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  چکیده

هاي مرزي و توسعه وابسـته آن،   مفروضه بنیادین پژوهش حاضر این گزاره است که بازارچه

روش پژوهش حاضـر، روش نظریـۀ   . سیاست مناسبی براي توسعه مناطق مرزي نبوده است

اي، پیامدها و همچنـین راهبردهـا    مداخلهی و اي، علّ اي است که در آن به شرایط زمینه زمینه

نفر از  45یافته است که در این راستا با  ها مصاحبه نیمه ساخت ابزار گردآوري داده. پردازد می

هاي هدفمند شامل دهیاران، اعضاي شـوراهاي بخـش و    عنوان نمونه نفعان به ربطان و ذي ذي

بـر  . ها، گفتگوهاي عمیق صورت گرفتها تا مرحله اشباع داده روستاها، کارشناسان بازارچه

ها در سه سطح کدگـذاري بـاز، محـوري و گزینشـی      داده يا اساس منطق روش نظریه زمینه
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مقولـۀ   15مفهـوم اولیـه،   134شده در این مرحله  تعداد مفاهیم ساختهاز استخراج شدند که 

 :انـد از  مقـوالت اصـلی عبـارت   . اي استخراج شد مقولۀ اصلی و یک مقولۀ هسته 4محوري، 

-اي، اضمحالل بخش کشاورزي و دامداري و انزواي فرهنگـی  هاي توسعه کمبود زیرساخت

اي  تحلیل این مقوالت، ما را به مقولـۀ هسـته  . هاي ترمیمی ناکارآمدي در سیاست و اجتماعی

توان نتیجـه گرفـت    بر مبناي آن می. یعنی طرد نهادي و ساختاري اجتماعات مرزي سوق داد

ترین محور توسعه در این  عنوان مهم ها به بر توسعۀ مرزمحور با ارائه بازارچه که منطق حاکم

هاي آنها را به اضمحالل  ها و پتانسیل مناطق، اجتماعات مرزي را طرد نموده است و ظرفیت

  .کشانده است

ها  هاي مرزي، توسعۀ محلی، اضمحالل ظرفیت توسعه مرزمحور، بازارچه: کلیدي هاي هواژ

  اجتماعات مرزي ها، و فرصت

  

  مقدمه و بیان مسئله

نیافتگی  هاي مرزي با وضعیت توسعه مرور ادبیات توسعه، حاکی از ارتباط موقعیت

پردازان معتقدند مناطق مرزي ازنظر اقتصادي پیشرفت ندارند، اما  برخی از نظریه. است

عادل گذاري، عدم ت باال بودن ریسک سرمایه. هایی هستند ازنظر تجاري داراي فرصت

امنیتی  -بین مناطق مرکزي و مرزي در امر توسعه و مخاطرات و تهدیدات نظامی

این . شود مرزها، ازجمله موانع مهم بر سر راه توسعه اقتصادي این مناطق محسوب می

. هاي فراروي این مناطق را تبدیل به امري انکارناپذیر نموده است پیوستار چالش

هاي دور تاکنون باعث است که  مرزي از گذشتههاي سیاسی و امنیتیِ مناطق  چالش

اي و مظاهر آن، با کندي دگرگون شود و  سیماي این مناطق ازنظر فرآیندهاي توسعه

هاي  هژمونی این منطق در برنامه. نیافتگی باقی بمانند همواره در یک سطح از توسعه

سو، از مرز و از یک. ها را دچار یک دوسویگی مداوم کرده است توسعه این مناطق، آن

کنند و از دگر سو، توسعه مناطق مرزي را با  مثابه یک فرصت یاد می هاي آن به پتانسیل

  . اند دیدي محتاطانه و با در نظر داشتن تهدیدها در نظر گرفته
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هاي مرزي است،  اي در مناطق مرزي ایجاد بازارچه هاي توسعه یکی از این برنامه

ال، کسب درآمد، افزایش رفاه مرزنشینان، توسعه جایی که اهدافی مانند ایجاد اشتغ

روابط تجاري و ارتقا روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادي با کشورهاي همسایه، ایجاد 

امنیت پایدار در مرزها، گسترش صادرات غیرنفتی، افزایش تولید واحدهاي صنعتی 

زنشینان و شهرهاي حاشیه مرز، ممانعت از شیوع قاچاق کاال، جلوگیري از مهاجرت مر

تثبیت جمعیت مرزهاي کشور، ورود ارز و افزایش درآمد ملی کشور، افزایش ارزش 

گذاري داخلی و خارجی را براي این  پول ملی، کاهش تورم داخلی و رشد سرمایه

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  11ماده در . اند مناطق به تصویر کشیده

تمام این موارد  به 1371هاي مرزي مصوب سال  هنامه بازارچ و نیز در آیین 4/7/1372

  ). 23: 1389مهدي زاد، (شده است  اشاره

بازارچه مرزي در ایران وجود دارند که بخش عمده این  50در حال حاضر، 

ها در مرز با کشور عراق مستقر بوده و مابقی نیز در مرز مشترك ایران با  بازارچه

آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان،  کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، جمهوري

هاي مرزي فعال در کشور بر دو  بازارچه. فارس، قطر و نخجوان قرار دارند حاشیه خلیج

سابق  یهایی است که بر اساس مجوز وزارت بازرگان نوع اول بازارچه: ندانوع

که ... لوچستان وهاي کردستان، کرمانشاه، سیستان و ب بازارچه: اند، مانند شده تشکیل

زدایی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی  منظور محرومیت عمومًا در مناطق محروم مرزي به

. بازارچه از این نوع در کشور وجود دارند24مجموعدر. اند شدهتشکیل براي اهالی 

هایی هستند که مجوز ایجاد آنها بر اساس مصالح ملی و تشخیص  نوع دوم بازارچه

در  یادشدهها غالبًا با نظر شوراي  گونه بازارچه این. شود صادر می شوراي امنیت ملی

هاي مرزي در افغانستان که  شوند مانند بازارچه مکان و زمان معین ایجاد و منحل می

بازارچه مرزي از  5استان کردستان، داراي ). 1389رضایی، (تعداد آنها نامشخص است 

  . اند شدهاشاره ایجادف موردمنظور دستیابی به اهدا نوع اول است که به
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ها تا چه اندازه در دستیابی به اهداف مدنظر  سؤال اساسی این است که این بازارچه

اند،  طراحان آن از یکسو و شکوفایی و توسعه مناطق مرزي از سوي دیگر موفق بوده

ن تر کارآمدي یا فقدا اي را همواره با پرسش جدي این مسئله ارزیابی این سیاست توسعه

پاسخ به این سؤاالت منجر به اهمیت تغییر رویکردها .اثربخشی آن روبرو ساخته است

اي در مناطق مرزي غرب  ها در باب توجه به تغییرات توسعه محلی و منطقه و دیدگاه

؛ عندلیب و 1396؛ احمدرش و همکاران، 1390موسوي و موسوي، (کشور شده است 

هاي  که داده در سطح عملی نیز چنان). 1396؛ کریمی موغاري و براتی،1388شریف، 

) استان کردستان(هاي مختلف، این منطقه از کشور  دهند در طول دوره تجربی نشان می

یافته کشور  از لحاظ توسعه اقتصادي، اجتماعی و حتی انسانی جزء مناطق کمتر توسعه

؛ 1395شت، سر پاك(هاي آخر توسعه، همواره میراث این استان بوده است  بوده و رتبه

؛ سلطانیان و مفاخري 1398؛ دیداري و همکاران، 1396کریمی موغاري و براتی، 

  ). 1398باشماق، 

تولیدراندمانباکشاورزيبخشدرال بااشتغالکناردرصنعتییافتگیتوسعهعدم

 مطلوبساختارهايفقداناي،پایهمنابعنامطلوبوضعیتکوچک،روستاهايپایین،

هاي  ترین مشخصه عمده ،)Bacsi, 2006: 486(امنیت ورفاهپایینحسطونقل،  حمل

اجتماعی روستاهاي این مناطق است که زمینه را براي معضالت و -اقتصادي

هایی چون مهاجرت، قاچاق کاال، اعتراض و ناامنی فراهم آورده است  نابسامانی

)Ahmadypour, 2013: 72-73 .(ولبرياین امر در معضالتی همچون مسئلۀ ک
1

، قاچاق 

... کاال، عدم توسعۀ کشاورزي و دامداري، توسعۀ صنعتی، عدم ثبات کاري مرزنشینان و

  . خود را نشان داده است

                                                  

طرحـی دوفـوریتی را بـراي    ) 1396(در این شرایط بود که مجلس شوراي اسالمی بهمن مـاه همـین سـال    -1

مهـوري  بـه نقـل از ایرنـا، خبرگـزاري ج    . (تصویب کرد) به ویژه کولبران(رسیدگی و تأمین معیشت مرزنشینان 

).614689(82650279؛ کد خبري 06/1396/ 9اسالمی ایران تاریخ 
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 :مدخل مانند هاي ذي هاي سازمان گذاري ها و سیاست اقدامات، برنامه باوجود

وري، کارت مرزنشینی روستاییان کارت پیله
1

در بحث ویژه  به... هاي موقت و  ، بازارچه

توان گفت تشدید  مانده و حتی می هاي مرزي، این معضالت همچنان باقی ایجاد بازارچه

تبع؛ مناطق مرزنشین آن همواره  بر این اساس توسعه استان کردستان، و به .اند شده

هاي  ها و پتانسیل توسعه مناطق مرزي را با خود حمل کرده است، امري که ظرفیت

سؤال اصلی . ر لواي این منطق، به اضمحالل کشانده استاي این مناطق را زی توسعه

پژوهش حاضر این است که چگونه این اضمحالل صورت گرفته است و روایت 

اي است؟ شرایط  نفعان اصلی یعنی ساکنان این مناطق از این اضمحالل به چه شیوه ذي

برداشته است؟  اند و این امر چه پیامدهاي را در اي در این اضمحالل کدم ی و مداخلهعلّ

شده است و  هاي این مناطق انجام جبران کاستیآن، تبع  چه راهبردهایی براي توسعه و به

  به چه نتایجی رسیده است؟

  

