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 67ا ت 47، صفحات 1391فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 

 

 جريان ارسال وجه؛ رويكردي محوري در نگرش مثبت به پديده ي مهاجرت بين الملل
 

 1دكتر منصور وثوقي
 2مجيد حجتي

 
 15/12/1391تاريخ پذيرش:            10/5/1390تاريخ دريافت: 

 چكيده

سال وجه مهاجران به يكي از بحث برانگيزترين مقوله ها در حوزه ي مهاجرت بين الملل در يك دهه ي اخير، موضوع ار
زادگاه خويش است. برخي از نظريه پردازان به واسطه ي ديدگاههاي بدبينانه اي كه به اصل پديده ي مهاجرت داشته اند، 
فرآيند ارسال وجه مهاجرين به زادگاهشان را نيز توأم با مسائل و مشكالت فراواني ارزيابي مي كنند. آنان معتقدند وجوه 

اجر فرست و تأمين معيشت خانواده ها از اين طريق نه تنها فقر را كاهش نمي دهد، بلكه افزايش فقر و ارسالي به مناطق مه
نابرابري جوامع مهاجرفرست را نيز به همراه دارد. از جمله ديگر ايرادات وارده به اين فرآيند، موقتي و ناپايدار بودن وجوه 

جرين و در ادامه، تضعيف سرمايه گذاري و توليد در آن جوامع مي ارسالي، و نيز افزايش مصرف گرايي خانواده هاي مها
دانند. با اين وجود بسياري از نظريه پردازان نگرشي واقع بينانه تر به موضوع ارسال وجه دارند و به چنين ايراداتي نيز 

رسال وجه در حوزه ي پاسخ مي دهند كه به آن خواهيم پرداخت. در ادامه، به آمارهاي مفصلي در زمينه ي مهاجرت و ا
بين الملل اشاره خواهد شد. مبحث پاياني مقاله بررسي وضعيت مهاجرت و ارسال وجه در ايران، با تمركز بر مهاجران 

 ايراني مقيم كشورهاي عربي حوزه ي خليج فارس خواهد بود.
 

ه خليج فارس، منطقه جنوب واژه هاي كليدي: مهاجرت بين الملل، ارسال وجه، توسعه ي زادگاهي، كشورهاي عربي حوز
 ايران
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 مقدمه. 1
فرآيند جهاني شدن، كه مصادف است با جريان باز و سريع اطالعات و نيز آسان تر گشتن حمل و نقل و ارتباطات، موجب 
شكل گرفتن پديده ي مهاجرت بين الملل در سطح وسيع جهاني گرديد. هر چند اتخاذ قوانين سخت گيرانه ي كشورها در 

ب صدور مجوز در خروج و ورود مردم، موجب گشته است كه به نسبت رشد جمعيت جهان، رشد مهاجرت، روند ثابتي با
را بپيمايد، اما از ميزان اهميت آن در بين ديگر پديده هاي اجتماعي كاسته نشده و بلكه آن را به يكي از مهمترين و 

برخي جامعه شناسان، مهاجرت و علي الخصوص "ه است. اثرگذارترين رخدادهاي اجتماعي در سطح جهان مبدل نمود
مهاجرت بين الملل را دغدغه ي اصلي تحقيقات اجتماعي در ابتداي قرن بيست و يكم دانسته اند. به نحوي كه اين مقوله 

 "چالشهاي مهم و اساسي اي را در گستره  بين الملل، ميان سياستگذاران و پژوهشگران به راه انداخته است
(Maloney & Korinek, 2011, p. 1). 

توان . لذا مهاجران را مي(Factbook, 2011) ميليون نفر است 215در حال حاضر شمار رسمي مهاجران بين الملل عدد 
پنجمين كشور پرجمعيت جهان پس از چين، هند، آمريكا و اندونزي در نظر گرفت. البته اين آمار، تنها مهاجرين رسمي و 

وده است و مي بايست آمار مهاجرين غير قانوني را به آن بعالوه نمود. در اين راستا دپارتمان ثبت شده را مشخص نم
برآورد كرد، حدود يك سوم از تمامي مهاجرت ها از  2009جمعيت سازمان ملل متحد در گزارش خود در سال 

 ).IMO, quoting from UNDP, 2010كشورهاي در حال توسعه مي توانند به صورت غير قانوني باشند(
در آغاز قرن بيست و يكم، ديدگاهها نسبت به اهميت پديده مهاجرت و نقش موثر آن در توسعه ي جوامع كمتر توسعه "

يافته چرخش قابل مالحظه اي پيدا نمود. تحقيقات گسترده در دانشگاه هاي مختلف جهان، در باب نقش مهاجرت در 
وع نگرش، بحث جريان ارسال وجهي است كه در خالف جهت جريان توسعه ي جوامع فزوني يافت. محور كليدي اين ن

در مجله ي  2003مهاجرت ها به راه مي افتد. شايد نخستين ديدگاه آماري و رسمي بين الملل در اين باب، در سال 
بسيار  ) نقش2007اين مقاله، به گفته ي هاين دهاس( .(De Haas, 2007:4)"بانك جهاني ارائه شد» 1توسعه مالي جهاني«

مهمي در جلب نمودن توجه نظريه پردازان جهان به اهميت موضوع ارسال وجه ايفا كرد. اين اتفاق مصادف بود با شكل 
در بسياري از دانشگاه هاي معتبر جهان. بعالوه » مهاجرت و توسعه«گيري مراكز و پژوهشگاه هاي مختلف، تحت عنوان 

    ب در كشورهاي مختلف جهان كليد خورد. كه از جمله مهمترين آنها، كنفرانسها و گردهمايي هاي متعددي در اين با
 2011 (پاريس)، 2010(واشنگتن) و 2009(واشنگتن)،  2007در سالهاي» مهاجرت و توسعه«دوره همايش  4توان به مي

هند، چين،  (دانشگاه هاروارد) توسط بانك جهاني اشاره نمود. همچنين چند سالي است كه كشورهاي مهاجرفرستي چون
              ي اثرات مهم و مثبت مهاجرانشان بر زادگاه خود .. به بررسي و مطالعه.فيليپين، غنا، مكزيك، سنگال، تركيه و

 .)UNCTAD,2011(مي پردازند
افزايش آمار پژوهش ها، در باب نقش بي بديل وجوه ارسالي در توسعه ي جوامع مهاجر فرست به جايي رسيد كه در "

كه در الكويالي برزيل ترتيب يافت، رهبران جهان رسماً به اثر توسعه اي جريان  G8در اجالس سران  2009ي سال جوال
ساالنه  5درصدي هزينه ي ارسال وجه به صورت  50ارسال وجه واقف شدند و تصميم مهمشان در اين اجالس، كاهش 

 .(IFAD, 2009:2) "گاهشان افزايش يابدبود تا بدين ترتيب اشتياق مهاجران نسبت به ارسال وجه به زاد
همچنين بر اساس گزارش بخش مهاجرت و توسعه ي بانك جهاني، در پنجمين اجالس مهاجرت و توسعه ي ژنو،  عنوان 
شد در حالي كه ركود اقتصادي اخير، وضعيت اشتغال مهاجران در كشورهاي با درآمد باال را كاهش داده است، اما انتظار 

                                                            
1. Global Development Finance, 2003 
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ميليارد دالر  515به  2014شود كه در ال وجه جهاني به مسير رشد خود ادامه دهد و پيش بيني ميمي رود كه ارس
 .)world bank,2011(ميليارد دالر به كشورهاي درحال توسعه روانه خواهد شد 441برسد.از اين ميزان، 

شمندان جهان پيرامون جريان ارسال در اين مقاله پس از ارائه ي برخي آمارها در زمينه ي مهاجرت، به بررسي نظرات دان
وجه و اثرات آن در توسعه زادگاهي مي پردازيم. بعالوه آمارهايي نيز در حوزه ي بين الملل اشاره خواهد شد. در نهايت 
وضعيت مهاجرت و جريان ارسال وجه در ايران با تمركز بر مهاجران كار ايراني مقيم كشورهاي عربي حوزه خليج فارس 

قرار خواهد گرفت. از آنجا كه هدف اين مقاله بررسي نظري و آماري جريان ارسال وجه بين الملل مي باشد، مورد بررسي 
روش بكار گرفته شده در آن اسنادي است كه در آن از گزارشات رسمي نهادهاي بين المللي بهره گيري شده است. 

ز برخي مهاجرين الرستاني شاغل در كشورهاي همچنين گفتگوها و مصاحبه هاي عميق با برخي معتمدين الرستان و ني
 عربي برخي ابهامات نگارنده، را رفع نمود.

