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 چکیده

 با مواجهه نحوۀ. دارند برانگیز چالش و آمیز مخاطره یماهیت مرزی، نواحی در غیررسمی تجاری های فعالیت

 هدف. است خاصی های روش و قواعد کارگیری به نیازمند ها فعالیت این تداوم و پدیده این های چالش و مخاطرات

 در غیررسمی تجاری های فعالیت تداوم و بقا چگونگی و مخاطرات با مواجهه های شیوه مطالعۀ پژوهش، این از

 مشاهده و مصاحبه فن و نگاری مردم روش از. است عرصه این در دخیل فعاالن توسط بانه و سقز زیمر نواحی

 شامل) یدیکل مطلعاننفر از  55با  ،هدفمند مصاحبه یریگ روش نمونه قیطر از. شد استفاده ها داده گردآوری برای

 نظر به استناد با. شودحاصل  یاشباع نظر تا کاران سطح خرد و رانندگان( به عمل آمد کاسبان عمده، کاسب کولبران،

ها و  اتکا به مهارت ،زیگرابزار یعیطب طیشرح به دست آمده است: مح نیبه ا یمحور ۀمقول ده ان،یپاسخگو

 با توافق ،یراهبرد یترفندها کاربست ،تیو خالق ینوآور ی،گروه یکپارچگیو  تیحما ی،شخص یها یتوانمند

 و ،یشخص یسودانگار و انتفاع ،ینید یبه باورها یابزار توسل ،کاال ینگفره-یاجتماع تیمشروع ،مأموران

 عنوان به توان می هاآن از که ترفندها این دهد ینشان م ها افتهی لیو توسل به خشونت. تحل یقهر یها مقاومت

 شرایط ،زیسته تجارب محصول برد، نام «مرزی نواحی در غیررسمی تجاری های فعالیت تداوم و بقا راهبردهای»

 و ها شانس بنابراین هستند؛ دسترس در امکانات و منابع و مرزی مناطق طبیعی ساختار اجتماعی،-اقتصادی

 .دهند می افزایش مخاطرات احتمالی پیامدهای برابر در را آنان آوری تاب و نهند می فعاالن اختیار در را های فرصت

 .بانه و سقز تداوم، و بقا راهبردهای قهری، ایه مقاومت مخاطرات، غیررسمی، تجارت :کلیدی های واژه
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Abstract 
Informal trading activities in border regions are inherently risky and challenging. 

Special rules and methods are needed to deal with the dangers and challenges of this 

phenomenon and to continue these activities. This study aimed to investigate how 

activists in the Saqqqez and Baneh border regions continue their informal trading 

activities and how they deal with the risks involved. Data were collected using the 

ethnographic method, interviews, and observation techniques. Through the purposive 

sampling method, 55 key informants, including kulbars, wholesalers, retailers, and 

drivers, were interviewed to achieve theoretical saturation. Based on respondents’ 

comments, the following 10 key categories were identified: Use of natural and 

environmental features as a means of escape; reliance on personal skills and abilities; 

group support and integration; innovation and creativity; use of strategic tricks; 

compromise with police; sociocultural legitimacy of the commodity; instrumental use 

of religious beliefs; personal profit and speculation; forced resistance; and use of 

violence. The analysis of the results showed that these tricks, which could be called 

“strategies for the survival and continuation of informal trading activities in border 

regions”, are the result of lived experiences, socio-economic conditions, the natural 

structure of border regions, and available resources and facilities; therefore, they 

provide opportunities for activists and increase their resilience to the possible 

consequences of risks. 

