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  هاي گمرکیو سیاست انمرزنشینجهان زیست

  بران شهرستان مریوان کول اي درباب مطالعه

  

  3عثمان هدایت  2علیرضا کریمی، 1،مهرحسین دانش

     
  )15/12/99تاریخ پذیرش  ،15/03/98 دریافت(تاریخ 

 

   چکیده

هاي سیاست مداخله درهاي ها و امکان ییرِ ویژگیتغشناسایی، و  ،هدف پژوهش حاضر

بران) است.  کردن نقشِ مرزنشینان (اختصاصاً کولگمرکی براي بازشناسی و برجسته

گذاشته و مرزنشینان تأثیر  جهانمستقیماً یا غیرمستقیم بر زیست هاي گمرکیسیاست

زا کرده است. بري را مهم و مسئله ها پدیدة کولتخاب و چگونگی اعمال این سیاستان

بران را حذف کرده و  مرزنشینان و کول ،هاي گمرکیفرض بنیادین این است که سیاست

  مردم و که ایم  بهره جستهاي  حاشیه رانده است؛ بنابراین، از رویکرد پساتوسعه به

نگرد. روش این می به باال نییتوسعه از پادهد و به  نا قرار میی را مبدولتریهاي غسازمان

، با دو نوع داده سروکار نهادي است و با توجه به اهداف و موضوع نگاري مردمپژوهش، 

اي که کلیت اند، و متون نهادي داریم: تجربیاتی که در کشاکش روابط نهادي شکل گرفته

ها  کنند که به تجربه هایی عمل میاعمالِ سیاست مثابۀ حیات اجتماعی را درنوردیده و به

هایی در تغییر وضع دهند. برآیند تحلیل این دو دسته داده، باید به نتیجه شکل می

ي جهت نظر يریگ نمونهگیري هدفمند و موجود بینجامد. به این منظور، از نمونه

رك باشماق مریوان) ویژه گممصاحبه با افراد و نیز از متون نهادي مربوط به گمرك (به

بر (نقش و جایگاه، اجتماع و  کول ها حاکی از حذف مرزنشینانایم. یافتهاستفاده کرده

ها و اقدامات گمرکی است. گمرك، با راهبرد حفظ فرهنگ و اقدامات آنها) در سیاست
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هایش، و با سازوکارهایی نظیر اختصاص بران از سیاست حال حذف کول بري و درعین کول

کند. هاي مرزي در چنین جهتی عمل میوري و ایجاد بازارچهمرزنشینی، پیلهکارت 

بران براي پرکردن خأل ناشی از این حذف، به اقداماتی از جمله تشکیل شوراي مرز،  کول

تأسیس تعاونی مرزنشینان و اعتراضات مدنی دست  ،هاي غیررسمی و محلیتشکیل گروه

رو، الزم است  تأثیر بوده است. ازاین ، ناکارآمد و بیدلیل همین حذفاند که غالباً بهزده

بران در  گرایانه، از جمله گنجاندن نقش و جایگاه کولهاي بازتوزیعگمرك به سیاست

گذاري مالی و ارائۀ سرمایه ،هاي ویژهل کارگروهی، تشکهاي گمرکیقوانین و سیاست

 خدمات رفاهی و آموزشی در مناطق مرزي، روي بیاورد.

  

، اي رویکرد پساتوسعه ،یگمرک يهااستیس ،بران جهان کولزیستگان کلیدي: واژ

  هاي مداخله.امکان ،نهادي نگاري مردم

  

  مقدمه و بیان مسئله

همواره موضوع بحث و  ،منزلۀ مکان و فضایی پر از کشاکش و تناقض (از نظریه تا عمل) به ،مرز

اي دلیل عواملی است که مرز را به برساخته مجادله بوده و همچنان خواهد بود. این وضعیت به

بر بازتعریف آن در هر چهار  پیوسته، اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده است و اقتصادي ،سیاسی

اي است که از فضاي طبیعی خود خارج شده و ترتیب، مرز برساخته کند. بدینرار میصجنبه ا

هایی، در پی انکار و طرد زارهها و گهاي قدرت و دانش، پیوسته، از طریق حکمراهبرد

هاي ویژه است. به همین دلیل است که مرز،  بندي  جویی صورت هاي دیگر و پی بندي صورت

  هاي مثابۀ فضا، از واقعیت سرزمینی و مکانی (طبیعی) خارج شده و منافع و واقعیت به

مبتنی بر تعریفی  یافته در پی برساختن آن هستند. مفهوم مرز اي سازمان شیوه نگر بهسویهیک

کنندة تداعی ،گیرد. فضا و نام مرزتخیلی و استعاري است که مبناي منازعه و کشاکش قرار می

اي  گفته، که مرز را فضایی پرکشاکش، برساخته جدایی و فاصله است تا بدین نحو، تعریف پیش

رد. مفهوم سیاسی، اقتصادي و  محیطی جغرافیایی قلمداد کرده است، صبغۀ عینی به خود بگی

شان در مرز و فضاي آن شکل گرفته کنندة مردمی است که زندگی مرزنشین همیشه تداعی

هاي بنديجهان ساکنان را تابعِ صورت، هویت مرزنشینی را شکل داده و زیستاست. این تداعی

  هاي برساختۀ آن کرده است.خاصِ مرز و واقعیت

شود، نهاد میرزنشینان در آن برساخت یکی از نمودها و فضاهایی که واقعیت مرز و م

هاي شود، با اعمال سیاستگمرك است. گمرك در جایگاه نهادي که متولی توسعه قلمداد می

بندي خاصی از مرز و خود (از طریق قوانین، تحدید قلمروها، ضوابط و...)، در جهت صورت
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ها  پی تثبیت و حل منازعهها، در اي که با طرد دیگرگزارهبنديکند، صورت فضاي آن عمل می

واسطۀ قوانین،  هایی که بهبا سیاست» اَعمالِ گمرکی«آید. فرض  بنیادین بر این است که برمی

شکل قانونی و رسمی به خود  ،آیدها، عملکردها و اقدامات گمرکی به اجرا درمینامهاساس

، موقعیت و اجتماع نگرسویه بندي یک شود. این صورتگیرد و با همین شکل هم اجرا می می

گیرد و نگاهی از باال به پایین دارد. نهاد گمرك، که متولی این  محلی مرزنشینان را در نظر نمی

شمول و کند که نگاهی جهانهایی را در مرزها و بر مرزنشینان اعمال میاستی، سقوانین است

دو بخش کلی را  هاگذارد. این سیاست دست دارد و الزامات مناطق مرزي را مغفول می یک

ها و مصوبه، شده در قالب قوانین اداريهاي آشکار یا نوشتهشود: نخست، سیاستشامل می

شوند. هر دو هاي نهان یا نانوشته (اقدامات و عملکردها) که اجرا میها، و دوم، سیاستنامهبخش

شود و  رز ناشی میهایی هستند که از وجود م ها در پی کسب منافع و برد در منازعهاین سیاست

سیطره و اعمال  ،)و... ، اقتصاديهاي درگیر (سیاسیبا توجه به نقش راهبردي مرز براي دولت یا گروه

بران، که از قدرت  به همین جهت است که مرزنشینان و کول است. مضاعفر آن حائز اهمیت بقدرت 

ندارند؛  هاعمال این سیاستاي ندارند، نقشی هم در تعیین و ا ها بهره زنی در این منازعهچانه

  اند.ها حذف شدهتوان گفت آنها از این سیاست بنابراین، می

هاي کسانی است که با مرز و زندگی در مرز فاصله دارند و هاي گمرکی سیاستسیاست

ها بیشتر دو جنبۀ اقتصادي گیرند. سیاستهاي زندگی مرزي و مرزنشینان را نادیده میواقعیت

رابطۀ  ،براي مثال ؛گیرندهاي دیگر را نادیده میها و جنبهشوند و رابطهل میو سیاسی را شام

میان آورد که  هایی سخن بهسیاست با فرهنگ یا اقتصاد با فرهنگ. در اینجا، باید از سیاست

هایی که اند. سیاستگرایانه خوانده شدههاي بازتوزیعشناختن یا سیاست رسمیت هاي بهسیاست

ناختن منش، هویت و حقوق کسانی است که در جریان تحوالت اجتماعی در جهت بازش«

  ).176: 1390(عنبري، » اندیا کنار گذاشته شده فراموش شده

اند. حاشیه رانده شده توان گفت اکثر مناطق مرزي کشور و مرزنشینان محروم مانده و بهمی

هاي توسعۀ انسانی  شاخصیافتگی  از منظر توسعهمثابۀ استانی مرزي،  استان کردستان، به

نژاد  ؛ حاجی1395پور و باینگانی،  )، توسعۀ اقتصادي متوازن (جالیی1392 (احمدي و همکاران،

هاي توسعه و گردشگري  )، و زیرساخت1395)، فضایی (خیرالدین و همکاران، 1389و احمدي، 

(رشیدي سبک زندگی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.  )،1394نژاد و همکاران،  (حاتمی

) 1391وضعیت فرهنگی (قادرزاده و قادري،  )،1393؛ محمدپور، 1395هاشم و همکاران،  آل

اقتصادي -هاي توسعۀ اجتماعی ) و دیگر شاخص1395وضعیت آموزشی (سپیدنامه و همکاران، 

-بران نماد درحاشیه توان گفت کولاست. می متأثرشدت از وضعیت مرزنشینی  در کردستان به
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تنها هویت و کار آنها  مرزي استان کردستان (و مناطق غربی کشور) هستند که نهبودن مناطق 

اند پیوسته در معرض مناقشه و منازعه واقع شده ،دلیل نداشتنِ جایگاه تحت انقیاد است، بلکه به

وران، گمرك، و حتی نیروهاي مرزي و...). در اینجا، با (مناقشۀ دالالن و سودجویان مرزي، پیله

توان نقش و جایگاه گمرك را دربارة آنها برجسته کرد. نهاد گمرك مبحث ذکرشده، می توجه به

ها و است که سیاستشده و قلمرو گمرکی آن داراي ادارة گمرك در هر منطقۀ مرزي مشخص

  آورد.قوانین گمرك را به اجرا درمی

یلومتر از شهر ک 17 تقریبی ۀمرزي استان کردستان به فاصل ۀاولین بازارچ ،1373در سال 

تا اولین شهر  هبازارچاین احداث شد.  (گمرك باشماق) مریوان و در جوار روستاي مرزي باشماق

مرکز استان سلیمانیه (شهر  کیلومتر و تا 6مرزي استان سلیمانیه (شهر پینجوین) حدود 

ك را د. رونق و حجم مبادالت گمرك باشماق، این گمرکیلومتر فاصله دار 130سلیمانیه) حدود 

هاي شهر حال، مرزنشین بااین 1به یکی از مراکز مهم گمرکی در غرب کشور تبدیل کرده است.

