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The main issue of this research revolves around the fact that rural border residents have many prob-
lems earning a living, which has resulted in dependence on the help of support institutions. Based on 
the experiences of border residents in the form of interviews with 4 key informants in the villages of 
Khavomirabad rural district of Marivan city, in contrast to the supportive policies of government institu-
tions, the policies and strategies adopted in this regard have been analyzed. In this regard, the participa-
tory development approach and the institutional ethnographic method were used. The results were 
discussed and analyzed in the form of secondary categories, the shock of the end of activities of border 
markets, the failure of restorative policies, dependence on the assistance of supportive institutions, and 
spontaneous popular actions. The analysis of these categories showed that institutional policies support-
ing border residents have been ineffective and often negative. In contrast, the actions of rural border 
guards, which are described in the category of spontaneous actions of the people, have been indicative 
of confronting and filling the gaps of these actions and policies. Measures such as public participation in 
agriculture and animal husbandry, the creation of charitable funds, and public assistance in the develop-
ment and reconstruction of villages have been a response to the policies and the unstable economic and 
social situation of these areas.

A B S T R A C T

Key words: 
Rural frontier resi-
dents, Participatory 
development, Insti-
tutional ethnogra-
phy, Marivan city

Received: 16 Jan. 2021

Accepted: 04 April 2021

Extended Abstract

1. Introduction

he existing facts show that there are 
many inequalities in the development 
indicators in different parts of the coun-

try, especially in relation to the issue of employment. The 
existing gaps and inequalities are largely due to the lack of 
recognition of the facilities and talents of different regions 
in the field of economic development and lack of proper 
planning in geographical locations. Existing inequalities 
have led to the formation of a hierarchical spectrum of 
urban and rural settlements, which at the highest level T
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include rich settlements and, at the lowest level of the 
hierarchy, the weakest settlements or, in other words, de-
prived settlements.

According to the 2016 statistics, the population of Kurd-
istan province was 1603011 people. Of this number, 
1134299 people live in urban areas, 4687778 people live 
in rural areas, which is equal to 29.24%. Also, the rate 
of ruralization in this province has decreased by 11.33% 
over a period of 15 years (Statistical Yearbook 2016, Culture 

of villages in Kurdistan province, 2016). This unprecedented 
decrease, which is more than 5 times the national rate, 
indicates deprivation and underdevelopment and lack of 
employment in rural areas of the province because one of 
the main reasons for the decrease in rural population due 
to migration is the lack of economic infrastructure and ru-
ral employment. 

The basic premise of this study revolves around the fact 
that according to the mentioned cases, the people of these 
areas - rural border residents - face many problems for 
their livelihood and as a result, they are dependent on sup-
portive institutions. These institutions have often become 
governmental. Therefore, by analyzing the experiences 
of border residents in contrast to the supportive policies 
of government institutions, we analyze the policies and 
strategies adopted in this dependency.

2. Methodology

In this research, the institutional ethnography method 
will be used. Institutional ethnography seeks a constant 
exchange between muffled voices and those in charge of 
formal policies in defense of the excluded and explores 
the roots of social organization through the texts of the 
Foundation.

3. Results 

In this regard, by adopting the approach of local and 
rural development and also using the method of institu-
tional ethnography after examining this issue, cases in 
the form of categories, namely, the shock of ending the 
activity of border markets, and failure of restorative poli-
cies were discussed. The results of these cases have led 
to the dependence of border residents on the assistance 
of government support institutions, so it can be said that 
institutional policies to reduce these harms have been in-
effective and often negative. In contrast, the actions of ru-
ral border guards, which are described in the category of 
spontaneous actions of the people, have been indicative of 
confronting and filling the gaps of these actions and poli-

cies. Measures such as public participation in agriculture 
and animal husbandry, the creation of charitable funds, 
and public assistance in the development and reconstruc-
tion of villages have been a response to the policies and 
the unstable economic and social situation of these areas.

4. Discussion 

Findings from interviews and statistics showed that 
cross-border communities have undergone fundamental 
and often destructive changes due to the existence of mar-
kets and the dominance of the border economy. Conse-
quently, this has become more apparent in the last three 
years with the closure of temporary border bazaars. Rural 
migration, the persistence of Kolbari (cross-border labor), 
and dependence on support institutions are examples of 
this. These cases also indicate a situation in which the 
structure of villages has been shaken by the effects of 
borders and markets and has caused social and economic 
instability in these areas. In this regard, the closure of tem-
porary border crossings has been regarded as suspicion 
for border communities and restorative plans and policies 
to compensate for this have failed. These cases have led 
to the dependence of border residents on support institu-
tions, but this dependence has been reduced by sponta-
neous popular actions such as participation in agriculture 
and animal husbandry, the creation of village charities 
and the reconstruction of poor houses and the implemen-
tation of development projects in the village. Therefore, 
by creating a bottom-up, participatory and democratic 
development approach, efforts can be made to pursue the 
development of these areas and improve the development 
capacities and potentials, including agriculture and ani-
mal husbandry, so that these areas may become indepen-
dent and benefit from these developments.

5. Conclusion 

One of the policies that have paid more attention to 
reducing the damage caused by underdevelopment and 
failure of projects in these areas is protectionist policies. 
These policies have been implemented by institutions 
such as Welfare Organization, Relief Committee and 
governorships in these areas. These policies have sought 
to compensate and alleviate the plight of the people of 
these areas by providing support and livelihood packages, 
recruiting villagers, and allocating meager pensions. Ac-
cording to the interviewees, the number of members who 
become members of the Welfare Organization and the 
Relief Committee is increasing every year.
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وسیاستهابودهاست.اقداماتیازجملهمشارکتعمومیمردمدرکشاورزیودامداری،ایجادصندوقهایخیریه،همیاریعمومیدر

عمرانوبازسازیروستاهاواکنشیبهسیاستهاووضعیتناپایداراقتصادیواجتماعیاینمناطقبودهاست.
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مقدمه

و سیاست تاریخ، محصول و امروز سیاسی واقعیت مرزها
قدرتاند.برهمکنشاینسهگانه،پدیدآمدنوضعیتیاستکه
دررابطهباموضوعموردپژوهش-یعنیوابستگیمرزنشینانبه
نهادهایحمایتی-ودرپیوندباتوسعهنیافتگیمناطقمرزی،
رقم را مرزنشین مردم زندگی اقتصادی و اجتماعی ناپایداری
خواهدزد.دررویکرداجتماعیبهتوسعهپایدار،جایگاهمردمفقیر
ونیازهایاساسیآناندراولویتاست.دراینرویکرد،تأکیدبر
عدالتاجتماعیاست،»جوامعفاقدعدالت،جوامعیناپایدارند،
از را بهرهبرداریگروهیخاص چراکهچنینجوامعیزمینه
دیگرگروههافراهممیکنند.بدینترتیب،درمبحثاجتماعی
توسعهپایدارتأکیدبررفعبیعدالتیوبیتعادلیدرسطحجوامع
است.درتوسعهپایداربارویکرداجتماعیدومفهوممشارکتو

