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 چکیده 

های اقتصادی مختلفی برای توسعه این نواحی تدوین، تصویب آیند که سیاستمناطق مرزی، جزو مناطق محروم کشور به شمار می

زی، نسبت های مناطق مرهای مرزی است که بعنوان راهکاریی مطلوب جهت رفع محدودیتها، بازارچهو اجرا شده است. یکی از این سیاست

به مناطق مرکزی، توازن توسعه در مناطق مختلف و همچنین افزایش رفاه مردمان مناطق مرزنشین مورد توجه بسیاری از دولتمردان قرار 

های مرزی است. های مختلف اقتصادی در مناطق مرزی، با تاکید بر بازاچهگرفته است. این تحقیق در پی سنجش پیامدهای منفی سیاست

های اقتصادی در مناطق مرزی بانه و مریوان چه پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی سوال محوری این پژوهش این است که سیاستبنابراین 

ها و مطالعه جهان زیست مردمان و فرهنگی با خود به همراه داشته است. روش تحقیق کیفی و فن مصاحبه و مشاهده برای گردآوری داده

ای مورد استفاده قرار گرفته شده است. نمونه هدف این تحقیق شامل ها، روش نظریه زمینهست. برای تحلیل دادهاین منطقه انتخاب گردیده ا

ها مشغولند و همچنین ها و خود شهر به داد و ستد و مشاغل مرتبط با بازارچهسه دشته از افراد، دالالن و تجار شهری، افرادی که در بازارچه

 8نفر، گروه دوم  7اند. در گروه اول گیری هدفمند انتخاب شدهشوندگان بر اساس نمونهباشد. مصاحبهاز افراد می پا و فرهنگیانکاسبین خرده

اند. در بخش بندی شدهها در دو بخش توصیفی و تبینی، تحلیل و صورتنفر انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده 5نفر و در گروه سوم 

مقوله منفک شده از هم مورد   6ها اند و در بخش تبینی بر پایه مصاحبهن سن، تحصیالت مورد توصیف واقع شدههای توصیفی چوهاول، یافت

سهم مساوی به همه نداده است و  لحاظ اشتغالهای اقتصادی در مناطق مرزی از دهند که سیاستها نشان می. یافتهتحلیل قرار گرفته است

وضعیت افراد در اوایل به نسبت امروزه خیلی بهتر بود، ولی امروزه درآمد  بخش درآمداند. در آن سهم بردهبیشتر افراد دارای نفوذ و قدرت از 

تر شده است، ولی باز به دلیل گنرهای اقتصادی کمبه نسبت قبل از اجرای سیاست قاچاق کاالآنان به شدت کاهش پیدا کرده است. 

ه شدت تحت پا بخرده صنعتی -مشاغل تولیدیین نرفته است و کماکان کم و بیش ادامه دارد. ها قاچاق از بچون بستن بازارچه یهایسیاست

است، که  بحث افت کمی و کیفی تحصیالت جوانانها، تاثیر و تحلیل رفته است و رشدی منفی داشته است. یکی دیگر از پیامدهای این سیاست

یابی پولی ذهنیتهای اقتصادی، بحث اجتماعی ست. از دیگر پیامدهای منفی سیاستشدت آن با اوج رونق بازار و تجارت مرزی همزمان بوده ا

اجتماعی و قدرتمند شدن بدل شده است. مقوله هسته  شأنپول و مالکیت فردی به یکی از علل وجودی ارزش و این نواحی است که  مردمان

 مرزنشینان صورت بندی شده است.ی اقتصادی شکنندگی زندگنیز با توجه به دیگر مقوالت و مشمولیت آنان تحت عنوان 

 های مرزی، اشتغال، مناطق مرزی کردستانهای اقتصادی، بازارچهسیاست واژگان کلیدی:
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 مقدمه و طرح مساله

یکی از شروط اصلی حاکمیت یک کشور، وجود مرزهای مستحکم، استقالل سیاسی و مرزهای یکپارچه تحت لوای ملت 

عالوه بر  با رویکرد جدید نسبت به این امر مهم، نماید.کپارچگی در ثبات ملی نقش مهمی ایفا میباشد. حفظ وحدت و یمی

اهداف سیاسی )حفظ انسجام ملی(، وظیفه دیگر دولت در برابر ملت، ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی آنان در سطح مطلوب، 

باشد. برای دستیابی به چنین اهدافی، الزم است که به جمعی می توزیع عادالنه ثروت و منابع، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد وفاق

های اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن در ابعاد خرد و کالن توجه هر منطقه با عنایت به ویژگی

مناطق منزوی به شمار  مناسب مبذول گردد. غالب مناطق مرزنشین به دلیل شرایط طبیعی و ماهیت توسعه نیافتگی در زمره

های مناطق مرزی به دلیل قرار گرفتن در جاهای کوهستانی و بیابانی و نداشتن زمینبدین معنا (. ۳۱8۱روند )محمودی، می

 ساز مشکالت زیادیزمینه شرایط اقلیمی نامناسب ، پراکندگی جمعیت وبودندور افتادگی و در حاشیه ، مرغوب برای کشاورزی

افراد و ، نبود درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه و پایین بودن وضعیت رفاهی به حاشیه رانده شدناز قبیل  برای ساکنان آن،

 (. ۳۱7۱)وزارت بازرگانی، مواردی از این قبیل است 

های مرزی تاسیسی بازارچه، مورد عنایت دولت ایران و اکثریت دولتمردان دیگر قرار گرفت جهت رفع این معضالتآنچه 

بالندگی و حرکت در مسیر توسعه این مناطق تمرکز بر روی مبادالت بازرگانی و داشت که، است. منطق پس این دیدگاه بیان می

تواند به عنوان دروازهای اقتصادی عمل کرده و محرک خوبی برای افزایش مبادالت رسمی، شکوفایی ایجاد بازارچه های مرزی می

دهی سودهای تجاری، افزایش ها، جهتای، تثبیت قیمتهو توسعه بازارهای بین منطق هاهای نسبی و گسترش همکاریمزیت

ها ضعف اقتصادی موجود در این بازارچه (.۳۱۱۳؛ زرقانی، ۳۱8۱اشتغالی و رفاه برای جامعه روستایی مرزنشین باشد )کامران، 

. همچنین با پخش منافع توسعه به مناطق نمایندمحدوده مرزها را جبران و از خالی شدن روستاهای حاشیه مرزها جلوگیری می

ای کردن چنین مبادالت و جریان از این رو برنامه (.11۳۳، ۳پالگردد )پیرامون، زمینه ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها می

د امنیت هایی در نوع خود به توسعه و گسترش بازارهای محلی، ایجاد صلح و ثبات در مناطق مرزنشین و باالخره بهبو

 (. ۳۱8۱وزیرساختها و خدمات مورد نیاز منطقه را به همراه می آورد )مراتب، 

اساسی در ترقی و پیشرفت توسعة اقتصادی نواحی مرزی، بهبود استانداردهای  تواند نقشیاقتصاد مناطق مرزی میچون 

های بیشتر بین نواحی ، تسریع همکاریزندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر

در مرزهای اکثر کشورهای در حالی ( به مرور و در چارچوب این دید و سیاست اقتصادی 111۱، 1د )چاندویتمرزی داشته باشن

ه کشید کو این استالل ر با خود یدک می. شدیتوسعه، سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادالت مرزی تامین م

ای مفید بوده است. کشورهایی که های منطقهین گونه مبادالت، هم در جهت توسعه محلی و هم برای توسعه تجارت و همکاریا

دارای سطح باالیی از آزادی در تجارت هستند، معموالً ثروتمندتر از سایر کشورها هستند. بنابراین تجارت می تواند فقر را 

اما آنچه مساله ساز بوده . (1117 ،۱آزادی را به میزان بسیار زیادی افزایش دهد )فانگا فانگاشناسایی، نابرابری ها را کاهش و 

توان نمودهایی از بیکاری گسترده، اشتغال کاذب و رو به اقتصاد های مرزی است؛ که به روشنی میهای مابعد بازارچهسیاست

خواری، عدم چارچوبی مشخص برای توسعه به علت رانت های عمیق طبقاتی؛سیاه، فرسایش رفتن حوزه فرهنگ، ایجاد شکاف

ارتباط سالم و که درصدد بود  را اهداف بازارچه های مرزییافتگی و در نتیجه توسعه نیافتگی این مناطق اشاره کرد؛ که به کلی 

ی استعداد محلی، مستمر تجاری با کشورهای همسایه، ایجاد رونق اقتصادی، باال بردن ضریب امنیتی مرزهای کشور، شکوفای
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و همچنین  ایجاد و گسترش مشاغل مولد و افزایش رفاه مرزها و توسعه مناسبات سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه

شواهد با خود به ارمغان آورد، به کلی دستخوش تغییر کرد.  (۳۱7۳)آیین نامه بازارچه های مرزی، جلوگیری از قاچاق کاال را 

نسبی اقتصاد سیاه آن کشور، کاهش  ییافتگی کشوری بیشتر باشد، اندازهی توسعهکه هر چه درجهتجربی، حکایت از آن دارد 

 (، که در این مناطق شاهد نتیجه معکوسی هستیم. 1115، ۱بد )اچیندریامی

ه ایم؛ بهای اقصادی دولت در قبال مناطق مرزی که در طول چندین دهه شاهد آن بودهارزیابی سیاست بنابراین برای

های پنهان آن را شناسایی نمود و دستاوردهای امروزی را در توان در زیست جهان مردم آن مناطق وارد شد و الیهدرستی می

های بانه انداز و اهداف اجرای این عمل اقتصادی مرزی قرار داد و زندگی مردم آن نوحی را ترسیم کرد. در شهرستانمقابل چشم

های مرزی مریوان و بانه از قبیل باشماق، بازارچههای مرزی مورد اجرا قرار گرفت. نای بازارچههای بر مبو مریوان نیز سیاست

هایی هستند که با هدف افزایش رفاه در باشند، از جمله بازارچهمرز با کشور عراق میکه همبند چنار  و سیرانوران، کانیدره

و تبیین ارکت مشاهدانه از زیست مردم این نواحی و تجربه زیسته به اند. حال مشمناطق مرزی استان کردستان تأسیس گردیده

های اقتصادی بر روی توسعه این نواحی و پیمادهای توسعه مطلوب سیاستچگونگی کارکرد و عملکرد، میزان و کیفیت اثرگذاری 

دور شدن از ماهیت اولیه به الزم است ذکر شود هدف از این جستار نگاه انتقادی به عنوان مسئله اصلی این پژوهشی است. 

ها تنها ابعاد مند بودن پیامدها آن است. بنابراین ادعا بر این اسن نیست که دستاورد کلی سیاستمسئلههای اقتصادی و سیاست

اصلی این  سؤالجانبه نگرانه نتایجی اشتباه در بر خواهد داشت. بنابراین در راستای این رویکرد منفی است. که این دید یک

های اقتصادی در مناطق مرزی چه پیامدهای منفی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و : سیاستبه شرح زیر مطرح هست حقیقت

 فرهنگی داشته است؟

 

 اهداف تحقیق

های اقتصادی در ی دیدگاه و ذهنیات مردم شهرستان بانه و مریوان در خصوص پیامدهای منفی سیاستمعنا کاوهدف اصلی تحقیق حاضر 

 است.  قبال آن

 عالوه بر این اهداف جزئی این پژوهش عبارتند از:

 حوزه معیشت و درآمدهای اقتصادی در شناخت پیامدهای منفی سیاست 

 های اقتصادی در حوزه آموزششناخت پیامدهای منفی سیاست 

 هاهای اقتصادی در حوزه تغییر ارزششناخت پیامدهای منفی سیاست 

 قتصادی در حوزه داد و ستد غیررسمیهای اشناخت پیامدهای منفی سیاست 

 

 پیشینه تجربی تحقیق 

نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی دیدگاه دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه در خصوص ( در پایان۳۱۱۳رمضانی)

 یجتاست. نآموزان برای ادامه تحصیل پرداخته اهای مریوان و بانه بر وضعیت تحصیلی دانشنقش مناطق تجاری مرزی در شهر

 ینا .دانش آموزان وجود دارد یلیتحص یشرفتاشتغال به کار با پ یزانم یانم یداریکه ارتباط معن بودهآن  یدپژوهش مؤ یکل

( در رساله ۳۱۱۱باینگانی) دانش آموزان رابطه معکوس وجود دارد. یشرفتپ یزهانگ یزانم واشتغال به کار  بیننشان داد که  یجنتا

ی تغییرات اقتصادی و پیامدهای فرهنگی در مناطق کردنشین با روش اتنوگرافی انتقادی شناختجامعهعه دکتری خود به مطال
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توان با تاکید بیان کرد، های مختلفی در این جستار مورد بررسی قرار گرفته؛ آنچه که در حوزه آموزشی میپرداخته است. حوزه

( به ۳۱۱5طقه بانه است؛ به نوعی که محسوس و آشاکار است. احمدی )کم شدن اقتدار فرهنگیان و افزایش ترک تحصیالن در من

دهد که در طول نشاختی هژمونی بازار و تحصیالت جوانان شهرستان بانه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میتبیین جامعه

از بازار پذیرفته است، ولی در المللی تاثیرات منفی سک دهه تحصیالت جوانان به مدد علل ساختاری دیگر چون آموزش و بین

چندان سال اخیر با توجه به کاهش رونق تجارت مرزی، کشش تحصیالت نیز بیشتر شده است؛ عالوه بر این نه تنها فرهنگیان 

های ( به بررسی تأثیر بازارچه۳۱۱1زاده سال )اند. عبدهاند، بلکه افراد فقیر در هر قشر موطد طرد واقع شدهمورد طرد قرار نگرفته

های مرزی و روستاهای منتخب شهرستان مریوان پرداخته مرزی بر کیفیت زندگی روستائیان مرزنشین مورد مطالعه: بازارچه

های خاصی از مرزنشینان های این تحقیق نشان از آن است که در شرایط کنونی به صورت نابرابر، فقط گروهاست. یافته

برند، لذا باید سازوکارهای ممکن جهت افزایش ها سود میمزایای تأسیس بازارچه )شهرنشینان و تاجران یا صاحب بارها( از

تحلیل کارکرد بازارچه "(، در پژوهشی با عنوان ۳۱88کامران و همکارانش )ها فراهم گردد. مشارکت روستاها در فعالیت بازارچه

دارند که مسئولین و مردم محلی صورت گرفته، اذعان میای و از طریق مصاحبه که با استفاده از منابع کتابخانه "مرزی باجگیران

که اهداف اصلی ایجاد آن، جلوگیری از مهاجرت و قاچاق کاال بوده، ولی این بازارچه نتوانسته است به این این بازارچه، با وجود آن

اند. یعنی با ارچه استفاده کردهروستای دارای سکنه بخش، از این باز ۱۱روستا از  ۱که تاکنون فقط  اهداف خود برسد. به طوری

کننده، ایجاد دور شدن از مرکز بخش، تأثیرات بازارچه کم و حتی به صفر رسیده است. هر چند که مردم روستاهای استفاده

 (،۳۱۱۳کنند اما این بازارچه در زمینه کاهش یا قاچاق کاال موفق عمل نکرده است. شرافت و یاری )بازارچه را مفید ارزیابی می

، به "های مرزی در توسعه روستایی مناطق مرزی، مورد مطالعه: بازارچه مرزی مهراندر تحقیق خود تحت عنوان نقش بازارچه

های مرزی به توسعه روستایی مناطق مرزی کمک شایانی کرده است. این مطالعه از نوع پیمایشی اند که بازارچهاین اشاره کرده

هد که بازارچه مرزی مهران باعث افزایش اشتغال، کاهش مهاجرت، افزایش درآمد و بهبود دبوده است. نتایج تحقیق نشان می

ارزیابی اثرات اقتصادی "ای با عنوان (، بررسی۳۱87کیفیت زندگی ساکنین روستاهای مجاور شده است. افتخاری و همکاران )

اند. نتایج بدست آمده در این تحقیق حاکی از ام دادهانج "های توسعه در مناطق مرزی استان کرمانشاههای مرزی بازتاببازارچه

در تحقیقی با عنوان  5آسِنتهآن است که بازارچه توانسته است اثرات اقتصادی مثبتی بر روی مناطق پیرامون خود بر جای گذارد. 

در آکرا و غنا( در سال  )تجارت مرزی زنان مرزنشین "های مرتبط با سالمت زنان در اقتصاد غیر رسمیپرده برداشتن از چالش"

باشند و در است که اکثر کارگران بخش غیر رسمی شهری فاقد بهداشت اولیه، امنیت اجتماعی و خدمات می بیان کرده 11۳1

که گیرند. با وجود اینبرند. زنان مشغول تجارت مرزی هم جزو این گروه قرار میمحیط ناسالم و پرخطر محیط زیست به سر می

همی در اقتصاد هم داشته باشند اما باید گفت که در موقعیت شغلی خود با خطرات بهداشتی زیادی مواجه هستند. ها نقش مآن

ها از قبیل: بدن درد، درد پشت و پاها در ترین بیماریاند که زنان در رابطه با سالمت جسمی، با شایعها به این نتیجه رسیدهآن

ها همچنین در راه تجارت توسط شود. آنها افزوده میروز به روز به مشکالت روانی آن های طوالنی روز گرفتارند. همچنینساعت

 گیرند.دزدان مسلّح و مشتریان غیر قابل اعتماد مورد اذیت و آزار قرار می

 

 روش تحقیق

مند ها و تعامالت انسانی به حدی است، که هر محیط جدید نیازبینی ناپذیری و در عین حال فریبندگی کنشپیش

 پژوهش سؤال نوع و ماهیت کمی یا کیفیمانند  به روشی هر انتخاب در ترین دلیلفلیک، مهم نظر ازهای جدید است. تبیین
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: ۳۱۱1باشد )فلیک،  افراد تجربه یا ماهیت معنی ادراک دنبال به مناسب است که پژوهشی برای کیفی نوعی که رویکردبه است.