  چارچوب مفهومی پژوهش

ها و  از زمان جنگ دوم جهانی به بعد استنباط غالب که موردحمایت اکثریت دولت

اقتصادي در چارچوب بازار آزاد  المللی بود، توسعه را مترادف با رشد مؤسسات بین

اي که اصول  بنابراین، پارادایم توسعه).256: 1376توماس و همکاران، (دانستند  می

گیر ساخت، به تولید و رشد صرف توجه  اقتصاد توسعه را قانونی گریزناپذیر و عالم

میده رویکرد که رویکرد نئوکالسیک رشد یا تولیدگر نا همزمان با انتقاد ازاین. نمود

از . شود، گروهی توسعه را با مفهوم توزیع مجدد همراه با رشد برابر مطرح کردند می

از همان زمان در . ها سیر کند هاي جدیدي فراهم شد تا توسعه در آن اینجا به بعد زمینه

                                                  

 20طرحی که در قالـب کـارت مرزنشـینی بـه روسـتاهاي مرزنشـینی کـه در         1392اردیبهشت  31درتاریخ  -1

هـاي   هـاي مـرزي و تعـاونی    کیلومتري مرز قرار داشتند داده شد، فعالیت آنان در مـرز، در چهـارچوب بازارچـه   

  .گیرد ورت میمرزنشین ص
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: 1390عنبري، (ها شد  مطالعات توسعه منظور از توسعه، ارتقاي کیفیت زندگی انسان

شده در نظر همین گروه به خلق ادبیات جدید توسعه و نیز به  این بحث مطرح).15

جمله این مفاهیم توسعۀ مشارکتی، توسعۀ بدیل، توسعۀ از. مفاهیم نوین منجر گردید

ها به نقش و جایگاه انسان و فرهنگش توجه  دیگر، توسعۀ پایدار و غیره بود که در آن

  . بسیاري شده است

ن کرده است، برداشتی مناسب از توسعه به نشاهمچنان که آمارتیا سن خاطر

هاي افزایش ثروت و رشد تولید ناخالص ملی و سایر  معناي فراتر رفتن توسعه از حیطه

بدون نادیده گرفتن اهمیت رشد اقتصادي ما باید به . متغیرهاي مربوط به درآمد است

اهی جایگزین، توسعۀ بدیل، با دیدگ ).1385:20سن، (تر بنگریم  توسعه با دیدي فراخ

سعی در پرکردن خألهاي توسعه و گسترده کردن دیدي مناسب با در نظر داشتن شرایط 

هاي مردم، ارتقاء  همچنین فرآیند افزایش انتخاب. خاص هر مکان و منطقه دارد

ساالري مشارکتی و توانایی مردم براي داشتن نقشی در تصمیماتی که به  فرآیندهاي مردم

هایی براي مردم تا از تمام توان خود  دهد، فرآیند ایجاد فرصتها شکل می زندگی آن

ها را بسط دهند، فرآیند توانا ساختن فقرا، زنان و غیره براي  استفاده کرده و آن

بنابراین اتخاذ هر ). Cowen & Shenton, 1996: 3(سازماندهی خود و همکاري با هم

باید از دیدي محلی و بومی  گونه برنامه، استراتژي و راهبردي جهت توسعه مناطق

توان در قالب توسعۀ محلی بسط و بکار  این امر را می. برداري شده باشد اتخاذ و بهره

  . گرفت

توسعه محلی اهداف متنوعی را نظیر کمک به افراد اجتماع محلی براي شناسایی و 

حل مسائل محلی، ،)Casey, 1999: 2(هاي خودشان  برطرف کردن نیازها و خواسته

محور، ایجاد تغییرات مثبت در زندگی و تقویت  رویج دموکراسی و ایجاد حس اجتماعت

، بهبود کیفیت زندگی اجتماعی محلی )Eversole, 2014: 2(بافت اجتماعی 

)Mohammad & Silong, 2010: 5( ، برآورده کردن نیازهاي روزمره و ایجاد رفاه و

محور  نفس و روحیه زندگی اجتماع بهایجاد اعتماد، )Vargas, 2000: 3(آسایش انسانی
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در بین مردم، ایجاد انسجام در اجتماع محلی، فراهم کردن محیطی جذاب، پشتیبان و 

کنند  کارآمد با حداکثر دامنه انتخاب فردي براي جایی که مردم در آن زندگی و کار می

)Behzad & Ahamad, 2012: 4( ،توانمند ساختن)Walker, 1982: 2( ،اجتماعات 

هاي موجود در  سازي، ایجاد اعتماد و پایداري شبکه شده با ظرفیت محلی به حاشیه رانده

 ,.Zal et al(اجتماع محلی و بازسازي ساختارهاي فیزیکی، اقتصادي، و اجتماعی آن 

  .کند دنبال می) 6 :2014

رویکرد . باشد یکی از رویکردهاي جدید به توسعۀ محلی، رویکرد دارایی مبنا می

اش معطوف به برآوردن  کند و اراده ها به نیازها توجه می به جاي توجه به توانایی سنتی

نهد که در مقابل رویکرد  رو کرتزمن آن را رویکرد نیاز مبنا نام می نیازهاست و ازاین

اش دولت  در رویکرد نیاز مبنا که متولی اصلی. گیرد جدید یعنی دارایی مبنا قرار می

صورت  لی از محل تفریق منابع موجود از منابع مورد نیاز بهنیازهاي جامعه مح«است 

اتخاذ این رویکرد بر اساس سیاست استحقاق است و باعث فرو . شوند دقیق تعیین می

: 1392رضازاده و همکاران، (» شود رفتن ساکنان اجتماع محلی در چرخه وابستگی می

توار است گستره عمل در مقابل، رویکرد جدید که بر توسعه دارایی مبنا اس). 40

اي  سرمایه -ها و نهادهاي متولی را بازاري  ها را محدود اما نگاه اجرایی دولت دولت

  . کند می

گرا، بر توانمندسازي به جاي  هاي دارایی مبناي مردم سیاست«در این رویکرد 

مبنا  استحقاق تأکید دارد و از شناخت مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت داوطلبانه و مکان

بنابراین، رویکرد ). 40: همان(» گیرد که این بر جامعیت آن داللت دارد ودن مایه میب

نگري و بسیج همه  سازي، جامع ی و تأکید بر ظرفیتیمبنا از سه ویژگی فرایندگرا دارایی

هاي محلی در تحقق اهداف آن برخوردار  هاي محلی و رویکرد ابزاري به دارائی ییدارا

ریزي و مدیریت از پایین به باال، مبتنی  این رویکرد نگاه برنامه در). 1380عارفی، (است 

هاي اجتماعی و  بر توانمندسازي، نگرش دارایی مبنا، تأکید بر منابع انسانی و سرمایه

با در نظر داشتن این ).38: 1385حاجی پور، (هاست  مشارکت جمعی ساکنان محله
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و از باال به پایین در مناطق روستایی رویکرد عالوه بر اینکه به نقد توسعۀ نیازمبنا 

هاي این مناطق براي ایجاد توسعۀ  ها و پتانسیل توان به ظرفیت می شود، ه میپرداخت

  .محلی توجه داشت

  

  پیشینه تجربی پژوهش

هاي مرزي در  نقش بازارچه "در مقاله تحلیلی بر) 1397(محمدي و هوشنگی 

هاي خاو و میرآباد و دزلی در  اندهست: موردشناسی(پذیري نواحی روستایی  زیست

شده  هاي مرزي تأسیس اند که بازارچه به این نتایج رسیده ")غرب استان کردستان

پذیري روستاهاي مورد مطالعه نسبت به دورة قبل  موجب ارتقاي سطح قابلیت زیست

اقتصادي، (اند و از سویی دیگر نیز در میان ابعاد چهارگانۀ زیست پذیري  شده از تأسیس

، بعد اقتصادي است که بیشترین تأثیر را در افزایش فضاي )اجتماعی، کالبدي و محیطی

همچنین شاخص بهبود وضعیت مساکن روستایی، . پذیر روستاها داشته است زیست

هاي روستا و افزایش درآمد روستاییان نیز داراي بیشترین اثرپذیري و بهبود  ارزش زمین

  .ها هستند اي مرزي و فعالیت مردم محلی در آنهوضعیت به دنبال تأسیس بازارچه

هاي مرزي بر معیشت  تحلیل اثر بازارچه"در مقاله ) 1396(ویسی و همکاران 

، ")میرآباد شهرستان مریوانو  بخش خاو: مورد مطالعه(هاي روستایی  کرانه پایدار پس

ر روستاییان وران بر تأمین معیشت پایدا هاي مرزي پیران و دره به تحلیل اثر بازارچه

آوري  بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان با روشی توصیفی تحلیلی و با جمع

اطالعات از دو روش اسنادي و میدانی مبتنی بر مصاحبه، مشاهده و توزیع پرسشنامه 

ها  ها حاکی از آن است که تأسیس بازارچه نتایج آن. اند در میان روستاییان پرداخته

همچنین تأسیس بازارچۀ مرزي با . روستاییان رقم زده استمعیشت پایداري را براي 

ساز  ها و تنوع معیشتی، زمینه ها و شوك پذیري روستاییان در برابر بحران کاهش آسیب

  .افزایش پایداري معیشت روستاییان شده است
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گافنی و همکاران
1

هاي چند ملیتی در  کسب مشارکت شرکت"در مقاله ) 2016(

به این  ")نقش فاصلۀ اقتصادي و دانش) (MNE: (حال ظهورهاي مرزي در بازارچه

که سطح بیشتري از انتقال دارایی با توجه به هدف قراردادن  ندانتیجه رسیده

گذاري در کشورهایی که ازنظر اقتصادي یا دانش از راه دور، ممکن است  سرمایه

  .بخواهند در افزایش سطح مشارکت بیشتري شرکت داشته باشند

ئو و همکارانبو آپا لی
2

اثرات اقتصادي و اجتماعی تجارت "به بررسی ) 2004)

در سه ایالت الئوس  "مرزي و تأثیر آن در افزایش استانداردهاي سطح زندگی مردم

نتایج حاکی از آن است که تجارت مرزي به طور مستقیم و غیرمستقیم بر . اند پرداخته

. و مبادلۀ کاال ازنظر اقتصادي اشاره کردتوان به اشتغال  که می ،ساکنان محلی تأثیر دارد

هاي کیفیت زندگی در مناطق مرزي، تاثیرات منفی اجتماعی دباال بردن استاندار باوجود

شدن از دیگر پیامدها  ازجمله عدم ثبات و امنیت اجتماعی، فروپاشی روابط و بازاري

  .هستند

توجه خود  هاي ذکر شده از آن جهت است که اشتراکات این پژوهش با پژوهش

ها متمرکز  هاي مرزي بر ساکنان مناطق روستایی و شهري پیرامون آن را به اثرات بازارچه