مهاجرت بين المللي پديده اي نسبتاً جديد به شمار مي رود، زيرا تنها در اوايل قرن بيستم بود كه "مهاجرت بين الملل: 
ر كشورها ابداع شد و عموميت سيستم صدور گذرنامه و رواديد جهت تنظيم جريان مسافرت هاي برون مرزي د

). از آن زمان به بعد آمار و ارقام مهاجران در كشورهاي مختلف اهميت 1, ص. 1386ويديگرن ,  &(مارتين "يافت
بيشتري پيدا كرد. يكي از مباحث عمده در حوزه ي مهاجرت چگونگي تعريف مهاجر بين الملل، با توجه به زمان اقامت 

اعالم كرده است، زماني كه ميزان اقامت فرد از يك سال بيشتر شد،  1988ن ملل در سال در اين راستا سازما"اوست. 
 .(Kritz, 2007, p. 3019)"عنوان آن شخص از بازديدكننده ي بين الملل به مهاجر بين الملل تغيير مي يابد

اند. اين رقم كمتر از سه ميليون نفر در كشورهايي غير از زادگاهشان زندگي كرده  75، 1965طبق برآوردها درسال "
). همچنين بر اساس گزارش سازمان ملل در ادوار مختلف، 1, ص. 1386ويديگرن , &(مارتين"درصد جمعيت جهان بود

 215,8، 2010ميليون مهاجر(همان) و باالخره در سال  168، 2000ميليون نفر مهاجر، در سال  105،  1985در سال 
لذا روند افزايش مهاجر با  .(Factbook, 2011)جمعيت جهان، گزارش شده استدرصد  3ميليون مهاجر، يعني معادل 

توجه به افزايش جمعيت جهان روند نسبتاً ثابتي است و در هر دوره تعداد مهاجران سه درصد جمعيت جهان را شامل مي 
 شده اند.

ن مهاجران بين المللي در قاره اروپا بر اساس آمار بخش جمعيت دپارتمان امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، بيشتري
ساكنند و پس از آن قاره هاي آسيا، آمريكاي شمالي، آفريقا، آمريكاي التين و اقيانوسيه ميزبان مهاجران بين الملل 

 ) لذا مناطق توسعه يافته ميزبان بيشترين آمار مهاجر هستند.1اند.(جدول 
 

 ايجمعيت مهاجران بين الملل به تفكيك قاره  .1جدول
 ميليون 69,8 اروپا

 ميليون 61,3 آسيا
 ميليون 50,0 امريكاي شمالي

 ميليون19,3 آفريقا
 ميليون 7,5 آمريكاي التين
 ميليون 6,0 اقيانوسيه

                                
Source: Population Division of the United Nations Department of Economic and 

Social Affairs (Cited in: The state of world population 2011) 
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بانك جهاني با ارائه ي ليست كشور هاي مهم پذيرنده ي مهاجر، اين گفته را تأييد مي كند. بنابر اين آمار، كشورهاي 
ه ي مهاجر محسوب آمريكا، روسيه، آلمان، عربستان، كانادا، بريتانيا، اسپانيا، فرانسه، استراليا و هند ده كشور نخست پذيرند

. اين ده كشور، كه به استثناي هند همگي از كشورهاي پيشرفته يا ثروتمند جهانند، نيمي از (Factbook, 2011)مي شوند
 مهاجران جهان را در خود ميزباني مي كنند.

ه جز از سوي ديگر، بيشتر مهاجران جهان از كشورهاي درحال توسعه مي باشند. در ليست كشورهاي مهاجرفرست، ب
 )2بريتانيا تمامي ده كشور نخست از كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه هستند.(جدول

 
 كشور نخست مهاجر فرست جهان (با جمعيت مهاجرانشان در جهان) 10 .2جدول

 جمعيت مهاجر كشور
 ميليون 11,9 مكزيك
 ميليون 11,4 هند

 ميليون 11,1 فدراسيون روسيه
 ميليون 8,3 چين

 ميليون 6,6 كرايناو
 ميليون 5,4 بنگالدش
 ميليون 4,7 پاكستان
 ميليون 4,7 بريتانيا
 ميليون 4,3 فيليپين
 ميليون 4,3 تركيه

               
  Source: Migration and Remittances Factbook 2011  

 
و ثروتمند است. اين حركت را جريان  لذا عمده ي جريان هاي مهاجرتي از كشورهاي درحال توسعه به مناطق توسعه يافته

 شمال مي نامند. در ادامه به بررسي وضعيت ارسال وجه در جهان مي پردازيم. -جنوب
كمك هزينه يا كاالهايي هستند كه توسط مهاجران داخلي يا بين المللي براي خانواده   1وجوه ارسالي" مفهوم ارسال وجه:

. در سال هاي اخير و در مدت كوتاهي، اين وجوه روند ) Blackwell, 2007( "ها و جوامع خود در زادگاه ارسال مي شود
رو به رشد سريعي داشته است و اكنون به عنوان بزرگترين منبع خارجي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه شناخته 

ر بوده كه سهم ميليارد دال 440،  2010مي شود. بر اساس گزارش بانك جهاني آمار رسمي وجوه ارسالي در سال 
نكته ي ديگر . (Factbook, 2011)درصد كل وجوه ارسالي) است 73ميليارد دالر (يعني  325,5كشورهاي در حال توسعه 

اي عادالنه توزيع شده است و بسياري از كشورهاي نيازمند، از آن اينكه اين وجوه ميان كشورهاي درحال توسعه به گونه
 ي منبع بسيار پر اهميتي براي كشورهاي كم درآمد محسوب مي شوند.برند. بنابراين وجوه ارسالسودمي

البته برآورد اين وجوه بسيار مشكل است. چرا كه بسياري از ارساالت از طريق كانال هاي غير رسمي صورت مي گيرد. 
جه و هزينه بر هاي رسمي ارسال و عوامل مختلفي موجب انجام اينگونه اقدامات غير رسمي مي شود. از جمله نبود كانال

بودن اين شيوه ي ارسال. راسا برآورد مي كند جريان هاي ثبت نشده كه از طريق كانال هاي غير رسمي انتقال مي يابند 
 .(Ratha, 2005b)درصد كل وجوه وارد شده به آن كشورها باشد 50تا  10

                                                            
1. Remittances 
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د. در مرحله ي نخست، مهاجر روش معمول ارسال وجه طي سه مرحله صورت مي پذير" چگونه وجوه ارسال مي شوند؟
، دبيت كارت و يا پرداخت پول از طريق ايميل، تلفن 2، كارت اعتباري1وجه خود را از طريق پول دستي، چك، حواله ي پول

و يا اينترنت به آژانس هاي ارسال كننده ي وجه تحويل مي دهد. در مرحله ي دوم آژانس ارسال، به نمايندگي خود در 
مي دهد تا وجه را دريافت كند. و باالخره در مرحله ي سوم آژانس تحويل گيرنده در مقصد، وجه را كشور مقصد اطالع 

به ذينفع پرداخت مي كند. البته در بيشتر موارد، نقل و انتقاالت بين آژانس ها همزمان با مراجعات افراد، صورت نمي 
دوره اي و در تاريخي مشخص صورت مي گيرد و توسط گيرد. بلكه بنا بر توافق قبلي آژانس ها اين تبادالت به صورت 

يك بانك انجام مي شود. هزينه ي اين انتقال وجه شامل هزينه ي ارسال آن است، كه توسط فرستنده پرداخت مي شود، و 
نيز هزينه ي تبديل آن وجه به وجه محلي است، كه توسط گيرنده پرداخت مي شود. آژانس ها در مدت زماني كه پول در 

 .(Ratha, 2005a:3)"تيارشان است آن را در سرمايه گذاري هاي مختلف جهت كسب درآمد بيشتر بهره مي برنداخ
ميليارد دالر  440به رقم 2010طبق برآورد بانك جهاني، آمار ارسال وجه جهان در سال  آمارها در حوزه ارسال وجه:

شورهاي درحال توسعه مي گردد. وجوه ارسالي زماني درصد) سرازير ك 73( ميليارد دالر آن 325رسيده است كه البته 
يابد كه بدانيم اين آمار در حال پيشي گرفتن از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و كمك هاي توسعه اي اهميت بيشتري مي

 ).1است(شكل 
 

سعه اي ) و كمك هاي توRemittance)، جريان ارسال وجه(FDIروند تغييرات سرمايه گذاري مستقيم خارجي(. 1شكل
 در كشورهاي در حال توسعه 2010تا  1991) از ODAرسمي(

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Factbook, 2011 
 

كشور توسعه نيافته و يا در حال توسعه به چشم  21كشوردريافت كننده كه بانك جهاني گزارش نموده است،  30در ميان
، پاكستان، لهستان، لبنان، مصر، ويتنام، اندونزي، مراكش، مي خورند. از قبيل هند، مكزيك، فيليپين، بنگالدش، نيجريه

به آن  3كشور نخست، كه در جدول  10بيا، اردن، پرتغال و السالوادور.صربستان، اوكراين، روماني، برزيل، گواتماال، كلم
 وجوه ود نيمي از كلدهند. يعني حدميليارد دالر از اين وجوه ارسالي را به خود اختصاص مي 200اشاره شده است، بيش از 

 ند.ميليارد دالر را نصيب خود نموده ا 155ارسالي بين الملل. باالخره آن كه چهار كشور نخست اين آمار، 

 

