مارک پوشاک  لوازممجموعه  و  دار،  برقی  و  خانگی 

این کاالها دارای  آرایشی و بهداشتی می لوازم گنجد. 
همچنین  ویژگی  و  مهاجر  توجه  که  هستند  هایی 

می دریافت  جلب  خود  به  را  ازجمله  کننده  کند. 
ویژگی مهم آن   هایترین  بودن  مارک  هدایا،  ها  این 

برخی از کاالها هستند که مارک اصل آنها در  است.  
نمی  پیدا  اصل  ایران  خصوص  در  خریدار  یا  و  شود 

بودن یا تقلبی بودن مارک اطمینان ندارد. به همین  
دلیل، برخی از افراد مهاجر که به اغلب به کاالهای  
بیشتری   اطمینان  با  دارند،  دسترسی  برند  و  اصل 

و  ا خانواده  یا  و  خود  برای  کاال  آن  خرید  به  قدام 
ساله    49ساله و فیروز    35دوستان خود نمایند. امیر  

 گویند:در این رابطه چنین می 

یادمه همیشه می  ایران  »من خودم  از  خواستیم 
می  خیلی  بگیریم  اورجینال  پیدا  کتونی  و  گشتیم 

 کردیم« نمی 

ه  خواست»برای مادرم گاهی اوقات که داداش می 
پدرم   برای  و  چند دست  خریدم  لباس  براشون  بره 
پیراهن خریدم و فرستادم و برای یکی کمربند و برای  
کردم   سعی  همیشه  فرستادم...من  لی  شلوار  یکی 
و   زیاده  فیک  ایران  در  چون  بفرستم  اصلی  جنس 

می  اینجا  از  اصلی  وقتی  و  درسته  معموالً  فرستی 
 هست« 

ارزی خرید    از سوی دیگر، با توجه به تفاوت نرخ
مارک بوده  کاالی  ناچیز  افراد  درآمد  به  نسبت  دار 

که خرید همان کاال با درآمد ریالی بخش از  درحالی 
دهد که افراد  زیادی از درآمد را به خود اختصاص می 

دارد. همین مسأله انگیزه  را از خرید آن کاال باز می 
مارک هدایای  خرید  برای  افزایش  مهاجران  را  دار 

 ساله معتقد است:  33دی دهد. مهمی

مثالً یه کفش ورزشی برای من اینجا بیست یا  »
سی یورو میشه و یک چیز معمولی ولی همین کفش  
ورزشی رو بخوای اونجا بخری باید یک میلیون پول  
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داره   حقوق  میلیون  چهار  که  کسی  مثالً  و  بدی 
تونه یک میلیون پول کفش ورزشی بده و اینکه  نمی 

راحتی میتونم بخرم اونجا به    چیزی که من اینجا به
بشه   پیدا  هم  اگر  و  میشه  پیدا  زیاد  خیلی  سختی 

 همون کیفیت نیست« 

عالوه بر این در تقابل بین کاالهای تولید داخل و  
کاالی خارجی، عوامل مختلفی وجود دارد که باعث  

مصرف می کاالهای  شود  رقابت،  این  در  کنندگان 
برخی از کاالهای  خارجی را ترجیح دهند. به زعم افراد،  

خارجی از کیفیت باالتری نسبت به کاالهای داخلی  
باکیفیت   کاالی  خرید  افراد  بنابراین  برخوردارند؛ 
را   خود  خانواده  برای  چه  و  خود  برای  چه  خارجی 

ساله   3۲ساله و شبنم    33دهند. مهدی  ترجیح می 
 گویند: در این زمینه چنین می

هزینه به  ً »نسبت  مثال کاالها  قیمت  و  چند  ها   
وقت پیش مادرم یه فالسک خریده بود که فروشنده  
و   بود  خریده  و  آلمانی هست  این  بود  گفته  بهش 

گفت اگر یه فالسک پیدا کردی  خراب شده بود و می 
یه   که  هست  احمقانه  خیلی  این  و  بخر  من  برای 

 شه« فالسک با کیفیت خوب اونجا پیدا نمی 

ریش  این  گرفتم  تراش»از  مدلشو  آخرین  ها 
ام راضی بود ازش. سشوار گرفتم سه مرتبه هر  یلی خ

گیرم... پدرم معتقده جنس  دفعه میرم یه سشوار می 
خارجی خوبه و اونایی که تو ایرانه مونتاژه و کیفیت  

 خوبی نداره.« 

پرطرفدارترین  لوازم از  یکی  بهداشتی  و  آرایشی 
به  افراد  که  است  کاالی  اقالمی  یا  و  هدیه  عنوان 

کنند.  ای اروپایی به ایران وارد می سفارشی از کشوره 
می  کشور  وارد  آلمان  از  که  بیشتر  موادی  شود 

سفیدکنندهدرزمینه مانند  بهداشتی  کرم ي  ها،  ها، 
مواد بهداشتی و داروهای تقویتی است. این مسأله  
نیز بیشتر به علت تقلبی بودن اقالم آرایشی در ایران  

تقبال  و اهمیت آن در سالمتی افراد بسیار مورد اس
  31ساله و آناهیتا    36گیرد. فرانک  مهاجران قرار می 

 گویند:ساله چنین می 

»یک کرم برای استفاده زمستون مخصوصاً برای  
دوسش   خیلی  من  بابای  مامان  و  اصفهان  سرمای 
دارن. این یکی کرم کف پا هست که در عین حال پا  

باعث می رو گرم می  و  پا  کنه  توی  شه گردش خون 
و   بشه  که بیشتر  اینه  مغزی  سکته  دالیل  از  یکی 
شه گردش  شه ولی خب این باعث می خون لخته می 

خون اتفاق بیفته... لوازم بهداشتی مثل شامپو من  
می  اینجا  فکر  مثل  ایران  شامپوهای  کیفیت  کنم 

می  استفاده  رو  خاصی  مارک  من  مثالً  کنم  نیست. 
نمیدونم در ایران این مارک هست یا خیر مثالً مارک  

با عصاره گارن است خیلی  یا  و...  نارگیل  و  میوه  های 
کرم   نوع  یک  یا  عالیه.  کیفیتش  ولی  نیست  گرون 

ها رو من  دسته که برای استفاده زمستون هست این 
 کنم با این کیفیت در ایران نیست«. فکر می 

»برای مادرم قرص و ویتامین و کرم و کرم ضد درد  
م هم لوازم  و این چیزها فرستادم و برای خواهر و برادر 

بهداشتی... چون مامانم وقتی این قرصا رو میخوره  
می  ایران  که  اونی  با  اصالً  فرق  میگه  خیلی  خورم 

داره/... یا اینجا ارزون هست و در ایران گرونه و اینجا  
دونی  دونم چرا حداقل می کیفیتش مطمئن تره نمی 

با هزینه  کرمی که می  کرم هست  همون  واقعاً  زنی 
دن ولی در ایران تقلبی خیلی  ت نمی کمتر تقلبی به 

زیاد شده نه تنها بهداشتی حتی ویتامین و اینها هم  
 خیلی تقلبی زیاد شده«. 

پذیری به کاالی اصیل در خارج  عالوه بر دسترسي 
اصل   از  اطمینان  و  کاالی خارجی  کیفیت  از کشور، 
بودن کاال، از دالیل دیگر خرید اجناس خارجی توسط  

رخی کاالها در مقایسه با همان  افراد، قیمت کمتر ب
کاال در داخل است. افراد با مقایسه محصول و در  

های آنها با کاالی عرضه شده در  نظر گرفتن تفاوت
ایران، کاالی عرضه شده در خارج از کشور را ترجیح  

 ساله معتقدند: 3۲دهند. یاسمن و شهروز  می

می  چک  باهم  همیشه  خانواده  و  که  »من  کنیم 
های مثل بوش  م چنده و اینجا بهترین مارکاینجا لواز 

لباس  همه مثل  چیزها  سری  یه  و  تره  ارزون  چیز 
های ترکی که اآلن در ایران  پیرهن و جوراب و لباس 

ایران   در  دوز  و  دوخت  صنعت  چون  زیاده  خیلی 
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تره ولی ازنظر  طور چیزها ارزون خیلی خوب شده این 
تر  ه گران لوازم برقی واقعاً نیست در ایران و اگر باش

 از اینجاست« 

»اینجا ارزون تر بود یعنی همون تستر مارکی که  
دادن سه میلیون اینجا یورویی پونزده  در ایران هم می 

هزار تومن نمیدونم چقدر بود ولی پنجاه تا شصت  
 درصد ارزونتر بود«. 

