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بازارچه های مرزی و احساس امنیت اقتصادی -اجتماعی روستائیان مرزنشین
«مورد مطالعه :بازارچه ها و روستاهای مرزی شهرستان بانه»
سیروان عبده زاده ،1سعید فتح الهی
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از صفحه  37تا 66
چکیده
روســتاهای مــرزی ،جــزو مناطــق محــروم کشــور بــه شــمار می آینــد کــه ســاماندهی وضعیــت ایــن

مناطــق بــه منظــور ارتقــای احســاس امنیــت مــردم آن ،امــری حیاتــی می باشــد .ایجــاد بازارچه هــای مــرزی

در ایــن مناطــق ،می توانــد عاملــی مناســب جهــت تحقــق یافتــن هــدف مذکــور باشــد .ســؤال اصلــی ،ایــن
اســت کــه بازارچه هــای مــرزی شهرســتان بانــه چــه تأثیــری بــر احســاس امنیــت روســتائیان مرزنشــین داشــته

اســت؟ در ایــن تحقیــق ،بــا توجــه بــه پیشــینه تجربــی و ادبیــات نظــری ،جهــت ســنجش مفهــوم احســاس
امنیــت ،رویکــردی مرکــب از ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی امنیــت بــر اســاس نظریــات امنیــت بــوزان ،میتــار و

 ...انتخــاب شــده اســت .روش پژوهــش ،کمــی -کیفــی و جامعــه آمــاری شــامل دو دســته از روســتاهای دور

و نزدیــک بــه بازارچه هــای مــرزی (ســیران بنــد و  )...در شهرســتان بانــه می باشــد .حجــم نمونــه ،شــامل

 237نفــر از اهالــی روســتاهای دور و نزدیــک بــه بازارچه هــای مــرزی می باشــد .همچنیــن بــا تعــداد 35

نفــر از اهالــی نیــز مصاحبــه فــردی انجــام شــده اســت .یافته هــا نشــان می دهنــد کــه مرزنشــینان نزدیــک بــه
بازارچه هــای مــرزی نســبت بــه ســایرین ،بــه لحــاظ اقتصــادی (بــه ویــژه شــغلی) ،از احســاس امنیــت بیشــتری

برخوردارنــد .امــا در بعــد اجتماعــی (بــه ویــژه ادامــه تحصیــل جوانــان) تأثیــر منفــی بازارچه هــا توســط
مرزنشــینان احســاس می گــردد .در نهایــت یافته هــا نشــان می دهــد کــه بازارچه هــای مــرزی در نقــاط

مــرزی از اهــداف اصلــی خــود فاصلــه گرفته انــد کــه محتــاج بازنگــری در ایــن مــورد می باشــند.
کلید واژه ها :احساس امنیت ،بازارچه های مرزی ،روستائیان مرزنشین ،شهرستان بانه.

 . .1کارشناسی ارشد جامعه شناسی توسعه ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)sirwanabdezadeh@yahoo.com :
 . .2دکترا و عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون مرز ،دانشگاه علوم انتظامیsaeid_ft@yahoo.com :
مقالــه حاضــر برگرفتــه از طــرح پژوهشــی "بررســی نقــش بازارچه هــای مــرزی در احســاس امنیــت مرزنشــینان شهرســتان بانــه" می باشــد کــه بــا
راهنمایــی دکتــر فتــح الهــی در بهمــن ســال  1393در معاونــت اجتماعــی ناجــا مــورد دفــاع واقــع شــد.
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.1مقدمه و بیان مسأله
امنیــت 1و احســاس امنیــت مقدمــه ای الزم بــرای حیــات هــر نظــام سیاســی و اجتماعــی
اســت و دولت هــا ،هزینــه ،زمــان و امکانــات بســیاری بــرای تأمیــن آن صــرف می کننــد.
مقولــه امنیــت بــه مثابــه یــک آرمــان و واقعیــت بــه عنــوان یکــی از حقــوق اساســی مــردم
مطــرح اســت و در نهایــت ،ره آورد مجموعــه ای از تعامــات و نیــز تعــاون و ســازگاری بیــن
اجــزای مختلــف نظــام اجتماعــی اســت .در واقــع معیــار مهــم یــک حیــات اجتماعــی ســالم،
وجــود میــزان قابــل قبولــی از امنیــت در آن بــرای کلیــه شــهروندان می باشــد کــه در پرتــو
آن می تواننــد بــه فعالیت هــای سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی روزمره شــان بپردازنــد.
همان طــور كــه مازلــو اشــاره كــرده ،اصــوالً انســان بــرای رســیدن بــه یــک درجــه
موفقیــت در زندگــی و رســیدن بــه اهــداف واالی انســانی بعــد از بــرآوردن نیازهــای
فیزیولوژیکــی کــه اســاس موجودیتــش را تشــکیل می دهــد ،نیــاز بــه امنیــت و احســاس
ناشــی از آن دارد .بــه عبارتــی ،حفــظ وجــود حیــات ســالم و آرام بخــش انســان موکــول
بــه تأمیــن همــه نیازهــای مــادی و معنــوی اســت کــه در صــورت عــدم تأمیــن یــا وجــود و
تنگنــا در تأمیــن آن ،حیــات ســا لم و وجــود انســان بــه چالــش کشــیده می شــود و بــا تهدیــد
روبــرو می گــردد و بالفاصلــه نیــاز بــه امنیــت و مفهــوم آن در ارتبــاط بــا نیــاز یــا نیازهایــی
کــه بــا تنگنــا روبــرو شــده در ذهــن انســان شــکل می گیــرد (حافظ نیــا.)325 :1385 ،
الیــن 2می گویــد« :اگــر مــردم فضــا را بــه دلیــل عــدم راحتــی و یــا تــرس اســتفاده
نکننــد ،عرصــه عمومــی از بیــن رفتــه اســت» .نــا امنــی ،نشــاط و ســامتی را در زندگــی
روزمــره مختــل می کنــد و بــا ایجــاد مانــع بــر ســر راه رشــد فرهنگــی و مشــارکت عمومــی،
هزینه هــای زیــادی را بــر جامعــه تحمیــل می نمایــد (افتخــاری.)8 :1381 ،
مبــادالت منطقــه اي همــواره يكــي از قديمي تريــن ابزارهــاي رشــد ،توســعه و رفــاه
اجتماعــي مناطــق بــوده اســت .اين گونــه مبــادالت بــه ويــژه در نواحــي مــرزي ،هــم در
جهــت توســعه محلــي و هــم بــراي توســعه تجــارت و همکاری هــای منطقــه اي مفيــد
بــوده اســت .تجربیــات کشــورهای در حــال توســعه در ســه دهــه اخیــر نشــان می دهــد کــه
توســعه مبــادالت مــرزی در قالب هــای مقــررات و قوانیــن می توانــد محــرک خوبــی بــرای
افزایــش مبــادالت کاال بــه صــورت رســمی و جهت دهــی تجــارت بــه ســمت مزیت هــای
نسبی،گســترش همکاری هــای همــه جانبــه بیــن مناطــق آزاد ،توســعه بازارچه هــای بیــن
مــرزی ،ایجــاد ســودهای تجارتــی و اشــتغال و امنیــت بــرای مرزنشــینان گردد(محمــودی،
107 :1384و .)108
ضعــف بنيان هــاي تاريخــي ،دور افتادگــي و در حاشــيه قــرار گرفتــن نقــاط مــرزي،
1. Security
2. Elin
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پراكندگــي جمعيــت و شــرايط اقليمــي نامناســب ،از جملــه عواملــي هســتند كــه روي
آوردن ســاكنين نقــاط مــرزي بــه بازارهــاي كشــورهاي همســايه را در طــول تاريــخ تشــديد
نموده انــد .بــه دليــل تاکید هــای بســياري از اقتصاددانــان بــر توجــه بــه تجــارت بین المللــی
بــه عنــوان يكــي از محركه هــاي اصلــي رشــد و توســعه اقتصــادي و نتايــج حاصــل از آن،
توجــه بــه جنبه هــاي اقتصــادي مبــادالت مــرزي اهميــت بيشــتري بــه خــود گرفــت و بســياري
از نقــاط مــرزي كــه تــا آن موقــع عمدتـاً نقــاط امنيتــي تلقــي مي شــدند ،از امتيــازات ديگــري
برخــوردار شــدند كــه يكــي از آن هــا ،ســاماندهي مبــادالت و معامــات رايــج در ايــن نقــاط
بــود .خالــي شــدن مرزهــا از ســكنه و مهاجــرت مرزنشــينان بــه شــهرهاي بــزرگ در اثــر
فقــدان انگيزه هــاي الزم بــراي زندگــي در ايــن مناطــق در گذشــته تقريب ـاً رونــدي رو بــه
افزايــش داشــته اســت كــه تأثیــر آن در امنيــت مرزهــا قابــل لمــس بــود (وزارت بازرگانــي،
 .)1 :1379در ســال های اخيــر ،دولــت بــه منظــور جلوگيــري از مهاجــرت و بهبــود رفــاه
و بهزيســتي مــردم مناطــق مرزنشــين ،اقــدام بــه تأســيس بازارچه هــاي مــرزي نمــود تــا از
ايــن رو بــر بحــران بيــكاري ،فقــر و برقــراري عدالــت اجتماعــي نايــل شــود.
اشــتغال و تأمیــن معیشــت ســاكنان مناطــق مــرزی ،كنتــرل قاچــاق كاال ،افزایــش
امنیــت مرزهــا و شــكوفایی اقتصــاد محلــی ،افزایــش رونــق مناطــق شــهری و روســتایی
محدوده هــای مــرزی ،از مهم تریــن اهــداف راه انــدازی بازارچه هــای مــرزی اســت .از
ایــن طریــق مــردم ســاكن در نواحــی مــرزی كشــورهای همســایه می تواننــد در كنــار هــم
و بــا هــم از فرصت هــا و منابــع مشــترك اســتفاده كننــد و ایــن امــر می توانــد منجــر بــه
دوســتی و تفاهــم طرفیــن ،امنیــت و ایجــاد فرصت هــای شــغلی شــود.
در ايــن پژوهــش ،بــه بررســي تأثیــر بازارچه هــای  مــرزي ســیران بنــد ،گلــه ســوره و
هنگــه ژال شهرســتان بانــه بــر احســاس امنيــت مــردم روســتاهای اطــراف بازارچــه و شــاغلين
در آن مي پردازيــم كــه احســاس امنيــت در دو بعــد اقتصــادي و اجتماعــي بررســي شــده
اســت .توســعه یافتگی اقتصــادی مناطــق مــرزی و رفــاه نســبی در ایــن مناطــق می توانــد
ســبب كاهــش برخــی از مشــكالت مــرزی از قبیــل قاچــاق كاال ،مــواد مخــدر و ســرقت
شــود و از تخلیــه جمعیتــی مناطــق مــرزی جلوگیــری كنــد.
دو ســؤال اصلــي ايــن پژوهــش ،عبــارت اســت از :ایجــاد بازارچه هــای مــرزي و
گســترش مبــادالت مــرزی در منطقــه تــا چــه حــد بــر احســاس امنيــت اقتصــادی -اجتماعــی
مرزنشــينان تأثیرگــذار بــوده اســت؟ و اهــداف تأســيس ايــن بازارچه هــا تــا چــه حــد تحقــق
يافتــه اســت؟
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 .2ادبيات تجربي تحقيق
لــی بائوپــه 1و همکارانــش در ســال  2004بــه بررســی اثــرات اقتصــادی -اجتماعــی
تجــارت مــرزی و تأثیــر آن در افزایــش اســتانداردهای ســطح زندگــی مــردم ،در ســه ایالــت
کشــور الئــوس پرداخته انــد .ایــن تحقیــق در چنــد قســمت تهیــه شــده اســت کــه در قســمت
اول بــه چهارچوب هــای سیاســی تجــارت و اقتصــاد در نواحــی مــرزی ،در قســمت دوم
بــه کاالی تولیــد شــده در منطقــه مــورد مطالعــه و چگونگــی صــادر شــدن آن و ســپس بــه
تحلیــل اثــرات تجــارت مــرزی بــر روی اســتانداردهای ســطح زندگــی مــردم ایــن نواحــی
می پــردازد .نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد ،تجــارت مــرزی در افزایــش تنــوع و کیفیــت
کاال ،ایجــاد اشــتغال و بــه طــور کلــی افزایــش اســتانداردهای زندگــی ایــن ایالت هــای
ســه گانه مؤثــر بــوده اســت.
مورشــید 2و همکارانــش ( )2005در مقالــه ای تحــت عنــوان اقتصــاد مــرزی کامبــوج ،بــه
بررســی مبــادالت مــرزی کامبــوج ،الئــوس ،ویتنــام و تایلنــد پرداخته انــد .در ایــن تحقیــق
 4جنبــه در ارتبــاط بــا اقتصــاد مــرزی در کامبــوج مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن
چهــار جنبــه عبارتنــد از :تمــام رژیم هــای حقوقــی و سیاســت های آزادســازی تجــارت
کامبــوج ،موضوعــات سیاســی یــا اســتراتژی های توســعه ،جریــان توافقنامه هــای تجــارت
نواحــی مــرزی ،اثــرات فقــر اقتصادهــای نواحــی مــرزی بــر ســطوح محلــی .نتایــج تحقیــق
نشــان می دهــد ریســک ســرمایه گذاری علی رغــم افزایــش رقابت هــای بــازاری و نیــز
هزینه هــای رســمی و غیــر رســمی ترخیــص کاال مخصوص ـاً بــرای تجارت هــای کوچــک
افزایــش یافتــه اســت.
قــادري حاجــت و همــكاران ( )1389در مطالعــه خــود بــا عنــوان تبييــن نقــش بازارچه هاي
مــرزي در امنيــت و توســعه پايــدار نواحــي پيرامــون ،ســعي كرده انــد بــا روش توصيفــي-
تحليلــي و تكيــه بــر منابــع كتابخانــه اي و ميدانــي بــه بررســي نقــش بازارچه هــاي مــرزي
در امنيــت و توســعه پايــدار نواحــي پيرامــون خــود بــه ویــژه در اســتان خراســان جنوبــي
بپردازنــد .فــرض اصلــي ايــن مقالــه ايــن اســت كــه :بازارچه هــا پتانســيل بااليــي در افزايــش
امنيــت و توســعه پايــدار نواحــي پيرامــون خــود را دارنــد .يافته هــاي تحقيــق ،بيانگــر آن
اســت كــه بازارچه هــاي مــورد نظــر تــا حــدود زيــادي توانســته اند در توســعه نواحــي
پيرامــون خــود ،تأثیــر مثبــت بگذارنــد كــه ايــن امــر بســتر الزم را بــراي افزايــش امنيــت در
ابعــاد مختلــف فراهــم آورده اســت .امــا بازارچه هــا در بعضــي از شــاخصه ها ماننــد بهبــود
وضعيــت تحصيلــي و ارتقــاء ســطح علمــي كاركنــان ،داراي كاركــرد منفــي بــوده اســت كــه
نكتــه اي قابــل تأمــل بــوده و مــا را متوجــه ايــن نكتــه مي ســازد كــه توســعه مقولــه اي فراتــر
1. Lee buapao
2. Murshid & Tuot sokphally