                                                            
1. Money order 
2. Credit card 
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 كشورهاي نخست گيرنده ي وجه. 3جدول
 ميليارد دالر آمريكا  55 هند
 //              51 چين

 //            22,6 مكزيك
 //            21,3 فيليپين
 //            15,9 فرانسه
 //            11,6 آلمان

 //            11,1 بنگالدش
 //            10,4 بلژيك
 //            10,2 اسپانيا
 //               10 نيجريه

      
Source: Factbook, 2011 

 
مجموعه ي ديگري از كشورها كه بسيار از لحاظ سطح البته اگر اين آمار را به نسبت توليد ناخالص ملي كشورها بسنجيم 

كشور اعالم شده توسط بانك  30را مشاهده كنيد. بر اين مبنا از  4اهميت مي يابند. در اين زمينه جدول  1توسعه پايين اند
فته به كشور توسعه نيافته و فقير محسوب مي شوند و نامي از كشورهاي توسعه يا 11كشور در حال توسعه و  19جهاني، 

، كمكي حياتي به اقتصاد ملي خود مي GDPدرصد  35چشم نمي خورد. در اين ميان تاجيكستان با ارسال وجهي معادل 
 ، وجه وارد مي گردد.GDPنمايد. بعالوه در هشت كشور نخست اين فهرست معادل يك پنجم 

 
 GDPده كشور نخست گيرنده ارسال وجه به درصد  .4جدول

 درصد 35 تاجيكستان
 //       28ونگات

 //       25لسوتو
 //       23مولدووا
 //       23نپال
 //       22لبنان
 //       22ساموا

 //       19هندوراس
 //       17گويانا

 //       16السالوادور
                 

Source: factbook, 2011 
 

روسيه، آلمان، ايتاليا از مهمترين كشورهاي فرستنده ي ارسال وجه به شمار  همچنين آمريكا، عربستان سعودي، سوييس،
 )5مي آيند. (جدول 

                                                            
1. Least developed countries  
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 كشور نخست فرستنده ي وجه در جهان ده .5جدول
 ميليارد دالر آمريكا 48,3 آمريكا

 //            26 عربستان سعودي
 //          19,6 سوييس
 //          18,6 روسيه
 //          15,9 آلمان
 //          13 ايتاليا
 //          12,6 اسپانيا

 //          10,6 لوكزامبورگ
 //          9,9 كويت
 //          8,1 هلند

       
Source: Factbook, 2011 

 
شورهاي ثروتمند و لذا مي توان دريافت كه وجوه ارسالي، جريان شمال به جنوب، يعني عكس مهاجرت ها، را مي پيمايند. ك

توسعه يافته، سرچشمه ي اين وجوه ارسالي اند. به راحتي مي توان دريافت كه مهمترين نواحي فرستنده ي وجه عبارتند از: 
 آمريكاي شمالي، اروپا و برخي كشورهاي ثروتمند خاورميانه.

ان مي دهد. در تمامي اين كريدورها، اما كريدورهاي مهم ارسال وجه نيز روند بازگشت سرمايه ي مهاجران را به خوبي نش
فرستنده، يك كشور ثروتمند توسعه يافته؛ و گيرنده، يك كشور در حال توسعه است. و جالب اينكه بسياري از اين 
كريدورهاي ارسال وجه، در حوزه ي كريدور مهاجرتي نيز از مهمترين ها به شمار مي آيند. لذا جريان معكوس ارسال وجه 

 را مشاهده كنيد). 6مي شود(جدول به وضوح اثبات 
 

 كريدورهاي مهم ارسال وجه و وضعيت مهاجرتي اين كريدورهاي ارسال وجه .6جدول

 
Source: Factbook, 2011 

 
 ي ارسال وجه، آمريكا و كشورهاي ثروتمند عربي به عنوان فرستنده، و هند، چين، مكزيك وشود در حوزهمشاهده مي

 اوقات شوند. و همچنين يك كريدور مهم مهاجرتي، بسياري مترين كشورها محسوب ميي وجه مهفيليپين به عنوان گيرنده

 تعداد مهاجر (ميليون نفر) رتبه در كريدو مهاجرتي وجوه ارسالي (ميليارد دالر) كريدورهاي مهم ارسال وجه رتبه
 11,6 (مكزيك به آمريكا) نخست 22,2 آمريكا به مكزيك 1
 2,2 (هند به امارات) پنجم 13,8 امارات به هند 2
 2,2 (چين به هنگ كنگ) چهارم 13,5 هنگ كنگ به چين 3
 1,7 ( چين به آمريكا) ششم 12,2 آمريكا به چين 4
 1,7 (هند به آمريكا) نهم 12 آمريكا به هند 5
 1,7 (فيليپين به آمريكا) هفتم 10,1 آمريكا به فيليپين 6
 1,5 (هند به عربستان) دوازدهم 5,3 به هندعربستان  7
 1,2 (ويتنام به آمريكا) شانزدهم 4,2 آمريكا به ويتنام 8
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 اوقات يك كريدور معكوس ارسال وجه را ايجاد مي نمايد.

 نظريات و انتقادات در حوزه ي ارسال وجه مهاجرين و اثرات آن
يك ها بود. بسياري از مؤسسات در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن حاضر نگرش مثبت به بحث مهاجرت از آنِ نئوكالس

مالي بين المللي اين نگرش را داشتند.  با اين حال، اين رويكرد نگاه جدي اي به پديده ي ارسال وجه نداشت. يكي از داليل 
مهم آن، نبود آمار مشخصي از وجوه ارسالي جهت مقايسه و تحليل، در حوزه ي مهاجرت و توسعه بود. در اين ميان ديليپ 

 Global Development Financeدر مجله ي  2003دير بخش مهاجرت و ارسال وجه بانك جهاني، در سال ، م1راسا
 De)منتشر كرد 2بانك جهاني، مقاله اي با عنوان وجوه ارساليِ نيروي كار، منبع مالي مهم و پايدار خارجي براي توسعه

Haas, 2007) . باب وضعيت توليد ناخالص داخلي(در اين مقاله ديليپ راسا با ارائه ي آمارهايي درGDP كشورهاي (
كمتر توسعه يافته، و نيز ارسال وجه مهاجران آن كشورها به زادگاهشان به بررسي ميزان اهميت اين وجوه ارسالي جهت 
توسعه ي برخي كشورهاي كمتر توسعه يافته مي پردازد. بعالوه راسا براي نخستين بار، ضمن مقايسه ي وجوه ارسالي با 

، كمك هاي رسمي و نيز جريان بازار  3خي ديگر از جريانات سرمايه بين الملل، همچون سرمايه گذاري مستقيم خارجيبر
 ,Ratha)سرمايه، به روند افزايشي وجوه ارسالي و جايگاه مناسب آن در ميان ديگر جريانات مالي جهاني اشاره مي كند

 وني در باب اثرات ارسال وجه مي پردازيم.. با اين اشاره ي كوتاه، به بررسي ديدگاه كن(2003

 6يا نوع دوستي  5، پخش نمودن ريسك 4بررسي جنبه ي حمايتي وجه ارسالي: بيمه ي مشترك
ديدگاه خرد: در اين رويكرد اشخاص، اعم از مهاجران و خانواده هاي آنان اهميت مي يابند و ديدگاه ها و انگيزه هايشان 

 گردد. چيم هو و همكارانش در اين راستا سه ديدگاه را بررسي مي كنند.نسبت به فعل مهاجرت بررسي مي 
ديدگاه به اشتراك گذاري ريسك، كه ارسال وجه را بخشي از استراتژي مديريت ريسك مي داند. طرفداران "نخست، 
ي گيرند كه ، مهاجرت را نتيجه ي فقر و نداري نمي دانند، بلكه آن را يك استراتژي معيشتي درنظر مNELM7رهيافت 

) در مواجهه با محروميت نسبي و به منظور پخش نمودن خطرات معيشتي، 8توسط گروههاي اجتماعي (بويژه خانواده
افزايش درآمد و بدست آوردن سرمايه ي ناشي از سرمايه گذاري صورت مي گيرد.اين وجوه ارسالي فوائد بسياري را براي 

ننده ي وجه هستند فراهم مي آورد. بدين صورت كه در آمد مطمئني براي فرد مهاجر و نيز خانواده ي او كه دريافت ك
خانواده در مواجهه با خطرات و شوك هاي اقتصادي،  كشمكش هاي سياسي و مسائل جوي همچون خشكسالي است. لذا 

 "وجه ارسالي مي تواند يك منبع حمايتي دو طرفه (هم مهاجر در مقصد و هم خانواده ي او در مبدأ) باشد
 (De Haas, 2007:7). 

ايرادي كه بر اين ديدگاه وارد مي شود منطقي ديدن انسان تنها در بعد اقتصادي است. در حالي كه برخي از تحقيقات، "
                هاي خانواده و وجود درجات باالي اعتماد ميان اعضاي خانواده را از عوامل مهم ارسال وجهمحكم بودن بنيان

 ).Chimhowu et al, 2005: 89-90( "مي دانند
                                                            
1. Dilip Ratha 
2. “Workers’ Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance” 
3. Foreign Direct Investment(FDI) 
4. Co-insurance  
5. Risk sharing 
6. Altruism 

اين ديدگاه يك رويكرد اقتصادي جديد در باب مهاجرت نيروي كار است كه  در برابر مثبت انديشان و منفي نگران حوزه ي مهاجرت قرار  .7
 گرفت و تكثرگرايانه به اين موضوع نگريست. 

