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چکیده
بازارچههای مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم در ایجاد اشتغال و توسعه فعالیتهای اقتصادی مطیرح بیوده و
یکی از ویژگیهای تشکیل بازارچههای مرزی مسئله امنیت است .بازارچههای میرزی بیا توجیه بیه ساختارشیان
توانستهاند مسئلۀ امنیت مرزها را تا حدودی برآورده نمایند و این مسئله روی شیرایط اقتصیادی منیاطر میرزی
تأثیر به سزایی داشته است .نوشتار حاضر حاصیل پژوهشیی مییدانی از اثیرات بازارچیههیای میرزی سردشیت و
پیرانشهر در استان آذربایجان غربی بر ارتقای امنیت مناطر مرزنشین است که با استفاده از روش تحقییر کمیی
صورت گرفته است .روش انجام آن در بخش نظری ،کتابخانیه ای و اسینادی و در بخیش عملیی ،پیمایشیی و بیا
استفاده از ابزار پرسشنامه میباشد .در روش اسنادی از فیش ،اسناد و گیزارشهیای اداری ،مقیاالت مؤسسیات و
وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و در شیوه میدانی از پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده همراه با مشارکت استفاده
شده است .در این بررسی دو بازارچه «کیله» و «تمرچین» به عنوان نمونه انتخاب شدهاند تا بررسیی دقییر روی
آنها انجام بگیرد .مطالعات و بررسیهای صورت گرفته نشان داد که امنیت و توسعه در منیاطر میورد بررسیی بیا
ضریب همبستگی باال ،دارای رابطهای مستقیم و دو سویه با یکدیگر بودند ،به گونهای که طبیر نظرییات امنییت
توسعه ،مناطر دارای شاخص های باالی توسعه اقتصادی ،از ضریب امنیتی باالتری نسبت به مناطر توسعه نیافته
برخوردارند؛ بنابراین توجه به توسعه و امنیت مناطر مرزی و افزایش رفاه و درآمد اقتصادی مرزنشینان از طرییر
فعالیتهای سالم اقتصادی ،با حمایت و سرمایهگذاری دولتها بر کارکرد امنیتی مرز و مرزنشیینان تیأثیر مثبیت
دارد.
واژگان کلیدی :مرز ،مناطر مرزی ،امنیت ،وضعیت رفاهی ،بازارچه مشترک مرزی

 .7کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تهیران ،عضیو باشیگاه پژوهشیگران جیوان و نخبگیان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سردشت وارومیه (نویسنده مسئول) Rezgar.hamzepor@yahoo.com 
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مقدمه و تبیین مسئله
طبیعت منزوی و غیر حاصلخیز مناطر مرزی به خصوص در عرصههیای کوهسیتانی و بیابیانی
ایران ،پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه هیای الزم بیرای زنیدگی ،زمینیهسیاز مشیکالت
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی برای دولتهای وقت بوده است .ناتوانایی های بالقوه در تولید ،فقدان
اشتغال ،نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه ،عمیدهتیرین مشخصیه اقتصیادی –
اجتماعی این مناطر است که زمینه را برای تخلیه این مناطر فراهم میآورد (سازمان مدیریت،
 .)80 :7514بنابراین خالی شدن مرزها از سکنه و مهاجرت مرزنشینان به شهرهای بزرگ بر اثر
فقدان انگیزههای الزم برای زندگی در این مناطر در گذشته تقریباً روند رو به افزایشیی داشیته
است که تأثیر آن در امنیت مرزها به وضوح قابل لمس بود ( وزارت بازرگانی.)7 :7510 ،
با این وجود برای ایجاد امنیت در  4122کیلومتر از مرزهای ایران با کشورهای همجوار،
حضور مردم در مناطر مرزی ضروری است .توجه به طول مرز آبی جنوب ( 7449کیلومتر ) و
مرز خاکی شرق ( 7175کیلومتر ) و غرب کشور (  7458کیلومتر ) روشنگر این واقعیت است
که اوالً کنترل این مرزها با توجه به شرایط اقلیمی با یکدیگر متفاوت است و ثانیاً تأمین امنیت
آن بدون اتکای به مساعدت مرزنشینان امری مشکل میباشد ( همان.)2 :7510 ،
از آنجا که حفاظت از مرزهای هر کشور از مسائل مهم حکومت است ،دولتهای یکصد
ساله اخیر حاکم بر کشورمان سیاستهای متعددی را برای جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان
اتخاذ نمودهاند .این سیاست ها عمدتاً به منظور کاهش بحران بیکاری ،فقر ،مفاسد گوناگون
اجتماعی ،ایجاد اشتغال ،برقراری عدالت اجتماعی ،کاهش انگیزههای مهاجرت و  ...بوده است.
دیگر اینکه توجه به امور اقتصادی مردم به نوعی در خدمت اهداس سیاسی بوده است؛ زیرا رفاه
اقتصادی مردم را ترغیب به ماندن در مرزها نموده و حفاظت از مناطر مرزی را برای حکومت
تسهیل میکرده است .همچنین مرزنشینان به هنگام بروز بحرانهای سیاسی مثل جنگ،
مدافعان اولیه و اصلی حدود و ثغور کشور میباشند .به این دلیل مسائل مردم مناطر مرزی نیز
در کانون توجه آنان قرار میگیرد.
بنابراین اگر فرآیند توسعه را کوششی هوشمندانه برای ارتقای سطح کیفی زندگی مردم
ب دانیم ،باید اذعان داشت که نیاز کشوری همچون ایران به فرآیند توسعه به توسعه مناطر
مرزی و محروم بسیار مشهود است .ایران برخوردار از استانها و شهرستانهای متعدد مرزی
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است که نوع تعامل مرزی ساکنان این مناطر با مردمان آن سوی مرز تأثیرات اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی ویژهای را رقم خواهد زد .ساماندهی به این تعامالت جزء در پرتو
مدیریت هوشمندانه که ضامن بقا و حفظ تمامیت ارضی و استقالل اقتصادی و امنیت کشور
میباشد ،میسر نیست و توسعه یکی از شقوق این مدیریت است .بحر بازارچههای مرزی به
عنوان یک نهاد نوپای اقتصادی از نقطه نظر آثار و عواقبی که با عملکرد چند ساله خود در کل
ساختار اقتصادی کشور به جا گذاشتهاند ،در مناطر مرزی در کانون توجه قرار گرفتهاند
(سازمان مدیریت.)7 :7514 ،
گستردگی طول مرزهای کشور و کوهستانی و صعبالعبور بودن مرزها در بیشتر نقاط،
عملیات مرزبانی وکن ترل مرزها را بدون مساعدت مرزنشینان مشکل کرده که این خود یکی از
عوامل گسترش قاچاق و دشواری مبارزه با آن میباشد .امروزه عدم کنترل و عملیات پنهان
قاچاق کاال موجب شده است تا دولتها در سالمسازی مناطر مرزنشین به شیوههای نوینی از
همکاریهای منطقهای هدایت شوند .این گونه همکاریها در قالب بازارچههای مشترک مرزی
از شناختهترین روشهای توسعه اقتصادی مناطر مرزنشین به شمار میرود (فخرفاطمی،
 )5:7545که در نوع خود تحولی بنیانی در تولید ،اشتغال ،تثبیت جمعیت مرزنشین ،افزایش
سطح درآمد و به تبع آن افزایش رفاه و در نهایت به یک توسعه پایدار ناحیهای که از جمله
اهداس این بازارچهها بوده ،ایجاد مینماید .همچنین فراهم کردن زمینههای مناسب برای
شکوفایی و توسعه صنایع دستی و محلی ،کاهش حجم قاچاق کاال ،اهداس امنیتی و اجتماعی
به عنوان اهداس بازارچههای مرزی قلمداد شدهاند (وزارت امور اقتصادی و دارایی.)4-0 :7517،
ایجاد اشتغال در مناطر مرزی ،گردش نقدینگی ،جریان داد و ستد تجاری ،تأمین امنیت
اقتصادی ،ایجاد امنیت سیاسی مرزهای زمینی ،ایجاد امنیت اجتماعی ،افزایش تولید ،افزایش
سرمایهگذاری محلی و خارجی از مهمترین اهدافی هستند که بازارچههای مرزی حول آنها
شکل گرفتهاند .در راستای این اهداس ایجاد بازارچههای مشترک مرزی تا حدودی عالوه بر
سرعت بخشیدن به تجارت در امر صادرات غیرنفتی در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی
استان نیز مؤثر بوده است و نیز کمک بزرگی در اشتغالزایی منطقه داشته است .بنا بر مسائل
فوق و با توجه به اهمیت مناطر مرزی و وجود مسائلی از قبیل تراکم کم جمعیت و پراکندگی
آن ،وجود جمعیتهای متحرک در این مناطر و کمبود زیرساختهای توسعه و ضعف
بنیان های اقتصادی ،محرومیت و توسعه نیافتگی شدید و وضعیت نامتعادل و نابرابر اقتصادی،
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اجتماعی و فرهنگی این مناطر با مناطر مرکزی به عالوه وجود قومیتهای متنوع در مناطر
مرزی و وجود ساختارهای سیاسی وابسته به قدرتهای خارجی ،همچنین تحمیل هزینههای
سنگین مادی در ایجاد امنیت و به خطر انداختن سرمایههای ملی در این مناطر و توجه
مسؤالن کشور به توجه بیش از حد به این مناطر و با عنایت به انواع فقر (اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی) در این مناطر لزوم شناسایی مسائل و مشکالت ،همچنین پتانسیلهای توسعه این
مناطر به نحو بارزی نمایان میشود .همچنین فرض بر این است که ایجاد بازارچهها عامل
مهمی در جهت ایجاد ثبات و کنترل اجتماعی به شمار میروند ،لذا اقدام سیاستی دولت در
جهت زدودن فقر و تأمین امنیت و جلوگیری از تنش و بیثباتی سیاسی در قالب ایجاد
بازارچههای مرزی و میزان موفقیت آن امری مهم تلقی میگردد .بر این اساس مسئله حفظ و
گسترش امنیت مناطر مرزی ،به ویژه در کشورهایی که دارای مرز مشترک طوالنی با
همسایگان خود هستند ،همواره مورد توجه و حساسیت مسئوالن امور بوده است و بدین منظور
راهکارهای گوناگونی اندیشیده شده است.
در برخی کشورها برای حفظ و گسترش امنیت مناطر مرزی به راهکارهای نظامیگرایانه
روی آورده و سعی نمودهاند که امنیت مرزها را از طریر تقویت نیروهای نظامی مستقر در
مرزها و کنترلهای شدید امنیتی برقرار نمایند .اما این راهکارها به علل گوناگون چندان کارآمد
نبوده و به نتایج مثبتی منجر نشدهاند .بنابراین در دهههای اخیر راهکارهای دیگری بدین
منظور مطرح شدهاند .راهکارهایی که نه بر نیروی نظامی ،بلکه بر نیروهای اجتماعی و اقتصادی
تکیه دارند .ایجاد و گسترش سطح توسعه اقتصادی  -اجتماعی در مناطر مرزی یکی از این
راهکارهای نوین است ،دیدگاه های نوین در زمینه حفظ و گسترش امنیت مناطر مرزی بر
اهمیت و ضرورت راهبرد توسعه پایدار مناطر مرزی تأکید دارند .این دیدگاهها برآنند که با
گسترش سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطر مرزی میتوان امنیت پایدار را در این
مناطر تضمین نمود .در این چهارچوب ،راهبرد توسعه پایدار مناطر مرزی مطرح شده و مورد
تأکید قرار گرفته است .به عبارت دیگر امروزه عدم کنترل و عملیات پنهان قاچاق کاال موجب
شده است تا دولتها در سالمسازی مناطر مرزنشین ،به شیوههای نوینی از همکاریهای
منطقهای هدایت شوند .این گونه همکاریها در قالب بازارچههای مشترک مرزی ،از
شناختهترین روشهای توسعه اقتصادی مناطر مرزنشین به شمار میرود که در نوع خود،
تحولی بنیادی در تولید ،اشتغال ،تثبیت جمعیت مرزنشین ،کاهش قاچاق ،افزایش سطح درآمد
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و به تبع آن ،افزایش رفاه ،شکوفایی و توسعه صنایع دستی و محلی ،کاهش حجم قاچاق کاال،
اهداس امنیتی ،از جمله تأمین امنیت اقتصادی ،ایجاد امنیت سیاسی مرزهای زمینی ،ایجاد
امنیت اجتماعی و در نهایت یک توسعه پایدار ناحیهای که از جمله اهداس این بازارچههای
مرزی بوده ،ایجاد مینماید.
بازارچههای مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم در ایجاد اشتغال و توسعه فعالیتهای
اقتصادی مطرح بوده و در طی سال های اخیر تأثیر قابل توجهی در توسعه روابط تجاری ایران
با کشورهای همسایه داشتهاند .از مزایای احداث این بازارچهها میتوان به ایجاد مزیتهای
نسبی در تولید و فعالیت های بازرگانی در دو سوی مرز ،مناسبات دو کشور و ایجاد اشتیاق در
کشورهای همسایه جهت توسعه مبادالت و بهبود روابط تجاری با ایران اشاره کرد .تأمین سطح
مطلوب اشتغال در محل استقرار بازارچهها و جمعآوری و هدایت سرمایههای راکد به سمت
تجارت و بازرگانی ،افزایش امنیت منطقه ،کاهش روند قاچاق کاال ،رشد و توسعه اقتصادی
مناطر مرزی و تأمین مایحتاج ضروری مرزنشینان از دیگر مزایای احداث بازارچهها و پایانههای
مرزی است.
بر اساس بررسی ها و مطالعات صورت گرفته ،امنیت و توسعه در مناطر مرزی با ضریب
همبستگی باال ،دارای رابطهای مستقیم و دو سویه با یکدیگر میباشند .به گونهای که مناطر
دارای شاخص های باالی توسعه اقتصادی ،از ضریب امنیتی باالتری نسبت به مناطر توسعه
نیافته برخوردارند .از آنجا که مناطر مرزی از مرکز دور میباشند و همواره با تهدید محرومیت و
حاشیه ای بودن روبرو هستند ،توجه به توسعه و امنیت مناطر مرزی و افزایش رفاه و درآمد
اقتصادی مرزنشینان از طریر فعالیتهای سالم اقتصادی ،با حمایت و سرمایهگذاری دولتها ،بر
کارکرد امنیتی مرز و مرزنشینان تأثیر مثبت دارد.
در جهت مقابله با مسائل امنیتی ،مشکالت اقتصادی و زدودن پدیدۀ قاچاق کاال در مناطر
مرزنشین ،دولت جمهوری اسالمی ایران در سال  7551به طور غیررسمی و در سال  7515به
طور رسمی اقدام به تأسیس بازارچههای مشترک مرزی نمود که در حال حاضر تعداد این
بازارچهها به  25بازارچه در سطح کشور رسیده است که استان آذربایجان غربی با داشتن هشت
بازارچه مشترک مرزی ،دارای بیشترین تعداد بازارچه در سطح کشور میباشد .این بازارچهها بر
اساس تفاهمنامههای منعقد شده بین مسئوالن کشورهای دو طرس بازارچه شکل گرفته و به
موجب این تفاهمنامهها دو کشور در نقاط مرزی یکدیگر میتوانند به انجام مبادالت در داخل
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بازارچهها اقدام نمایند .ایجاد اشتغال در مناطر مرزی ،گردش نقدینگی ،جریان داد و ستد
تجاری ،تأمین امنیت اقتصادی ،ایجاد امنیت سیاسی مرزهای زمینی ،ایجاد امنیت اجتماعی،
افزایش تولید ،افزایش سرمایهگذاری محلی و خارجی از مهمترین اهدافی هستند که
بازارچههای مرزی حول آنها شکل گرفتهاند.
با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه از تأسیس و شکلگیری بازارچه مرزی در دو شیهر سردشیت
و پیرانشهر می گذرد ،محقر در نظر دارد امنیت این دو شهر مرزی را به عنیوان یکیی از اهیداس
بازارچه مرزی بررسی و ارزیابی کند و نییز اینکیه بازارچیههیای میرزی در دو شیهر سردشیت و
پیرانشهر تا چه حد در ارتقای امنیت مناطر مرزنشین نقش داشتهاند .بازارچههای بررسی شیده
در این تحقیر بازارچه های کیله و تمرچین نام دارنید کیه بیه ترتییب در فاصیلههیای  57و 77
کیلومتری شهرستان های سردشت و پیرانشهر و در نقطه صفر میرزی بیین اییران و عیراق قیرار
گرفتهاند .این بازارچهها دو از  4بازارچۀ مرزی دایر در استان آذربایجیان غربیی بیوده و در حیال
حاضر نزدیک به دو دهه از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی این بازارچههیا مییگیذرد .حیال بیا
توجه به آنچه گفته شد ،این سؤال مطرح مییشیود :بازارچیههیای مشیترک میرزی در دو شیهر
سردشت و پیرانشهر چه نقشی در ارتقای امنیت مردم مناطر مرزنشین ایفا نمودهاند؟ ییا اینکیه
آیا بازارچه های مشترک مرزی در کاهش تنش سیاسی و ایجیاد امنییت اجتمیاعی ،اقتصیادی و
سیاسی مناطر مرزنشین تأثیر مثبتی داشتهاند؟ پژوهش حاضر با احساس ایین ضیرورت انجیام
گرفته و در آن سعی گردیده است تا میزان اثرگیذاری ایین بازارچیههیا بیه عنیوان ییک پدییده
اقتصادی بر متغیرهای امنیتی (امنیت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی) ارزیابی گردد.