بري کاالها (همچون سهم)  مریوان سهم چندانی از این رونق و حجم مبادالت ندارند و به کول

ها در این گمرك، چرا باز هم  و حجم زیاد مبادله پردازند. باید پرسید که با وجود توسعهمی

اند؛ بري مؤثر بوده هاي گمرکی در برساخت کولکدام سیاست 2بري هستیم؛ شاهد افزایش کول

کند؛ در جهت هایش را اعمال میسیاست ،گمرك با چه سازوکارهایی، در جهت حذف آنها

آیند؛ آیا هایی به اجرا درمیهایش در چه قالب گیرد و سیاست کسانی تصمیم می منافع چه

شدگان، این قدرت را دارد که  رانده حاشیه بران، در جایگاه فرودستان و به ات کولها و اقدامتجربه

بران  هاي کولاند که تجربهها دنبالۀ این فرض هاي گمرکی را زیر سؤال ببرد؟ این پرسشسیاست

تابع  ،بري در فضاي مرز شدن مفهوم کول تواند دالیل فرودستی ایشان را نشان دهد و برساختهمی

گریزي گمرك  حال، قاعده مندبودن و درعینها و راهبردهاست؛ مفهومی که بر قاعدهسیاستهمین 

توانند یا که می گرایانه،هاي بازتوزیعهاي مداخله و سیاستامکان داللت دارد. در چنین وضعیتی،

  اند.  هاي گمرکی)، کدامبران در مرز و در سیاست باید باشند (نقش و جایگاه کول

  

_______________________________________________________ 
میلیون ترانزیت کاال در مرز  715هزار تن کاال به ارزش بیش از  308کل گمرکات کردستان گفت: مدیر« .1

 درصد رشد داشته است 5درصد و از نظر دالري  35باشماق صورت گرفته که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی 

  ).5909کد خبر: |19:30/ 1397خرداد  8شنبه  سه زریوار خبر،(به نقل از 

و درصد  85رسمی باشماق مریوان از صادرات  گمرك سهم )(www.faratab.comفراتاب نیوز از  به نقل .2

خبري  ۀبا شناس 07/1396/ 27  این خبر در تاریخاست.  ماه اخیر سال در نه 20داراي نمرة عملکردي مدیریتی 

  .منتشر شده است 56551
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  ريرویکرد نظ

شمولی  سازي و جهانسازي، یکسانگون توسعه، در معناي کلی، گفتمانی است که سعی در هم

دهد و شکلی از دارد. این گفتمان خود و کارگزارانش را با این شیوه در جایگاه حقیقت قرار می

مدرنیسم و کند. راه خود را پیشرفت و ترقی قلمداد می گذارد که یگانهبودن را به نمایش می

جریانی تحلیلی و ضد توسعه به  ،هژمونیک توسعهـ  هاي ایدئولوژیکنقد پایه، با ویکردهاي آنر

پساتوسعه  مکتب تعریف و مفهوم«شود. نام برده می 1»پساتوسعه« ا عنوانکه از آن بشکل بخشید 

 با ضدیت و انتقاد و گیردمی شکل مدرنیستی توسعۀ گفتمان با آن ضدیت و براساس انتقادها

  ).32: 1992(ساکس، » است پساتوسعه مکتب اندیشمندان دال مرکزي مدرنیستی عۀتوس

 شود که توسعه تعریف می ايهشیو یعنی ورزد؛می تأکید توسعه گفتمان اهمیت بر پساتوسعه

 که کنندبحث می این از پردازاننظریه بودن، طرف بی جاي گیرد. بهقرار می بحث در کانون و

 هاي توسعه راایده برخی دهند ومی را بازتاب جاري قدرت سعه، روابطها دربارة تو دریافت

: 2007شوند (ضیائی،  گذاشته می کنار هادیگر ایده که درحالی دهند، می نشان» منزلۀ درست به«

آمیز، یعنی مدرنیته و برانگیز و مناقشهتوان اساساً ذیل دو مفهوم چالش). این انتقادها را می78

گرایان، توسعه گفتمانی است که به نهادهاي از منظر پساتوسعه ،و کرد. باريوج توسعه، جست

: 2000» (ها دهنده به پراکندگیدانش نظم«توسعه  2تعبیر اسکوبار، بخشد. بهگوناگون نظم می

  هاي خود را کند و سوژهآفریند و از این طریق مداخله می) است که ساختاري می866

زعم اسکوبار  هاي پساتوسعه را بهتوان ایدهبا این تعابیر است که میدهد. سازد و شکل میبرمی

ها، ها (ایدئولوژيها و نمودهاي متفاوت از برساخت. امکان خلق گفتمان1«چنین برشمرد: 

اقتصاد «هاي دانش و عمل و . ضرورت تغییر رویه2هاي بدیهی و...)؛ ها، زبان، فرضاستعاره

. براي تولید دانش چندین مرکز و عامل 3کند؛ عه را تعریف می، که رژیم توس»سیاسی حقیقت

شوند؛ زیرا نیاز است. در ابتدا، باید دانش افرادي را برجسته کرد که اُبژه و تابع توسعه قلمداد می

اند از: نخست،  کار عبارت دو راه مفید براي انجام این .4؛ توانند مدافع حق خود باشندآنها می

هاي توسعه وجود دارد (مانند مفهوم هایی که دربرابر مداخلهها و مقاومتسازيتأکید بر واژگون

هاي هاي توسعه که از سوي جنبشکردن راهبردهاي جایگزین پروژه دوم، برجسته 3کار مخالف)؛

در همین جهت، اسکوبار به  ).38: 1395؛ در: ضیائی، 2000(اسکوبار، » انداجتماعی ارائه شده

  پرداخته است:خلق مفاهیم نو 

_______________________________________________________ 
١. Post-Development 
٢. Escobar 
٣. Counterwork 
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- : این مفهوم از مفاهیم بنیادین اندیشۀ پساتوسعهگراییرد تمرکزگرایی و توجه به تنوع

اند. فوکو،  ویژه کارهاي میشل فوکو الهام گرفته گرایانی است که از نظریات پساساختارگرایان به

آن را با اش، بر مفهوم حقیقت انگشت نهاده و به پیروي از نیچه  هاي تبارشناختیدر تحلیل

توان گفت حقیقت ساخته یا دهد. با وجود این است که میقدرت در ارتباط مستقیم قرار می

-اي رژیم حقیقت خود را دارد که محلی و موضعی است نه جهانهرجامعه«شود: تولید می

منزلۀ رژیم حقیقت  ). بنابراین، توسعه (در معناي غربی آن)، به44: 1382(کچوییان، » گستر

سازي دست دارد و به این شیوه یک شمولی گام برمین)، در جهت تمرکزگرایی و جهان(گفتما

ها و داند و براي همۀ جوامع (بدون درنظرگرفتن تفاوترژیم حقیقت میکند؛ زیرا خود را تکمی

بر  ،گرایان، در ضدیت با این نگاهپیچد. دیگر پساتوسعههاي فرهنگی و اجتماعی) نسخه میتنوع

بینند. با هاي آنها تمرکز دارند و حل مسائل آنها را در ظرفیت این مناطق میحلی و جنبشجوامع م

 تمرکززدایی به منوط را مردمی توسعۀ گسترش ن،گرایاوجود این است که گفتمان پساتوسعه

  ).96: 2005دانند (ویلیز، می محلی مردم به بیشتر اختیار و دادن کلمه واقعی معناي به

قیومیت حاصل عقیده به محلی:  ، اجتماع و فرهنگتوجه به دانشرد قیومیت و 

توانند رشد کنند و از وضع موجود خود رها کفایتی و ناتوانی کس یا کسانی است که نمی بی

شوند و نیاز دارند تحت انقیاد باشند. این مضمون مربوط به زمانی است که از نیمۀ نخست سدة 

  محور مداخله شده است. بنابراین،  ،ر گفتمان توسعهنوزدهم، توسعه (در قالب نوسازي)، د

توان گفت گفتمان توسعه حامل یک ایده است و آن ایدة قیومیت است، قیومیتی که داناي می

اگر بسط انتخاب مردم هدف توسعه است، باید میل و «کل و راهنماي راه قلمداد شده است، اما 

شرط و بدیهی دانست؛ یعنی این عوامل، پیشهاي دیگر را ظرفیت انتخاب و آگاهی از انتخاب

که  ها، حلقۀ مفقوده قیومیت است؛ یعنی آنانشوند. در این تبیینهدف توسعه محسوب می

). 66: 1395(ضیائی، » کنندداراي موضع مسلط هستند، فرآیند توسعه را هدایت و کنترل می

نیافته، به فرهنگی بدوي و شود و فرهنگ مردم توسعه اینجاست که دانش و سنت بومی طرد می

ها از انواع مشارکت مردم در  ها و دولت شود. با توجه به سوءاستفادة گروهبدون کارکرد تعبیر می

  یا  1توان الگویی را پیشنهاد داد که به بخش سوماي، میهاي توسعهها و سازمانطرح

ها تا حد ست که دولتاي انوظهور واجد سرمایه«شود. بخش هاي غیردولتی اطالق میسازمان

  ).147: 1390(عنبري، » اند و آن دانش بومی و محلی استبهرهزیادي از آن بی

هر چیزي که در قالب رسمی تعریف نشود و جاي امر رسمی:  توجه به امر غیررسمی به

شود (امر غیررسمی) و گفتمان توسعه آن را برمبناي مند نباشد، طرد و کنار نهاده میقاعده