.(Overton, 1999:7-8)»توانمندسازیجایگاهویژهایدارند

واقعیتهایموجودنشاندهندهایناستکهدرمناطقمختلف
کشورنابرابریهایزیادیدرزمینهشاخصهایتوسعه،بهویژهدر
ارتباطباموضوعاشتغالوجوددارد.شکافونابرابریموجودتا
حدودزیادیبهدلیلعدمشناختامکاناتواستعدادهایمناطق
مختلفدرزمینهتوسعهاقتصادیوعدمبرنامهریزیصحیحدر
مکانهایجغرافیاییاست.نابرابریهایموجود،سببشکلگیری
یکطیفسلسلهمراتبیازسکونتگاههایشهریوروستایی
شدهکهدرباالترینسطح،سکونتگاههایبرخورداروبرعکس،
ضعیفترین شده، تشکیل سلسلهمراتب سطح پایینترین در
واقع محروم سکونتگاههای بهعبارتدیگر، یا و سکونتگاهها
میشود.براساسآمارههایسال1395جمعیتاستانکردستان
1۶٠3٠11نفربودهاست.ازاینتعداد113۴۲99نفرساکندر
نقاطشهر،۴۶8778نفرساکندرنقاطروستاییبودهاندکه
برابربا۲9/۲۴درصداست.همچنینمیزانروستانشینیدراین
استاندربازهزمانی15ساله،دچارکاهش11/33درصدیشده
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۲-استادیار،گروهعلوماجتماعی،دانشکدهعلوماجتماعی،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران.
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 (Quoted from Statistical Center of Iran, 2016; Culture ofاست
(villages in Kurdistan province, 2016.اینکاهشبیسابقهکه

بیشاز5برابرمیزانکشوریاست،نشاندهندهمحرومیتو
توسعهنیافتگیوعدمووجوداشتغالدرمناطقروستاییاستان
است،چراکهیکیازاساسیتریندلیلکاهشجمعیتمناطق
روستاییکهناشیازمهاجرتاست،نبودزیرساختهایاقتصادی
واشتغالروستاییاست.همچنینوضعیتاینمناطقمرزی
ناپایداری دارای مریوان شهرستان روستاهای جمله از استان

اجتماعیواقتصادیاست.

باایناوصافودریکحکمکلی،میتوانگفتکهاجتماع
محلیدرطیسالهایمتمادی،میزبانبرنامههایمداخلهای
به مختلف دولتهای طریق از که است گوناگونی توسعهای
اجراگذاشتهشدهاستوکنشگرانمحلیتجاربانباشتهایاز
الگوهایمداخلهایدرطولفرایندتاریخزندگیخودفهمکردهاند.
تفسیرهایمشترککنشگرانمحلیحاکیازتجاربمختلفیاز
گفتمانهایمداخلهایتوسعهاست،بهگونهایکهاینافراددر
دورههایمختلفبستهبهچگونگیوسازوکارمداخله،پاسخهای
ایدئولوژیکیازتصدیقوپذیرش،مهاروکنترلتامخالفتو
مقاومتبهپروژههایتوسعهایارائهکردهاند.اینفرآیندبانوسان
زیاد،مسئلهمندیامرمداخلهدراجتماعمحلیرانشانمیدهد

.(Yousefvand & Taleb, 2018: 171)

این ذکرشده، موارد به توجه با پژوهش این اصلی مسئله
نکتهاساسیاستکهمردمانمناطقمرزنشینانروستاییبرای
امرارمعاشخودوتأمینهزینههایزندگیدچارمشکالتزیادی
شدهاندواینامربهتبع؛باعثوابستگیآنهابهنهادهایحمایتی
مرزی مناطق که است حالی در این است. دولتیشده غالباً
روستاییموردمبحثدارایپتانسیلهاوظرفیتهایبسیاری
استکهایننوعازمداخلهسببشدهاستاینپتانسیلهاو
 (Daneshmehr, Khaleghpanah &ظرفیتهابهاضمحاللبگرایند
(Hedayat, 2020.اینامربرایشهرستانمریوانوبهویژهبرای

دهستانخاوومیرآبادکهدارایظرفیتهادربخشهایمختلف
کشاورزی،دامداری،صنعتی،گردشگریوتجارتمرزیوبازارچه
وگمرکباشماقاست،دوچندانحائزاهمیتاست.وجوداین
ظرفیتها،نقدمنطقسیاستهایحمایتیووابستگیمرزنشینان
کرده مسلم پیش از پیش را دولتی حمایتگر نهادهای به را
است.وجودسیاستهایحمایتیازجملهبهعضویتدرآوردن
مرزنشیناندرنهادهایحمایتی،ارائهوتخصیصمستمریو
کمکهایمعیشتی،کارتسوخت،کارتالکترونیکیومهمتراز
آنوابستهکردنمرزنشینانروستاییبهبازارچههاواقتصادمرزی
نشانازمداخلهنهادهادروضعیتروستاییانمرزنشیناستکه
سببشدهاستتوسعهمشارکتیدراینمناطقمحققنشودو
ظرفیتهابهاضمحاللبگراید.بنابراین،بادستمایهقراردادن
تجربیاتمرزنشیناندرتقابلباسیاستهایحمایتینهادهای

دولتیسیاستهاوراهبردهایاتخاذشدهاینوابستگیرامورد
تجزیهوتحلیلقرارمیدهیم.

مروری بر ادبیات موضوع

مبانی نظری تحقیق

شاخصهای و تحقیق اهداف به توجه با پژوهش این در
باالتر، سطوح با ارتباط در نهادها جمعی تعامل گوناگون
بهرهگیریازسنتهایمحلیوتجربهروستاییان،میزانمراجعه
بهدانشوتجربیاتمردم،میزانآگاهینهادهاازشرایطمنطقه،
انعطافپذیریوپذیرشایدههایمردم،اعضاومدیرانخوبدر
سطحاداراتمحلی،قوانینمناسب،وبهویژه،تناسبقوانینو
مقرراتملیباشرایطمحلی،سرمایهنهادیمؤثربررویهایشدن
مشارکتمردمروستاهادرتوسعهوتغییرشرایطموردپژوهشقرار
گرفتهاست.بنابرایناتخاذرویکردنظریتوسعهمشارکتیراهی
برایپیبردنبهوضعیتروستاهاومشارکتنهادهاومردماست.
رویکردنظریتوسعهمشارکتی،مشارکتدرفرایندهایتوسعه
رامتغیرمهمیدرتوسعهمحلیبرمیشمارد.گائوتري1هدفاز
مشارکتمردمدرتوسعهراکشاندنهمهمردمبهایفاينقشدر
 (ezkia & ghafari, 2001: 13 Quoted fromهمهمراحلآنمیداند
(gaotri, 1988: 37.دراینرویکرد،باتأکیدبرمشارکتوسرمایه

اجتماعیاجتماعمحلیوحمایتدولت؛فرایندهایتوسعهمحلی
ودستیابیبهآنواکاویشدهاست(Anbari, 2011: 298-296).در
واقعازمنظراینرویکردتوسعهاجتماعمحلیمستلزموجود
جامعهمحلیمشارکتپذیرودارایسرمایهاجتماعیباالودر
بانقشحمایتیخود، بتواند کنارآندولتیکارآمداستکه
اهدافتوسعهمحلیرافراهمنماید.بنابراینتوسعهمشارکتیدر
دهه195٠ظهوریافتوکارگزاراناجتماعیایکهدراثرنادیده
انگاشتنذینفعاناصلیپروژههاوشکستالگوهاینخستین
توسعهای،ازدفاعازراهبردباالبهپایینتوسعه،ناامیدشدهبودند،
آنرابهکارگرفتند(Botchway, 2001: 135-153).اینامرسبب
اتکابهنیروودانشبومیدرسطح استقالل،توانمندسازیو
روستاشدهووابستگیرابهدولتونهادهاکاهشمیدهد.با
اینوجود،بایدخاطرنشانکردکهجامعهروستایينیزنوعي
تشکلاجتماعيکهبرپایهارتباطبینمردمونهادهايمحلي
مربوطباخودآنهاشکلگرفتهاستومیتواندبرخودمتکی
باشد(Behzad Nasab, 2007: 8).بنابراینبادرنظرداشتناین
رویکردبهوضعیتروستاهایمرزنشین،توسعهومشارکتآنها
دربرنامهها،طرحهاومواجههآنهابانهادهایدولتیمیپردازیم.