فرضیههای تحقیق
فرضیۀ اصلی تحقیق
 به نظر میرسد استقرار بازارچه های مشترک مرزی کیله و تمرچین توانسته است تأثیر
مثبتی در ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطر مرزی سردشت و پیرانشهر داشته
باشد.
فرضیههای فرعی:
 به نظر میرسد بازارچههای مشترک مرزی در افزایش امنیت اقتصادی منطقه تأثیر
مثبتی داشتهاند؛
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 به نظر میرسد بازارچههای مشترک مرزی در افزایش امنیت اجتماعی منطقه تأثیر
مثبتی داشتهاند؛
 به نظر میرسد تشکیل بازارچهها در ادامه سکونت مرزنشینان در نقاط مرزی و
جلوگیری از مهاجرت آنان تأثیر مثبت داشته است؛
 به نظر میرسد ایجاد بازارچههای مشترک مرزی در کاهش حجم اقتصاد غیررسمی و
سالمسازی مبادالت مرزی تأثیر مثبتی داشتهاند؛
 به نظر میرسد استقرار بازارچههای مشترک مرزی در ارتقای شغلی و افزایش اشتغال
غیرمستقیم(حمل و نقل بار و مسافر ،عملیات بارگیری ،مغازهها ،امور خدماتی و )...
مرزنشینان تأثیر مثبتی داشتهاند؛
 به نظر میرسد استقرار بازارچه های مشترک مرزی در افزایش درآمد مرزنشینان تأثیر
مثبتی داشتهاند؛
 به نظر میرسد استقرار بازارچههای مشترک مرزی در تأمین کاالهای مورد نیاز
مرزنشینان تأثیر مثبتی داشتهاند.

پیشینۀ تحقیق
رحیمی ( )7547در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنیوان «بازتیاب فضیایی تحیول کیارکرد
مرز» به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده که بازگشیایی میرز جلفیا چیه تیأثیرات فضیایی در
محدودۀ شهرستان جلفا به دنبال داشته است؟ پس از تجزیه و تحلیل سؤال پژوهش این نتیجیه
حاصل شد که بازگشایی مرز جلفا در توسعه کالبدی شهر جلفا ،توسعه شیبکههیای ارتبیاطی و
حمل و نقل ،تغییر ساختارهای سیاسی فضا ،توسعه ساختارهای اقتصادی (صنعت ،کشیاورزی و
خدمات) و تحول در کارکرد امنیتی نیروهای امنیتیی نیروهیای انتظیامی و مرزبیانی شهرسیتان
جلفا مؤثر بوده است.
جمال عبداهللپور( )7548در پایاننامه کارشناسی از دیدگاه انسانشناختی به پدیدۀ تجارت
مرزی در روستاهای مرزنشین شهرستان سردشت پرداخته است .در این تحقیر تجارت مرزی
مهمترین شیوۀ معیشتی در مناطر روستایی مورد مطالعه تلقی شده است .رحمانی فضلی و
سعیدی ( )7508در پژوهشی با عنوان «پیوستگی توسعه و امنیت مناطر مرزی؛ جستاری در
مفهومشناسی» خصوصیات و امکانات فرهنگی  -اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ایران را برشمرده
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است که به لحاظ درونی و بیرونی با شرایط متنوعی روبرو است که این شرایط به لحاظ توسعه
و امنیت ،فرصتهایی را پیش رو قرار میدهد ،اما در عین حال زمینهساز پارهای
دلمشغولیهای جدی هم بوده است .این پژوهش سعی دارد تا با بررسی اهمیت و جایگاه
عرصه های سکونتگاهی مناطر مرزی ،بر پیوستگی توسعه و امنیت در این گونه مناطر تأکید
ورزد .روششناسی این مقاله به لحاظ نظری بر ضرورت اتخاذ برنامهریزی فضایی و رویکرد
توسعه یکپارچه بوده است.
عندلیب و مطوس ( )7544در پژوهشی با عنوان «توسعه و امنیت در آمایش مناطر مرزی
ایران» ضمن تبیین جایگاه آمایش مناطر مرزی در نظام برنامهریزی کشور ،شناخت عناصر و
مؤلفههای آن ،چگونگی ارتباط این عناصر با دیگر عناصر نظام برنامهریزی کشور و شناخت
اهمیت و ضرورت پرداختن به آمایش مناطر مرزی را مورد توجه قرار میدهد .نتیجۀ این
پژوهش نشان می دهد که توسعه و امنیت در مناطر مرزی الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
همچنین ،شدت عدم تعادل منطقه ای میان مناطر مرزی و مناطر داخلی در ایران بر توسعه
ملی تأثیرگذار است .علمدار و همکاران ( )7505در پژوهشی با عنوان «تحلیل نقش بازارچههای
مرزی در گسترش امنیت مناطر مرزی (نمونۀ موردی :بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان
سربیشه خراسان جنوبی)» به بررسی تأثیر بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه بر امنیت مناطر
مرزی مزبور پرداختهاند .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که با فعالیت بازارچه مرزی
ماهیرود سربیشه از میزان قاچاق سوخت ،کاال و قاچاق مواد مخدر به نحو چشمگیری کاسته
شده است .از سویی فعالیت این بازارچه منجر به تحکیم روابط سیاسی ،اقتصادی و امنیتی دو
استان خراسان جنوبی و والیت فراه افغانستان و در نهایت منجر به بهبود توسعه و امنیت در
مناطر مرزی این استان شده است.
کریمی و وفایی ( )7505در پژوهشی با عنوان «امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطر
مرزی (مطالعه موردی :شهر مریوان)» سعی دارند که با معرفی توسعه پایدار مناطر مرزی با
عنوان راهبرد اساسی حفظ و گسترش امنیت مناطر مرزی به بررسی مناطر مرزی مریوان بر
اساس این دیدگاه بپردازد .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعه پایدار ارمغان امنیت و
امنیت پایدار ارمغان توسعه است و امکانات در منطقه مطابر الگوی مناسب توزیع نشده و در
جهت تحقر توسعه پایدار نمیباشد .الیاسی و احمدپور ( )7507در پژوهشی با عنوان «نقش
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بازارچههای مرزی بر امنیت منطقهای (مطالعۀ موردی :بازارچه مرزی باشماق مریوان)» به
تجزیه و تحلیل سؤال پژوهش که «آیا توسعه بازارچه مرزی میتواند در امنیت منطقه تأثیرگذار
باشد؟» پرداختند که با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی و مطالعات کتابخانهای و میدانی
(پرسشنامه و مشاهده) در منطقه باشماق مریوان و انجام مصاحبه با مسئوالن منطقه به این
نتیجه رسیدند که توسعه بازارچه باشماق مریوان در امنیت منطقه تاثیرگذار است.