_______________________________________________________ 
١. Third Sector 
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سنجد که حاکی از برخوردي کارکردگرایانه و ابزاري است. در چنین دارانه میسرمایه مناسبات

خوان نیست و کارکردي منفی دارد.  رسد که با مدرنیته همنظر می وضعیتی، این امر نامعمول به

در مقابل، امر رسمی، که از سوي نهادهاي توسعه در قالب قانون بنیاد گذاشته شده است و خود 

ساز گون ساختاري که هم دهد،کند، ساختاري منسجم به خود میراه بدیل معرفی می را تنها

کند. پساتوسعه به دوشقگی ها خود را هنجاربخش میها و تکنیکاي از رویهاست و با مجموعه

داند. خود را مدافع امر غیررسمی می ،صورت امر رسمی و غیررسمی قائل نیست، در غیراین

 اسکوبار، نظر کند. ازسمی را امکان نظمی جدید (یک وضعیت) معرفی میپساتوسعه امر غیرر

 شکل بگیرد. متقابل و همگانی بستگی هم و محور انسجام حول باید اقتصاد اساسی هايپایه

 در بایستی تکنولوژي و علم جهان و کند حرکت دموکراسی مستقیم نوعی سمت به باید سیاست

  ).108-102: 1995کند (اسکوبار،  باز بومی و محلی هايو سنت عرف روي به را

در گفتمان توسعه، دانش، فرهنگ و اجتماع محلی نادیده گرفته شده است؛  1کار مخالف:

شود. شود توان و ظرفیت کار را ندارد و بنابراین، زائد و مانع توسعه قلمداد میچراکه تصور می

شوند و دانش جدید را منتقل کنند، منظور تسریع در توسعه گماشته  پس، باید کارشناسانی به

گوید که توسعه باید از پایین به باال باشد و کارشناسان باید صرفاً اما پساتوسعه قاطعانه می

 2نلسون«جاي مردم تصمیم بگیرند و عمل کنند.  کننده باشند نه اینکه بهدهنده و تسهیلیاري

ا مسکن باشد، باید به تغییر روابط بخش یپیش از آنکه آرامش، گویند که مشارکتمی 3و رایت

) با همین رویکرد 1989( 4بینجامد؛ یعنی دانش محلی را در فرآیند توسعه وارد کند. ادواردز

هاي اجتماعی و فرهنگی متعددي است که بازترکیب سنن و بافت "کار مخالف"گوید که می

  ا، شناسایی و تقویت دهد. نکتۀ مهم در اینجخوبی تغییر می شکل و معناي مشارکت را به

تر از بخش هایی از کار مخالف است که از نظر فرهنگی، معنادارتر و از نظر سیاسی، توانشکل

هاي برگرفته  هاندیشطور خالصه، به ).45: 1395نقل از ضیائی،  ؛2000،  (اسکوبار» همه باشند

 ،دارانه را جزئی، جانب توسعه هايها، راهکارها و برنامهگرایان، اهداف و موضوعاز آراي پساتوسعه

هایی که از باال به بردن اهداف و برنامه یر. آنها با زیرسؤالنه کلی و فراگ ننددامحلی و محدود می

نفع کسانی هستند که راهبردهاي  آنها به  آیند، درصدد بازشناسی و بازتعریف پایین به اجرا درمی

  اند.حاشیه رانده قدرت و دانش آنها را به

_______________________________________________________ 
١.  Work the Opposite 
٢. Nelson 
٣. Wright 
٤. Edwards 
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اند، به زندگی هایی که تاکنون در ایران و در قالب مطالعات مرزي انجام شدههشپژو

اند و غالباً به نقش و جایگاه مرزنشینان فرهنگ و اجتماع آنها توجه چندانی نکرده ،مرزنشینان

ها از  اکثر این پژوهشاند. هاي مرزي و جغرافیاي سیاسی مرزها پرداختهدر امنیت مرز، بازارچه

اند که میزان موالید،  اند که نشان دادهشناسانه به پدیدة مرز و مرزنشینی پرداختهآسیب دیدگاه

زاده و همکاران، رشد جمعیت، سواد، و سرانۀ امید به زندگی وضعیت نامناسبی دارد (ابراهیم

پور و  ؛ حسن1396؛ جهانی، 1388؛ زیاري و همکاران، 1390؛ تقوایی و همکاران، 1391

ها بیشتر بر براین، تمرکز این پژوهش عالوه). 1397زاده و همکاران، ؛ کریم1394همکاران، 

ها دهنده به تجربیات سوژههاي مرزنشین بوده و کمتر به نهادها و ساختارهاي شکلسوژه

ترین نقدهاي وارد بر این دسته از  اند. فقدان دیدگاه انتقادي و نگاه از پایین به باال مهمپرداخته

  ت.هاس پژوهش

 مطالعۀ مرزي: مناطق در زندگی«) در تحقیقی با عنوان 1394ذکایی و نوري (

، به روش پدیدارشناختی، به بررسی تجربۀ زندگی در »نوسود شهر مرزنشینان پدیدارشناختی

 زندگی هاي آنها حکایت از این دارد که تجربۀاند. یافتهمرز و ادراك مرزنشینان از آن پرداخته

 گیرد که الهام می زبانی و فرهنگی هايتفاوت از پژوهش، در کنندگانرکتش براي مرزنشینی،

 هايسختی مشکالت و فهم براي تالش در کند. پاسخگویانمی تشدید را هانگرانی و مشکالت

 شکل و دیگران خود بین را روابطی طریق این از و دهندمی آنها به جدیدي شان معناي زندگی

  کند.می بازنمایی را آنها قومی هویت يمرزها نهایت در که دهندمی

 زندگی کیفیت بر مرزي هاي بازارچه تأثیر بررسی«) در 1393زاده (میرزائی و عبده

، که به »مریوان) شهرستان روستاهاي و مرزي هايبازارچه مرزنشین (مورد مطالعه: روستاییان

 هايمؤلفه با زندگی فیتکی وقتی اند کهروش ترکیبی صورت گرفته است، به این نتایج رسیده

 شخصی، بین هاي فرهنگی، اعتمادگرایش و تعامالت درآمد، مسکن، جمله از آن، مختلف

منفی  و مثبت تأثیر هابازارچه شود،می سنجیده روانی زیستی به احساس و اجتماعی مشارکت

نشان داد  هامصاحبه دارند. هابازارچه به نزدیک مرزنشین روستاییان زندگی کیفیت بر متفاوتی

 تاجران و شهرنشینان ویژه مرزنشینان (به از خاصی هايگروه فقط در وضعیت نابرابر کنونی، که

  برند.می سود هابازارچه مزایاي تأسیس صاحبان بارها) از یا
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  شناسی پژوهشروش

ري توان از دالیل برت را می در قبال موضوع بودن گذارانه فرآیندمداري و ارزش ،بودن پیچیده

تحقیق کیفی تالش دارد تا موارد عینی را با توجه به «تحقیق کمی برشمرد. بر تحقیق کیفی 

کار را از مطالعۀ اظهارات و  شان مطالعه کند و این مند و محلی هاي زمان بودن ویژگی خاص

). 88: 1392 ،محمدپور» (کند اعمال افراد در متن موضعی که در آن جاي دارند آغاز می

ها،  ارزش تفسیر یا توصیف به آن طریق از محقق هاي کیفی است کهاز روش نگاري مردم

هاي با وجود انتقادهایی به داعیهپردازد.  می فرهنگی گروه یک مشترك زبان و عقاید رفتارها،

 نگاري مردم بنیان گذاشته شد. فرض اصلی روش 1»نگاري نهادي مردم«نگاري سنتی،  مردم

یافته است و این امر نتیجۀ گرفته و سازمانزمرة افراد، شکلنهادي این است که تجربۀ رو

ها و انسان گرفته است. به این ترتیب،عواملی است که خارج از تجربۀ روزمرة کنشگران شکل

نگاري نهادي، در آمدوشدي مداوم میان  شود. مردمتجربیات آنها دربرابر نهادها تعریف می

دنبال دفاع از طردشدگان است و ریشۀ رسمی، به هايشده و متولیان سیاستصداهاي خفه

شناسی فهم هدف جامعه«کند. واسطۀ متون بنیادین واکاوي مییافتگی اجتماعی را بهسازمان

خواهد به میانجی متون نهادي و فریاد فرودستان، از آنها فراتر برود و نهادها نیست، بلکه می

  ).182: 2004(اسمیت، » محلی را کشف کند رابطۀ حوزة محلی و حوزة فوق

واسطۀ این رودستانی که بهف، بنابراین، نظریۀ انتقادي در پی تغییر زندگی فرودستان است

اند. براي تغییر این وضعیت، الزم است، نه از باال، بلکه از درون و حاشیه رانده شده ها بهسیاست

هاي آنها قضاوت شود. شدگان، دربارة نهادها و سیاستراندهحاشیهمیانجیِ تجربۀ به به

نگاري نهادي ابزاري است که از انتقاد برخاسته و هدف آن تولید دانش براساس شرایط  مردم«

این است که به بازسازي چنین روشی هدف ). 62: 1385(دوالت، » واقعی زندگی خودمان است

» انداز مچش« چنین دیدگاهی رااسمیت . دانش مردم فرودست در مقابل دانش فرادست نایل آید

که گیرد  شکل میزیستۀ فرودستان و متون نهادي  تجربۀ میانجیِ به ،این بازسازي نامیده است.

تالقی کردارها و رفتارهاي این افراد در محیط و در ارتباط است. در نهایت با ساختار حاکم 

  ف تعری ،آنبه  ه با متون نهادي و در آخر قدرت و ساختارهاي مربوطهدر مواج، خاص ۀزمان

یابی فرودستان به  کارگرفتن این روش، تغییر وضع موجود براي دست شود. هدف نهایی از بهمی

انقیادکشنده،  هاي بهزندگی بهتر است که فراتر از برمالکردن ساختارهاي کالن و سیاست

هاي گوناگون مردم براي درنوردیدن درپی آشکارکردن روال روزانه در این ساختارها و تالش«

). بنابراین، ما با دو نوع داده سروکار داریم: 59: 1394 ،(هاردینگ »اي کنترل استهرژیم

_______________________________________________________ 
١. Institutional Ethnography 
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اي که کلیت زندگی اند و متون نهادي تجربیاتی که در کشاکش روابط نهادي شکل گرفته

  شوند.هایی از باال تحمیل میمثابۀ سیاست اند و به اجتماعی را درنوردیده

گرفتن  اید به تغییر وضع موجود بینجامد؛ یعنی، شکلبرآیند تحلیل این دو دسته داده، ب

از دو نوع  توان یم ی،فیک يها یدر بررسضلع سوم این مثلث کار را به اتمام خواهد رساند. 

