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 رانیا غرب یمرز مناطق در یکولبر دةیپد یاجتماع برساخت
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35/38/3111تاریخ پذیرش:         88/80/3111تاریخ دریافت:   

 چکیده

ها از کارکردهای  نظام نئولیبرالیستی، دولتدلیل غلبة ایدئولوژی توسعة رشدمحور و  در چند دهة گذشته، به

اقتضای نظام  اند. در ایران نیز، به دستانِ طردشده را فروگذاشته نشینی کرده و حمایت از تهی بازتوزیعی خود عقب

ای و مرزی، افزایش یافته است.  ویژه در مناطق حاشیه اقتصادی دولت، فقر، به-نئولیبرال و تمرکزگرایی سیاسی

گیری آن صورت  باب دالیل شکل ولبری مصداق فقر در مناطق مرزی است و تاکنون پژوهش جامعی درازآنجاکه ک

به  های پیدایش این پدیده، باتوجه نگاری انتقادی، به علت نگرفته است، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش قوم

مرزنشینان شهرستان بانه هستند که با جهان انتقادی کنشگران مرزی، پرداخته شده است. جامعة موردِمطالعه،  زیست

عنوان نمونه انتخاب  نفر از افراد مطلع و درگیر در پدیدۀ کولبری به 55برفی  گیری هدفمند و گلوله روش نمونه

اند.  محور و کدگذاری باز و محوری، در دو سطح توصیفی و تحلیلی بیان شده ها به روش تحلیل زمینه  اند. یافته شده

های گوناگون آن پرداخته شده و در سطح تحلیلی، با استناد به نظر  ، به تاریخچة کولبری و شکلدر سطح توصیفی

فقر اقتصادی و نبود منبع  دست آمده است: مقولة محوری به این شرح به 7مفهوم و  15عبارت،  55پاسخگویان، 

زی و گردشگری؛ درآمد جایگزین؛ احساس تبعیض ساختاری؛ جبر محیطی و ضعف اشتغال صنعتی، کشاور

داری  داری رانتیر در نبود سرمایه نشینی دولت در حمایت از فقرا؛ رایج شدن سرمایه بازتولید جبری مرز؛ عقب

صنعتی؛ احساس طرد اقتصادی و فرهنگی. مطابق یافتة نهایی، پدیدۀ کولبری محصول انتخاب مرزنشینان غرب 

 شده است.گفته برساخت  واسطة عوامل پیش کشور نبوده، بلکه به

 .  بانه شهرستانی، مرز مناطق ران،یا غرب ،یکولبر ،یانتقاد جهان ستیز واژگان کلیدی:
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Abstract 
In the past few decades, governments have ignored their redistributive functions due 

to growth oriented development ideology and neoliberal system and have quitted 

support of rejected poor people. In Iran, poverty has increased especially in the 

marginal and border areas, due to the neoliberal system and the political-economic 

centralism of the government. Since the Kolbari indicates poverty in border areas and 

so far no comprehensive research has been done about the causes of its formation. In 

this research, using critical ethnography method and considering the critical biosphere 

of border activists, we have addressed the causes of this phenomenon. The Research 

Society of this study consists of 25 informed people involved in the Kolbari 

phenomenon in the border city of Baneh that was selected by purposive sampling and 

Snowball method. The findings are expressed in both descriptive and analytical levels 

by Context-Based Analysis and Open and Central Coding. At the descriptive level, 

Kolbari's history and its various forms are discussed and at the analytical level, 

according to the respondents, 52 phrases, 32 concepts and 7 central categories have 

been obtained as follows: Economic poverty and lack of alternative sources of 

income, Feeling of structural discrimination, environmental constraint and the 

weakness of industrial employment, agriculture and tourism, construction of border, 

the withdrawal of government support for the poor, rental capitalism in the absence of 

industrial capitalism, Feeling of economic and cultural exclusion. According to the 

final finding, the Kolbari phenomenon is not the result of border residents' selection 

in the west of the country, but is formed by the mentioned factors. 
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 مقدمه و بیان مسئله
دنبال دستیابی به رونق اقتصادی و رفاه مردم سرزمین   ریزان اقتصادی، به ابتدای قرن بیستم، برنامه

 مدار و بین، غرب سبب توسعة مبتنی بر الگوی عقالنیت تک»خود، خواهان پذیرش و اجرای 

نام غربی،  مدد این الگوی خوش فرد تاریخیِ اروپای غربی شدند و قرار بر آن شد که به منحصربه

میان،  (. دراین35: 3118)نارایان و همکاران، « نیافتگی رهایی یابند جهان و جهانیان از رنج توسعه

وی مسلط نیافتگی، به این الگ سوم نیز، به امید رهایی از چنگال فقر و توسعه کشورهای جهان

گفته،  جهانی روی آوردند و این ایدئولوژی چنان رونق گرفت که سیاستمداران کشورهای پیش

کار گرفتند. پس از طرح رویکردهای  های بسیاری را برای پیشبرد این الگو به ها و برنامه سیاست

بار  ر زیانو آغاز هزارۀ جدید، آثا 3118های انسان، بعد از دهة  محور و تمرکز بر توانایی انسان

؛ 3118توسعه که بر الگوی رشد اقتصادی و اقتصاد نئوکالسیک استوار بود، پدیدار شد )عنبری، 

گزارش ساالنة برنامة توسعة سازمان ملل متحد، بااینکه »(. با استناد به 3118نارایان و همکاران، 

با ابعاد چندگانة  نفر در جهان میلیارد 5/5فقر نسبت به گذشته کاهش یافته است، هنوز بیش از 

 35اند و حدود  مانده پذیر باقی برابر فقر آسیب درصد مردم دنیا در 35معناکه  این آن درگیرند؛ به

 (.5830 3)گزارش توسعة سازمان ملل متحد،« برند درصد از گرسنگی رنج می

امروزه، غلبة نظام نئولیبرالیستی در جهان، به عمق و شدت بیشتر فقر منجر شده و 

داری  های زندگی را در دورترین مناطق متأثر کرده است. سران اقتصاد سرمایه ترین الیه کوچک

-مراتب مرکز اند و با ایجاد سلسله خدمت گرفته های گوناگون را در دنیا به ملت-جهان، دولت

بندی فضایی با آرایش  اقتصادی را زیر سیطرۀ تقسیم-پیرامون، مرزهای سیاسی نیمه- پیرامون

ترتیب، نظام تولید قدرت و سرمایه در مرکز،  این (. به50-51: 3115 5اند )لوفور، رساختهای ب ویژه

نشینی نقش مؤثری ایفا کرده  المللی، در تولید و بازتولید فرودستی و حاشیه در سطح ملی و بین

های مدرن در  ملت-خصوص دولت های ملی )به حال، از توجه به نقش حاکمیت است؛ درعینِ

پیرامون، نابرابری -های رشد و مرکز نیز نباید غافل ماند که با پیروی از الگوی قطبسوم(  جهان

 .اند فرهنگی را سیاسی کرده-های قومی ای را افزایش داده و تفاوت منطقه

اجتماعی در مناطق -های توسعة اقتصادی از زمان تأسیس دولت ملی تاکنون، تمام شاخص

ای  حالت منفعل و دوره  ذکرشده در ادامة مقاله، بهمرزی غرب ایران، مطابق آمارهای رسمی 
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ملت مدرن -گیری دولت درآمده است. این منطقه، از زمان شکست امپراتوری عثمانی و شکل

(، و تولید مرز همراه با 78: 3178تاکنون، با فقر و نابرابری متأثر از اقتصاد سیاسی فضا )پیران، 

دنبال منطق تمرکزگرایی در  به . یر بوده استفرهنگی درگ-های اجتماعی شدن تفاوت سیاسی

اقتصاد و سیاست و حرکت از مرکز به حاشیه، فقر، بیکاری، نابرابری و تفاوت حاصل از 

: 3110آبادی و ملکی،  های گسترده )فیض یابد. محققان در پژوهش دیالکتیک مرکزیت افزایش می

های پایین  استان کردستان را در رتبه( 3181؛ آقاجانیان، 3178؛ علینقی، 3178؛ محمودی، 77-78

اجتماعی و بحران کیفیت زندگی قرار -استان کشور( اقتصادی 13در بین  51یافتگی )رتبه  توسعه

بوده است )مرکز آمار ایران،  7/31، میزان بیکاری نیز 3111اند. طبق آمار رسمی سال  داده

ها و بازتوزیع ثروت و منابع،  (. ساکنان این مناطق، در غیاب توجه دولت به زیرساخت3111

برابر فشارهای ساختاری  اند تا از موقعیت مرزی برای تأمین معاش استفاده کنند و در کوشیده

منظور امرارمعاش در  ها به های جدیدی در پیش بگیرند؛ یکی از این راه سیاسی، راه-رسمی

ربة زیستة پژوهشگر، مناطق مرزی غرب کشور، کولبری است. با بررسی میدانی و توجه به تج

ای  شناخت عوامل مؤثر بر پیدایش پدیدۀ کولبری در مناطق مرزی غرب کشور، که برساخته

به آنچه ذکر شد، پرسش اصلی  اجتماعی است، هدف اصلی مقالة حاضر است. پس، باتوجه

ها در پیدایش پدیدۀ کولبری در مناطق مرزی غرب  پژوهش این است که کدام عوامل و زمینه

 اند؟ ن مؤثر بودهایرا

 قالب مفهومی و پیشینۀ پژوهش
ازآنجاکه کولبری نمایش فقر در مناطق مرزی غرب کشور است، الزم است پیشینة تجربی و 

مفهومی فقر در پیوند با موضوع پژوهش حاضر مرور شود. در مطالعات اولیه دربارۀ فقر، بیشتر 

و  3؛ باراتز3188صرفاً درآمدی )جورج، های اقتصادی آن تأکید شده و فقر مفهومی  بر جنبه

تازگی،  ( پنداشته شده است. به5835 1؛ اسپیکر،3118؛ نارایان و همکاران، 3173 5گرگسبی،

(، به عوامل اجتماعی 3110(، و سن )5888(، کبیر )3187برخی از پژوهشگران، مانند چمبرز )

اند و آن را با  اقتصادی پرهیز کرده های صرفاً فقر نیز توجه کرده و از تقلیل این مفهوم به مؤلفه
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اند.  مفاهیمی ازقبیل: علّیت تراکمی، طرد، فقدان امنیت و فقدان توانمندی یا قابلیت معرفی کرده

نئولیبرال معنای جدیدی به فقر بخشید و این تصور را که بازار   به بعد، اندیشة 3118از دهة 

اقتصاد جهانی کرد. به باور لوفور،  جایگزینی ندارد، بر بسیاری از مردم جهان تحمیل

مراتبی  های مرتبط با آن، نظام سلسله و پرکتیس3های فضایی داری، از طریق بازنمایی سرمایه

پیرامون را در سطح جهان گسترد و مرزهای سیاسی و اقتصادی را متأثر از  پیرامون و نیمه-مرکز

ترتیب، نظام تولید قدرت و  این (. به50-51: 3115لوفور، بندی فضایی ویژه برساخت ) این تقسیم

 سرمایه در مرکز، در تولید و بازتولید فرودستی و فقر نقش مهمی ایفا کرده است.