این  به ویژگی از  توجه  با  ارسالی  رو،  های هدایای 
کاال   ارسال  خوشایند  و  یک حس  نبوده  طرفه 

و  دریافت  خارجی  کاالی  داشتن  با  نیز  کنندگان 
برندهای غربی احساس خوبی داشته و آن را نشانه  

دانند. همین مسأله در تقویت  پرستیژ اجتماعی می 
گذار است. در  رابطه بین مهاجر و خویشاوندان تأثیر

ای که انتخاب افراد بر مبنای نام و برند کاال  جامعه
می  اولویت گیر صورت  از  یکی  افراد،  د،  اصلی  های 

این  از  است.  خارجی  اجناس  و  خرید  خانواده  رو، 
نزدیکان فرد مهاجر با دریافت کاالی خارجی )گاهی  

می  رضایت  احساس  اصلی(  برند  چرا  با  کنند، 
توانند پرستیژ اجتماعی کسب کنند.  وسیله میبدین 
ساله در این رابطه چنین    49ساله و فیروز    35امیر  

 گویند: می

می  که  آلمانی  که  »جنس  خوشحالن  فرستی 
 خارجی براشون اومده«

فرستم »وقتی من براشون یه پیرهن از اینجا می 
گه اینو پسرم از آلمان فرستاده و  کنه و می حال می 

وقتی   و  داره  رو دوست  اینها  و  تریکو  و  یقه اسکی 
کنه که اصلی هست و احساس  فرستی کیف می می

 از آلمان اومده«خوبی داره که فقط 

توان گفت ارسال وجه و هدیه برای  بنابراین می 
منظور رفع تعهد نسبت به خانواده بوده  خانواده به

کنندگان نیز تقویت  عنوان دریافتکه از سوی آنان به 
هدیه می که  چرا  مارک شود.  عمدتاً  ارسالی  دار  های 

کننده از طریق آن پرستیژ اجتماعی  بوده و دریافت 
می  و  ککسب  نگهداری  وظیفه  که  فرستنده  ند. 

با   است  داشته  را  خانواده  از  فیزیکی  مراقبت 
ترین شکل تعهد، مسئولیت خویش را نسبت  حداقل

گیری عقالنی  به خانواده خریداری کرده و در تصمیم 
هزینه  به  نسبت  را  فایده  کرده  بیشترین  که  ای 

دریافت  سوی  از  است.  نموده  نیز، دریافت  کننده 
اجتماعی و مراقبت خریداری شده و    کسب پرستیژ

کاهش هزینه مراقبت از فرزند برای آنان بیشترین  
پول   و  ارسال هدیه  بنابراین  است؛  داشته  را  فایده 

نفع  رابطه آن  از  دو طرف  هر  که  بوده  دوسویه  ای 
 شود. برند و در طول زمان تقویت می می

گذاری مهاجران مقیم سرمایه 6
 آلمان در ایران و دالیل آنان

 گذاری در بازار سهام سرمایه 6.1
گذاری یعنی خرید کاالیی که در حال حاضر  سرمایه

نمی  پیدا  مصرف  نیاز  آن  به  فرد  آینده  در  اما  شود، 
خواهد کرد و آن کاال برای او سودآور خواهد بود. این  

می  مستغالت  خرید  یا  امالک  سهام،  شامل  تواند 
سرمایه  مدیریت  باشد.  مستلزم    ثروت گذاری 

گذاران است. این ثروت شامل مجموع درآمد سرمایه
بنابراین   است؛  آتی  درآمدهای  فعلی  ارزش  و  فعلی 

می  مرکب  بهره  مفهوم  و  فعلی  نقش  ارزش  تواند 
هدف   باشد.  داشته  فرآیند  این  در  را  مهمی 

گذاران معموالً، رشد و توسعه سرمایه خود و  سرمایه
ها معموالً  مندی از منافع آن در آینده هست. آن بهره 

ممکن است سرمایه خود را به مدت طوالنی و طی  
ها نگه داشته و از سوددهی آن بهره  ها و دههسال 

تفا به  توجه  با  اروپا،  ببرند.  و  ایران  در  ارز  نرخ  وت 
گذاری در ایران فرصتی مناسب برای مهاجران  سرمایه

های تحقیق حاضر نشان  خارج از ایران است. یافته 
گذاری در  دهد برخی از مهاجران تمایل به سرمایه می

گذاری در ایران  ایران داشته و برخی دیگر از سرمایه
می  متفدوری  فهم  آنان  از  هرکدام  که  اوتی  کنند 

سعی   بخش  این  در  دارند.  مسأله  این  به  نسبت 
روش  به  در  های مطلوب سرمایهخواهد شد  گذاری 

برای   آنان  دالیل  همچنین  و  مهاجران  نظر 
یا عدم سرمایهسرمایه اشاره  گذاری  ایران  در  گذاری 

 شود. 

https://khanesarmaye.com/wealth/


 
 

132 

 .148تا  115 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 شناسی و دالیل تعامالت اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران سنخ .  احمدرضا اصغرپور ماسوله

گذاری در بین اقلیتی از  های سرمایه یکی از شیوه 
س است، اگرچه  گذاری در بازار بور مهاجران سرمایه 

های اخیر  گذاری در ماهکه محبوبیت این نوع سرمایه
به   مثبت  نگرش  است.  رفته  کاهش  به  رو 

ریسک سرمایه انتخاب  ایران،  در  و  داری  پذیری 
تقویت زندگی مالی ازجمله دالیلی است که برخی از  

گذاری در بورس  شوندگان از آن برای سرمایهمصاحبه
گذاری را تنها راه  راد سرمایهاند. این افایران نام برده 

می  خود  دارایی  ارزش  اموال  حفظ  همه  به  و  دانند 
دارانه دارند. در این  خریداری شده خود نگاه سرمایه

 گویند:ساله می  35ساله و امیر  3۲زمینه سامان 

»من در بورس ایران بودم همیشه نزدیک به ده  
سال مثالً در بورس بوده... من همه چیز رو به چشم  

خرم به  بینم و حتی لپتاپ هم می گذاری می رمایهس
سرمایه  میچشم  نگاه  گذاری  چیز  همه  به  و  بینم 

 ای دارم« سرمایه

گذاری کردم چون هشت یا ده  »در بورس سرمایه 
کنم و عضو جدانشدنی  سال هست که این کارو می 

 دم« از من هست وتا وقتی که زنده هستم انجام می 

افزایش تعداد شرکت  بازار  علیرغم  های فعال در 
سهام، نوسانات و تالطم در این بازار زیاد بوده که در  
بلندمدت اثرات منفی بر رونق این بازار داشته است.  
دچار   مهاجران  از  برخی  شرایط،  این  به  توجه  با 

گذاری در بورس  اعتمادی نسبت به بازار سرمایهبی 
بر  شده اعتقاد  مهاجران  از  برخی  این،  بر  عالوه  اند. 

گذاری در  دستوری بودن بازار بورس داشته و سرمایه 
می  غیرعقالنی  را  بازار  شیرین  این  ساله    38دانند. 

 گویند: می

ریسک   وقت  هیچ  خوندم  اقتصاد  که  »من 
رن  دونم مردم چرا می کنم برم تو بورس ایران نمی نمی 

سرمایه  بورس  می تو  یه  گذاری  ایران  بورس  کنن. 
دو بورس  یه  هست  دستوری  و  بورس  هست  لت 

کشه  کشه باال وهروقت بخواد می هروقت بخواد می 
رن  کنن که می دونم مردم چی فکر می پایین من نمی 

 شن«.بازیچه دولت می 

 

 
 ایران بازار سهام    عوامل بازداره و پیش برنده سرمایه گذاری مهاجران مقیم آلمان در   3  نمودار 
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 گذاری در بازار مسکنسرمایه 6.2
گذاری مطلوب در بین  های سرمایهیکی دیگر از شیوه 

باشد  گذاری در مسکن می اکثریت مهاجران، سرمایه 
می  سرمایهکه  برای  مناسبی  جایگزین  گذاری  تواند 

از   امروز، به عنوان یکی  تا  از گذشته  باشد. مسکن 
ای شناخته شده است و در ایران به  ه کاالهای سرمای

دلیل وجود عوامل فرهنگی و اقتصادی، به مسکن و  
سرمایه  در  داده  مستغالت  بسیاری  اهمیت  گذاری 

به  می مسکن  نیز  مهاجران  از  برخی  بین  در  شود. 
کاالی سرمایه یک  و  ای میعنوان  باعث حفظ  تواند 

گذاری افزایش ارزش سرمایه شود و بهترین سرمایه 
گذاری در بازار مسکن است،  دوران تورم، سرمایه در  