. از ينظر يریگ هدفمند و نمونه يریگ نمونه :زمان استفاده کرد صورت هم به يریگ نمونه

 صیتشخ يبرا ينظر يریگ صاحبه و از نمونهمبراي افراد  نشیگز منظور بههدفمند  يریگ نمونه

. )89: 1392(محمدپور،  شود میپژوهش استفاده  ریمس افتنیو  اه محل داده نییتعداد افراد، تع

کنیم تا استفاده می 1»مدل امیک«شوندگان، از تحلیل مضمونی و براي تفسیر تجربۀ مصاحبه

دست یابیم.  گرفتهشکل اتیتجرب از يانتقاد یبه خوانشی بوم تیدر بستر و موقعبتوانیم 

ها، سایت مربوط به این نامه ها، بخشنامههمچنین، متون نهادي مربوط به نهاد گمرك (آیین

ایم. به این منظور، از کارشناسان اقدامات و عملکردهاي آن) را واکاوي، تحلیل و نقد کرده ،نهاد

ها و قوانین گمرکی یاري یل دادهگمرك و کارشناسان و فعاالن مدنی در این زمینه براي تحل

گفته  از افراد پیش نفر 35عمیق با هاي را با استناد به مصاحبه هاي پژوهشایم و دادهگرفته

  ایم.  آوري کرده جمع

 هاي تحت مطالعه. مشخصات نمونه1 جدول

  ردیف
نام مستعار 

  شونده مصاحبه
  محل سکونت  تحصیالت  شغل  سن

  ي قولقولهروستا  سیکل  بر کول  35  کریم  1

  روستاي سیف  سیکل  بر کول  39  قاسم  2

  روستاي دزلی  ابتدایی  بر کول  49  محمد  3

  سیاناوروستاي   لیسانس  بر کول  28  علی  4

  روستاي چناران  بی سواد  بر کول  62  توفیق  5

  روستاي ساوجی  سواد بی  بر کول  57  وسیم  6

  روستاي باشماق  فوق دیپلم  بر کول  42  علی  7

  روستاي دزلی  دیپلم  بر کول  24  سیوان  8

  روستاي باشماق  لیسانس  بر کول  27  هاورئ  9

  روستاي باشماق  لیسانس  بر کول  27  شورش  10

  مریوان  لیسانس  بر کول  29  حمید  11

  مریوان  ابتدایی  بر کول  55  قاسم  12

_______________________________________________________ 
 نتبیی هاآن یبوم يها دیدگاه ای فیفرهنگ را براساس تعار کی ياعضارفتار  ای هادهیاست که ا یمدل کیمدل ام. 1

 . بسترگراست و خاصی فرهنگ یژگیو يدارا کیام هايمدل کند.یم
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  ردیف
نام مستعار 

  شونده مصاحبه
  محل سکونت  تحصیالت  شغل  سن

  مریوان  سواد بی  بر کول  57  احمد  13

  مریوان  دیپلم  بر کول  22  هاوار  14

  روستاي ساوجی  یپلمد  بر کول  45  جالل  15

  مریوان  لیسانس  بر کول  28  سمکو  16

  روستاي باشماق  دیپلم  بر کول  48  هوشیار  17

  کیروستاي دره  لیسانس  بر کول  36  هورامان  18

  کیروستاي دره  دیپلم  بر کول  48  اسد  19

  کیروستاي دره  راهنمایی  بر کول  51  محمد  20

  کیروستاي دره  دیپلم  بر کول  40  کریم  21

  روستاي نی  راهنمایی  بر کول  48  رحمان  22

  روستاي نی  لیسانس  بر کول  27  خبات  23

  روستاي نی  دیپلم  بر کول  39  آوات  24

  روستاي نی  دبیرستان  بر کول  17  مهران  25

  روستاي نی  راهنمایی  بر کول  36  حیدر  26

  روستاي نی  فوق دیپلم  بر کول  38  ولی  27

  ي دره تفیروستا  سواد بی  بر کول  62  مصطفی  28

  روستاي دره تفی  متوسطه  بر کول  22  عادل  29

  روستاي دره تفی  لیسانس  بر کول  38  حبیب  30

  روستاي دره تفی  راهنمایی  بر کول  52  سیوان  31

  روستاي باشماق  دیپلم  بر کول  21  کارو  32

  روستاي باشماق  لیسانس  بر کول  28  هیمن  33

  روستاي باشماق  ابتدایی  بر کول  54  حسن  34

  روستاي باشماق  دیپلم  بر کول  48  هوشیار  35

  

 جمعیت در استان کردستان نفر 195,2631میدان مطالعه شهرستان مریوان است که با 

مرز و داراي بازارچۀ مرزي و گمرك باشماق است قرار دارد. این شهرستان با کردستان عراق هم

 1390گمرك مریوان از دهۀ هاي  تأسیس شده است. حجم مبادالت و فعالیت 1373که از سال 

_______________________________________________________ 
  ، طبق آخرین سرشماري است. 1395این آمار برگرفته از سایت مرکز آمار ایران در سال  .1



 1398تابستان ، 2 ة شمار ،دهمسیز دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

66  

اند  بري مشغول با وجود این، آمار کسانی که به کول 1به بعد گسترش چشمگیري داشته است.

توان گفت که بران اطالع دقیقی در دست نیست، اما می هم افزایش یافته است. از آمار کول

-بري می ا) به کولروست 147ویژه مردم روستاهاي مرزي (غالب بر تعداد زیادي از مرزنشینان به

ها، نامه توان به قوانین گمرك، بخشاي که با آنها سروکار داریم، می پردازند. دربارة متون نهادي

هاي ها، محدودهها، تعیین بازارچهوري، تأسیس تعاونیها (مانند کارت مرزنشینی و پیلهسیاست

  د. اي و...) اشاره کرتوجهی به الزامات منطقه گمرکی حمل کاال، بی

  

  پژوهش هايیافته

گون، پیوندي گفتمانی، و روابطی است که قدرت و دانش  همیشه زادة یک ازدواج ناهم توسعه

دهد تا بتواند اند؛ قدرت و دانش خود را در مکان، فضا و ساختاري قرار میآن را شکل داده

-هایی برقرار میها و حکمگزاره ،هاي خود را خلق کند. در چنین وضعیتیعمال شود و سوژها

بودن، قانونی و  و اداري بیند. رسمییافته میشود که موجودیت خود را در نهادي سازمان

کند و جهت واقعیت را تعریف می ،بودن، که با تمرکزي متجانس شناخته شده است مقرراتی

م حک ها را برقرار کرده و به کند. گمرك این گزارهبرساخت می ،عبارتی دیگر دهد و بهمی

بران) را خلق کرده است. براي آنکه بتوان  هاي خود (کولیافته عمل و سوژهحقیقتی سازمان

هاي گمرکی را باتوجه به وظایف موقعیت را بهتر تشریح کرد، الزم است که نخست، سیاست

هاي اجرایی آن و... بازشناخت. دوم، باید به روابط و مناسبات آن شده، قوانین و سیاستتعیین

شود. سوم، عمال میبران) ا کرد که بر نقطۀ مقابل (در اینجا مشخصاً مرزنشینان و کولتوجه 

که به خلق روابط و  طوري گرایانه تأکید شود، بههاي بازتوزیعگذاري الزم است بر روابط و سیاست

  بران بینجامد. مناسبات دموکراتیک براي مرزنشینان و کول

شود و وجود اقتصادي می تجارت مرزي باعث نشت همیشه این تلقی وجود دارد که توسعۀ

شود. اما باید پرسید چرا ویژه شکوفایی اقتصادي، منجر میگمرك در منطقه به شکوفایی آن، به

  شود. بري تأمین می با وجود این ادعاها معیشت برخی از مردم از طریق شغل دشوار کول

ها در این  گیريدادن موضع ها و نشانشدن نحوه و تأثیر اعمال سیاست در اینجا، براي روشن

ها و قوانین بران و تجربیات آنها دربارة این سیاست زمینه، الزم است به مرزنشینان و کول

ها و قوانین گمرکی (حتی با نگاهی جانبۀ سیاست پرداخته شود؛ زیرا بررسی و تحلیل یک

_______________________________________________________ 
گمرك  56نخست ترانزیت خارجی را در بین  ۀمدیرکل گمرکات استان کردستان گفت گمرك مرز باشماق رتب .1

  82650279 6146289 :کد خبر6/1396/ 9 زریوار خبر(به نقل از  کشور کسب کرده است
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ها را تجربه می که این سیاستکار، باید دید خود مرد شود. براي اینانتقادي) مفید واقع نمی

بینند و گمرك ها چگونه میدهند، خود را در این سیاستاند چه معنایی به تجربۀ خود می کرده

اند که ها برساختۀ موقعیتی آنها را چطور بازنمایی کرده است. فرض ما این است که این تجربه

بران  سراغ تجربۀ کول به ،ي بیشتراند، اما، براي تفسیر و واکاوها به آن شکل دادهاین سیاست

  گوید:بري می سال کول هایش بعد از ده ساله، از تجربه 35رویم. کریم، می

بري را شغل دانست. نه درآمدي دائمی دارد و نه  توان کولاصالً نمی

کار  چیز. ما هم مجبور هستیم. کاري نداریم و اگر این مزایایی و نه هیچ

بر هستیم،  ا از کجا بیاوریم. ما فقط کولرا هم نکنیم، خرجی زندگی ر

ایم. از کنند که انگار جنایت کردهاما همیشه طوري با ما برخورد می

  سر ناچاري است.