توسعه و  های مدرن اقتدارگرا را در کشورهای درحالِ پذیرش نئولیبرالیسم، وضعیت دولت

را  3178تی پس از دهة تعبیر لوفور، شکل تازۀ تجدید ساختار دول دهد. به نیافته توضیح می توسعه

های تولیدگرایانه و کاالساز شیوۀ  در حمله به کارکردهای بازتوزیعی دولت، همراه با تشدید جنبه

توان دید.  داری، می تولید دولتی و نقش آن در ترویج، تأمین مالی و مدیریت رشد سرمایه

و تولید های تولیدی سرزمینی  ِدیگر، افزایش نقش دولت در توسعة قدرت عبارت به

های جدید فضایی، قطع ارتباط روزافزون تولیدگرایی دولتی با راهکارهای بازتوزیع  پیکربندی

اجتماعی، تقویت تاریخی پاسخگویی دموکراتیک و تعمیق توسعة جغرافیایی نامتوازن در داخل 

 (.111-115: 3111های ملی، شکل جدید و نئولیبرال شیوۀ دولتی تولید است )برنر،  سرزمین

گرفتن از  های نئولیبرال و فاصله نیافته، با استفاده از ایده توسعه یا توسعه شورهای درحالِک

روز نابرابری در جامعه را افزایش  (، روزبه33: 3117کارکردهای بازتوزیعی خود )صادقی، 

ناچار، برای  اند، به دهند و عدۀ زیادی از افراد فاقد توانمندی، که از حمایت دولت محروم می

گونه حمایت قانونی و حقوقی برخوردار نیستند.  کنند و از هیچ دامة زندگی به خود تکیه میا

گفته است که به موجب آن، حاکم،  آگامبن گویای وضعیت پیش« وضعیت استثنائی»پارادایم 

یان آورد، اما زور عر هایی از افراد به حالت تعلیق درمی در قبال گروه« موقتاً»و « استثنائاً»قانون را 

 (.8-7: 3117کند )آگامبن،  آن را حفظ می

« استعمار داخلی»ی لوفور، همراه با پدیدۀ  «تولید فضا»و « دیالکتیک مرکزیت»پیروی از 

های  ملت مدرن تاکنون، فضایی را برساخته که تمام شاخص-از زمان تشکیل دولت 5هشتر،
                                                           

شناسی بهره گرفته و با  بحث لوفور دربارۀ فضا، بر یک چرخش فضایی استوار است که از جغرافیا، تاریخ و نشانه .3

 داری پیوند یافته است.  شدن و نظام سرمایه شدن، شهری فرایندهایی ازقبیل جهانی
2. Hechter  
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-های قومی ای تفاوتاقتصادی و سیاسی مناطق مرزی غرب کشور بر مبن-توسعة اجتماعی

گفتة لوفور، با فهمیدن اهمیت فضا و نمودهای آن با سه عنوانِ  مذهبی در آن زایل شده است. به

آنکه رویکرد  رویم، بی شده، از اقتصاد سیاسی مارکس فراتر می شده، تصورشده و زیست درک

ن پرکتیس فضایی (. فضا همزما55-31: 3115داری را کنار بگذاریم )لوفور،  انتقادی به سرمایه

)محیط مادی بیرونی شده(، بازنمایی فضا )مدلی مفهومی که برای هدایت پرکتیس به کار گرفته 

، 3شدۀ کاربران با محیط( است )گاتدینر شود( و فضای بازنمایی )رابطه اجتماعی زیست می

و از این  آمیزد شناسی را در هم می (. رویکرد او، تحلیل جغرافیایی، تاریخی و نشانه58: 3115

کند که جوامع گوناگون چگونه در  افتد. او بر این موضوع تمرکز می گرایی نمی راه در فروکاست

شوند. لوفور این کار را با  طول زمان از فضایی خاص شده در شکل و نیز در معنا برخوردار می

برخورد دهد. فضای انتزاعی از  تمایز گذاشتن بین فضای انتزاعی و فضای اجتماعی انجام می

هایی مربوط است که  مراتبی است و به آن  گیرد. این فضا، فضایی سلسله دانش و قدرت شکل می

های اقتصادی و  اند؛ ازجمله: حکمرانان سیاسی، شرکت  دهی اجتماعی خواهان کنترل سازمان

در ای که  اجتماعی برآمده از پرکتیس است؛ تجربة زیسته روزمره ریزان. در مقابل، فضای برنامه

هایی که از مدل  شود. آن نتیجة کنش تمام اعضای جامعه ازجمله حکمرانان، بیرونی و مادی می

کوشند تا بر فضای اجتماعی زندگی روزمره با  کنند، پیوسته می فضای انتزاعی استفاده می

که فضای اجتماعی همواره از  اش حاکم شوند و آن را کنترل کنند، درحالی تغییرات همیشگی

رود )همان(. تولید فضا  شده فراتر می ریزی شده/ برنامه های تنظیم تصور شده و شکلمرزهای 

آورد،   واسطة دیالکتیک مرکزیت متأثر از گفتمان توسعه بوده و طبق آن، مرکزیت گرد می به

دیگر، فضای  عبارتِ دهد. به سازد، تفاوت را نیز گسترش می دست می زمان که یک پراکند و هم می

ر مبنای فراوانی فضا برای ثروتمندان و کمیابی شدید آن برای فقرا و گسترش نابرابری اجتماعی ب

پیرامونی -های اقتصادی مرکز در فضای تولیدشده در ایران، ما با تبعیض و نابرابری»استوار است. 

مواجهیم که در آن افراد براساس سطح برخورداری از مزیت مذهب و قوم حاکم، میزان 

ای، که اغلب  ای دارند و مناطق حاشیه ی به امکانات و تسهیالت رفاهی و توسعهدسترسی متفاوت

« اند های مذهبی و قومی در آن حضور دارند، دچار نوعی تبعیض ساختاری شده اقلیت

، بهترین توصیف را از این وضعیت «استعمار داخلی»(. هشتر با بیان مفهوم 3181)آقاجانیان، 

                                                           
1. Gottdiener 
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های قومی انعکاسی از سلطة امپریالیستی یک گروه قومی  وجود شکافباور او،  دهد. به ارائه می

(. 3175شود )هشتر،  هاست که از طریق نهادهای بوروکراتیک و دولتی تحکیم می بر دیگر گروه

، تمام «سازی غیریت»کارگیری راهبرد  این است که با بهنکتة مهم در استفاده از این مفهوم 

)شاهمیری، آیند  شمار می به« دیگری»شود و آنها  های انسانی افرادِ استعمارشده انکار می ویژگی

های مهم درزمینة برساخت اجتماعی واقعیت، تئوری برگر و الکمن  (. یکی از نظریه338: 3181

اذهنیت و اینکه واقعیت زندگی روزمره به صورت دنیای باشد. در واقع توجه به حوزه بینمی

مشترک در ذهن )یعنی دنیایی که من در دنیای واقعیت با آن با دیگران شریکم( )برگر و الکمن، 

به واقعیت روزمرۀ مرزنشینان را  گیری برساخت مرز باتوجهتواند فرایند شکل( می18: 3115

واقعیت اجتماعی برونی شده در حوزۀ فرهنگ و شرح دهد، اما در عرصة نهادسازی و تأثیر 

دلیل که واقعیت نهادی موجود از ساختاری  این نهادها، این تئوری توان تحلیل را ندارد، به

کند که برساخت فرهنگ سیاسی حاکم در مرکز است و حاشیة این مراتبی پیروی میسلسله

ین نهادها با واقعیت و کنش های خود برنساخته است. هرچند ا نهادها را از طریق فعالیت

گوید که فوکو می گونه کنشگران تعامل دارند، اما برساخت کنش کنشگران مرزی نیستند و همان

و بر زندگی هر روزۀ مرزنشینان  اند که دولت خود آن را بازسازی کرده استگفتمان حاکمی

 أثیرگذار است..ت

ایم.  ها در پیوند با موضوع مطالعه پرداخته ترین یافته در ادامه، به پیشینة تجربی پژوهش و مهم

های خارجی و داخلی روشن کرد که تاکنون پژوهشی که مستقیماً به موضوع  مرور پژوهش

های این حوزه، صرفاً ابعادی از موضوع  مطالعة حاضر پرداخته باشد، انجام نشده است و پژوهش

کشور است و در مناطق مرزی خاص مناطق مرزی غرب « کولبری»اند. پدیدۀ  را مطالعه کرده

بری و... از آن یاد شده است. نکتة دیگر  بری، دوک های دوش دیگر ایران و بقیة کشورها، ذیل نام

شده و نیز بینش پژوهشگر، از ذکر تمام مطالعات مربوط به فقر  به اهداف تعیین توجه اینکه، با

ند که با پژوهش حاضر قرابت ا هایی هدف نقد و مرور قرار گرفته اجتناب شده و فقط پژوهش

 موضوعی تنگاتنگ دارند.

 3نیافتگی در مناطق مرزی خارج از ایران )مولنار، پژوهشگران تجربی درزمینة فقر و توسعه

 0؛ نکورویی،5831 1؛ هیرشنر،5888و همکاران،  5؛ برگمن5837و همکاران،  3؛ بوجان5885

                                                           
1. Molnar 
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( بیشتر به معیشت و رفاه 5831 8نی،؛ موتا5835 7؛ آسنته،5885 1و سرکار، 5؛ سیکدر5835

های تجارت مرزی و  اند و به بهبود وضعیت اقتصادی، شیوه کنشگران مرزنشین پرداخته

اجتماعی منجر به -های سیاسی اند؛ بنابراین، شاخص های آن برای مرزنشینان توجه کرده دشواری

ده، مغفول مانده است. ش فقر بعد از گسترش نظام نئولیبرالیستی، در مطالعات خارجیِ بررسی

ها، کمّی و پیمایشی است و به ذهنیت افراد مرزنشین، فهم آنها از  روش بیشتر این پژوهش

ای نشده است. تقریباً، در همة  ها در وضعیت حاکم اشاره آن  زندگی روزمره و علت گرفتاری

امرارمعاش،  گرفتن قوانین مرزی، حتی برای های تجربی خارجی، عبور از مرز و نادیده پژوهش

گذاران وقت تلقی شده و اگر مرزنشینان از قوانین مرزی تخطی  ها و سیاست خط قرمز دولت

های  اند. با بررسی پژوهش هایی چون قاچاقچی، خاطی و... ارزیابی شده کرده باشند، با برچسب

 سیاسی خود را در مناطق مرزی بر-های امروزی، مسائل امنیتی ذکرشده، دریافتیم که دولت

های فقیر و  اند و از توده های رفاهی مرزنشینان ترجیح داده امرارمعاش و تأمین خواسته

اند. چنین  شده چشم پوشیده و رفاه مردم فقیر را به سازوکار بازار واگذاشته رانده حاشیه به

 های کاذب پرخطر سوق داده است. سوی تجارت غیرقانونی و فعالیت سیاستی، مرزنشینان را به

تاکنون، دو دسته پژوهش داخلی دربارۀ مرز و تجارت مرزی با روش کمّی و کیفی یا ترکیبی 

های ذکایی و نوری  در مناطق مرزی مختلف ایران انجام گرفته است: دستة اول، ازجمله: پژوهش

اند؛ و دستة  (، بر پیدایش مرزها و زندگی در مناطق مرزی تأکید کرده3111( و امیرپناهی )3110)

حاجت و همکاران  قادری(، 3118های سلطانیان و مفاخری باشماق ) ، شامل: پژوهشدوم

(، و 3110(، باینگانی )3113(، شرافت و یاری )3183(، محمودی )3187زاده ) (، اسماعیل3181)

های مرزی را بر زندگی مرزنشینان تبیین  اقتصاد مرزی و آثار رفاهی بازارچه(، 3115زاده ) عبده

نگری اقتصادی و امنیتی به مرز و تجارت  دلیل غلبة کالن ها، به همة این پژوهش در. اند کرده

ها در تبیین  مرزی، نحوۀ برساخت اجتماعی مسئلة کولبری در نظرگاه مرزنشینان و نقش آن

                                                                                                                                           
1. Bojan 
2. Bergmann 
3. Herchner 
4. Nkoroei 
5. Sikder  
6. Sarkar 
7. Asante 
8. Mutoni 
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منزلة  تاکنون، پژوهش جامعی دربارۀ کولبری، بهبراین،  مسئله نادیده گرفته شده است. عالوه

بسترهای آن، ازمنظر درک و فهم کنشگران محلی، صورت نگرفته است. نمایش عینی فقر و 

 دنبال دستیابی به چنین دیدگاهی است.  رو، پژوهش حاضر به ازهمین

 روش تحقیق

منظور مطالعة  و به  استاستوار بر پارادایم برساختی و تفسیری حاضر منطق تبیین پژوهش 

 3نگاری انتقادی ها، از روش قوم ثری با آنای در محیط طبیعی و تعامل حداک های حاشیه گروه