چرا که مسکن هم کاالیی مصرفی است و هم قیمت  
کند. عالوه بر این  آن به مرور زمان افزایش پیدا می 

هنوز   که  مهاجرانی  بین  در  آلمان  در  منزل  خرید 
اقامت دائم خود را دریافت نکرده و کار ثابت ندارند  

ز آنان متناسب نیست  اندا دشوار بوده و با میزان پس 
حالی  میزان  در  با  ارز  نرخ  تفاوت  به  توجه  با  که 

تر از آلمان  انداز دریافتی مهاجران در ایران راحت پس 
زمینه می این  در  کرد.  اقدام  منزل  خرید  به  توان 

 گوید: ساله می  33ساله و جمال   60عباس 

می  این  برای  رو  ولی  »خونه  مرده  ملک  که  خرم 
ر نامرده و همه اینها دوز و کلک و  بورس نامرده و بازا

تونه جایی  اعصاب خوردی هست و تنها چیزی که می 
فکر منافعت باشی و متأسفم برای این اقتصاد بیمار  

یوسف  در  خریده  ایران...  متری  صد  خونه  یه  آباد 
ساختن و من  بودم البته قبلش هم برادرانم خونه می 

وقتی  فرستادم براشون و  کردم و پول می مشارکت می 
هم   رو  بغلش  متری  صد  خونه  یه  اونجا  رسیدم 
خریدم و در چهار سال شروع کردم به ساختن و همه  
این کارها رو کردم... یه خونه خیلی کوچک در خیابان  

 ابن سینا خریدم که هنوز دارم«.

که   ایران  تو  خریدم  آپارتمان  خودم  »من 
می پیش  شو  اقساط  دارم  اآلن  کردم  به  خرید  دم... 

ای و  خاطر  داشت  خوبی  سود  که  خریدم  خونه  ن 
اندازی نیستم و  ضمن اینکه من خیلی آدم اهل پس 

پس  اینجا  مجبورم  پولم  مقدار  اون  با  و  بکنم  انداز 
 گذاری کرد«. شه جایی سرمایهنمی 

مقصد   جامعه  در  که  مهاجران  از  دیگر  برخی 
جامعه   در  فرهنگی  و  اقتصادی  ادغام  به  نتوانسته 

تمای یابند،  دست  در  مقصد  و  آینده  در  تا  دارند  ل 
نظر   این  از  بازگردند.  کشور  به  بازنشستگی  سنین 
ادغام اقتصادی دارای اهمیت است که مهاجران در  
سنین اشتغال، شغلی با درآمد باال نداشته و در پی  

انداز مناسبی داشته باشند، لذا  اند پس آن نتوانسته
با توجه به سیستم بازنشستگی در آلمان، در سنین  

کنند که برای  زنشستگی درآمد حداقلی دریافت می با
تأمین زندگی در آلمان چندان مناسب نبوده و نیاز  

رو، کنند. از این به کار در سنین بازنشستگی پیدا می 
می  ترجیح  مهاجران  از  دسته  دریافت  این  با  دهند 

با   و  بازگشته  ایران  به  یورو،  به  بازنشستگی  درآمد 
کنند.   زندگی  بیشتری  نیز  آرامش  فرهنگی  ادغام 

جهت دارای اهمیت است که فردی که خود را  ازاین
متعلق به جامعه میزبان نداند و یا وابستگی بسیاری  
داشته   ایران  در  خویش  روابط  شبکه  تعامالت  به 
تا   داشته  کشور  به  بازگشت  دغدغه  همواره  باشد، 

رو آرامش مدنظر خویش را در آنجا پیدا کند. از این 
دسته این  در    ترجیح  که  است  آن  نیز  مهاجران  از 

انداز کنند سنین جوانی در جامعه میزبان کار و پس 
بنابراین   بازگردد؛  ایران  به  بازنشستگی  سنین  در  و 

سالی این دسته از  ای برای ایام میانمسکن پشتوانه 
می  محسوب  عباس  مهاجران  مثال  برای    60شود. 

 گوید: ساله می

ده اینجا بهت  »برای اینکه سودی که در ایران می 
ده و اینجا خونه بخری از جیبت رفته ولی اینجا  نمی 

برگردم   بخوام  روزی  و  هست  من  مملکت  باالخره 
 هست...« 

با این حال برخی دیگر از مهاجران بر این اعتقاد  
از   را  آنان  ایران  در  نداشتن  حضور  که  هستند 

می سرمایه منع  کشور  داخل  در  عدم  گذاری  کند. 
در   افراد  سرمایه حضور  برای  مانعی  گذاری کشور 
سرمایه  چرا  خصوصاً  است،  حوزه مسکن  در  گذاری 

سو فردی که برای همیشه تصمیم به زندگی  که از یک 
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زندگی   برای  مسکنی  تا  دارد  نیاز  دارد،  آلمان  در 
خویش در این کشور تهیه کند. از سوی دیگر خرید  
منزل در ایران نیاز به حضور فیزیکی افراد داشته تا  

اداری  ف فرآیندهای  آن طی شود. چنین  اداری  رآیند 
گر مستلزم رفت و آمد به ایران بوده یا نیاز به واسطه 

های  مانند وکیل برای پیگیری امور اداری دارد، هزینه
گذاری در  این چنینی، بخشی از سود ناشی از سرمایه 
سرمایه این  افراد  و  برده  بین  از  را  را  مسکن  گذاری 

ساله و شبنم    33برای مثال آرش    دانند.منطقی نمی 
 گویند: ساله چنین می  3۲

کنم چون  »به خرید خونه در ایران اصالً فکر نمی 
و   یه سری مسائل مشکالت عمیق  دارم  اعتقاد  من 

گذاری به شکل خونه در  ای هست مثالً سرمایه ریشه 
و   ندارم  حضور  اونجا  خودم  من  که  جایی  ایران 

نظر من نیست بدم  توانم بکنم و زیر  استفاده نمی 
خوام  اجاره به نظرم راه خوبی نیست. خب من می 

خونه بگیرم در ایران که پولش رشد بکنه خب همین  
 کنه«. دالر و یورو دستم رشد می 

»منی که قراره اینجا زندگی بکنم کی قراره به اونا  
تو ایران برسه به اونا باید رسیدگی بشه خونه رو که  

نا یک نفر باید باشه پی  بگیری باید کرایه بدی و ای
یه   باید  یا  اتوماتیک  اینجام  که  من  بگیره  رو  قصه 
اینا   یا یه بنگاهی بگیرم این کارو بکنه  وکیل بگیرم 
از   بخشی  میتونه  خودش  که  است  اضافه  هزینه 

 سودی که باید ببری و بسوزونه«

ساله معتقد است آلمان    3۲در این راستا یاسمن  
تصادی جهان ترکیبی از  های اق عنوان یکی از قدرت به

رشد و ثبات را از خود نشان داده است. این ویژگی  
ای از  مثبت در اقتصاد آلمان موجب عدم نگرانی عده 

بدون   افراد  این  است.  شده  آینده  مورد  در  افراد 
گونه دغدغه در مورد آینده به زندگی معمولی و  هیچ

گذاری دهند و تمایلی به سرمایه روزانه خود ادامه می 
انداز مالی ندارند. ترجیح این دسته از مهاجران  پس   و

خواهند در  بر آن است تا مسکنی برای مکانی که می 
 آینده زندگی کنند داشته باشند.