 .3چهارچوب مفهومی -نظری تحقيق
امنیــت از جملــه مفاهیــم مطــرح در علــوم انســانی اســت کــه هماننــد بســیاری مفاهیــم
دیگــر (جامعــه ،فرهنــگ ،ارزش و  )...پیچیدگــی و گنــگ بــودن ،خصیصــه ذاتــی و ماهــوی
آن اســت .معماگونگــی امنیــت و فــرو رفتــن در هالــه ای از رمــز و رازهــای تئوریکــی و
ایدئولوژیکــی و روزمره گــی تــا جایــی اســت کــه بــوزان از نظریه پــردازان برجســته در
ایــن بــاره بیــان کــرده «هــر کوششــی بــرای درک مفهــوم امنیــت بــدون آگاهــی کافــی از
تناقض هــا و نارســایی های موجــود در خــود ایــن مفهــوم ساده اندیشــانه اســت» (بــوزان ،بــه
نقــل از تاجیــک.)37 :1379 ،
انســان بــراي فــرار از ناامنــي و دســتيابي بــه احســاس امنيــت ،جامعــه را تشــكيل داد امــا
دريافــت كــه ايــن بــار امنيتــش نــه تنهــا از ســوي طبيعــت و عوامــل طبيعــي ،بلكــه از ســوي
انســان ها و عوامــل گوناگــون اجتماعــي ،اقتصــادي نيــز تهديــد مي شــود .از ايــن رو دغدغــه
هميشــگي او جهــت دســتيابي بــه احســاس امنيــت در مقولــه اي جديــد تحــت عنوان احســاس
امنيــت اجتماعــي ظهــور كــرد (نبــوي و همــكاران.)74 :1388 ،
امنيــت يــك مفهــوم چنــد وجهــي اســت و بــه هميــن جهــت دربــاره معنــاي آن اختــاف
زيــادي وجــود دارد .تعاريــف منــدرج در فرهنگ هــاي لغــت دربــاره مفهــوم كلــي امنيــت،
بــر روي «احســاس آزادي از تــرس» يــا «احســاس ايمنــي» كــه ناظــر بــر امنيــت مــادي و
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از پيشــرفت مي باشــد.
افتخــاري و همــكاران ( ،)1387بررســي اي بــا عنــوان ارزيابــي اثــرات اقتصــادي
بازارچه هــاي مــرزي بازتاب هــاي توســعه در مناطــق مــرزي اســتان كرمانشــاه انجــام
داده انــد .در ايــن تحقيــق بــه تحليــل اثــرات اقتصــادي بازارچه هــاي مــرزي در توســعه
مناطــق مرزي(نواحــي روســتايي) پرداختــه شــده ،بــر ايــن اســاس ،بازارچــه مــرزي شــيخ
صالــح در اســتان كرمانشــاه را بــه عنــوان نمونــه انتخــاب كرده انــد و بــه تحليــل داده هــا و
اطالعــات بــا اســتفاده از نرم افــزار  spss، ARCو  ،GISو بــا روش توصيفــي و تحليلــي ،اثــرات
اقتصــادي ايــن بازارچــه را در دو مقطــع قبــل از تأســيس بازارچــه و بعــد از آن بــر مناطــق
مــرزي اطــراف بازارچــه مــورد ارزيابــي قــرار داده انــد .نتايــج بدســت آمــده در ايــن تحقيــق
حاكــي از آن اســت كــه بازارچه هــای مــرزی توانســته اســت اثــرات اقتصــادي مثبتــي بــر
روي مناطــق پيرامــون خــود بــر جــاي گــذارد.
بــا توجــه بــه مطالعــه تحقیقــات بــاال ،دو بعــد اقتصــادی و اجتماعــی احســاس امنیــت
انتخــاب گردیــد و قابــل ذکــر اســت کــه بیشــتر تحقیقــات گذشــته در ارتبــاط بــا بعــد عینــی
امنیــت بــوده امــا تحقیــق حاضــر بــه بعــد ذهنــی (احساســی) امنیــت در میــان مرزنشــینان
پرداختــه اســت کــه بیانگــر تفــاوت آن بــا ســایر تحقیقــات گذشــته می باشــد.
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روانــي اســت ،تاكيــد دارنــد (مانــدل .)44 :1377 ،بــوزان در كتــاب «مــردم ،دولت هــا و
هــراس» امنيــت را از لحــاظ لغــوي ،عبــارت از حفاظــت در مقابــل خطر(امنيــت عينــي)،
احســاس ايمني(امنيــت ذهنــي) و رهايــي از ترديــد (اعتمــاد بــه دريافت هــاي شــخصي)
مي دانــد (بــوزان.)52 :1378،
بايــد بيــن امنيــت و احســاس امنيــت قائــل بــه تفــاوت باشــيم بــه طوری کــه ممكــن اســت
در جامعــه اي امنيــت از نظــر انتظامــي و پليســي وجــود داشــته باشــد ولــي فــرد احســاس
امنيــت نكنــد .امنيــت ،بعــد عينــي مســئله و احســاس امنيــت بــه عنــوان بعــد ذهنــي تلقــي
مي شــود .احســاس عــدم امنيــت بــه داليــل مختلــف متعــدد پديــد مي آيــد .يكــي از داليــل
مهــم احســاس ناامنــي ،ممكــن اســت بــه خاطــر موقعيــت و وضعيــت خــاص حاكــم بــر يــك
جامعــه باشــد و فــرد بــه خاطــر پــاره اي از عوامــل مخــل امنيــت در جامعــه احســاس ناامنــي
بكنــد ،هــر چــه ميــزان فراوانــي جــرم باالتــر باشــد ،احســاس امنيــت در آن جامعــه پايين تــر
اســت (گروســی و میرزایــی.)36 :1386 ،
احســاس امنیــت موضوعــی اســت کــه در بهداشــت روانــی بــه آن پرداختــه می شــود.
ارتبــاط امنیــت بــا بهداشــت روانــی بدیــن صــورت اســت کــه وجــود امنیــت موجــب
آرامــش و آســودگی اســت .شــخص بــا وجــود امنیــت ،احســاس راحتــی کــرده و بــرای
هدف هــای قابــل پیش بینــی زندگــی خــود برنامه ریــزی می کنــد درحالی کــه شــخص در
حالــت ناامنــی ،قــدرت برنامه ریــزی را نــدارد و همــه تــوان او صــرف مبــارزه بــا پیامدهــای
ناامنــی می شــود (آقابابایــی 55 :1389 ،و  .)56در چنیــن وضعیتــی ،حــاالت ناخوشــایندی
مثــل تــرس ،تشــویش ،تنــش و اضطــراب ،فــرد را احاطــه می کنــد .اســتمرار ایــن وضعیــت و
ناتوانــی انســان در برابــر ایــن فشــار روانــی ،ســبب بــروز اختــال جســمانی و روانــی می شــود
کــه در روان شناســی از آن بــه بیمــاری روان تنــی یــاد می شــود (شــاکری نیا ،بی تــا.)352 :
بــا نگاهــی بــه كشــورهاي مختلــف جهــان ،متوجــه ايــن واقعيــت مي شــويم كــه عمــوم
ايــن كشــورها بــه مقولــه امنيــت اهميــت زيــادي مي دهنــد؛ چــرا كــه ايــن امــر پيش نيــاز
هرگونــه توســعه در زمينه هــاي گوناگــون سياســي ،اقتصــادي ،فرهنگــي و علمــي بــوده و
تمامــي كشــورها در جهــت رســيدن بــه ايــن آرمــان فعاليــت مي كننــد .در رابطــه بــا نقــش
امنيــت در توســعه اقتصــادي هــر جامعــه می تــوان گفــت کــه اهمیتــی کلیــدی دارد .بــراي
مثــال مي تــوان گفــت بــدون وجــود امنيــت در زمینــه اقتصــاد ،هيــچ ســرمايه گذاري
جديــدي اعــم از داخلــي و خارجــي در كشــور صــورت نخواهــد گرفــت يــا انجــام ايــن
ســرمايه گذاري ها انــدك خواهــد بــود و جامعــه دســتخوش نابســاماني هاي اقتصــادي ماننــد
گســترش اقتصــاد داللــي ،فــرار ســرمايه ها ،كاهــش اشــتغال ،افزايــش بيــكاري و انــواع
معضــات اقتصــادي خواهــد شــد .بــر عكــس بــا وجــود امنيــت اقتصــادي در يــك جامعــه،

شــاهد جــذب ســرمايه ها ،رونــق اقتصــادي ،افزايــش اشــتغال ،كاهــش بيــكاري و افزايــش
توليــد خواهيــم بــود (دالور و رضایــی .)1383 ،در پژوهــش حاضــر ،احســاس امنیــت در دو
بعــد اقتصــادی ،اجتماعــی بــا توجــه بــه نظریــات بــوزان و  ...در ارتبــاط بــا ابعــاد امنیــت مــورد
بررســی قــرار گرفتــه کــه در بــاال مــواردی از آن مطــرح گردیــد.