مروری بر تحقیقات پیشین

تاحدود اینپژوهش اینکهمبحثموردنظردر به باتوجه

1. gaotri

»عثمانهدایتوهمکاران.مرزنشینانووابستگیبهنهادهایحمایتی:مردمنگارینهادیسیاستهایحمایتیدرروستاهایمرزیدهستانخاوومیرآبادشهرستانمریوان«
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»عثمانهدایتوهمکاران.مرزنشینانووابستگیبهنهادهایحمایتی:مردمنگارینهادیسیاستهایحمایتیدرروستاهایمرزیدهستانخاوومیرآبادشهرستانمریوان«

وابستگی مورد در زیادی تحقیقات لذا است، جدید زیادی
روستاییانمرزنشینانجامنگرفتهاست.اماتحقیقاتیدرراستای
اینامرانجامشدهاست.سیکدروسرکار۲)۲٠٠5(بهبررسی
بنگالدش« مرزهای در غیررسمی تجارت و معیشت »شیوه
پرداختند.نتایجتحقیقآنهانشانداداگرچهتجارتغیررسمی
درمرزهاغیرقانونیاست،نقشمهمیدرتأمینمعیشتفقراایفا
میکندوازآنجاکهدولتازتأمیننیازهایفقراناتواناست،
آنهابهتجارتمرزیغیررسمیرویآوردهاند.والتر3وهمکاران
)۲٠٠3(درمقاله»سازگاریباحاشیه:بمانمیابروم«درمنطقه
مرزیآلمان،بانگاهیتفسیریبهانجامرسیدهاست.هدفاین
تحقیقبررسیاستراتژیهایسازگاریمردمانمناطقمجاور
دیواربرلینجهتسازگاریباموقعیتدرحاشیهبودگیشانوبر
اینسؤالکهآیابایدبمانندیابهکشورهایدیگرمهاجرتکنند؛
متمرکزاست.اینتحقیقبهبررسیاینسؤالازمنظرافرادی
میپردازدکههنوزدرمنطقهمرزیماندهاندوچگونگیتوجیهات
آنهارابررسیمیکند.آنهاییکهمهاجرتکردهاندازدالیلی
حاشیهبودگی خاطر به پناهندهشدن اقتصادی، فقر همچون
سیاسیومهاجرتبهدالیلآموزشیوحرفهایسخنگفتهاند.

تحقیقاتزیادیدرموردمرزنشینیانجامشدهاستکهغالباً
براینهادهاودرراستایتوسعهابزاریوکاربردیبودهوباروش
کمیانجامشدهاند،بااینحالدرچندسالاخیرنگاهبهمسئله
اجتماعاتمحلی،روستاییانوبهویژهروستاییانمرزنشینتغییر
به پایین از نگاه با و اتخاذرویکردهایجدید با و کردهاست
باالدرصددنقدوضعیتموجود،ایجادتغییرازپایینبهباال
برآمدهاند.اینتحقیقاتغالباًباروشکیفیانجامشدهاندوبیشتر
درگیرجامعهمحلیشدهاند.بااینحالپژوهشهاییازجمله؛
)۲٠۲٠(،درمقاله»توسعهمرزمحورو وهمکاران دانشمهر
تأکید با مرزی؛ اجتماعات فرصتهای و ظرفیتها اضمحالل
برنقدبازارچههایمرزی)موردمطالعه؛بازارچههایمرزیننور
شهرستانبانهوخاوومیرآبادشهرستانمریوان(«باروشزمینهای
بهتأثیراتتوسعهمرزمحوردرقالبایجادبازارچههاپرداختهاند.
توسعهای، زیرساختهای کمبود از؛ عبارتاند اصلی مقوالت
اضمحاللبخشکشاورزیودامداریوانزوایفرهنگی-اجتماعی،
ناکارآمدیدرسیاستهایترمیمی.تحلیلاینمقوالت،آنهارا
بهمقولههستهاییعنیطردنهادیوساختاریاجتماعاتمرزی
سوقداد.برمبنایآن،منطقحاکمبرتوسعهمرزمحورباارائه
بازارچههابهعنوانمهمترینمحورتوسعهدراینمناطق،اجتماعات
مرزیراطردنمودهاستوظرفیتهاوپتانسیلهایآنهارابه
اضمحاللکشاندهاست.دانشمهروهمکاران)۲٠19(،درمقاله
»زیستجهانمرزنشینانوسیاستهایگمرکیمطالعهایدر
بابکولبرانشهرستانمریوان«،بارویکردپساتوسعه،بهبررسی
وتحلیلسیاستهایگمرکیدربهحاشیهرانیمرزنشینانوبه

2. Sikder & Sarkar
3. Walter

تبعکولبران،میپردازند.نتایجازتحلیلدادهها،حاکیازحذف
کولبران)نقشوجایگاه،اجتماعوفرهنگواقداماتآنها(در
سیاستهاواقداماتگمرکیاست.گمرک،باراهبردحفظکولبران
ودرعینحالحذفکولبرانازسیاستهایش،وباسازوکارهایی
نظیراختصاصکارتمرزنشینی،پیلهوریوایجادبازارچههای
برایپرکردن مرزیدرچنینجهتیعملمیکند.کولبران
خألناشیازاینحذف،بهاقداماتیازجملهتشکیلشورایمرز
تشکیلگروههایغیررسمیومحلی،تأسیستعاونیمرزنشینان
واعتراضاتمدنیدستزدهاندکهغالباًبهدلیلهمینحذف،
ناکارآمدوبیتأثیربودهاست.اینتحقیقاتعالوهبرنقدوضع
موجودبهارائهراهکارهاییازدرونجامعهمحلیدستزدهاند.اما
پژوهشهاییهمصورتگرفتهکهبیشترجنبههایاقتصادمرزی،
بازارچههاوتأثیراتآنهارابرمعیشتروستاییانمرزنشینتأکید
نمودهاند،ازجملهاینپژوهشهامیتوانبهاینموارداشارهنمود؛
احمدرشوعبدهزاده)۲٠۲٠(درمقاله»مطالعهکیفيبازنمایي
به کردستان« مرزنشینان زندگي در مرزي اقتصاد پیامدهاي
پیامدهایاقتصادمرزیدرزندگیمرزنشینانپرداختهکهیکی
ازنتایجآنبهبحثآموزشوتحصیالتمیپردازد.نتایجحاکی
ازایناستکهپیامدهایسیاستهایاقتصادمرزی،بحثافت
کمیوکیفیتحصیالتجواناناست،کهشدتآنبااوجرونق
بازاروتجارتمرزیهمزمانبودهاست.ازدیگرپیامدهایمنفی
سیاستهایاقتصادی،بحثاجتماعیذهنیتیابیپولیمردمان
ایننواحیاستکهپولومالکیتفردیبهیکیازعللوجودی
ارزشوشأناجتماعیوقدرتمندشدنبدلشدهاست.همچنین
بدریوهمکاران)۲٠1۶(،درمقاله»تأثیربازارچههایمرزیبر
ارتقاشاخصهایاقتصادی-اجتماعیمناطقروستاییمرزنشین:
مطالعهموردیمرزباشماقمریوان«بهایننتیجهمیرسندکه
بازارچههایمرزیازنظرشاخصهایاقتصادی،عملکردمطلوبی
درمناطقروستاییمرزنشیننداشتهاند.همانطورکهذکرآن
رفت،پژوهشهایزیادیدربارهوضعیتروستاییانمرزنشین
انجامشدهاستکههریکبهجنبههاییاززندگیآنهااشاره
نمودهانداماپژوهشحاضربادرنظرداشتناینمطالعات،به
جنبهایاززندگیروستاییانمرزنشینپرداختهاستکهوابستگی