اهیت و تفهمی بودن موضوع، که به زندگی و تجربه زیسته ساکنان مناطق مرزی در امتداد در این مقاله با توجه به م(. ۳۱

های عمومی و حساس مربوط است، اهداف، ضرورت و مطالعه عمیق و پردازد و در صحنههای اقتصادی در آن نواحی میسیاست

کنشگرانی فعال، هوشیار و عمدتًا مسلط  جانبه آن از روش کیفی استفاده شده است. این رویکرد مصاحبه شوندگان راهمه

بیند. این روش بیش از آنکه تعمیمی باشد، انعکاس دهنده مفاهیم های اجتماعی عینی و حاالت درونی خود میبرساخت

هایی که کمتر بدان توجه شده و کمتر ناشناخته است و در اکتشاف مسایل و نکات جدید در رابطه با موضوعات مختلف و حوزه

های (. زمانی که موضوع به خوبی تعریف نشده و دامنه و توالی فعالیت1111، 7و اسکات 6اده شده، کابرد دارد )دارلینگتونبسط د

مربوط به موضوع مورد مطالعه، ناشناخته است و همچنین تجارب زیسته و فهم افراد درگیر با مسئله خاص اجتماعی در کانون 

به یک معنا کشف تصویر ذهنی و  تاثیر کیفی تخاذ رویکرد کیفی ضروری است. شناختی، اتوجه محقق است، از حیث روش

عنوان کنشگران بدون توجه به زیست جهان آنان و محتواهای نهانی پوشش خود های اقتصادی بر زندگی مردم بهسیاست

های در مناطق مرزی، از فنهای اقتصادی بنابراین با توجه به هدف اصلی؛ تبیین پیامدهای منفی سیاستنیست.  ریپذامکان

باشد. از آنجایی که محققان های مورد اشاره میآوری داده استفاده بعمل آمده است. مشاهده یکی از روشژرفانگر نیز برای جمع

اند، مشاهده و مشاهده های دیگری در این نواحی به انجام رساندهبه انحای مختلف با مناطق مرزی در ارتباط بوده و پژوهش

یکی دیگر از فنون آوری اطالعات است. رکتی )به معنای تجربه گذران معیشت در این نواحی( از ابعاد اصلی فن جمعمشا

های شفاهی از مصاحبه استفاده شده است. آوری دادهباشد. به طوری که برای جمعآوری داده در این جستار مصاحبه میجمع

شود. در این روش بین پژوهشگر و پاسخگو در مورد ر پژوهش کیفی استفاده میها دآوری دادهترین شکل که در جمعیعنی رایج

: ۳۱۱1شود که منتج آن گفتگویی هدفمند است )ازکیا و ایمانی، و شخصی برقرار می روبرو، ارتباط موردنظرهای پرسش تکتک

عنوان ه و از آنجایی که از مصاحبه بهاز قبل طراحی گردید سؤاالت(. در تحقیق حاضر برای انجام مصاحبه و هدایت آن 71-7۳

های باز و نیمه ساخت یافته مورد استفاده قرار گرفته است. برای راهبرد اصلی گردآوری داده استفاده شده است، پرسش

ی، با کننده، به جای انتخاب تصادفبدین معنا که افراد مشارکتگیری هدفمند استفاده بعمل آمده است. ها از نمونهآوری دادهجمع

. در مورد اینکه چه کسانی باید مورد مشاهده یا مصاحبه اندشان نسبت به پدیده مورد مطالعه انتخاب شدههایتوجه به ویژگی

های سوالی جستار رجوع کرد. اگرچه بعدها ممکن است تغییراتی در این خصوص ایجاد شود. گیقرار گیرند؛ باید به اهداف و ویژ

ها و غیره انجام شد. بدین ترتیب با رعایت اشباع چههای مختلفی از جمله مغازه، خود بازارا افراد در مکاندر این مطالعه مصاحبه ب

نفر در  8جوان مجرد که به کار تجارت در شهر، مشغول بودند و  7نفر ادامه پیدا کرد. از این تعداد  11تا  هانظری مصاحبه

های دیگری )چون مشاورین، شد، مابقی موردهای نمونه از صنفین و متاهلی میها مشغول به کار بودند که شامل مجردبازارچه

سال قرار داشتند. نحوه انتخاب این افراد بدین  ۳5-۱1اند. افراد نمونه در محدوده سنی کاسب و حتی محصیلن( انتخاب شده

ت؛ تا بازاریان شهری، افراد شاغل در هایی صورت گرفته اسشکل بوده که از هر صنفی با توجه به نمونه بودن سوژه انتخاب

های اقتصادی در آن به پیامدهای سیاست هاها، صنف فرهنگی، محصلین، دیگر کاسبین شامل شوند. تقابل این ذهنیتبازرچه

شوندگان در کل مسیر تحلیل و حتی دهد. بدین صورت دیدگاه مصاحبههای اعتبار این پژوهش را تشکیل مینواحی یکی از پایه

ها به اشباع نظری ادامه یافت. الزم به ذکر است عینک ها تا رسیدن دادهگرفت. فرایند مصاحبهها در مقابل هم قرا میوشتن دادهن

ها و تفسیرهای ای است. محققین برساختهشناسی و نظریه زمینهمورد استفاده در این تحقیق  مرکب از نحله انتقادی در روش
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سطر به سطر  ؛هاتحلیل دادهاند. در اقتصادی با دید انتقادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادههای کنشگران را، از سیاست

های مختلف اقتصادی، آموزشی به نام اند و مفاهیمی استخراج و کدبندی و در زیر مجموعهها مورد کدبندی واقع گرفتهمصاحبه

مقوله  6های مرتبط تعداد از ترکیب تعداد این مفاهیم در زیر مقولهبدین معنا  اند.بندی و مورد تحلیل قرار گرفتهمقوله دسته

که به طور ویژه مدلی پیامدی است،  ۳پیامدی با مقول هسته زیست جهان اقتصادی مرزنشینان استخراج شده است و در مدل 

محققان در کنار تحلیل  همراه با تجربه زیسته و مشاهدهها، محتوایی و مفهومی مصاحبه واکاویترسیم شده اند. همچنین 

 خورد. ها در سطور مختلف به چشم میمقوله

 

 های تحقیقیافته

 توصیفی

درصد از افراد مورد مشارکت تنها در  ۱5نفر مجرد بودند.   6و تعداد   %71نفر متاهل معادل  ۳۱از تعداد افراد مورد مشارکت 

دردصد از افراد درگیر بازار در  ۱1سال بود.   8/۱۱سن آنان  شهر به معنای کالبدی آن مشغول به تجارت بودند؛ که میانگین

سال بود.  1/۱6ها و خود شهر به داد و ستد مشغول بودند، میانگین این افراد نسبت به گروه اول اندکی کمتر یعنی معادل بازارچه

شد که میانگین سن را شامل می نفر از قشر فرهنگی ۱نفر صنعتی( و  1درصد نیز افراد مورد مشارکت نیز از صنف کاسب ) 15

تنها مدرک لیسانس و به  %۱1نفر ، معادل  6سال بود. الزم است ذکر شود که در هر سه گروه تعداد  ۱/۱۱این دسته از افراد نیز 

 باالتر داشتند که آن هم یشتر از گروه فرهنگی بود. 