هاي مختلف و تاثیرات اقتصادي و اجتماعی  هاي ذکر شده، دیدگاه پژوهش. نموده است

اند و این امر در شروع کار پژوهش حاضر نقشی اساسی  ها را ذکر نموده این بازارچه

هاي اصلی و مهم توسعۀ مناطق مرزي را بازارچۀ مرزي  آنها یکی از راه اما. داشته است

ها و امکانات دیگر را لحاظ  هاي موجود این مناطق را که پتانسیل دانستند و بدیل می

هاي مرزي توجه  هاي بازارچه ها کمتر به آسیب همچنین آن. اند نماید نادیده انگاشته

  .اند رائه ننمودهاند و راهکارهایی را براي آن ا نموده

  

  

                                                  
1. Gaffney et al
2. Leebouapao et al



  

  

  

1399، تابستان 43شماره ، سال یازدهم، ه اجتماعیریزي رفاه و توسع برنامهعلمی فصلنامه      250

  شناسی پژوهش روش

اي روش تحقیق این پژوهش در سنت پژوهش کیفی و با استفاده از روش نظریۀ زمینه
1

هایی استخراج شده است که  اي است که مستقیماً از داده اي آن نظریه نظریۀ زمینه. است

ین، استراوس و کورب(اند  صورت منظم گردآمده و تحلیل شده در جریان پژوهش به

عنوان روش تحلیل اطالعات،  اي به فرایند اصلی در تکنیک نظریه زمینه). 34: 1394

هاي اصلی و روابط  هاي خام، استخراج مفاهیم و مقوله فرایند کدگذاري، طبقه بندي داده

بین آنها، در چارچوب یک تئوري محقق ساخته است که با توجه به شرایط و موقعیت 

این فرایند، مبناي اصلی تمایز این شیوه از . دنکن قدام میپژوهش نسبت به ارائه آن ا

بر این اساس، براي . هاي تجزیه و تحلیل اطالعات در پژوهش کیفی است سایر روش

. 1: اي از سه شیوه کدگذاري شامل تحلیل اطالعات در این شیوه، یعنی نظریه زمینه

کدگذاري باز
2

کدگذاري انتخابی. 3و 3کدگذاري محوري . 2: 
4

 Cohen(شود  استفاده می

et al., 2007: 439 .(  

در ). O'LEARY, 2004: 198(است » مفهوم«در فرآیند کدگذاري، واحد تحلیل 

گیري بوده  گیري هدفمند، اساس نمونه این پژوهش، با توجه به هدف تحقیق، نمونه

از تکنیک مصاحبۀ نیمه . کند آن تعیین می» اشباع نظري«حجم نمونه را . است

نفوذان، دهیاران  هاي مورد نیاز استفاده شده است و ذي یافته براي گردآوري داده ساخت

در مورد ) نفر 10(نظران  و همچنین کارشناسان و صاحب) نفر 35(و شوراهاي روستاها 

اي  دقیقه 90تا  60هاي  کنندگان ما در فرآیند مصاحبه مسائل مرز و بازارچه شرکت

محمدپور، (گانه پاتن است  ر تنوع یکی از راهبردهاي دهگیري با حداکث نمونه. اند بوده

شود تا با استفاده از آن  کنندگان به کار گرفته می که براي انتخاب مشارکت) 1392

  . حداکثر تنوع موجود در میدان تحقیق در نظر گرفته شود

                                                  
1. Grounded theory
2. Open coding
3. Axial coding
4. Selective coding
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، بر اساس یادشدهبندي مناطق روستایی در دو دهستان  در پژوهش حاضر با پهنه

ها با راهبرد  هاي هر پهنه، سعی در انتخاب نمونه تشابهات و کمترین تفاوت بیشترین

بدین معنا که در هر پهنه، تعدادي از روستاها را که داراي . حداکثر تنوع شده است

باشند،  می -کیلومتر ازمرز و بازارچه 20با فاصلۀ -ها درجه نزدیکی بیشتر به بازارچه

هاي دیگر را جهت پوشش حداکثري جامعه آماري سپس معیار. ایم را مشخص نموده

هاي  ، تجانس فرهنگی میان روستاها، تفاوت)بزرگ و متوسط(مانند مقیاس جمعیتی 

بر اساس تجارب زیسته پژوهشگران و اطالعات (ها  ها و تاثیراتی آن موضوعی بازارچه

  .ایم ها لحاظ نموده براي انتخاب نمونه) اولیه

  

  عنوان نمونه مطالعاتی پژوهش ب شده بهروستاهاي انتخا -1جدول 

  ها پهنه

روستاهاي 

دهستان خاو و 

  میرآباد مریوان

جمعیت 

  ساکن

فاصله از 

  خط مرزي

روستاهاي 

دهستان ننور 

  بانه

جمعیت 

  ساکن

فاصله از خط 

مرزي 

  )کیلومتر(

  پهنه اول

  2  75  سرتزین  1  55  باشماق

  2  162  هنگه ژال  10  282  خاو

  10  679  ننور  5  1010  قلقله

  پهنه دوم

  3  84  بروشکانی  10  633  سیف علیا

  17  580  خوري آباد  1  18  خانم شیخان

  15  1122  کیله عباس آباد  5  127  بایوه

  پهنه سوم

  19  65  شیلمان  5  1550  سردوش

  15  54  قولی آباد  5  412  سعد آباد

  15  185  اشترآباد  7  298  پیر صفا

پهنه 

  چهارم

  20  41  کانی سور  15  310  کانی سفید

  20  12  کانی شیلمه  20  337  دره وران

  20  11  ندر  20  422  انجیران

  ).1395(، فرهنگ آبادي روستاهاي استان کردستان )1399(مطالعات پژوهشگران : منبع
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ها، با استفاده از تکنیـک   آوردي داده بر این اساس، در پژوهش حاضر پس از جمع

اي به تحلیل مقوله هسـته   وش نظریه زمینهگانه در ر هاي سه تحلیل تماتیک و کدگذاري

در این مرحله از تحلیـل و ارائـه نتـایج، مقولـه هسـته در مرکـز و       . شود آن پرداخته می

ها قرار خواهد گرفت و روابط میـان مقـوالت دیگـر نیـز بـه       عنوان محور دیگر مقوله به

اي یـا مـدل   نتیجه این عمل مدلی است که به مدل نظریه زمینـه . شود تصویر کشیده می

  .پارادایمی مشهور است

  

  هاي پژوهش یافته

عنـوان   هاي مرزي بـه  چرخد که بازارچه مفروضۀ اصلی این پژوهش حول این مقوله می

راهکاري اساسی در تحول و پویایی مناطق مرزي نتایج مثبتی در منـاطق مـرزي اسـتان    

بـا در  . ندا، باز نگذاشتهاي هاي توسعه اند و راه را براي انواع دیگر بدیل کردستان نداشته

و با تأکید بـر  هاي مرزي در اقتصاد و اجتماع محلی نظر داشتن نقش و جایگاه بازارچه

هاي اجتماعات محلی در زمینـۀ   ها و پتانسیل هاي مرزي، به ظرفیت ثیرات بازارچهأنقد ت

  .پردازیم محور و مشارکتی می توسعۀ اجتماع
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  هاي مرزي اولیه نقش و جایگاه نقش و جایگاه اقتصادي بازارچهاستخراج مفاهیم و مقوالت  -2جدول 

کد 

  مصاحبه

سؤال 

  اصلی
  مقوالت اولیه  مفاهیم

چه
جایگاه بازار

ش و 
نق

 
ي

ي مرز
ها

  

 
چه

جایگاه بازار
ش و 

ق با تأکید بر نق
ن مناط

توسعۀ ای
 

ي
ي مرز

ها
 

ی
ی م

چگونه ارزیاب
را 

 
کنید؟

  

عـدم توجـه   در ایران مـرز بانـه مشـهور شـده اسـت،      

قتصادي به این منطقه به دلیل وجـود بازارچـه، نبـود    ا

هاي اقتصادي،  ، کمبود زیرساخت...ها و صنایع، کارگاه

هاي ارتباطی روستاها، ناتوانی افراد محلـی   تخریب راه

در شریک شدن در مبادالت کاالیی در مرز، فقدان بـه  

هـاي موقـت،    رسمیت دانستن مرز سیرانبند و بازارچه

داران بــراي  عــدم تمایــل ســرمایه وجــود بــازار ســیاه،

واردات اقــالم اعــالم شــده بــه دلیــل ســود کــم، اون  

ــعیت   ــت داده، از وض ــودش رو از دس ــاي خ کاربرده

زیرساختی اینجا معلومـه کـه تـوجهی بهـش نمیشـه،      

داشتن نگاه امنیتی و نظامی به مناطق، تخلیه روسـتاها  

هـا، عـدم اجـازه     به دلیل عدم خـدمات و زیرسـاخت  

ارچه براي فروش محصوالتمون، عدم بـه  گمرگ و باز

  ...کارگیري ما در امورات بازارچه

تقلیل کارکردهاي 

  بازارچه

  

  

 عدم سرمایه گذاري

  اقتصادي و صنعتی

کمبود 

هاي  زیرساخت

  اقتصادي

گمرك و  طرد نهادي

  بازارچه

هاي قطعه قطعه شده ناشـی از ارث بـري،    وجود زمین

زمین براي کشاورزي، خریدن  وجود ارتفاعات، کمبود

هاي کشاورزي و تبـدیل آنهـا بـه خانـه بـاغ، در       زمین

هـا،   هاي مرغوب در دست خـانزاده  دست داشتن زمین

هاي کشـاورزي بـا ایجـاد سـد      به زیر آب رفتن زمین

ها، ضبط  آباد، پایین آوردن محدودة مرزي پاسگاه عباس

نعت از هاي دامداران به بهانه پاسداري از مرز و مما دام

هـاي سـخت اداري و    خروج دام، نـدادن مجـوز و راه  

داشتن ضامن براي گرفتن وام، عدم تمایل سـاکنان بـه   

گرفتن وام به دالیـل مـذهبی، ممانعـت از حفـر چـاه،      

ممانعت از برداشت آب سد و دریاچه، نـدادن مجـوز   

هاي چند راسی، نداشـتن سـرمایه سـاکنان     به دامداري

گذاري  عدم سرمایه

هاي  در بخش

  کشاورزي و دامداري

عدم فروش 

محصوالت 

روستاییان و وجود 

  بازار داللی

عدم رغبت به 

  استفاده از منابع زمین

تصرف زمین توسط 

داران و هنگ  سرمایه

  رزيم
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ي تهیـه علوفـه بـراي دام،    براي دامـداري، هزینـه بـاال   