بر ممکن  نگاری انتقادی نوعی شیوۀ پژوهش کیفی است که عالوه استفاده شده است. قوم

ساختن مطالعه و درک جامعه برای پژوهشگر، از طریق روش انتقادی، امکان تغییر جامعة  

نگاران انتقادی با بررسی قدرت، وجهه، امتیازها و اقتدار،  کند. قوم موردِنظر را نیز فراهم می

مثابة  نگاری انتقادی هم به (؛ بنابراین، قوم5887 5آزمایند )کرسول، نظر را میفرهنگ موردِ

؛ 170: 5835 1؛ کاستانگو،1: 5835 5شود )کاگلین، تعریف می 0منزلة اثر و هم به 1فرایند

 (. 1: 3111 7توماس،

ای ه ای از فرایندهای اعمال قدرت جدا نیست و همة تجربه امروزه، تقریباً هیچ تجربة زیسته

شود. پس از انتخاب محلی برای مطالعه،  مند و ساختاری فهمیده می افراد در قالب روابط نظام

موضوعی مطالعه شود. در اینجا، ابتدا، طبق  کسی و چه  نگار این بود که چه  تصمیم بعدی قوم

تدریج مشخص شد که چه  انتخاب شد و با استناد به آن، به 8«رویکرد تور بزرگ»نظر فترمن، 

(. سپس، تالش شد 357: 3111کسی در کدام محل باید مطالعه شود )کرسول،  موضوعی و چه  

ها، کنشگران، افراد و اسنادی انتخاب شوند که اطالعات مفید و جامعی دربارۀ کولبری،  تا محیط

رو، جامعة پژوهش حاضر را مرزنشینان  دهند. ازاین دست  مثابة نماد فقر در مناطق مرزی، به به

 55به سطح اشباع نظری،  دهند و حجم نمونه، باتوجه تان بانه در استان کردستان تشکیل میشهرس

نفر از افراد درگیر در پدیدۀ کولبری )ازقبیل کولبران، مسئوالن نهادهای مرتبط با مناطق مرزی و 
                                                           
1. Critical Ethnography 

2. Creswell  
3. Process  
4. Product  
5. Coughlin 
6. Castagno 

7. Thomas  
8. Big Net Approach 



 

 

 

 

 

 1911تابستان ، بهار و 1شهری( ، دورة دوازدهم، شمارة  -توسعۀ محلی )روستایی                           111 

  

 

 دگیری هدفمن دیگر مرزنشینان، شامل معتمدان و نخبگان ساکن در شهرستان بانه( با شیوۀ نمونه

 برفی انتخاب شدند.  و گلوله

 و مدت مصاحبه با آنان  شونده . مشخصات افراد مصاحبه1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام شماره
مدت مصاحبه  محل سکونت

 روستا شهر )دقیقه(

 18 - بانه ور پیله دیپلم فوق 15 کمال 1

 08 - بانه ور پیله دیپلم 17 مصطفی 1

 18 بژی - روحانی حوزوی 55 مالباقی 9

السعی حق دیپلم 17 لقمان 4  18 زله - 

 18 زله - کشاورز سواد بی 75 محمد 1

ور پیله سیکل 55 وهاب 1  18 بوالحسن - 

 18 - - کارشناس استانداری ارشد کارشناس 58 عبداهلل 1

 05 وپیچ که - دانشجو ارشد کارشناس 58 مظفر 1

 18 - بانه کولبر راهنمایی 38 فردین 1

 58 - بانه کولبر سیکل 55 رزگار 11

 18 - بانه کولبر ابتدایی 55 سیوان 11

 55 - بانه کولبر راهنمایی 55 ژار هه 11

 15 - بانه کولبر دیپلم 15 عبداهلل 19

 55 - بانه کولبر سیکل 31 مبین 14

 58 آلوت - کولبر راهنمایی 51 آزاد 11

 18 - بانه کولبر دیپلم 51 طاهر 11

 55 - بانه کولبر راهنمایی 51 فرهاد 11

 58 رشه برده - ور پیله ابتدایی 01 بختیار 11

 08 - بانه کولبر راهنمایی 38 قادر 11

 15 - بانه کولبر دیپلم 55 صدیق 11

 58 - بانه کارمند گمرک لیسانس 05 حبیب 11

 18 - بانه رئیس گمرک ارشد کارشناس 01 طاهر 11

 ارشد کارشناس 01 ایوب 19
دبیر آموزش و 

 پرورش
 08 - بانه

 18 - بانه کارمند گمرک دیپلم 18 جالل 14

 05 - بانه کارمند گمرک لیسانس 11 لقمان 11
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( و فنون 3111) 3ای کارسپکن مرحله ها و اطالعات میدانی، با استفاده از الگوی پنج یافته

یافته،  ساخت آوری اطالعات )مشاهده، مشاهدۀ مشارکتی، مصاحبة عمیق و نیمه گوناگون جمع

های اولیه و  آوری یادداشت . جمع3مطالعة اسناد( تحلیل شد که شامل این مراحل است: 

. 1 0گرایانة مقدماتی؛ . تحلیل بازساختی5(؛ 358: 5881و همکاران،  1)هاردکستل 5گویانه تک

. تبیین 5(؛ 351)همان،  1. تفسیر روابط سیستمی0ای(؛  )مذاکره 5محور تولید اطالعات دیالوگ

(. آخرین موضوع در روش پژوهش، اعتبارسنجی 581-585: 3111)کارسپکن،  7روابط ساختاری

، قابلیت نسبت به پایایی اهمیت بیشتری دارد 8کیفی، قابلیت اعتماداست. ازآنجاکه در پارادایم 

درحین  1بندی کارگیری مفهوم زاویه های زیر تضمین شد: به روش ماد به اطالعات از طریق اعت

آوری اطالعات، طرح پرسش از افراد  زمان از فنون گوناگون جمع ها، استفادۀ هم آوری داده جمع

 شونده و باورپذیرکردن گزینشی. های گوناگون، کنترل افراد مصاحبه ها و مکان متفاوت در زمان

 های پژوهش یافته
گانة الگوی کارسپکن  های پژوهش، در دو بخش توصیفی و تحلیلی، با تجمیع مراحل پنج یافته

گیری پدیدۀ کولبری در  در دو رویکرد اتیک و امیک ارائه خواهد شد. ابتدا، تاریخچة شکل

های پیدایش این پدیده بر مبنای  شهرستان بانه توصیف شده و در بخش بعدی، علت

 جهان انتقادی و درک و تجربة مردم بررسی شده است.  زیست

 های توصیفی الف( یافته

اند. این سخن ناپلئون  کار رفته باهم به« مرز»و « کُرد»های دور تاکنون، همواره، دو واژۀ  از گذشته

(، دربارۀ قوم کُرد کامالً صدق 31: 5833)دشنر، « جغرافیا حکم سرنوشت را دارد»بناپارت که: 

کند؛ زیرا تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زندگی کُردها از محیط زندگی  می

هیم در غرب ایران است. ها متأثر است؛ بنابراین، مرز و زندگی در آن، از پرکاربردترین مفا آن

                                                           
1. Carspecken 
2. Building a Primary Etic Record 
3. Hardcastle 
4. Preliminary Reconstructive Analysis 
5. Dialogical (Emic) Data Generation, Collaborative Stage 
6. Describes Systems Relations to Broader Context 
7. Explains Relational Systems 
8. Reliability 
9. Triangulation 
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  های کردستان، آذربایجان غربی، واسطة زندگی در مرز، اکثر مرزنشینان غرب کشور در استان به

اند. کولبری فعالیتی است که با  دلیل غلبة فقر در منطقه، کولبری پیشه کرده کرمانشاه و ایالم، به

خچة پیدایش این پدیده در حمل کاال در دو سوی مرز پیوند دارد. سند مکتوبی درباب تاری

ها  مناطق مرزی غرب ایران در دست نیست، اما بنا به اظهارات ساکنان شهرستان مرزی بانه، آن

در گذشته نیز از راه مبادلة پایاپای و تجارت مرزی مخارج و نیازهای زندگی خود را تأمین 

دهة  دو سوی مرز، تا یکهای مدرن در  ملت- از روزگار قدیم، پیش از تشکیل دولت اند. کرده می

پیش، اجناس و کاالها در مرزهای شهرستان بانه بر پشت حیوانات باربری مثل اسب و قاطر 

های وقت،  های قانونی فراوان ازسویِ دولت دلیل اعمال محدودیت شد، اما امروزه، به حمل می

 نند. ک کولبران یا همان مرزنشینان از نیروی خود برای انتقال کاالها استفاده می

، که از نزدیک شاهد «زله»دیپلم و ساکن روستای مرزی  ساله با تحصیالت فوق 17، «لقمان»

 گوید:  باره می تحول معیشتی مرزنشینان بوده است، دراین
شدن کولبری، حمل بار در هردوسوی مرز، اغلب با قاطر، اسب و االغ  تا قبل از رایج»

نظرم، این شیوه از  گردد. به های قبل برمی صورت کاروانی بود که سابقة آن به دهه به
ها را پر کرده و اصالً نام  ونقل بار بهتر بود؛ چون متأسفانه امروز انسان جای این حیوان حمل

، کانال مرزی میان ایران و عراق باهدف 3188کولبری جای درد و تأسف است! در سال 
شکل )قاطر و االغ( محدود  این به ها حفر شد. با حفر این کانال، حمل بار محدودکردن مراوده

کم زمینه برای رونق کولبری ایجاد شد. تقریباً، بعد از سفر استانی رهبر به کردستان،  شد و کم
 58الدین تأسیس شد و به افراد روستایی تا  سوره و شعب های موقت مرزی در گله بازارچه

 «.ار بیاورندکیلومتر نزدیک به مرز، دفترچة کولبری داده شد تا آزادانه ب

 سویِ مرز، ازجمله سقوط صدام، خودمختارشدن اقلیم اقتصادی آن-با شروع تحوالت سیاسی

جوار و گرایش به  گرفتن اقتصاد آزاد، ارتباط بازارهای کشورهای هم رونق کردستان عراق،

مصرف کاالهای خارجی در داخل ایران، مراودۀ تجاری ایران با کردستان عراق از راه مرز 

گذاری صنعتی و تولیدی در مناطق  براین، فقدان سرمایه روز فزونی گرفت. عالوه مشترک روزبه

گرفتن پدیدۀ کولبری منجر شد.  حیطی این مناطق، به رونقمرزی و محروم کشور و جبر م

توان به دو نوع تقسیم کرد: یکی، کولبری رسمی است که به حمل  طورکلی، کولبری را می به

های موقت رسمی مطابق قانون  کاالها درقالب مصوب و در بازۀ زمانی معین در بازارچه
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شدن  دلیل تعطیل ۀ پژوهشگران، بهشود. طبق مشاهد دهی مبادالت مرزی اطالق می سامان

 11در شهرستان بانه از نیمة دوم سال « سوره گله»و « ژال هنگه»های موقت رسمی  بازارچه

تاکنون، کولبری رسمی نیز به حالت تعلیق درآمده است و کولبران در آن فعالیتی ندارند. شکل 

واسطة  منوع در مرزها بهونقل غیرقانونی کاالهای م دیگر، کولبری غیررسمی است که بر حمل

های  ها و کوه شود. کولبری غیررسمی از مسیرهای پرخطر، ازجمله: پرتگاه مرزنشینان اطالق می

افتد؛  خطر می گیرد و جان و مال کولبران در این مسیرها به العبور، صورت می ای و صعب صخره

های مرزی، گرفتارشدن در  الها تن بر اثر سقوط از ارتفاع، افتادن در کان که ساالنه ده طوری به

ها  شدن در رودخانه برف و سرما، تیراندازی مأموران انتظامی مرز، انفجار مین، مارگزیدگی، غرق

های دهند. یکی از نکات مهم که تفاوت تجربة زیسته و سیاست و... جان خود را از دست می

ک وجه از کولبری در دهد، تناقض در احتیاج و تقابل با کولبری است. یرسمی را نشان می

های غیرقانونی  ها و نیاز به ورود برخی کاالهای ممنوع از طریق راهاقتصاد مرزی ایران تحریم

ها توسط آمریکا، اسحاق جهانگیری در جمع استانداران گفت از  است. با بازگرداندن تحریم

نوعی  وارد کنید. به طریق مرزها و با استفاده از مبادالت مرزی سعی کنید تمام مایحتاج کشور را

بر نوعی فضای انتزاعی که خواست قدرت در قالب بازتولید  کولبری و اقتصاد قاچاق عالوه

کند، تفاوتی اساسی با تجربة زیسته و فضای  موقعیت خود بدان نیازمند است، آن را بازتولید می

ن دو فضا با ایجاد شود. در کنار هم قرار گرفتن ایاجتماعی دارد که در تجربه متفاوت درک می

دارانه جهانی مرتبط است. پدیدۀ کولبری همخوان با نیاز زمان حاکمیت است که با فضای سرمایه

ها محدود به فضای اجتماعی زیستة خود است نه واقعیت اقتصاد  درک کولبران برخی زمان

موجود  سیاسی حاکم. بر همین اساس، فهم فضای اجتماعی و درک این افراد از فضای انتزاعی

 بسیار مهم است، امری که محقق به دنبال فهم آن و تداخل این دو فضا است.