 Keywords: Informal Trade, Resistance, Survival and Continuity :1 فصل

Strategies, Saqqez and Baneh. 
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 مسئله بیان و مقدمه

 مناطق مردمان برای را خاصی های تجربه که هستند فضایی تحدید اصلی عوامل از یکی مرزها

 گذشته اجتماعی، های پدیده دیگر همانند زهامر که است این بیانگر امر این. کنند می ایجاد مرزی

 گیرند؛ می شکل روزمره زندگی جریان در که دارند ادراکی قویاً ای جنبه خود، سیاسی مفهوم از

 نیز آن پیامد هرگونه بنابراین و دانست قراردادی های پدیده را مرزها توان می اینکه از نظر صرف

 را هایی فرصت و ها چالش تواند می یافته سازمان رزم یک کنونی، وضعیت در است؛ ناپذیر اجتناب

 نتیجۀ در اینکه یا اند مرزی مناطق ذاتی یا ها فرصت و ها چالش این. کند فراهم آن ساکنان برای

: 1394 نوری، و ذکایی) اند آمده وجود به مناطق این در شده اعمال های گذاری سیاست شیوۀ

 محیطی هایویژگی) اکولوژیکی های همگنی جمله از دالیلی به بنا مرزی، مناطق در(. 107

 مانند داخلی های نارسایی و مرزها سوی آن مردمان با فرهنگی های قرابت ،(خاص

 اقتصادی، نهاد ناکارآمدی امکانات، ناعادالنه توزیع رسمی، اشتغال منابع های محدودیت

 و سازی محروم آن مدپیا که ضدتوسعه امنیتی رویکردهای و مرکزمحور ای توسعه های سیاست

 و است فراهم رسمی اشتغال برای محدودی منابع و ها فرصت است، مناطق این نیافتگی توسعه

 مرزنشینان اساسی نیازهای از بخشی کنندۀ تأمین( غیرقانونی) غیررسمی تجارت به توسل ناچار به

با کشور عراق  مرز مشترک لومتریک 227 کهاست  یمرز یها از استان یکی کردستان استان. است

 دلیل همین بهبرقرار است.  وانیسقز، بانه و مر یها شهرستان قیاز طر یمرز ارتباط نیو ا دارد

 و است متداول و غالب اقتصادی کنش غیررسمی، تجاری مراودات استان، این مرزی مناطق در

 و عمده انکاسب رانندگان، کولبران، جمله از خاصی های گروه و افراد توسط متفاوت اَشکال در

 برخی توسط آن از حاصل منافع و مزایا از نظر صرف. پذیرد می صورت خرد سطح کاران کاسب

 ها رنج مصائب، با درآمیخته طریق، این از درآمد کسب و معاش شیوۀ این اتخاذ ها، گروه و افراد

 دیدته را پدیده این در درگیر کنشگران و مرزنشینان اجتماعی حیات مدام که است خطراتی و

 به گیرافتادن جان، دادن ازدست ترس. است آنان میان در نااطمینانی و ناامنی القاکنندۀ و کند می

 سرما و بهمن کوالک، و برف) جوی تغییرات از ناشی خطرات مین، روی رفتن مأموران، دست

 موارد این از هایی نمونه... و شدید ترس استرس، اضطراب، کاال، مصادرۀ و ضبط ،(یخبندان و
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 مرزی نواحی در کاالها غیرقانونی حمل یا خروج و ورود به اقدام که کنشگرانی اکثر که هستند

 .کنند می تجربه را آن مکرر و مداوم صورت به خود روزمرۀ زیست در کنند، می

 ییفضا» مرزی نواحی در غیررسمی اقتصادی مبادالت بر حاکم فضای بنابراین،

 احتمالی های آسیب است، نامالیمت و رنج از لومم که فضا ایناست.  «آفرین مخاطره

 مخاطرات حتی و( 1400 احمدی،) امنیتی اقتصادی، اجتماعی، خطرات جمله از برانگیزی چالش

 که است این اصلی مسئلۀ اما. دارد همراه به را( 1396 همکاران، و نیا ظهیری) محیطی زیست

 میان در اقتصادی های فعالیت از سنخ این تنها نه رو، پیش مصائب گستردۀ تبعات رغم به

 هم آن شود؛ می تر گسترده و پیچیده روز روزبه آن ابعاد بلکه نیست، افول حال در مرزنشینان