هاي دامداري و کشاورزي، عـدم   پیشینه شکست طرح

ها براي صادارت محصوالت  حمایت مسئوالن بازارچه

کشاورزي به کردستان عـراق، نبـود صـنایع تبـدیلی و     

هاي مربوطه در روستاها، عدم گرایش جوانان  فروشگاه

هاي کشـاورزي   به دامداري و کشاورزي، خریدن زمین

ــودن آمــوزش  و تغییــر ــا، ناکــافی ب هــاي  کــاربري آنه

  ها، اشتغالزایی و نبود حمایت نهادي بعد از آموزش

شرایط توپوگرافی 

  منطقه

هاي گران ناشی از صادرات کاالهاي اولیه و  هزینه

ها و مراکز خرید در روستاها،  خوراکی، نبود فروشگاه

عدم فروش محصوالت روستاییان در بازارچه، در 

اي گیر نمیاد، در بعضی  بعضی از روزها هیچ خوراکی

زینه با ها میوه کیلویی هزار تومن و کمتره، ه وقت

خونه، عدم امکانات رفاهی و بهداشتی در  دخلمون نمی

هاي ثابت و با مهارت،  بازارچه، ممانعت از اشتغال

تعدد دالالن و کارگري فصلی و موقتی، درآمد ناکافی، 

ها، همه سود به جیب دالل  ها با بازارچه کات آنااشتر

میره، مرز وابسته به دالالنه، کاالهاي صادراتی از 

بازارچه هیچ نقشی در تأمین نامعلومی میاد، جاهاي 

، مردم هرچی پول داشتن توي شهر مایحتاج ما نداره

خریدند، توي شهر سرمایه حفظ .. خونه و ماشین و

میشه و خودش یه نوع سرمایه گذاریه، افزایش 

مددجویان کمیته و بهزیستی، وابسته بودن مردم به 

شدن  نهادهاي حمایتی، فلج شدن کولبران، شکسته

دست و پا ناشی از کولبري، کشته و زخمی شدن 

کولبران ناشی از شلیک هنگ مرزي، بی کاربرد بودن 

کارت سوخت و کارت مرزنشینی، عدم شفافیت در 

  ها، ناکارآمدي تعاونی مرزنشینان سیاست

هاي باال در  هزینه

  مناطق

گذاري  عدم سرمایه

در روستا و مهاجرت 

  به شهر

 تداوم معضالت

  کولبري

هاي حامی  سیاست

  پرورانه

افزایش بی سوادي و 

  ضعف فرهنگی

ها  ناکارآمدي سیاست

و اقدامات جایگزین 

  بازارچه و کولبري

  )1399(هاي پژوهش  یافته: منبع
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  اي ی و مداخلهشرایط عّل -اي  هاي توسعه کمبود زیرساخت

روي مبادالت بازرگانی و هاي اقتصادي همواره تمرکز بر  نگاه غالب به فعالیت

هاي اقتصادي  عنوان دروازه تواند به هاي مرزي بوده است جایی که می ایجاد بازارچه

هاي نسبی و  عمل کرده و محرك خوبی براي افزایش مبادالت رسمی، شکوفایی مزیت

دهی  ها، جهت اي، تثبیت قیمت منطقه ها و توسعه بازارهاي بین گسترش همکاري

. فزایش اشتغال و رفاه براي جامعۀ روستایی مرزنشین عمل نمایدسودهاي تجاري، ا

د ضعف اقتصادي نتوان اند که می ها را نمود عینی این امر مفروض گرفته بنابراین بازارچه

شدن روستاهاي حاشیه مرزها جلوگیري  موجود در محدوده مرزها را جبران و از خالی

این کاربردها به  ،و مشاهدات محققین شده هاي انجام با استناد به مصاحبه. دننمای

این . ها، کمترین نقش را در موارد ذکر شده دارند حداقل رسیده است و بازارچه

  .اند ها، صرفاً به صادرات چند اقالم محدود شده بازارچه

. کنـیم  االن چند سالی است که فقط مواد غذایی به اقلیم کردستان صـادر مـی  ” 

ن بازارچه صرفاً خروجی داره و این مواد را در هاي صورت گرفته ای طبق توافق

شاید باور نکنید که .... کنیم و سود زیادي هم براي ما نداره اینجا فقط صادر می

ایم و  ما خیلی کم واردات داشته... میلیارد بوده است 20سود ساالنه ما کمتر از 

“ ط گمـرگ  کنند از اقالم اعالم شـده توسـ   وران و تاجران کمتر استقبال می پیله

صادرات بیشترین فعالیتی هست که ما ”). سوري، مدیر بازارچه مرزي سیرانبند(

هـایی اسـت کـه از بـاال اعمـال       آن هم تابع سیاست... دهیم اکنون انجام می هم

جـات در آن   بازارچه االن بیشتر سوخت، مصالح سـاختمانی و میـوه  .... شود می

  ).چه مرزي باشماق مریوانکریمی، کارمند در بازار(“ ....شود صادر می

آنچه الزم است به آن اشاره شود هیچ کاال یا خدماتی از جانب روستاییان در 

رود و حتی محصوالت دامی و کشاورزي آنها براي صادرات با  بازارچه به فروش نمی

  .شود ممانعت روبرو می

مـن پارسـال چنـدتا غـاز رو بـرده بـودم       . اصالً نمیزارن به اون محوطه بـریم ”
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حتـی  . نزاشتند حتـی در اونجـا دستفروشـی کنـیم    . فروشم به کوردهاي عراقب

بـاور  . کردهاي عراق دوست داشتند از ما خرید کننـد و عسـل طبیعـی بخرنـد    

شـون رو گرفتنـد و چنـد کیلـو عسـل رو      وکنید توي ایست و بازرسـی جل  می

دهیار قادري، (“ ....دونستن که مال ماست و اینها  مسئوالن هم می. نزاشتن ببرن

نـه  . اصـالً بازارچـه هـیچ سـودي بـراي مـا نداشـته اسـت        ”). روستاي پیرصفا

نفـر از روسـتاهاي    5تونیم اونجا بفروشیم نه هیچی فقـط   محصوالتمون رو می

کنند میوه  این چند سال فقط با کامیون صادر می... کنند دوروبر هم اونجا کار می

اش واســه  ره همــهدیگــه چــه ســودي واســه مــا دا. و ســبزیجات و اینهــا رو

تـونیم اونجـا    ما اصالً نمـی ... داران مرکزنشین هستش و تبریز و ارومیه  سرمایه

  )مرادي، دهیار روستاي ننور(“ .....محصوالتمون رو بفروشیم

. کند این درحالی است که سود ناشی از صادرات، عایدي نصیب مرزنشینان نمی

رین مزیتی ناشی از صادرات نصیب ها حاکی از آن است که کمت نتایج حاصل از مصاحبه

  :گوید دهیار روستاي سردوش در این باره چنین می. مرزنشینان نشده است

همـه  . ده اسـت رسـی باور کنید تا به حال هیچ عایدي از جانب گمرگ به ما ن”

ریـزن و حومـه    آشـغال مـی  ... جاده خـراب شـده  .... هاش براي ماست بدبختی

کمکی به ما واسه عمران و آبادي ... چی میگم منفهمید ها رو ببنید می بازارچه

رن بریم بار خـالی کنـیم و کـارگري هـم     احتی نمیز... این روستاها نشده است

همین پسر من االن دو روزه میره واسه بار خالی کـردن و  ... بکنیم توي بازارچه

گرده میگه صاحب بارها کارگر خودشون رو دارن و نمیـزارن   دست خالی برمی

دانش، رئیس شواراي بخش خاو و عضو هیئت مدیره تعـاونی  (“ اجونما بریم ا

  ).مرزنشینان

این . استها  یکی از موضوعات بسیار مهم طرد روستاییان توسط گمرك و بازارچه

به این ترتیب که با وجود درآمدهاي . گر است صورت طردي ساختاري جلوه طرد به
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گمرگی
1

کمترین با روستانشینان در  ريدر مرز باشماق و سیرانبند، حمایت و همکا 

  .حالت خود بوده است

هاي  ها و آسیب نگاه صرف اقتصادي به این منطقه باعث شده است تا خسارت

ها  با کاهش سلطه و تأثیر بازارچه. اجتماعی به حاشیه رفته و مورد پیگیري قرار نگیرند

بیشتر هویدا  ها چهره واقعی و قابل لمس این آسیب ،بر اقتصاد ساکنان این نواحی

هاي مرزي براي توسعه این  منطق توسعۀ مرز محور و استراتژي ایجاد بازارچه. شود می

ها، مانع اصلی  رشد آماري سود حاصله از تجارت در این بازارچه در پی آن،مناطق و 

  . هاي مختلف اقتصادي در این مناطق است گذاري در بخش سرمایه

گذاري در این مناطق در پیوندي  رمایههمچنین رابطه نگاه امنیتی با عدم س

گذاري شده  ها و عدم سرمایه ناملموس منجر به تأکید بالمنازعه بر استقرار بازارچه

هاي  هاي اقتصادي در مرزها دولت است و راه از سویی دیگر، متولی همه بخش. است

امر، این . هاي دولتی گره خورده است ها و سیاست گذاري با قبض و بسط نگاه سرمایه

ها را مانع تحقق  ها وجود بازارچه آن. کند تر خودنمایی می نفوذان ملموس از نگاه ذي

  . دانند گذاري و توجه به اشتغال می سرمایه

این مسئله خط قرمز . مان بوده با امنیتأنگاه حاکمیت به این منطقه همیشه تو”

رده بودند کـه  ها هم واسه همین استقرار پیدا ک این بازارچه. بوده براي حکومت

نـه  . و اصالً به فکـر مـردم و اشـتغال ایـن منـاطق نیسـتند      ... تأمین امنیت کنند

االن چند سال است که حتـی یـه   ... اي گذاري اي نه کارگاهی نه سرمایه کارخانه

محمـدي، شـوراي   (“ اند اي براي اجرا کردن در این منطقه نداشته طرح و برنامه

بانه و این دهستان به تجارت مرزي مشـهور  ببینید منطقه “). روستاي بروشکانی

                                                  