معرفی اجمالی بازارچههای مورد بحث :مشخصات و امکانات
بازارچه مشترک مرزی ”تمرچین“ پیرانشهر
این بازارچه در  77کیلومتری شهرستان پیرانشهر در نقطه مشترک مرزی بین ایران و عیراق در
محل روستای تمرچین واقع گردیده که به دلیل حساسییت جغرافییایی ،اقتصیادی و امنیتیی از
اهمیت ویژهای برخوردار است و به همین دلیل در زمره بازارچههای امنیتی اسیتان قیرار گرفتیه
است و سهمیه پیمان ارزی آن  59میلیون دالر میباشید .ایین بازارچیه در سیال  7518افتتیاح
گردید و با داشتن مساحتی برابر  52999متر مربیع دارای  55غرفیه اسیت .ایین بازارچیه دارای
ساختمان اداری ،بانک ،سیالن غیذاخوری ،باسیکول ،آب و بیرق و تلفین اسیت .عمیده کاالهیای
صادراتی این بازارچه عبارتند از :سیمان ،صنایع فلزی ،میلگرد ،میواد غیذایی ،بیسیکویت ،لیوازم
برقی ،لوازم صنعتی ،مصالح ساختمانی ،سیب درختی ،آلو ،هلو ،فرش ماشیینی ،نوشیابه ،شیشیه
و ،...عمده کاالهای وارداتی نیز عبارتند از :ماشین آالت سینگین و قطعیات و لیوازم آنهیا ،لیوازم
صوتی و تصویری ،جاروبرقی و سایر لوازم خانگی .با عنایت بیه مییل خریید کاالهیای ایرانیی در
شمال عراق و با توجه به تسهیالت ایجاد شده در مرز تمرچین پیرانشهر ،در حال حاضر به طیور
متوسط روزانه حدود  599کامیون کاالی ایرانی از طریر این مرز به عیراق صیادر مییگیردد .بیا
توجه به تحویل و تخلیه بارها در محوطه بازارچه به همیین تعیداد یعنیی  599کیامیون عراقیی
جهت تخلیه و بارگیری کاالهای صادراتی مزبور به سمت بازارچه ایرانی وارد مییشیوند .بیا ایین
اوصاس به طور متوسط روزانه جمعاً  899دستگاه کامیون اعم از کامیونهای ایرانی و عراقیی بیه
این بازارچه وارد میشوند .با عنایت به آمار و ارقام موجیود و مقایسیههیای انجیام شیده از نظیر
ارزشی ،از کل صادرات بازارچهای کشیور  70/4درصید آن مربیوط بیه صیادرات بازارچیه میرزی
تمرچین پیرانشهر بوده که از نظر حجم و ارزش در بین بازارچههای مرزی کشور رتبه نخست را
به خود اختصاص داده است (سعیدی.)08-02 :7505 ،
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بازارچه مشترک مرزی”کیله“ سردشت
این بازارچه در سال  7512افتتاح گردید و آخرین و جنوبیترین بازارچیهای اسیت کیه در میرز
مشترک جمهوری اسالمی ایران و عراق در محل روستای کیله واقع گردیده است .ایین بازارچیه
با شهرستان سردشت  78کیلومتر فاصیله دارد و فاصیله آن تیا اولیین شیهر آن سیوی میرز 75
کیلومتر است .بازارچه سردشت نیز همانند بازارچه تمیرچین بازارچیه امنیتیی اسیت و سیهمیه
پیمان ارزی آن  59میلیون دالر میباشد.
این بازارچه با داشتن مساحتی برابر با  5999متر مربع دارای  85غرفه بوده و در حال حاضر
 0تعاونی با  5529نفر عضو به صورت پیلهوری و انفرادی در آن مشغول فعالیت میباشند.
بازارچه سردشت دارای ساختمان اداری ،سالن غذاخوری و نمازخانه است.
عمده کاالهای صادراتی این بازارچه عبارتند است از :مواد غذایی ،مصالح ساختمانی ،ظرس
پالستیکی ،صنایع دستی از قبیل فرش و مصنوعات چوبی.
عمده کاالهای وارداتی نیز عبارتند است از :لوازم خانگی صوتی و تصویری ،جاروبرقی ،لوازم
یدکی ،ماشین آالت سبک و سنگین ،دستگاه کپی و ( ...همان.)02 -7505:05 ،

مبانی نظری تحقیق
اهداف تشکیل بازارچههای مشترک مرزی
تأسیس بازارچههای مرزی و توسعه مبادالت از طریر این واحیدها عمیدتاً بیه اسیتناد میاده 77
قانون مقررات و صادرات (ماده  77قانون مقررات صادرات و واردات به دولت وقت اختیار مییداد
با تشخیص مصلحت و رعایت اولویتهایی مانند اسیتعدادهای محلیی ،ضیرورت و مییزان ایجیاد
اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار نسبت به تأسیس بازارچههای میرزی اقیدام
نماید) ( قانون مقررات صادرات و واردات .)40:7588 ،و با اولویت دادن به هدسهای زیر صیورت
گرفته است:
 -7ایجاد زمینههای اشتغال؛
 -5تأمین نیازهای کاالیی مردم مرزنشین؛
 -5کاهش قاچاق مرزی؛
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 -2تثبیت جمعیت مرزنشین در نواحی مرزی و در این راستا افزونسازی ضریب امنیت در
نقاط راهبردی؛
 -5رونر بخشیدن به اقتصاد مناطر مرزنشین؛
 -1وقوس بر امکانات بالقوه تجاری کشورهای همسایه و گشودن باب مراودات با آنها.
جدا از اهداس ذکر شده ،وزارت کشور در تاریخ  7517/79/54گزارشی را در خصوص علل
توجیه ایجاد بازارچههای مرزی در مناط ر مختلف کشور به هیأت وزیران ارائه داد که از خالل
آن میتوان به برخی دیگر از اهداس عمده ایجاد بازارچههای مرزی مانند جلوگیری از مهاجرت،
اهداس امنیتی ،اهداس اجتماعی ،فراهم آوردن زمینههای مناسب برای شکوفایی و توسعه صنایع
دستی و محلی ،کاهش حجم قاچاق کاال و ...به عنوان اهداس تأسیس بازارچههای مرزی قلمداد
شدهاند (وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بیتا.)2-0 :7512 ،

دیدگاههای راجع به امنیت و توسعه در مناطق مرزی
دولت های ملی همواره درصدد استقرار امنیت داخلیی بیرای حفیظ و پیشیرفت نظیام هسیتند.
تردیدی نیست که بدون وجود امنیت ،هییچ برنامیهای در کشیور قابیل اجیرا نیسیت .شیکوفایی
اقتصاد کشور ،سرمایه گذاری ،طراحی برای توسعه ،برنامهرییزی طیرحهیای رفیاهی و هیر گونیه
فعالیتی که به زمینه آرام و مطمئن در سطوح مختلف جامعه نیاز داشته باشید ،همیه و همیه در
گروی تأمین امنیت است .در واقع امنیت در زمره اهداس ،منیافع و ارزشهیای اصیولی و پاییدار
جامعه است (کاظمی .)771 :7515 ،هر کشوری برای تضمین امنیت خارجی نیاز به حد معینی
از ثبات سیاسی و امنیت داخلی دارد .این امر خود تا حیدود زییادی مسیتلزم توسیعه اقتصیادی
است .عقبماندگی و عقبافتادگی های اقتصادی در واقع نوعی نیاامنی اسیت؛ زییرا موجیودیتش
بحران داخلی و ترغیب مداخالت خارجی است (مصلی.)28 :7545،
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جدول  :6سه دیدگاه راجع به امنیت و توسعه در مناطق مرزی

دیدگاه اول

دیدگاه دوم

دیدگاه سوم

تقدم امنیت بر
توسعه

تقدم توسعه بر
امنیت

درک متقابل
توسعه و امنیت

این نگرش قائل به انجام توسعه در بستر «امنیت» در مناطر مرزی
میباشد .بر این اساس نخست باید امنیت برقرار باشد تا در مرحله
دوم توسعه صورت گیرد(حافظنیا.)25 :7547 ،
این نگرش معتقد به تحقر امنیت از طریر توسعه است .محور
اعتقاد بر این نظریه استوار است که از طریر توسعه میتوان به
امنیت رسید( عندلیب.)705 :7549 ،
در این نگرش ،عقیده غالب بر آن نیست که امنیت و توسعه بر
یکدیگر مقدماند ،بلکه ارتباط همعرض و همسنگ توسعه و امنیت
برای آن حایز اهمت است( عندلیب.)75 :7510 ،
منبع( :نگارندگان)

همان گونه که در جدول باال مشاهده میکنید ،موافقان دیدگاه اول (تقدم امنیت بر توسعه)
امنیت را شرط الزم و اساسی برای توسعه میدانند .معتقدان به این دیدگاه با برتری امنیت،
توسعه را ابزار تحقر امنیت میدانند ،اما معتقدان به دیدگاه دوم (تقدم توسعه بر امنیت)،
اولویت اصلی را توسعه میدانند و برای امنیت اولویت دومی قائل میشوند ،محور دیدگاه دومی
بر این عقیده استوار است که توسعهنیافتگی عامل اصلی ناامنی است .بر این اساس برای تحقر
امنیت در مناطر مرزی ابتدا باید توسعه به آن مناطر وارد شود و سپس نتایج توسعه ،در تحقر
و استقرار امنیت کمک کند .به طور کلی میتوان از توسعه به عنوان ابزار برقراری امنیت در این
مناطر استفاده کرد ( عندلیب .)705 :7549 ،دیدگاه سوم (درک متقابل امنیت و توسعه)؛
معتقدان به این دیدگاه ،امنیت و توسعه را همتراز ،همسنگ و در ارتباط با یکدیگر میدانند که
از این لحاظ نسبت به دو دیدگاه قبلی جامعتر و ارجحیت بیشتری دارد .بر اساس این دیدگاه و
همچنان که در شکل  7مشاهده میکنید میتوان گفت که امنیت و توسعه در مناطر مرزی با
ضریب همبستگی باال رابطهای مستقیم ،متقابل و دوسویه با یکدیگر دارد .به عبارت دیگر
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توسعه و امنیت تأثیرات متقابلی در مناطر مرزی بر هم دارند؛ به گونهای که هر اقدامی در
فرآیند تحقر توسعه و رفاه ساکنان مناطر مرزی تأثیرات مستقیمی بر فرآیند تحقر امنیت آن
منطقه و به تبع آن امنیت ملی دارد و بر عکس (همان.)705-701 :7549،

شکل  :6روابط متقابل امنیت و توسعه (احمدیپور و دیگران)22 :6381 ،

از این رو با ت وجه به اهداس و نتایجی که از پژوهش حاضر به دست آمده است ،این دیدگاه
(درک متقابل توسعه و امنیت) با موضوع پژوهش سنخیت و همخوانی بیشتری دارد و نگرش
مناسبی برای موضوع پژوهش است.