1. Porker
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 .4مفهوم مرز و بازارچه مرزی و کارکردهای آن
مــرز از جملــه مفاهیمــی اســت کــه در عرصه هــای گوناگــون سیاســی ،اقتصــادی،
تجــاری ،فرهنگــی و جغرافیایــی کاربردهــای متفاوتــی پیــدا می کنــد .مــرز بــه دو مفهــوم
عینــی ماننــد مرزهــای رســمی کشــورها و یــا ذهنــی ماننــد مرزهــای عقیدتــی ،همچنیــن
می توانــد بــاز ،بســته و یــا قــوی باشــد (عزتــی 1368 ،بــه نقــل از عندلیــب و مطــوف.)1388 ،
مفهــوم اصلــی مــرز در مقابــل واژه  Borderبــه معنــی مــرز سیاســی و رســمی اســت .واژه
 Boundaryمعنــی حــدود و محــدوده را می رســاند .واژه  Frontierبــه معنــای جبهــه و مــرز
مقابلــه و مواجهــه نشــانگر شــرایط ســتیز و جنــگ در مرزهــای کشورهاســت (پارکــر2001 ،1
بــه نقــل از همــان).
بازارچــه مــرزي ،محوطــه اي اســت محصــور واقــع در نقطــه صفــر مــرزي و در جــوار
گمرک هــا کــه مجــاز بــه انجــام تشــريفات ترخيــص كاال يــا مكان هايــي كــه طبــق
تفاهم نامه هــاي منعقــد شــده بيــن جمهــوري اســامي ايــران و كشــورهاي هم جــوار تعييــن
مي شــود.
در واقــع بازارچــه مــرزي بخشــي از بازرگانــي خارجــي كشــور مي باشــد كــه بــراي
مبــادالت مــرزي مــردم منطقــه مرزنشــين در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــا در نظــر گرفتــن
قوانيــن و مقــررات مربــوط بــه صــادرات و واردات كشــور ،بــراي فعاليــت تجــاري ايــن گروه
تســهيالت ويــژه اي در نظــر گرفتــه شــده اســت .بنابرايــن تأســيس بازارچه هــاي مــرزي و
توســعه مبــادالت از طريــق ايــن واحدهــا عمدتــاً بــه اســتناد مــاده  11قانــون و مقــررات
صــادرات و واردات بــا اهــداف زيــر صــورت مي گيــرد:
از جملــه اهــداف بازارچه هــای مــرزی ،امــکان برقــراری ارتبــاط ســالم و مســتمر تجــاری
بــا کشــورهای همســایه ،ایجــاد رونــق اقتصــادی ،بــاال بــردن ضریــب امنیتــی مرزهــای
کشــور ،شــکوفایی اســتعداد محلــی ،ایجــاد و گســترش مشــاغل مولــد می باشــد و همچنیــن
تثبیــت جمعیــت در جــدار مرزهــای بین المللــی بــه منظــور کاهــش اثــرات امنیتــی منفــی
ناشــی از تخلیــه جمعیــت نواحــی مــرزی از ســکنه دائمــی .عملــی شــدن ایــن شــاخص ها
ضمــن جلوگیــری از مهاجــرت ســاکنان مناطــق مــرزی و افزایــش رفــاه مرزهــا و توســعه
مناســبات سیاســی و تجــاری بــا کشــورهای همســایه ،جلــوی رشــد قاچــاق را هــم می گیــرد
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 .5مدل مفهومی تحقیق
بــا اســتفاده از مبانــی نظــری بــه عنــوان راهنمــا و حساســیت میــدان تحقیــق ،نگارنــده
خــود را مؤظــف دانســته تــا یــک مــدل مفهومــی کــه حاصــل مــوارد فوق الذکــر باشــد،

ارائــه دهــد.
نمودار( :)1مدل مفهومی نقش بازارچه های مرزی در احساس امنیت مرزنشینان

 .6فرضیات تحقیق
فرضیــه اصلــی عبــارت اســت از :بیــن روســتاهای نزدیــک و دور بــه بازارچه هــای مــرزی
از لحــاظ میــزان امنیــت تفــاوت وجــود دارد .فرضیــات فرعــی دیگــر در دو بعــد اقتصــادی و
اجتماعــی بــه ترتیــب زیــر می باشــد.
■ ■بعد اقتصادی
بیــن افــراد ســاکن در روســتاهای دور و نزدیــک بــه بازارچه هــای مــرزی بــه لحــاظ
احســاس امنیــت مالــی تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.
بیــن افــراد ســاکن در روســتاهای دور و نزدیــک بــه بازارچه هــای مــرزی بــه لحــاظ
احســاس امنیــت شــغلی تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.

 .7روش تحقیق و شیوه گردآوری اطالعات
روش مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق" ،روش کمــی -کیفــی " 1یــا می باشــد .جامعــه
آمــاري در ايــن پژوهــش ،شــامل كليــه سرپرســتان خانــوار روســتاهاي دور و نزدیــک بــه
بازارچه هــای مــرزی مي باشــد .بعــد از ایــن کــه تعــداد جامعــه آمــاری مشــخص شــد ،بــا
توجــه بــه فرمــول کوکــران حجــم نمونــه نیــز تعییــن گردیــد .در مرحلــه بعــد بــا اســتفاده
از شــیوه نمونه گیــری طبقه بنــدی متناســب بــا حجــم ،تعــداد نمونه هــای بــه دســت آمــده
بــه نســبت تعــداد خانوارهــای هــر روســتا توزیــع گردیــد کــه بــه ترتیــب زیــر می باشــد .در
اینجــا چــون حجــم جامعــه آمــاری مشــخص بــود ،تعــداد نمونــه  237نفــر به دســت آمــده
اســت .همچنیــن بــا  35نفــر از اهالــی روســتاهای نزدیــک و دور بــه بازارچه هــا نیــز مصاحبــه
عمیــق فــردی صــورت گرفتــه اســت .همچنیــن در بخــش کیفــی و انجــام مصاحبه هــای
فــردی ،بســته بــه هــدف تحقیــق ،از نمونه گیــری گلولــه برفــی نیــز اســتفاده شــده اســت .در
جــدول ( ،)1بســته بــه تعــداد خانوارهــای هــر روســتا ،تعــداد نمونــه نشــان داده شــده اســت.
در تمــام روســتاهای مــورد مطالعــه روش انتخــاب خانوارهــا جهــت تکمیــل پرسشــنامه بــه
صــورت تصادفــی بــوده بــه طوری کــه سرپرســتان ســاکن در هــر خانــوار مــورد بررســی
قــرار گرفته انــد.
جدول ( :)1حجم نمونه بر اساس شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده (مطبق) متناسب با حجم
موارد

نام روستا

بخش

تعداد جمعیت
(کل)

ننور

ننور

 548نفر

89

34

 11نفر

حجم نمونه

تعداد خانوار

تعداد مصاحبه
شوندگان

روستاهای نزدیک به
بازارچه های مرزی

کیله عباس آباد

ننور

 819نفر

156

60

 10نفر

1. Mixed method
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بازارچه های مرزی باعث کاهش تجارت غیرقانونی (قاچاق) در منطقه شده است.
■ ■بعد اجتماعی
بیــن افــراد ســاکن در روســتاهای دور و نزدیــک بــه بازارچه هــای مــرزی بــه لحــاظ
احســاس امنیــت در ارتباطــات بــا افــراد آن ســوی مــرز تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.
بــا ایجــاد بازارچه هــای مــرزی در منطقــه مــرزی بانــه ،از میــزان ناامنــی جانــی توســط
اشــرار و قاچاقچیــان کاســته شــده اســت.
بــا ایجــاد بازارچه هــای مــرزی در منطقــه از میــزان عالقــه جوانــان و نوجوانــان بــه ادامــه
تحصیــل کاســته شــده اســت.
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جمع کل

بوالحسن

نمه شیر

1213

197

75

 8نفر

کانی سور

نمه شیر

1141

179

68

 6نفر

-

-

3721

621

237

35نفر

 .8تعریف مفهومی و عملیاتی متغيرها
در ادامــه بــه تعریــف مفهومــی و عملیاتــی متغیرهــای تحقیــق و اعتبــار و پایایــی آنهــا
اشــاره شــده اســت .اعتبــار متغیرهــا توســط محققیــن و اســتاد راهنمــا (اعتبــار صــوری)
بدســت آمــد و بــرای پایایــی آن از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد.
 .1-8متغير مستقل
بازارچــه مــرزي :محوطــه اي اســت محصــور ،واقــع در نقطــه صفــر مــرزي و در جــوار
گمرک هــا مجــاز بــه انجــام تشــريفات ترخيــص كاال قــرار دارنــد و اهالــي دو طــرف
مي تواننــد كاال و محصــوالت مــورد نيــاز خــود را بــا رعايــت مقــررات صــادرات و واردات
در ايــن بازارچه هــا عرضــه نماينــد ( قانــون و مقــررات صــادرات و واردات.)1379 ،
 .2-8متغير وابسته
احســاس امنیــت در فرهنــگ لغــت دهخــدا بــه معنــای بی خوفــی و امــن ،ایمنــی ،ایمــن
شــدن و در امــان بــودن اســت .بــوزان در كتــاب «مــردم ،دولت هــا و هــراس» امنيــت را از
لحــاظ لغــوي ،عبــارت از حفاظــت در مقابــل خطر(امنيــت عينــي) ،احســاس ايمني(امنيــت
ذهنــي) و رهايــي از ترديــد (اعتمــاد بــه دريافت هــاي شــخصي) مي داند(بــوزان:1378 ،
 .)52احســاس امنیــت در  2بعــد بررســی می گــردد .هــر یــک از حوزه هــای مــورد بررســی
جنبــه مثبــت و منفــی دارنــد کــه جنبــه مثبــت ،امنیــت را حفــظ و ســویه منفــی ،آن را تهدیــد
می کنــد .تعریــف نظــری و عملیاتــی آن هــا بــه ترتیــب زیــر می باشــد:
■ ■احساس امنیت اجتماعی
حــوزه اجتماعــی امنیــت بــه قلمروهایــی از حریــم فــرد مربــوط می شــود کــه در ارتبــاط
بــا دیگــر افــراد جامعــه می باشــد .در ایــن حــوزه ،بــه ســه شــاخص احســاس امنیــت جانــی،
احســاس امنیــت تعامــات بــا افــراد آن ســوی مــرز و کاهــش عالقــه بــه تحصیــل در بیــن
جوانــان و نوجوانــان در مناطــق مــرزی اشــاره شــده اســت.
امنیــت جانــی :یعنــی تضمیــن جســم و جــان افــراد در مقابــل خطــرات و آســیب هایی
کــه مانــع ادامــه حیــات آنــان شــود .در ایــن تحقیــق ،امنیــت جانــی توســط معرف هــای
وجــود افــراد شــرور و قاچاقچیــان در منطقــه و ایجــاد مزاحمــت بــرای مــردم مــورد

اندازه گیــری قــرار گرفتــه اســت.
جدول ( :)2گویه های احساس امنیت جانی
گویه ها

آلفای کرونباخ

نگران هستم که مورد حمله افراد خطرناک قرار گیرم.
کنترل و نظارت الزم برای ایجاد امنیت در اینجا وجود ندارد.

0/62

افراد شروری در منطقه هستند که برای مردم ایجاد مزاحمت می کنند.

احســاس امنیــت در تعامــات با آن ســوی مــرز :منظــور از تعامــات ،ارتباطات
مــردم مرزنشــین بــا افــراد آن ســوی مــرز می باشــد .اینکــه مــردم در تعامالتشــان بــا افــراد
غریبــه چقــدر احســاس امنیــت می کننــد.
جدول ( :)3گویه های احساس امنیت در تعامالت
گویه ها

آلفای کرونباخ

از رفت و آمد با افراد آن سوی مرز (کردهای عراق) احساس نگرانی دارم.
ارتباط فامیلی چندانی با ساکنان آن سوی مرز (کردهای عراق) ندارم.
از معامله با مردم آن سوی مرز نگرانم.