دانند گمرك کند که آنها اصالً نمیهاي کریم، به این نکته اشاره میقاسم، در تأیید گفته 

  کجاست و کاري هم در گمرك ندارند. 

ار داریم که برخورد تند و خشنی با ما دارند. در ما با نیروهاي مرزي ک

شویم و کار ما اصالً امنیتی در کار نیست. ما گاهی با آنها درگیر می

  اي ندارد.کنیم اما فایدهاعتراض می

  گوید:می ،کندبري می سالگی کول16ساله، که از  49، آقامحمد 

کارت کنم. ام را تأمین مینفري بري خرج خانوادة پنج با کول

اي یک تا دوبار فقط از توانم هفتهمرزنشینی دارم که با آن فقط می

تومن از  اي صدتومن و نهایتاً دویستبري بکنم، هفته مرز بازارچه کول

مان را آورم و چون این مقدار پول کفاف خرج زندگی آنجا پول درمی

  پردازم.شده می بري در جاهاي غیرتعیین دهد، به کار کولنمی

  گوید:بري است، از وضعیت او چنین می حمد، که پسرش هم در کار کولآقام 

بري چه آخر و عاقبتی دارد. من  داند که کولاو جوان است و نمی 

کند و دیسک کمر هم خودم االن پایم چندسال است که درد می

بري بکنم و درآمدم کفاف هزینۀ  توانم کولام و دیگر نمیگرفته

  دهد.میبیمارستان و دکتر را ن

  گوید:اید، میاي براي اینکه از این شغل رها شوید نکردهایشان در جواب اینکه آیا چاره

کار را هم انجام  توان شغل دانست، ما مجبوریم و اگر ایناین را که نمی

  ندهیم پس چکار کنیم؟

  کند:آقامحمد به تشکیل شوراي مرز چنین اشاره می 
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م که دنبال کارها و پیگیر مسائلمان خواستیم شوراي مرز تشکیل بدهیمی

باشد، البته تشکیل هم دادیم، کسانی بودند که از بین خودمان و مثل ما 

بر بودند. البته، دونفر از شورا و دهیار روستا هم در جمع  بودند، کول

است، چون جواب فایده نفرة شورا بودند. اما بعداً فهمیدیم که بی هفت

  دهند و منصرف شدیم. ) نمیربطهاي ذيکسی را (ارگان

  گوید: کند، دربارة سختی کار چنین میبري می سال است در مرز کول ساله، که ده 28علی،    

رویم تا چهار و راه پرخطر و فراز و نشیبی است. از ساعت دوازده شب می

شویم تا دویست چهل نفریم. البته، گاهی بیشتر می پنج، نزدیک به سی

سیم. با کول نزدیک شصت هفتاد کیلو جنس را از رسیصد نفر هم می

همه بار از یک راه باریک  کنیم. شب با آنمرز (کردستان عراق) وارد می

افتیم و کیلومتر راه می 20گونه روشنایی و با مسافت حدوداً بدون هیچ

  توانیم استراحتی هم بکنیم، خیلی سخت است.نمی

  :گویدشدن پایش می او در ادامه از شکسته

انداز نشین بودم و از پسسال خانه بار پام بدجور شکست، تا یک یک

  کند.اي داریم و نه کسی هم حمایتمان میکردم. نه بیمهخرج می

  گوید:شدنش در مرز میساله، از تجربۀ تیراندازي و زخمی 62آقا توفیق، 

، کردیمهاي مرز که داشتیم بار حمل میزمستان پیرارسال در کوه

آمد و معلوم نبود کی و از دیدیم صداي گلوله از هر طرف میناگهان 

داد زد که فرار  ،شوند. رهبر گروهمان که اول از همه بود کجا شلیک می

گشت آمده (منظور گشت هنگ مرزي)، هر یکی از طرفی در رفت  ،کنید

د نستم زیاد فرار کنم. بعا، نتوو من هم که کولم (بار پارچه) شل شده بود

  یراندازي کردند و پایم زخمی شد.مأموران ت

  گوید:باره می آقا وسیم، دوست آقا توفیق، دراین 

نشین ماه خانه من هم پارسال با کول زدم زمین، دستم شکست. سه

اعتنا به معیشت و  بودم. هنگ مرزي در مرزها قرار دارد و آنها هم بی

  ام.فتهزندگی ما هستند. تا حاال چندبار مورد شلیک مأموران قرار گر

  دهد:اید یا نه، با عصبانیت جواب میاو دربارة این سؤال که آیا کاري براي این وضع کرده

کند؟ چندبار گروه تشکیل دادیم و رفتیم مگر کسی هم به ما توجهی می

  کی جوابگو نبود. دادند و بعداً هیچهایی میداري، اولش قول جلو فرمان

  گوید:باره می کی از روستاهاي مرزي است، دراینساله، که خودش عضو شوراي ی 42 علی،
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با استفاده از کارت مرزنشینی اقدام به حل این موضوع کردند، اما 

خواستند مشکالت ما حل نشد، بلکه تشدید هم شد. در اوایل می

دلیل عدم شناخت از وضع منطقه و  دهی کنند. اما به بران را سامان کول

  صرفه بود. وران بهدامات صرفاً براي پیلهبران، این اق درآمد ناکافی کول

  کند و توجهی مسئوالن به شوراها و دهیاران مناطق روستایی اشاره می او در ادامه به بی

  گوید:می

سراغ  تریم، اما تا حاال کسی بهبران و مشکالتشان آگاه ما به مردم و کول

  ما نیامده تا دربارة این مشکالت راه چاره پیدا کنیم.

  پردازد:وري میهاي مرزي و کارت پیلهادامه به بازارچه او در

وران و صاحبان بارها و اجناس سودمند این اقدامات صرفاً براي پیله

  بران فقط حامالن این سودها هستند.  است و کول

گذاري در مناطق مرزي و فقدان انگیزه در هاي شغلی و عدم سرمایهمهارت ،دلیل نبود کار به

  بري از همان اوایل زندگی  تحصیل، ساکنان مناطق روستایی مجبور به کول جوانان براي

  گوید: ساله، می 24 شوند. سیوان،می

ام. شرایط بري کرده سالگی که تازه چشم باز کرده بودم کول از شانزده

دلیل فقر مالی برایم فراهم نبود و هیچ کاري هم نداشتم.  تحصیل به

توانم زندگی بهتري داشته باشم؛ کار می کردم با ایندر ابتدا فکر می

بستند، پولی تدریج که مرز را می آوردم، اما بهچون پول زیادي گیر می

  تر شد و من محتاجآوردم خرج میدست می که از این طریق به

  شدم.می

  کند:او از طرح کارت مرزنشینی چنین استنباط می

بودن است.  و متأهلاز شرایط گرفتن این کارت، ارائۀ کارت سربازي 

ازدواج  د، مجبور شدنکار باشند دوستانم براي آنکه بتوانند متقاضی این

کنند یا به سربازي بروند و براي اینها هم مجبور به گرفتن قرض شدند و 

  کنند. بودن آن، آنها شرایط بدي را تجربه می با اوضاع بد االنِ مرز و بسته

بري را مشکل  کند، دلیل کول بري می سال است کول شتساله، که نزدیک به ه 27هاورئ، جوان 

  گوید:داند. او میگذاري دولتی و بخش خصوصی در این مناطق میاقتصادي و عدم سرمایه

  دهند. گونه امکاناتی به ما نمی کنیم و هیچما در حاشیه زندگی می 

کند و اقداماتی از هاي او، به درآمدهاي گمرك و مرز باشماق اشاره میشورش، در تأیید حرف

  گوید:داند. او میاثر میجمله کارت مرزنشینی و بازارچه و... را بی
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بري هم نباشد باید به تهران یا شهرهاي دیگر برویم و کارگري  اگر کول 

  اي داریم و نه مهارتی.بکنیم، چون نه سرمایه

  گوید:دوست هاورئ، می، حمید

هم با  که انجام بدهیم، آن بري نیست جز کول در روستاي ما شغلی به

هزارتا بدبختی. روستاي ما نه کارت مرزنشینی دارد و نه تعاونی دارد و 

اي ندارد و بعضی کار هیچ آینده کسی هم به فکر این چیزها نیست. این

  شویم. کار می بندند و کامالً بیها مرز را میوقت

  هاي مصاحبه. تحلیل تماتیک داده2جدول 

  هاي مصاحبهادهتحلیل تماتیک د

  هاي فرعیمفاهیم و مقوله  حوزه
هاي مقوله

  اصلی

هستۀ 

  مرکزي

کار و 

  اقتصاد

درآمد 

موقت و 

  ناچیز

کاري و  بی

فشار 

  اقتصادي

عدم مهارت 

هاي در شغل

  دیگر

  عدم 

  گذاريسرمایه
  کار ناامن

  کردن حذف

اجتماع و 

  فرهنگ

تشکیل 

هاي گروه

غیرمنسجم 

  بري کول

تشکیل 

  شوراي مرز

هاي تراضاع

جسته و 

  گریخته

لحاظ نکردن 

نقش نخبگان 

و شورا و 

  دهیاران

گرفتن  نادیده

ساختار 

اجتماعی و 

فرهنگی 

  مرزنشینان

  ها آسیب

انتهاي طیف 

سنی 

(نوجوانان و 

افراد باالي 

  سال) 60

کشته و 

شدن،  زخمی

تخریب 

نفس  اعتمادبه

ی تینگاه امن(

  به مرز)

نداشتن بیمۀ 

درمانی 

(شکستن 

  بدن)اعضاي 

محرومیت از 

منابع 

(آموزشی، 

رفاهی و 

  اي)سرمایه

هاي آسیب

  بودن درحاشیه

اقدامات 

گمرکی و 

  مرزي

عدم کفایت 

کارت 

  مرزنشینی

نبودن  سهیم

در  بازارچه 

  مرزي

کفایتی و بی

عدم موفقیت 

تعاونی 

  مرزنشینان

نابرابري در 

  ارائۀ امتیازات

عدم بازنمایی 

هاي در برنامه

گمرکی و 

  مرزي

  

هاي اصلی، البته در گرداگرد هستۀ مرکزي، دادن مباحث، به مقوله تر نشانبراي مشخص

بران و بازنمایی  منزلۀ بخشی از برساخت کول هاي گمرکی، بهایم و با توجه به سیاست پرداخته