 

 استنباطی

 های اقتصادی و وضعیت درآمد مرزنشینانسیاست 

های ی نه چندان دور، مردمان نواحی مرزی به جهت نداشتن کشاورزی مطلوب و عدم برخورداری از فرصتادر گذشته

اند که این امر تأثیر ی سنتی یا قاچاق در مرزهای غیر رسمی بودهاقتصادی دیگر در منطقه مجبور به تجارت مرزی به شیوه

 8ی تجاری از نگاه آنان پیامدهای مثبت و منفیاین شیوه گیری اقتصادی غیر رسمی در منطقه داشته است.شگرفی بر شکل

 باشد.زیادی برای روستائیان مرزنشین در پی داشته است که خود جای بحث و بررسی می

کار مرز و تجارت مرزی »گوید: یکی از افراد ساکن در نواحی مرزی شهرستان مریوان در این زمینه چنین می "کامران"

که کنترل گردید یعنی زمانیسال قبل خیلی رونق داشت و پول زیادی نصیب افراد مرزنشین می 5-6به طور غیر رسمی حدود 

گرفت. هم میشه گفت خوب بود هم بد، از آن جهت که برای مردم شغل ایجاد شده بود و درآمد و نظارتی روی آن صورت نمی

شکند و زی معدود افرادی س.دهای کالن را به جیب میخوبی داشتند، خوب بود ولی االن کمتر شده است. هر چند با پارتی با

 ساله(.  13)کامران، « مابقی زندگی بخور و نمیری دارند و ناراضی هستند

ای غیر رسمی اشتغال داشتند که سود خوبی هم پس در طی چند سال گذشته، مردم اطراف مرز به کار تجارت به شیوه  

گیری انتظاراتی بیش از حد در میان آنان شد که با قطع و صورت گرفتن کنترل بر نصیب آنان گردید که این امر خود سبب شکل

هایی به جهت نداشتن درآمد در میان مردم مرزنشین به وجود آورده است. دولت به جهت ساماندهی آن توسط دولت، نارضایتی

کشور گرفت که طی آن افراد ساکن در روستاهای هایی رسمی اما موقتی در روستاهای مرزی به کار آنان، تصمیم به ایجاد بازارچه

اند( برخوردار گشتند. وری )مخصوص سرپرستان خانوار و افرادی که خدمت سربازی را انجام دادههای پیلهاطراف مرز از دفترچه
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ال را دارند. اما با ها مجوز وارد کردن کاباشند که در روزهای زوج و فرد هر یک از آنهای آبی و زرد میها به رنگاین دفترچه

 شود. ها هر زمان وضعیت به شدتر بدتر میهای در پیش گرفته شده و بستن بازارچهسیاست

که قاچاق به دلیل این»دهد: مرزی شهرستان مریوان در این مورد چنین توضیح می مشغول به کار در بازاچه "عزیز"

-ای رسمی اما موقتی میچنار که بازارچهزیاد بود، بازارچه کانی ی مرزی این روستاکاال در طی چند سال گذشته در محدوده

باشد توسط استانداری، فرمانداری و با هماهنگی هنگ مرزی در منطقه دایر شد، تا واردات از طریق آن به صورت رسمی و 

نفر در روزهای زوج و  0555نفر نیروی شاغل در روستاهای اطراف را دارد که  5555قانونی صورت گیرد. این بازارچه ظرفیت 

وری خود مجاز به وارد کردن کاال از مرز هستند. این مرز در گذشته تأثیر های پیلهنفر دیگر در روزهای فرد و با دفترچه 0555

شود تا حدود زیادی هایی که بر واردات کاال اعمال میزیادی بر تأمین معیشت مردم داشته است. اما اکنون به دلیل محدودیت

کنند که این بری مینفر کول 355هایی را بدنبال داشته است. االن روزانه چیزی حدود رآمد مردم کاسته شده که نارضایتیاز د

وری است هر بار که نوبت به او برسد که معموالً در که دارای دفترچه پیلهرقم در گذشته خیلی زیاد بود. در این بازارچه کسی

باشد. در ازای وارد کردن این مقدار کاال کیلو گرم کاال می 055د، هر بار مجاز به وارد کردن بار نوبت داشته باش 1ماه شاید 

گردد. اگر تومان از آن، بابت پول فیش به حساب فرمانداری کسر می 0555کند که تومان پول از صاحب بار دریافت می 00555

تومان نیز از این مبلغ،  0555بار تحویل دهد. د تا بار را به صاحببر بدهتومان باید حق کول 5555کسی نتواند بار را جابجا کند 

-تومان می 06555گردد که مانده پول افراد روستایی مرزنشین دارای دفترچه جمعاً برابر با جهت کرایه ماشین از آن کسر می

یست. جدا از این بعضی وقتا این باشد که به نظر خودشان خیلی مبلغ ناچیزی است که قابل قیاس با درآمدهای حاصله گذشته ن

 ساله(. 00)عزیز، « کندها نیز بسته خواهند شد و به کلی درآمد مردم رو کاهش پیدا میبازارچه

ها به شدت کاهش پیدا کرده است و چه از مصاحبه افراد مشاهده می شود، وضعیت درآمدی مردم با تاسس بازارچهچنان

 .در نتیجه معیشت آنان مختل شده است

کند. اگر بخواهیم به درستی وضعیت درآمدی مردم را بحث کنیم، رحمان مشغول به کار تجارت در شهرستان بانه بیان می»    

های اقتصادی باید به تقسیم بندی دوگانه خیلی کلی دست بزنیم. افرادی که با نفوذ خود درآمد واقعا کالنی با این سیاست

یکی دیگر از افراد مشارکت کننده سال(.  16)رحمان، « بخور و نمیری را دارند کنند و افرادی که تنها زندگیکسب می

اگر پول و نفوذ داشته باشی، واقعا درآمد خوبی خواهی داشت؛ ولی اگر پول تجارت نداشته باشی، اگر نوبتت » کرداشاره می

  ساله(. 00)توفیق، « برسه میتونی کولبری کنی و یا اینکه داخل شهر دستفروش بشی

 

 های اقتصادی و وضعیت اشتغال مرزنشینانسیاست 

ها را وادار به کار تجارت مرزی نموده است. در مناطق مرزی فقر و فشارهای اقتصادی در زندگی مردم عاملی است که آن

 باشد کهی معیشتی و منبع درآمد، متغیری میاش به عنوان یک شیوهای رسمی و چه غیر رسمیاین تجارت چه به شیوه

ای بدنبال داشته است. اهمیت این پدیده در سطح خرد وکالن قابل مطرح است. در سطح خرد، مجموعه پیامدهای مثبت و منفی

کاالها و نیازهای ضروری زندگی مردم محرکی جهت برقراری مبادله میان مرزی به جهت رفع نیازهای مذکور بوده است. در 

گردد که بنابر منافع و مصالح ملی و ها مطرح میهای سیاسی و اقتصادی دولتیها و حسابگرگیریسطح کالن نیز بحث تصمیم

های مرزی، ایجاد شغل چه به صورت گردد. یکی از اهداف ایجاد و گسترش بازارچههای خاص دنبال میگذاریدر قالب سیاست

ما نحوه تخصیص این اشتغال و نتایج مستقیم و چه غیر مستقیم برای افرادی است که در منطقه محروم مرزی ساکن هستند. ا

که در ( در منطقه مریوان، چنان۳۱۱1زاده )ها اهمیت فراونی دارد. طبق نتایج تحقیق عبدههای مابعد تاسیسی بازارچهسیاست



 

 وری و کولبری و مشاغلی از این قبیل( نشان داده شده است، بیشتر افراد بی قدرت روستا و شهری به کارهای پیله۳جدول )

 اند. های اقتصادی دولت نفع زیادی بردهای معدودی از سیاستمشول به کارند و تنها عده

: شغل افراد ساکن مناطق مرزی روستایی شهرستان مریوان 3جدول  

 شغل هاروستاهای تحت تاثیر بازارچه

 فراوانی درصد معتبر

 تاجر ۳ 1.8

 کارگر بازارچه 17 ۱/1۳

 پیله ور ۱ ۳/۱

 نندهرا ۳8 1/۳۱

 جمع کل 51 ۱/۱۱
 (۳۱۱1منبع: عبده زاده )                                      

های توان نمودی از نابرابری وضعیت اشتغال مناسب را بعنوان پیامدهی از سیاستشود؛ به درستی میچه مشاهده میچنان

این تحقیق نیز در دو شهرستان موید چنین نتایجی های ها در مناطق روستایی مشاهده کرد. مصاحبهاقتصادی تاسیس بازارچه

ی مرزنشینان، مرز رسمی باشماق مریوان از ابتدای شروع به کار تاکنون بیشترین منفعتش نصیب تاجران، است.  بنا به گفته

 :کردهای همجوار شده است. عبدهلل بیان میشهرنشینان ثروتمند و افراد ساکن در استان

ها سهم یکسانی بردند. نه اصال اینجوری نیست، خصوصا در این دو سال اقتصادی بازارچه از این سیاستفکر میکنی همه »     

« کنندها خیلی دچار محرومیت میاخیر، شکافها بین افراد دارا و ندار خیلی بیشتر از گذشته شده است و مردم با مقایسه

 ساله(. 15)عبدهلل، 

اند. طاهر در ای از آن نبردهبری یا تخلیه و بارگیری کاالها بهرهها غیر از کارگری، کولازارچهافراد ساکن در روستاهای اطراف ب    

 گوید: این زمینه چنین می

قدرت پول و بیمرز رسمی باشماق تأثیری آنچنانی در بهبود زندگی ما و ایجاد اشتغال برای روستائیان و حتی شهرهای بی»   