آنهارابهنهادهایحمایتینشانمیدهد.

روش شناسی تحقیق

روشمورداستفادهدراینتحقیقروشتحقیقکیفیاست
چراکهباتوجهبهموضوعومسئلهپژوهش،سؤاالتواهداف
تحقیق،روشکیفیبهترینروشبرایرسیدنبهاینمؤلفهها
تشخیصدادهشددراینپژوهشازروشمردمنگارینهادی
مداوم آمدوشدی در نهادی مردمنگاری شد. خواهد استفاده
میانصداهایخفهشدهومتولیانسیاستهایرسمیبهدنبال
را اجتماعی سازمانیافتگی ریشه و است ازطردشدگان دفاع
بهواسطهمتوننهادی،واکاویمیکند.بهتعبیریدیگر،»هدف
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میانجی به میخواهد بلکه نیست، نهادها فهم جامعهشناسی
متوننهادیوفریادفرودستانبهفراترازآنهابرودوبهکشف
 (Smith, 2004:»رابطهحوزهمحلیوحوزهفوقمحلیبپردازد
(182.دراینروش،هدفایناستکهبهبازسازیدانشمردم

فرودستدرمقابلدانشفرادستنائلآیدومردماینبازسازی
راانجامدهندوبهاستحقاقحقخودومعرفتحاصلهازآن
دستیابند.اینبازسازیبهمیانجیتجربهزیستهفرودستانو
متوننهادیکهدرنهایتکهباساختارحاکمدرارتباطاست،
این رفتارهای و کردارها تالقی بهعبارتدیگر، میگیرد. شکل
افراددرمحیطوزمانهخاص،درمواجهبامتوننهادیودر
 (Harding,آخرقدرتوساختارهایمربوطآنتعریفمیشود
(80 :2015.مردمنگارینهادیرهیافتیاستبرایپژوهشدر

نقشهواقعیتهایزندگیافراددرسطوحمحلیدررابطهبازمینه
اجتماعی-سیاسیآنها.هدفآندگرگونیسیاستگذاریها
وکردارهایمحلیبابرجستهکردنپیوندبینسیاستگذاری
وواقعیاتاست.هدفمردمنگارینهادیعدالتاجتماعیاست

.(Smith, 2006)

دراینپژوهشدونوعدادهوجوددارد:الف(متوننهادیایکه
بهمثابهاعمالسیاستهاوبرنامههاعملمیکنند.اینمتون،با
ارجاعبهسایتها،آمار،خبرگزاریهاومصوبههاوبخشنامهو...به
دستمیآید.ب(تجربیاتیکهدرکشاکشروابطنهادیشکل
گرفتهاند.دادههاینوعاولبهصورتروشکتابخانهایواسنادی
جمعآوریشدهودرجهتتحلیلموضوعموردبحثانتخابو

گزینشمیشودوباتوجهبهاهداف،چگونگیاجراوشرایطآنها،
مورداستفادهوبررسیقرارمیگیرند.

شامل مصاحبه تکنیک طریق از دوم دادههای گردآوری
سؤاالتمستقیمازمردمدربارهتجربیاتشان،عقایدشان،احساس
ودانششانمیشود.دراینپژوهشباتوجهبهماهیتموضوع،
جهتگردآوریدادههاازروشگروهکانونیاستفادهمیگردد.
راهبردمصاحبهدراینپژوهش،مصاحبهساختارمندونیمهساخت
یافتهاست.بنابراینازتکنیکتحلیلتماتیک)مضمونی(برای
تجزیهوتحلیلمصاحبههاواسناداستفادهمیشود.برایتعین
تعدادنمونهآماری،ازروشاشباعنظریاستفادهمینماییم،به
اینصورتکهروندمصاحبههاادامهپیدامیکندتازمانیکه
پاسخهاشبیهبههمگردیدهودیگرنکتهجدیدیدرپاسخهابه
دستنیاید.روشهاینمونهگیریدراینپژوهشعبارتانداز
نمونهگیریهدفمند،نمونهگیرینظریونمونهگیریباحداکثر

تنوع.

میدانموردمطالعهکلیهروستاهایمرزیدارایسکنه)۲۶
سال آمار طبق جمعیت نفر و98۶8 خانوار با۲۶8۲ روستا
1395(دهستانخاوومیرآبادشهرستانمریوانهستند)تصویر
دهیاران، از اعم نفر 3٠ شامل مصاحبهشوندگان .)1 شماره
شوراهاوافرادذینفوذمحلیوهمچنینکارمنداناداراتمختلف
)کمیتهامداد،بهزیستی،گمرک،بازارچهمرزی(کهبااینامر
درگیرهستند،استکهبهعنوانمطلعینکلیدیدرنظرگرفته

شدند)جدولشماره1(.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. محدودهمیدانموردمطالعه.مأخذ:نگارنده،1399
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یافته ها

از ناشی آسیبهای کاهش برای که سیاستهایی از یکی
مناطق این در توسعهای طرحهای شکست و توسعهنیافتگی
بیشترموردتوجهقرارگرفتهاست،سیاستهایحمایتیاست.
و کمیته بهزیستی، چون نهادهایی طریق از سیاستها این
ارائه با اینسیاستها اجراشدهاند. مناطق این در استانداری
بستههایحمایتیومعیشتی،بهعضودرآوردنساکنانروستاها،

واختصاصمستمریناچیزدرصددجبرانخسارتهاوکاهش
معضالتمردماینمناطقبودهاند.بهگفتهمصاحبهشوندگانآمار
اعضاییکههرسالهبهعضوسازمانبهزیستیوکمیتهامداد
درمیآیندروبهفزونیاست.دراینجاباتوجهبهمفاهیمذکرشده
توسطمصاحبهشوندگانآنهارابهمقوالتاولیهوثانویهدرآورده
ثانویهبهپیشمیبریم)جدول وتحلیلرابراساسمقوالت

شماره۲(.

جدول 1. مشخصاتمصاحبهشوندگان.