»اینجا یه ثباتی وجود داره و تورمی که ما در ایران  
خوابیم و بیدار میشیم همه چیز شش برابر شده  می

برابر می  یا حتی صد  پنجاه  در  و  صدسال  شه شما 
اخیر آلمان شاهد نبودین به خاطر اینکه زیاد دنبال  

گذاری نیستم و فقط برامون آرامش مهمه و  سرمایه
از   نخوان  بشه  تموم  درسش  همسرم  زودتر 
بیمارستان بهش زنگ بزنن تا صبح و اینکه برای من  
خریده   که  باشیم  داشته  خوب  خونه  یه  که  مهمه 

در سن   و  ن  70باشیم  داشته  سالگی استرس خونه 
باشیم و واقعاً همین همسرمم یه مطب اجاره کنه و  
داشته   خوبی  زندگی  یه  و  سرکار  بره  روز  سه  دو 

 باشیم«

بی  مهاجران  از  دیگر  برخی  بین  و  در  اعتمادی 
هایی  گذاری در ایران و پروژه نگرش منفی به سرمایه 

شده   سبب  مسکن،  مانند  دارد  حمایتی  جنبه  که 
سرم به  تمایلی  افراد  تا  کشور  ایهاست  در  گذاری 

 گوید:ساله می  ۲9نداشته باشند. سعید 

نمی  کارو  این  در  کنم[ سرمایه»من خودم  گذاری 
مشورت   من  از  که  دوستامم  به  یعنی  مسکن؛ 
مثالً   نکنن.  گفتم  همشون  به  گرفتند  اقتصادی 

ای بخرن و اینا و به نظر من  دوست داشتن برن خونه 
که دارم آینه  ای نیست. حسی  گذاری عاقالنه سرمایه

 که بازار مسکن ایران خیلی بازار آینده داری نیست« 

در این زمینه، برخی از مهاجران بر قوانین ناپایدار  
بازدارنده  عامل  عنوان  به  ایران  در  برای  موجود  ای 

گذاری در ایران و به خصوص در حوزه مسکن  سرمایه
اند. چرا که تغییرات زود هنگام مقررات و  اشاره کرده 

سرمایهقوان محیط  ین  ثبات  اصل  ایران،  در  گذاری 
گذاری را از بین برده و این امر به نوبه خود  سرمایه

مقوله  ریسک در  سرمایههای  ایران  های  در  گذاری 
می  پیدا  ریسک  ظهور  وقتی  که  است  بدیهی  کند. 

سرمایه  اقتصادی  افزایش  محیط  ایران  در  گذاری 
سرمایه می به  تمایل  م یابد،  بین  در  هاجران  گذاری 

ساله و    33کاهش خواهد یافت. در این زمینه آرش  
 کنند:ساله بیان می  ۲9لیلی 
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ام رو  های تجاری »واقعیت اینه من همه فعالیت 
با ایران قطع کردم چون یک کشور بی حساب کتاب  
بخرم   خونه  یه  من  هست  تضمینی  چه  هست 
وفرداش یکی بیاد بگه این مال تو نیست... ما گیر 

ست در ایران افتادیم و وقتی نمیتونیم  های نادر آدم 
روابط   باید  چرا  خب  بکنیم  حساب  هیچی  رو 

 اقتصادی داشته باشم یا اونجا خونه داشته باشم«

سرمایه نمی »به  فکر  ایران  تو  انقدر  گذاری  کنم 
دیدم بده و دزدی داره و باید کالهتو محکم بچسبی  

گذاری هم کنم اینجا  دم آگه بخوام سرمایهترجیح می 
 کنم«گذاری می سرمایه

مالی   تسهیالت  و  امکانات  آلمان  دیگر،  از سوی 
بدون بهره را برای مهاجران دارای کارت اقامت دائم  
فراهم کرده است. این مسأله سبب افزایش تمایل  

گذاری و خرید مسکن در آلمان  مهاجران به سرمایه 
گذاری نیز  شده است. عالوه بر این، امنیت سرمایه 

کشور این  سبب    در  امر  همین  و  است  باال  بسیار 
  35شود. امیر  گذاران به این کشور می جلب سرمایه 

 گویند:ساله می  34ساله و احمد  3۲ساله و یاسمن  

بگیری،   ایران  در  ماشین خوب  یک  اینکه  »برای 
پس  حتماً  اینجا  باید  ولی  باشی  داشته  خوبی  انداز 

پس  اون  به  ماه  نیازی  چند  با  و  نداری  خوب  انداز 
 ارکردن بقیه پولش رو میتونی وام بگیری« ک

»ما هر جایی که وارد شدیم همسرم گفت که من  
دانشجو پزشکی هستم و متوجه شدیم اینجا بانک  
بانک   در  رفتیم  و  داره  وجود  پزشکان  مخصوص 
وام   چی  هر  شما  گفتن  ما  به  پزشکان  مخصوص 
ما   اختیار  در  امکانات  اونقدر  میدیم...  ما  بخواین 

واقعاً من از نزدیک دیدم واقعاً پزشک  گذاشتن ولی  
شدن در ایران یه کار طاقت فرسا هست... اینجا قدر  

تمام این کارهایی که همسر من داره انجام میده رو  
ری داخل بانک میگن تو پزشک  دونن و وقتی می می

این مملکتی بیا خونه خوب بخر و ماشین خوب بخر  
مون  خب اینها خیلی برای من ارزش داشت و ما ه

پرداخت   پیش  بودیم  کرده  جمع  که  پولی  با  موقع 
 خونه رو دادیم در فرانکفورت«

رو   ایران  خونه  میاد  دارن  رو  المان  پاس  »اینا 
فروشه قرار داد هم تو خونه داره بیست درصد  می

دن  ده بقیش هم بهش وام می پول پیش خونه رو می 
اش یک درصد  شه بهره ازشون هیچ چیزی هم کم نمی 

شه و هیچ چی هم  شه از حقوقشون کم می شاید با
 نمی فهمن«

این،   بر  از  پس عالوه  یکی  یورو  یا  دالر  انداز 
روش اصلی  سرمایهترین  به  های  که  است  گذاری 

برای   مطلوبی  بازار  قیمتی،  نوسانات  دلیل 
که  سرمایه زمانی  و  است  تورم  زمان  در  گذاری 

می  دریافت  یورو  به  را  خود  درآمد  کنند، مهاجران 
کاالی  معت به  تبدیل سرمایه خویش  به  نیازی  قدند 

انداز درآمد دالری، بهترین شیوه  دیگری نیست و پس 
به  سرمایه نیز  را  خود  اقوام  حتی  و  است  گذاری 
  33آرش  کنند.  گذاری در بازار ارز دعوت می سرمایه

 کنند:ساله چنین بیان می  35ساله و نیلوفر  

سرمایه  د»بهترین  به  پول  که  آینه  و  گذاری  الر 
 یورو داشته باشم« 

کنه تو ایران خونه بخرم  »خواهرم خیلی اصرار می 
پارسال می  گفت  ولی من خیلی موافق نیستم، مثالً 

بیا شریکی با هم زمین بخریم ولی خب چه فایده  
می  رو  زمین  اون  من  یورو  داره  و  بفروشم  خواستم 

باال   قیمتش  نسبت  همون  به  هم  یورو  خب  بخرم 
 یاد یورو«رفته پایین که نم
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 عوامل بازداره و پیش برنده سرمایه گذاری مهاجران مقیم آلمان در بازار مسکن ایران   4  نمودار 

 

اندازی و  گذاری از طریق راه سرمایه 6.3
 تأسیس واحد تولیدی 

راه و  شرکت ایجاد  و  تولیدی  واحدهای  از  اندازی  ها 
برای سرمایه افراد  گذاری در  موارد دیگری است که 

کنند. وجود بسترهای مناسب برای  کشور انتخاب می 
های نو در کشور  ها و پتانسیلگیری تولید، حوزهشکل

برای سرمایه  افراد  گذاری  عواملی هستند که محرک 
ظرفیت  است.  کشور  جدر  به های  و  کارگیری دید 

های موجود تولید در کشور، عاملی که باعث  پتانسیل 
به سرمایه افراد  است.  تمایل  ایران شده  در  گذاری 

اندازی کارگاه در ایران  ساله که اقدام به راه  ۷0محمد  
 گویند:ساله چنین می  34کرده است و احمد  

سال   به    2000»من  یه  اونجا  و  ایران  رفتم 
کارگاه شیر واقع    اصطالح  در  یعنی  کارخونه شیر  و 

لبنیات با یکی از شرکا و افراد تهیه کردیم و خریدیم  

هم   خودمون  برای  خورده  یه  و  کردیم  بازسازی  و 
کردیم این کالچرها و یه مقدار هم برای  استفاده می 
 فرستادم«دیگران می 

»یکی از چیزهایی که هنوز توی ذهنم هست آینه که  
ذاری داره، تأسیس یک  گایران هنوز فرصت سرمایه 

شرکت کاری تو ایران یعنی اینجا باشم از راه دور نه  
اینکه خودم اونجا باشم این شرکت تأسیس کنم...  