 آموزان دانش و دانشجویان زنان، جمله از گوناگونی قشرهای و سال کم افراد ورود که ای گونه به

 این گستردۀ ابعاد به توجه با که دشو می مطرح پرسش این اینجا در. است نمایان عرصه این در

 و مقابله سازوکار و شود می ها فعالیت از سنخ این تداوم و رشد سبب عواملی چه تهدیدات،

 فضای از متأثر مرزنشینان روی پیش تهدیدات که آنجا از. چیست تهدیدات این با رویارویی

 اقتصاد شیوۀ و مرزی نقاط در زیستن محصول که است خاصی اجتماعی و فرهنگی جغرافیایی،

 و قواعد کارگیری به نیازمند هایشان، فعالیت تداوم منظور به مناطق این ساکنان است، غیررسمی

 متناسب فهم و قواعد این صحیح شناخت. هستند آن تبعات کاهش برای مناسبی های شیوه

 این بر. لبدط می را ای ویژه دقت و است پیچیده امری سازوکارها این معنابخشی چگونگی دربارۀ

 تجاری های فعالیت به مرزنشینان گرایش چرایی و دالیل به پرداختن پی در نه پژوهش این مبنا،

 نحوۀ که است پرسش این به پاسخگویی دنبال به بلکه آن، از حاصل پیامدهای و غیررسمی

 به .است مبنایی برچه رو پیش تهدیدات با غیررسمی تجاری های فعالیت در دخیل افراد مواجهۀ

 و ها رنج تهدیدات، این سازی خنثی و اثرکردن کم برای پدیده این در درگیر فعاالن دیگر، سخن

 چگونه خود روزانۀ زندگی در را هاآن و اتخاذ را شگردهایی نوع چه معموالً رو، پیش مخاطرات

 کنند؟ می تفسیر و معنا

 پژوهش پیشینة
 تجربۀ ویژه به غیررسمی تجارت حوزۀ نفعاال مواجهات و مخاطرات دربارۀ متعددی مطالعات

 عنوان با( 1400) احمدی مطالعه های یافته. است نشده انجام آن در درگیر افراد زیسته
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 که است داده نشان «کردستان استان در کولبری پدیدۀ امنیتی و اقتصادی-اجتماعی شناسی آسیب»

( امنیتی و اجتماعی دی،اقتصا) گوناگونی های آسیب و مخاطرات معرض در شدت به کولبران

 زارع پژوهش. کند می تهدید را حاکمیت هم و مرزی نواحی ساکنان هم مخاطرات، این و هستند

 «هبان شهرستان در کولبری دیدۀپ فهم و درک مطالعۀ» عنوان با( 1400) محمدی و آبادی شاه

 و مضامین با کولبران منظر از پدیده این. است پرمخاطره رفتاری کولبری پدیدۀ داد نشان

 ازخودبیگانگی، شغلی، فرسودگی اجتماعی، مسخ بقا، خطرپذیری مانند هایی مقوله

 در( 1399زاده ) و عبده یعنبر .شود می فهم و درک خانوادگی نارضایتی و سازی مشروعیت

 جهان زیست واکاوی) ایران غرب مرزی مناطق در کولبری پدیدۀ اجتماعی برساخت» مطالعۀ

در قالب  یررسمیبه تجارت غ پرداختن دادند نشان «(بانه شهرستان در محلی کنشگران انتقادی

 یفقر اقتصاد مانند ملیعوا یرغرب کشور نبوده و تحت تأث ینانمحصول انتخاب مرزنش یکولبر

 ی،و ضعف اشتغال صنعت یطیجبر مح ی،ساختار یضاحساس تبع یگزین،درآمد جا منبعو نبود 

 شدن رایج قرا،از ف یتدولت در حما ینینش مرز، عقب یجبر یدبازتول ی،و گردشگر یکشاورز

بوده است.  یو فرهنگ یو احساس طرد اقتصاد یصنعت داری یهدر نبود سرما یرانت داری یهسرما