روستا و شهرنشینان بی پول روزانه جهت کارگری و تخلیه و بارگیری کاالها به صورت روزمزد در نداشته است. بعضی از افراد 

شود روی آن زیاد حساب کرد و باید گفت که سود اصلی آن به تاجران و صاحب آن مشغول به کار هستند. پس در کل نمی

توانیم ای نداریم پس جایگاهی از این باالتر هم نمیرسد چون ما سرمایهبارهای شهری و روستایی ثروتمند و صاحب نفوذ می

 ساله(. 04)طاهر، « در آن داشته باشیم

 .های هیمن نیز در شهرستان بانه در تایید این دید استگفته    

بدون شک وضعیت اشتغال مردم شهرستان بانه نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است؛ ولی باور کنید؛ این فقط در اوایل »   

کشی و باربری، ود، االن باید صاحب پول و قدرتمند باشی تا بتوانی اشتغال خوبی داشته باشی، وگرنه باید فقط کولب

به نسبت » کردی:ی دیگر از افراد مورد مصاحبه تاکبد میساله(.  15)هیمن، « هایی از این قبیل انجام بدیفروشی و شغلدست

داران و صاحب سرمایه اقتصادی و قدرتمند ا اشتغال و وضعیت شغلی به دو دسته پولنشینی واقعهای مرزاولیه تاسیس بازارچه

 ساله(.  16)رسول، « پول تقسیم شده استو قشر ضعیف و بی

 

 

 

 



 

 های اقتصادی و قاچاق کاالسیاست 

و کاالهای  پدیده قاچاق در مناطق مرزی به صورت طبیعی و در شرایط غیرعادی اقتصادی، اغلب شامل کاالهای نامشروع

ی عواملی از جمله کاهش قدرت خرید متقاضیان، باال مشروع، ولی ممنوع است. قاچاق کاال در شهرستان مریوان و بانه نیز زاده

باشد و در شرایط عادی حاصل بودن قیمت واردات کاال، عدم کنترل و انسداد مرزها، وضعیت بد مردم مرزنشین و بیکاری می

های مرزی، جلوگیری از رواج بازارهای غیررسمی از باشد. یکی از اهداف تأسیس بازارچهها میتر آنعمل سودجویان و طمع بیش

دهد که ورود کاالی غیرقانونی از طریق باشد و لیکن واقعیت نشان میجمله قاچاق کاال و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی می

به دهد که ها به خوبی نشان میرسی در تحقیق حاضر، مصاحبهدر مناطق مورد برچنان ادامه دارد.معبرهای مختلف مرزی هم

هایی های مناسب جهت کشاورزی، در برههدلیل وجود پدیده بیکاری و نداشتن امنیت شغلی و همچنین عدم برخورداری از زمین

گرایش مردم به قاچاق کاال  اند. بیکاری یکی از دالیل اصلیمردم جهت امرار معاش خود از سر ناچاری روی به قاچاق کاال آورنده

 باشد. باشد. این عامل خود ماحصل رابطه یک مجموعه چند علیتی میدر نوار مرزی می

-در سالیان گذشته شغلی در این منطقه نبود که ما را از قاچاق کاال روی»گوید: در زمینه قاچاق کاال چنین می "حسن"

تر بود اما هرچند زیاد تمایل اریم. درآمد این کار از شغل کارگری به صرفهگردان کند، کشاورزی خوبی هم نداشتیم، االن هم ند

ها تحت های بازارچهبه انجام آن نداشتیم ولی از سر ناچاری بود چون شغلی دیگر نداشتیم. اما باید بگم از وقتی که فعالیت

حدودی سر وسامان گرفته پدیده قاچاق کاهش وری تا های پیلهکنترل نیروهای نظامی قرار گرفته و کار مرز با دادن دفترچه

  ساله(. 10)حسن « یافته است 

ها به شدت کاهش پیدا کرده بود، ولی به مرور الزم است یادرآور شویم که قاچاق کاال به نسبت گذشته با سیاست بازارچه

های اند و از راهکاال بار دیگر روی آورده ها سود می برند، مردم به قاچاقهای دیگری که محدود افرادی از بازارچهبا گسترش رانت

 .کنندهای مختلفی وارد میمختلف کاال

کند که: امروز با تاکید به نسبت گذشته قاچاق کاال وجود ندارد ولی به حد صفر نرسیده در این بابت بیان می "هیوا"  

به اصطالح طایفه بودن سود و سود بازی در  بینیم که چقد کاال به صورت قاچاق وارد می شود. این یکی به دلیلاست و می

تجارت شهر است که محدود افرادی از آن سهم می برند و مابقی یا دست فروشن یا کولبرن و یا کارهای خدماتی انجام می 

ان را دهند. مردم وقتی با این سطح اختالف درآمد مواجه می شوند، خود به خود به فکر کارهایی خواهند افتاد تا بتوانند خودش

 ساله(. 14ثروتمند و آن منزلت را کسب کنند )هیوا، 

ای شدن سود ناشی از این بنابراین  پس از صورت گرفتن نظارت و کنترل بر واردات مرزی غیر رسمی، به اصطالح طایفه 

کاالهای وارداتی و  هایی در میان مردمان مرزی ایجاد شده است که خواسته اکثریت آنان افزایش تعداد اقالمواردات؛ نارضایتی

اکنون در طول هفته که همباشد. به طوریشان در طول هفته جهت وارد کردن بیشتر کاال از طریق بازارچه میافزایش سهمیه

افتد که این خود موجب نارضایتی شان نیز به تأخیر میها نوبتپردازند و حتی بعضی وقتیکبار بیشتر به وارد کردن کاال نمی

 کند:کند، بیان میست. هژیر که خود در بازارچه و بازار مرزی بانه کار میآنان گشته ا

 ساله(.  11)هژیر، « رسدانقد کولبر زیاد شده است، که نوبت نمیرسه کار هم کنیم و یا اینکه خیلی دیر نوبیت می»

ی اقتصادی دولت در مناطق مرزی می هااین امر امروزه به خوبی در مناطق مرزی بانه و مریوان وجود دارد؛ که معلول سیاست  

 باشد.

 

 

  



 

 صنعتی در مناطق مرزی-های اقتصادی و مشاغل تولیدیسیاست 

های محصور کوه هاای هستند، کوهستانی و جنگلی تابع استان کردستان. این شهرستانشهرستان بانه و مریوان منطقه

که در قسمت باختر از  استهای مرتفع آن مستلزم عبور از گردنه ها را احاطه کرده. ورود و خروج ازآن دورتادوربلندی است که 

های چهاندازی این بازارهبانه قبل از را خصوصاًشود. اقتصاد و نظام معیشتی بسیاری از ساکنان کردستان و ارتفاعات کاسته می

طور بهمنطقه چندان حاصل خیز نبود. های کشاورزی این از لحاظ زمین هرچندمرزی، مبتنی بر کشاورزی و دامداری بوده است؛ 

که  است 578۳و  7۱1۱های دیم، آبی به ترتیب ( در شهرستان بانه نسب زمین۳۱۱1) زاده نیامطبق آمار  ۳۱7۱مثال در سال 

، زاده نیامترین شهر این استان، کمتر است )عنوان مرتفعبه نسبت شهرهای همچون مریوان، خود سنندج، قروه و حتی بیجار به

(. دستاورد این محیط طبیعی برای مردمان این دو منطقه چیزی جز فقر و گذران به سختی زندگی نبود. نوع زندگی ۱1: ۳۱۱1

های رفاهی و شد که مردم زندگی همراه با فقر سپری کنند. با اجرایی سیاستغالب با توجه به این مشکالت محیطی باعث آن می

های گذشته رشد صعودی داشت. رونق اقتصادی که در اینجا منظور نق اقتصادی به نسبت سالها بر زندگی مردم، روبازارچه ریتأث

صنعتی  -کرد و به یک باره مشاغل تولیدیهای خدماتی معنی پیدا میی مرزی و اشتغالهابازارچهاست، رونقی که در چارچوب 

ین قبیل را به شدت تحت تاثیر قرار دارد و در ذهنیت سازی و مواردی از امکانیکی، صافکاری، باغداریی، اتاقچون کشاورزی، 

از افراد مورد مصاحیه که جوشکار بود بیان  "سیروان"مردم، این مشاغل مختص کسانی است که توانایی رقابت در بازار را ندارند. 