8. Household  
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دومين ديدگاه، با اندكي تفاوت نسبت به ديدگاه قبل، ارسال وجه را نوعي اداي تعهد به خانواده عنوان مي كند كه مبناي 
فرد مهاجر تنها يكي از اعضاي خانواده ي گسترده است كه بخشي از "آن محبت و مسئوليت نسبت به خانواده است. 

مين مي كند در حالي كه ديگر اعضا نيز به كارهاي متنوع ديگري اشتغال دارند. سريسكاندراجا مي درآمد خانواده را تأ
). در اين روش نيز Sriskandarajah, 2005: 14("گويد ارسال وجه اغلب منبعث از انگيزه هاي نوع دوستانه است

 مهاجرت يك تصميم خانوادگي به شمار مي رود.
ا در خود جاي داده است، هم نوع دوستي و هم نفع شخصي را از انگيزه هاي مهاجرت و اما مدل سوم كه دو مدل قبلي ر

ارسال وجه مي داند. در حالي كه مهاجران با انگيزه هاي شخصي به اين امر دست مي زنند اما منافع خود را در چارچوب 
 ).Chimhowu et al, 2005روابط خويشاوندان تعريف مي كنند(

ات سطح خرد مورد توجه قرار گرفت كه تركيبي است از انگيز هاي خانوادگي و شخصي، و قادر است اين ديدگاه در تحقيق
 خالصه ي اين بخش آمده است.  7چرايي و ميزان وجوه ارسالي را شرح دهد. در جدول 

 
 انگيزه ي ارسال وجه و نوع استفاده از آن .7جدول

  مصرف سرمايه گذاري

مواجه با خطرات  وجوه ارسالي خانواده ها را در
 احتمالي در سرمايه گذاري بيمه مي كند

وجوه ارسالي به خانواده ها در مواجهه با خطرات
 كمك مي كند

 به اشتراك گذاشتن ريسك

سرمايه گذاري در فعاليت هايي چون كشاورزي 
 و دامپروري

  وجوه ارسالي جهت خريد لوازم روزمره و لوكس

جهت بازدهي خريد ادوات و دستگاه هاي به روز 
 بهتر در آينده

استفاده از آن در جهت بهره بردن از خدمات
 آموزشي و بهداشت

 

به منظور افزايش دارايي سرمايه هاي در 
 دسترس

ارسال كاالها و هدايا براي خانواده به منظور تحقق
 نيات نوع دوستانه

 نوع دوستي

دستيابي به سود غير مستقيم براي خانواده و در 
 راي جامعهبلند مدت ب

  

 
Source: Admos Chimhowu, Jenifer Piesse, and Caroline Pinder, 2005: 90 

 
در سطح ملي، شواهد بسيار مهمي وجود دارد كه وجوه ارسالي نقش يك سوپاپ اطمينان را در جوامع يا : اثرات كالن

. وجوه ارسالي بدليل ثبات (De Haas, 2007)كشورهايي كه مواجه با بحران هاي اقتصادي و سياسي هستند بازي مي كند
مناسب و تغييرات اندك، به نسبت ديگر جريانات پولي به كشورهاي درحال توسعه (چون سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

 ,IFAD, 2009 & Ratha, 2003 & De Haasو كمك هاي توسعه اي) يك منبع در دسترس و مناسب خارجي است(

2007: 8 & Taghavi, 2012: 51 & Skeldon, 2010: 148  گفته مي شود وجوه ارسالي تقريباً درآمدي سه برابر كمك .(
هاي توسعه اي رسمي براي كشورهاي كم درآمد فراهم كرده است و نيز دومين منبع بزرگ خارجي براي كشورهاي 

 ).De Haas, 2007; Ratha, 2005aدرحال توسعه پس از سرمايه گذاري مستقيم خارجي است(
 ساالنه باالتر در جهان با رقم جريان ارسال وجه 2009در سال  1ي كشاورزيالمللي توسعهطبق گزارش صندوق بين،بعالوه

                                                            
1. International Fund for Agricultural Development(IFAD) 
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ميليارد دالر، در حال پيشي گرفتن از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نيز مجموعه ي كمك هاي توسعه اي در  300از 
 ).IFAD, 2009جهان است(

ط به آن ميزاني اشاره دارد كه كه از كانال هاي بانكي رسمي در جريان بوده است و اگر البته آمارهاي وجوه ارسالي فق
آمارهايي كه وجوه ارسالي را از طريق كانال هاي غير رسمي بررسي مي كند را بعالوه كنيم، عدد قابل مالحظه اي بدست 

ادي برخي كشورها چون فيجي، سومالي نشان مي دهد كه وضعيت اقتص 1مي آيد. براي مثال بررسي هاي پيك و همكارانش
و سورينام بسيار بهتر از آمارهاي رسمي است و اين را مديون وجوه  ارسالي اي هستند كه به طور غير رسمي وارد اين 

درصد وجوه ارسالي از طريق  46مطالعات در بنگالدش نشان مي دهد كه تنها "). De Haas, 2007كشور شده اند(
مي شود. در فيليپين كه نهادهاي رسمي تالش هاي بسياري دارند تا وجوه فيليپيني هاي خارج را به  كانالهاي رسمي مبادله

داخل وارد نمايند، با اين حال آمارها نشان مي دهد كه تنها نيمي از وجوه ارسالي از طريق كانال هاي رسمي وارد كشور مي 
كشور مهاجر فرست جهان، كه  15لمللي پول در بررسي ). و باالخره اينكه صندوق بين اSkeldon, 2010: 148("شوند

درصد وجوه ارسالي به  40به طور متوسط  2000تا  1980ميان سال هاي "ايران نيز در ميان آنان جاي دارد، دريافت كه 
نوان اين كشورها از طريق كانال هاي غير رسمي وارد شده است. البته اين آمار براي كشورهاي مختلف، متفاوت است. به ع

درصد و براي كشورهايي چون هند، فيليپين و تركيه  50مثال الجزاير، پاكستان، ايران، بنگالدش، سودان و تانزانيا بيش از 
 .(Ghosh, 2006:16) "2بسيار كمتر است

كه  اما برخي نظريه پردازان در مخالفت با مهم جلوه نمودن و غلو كردن اهميت ارسال وجه ايراداتي را وارد نموده اند
 برخي از آنها را مرور مي كنيم و پاسخ ديگر دانشمندان را ذكر مي نماييم.

آيا وجوه ارسالي در طول زمان كاهش مي يابد؟  از منظر ديدگاه هاي ساختارگرايي و وابستگي، وجوه ارسالي به طور معمول 
با اسكان دائم "اس گفته مي شود كه يك منبع نامطمئن درآمد خارجي براي خانواده ها، جوامع و دولت هاست. بر اين اس

مهاجر يا بازگشت او، به مرور روند ارسال وجه كاهش مي يابد. لذا وجوه ارسالي يك نوع پيشرفت موقتي و مصنوعي را در 
). عالوه بر آن اوراق بهادار De Haas, 2007: 9("معيشت و يك وابستگي خطرناك به درآمد خارجي را موجب مي شوند

 سال كننده ي مهاجر و وجوه ارسالي به سرعت پس از اسكان يافتن مهاجران در مقصد، كاهش مي يابد.به كشورهاي ار
اين فرضيه ي ضعيف شدن وجوه ارسالي به اين مفهوم عمومي متصل است كه مرداني با مهارت پايين، متأهل و جوان كه "

اص داده اند، و مهاجران پردرآمد، تحصيل به مهاجرت موقت دست مي زنند بيشترين سهم ارسال وجه را به خود اختص
). البته سريسكاندراجا نيز Ibid("كرده و جاافتاده بيشتر سرمايه گذاري هايشان را در كشور ميزبان انجام مي دهند

 ). Sriskandarajah,2005مهاجرت هاي موقت را داراي باالترين پتانسيل جهت ارسال وجه مي داند(
وه ارسالي بر اين گمان استوار است كه اين وجوه ابتداعاً به دو دليل ارسال مي شوند. همچنين فرضيه ي ضعيف شدن وج

نخست، به جهت بدهكاري بدست آمده ناشي از مهاجرت فرد و همچنين بداليل نوع دوستانه. عامل دوم، به همبستگي 
 ,De Haasليتي را در پي دارد(مهاجران مي پردازد و اين نكته كه مهاجرت به مرور ضعيف شدن تدريجي پيوندهاي فرام

2007.( 
اما اين ديدگاه، نگاهي خُرد به فرآيند بين المللي ارسال وجه است و نمي تواند ما را نگران ناپايدار بودن روند ارسال وجه 
به يك ناحيه در طول زمان كند. در اين مسئله مي بايست به رهيافت كالن و روند كاهش و افزايش مهاجرت هاي كار از 
                                                            