آمایش سرزمین و جایگاه بازارچههای مرزی در آن
تردیدی نیست که یکی از مهمترین و اثرگذارترین مفروضات بر طرح آمایش سیرزمین ،موضیوع
چگونگی مناسبات کشور با سایر کشورها و نقش جایگاه آن در مقیاس بینالمللیی اسیت .بیدون
داشتن یک دیدگاه مشخص نسبت به روابط اییران و چگیونگی مناسیبات اقتصیادی و فرهنگیی
کشور با سایر کشورها (به ویژه کشیورهای منطقیه) طیرح آمیایش سیرزمینی نمییتوانید دارای
تحولآفرینی مورد انتظار باشد .آمایش مناطر مرزی عبارت است از سازماندهی فضیایی منیاطر
مرزی که به منظور بهره برداری مطلوب و مناسب از مزیتهای ایین منیاطر در راسیتای منیافع
ملی و در چارچوب توسعه و امنیت کشور .شایان ذکیر اسیت ایین امیر از طرییر توزییع بهینیه
جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی مناطر مرزی امکانپذیر خواهد بود؛ بیه گونیهای کیه هیر
یک از این مناطر با قابلیتها ،نیازها ،محدودیتها و تهدیدات مربوط به امنیت و دفیاع در آن از
طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،نظامی و امنیتی برخوردار است و امکیان رشید
مادی و معنوی را برای ساکنان این مناطر فراهم سازد.
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برای پیشبرد امر برنامهریزی و توسعه منطقهای ،آمایش سرزمین وظایف زیر را عهدهدار است:




تهیه طرحهای توسعه و عمران منطقهای و ناحیهای با تأکید بر برنامهریزیهای یکپارچه توسعه
شهری و روستایی؛
حفظ و نگهداشت جمعیت در محیطهای روستایی ومحروم مرزی متناسب با توانهای محیطی
از طریر توسعه بخشهای نوین اقتصادی و ایجاد حرفههای جدید.
هدسهای برنامهریزی آمایش سرزمین دربارۀ توسعه پایدار و وضع زندگی همگن ایجاب
میکند که عالوه بر توجه به کارکردهای شهری ،امکانات مردمی هم که در مناطر مرزی و
محروم به سر میبرند ،بهبود یابد .در دهههای اخیر بسیاری از این مناطر بر اثر ایجاد تنوع در
ساختارهای اشتغال آنها و استقرار بنگاههای جدید صنعتی و خدماتی ،توسعه بسیار مثبتی
داشتهاند .در مواردی وضع زیرساختها نیز بهتر شده و عدۀ زیادی را ماندگار در آن نواحی
کرده است .با این حال هنوز در حاشیه مرزها مناطقی هستند که جمعیت خود را از دست
میدهند .آمایش سرزمین توجه خاصی با این نواحی دارد (توفیر )555 :7548 ،از جمله
گام های مشخص که برای حل مشکالت و ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت در مناطر مرزی
برداشته شده ،ایجاد بازارچههای مشترک مرزی با کشورهای همسایه بوده است.
با توجه به مباحر فوق جایگاه بازارچههای مرزی را در برنامهریزی آمایش کشور میتوان به
صورت زیر بیان کرد:
 -7بازارچههای مشترک مرزی به واسطه عملکرد فراملی تأثیر به سزایی در برنامهریزی
کالبدی مناطقی از دو سوی مرز ،و مربوط به دو کشور همجوار دارد؛
 -5حمل و نقل و ترانزیت کاال به سمت داخل و خارج شبکه ارتباطی و مواصالتی دو کشور را
تحت تأثیر قرار میدهد؛
 -5با توجه به نقش مهم بازارچهها در ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت ،گام مثبت و مهمی در
برنامهریزی کشور محسوب میگردد ( فخرفاطمی.)55-55 :7545،

تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریه مرکز  -پیرامون
با بررسی اجمالی مناطر مرزی در مقایسه با مناطر مرکزی کشیور مییتیوان بیه شیاخصهیای
عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطر مرزی ،دوری از قطبهای صنعتی – اقتصیادی ،قیرار

تحلیلی بر نقش بازارچههای مشترک مرزی در ارتقای امنیت662 / ...

گرفتن در حاشیه و پیرامون و همچنین توسیعهنییافتگی در ابعیاد مختلیف اجتمیاعی ،سیاسیی،
اقتصادی و فرهنگی نسبت به مناطر مرکز کشور است .این مدل ،نظام فضیایی را بیه دو بخیش
مرکز و پیرامون تقسیم میکند و شکلگیری این روند را ناشی از فرآیند تیاریخی مییدانید؛ بیه
طوری که باز شدن اقتصادها به بازارهای جهانی با پیشرفتهای فناوری در زمینۀ حمل و نقیل و
ارتباطات ،توسعۀ نابرابر مناطر را تسریع کرد (ارکیوت .7)4:7001 ،منیاطقی کیه دارای شیرایط
اولیۀ بهتری مانند نیروی کار ماهر ،منابع طبیعی ،ارزش زمینیی ارزان و از نظیر جغرافییایی بیه
مناطر پیشتاز و مرکزی نزدیکتر بودهاند ،سریعتیر از دیگیر منیاطر ،توسیعه پییدا کیردهانید و
تفاوتهای اقتصادی ی اجتماعی میان مناطر بیشتر شدند .در حالی که منیاطر مرکیزی ،مراکیز
اقتصادی و تصمیمگیری شدند ،مناطر مرزی (پیرامون) ،بیشتر در حال رکود قرار گرفتهاند .این
شرایط در ساختار فضایی سرزمین به شکلگیری الگوی مرکزیی پیرامیون منجیر گردییده اسیت
(ارکوت و اوزگن .5.)55:5995 ،الگیوی مرکزیی پیرامیون عبیارت اسیت از :دوگیانگی در سیاختار
اقتصادی و توسعۀ فضایی میان مناطر .این شیرایط تحیت تیأثیر قطبیی شیدن اقتصیادی قیرار
میگیرد که ناگزیر به قطبی شدن جغرافیایی منجر میشود که به وسیلۀ افزایش سرمایهگیذاری
در مناطر خاص به وجود میآید(کوپس .5)285:5997 ،این پیرامونی نه تنهیا در اقتصیاد ،بلکیه
در مفهوم فضیایی نیز صادق است .مناطقی که دارای ساختیار اقتصادی قیویتیر ،دسترسیی بیه
بازارهای جهانی و ارتباطات حمل و نقل بهتر و ارزانتر تغذیه میباشیند ،دارای شیرایط مناسیب
8
مرکزی شدن بودند (لینکر)7001 :79 ،
مرکز ،اغلب مکانی است که روندها و نوآوریها در آن به وجود آمده و توزیع میشوند .به
عالوه ،دروازه هایی هستند که از طریر آنها ،کشورها با بازارهای جهانی ارتباط پیدا میکنند.
نظم اقتصادی امروزی ،فرصتهای زیادی برای غلبه بر نابرابریهای منطقهای در اقتصاد کشور
قرار نمیدهد .نواحی پیرامونی که میتوانند خود را با شرایط جدید دنیا وفر دهند ،میتواند
مانند نواحی مرکز رشد کنند .البته این شرایط بر کل نواحی پیرامونی که دارای اقتصاد ضعیف و

1. Erku.
2. Erkut & ozgen.
3. Copus.
4. Linneker
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متکی به بخش کشاورزی هستند ،صدق نمیکند (کوپس.)284:5997 ،
مرزهای بین المللی کشورها ،یکی از موانع در برابر بهبود مناطر پیرامونی هستند؛ زیرا به
دلیل وجود مرزها الگوی فضایی جدا شدهای دارند .عالوه بر این ،نبود زیرساختهای حمل و
نقل مناسب در مناطر پیرامونی و مرزی ،پیشرفت این مناطر را کاهش میدهد .به اعتقاد
بسیاری از صاحبنظران ،فرآیند یکپارچگی و همکاریهای بین مرزی ،نظم اقتصادی و توسعۀ
فضایی مناطر مرزی را تغییر میدهد .شهرهای نواحی مرزی که اغلب در مناطر پیرامونی قرار
دارند و به لحاظ اقتصادی ،شرایط نامساعدی دارند ،بر اثر همکاریهای بین مرزی ،این شهرها
نقطۀ ارتباط کشورها با یکدیگر از نظر زیرساختهای حمل و نقل و سرمایهگذاریهای ارتباطی
عمل میکنند .همکاری بین مرزی ،موجب رونر و جمعیتپذیری و جذب سرمایهگذاریها در
این شهرها میگردد و اهمیت راهبردی این شهرها و تبدیل شدن آنها را به مراکز اقتصادی
آشکار میسازد و تصمیم گیران سیاسی را به تجدید نظر در روابط خود با این شهرهای مرزی و
پیرامونی وادار می کند تا زمینۀ توسعه و رشد این شهرها و مناطر پیرامونی را فراهم سازد .در
واقع ،این شهرها ،به عنوان دروازههای اصلی ورودی کشورها به نواحی بینالمللی هستند و
میتوانند به مناطر ارتباطی مهمی بدل شوند (واندروین.7)27:7002 ،
در ارتباط این نظریه با بازارچهها نکاتی چند قابل اهمیت است ،از جمله:
 -7مرزها به دلیل واقع شدن در مناطر پیرامونی و دور از مرکز اوالًمورد بیتوجهی کامل قرار
میگیرند؛ زیرا امکان بهره برداری از منابع آنها کمتر از مناطر نزدیک به مرکز است .ثانیاً به
دلیل بی توجهی ،حداقل منابع موجود این مناطر نیز به سوی مناطر مرکزی یا مناطر نزدیک
به آن تمایل مییابند؛
 -5به دلیل تأخیر ،تأثیرپذیری و بهرهبرداری مناطر مرزی از مرکز منطقه ،سرعت
توسعهیافتگی در مناطر مرزی به کندی صورت میگیرد؛
 -5نواحی مرزی به واسطه انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی و ...تفاوتهای فاحشی در
سطح برخورداری از رفاه و توسعه با مراکز عمده جمعیتی دارند که این تفاوتهای عمده منجر
به گسست این دو ناحیه و ایجاد یک رابطه استثماری به نفع مرکز میشود .اما با ایجاد
1.Van der veen.
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بازارچه های مشترک در نقطه صفر مرزی که سبب ایجاد روابط تجاری و فرهنگی بین
مرزنشینان دو سوی مرز میشود؛ شرایط جدیدی در منطقه مهیا گشته که زمینهساز رفاه و
توسعه این منطقه میگردد؛ به این صورت که:
الف) به منظور احداث بازارچههای مرزی دولت ملزم به سرمایهگذاری مناسب جهت ایجاد
تأسیسات مربوط به بازارچهها در ابعاد تجاری ،گمرکی ،رفاهی و ..میباشد؛
ب) جهت ایجاد کشش و انگیزه برای جمعیتهای مرزنشین دو سوی مرز ،دولت ملزم به
ایجاد زیر ساختهای مناسب از قبیل راه ،ارتباطات ،امکانات رفاهی -بهداشتی و ...میباشد؛
ج) با توجه به اینکه در محدوده بازارچه و دروازه گذر مرزی اتباع خارجی تردد مینمایند و
میزان سطح توسعه یافتگی مناطر مورد قضاوت و ارزیابی و مقایسه با شرایط حاکم بر آن سوی
مرز توسط آنان قرار میگیرد ،دولت جهت ایجاد برتری در رقابت موجود ،خود را ملزم به
رسیدگی جهت تقویت شاخص های توسعه در این محدوده مرزی دانسته و به آن مبادرت
میورزد.
مجموعه موارد فوق الذکر مبین توجه ویژه دولت و مراکز جمعیتی به سوی ناحیه مرزی
می باشد که بر اساس آن رابطه نوینی بین مرکز و پیرامون برقرار میشود که با شرایط قبل
کامالً متفاوت است و منجر به ایجاد همگرایی ،تثبیت جمعیت ،توسعه و رفاه همگانی شده که
در این صورت نگاه جمعیت مرزنشین به جای نگاه به خارج به سمت نگاه به درون و همگرایی
معطوس میگردد (فخرفاطمی.)58-55 :7545،

روششناسی
تحقیر حاضر از نظر هدس کاربردی و از حیر روش پیمایشی میباشید .از آنجیایی کیه در ایین
تحقیر هدس بررسی نقش بازارچههای میرزی در ارتقیای امنییت اجتمیاعی مرزنشیینان اسیت،
تحقیر مورد نظر توصیفی از نیوع همبسیتگی مییباشید .روش گیردآوری اطالعیات ترکیبیی از
روشهای میدانی و کتابخانهای است .بدین ترتییب کیه بیرای تیدوین ادبییات تحقییر ،تنظییم
چارچوب نظری و مدل عملیاتی از روش کتابخانهای و برای پاسخگویی به سؤاالت میورد نظیر و
آزمون فرضیههای تحقیر از روش میدانی استفاده شده است .کسیب اطالعیات در میورد نمونیه
آماری به شیوه میدانی و از طریر پرسشنامه انجیام گرفتیه اسیت .همچنیین تجزییه و تحلییل
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دادهها در دو مرحله صورت گرفته است ،در مرحله اول که تجزیه وتحلیل توصیفی است ،دادهها
جمعآوری به صورت جداول آمارتوصیفی و نمودار ترسیمی ستونی ارائیه شیده و در مرحلیه دوم
تجزیه و تحلیل استنباطی میباشد که از تکنیک آزمون ضیریب همبسیتگی پیرسیون ،فرضییات
تحقیر مورد آزمو ن قرار گرفته است و در هر مرحلیه بیه منظیور تجزییه و تحلییل اطالعیات از
نرمافزار  spssاستفاده گردیده است .به عبارت دیگر روش پژوهش میورد اسیتفاده روش کمیی و
پیمایشی است و ابزار مورد استفاده پرسشنامه (باز و بسته) است .سؤاالت با توجه بیه ماهییت و
هدس آنها به سؤاالت چند گزینهای در یکی از سطوح اندارهگییری اسیمی ،رتبیهای و فاصیلهای
طراحی گردیدهاند.

روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات و مدلهای آماری مورد استفاده
برای تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها و سؤاالت اساسی تحقیر در دو سطح اطالعیات
حاصله تحلیل شده است:
 -6در سطح توصیفی :از آنجایی که این تحقیر بیشتر جنبۀ توصیفی دارد ،سعی شده
تأثیر بازارچههای مرزی بر روی هر یک از شاخصههای رفاه به صورت جداول توزیع فراوانی و
نمودارهای مربوط به هر یک از شاخصه به تفکیک نشان داده شود .در این سطح عمدتاً از آمار
توصیفی و روشها و تکنیکهای خاص آن نظیر میانگین ،میانه ،مد ،واریانس و  ...بهرهبرداری
شده است؛
 -2در سطح تحلیلی :در این سطح برای تحلیل روابط بین متغیرها از آزمونهای آماری
مناسب نظیر مقایسه میانگین ها ،کای اسکوار و در صورت لزوم ضرایب همبستگی مربوط به هر
یک از سطوح سنجش متغیرها استفاده شده است.

جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری مشتمل بر کلیه پیله وران ،بازرگانان و سایر دست انیدرکاران بازارچیههیای میرزی
است که کارت پیلهوری یا بازرگانی دریافت داشته اند و بیه فعالییت در بازارچیه مشیغولند .کیل
جامعه آماری ما  5904نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه ما  709نفیر انتخیاب
شد .همچنان که در جدول  5قابل مشاهده است ،در ابتدای پرسشنامه ،سؤاالتی از قبییل سین،
میزان تحصیالت ،قومیت ،وضیعیت تأهیل ،وضیعیت بیومی بیودن و محیل تولید از پاسیخگویان

تحلیلی بر نقش بازارچههای مشترک مرزی در ارتقای امنیت626 / ...

پرسیده شد و توزیع فراوانی سؤاالت در جدول زیر به نمایش درآمده است.
جدول :2توزیع فراوانی سؤاالت زمینه
گروه
سنی

فراوانی

میزان
تحصیالت

فراوانی

قومیت

فراوانی

وضعیت

فراوانی

تأهل

وضعیت
بومی بودن

فراوانی

محل
تولد

فراوانی

 72تا
 58سال

54

بیسواد

55

کرد

782

مجرد

25

خیر

25

شهر

04

 52تا
 58سال

09

ابتدایی و
راهنمایی

84

ترک

58

متأهل

751

بلی

755

روستا

44

85

دبیرستان

85

فارس

0

کل

709

بیپاسخ

2

 52تا
 88سال

بی-
پاسخ

8

 82تا
 28سال

70

دیپلم و فوق
دیپلم

25

عرب

7

*

*

کل

709

کل

709

 22تا
 58سال

5

لیسانس و
باالتر

57

بیپاسخ

7

*

*

*

*

*

*

بیپاسخ

8

کل

709

کل

709

*

*

*

*

*

*

کل

709

*

منبع :نگارندگان

اعتبار و پایایی
در تحقیر حاضر ابتدا بر روی  89نمونه ،پیش آزمون (پریتست) صورت گرفت .بدین صورت کیه
پرسشنامه تهیّه شده را در بین این نمونهها توزیع نمودیم و از آنها خواستیم تا به سؤاالت مطرح
شده پاسخ گویند .بر اساس اطالعات به دست آمده اعتبار و رواییی تحقییر میورد بررسیی قیرار
گرفت که نتایج آن به شرح زیر است:
اعتبار
در این تحقیر برای سنجش اعتبار متغیرها از اعتبار سازهای از طریر تحلیل عاملی استفاده
گردید .در رواسازی تحلیل عاملی ،روشی قدرتمند و اجتنابناپذیر است .تحلیل عاملی روشی
است که با مشخص کردن اینکه کدام وسیلههای اندازهگیری در کنار هم قرار میگیرند (یعنی
یک چیز را اندازه میگیرند و تعیین روابط بین خوشههایی از وسیلههای اندازهگیری که با هم
قرار میگیرند) تعدادی زیادی از این وسیلهها را به تعداد کمتر کاهش میدهد.
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روایی
جدول :3جدول روایی متغیرهای تحقیق محاسبه شده با آلفای کرونباخ
متغیرها

مقدرا آلفای کرونباخ

اشتغال غیرمستقیم

9/472

میزان تأمین کاال

9/117

امنیت اقتصادی

9/510

امنیت اجتماعی

9/480

تأثیر بازارچه بر جلوگیری از مهاجرت

9/451

قاچاق کاال

9/110

یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از رگرسیون  1فرضیه تحقیر در قالب چند جدول ذیل ارائه میگردد:
جدول  :4نتایج رگرسیونی فرضیات تحقیق به ترتیب میانگین
فرضیات

میانگین

انحراف معیار

تعداد

بازارچههای مشترک مرزی در افزایش امنیت اقتصادی
منطقه تأثیر مثبتی داشتهاند.

5.59

7.97249

709

به نظر میرسد بازارچههای مشترک مرزی در افزایش
امنیت اجتماعی منطقه تأثیر مثبتی داشتهاند.

5.55

7.57905

709

تشکیل بازارچه ها در ادامه سکونت مرزنشینان در نقاط مرزی
و جلوگیری از مهاجرت آنان تأثیر مثبت داشته است.

5.57

./55987

709

ایجاد بازارچههای مشترک مرزی در کاهش حجم
اقتصاد غیر رسمی و سالمسازی مبادالت مرزی تأثیر
مثبتی داشتهاند.

5.82

7.91772

709

تحلیلی بر نقش بازارچههای مشترک مرزی در ارتقای امنیت623 / ...
فرضیات

میانگین

انحراف معیار

تعداد

استقرار بازارچههای مشترک مرزی در ارتقای شغلی و
افزایش اشتغال غیرمستقیم(حمل و نقل بار و مسافر،
عملیات بارگیری ،مغازهها ،امور خدماتی و )...مرزنشینان
تأثیر مثبتی داشتهاند.

5.12

./04784

709

استقرار بازارچههای مشترک مرزی در افزایش درآمد
مرزنشینان تأثیر مثبتی داشتهاند.

5.09

./82559

709

استقرار بازارچههای مشترک مرزی در تأمین کاالهای
مورد نیاز مرزنشینان تأثیر مثبتی داشتهاند.

5.29

7.99245

709

همچنان که در جدول فوق مشاهده میشود ابتدا تأثیر بازارچه در افزایش درآمد مرزنشینان
قابل مشاهده است و بعد از آن به ترتیب تأثیر بازارچه و درآمد ناشی از آن بر افزایش اشتغال
غیرمستقیم ،امنیت اجتماعی منطقه ،امنیت اقتصادی منطقه ،کاهش حجم اقتصاد غیررسمی،
جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان و تأمین کاالهای مورد نیاز قابل مشاهد است .بر این اساس
تأثیر بازارچه بر درآمد مرزنشینان ،افزایش اشتغال و امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی دارای
باالترین دارای باالترین میانگین هستند و بیشترین تأثیر را از استقرار بازارچه گرفته اند.
جدول  :5خالصه مدل رگرسیون فرضیات تحقیق
R2
R

./151

ضریب تعین
تعدیل شده

./180

./185

Std. Error of
the Estimate

مقدار f

./25879

5.855

مقدار

مقدار

میزان

df1

df2

معناداری

0

749

./97

در جدول فوق که خالصه مدل نام دارد R ،معادل  ./151به دست آمده است که بین  9و 7
قرار دارد و در سطح باالیی است و ضریب تعیین تعدیل شده که بسیار مهم است  ./185به
دست آمده است .بدین معنا که متغیرها و فرضیههای تحقیر در مجمع  18.5درصد از واریانس
متغیر وابسته را تبیین میکنند.
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جدول  :1آزمون آنوا و نتایج رگرسیون فرضیات تحقیق
میزان
معناداری

مقدارf

975.

جمع
میانگینها

5.855

مقدار df

Sum of Squares

مدل

9.555

0

2.004

Regressio
n

9.512

749

55.074

Residual

740

55.071

Total

همچنان که در جدول  5مشاهده میشود ،مقدار  Fاز  7.05باالتر ،همچنین سطح
معناداری از مقدار  ./92پایینتر است؛ در نتیجه میتوان گفت که مؤلفههای استقرار بازارچه
مرزی به درستی متغیرهای امنیت اجتماعی و اقتصادی را تبیین میکنند.
جدول  :2نمایش Betaها و اثرگذاری مؤلفههای استقرار بازارچه بر امنیت اجتماعی و اقتصادی منطقه
میزان
معناداری

مقدارT

Standardize
d
Coefficients
Beta

Unstandardized
Coefficients
Std.
Error

فرضیات تحقیق

B

9.999

5.778

9.529

9.958

9.755

به نظر میرسد بازارچههای
مشترک مرزی در افزایش امنیت
اجتماعی منطقه تأثیر مثبتی
داشتهاند.

9.995

-7.575

-.781

9.957

-.947

ایجاد بازارچههای مشترک مرزی
در کاهش حجم اقتصاد غیررسمی
و سالم سازی مبادالت مرزی
تأثیر مثبتی داشتهاند.

9.998

.551

9.555

9.925

9.975

استقرار بازارچههای مشترک
مرزی در تأمین کاالهای مورد
نیاز مرزنشینان تأثیر مثبتی
داشتهاند.

تحلیلی بر نقش بازارچههای مشترک مرزی در ارتقای امنیت625 / ...
9.999

-5.105

9.571

9.958

-.710

استقرار بازارچههای مشترک
مرزی در افزایش درآمد
مرزنشینان تأثیر مثبتی داشتهاند.

9.997

5.810

9.550

9.985

9.778

استقرار بازارچههای مشترک
مرزی در ارتقای شغلی و افزایش
اشتغال غیرمستقیم(حمل و نقل
بار و مسافر ،عملیات بارگیری،
مغازهها ،امور خدماتی و)...
مرزنشینان تأثیر مثبتی داشتهاند.

9.995

7.951

9.798

9.752

9.754

تشکیل بازارچهها در ادامه
سکونت مرزنشینان در نقاط
مرزی و جلوگیری از مهاجرت
آنان تأثیر مثبت داشته است.

9.999

7.451

9.718

9.941

9.720

بازارچههای مشترک مرزی در
افزایش امنیت اقتصادی منطقه
تأثیر مثبتی داشتهاند.