  شناسیم.گرایانه را بازمی هاي بازتوزیعکنیم و بر همین مبنا، سیاست ها را تشریح میآنها، داده
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: کار ناامن در مرز و اقدامات گمرك در قالب کارت مرزنشینی و تعاونی مرزنشینان

براي اهدافی همچون تأمین حداقلی رفاه  1هایی مثل کارت مرزنشینی،راهکارهایی در قالب طرح

استفاده مانده یا برخی دالالن و  و نیازهاي مردم مرزنشین تدارك دیده شده است، اما عمالً یا بی

اند. این قوانین، با تأکید مفرط بر مسائل اقتصادي، باعث  از آن سوءاستفاده کرده سودجویان

بران  کول 2گشته بیابند.بران، خود را در این بازنمایی گم ویژه کولشده است که مرزنشینان، به

هاي اي که از آنها صورت گرفته، آنها را در قالب واژه اند و بازنمایی مثابۀ فرودستان تعریف شده به

ها و اشرار و... جاي داده است. گمرك همیشه با ادعاي اینکه باعث  متخاصمی همچون قاچاقچی

جاي توسعۀ پایدار)، با ارائۀ آمارهاي مالی،  شود (صرف رشد اقتصادي بهتوسعۀ این مناطق می

بري  ها، پدیدة کولآید. اما نکته اینجاست که با وجود پیشرفتدر مقام توجیه اقدامات خود برمی

هاي برند. تعاونیشود و مرزنشینان هیچ سهمی از این پیشرفت نمیطرز عجیبی گسترده می به

اند. حمید، که خود کاري براي حل مشکالت معیشتی آنها انجام نداده مرزنشینان هم عمالً هیچ

  گوید: عضو تعاونی مرزنشینان است، می

هایش چیست. نامهدر چندروز تعاونی تأسیس شد، اما معلوم نبود که بر

فکر کنم یک پولی آمده بود و آن را خوردند! ما سهم خریدیم و گفتند 

 کنیم. که مایحتاج شما را از اینجا تأمین می

قوانین  3در مادة  طرد ساختار اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان و ترسیم قلمرو گمرکی:

سازمان اشاره شده است.  گمرکی، که وظایف گمرك را دربردارد، مشخصاً به وظایف اصلی این

کاالي «کشور، به آن کاالهایی اشاره دارد که  از قلمرو کاال عبور امر بر نظارت و کنترل ،تبند 

_______________________________________________________ 
کیلومتري مرز قرار  20، طرحی در قالب کارت مرزنشینی به روستاهایی که در 1392اردیبهشت  31 . در تاریخ1

گیرد. هاي مرزنشین صورت میهاي مرزي و تعاونیب بازارچهداشتند، ابالغ شد. فعالیت آنان در مرز، در چارچو

عنوان تیتر خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا) در  ها هزار کارت مرزنشینی ویژه کردستانی 198صدور همچنین، 

  .94090100509خبر: کد بوده است.  1394آذر  1 مورخ

وري در کشور افتتاح  ولین مرز رسمی پیلها« ، خبري در سایت گمرك نوشته شده است:8/12/1396. در تاریخ 2

». بري در مرز سیرانبند بانه در کردستان رسماً افتتاح شد وري کشور با حذف کول اولین مرز رسمی پیله .شد

این ي در شیخان شهر مریوان با فاصلۀ کمی از آن افتتاح شد. در سایت گمرك، هدف ور لهیپدومین مرز رسمی 

دهی مبادالت مرزي در کارت الکترونیکی مرزنشینان خدمات  مقرر شده تا با سامان: «چنین بیان شده است طرح

بري  با اجراي این طرح، کول. هزار تومان در ماه را براي مرزنشینان شارژ کنند 500تخفیف گمرکی در ازاي هر نفر 

ورانی  ول این طرح پیلهدهی مبادالت مرزي حذف و افراد مشم و حمل کاال بر دوش مرزنشینان در چارچوب سامان

شوندگان کلیت اظهارات مصاحبه». دهاي گمرکی سود مناسب ماهیانه را کسب خواهند کر هستند که با تخفیف

وران و بري است و سود حاصل از این اقدامات نصیب پیله کردن صورت مسئلۀ کول نشان داد که این اقدام پاك

 .شودداران شهري میسرمایه
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شناخته شده است و عبور آنها تنها از قلمروهاي گمرکی  2»مشروط مجاز کاالى«و  1»مجاز

). اما، آنچه 1395کیا، مجاز (بر اساس قانون کشوري و شرع اسالم) شناخته شده است (مجدي

شود. بخشی از محل بحث است، کاالهایی است که خارج از قلمروهاي گمرکی وارد یا خارج می

 استفاده با گمرکى هاىکنترل و تشریفات گیرد که مشمول بران صورت می واسطۀ کول کار به این

 هاىشیوه و زاتکارگیرى تجهی به اتفاقى، یا منظم هاىخطر، بازرسى مدیریت هایى مانند شیوه از

شوند. مراقبت، نمی یا بدرقه موارد استثنایى، در حسابرسى و بر مبتنى هاىروش بازرسى، نوین

هاي گمرکی قرار داده بران مرزنشینانی هستند که در چارچوب این تشریفات و کنترل کول

فت برایشان توان گندارند، یا می 3»تشریفات گمرکی«اصطالح،  اند. آنان هیچ نقشی در، بهنشده

العبور هاي صعب را با کول، اسب و قاطر در کوه» قاچاق«اند. آنها اکثراً کاالهاي نقشی قائل نشده

اي که مرزنشینی با خود به به پیشرفت و رشد اقتصادي کنند. در اینجا، نگاه صرفحمل می

کند و بنابراین، میگیري این رشد، ما را اغوا کردن نقش بازار در شکل آورد، و برجستههمراه می

توان خاطرنشان ساخت که می 4گیریم. به تبعیت از کارل پوالنی،ابعاد دیگر را نادیده می

اي )، جامعه1391(پوالنی، » کندشهر بازار ما را با واقعیت جامعه مواجه میکنارگذاشتن آرمان«

شوند که ازنمایی میشدگان، تنها آنجا ب راندهحاشیه که در معرض تعرض است. جامعۀ مرزي، به

منافع را تأمین، بازار را تسهیل و خود هم بر اساس مقررات عمل کنند. نگاه صرف اقتصادي 

ها و شرکت، هادیدن آن توسط دولت و بازاري گمرك به مرز (با استناد کلی به قانون گمرکی)

خطور نخواهد  وران، مرز را به برساختی کامالً اقتصادي تبدیل کرده که حتی به ذهن همپیله

اند و هاي بازار خفه شدهکرد که مرز و فضاي آن، حاصل وجود مردمی است که زیر سیاست

در «توان گفت: اجتماع و فرهنگشان نادیده گرفته شده است. باز هم متأثر از کارل پوالنی، می

ادي بودن در روابط اجتماعی جاي بگیرد، روابط اجتماعی در نظام اقتص عوضِ اینکه اقتصادي

  ).60(همان، » جاي گرفته است

دهی و نظارت بر آن را برعهده دارد و  گمرك قلمروي را در مرز مشخص کرده و سازمان

اعتنایی کرده خود را از فرهنگ و اجتماع مرزنشینان دور کرده و به این فرهنگ و اجتماع بی

اجتماع  ها و قوانین گمرکی مربوط بهاست. ذکرنکردن فصل و بخشی در دستورالعمل

مرزنشینان دال بر این مدعاست. مرزنشینان مجبورند تمام مناسباتشان را در چارچوب این 

_______________________________________________________ 
  .ندارد مجوز کسب به ضوابط نیاز رعایت با آن ورود یا صدور که کاالیى .1

 دارد. دولتى نیاز سازمان چند یا یک قبلى موافقت به کسب آن ورود یا صدور که کاالیى .2

  .شود می انجام گمرکى اجراى مقررات در که است عملیاتى کلیۀ3. 

٤. Polanyi 
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و قوانین آن قرار دهند و پیوسته در چنین وضعیتی به بازخوانی خود اقدام  1»قلمرو گمرکی«

نقش تطبیق  فقطگمرك به طور قانونی «وظایف آن چنین آمده است:  ،کنند. در سایت گمرك

این قوانینِ صرفاً . »شده براي واردات کاال و صادرات دارد و صادرات را با مقررات وضعواردات 

اقتصادي است که گمرك را به بنگاه اقتصادي بدل کرده و منطق بازار را بر آن حاکم کرده است 

هرنحوي  کند که باید بهداند و وجود آنها را اختاللی قلمداد میهاي دیگر را زائد میو جنبه

گرفتن کسانی شده کردن امور فرهنگی و اجتماعی باعث نادیده رل و مدیریت شود. کاالییکنت

   گوید:ساله، می 45بختیار،  است که یا خود باید به کاال تبدیل شوند، یا کاال حمل کنند.