0/77

دوست ندارم در مراسم ها و اعیاد مردم آن سوی مرز شرکت کنم.

عالقــه بــه تحصیــل فرزنــدان :یعنــی اینکــه جوانــان و نوجوانــان ســاکن در مناطــق
مــرزی تــا چــه حــد بــه ادامــه تحصیــل عالقمندنــد؟ معرف هایــی از قبیــل امکانات آموزشــی،
گرایــش بــه کســب پــول و غلبــه جــو حاکــم در منطقــه در ایــن شــاخص دخیل انــد.

■ ■احساس امنیت اقتصادی
منظــور از حــوزه اقتصــادی ،عواملــی اســت کــه زندگــی مــادی انســان را تحــت تأثیــر
قــرار می دهنــد .برخــورداری از چنیــن عواملــی موجــب می شــود کــه فــرد احســاس امنیــت
و آرامــش کنــد و نداشــتن آن هــا فــرد را بــا فقــر و نــداری روبــرو می ســازد .شــغل ،درآمــد و
تحصیــات (بــه عنــوان پایــگاه اقتصــادی -اجتماعــی) .امنیــت مالــی و امنیــت ســرمایه گذاری
از عوامــل مؤثــر بــر امنیــت در حــوزه اقتصادی انــد .در ایــن بعــد ،بــه احســاس امنیــت شــغلی،
تجــارت غیرقانونــی در منطقــه و احســاس امنیــت مالــی افــراد پرداختــه شــده اســت.
احســاس امنیــت شــغلی :شــامل شــرایطی اســت کــه افــراد نگــران نداشــتن شــغل
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این منطقه را از نظر شرایط محیطی ایمن و بی خطر می دانم.
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نیســتند و نســبت بــه گذشــته ترقــی و پیشــرفت را احســاس می کننــد .معرف هــای آن
شــامل :اطمینــان از وضعیــت بهتــر شــغل نســبت بــه چنــد ســال قبــل ،اطمینــان از درآمــد
کافــی و وجــود فضــای مناســب بــرای ســرمایه گذاری می باشــد.
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جدول ( :)4گویه های احساس امنیت شغلی
گویه ها

آلفای کرونباخ

از لحاظ شغلی نسبت به چند سال گذشته احساس نگرانی ندارم.
نگران درآمد کافی برای خود و خانواده ام نیستم.
سرمایه گذاری در منطقه نسبت به چند سال گذشته بهتر شده است.

0/84

این منطقه از شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی برخوردار است.

احســاس امنیــت مالــی :عبــارت اســت از تضمیــن دارایی هــای افــراد از ســرقت
و دزدی و اطمینــان خاطــری کــه از تأمیــن نیازهــای مــادی و مالــی حاصــل می شــود.
معرف هــای امنیــت مالــی عبــارت اســت از :خالــی گذاشــتن منــزل مســکونی بــه مــدت
چنــد روز ،قبــول چــک در معامــات (صمــدی بگــه جــان.)1384 ،
جدول ( :)5گویه های احساس امنیت مالی
گویه ها

آلفای کرونباخ

در این منطقه شاهد سرقت اموال دیگران بوده  ام.
از خالی گذاشتن منزل برای چند روز احساس نگرانی می کنم.
در معامالتم با افراد ،چک قبول نمی کنم.

0/61

از معامله کردن با افراد غریبه احساس ترس دارم.

تجــارت غیررســمی :یعنــی ورود غیرمجــاز کاالی خارجــی بــدون پرداخــت حقــوق
و عــوارض گمرکــی .اینکــه مــردم تــا چــه حــد بــه خاطــر پدیــده قاچــاق در منطقــه احســاس
ناامنــی می کننــد و میــزان آن را بــا وجــود بازارچه هــا در منطقــه چقــدر ارزیابــی می نماینــد؟
 .9یافته های میدانی
یافته های میدانی در دو دسته توصیفی و تبیینی به صورت زیر بیان می گردند.
 .1-9یافته های توصیفی
تعــداد کل مصاحبــه شــوندگان در روســتاهای دور و نزدیــک بــه بازارچه هــا ،مــرد

 .2-9آزمون فرضیات و یافته های تحلیلی
در ایــن قســمت از یافته هــا ،بــه آزمــون فرضیــات و بررســی مصاحبه هــای صــورت
گرفتــه در دو بعــد احســاس امنیــت اقتصــادی ،اجتماعــی مرزنشــینان شهرســتان بانــه پرداختــه
شــده اســت.
 .1-2-9بازارچــه ی مــرزی در مؤلفه هــای بعــد اقتصــادی احســاس امنیــت

روســتائیان مرزنشــین تغییــر ایجــاد نمــوده اســت.
ایــن بعــد از احســاس امنیــت ،بــا ســه مؤلفــه احســاس امنیــت شــغلی و مالــی و تجــارت
غیرقانونــی مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه تفکیــک بــه آن هــا پرداختــه
شــده اســت کــه تشــریح آن بــه صــورت زیــر می باشــد.
 .1-1-2-9احساس امنیت شغلی در منطقه مرزی
ارقــام جــدول ( )6نشــان می دهــد کــه بازارچــه ی مــرزی بــر احســاس امنیــت شــغلی
روســتائیان تأثیــر بــه ســزایی داشــته اســت .آزمــون مقایســه میانگین هــا نیــز نشــان می دهــد
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می باشــند و همــه آنهــا نیــز متأهــل بودنــد .در روســتاهای نزدیــک بــه بازارچه هــا ،میانگیــن
ســن برابــر بــا  ،42حداکثــر ســن  59و حداقــل آن  29ســال می باشــد .در روســتاهای دور
از بازارچه هــا ،میانگیــن  43/6و حداکثــر و حداقــل ســن بــه ترتیــب برابــر بــا  62و 31
ســال می باشــد .در روســتاهای نزدیــک بــه بازارچه هــای مــرزی 10 ،نفــر ( 10/6درصــد) از
پاســخگویان بی ســواد 5 ،نفــر ( 5/3درصــد) ســواد قرآنــی 29 ،نفــر ( 30/9درصــد) ابتدایــی،
 32نفــر ( 34درصــد) راهنمایــی 13 ،نفــر معــادل  13/8درصــد متوســطه و دیپلــم 4 ،نفــر فــوق
دیپلــم و  1نفــر ( 1/1درصــد) لیســانس و باالتــر بودنــد.
در روســتاهای دور از بازارچه هــای مــرزی نیــز بیشــتر پاســخگویان  39نفــر ( 27/3درصد)
دارای تحصیــات ابتدایــی هســتند .عــاوه بــر ایــن 13 ،نفــر ( 9/1درصــد) بی ســواد 22 ،نفــر
( 15/4درصــد) ســواد قرآنــی 18 ،نفــر راهنمایــی 32 ،نفــر متوســطه و دیپلــم و  19نفــر معــادل
 13/3درصــد دارای تحصیــات فــوق دیپلــم و باالتــر بودند.
در روســتاهای تحــت تأثیــر بازارچه هــا تعــداد  38نفــر کارگــر بازارچه هــای مــرزی و 1
نفــر نیــز پیلــه ور بودنــد .بــا توجــه بــه داده هــای جــدول زیــر بایــد گفــت کــه در روســتاهای
تحــت تأثیــر بازارچه هــا 22 ،نفــر راننــده 21 ،نفــر کشــاورز 2 ،نفــر کارمنــد دولتــی 6 ،نفــر
مغــازه دار و  4نفــر دارای شــغل آزاد بودنــد .امــا در روســتاهای دور از بازارچه هــای مــرزی،
ایــن ارقــام برابــر اســت بــا 18 :نفــر راننــده 63 ،نفــر کشــاورز 8 ،نفــر کارمنــد 9 ،نفــر مغــازه
دار و  45نفــر دارای شــغل آزاد.
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جدول ( :)6نتایج آزمون  tتأثیر بازارچه ی مرزی بر احساس امنیت شغلی روستائیان
متغیر مستقل

متغیر وابسته

بازارچه ی مرزی

احساس امنیت شغلی

منبع :یافته های تحقیق

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

11/01

2/2

7/09

1/6

سطح معناداری

روستاهای نزدیک ()1

روستاهای دور ()2

تأئید یا عدم تأئید
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کــه نمــره میانگیــن احســاس امنیــت شــغلی در روســتاهای نزدیــک بــه بازارچه هــا 11/01
و در روســتاهای دور از بازارچه هــا  7/09می باشــد .ســطح معنــی داری آزمــون نیــز برابــر
بــا  0/000اســت کــه تأثیــر بازارچــه بــر احســاس امنیــت شــغلی روســتائیان مــرزی را تأيیــد
می کنــد .پــس بــا توجــه بــه نمــره میانگیــن بایــد گفــت تفــاوت معنــی داری میــان دو دســته
از روســتاها بــه لحــاظ احســاس امنیــت شــغلی مشــاهده می گــردد.