جدول  1بتاها را نشان میدهد .در این راستا میتوان گفت که هر چه  Betaو  Tبزرگتر و
سطح مع ناداری کوچکتر باشد ،نشان دهنده آن است که متغیرهای مستقل تأثیر شدیدتری بر
متغیر وابسته دارند .در جدول  1سطح معناداری در سطح قابل قبول و کمتر از  ./92و بتاها در
حد مناسبی هستند .بر این اساس میتوان چنین نتیجه گرفت در درجه اول تأثیر بازارچه بر
افزایش درآمد مرزنشینان و در ادامه به ترتیب متغیرهای افزایش اشتغال غیرمستقیم ،امنیت
اجتماعی منطقه ،امنیت اقتصادی منطقه ،کاهش حجم اقتصاد غیررسمی ،جلوگیری از مهاجرت
مرزنشینان و تأمین کاالهای مورد نیاز دارای باالترین مقدار  Betaهستند .بر این اساس استقرار
بازارچههای مرزی بیش ترین تأثیر را بر افزایش درآمد مرزنشینان داشته است و در ادامه تأسیس
بازارچهها بر افزایش اشتغال غیرمستقیم ،امنیت اجتماعی منطقه ،امنیت اقتصادی منطقه،
کاهش حجم اقتصاد غیر رسمی ،جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان و تأمین کاالهای مورد نیاز
تأثیر گذار بودهاند.
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آزمون فرضیات و نتایج آن
در این مقاله اثرات بازارچههای مرزی بر ارتقای امنیت مناطر مرزنشین در دو شیهر سردشیت و
پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت .ایین بررسیی نشیان داد کیه ایین گونیه مبیادالت علیی رغیم
غیررسمی و محلی بودن ،دارای نقش پر اهمیتی میباشند و باعر بهبود زنیدگی سیاکنان نقیاط
مرزی میشوند و باالخره در نوع خود میتوانند توسعه همکاریهای متقابل اقتصادی ،گسیترش
بازارهای محلی ،ایجاد صلح و ثبیات در منیاطر مرزنشیین و بیاالخره بهبیود امنییت در منیاطر
مرزنشین را موجب شوند.
به منظور بررسی هدس و به اصطالح نقش و جایگاه بازارچههای مشترک مرزی در ارتقای
امنیت مناطر مرزنشینان ،ابتدا بعد از بیان مسأله و ضرورت انجام کار ،به سراغ سؤال اصلی
تحقیر رفتیم .سؤال اصلی ما عبارت بود از:
بازارچه های مشترک مرزی در دو شهر سردشت و پیرانشهر چه نقشی در ارتقای امنیت
مرزنشینان ایفا نمودهاند؟ به عبارت دیگر :آیا بازارچههای مشترک مرزی در کاهش تنش
سیاسی و ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی تأثیر مثبتی داشتهاند؟
دو گزینه باال پرسشهایی بودند که در این تحقیر در پی یافتن پاسخی برای آن بودیم .برای
یافتن پاسخی به سؤال اصلی تحقیر ،با توجه به واکاویهای نظری و بهرهگیری از نظریات
اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و جامعهشناسی اقتصادی و جغرافیای سیاسی ،فرضیاتی را
تدوین نمودیم .متغیر مستقل ما در این کار عبارت بود از بازارچههای مشترک مرزی و
متغیرهای وابسته نیز شامل اشتغال (مستقیم و غیر مستقیم) ،درآمد ،تأمین مایحتاج کاالهای
ضروری ،امنیت اقتصادی ،امنیت اجتماعی ،مهاجرت و قاچاق کاال) بودند.
با بهرهگیری از متغیر مستقل مذکور و متغیرهای وابسته ،در پی تحلیل و تبیین جایگاه
بازارچه های مرزی کیله و تمرچین در ارتقای امنیت مناطر مرزنشین سردشت و پیرانشهر
برآمدیم که در ذیل به آزمون فرضیات و نتایج آن خواهیم پرداخت.
 -7به نظر میرسد استقرار بازارچههای مشترک مرزی در ارتقای شیغلی و اشیتغال غیرمسیتقیم
(حمل و نقل بار و مسافر ،عملیات بارگیری ،مغازهها ،امور خدماتی و )...مرزنشینان تأثیر مثبتیی
داشتهاند.
در تأیید فرضیه فوق میتوان گفت بازارچههای مرزی باعر ارتقای شغلی مرزنشینان شده
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است؛ به طوری که از یافتههای تحقیر میتوان دریافت که  45/7درصد از پاسخگویان پس از
استقرار بازارچه ،تحرّک شغلی داشتند .همچنین بازارچههای در افزایش اشتغال مستقیم و
غیرمستقیم مرزنشینان نیز تأثیر مثبتی به جای گذاشتهاند؛ به نحوی که روستاییان دارای کارت
پیلهوری که در سال های گذشته به نحو انفرادی و پراکنده و یا در حجم کم به مبادله کاال اقدام
میکردند ،اکنون با عضویت در تعاونی پیلهوران و اجاره غرفههای بازارچه اقدام به صادرات و
واردات کاال می نمایند و به دلیل انسجام و شکل رسمی که این کار به خود گرفته روز به روز بر
تعداد پیلهوران افزوده میگردد و این امر منشأ تحول اقتصادی و رفع معضل بیکاری و ایجاد
اشتغال در این زمینه به حساب میآید .عالوه بر این ایجاد و استقرار بازارچههای مشترک مرزی
باعر ایجاد و افزایش اشتغال غیرمستقیم در منطقه گردیده است ،به طوری که با شروع فعالیت
و گسترش تدریجی مبادالت در قالب بازارچههای مرزی ،عالوه بر اشتغال مستقیم توسط
پیلهوران در امر صادرات و واردات کاال ،نیازمندیهای دیگری نظیر بارگیری ،حمل و نقل بار و
مسافر ،انبارداری ،خدمات رستوران ،مغازه و ...نیز به وجود آمده است؛ به نحوی که روزانه تعداد
زیادی از اهالی منطقه به جهت اشتغال در زمینههای فوقالذکر دارای شغل و درآمدی هستند
که پیش از این جایی در میان آنها نداشت .با استناد به اطالعات به دست آمده از جداول
توزیع فراوانی پاسخگویان میتوان دریافت که  14/8درصد از پاسخگویان بر این باور بودند که
بازارچه در افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بوده است.
 -5به نظر میرسد استقرار بازارچه هیای مشیترک میرزی در افیزایش درآمید مرزنشیینان تیأثیر
مثبتی داشتهاند.
طبیعی است که با ایجاد اشتغال ،زمینههای کسب درآمد نیز فراهم میگردد .این افزایش
درآمد در دو شکل تجلی یافته است:
الف) تعداد اندکی از مرزنشینان به دلیل داشتن سرمایه کافی و کارت پیلیهوری ،قیادر هسیتند
که با خرید محصوالت و کاالهای صادراتی در حجم وسیعی ،خود مسیتقیماً اقیدام بیه صیادرات
کاال و در مقابل آن واردات نمایند .این گروه در مقایسه با دیگر مرزنشینان سود و افزایش درآمد
بیشتری داشته و از این راه سرمایه و درآمدشان سیر تصاعدی در پییش گرفتیه اسیت .بنیابراین
پایگاه اقتصادی و اجتماعی باالتری نسبت به دیگر مرزنشینان دارند.
ب) تعداد دیگری از مرزنشینان که سهم آنها به مراتب بیشیتر اسیت ،علییرغیم داشیتن کیارت
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پیله وری ،به دلیل فقدان سرمایه و پشتوانه الزم خود قادر به مبادله مستقیم نبیوده و اغلیب بیه
فروش امتیاز کارت خود و یا از راه کارگری و کولبری در بازارچه و دیگر شغلها درآمیدی را بیه
دست میآورند .سرمایه کم ،ریسکپذیری پیایین ،فقیدان سیواد و اطالعیات کیافی از چگیونگی
مبادالت از عمده مشکالت این گروه محسوب میشود .بیر اسیاس اطالعیات بیه دسیت آمیده از
مطالعات میدانی نیز میتوان دریافت کیه درآمید  19/2درصید از پاسیخگویان پیس از اسیتقرار
بازارچه نسبت به قبل افزایش یافته است و تنهیا  2/4درصید از پاسیخگویان بیا کیاهش درآمید
مواجه شدند .درآمد  55/1درصد آنها نیز ثابت مانده است.
 -5به نظر میرسد بازارچه های مشترک مرزی در افزایش امنیت اقتصادی منطقه تیأثیر مثبتیی
داشتهاند.
ایجاد و توسعه امکانات زیربنایی ،افزایش سطح اشتغال و رفاه منطقهای و در نهایت افزایش
مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی در میان مردم مناطر مرزی از جمله معیارهای اندازهگیری
سطح امنیت در مناطر مرزی میباشند .بیشتر ناامنیهای موجود در مناطر مرزی ناشی از
وضعیت بد اقتصادی است که زمینه را برای دیگر ناامنیها فراهم میآورد .طبیعی است که با
انجام یکسری فعالیتهای آمایشی و توسعهای بتوان به انجام یک سطح قابل قبولی از امنیت
اقتصادی در این مناطر دست یافت .نظریه توسعه – امنیت نیز این ادعای باال را تأیید میکند
که برای تحقر امنیت در مناطر مرزی ابتدا باید توسعه به آن مناطر وارد شود و سپس نتایج
توسعه ،در تحقر و استقرار امنیت کمک کند .به طور کلی میتوان از توسعه به عنوان ابزار
برقراری امنیت در این مناطر استفاده کرد .ایجاد بازارچههای مرزی به وسیلۀ دولت در
سالهای اخیر به عنوان ایجاد تمهیدی برای مرزنشینان تلقی میگردد و بسیاری از نقاط مرزی
که تا آن موقع عمدتاً به عنوان نقاط امنیتی تلقی میشدند ،از امتیازات دیگری برخوردار شدند
که به تدریج زمینه را برای امنیت اقتصادی و به دنبال آن سرمایهگذاری در منطقه فراهم کرده
است .یافتههای مطالعات میدانی نیز نشان میدهد  27/5درصد از پاسخگویان میزان امنیت
اقتصادی منطقه بعد از ایجاد بازارچه را در سطح متوسط و  85/5درصد نیز در سطح باال ارزیابی
کردهاند .همچنین مطالعات کارشناسی در محل و نتایج آزمون مدل کایاسکوئر ،تأیید بر آن
دارد که فعالیت و رونر بازارچهها در منطقه ارتباط مستقیمی با درجه امنیت اقتصادی دارند.
همچنین در مناطر مرزی و حاشیۀ کشور ،مشکل عمده توسعه منطقهای در عدم تعادل
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منطقهای تفسیر و تحلیل میشود .با توجه به اینکه اغلب مناطر حاشیه مرزی به جهت شرایط
اقلیمی و عدم وجود منابع کافی آب و خاک حاصلخیز ،از اشتغال مولد و رفاه اجتماعی مناسب
برخوردار نیستند ،دولت موظف است از طریر برنامههای آمایشی حداقل رفاه را برای این
مناطر فراهم نماید .انسان ،رفاه او و همچنین روابط متقابل او با محیط زیست ،هسته مرکزی
هر گونه اندیشه آمایشی را تشکیل میدهد .آمایش سرزمین میباید با تضمین کیفیت زندگی
در یک محیط زیست مطلوب در خدمت شکوفایی شخصیت او باشد .مناطر حاشیهای که دارای
نیازهای ویژ ه و امکانات بالقوه ساختاری برای تجدید تعادل در زمینه اقتصادی و اجتماعی
میباشند؛ باید به وجه مناسبتری با مراکز صنعتی و اقتصادی ارتباط یابند .در مناطقی که در
آنها شرایط زندگی در تمامیت آن به طور اساسی عقب مانده است ،باید شرایط زیستی مردم ،به
ویژه فرصتهای شغلی ،وضعیتهای مسکونی ،شرایط زیست محیطی ،همچنین تأسیسات
ارتباطی ،خدماترسانی و تأمین تدارک نیازمندیها ،عموماً بهبود یابد.
آمایش سرزمین با ایجاد اشتغال و گسترش تأسیسات زیربنایی اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،که پاسخگوی آمال اقشار گوناگون جمعیت میباشد ،رفاه عمومی را افزایش میدهد و
از طریر مکانگزینی صحیح ،این امکانات را به نحوی مطلوب در دسترس همگان قرار میدهد.
بنا بر مسائ ل فوق ضرورت تام دارد که در مناطر محروم و مرزی شرایط زندگی قابل قبولی
با توجه به کلیه جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اکولوژیکی ،به عالوه تجهیزات و
تأسیسات زیربنایی ایجاد شود .بنابراین با توجه به اینکه بخشی از فضاهای حاشیهای کشور به
دلیل برخی از مالحظات سیاسی ،نظامی ،اقلیمی از حیر توزیع جمعیتی و معیشتی و امکانات
زیربنایی در محرومیت به سر میبرند؛ در این رهگذر راهاندازی مراکز تجاری مرزی برای تعمیم
عدالت اجتماعی همسو با بهینه سازی توانایی بالقوه و بالفعل اهالی مرزنشین مؤثر خواهد بود؛
زیرا به منظور احداث بازارچههای مرزی دولت ملزم به سرمایهگذاری مناسب جهت ایجاد
تأسیسات مربوط به بازارچهها در ابعاد تجاری ،گمرکی ،رفاهی و  ...میباشد .همچنین جهت
ایجاد کشش و انگیزه برای جمعیتهای مرزنشین دو سوی مرز ،دولت ملزم به ایجاد
زیرساختهای مناسب از قبیل راه ،ارتباطات ،امکانات رفاهی -بهداشتی و ...میباشد .بنابراین به
گردش درآمدن چرخه مبادالت تجاری باعر توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت اجتماعی ،باالخص
شکوفایی ا مکانات زیستی مرزنشینان و روستاهای حاشیه مرزی خواهد بود.
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 -8به نظر میرسد ایجاد بازارچههای مشیترک میرزی در کیاهش حجیم اقتصیاد غییررسیمی و
سالمسازی مبادالت مرزی تأثیر مثبتی داشتهاند.
یکی از موارد پیشبینی شده در اهداس اصلی آئیننامه اجرایی بازارچههای مشترک مرزی،
ساماندهی مبادالت غیررسمی در مناطر مرزنشین است .قاچاق کاال یکی از عمده موارد
بیمارگونه در مبادالت تجاری این مناطر است که ضرر و زیانهای فراوانی را بر پیکره جوامع
وارد میآورند .با توجه به وضعیت فعلی کردستان عراق هم اکنون شبکههای بزرگی از
قاچاقچیان که دامنه و حوزه فعالیت آنها به چند کشور همجوار هم میرسد ،در این زمینه فعال
میباشند .به طوری که مرز مربوطه به محلی برای تخلیه انواع کاالها تبدیل و از آنجا توسط
افراد و گرههایی که در زمینه قاچاق کاال فعالیت دارند ،از راههای مختلف و با استفاده از هزاران
کوره راه و معابر متعدد و به علت کوهستانی بودن منطقه اقدام به این کار مینمایند .یکی از
دالیل عمده در قاچاق کاال ،به ممنوعیتهای تعریف شده در قانون و مقررات گمرکی ایران
مربوط میشود .نرخ باالی حقوق و عوارض گمرکی و سود سرشار ناشی از آن تداوم پیوستگی
دائمی جریان قاچاق کاال را دامن میزند .علی رغم تبلور سیاستهای مبارزه با قاچاق در اهداس
بازارچههای مشترک مرزی ،مروری برکارنامه عملکرد بازارچهها ،همچنین نتایج مطالعات
میدانی ،نشان میدهد که بازارچهها هر چند توانستهاند به طور نسبی به این خواسته دست
یابند ،اما آن چنان که باید به هدس تعریف شدۀ خود در زمینه قاچاق کاال که پدیده دیرآشنای
این مناطر بوده است ،نرسیدهاند و تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله دارند.
یافته های مطالعات میدانی و مصاحبه با مسئوالن نشان داد که بازارچهها توانستهاند به
صورت نسبی فعالیتهای زیرزمینی و غیررسمی را کاهش دهند .بر اساس یافتهها 57/5 ،درصد
از پاسخگویان میزان تأثیر بازارچه بر کاهش حجم اقیتصاد غییررسمی و سیالمسازی مبادالت
مرزی را در حد کم و  51/0درصدشان نیز در حد متوسط و  27/2درصدشان نیز در سطح باال
ارزیابی کردند .بنابراین میتوانیم بگوییم که ایجاد بازارچههای مشترک مرزی در کاهش حجم
اقیتصاد غییررسمی و سیالمسازی مبادالت مرزی تأثیر مثبتی داشتهاند؛ زیرا  27/2درصد از
پاسخگویان این میزان را در سطح باال ارزیابی کردند.
 -2به نظر میرسد بازارچه های مشترک مرزی در افزایش امنیت اجتماعی منطقه تیأثیر مثبتیی
داشتهاند.
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از آنجا که یکی از دالیل ضمنی در ایجاد بازارچههای مرزی ،افزایش ضریب اطمینان و
امنیت در مناطر مرزی از طریر توسعه تجارت و باالتبع توسعه این مناطر میباشد ،بازارچهها
هر چند توانسته اند حداقل امنیت نسبی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در منطقه ایجاد کنند ،و
تا حد زیادی سرمایهگذاری اقتصادی در منطقه نسبت به قبل از آن روند صعودی داشته است،
متأسفانه ایجاد و رونر بازارچه نتوانستهاند به شاخصهای از امنیت اجتماعی در منطقه کمک
شایانی بکند .بر اساس نظریه توسعه -امنیت ،انتظار بر این است که هرگاه در منطقهای
طرحهای توسعه فیزیکی مانند احداث تأسیسات تولیدی صنعتی ،کشاورزی ،تجاری و خدماتی
اجرا شود ،شاخص های توسعه غیرفیزیکی همچون سواد ،همگرایی اجتماعی و فرهنگی،
همگرایی با دولت مرکزی و نیز شاخصهای امنیت مانند میزان بزهکاری و عبور غیرقانونی از
مرز و آنچه به طور عمومی ناامنی خوانده میشود ،تحت تأثیر قرار میدهد .ولی مشاهدات
میدانی و بررسیهای انجام شده نشان داد که عملکرد بازارچهها از لحاظ توسعه فیزیکی مانند
کارخانجات ،تأسیسات تولیدی و صنعتی و  ...ضعیف بوده است.
اما تأثیرگذاری بازارچه بر دیگر شاخصهای امنیت اجتماعی از قبیل احساس امنیت جانی و
مالی با ،08.5قدم زدن در مسیرهای خلوت با  45.1درصد ،امنیت نشستن در پارکهای خلوت
یا حاشیهای به تنهایی با  15.4درصد ،امنیت منطقه از لحاظ سرقت و بزهکاری ،کیفقابی با
 10.0درصد  ،نقش بازارچه در کاهش جرایم در منطقه با  15.2درصد و نقش بازارچه در کاهش
ناآرامیها با  51.5درصد تأثیرگذار بودهاند .در مجموع متغیر امنیت اجتماعی منطقه با  79گویه
که به صورت طیف  2تایی لیکرت میباشند ،سنجیده شده است .مجموع نمرات پاسخگویان در
پاسخ به این گیویهها به عنوان امنیت اجتماعی مینطقه در نظر گرفته میشود .حداقل نمره
مورد انتظار پاسخگویان  79و حداکثر نمره مورد انتظار پاسخگویان  29بود .میانگین نمرات
پاسخگویان  55.8با انحراس استاندارد  8/82بوده است که حاکی از امنیت اجتماعی متوسط به
باال بعد از استقرار بازارچه بوده است.
میتوان دریافت که  59/5درصد از پاسخگویان میزان امنیت اجتماعی منطقه را سطح پایین
ارزیابی کردهاند و  52/0درصد از آنها میزان امنیت اجتماعی منطقه را سطح متوسط و 55/0
درصد سطح باال ارزیابی کردهاند.
 -5استقرار و فعالیت بازارچههای مشترک مرزی در ادامه سکونت مرزنشینان در نقیاط میرزی و
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جلوگیری از مهاجرت آنان تأثیر مثبت داشته باشد.
نتیجه پرسشنامه و تحقیقاتی که به صورت صورت مصاحبه و میدانی انجام گرفت ،بیانگر
این واقعیت است عمده نیروهای جوان و فعال این روستاها به منظور اشتغال و کسب درآمد
راهی شهرهای اطراس یا دیگر مناطر کشور شدهاند .علت و انگیزههای مهاجرت گوناگون و در
عین حال مکمل هم بودهاند .اگرچه دو عامل جاذبه و دافعه در مبدأ و مقصد مهاجران نقش
مهمی را ایفا میکند ،اما عمدهترین دلیل مهاجرت روستاییان مرزی به شهر ،اقتصادی است .به
نظر پاسخگویان ،بیکاری( 55/4درصد) ،عدمدرآمد و سرمایه کافی( 59/2درصد) ،فقر(58/5
درصد) ،کمبود خدمات آموزشی و بهداشتی( 75/5درصد) ،تفریح( 8/1درصد) ،خشکسالی(5/1
درصد موافر) مهمترین دالیل مهاجرت روستاییان به شهر تلقی میگردد .در مصاحبهها نیز
اظهار می داشتند که اگر شرایط الزم و امکانات مناسب فراهم گردد ،ساکنان این مناطر رنج
زندگی در غربت و مناطر خارج از فرهنگ و دلبستگیهایشان را هیچگاه به عنوان تنها راه
انتخاب نمیکنند .مادامی که زمینههای الزم برای رشد و ترقی و امکانات رفاهی و اشتغال،
درآمد ،امکانات آموزشی و بهداشتی و ...در این گونه مناطر نباشد ،انتظار ماندن در مرز و
جلوگیری از مهاجرت بیهوده است .در مناطقی که تا شعاع چند کیلومتری اثری از کارخانجات،
مجتمعهای بزرگ تولیدی و صنعتی ،صنایع کوچک و ...به چشم نمیخورد ،مهاجرت یکی از
چند راه رسیدن به خوشبختی این مردم است .به طوری که اکثریت پاسخگویان ( 29/2درصد)
بعد از استقرار بازارچه در شهر تمایل ضعیفی برای ماندن در مناطر روستایی داشتهاند .و تنها
 75/5درصد پاسخگویان تمایل مثبت به ماندن در مناطر روستایی داشتهاند.
 -1به نظر میرسد استقرار بازارچههای مشترک مرزی در تأمین کاالهای مورد نییاز مرزنشیینان
تأثیر مثبتی نداشتهاند.
یکی دیگر از اهداس اولیه تأسیس بازارچههای مشترک مرزی ،تأمین نیازمندیهای کاالیی
مردم مرزنشین میباشد .در سالهای اولیه فعالیت این بازارچهها ،تا حدودی این امر صدق
میکرد؛ اما به تدریج با تغییر روند داد و ستد و انگیزههای به دست آوردن سود ،شکل و نوع
کاالهای مبادله شده هم تغییر یافت .بدین منظور نوع واردات و صادرات کاالهای مبادله شده در
بازارچه مورد بررسی قرار گرفت ،در میان اقالم کاالهای وارداتی ،ضایعات آهن و آلومنیوم و در
مرحله بعد لوازم یدکی ماشین آالت ،بیشترین تعداد صورت مبادالت را به خود اختصاص
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دادهاند .طبیعی است که مقصد و مصرس کننده این گونه کاالها در شهرهای بزرگی چون تهران،
اصفهان ،تبریز ،اراک و  ...قرار دارند .در این میان سهم مرزنشینان از این کاالها جایگاهی ندارد.
آنها فقط شاهد کامیون هایی هستند که با سرعت این گونه کاالها را از جلوی دیدگان آنها عبور
میدهند .آمارهای به دست آمده از مطالعات کمی نیز خود گویای این مدعی است .بدین
صورت که  40/5درصد از پاسخگویان میزان تأمین کاالهای مورد نیاز با استقرار بازارچه را
سطح پایین ارزیابی کردهاند .مسأله دیگر اینکه مطابر آییننامه بازارچههای مرزی ،تأسیس و
فعالیت این بازارچهها لزوماً باید در راستای راهبردهای کالن توسعه بازرگانی و متکی بر تقویت
و رونر صادرات کاالهایی باشند که از مزیت نسبی منطقهای برخوردارند .متأسفانه ترکیب
کاالهای مبادله شده در نواحی مرزنشین نیز اشاره به ناکامی بازارچهها در توسعه مناطر
مرزنشین دارند .مهم آنکه هم مبدأ و هم مقصد کاالهای صادراتی و وارداتی در خارج از حوزه
مناطر مرزی واقع شدهاند .در پاسخ به این سوأل که «کاالهای وارد شده را در کدام بازار به
فروش میرسانید؟» ،به خارج از نواحی مرزی و اغلب به بازارهای تهران ،تبریز و اراک اشاره
داشتند.
با بررسی نوع کاالهای صادراتی ،مشخص گردید که ترکیب اینها بر کلکسیونی از کاالها
تعلر یافته که فاقد مزیتهای محلی هستند .این امر در مورد کاالهای وارداتی و صادراتی به
شدت مصداق دارد و کاالهای مبادله شده به ندرت خاستگاه محلی دارند .اقالمی چون سیمان،
صنایع فلزی ،میلگرد ،مواد غذایی ،بیسکویت ،لوازم برقی ،لوازم صنعتی ،نوشابه و...از این
بازارچهها صادر میگردند .از لحاظ دادههای آماری هم میتوان دریافت که به طور کلی کاالهای
بومی سهم چندانی در مبادالت بازارچه نداشتهاند .چنان که  15/7درصد پاسخگویان معتقد
بودند که سهم کاالهای بومی در مبادالت بازارچه در حد کم میباشد .نتیجه اینکه بازارچههای
مرزی تبدیل به وسیلهای برای کسب درآمد تعدادی تاجر ،پیلهور و سرمایهدارانی است که با
انحراس از اهداس اولیه آن را به این صورت تبدیل کرده است .مطلب دیگر اینکه در حالی که
مندرجات آییننامه مبادالت مرزی این مراکز را به عنوان ممّر درآمدی برای مرزنشینان تلقی
کرده تا با تقویت رفاه و سطح زندگی آنان موجبات توسعه اقتصادی ،تثبیت جمعیت و در کنار
آن ،امنیت ملی دفاع از مرزهای کشور و توسعه صادرات فراهم آید ،در بررسیها مشاهده شد که
افراد زیادی از دیگر نقاط و حتی خارج از نواحی مرزی به این مناطر آمدهاند .بدین سان حضور
تأیید شده افراد غیربومی ،نخستین پدیده ناهمگونی در اجرای آییننامه بازارچهها است .یک
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برآورد آماری نشان میدهد که بخش عمدهای از دست اندرکاران مبادالت بازارچهها ،غیربومی
هستند 54/7 .درصد پاسخگویان در پاسخ به این سؤال که آیا مرزنشین هستید یا خیر؟ جواب
منفی دادهاند .تداوم خودافزای چنین وضعیتی طبیعتاً موجب کاهش درآمد ،اشتغال و فاصله
گرفتن بازارچهها از اهداس اولیه خود خواهند شد.
در انتقال محور مبادالت از پیلهوران مرزنشین به سوداگران فرا استانی ،عوامل بنیانی تأثیر
داشته است .نتایج بررسیها و مصاحبههای انجام شده تأیید بر این است که سهم باالیی از این
مبادالت به دلیل ضعف بنیان مالی مرزنشینان ،آشنا نبودن آنها به قوانین و مقررات تجاری و
ناآگاهی از برخی مسائل تجاری دیگر به دست عامالن فرامرزی افتاده است .ادامه این روند به
منزله زنگ خطری برای دست اندرکاران بازارچههای مرزی به شمار میرود.
نتیجه اینکه بازارچه ها هر چند در ایجاد رفاه نسبی برای منطقه تا حدی مفید عمل کردهاند
و تغییرات مثبتی را در اقتصاد معیشتی مردم مرزنشین پدید آوردهاند ،اما مطالعات و بررسیها
نشان داد که بازارچهها در هنجار قانونی خود عمل نمیکنند و از اهداس اولیه خود در بسیاری
از موارد فاصله گرفتهاند .در اهداس اولیه شکلگیری مبادالت مرزی ،توسعه اقتصادی و
اشتغال زایی سالم سرآمد نهایی این تصمیمات بوده ،لیکن تأثیربخشی بازارچهها بر مناطر
فرامرزی و فرااستانی بیشتر از مناطر مرزنشین بوده است و بازارچهها در مقیاس وسیعی به
مبادی ورودی انواع کاالهایی تأمین کننده منافع مردم غیربومی تبدیل شده است.
بنابراین بازارچههای مرزی که نقش مکان های مرکزی را در نواحی مرزی به عهده دارند ،اما
بر اساس نظریه قطب رشد که معتقد به پخش توسعه تا شعاع معینی است ،تصور نمیرود
حداقل در کوتاهمدت آثار توسعهای ناشی از فعالیت بازارچهها در حوزه نفوذ آنها یعنی جایی که
سکونتگاههای روستایی پراکندهاند ،انتشار یابد .به این ترتیب با فعالیت بازارچهها به صورت
کنونی عمالً توسعه مناطر مرزی مسئلهبرانگیز است .در هر حال نتایج پژوهش تأکید بر آن
دارد که علیرغم حیاتی بودن تأسیس و فعالیت بازارچهها و آثار اقتصادی و رفاهی آن به دلیل
پاره ای از مسائل در اهداس تعریف شده خود آن چنان که باید موفر نبودهاند .اما به هر حال
علی رغم تمام مشکالت ،بازارچهها توجیه اقتصادی دارند ،منتها محتاج بازنگری هستند.