 های تحلیلی ب( یافته

های مؤثر بر پیدایش کولبری در  ترین علت مهم»ترین پرسش پژوهش این است که  اصلی

به الگوی روابط  شوندگان باتوجه های مصاحبه پاسخ«. شهرستان مرزی بانه چه بوده است؟

کارسپکن در دو مرحلة کدگذاری باز و محوری در این بخش تحلیل شده و درنهایت، سیستمی 
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شده با سطوح نظری کالن و تجربی پرداخته شده  های استخراج به تبیین روابط ساختاری مقوله

 است.

 . فقر اقتصادی و نبود منبع درآمد جایگزین1

قتصادی شدید، بیکاری، نبود اشتغال های تحقیق نشان داد که کولبران به دالیل اصلی فقر ا یافته

های خانوار، فقر مطلق، گسترش فقر در مناطق مرزی، فشار اقتصادی،  جایگزین، افزایش هزینه

وری، اقتصاد ناکارآمد منطقه، ممکن  وری، درآمد بیشتر کولبری نسبت به پیله عدم درآمدزایی پیله

اند. در  ن تنها راه معیشت انتخاب نمودهنبودن دسترسی به منبع درآمدی دیگر، کولبری را به عنوا

واقع، خود کولبران و مردم مناطق مرزی، کولبری را به عنوان انتخابی اجباری در محیطی که 

اند. بیشتر کولبران از  امکان دسترسی به منبع درآمد دیگری وجود ندارد، انتخاب نموده

های گسترده و  و بار تکفل خانوادهای و بدون سرمایه اقتصادی هستند  های فقیر، حاشیه خانواده

اند. بنابراین، به دلیل فقر اقتصادی و نبود منبع درآمد جایگزین در کنار  ای را متقبل شده هسته

شان شده  ، کولبری تبدیل به تنها راه معاش خود و خانواده وری ضعف درآمد حاصل از پیله

د در کنار نبود امکان دستیابی به توان گفت که فشار اقتصادی و فقر شدی است. به طور کلی می

شغل یا منبع درآمدی دیگر آنان را وادار نموده به کولبری به عنوان یک شغل خطرناک و ممنوع 

العبور مرزی روی بیاورند. هر چند، تعداد معدودی از کولبران آن را به عنوان  در مناطق صعب

تفاق آنان با فقر اقتصادی شدید اند اما اکثریت قریب به ا منبع درآمدی کمکی انتخاب نموده

 باشند.  مواجه می

شوندگان مشکالت معیشتی مردم در شهرستان مرزی بانه را که بر انتخاب کولبری  مصاحبه

 اند: گونه توصیف کرده مؤثر بوده است، این

 گوید: وری در مرز بانه مشغول است، می ساله و ساکن شهر بانه، که به پیله 17، «مصطفی»

های مناسب در منطقه، اکثر مردم ساکن در روستاهای مرزی و شهر بانه  نبودِ شغلعلت  به» 

توان این فعالیت اجباری مردم را شغل نامید.  سختی می اند، هرچند واقعاً به مجبور به کولبری
ای داشته باشد.  توان شغل نامید که آدم در آن امنیت جانی و مالی و بیمه نظرم، فعالیتی را می به

دهند. همین هم  کار می اجبار تن به این جایش شغل است که مردم از سر ناچاری و بهاین ک
 «.روز باشد و چندروز دیگر نباشد ممکن است یک
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ساله و ساکن شهر بانه، که چندسالی است به کولبری مشغول است، چنین  55، «رزگار» 

  گوید: می

رنفر جمعیت، یک کارخانه و هزا588کنیم که باوجود نزدیک به  ما در شهری زندگی می»
کارگاه تولیدی یا صنعتی ندارد، شغلی وجود ندارد که بگویی یک جوان به آن مشغول 

هم از وضعیت کولبری  خواهد شد. یا باید قاچاقچی باشی، یا باید کارگر باشی یا کولبر، این
ام از  ن تلقینوعی بازی با زندگی خود است؛ م که در این مرز برای ما به ارمغان آمده که به

 «. گردد میرد یا برمی رود برای کولبری، یا می کولبری دیوار مرگ است، انسان وقتی می

یا روحانی روستای مرزی بژی، تنگنای معیشتی و نبود منبع درآمد دیگر را دلیل « ماموستا»

 گوید: داند، او میآوری مردم مرزنشین به کولبری میروی

برند، من چون روحانی و معتمد مردم  نای معیشتی به سر میمردم مرزنشین ما خیلی در تنگ»
هستم بیشتر در جریان زندگی مردم هستم زیرا از جاهای مختلفی راجع به زندگی مردم برام 

کنند. خیلی از مردم ماه به ماه فقط منتظر دریافت یارانه ناچیز دولت هستند؛ خیلی  تعریف می
های دولتی را در  وانند تهیه کنن. اگر مبلغ یارانهت از آنها نان خالی را به صورت قرض می

یابیم که میزان  همین کشورهای نزدیک به ایران را با کشور خودمان مقایسه کنیم، درمی
 «.باشد حمایت دولت از مردم خیلی ناچیز می

ها نشان از فقر اقتصادی درآمد ناچیز، فقر زیاد و حتی در برخی موارد متکی بودن به یارانه

واسطة گسترش بیکاری و فقر  بنابراین، بهمفرطی است که در این مناطق مرزی وجود دارد. 

اقتصادی در مناطق مرزی غرب کشور، تجارت غیررسمی مرزی خصوصاً کولبری به منبع 

درآمدی جایگزین برای گذران زندگی مرزنشینان تبدیل شده است. همین فعالیت پرمشقت 

 پذیر در حوزۀ اقتصاد تبدیل شوند. شده تا کولبران به افرادی آسیب باعث

 . احساس تبعیض ساختاری 1

های ملی وزارت که توسط دفتر طرح 3110های ایرانیان در سال  ها و نگرش در پژوهش ارزش

درصد از مردم کردستان، وضعیت فقر مردم نسبت  78فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شد، به نظر 

سال آینده نیز میزان  5اند که در درصد نیز بیان کرده 78ال گذشته بیشتر شده است و س 5به 

 8/15شود. در مورد عدالت اقتصادی نیز بر اساس اطالعات این گزارش، فقرشان بیشتر می
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. 3بازی و رانت اقتصادی وجود داردگویان موافق این امر بودند که نابرابری، پارتی درصد از پاسخ

آمارها نشان دهنده باور به تبعیض در بین پاسخگویان کردستانی است. سلیمانی و محمدپور این 

باشند. درصد کارمندان بخش دولتی غیر کرد و غیر سنی می 58( بر این باورند که 5831)

( نیز در پژوهش خود بر تبعیض قومی مرکز نسبت به حاشیه تاکید دارد و آن را 3181آقاجانیان )

دلیل عملکرد نامناسب نظام  نماید. از دیدگاه پاسخگویان، بهارمند تعریف میتبعیض ساخت

اعتقاد آنها، دولت در این مناطق  هستند. به  سیاسی است که مناطق مرزی فقیرترین مناطق ایران

های ثابت دور از انتظار  یافتن مردم به شغل دلیل، امکان دست همین کند و به گذاری نمی سرمایه

آورند.  های کاذب روی می برای تأمین نیازهای اولیة خود، از سر ناچاری، به فعالیت است و آنها

اکثر مرزنشینان را به جایگاه   فضایی در ایران،-توجهی سیاستمداران به عدالت اجتماعی بی

 فرودست رانده است.

 د: گوی شده و وجود تبعیض ساختارمند در زندگی مرزنشینان می دربارۀ فقر تحمیل« لقمان»
گذارن مردم ما از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و  انگار یه چیزایی پشت پرده هست که نمی»

هایی همیشه توسط  اقتصادی دارا و ثروتمند شوند که این یک ظلم آشکار است. محدودیت
سیاستمداران ایجاد شده تا مردم دائم افرادی وابسته باشند تا مستقل و توانمند و همچنین 

هایی کوچک باشد به طور مثال، در روستای ما پارسال مدرسه تاسیس  واستههایشان خ خواسته
توان گفت خیلی با  اند. می پایه فرستاده 1شد و یک معلم را با تجربه پایین برای تدریس 

برنامه و با تاکید از روی عمد، این کولبری توسط دولت برای مردم مرزنشین کردستان ایجاد 
گفتم نوعی فقر سیستماتیک برای کردستان شکل گرفته و مردم  طور که قبالً نیز شد؛ همان

وری سرگرم نمودند، برای اینکه ذهن مردم را  مرزنشین را با دادن چند دفترچه کولبری و پیله
محدود به تامین معاش روزانه نمایند و و به هیچ چیز دیگری فکر نکنند و شاکر باشند به 

ه این تصمیم قدرتمندان و ثروتمندان هر کشوری برای کنند؛ البت همان لقمه نانی که کسب می
ملتش است. بحث دیگر این است که متاسفانه مسئولین ما چون از جنس ما نیستند و برای ما 

اند. امروزه نخبگان و مسئولین محلی از جمله  کنند ما را به این وضع رسانده دلسوزی نمی
زنی ندارند یا دنبال منافع شخصی  قدرت چانهگیرند و  نمایندگان ما نیز یا در حاشیه قرار می

ها این  دانند که ما به آن  اند در حالی که خوب می خودشان هستند و مردم را فراموش کرده
 .«ایم ها را به این جایگاه رسانده ایم و آن قدرت را داده

                                                           
های ملی  یگانه، دفتر طرح های ایرانیان )موج سوم(، مجری علمی: محمدرضا جوادی ها و نگرش . طرح ملی ارزش3

 .3115؛ انتشار در سال 3110با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی  وزارت  کشور، سال 
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بال مذهبی درق-، دربارۀ تبعیض قومی«وپیچ که»، با تحصیالت لیسانس و اهل روستای «مظفر»

 گوید: مرزنشینان می

طورِخاص کردستان، ازلحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند؛  طورِعام، مناطق مرزی، و به به»
های کاذب در مرزهاست. مثالً  همین وضعیت اقتصادی نامناسب عامل اصلی ایجاد فعالیت

وبلوچستان متأسفانه قاچاق موادمخدر  تصور کن در کردستان ما کولبری داریم، اما در سیستان
 «. ها خودش آسیب بزرگی است از این داریم. هرکدام

سال سابقه خدمت در گمرک  35های یکی از کارمندان گمرک بانه که دارای  توجه به گفته

 بود در تایید گفته باال ضروری است: 

های کالن برای ایجاد شغل در این مناطق  گذاری فقر و تنگدستی مردم ناشی از عدم سرمایه»
باشد. هرچند در  لی همچون مذهب، عوامل سیاسی و ... میاست که این خود ناشی از مسائ

های اخیر دولت برای رفع این پدیده ناصواب و کمک به رفاه مردم مناطق مرزی،  این سال
/ ت 351513هایی را در هیئت دولت به تصویب رسانده )از جمله مصوبه شماره  مصوبه
های الزم و  عدم ایجاد زیرساختهای بعد از آن(؛ اما  و اصالحیه 50/33/3117مورخ  55001

ای که مد نظر مصوبه  ابهامات فراوان در مرحله اجرای مصوبه، در مرحله عمل تاکنون نتیجه
های  بوده را به هیچ عنوان حاصل نکرده است و کولبران عالرغم فشار دولت و سختگیری

  «.دهند فراوان هر جند در سطح خیلی ناچیز هنوز به فعالیت خود ادامه می

هایی  ها و برنامه دست آمد، این است که همة طرح نکتة دیگری که از اظهارات پاسخگویان به

که دولت باهدف بهبود زندگی مرزنشینان و اجرای عدالت در کشور تدارک دیده، مرزنشینان را 

اقدامات  متضرر و تضعیف کرده و هیچ سودی برای ارتقای وضع معیشت آنها نداشته است.