0/000

تأئید

یکــی از اهــداف ایجــاد و گســترش بازارچه هــای مــرزی ،ایجــاد شــغل بــه صــورت
مســتقیم و غیــر مســتقیم بــرای افــراد بیــکاری اســت کــه در منطقــه محــروم مــرزی ســکونت
دارنــد .افــراد ســاکن در مناطــق مــرزی ،بــه دلیــل وضعیــت تحصیلــی پاییــن ،بیــکاری و عــدم
دسترســی بــه خدمــات صنعتــی کافــی در منطقــه ،ممکــن اســت بــه فعالیت هــای خــاف از
جملــه قاچــاق ،شــرارت و  ...مشــغول شــوند .مصاحبه هــا و مشــاهدات میدانــی در منطقــه
مــورد بررســی حاکــی از آن اســت کــه ایجــاد بازارچــه ســیران بند در شهرســتان بانــه تأثیــر
مثبتــی بــر ایجــاد شــغل بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم داشــته اســت.
منظــور از تجــارت مــرزی ،تمــام مبــادالت قانونــی و غیرقانونــی یــا هرگونــه مبادله رســمی
و غیررســمی اســت کــه از طریــق گذرگاه هــای قانونــی یــا غیررســمی در نــوار مــرزی بــا
منطقــه مــرزی مجــاورش در کردســتان عــراق صــورت می گیــرد (قــادرزاده و همــکاران،
 .)1390عوامــل گوناگونــی در ظهــور ایــن پدیــده در شهرســتان بانــه نقــش داشــته اند کــه از
اهــم آن هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت :هم مــرزی بــا کشــور عــراق ،بیــکاری،
کشــاورزی ســنتی ،عــدم وجــود فرصت هــای ســرمایه گذاری در منطقــه ،روابــط فرهنگــی
و قومــی بــا مــردم آن ســوی مــرز و  . ...دامنــه ایــن تجــارت تــا بســیاری از شهرســتان های
مجــاور نیــز گســترش یافتــه اســت .بــه دنبــال گســترش و توســعه فعالیت هــای بازرگانــی در
مــرز ســیران بند ،رونــد تجــارت و بازرگانــی کــم کــم در ایــن ناحیــه شــکل گرفــت.
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قبــل از شــروع جنــگ ،بازارچــه ســیران بند و فعالیت هــای اقتصــادی آن از چنــدان
رونقــی برخــوردار نبــود امــا بــا تغییــر نظــام سیاســی عــراق و کمبــود خدمــات و نیازهــای
اولیــه جمعیــت و شــروع برنامه هــای عمرانــی جدیــد در آن ســوی مــرز ،صــادرات کاالهــای
خوراکــی و مصالــح ســاختمانی و زیرســاختی بــه طــور چشــم گیری افزایــش یافتــه اســت.
بــه طوری کــه "حســن" یکــی از مرزنشــینان ســاکن در روســتای کیلــه عباس آبــاد در ایــن
زمینــه چنیــن می گویــد:
"تــا قبــل از ایجــاد ایــن بازارچــه و تشــکیل گمــرک در ایــن منطقــه ،تجــارت بــه
صــورت آن چنانــی نبــود و رفــت و آمــد مــردم هــم بــه آن ســوی مــرز محــدود
و اکثــر اوقــات بــه صــورت قاچــاق بــود امــا بــا پایــان یافتــن جنــگ در عــراق و
بازتــر شــدن مــرز ،ایــن روابــط خیلــی بیشــتر شــد چــون بــا آرام شــدن اوضــاع در
آن جــا ،افــراد هــر دو طــرف مــرز از نظــر اقتصــادی و اجتماعــی بــه هــم وابســته
گشــتند"(مرد 28 ،ســاله).
رشــد تدریجــی مــرز در مراحــل اولیــه اش ،مبتنــی بــر تبــادالت انــدک در ســطح نیازهــای
زیســتی مــردم منطقــه بــوده اســت .دلیــل دیگــر این کــه کشــاورزی منطقــه ،ســنتی و
ناکارآمــد می باشــد ،بنابرایــن اهالــی مــرزی بــه پدیــده تجــارت مــرزی بــه عنــوان فعالیتــی
مــازاد بــر فعالیــت کشــاورزی و باغــداری نــگاه می کننــد .ایــن نکتــه نیــز الزم بــه ذکــر اســت
کــه غیــر از بازارچــه ســیران بند کــه روســتائیان مــرزی نزدیــک بــه آن ،در آن مشــغول
تخلیــه و بارگیــری کاالهــا می باشــند ،نبایــد از تأثیــر بازارچه هــای مــرزی شــعب الدین،
هنــگ ژال و گلــه ســوره هــم کــه افــراد از طریــق دفترچه هــای پیلــه وری در آن مشــغول بــه
فعالیــت هســتند ،غافــل مانــد .در ایــن زمینــه توجــه بــه گفته هــای یکــی از ســاکنین روســتای
ننــور حائــز اهمیــت می باشــد.
"محمــد می گویــد :قبــل از تأســیس بازارچــه و ســال های پیــش از آن ،صــادر
و وارد کــردن کاال بیشــتر جهــت رفــع نیازهــای روزمــره بــود کــه آن هــم بــه
شــکل ســنتی صــورت می گرفــت .بــه صورتــی کــه فــرد یــا پیــاده و بــه صــورت
کول بــری ایــن کار را انجــام مــی داد یــا از طریــق االغ مبــادرت بــه حمــل و
نقــل اســباب و وســایل می نمــود .چــون کشــاورزی ایــن منطقــه هــم در حــدی
نبــود کــه تمــام نیازهــای مــا را بــرآورده کنــد بنابرایــن مجبــور بــه ایــن کار
بودیم"(مــرد 59 ،ســاله).
همــه شــواهد بــاال دال بــر ایــن اســت کــه در مناطــق مــرزی ایجــاد بازارچه هــا توانســته
اســت باعــث اشــتغال زایی چــه بــه صــورت مســتقیم و چــه غیرمســتقیم گــردد .ســاکنین
روســتاهای مــرزی منطقــه کــه ســالیان متمــادی بــه کشــاورزی ســنتی مشــغول بودنــد ،بــا
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افتتــاح بازارچــه ســیران بند و ســایر بازارچه هــای موقــت رســمی بــا فرصت هــای شــغلی
جدیــدی همچــون دست فروشــی ،رانندگــی ،مهمــان داری ،کارگــری ،تجــارت و پیلــه وری،
نمایندگــی شــرکت های بیمــه ای ،شــرکت حمــل و نقــل کاال و مســافربری مواجــه شــده اند
کــه ایــن امــر از مهاجــرت آنــان بــه شــهرها جلوگیــری کــرده و باعــث افزایــش درآمــد و
رفــاه آنــان گشــته اســت.
در منطقــه مــورد بررســی ،تجــارت مــرزی بــه هــر دو شــیوه قانونــی و غیرقانونــی وجــود
دارد .در سراســر نــوار مــرزی منتهــی بــه ایــن روســتاها فقــط مــرز ســیران بند دارای مجــوز
قانونــی می باشــد .بــر ایــن اســاس روســتاهایی کــه در مجــاورت بــا مــرز قانونــی (ســیران بند)
قــرار دارنــد ،از جملــه روســتاهای کیلــه عباس آبــاد و ننــور بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم
در آن اشــتغال دارنــد و دارای کارت بازرگانــی و پیلــه وری می باشــند و از نظــر اقتصــادی
و شــغلی احســاس امنیــت بیشــتری در بیــن آنــان مشــاهده می گــردد.
"کریــم ســاکن روســتای کیلــه عبــاس آبــاد در زمینــه احســاس امنیــت شــغلی
در ایــن منطقــه بــه نــکات زیــر اشــاره کردنــد :مــا کشــاورزی خوبــی در منطقــه
نداریــم ،اگــر ایــن بازارچه هــا یعنــی ســیران بند و بازارچــه شــعب الدیــن
و فعالیــت مــردم در آن نبــود مجبــور بــه مهاجــرت بــه شــهرهایی بــزرگ از
قبیــل تهــران و اصفهــان و  ...جهــت نــان درآوردن و خــرج و مخــارج خانــواده
می بودیــم .خــدا را شــکر وجــود ایــن بازارچه هــا تــا حــدودی توانســته بــه
تغییــر درآمــد درمنطقــه مــا کمــک کنــد اگرچــه ســود حاصــل از آن نیــز بیشــتر
نصیــب تاجــران بــزرگ و پولــدران می گــردد امــا بــاز از این کــه مــا هــم بیــکار
نیســتیم جــای قدردانــی می باشــد (مــرد 42 ،ســاله).
"محمــود نیــز چنیــن می گویــد :شــغل مــن رانندگــی می باشــد .تــا قبــل از
تأســیس ایــن بازارچــه ،مشــغول کارگــری ســاختمانی و کشــاورزی در روســتاها
و شــهر بانــه بــودم امــا بــا باز شــدن مــرز و رونــق تجــارت در منطقــه ،بــه رانندگی
پرداختــم کــه درآمــد بــه نســبت بهتــری از کارگــری را داراســت"(محمود49 ،
ســاله).
"زاهــد می گویــد« :مــن خــودم کشــاورزم و بایــد گفــت کــه کشــاورزی در ایــن
روســتاهای مــرزی ،رونــق چندانــی نــدارد بــا ایــن حــال درآمــد کار کــردن در
مــرز هــم بیشــتر نصیــب ســرمایه داران شــهر بانــه و خــارج از شــهر و حتــی اســتان
می گــردد .دفترچه هایــی بــه مــا داده انــد کــه بــر طبــق آن هــر وقــت نوبتمــان
رســید می توانیــم انــدازه  250کیلــو گــرم کاال از بازارچــه شــعب الدیــن وارد
کنیــم .در مــرز ســیران بند ،غیــر از کارگــری و تخلیــه بــار کار دیگــری از مــا

 .2-1-2-9احساس امنیت مالی مرزنشینان در منطقه مرزی
ارقــام جــدول ( )7نشــان می دهــد کــه تفــاوت معنــی داری میــان دو دســته از روســتاها بــه
لحــاظ احســاس امنیــت مالــی مشــاهده نمی گــردد.
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برنمی آیــد چــون ســرمایه ای نداریــم ولــی بــه هــر حــال بــه عنــوان شــغلی مــازاد
بــر کشــاورزی بــه آن نگریســته می شــود"(مرد 34 ،ســاله).
امــا هرچــه از بازارچــه مــرزی ســیران بند دورتــر می شــویم ،از میــزان احســاس امنیــت
شــغلی روســتائیان مرزنشــین کاســته می شــود .بــه طوری کــه در روســتاهای کانی ســور و
بوالحســن کــه جــزو بخــش نمه شــیر بانــه می باشــند مــورد بررســی و مشــاهده واقــع گردیــد.
مصاحبــه ای کــه بــا روحانــی روســتای کانی ســور انجــام گرفــت ،بــه ایــن مطالــب اشــاره
داشــتند:
"در ایــن روســتای بــزرگ بــا وجــود جمعیــت زیــاد آن و حتــی شــهر محســوب
شــدن آن ،بــا امکانــات محــدود اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی روبــرو هســتیم.
بازارچــه مــرزی ســیران بند نفعــی آن چنانــی بــرای ســاکنان ایــن روســتا نداشــته،
بــه طوری کــه تعــداد کمــی از افــراد بــه کار در آن و بازارچــه شــعب الدین
مشــغول می باشــند کــه اکثــر آنــان هــم کارشــان کارگــری می باشــد و بقیــه
افــراد ســاکن در حــد رفــع نیازهــای معیشــتی خــود مشــغول کشــاورزی و
باغــداری می باشــند بنابرایــن بــا وجــود مرزنشــین بــودن مــا در ایــن منطقــه
امــا مزایــای بازارچه هــا بــه مــا نمی رســد .بــه دلیــل همیــن نداشــتن درآمــد و
بیــکاری افــراد در ایــن منطقــه ،بعضــی از افــراد از ســر ناچــاری بعضــی اوقــات به
قاچــاق کاال از مرزهــای غیــر رســمی می پردازنــد امــا بایــد گفــت کــه گرایــش
مــردم بــه ایــن کار خیلــی بــاال نمی باشــد زیــرا بــه نظــرم مــردم فکــر می کننــد
کــه بــه ریســک و خطراتــش نمــی ارزد .بنابرایــن اگــر از بازارچه هــای مــرزی و
مزایــای آن بهره منــد شــویم و بــرای مــردم کارت بازرگانــی و پیلــه وری صــادر
گــردد ،هیــچ موقــع بــه قاچــاق روی نخواهنــد آورد»( .مــرد 63 ،ســاله).
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،بایــد اذعــان داشــت کــه اکثــر افــراد روســتاهای ننــور و کیلــه
عباس آبــاد کــه نزدیــک بــه بازاچه هــای مــرزی ســیران بند و شــعب الدیــن می باشــند،
معتقدنــد کــه بازارچــه مذکــور در افزایــش اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم در منطقــه
تأثیرگــذار بــوده اســت و مــردم مرزنشــین ایــن روســتاها نســبت بــه روســتاهای دورتــر از
بازارچــه از احســاس امنیــت اقتصــادی باالتــری برخوردارنــد.
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روستاهای نزدیک ( )1روستاهای دور ()2

0/913

عدم تأئید

بــر اســاس بررســی و مشــاهدات میدانــی در مــورد تأثیــر بازارچــه مــرزی بــر امنیــت مالــی
در روســتاهای نزدیــک و دور از بازارچــه تفاوتــی مشــاهده نشــد .در زمینــه امنیــت مالــی کــه
بــه عنــوان یکــی از متغیرهــای حــوزه اقتصــادی مطــرح می باشــد ،می تــوان گفــت کــه هیــچ
یــک از افــراد مصاحبه شــونده در معــرض موقعیــت و شــرایطی کــه امنیــت آن هــا از نظــر
مالــی مــورد تهدیــد قــرار گیــرد ،قــرار نگرفتــه بودنــد .اکثــر افــراد ،اذعــان کردنــد کــه در
منطقــه مــرزی حادثــه ای بــرای آن هــا پیــش نیامــده کــه اموالشــان بــه ســرقت رود.
روحانی (ماموستای) محل در روستای کانی سور می گوید:
"خــدا را شــکر در روســتای مــا بــا وجــود تعــداد جمعیــت زیــاد و گســترش
بیــکاری ،امــا تــا حــاال خیلــی کــم اتفــاق افتــاده کــه دزدی در روســتا صــورت
گیــرد و افــراد ایــن روســتا همــه نســبت بــه هــم احســاس تعلــق و همبســتگی
دارنــد" (مــرد 63 ،ســاله).
مــورد دیگــری از احســاس امنیــت مالــی ،احســاس امنیــت ســرمایه گذاری در منطقــه
می باشــد .وضعیــت امنیــت ســرمایه گذاری در منطقــه معمــوالً بــا احــداث مراکــز
تجــاری و کارخانــه و تأسیســات فهمیــده می شــود .اکثــر افــراد ســاکن در منطقــه مــرزی
خصوصــاً روســتاهای نزدیــک بــه بازارچــه در مــورد ســپردن ســرمایه بــه فــرد دیگــری
جهــت ســرمایه گذاری در منطقــه ،پذیرفتــن چــک در معامــات بــا افــراد غریبــه و خــارج
از محیــط روســتا و داشــتن تــرس از کاله بــرداری توســط افــراد ناشــناس احســاس ناامنــی
کرده اند(صمــدی بگــه جــان .)1384 ،صــاح یکــی از افــراد شــاغل در بازارچــه ســیران بند
و ســاکن در روســتای ننــور در ایــن زمینــه می گویــد:
"هنــگام معاملــه بــا افــراد ناشــناس شــهری از آن هــا چــک قبــول نمی کنــم چــون
جــای اعتمــاد نیســتند امــا نســبت بــه افــرادی کــه می شناســم در حــد زیــادی