 کرد :می

که این مشاغل را انجام  مشاغلی از قبیل مشاغل من، واقعا نسبیت به بازار سود آنچانانی ندارد و بیشتر افرادی» 

های زندگی و فرهنگی و افزایش افراد ماجر پذیر با وجود همان امکانات اند. که این خود تفاوتدهند از شهرهای مجاور آمدهمی

شوند و کمتر درآمد نگریسته میقبلی شهری یا همان جمعیت را در پی داشته است. این مشاغل بیشتر به چشم مشاغل کم

 ساله( 15)سیروان، « خواهند شد که انجام دهند افراد داوطلب

ها در این مناطق ی بازارچهتوان از بین رفتن قدرت این مشاغل از مشاغل کاذب و خدماتی که به واسطهبه درستی می 

ه هیچ وجه آن اند که افراد حاضر نیستند بای در حاشیه اشتغال قرار گرفتهحاکم شده است را دید. مشاغلی از این قبیل به اندازه

 :داشتجلیل که صافکار بود بیان می را برگزینند و آینده شغلی خود را با آن تصور کنند.

سال تجربه صافکاری  05کتم. در طول این سالی هست در شهرستان بانه زندگی می 05من خودم اهل بوکانم و تقریبا » 

ادرام که به من پیشنهاد شده این شغل را ترک کنم و حتی به دست بارها بوده که از طرف خانواده خود و یا خانواده زنم و یا بر

فروشی بپردازم . ولی من ادامه دادم. در ارتباط با وشعیت این شغلم نسبت به شهرهای دیگر واقعا استاد کار ماهری نداریم؛ 

و این شهر جوریه که باید زنند. مکانیکی هم به همین قراره. جهای پولی میکند و تنها چکشچون هیچکس با دل کار نمی

 ساله(.  13)جلیل، « کنند و اصال مشاغل ماها اهمیتی نداردمیلیون پیدا کنی. اینو تایید می 3تمییز باشی و با یک تلفت 
های کنشگران با وارد شدن بازار و تجارت مرزی دستخوش تغییر ها و ارزشدر بافت جوامعی از این قبیل اعتقادات، باور

کنند. بحران ی خواسته و عقایداند، کنشگر را وادار به عمل و انتخاب میدهندهشکلهای تازه سرکشیده، که ششده است. ارز

های این ذهنیت بخشی )بازار( شود و های ناشی از آن باعث شده که فرد وارد بنیههای سنتی و سرخوردگیشناختی افراد از دید

 مبنای منزلت دهی بزند. عنوانبهول؛ هایی در راستای کسب پبه قولی دست به فعالیت

 

 

 

 



 

 های اقتصادی و تحصیالت در مناطق مرزیسیاست 

های آموزشی تحصیالت نقشی حیاتی در زندگی جوانان در جامعه معاصر دارد. جوانانی که توانایی استفاده بهینه از فرصت

شود، خواهند ها میدر بازار کار آینده نصیب آن های محدودی کهگیری از فرصترا دارند، احتمال موفقیت بیشتری برای بهره

ای به جوانان برای کسب مدرک نوین، به همراه خود فشار فزاینده داشت. طوالنی شدن آشکار فرآیندهای گذار جوانی در جامعه

فرآیند جهانی تورم به همراه داشته است. از سوی دیگر  وقت تمامهای زندگی در نبود تجربه اشتغال فرصت پر کردندانشگاهی و 

 ارزشکمهای خاص دانشگاهی را به دنبال داشته که خود به تحصیل در رشته مندعالقهتحصیالت، افزایش شدید تعداد جوانان 

: ۳۱86تر را به همراه داشته است )ذکائی، ی به مدارک کمیابابیدستشدن نسبی مدرک دانشگاهی برای تکمیل تحصیالت و 

طق مرزی در بعد ساختاری تحت تاثیر دو عامل اقتصادی )مشخصه بارز این مناطق در زمانی خاص( و (. تحصیالت در منا118

های اقتصادی در این نواحی به شدت تحت تاثیر گیرد. بعد اول و رسوخ ایده گزینش سیاستکلیت تحصیالت در کشور قرار می

کرده در سطح ملی جوانان ی که شمار زیاد بیکاران تحصیلبعد آموزش و بیکارهای فراگیر آن در سطح کشور قرار گرفت. به طور

لتحصیالن ااز تعداد کل فارغدهد، که آمارها نشان میداد. در شهرستان بانه چنانرا هر چه بیشتر به این سمت سوق می

سطح فوق لیسانس/ نفر در سطح لیسانس بیکار میباشند. در  1۳1نفر در سطح فوق دیپلم بیکار هستند و  ۳1۱شهرستان بانه 

برند. به این ترتیب این نفر از تحصیل کردگان از بیکاری رنج می ۳و  1۱ای و دکتری تخصصی به ترتیب تعداد دکتری حرفه

 کرد که:عامل با تشدید عوامل اصلی باعث طرفدرای چند برابری جوانان از بازار شد. یکی از افراد مورد مصاحبه بیان می

یکار زیاد که نه ولی به نسبت کمم نیستن که االن تو بازار مشغول کارند. دقیق اینا جایگاهی های بدانشگاه رفته »

 کند(ساله نیز تکرار می 00ساله؛ همین نکات رو مسعود  05)دانیال، « بینیمنداشتن که استخدام بشن و همه اینا رو داریم می

 : کردان مییکی دیگر از افراد مورد مصاحبه در تایید بیانات دانیال بی

کردگان زیاد است و مختص مریوان ی ایران امار بیکاری تحصیلنه تنها در شهر مریوان، بلکه در اکثر شهرها و استانها»

خب فرقی که من با یک مرکز نشین دارم، در دسترس بودن دستفروشی و بازار مرزی است که به و یا کردستان نیست. ولی 

 ساله(.  10)محمد، « گزینیمهای اینجا، این شغل را بر میدهدلیل دید آنی نگری خودم و خانوا

ها در نفر از آن  8۱51تعداد کنند تحصیل نمی که در حال حاضر یباسوادااز کل افراد  6768۳از تعداد در شهرستان بانه 

سال سن قرار دارند.  11-1۱ی نفر از اعضا به نوعی دارای بیشترین فراوانی در گروه سن ۳۱16۳سال قرار دارند.  ۳5-۳۱بازه سنی 

کنند. در جدول پایین نفر از آنها تحصیل نمی ۳1۱۳6نفر از افراد  ۳1۱۱5به ترتیب تعداد  ۱1-۱۱و  15-1۱در گروه سنی 

توانستند  دانشگاه و تحصیالت آکادمی را دنبال کنند، دست از تحصیل توان مشاهده کرد که بازهای سنی که میخوبی میبه

 مانندبه. و این ماجرا دقیقا مصادف با دوران اوج بازار شهرستان بانه یعنی اواسط دهه رونق گرفتن تجارت مرزی است. اندبرداشته

  های یکی از افراد مورد مصاحبه که مشاور بودند:گفته
فقر و شرایط ی آموزش عالی، ناکارآمدشدن  ترپررنگو بیکاری آن در بانه و دیگر شهرهای ایران،  65هرم سنی دهه »    

 ساله(. 11)مشاور، « محیطی بانه، همه و همه باعث مشروعیت بازار شد

 :کردیکی دیگر از افراد فرهنگی تحصیلی بیان می 

« کردند انتخابی تک تحصیل نمودند و مسیر خود را کلبهنفر به دبیرستان رفتند، مابقی  6راهنمایی تنها  گذراننفر  31از »    

 اله(.  س 04)مشاور مدرسه، 

ی جدا از بازار فرض کلبهذهنیت و واقعیت بازاری مسیر ادامه تحصیل را  به خاطرجوانان امروزی مناطق بانه و مریوان  

های تجسم شده در ذهن، باید ترک تحصیل کرد. واقعیت امر آن است جدا از رونق کنند و معتقدند برای رسیدن به موفقیتمی



 

قرار داده است و  ریتأثی زندگی آموزشی فرد را در ابعاد منفی تحت کلبهای نسبی زندگی، بخشیدن به زندگی مردم و بهبوده

تحصیل و آموزش و کارهای  بهتر چهتواند این مادیات را در مسیر هر هنوز تفکر جوانان به این ذهنیت آمیخته نشده است که می

  فرهنگی مورد استفاده قرار دهد.