محل سکونت )بر اساس روستا(/ کارسمتسننام مستعار مصاحبه شوندهردیف

پیرصفادهیار٣٥ه. م 1
خانم شیخانذی نفوذ محلی٣٥و.ر 2
خانم کنذی نفوذ محلی٣٤و.م ٣
خاوشورا٣٨ه. ر٤
دره ورانشورا٣٥ه. ا٥
پیرصفاشورا٣٧م. ا٦
ساوجیذی نفوذ محلی٤٣ع. م٧
سردوشدهیار٣٩ا. م٨
سعدآباددهیار٣2ش. ق٩
سیف سفلیذی نفوذ محلی٤٣ک. ا1٠
خانم شیخانذی نفوذ محلی٣2ق11
خانم کنشورا٤٣ع. ا12
خاوذی نفوذ محلی٣٨آ. ک1٣
دره وراندهیار٣٣پ. س1٤
قلقلهشورا٣٧ن. د1٥
کانی سفیدذی نفوذ محلی٤٣ط. م1٦
قلقلهشورا٤٠م. ی1٧
کانی سفیددهیار٤٤ر. م1٨
انجیراندهیار٣٥م. ک1٩
بایوهذی نفوذ محلی٤٣ی. و2٠
....-------------
باشماقذی نفوذ محلی٣٤ک. ق2٥
مریوان کارمند مددکاری کمیته امداد٣٣م. م2٦
مریوان کارمند مددکاری کمیته امداد٣٥م. ع2٧
مریوان کارمند مددکاری بهزیستی٤٣ن. ح2٨
باشماق مریوان کارمند بازارچه مرزی ٣2م. ک2٩
باشماق مریوان کارمند گمرک ٣٥س. م٣٠

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1399
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جدول 2. مفاهیمومقوالتاولیهوثانویهاستخراجشدهازمصاحبهها.

مقوالت ثانویهمقوالت اولیهمفاهیم

بسته شدن بازارچه، جایگزینی برای اشتغال وجود نداشت، عدم کاربرد دفترچه های مرزی. کاروکاسبی خوب 
بود، ما رازی بودیم، رواج دزدی بعد از بسته شدن بازارچه کولبری، مردم ول کن کولبری نشدن، هنوز چون 
بدیلی نیست مجبور به کار کولبری بودن، ناامیدی از مرز و کار در مرز، سوءاستفاده از مرز و کولبری برای 
حمل مواد مخدر، انتقال معابر کولبری به مرز تته در هورامان، زیاد شدن تعداد کولبران، پایین آمدن سن 

کولبران، نبود سرمایه در روستاها، مهاجرت مردم به شهر، بی استفاده بودن امکانات مرز و مرزنشینی، کشته 
شدن و زخمی شدن کولبران، بیوه شدن زنان و بی سرپرستی کودکان. 

عدم جایگزینی طرح برای 
بازارچه ها

شوک توقف فعالیت 
بازارچه های مرزی اضمحالل پتانسیل ها و 

ظرفیت های بومی و محلی

تداوم کولبری

پارتی بازی، بی اعتبار شدن دهیاران و شوراها، انگ زنی به دهیاران و شوراها، عدم توجه به مرزنشینان، تمدید 
چند باره کارت ها و صرف پول برای آن، فقط یکی دو بار پول واریز کردن، کم بودن پول واریزی و عدم 

کفاف آن، اختصاص کمک ها به چهار نفر از هر خانواده، عدم فعال بودن کارت های اعتباری، عدم تخصیص 
ارز دولتی به تعاونی مرزنشینان، عدم حمایت دولت از تعاونی مرزنشینان، عدم شفافیت کارت ها، گنگ بودن 
اقدامات، وابسته بودن مردم به پول های پارتی بازی و دست به یکی کردن عوامل اجرای اقدامات، قاچاق 

سوخت، بی اعتباری و بدون کاربرد و استفاده بودن تعاونی مرزنشینان، 

غیرقابل استفاده بودن کارت 
الکترونیکی

شکست سیاست های 
ترمیمی

عدم کارایی و اثربخشی تعاونی 
مرزنشینان

بی اعتباری کارت سوخت 
مرزنشینی

نبود اشتغال دائم، درآمد ناکافی، فقر شدید، درآمد کم از کشاورزی و دامداری، مخارج زیاد زندگی و گرانی 
شدید به دلیل صادرات محصوالت، بیکاری جوانان، کولبری، نداشتن بنیه مالی، کمک های کمیته امداد، 

بهزیستی، سپاه و استانداری، عدم رغبت به کار، ناامیدی از وضعیت روستا، مقطعی بودن کمک ها، سیاسی 
بودن کمک ها، عدم دریافت وام به دلیل مسائل مذهبی، عدم توجه به زیرساخت های گردشگری، صنعتی و 

کشاورزی و... کمبود حمایت ها و ناکافی بودن پول اختصاصی، وابسته شدن خانوار به چندرغاز، 

مخارج زیاد 
وابسته بودن به 

کمک های نهادهای 
حمایتی

فقر شدید اقتصادی

نبود اشتغال دائم

اجرای کارهای عمرانی در روستا، کوچه تراشی، درست کردن معابر، ایجاد صندوق های خیریه، کمک به زنان 
بی سرپرست، همکاری در کارهای عمرانی، همکاری در کارهای کشاورزی و دامداری، ایجاد کانال و الیروبی 
جوی ها، بازسازی خانه های فرسوده، کمبود بودجه دولتی، نبود اعتماد به نهادهای دولتی، همکاری در ایجاد 

شغل برای جوانان، دادن خیریه به جوانان ازدواج کرده، 

ایجاد صندوق های خیریه
اقدامات خودجوش 

مردمی
مشارکت عمومی در کشاورزی 

و دامداری
بازسازی و عمران روستا

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1399

شوک توقف فعالیت بازارچه های مرزی

توسعه راههای از یکی بهعنوان همیشه مرزی بازارچههای
مناطقمرزیقلمدادشدهاند)بنگریدبهتحقیقاتذکرشدهدر
مقدمه(اماآنچهازوضعیتتوسعهنیافتگیاینمناطقپیداست
اینراهنهتنهامثمرثمرنبودهبلکهموجباضمحاللپتانسیلها
 (Daneshmehr et al., است شده مناطق این ظرفیتهای و
(2020.اینامرزمانیآشکارگردیدکهبازارچههایموقتبسته

شدند.بابستهشدنبازارچههایموقتمرزیدهرهوهران،خانم
شیخاندرمریواندرسال139۶،هیچطرحوایدهایکهبتواند
جایگزیناینبازارچههاباشدواشتغالایجادکند،وجودنداشته
است.گفتههاومصاحبههایدهیارانوشوراهاومطلعینکلیدی
ازآنحکایتداردکهمردمازمرزوکولبریوبازارچههاناامید
شدهاند.باتوجهبهبازدیدهایپژوهشگران،واطالعاتحاصلهاز
معتمدین،ایناقداماتنتوانستهاستجبرانیبرایکارساکنان

دربازارچههاشوند.