 .3-1-2-9تجارت غیر قانونی در منطقه
در ایــن قســمت از یافته هــا ،بــه دلیــل نداشــتن آمــار و ارقــام مشــخصی ،بــه روش مصاحبــه
عمیــق فــردی اکتفــا شــد .بــا ابتنــا بــه مــاده  113قانــون امــور گمرکــی ،ورود غیــر مجــاز
کاالی خارجــی بــدون پرداخــت حقــوق و عــوارض گمرکــی ،قاچــاق گفتــه می شــود.
در منطقــه مــورد بررســی در تحقیــق حاضــر ،ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده کــه روســتاهای
دور از بازارچــه مــرزی ســیران بند بــه دلیــل وجــود پدیــده بیــکاری و نداشــتن امنیــت شــغلی
و همچنیــن عــدم برخــورداری از زمین هــای مناســب جهــت کشــاورزی ،مــردم جهــت
امــرار معــاش خــود از ســر ناچــاری روی بــه قاچــاق کاال می آورنــد .بیــکاری یکــی از
دالیــل اصلــی گرایــش مــردم بــه قاچــاق کاال در نــوار مــرزی می باشــد .ایــن عامــل خــود
ماحصــل رابطــه یــک مجموعــه چنــد علیتــی می باشــد کــه می تــوان مــوارد زیــر را بیــان
کــرد :شــرایط جغرافیایــی منطقــه کــه باعــث کشــاورزی ناکارآمــد می گــردد ،شــیوه های
ســنتی تولیــد در منطقــه بــه خاطــر عــدم حمایت هــای مالــی و تســهیالتی از طــرف دولــت و
ســایر نهادهــا می باشــد .در ایــن زمینــه بایــد گفــت کــه مــردم چنیــن روســتاهایی بــه دلیــل
نداشــتن گزینه هــای جایگزیــن و انتخاب هــای محــدود ،بــه ایــن کار مشــغول می باشــند.
بــه نظــر می رســد کــه حــل مشــکل بیــکاری و ایجــاد گزینه هــای دیگــر بــرای امــرار
معــاش مــردم در ایــن روســتاهای مــرزی بــر احســاس امنیــت اقتصــادی آنــان در حــد زیــادی
تاثیرگــذار خواهــد بــود و از روی آوردن آنــان بــه پدیــده قاچــاق کاال جلوگیــری خواهــد
کــرد .امــا روســتاهایی کــه نزدیــک بــه بازارچــه رســمی ســیران بند و همچنیــن بازارچه هــای
شــعب الدین ،هنــگ ژال هســتند اذعــان می کننــد کــه بعــد از تأســیس بازارچــه ،قاچــاق
کاال بــه طــور چشــم گیری کاهــش یافتــه و مــردم بــا وجــود داشــتن کارت پیلــه وری و
بازرگانــی در ایــن منطقــه از احســاس امنیــت شــغلی بیشــتری برخوردارنــد.
محمد ساکن روستای بوالحسن در زمینه قاچاق کاال می گوید:
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اعتمــاد دارم و نمی ترســم کــه باهاشــون معاملــه کنــم" (مــرد 38 ،ســاله).
بعضــی از افــراد ســاکن در منطقــه مــرزی بانــه اعــام داشــتند کــه ســرمایه داران بایــد بــه
ســرمایه گذاری در منطقــه بپردازنــد تــا از شــغل های کم درآمــد و بیــکاری ســایر افــراد
دور از مــرز در منطقــه کاســته شــود" .رحیــم ســاکن روســتای کانی ســور می گویــد:
"بعضــی از افــراد ســاکن در مــرز ،بــه دلیــل مشــغول بــه تجــارت مــرزی توانایــی
مالــی خوبــی دارنــد و از افــراد پــول دار منطقــه محســوب می شــوند ،آن هــا
بایــد بــه ســرمایه گذاری در منطقــه بپردازنــد تــا افــراد فقیــر و بیــکار کــه درآمــد
ناچیــزی دارنــد مجبــور نشــوند جهــت پیــدا کــردن کار بــه شــهرهای دیگــر
برونــد " (مــرد 29 ،ســاله).
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"شــغلی در ایــن منطقــه نیســت کــه مــا را از قاچــاق کاال روی گــردان کنــد،
کشــاورزی خوبــی هــم نداریــم ،درآمــد ایــن کار از شــغل کارگــری بــه
صرفه تــر می باشــد امــا خــودم زیــاد تمایــل بــه انجــام آن نــدارم ولــی از ســر
ناچاریــه دیگــه چــکار کنیــم؟ خــود مــن راضــی ام اگــر شــغل خوبــی پیــدا کنــم
از کار کــردن در ایــن زمینــه دســت بکشــم .روســتاهای نزدیــک بــه بازارچــه
رســمی از مــا وضــع اقتصادیشــون بهتــره چــون بــدون تــرس اقــدام بــه صــادر و
وارد کــردن کاال از طریــق گمــرک می کننــد" (مــرد 34 ،ســاله).
مدیــر مدرســه روســتای بوالحســن آقــای "صالح پــور" در زمینــه تجــارت غیرقانونــی در
منطقــه می گویــد:
"دیــدی منفــی نســبت بــه تجــارت مــرزی از طریــق مرزهــای غیررســمی دارم و
بــه نظــرم شــغلی کاذب می باشــد چــون افــراد ســاکن در ایــن منطقــه بــا انجــام
ایــن کار در منطقــه همیشــه بــا خطــر جانــی و مالــی روبــرو بوده انــد و هســتند و
اثــرات منفــی زیــادی بــرای ایــن مناطــق داشــته اســت ،از جملــه تــرک تحصیــل
فرزنــدان در مقاطــع پاییــن تحصیلــی" (مــرد 30 ،ســاله).
در زمینــه قاچــاق کاال در منطقــه مــرزی بانــه ،آمــاری از اداره گمــرک شهرســتان بانــه
تهیــه گردیــده اســت کــه بــه صــورت زیــر نوســانات ایــن پدیــده را در منطقــه بیــان می کنــد:
از اول ســال  1383تاکنــون تعــداد  7440فقــره پرونــده قاچــاق تشــکیل شــده اســت0/99 .
از پرونده هــا ،قاچــاق کاالهــای خارجــی بوده انــد .اقــام کاالهــای قاچــاق شــامل مــوارد
زیــر بوده انــد :کفــش ،تلویزیون هــای  LCDو  ،LEDپوشــاک مردانــه و زنانــه ،کولــر گازی،
چــای و لــوازم آرایشــی -بهداشــتی (مصاحبــه بــا کارمنــدان گمــرک بانــه) .جــدول (،)8
تعــداد پرونده هــای قاچــاق کاال را بــه تفکیــک ســال های آن نشــان می دهــد.
جدول ( :)8آمار پرونده های قاچاق کاال در شهرستان بانه
موارد

سال های  83تا 86

تعداد پرونده های قاچاق هر سال حدود  1300فقره

منبع :اداره گمرک شهرستان بانه
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هر سال حدود
 350فقره

 320فقره

 400فقره

 .2-2-9بازارچــه مــرزی در مؤلفه هــای بعــد اجتماعــی احســاس امنیــت

 .1-2-2-9احساس امنیت جانی
ارقــام جــدول ( )9نشــان می دهــد کــه بازارچــه مــرزی در احســاس امنیــت جانــی مــردم
مرزنشــین تغییــری ایجــاد نکــرده اســت .آزمــون مقایســه میانگین هــا نیــز نشــان می دهــد
کــه نمــره میانگیــن احســاس امنیــت جانــی در روســتاهای نزدیــک بــه بازارچه هــا 9/31
و در روســتاهای دور از بازارچه هــا  9/53می باشــد .ســطح معنــی داری آزمــون نیــز برابــر
بــا  0/160اســت کــه تأثیــر بازارچــه بــر احســاس امنیــت جانــی روســتائیان مــرزی را رد
می کنــد .پــس بــا توجــه بــه نمــره میانگیــن ،بایــد گفــت تفــاوت معنــی داری میــان دو دســته
از روســتاها بــه لحــاظ احســاس امنیــت جانــی مشــاهده نمی گــردد.
جدول ( :)9نتایج آزمون  tتأثیر بازارچه ی مرزی بر احساس امنیت جانی روستائیان
متغیر مستقل