گمرك رسمی ، سهم).(www.faratab.comسایت فراتاب نیوز براي مثال بنگرید به این خبر به نقل از  - 1

این خبر در . ماه اخیر سال است 9در  20درصد و داراي نمره عملکردي مدیریتی  85اق مریوان از صادرات باشم

  .منتشر شده است 56551با شناسه خبري  1396/ 07/ 27تاریخ 
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پایـدار   شده است اما همین امر باعث شده است که کمترین اقدام براي توسـعه 

نگاه کنید در این مناطق فقط چنـد جـا داریـم کـه کـار      . این مناطق انجام شود

وجود بازارچه فکر همه رو بسته و اصالً به فکـر انجـام هـیچ    . کنند تولیدي می

کننـد   نیستند، یا منتظر هستند مرز باز بشه و یا میرن کولبري می کاري بجز این

ژال از سـال   که االن چند سال است بعد از بسته شـدن بازارچـه موقـت هنگـه    

در ایـن منطقـه نشـده    ...تا االن هیچ اقدامی براي اشتغال و کـارآفرینی و  1396

  ).گوهري، شواري سرتزین دهستان ننور(“....است

تبع حاکم شدن نگاه توسعه مرزمحور سبب گردیده  ها و بهصرف وجود بازارچه

ها انجام شود و این مناطق صرفًا به دلیل تجاري شدن  به زیرساخت ياست توجه کمتر

  .اند اي محروم گشته هاي دیگر توسعه از جنبه

  

  )پیامدها(اضمحالل بخش کشاورزي و دامداري 

بري، کوچک  ی از حق ارثها ناش هاي دولتی، قطعه قطعه شدن زمین نبود حمایت

هاي  آباد و به زیر آب رفتن زمین ها و عدم صرفه اقتصادي، ایجاد سد عباس بودن زمین

داري  ها و گسترش سرمایه باغ مرغوب پایین دست روستاهاي دهستان ننور، ایجاد خانه

مستغالتی، تصرف زمین توسط منطقه ویژه اقتصادي و بازارچه مرزي سیرانبند، در 

ها و ممانعت هنگ مرزي و ایجاد  هاي پایین دست در دست خانزاده ن زمیندست داشت

ترین عواملی هستند که کشاورزي و دامداري این  ازجمله مهم... خط محدودة مرزي و

  .اند مناطق را به اضمحالل کشانده

اند یا اینکه  یا به زیر سد رفته... ما اینجا زمین براي کشاورزي خیلی کم داریم”

ها هسـتند و در   آباد در دست خانزاده هاي پایین دست روستاي عباساین زمین

ها  اینجا زمین.... اند که صرفاً براي تفریح خودشون است اونجا خانه باغ ساخته

دارها به تصرف خودشون درآوردند و یا با قیمت  ها و سرمایه رو زودتر خانزاده

ر هم بفروشن با قیمت باال فروشن یا اگ اند و االن اونو نمی بسیار ناچیزي خریده
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صالحی، رئیس شوراي (“ ... فروشند که مردم عادي توان خرید آن را ندارند می

  ).بخش ننور

ترین عواملی  هاي کشاورزي و دامداري از مهم هاي دولتی از طرح عدم حمایت

 ،داشتن سرمایه و توان مالیندر کنار این مهم . است که رغبت مردم را کاهش داده است

این درحالی است که نهادهاي . را از انجام کار کشاورزي و دامداري بازداشته است آنها

گیري در مجوز دادن، پروانه کسب، عدم اختصاص زمین و  متولی توسعه با سخت

  .اند برداري منابع این مناطق شده مانع بهره ،آب چاه و آب سداز جلوگیري از استفاده 

در ابتدا درخواست وام کردم گفتنـد  . مخواستم یه دامداري کوچک بزن من می”

باید چندتا ضامن بیاري و بیاي خودمون بهت دام بدیم و کارشـناس بیـاریم و   

اومدم خودم یک .... هاي دولتی منصرف شدم از گرفتن تسهیالت و وام.... اینها

بعد رفتم دنبال مجوز و ... سالن ساختم و مجهزش کردم واسه چند تا رأس دام

ده بار اومدن بهم گیر دادن که فالن کار رو بکن و فالن کار ... پروانه ساخت و

االنم کارم .... رو بکن آخرش هم مجوز رو ندادن و پروانه ساخت رو هم ندادن

االن ”). صالحی، رئیس شـوراي بخـش ننـور   (“ .... ناتمومه و بی استفاده مونده

.... ایـم  ت کـرده بارها درخواسـ ... اي نمیزاره خوایم یک چاه بزنیم آب منطقه می

اي میاد نمیزاره  یک بار آب منطقه. اند ها رو در اینجا پر کرده حتی چند تا از چاه

اصـالً  ... یک بار به خاطر آب زریبار میراث فرهنگی و گردشگري میاد نمیزاره

خـب مـا آب از کجـا بیـاریم واسـه      ... کشـن   همه براي ما شاخ و شـونه مـی  

  ).مطلع کلیدي و دهیار روستاي ینگیجهکسرایی، (“ ...کشاورزي و دامداري

یکی از موانع اصلی عدم گرایش مردم به دامداري، پایین آوردن خط محدودة 

به زعم مطلعین، این کار چند سالی . هاي ننور و خاو و میرآباد است مرزي در دهستان

نمونه براي . اند هاي مرتع را جزء محدودة ممنوع مرز قرار داده است اتفاق افتاده و زمین

کیلومتر زمین مرتع در پشت روستا دارد و  2روستاي بروشکانی در دهستان ننور تنها 

وران دهستان خاو هدر روستاي در. هاي محدوده هنگ مرزي شده است مابقی جزء زمین

. و میرآباد مریوان هم به این شیوه است و باعث نارضایتی مردم و دامداران شده است
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به گفته مطلعین، این کار به . هاي دامداران است دامآنچه مسئلۀ مهم است ضبط 

ها و فروش آنها در  ها به محدوده و خروج عمدي دام هایی همچون ورود دام بهانه

  .باشد کردستان عراق می

این اتفاق که محدودة مرزها رو پایین آوردند بدون اطالع مردم بـوده اسـت و   ”

ي مـا نزدیـک بـه شصـت     االن روسـتا ... رو تعیـین کردنـد   خودشـون محـدوده  

. داد کـه جـزء محـدودة مـرز شـده اسـت       درصدش رو این مراتع تشکیل مـی 

معضـلی کـه   ... تابلوهایی گذاشتند که مردم و حیوانات نباید از اون باالتر بـرن 

خب با این وجود واقعـاً  . اند ها رو چند باري ضبط کرده ایجاد کرده آینه که دام

میشه فکرش رو بکنید این آقا دو سال بـود  کسی آگه بخواد دامداري کنه ناامید 

احمد پـور،  (” ... همه زحمتش رو بر باد داد.... داد ها رو پرورش می که این دام

  ).دهیار روستایی بروشکانی

در دهستان خاو و میرآباد هم وضعیت چنین است با این تفاوت که رونق سطح 

اما . باشد می تر ، مطلوبرمناطق دهستان ننو نسبت بهکشاورزي و دامداري این مناطق 

هاي باالي  هزینه در  شدتبه این مناطق هم مردم ها حاکی از آن است که  مصاحبه

  .دانند زندگی درمانده هستند و بازارچه باشماق و وضعیت داللی را مسبب این امر می

فروشیمشون چون اکثـر   کنیم خیلی ارزان می محصوالتی که ما اینجا تولید می"

کنیم در سراسر ایران همه تولید میشه و  اي که ما تولید می رزيمحصوالت کشاو

بینـی کـه بـراي دالل بیشـتر اون      مـی ... به بازارچه میارن براي صادرات و اینها

صرفه تا مال ما و ما مجبـوریم خودمـون در مسـیر جـاده و بـا       محصوالت می

کانی ي احمدي، معتمد در روستا(” ....دستفروشی و با قیمت نازلتري بفروشیم

  )سفید

وجود انبارها، . هاي کشاورزي و دامداري است نکته مهم کمبود زیرساخت

داري و فراوري محصوالت کشاورزي و دامی از  ها و صنایع تبدیلی براي نگه سردخانه

با . هاي مرزي است ملزومات مهم این صنعت به نسبت پایدارتر در قیاس با فعالیت

براي کشاورزي و  _خاك حاصلخیز و آب فراوان _هاي دشت مریوان توجه به پتانسیل
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رغبت مردم براي تولید محصوالت کشاورزي صنعتی و نیمه صنعتی، کمبود این 

ها موجب شده است که کشاورزي به شیوة سنتی انجام شود و بازدهی تولید  زیرساخت

  .محصوالت هم پایین باشد

فروشـیم   اینجا اونو مـی  .کنیم ما اینجا ساالنه چند صد هزار تن انگور تولید می”

هزار تومن یعنـی سـه    12چهار هزار تومن به دالال و اونا میبرن میشروشنش به 

اینکه ما پس اندازي نداریم و مجبوریم که ... خب دلیلش چه. کنن برابر سود می

نمیزارن کـه صـادر کنـیم بـه     ... زود محصوالتمون رو بفروشیم تا خراب نشده

انبار و صنایع تبدیلی هم که نداریم پس مجبوریم سردخانه و ... کردستان عراق

ابـراهیم سردوشـی، رئـیس    (“... اون رو به دالال بفروشیم و سودشو اونـا ببـرن  

  ).شوراي روستاي سردوش

ی که مانع رغبت ساکنان به کشاورزي و دامداري اي و علّ یکی از شرایط مداخله

هاي قبل از  در سال. باشد شده است تاثیرات مرز و بازارچه بر معیشت روستاییان می

درآمد اصلی مناطق مرزنشین مورد نظر از این  ،هاي موقت و کولبري بسته شدن بازارچه

اي را برایشان فراهم نموده  گذاري شد و درآمد آنی، کافی و بدون سرمایه راه تأمین می

 این ذهنیت چنان در ذهن ساکنان رسوخ کرده است که تمایل چندانی به کشاورزي. بود

  .ندارند... و دامداري و

همه راضی بودند و کسی محتاج کار . درآمد کار در مرز و بازارچه خوب بود”