  دست، به کردن کولبران، صدور کارت و دفترچة کولبری و کارهایی ازاین دولتی نیز، ازقبیل: بیمه

دنبال تشدید استثمار فقیران مرزی، تثبیت موقعیت فرودست ایشان و افزایش شکاف طبقاتی 

 . شدن فرودستی این قشر در نظرگاه دولت است  معنیِ پذیرفته صورت گرفته است و صرفاً به

 . جبر محیطی و ضعف اشتغال صنعتی، کشاورزی و گردشگری9

یکی از عوامل دیگری که پاسخگویان درباب علل پیدایش کولبری در شهرستان مرزی بانه به آن 

اند، جبر جغرافیایی یا محیطی است. محیط زندگی، خواه طبیعی باشد خواه  اشاره کرده

اجتماعی انسان دارد. جغرافیا به عنوان -تصادیجغرافیایی، اهمیت انکارناپذیری در پیشرفت اق
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یک عامل تاثیرگذار شاید بخشی از ستم بر این مردمان مرزنشین باشد؛ جغرافیایی که 

های های تبعیضی آن را تقویت نموده است. کوهستانی بودن منطقه و نبود زیرساخت سیاست

و آنان را درگیر فعالیت مناسب، امکان توسعه و رونق کشاورزی را از این مردمان ستانده 

نشدن   های محیطی و تأمین دار تاریخی داد و ستد مرزی نموده است. این محدودیت ادامه

های  های کشاورزی، صنعت و گردشگری، مرزنشینان را به تکاپو برای یافتن راه معیشت از راه

 گوید: می باره ساله و ساکن شهر بانه، دراین 15، «کمال»جدید امرارمعاش واداشته است. 

اند؛ زیرا  تمام شهرهای مرزی، ازجمله مریوان، بانه، سردشت و...، ازنظر کشاورزی ضعیف» 
های پست و هموار نداریم، بلکه همة مناطق ما کوهستانی و مرتفع است. همة  ما اصالً زمین
کشاورزی اندازۀ شهرستانی مانند دیواندره زمین کشاورزی ندارد. پس، ما اصالً  این مناطق به

  «.نداریم، غیر از کار مرز چه کنیم؟

 گوید: ساله و کولبر، می 51، «فرهاد»

های  کشاورزی مناسبی نداریم؛ زیرا موقعیت شهرستان بانه کامالً کوهستانی است و زمین» 
کنند که  داری می هموار و تختی که در آن بشود کشاورزی کرد، وجود ندارد. عدۀ کمی باغ

 «.نمیر استهم در حد بخورو آن

 یکی از کارمندان شاغل در گمرک بانه نیز در تائید این بحث، گفت:« حبیب»

توان مسائل اقتصادی دانست، نبود شغل و کار  گیری کولبری را می ترین دلیل شکل اصلی»
ترین دالیل روی آوردن مرزنشینان به کولبری است. هر  مناسب در مناطق مرزی یکی از اصلی

تاثیر نیست. امروزه کولبری  گر از جمله مسائل فرهنگی نیز در این امر بیچند برخی دالیل دی
به عنوان یک شغل در فرهنگ مردم منطقه مقبولیت یافته در حالی که بسیاری از آنان 

 «.توانند به کشاورزی، باغداری، دامداری، زنبورداری و ... اشتغال ورزند می

های کشاوزی و غیرکشاورزی مردم  ندر طول جنگ چندسالة ایران و عراق، اکثر زمی

های  های مین تبدیل شدند و تمام شیوه های اقتصادی خارج شدند و به میدان مرزنشین از فعالیت

سنتی پرورش دام و کشاورزی با اختالل مواجه شد. انتقال منابع طبیعی ازجمله آب نیز عاملی 

چهارم  ود، چیزی حدود یککه بر اساس آمارهای موج دیگر در فقر محیطی محسوب شده طوری

(. بنابراین، فقر محیطی و  5831شود )سلیمانی و محمدپور،  منابع آبی در کردستان صرف می

ها  های کشاورزی، صنعت و گردشگری، آن نبود یک راهکار جامع برای ایجاد اشتغال در بخش

نکات مهم نیز را واداشته تا به کولبری مشغول شوند و از این راه امرارمعاش کنند. یکی از 
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ای است. عمل سیاسی دولت بر مبنای اهداف بلندمدت ایدئولوژیک و کالن ناهمخوانی برنامه

شود که با امکانات و توان بسیاری از مناطق ناهمخوان است. پیامد افزایش مرکز طرح می

جمعیت در دورۀ اصالحات ارضی و اوایل انقالب، کمبود اشتغال در بخش سنتی و کشاورزی 

استانی بود که فاقد هرگونه زیرساخت صنعتی بود. این ناهمخوانی جمعیت با فضا و تأکید  برای

بر بازتولید آن، مازاد جمعیت را به سمت نوعی فعالیت اقتصادی رهنمون کرد که با خواست 

دستگاهی قانونی هماهنگ نبود، امری که ایجاد آن نتیجة ناهمخوانی برنامة سیاسی جمعیت با 

 ی کشور بر اساس توزیع مکانی بوده است.اقتصاد سیاس

 . بازتولید جبری مرز4

های جدید و سقوط امپراتوری عثمانی، کردها مرز را با وجوه پدیداری  ملت -درپی ظهور دولت

آن و الزام به قطع ارتباط بین دو سوی مرز با کنترل دولت مرکزی شناختند، اما، چنین انفکاکی 

الً قطع نکرد و کُردها، در مقاطعی، آن را به مبارزه طلبیدند و بر ارتباط بین دو سوی مرز را کام

ها همواره، باوجود برقراری وجوه سلبی مرزها،  سویِ مرز تأکید کردند. آن اتحاد خود با افراد آن

اند )دشنر،  منظور دستیابی به مقاصدشان، بهره برده منزلة وجه ایجابی، به از این پدیدۀ نوظهور به

 گوید:  باره می ، دراین«زله»، ساکن روستای مرزی «لقمان»(. 31: 5833
دلیل موقعیت  الزم است به قضیة تقسیم کردستان اشاره کنم که از دیرزمان تاکنون، به»

های  جغرافیایی مناسب این مرزوبوم، خاک، فرهنگ و اقتصاد کردستان موضوع معاملة دولت
ن قضیه در اقتصاد و سیاست کردستان منشأ الملل قرار گرفته. همی قدرتمند و صهیونیسم بین

افروزی هرچه بیشتر بین  تغییر و تحوالتی عظیم بوده است. عامل پشت این قضیه، جنگ
اجبار  کُردها و سیاستمداران بوده است. تقریباً، بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، ما کُردها به

تفاوتی بین ما نبود و مانند   که در گذشته یکی بودیم و هیچ از هم جدا شدیم، درحالی
راحت به  مرزی بین ما نبود. مثالً، یک فرانسوی خیلی  کشورهای عضو اتحادیة اروپا هیچ

راحتی. پس، ارتباط ما با  همین گردد، مثل اینکه ما از سقز بیاییم بانه؛ به رود و برمی آلمان می
نگی، عمیق و گسترده بود، اما لحاظ اقتصادی، چه اجتماعی و فره کُردهای عراق امروز، چه به

شده، بدون  کشی ما را از هم جدا کرد. امروزه، ردکردن این مرزِ ساخته مرزکشی و کانال
 «. همراه دارد مجوز، خطر مرگ به

 گوید:  شدن منطقه بعد از ایجاد مرز در بانه می ، ساکن شهر بانه دربارۀ امنیتی«کمال»
ها مجهز به دوربین  زی وجود دارد. همة برجکازای هر هزار متر، یک برجک هنگ مر به»

متر، دو سرباز و یک کادر مرزی قرار گرفته 3888تا  588اند. بین هر  قرمز و حرارتی مادون
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شود یا از فاصلة  شود. کولبر یا از میان این معابر رد می است که به این فاصله، معبر گفته می
کیلومتر مرز مشترک بین دو 17ه طول ها. نظارت شدیدی در این نقاط حاکم است. ب برجک

وآمد محدود شود و کنترل  متر حفر شده است تا رفت 0تا  1هایی با ارتفاع  کشور، کانال
بر بودن، حفر کانال سخت  بودن و هزینه  دلیل سنگی شدیدی حاکم باشد. در جاهایی که به

 «.بیشتر تردد دارند گیرد و افراد کولبر در این مسیرها بوده است، بیشتر کولبری صورت می
مرز در تعریف رسمی مترادف است با ممنوعیت؛ در دل فضای اقتصاد لیبرال، دولت و 

اقتصاد آزاد دو عامل مهم هستند که به کنترل و تجارت همزاد این دو فاکتور نیاز است. اما 

فرهنگی،  مرزنشینان درک متفاوتی از مرز دارند، مرز را نه عامل هویتی تقویت بلکه عامل جدایی

هم با استفاده از ابزارهای کنترلی خشن که میل  دانند، آناقتصادی، اجتماعی و خویشاوندی می

به کنترل در آن بر فضای مرز سایه انداخته است. درواقع، باور به مرز در بین مرزنشینان نوعی 

مرزی که معیشت کند، ها مجبور میها و برجک اجبار سیستم است که آنان را به پذیرش این سیم

 آنان را با خطر مواجه نموده است.

 نشینی دولت در حمایت از فقرا . عقب1

های تعدیل ساختاری  و  در کنار عوامل فوق، توجه به بحث نئولیبرالیسم و اجرای سیاست

های حمایتی و رفاهی در طی چند دهه اخیر  نشینی دولت از سیاست پیامدهای آن از جمله عقب

 .نماید ضروری می

های حمایتی دولت از فقرا و ناکافی بودن آن باعث رشد گویان، کاهش سیاست از دید پاسخ 

 گوید:  کولبر اهل روستای آلوت بانه می« آزاد»وضعیت نابرابر بیشتری شده است. 