ترجمه فناوری  نانو  دست  حوزه  به  اینجا  که  هایی 
بیارم منتقل کنم اونجا بشه ازش کسب درآمد کرد...  
ببین اینجا خودش مادر تکنولوژی هست در یه جایی  

های زیاد دارن و دسترسی به  ون پیشرفت که خودش 
ها دارن مثل این میمونه که یه  تکنولوژی و دانشنامه

ایران   بفروشه  ایران  ببره  کنه  پیدا  زعفرون  نفر 
برعکس اینجا هست ایران بازار بزرگی هست و خیلی  
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ها از بازار به اون شکل داللی استفاده میکنن  از بچه 
فروشن ولی  ا می خرن و اونجو یه چیزی از اینجا می 

 خوایم تکنولوژی رو ببریم که اونجا تولید بشه« ما می 

عالوه بر این، آموختن تکنولوژی جدید در خارج از  
هایی  کشور و به کارگیری آن در ایران نیز از جمله ایده 

برای   دارند  تمایل  مهاجران  از  برخی  که  است 
گذاری و یا حتی به جهت کارآفرینی و وطن  سرمایه

  4۲را تحقق بخشند. در این زمینه پارسا    دوستی آن
 گوید: ساله می

در  »نمی  خودم  شغلی  زمینه  در  دارم  دوست  دونم 
ایران کار کنم چون االن خیلی از تفاوتها رو فهمیدم  
دستم   بهتر  خیلی  ایرانی  شرکتهای  ضعف  نقطه  و 
رو   بیمه  خودم  تخصص  در  بهتر  خیلی  و  اومده 

ییراتی در بیمه  دونم اگر برگردم یه تغشناختم و می 
می  که  انجام  فرد  خلیلی  فریدون  دکتر  مثل  دم... 

استاد من بوده در بیمه و در آمریکا مدیرعامل شرکت  
بیمه بود و اونجا دانشجویی رفته بود و حدود پنجاه  
سال خونده بود و شده بود مدیرعامل شرکت شد و  
آورد داخل   رو  این  کارآفرین  بیمه  و  بازنشست شد 

ه طرح بیمه عمر داد... من دوست دارم  ایران و اومد ی
 مثل اون باشم«

به   اقدام  مهاجران  که  دالیلی  جمله  از 
می سرمایه ایران  در  دیگر،  گذاری  کشورهای  تا  کنند 

آشنایی بیشتر آنان با شرایط و قوانین کشور است  
  3۷گذاری است. مانی  که محرک آنان برای سرمایه 

 گوید:ساله می  ۷0ساله و محمد 

ان من تخصص اجتماعی دارم و آدمی که در  »در ایر 
ای بزرگ شده مثل اينه که در جامعه دکتری  جامعه

های اجتماعی رو و  گرفته و میفهمه و داره تمام المان
اینکه جامعه چطور کار میکنه که من اینهارو دارم و  

پروژه  چه  چیزهایی  میدونم  چه  و  انجام شده  هایی 
 نتورک دارم«نیاز هست و بازی رو بلدم و روابط 

شناختم یا مراجع  »یه کشور دیگه من کسی رو نمی 
تر بود یا اینکه  و مراجعه کننده نداشتم یا برام سخت 

اینو   عنوان  کردم  من  که  کارهایی  این  هم  شاید 
 داشته«

عالوه بر این، اخذ مالیات در آلمان برای مبالغ باال  
در بانک و فرار از آن یکی دیگر از دالیل ذکر شده  

به    توسط آنان  تمایل  سبب  که  بوده  افراد 
برای  سرمایه افراد  این  است.  شده  ایران  در  گذاری 

آلمان، ترجیح می  از مالیات کشور  دارایی  فرار  دهند 
ساله   36گذاری کنند. فرانک خود را در ایران سرمایه

 گوید: می

هزار   از صد  بیش  بانکی من  در حساب  روزی  »اگر 
سرمایه این  باشه  موجود  می گذیورو  کار  اری  و  کنم 

تر چون پول  کنم که پولم از این مبلغ بیاد پایین می
های آلمان تا مبلغ صد هزار یورو گارانتی  نقد در بانک 

دارد و اگر مبلغ باالتر باشه و بانک ورشکست بده  
باشم فقط صدهزار   داشته  اونجا  پول  من هرچقدر 

 گردونن« یورو برمی 

های خیرخواهانه مهاجران  کنش  6.4
 لمان در ایران و دالیل آنان مقیم آ

های انتقال هزینه به ایران توسط  یکی دیگر از شیوه 
ها و خدمات خیرخواهانه آنان است.  مهاجران کمک 
گذاری که برخی از افراد  های سرمایهاز جمله مقوله 

اند، در بعد کالن آن، تأسیس یک  به آن اشاره کرده 
گذاری  مرکز حمایتی است که بتوانند عالوه بر سرمایه 

دیده نیز خدمت کنند.  در این حوزه، به افراد آسیب 
ساله که خود از جمله کسانی است که    36فرانک  

شده   تجاوز  از  ناشی  روحی  آسیب  دچار  ایران  در 
این   حمایت  برای  سازمانی  تا  است  درصدد  است 

 گوید: دسته افراد تأسیس نماید. او در این زمینه می

عنوان یک هدف  اما به»یه کاری رو هنوز انجام ندادم  
در آینده اگر وسعم بکشه یک مرکزی برای حمایت  
از زنان و شاید کودکان و شاید هم برعکس به خاطر  

ای که خودم دارم و خیلی تلخ بود دوست دارم  تجربه 
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صورت خیریه که بتونه کمک  ای باشه بهیک موسسه 
بکنه به افراد. باید به صورت خیریه باشه چون من  

 ه صورت مالی همیشه پشتیبانی بکنم« تونم بنمی 

گوید تأسیس کارگاه  ساله می  33همچنین جمال 
عام المنفعه برای زنان بی سرپرست همواره برای وی  
یورویی   درآمد  واسطه  به  که  است  بوده  رؤیا  یک 

می  وطن  خویش  بخشد.  تحقق  را  رؤیا  این  تواند 
برای   که  دالیلی است  از جمله  و عرق ملی  دوستی 

در ج ذکر شده  تالش  ایران  در  اجتماعی  تغییر  هت 
احساس   آن یک  به  گرایش  و  است. وطن دوستی 

ها در  طبیعی و میلی غریزی است که در همه انسان 
باعث   این حس  دارد.  وجود  زمین  کره  از  نقطه  هر 

شود برخی افرادی که به خارج از کشور مهاجرت  می
سرمایه کرده  به  تمایل  مادری  اند،  کشور  در  گذاری 

اشته باشند و خدمات خود را در آن جا ارائه  خود د
 دهند. 

گذاری کنم و یه بیزنسی  »دوست دارم ایران سرمایه 
رو اونجا راه بندازم... من احساس نزدیکی و قرابت  

به آدم  اینجا... به  خیلی بیشتری  تا  اونجا دارم  های 
فکر  سرمایه چون  کردم  فکر  خیلی  ایران  تو  گذاری 

کله  تو  هم  ایران  تو  حد  برگشتن  در  ولی  میگذره  ام 
ی شاپ و رستوران زدن  ایده و فکر هست که از کاف 

زنان   به  که  ای  المنفعه  عام  کارگاه  یه  تا  گرفته 
بتونند   تا  بده  یاد  خیاطی  خانواده  سرپرست 
 خودشون کار کنن کارگاه و بچرخونن کارگاه صنعتی.« 

و   اقتصادی  کارآفرینی  دوستی،  وطن  بر  عالوه 
هدف جمله  از  اجتماعی  عام تغییر  ای المنفعههای 

مهاجر  از  برخی  که  کرده است  اشاره  آن  به  اند. ان 
توانند دارایی خود را  برخی از افراد با این ایده که می

گذاری کنند، بر  برای ایجاد کسب و کاری نو سرمایه
می  تمرکز  خدماتی  و  محصوالت  خلق  که  روی  کنند 

  ۷0کند. محمد  نیازها و مشکالت اجتماعی را حل می 
 گویند: ساله می

ایران   در  که  بود  مدتی  یه  گذاری  سرمایه »من 
داشتم... مقداری شاید به خاطر عرق وطن پرستی و  
که   گلپایگان  اسم  به  شهرستان  یک  در  رفتم  من 
زادگاهم هست اونجا این کارو کردم و یه مقدار هم  
عرق محلیت و اینها داشتم که یه کاری انجام بدم و  

برگشت  سفره فکر  به  نه  موقع  اون  باشه  پهن  ای 
ارو داشتم کم و زیاد ولی فکر  نبودم یعنی دقیقاً اینج

می می انجام  من  که  کاری  یا  کردم  ده  میتونه  دم 
متاسفانه   ولی  سفره  یه  سر  بیاره  رو  نفر  بیست 

 نشد« 

از سوی دیگر، در سطح خرد نیز یکی از مواردی  
های خیرخوانه  که اکثریت مهاجران در مقوله کنش 

خیرخواهانه و  های  اند، انجام کمکبه آن اشاره کرده 
ادای نذر خود به افراد نیازمند در کشور در راستای  
وطنان   هم  مسائل  نمودن  برطرف  و  مشکالت  حل 
خود بوده است. ترجیح این دسته افراد بر آن است  
به   بلکه  کشور  از  خارج  نیازمندان  به  نه  نه  که 
نیازمندان ایران کمک نمایند. چرا که معتقد هستند  