... ما با گمرك کاري نداریم. فقط براي پرداخت جریمۀ حمل بار 

اي که ما تعیین ید در حوزهبري) به آنجا رفتم. گفتند که با (کول

بري ماهی دوشب است  ایم کار کنید. من گفتم که خوب کولکرده

  دهد. که آن دوشب هم کفاف زندگی ما را نمی

شدن آن (منظور مسئله 2بري با حادشدن مسئلۀ کول: بودن و مرزنشینیهاي درحاشیهآسیب

اد گمرك است)، گمرك هم اقداماتی در ویژه نهها و نهادها بهبا بازنمایی از جانب دولت، رسانه

انقیادکشیدة مختص به خود  هاي بهتوسعه سوژه 3بران انجام داده است. جهت حل مشکالت کول

اي مفید و سودآور است که  دسته بودن در قالب نهادها براي آن آفریند. تجدد و مدرنرا می

بران را در  اند و کول بدیل کردهطلبانه تدارانه و منفعت سویه و جانبتوسعه را به موضوعی یک

کنند. اند که احساس طردشدگی دارند و آن را سرنوشتی محتوم قلمداد میفضایی قرار داده

برند و باز هاي جسمی و روحی شدید، رنج میهاي دیگر، از جمله آسیبزمان، از آسیب آنها، هم

قعیت مرز همیشه براي معیشت بینند. موها محروم میگذاريخود را از خدمات رفاهی و سرمایه

آنها دربارة کارشان  انداز مثبتی براي مرزنشینان ندارد.ثبات است و هیچ چشمناپایدار و بی آنها

ي شوندگان از تیراندازدانند. مصاحبهاحساس حقارت دارند، اما خود را مجبور به انجام آن می

گویند و خود را هاي ناشی از آن میها و آسیبنیروهاي مرزي به خود و چارپایانشان و خسارت

گویند و هاي جسمی و روحی و ناتوانی از حل آنها میدانند. آنها از آسیببازندة این وضعیت می

_______________________________________________________ 
 .شود مى اعمال گمرکى امور نونآن قا در که است کشور قلمرو از قسمت قلمرو گمرکی: آن .1

) طرح دوفوریتی را براي رسیدگی و 1396ماه همین سال ( در این شرایط بود که مجلس شوراي اسالمی بهمن .2

نماینده بود  120، بانی امضاي زاده عبدالکریم حسینبران) تصویب کرد.  ویژه کول تأمین معیشت مرزنشینان (به

  .96110804756: کد خبر 1396بهمن  8 ن (ایسنا)نقل از خبرگزاري دانشجویان ایرا(

 1396بهمن  8 (نقل از خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا) هاي هدف ابالغ شد بري به استان اجراي طرح کول .3

  .96110804756: کد خبر
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فقر «دلیل  اند) بهویژه (چراکه در اکثریتکنند. جوانان بهبه فقدان خدمات درمانی اشاره می

  دهند.براي گذران معیشت انجام می کار را صرفاً اند و ایندچار سرخوردگی شده 1»موقعیت

هاي  فضایی که بر برنامهگیري اعتراضات مدنی: هاي گمرکی و شکلعدم بازنمایی در برنامه

اي داللت دارد که به فضایی فیزیکی و خارجی یافتهگمرك حاکم است، بر حاکمیت سازمان

نۀ اجتماعی و کنش اجتماعی کنندة برتري بر زمیتقلیل یافته است و قواعد و اقدامات آن تداعی

یافته است که روابط و است. فضاي مرز دیگر فضایی اجتماعی نیست، بلکه فضایی سازمان

بران و نیروي انتظامی، و  بران و دالالن، کول مناسبات خاص خود را دارد. روابط متنازع کول

پوشانی دارد و  بران و کارکنان گمرك، مطابق قواعد نهادي شکل گرفته است که با هم هم کول

گرفته در مرز، به ساختارها کارکرد و اند. این روابط اجتماعی شکل قطبی کرده مناسبات را تک

معنا کاربرد و بیاند، بیبرانی که در این روابط و ساختارها تعریف نشده بخشد. کولمعنا می

ها در این برنامه هاي گمرکی، از حذف آنهابران از اقدامات و برنامه اطالعی کولهستند. بی

اي که دربارة مرزنشینان در قانون گمرك آمده است، مربوط به ترین ماده. مشخصحکایت دارد

 مرزنشینى، قبیل از مرزى تجارت در کاال مبادلۀ«است، با این عنوان: » ث«و بند  159 مادة

 تابع گمرکى یفاتتشر و هاکنترل نظر از مربوطه، قوانین با رعایت هاي مرزىبازارچه ورى،پیله

کردن قانون گون کردن و همدست گویی، صرفاً درپی یکاین کلی». است قانون این مقررات

ها و نحوة معیشت آنهاست. در اینجا، زندگی آنها تابع قوانینی  دربارة مرزنشینان و تعیین فعالیت

). ارجاعی که قانون نیتابع مقررات ا مربوطه، قوانین دهد (رعایتاست که به خود ارجاع می

بران نشان  طور که تجربۀ کول کند. همانقصد کنترل عمل می دهد و بهکند، شکل میتعریف می

مقاومت دربرابر این قوانین، خود را در قالب ». کنندبینند و به ما توجه نمی آنها ما را نمی«داد: 

  2دهد. اعتراضات مدنی نشان می

ر دولت است و عمدتاً در زمینۀ واردات و هاي کلی ههاي گمرك بخشی از سیاستسیاست

ها، با نامهها و بخشها در قالب مصوبهشود. این سیاستصادرات کاال در قلمرو گمرك اتخاذ می

هاي المللی، همکاريهاي بینتوجه به قوانین ملی هر کشور و امور گمرکی کشورها در قالب

قوانین گمرکی در قالب یک نظام تدوینی  یابند.هاي گمرکی مشروعیت اجرا میدولتی و اتحادیه

_______________________________________________________ 
1. Pauvraute de situation،  .اصطالح متعلق به پیر بوردیو است  

، 1397فروردین  29 (نقل از خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا)»: شدن مرزها بستهبازاریان بانه از  ۀگالی«تیتر  .2

هاي  توجهی به خواسته رود و... به بی ). اعتراضاتی هم در شهرهاي بانه، مریوان، جوان97012910886: کد خبر

شدن  نۀ اعتراض به بستهنشا هاي شهر، بههاي خالی در خیابان بران و بازاریان انجام شد که با انداختن سفره کول

 مرزها توسط گمرك صورت گرفت. 
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ها، جزئی و مختص شده است، اما نامهوسیلۀ بخشاست که اغلب به 1»مقررات گمرکی«به نام 

بودن آنهاست. به این ترتیب که مقررشدن یک قانون و  شمولی و کلیمشخصۀ اصلی آن جهان

  ها را د. این شیوه از حکمبودن داللت دار تعمیم آن به کلیۀ قلمروهاي گمرکی، بر این کلی

هایی نامید که درصدد متمرکزکردن و رفع همۀ تنوع 2»سازي دست بهنجارکردن و یک«توان می

است که در هر نقطه از مناطق مرزي وجود دارد. این تمرکز قدرت، اختیار کامل را در دست 

این منافع در  3»سازيینهنهاد«برند. آنها از دهد که از منافع مرزي سود می اي قلیل قرار میعده

امور را هم به خود گرفته است.  4»سازيتخصصی«اي و کنند که صبغۀ حرفهگمرك استفاده می

دهند. بنابراین، پیوند نشان می 5»مشروع«ها با این سه ویژگی خود را این سیاست ،در کل

شود و با  می هاي حذف با این سه شیوه پیادهشود. استراتژيقدرت و دانش اینجا عیان می

هاي مرزي در جهت ادامۀ وري و ایجاد بازارچهسازوکارهایی از جمله کارت مرزنشینی و پیله

آید. در اینجاست که نگاه از باال به پایین حاکم بري و برساخت آن به اجرا درمی فرآیند کار کول

ود و معموالً شها و بندهاي کلی عرضه میشود و قطعیت آن روشن است. حکمی که در مادهمی

هاي دیگر ها و حکمگیرد. متعاقباً، راه اوضاع اجتماعی و فرهنگی مناطق محلی را نادیده می

بودن  پاافتادهبودن، غیرکارکردي و پیش بودن، غیرعلمی و غیرتخصصی دالیلی چون نامنسجم به

  شوند.و... رد می

 جبر«صورت  که خود را بهسؤال اینجاست که با وجود انقیاد و تسلطی،  این، بازبا وجود 

توان از رهایی سخن گفت؟ میآیا ، نشان داده است و منکر هر نوع تغییري است» آیینی

در گمرك را  شدههاي نهادینهتوانند سیاست بران، می ویژه کول عبارت دیگر، آیا مرزنشینان، به به

باشد و  که نقش آنها پررنگ هایی براي این وضعیت ارائه دادتوان بدیلزیر سؤال ببرند؟ آیا می

  صورت برابر (باز)آفرینی کند؟ وضع را به

ها مند شود و در دستورالعملتر از آن است که قاعدههاي اجتماعی همیشه سیال ویژگی

جاي گیرد. مسیر و دیدگاه را باید تغییر داد تا تغییري حادث شود. دربارة موضوع این مقاله، 

بار از نگاه پایین به باال  نگرند، این کی، که از باال به پایین میهاي گمر الزم است دستورالعمل

_______________________________________________________ 
 به گمرك آن اجراى یا نظارت که هایىنامه بخش و هادستورالعمل هاى اجرایى،نامه آیین از اعم مقررات و قوانین .1

 .است شده واگذار

٢. Normalization and Incorporation 
٣. Institutionalization 
٤. Professionalization 

اش براي ما در این قالب بر ما سلطه دارد، اما سلطهنهاد یا کنش یا رفتاري است که )، Legitimeمشروع ( .5

  شود.رسمیت شناخته می صورت تلویحی به ناشناخته است یا صرفاً به
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هاي بران به تأسیس شوراي مرز یا گروه طور که کول تدوین شوند تا تغییري اتفاق بیفتد؛ همان

هاي گمرکی را فراهم آورند. کنند تا امکان تغییر سیاستبري اقدام می غیررسمی در حین کول

هاي مرزي و امتناع از هاي مرزنشینان، بازارچهی آنها را به تعاونیاعتنایتوان بیحتی، می

ها و قوانین گمرك دید. شان در سیاستدریافت کارت مرزنشینی را در اعتراض به نوع بازنمایی

-صورت عرفی، به هم کمک و اوضاع را براي خودشان بهتر می سازمان و به خودـ آنها، در قالب

رها شد و با توجه به » بنیادگرا«یا  1»گرامحلی«هاي از وسوسۀ بدیلتوان کنند. اما چطور می

هاي مشارکتی (مختص به اوضاع واقعی دست به گزینش زد. شاید تنها راهکارِ بازتعریف سیاست

گو با آنها دربارة نقش و  و اجتماع و فرهنگ هر منطقه)، درنظرگرفتن منافع مرزنشینان و گفت

هاي اقتصادي، ها در حوزه در نهایت به تنظیم دوبارة سیاست جایگاهشان در مرز باشد که

ها یا تغییرها، معناي اجتماعی و فرهنگی منجر شود. با درنظرداشتن این موارد است که بدیل

گسیختۀ مرز در کنند و آن را مجدداً به کلیت ازهم اقتصادي و سیاسی را از مفهوم مرز خارج می