زایی به ما  میلیون تومانی به عنوان وام کولبری و اشتغال 08در طول این چند سال فقط وامی »
ون بد نبود ولی غیر از اون هیچ حمایت دیگری از جانب دولت به ما نشده است. اند که ا داده

این که ما در ایران امنیت و آسایش داریم خودش خوبه ولی هیچ کس کاری برای ما 
 «.مرزنشینان جهت تامین معیشت انجام نداده است

گویان  خاین محکومیت دولت به عدم اقدام در راستای حمایت از مردم در بین همه پاس

نمایند. هایش متهم می تکرار شده است. کولبران دولت را به عدم توجه و کاهش حمایت

نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیز هرچند سعی در پوشش معلولین یا فقرا در 

های این نهادها، توان برآورده نمودن انتظارات زندگی این افراد اکثر مناطق دارند اما میزان کمک
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باشد؛  ها به نسبت تورم و وضعیت اقتصادی خیلی ناچیز میهای آنرا ندارد و میزان کمک

دیده در این  خصوصاً اگر کولبر یا فرد تحت پوشش اجاره نشین باشد. یکی از کولبران آسیب

 گفت: زمینه می
ام که تحت پوششم قرار دهند، اما هیچ جوابی  چندین بار به بهزیستی و کمیته مراجعه کرده»

 «. دهند نمی

در این زمینه و برای کولبران معلول یا دارای آسیب شدید جسمی، بهزیستی بر اساس 

 دهند. این نهاد برای فرد دارایها قرار میهای خود مقدار ناچیزی پول در اختیار آنبخشنامه

دهد که این مقدار تومان مستمری می 11588هزار تومان حق معیشت و  355معلولیت در ماه 

هزار تومان  75هزار تومان حق معیشت و  115برای خانواده دو نفره به ترتیب عبارت است 

هزار تومان مستمری، برای  85هزار تومان حق معیشت و  115نفره  1مستمری، برای خانواده 

نفره  5تومان مستمری و برای خانواده  18588هزار تومان حق معیشت و  071 نفره 0خانواده 

شود. برای کسانی که هزار تومان مستمری پرداخت می 358هزار تومان حق معیشت و  071

شود. با در نظر گرفتن هزار تومان حق پرستاری نیز پرداخت می 550دچار قطعی نخاع هستند، 

تومان  3351588نفره نیز داشته باشد،  0ای  ده باشد و خانوادهاین آمار، اگر کسی قطع نخاع ش

 های خانوار امروزه، مقدار ناچیزی است. نماید که با توجه به هزینهمستمری دریافت می

های مردم نهاد در راستای های همیاری مردمی و گروهگیری گروهیکی از نکات مهم، شکل

زمینه است. که در غیاب ساختارهای حمایتی  کمک به فقرا در غیاب فعالیت دولت در این

اند های محلی سعی نمودهگرا شدن دولت و عدم توجه به فقرا، نهادها و گروهدولت و هرچه تام

ها در مناطق این فضا را پر نمایند و دولت هرچند سعی در امنیتی نمودن فضا دارد اما این گروه

 ایجاد نمایند.هایی حمایتی را اند گروهمختلف توانسته

 داری صنعتیداری رانتیر در نبود سرمایه. رایج شدن سرمایه1

ساکنان شهرستان مرزی بانه یکی دیگر از عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش کولبری را 

دانند که بعد از گسترش فعالیت  می« ها نوکیسه»یا « ها رسیده دوران به تازه»خواری  رانت

ترین قشر ساکن در مرز،  م پدیدار شد. کولبران، در جایگاه ضعیفک های موقت مرزی کم بازارچه

کنند. مردم شهرستان بانه نبود میل جدی برای تولید و  منافع کالن این افراد را تأمین می

های این شهرستان توسط افراد دارای رانت را عامل داری تولیدی در کنار خروج سرمایه سرمایه
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مردم، دولت حامی صنعت نبوده و رانت بازارمحور را که تمایل به دانند. از دید اصلی ناکامی می

ساله و ساکن 51کند. یک پاسخگو  خروج سرمایه از شهرستان و حتی کشور دارد، تقویت می

 گوید:  سال به کولبری مشغول بوده است، می بانه، که شش

هستند که به راستش اینجا بیشتر خطر و مرگ و زحمتش برای ماست و گرنه افراد خاصی »
آورند یا صاحبان بار با خودشون رابطه دارن. طرف تهرانی راحتی از مرز بار خود را می

های تولیدی دارویی و شوینده بارشو از اینجا میاره، مگر این مواد که ما میبریم برای شرکت
ها در اختیار چه کسانی هستند، به نظر من در اینجا بخوای بار  نیست، خوب این شرکت

 «.اری یا صاحب بار بشی در مرز فعالیت کنی باید پارتی داشته باشیبی

 گوید:  قدرتی کولبران می باره بی ساله و ساکن بانه نیز در 55، کولبر «سیوان»

اند، از همین  هایی که به جایی وصل بینیم که آن های مرزی هم می ما االن در خود بازارچه»
ا ما قسمتمان همین حمالی و بدبختی است؛ چون کنند، ام کار مرز سودهای کالنی کسب می

 «.به جایی وصل نیستیم

محور، عامل نابودی سرمایة فرهنگی بوده است. میل به کسب  داری بازار رانتتقویت سرمایه

سرمایة فرهنگی زمانی تاثیرگذار است که ازلحاظ مادی نیز نیازهای فرد را برآورده کند اما 

مذهبی، اهمیت یافتن مادیات و اقتصاد باعث نابودی فکر  گیری رانت، تبعیض قومی و شکل

ساله،  51، «طاهر. »شودتغییر از طریق تحصیل و روی آوری به کولبری و کارهای مشابه می

 گوید:  دارای مدرک دیپلم و ساکن بانه، دربارۀ غیبت نخبگان محلی در منطقه می

بینند که اینجا هیچ  ها می آن ها مهم است. شدن شهرهای مرزی کردستان از نخبه  خالی»
وجه حاضر به زندگی  هیچ امکاناتی ندارند تا بمانند؛ درنتیجه، بعد از تحصیالت عالی و... به

کردن در اینجا نیستند که این برای ما خیلی پیامد نامناسبی داشته است؛ مثالً، االن ما بهترین  
دلیل عدم امکانات کافی، برای  به کند و پزشک کُرد را داریم که درکنار خودمان زندگی نمی

ها برویم به شهرهای دوردست  ها مجبوریم ساعت وقت کند. بعضی جمعیت خودمان کار نمی
ها را  که اگر کنار خودمان بودند، با کمترین هزینه آن ها ما را معاینه کنند، درحالی تا آن

از یکی از » گوید: نیز می های اجتماعی نوجوانان و جوانان او دربارۀ تغییر ارزش«. دیدیم می
ها در مدرسه پرسیدند که علم بهتر است یا ثروت؟ جواب داده بود وقتی که رنج پدر  بچه

وقت  بینم، هیچ های مادرم را می کردۀ کولبرم و اشک های برادر تحصیل کولبر و زحمت
 «. توانم بگویم علم بهتر است نمی
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ی به موقعیت فرادست در این دادوستد مرزی بنابراین، برخورداری از رانت عاملی در دستیاب

مراتب را ایجاد کرده است،  داشتن کولبران است. امری که نوعی سلسلهو حتی عامل نگه

رسد. صاحب بار اصلی در مراتبی که از مرکز شروع شده و در مرز به قاعدۀ هرم خود می سلسله

رانت حمایتی )سلطانیان و مرکز یا شهرهای مهم کشور و استان است و برخوردار از نوعی 

 شود.باشد که باعث تقسیم ناعادالنة ثروت، کار و غیره می ( می3117مفاخری باشماق، 

 . احساس طرد اقتصادی و فرهنگی1

شان، در مقایسه با دیگر  در این بخش، پاسخگویان به استعمار داخلی و وضعیت نامناسب زندگی

ویژه مرکزنشینان( امکانات  ساکنان مناطق دیگر )بهها،  مناطق کشور، اشاره کردند. ازنظر آن

اند.  مناسبی برای زندگی در اختیار دارند، اما مرزنشینان از کمترین میزان رفاه، آموزش و... محروم

زمان تحقیقات بسیاری مانند  دهند و همهای مرکز آمار ایران این نابرابری را نشان می داده

 کنند. هم این نابرابری را تائید می 3111و مروتی،  5831پور، ، سلیمانی و محمد3181آقاجانیان، 

بینی ساکنان همراه است که  دیگر اینکه، زندگی در مناطق مرزی، با تحقیر و احساس خودکم

شود. ازنظر پاسخگویان، نابرخورداری از امکانات و خدمات  تعبیر می« داغ و نشان منطقه»به 

شی و...، بر وابستگی مرزنشینان به مناطق دیگر افزوده اساسی، ازقبیل خدمات بهداشتی، آموز

ها، از دید ساکنان مناطق مرکزی کشور، دیگری شمرده شوند و  است و باعث شده است که آن

 بودن و دوری از مرکز توجه در آنان پررنگ شود.  احساس درحاشیه

 گوید:  اعتنایی مسئوالن به مرزنشینان می ساله، دربارۀ بی51، کولبر «فرهاد» 

تنهایی اصالً  حساب بیاورند. ما خودمان به تقاضا دارم از مسئوالن مملکت ما را هم به»
های  بارمان خالص بشویم، بلکه تنها با کمک دولت و ارگان توانیم از این وضعیت فالکت نمی

 «.توانیم نجات پیدا کنیم مسئول می

میدی آنان از آینده، و طردشدن و دربارۀ فقدان امکانات آموزشی برای جوانان، ناا« مبین» 

  گوید: شدن آنان می رانده حاشیه به

دلیل عدم دسترسی جوانان به امکانات آموزشی و رفاهی، متأسفانه، بعضی از جوانان ما به  به»
سمت موادمخدر و مشروبات  رسند، یا به  بست می کنند، و وقتی به بن وروز خود فکر می حال

 «.کنند می روند، یا خودکشی الکلی می
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های دولتی  نامه شدن مرزنشینان و کارسازنبودن بخش ساله، دربارۀ فراموش38، کولبر «قادر» 

 گوید:  می

دهی معابر،  های دولت در راستای حمایت از کولبران، ازقبیل سامان نامه کدام از بخش هیچ»
 .«مانده است بیمه و...، اجرا نشده و همه درحد شعار باقی

 های مربوط به علل پیدایش کولبری در مناطق مرزی عبارات، مفاهیم و مقوله. خالصۀ 1جدول 
 ردیف عبارات مفاهیم مقوالت

فقر اقتصادی و نبود منبع 
 درآمد جایگزین

 بیکاری
 فقر شدید

 تنها راه معیشت
 عدم وجود تنوع شغلی

 اجبار در انتخاب

 یکاریب یآوردن ما به کولبر یرو یعامل اساس
آوردن مردم  یرو یاصل لیبگم دل دیبا -هست
در نبود  -یفقر و ندار ،یبانه به کولبر نیمرزنش
مناسب در منطقه اکثر مردم ساکن در  یها شغل

ی و شهر بانه مجبور به کولبر یمرز یروستاها
مردم در انتخاب  یعدم وجود آزاد -باشند می

جوان با آن مشغول  کی یکه بگکاری نیست  -شغل
کارگر  دیبا ای ،یباش یقاچاقچ دیبا ایخواهد شد، 

 نیدر ا شیدوست ندارد زندگ یکس -کولبر ای یباش
ما  نکهیا -میها باشد؛ همه ما مجبور کوه و شاخ

 .میندار یا چاره چیه میکن یم یکولبر

1 

 
 

 احساس تبعیض ساختاری

 
 احساس نابرابری

 -احساس تبعیض قومی
 مذهبی

آمیز  رفتار تبعیض
 حاکمان

غیربومی بودن نیروهای 
 دولتی

 عدم توجه به عدالت

داده  رییرا تغ یاقتصاد طیبودن هم شرا یمرز
منطقه همراه با  نیاست و نگاه دولت هم به ا

هست که از  یاجبار یکولبر -هست ضیتبع
چرا در مرز بندر  -دولت به ما القا شده است یسو

وارد  یلوازم آزاد هست و به راحت نیگناوه ا
ما  نجایاما ا شود یو فروخته م شدهگمرک ، شود یم
 لیوسا نیاگر ا -، قاچاق کردیممیآور یکول م کی

قاچاق باشد  رانیا یدر هر جا دیقاچاق هستند با
 نکهیآن داشته باشن نه ا ینوع برخورد برا کیو 
 نینچنیما را به ا یانگار عمد -قائل شوند ضیتبع

در ها  ما سنیتصور کن  -اند گرفتار نموده یروز
و بلوچستان  ستانیدر س م،یدار یکردستان کولبر

استخدام شده در  یروهاین -ی داریمبر هم دوش
انگار  -باشند یم یبوم ریغ شهرهای مرزی اغلب

مردم  دگذارن یپشت پرده هست که نم ییزایچ هی
 نیذهن مردم را محدود به تام -ما ثروتمند شوند
و شاکر باشند به همان لقمه  ندیمعاش روزانه نما