بحث و نتیجهگیری
مناطر مرزی شهرستانهای سردشت و پیرانشهر به دلیل موقعیت خاص جغرافییایی از منیاطر
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محروم محسوب میگردند ،فعالیتهای تجاری و مبادالت مرزی میتواند باعیر رونیر اقتصیادی
این مناطر گردد .با توجه به فقر اقتصادی مردم این مناطر ،بازارچیههیای میرزی قابلییت آن را
دارند که به مبادالت مرزی ساکنان مرزی نظم الزم را بدهند .همچنین قادرند تا بیه نوبیه خیود
موجب جذب جمعیت و نگهداری مردم این مناطر شده و از مهاجرتهیای بییروییه جلیوگیری
نماید .تشکیل بازارچههای مرزی نیز با اهدافی نظیر رونر بخشیدن بیه فعالییتهیای اقتصیادی،
ایجاد اشتغال ،ایجاد انگیزه برای تداوم اسکان مرزنشینان در مناطر مرزی مورد بررسی و تأمین
امنیت مررزها مطرح شده است .توسعه ییافتگی منیاطر میرزی و رفیاه نسیبی در ایین منیاطر
می تواند موجب تأمین امنیت و کاهش برخی از مشکالت مرزی از قبیل قاچاق کاال ،مواد مخیدر
و ...را فراهم و از تخلیه جمعیتی مناطر مرزی جلوگیری کند.
مطالعات و بررسیهای صورت گرفته نشان داد که امنیت و توسعه در مناطر مورد بررسی با
ضریب همبستگی باال ،دارای رابطهای مستقیم و دو سویه با یکدیگر بودند؛ به گونهای که طبر
نظریات امنیت -توسعه مناطر دارای شاخصهای باالی توسعه اقتصادی ،از ضریب امنیتی
باالتری نسبت به مناطر توسعه نیافته برخوردارند؛ بنابراین توجه به توسعه و امنیت مناطر
مرزی و افزایش رفاه و درآمد اقتصادی مرزنشینان از طریر فعالیتهای سالم اقتصادی ،با