تعاونی تأسیس ، کیل شورایی براي ارتباط با مرزنشینانگردانند. تشها بازمی این حوزه

هاي غیررسمی موقتی و اعتراض مدنی از اقدامات خود مرزنشینان گروه تشکیلمرزنشینان و 

  برد اهداف و برانگیختن توجه گمرك بوده است.  بر براي پیش کول

  

  گیري نتیجه و بحث

سویه است و به دید که یکآمارهایی م و هی، و در مفاسیماي توسعه را باید در قالب نهادي

منزلۀ یکی از  پردازد. در هر کشور، گمرك و نقش آن بهها و منافع می بندي منازعهصورت

کند، اما همین نهاد، خود، طی  شود که از میزان رشد و توسعه حکایت می نهادهایی شناخته می

سازي و محرومیت  فرودستهایی (نوشته و نانوشته)، باعث ها و در قالب سیاستبنديصورت

شود. ترین آنها که باید توسعه براي آنها و با آنها صورت گیرد) میبرخی از مخاطبانش (اصلی

ها زمان زادة این سیاست گنجند و همها نمیبنديبران) که در این صورت هایی (کولخلق سوژه

شمول، نینی جهانهستند، از نقش باالدستیِ همین توسعه حکایت دارد. گمرك با وضع قوا

  کردن مواضع و منافع است.دست کردن، بهنجارکردن و یکدرصدد نهادینه

طور مشخص به مقررات و قوانین مربوط به  اي در قوانین کلی گمرك، که به تنها ماده

  است که با مطالعۀ آن،  159پردازد، مادة وران میهاي مرزي و پیلهبازارچه ،مرزنشینان

شدن شود. با توجه به مسئله گویی دربارة آنها روشن مینان و کلیتوجهی به مرزنشیبی

ها و اقداماتی، هاي اخیر، گمرك در قالب قوانین گمرکی و طی سیاستویژه در سال بري، به کول

_______________________________________________________ 
١. Localist 
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وري، به این مسئله پاسخ هاي مرزي، اختصاص کارت مرزنشینی و پیلهاز جمله تأسیس بازاچه

کردن صورت بران منجر شده و صرفاً به پاك ه تشدید انقیاد کولداده است. اما این اقدامات ب

هایی که  کند، تجربه بران این ادعا را تأیید می هاي کول مسئله انجامیده است. مواجهه با تجربه

هاي متناقض، انحصارات و تمایزهایی است که گمرك خود متولی یا میانجی زادة همین سیاست

بران را نیز در  گیري خود کولبران موضع رك از وضعیت کولآنهاست. عدم بازنمایی صحیح گم

هاي مرزنشینان هاي غیررسمی و محلی، تأسیس تعاونیقالب تشکیل شوراي مرز، تشکیل گروه

اند که دلیل اثر بودهدنبال داشته است. اما این اقدامات موقتی و معموالً بی و اعتراضات مدنی به

هاست. در این گرفتنشان در این سیاستدر گمرك و نادیدهبندي آنها اصلی آن هم عدم صورت

رنگ یا مخل جلوه داده  توجهی شده و نقش آن کمبندي، به اجتماع و فرهنگ محلی بیصورت

ها به اقتصاد صرف مرزي، نمود عینی دیگر این حذف شده است. تسلط بازار و تقلیل همۀ جنبه

  ع است.ها و مناف بندي منازعهکردن صورت سویهو یک

ها و قوانین گمرکی حکایت دارد، بران از حذف آنها در سیاست در نهایت، تجربۀ زیستۀ کول

شدن منافع براي کسانی سویه تحمیل وضعیت نابهنجار و یک ،حذفی که به تشدید نابسامانی

توان بر حال، می شود که متولی و منتفع از گمرك و تبادالت مرزي هستند. بااین منجر می

- اي متمرکز شد که به مداخلۀ (غیرصوري) مرزنشینان در سیاستگرایانههاي بازتوزیعسیاست

کردن امکانات رفاهی و آموزشی در مناطق  گذاري مالی، فراهمهاي گمرك نظر دارد. سرمایه

هاي گوناگون و توجه به هاي ویژه، و توانمندسازي مرزنشینان در زمینهکارگروهمرزي، تشکیل 

  هاي گمرك گنجانده شود.عنوان کار مخالف) باید در برنامه آنها (بهاجتماع و دانش 

  

  منابع

اي میان مناطق مرزي و  هاي منطقه تحلیل فضایی نابرابري) «1391زاده، عیسی و همکاران ( ابراهیم

  .235-124: 1سال هشتم، شمارة  ژئوپلتیک،، »مرکزي ایران

هاي در شهرستان (HDI) انسانی ۀشاخص توسعبررسی و تحلیل «) 1392احمدي، عاطفه و همکاران (

  ، همدان.اولین همایش ملی معماري، مرمت، شهرسازي و محیط زیست پایدار ،»استان کردستان

فمنیسم و «در: » شناسیمثابۀ نقدي رادیکال بر جامعه انداز زنان بهچشم) «1394اسمیت، دوروتی (

  .http://docs.praxies.org. در: 95ـ 76، نشر اینترنتی پراکسیس: »شناسیروش

، ترجمۀ محمد مالجو، ما روزگار اقتصادي و سیاسی هايخاستگاه بزرگ دگرگونی) 1391پوالنی، کارل (

  تهران: پردیس دانش. 

 يهاهشوپژ ،»انیراي در اناحیه ةتوسع يهايبرانابر «تحلیل) 1390(ن راهمکاو  دمسعو ،ییاتقو

  .168-153 :78 ةرشما ،نسانیا يفیااجغر
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شناختی پیامدهاي اقتصادي بازار و  مطالعۀ جامعه) «1395پور، حمیدرضا و بهمن باینگانی ( جالیی

  .573-539: 24، دورة پنجم، شمارة ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات، »تجارت مرزي

گردشگري  مقصد در گردشگران دلی هم بر تجاري گردشگري تأثیر بررسی) «1396جهانی، داریوش (

  .55—35: 1شمارة  پنجم، سال ،يمرز مطالعات ۀپژوهشنام، »بانه) مرزي مطالعه: شهر (مورد

، »ریزي راهبردي توسعۀ گردشگري شهرستان بانهبرنامه) «1394نژاد، حسین و همکاران (حاتمی

  .190-167: 2، دورة هفتادودوم، شمارة گردشگري شهري

 ۀي گردشگري تجاري بر مناطق شهري، مطالعتأثیرات اقتصاد«) 1389نژاد، علی و علی احمدي (حاجی

  .22-7: 2دورة اول، شمارة ،  شناسی شهريهاي بومپژوهش، »شهر بانه :موردي

 توسعۀ و زایی اشتغال رابطۀ بررسی) «1394پور، جعفر، رضا عبدالرحمانی و حسن جلیلی (حسن

 سال سوم، ،يمرز اتمطالع ۀپژوهشنام، »کردستان استان امنیت عمومی با مرزي مناطق اقتصادي

  .27-1: 3شمارة 

فضایی در شهر مرزي  ۀهاي پایداري توسع بررسی و تحلیل چالش«) 1395خیرالدین، رضا و همکاران (

  .84-63: 25، دورة هفتم، شمارة ریزي شهري برنامه پژوهش و، »بانه

: دانشگاه تهران ،یاجتماع پژوهش و زنان مطالعات بخشییرها روش) 1385مارجوري آل ( ،دوالت

  تهران.

 مرزنشینان پدیدارشناختی مرزي: مطالعۀ مناطق در زندگی) «1394محمدسعید، و آرام نوري ( ،ذکایی

  .151-119: 4 شمارة ششم، سال ،فرهنگی پژوهی جامعه، »نوسود شهر

بررسی وضعیت تغییرات نسلی سبک زندگی در «) 1395هاشم، سیدمحمدرضا و همکاران ( رشیدي آل

: 7، دورة دوم، شمارة شناسی و مدیریت سبک زندگی جامعه، »رزي شهرستان مریوانروستاهاي م

165-205.  

 مقطعدر  انیرا حیانو ازننامتو ةتوسع ئوپلیتیکیژ يها«چالش )1388( نراهمکاو  هللا متاکر ري،یاز

  .207-181 :1 ةرشما ،ششم لسا ،ئوپلیتیکژ ،»1385-1375 مانیز

 منطقۀ ابتدایی مقطع آموزان دانش تحصیل ترك دالیل شناسایی) «1395سپیدنامه، بهروز و همکاران (

شمارة  هشتم، دورة ،)شهري _روستایی( محلی توسعۀ ،»روستایی) موسیان (نواحی وپرورش ش آموز

1 :167-198.  

ابوذر ، ترجمۀ موسی عنبري ،)اندازهاچشم و مسائل عمل، ه،ینظر( پساتوسعه) 1395ضیائی، آرام (

  یالد رستمی، تهران: علم. نژاد و مقاسمی

  تهران: سمت.  فرهنگ، تا اقتصاد از ،توسعه یشناسجامعه) 1390عنبري، موسی (

اي در  برساخت اجتماعی پدیدة تجارت مرزي: ارائۀ یک نظریۀ زمینه) «1390قادرزاده، امید و همکاران (

  .80-35: 9 ، دورة سوم، شمارةاجتماعی  توسعۀ و رفاه ریزي برنامه، »شهرستان مریوان

 شهرستان در مرزي تجارت فرهنگی پیامدهاي کیفی عۀمطال) «1391قادرزاده، امید و امید قادري (

  .154-135: 2، دورة هفتم، شمارة مطالعات اجتماعی ایران، »مریوان
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  دانشگاه تهران. ، تهران: دانش یشناسنهیرید و فوکو) 1382کچوییان، حسین (

اقتصادي ـ  ارزیابی تأثیرات اجتماعی) «1397زي، و سعید سجادي (زاده، حسین، حامد قادرمرکریم

، سال نهم، شمارة يمرز فنون و علوم، »بازارچۀ مرزي شوشمی بر توسعۀ مناطق روستایی پیرامون

2 :55-78 .  

 دفتر الملل ینب امور و زىیر هبرنام معاونت میتنظ و هیهت ،یگمرک قانون) 1395کیا، محسن (مجدي
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