1. Pieke et al, 2005 

                           برخي گزارشات نيز مدعي اند كه وجوه ارسالي كه به صورت غير رسمي وارد مي شوند دو تا سه برابر آمارهاي رسمي اند.. 2

) Aite Group, 2005 & Lowell, 2001 Cited in Gosh, 2006(  
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تعداد كارگران مهاجر  2000 -1991در گزارشي اعالم كرد، بين سال هاي  1ك منطقه روي آورد. صندوق بين المللي پولي
درصد افزايش يافته است كه اين موضوع منجر به افزايش  2در كشورهاي توسعه يافته به نسبت جمعيت اين كشورها

بت توليد ناخالص داخلي شان، شده است. عالوه بر آن، درصدي خروج وجه از اين كشورهاي توسعه يافته، به نس 0,25
) گزارش مي دهد كه رابطه ي قابل اتكائي ميان افزايش ميزان مهاجرين و افزايش جريان ارسال وجه ، در 1981(2سواري

سال وجه ). لذا حتي اگر بتوان با نگاه خرد به ايده ي ارGosh, 2006كشورهاي يونان، تركيه و يوگسالوي سابق وجود دارد(
 خدشه واردكرد،كه البته نابجاست، اما رهيافت كالن به خوبي اثر مثبت اين پديده را در طول زمان نشان مي دهد.

كه مهاجرت و ارسال وجه را به عنوان يك بيمه ي مشترك و يا  NELMاين نگرش منفي با رهيافت هاي معيشتي و 
،كه معتقد  3ن اين ديدگاه در تضاد با ديدگاه مليت گرايي مهاجراناستراتژي توليد سرمايه مي دانند در تضاد است. همچني

 ، در تضاد استوداست پيوندهاي اجتماعي مهاجران با جوامع مادري مي تواند در طول نسل ها تقويت و به روز ش
)DeHaas, 2007.( 

رايي و وابستگي پيرامون مهاجرت، كاهش يا افزايش فقر و نابرابري؟ يكي از انتقاداتي كه توسط رهيافت هاي ساختگ
مهاجرت و ارسال وجه بيان مي گردد، بحث اثرات ارسال وجه بر افزايش نابرابري در  جوامع مهاجر فرست است. در اين 
نقد ادعا مي شود افزايش نابرابري، باال رفتن ميزان مهاجرت را در پي دارد و  اين چرخه افزايش شدت نابرابري و فقر را 

 به دنبال دارد. 
اگر مهاجران "ما مي بايست اين نكته را توجه داشت كه اثرات وجوه ارسالي بر نابرابري تابعي از نوع مهاجران است. ا

عمدتاً از خانواده هاي ثروتمند باشند، مهاجرت بيشتر ما را به مفهوم نابرابري در جامعه ي مبدأ مي رساند. در حالي كه 
 ).Ibid: 12("باشند اين موضوع عكس به نظر مي رسداگر مهاجران از خانواده هاي نسبتاً فقير 

مهاجرت، علي الخصوص مهاجرت بين الملل، يك اقدام هزينه بر است لذا در ") مي نويسد 1982( 4به عنوان مثال استال
) در 1980يك جامعه، خانواده هاي غني تر توان مهاجرت را دارند. همچنين در باب مهاجرت هاي روستايي، ليپتون(

روستا در هند دريافت كه مهاجرت داخلي، نابرابري را در روستا افزايش مي دهد. چرا كه خانواده هاي  40يهمطالع
 & Adams("شوندتوانمند جذب مشاغل در شهرها مي شوند، در حالي كه فقراي روستايي بيش از پيش گريبانگير فقر مي

Page, 2005: 279.( 
) 1991اهد كافي را براي رد اين نگرش فراهم نموده است.  براي مثال استارك(در عين حال بسياري از مطالعات اخير شو

نشان مي دهد كه در روستاها، خانواده هاي نسبتاً محروم احتمال بيشتري براي مهاجرت بين المللي دارند تا خانواده هاي 
يي مصري قبل و بعد از مهاجرت ) به بررسي درآمدهاي خانواده هاي روستا1999,1993توانمند تر. همچنين وين آدامز (

 14,7درصد كاهش مي يابد و اين حواله ها  9,8بين المللي شان مي پردازد. او در مي يابد كه شمار خانواده هاي فقير 
 ).Ibidدرصد درآمد خانواده هاي فقير را شامل مي گردد(

ثروتمندتر باشند. همانند مهاجران اوليه،  شايد عموماً از خانواده هاي 5اگرچه مهاجران پيشرو") معتقد است، 2005دهاس(
چرا كه تطبيق يافتن با تكنولوژي جديد در آن جامعه هزينه و ريسك بااليي را مي طلبد. اما اين موضوع را نيز در همه جا 

، قانوني صادق نمي داند و آن را با توجه به مقصد (مثالً مهاجرت داخلي در برابر خارجي)، نوع شغل(با مهارت باال يا پايين

                                                            
1. International Monetary Fund (IMF) 
2. G. Swary 
3. Migrant Transnationalism  
4. Stahl 
5. Pioneer migrants 
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 ,De Haas("يا غير قانوني) و نحوه ي كسب كار(مثالً استخدام رسمي يا بر اساس كمك هاي خانوادگي) متفاوت مي شود

2007: 12.( 
همچنين گزينش مهاجرت در طول زمان تغيير مي كند. مسلماً در يك روند مهاجرتي، نخستين مهاجرت ها، از گزينه هاي 

ا در جريان گسترش و تقويت شبكه هاي اجتماعي ميان مهاجران و بستگان و آشنايان آنان انتخابي اندكي برخوردارند. ام
در زادگاه، هزينه و ريسك مهاجران كاهش مي يابد. بر اساس اين نگرش، نابرابري احتمالي اي كه در ابتداي روند 

 )Ibidشود.(مهاجرتي پديد آمده است، ممكن است كاهش يابد و يا حتي در يك دوره ي طوالني عكس 
سومين نكته اي كه دهاس بر آن تأكيد دارد، موضوع نوع مقايسه ها در اثبات نابرابري است، كه ممكن است ما را به 

شايد پژوهشگري نتيجه بگيرد كه مهاجرت موجب افزايش نابرابري درآمدي “نتايجي متناقض برساند. به عنوان مثال 
ال هنگام مقايسه ي اين ناحيه ي مهاجرفرست به عنوان يك كل، با نواحي خانواده ها در يك ناحيه شده است. با اين ح

مركزي و ثروتمند در همان كشور(يا ميان كشورهاي ديگر) يكي هم نتيجه بگيرد كه در نتيجه ي اثرات توسعه اي 
است بازتابي مهاجرت و ارسال وجه، نابرابري بين نواحي كاهش يافته است. انتخاب اين دو گزينه مشخص نيست و ممكن 

 ).Ibid:11(”پژوهشگران باشد 1از داوري هاي ارزشي

لذا دهاس بر اين نكته تأكيد دارد كه نمي توان براي تمامي مهاجرت هاي كار در سراسر جهان نسخه ي واحدي پيچيد، و 
ا درست نمي عالوه بر آن اثرات ارسال وجه در طول روند يك مهاجرت تغييرات اساسي خواهد نمود و يك تحليل ثابت ر

از "داند. البته فرهنگ ارشاد، جامعه شناس ايراني، عكس اين ديدگاه را بيان مي دارد و معتقد است تمامي مهاجرت ها، 
داستان مهاجرت كارگران جنوب آسيا به كشورهاي نفت خيز جنوب آسيا، تا مهاجرت كارگران ترك به آلمان، هندي ها و 

اي شمال آفريقا به فرانسه و مكزيكي ها و كارگران شرق آسيا به اياالت متحده در سطح پاكستاني ها به اروپا، اتباع كشوره
 ).83-82: 1389و نيز پروسه ي اين مهاجرت ها را ازابتدا تا انتها ثابت مي داند(ارشاد،  "كلي تحليلي واحد دارند

بحث مهاجرت و توسعه، اين عقيده  كاركرد وجوه ارسالي؛ سرمايه گذاري يا مصرف گرايي؟  شايد مهمترين عامل تشكيك
است كه مهاجران به ندرت پول خود را در يك امر مهم توليدي سرمايه گذاري مي كنند و به جاي آن در امور غيرتوليدي 

). اين عقيده كه به عنوان سنگ بناي   Ratha, 2003 & Taylor, 1999 & De Haas, 2007: 20و مصرفي خرج مي كنند(
ساختارگرايي مطرح است، مدعي است كه مهاجرت و ارسال وجه نمي توانند منجر به توسعه شوند، و نظريات وابستگي و 

بانك سرمايه   2006سال  2حتي مانع توسعه مي گردند. اين موضوع بويژه وارد ادبيات سياسي شده است. در گزارش
وند و بنابراين اثرات توسعه اي قابل وجوه ارسالي اساساً در مخارج روزانه صرف مي ش"گذاري اروپايي آمده است كه 