االن مردم واقعاً . هاي دیگه نبود تا اینکه اونو بستن کشاورزي و دامداري و شغل

اش اینکـه   صرفه که این کار رو از صفر شروع کنن و دلیـل دیگـه   براشون نمی

... اً جوانـان کـه کارهـاي دامـداري و اینهـا بکننـد      خوره مخصوص بهشون برمی

اون ”). قادري، دهیار و عضو هیئت مدیره تعاونی مرزنشینان خـاو و میرآبـاد  (“

کسی کـار کشـاورزي و دامـداري و    . ها خوب بود برامون موقع درآمد بازارچه

چون سود این بارهایی که میاوردیم خیلی بیشتر بـود و همـون   . کرد ها نمی این

االن مردم هم بدشون میاد بشینن و کار . دادن پول حمل بارها رو مون میجا به

اون موقع شبی دویست سیصد تومن درآمد داشـتن االن  . دامداري و اینها بکنند
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علی ویسی، دهیار روسـتاي  (“ ... میگن بشینیم براي چندرغاز پول کشاورزي و

  ).خوري آباد

روستاهاي دهستان خاو و میرآباد و ویژه  ترین مسائل در روستاها به یکی از مهم

آباد بخش ننور باال رفتن بیش از اندازة قیمت مسکن، زمین و تغییر  روستاي عباس

ها استخراج گردید، دو علت اصلی  آنچه از مصاحبه. کاربري اراضی کشاورزي است

یکی مهاجرت معکوس از شهرهاي بانه و مریوان به روستاها : باشد مسبب این امر می

هاي موقت مرزي بوده است و یا فشارهاي اقتصادي وارده  زمان با رونق بازارچهکه هم

هاي  اند و دیگري خریدن زمین ها در شهرها که به روستاي خود باز گشته بر خانواده

باشد که عمدتًا از اهالی آن  داران و دالالن می داخل و اطراف روستاها توسط سرمایه

ها بیشتر جنبۀ تفریحی و  کنند و این منازل و ملک یروستاها هستند که در شهر زندگی م

  .دنباش هاي ثانویه می گاه در حکم سکونت

ویژه روستاهاي نزدیک به شهر مریوان قابل تشخیص است،  آنچه در این مناطق به

داري  داري مستغالت، یکی از انواع سرمایه سرمایه. وجود یک بازار مستغالت است

سب سود بیشتر، به جاي ایجاد خالقیت و رقابت در است که در آن سرمایه براي ک

و شده تولید کاال و خدمات، به سوداگري یا بورس بازي زمین و مسکن اختصاص داده 

این نوع سوداگري به زمین و مسکن، . شود هاي مولد می موجب تضعیف فعالیت

ي دار بورژوازي مستغالت، در غیاب یا ضعف سرمایه. بخشد می"ارزش دارایی"خصلت

کند و به سان قدرتی تازنده اقتصاد را در سیطره خود  صنعتی، مالی و یا بازار، ظهور می

داري جریان داشتن در مسیرهاي نامرئی  ویژگی اساسی این نوع از سرمایه. دهد قرار می

با ). 1395افراخته و همکاران،(است «کار کمتر، پول بیشتر » و ارتباط تنگاتنگ با شعار 

، در )1397(توان چنین گفت که نتایج کار محمدي و هوشنگی  ها، می حبهاستناد به مصا

اي دیگر باید مورد تجزیه و تحلیل قرار  هاي مرزي به شیوه رابطه با تاثیرات بازارچه

توانند گویاي  ها نمی گیرد و شاخص نمیبراین امر ابعاد اجتماعی این پدیده را در . گیرد

  .بات درون آنها باشندنابرابري اجتماعی روستاها و مناس
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  )پیامدها(اجتماعی  -انزواي فرهنگی 

هاي اخیر سبب مهاجرت و  هکمبود امکانات در روستاهاي مورد مطالعه در ده

؛ شایان 1395: بنگرید به سایت آمار کشور، سرشماري نفوس و مسکن(تخلیه آنها شد 

ترین دالیلی که  همیکی از م). 1395؛ نصیري هندخاله و همکاران، 1392و کهنه پوشی، 

باعث مهاجرت از روستاها به شهرهاي مریوان و بانه شد، کسب درآمد آنی از 

گذاري در  هاي مرزي و کولبري بود که باعث شد روستاییان به جاي سرمایه بازارچه

روستاها، به شهرها مهاجرت کرده و عمدتًا سرمایه خود را در خرید خانه و زمین 

تاها با کمبود جمعیت، کمبود اشتغال و در نهایت با عدم در مقابل، روس. صرف کنند

پذیري  پذیري مفهومی است که بر قابلیت سکونت زیست. پذیري مواجه هستند زیست

هایی هستند که توجه به  جمله مکانهاي روستایی از سکونتگاه. مکان تمرکز دارد

ي روستایی، ها پذیر بودن آنها ضروري است؛ زیرا سبب جلوگیري از مهاجرت زیست

... هاي حیات و نبض اقتصاد ملی و عنوان لکه خالی شدن روستاها، حفظ روستاها به

  .شوند می

شـون   خواستند پول گذاري در روستا نداشتند؛ چون نمی مردم رغبتی به سرمایه”

همین باعث شـد االن  . گذاري کنن که سودي براشون نداره رو در اینجا سرمایه

توي روستا، هیچ کارگاه و هیچ جایی براي کار کردن  ها خونه مخروبه داریم ده

“ ...ند مدت بکنهلگذاري ب خیلی کم پیش اومده کسی در اینجا سرمایه.... نداریم

  .)خدامرادي، شوراي ننور(

کنندگان و  این امر تأثیر فراوانی در برخورداري از امکانات، مهاجرت تحصیل

مطلعین در این . این گذاشته است در1کاهش تحصیالت  در پی آنجوانان به شهر و 

  : گوید باره چنین می

                                                  

در شهرستان بانه، کمترین درصد جمعیت افراد در حال تحصیل در بخش ننور  1395بر اساس آمارهاي سال  - 1

همچنین در شهرستان مریوان، کمترین . است 12,1ها  و براي زن 16,82که این نسبت براي مردها است ) 14,48(
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خوام  من خودم دیگه نمی. اینجا امکانات کمه، جمعیت روستاها کم شده است”

بـرداره برامـون و مجبـوریم     دخترم را بفرستم بوئین یا شهر بانه چون هم هزینه

ه اي بستشه تا کالس هفت خوند از طرف دیگه. بدیم... ماهانه پول سرویس و 

آبـادي، رئـیس    امیـد خـوري  (“ ...تونه بخونه و بنویسه دیگه بـراي چشـه   و می

اینجا امکانات کمه، مردم میرن شهر و بـه روسـتا   ). آباد شوراي روستاي خوري

مرز و بازارچه باعث تخیلۀ روستاها شدن و االن هم مخـارج  ... کم توجه شدن

... صـرفه   براشون نمی زیاده و مردم هم که کاري ندارن تو روستا و اصالً دیگه

هاي تخیله در خاو  دادرس، شوراي آبادي... (به روستاها توجهی نمیشه متاسفانه

  .)و میرآباد

هاي مرزي در این مناطق مردم را به سوي مشاغلی سوق  بنابراین وجود بازارچه

که درصد باالیی از مردم -کولبري  :مانندباشند  میبا درآمد آنی و داده است که موقتی 

این امر موجب . باشند می... وري و داللی و پیله -این مناطق مشغول این کار هستند

ها برداشته شود و ساکنان به سوي  هاي محلی و ظرفیت شده است که تمرکز از پتانسیل

  .ها و مرز چشم بدوزند درآمدهاي ناشی از بازارچه

این چند سال ... هاي مرزي باز هستند کردیم که این بازارچه ما همیشه فکر می”

هـاي   وایی رسیده بودند اما یهو بازارچـه نبراي مردم خوب بود و همه به نان و 

کردنـد و منتظـر بـاز شـدن مـرز       موقت رو بستن و مردم هم بعدش کاري نمی

ایـن دو سـه   ... هاي موقت مـرزي رو بسـتند   بودند اما االن سه ساله که بازارچه

ها باال رفته که واقعـاً   االن هم قیمتانداز داشتن رو خوردن و  سال هر چی پس

جوانـان مـا نـه مهـارتی دارن نـه اینجـا کشـاورزي و        ... اند توي مخمصه افتاده

اســماعیل، دهیــار روســتاي (“ ...دامــداري درســت و حســابی داره نــه هیچــی

  )ژال هنگه

                                                                                                                       
و  14/21است که این نسبت براي مردها  42/19درصد جمعیت افراد در حال تحصیل در بخش خاو و میرآباد 

).1395مرکز آمار ایران، (است  55/17ها  براي زن
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به بعد با رشد بازارچه مرزي و تبدیل آن به گمرك رسمی مرزي و  1383در سال 

ط با اقلیم کردستان عراق، عمالً عالوه بر گسترش تبادالت اقتصادي مرزي سهولت ارتبا

و بالطبع با گسترش پاساژهاي خرید و فروش کاالهاي خارجی، حجم زیادي از 

نتیجه این . مسافرین داخل ایران و نیز اقلیم کردستان عراق را به خود جذب کرده است

شدگی اقتصادي این مناطق  ژها حکها و پاسا تغییرات سریع اقتصادي و رشد بازارچه

عنوان مناطق اقتصادي شناخته شدند و  به این صورت که مناطق بانه و مریوان به. بود

آنچه که در . شدگی قرار داده شد زیر لواي این حک... ها، تبلیغات و ها، طرح همۀ برنامه

اه، این نگ. شدگی به چشم نیامد شرایط زندگی اجتماعات محلی بوده است این حک

... ها، ضعف فرهنگی، معضالت کولبري و ها، شکست برنامه باعث شده است ناکامی

شدگی اقتصادي منجر به پایین آوردن  بنابراین، این موقعیت حک. نادیده گرفته شوند

  . هاي فرهنگی شده است سرمایه

یر بوردیو به تعبیر پی
1

باید گفت که تسلط بر میدان اقتصادي حکم ) 1986(

ها را داشته است که با این وصف غلبه بر یک میدان اقتصادي  سایر میدان پیروزي بر

با این . ویژه میدان فرهنگی شده است هاي دیگر به باعث مغلوب شدن در میدان

اي که حاصل گردیده است تسلط فرهنگ شهري و مصرفی، کاهش  اوصاف، نتیجه

محلی است و مهمتر  ها و فرهنگ از بین رفتن ارزش و همبستگی اجتماعات روستایی

روابط اجتماعی زیر لواي روابط اقتصادي جاي گرفته است به این شیوه که که  این

در عوضِ اینکه اقتصادي بودن در روابط اجتماعی «بنابراین . اي شده است مبادله ،روابط

). 60: 1391پوالنی، (» جاي بگیرد، روابط اجتماعی در نظام اقتصادي جاي گرفته است

اي عکس از نتایج پژوهش  توان گفت که این امر نتیجه ها می داشتن این یافته با در نظر

ها باعث پایداري  به این صورت که بازارچه. را در بردارد) 1396(ویسی و همکاران 

  .اند معیشت روستاییان نشده و تاثیرات مخربی برجاي گذاشته

                                                  
1. Bourdieu, p
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تایی و عدم اي که وجود دارد مربوط به عدم حمایت کارآفرینان روس نکته 