»بستهشدنبازارچههامثلیکشوکبود.همهاولشفکر
میکردندکهبازمیشهاماتااآلنبازنشدندوهمچنانمردم

و وطرح ندارند درآمدی و شغل واقعاً منتظرهستند...چون
برنامهایهممسئوالننداشتهاند.اینکارتمرزنشینیوکارت
سوختو...همنتوانستهکفافاینهمهخرجیمردمروبده...اآلن
یکسالاستکهپولیهمبهاینکارتهاواریزنشدهاست...«)ه،

دهیارروستایخاو(

باحادشدنمسئلهکولبریدرسطحنهادی۴،گمرکدستبه
اقداماتیچنددرجهتحلمشکالتآنهازدهاست.درمورخ
139۶/1۲/8تیتریبااینعنواندرسایت5گمرکعنوانشده
است»اولینمرزرسمیپیلهوریدرکشورافتتاحشد.اولینمرز
رسمیپیلهوریکشورباحذفکولبریدرمرزسیرانبندبانهدر
افتتاحشد«ودومینمرزرسمیپیلهوریدر کردستانرسماً
خانمشیخانشهرستانمریوانبافاصلهکمیازآنافتتاحشد.
درسایتگمرک،هدفاجراییشدناینطرحراچنینبیان

۴.دراینشرایطبودکهمجلسشورایاسالمیبهمنماههمینسال)139۶(
طرحدوفوریتیرابرایرسیدگیوتأمینمعیشتمرزنشینان)بهویژهکولبران(
تصویبکرد.عبدالکریمحسینزاده،بانیامضای1۲٠امضاءازنمایندگانبود.

(www.irna.ir)
5. www.irica.gov.ir.

»عثمانهدایتوهمکاران.مرزنشینانووابستگیبهنهادهایحمایتی:مردمنگارینهادیسیاستهایحمایتیدرروستاهایمرزیدهستانخاوومیرآبادشهرستانمریوان«
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میکندکه»مقررشدهتاباساماندهیمبادالتمرزیدرکارت
الکترونیکیمرزنشینانخدماتتخفیفگمرکیدرازایهرنفر
با 5٠٠هزارتوماندرهرماهرابرایمرزنشینانشارژکنند.
اجرایاینطرح،کولبریوحملکاالبردوشمرزنشیناندر
چهارچوبساماندهیمبادالتمرزیحذفوافرادمشمولاین
طرحپیلهورانیهستندکهباتخفیفهایگمرکیسودمناسب
ماهیانهراکسبخواهندکرد«.کلیتاظهاراتمصاحبهشوندگان
نشاندادکهایناقدامپاککردنصورتمسئلهکولبریاستو
سودحاصلازایناقداماتنصیبپیلهورانوسرمایهدارانشهری
»آئیننامه .(Daneshmehr, Karimi & Hedayat, 2019) میشود
ساماندهيمبادلهکاالدربازارچههايغیررسمیموقتمرزي«
اقدامکهپسازپیگیريهايمربوطهوسیرمراحلقانوني،در
سال139۶منجربهتصویبنامهشماره53۲۴۲/5۴۲31تاریخ
9۶/5/7هیئتوزیرانشدهاستکهدراینراستاضمنتوجه
جديبهبهبودوضعیتمعیشتيمرزنشینانبرلزومساماندهي
ونقشسازمانهای بازارچهها،وظایف این مبادالتمرزيدر

متولينیزتبیینشدهاست.

فعالیتکولبرانهموارهدرمسیرهايمشخصشدهوزمانهاي
بازارچههايموقتمرزيصورتگرفتهاستو تعیینشدهدر
آسیبهاوحوادثاحتماليایجادشدهدربرخيازمناطقشمال
غربکشوردربرخوردعواملبامترددینغیرمجازوقاچاقچیان
حرفهايوشبکهايدرتردددرمسیرهايغیرقانونیوبراساس
ضوابطودستورالعملهاگاهاًصورتگرفتهاستوموضوعیتي
فعالیت مرزي موقت بازارچههاي در که کولبران بحث در
داشتهاندمصداقندارد.عالوهبرپیگیريتصویبآئیننامهمذکور
درراستايبهبودبخشيبهفعالیتبازارچههايمرزيرسمي،
ازجمله ذیربط دستگاههاي همکاري با نیز گذشته سال در
گمرکایرانوسازمانتوسعهتجارتایران،تصویبنامهوضعیت
بازارچههايمشترکمرزي)حذف،ادغام،انتقالوابقاء(اخذشده

.(www.dolat.ir, 2017)۶است

»نهطرحیرااجراکردندنهکاریبرامونکردند....اینکارها
فقطسرگرمکردنمردمبودهاست...ساماندهیکولبرانفقط
شعاربودهاست...اآلننمیگذارندحتیکولبریهمبکنیممثل
قدیم...هربارکهاتفاقیمیافتهمردمازخداشونهکهاینمرزباز
بشهامااینجورکهمعلومهبازنمیشه...«)ن،دهیار،درروستای

دروران(.

کارت در مرزی مبادالت ساماندهی بر عالوه راستا این در
ساماندهی مرزنشینان، کارتسوخت مرزنشینان، الکترونیکی
معابرکولبریانجامشدهاندکهدرنهایتایناقداماتبیاثرو

وضعیتاینمناطقرابدترکردهاند.

۶.اینمطلببرگرفتهازسایتپایگاهاطالعرسانیدولت:شنبه3٠دی139۶
https://dolat.ir/.3٠3817:1۲:5٠،کدخبر-

شکست سیاست های ترمیمی

میتوانبرایتشریحوتأکیدبراینموردبهاقداماتمستقیمدر
روستاهادرزمینهکاهشمعضالتمرزنشینیازجمله،ساماندهی
معابرکولبری،کارتالکترونیکیمرزنشینی،تعاونیمرزنشینان
وکارتسوختپرداختوبهارزیابیمصاحبهشوندگانازاین

اقداماتهمتگماشت.

»اینکارتهایالکترونیکیومرزنشینیواینهاوایناواخر
واریزچندرغازیپولواسهاینبیماریکروناتوسطاستانداری
همشسرگرمکردنمردمه...یکجورسیاستیاستکهمردم
راهمیشهچشمانتظارعوایدوکمکهایناچیزنگاهبدارند...نه
کاریبهمردمیادمیدهندنهکمکوتسهیالتینههیچی...صرفاً
هرچندوقتیکبارمیآیندیکپولیرابهبهانههایمختلفبه

اینمردممیدهند...«)پ،شورادرروستایسیفعلیا(.

بامشارکتدهیارانوشوراهادراینطرحهاوبهتبععدم
کارآمدیوکاربردیبودنایناقداماتحیثیتواعتبارآنها
کمرنگشدهاستوشایعهپراکنیهاوبدگوییهاییبهآنها

شدهاست

»اآلنکارتهاییدادنبهمونکهپخشکنیم...تویهرکارتی
۲٠٠هزارتومنه،مالصندوقبسیجمستضعفانه......باورکنیداآلن
خانوادهداریممحتاجاینپولاستوچشممدوختهشدهاستبه
ایندویستهزارتومانواآلنایندویستهزارتومانپولیک
کیسهبرنجه...«)د،شورایبخشخاووعضوهیئتمدیرهتعاونی

مرزنشینان(.