 در زنان بقای های استراتژی» عنوان با پژوهشی در( 2012) مکارانه و 1جاواندو اوالیووال

 بررسی و مطالعه به آفریقا در «سمه-الگوس مرزی محور امتداد در غیررسمی فرامرزی تجارت

 درگیر زنان بار اسف وضعیت مطالعه این. پرداختند مخاطرات برابر در زنان ای مقابله راهبردهای

 اضافی درآمد منابع ایجاد برای تالش و ماندن زنده برای هاآن ناامیدی و فرامرزی تجارت در

 و گمرک مأموران با کنارآمدن/توافق جمله از راهبردهایی و کشد می تصویر به را خانواده برای

 و امنیتی مأموران به دادن رشوه برای رانندگان به اضافی وجه پرداخت امنیتی، کارکنان سایر

 برای زنان توسط را بازرسی نقاط در ماندندرامان برای ها ماشین عانوا میان در کاال جایی جابه

 .کردند شناسایی بقا حفظ و فعالیت تداوم

 نشان پنهان اقتصاد و غیررسمی تجارت مرز، ۀحوز در یقبل مطالعات بر یاجمال یمرور

 هب صرفاً ها پژوهش این از برخی. است شده انجام زمینه این در متعددی های پژوهش دهد یم

. اند پرداخته غیررسمی اقتصادی های فعالیت به مرزی نواحی ساکنان آوردن روی علل و ها زمینه

                                                           
1. Olayiwola Jawando 

https://jas.ui.ac.ir/article_25000_f81e6215ce896b6dc70c66a62c1ef9a3.pdf


 

 

 

 

 

 1401بهار و تابستان ، 1، شمارۀ چهاردهمشهری( ، دورۀ  -توسعة محلی )روستایی                             6 

  

 

 به مراجعه و مناطق این ساکنان روزمرۀ زیست شیوۀ مطالعۀ با اند کرده تالش گرچه نیز ای عده

 جودمو واقعیات از تری دقیق تصویر ،کاال قاچاق و کولبری در درگیر کنشگران و ها سوژه اذهان

 رو پیش تهدیدات و مخاطرات با عرصه این فعاالن مواجهۀ های شیوه هاآن از هیچ دهند، ارائه

 این پیشین های پژوهش به نسبت پژوهش این نوآورانۀ جنبۀ. اند نکرده مطالعه را مبادرت حین

 و است غیررسمی تجاری های فعالیت به گرایش های زمینه و علل به پرداختن پی در نه که است

 مناطق در پدیده این گستردۀ وجود فرض با بلکه. آن از حاصل پیامدهای ارزیابی دنبال به نه

 و رو پیش مخاطرات با کنشگران مواجهۀ های شیوه درک و همدالنه فهم وجوی جست در مرزی،

 .است پدیده این از آنان تفسیر و معنادهی نحوۀ

 مفهومی چارچوب

 پارادیمیک-فلسفی مبانی به توجه با و تاس کیفی شناسی روش حاضر پژوهش بنیان

 از هدف و کنند می ایفا را مکمل نقش و راهنما چراغ غالباً ها نظریه کیفی، شناسی روش

. است پژوهش مسئلۀ باب در محققان یاری و مفهومی-نظری حساسیت ایجاد هاآن کارگیری به

 که است بوده این بر الشت( تفسیری-برساختی) پژوهش این در اتخاذشده رهیافت بر تأکید با

 رهیافت با را شناختی روش و شناختی معرفت سنخیت بیشترین که نظری رویکردهای و مفاهیم

. است بازخوانی قابل بقا استراتژی تنوع در رویکردها، این از یکی. شوند استفاده دارند، رو پیش