متغیر وابسته

بازارچه ی مرزی

احساس امنیت جانی

9/31

1/1

9/53

1/1

سطح معناداری

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

تأئید یا عدم تأئید

منبع :یافته های تحقیق

روستاهای نزدیک ()1

روستاهای دور ()2

0/160

عدم تأئید
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روســتائیان مرزنشــین تغییــر ایجــاد نمــوده اســت.
عالرغــم این کــه یکــی از دالیــل ضمنــی در ایجــاد بازارچه هــای مــرزی ،افزایــش
ضریــب امنیــت و اطمینــان در مناطــق مــرزی از طریــق توســعه تجــارت و بالتبــع توســعه
ایــن مناطــق می باشــد .بازارچه هــا هــر چنــد توانســته اند حداقــل امنیــت نســبی را از لحــاظ
اقتصــادی در منطقــه ایجــاد کننــد و تــا حــدی ســرمایه گذاری اقتصــادی در منطقــه نســبت
بــه قبــل از تأســیس آن افزایــش دهنــد امــا متأســفانه ایجــاد و رونــق بازارچــه نتوانســته بــه
شــاخص های امنیــت اجتماعــی در بعضــی شــاخص های آن در منطقــه کمــک شــایانی
بکنــد.
ایــن بعــد از احســاس امنیــت ،بــا ســه مؤلفــه احســاس امنیــت جانــی و احســاس امنیــت در
تعامــات بــا مــردم آن ســوی مــرز و کاهــش عالقــه بــه ادامــه تحصیــل در میــان نوجوانــان
و جوانــان مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت.
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بــر اســاس گزارشــات نیــروی انتظامــی ،تأســیس بازارچــه مــرزی ســیران بند و ســایر
بازارچه هــای موقتــی تأثیــر شــگرفی بــر افزایــش امنیــت منطقــه داشــته اســت .بــه طوری کــه
منطقــه مــرزی بــا کــم شــدن افــراد شــرور و قاچاقچیانــی کــه امنیــت مــردم را بــه خطــر
می انداختنــد ،روبــرو گردیــده اســت (مصاحبــه بــا کارکنــان نیــروی انتظامــی شهرســتان
بانــه) .عــاوه بــر ایــن ،قاچــاق کاال همان طــور کــه قب ـ ً
ا بــه آن اشــاره شــد بنــا بــه گفتــه
خــود شــاغلین و مرزنشــینان در منطقــه کاهــش یافتــه اســت .بــه طوری کــه یکــی از ســاکنان
روســتای ننــور می گویــد:
"بــا ایجــاد بازارچــه ســیران بند در ایــن منطقــه ،از میــزان ورود و خــروج
قاچــاق کاال خیلــی کاســته شــده امــا ایــن امــر هــم خــود منجــر بــه ظهــور
پیامــد دیگــری از جملــه بیــکاری بعضــی از مــردم روســتا شــده اســت کــه
قب ـ ً
ا مشــغول کارگــری و کولبــری در نقــاط مــرزی بودنــد .چــون اکثــر مــردم
روســتاهای ســاکن در نقــاط مــرزی دارای توانایــی مالــی زیــادی نمی باشــند،
بنابرایــن بیشــتر بــه کارهــای ســاده و در حــد کارگــری مشــغول بودنــد .االن ایــن
مرزهــای غیررســمی تــا حــد زیــادی بســته شــده اند و اکثریــت آن هــا از مزایــای
بازارچــه رســمی اســتفاده نمی کننــد و بیشــترین نفــع آن نصیــب شهرنشــین ها
می گــردد .پیشــنهادم ایــن اســت کــه زمینه هــای شــغلی بیشــتری جهــت بــه
کارگیــری نیــروی کار روســتایی در ایــن مناطــق فراهــم گــردد زیــرا مــا دارای
کشــاورزی و باغــداری آن چنانــی ای هــم نیســتیم" (مــرد 38 ،ســاله).
قبــل از ســاماندهي و كنتــرل مــرز در بانــه ،بــه لحــاظ گســترش قاچــاق كاال و ســوخت
و درآمدهــاي هنگفــت آن ،تعــداد بســياري از اهالــي شهرســتان بانــه ،شــهرهای نزدیــک و
مرزنشــين ها بــه ايــن امــر رو آورده و امــور مشــروع از قبيــل كشــاورزي ،دامــداري و غيــره
بــا ركــود مواجــه بــود ولــي بــا ســاماندهي و كنتــرل مــرز و جلوگيــري از خــروج ســوخت
و كاالي قاچــاق ،كشــاورزي از ســر گرفتــه شــده و ترددهــاي بي مــورد و سرســام آور
قاچاقچيــان كاال و ســوخت در جاده هــا بــه شــدت كاهــش يافتــه و جمــع كثيــري از
قاچاقچيــان ديگــر شــهرها كــه بــراي قاچــاق ســوخت و كاال بــه بانــه مهاجــرت كــرده بودنــد،
بــه شــهرهاي خــود برگشــته اند و از ســويي ترددهــاي غيرمجــاز مرزنشــينان كــه بــدون در
نظــر گرفتــن جوانــب قانونــي ورود بــه كشــور مقابــل ،اقــدام بــه خــروج از مــرز مي كردنــد و
بــا مشــكالتي نظيــر گرفتــار شــدن در دســت اشــرار و زندانــي شــدن بــه دليــل تجــاوز مــرزي
و  ...روبــرو مي شــدند ،بــا ایجــاد بازارچــه رســمی ســیران بند و كنتــرل مرزهــا و توســعه
ســطح دانــش مــرزي مرزنشــينان ،ايــن معضــل بــه پايــان رســيده اســت.
یکی از ساکنان روستای کیله عباس آباد چنین می گوید:

جدول ( :)10نتایج آزمون  tتأثیر بازارچه ی مرزی بر احساس امنیت در تعامالت روستائیان
متغیر مستقل

متغیر وابسته

بازارچه ی مرزی

احساس امنیت در تعامالت

9/1

2/1

9/4

3/2

سطح معناداری

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

تأئید یا عدم تأئید

منبع :یافته های تحقیق

روستاهای نزدیک ()1

روستاهای دور ()2

0/416

عدم تأئید

تمــام روســتاهای نــوار مــرزی هــر دو طــرف هــم زبــان و هــم کیش انــد و دارای مســافت
خیلــی نزدیــک بــه هــم هســتند .از آن جــا کــه شــغل و منبــع اصلــی معیشــت مــردم هــر دو
طــرف مــرز از دیــر بــاز کشــاورزی و دامــداری بــوده پــس دارای ارتباطــات تنگاتنــگ
کاری و تجــاری هــم بوده انــد" .حســین می گویــد:
"قرابــت خویشــاوندی و بین فرهنگــی بــه عنــوان عاملــی مهــم در بیــن مــردم
دو طــرف مــرز تلقــی می گــردد .بــه دلیــل نزدیکــی جغرافیایــی ســکونتی،
فرهنگــی ،زبانــی ،مذهبــی و قومیتــی و همچنیــن قرابت هــای شــغلی و معیشــتی،
مــردم روســتاهای اطــراف بــه برقــراری روابــط خویشــاوندی و ازدواج اقــدام
نمــوده و بــا شــکل گیری شــبکه های خویشــاوندی گســترده در منطقــه ،بــه
تدریــج در هنــگام کمبــود کاالهــا و محصــوالت مــورد نیــاز ،روابــط اقتصــادی
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"چنــد ســال پیــش ،منطقــه مــرزی بانــه را ناامنی هــای زیــادی فــرا گرفتــه بــود
کــه ایــن وضــع توســط تعــداد زیــادی از اشــرار و قاچاقچیــان ســوخت و برخــی
کاالهــای دیگــر ایجــاد شــده بــود کــه زندگــی مــردم منطقــه را بــا مخاطــره
مواجــه ســاخته بــود .هــر روز چنــد کشــته و زخمــی در راه قاچــاق در ایــن منطقه
اتفــاق می افتــاد کــه بــا کنتــرل مــرز و نظــارت بیشــتر بــر واردات و صــادرات در
بازارچه هــا ایــن مســئله بــه حداقــل ممکــن رســید" (مــرد 31 ،ســاله).
 .2-2-2-8احساس امنیت در تعامالت با افراد آن سوی مرز
ارقــام جــدول ( )10نشــان می دهــد کــه بازارچــه مــرزی در احســاس امنیــت مــردم در
تعامــات بــا مــردم آن ســوی مــرز تغییــری ایجــاد نکــرده اســت.
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بین مــرزی میــان خانواده هــا افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن خــود مقدمــه
پیدایــش داد وســتد میــان مــردم دو طــرف مــرز بــوده اســت .عــاوه بــر بعــد
اقتصــادی روابــط ،روابــط عاطفــی و فامیلــی تنگاتنگــی میــان مــردم دو طــرف
مــرز بــه مــرور زمــان شــکل گرفتــه اســت" (مــرد 44 ،ســاله).
"محمود" این مسئله را این گونه بیان می کند:
"اکثــر افــراد دو طــرف مــرز قــوم و فامیــل همدیگرنــد و حتــی اگــر مــرز رســمی
هــم وجــود نداشــته باشــد مــردم ارتباطشــان را قطــع نخواهنــد "(.مــرد 48 ،ســاله).
ایــن روابــط ،پدیــده ای نوظهــور نیســت کــه بــا وجــود مــرز رســمی شــکل گرفتــه باشــد
بلکــه از قدیــم وجــود داشــته اســت.
در ایــن زمینــه کریمی پــور در تحقیــق خــود بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرده کــه مســئله
مهــم در مــورد اشــتراک مذهبــی ،قومــی و فرهنگــی بیــن ســاکنین دو ســوی مــرز کــه
تأثیــر مســتقیمی بــر امنیــت مــرز دارد ،میــزان همگرایــی یــا واگرایــی قومــی -فرهنگــی ایــن
گروه هــای اجتماعــی مرزنشــین بــا حکومــت مرکــزی اســت .بــه عبــارت دیگــر اگــر ایــن
گروه هــا نســبت بــه حکومــت مرکــزی همگرایــی داشــته باشــند ،مســأله تأمیــن امنیــت مــرز
و توســعه مناطــق مــرزی بــا مشــکل کمتــری مواجــه اســت .امــا هــرگاه بــه دالیــل متعــدد ایــن
گروه هــا نســبت بــه حکومــت مرکــزی واگرایــی داشــته و نســبت بــه گروه هــای اجتماعــی
آن ســوی مــرز همگرایــی داشــته باشــند ،مســأله تأمیــن امنیــت مــرز بــا مشــکل جــدی مواجــه
می شــود( .کریمی پــور.)168 :1380 ،
بنابرایــن بایــد شــرایطی توســط حکومــت مرکــزی بــرای مرزنشــینان فراهــم گــردد تــا
موجــب نارضایتــی افــراد مذکــور نگــردد و همگرایــی میــان آنــان و حکومــت هــم بــه نحــو
احســن تقویــت شــود .بــه گفتــه مرزنشــینان ،بــا ایجــاد بازارچــه ،وضعیــت ارتباطــی و همگنی
قومــی و فرهنگــی بیــن ســاکنین دو ســوی مــرز نســبت بــه قبــل از تأســیس بازارچــه افزایــش
یافتــه اســت .ایــن ارتبــاط از قدیــم بــوده امــا در شــرایط خــاص بــا محدودیــت روبــرو بــوده
اســت.
 .3-2-2-9کاهش عالقه به ادامه تحصیل در بین جوانان و نوجوانان
یکــی از یافته هــای مهــم دیگــر تحقیــق حاضــر ،وجــود پدیــده ای اجتماعــی بــه نــام
تــرک تحصیــل یــا گرایــش کــم بــه ادامــه آن در میــان فرزنــدان در مقاطــع پاییــن تحصیلــی
می باشــد .در واقــع وجــود بازارچه هــای مــرزی در منطقــه ،تأثیــر منفــی ای بــر ادامــه تحصیــل
فرزنــدان داشــته اســت .بــر اســاس مشــاهدات میدانــی و مطالعــات صــورت گرفتــه ،از دالیــل
اصلــی آن می تــوان بــه کمبــود امکانــات آموزشــی و تحصیلــی ،گرایــش بــه کســب پــول در
بیــن کــودکان و نوجوانــان بــه دلیــل غلبــه جـ ّو حاکــم در آن منطقــه و عــدم کفــاف درآمــد

نتیجه گیری
توجــه بــه مقولــه احســاس امنیــت در هــر کشــوری مقــدم بــر وجــود امنیــت بــه معنــای
عینــی آن می باشــد .ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه دارای مناطــق مــرزی متعــددی
بــا کشــورهای همجــوار می باشــد .لــذا توجــه بــه حفــظ امنیــت و احســاس امنیــت مــردم
مرزنشــین کشــور یکــی از مســایل مهــم کشــور محســوب می گــردد .بــه طوری کــه در
سیاســت های کلــی نظــام در دوره چشــم انداز  20ســاله ( )1404نیــز در بخــش امــور
اجتماعــی -سیاســی و دفاعــی بــه آن پرداختــه شــده اســت کــه یکــی از بندهــای آن بــه
قــرار زيــر می باشــد« :تقویــت امنیــت و اقتــدار ملــی بــا تکیــه بــر رشــد اقتصــادی ،مشــارکت

61
بازارچه های مرزی و احساس امنیت اقتصادی -اجتماعی روستائیان مرزنشین «مورد مطالعه :بازارچه ها و روستاهای مرزی شهرستان بانه»