حمایت و سرمایهگذاری دولتها ،بر کارکرد امنیتی مرز و مرزنشینان تأثیر مثبت دارد.
جدول  :8نمایی از وضعیت معیشتی مردم و تغییرات منطقه در قبل و بعد از بازارچه
نوع
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تغییرات
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مثبت

بیکاری

زیاد

تاحدودی
کمتر

تا حدودی
مثبت

تحرک شغلی

خیر

بله

مثبت

افزایش درآمد

کم

زیاد

مثبت

مهاجرت به شهر

خیلی کم

خیلی زیاد

منفی

اقتصاد غیررسمی

بله

خیر(تا
حدودی)

مثبت
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نوع

روند

وضعیت

تغییرات

قبل از بازارچه

بعد از بازارچه

تأمین کاالهای مورد نیاز

خیر

خیر

بدون تغییر

وضعیت تغذیه

بد

بهبود

مثبت

وضعیت بهداشت

بد

بهبود

مثبت

وضعیت مسکن

بد

بهبود

مثبت

محیط زیست

بد

بهبود

مثبت

بیشتر

کمتر

منفی

امنیت اقتصادی

کم

زیاد

مثبت

امنیت اجتماعی

کم

زیاد

مثبت

احداث پاساژ و مراکز تجاری

کم

زیاد

مثبت

تعداد مراکز مالی و بانکی

کم

زیاد

مثبت

احداث هتل و رستوران

کم

زیاد

مثبت

کم

زیاد

مثبت

سرمایه اجتماعی

کم

زیاد

مثبت

روابط و اعتماد اقوام

کم

زیاد

مثبت

کم

زیاد

مثبت

ایجاد کارخانه و صنایع

خیر

خیر

بدون تغییر

ارتباط فرامرزی با عراق

کم

زیاد

مثبت

وضعیت اوقات فراغت

جذب گردشگر در سطح شهر
و منطقه

گسترش فعالیتهای ساختمان
و حمل و نقل

پیشنهادها
مناطر مرزی گرفتار طیف وسیعی از مشکالت است کیه آنهیا را در خطیر همیشیگی مواجیه بیا
حاشیه ای شدن قرار داده است که این امر باعیر ایجیاد شیکاس ناشیی از عیدم اعتمیاد متقابیل
مرکزنشینان و مرزنشینان شده است .با توجه به تنوع ،پیچیدگی و معضالت چند بعدی منیاطر
مرزی نباید برای پاسخگویی به آنها به دنبال یک راه حل سیاده گشیت؛ بلکیه بایید رویکردهیا و
راهحلهای مختلفی را در برابر معضالت ارائه نمود .به عبیارت دیگیر بایید سیطح افیر را از ییک
چارچوب تک علتی ،به یک دیدگاه سیستمی و همهجانبه گسیترش داد .بایید توجیه نمیود کیه
مشکالت مرزها را میتوان از طریر راهحل هیای درونیی مرتفیع نمیود ،بیر همیین اسیاس بیرای
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پیشرفت و بهبود بازارچه هیای میرزی کیلیه در شهرسیتان سردشیت و تمیرچین در شهرسیتان
پیرانشهر پیشنهاد میگردد:
 ایجاد و تأسیس ادارات گمرکی و بازرگانی در شهرستانهای مورد بررسی و حتیاالمکاناستفاده از کارمندان بومی؛
 از آنجا که مطابر اهداس تعریف شده در آییننامه مبادالت مرزی ،ایجاد این گونهبازارچه ها صرفاً به منظور تقویت اقتصادی مردم مرزنشین بوده و مشارکت افراد غیربومی در
معامالت این بازارچهها موجب تضعیف حقوق مرزنشینان میشود ،پیشنهاد میگردد با رعایت
قوانین و مقررات امکان بسط و توسعه نقش مرزنشینان در مبادالت این مرزنشینان بیش از
پیش فراهم گردد؛
 مشخص شدن شرح و وظایف نهادها و ارگانهای موجود در بازارچههای دو شهرستانمورد بررسی که گاهی باعر تداخل وظایف ارگانهای شهرستان در بازارچههای مذکور میشود؛
 از آنجا که واگذاری اداره امور بازارچهها به ارگانهای سیاسی و تأکید بر مسائل سیاسی-امنیتی موجب کمرنگ شدن امور بازرگانی بازارچهها گردیده ،توصیه میشود با اولویت دادن به
ارگانهای غیرسیاسی دخیل در آن بازارچهها با حذس مقاصد سیاسی و رعایت اصول بازرگانی
به سمت و سوی مردمی شدن هدایت شوند؛
 تجدید نظر در قوانین و مقررات ناظر بر مبادالت مرزی به منظور هدایت کردن مبادالتبه سمت و سوی کاالهای مزیتدار در این منطقه؛
 درآمدهای حاصل از بازارچه به وسیلۀ فرمانداریها میتواند در تشکیل واحدهای تولیدیدر مناطر مرزنشین بررسی شده ،به کار رود که باعر اشتغالزایی مردم منطقه محرومیتزدایی
از آن میشود؛
 ایجاد نمایشگاه دائمی داخل بازارچههای کیله و تمرچین به منظور معرفی کاالهایصادراتی ایرانی؛
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 تجدید نظر در آییننامه مبادالت مرزی که صراحتاً محلی بودن کاالهای صادراتی را تأییدنمیکند؛
 در آخر اینکه سعی گردد با استفاده از نظرات تخصصی از نقاط ضعف بازارچهها کاسته شیود وبر نقیاط قیوت آن بیفزاینید و آنهیا را در راه رسییدن بیه اهدافشیان کیه اهیداس بسییار مهیم و
ارزشمندی است ،کمک کنند.
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