است تا مالیات اخذ شده    سعی دولت آلمان بر این
از سوی مردم را در جهت کاهش فقر و رسیدگی به  
وضعیت فقرا به کار ببرند و چنانچه در برخی مناطق 
به جهت   آن فرد  نیازمندی مشاهده شود خود  فرد 
فرار از کنترل دولت، از دریافت حمایت مالی سر باز  

های دولتی از فقرا  که در ایران کمکزند. در حالی می
های مردمی  گیرد و از سمت کمک ان صورت نمی چند

گیرند. این مسأله باعث شده  مورد حمایت قرار می 
است که مهاجران تمایلی به کمک به فقرای کشور  

می  ترجیح  و  باشند  نداشته  فقرای  آلمان  به  دهند 
ساله و   60ایران کمک نمایند. در این زمینه، عباس  

 گویند: ساله می  ۲9لیلی 

ن حمایت نمیشن یه کسی هست که  »طفلکا تو ایرا
بیمه   سال  هفت  شش  و  داره  سرطان  و  مریضه 
داشته ولی االن قطع شده چون پرداخت نکرده و یه  
مبلغی دادیم که بتونه بخره بیمه رو این چند سالی  
برای   بشه  اجتماعی  خدمات  بیمه  که  داره  کم  که 
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میلیون   پنج  و  بیست  حداقل  خانوادش  و  خودش 
برادرم انجام بدیم ولی برادرم  هست قرار بود من و  

می  انجام  خودم  گفتم  من  و  اینجا  مشغوله  دم... 
که   این  مگه  کنه  می  حمایت  نیازمندا  از  دولت 

 خودشون نخوان« 

گم آدم  »هر وقت بخوام کار خیری کنم به مامانم می 
می  مامانم  به  میکنه  نذری  داره  اون  مشکلی  به  گم 
می  تمیز  و  ساختمون  میومد  که  آنقدر    کرد خانومه 

زنم... یه بار تو گروه  بهش بده من به حساب تو می
اینا  یکی گفت تبلت واسه بچه  و  یورو زدم...    10ها 

دلم برای کودک کار ایران می سوزه چون هیچ جا ازش  
 حمایت نمیشه«

ارسال کاالی کمیاب به ایران توسط   6.5
 مهاجران و دالیل آنان 

دی به  های تولیبا توجه به نیاز مبرم برخی از شرکت 
لوازم برقی و صنعتی و شرایط دشوار مبادالت مالی  

های سخت  المللی ایران و با در نظر گرفتن تحریم بین
المللی امکان تهیه این کاالها میسر نیست و از  بین

زمینه در  آلمان  کشور  که  توزیع  آنجایی  و  تولید  ي 
لوازم برقی و صنعتی پیشرو و فعال است؛ تمایل به  

عات برقی و صنعتی و کمیاب به  خرید و ارسال قط
و کالن وجود   ایران در بین مهاجران در سطح خرد 

 گویند:ساله چنین می  3۷دارد. امین و مانی  

یا   نیروگاه  از  داشت  مشتری  باری  چند  یه  »داییم 
در   که  قطعاتی  یه سری  به  داشتن  نیاز  پاالیشگاه 
ارسال   و  خریدم  اینجا  من  و  نداشته  وجود  ایران 

 کردم«

می   »موقعی کار  آزمایشگاه  در  سری  که  یه  کردم 
و   بگیرم  تونستم  رو  آینه  مثالً  و  داشتم  الزم  وسیله 

 ببرم« 

جزء   دارو  برقی،  و  صنعتی  کاالهای  بر  عالوه 
دالیل   به  ایران  در  که  است  استراتژیکی  کاالهای 

های اقتصادی، برخی از  مختلف از جمله وجود تحریم 

غیرقابل یا  و  کمیاب  هستنداروها  و  دسترس  د 
تواند اثرات زیادی بر سالمت افراد جامعه به جا  می

از   دارو  تهیه  برای  بسیار  تقاضا  بنابراین  گذارد؛ 
مهاجران، باعث شده است که افراد مهاجری که در  

می  زندگی  آلمان  جمله  از  اروپایی  کنند، کشورهای 
امین   نمایند.  کشور  به  دارو  انتقال  به    3۷مبادرت 

فیروز   ی  49ساله،  و  چنین    3۲اسمن  ساله  ساله 
 گویند: می

برای دخترش داروی فالن می  با  »یکی مثالً  خواسته 
دارویی   و  گرفته  رفته  خودش  و  فرستادم  پست 
هست که کمیابه در ایران و یه بیمار خاص بوده و  

می  بواسیر  کرم  هم  آلمان  یکی  در  که  خواست 
فرستادم کارش به  بود...که اگر من اون رو براش نمی 

 «. رسیدعمل می 

به   و  نمیشه  پیدا  ایران  در  اصالً  دارو  زمینه  »در 
خب   گرفتم  بار  یه  که  خاصی  داروهای  خصوص 
رو   باقی  ولی  نداشت  وجود  نوع خاص  اون  درایران 

 خواستن اصلی باشه«.شد گفت که می می

»برای پدر و مادرم قرص قند میگیرن و پدرم گاهی  
گیرن میگن طرالن  قرصاشون تموم میشه از ایران می 

ره باال با اینکه دوزش همون هست  ند و چربی می ق
ها همه ثابت میشه و میاد  ولی وقتی تو میاری این 

 پایین« 

خرید خدمات توسط مهاجران و   6.6
 دالیل آنان 

بخش  از  یکی  نیز  که  خدمات  است  اقتصادی  های 
شود که به  هایی را شامل می ای از فعالیت مجموعه 

شاهده یا  تولید ارزش از طریق محصوالت غیرقابل م
هایی  شود. این بخش نیز از مقوله ناملموس منجر می 

می  کشور  وارد  ارز  آن  سبب  به  شود.  است 
اغلب به دلیل هزینه کمتر  عبارتبه دیگر، مهاجران 

کشور   از  خارج  نسبت  به  ایران  در  خدمات  نیروی 
می  بپردازند؛  ترجیح  ایران  از  خدمات  خرید  به  دهد 

ی کاری، شرکت در  مانند مواردی چون استخدام نیرو
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های آموزشی مجازی و. ... عالوه بر  ها و دورهکالس 
مانند   مشترک  زبان  نیازمند  خدمات  برخی  این 

کالس  از  روان برخورداری  و  روانکاوی  شناسی های 
خدمات   این  خرید  به  ترجیح  افراد  بنابراین  است؛ 

امیر   مثال  برای  مانی    35دارند  و  ساله    3۷ساله 
 معتقد هستند:

زبان آلمان که من دارم ایرانی هست و ایران  »استاد  
زاریم و حق اون رو  هست و اینجا کالس آنالین می

تر در  پرداخت می  ارزون  برام  ریال... خب  به  کردم 
 میاد«

هم   و من  یکم سخته  پیدا کردن  روانشناس  »اینجا 
اون روانکاو هست و   اینکه  تنبلی کردم و دوم  یکم 

ممکنه اینجا به من  ده که الزاماً  خدماتی به من می 
ندن و یه چیز صرفاً درمانی هم نیست و یه چیزی  

اش  هست که باعث رشد عاطفی من بشه و هزینه 
شناختم و دوست  هم کمه و فرد رو من از قبل می 

 داشتم ادامه بدم« 

از   برخی  نیز،  انسانی  نیروی  استخدام  زمینه  در 
های تحقیقاتی در  ها و یا در پروژه افراد که در شرکت 

انجام  ک برای  هستند،  کار  به  مشغول  آلمان  شور 
های خود از نیروهای ایرانی در داخل  برخی از فعالیت 

می  استفاده  انسانی  کشور  نیروی  از  استفاده  کنند. 
ها  های شایع برای انجام این پروژه ایرانی یکی از روش 

شود چرا که با توجه به اختالف نرخ ارز  محسوب می 
می  ان آنان  نیروی  بسیار  توانند  قیمت  با  را  سانی 

  33ساله و آرش    4۲تری به کار بگیرند. پارسا  ارزان
 گویند: ساله می

ده  »کار تبلیغاتی ما رو در ایران یه شرکتی انجام می 
کار خودم موشن گرافیک می  برای  برای  و من  سازم 

کانال مشتری در  و  خودم  پخش  های  ایرانی  های 
به حسابشون  کنم  کنن و پول رو براشون واریز می می