والدیــن جهــت تأمیــن مخــارج فرزنــدان جهــت ادامــه تحصیــل در شــهر و مکان هــای دیگــر
اشــاره کــرد .یکــی از اهالــی روســتای کانــی ســور در رابطــه بــا ایــن مســئله می گویــد:
"روســتای مــا بــا وجــود ایــن کــه دارای  1500نفــر جمعیــت می باشــد امــا از
نظــر امکانــات آموزشــی و تحصیلــی در ســطح یــک روســتای دارای  100نفــر
جمعیــت هــم نمی باشــد .روســتای مــا دارای یــک مدرســه می باشــد کــه در
آن هــم مقطــع راهنمایــی و هــم ابتدایــی تدریــس می شــود .اکثــر افــراد روســتا
بــه دلیــل ناتوانــی مالــی حاضــر نیســتند کــه بچه هــای خــود را جهــت ادامــه
تحصیــل بــه شــهر بفرســتند" (مــرد 63 ،ســاله).
یکــی از اهالــی روســتای ننــور چنیــن می گویــد" :اکثــر بچه هــای روســتای مــا مشــغول بــه
کار کــردن در بازارچه هــا هســتند و هنگامی کــه وضعیــت درآمــدی خــود را بــا کســانی که
مشــغول بــه تحصیــل هســتند یــا کســانی که حتــی فــارغ التحصیــل هــم شــده اند ،مقایســه
می کننــد ،انگیــزه ی چندانــی بــرای ادامــه تحصیــل ندارنــد" (مــرد 55 ،ســاله).
مدیر مدرسه بوالحسن" صالح پور" می گوید:
"بعضــی وقت هــا بــه دلیــل بــاز شــدن مــرز برخــی روســتاها بــا آن ســوی مــرز،
بچه هــای محصــل شــبانه روزی دســت بــه کولبــری و حمــل کاال بــا قاطــر
می زننــد .خیلــی وقت هــا بچه هــا ســر کالس چــرت می زننــد .وقتــی از آن هــا
ســؤال می کنــی چــرا بــه درســت گــوش نمی کنــی می گــه دیشــب مشــغول
کولبــری بــودم .مــن شــخصأ راجــع بــه ایــن موضــوع خیلی متأســفم حتــی بعضی
وقت هــا خیلــی بــا بســتن ایــن بازارچه هــای روســتایی موافقــم چــون افــت
تحصیلــی زیــادی در روســتاها را بــه همــراه داشــته اســت .مســئله مهــم دیگــر این
اســت کــه هنــگام تخلیــه و بارگیــری کاالهــا ،اکثــر بچه هــای محصــل مــورد
بی مهــری و بی عاطفــی مأمــوران و افــراد ســودجو قــرار می گیرنــد کــه ایــن
خــود عواقــب ناگــواری در آینــده بچه هــا خواهــد داشــت (مــرد 30 ،ســاله).
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سیاســی و تعــادل منطقــه ای» .همچنیــن در مــاده  3و  4قانــون تشــکیل ناجــا مصــوب ســال
 1369نیــز بــه هــدف اصلــی نیــروی انتظامــی و مأموریــت آن کــه تأمیــن امنیــت می باشــد،
اشــاره شــده اســت کــه یکــی از مــوارد آن ،مراقبــت و کنتــرل مرزهــای جمهــوری اســامی
ایــران و اتبــاع مرزنشــین در محــدوده مرزهــا می باشــد .بنابرایــن ،بــا ابتنــاء بــه مــوارد
فوق الذکــر ،ضــروری اســت تــا زمینه هــای الزم جهــت تأمیــن امنیــت در ایــن مناطــق
فراهــم گــردد زیــرا یکــی از شــروط اصلــی حاکمیــت کشــور ،وجــود مرزهــای مســتحکم و
عــاری از تهدیــدات گوناگــون داخلــی و خارجــی می باشــد.
روســتاهای مــرزی جــزو مناطــق محــروم کشــور بــه شــمار می آینــد کــه ســاماندهی بــه
ایــن مناطــق جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی آنــان امــری حیاتــی می باشــد .ناتوانی هــای
بالقــوه طبیعــی و اقتصــادی ایــن مناطــق ،خصوصــاً در بخــش کشــاورزی و صنعــت ،بــه
دولت هــا اجــازه داده کــه بــه لحــاظ محرومیت زدایــی ،ایجــاد اشــتغال ،پایــداری جمعیــت
و ممانعــت از تخلیــه مناطــق مــرزی و وقــوع قاچــاق ،تمهیداتــی را در مبــادالت بازرگانــی
نواحــی مــرزی لحــاظ نماینــد .بــه همیــن منظــور ،جهــت رســیدن بــه اهــداف فوق الذکــر،
بازارچه هــای مــرزی بــه عنــوان مکانیســم بــرآورد مــوارد فــوق تشــکیل گردیــد .ایــن
مبــادالت دارای نقــش پــر اهمیتــی در اقتصــاد نواحــی مــرزی می باشــد کــه می توانــد صلــح
و ثبــات را در ایــن مناطــق موجــب شــوند.
در پژوهــش حاضــر ،بــه بررســی نقــش بازارچه هــای مــرزی در احســاس امنیــت
مرزنشــینان (شهرســتان بانــه) واقــع در اســتان کردســتان پرداختــه شــده کــه بــا توجــه بــه
مبانــی نظــری و تجربــی مطــرح شــده ،از نظریــات اندیشــمندانی چــون بــوزان ،ویــور،
میتــار و  ...در خصــوص احســاس امنیــت و خصوصــاً از نظریــه توســعه مقــدم بــر امنیــت
کــه پیش شــرط تحقــق امنیــت می باشــد ،اســتفاده شــده و همچنیــن از تحقیقــات داخلــی
و خارجــی قبلــی نیــز از جملــه تحقیقــات قادری حاجــت و همکارانــش در ســال ،1389
شــرافت و یــاری ،1391 ،درویشــی و چولکــی در ســال  ،1391احمدپــور در ســال  1391و ...
جهــت تعییــن شــاخص ها و متغیرهــای پژوهــش بهــره گرفتــه شــده اســت .ضــروری اســت
بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه هــر چنــد بازارچــه ســیرا بند و ســایر بازارچه هــای موقتــی
از جملــه بازارچــه شــعب الدین ،هنــگ ژال و گلــه ســوره تــا حــدودی رفــاه نســبی را بــرای
بعضــی از ســاکنان روســتاهای مــرزی بــه همــراه آورده اســت امــا بررســی ها نشــان داده
(تحقیــق حاضــر ،اســماعیل زاده 1387 ،و  )...کــه بازارچه هــای مــرزی در هنجــار قانونــی
خــود عمــل نمی کننــد و از اهــداف اولیــه خــود تــا حــدودی فاصلــه گرفته انــد.
در اهــداف اولیــه شــکل گیری مبــادالت مــرزی ،توســعه اقتصــادی و اشــتغال زایی ســالم،
ســرآمد ایــن تصمیمــات بــوده امــا در حيــن بررســی های صــورت گرفتــه در مناطــق مــورد

 ..1حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار ،کارآفرینی ،فنی و حرفه ای و علمی -کاربردی.
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مطالعــه شــاهدیم کــه بازارچه هــای مــرزی بیشــتر بــر زندگــی شهرنشــینان تأثیرگــذار بــوده
تــا بــر زندگــی روســتائیان مرزنشــین .در امــر تجــارت دو عامــل مهــم نقــش ایفــا می کننــد.
نخســت ســرمایه و دوم ،آگاهــی از اصــول تجــارت و قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر ایــن حــوزه
می باشــد .این جاســت کــه دولــت می توانــد بــا توجــه بــه اشــاره بنــد (ه) 1مــاده  80قانــون
برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه اقتصــادی -اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران
و در راســتای تدویــن سیاســت های اشــتغال مبــادرت بــه آمــوزش مردمــان ایــن مناطــق در
حوزه هــای اقتصــاد و بازرگانــی نمایــد .بــه عــاوه ،یکــی دیگــر از سیاســت های اشــتغال،
اعطــای تســهیالت مالــی اســت کــه دولــت می توانــد در جهــت رفــع خــاء مذکــور و بــرای
تشــویق روســتائیان مرزنشــین بــه آن هــا ارائــه دهــد تــا آن هــا نیــز از فرصت هــای موجــود
در بازارچه هــای مــرزی نهایــت اســتفاده را ببرنــد .افــزون بــر ایــن ،دولــت عــاوه بــر چنیــن
اقدامــات داخلــی ،بایــد اقدامــات بین المللــی یــا حداقــل منطقــه ای نیــز بــا کشــورهای
همســایه و در نوشــتار حاضــر ،کشــور عــراق انجــام دهــد تــا اقدامــات داخلــی خــود را
تکمیــل نمایــد .بــه عنــوان مثــال ،در تنظیــم اقدامــات بازرگانــی شایســته اســت کــه دولــت
ایــران بــا اقلیــم کردســتان بــه طــور هماهنــگ عمــل نمایــد.
هــر چنــد کــه مــردم روســتاهای اســتفاده کننــده از مزایــای ایــن بازارچــه ،فعالیــت آن
را تــا حــدودی مفیــد ارزیابــی می کننــد ولــی چــون اشــتغال آن بــا برنامه ریــزی مناســب
توســط مســئولین همــراه نبــوده ،باعــث شــکل گیری نارضایتی هایــی در میــان آنــان
شــده اســت .یکــی از مهم تریــن اثراتــی کــه بازارچه هــای مــرزی می توانــد بــر احســاس
امنیــت روســتائیان مرزنشــین داشــته باشــد ،بــه بحــث اشــتغال مربــوط اســت .الزم اســت کــه
روســتائیان مرزنشــین قبــل از ورود بــه بازارچه هــای مــرزی و مشــغول بــه کار شــدن در آن،
یکســری آموزش هــای بازرگانــی و اقتصــادی را طــی نماینــد .همچنیــن دولــت مؤظــف
بــه اعطــای تســهیالت مالــی ویــژه بــرای حمایــت از آن هــا می باشــد .نداشــتن ســرمایه و
آمــوزش مناســب در ایــن زمینــه مانــع اصلــی جــذب روســتائیان در تجــارت می باشــد.
همان طــور کــه در بخش هــای قبلــی بــه آن اشــاره گردیــد ،بایــد گفــت منفعــت اصلــی
حاصــل از وجــود ایــن بازارچه هــا بیشــتر نصیــب ســرمایه داران و تاجــران شــهری و غیــر
ســاکن در نقــاط مــرزی می گــردد .تاکنــون فقــط روســتاهای محــدودی کــه نــام آن هــا
در بخــش قبلــی ذکــر گردیــد ،از ایــن بازارچه هــا اســتفاده می کننــد .هــر چنــد کــه مــردم
روســتاهای اســتفاده کننــده از مزایــای ایــن بازارچــه ،فعالیــت آن را مفیــد ارزیابــی می کننــد
ولــی چــون اشــتغال آن بــرای تمــام مرزنشــینان نبــوده و فقــط روســتاهای نزدیــک را در بــر
گرفتــه اســت ،بــا نارضایتی هایــی هــم روبــرو بــوده اســت .طبــق نظریــه توســعه مقــدم بــر
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امنیــت بایــد گفــت تــا ســاز و کارهــای مهــم توســعه از قبیــل متغیرهــای رفاهــی و مــادی بــه
صــورت اصولــی و برنامه ریــزی شــده بــرای مرزنشــینان فراهــم نگــردد و در ایــن زمینه هــا
احســاس امنیــت یــا تأمیــن نکننــد ،احســاس امنیــت آنــان در ســایر جنبه هــا نیــز افزایــش
نخواهــد یافــت.
بــا مــرور مطالــب گذشــته بــه نظــر می رســد کــه بازارچه هــای مــرزی واقــع در شهرســتان
بانــه از جملــه ســیران بند می تواننــد نقــش بیشــتری را در افزایــش امنیــت محلــی و توســعه
در مناطــق مــرزی داشــته باشــند .بنابرایــن راهکارهــا و پیشــنهادهای زیــر جهــت برقــراری
امنیــت و توســعه بیشــتر منطقــه ارایــه می گــردد:
توجــه نهادهــای سیاســی و امنیتــی جهــت ایجــاد یــک ج ـ ّو صمیمانــه در بیــن مــردم و
نیروهــای انتظامــی جهــت جلوگیــری از اختالفــات میــان آن هــا و مــردم منطقــه مــرزی.
از آن جــا کــه ایــن گونــه بازارچه هــا صرفــاً بــه منظــور تقویــت وضعیــت اقتصــادی
مرزنشــینان دایــر شــده اند ،پیشــنهاد می شــود کــه بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات ،امــکان
بســط و توســعه نقــش مرزنشــینان روســتایی در آن بیشــتر گــردد.
ســرمایه گذاری بیشــتر دولــت در نقــاط مــرزی و ایجــاد طرح هــای صنعتــی بــزرگ
و کوچــک کــه ایــن خــود باعــث جمعیت پذیــری بیشــتر و مانــدگاری جمعیــت در ایــن
شــهرها شــده و بــه تبــع آن ،ترددهــا ،مشــارکت ها و توجــه دولــت بــه ســرمایه گذاری
ایجــاد شــده ،بیشــتر شــده و حفاظــت مــرزی و درونــی افزایــش یافتــه و در نتیجــه احســاس
امنیــت در بیــن مرزنشــینان بیشــتر می گــردد.
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