 

 ولی در مناطق مرزیهای اقتصادی و فرهنگ پسیاست 

مردمان مناطق مرزی کردستان، پول و مبادالت تجاری چندان چشمگیر و تبدیل به یکی از علل وجودی ارزش  درگذشته

معیشت آنان بود. عزیز در این باره اظهار  نیتضمهای اصلی اجتماعی نشده بود، بلکه ترکیب کشاورزی و دامداری، شیوه شأنو 

 کند می

، بیشتر بحث موفقیت اقتصادی، کسب درآمد، طرف انقد پول در میاره، یارو دو دارهادگی و حتی مغازههای خانوابحث»  

(، است و همه مبناهای تایید فرد مقدار پولی هست که به هر نحوی توانسته کنندهمشارکتدار، این این این )عین جمالت مغازه

 ساله(. 10« )است کسب کند

ها حضور و وفور هر چه بیشتر کاالها و وسایل تجملی در بین زه ذهنیت مردم و زیست آندر حو شدهحادثاین تغییرات  

ی که داشتن ثروت، پایه متداول اعتبار و نوعبهیی سنجیده شود. گرایمادمردم باعث شده، قدرت و توان هر فرد در کشاکش 

شود، الزم است به میزانی متداول و گاهی نامعین،  پایگاه سربلندی او باشد. برای اینکه شخص در انظار مردم به نیکی شناخته

ثروت داشته باشد. آن دسته از اعضای اجتماع که از ثروت و توانمندی کمتری برخوردار هستند، در نظر اعضای دیگر، ارج کمتری 

ان برای او بجا شخص به احترامی وابسته است که همسایگ احترامپذیرند، زیرا خودشان هم این شان را می تیدرنهاو  دارند

یابد، الزم است که شخص برای آرامش فکری خودش، مانند دیگران آورند. در هر اجتماعی که مالکیت فردی بر کاال رواج میمی

و اگر چیزی بیش از دیگران داشته باشد، بسیار خوشنود کننده خواهد بود  فراهم که در طبقه او مرسوم است ومنالمالقدر آن

 االمکانیحتهای جالبی داشتند که کنندگان زیادی در ارتباط شان اجتماعی و پیوند آن با پول بحث. مشارکت(76: ۳۱8۱)وبلن، 

  شود این زیبایی زبان اصلی حفظ شود.سعی می

ش زیاده. خیل مهمه بخدا، این مهم بودن بخاطر خود شخص و شخصیتش مون، شکر خدا داره ولی داراییکی هست تو طایفه   

زارن که حرف بزنیم تونیم و نمیگم نمیال. بخاطر مالیه که داره و براش حکم پغمبری رو صادر کرده تو طایفه. بخدا مینیست اص

ها میگن بی احترامیه بهش، مجبورا گوشیمو برمیدارم به پسر عموم اس میدم. میگم گوش کن شیم، بزرگتروقتی که جمع می

 00سته، تو روخدا این مشاور خانوادگی ما داره چی میگه )باخنده( )ارسالن، خوره، در جواب فقط ی جمله میفربدردت می

 ساله(.

ی دهاییتأاولین مرحله پیامدهای فرهنگی این سیاست اقتصادی را شاید بتوان در درک متفاوت از زندگی و متعاقب آن  

های ناشی از آن باعث شده که فرد وارد گیهای سنتی و سرخوردمنزلتی ناشی از ورود پول دانست. بحران شناختی افراد از دید

مبنای منزلت دهی بزند.  عنوانبههایی در راستای کسب پول؛ های این ذهنیت بخشی )بازار( شود و به قولی دست به فعالیتبنیه

اص، ذهنیت پولی گفتن و معتقد بودند با این شرایط اقتصادی تا دورانی خهای زیسته خود در جامعه مرزی میاکثر افراد از تجربه

در اند گران اقتصادی به الگوهای مرجعی تبدیل شدهبه زندگی اکثریت مردمان رسوخ کرده است. با این فرهنگ پولی واسطه

تنها معیارهای جدیدی از مصرف را عرضه، بلکه الگویی برای دیگر اذهان اهالی منطقه دارای شان و منزلت باالیی هستند و نه

های گران اقتصادی با نمایش گذاشتن قدرت اقتصادی خود بدین طریق خیلی از مرزاند. واسطهجوانان شده خصوصاًافراد جامعه و 

گذاری توسط خود آنان، نفر اول اند که به دلیل پایههایی نیز در سطح وسیعی ایجاد کردهو همچشمیمصرف را شکسته و چشم 



 

ی که نتوانند خود را با این بافت منزلتی تطابق دهند، در جامعه طرد و این رقابت همیشه خودشان هستند. در تقابل آنان کسان

نیست، بلکه  هاآنکردند که در این جامعه بحث تحصیل کردن و طرد شود به این دلیل بود که اکثر بیان میپس انداخته می

 بحث فقر مالی و طرد قشر فقیر است. 

در این جامعه آنچه که برای شخصیت یک فرد خیلی مهم است مقدار  کرد.یکی از افراد بازاری به اسم بهزاد بیان می»

خورد و طرد نمی دارایی که دارد، است و اگر واقعا خیلی داشته باشد در منظر مردم دیگر خوب و قدرتمند و برچسب زرنگ می

 له(.سا 10)بهزاد، « کندشود و حاال چه از طریق بازار و چه از طریق تحصیل پولدار بشی. فرقی نمی

های اقتصادی پیدا اکثریت اهالی این دو منطقه دید ارزشی آمیخته شده با میزان دارایی با توجه به سیاستبنابراین 

رسد، خکسب سود و پول در و بیشتر تشویقاتی که به گوش جوانان می زنندیمو همه دارند از سودهای کالن آن حرف  اندکرده

 بازار است

 

 گیرینتیجه

ای کشور همواره از قدیم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، مناسبات قومی و سوابق تاریخی، منشاء انجام پاره مناطق مرزی

های بالقوه طبیعی و اقتصادی این مناطق، خصوصاً در اند. ناتوانیارتباطات و مبادالت مرزی میان ساکنین دو سوی نوار مرزی بوده

زدایی، ایجاد اشتغال، پایداری جمعیت و ممانعت از تخلیه که به لحاظ محرومیت ها اجازه دادهبخش کشاورزی و صنعت، به دولت

مناطق مرزی و وقوع قاچاق تمهیداتی را در مبادالت بازرگانی نواحی مرزی لحاظ نمایند. به همین منظور، جهت رسیدن به 

ردید. این مبادالت دارای نقش پر اهمیتی در های مرزی به عنوان مکانیسم برآورد موارد فوق تشکیل گالذکر، بازارچهاهداف فوق

تواند صلح و ثبات را در این مناطق موجب شوند. تحقیق حاضر به منظور تبیین پیامدهای باشد که میاقتصاد نواحی مرزی می

رو شهای اقتصادی در مناطق مرزی بر زندگی اقتصادی و فرهنگی مرزنشینان صورت گرفته است. در واقع سؤال اصلی پیسیاست

های اقتصادی در مناطق مرزی کدرستان چه دستاوردهای در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته این بود که سیاست

ها در مناطق مرزی این امید وجود داشت که مزایای آن شامل همه مرزنشینان و بیکاران گردد، در ابتدای تأسیس بازارچهاست. 

ی چندانی برخورد بودند و نه مهارت و توانایی خاصی داشتند. هر چند اثرات متفاوت این زیرا مردمان آن نواحی نه از کشاورز

ناامنی شغلی 

 مرزنشینان

 -دینبود زیر بنای تولی

 صنعتی

 قاچاق کاال

 نوسانات باالی درآمدی

ی شدن آناو طبقه  

ارزش زدایی از 

 تحصیالت

 رواج فرهنگ پولی

شکنندگی زندگی 

 اقتصادی مرزنشینان

 

 های اقتصادی در مناطق مرزیای پیامدهای انتقادی سیاست: مدل زمینه3مدل 



 

دهد پیامدهای منفی نشان میکه نتایج این تحقیق ها در بسترهای زمان و مکان متفاوت و متغیر است؛ اما چنانبازارچه

به نسبت سالیان گذشته بیشتر نیز شده است.  های اقتصادی در مناطق مرزی نیز، خیلی کم نیستند. بخصوص امروزه کهسیاست

اند و از اهداف اولیه های مرزی در هنجار قانونی خود عمل نکردهبنابراین، با توجه به نتایج باید گفت که سیاست اقتصادی بازارچه

ی سالم، سرآمد این زایگیری مبادالت مرزی، توسعه اقتصادی و اشتغالاند. در اهداف اولیه شکلخود تا حدودی فاصله گرفته

های مرزی بیشتر زندگی افرادی های صورت گرفته در مناطق مورد مطالعه شاهدیم که بازارچهتصمیمات بوده اما در اثنای بررسی

اند از آن به نفع برند و تونستههای مختلف بهره میاند، تاثیر مثبت داشته است. افرادی که از رانتکه نفوذ و قدرت خاصی داشته

گیر آن از بین رفته است.  هر چند که مردم استفاده اند، که در این صورت حالت همهاستفاده کنند، بیشترین سود را بردهخود 

ریزی مناسب اقتصادی کنند ولی چون اشتغال آن با برنامهکننده از مزایای این بازارچه، فعالیت آن را تا حدودی مفید ارزیابی می

های ترین اثراتی که سیاستهایی در میان آنان شده است. یکی از مهمگیری نارضایتیباعث شکلتوسط مسئولین همراه نبوده، 

اند به مبحث اشتغال مربوط است. پایین بودن میزان اشتغال افراد ناتوانمند و فاقد نفوذ در اقتصادی توانسته است، برجای گذاشته