این امر موجب شکست . باشد ها می ها و برنامه مشارکت نخبگان محلی در سیاست

ها و اقدامات این افراد در این وضعیت اقتصادي شده و ناامیدي و عدم جذب  طرح

  . ساکنان به کارهاي تولیدي را سبب شده است

رورش خواستم پ من خودم می. شوند هیچ حمایتی نشده است تازه مانع هم می”

مجـوز آب و  ... یک سال دنبال مجوزش بودم. قلمون رو در زمینم راه بیندازموب

گفتنـد  ...شاید باور نکنید چند بار رفتم و اومدم و سر آخر بهم ندادن... برق و 

الخره اب.... باید برق سه فاز بگیري و نمی تونی از آب چاه استفاده کنی و اینها 

ـ مون زمین خوبی بود و قی چون زمین فـروختم االن   ومت مناسبی هم داشت اون

یک ویال توش سـاختن دور وبـر   . بعد از دو سال برو همون زمین رو نگاه کن

همـش پـارتی   .... و چاه زدنـد و   هزمین رو چراغونی کردن و پمپ آب گذاشت

قادري، ...(کنند بازي شده است و کسی که بخواد کاري انجام بده حمایتش نمی

کنند، بخشـداري و   اي دعوت نمی ما را به هیچ جلسه”).دهیار روستاي پیرصفا

اما وقتی چیـزي  . ایم کنه و ما فقط انگار هیچ کاره فرمانداري کار خودش رو می

راسـتی، دهیـار روسـتاي    (“ هم بشه میگن شورا و دهیـار بایـد جوابگـو باشـه    

  ).دروران

دیگر شود و از سویی  این امر، منجر به مهاجرت جوانان و نخبگان محلی می

ازجمله پیامدهاي ... تبع وابستگی به کولبري و گذاري و به کاهش اشتغال، کاهش سرمایه

  .باشد آن می

  

  )شکست راهبردهاي اتخاذ شده(هاي ترمیمی  ناکارآمدي در سیاست

ها؛ بیکاري، فقر و ضعف فرهنگی  اي متورم از همۀ آسیب عنوان پدیده کولبري به

ها و اقداماتی است که براي مرزنشینان به  سیاست ها، نماد بارز شکست برنامه...و

اند بر این مسئله فائق آیند بلکه آن را نیز  ها نه تنها نتوانسته بازارچه. ارمغان آورده است
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. تأیید این ادعاست ازنگاهی به آمار بیکاري در این دو دهستان حاکی . اند تشدید نموده

. که گریبانگیر این مناطق شده است اي است این امر، زاده فقر چندبعدي و گسترده

توصیف و تحلیل بیکاري به راحتی پرده از وضعیت نابسامان، عقب ماندگی و انزواي 

با این وصف، .ها نامرئی مانده بود تر با وجود بازارچهدارد که پیش این مناطق برمی

این . هاي جدي و بلندمدتی را روي اقشار این مناطق گذاشته است کولبري آسیب

براي بحث از . شود می.. ها، شامل روحی، جسمی، اجتماعی و هویتی و جنسی و آسیب

توان اشاره نمود به دو مورد، یک مورد که ناشی از حمل بار و  هاي جسمی می آسیب

دوم شلیک و تیراندازي هنگ مرزي به سوي کولبران  وبوده ... دره وافتادن از کوه و

  .است

همـین  ... کنـه  محابا شلیک می قعاً هنگ مرزي بیاي که هست آینه که وا مسئله”

کننـد و   مسـتقیماً شـلیک مـی   ... دیروز دو نفر رو زخمی کردن در مرز سرتزین

براشون مهم نیست که بزنن یا نزنن کسی رو، االن توي روستاي مـا چنـد نفـر    

دیسک کمـر یکـی از   .... ، چند نفر پا و دستشون رو از دست دادن ومفلج داری

گـوهري، شـوراي   (“هایی است که االن شاید شایع شده اسـت   یبترین آس مهم

تـر و   به نظر من صدمات روانی و اجتماعی کـولبري خیلـی شـایع   ”). سرتزین

وقتی . اند نفسشون رو از دست داده االن همه این کولبران اعتمادبه. مهمتر هستند

ـ   ات با لگد بهـت مـی   یک مأمور یا یه سرباز با کول روي شونه دت زنـه و تهدی

کریمی، معتمد (“ ...نفس واسه آدم میمونه کشمت چه جور اعتمادبه میکنه که می

  ).روستاي باشماق

هاي ناشی از کولبري باعث وابسته شدن روستاییان به حقوق  معضالت و آسیب

نهادها به جاي ارائه . ها شده است ربط و تداوم این حمایت مستمري نهادهاي ذي

یکی از . اند ه پرداخت این مستمري اکتفا نمودههاي اشتغالزایی، بیشتر ب طرح

ها در  نیافتگی و شکست طرح هاي ناشی از توسعه هایی که براي کاهش آسیب سیاست

این . پرورانه است هاي حامی این مناطق بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، سیاست
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اطق اجرا ها از طریق نهادهایی چون بهزیستی، کمیته و استانداري در این من سیاست

هاي حمایتی و معیشتی، به عضو درآوردن ساکنان  ها با ارائه بسته این سیاست. اند شده

ها و کاهش معضالت  روستاها و اختصاص مستمري ناچیز در صدد جبران خسارت

شوندگان آمار اعضایی که هر ساله به عضو  به گفتۀ مصاحبه. ندهستمردم این مناطق 

  . آیند روبه فزونی است د در میسازمان بهزیستی و کمیتۀ امدا

شـن،   شوند، زنان بی سرپرسـت مـی   نگاه کنید هر ساله که کولبران زخمی می”

دهنـد و اونـا    کنند میرن درخواست عضو شدن می جوانان به هر دلیلی کار نمی

کنن و ماهانه بهشون پولی واریز میکنن و هیچ احتیاجی بـه کـار و    رو عضو می

کهنـه پوشـی، معتمـد در    (“... کـنن  دارن گـداپروري مـی  عمالً ... فعالیت ندارند

جالب آینـه کـه سیاسـت    ... شود هر ساله به آمار ما افزوده می”). روستاي بایوه

ما مستقل بشـن و بتـونن خودشـون     التکمیته امداد آینه که این افراد تحت کف

کار بکنند و کم کم وضعیتشون بهتر بشه و به مسـتمري مـا احتیـاجی نداشـته     

متاسفانه تا اکنون خیلی کم پیش آمده است که بیان و بگن که ما دیگـه  . باشند

عسکري، معاون کمیتـه امـداد شهرسـتان    (“ ....به پول کمیته امداد نیازي نداریم

  ).بانه

، در تأثیر مرز و )2004(بو آپائو و همکاران  در نظر داشتن نتایج لی باوجود

توان  کیفیت زندگی در مناطق مرزي، می هاي مرزي در باال بردن استاندارهاي بازارچه

و این مناطق را با  نداچنین گفت که تاثیرات منفی در درازمدت خود را نشان داده

اما اقداماتی که براي کاهش تاثیرات مخرب . ندااجتماعی مواجه کرده -انزواي اقتصادي

جایی نبرده است ها دراین مناطق شده است، نه تنها راه به  تبع بازارچه مرزنشینی و به

ساماندهی معابر کولبري، تأسیس . بلکه خود مسبب عوارض دیگري هم شده است

هاي مرزنشینان، کارت سوخت مرزنشینان، کارت الکترونیکی مرزنشینی جزو  تعاونی

ها، حاکی  اما یافته. شده است اند که براي بهتر نمودن رفاه مرزنشینان انجام اقداماتی بوده

  .اند اقدامات بدون کارکرد بوده و حتی وضعیت را بدتر نموده از آن است که این
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  )اي توسعه مرزمحور مقولۀ هسته(طرد نهادي و ساختاري اجتماعات مرزي 

هاي مرزي و کـولبري   شدگی اقتصاد مرزي و سود چند ساله ناشی از بازارچه حک

. سـت منجر به نادیده انگاشتن و پنهـان نمـودن معضـالت اساسـی در روسـتاها شـده ا      

از کارل پوالنیتبعیت  به
1

شهر بازار  کنار گذاشتن آرمان«توان خاطر نشان ساخت که  می 

هایی که نمود عینی  واقعیت). 267: 1391پوالنی، (» کند ما را با واقعیت جامعه مواجه می

هـاي کشـاورزي و دامـداري و     ها، اضمحالل بخش آن در کمبود امکانات و زیرساخت

اي و حمایتی در مناطق مرزنشـین قابـل مشـاهده     ي توسعهها همچنین شکست سیاست

تبـع آن،   توان از حاکم شدن منطق توسعۀ مـرزي و بـه   با توجه به این مقوالت می. است

ها و  گیري از ظرفیت بهره. عدم توجه ساختاري و نهادي به روستاها سخن به میان آورد

اي کـه بـا    قدامات توسـعه هاي اجتماعات روستایی با هدف مشارکت در فرایند ا سرمایه

شود، ضـمن بسترسـازي و عملیـاتی کـردن رویکـرد       محوریت مردم و دولت انجام می

ها و موانع غلبه کرده و عملکرد مناسبی در  گراي توسعۀ پایین به باال؛ بر ناهمواريممرد

سـهیم شـدن مـردم در توسـعه، بـه کـاهش       . رو در بر خواهد داشت تحقق اهداف پیش

ت ناشی از عدم مشارکت و مقاومت سنتی در برابر تغییرات و پیامدهاي هاي متفاو هزینه

این امر در مناطق ). 216: 1397پور،  ایمانی جاجرمی و عبداله(جانبی آن خواهد انجامید 

هاي  روستایی مورد مطالعه، متحقق نشده است و تبعات آن خود را در کمبود زیرساخت

اجتمــاعی و -ري، انــزواي فرهنگــیاي، اضــمحالل بخــش کشــاورزي و دامــدا توســعه