»کارتالکترونیکیهیچفایدهاینداره...اآلنفقطبهمامیگن
تمدیدشکنیدوبایدهرباردههزارتومانپولواریزکنیم...چند
بارمجبورمیشویمبرویمشهربرایتمدید،یکبارمیگنسایت
بازنیستیکبارمیگنمسدودهکارت....اآلنمانمیدونیمدقیق
چهنهادیمسئولاینکاربوده...بهمونگفتوزارتصنعت،
معدنوتجارتاینکارتهاروصادرکردهواستانداریمتولیش
است...اصالشفافسازینمیشه....بعدهرقضیهایهمپیشمیاد
یهمسئولمیادمیگهمناینرودرستکردمنمایندهمجلس
میادمیگهمندرستشکردم....بههرحال،واقعاًبهجزاونیهبار
تااآلنپولیواریزنشدهومردمهممیگنخداکنهاینماهواریز

بشهو....«)م،عضوشورایروستایخاو(.

است بوده اقداماتی از یکیدیگر کارتسوختمرزنشینان
کهبرایکاهشمعضالتمرزنشینیصادرشدهاست.اینکارت
سهمسوختهرخانواریاستکهدر۲٠کیلومتریمرز،زندگی
راههای کمبود و برق قطعشدن گاز، امکانات عدم میکنند.
ارتباطی،فقروناتوانیمالیدرتأمینسوختوممانعتازبریدن
چوببرایتأمینسوختو....ازجملهمواردیهستندکهصادر
نمودناینکارتراالزامآورکردهاست.امانکتهایکهوجوددارد،

»عثمانهدایتوهمکاران.مرزنشینانووابستگیبهنهادهایحمایتی:مردمنگارینهادیسیاستهایحمایتیدرروستاهایمرزیدهستانخاوومیرآبادشهرستانمریوان«
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استفادهازاینکارتنهبرایسوختبلکهفروشسهمآنبه
دالالنمنبعدرآمدیبرایمرزنشینانشدهاست

»همشکارتتویجیبمونبدوناستفادهوکاربردی...هر
باریکبرنامهایرودارن...اینکارتسوختودوبارپولواریز
کردندراینسهسال،یهیکمیلیونیویه3٠٠هزاری....ما
واقعاًنمیدونیمکیاینپولروواریزکرده...نمیدونیمچهجوری

میفروشنش...«)م،دهیارروستایسعدآباد(.

اقداماتتوسعهایدراینروستاها،دولتو دررأستمامی
مشارکت عدم بعد توأمان که داشته قرار نهادهایذیمدخل
مطلوبرابازنماییمیکنند.آنهااقداماتیازباالبهپایینازدر
پیشگرفتهوبدونخواستمردماقدامبهاجرایاینطرحها
کردهاند.شکستایناقداماتزمینهفراهمکردنگسترشوابسته
شدنبهکمکهاینهادهایحمایتیدرمیانمردمانمناطق

مرزنشینروستاییفراهمآوردهاست.

وابسته شدن به کمکهای نهادهای حمایتی

همانطورکهذکرآنرفت،ارائهبستههایحمایتیومعیشتی،
تحتپوششقراردادنساکنانروستاهادرنهادهاییهمچون
کمیتهامداد،بهزیستیونهادهایمتولیتوسعهومدیریتاین
مناطقازجملهاستانداری،سپاه،واختصاصمستمریناچیزو
بهصورتمقطعینشانههاییازوابستهکردنمردماناینمناطق

بودهاست.

زنان میشوند، زخمی کولبران که ساله هر کنید »نگاه
بیسرپرستمیشن،جوانانبههردلیلیکارنمیکنندمیروند
درخواستعضوشدنمیدهندوآنهاراعضومیکنندوماهانه
بهشونپولیواریزمیکنندوهیچاحتیاجیبهکاروفعالیت
ندارند...عماًلدارندگداپروریمیکنند...«)ک،معتمددرروستای

بایوه(.

ساالنه افزایش از حاکی آمد دست به مصاحبهها در آنچه
کسانیاستکهفقیرترمیشوندویاازکارافتادهمیشوندومجبور

میشوندبرایامرارمعاشبهایناداراتونهادهاوابستهشوند.

»هرسالهبهآمارماافزودهمیشود...جالباینهکهسیاست
کمیتهامداداینهکهاینافرادتحتپوششمامستقلبشوندو
بتوانندخودشونکاربکنندوکمکموضعیتشونبهتربشهوبه
مستمریمااحتیاجینداشتهباشند.متأسفانهتااکنونخیلیکم
پیشآمدهاستکهبیانوبگنکهمادیگهبهپولکمیتهامداد

نیازینداریم....«)م،کارمندکمیتهامدادشهرستانمریوان(.

اینوابستگیبهسطوحپایینجمعیتیهمرسیدهاست،بهاین
معناکهنوجوانانوجوانانهمبرایدرخواستعضویتدراین

نهادهارادارند.

»نکتهایکههستاینهکهافرادجوانونوجوانمیاندرخواست

عضویتدرکمیتهرومیدهند...بهاسمپدرشونویاخودشون....
بعضیهاشونکهوابستهبهاینپولمستمریشدهاندوبعضی
همبهدلیلصدماتناشیازکولبریناتوانازکارشدهاند«)ع،

مددکاراجتماعیکمیتهامدادشهرستانمریوان(.

اقدامات خودجوش مردمی

میتوانگفتکهنهادهابااقداماتخود،نهتنهامشکالتاین
اینمشکالتمبادرت تداوم به بلکه ننمودهاند راحل مناطق
نمودهاند.گفتههاحالیازآناستکهایناقداماتموقتی،طرد
آمیزوگاهاًتحقیرآمیزبودهاست.اینامرسببشدهاستجامعه
محلیدستبهاقداماتیدرراستایهمکاریوحمایتاعضای
خودبزند.ایناقداماتازجملههمیاریوهمکاریدرکشاورزی
ودامداری،ایجادصندوقهایخیریه،عمرانوبازسازیروستاها
وخانههایفقراهستندکهدرچندسالاخیرروندافزایشیداشته
است.دردهستانخاوومیرآبادبهدالیلیجملهکمبودزمین
کشاورزی،غلبهکولبریوعدمحمایتهاینهادیوسیطرهبازار
مرزیو....کشاورزیوباغداریدرروستاهایموردمطالعه،چندان
رشدینداشتهاست.امااینبهمعنایآننیستکهاینبخش
نمیتواندپتانسیلمهمیدراشتغالساکنانوتأمینمعیشت
آنهاباشد.هماکنونکشاورزیوباغداریدرابعادکوچکمقیاس
درحالرونقگرفتناستوبهدلیلبستهشدنبازارچههامردم
بهکشاورزی،باغداریودامداریرویآوردهاند.همچنینشرایط
کوهستانی،وجودجنگلهاومنابعطبیعیغنیموجبشدهاست
کهدامداریبهعنوانیکیازظرفیتهاوپتانسیلهایاینمناطق
هموارهموجبتوجهقرارگیرد.ومردمهمکاریبیشتریباهم

دراینزمینههادارند.

»اآلنخوشبختانهکشاورزیودامداریرونقگرفتهومردم
واقعاًدرکنارهمدارنمشارکتمیکنند.نکتهایکههستاینه
کهبعدازبستهشدنبازارچههایموقتمرزینهادهایذیمدخل
درامورروستاییهیچبرنامهایبرایکشاورزیودامداریو...در
اینمناطقنداشتهاند«)د،شورایبخشدهستانخاوومیرآباد(.

ازسوییدیگراقداماتیانجامشدهاستکهبیشترازجانب
جوانانروستاهابودهکهتاحدودیوابستگیبهنهادهایدولتی
راکاهشدادهاست.ایجادصندوقهایخیریهروستاوبازسازی
خانههایفقراواجرایطرحهایعمرانیدرروستاازجملهاین

موارداست.