توجهي ندارند. چنين ديدگاههايي معتقدند كه دولت ها بايد وجوه ارسالي خود را در جهت سرمايه گذاري توليدي توسعه 
 ).De Haas, 2007: 14("دهند

هاجرين پديد مي نيز برخي معتقدند وجوه ارسالي نوعي حس بازدارندگي را در سرمايه گذاري و كار در خانواده هاي م
در السالوادور يك تيم تحقيقاتي دريافت، نرخ بيكاري در ميان خانواده هاي دريافت كننده ي وجه  "آورد. به عنوان مثال 

 ).Comstock, 2009: 12("درصد بيكاري وجود دارد 6,4درصد است، در حالي كه در ديگر خانواده ها  8,6
پژوهش ها از كشورهاي مختلف جهان، نشان داده است كه بخش عمده اي از  بسياري"و ديگران عنوان مي كنند،  3چيم هو

درصد ، صرف هزينه هاي روزمره و رفاه خانواده ها مي شود و ميزان اندكي از اين  80وجوه ارسالي، در برخي مناطق تا 

                                                            
1. Value judgment  
2. European Investment Bank/Facility for Euro - Mediterranean Investment and Partnership 2006:136 
3. Admos Chimhowu 
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نان معتقدند كه در بلند وجوه به سرمايه گذاري در زمين، خانه سازي و يا سرمايه گذاري هاي توليدي جديد مي شود. اي
 ).Chimhowu, 2005: 89("مدت اين موضوع بر رشد اقتصادي تأثير منفي خواهد داشت

بسياري از تحقيقات تجربي اخير بويژه از آمريكاي  البته بسياري از نظريه پردازان نيز عكس اين موضوع را تأييد مي كنند.
سال وجه موجب توانمند شدن مهاجران و خانواده هاي آنان در التين و نيز از آسيا و افريقا نشانگر آن است كه ار

كشاورزي و كسب و كارهاي خصوصي آنان مي گردد. اين تحقيقات مي گويند خانواده هاي مهاجرين تمايل باالتري به 
ت. ) در پژوهشي در مكزيك به نتيجه ي ديگري دست ياف2006( 1) مثالً تيلورDe Haas, 2005aسرمايه گذاري دارند. (

البته جواب آنان مصارف روزمره بود،  "او از مردم پرسيد چگونه وجوه ارسالي را خرج مي كنند. و اين نتيجه را دريافت: 
اما وقتي هزينه ي آنان را با خانواده هاي غير مهاجر مقايسه نموديم دريافتيم نسبت هزينه نمودن در سرمايه گذاري، به 

). راپوپورت و Taylor, 2006: 6("ن بسيار باالتر از خانواده هاي غير مهاجر استمصرف روزمره در خانواده هاي مهاجري
وجوه ارسالي امكان دستيابي به مشاغل آزاد را باال مي برد و سرمايه گذاري در ") نيز اشاره مي كنند كه 2005( 2داكوئر

 ).De Haas, 2007: 14( "تجارت هاي كوچك را افزايش مي دهد
قد است اين ايده ي كلي كه مهاجران پول خود را صرف امور غير توليدي مي نمايند، مبناي تجربي ) نيز معت2007دهاس(

ضعيفي دارد. بسياري از چنين تحقيقاتي كه مولد اين ايده ها هستند، در حوزه ي روش شناسي مورد انتقادهاي جدي قرار 
 )Ibidگرفته اند.(

هنگامي كه اين پول ها در "ذاري با نگراني ياد مي كند. و معتقد است اسكلدن نيز از تمايز دادن ميان مصرف و سرمايه گ
حوزه ي مصرف مستقيم قرار گيرد مي تواند كاركردهاي مثبت و مهمي را براي توسعه ي محلي بدنبال داشته باشد. 

حلي و يك محرك استفاده از اين پول ها در ساخت و ساز خانه مي تواند چند برابر اثرات مهم محلي در ايجاد اشتغال م
براي فعاليت هاي محلي ايجاد كند. حتي او ولخرجي هايي كه در عروسي ها اتفاق مي افتد نيز در راستاي سرمايه گذاري 
در حوزه ي جمعيت مي بيند. و در نهايت اين جمله را ذكر مي كند: متوسط نيروي كار مهاجر پول خود را عاقالنه و 

 ).Skeldon, 2009: 149("محتاطانه خرج مي كنند
نكته ي ديگر اينكه همانند فقر و نابرابري، اثرات وجوه ارسالي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در جوامع مهاجرفرست 

در يك مطالعه ي بررسي اثرات موقت نيروي كار، از پنج كشور آفريقايي به معادن آفريقاي "در طول زمان تغيير مي كند. 
) نتيجه مي گيرد كه مهاجرت، توليد ناخالص داخلي را در يك 1987ور مبدأ لوكاس(جنوبي بر توليدات كشاورزي ِ كش

مدت كوتاه كاهش مي دهد، در عين حال توليد كشاورزي و ذخيره ي دامي را توسط سرمايه گذاري پول هاي ارسالي باال 
وجوه ارسالي ترك ها نشان مي برد و دستمزدهاي كشت داخلي نيز در بلند مدت افزايش مي يابد. مطالعه ي جديدي از 

مي دهد كه با وجود افزايش انگيزه ي مصرف گرايي در كوتاه مدت، اما در بلند مدت انگيزه ي سرمايه گذاري افزايش 
 ).De Haas, 2007: 14("يافته است

داي ) در تحقيقي در خانواده هاي جنوب مراكش دريافت دريافتكه سرمايه گذاري در مسكن در ابت2003همچنين دهاس(
بسياري از "سال پس از مهاجرت نخست، در باالترين حالت ادامه مي يابد.  14تا  5دوره ي مهاجرت اتفاق مي افتد از 

ام رخ مي دهد و سرمايه گذاري در تجارت هاي 24هم تا سال 15سرمايه گذاري ها در حوزه ي كشاورزي از سال 
انجام مي شود. اثرات كوتاه مدت مهاجرت بر معيشت و ام پس از مهاجرت 29ام تا 25خصوصي غير كشاورزي از سال 

توليدات خانگي در جوامع مهاجرفرست به دليل فقدان نيروي كار منفي است. اما در مرحله ي بعد كه مهاجران در مقصد 

                                                            
1. Edward J. Taylor 
2. Rapoport and Docquier 
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اشت، كم و بيش اسكان يافتند و شغل نسبتاً مطمئني يافتند و نيازهاي اساسي خانواده نيز تأمين گرديد(همچون غذا، بهد
-De Haas, 2005b: 19("پوشاك، آموزش، پرداخت بدهي ها و ...) فرصت هايي براي سرمايه گذاري پديد خواهد آمد

20.( 
لذا در مراحل بعدي است كه مهاجران تمايل دارند پولشان را در طرح هاي بزرگ تجاري مثل كشاورزي، خانه سازي هاي 

ند ميزان سرمايه گذاري آنها به شرايط سرمايه گذاري منطقه بستگي گسترده، تجارت و غيره سرمايه گذاري كنند. هرچ
دارد. بنابراين غيرواقعي است كه بگوييم تمام اثرات توسعه اي ناشي از مهاجرت و ارسال وجه در دهه ي اول يا دوم پس 

 از مهاجرت عمده رخ خواهد داد. 
به نظر مي رسدكه دليلي براي انتقاد از اين نوع "ي گويد: همچنين دهاس در اين باب، نكته اي مهم را اشاره مي كند. او م

نگاه(نگاه منفي به مصرف گرايي) وجود ندارد. چرا مي بايست مصرف در حوزه ي هزينه هاي مسكن، بهداشت، مراقبت 
هاي هاي پزشكي، غذا و تحصيل را به عنوان موارد بي فايده و ضد توسعه معرفي كرد؟ عالوه بر اين، پيشرفت در حوزه 

سالمت، رفاه و سرمايه ي انساني موجب افزايش تمايل به توليد ، آزادي در انتخاب و باال رفتن مشاركت در مباحثات 
 ).De Haas, 2005a: 7("عمومي مي گردد

سن در كتاب  .تنها اقتصاددان آسيايي برنده ي جايزه ي نوبل اقتصاد، نشأت مي گيرد 1اين ديدگاه دهاس از تئوري سن
وسعه را به مثابه روندي مي داند كه در آن آزادي هاي حقيقي كه موجب سرزندگي انسان ها مي شود، افزايش مي ، ت2خود
او به منظور كاربردي كردن واژه ي آزادي، مفهوم قابليت هاي انساني، را استفاده مي كند. و معتقد است هدف توسعه  يابد.