 .ندکن یکه کسب م ینان
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جبر محیطی و ضعف 
اشتغال صنعتی، کشاورزی 

 و گردشگری

 
 

 بازده محیط سخت و کم
ضعف اشتغال 

 کشاورزی
 ضعف اشتغال صنعتی

ضعف اشتغال 
 گردشگری

باعث  یمناطق مرز یرفاه و یخدمات امکاناتضعف 
امکانات منطقه  -ی شده استاوردن مردم به کولبر یرو

 نیکم است و هم یلیخ گرید یبه نسبت جاها یمرز
در صورت توسعه  -کنند یباعث شده تا مردم کولبر

توان  یم یمناطق مرزهای  تیو توجه به ظرف یرساختیز
 زیغرب کشور ن یمناطق مرز ندهیانتظار داشت که در آ

در شهرستان بانه  -ابدیمناطق کشور توسعه  ریهمچون سا
 -ی ندارددیو تول یکارگاه و کارخانه صنعت گونه چیه

 یزیچ یصنعت ،یا کاش کارخانه یها ا بازارچه نیا یبجا
 رساختیهم ز یگردشگر -کردند یم جادیما ا یبرا
 یحت -میما در کردستان دو تا جاده امن ندار خواهد، یم

ها  راه تیاز مسافران به خاطر بد بودن وضع یبعض
 یمرز یوارد کردستان به خصوص شهرها ستندیحاضر ن

بانه،  وان،یاز جمله مر یمرز یتمام شهرها -شوند
 -دنباش یم فیضع یسردشت و ... از نظر کشاورز

بر  رگذاریاز عوامل تاث یکی زیمنطقه ن یکوهستان تیموقع
 .باشد یم نجایدر ا یکشاورز تیکاهش فعال

9 

 
 بازتولید جبری مرز

 مرزکشی و دیوارکشی
جدا نمودن مردم دارای 
 فرهنگ مشترک از هم
 کنترل شدید مرزی
های  حفر کانال و برجک

 نظامی

 -ایجاد مرزهای جدید بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی
جدا  -نشناختن مرزهای سیاسی ازسویِ مردم  رسمیت به

های فرهنگی و اجتماعی از  قرابتشدن مردم دارای 
داشتن تقسیمات سیاسی بر فرهنگی در   اولویت-همدیگر

معاملة خاک  -اعمال نگاه امنیتی به مناطق مرزی -کشور
وآمد مردم  محدود شدن رفت -و سرزمین کُردها

حفر کانال و تجهیز  -واسطة تدابیر شدید امنیتی به
 ارتی.های نظامی به دوربین مادون قرمز و حر برجک

4 

 
 

نشینی دولت در  عقب
 حمایت از فقرا

عدم توجه کافی دولت 
ها و نیازهای  به خواست

 فقرا

حمایت محدود دولت 
 از فقرا

کاهش قدرت خرید 
 فقرا

 تورم افسارگسیخته

های تبلیغی  سیاست
 دروغین

 تدبیری مسئوالن بی

از بودجه و  یمردم ما در مناطق مرز یها یازمندیاکثر ن
ما به فقیر مردم  شتریب -شود ینم نیتام یامکانات دولت

ها و  با کمک گرفتن از انجمنو اند  کرده هیخود تک
 نیچند -کنند مشکالت خود را رفع می هیریموسسات خ

ام که تحت پوششم  مراجعه کرده تهیو کم یستیبار به بهز
 358سال پیش  5 -دهند ینم یجواب چیقرار دهند، اما ه

 یتونست یموقع مگرفتی  هزار تومان بابت کول آوردن می
تومان هم  088االن  -ی اما االن چه!ریبرنج بگ سهیک 1
تورم و  ی؛بخر یتونیبرنج م سهیک کیبه زور  یول دنیم

 یدر زمان انتخابات برا -کرده است چاریمردم را ب یگران
 داهایکاندبه انتخابات مداوم  قیجلب نظر مردم و تشو

ما  -دهند یم  و به مردم وعده گردند یروستا به روستا م
 .میخور یمسئوالن را م یریتدب یچوب ب
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داری  رایج شدن سرمایه

داری  سرمایهرانتیر در نبود 
 صنعتی

رانت اقتصادی 
 ای فرامنطقه

نیاز به رانت و 
بازی در دستیابی  پارتی

 به اشتغال

 اهمیت رانت مرزی

کنترل رانت 
 های مرزی بازارچه

گیری شبکه رانتی  شکل
آمیز و حذف  تبعیض

 فقرا

 

 ستند،ین اهل بانه آورند، یکه بار م یاز تاجران یلیخ
 نهایا دانم یمن نم آیند، میبارشان  لیتحو یفغط برا

هزار تا بهانه بهش  -به کدام رانت متصل هستند
وضعت از  یندار یگرفتن در آخر بهش گفتن پارت

از مردم  یبعضوری  پیلهموقع  -بهتر نخواهد شد نیا
، مردم به دست آوردند اما پشت پرده یخوب یها پول

بگم  نطوریا -دندید یرا نم یباز دست رانت و رانت
 کانیفقط به نزد یکولبر یکه در اصل منفعت اصل
های مرزی  بازارچه -دیرس یدولت و رانت دولت م

 -دربرنداشت یسود چیه پول یو ب ریمردم فقبرای 
کسب  یکالن یسودهابارها  داران و صاحب سرمایه

هست  یو بدبخت یحمال نیاما ما قسمتمون هم کننیم
منفعت  گونه چیکولبر ه -میستیوصل ن ییچون به جا

و  یاسیس التیبلکه تشک شود ینم بشیصن یدرازمدت
تجارت سود  نیرانت و واسطه از ا جادیبا ا یدولت

 .کنند یکسب م

1 

احساس طرد اقتصادی و 
 فرهنگی

 دوری از مرکز
 احساس طردشدگی

 -زندگی در مرز و مرزی بودن بانه -دوری از مرکز
 توجهی مسئوالن به توسعة بی -احساس طردشدگی

انگیزگی مرزنشینان برای تغییر  بی -مناطق مرزی
داغ و  -ناامیدی جوانان از آینده -جایگاه اجتماعی

 عدم حمایت اجتماعی از مرزنشینان. -نشان منطقه

1 

 گیری بحث و نتیجه

اجتماعی تعریف  -در پژوهش حاضر، کولبری به عنوان مصداق فقر و محرومیت اقتصادی

گردید. کولبر، به عنوان فردی فقیر، محروم و رنجور از اجتماع تعریف شده که با شرایط زندگی 

کند. درآمد ناکافی، دستمزد پایین، مقطعی و فصلی بودن کار  سختی دست و پنجه نرم می

نیازهای اساسی، زندگی بخور و نمیر و تالش برای بدست آوردن حداقل کولبری، عدم تامین 

توان استدالل  اند. بر اساس این مفاهیم، می درآمد از مفاهیمی است که کولبران بدان اشاره نموده

نمود که کولبران نوعی از فقر مادی شدید و عدم توان در برآورده نمودن نیازهای اساسی خود و 

نمایند. اگر دو مفهوم فقر  ها و مشکالت آن تجربه می دلیل شرایط کاری، سختیشان را به  خانواده

مطلق و نسبی را در نظر بگیریم، اولی به معنای محرومیت یا ناتوانی در کسب حداقل نیازهای 

باشد. کولبران این نوع فقر مطلق  اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن برای ادامه زندگی می
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های مرکز  باشند. اگر متوسط خط فقر در ایران را بر اساس داده با آن درگیر می را تجربه نموده و

اند، در نظر بگیریم و درآمد  میلیون تومان برآورد نموده 5/0های مجلس که آن را  پژوهش

میلیون تومان در نظر  5تا  5/3کولبران که توسط خودشان اعالم گردیده است، مبلغی حدود 

ن را به این مبلغ اضافه نمائیم، عالوه بر اثبات فقر مطلق، فقر نسبی آنان نیز بگیریم و ناپایداری آ

 گردد. نسبت به متوسط جامعه تائید می

تواند تصویری جامع از فقر در جامعه را  (، فقر درآمدی نمی3110بر اساس نظر آمارتیاسن )

ر همین اساس، فقر قابلیتی تواند بیانگر تمام ابعاد آن باشد. ب نشان دهد. این تعریف از فقر نمی

 -توسط این اندیشمند به کار گرفته شده که به معنی توان افراد در انتخاب وضعیت اقتصادی

اجتماعی فرد باید حاصل انتخاب  -اجتماعی خود است. به عبارت دیگر، وضعیت اقتصادی

فرصت واقعی  ای دارد و به معنی آزادانه وی باشد. در مفهوم فقر قابلیتی، آزادی نقش برجسته

باشد. بر این اساس، کولبران نیز فقر قابلیتی، جبر  برای تحقق آنچه برای من ارزشمند است، می

در انتخاب، عدم شکوفاسازی استعدادها، عدم توانایی خروج از فقر و جبر محیطی را از 

د دانند. این زیست اقتصادی سخت و خشن کولبران، با رنج اجتماعی و طر های خود می ویژگی

اجتماعی آنان همراه شده است. مفاهیمی از قبیل فقدان حمایت اجتماعی، فاصله گرفتن از جمع، 

سازی، ترور شخصیتی، احساس شرمساری به بخشی از زندگی هر روزه کولبران و  خودمحروم

هایشان تبدیل شده است که این بخش از تجربه آنان با مفهوم طرد اجتماعی بلیک مور  خانواده

باشد. از دید متفکران مذکور، طرد فرآیندی است که در  ( مترادف می3110سیلور ) ( و3185)

شوند؛ وضعیتی که با زندگی  های اجتماعی از اجتماع به حاشیه رانده می نتیجه آن، افراد و گروه

هر روزه کولبران قرین شده است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش و مفاهیم استخراج شده، 

رآمدی مفرط، عدم امنیت شغلی، ناتوانی در برآورده نمودن نیازهای اساسی، اجبار کولبران، فقر د

ای که همراه است  اند، تجربه در انتخاب شغل و طرد اجتماعی را به صورت همزمان تجربه نموده

 با داغ ننگ و رنج مضاعف.

گر خاصی  های و مداخل دانیم، هر پدیدۀ اجتماعی محصول شرایط علّی، زمینه طور که می همان

است. پدیده کولبری هم به واسطه غالب بودن شرایطی خاص در مناطق مرزی غرب کشور 

دلیل زندگی در مناطق جغرافیایی مختلف، نوع اقتصاد حاکم بر  برساخت شده است. افراد به

قومی و بسیاری از -های مذهبی معیشتی، تفاوت-منطقه، میزان برخورداری از امکانات رفاهی
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شوند. امروزه، تسلط اندیشة نئولیبرال و برساخت  ، ممکن است از هم تفکیک عوامل دیگر

فضای نابرابر در جهان، در غالب نمودن عوامل فوق و تولید و بازتولید فقر و فرودستی نقش 

سزایی ایفا نموده است. در ایران نیز رواج نئولیبرالیسم و پیروی از الگوی تمرکزگرایی  به

اجتماعی -های اقتصادی ن تشکیل دولت ملی تاکنون، تمام شاخصسیاسی از زما-اقتصادی

دنبال منطق  نیافتگی و نابرابری روزافزون همراه نموده است. به مناطق مرزی را با توسعه

تمرکزگرایی در اقتصاد و سیاست و حرکت از مرکز به حاشیه، فقر، بیکاری، نابرابری و تفاوت 

های گسترده  های مرکز آمار ایران و پژوهش ابد. دادهی حاصل از دیالکتیک مرکزیت افزایش می

؛ 3178؛ علینقی، 3178؛ محمودی، 78-77: 3110آبادی و ملکی،  پژوهشگرانی از قبیل فیض

استان  13در بین  51یافتگی )رتبه  های پایین توسعه ، استان کردستان را در رتبه3181آقاجانیان، 

اند. در این پژوهش، پژوهشگر با  گی قرار دادهاجتماعی و بحران کیفیت زند-کشور( اقتصادی

نگاری انتقادی به تشریح عوامل مؤثر بر پیدایش پدیده کولبری به عنوان  استفاده از روش قوم

های مرزی بانه و  نمود عینی فقر و پیامدهای آن از منظر درک و تجربة کنشگران محلی شهرستان

 مریوان پرداخته است.