توان الگوي منطقی این امر را به  که می. هاي ترمیمی نشان داده است ناکارآمدي سیاست

  .این شیوه نشان داد

                                                  
1. Polanyi, k
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  هاي مرزي بنیاد توسعه مرزمحور با تأکید بر بازارچه مدل مفهومی داده -1شکل 

  

  

  
  اي شرایط زمینه

  

  شرایط مرزي

ها استقرار بازارچه

  توسعه مرزمحور

ي اجتماعات طرد نهادي و ساختار(

  )مرزي

  )اي مقوله هسته(

  یشرایط علی و میانج

  )اي هاي توسعه کمبود زیرساخت(

  تقلیل کارکردهاي بازارچه

  گذاري اقتصادي و صنعتی عدم سرمایه

  هاي اقتصادي کمبود زیرساخت

هاي طرد نهادي سیاست

  پیامدها

  اضمحالل بخش کشاورزي و دامداري

  اريگذاري در بخش کشاورزي و دامد عدم سرمایه

  عدم فروش محصوالت و وجود بازار داللی

  عدم رغبت به استفاده از منابع زمین

  داران و هنگ مرزي تصرف زمین توسط سرمایه

  شرایط توپوگرافی منطقه

  انزاوي فرهنگی و اجتماعی

  هاي باال در مناطق روستایی هزینه

  هاي ترمیمی ناکارآمدي در سیاست

  )شکست راهبردهاي اتخاذشده(

  

  تداوم معضالت کولبري

  پرورانه هاي حامی سیاست

ها و اقدامات جایگزین بازارچه و  ناکارآمدي سیاست

کولبري

)1399(هاي پژوهش  یافته: منبع
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  گیري نتیجه

نگـاه از بـاال بـه پـایین، آمرانـه و توجـه صـرف بـه         اي، نگاه غالب در مباحث توسـعه 

این نوع نگـاه سـاختارها و مناسـبات اجتمـاعی جوامـع،      . هاي رشد بوده است شاخص

هـدف  . گیـرد  ها، دانش بومی و نیروهـاي اجتمـاعی را در نظـر نمـی     ها، پتانسیل ظرفیت

هاي توسعه شکست برنامه. اساسی در این رویکرد، پیشرفت و رشد اقتصادي صرف بود

فکـر انتقـاد   ریزان این حوزه را به ویژه در کشورهاي جهان سوم، اندیشمندان و برنامه به

هـاي بــدیل   ویـژه نظریـۀ نوســازي و ارائـه توسـعه     بـه رویکردهـاي غالـب توســعه بـه    

مطرح اي ترین مسائلی که در مباحث توسعه همزمان با این انتقادها یکی از مهم.انداخت

در جهـان  .یت زندگی آدمیان بود که باید از طریق توسعه ارتقا یابدگردید، بحث از کیف

خـود را  هاي پسااستعماري بعـد از اسـتقالل،   سوم این انتقادها بیشتر تحت تأثیر دیدگاه

  .از پایین به باال مدنظر قرار گرفتاجتماع محور وتوسعۀ مشارکتی،و . نشان داد

بومی و مناسبات و راهکارهاي بومی،دانش این امر، توجه را به اجتماعات محلی،

با وجود این، توسعۀ مشارکتی و محلی بیشـتر را در مباحـث   . محلی مبذول داشته است

غالبـاً  در این میـان منـاطق مـرزي،    .به اجرا درآمده استنظري و کمتر در میدان عمل،

شده نیز  هاي انجام پژوهشغالب. اند تجاري نگریسته شده -مناطقی با کارکردهاي امنیتی

نگاهی دوآلیستی که یا این .اند در حوزة توسعۀ مناطق مرزي با این نوع نگاه گره خورده

نگـرد،   داند یا اینکه با دیدة تهدید و تردید بدان مـی  مناطق را داراي فرصت و امتیاز می

هاي مرزي در این میانـه جـاي    تأسیس بازارچه. نگاه حاکم بر وضعیت این مناطق است

عنوان محور توسـعه، هرگونـه    ها، تأکید بر آنها به ف کاربردهاي مثبت بازارچهتعری. دارد

امـا  . نوع دیگري از توسعه را بسـته و غیـرممکن، متصـور شـده اسـت     انتقاد و تعریف

  . واقعیت طور دیگري رقم خورده است

در ها و نگاه غالب به مرز و مناطق مرزي مغفول مانده است، آنچه در این پژوهش

. هاي فرهنگی، اجتمـاعی و اقتصـاد بـومی اسـت     تن اجتماعات محلی با ویژگینظر داش
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هاي مرزي رسمی باشماق مریوان و  عنوان استان مرزي داراي بازارچه بهاستان کردستان،

ــی  ــه م ــیرانبند بان ــد س ــه. باش ــقز،   بازارچ ــیف س ــت س ــرزي موق ــاي م ــود  ه ــه خ مل

دایر بوده و بر اجتماعات مناطق  خیر،هاي ا در سالژال بانه، پیران مریوان هنگهسروآباد،

هاي  شده در زمینه ارزیابی خیل مطالعات و تحقیقات انجام. مرزي تأثیر زیادي گذاشتند

هاي مرزي نشان از تـاثیرات مثبـت و منفـی آنهـا بـر       اقتصادي و اجتماعی این بازارچه

نی کفۀ تـرازوي  شود سنگی اما آنچه که در اکثر این مطالعات دیده می. مناطق مرزي دارد

با وجود همه اینها، یکی از . هاي مرزي بر اجتماعات مرزي است تاثیرات مثبت بازارچه

هـاي مـرزي و    این پژوهش حول آن چرخیده است که بـا وجـود بازارچـه    مفروضات

ویـژه در زمینـۀ اقتصـادي کماکـان اسـتان       هـا بـه   ادعاهاي تعریف شده براي تاثیرات آن

هـاي در آن اسـتقرار    ق مرزي و حتـی آن منـاطقی کـه بازارچـه    ویژه مناط کردستان و به

  باشند؟ ترین مناطق کشور می یافته اند، از کم توسعه یافته

توان این ادعا را در مورد مناطق روستایی استان کردستان چنین مطرح نمود که  می

ــا وجــود بازارچــه  ــاثیرات  ب ــرزي و ت ــاي م ــت آنه ــاجرت   ،مثب ــاهد مه ــاز ش چــرا ب

اي  عنـوان پدیـده   تشدید قاچاق و مهمتر از همه، تداوم کـولبري بـه  بیکاري،روستاییان،

 "مـرز و توسـعۀ مرزمحـور   "اي اساسـی   منطق این امر را بایـد در مقولـه  . متورم هستیم

هاي مـرزي اسـتان کردسـتان     ریزي شهرستان محور توسعه و برنامه 1»هبیتوس«عنوان  به

گیـران و   در گفتمـان مسـئوالن، تصـمیم    ها ارهزاز طرف دیگر برخی از گ. جستجو نمود

گیرد و تالش بر ایـن اسـت تـا آن گـزاره      سازي قرار می ساکنان روستاها مورد برجسته

. هاي مرزي مورد پـذیرش قـرار گیـرد    عنوان گزارة غالب توسعه روستاهاي شهرستان به

هـاي   سـازي طـرح   سازي دسترسی به مرز و انجام مبادالت مرزي و یا برجسـته  برجسته

پتانسیل باالي این مناطق در بخش کشـاورزي و دامـی، گردشـگري و     باوجودولبري، ک

هایی که سعی در ارائۀ توسعۀ بـدیل دارنـد    بنابراین گزاره. دال بر این مدعاست ،صنعت

                                                  
1. Habitus
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. انـد  قـرار گرفتـه   3“سـازي  غیریـت ”و  2“سـازي  غایـب ”، 1“رانـی  حاشـیه ”همواره مـورد  

هـایی همچـون شـرایط     وسـیلۀ گـزاره   بعضاً بهسازي  سازي و غیریت رانی، غایب حاشیه

ها در روستاها، عدم  توپوگرافی، نبود صنایع تبدیلی و یا کم بودن خدمات و زیرساخت

گیرد تا پوششی گـردد   اي صورت می هاي توسعه مشارکت و ناتوانی مرزنشینان در طرح

شـتن عـدم   با در نظـر دا . نیافتگی و تداوم معضالتی همچون کولبري براي توجیه توسعه

هـاي مختلـف اقتصـادي، زیرسـاختی، صـنعتی و       گـذاري در بخـش   حمایت و سـرمایه 

هاي حداقلی و طرد نخبگان و  ها، آموزش گردشگري در این مناطق و عدم اجراي طرح

اي کـه بـدون حمایـت     توسـعه . توان از نبود توسعۀ حمایتی سخن گفت دانش بومی می

هـاي نهـادي    ایی مالی و وجود محدودیتنهادهاي دولتی به سبب نداشتن مهارت، توان

  . این امر، همچنین موازي با طرد ساختاري و نهادي روستاییان است. غیر ممکن است

ویـژه در تولیـد و حمایـت از کشـاورزي و      گـذاري بـه   طردي که با عـدم سـرمایه  

هاي اقتصادي و مشارکت ندادن نخبگان و جوانان در  دامداري، فراهم نکردن زیرساخت

گیري در ارائه تسهیالت و  ها، پارتی بازي، ممانعت نهادي در تولید وسخت گیريتصمیم

نگاهی به وضـعیت صـنایع و   . خود را نشان داده است... عدم توجه به مسئلۀ بیکاري و

ایـن امـر،   . ها و مراکز خدماتی و رفاهی دالِ بر این مدعاسـت  تولیدات صنعتی و کارگاه

هـاي   سیاسـت . شدید به کولبري، کشانده اسـت  اجتماعات مرزي را به سمت وابستگی

پروانه در اتخاذ راهکارهاي جبـران ایـن طـرد، ازجملـه عضـویت روبـه افـزایش         حامی

نـه  ... چون کمیته امداد و بهزیستی و روستاییان و دادن حقوق مستمري نهادهایی دولتی

آن را از  است بلکه ایـن وابسـتگی   منجر نشدهتنها به بهبود معیشت ساکنان این مناطق 

  .رفت از این وضعیت درمانده کرده است اتخاذ راهکارها، اقداماتی در جهت برون

                                                  
1. Marginalization
2. Absent
3. Othering
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