رخورداري از امكانات و تسهيالت اقتصادي، فرصت هاي اجتماعي نيز چيزي جز دست يابي به انواع آزادي ها (شامل ب
آموزشي و بهداشتي، آزادي هاي سياسي و ...) نبايد باشد. تفاوت بارز اين رويكرد با ديدگاه هاي رايج در تئوري هاي 

ست كه اقتصادي آن است كه تئوري هاي پيشين تأكيد عمده و محوري بر رشد اقتصادي و درآمدي دارد. سن معتقد ا
 )1382رشد درآمدي به تنهايي نبايد همچون تست تورنسل براي تئوري هاي توسعه در نظر آيد. (آمارتياسن، 

 روش تحقيق. 2
 ، به)عميق ي مصاحبه(روش مطالعه اسنادي و روش كيفي مشخص، اطالعات به نيازمان مبناي بر حاضر، ي مطالعه در

 .پذيرفت انجام متوالي صورت
ي مهاجرت بين الملل و ارسال وجه ويكرد اصلي اين مطالعه رجوع به منابع معتبر بين الملل در حوزهمطالعه اسنادي: ر

جهاني است. لذا تالش شد با مراجعه به مراجع معتبري چون: سازمان ملل متحد، بانك جهاني، صندوق بين المللي توسعه 
ر باب مهاجرت و ارسال وجه در حوزه ي بين الملل و كشاورزي، سازمان مهاجرت بين الملل و ... به اطالعات دست اول د

 نيز ايران دست يابيم. 
ي ايران و علي الخصوص در باب مهاجرين ايراني شاغل در كشورهاي مصاحبه عميق: مشكل نبود اطالع مكتوب در حوزه

هرمزگان روي آوريم. عربي حوزه ي خليج فارس ما را بر آن داشت تا به مصاحبه عميق با آگاهان منطقه جنوب فارس و 
نفر از مطلعين اعم از مسئوالن ايراني حاضر در كشورهاي عربي، خانواده هاي مهاجرين و نيز مهاجرين  15در اين راستا با 

 حاضر در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس صحبت شد 

                                                            
1. Amartya Sen 

 توسعه به مثابه آزادي. 2
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 يافته ها. 3

 ايران؛ مهاجرت و ارسال وجه
)، هفدهمين كشور پرجمعيت جهان است. از لحاظ وسعت نيز 1390ران، ميليوني(مركز آمار اي 75كشور ايران با جمعيت 

موقعيت جغرافيايي ايران آنرا به ناحيه اي "گويد در جهان رتبه ي هجدهم را داراست. سازمان مهاجرت بين الملل مي
 ).IMO, 2010: 89("ي مهاجر و پناهنده ايفاي نقش مي كندتبديل نموده كه به عنوان مبدأ، مقصد و ترانزيت كننده

 3البته شواهد نيز اين گفته را تأييد مي كند. سازمان ملل افغاني ها و عراقي ها را بزرگترين پناهندگان جهان با تعداد 
). اين دو كشور داراي مرزهاي طوالني در شرق و UN, 2011اعالم نموده است(  2010ميليون نفر در سال  1,7ميليون و 

يه كه يكي از مهمترين راههاي پيوستن به اروپاست در شمال غرب ايران واقع است. و غرب ايران هستند. همچنين ترك
) كه باالترين تراكم مهاجر را در GCCباالخره در فصل پيش اشاره شد، شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس(

 2,128وارد شده به ايران را تعداد مهاجرين  2011جهان دارا هستند در جنوب ايران واقع شده اند. بانك جهاني در سال 
 ).Factbook, 2011درصد كل جمعيت ايران را در بر مي گيرد( 2,8ميليون نفر اعالم كرد كه 

 1,7ميليون نفر اعالم مي كند كه  1,29از سوي ديگر بانك جهاني ايرانيان خارج شده از كشور تحت عنوان مهاجر را 
). مقاصد اصلي ايرانيان، كشورهاي پيشرفته و ثروتمند دنياست. Factbook, 2011درصد جمعيت كشور را شامل مي شود(

آمريكا، آلمان، كانادا، اسرائيل، سوئد، انگليس، هلند، فرانسه، استراليا و اتريش  2008طبق آمار بانك جهاني، در سال 
كشور عربي حوزه  4ن حضور تغيير جالبي پيدا كرد و آ 2010مقاصد اصلي مهاجرت ايرانيان بوده اند. اما اين آمار در سال 

). كه اين موضوع لزوم اهميت بررسي مهاجرت ايرانيان به اين Factbook, 2008 & 2011(1ي جنوبي خليج فارس اند
  چهار كشور عربي (قطر، كويت، امارات و بحرين) را نشان مي دهد.

ميليارد دالر برآورد كرد.  1,181، 2010 اما بانك جهاني ميزان پول وارد شده به ايران توسط مهاجران ايراني را در سال
دالر در سال براي هر مهاجر ايراني بدست مي آيد. اما  915اگر اين آمار را به تعداد مهاجران ايراني تقسيم نماييم عدد 

ميليون نفر مهاجر را در  215,8، 2010بد نيست اين عدد را با ميانگين جهاني نيز مقايسه كنيم. بانك جهاني در سال 
دالر  2039ميليارد دالر را وارد كشورهاي خود نموده اند. لذا براي هر مهاجر در سال عدد  440هان اعالم نموده كه ج

 بدست مي آيد. 
 

 . روند ورود وجه به ايران بر اساس آمار بانك جهاني2شكل
 
 
  
 
 
 

Source: world bank, 2011 
                                                            

 ا، قطر، كانادا، كويت، آلمان، اسرائيل، انگليس، سوئد، امارات متحد عربي و بحرينآمار به اين ترتيب عنوان شده است: امريك. 1
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سيار پاييني است. و بررسي اهميت آن، كاري عبث. اما اگر به گفته ي با اين آمار، وضعيت ارسال وجه به ايران بسيار رقم ب
 ، از نظريه پردازان مهاجرت و توسعه، تأمل كنيم تحليلمان متفاوت خواهد بود.1اسكلدن

عموماً فرض اين "رونالد اسكلدن، در جايي به ارتباط ميان وجوه ارسالي و زادگاه مهاجران اشاره مي نمايد. و مي گويد: 
كه تمامي پول ها به كشورهاي زادگاه مهاجران ارسال مي گردد. البته در سطح بسيار كلي اين موضوع درست به نظر است 

مي رسد، اما در سطوح خردتر و محلي اين فرضيه صحيح نيست. مهاجرت پديده ي نيست كه به گونه اي تصادفي و 
 يكنواخت در كشور مبدأً تقسيم شده باشد. 

به انگلستان  1980درصد مهاجران بنگالدشي كه در اواخر دهه ي  95چند مثال بيان مي نمايد. تقريباً  او ادعاي خود را با
بودند. يا اكثر مهاجران پاكستاني انگلستان از ايالت ميرپور  2مهاجرت كردند از يك ناحيه ي بنگالدش با نام سيل هت

هستند. بيشتر مهاجرت ها از چين از سه استان  3يالت كراالپاكستان هستند. بيشتر هنديان مهاجر در خاورميانه از جنوب ا
و البته از بخش هاي خاصي از اين ايالت ها هستند. به اين ترتيب  4جنوبي و ساحلي آن گوانگ دونگ، فوجيان و زجيانگ

-Skeldon, 2007:150("رسدبخش عظيمي از وجوه ارسالي به تعداد معدودي از روستاها و بخش هاي آن كشورها مي

151.( 
اي قرار اي و ناحيهلذا به اين نكته واقف مي شويم كه در باب ارسال وجه و اثرات آن، گاه مي بايست نگرش خود را منطقه

دهيم. در اين راستا آمارها نشان مي دهد كه اكثريت مهاجران ايراني، از اقشار تحصيل كرده و متمول هستند و تحت 
ه اند. لذا پول از طريق اين نوع مهاجران به ايران وارد نمي شود و بلعكس به داليل عنوان نيروي كار به مهاجرت دست نزد

يابد. آناني متعدد اقتصادي و تحصيلي، ارز از كشور خارج شود. اما فلسفه ي ارسال وجه، در مهاجرت نيروي كار معنا مي
ي خود را در تا از اين طريق خانوادهكه به دليل وضعيت بد اقتصادي منطقه و بيكاري در زادگاه، مهاجرت مي كنند 

 زادگاهشان تأمين نمايند.
اما مقصد عمده مهاجران كار ايراني، كشورهاي عربي حوزه خليج فارس است. نكته پراهميت اينجاست كه در گفتگو با 

مردم نواحي  درصد ايرانيان حاضر در كشورهاي عربي از 80نمايندگان كار ايران در امارات و كويت، عنوان شد بيش از 
جنوبي ايرانند. لذا مي توان انتظار داشت عمده وجه وارد شده به ايران از كشورهاي عربي به نواحي جنوبي ايران باشد. 

ميليون بخش كنيم. مبرهن است كه  70بنابراين نادرست است كه وجه وارد شده به ايران را سهم تمام ايرانيان بدانيم و بر
 نمايد.ور بسيار اثرگذار و مطالعه آن پراهميت مياين وجه بر مناطق جنوبي كش

در گفتگو با خليج روهاي الرستاني مشخص شد اين روزها، بازه ي معمول درآمد ايرانيان در كشورهاي عربي در سال بين 
ان در است. كه البته چنين درآمد هايي با توجه به رده هاي مختلف شغلي و نيز ميزان اقامت آن 5ميليون تومان 79تا  25

طول سال متغير است. بدين ترتيب شاگردان مغازه در سطوح مختلف، با آناني كه شريك كار و ديگراني كه شريك 
 سرمايه هستند درآمدهاي متفاوتي خواهند داشت.