های ر این بازه زمانی( باعث شده که از اکثریت مردم، امروزه بازارچهآن حیطه نسبت به دیگر افراد و سایر پولداران )حداقل د

ها نیز اثرات منفی آن نمایان شود، به نوعی که با منطقه نه تنها تأثیر مثبتی اشتغال آنان  نداشته باشد بلکه از بعضی جنبه

کنند. نتایج این بخش با س نابرابری و ظلم میشدت احسامقایسه کردن خود با دیگران و میزان نابرابری با دیگران نفوذ کرده، به

های که مصاحبه افراد بیشتر ( همخوانی دارد. از دیگر حوزه۳۱87( در تضاد و با افتخاری و همکاران )۳۱۱۳نتایج شرافت و یاری )

ود درآمد به کلی کند، مبحث میزان درآمد است. در اوایل به دلیل پیشینه فقی گذشته مردم منطقه مرزی بهبآن را نمایان می

بر نبود؛ ولی امروزه با بستن هر چند وقت یکبار شد و مردم راضی بودند و به نسبت بازار و تجارت به مانند امروز سرمایهحس می

ها، افزایش تعداد کولبران، پیله وران، باربران و حتی دستفروشان درآمد مردم کاهش پیدا کرده است، و جایگزینی مناسبی بازارچه

ها منجر به مصاحبه شوندگان به این نکته اشاره کردند که ایجاد بازارچه در زمینه قاچاق کاال، بیشترآن ندارند. در بحث  برای

توان آن را به کلی منکر شد، چون امروزه نیز وجود دارد و کاهش ورود و خروج کاالهای قاچاق در منطقه شده است. ولی نمی

گیرد، در بعضی مواقع شاهد افزایش قاچاق کاال های اقتصادی دیگری سرچشمه میسیاست ها که ازحتی با بسته شدن بازارچه

مخالف  ۳۱۱1همخوانی؛ ولی با نتایج عبده زاده در سال  ۳۱88. نتایج این بخش با نتایج )کامران و همکارانش در سال هستیم

های اقتصادی در این مناطق جلوه آن هد که سیاستدتولیدی خرد نتایج به خوبی نشان می -دارد(. در ارتباط با مشاغل صنعتی

ها و اقدامات اقتصادی به کلی صنایع شود که با بروز بازارچهرا به کمترین حد خود رسانده است. بنابراین این امر مهم منتج می

ی که قابل بیان است پا و تولیدی به تحلیل رفته است و در ذهنیت افراد این مناطق امروزه جایگاهی ندارند. بحث دیگرخرده

های اقتصادی و همچنین عوامل تشدید مبحث حوزه فرهنگی و تحصیلی جوانان در این دو شهرستان مرزی است. با سیاست

که این خود یکی  های استان هستیمترک تحصیل اکثر نوجوانان و جوانان مرزی در مقایسه با سایر شهرستانکننده دیگر شاهد 

افراد ساکن بنابر تجربه خودشان بر این باور بودند که از زمان برپایی این بازار و ها در منطقه بوده است. چهاز آثار منفی وجود بازار

ی شده است. علل بازار از دیگر سو و حالت طردی نظام باختگرنگآموزشی و کلیت نهاد نظام آموزش دچار  جورونق گرفتن آن 

دری گشوده است که رونق گرفتن این بازار، به قول جوانان  درواقعاست. آموزشی از طرف دیگر مزید بر علت این افت شده 

بنابراین وقتی با این خیل عظیم رونق در بازار  زندگی آینده باشه. نیتأمهای، از لحاظ توان گزینه خوبی برای کل کاستیمی

آید استخدامی؛ پایین می شرطبهنهم ها برای صبر کردن به حقوق ناچیز یک دهه دیگر، آآوری آنشوند، توان تابمواجه می

( مساوی است. یکی دیگر از نتایجی که قابل ۳۱۱۳؛ رمضانی، ۳۱۱۱؛ باینگانی، ۳۱۱5)نتایج این بخش فرهنگی با نتایج احمدی، 

 های اقتصادی در پیش گرفته مناطقهای منزلت دهی به افراد است. امروزه با سیاستبحث است، تغیر ارزشهای فرهنگی و پایه



 

چون چرایی منزلت یابی دالالن اقتصادی هستیم، که از تمام سرمایه وجود، سرمایه سال شاهد رشد بی ۳1-۳5مرزی در طول 

تغییر ماهیت منزلت از دید های اقتصادی در این نواحی اقتصادی و قدرت پول باالیی دارند. بنابراین یکی پیامدهای منفی سیاست

های نمایشی و چشم و ی، ماشینچنانآنهای ی ارز، کاالهای لوکس، جشنالالبهزلت از سنتی و فرهنگی و حتی مذهبی به من

ی اقتصادی است. که این از سویی باعث زوال ارزش منزلت فرهنگی و طرد افراد فقیر؛ و از سویی دیگر باعث بروز هایچشمهم

 کند.، تبدیل میمعیاری برای عامه مردم عنوانبه؛ و دارایی مالی را شودیمرفتار مصرفی 

 

 منابع

 ( ۳۱۱5احمدی، هیوا .)شناختی هژمونی بازار و تحصیال جوانان در مناطق مرزی )مطالعه موردی: شهر بانه و تبیین جامعه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعیپایان دهستان شوی(.

 ( وزارت ۳۱81ارزیابی مبادالت مرزی در اقتصاد کشور .).بازرگانی، معاونت بازرگانی خارجی 

 ( ۳۱8۱ازکیا، مصطفی؛ ایمانی جاجرمی، حسین و دیگران .)تهران روش های کاربردی تحقیق: کاربرد نظریه بنیانی ، 

 نشر آنا، صد سال تاریخ اقتصاد بانه (.۳۱۱1زاده، فتاح )امین 

 ت و واردات وزارت بازرگانی کشور.(. اداره کل مقررات صادرا۳۱7۳) های مرزیآیین نامه اجرایی بازارچه 

 ( ۳۱۱۱باینگانی، بهمن .)شناختی تغییرات اقتصادی و پیامدهای فرهنگی در مناطق کردنشین )اتنوگرافی مطالعه جامعه

نامه برای دریافت درجه شناسی، پایاندانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، رشته جامعه انتقادی بازار مرزی بانه(،

 دکتری

 تهران، انتشارات آگاه. چاپ اولجامعه شناسی جوانان ایران(. ۳۱86ی، محمد سعید )ذکائ ، 

 های مرزی ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه(. ۳۱87الدین افتخاری، عبدالرضا؛ پاپلی یزدی، محمدحسین و  عبدی، عرفان )رکن

 ، سال چهارم، شماره دوم.ژئوپلیتیک فصلنامه، های توسعه مناطق مرزی، مورد مطالعه: بازارچه شیخ صالحبازتاب

 ( ۳۱۱۳رمضانی، قباد .)یشهرها یمرز یآموزان مقطع متوسطه در خصوص نقش مناطق تجارو دانش رانیدب دگاهید یبررس 

نامه برای ، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایانآموزاندانش یلیتحص تیبر وضع وانیبانه و مر

 ارشناسی ارشددریافت درجه ک

 ( ۳۱۱۳زرقانی، سیدهادی .)های مرزی در اقتصاد ایران )نمونه موردی بازارچه مرزی باشماق تحلیلی سیاسی فضایی بازارچه

 1-1۱، دوره شانزدهم، شماره یک، صص انیسنافصلنامه مدرس علوم . مریوان(

 ( ۳۱۱۳شرافت، سجاد و یاری، مجید .)ایی مناطق مرزی )مورد مطالعه: بازارچه مرزی های مرزی در توسعه روستنقش بازارچه

 ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.ها و رهیافت. همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالشمهران(

 یهامطالعه: بازارچه مورد نیمرزنش انیروستائ یزندگ تیفیبر ک یمرز هایبازارچه ریتأث یبررس(. ۳۱۱1زاده، سیروان )عبده 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، پایانوانیمنتخب شهرستان مر یو روستاها یمرز

 ( ۳۱۱1فلیک، اوه .)تهران، نشر نیدرآمدی بر روش تحقیق کیفی . 

 پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید،  -، نشریه علمیتحلیل کارکرد بازارچه مرزی باجگیران(. ۳۱8۱) کامران، حسن

 ۳8و  ۳۱ششم، شماره  سال

 (ساختار مبادالتی بازارچه۳۱8۱محمودی، علی .) های مرزی در بازرگانی و اقتصاد مناطق مرزنشین، تهران: مؤسسه مطالعات و

 های بازرگانی.پژوهش

 ( نگاهی به منطقه آزاد ارس، استانداری آذربایجان غربی.۳۱8۱مراتب، مریم .) 

 ( ۳۱8۱وبلن، تورستاین .) ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نیمرفهنظریه طبقه ، 
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