»مادراینچندسالصندوقهاییراایجادکردیمکههدف
اینصندوقهاکمکبهافرادنیازمندروستاست.خداروشکرموفق
بودهایموتوانستهایمگوشهایازکمبودهاراجبرانکنیم«)ک،

مطلع،روستاییکانیسانان(.

آنچهدربرخیازروستاهادیدهشد،بازسازیواجرایطرحهای
عمرانی)کوچهتراشی،بازسازیخانهفقرا،تمیزکردنمعابر،ایجاد
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قناتوسدبندبرایتأمینآبکشاورزیروستاو...(بودهاست.

»خودمونباهمکاریاهالیاقدامبهبازسازیوایجادکانالهای
آب،کوچههایروستا،بازسازیخانهفقراو....نمودیم.اینجاکاًل

کوچهتراشیشدهاست...«)ا،دهیارروستایسردوش(.

میتوانگفتروستاییانمرزنشینبااقداماتیکهانجامدادهاند
بهکاهشوابستگیبهنهادهایدولتیکمکنندووابستگیرا
کاهشدهندامامشکالتوآسیبهایاینمناطقسببشده

استوابستگیهمچنانوجودداشتهباشد.

بحث و نتیجه گیری

رویکردنظریتوسعهمشارکتی،مشارکتدرفرایندهایتوسعه
رامتغیرمهمیدرتوسعهمحلیبرمیشماردونظریهپردازاناین
رویکردهمگیبرمشارکتوهمکاریدولتومردماجماعنظر
دارند.درواقعازمنظراینرویکردتوسعهاجتماعمحلیمستلزم
وجودجامعهمحلیمشارکتپذیرودارایسرمایهاجتماعیباالو
درکنارآندولتیکارآمداستکهبتواندبانقشحمایتیخود،
اهدافتوسعهمحلیرافراهمنماید.دراینمیانمناطقمرزی،
غالباًمناطقیباکارکردهاینظامی-تجارینگریستهشدهاند.
غالبپژوهشهایانجامشدهنیزدرحوزهتوسعهمناطقمرزی
باایننوعنگاهگرهخوردهاند.نگاهیدوقطبیودوآلیستیکه
یااینمناطقرادارایفرصتوامتیازمیداندیااینکهبادیده
تهدیدوتردیدبدانمینگرد.یافتههایپژوهشاحمدرشوعبده
بر اینپژوهشهمخوانیداشتهو یافتههای با زاده)۲٠۲٠(،
اینامرتأکیدداردکهنگاهبهمناطقمرزیهمچنانبراساس
اینمنطقاستوارشدهاست.تأسیسبازارچههایمرزیدرمیانه
اینمنطقجایدارد.بازارچههاییکهبعدازچندسالفعالیت
متوقفشدهوهمانندشوکیبرپیکرهاجتماعواقتصادمحلی
بودهاند.اماهمراستابانتایجبدریوهمکاران)۲٠1۶(،نتایج
اینپژوهشهمحاکیازتأثیراتمنفیبازارچههایمرزیبر
رویمرزنشینانروستاییاست.باوجوداین،بسیاریازجنبههای
زندگیمرزنشینان،اغلبدرهالهایازابهامباقیمیماندومعموالً
نادیدهگرفتهمیشود.نگاهحاشیهایبهمرزنشیناندرسیاستها
گویایاینامراستکهجهترفعاینحاشیهبودگیوبهمراتب
توسعهمحلیآنها،بهجایتوجهبهظرفیتهاوپتانسیلها،آنها
رابهنهادهایحمایتیوابستهکردهاست.ایننتایجهمراستابا
نتایجدانشمهروهمکاران)۲٠۲٠(،استکهتوسعهایبرمبانی
مرزوبازارچهها،بهاضمحاللپتانسیلهاوظرفیتهایمحلیاین
مناطقمنجرشدهاست.بنابراینوضعیتمرزنشینانهمانطور
کهنتایجپژوهشوالتروهمکاران)۲٠٠3(،دانشمهروهمکاران
)۲٠19(همنشانمیدهنددرحاشیهسیاستهایتوسعهای

است.

بااینحال،یافتهها،حاصلازمصاحبههاوآمارنشانازآن
داشتهکهاجتماعاتمرزیبهدلیلسیاستهایحمایتیدچار

تغییراتاساسیوغالباًمخربیشدهاند.توقففعالیتبازارچههای
به را روستاییان که است بوده سیاستهایی از یکی مرزی،
سمتوابستگیبهحمایتهاینهادهاسوقدادهاست.لذاالزم
استبازارچههایمرزیبااستفادهازاستراتژیایجاداشتغالو
تأمینمایحتاجروستاییانمرزنشیندوبارهفعالشوند.همچنین
الکترونیکی، کارتهای راهاندازی مانند ترمیمی، سیاستهای
کارتسوختفعالشودوتعاونیهایمرزنشیناننقشاساسی
درتأمیناشتغالوتأمینمخارجداشتهباشند.امااینسیاستها
همبهنوبهخودنقشمهمیدروابستهشدنمرزنشیناندرچند

سالاخیرداشتهاند.

اماهمانطورکهذکرآنرفت،عدمانجامایناموربهطورصحیح
نهادهای بهکمک روستاییان بودن وابسته ومشارکتیسبب
وابستگیمرزنشینان این نتایج مقابل است.در حمایتیشده
دستبهاقداماتخودجوشیمانندعمرانروستا،ایجادصندوق
خیریهو...زدهاند.بااینحالمهاجرتروستاییان،تداومکولبری،
ووابستهشدنبهنهادهایحمایتیمواردیهستندکهتأییدیبر
وضعیتشکنندهمرزنشینانداشتهوانتظارمیرودروندوابستگی
مرزنشینانبهنهادهایحمایتیهمچنانادامهداشتهباشد.این
مواردهمچنیننشانازوضعیتناپایداراجتماعیواقتصادیدر
اینمناطقدارد.دراینراستا،بستهشدنبازارچههایموقت
مرزیهمچونشوکیبرایاجتماعاتمرزیبودهاستکهدر
جبرانآنهم،راهاندازیطرحهاواجرایسیاستهایترمیمی
همبرایجبراناینامرباشکستمواجهشدهاندوعماًلبیکاربرد
شدهاند.درنهایتمیتوانگفتکهاینمواردسببوابستگی
مرزنشینانبهنهادهایحمایتیشدهاستامااینوابستگیبا
و درکشاورزی مشارکت ازجمله مردمی اقداماتخودجوش
دامداری،ایجادصندوقهایخیریهروستاوبازسازیخانههای
فقراواجرایطرحهایعمرانیدرروستاکاهشپیداکردهاست.
باایناوصاف،میتوانباایجادرویکردتوسعهازپایینبهباال،
مشارکتیومردممدارانهدرپیتوسعهاینمناطقهمتگماشت
و ازجملهکشاورزی توسعهای پتانسیلهای و ازظرفیتها و

دامداریبرایعدموابستگیبهنهادهایحمایتیبهرهجست.

تشکر و قدردانی

میخواهیمازهمهکسانیکهدراینتحقیقمشارکتداشتهاند،
بهویژهدهیارانوشوراهایدهستانخاوومیرآباد،تشکرکنیم.
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