درصد آن را  10به گفته خود مهاجران الرستاني حاضر در كشورهاي عربي  مردان جنوب عموماً از درآمد حاصله ، حدود 
 حداقلنمايند. لذاهايشان ارسال ميدهند و بقيه را جهت امرار معاش خانوادهمور روزمره خود در آن كشور اختصاص ميابه

                                                            
1. Ronald Skeldon 
2. Sylhet 
3. Kerala 
4. Guangdong, Fujian and Zhejiang 

 26300دالر و  8400تومان محاسبه شده است. لذا درآمدها بين  3000اين برآوردهاي درآمدي در زماني صورت پذيرفته كه هر دالر معادل . 5
 دالر است.
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 ميليون تومان در سال است. 22,5پول دريافتي خانواده هاي مهاجرين، در ايران حدود 
شود. مركز آمار ايران، آمار درآمد  ي ايرانيان در شهر و روستااما بد نيست اشاره اي به ميانگين كلي درآمدي همه

مشاهده مي كنيد. بر اين اساس، درآمد  3ارائه نموده است كه در شكل  1391را تا سال  1خانواده هاي شهري و روستايي
ميليون تومان برآورد 10رقم 1391ميليون تومان و درآمد روستائيان در سال  16,7، 1391خانوار شهري ايران در سال 

 شده است.
يك مقايسه ي ساده مي توان به نتايج مهم ارسال وجه به مناطق جنوبي ايران توسط مهاجرين در كشورهاي عربي واقف با 

شوند از شد. براين اساس، پايين ترين درآمد خانواده هاي مهاجرين در جنوب ايران، كه از طريق وجوه ارسالي، تأمين مي
باالتر است. اين نكته آنگاه اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم بيشتر ميانگين درآمد روستايي و حتي شهري كشور بسيار 

مهاجرين جنوب ايران در كشورهاي عربي، از روستاها و شهرهاي كوچك و محروم هستند و اگر حداقل درآمد آنها را با 
 برابري درآمدها بر مي خوريم. 2ميانگين درآمد روستايي ايران مقايسه نماييم، به فاصله ي 

 
 روند درآمد ساالنه ي خانوار شهري و روستايي ايران(به تومان) .3شكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1392منبع: مركز آمار ايران، 

 برآورد تعداد مهاجران ايراني در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس
د مهاجران يكي از معضالت مطالعه ي مهاجرت ايرانيان به كشورهاي عربي نبود آمارهاي رسمي و متقن در باب تعدا

هزار ايراني است كه در كشورهاي حوزه ي خليج  520است. برآورد نگارنده بر طبق آمارهاي رسمي از منابع مختلف عدد 
 فارس به كار و زندگي مشغولند. عمده ي اين ايرانيان درآمد خود را جهت خانواده هاي خود در ايران ارسال مي دارند.

 
 Gccشورهاي برآورد ايرانيان حاضر در ك. 8جدول 

 بحرين قطر كويت امارات
 )2002هزار نفر( 56حدود )2012هزار( 195 )2010هزار (140حدود  )2010هزار ( 130حدود 

                                                            
ابع ديگر درآمد خانوار عبارت است: از وجوه و ارزش پولي كاالها و خدماتي كه در برابر كار انجام شده يا سرمايه به كار افتاده و يا از طريق من .1

 )1392ار تعلق گرفته باشد.(مركز آمار ايران، هاي انتقالي و نظاير آن) به هريك از اعضاي خانو (حقوق بازنشستگي، درآمد حاصل از دارايي، دريافتي
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 CIA Factbook,2012 ،Encyclopedia of the)، 2010( )، كتاب سبز كويت2012منابع: نماينده كار ايران در امارات(

nations(2002) 
هزار نفر از اهالي جنوب ايران در  416برآورد مي شود  1كار ايران در كويت و امارات،با توجه به گفته نمايندگان 

ميليون  22,5هزار مهاجر، ساالنه رقم حداقلي  416هزار از   250كشورهاي عربي مشغول به كارند. حال اگر برآورد كنيم 
 م: خوريتومان را به ايران ارسال مي دارند، به يك عمليات ساده ي رياضي برمي

 تومان در هر سال        5,625,000,000=250,000*22,500,000
تومان) بخش  3000هزار ميليارد تومان در سال مي رسيم. حال اگر اين رقم را به دالر آزاد(معادل  5به رقم بيش از 

با نوسانات ارزهاي آيد. اين نكته را در نظر داشته باشيم كه نوسانات دالر دالر حاصل مي 1,875,000,000نماييم، رقم 
كشورهاي عربي همچون ريال و دينار نيز همراه خواهد بود و تغيير آنچناني در محاسبات ما به دالر پديد نخواهد آمد. لذا 
اگر هنگام مطالعه ي اين پژوهش ارزش دالر آمريكا به نسبت ريال ايران كم يا زياد گشته، به همان ميزان ديگر ارزهاي 

 ميليارد دالر تغييري نمي كند. 1,8ته است و لذا برآورد تقريبي منطقه نيز تغيير ياف

بنابراين برآورد، كه البته در گفتگو با نمايندگان كار ايران در كشورهاي عربي و نيز برخي معتمدين الرستاني بدست آمد، 
ضور تجار بزرگ ايراني در ميليارد دالر، وجه به جنوب كشور ارسال مي گردد. كه البته با توجه به ح 1,8ساالنه حداقل 

 5كشورهاي عربي و ارسال وجوه هنگفت آنان به ايران، اين رقم را مي توان تا سه برابر نيز پيش بيني نمود. يعني حدود 
 ميليارد دالر درسال؛ كه البته اين موضوع به محاسبات متقن تري نياز دارد.

 1,3بياندازيم (كه 2010ه وارده به ايران از خارج در سالحال اگر دوباره نگاهي به آمار بانك جهاني در باب كل وجو
 تواند باشد.ميليارد دالر برآورد شده بود)، مي توان حدس زد كه آمار بانك جهاني رقم باالتري مي

ي البته يكي از مهمترين داليل اين برآوردهاي نازل، وجود كانال غير رسمي ارسال وجه به ايران است. تحريم هاي گسترده
نكي عليه ايران موجب مي شود كه ايرانيانِ جنوب نتوانند وجوه خود را از طريق بانك هاي ايراني حاضر در كشورهاي با

عربي ارسال نمايند. لذا بهترين شيوه، ارسال از طريق صرافي ها است. البته اخيراً صرافي ها نيز به طور كامل از فعاليت 
ر اين صورت است كه ايرانيان كشورهاي عربي، به سختي و با ترفندهاي غيررسمي اند. دهاي مالي با ايران منع قانوني شده

 گوناگون وجوه خود را ارسال مي دارند.

 بحث. 4
هر چند نمي توان براي يك پديده ي اجتماعي و نتايج آن، براي جوامع مختلف نسخه ي واحدي پيچيد، اما پژوهش هاي 

ز كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند به كشورهاي كمترتوسعه يافته داراي بسياري نشان مي دهد كه جريان ارسال وجه ا
ها ي اين فرآيند، توانمند گشتن خانواده هاي مهاجرين در برابر محروميتاثرات مثبت بسياري است. شايد مهمترين نتيجه

 و شرايط بد اقتصادي زادگاه است.
مهاجرت مردم جنوب ايران، به كشورهاي ثروتمند عربي حوزه  بررسي آماري در باب مهاجرت الرستاني ها، و به طور كلي

كه اثرات اين مهاجرت و ارسال وجه ناشي از آن موجب شده است كه حداقل درآمد خانواده  خليج فارس، نشان مي دهد
د شهري هاي مهاجرين در مناطق محروم جنوب كشور، بيش از دو برابر ميانگين درآمد روستايي و باالتر از ميانگين درآم

 در ايران باشد.

                                                            
درصد ايرانيان حاضر در كشورهاي عربي از اهالي جنوب ايران  80پيشتر به نقل از نمايندگان كار ايران در كويت و امارات گفته شد كه حدود . 1

  مي باشند.
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مسلماً چنين درآمدهايي موجب رونق يافتن بازارها و ساخت و سازها در آن مناطق مي شود. پديد آمدن مشاغل متعدد و 
متنوع يكي ديگر از اثرات توانمند گشتن خانواده هاي مهاجرين خواهد شد. در اين صورت خانواده هاي غير مهاجر نيز با 

به وضعيت درآمدي مناسبي دست خواهند يافت و بدين ترتيب فقر و محروميت در اين جوامع اختيار كردن آن مشاغل 
 رو به كاهش خواهد نهاد.

الزم است در اين باب، مطالعات گسترده اي صورت پذيرد تا قوت ها و البته ضعف هاي اين پديده در نوار جنوبي كشور، 
كم و بيش درگير مهاجرت به كشورهاي عربي هستند  مشخص از خوزستان تا سيستان و بلوچستان، كه مردمان آنها 

 گردد.
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