گیری پدیدۀ  نیافتگی مناطق مرزی و شکل انست فقر و توسعههایی که تو یکی از نظریه

یک از  فضایی فقر بود که در هیچ-کولبری را به بهترین وجه توصیف کند، نظریة سیاسی

های تجربی مرتبط با مرز و زندگی در مناطق مرزی بررسی نشده است؛ زیرا اکثر  پژوهش

و همکاران،  ؛ برگمن5837ران، ؛ بوجان و همکا5885های گذشته خارجی )مولنار،  پژوهش

( 5831؛ موتانی، 5835؛ آسنته، 5885؛ سیکدر و سرکار، 5835؛ نکورویی، 5831؛ هیرشنر، 5888

زاده،  ؛ اسماعیل3181حاجت و همکاران،  ؛ قادری3118و داخلی )سلطانیان و مفاخری باشماق، 

( صرفاً به 3115زاده،  و عبده 3110؛ باینگانی، 3113؛ شرافت و یاری، 3183؛ محمودی، 3187

اند. این نظریه، ترکیبی از نظریات و مفاهیم لوفور،  بررسی معیشت و رفاه کنشگران اکتفا کرده

، و «استعمار داخلی»، «فضای تولیدشده»، «دیالکتیک مرکزیت»هشتر و آگامبن، با عناوین 

 است.« وضعیت استثنائی»

طردشدگی، نابرابری و... است که به  تجربة زیستة کولبران ترکیبی از فقر، احساس نیاز،

بازتولید وضعیت زیستی خاص و تعریف خاص از آن منجر شده است. فقر اقتصادی و نبود 

منبع درآمد جایگزین، جبر محیطی و اشتغال ضعیف کشاورزی، صنعت و گردشگری، درکنار 
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داشته است. عامل بازتولید جبری مرز و احساس تبعیض ساختاری مرزنشینان را به کولبری وا

های اقتدارگرای مدرن و قطع حمایت از  این امر، دقیقاً بعد از پذیرش نئولیبرالیسم توسط دولت

های اقتدارگرا، با  نشین و ضعیف جامعه، تشدید شد. مطابق تحلیل لوفور، دولت قشرهای حاشیه

نابرابری و  روز بر و روزبه  پذیرش نئولیبرالیسم، از کارکردهای بازتوزیعی خود فاصله گرفته

ویژه مرزها، از حمایت دولت  ای، به اند. درنتیجة این وضعیت، مناطق حاشیه فاصلة طبقاتی افزوده

اند. مطابق نظر آگامبن، مرزنشینان، خصوصاً  و نیز توسعه محروم مانده و گرفتار فقر تاریخی شده

ی قانونی به خدمات موجب آن، از دسترس اند که به کولبران، در وضعیتی استثنائی قرار گرفته

 اند. اساسی منع شده و از حقوق مسلم خود، ازجمله استفاده از مرز، نیز محروم مانده

  واسطة رونق داری رانتیر مرزی به عامل اساسی دیگر در برساخت کولبری، گسترش سرمایه

های رسمی و  سویِ مرزها و تأسیس بازارچه تجارت مرزی تحت تأثیر نیروهای بازار آزاد آن

پرورانه را فراهم آورده است  غیررسمی در مرزهای غرب کشور است که زمینة نئولیبرالیسم حامی

شود؛ زیرا اقتصاد رانتی عدۀ  عامل گسترش فقر در مناطق مرزی کردستان تلقی میترین  و مهم

های مرزنشین و  بورژوا یا نوکیسه منزلة خرده محدودی از افراد وابسته به رانت را، به

کند و دیگران ازجمله کولبران فقیر را در خدمت تأمین منافع آنان نگه  غیرمرزنشین، فربه می

فرهنگی مقولة مهم دیگر در رواج کولبری در شهرستان بانه  -اقتصادی دارد. احساس طرد می 

بر سرمایة اقتصادی، سرمایة اجتماعی و فرهنگی نیز در توسعة جامعه  قلمداد شده است. عالوه

 تاریخی یها در دورهاهمیت دارد. این سرمایه در مناطق مرزی دچار فرسایش شده است.  

 ندا هشمار آمد به ی آزاداند که در قلمرو معین هایی بوده جماعت ،عمدتاًایران،  ان، مرزنشینگوناگون

های  واسطة سیاست بهاما  ،اند دهخطر کرو مقابله با بیگانگان  خوددفاع از سرزمین  همواره برای و

 اند. شدهارزیابی  های منفی با جنبهو ه گرفت ظن قرارسوءدرمعرض  ،پیوستهنابرابر،  ای توسعه

که  معنی است؛ بدین «داغ و نشان منطقه»تعبیر نارایان و همکاران،  ین موضوع، بهمفهوم مربوط به ا

خاطر  شوند، بلکه به ها محروم می تنها از فرصت شده، نه رانده حاشیه ساکنان مناطق دورافتاده یا به

 کنند، فراموش خواهند شد. ای که در آن زندگی می منطقه

گذاری در بخش صنعت و  پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر این است که دولت از طریق سرمایه

گذاران خارجی و داخلی، مناطق  رفاهی، ضمن جذب سرمایه-های اقتصادی تقویت زیرساخت

گر خود،  مرزی را به گذرگاهی صادراتی تبدیل کند. دولت با بازبینی و توجه به نقش بازتوزیع
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به  ای بکوشد. باتوجه دالنة ثروت و منابع در مناطق مرکزی و حاشیهبایستی برای تقسیم عا

ای و محلی، الزم است نیروهای انسانی  فرهنگی در توسعة منطقه -اهمیت سرمایة اجتماعی

های گوناگون اقتصادی جذب شوند تا از گسترش روزافزون اقتصاد رانتی و  کارآمد در بخش

 رزی کشور کاسته شود.مشاغل کاذبی ازقبیل کولبری در مناطق م

 منابع
های مشترک مرزی در وضعیت رفاهی مرزنشینان،  بررسی جایگاه بازارچه(. 3187) خالد زاده، اسماعیل

ارشد، دانشگاه  کارشناسی ةنام انی، پاهای مرزی سردشت و پیرانشهر موردی: بازارچه ةمطالع

 تهران.

بر بازار  دیکأبازار، با ت شیدایپ یشناخت جامعه لیبازار: تحل یساخت اجتماع(. 3111محمد ) ،یرپناهیام
 دانشگاه تهران. ،یعلوم اجتماع ۀدانشکد ،یاجتماع ةتوسع یشناس جامعه ةرشت ،یدکتر ة، رسالبانه

 ، ترجمة پویا ایمانی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.وضعیت استثنائی(. 3117آگامبن، جورجو )

در مناطق  یفرهنگ یامدهایو پ یاقتصاد راتییتغ یشناخت جامعه ةمطالع(. 3110بهمن ) ،ینگانیبا
دانشگاه  ،یعلوم اجتماع ۀدانشکد ،یفرهنگ-ینظر یشناس جامعه ةرشت ،یدکتر رسالة ،نیکردنش

 تهران.

. ترجمه فریبرز مجیدی، انتشارات علمی ساخت اجتماعی واقعیت(. 3115برگر، پیتز ال؛ الکمن، توماس )

 .3115و فرهنگی، پاییز 

مجموعه مقاالت: فضا، تفاوت، زندگی در (. نقد هانری لوفور بر تولیدگرایی دولتی، 3111برنر، نیل )
 .135-111، ترجمة افشین خاکباز و محمد فاضلی، تهران: انتشارات تیسا، صص روزمره

اصغر  گذاری اجتماعی، ترجمه: سعید صادقی جقه و علی ای بر سیاست (. مقدمه3185مور، کن ) بلیک

 دی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چاپ اول.سعی

شناسی شهر و شهرنشینی: تحوالت واحد پول ایران و  های نظری در جامعه (. دیدگاه3178پیران، پرویز )

 .75-83، صص 53و  58، شمارۀ اقتصادی -اطالعات سیاسینرخ برابری، 

، ترجمة مصطفی ازکیا، تهران: فقرای روستاییبخشی به  توسعة روستایی: اولویت(. 3187چمبرز، رابرت )

 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

 الدین محمدی، اربیل: انتشارات آراس. ، ترجمة کمالدولت کرد ملت بی(. 5833دشنر، گونتر )

شهر  نانیمرزنش یشناختداریپد ة: مطالعیدر مناطق مرز ی(. زندگ3110) ی، آرامنور محمدسعید؛ ،ذکایی

 .331-353، صص 0 ۀسال ششم، شمار ،یفرهنگ یپژوه جامعهنوسود، 
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 ، ترجمة محمدسعید نوری نائینی، تهران: نشر نی، چاپ ششم.توسعه یعنی آزادی(. 3110سن، آمارتیا )

(. شناسایی شرایط علی تأثیرگذار بر توسعة اقتصاد 3118سلطانیان، شریف؛ جمیل مفاخری، باشماق )

: 5، سال هشتم، شمارۀ شناسی اقتصادی و توسعه جامعهستان(، مرزی )مورد مطالعه: استان کرد

 .571-138صص 

زندگی و کار بر لبه استعمار داخلی: اقتصاد سیاسی کولبری در (. 5831سلیمانی، کمال؛ محمدپور، احمد )
 wileyonlinelibrary.com/journal/bjosترجمه: خوشناو قاضی، نمایه شده در:  الت، روژهه

 ، تهران: نشر علم.نظریه و نقد پسااستعماری(. 3181شاهمیری، آزاده )

 یمناطق مرز ییروستا ةدر توسع یمرز های (. نقش بازارچه3113) ی، مجیداری ؛شرافت، سجاد

 و ها : چالشتیو امن یمرز یشهرها یمل شیهما ،مهران( یمرز ةمطالعه: بازارچ)موردِ
 .و بلوچستان ستانیدانشگاه س ،ها افترهی

 ، تهران: نشر آگاه.دستان شهری زندگی روزمرۀ تهی(. 3117صادقی، علیرضا )

مورد  ن،یمرزنش انییروستا یزندگ تیفیبر ک یمرز یها  بازارچه ریثأت یبررس(. 3115) روانیس زاده، عبده
علوم  ۀدانشکد ،ارشد یکارشناس ةنام انیپا ،وانیشهرستان مر یمرز یروستاها یها مطالعه: بازارچه

 دانشگاه تهران. ،یاجتماع

، مطالعات راهبردیهای مرزی،  هایی از عدم تعادل در جامعة ایران؛ استان (. داده3178علینقی، امیرحسین )

 .357-351، صص 1و  5شمارۀ 

 : از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: انتشارات سمت.شناسی توسعه جامعه(. 3118عنبری، موسی )

 یها استان ییمناطق روستا یافتگی توسعه ةسیو مقا ی(. بررس3110فاطمه )؛ ملکی، اسری ،یآباد ضیف

-85، صص 3 ۀاول، شمار ورۀد ،یو کشاورز ییاقتصاد روستا ةرشد و توسع یها پژوهش ران،یا

73. 

 پایدار توسعة و امنیت در مرزی های (. تبیین نقش بازارچه3181) حاجت، مصطفی و همکاران قادری

 سال ،ژئوپولیتیک جنوبی، خراسان استان مرزی های بازارچه: موردی مطالعة پیرامون، نواحی

 .353-353، صص 1 ۀششم، شمار

فرد و حسین کاظمی، تهران:  ، ترجمة حسن داناییپویش کیفی و طرح پژوهش(. 3111کرسول، جان )

 گنج شایگان، چاپ سوم.

 یفضا دیبر تول یفضا، در کتاب درآمد دیو توللوفور  ی(. مارکس زمان ما: هانر3111مارک ) نر،یگاتد

 چاپ دوم. سا،یترکمه، تهران: انتشارات ت نیدیو ترجمه: آ یلوفور، گردآور یهانر
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