چون پول نمیشه فرستاد ایران و باید به کسی بدی  
 کنم«که واریز کنه اینکارو می 

»مثالً یکی از دوستان بودند که تیم برنامه نویس در  
ایران دارد و اینجا پروژه میگیره و میده اونا انجام بدن  
داره   ایران  در  کار  نیروی  کار خیلی سختیه.  هرچند 

 لی ارزون در میاد«وشرکتش اینجا...براش خی

 بحث و نتیجه گیری 7
سال  مبدأ،  در  کشور  به  پول  ارسال  اخیر،  های 

موضوعی جذاب برای اقتصاددانان، جمعیت شناسان  
و جامعه شناسان بوده چرا که یکی از مشهودترین  

توسعه  توسط  اثرات  پول  ارسال  است.  مهاجرت  ای 
کودکان،   کار  کاهش  آموزش،  مالی  تأمین  با  مهاجر 

سالمت خانواده و گسترش مالکیت کاالهای  افزایش  
می  کاهش  خانواده  سطح  در  را  فقر  دهد  بادوام، 

(. طبق آمار بانک جهانی در  ۲006)اوروزکو و همکاران،  
سال   در  مهاجران    ۲01۷ایران،  ارسالی  وجوه  میزان 

. از کل حجم اقتصاد ایران(  3میلیارد دالر )  1.۷ایرانی  
)بانک جهانی،   است  ا۲019بوده  میزان  (.  این  گرچه 

نسبت به اندازه اقتصاد ایران بسیار اندک بوده لیکن  
تحریم می وجود  به  توجه  با  های سخت  توان گفت 
است؛  بین مقدار  این  از  بیش  ارسالی  مبالغ  المللی 

تعامل   انواع  گردید  پژوهش سعی  این  در  بنابراین، 
آنان برای   با کشور مبدأ و دالیل  اقتصادی مهاجران 

اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. در  تعامل  با  ی 
این پژوهش تعامل اقتصادی تنها شامل ارسال وجه  

موجودیت  مبادله  هرگونه  دربرگیرنده  و  های  نبوده 
با   پول  و  خدمات  کاال،  شامل  طبیعی  یا  مصنوعی 

ها )مهاجران( است.  شمار توسط عاملهای بی ترکیب 
ه  سویهمچنین تعامل اقتصادی مورد بررسی تنها یک 

نبوده و ورود کاال یا وجه از ایران نیز مورد بررسی قرار  
گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه مهاجران باالی  

سال از اقامت   ۲سال مقیم کشور آلمان بوده که   18
تحلیل   روش  از  باشد.  گذشته  کشور  این  در  آنان 

دست  برای  سؤاالت  مضمون  پاسخ  به  یابی 
ری نظری و در نظر  گیشده و بر اساس نمونهاستفاده

مهاجران،   تنوع  آنان    ۲9گرفتن  با  عمیق  مصاحبه 
 صورت گرفت. 
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شده  همان  داده  نشان  زیر  شکل  در  که  طور 
است، ورود ارز به ایران از پنج طریق عمده توسط  

گذاری  گیرد: ارسال هدیه، سرمایه مهاجران صورت می 
بازار بورس، مسکن، طال و  شامل سرمایه گذاری در 

های خیرخواهانه، خرید  واحد تولیدی، کنش تأسیس 
خدمات انسانی و جبران کاالی کمیاب در ایران است  

ها مورد  که فهم و دالیل مهاجران در هر یک از دسته
 شناسایی قرار گرفته است. 

 

 

دهد، سه دلیل عمده بر  های تحقیق نشان می یافته
میزان تمایل به تعامل اقتصادی با ایران مؤثر است  
که شامل ادغام اقتصادی، ادغام فرهنگی و نگرش به  

همان  است.  مهاجر  مقصد  و  مبدأ  که  کشور  طور 
می پیشینه نشان  تحقیق  ادغ های  اقتصادی  دهد  ام 

هولشر،   و  بیلگیلی،  ۲013)کارلینگ  کای،  ۲015؛  ؛ 
اسچاروتن، ۲003 و  هلست  عاملی  ۲006؛  مهاجران،   )

مؤثر بر میزان تمایل به تعامل اقتصادی مهاجران در  
توان به این  باشد. از دو منظر میایران و آلمان می 

امر نگاه کرد. چنانچه ادغام اقتصادی فرد در آلمان  
ف و  باشد  به باال  جامعه حک شده  رد  این  در  خوبی 

خانواده،   برای  ارسالی  کاالی  و  هدایا  میزان  باشد، 
کنش خیرخواهانه در ایران و ارسال کاالی کمیاب به  

گذاری در  که میزان سرمایهایران بیشتر شده، درحالی 
می  کاهش  را  خدمات  خرید  همچنین  و  دهد.  ایران 

ست،  خوبی ادغام شده افردی که در این جامعه به 
می  در  ترجیح  مالی  تسهیالت  از  برخورداری  با  دهد 

بپردازد.   کشور  این  در  مسکن  خرید  به  آلمان 
خوبی ازنظر اقتصادی در  که مهاجرانی که به درحالی 

اند به علت درآمد پایین قادر به  آلمان ادغام نشده 
برخورداری از تسهیالت نبوده و خرید منزل در آلمان  

که این دسته افراد  رحالی برای آنان غیرممکن است. د
انداز یورویی خود در ایرانی  توانند با پس راحتی می به

منزلی تهیه کنند. عالوه بر این عدم ادغام اقتصادی  
سنین   در  کشور  به  برگشت  به  آنان  تمایل  بر 
بازنشستگی اثر گذاشته و بنابراین ترجیح آنان خرید  
منزل در مکانی است که قصد دارند در آنجا زندگی  

 کنند.

ادغام فرهنگی نیز از جمله عوامل مؤثر بر تعامل 
ها  طور که در پیشینهاقتصادی در ایران است. همان

؛ سانا و  ۲003؛ کای،  ۲01۷؛ ماهاپاترو،  ۲013)رومان،  
ر ۲005میسی،   زوبیدا،  ؛  و  شده  ۲013هارپر  اشاره   )

است، مهاجران ایرانی بسته به اینکه چه موقعیت  
داشته باشند و نیز شبکه  اجتماعی در کشور مقصد

و ورود ارز
کاال

به ایران 

ارسال 
هدیه 

کنش های 
خیرخواهانه

خرید 
خدمات

ارسال 
کاالی 
کمیاب

سرمایه
گذاری

 آلمان با ایران سنخ شناسی تعامالت اقتصادی مهاجران مقیم    5  نمودار 
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ها در ایران چه ساختاری داشته  روابط اجتماعی آن 
های زمانی گوناگون و متأثر از متغیرهای  باشد در دوره

المللی کاالها و مبالغ و هدایایی  کالن اجتماعی و بین 
کنند. مهاجرانی که دارای  را به کشور وارد یا خارج می 

خویشاو روابط  شبکه  به  شدید  ندان  وابستگی 
بازمانده و دوستان خویش در ایران هستند، تمایل  
بیشتری به برگشت به ایران چه در سنین جوانی و  
دسته   بنابراین،  دارند؛  بازنشستگی  سنین  در  چه 

پول عمده  و  کاالها  از  به ای  پیوند  ها  حفظ  منظور 
خانوادگی، انجام تعهد نسبت به خانواده و همچنین  

فرد بازگشت  برای  مکانی  صورت    تضمین  ایران  به 
ازآنجایی می از  گیرد.  قانونی  مهاجران  اکثراً  که 

آلمان  خانواده  به  باالتر  اقتصادی  سطح  با  های 
می  چشم مهاجرت  اقتصادی  نیاز  به  کنند،  گیری 

این پول  از  و  ندارند  مهاجران  ارسالی  نظریه  های  رو 
ایرانیان   مورد  در  خانواده چندان  تطبیقی  استراتژی 

آلمان   آنچه اهمیت  صدق نمی مقیم کشور  اما  کند؛ 
دار به جای  دارد ارسال هدیه و کاالهای لوکس و مارک 
 گیر است.پول در بین ایرانیان مهاجر به شدت چشم

توان گفت،  همچنین در مقوله ادغام فرهنگی می 
و  سرمایه شرایط  از  بسیار  اطالع  نیازمند  گذاری 

خوبی به هنجارها  قوانین آن کشور است، فردی که به 
قادر   باشد  نداشته  آشنایی  کشور  آن  قوانین  و 

سرمایه  بود  بدین  نخواهد  باشد،  نیز  موفقی  گذار 
دهند در مکانی  منظور این دسته از افراد ترجیح می 

گذاری کنند که نسبت به شرایط و قوانین آن  سرمایه
برای   را  ایران  منظور  بدین  دارند.  کافی  اطالع 

می سرمایه انتخاب  ایگذاری  در  از  کنند.  دسته  ن 
دوستی بسیار بیشتر از سایر  مهاجران، میل به وطن

مبدأ   جامعه  در  فرهنگی  لحاظ  از  که  است  افرادی 
شده  کنش حک  به  اقدام  بنابراین  های  اند؛ 

در   کمیاب  کاالهای  جبران  همچنین  و  خیرخواهانه 
می  الکترونیکی  قطعات  و  دارو  مانند  و  ایران  کنند 

)مثالً داروهایی  بخش مهمی از نیازهای ضروری خرد  
گاه  می بهکه  کمیاب  طریق  گاه  همین  از  نیز  شوند( 

 شوند.تأمین می 

 

 

ه دلیل عمده بر  دهد، سهای تحقیق نشان می یافته
میزان تمایل به تعامل اقتصادی با ایران مؤثر است  
که شامل ادغام اقتصادی، ادغام فرهنگی و نگرش به  

همان  است.  مهاجر  مقصد  و  مبدأ  که  کشور  طور 

می پیشینه نشان  تحقیق  اقتصادی  های  ادغام  دهد 
هولشر،   و  بیلگیلی،  ۲013)کارلینگ  کای،  ۲015؛  ؛ 

اسچاروتن۲003 و  هلست  عاملی  ۲006، ؛  مهاجران،   )
مؤثر بر میزان تمایل به تعامل اقتصادی مهاجران در  

مهاجران تمایل 
تعامل به 

در اقتصادی 
ایران

ادغام اقتصادی

ادغام فرهنگی
نگرش به 

کشور مبدا و
مقصد

تعداد سال 
های اقامت

 عوامل موثر بر تمایل مهاجران مقیم آلمان به تعامل اقتصادی با ایران   6  نمودار 
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توان به این  باشد. از دو منظر میایران و آلمان می 
امر نگاه کرد. چنانچه ادغام اقتصادی فرد در آلمان  

به  فرد  و  باشد  جامعه حک شده  باال  این  در  خوبی 
خانواده برای  ارسالی  کاالی  و  هدایا  میزان  ،  باشد، 

کنش خیرخواهانه در ایران و ارسال کاالی کمیاب به  
گذاری در  که میزان سرمایهایران بیشتر شده، درحالی 

می  کاهش  را  خدمات  خرید  همچنین  و  دهد.  ایران 
خوبی ادغام شده است،  فردی که در این جامعه به 

می  در  ترجیح  مالی  تسهیالت  از  برخورداری  با  دهد 
ک این  در  مسکن  خرید  به  بپردازد.  آلمان  شور 

خوبی ازنظر اقتصادی در  که مهاجرانی که به درحالی 
اند به علت درآمد پایین قادر به  آلمان ادغام نشده 

برخورداری از تسهیالت نبوده و خرید منزل در آلمان  
که این دسته افراد  برای آنان غیرممکن است. درحالی 

انداز یورویی خود در ایرانی  توانند با پس راحتی می به
منزلی تهیه کنند. عالوه بر این عدم ادغام اقتصادی  
سنین   در  کشور  به  برگشت  به  آنان  تمایل  بر 
بازنشستگی اثر گذاشته و بنابراین ترجیح آنان خرید  
منزل در مکانی است که قصد دارند در آنجا زندگی  

 کنند.

ادغام فرهنگی نیز از جمله عوامل مؤثر بر تعامل 
ها  طور که در پیشینهناقتصادی در ایران است. هما 

؛ سانا و  ۲003؛ کای،  ۲01۷؛ ماهاپاترو،  ۲013)رومان،  
ر ۲005میسی،   زوبیدا،  ؛  و  شده  ۲013هارپر  اشاره   )

است، مهاجران ایرانی بسته به اینکه چه موقعیت  
اجتماعی در کشور مقصد داشته باشند و نیز شبکه 

ها در ایران چه ساختاری داشته  روابط اجتماعی آن 
های زمانی گوناگون و متأثر از متغیرهای  ر دورهباشد د

المللی کاالها و مبالغ و هدایایی  کالن اجتماعی و بین 
کنند. مهاجرانی که دارای  را به کشور وارد یا خارج می 

خویشاوندان   روابط  شبکه  به  شدید  وابستگی 

بازمانده و دوستان خویش در ایران هستند، تمایل  
ه در سنین جوانی و  بیشتری به برگشت به ایران چ

دسته   بنابراین،  دارند؛  بازنشستگی  سنین  در  چه 
پول عمده  و  کاالها  از  به ای  پیوند  ها  حفظ  منظور 

خانوادگی، انجام تعهد نسبت به خانواده و همچنین  
صورت   ایران  به  فرد  بازگشت  برای  مکانی  تضمین 

ازآنجایی می از  گیرد.  قانونی  مهاجران  اکثراً  که 
با  خانواده  آلمان  های  به  باالتر  اقتصادی  سطح 

می  چشم مهاجرت  اقتصادی  نیاز  به  کنند،  گیری 
این پول  از  و  ندارند  مهاجران  ارسالی  نظریه  های  رو 

ایرانیان   مورد  در  خانواده چندان  تطبیقی  استراتژی 
آلمان صدق نمی  آنچه اهمیت  مقیم کشور  اما  کند؛ 

  دار به جای دارد ارسال هدیه و کاالهای لوکس و مارک 
 گیر است.پول در بین ایرانیان مهاجر به شدت چشم

توان گفت،  همچنین در مقوله ادغام فرهنگی می 
و  سرمایه شرایط  از  بسیار  اطالع  نیازمند  گذاری 

خوبی به هنجارها  قوانین آن کشور است، فردی که به 
قادر   باشد  نداشته  آشنایی  کشور  آن  قوانین  و 

سرمایه  بود  نیز  نخواهد  موفقی  بدین  گذار  باشد، 
دهند در مکانی  منظور این دسته از افراد ترجیح می 

گذاری کنند که نسبت به شرایط و قوانین آن  سرمایه
برای   را  ایران  منظور  بدین  دارند.  کافی  اطالع 

می سرمایه انتخاب  از  گذاری  دسته  این  در  کنند. 
دوستی بسیار بیشتر از سایر  مهاجران، میل به وطن
ل  از  که  است  مبدأ  افرادی  جامعه  در  فرهنگی  حاظ 

شده  کنش حک  به  اقدام  بنابراین  های  اند؛ 
در   کمیاب  کاالهای  جبران  همچنین  و  خیرخواهانه 

می  الکترونیکی  قطعات  و  دارو  مانند  و  ایران  کنند 
بخش مهمی از نیازهای ضروری خرد )مثالً داروهایی  

گاه  می بهکه  کمیاب  طریق  گاه  همین  از  نیز  شوند( 
 د.شونتأمین می 
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از دیگر عوامل مؤثر بر تمایل به تعامل اقتصادی در  
به   نسبت  مهاجر  نگرش  در  سرمایه ایران،  گذاری 

سیستم اقتصادی و سیاسی ایران و آلمان است. هر  
و   اقتصادی  اعتماد مهاجران نسبت به سیستم  چه 
به   تمایلشان  میزان  باشد  بیشتر  کشور  آن  قوانین 

از  سرمایه برخی  که  آنجایی  از  است.  بیشتر  گذاری 
به   ایران نسبت  ناخوشایندی در  مهاجران تجربیات 

گذاری در بازار بورس  مایهگذاری همچون سر سرمایه
بر سرمایهداشته ترجیحشان  از  اند  در خارج  گذاری 

 کشور است.

های اقامت نیز مؤلفه مهمی  درنهایت تعداد سال 
به سرمایه تمایل  اقامت  در  که  فردی  است.  گذاری 

دریافت   به  قادر  باشد  کرده  دریافت  را  آلمان  دائم 
این  از  بیشتری است.  ترجیح وتسهیالت مالی  ی  رو 

سرمایه به  است.  تمایل  کشور  از  خارج  در  گذاری 
تنها در اقتصاد و در  که مهاجران تازه وارد نهدرحالی 

به  جامعه  آن  نشده فرهنگ  حک  خود  خوبی  و  اند 
گذاری عامل مؤثری بر عدم تمایل آنان برای سرمایه 

در آلمان است بلکه، قادر به دریافت تسهیالت مالی  
 باشند. نیز نمی 

 منابع مالی 
پژوهشی شماره   از طرح  به    3این مقاله مستخرج 

و    50309شماره   است  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
)پژوهشکده   ایران  مهاجرت  رصدخانه  توسط 

گذاری دانشگاه شریف( حمایت مالی شده  سیاست
 است.
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