 های مؤلفه شامل که شوند می تعریف استرس به خاص های پاسخ عنوان به بقا های استراتژی

 به همچنین. است اجتماعی و شناختی روان بیولوژیکی، ناسازگار، و سازگارانه خاص

. گیرند می کار به مصیبت یک در زندگی و مبارزه برای افراد که دارد اشاره هایی مکانیسم

 رویدادهای متنوع، توالی به معنابخشیدن و گذاری نام شناسایی، بقا، راهبردهای طورکلی، به

 راهبردهای از مختلفی انواع اجتماعی عامالن(. 1998 ،1والنت) کنند می تر تحمل قابل را زا آسیب

 استراتژی نوع هشت شده، انجام های بندی دسته طبق. کنند می اتخاذ خطر با مواجهه هنگام را بقا

 را «دیگران نجات باید» ارزیابی با بقا راهبرد این: نجات. 1: هستند زیر موارد شامل بقا

 برای خاص مراقب یک با پیوند شامل: دلبستگی. 2 است؛ تدارک و حفاظت شامل برانگیخت

 هر انجام و اقدام شامل بقا راهبرد این: ادعا. 3 است؛ بقا های مهارت آموزش و محافظت عملکرد

                                                           
1. Valent 
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 شرایط برابر در شدن تسلیم به راهبرد این: سازگاری. 4 است؛ هدف یک به رسیدن برای کاری

 خطر حذف به نیاز با راهبرد این(: مبارزه) جنگ. 5 ؛(1973 ،1سلی) دارد اشاره رساف طاقت

. 7 است؛ خطر از فرار و خطری از اجتناب بر تأکید راهبرد، این در: گریز. 6 شود؛ می برانگیخته

 به نیاز با: همکاری. 8 شود؛ می برانگیخته کمیاب ضروریات به دستیابی به نیاز با رقابت: رقابت

 یا جداگانه صورت به است ممکن بقا راهبرد هشت این. شود می برانگیخته ترسناک منابع ادایج

 پذیر انعطاف بسیار مختلف ترکیبات در است ممکن و کنند عمل ترکیبات از ای گسترده طیف در

 (.1998 والنت،) شوند

 اندتو می که است هایی رهیافت جمله از نیز عقالنی کنش و عقالنیت نظریۀ و رویکرد

 خاص مورد این در جمله از و باشد فعالیت حین در امور کارگزاران های کنش کنندۀ تبیین

 و ایده زمینه، این در. دهد توضیح را متفاوت های موقعیت در کنشی های انتخاب چرایی تواند می

 های ظرفیت ها انسان که است استوار رویکرد این بر سایمون هربرت 2«محدود عقالنیت» مدل

 «حداکثرسازی» هاآن رفتار و ندارند خود اهداف از بسیاری به دستیابی برای را مناسب ذهنی

 مدل این(. 1987 ،3سایمون) سازند می برآورده رضایت حد در را خود امیال تنها بلکه نیست،

 ،4انگلن) است ها انسان شناختی های ظرفیت درمورد تر بینانه واقع دیدگاه یک بر مبتنی صراحت به

 طور به توانند می افراد که کند می استدالل محدود عقالنیت مدل پایۀ بر سایمون(. 21: 2007

 گیری، تصمیم هنگام افراد که دارد اشاره موضوع این به محدود عقالنیت باشند، عقالنی محدود

 از بلکه اند، مواجه مغز محاسباتی محدود ظرفیت و اطالعات پردازش های محدودیت با تنها نه

 سایمون، نظر از(. 147: 2012 ،5آلتمن) دارند محدودیت نیز مربوط اطالعات به ترسیدس نظر

. شوندمی درک خاصی شیوۀ به افراد سوی از که گیرند می شکل بستری در همواره ها انتخاب

 که کنندمی بندی قالب ها گزینه از خاصی های جنبه بر تمرکز با را خود های انتخاب همیشه افراد

 گذر با(. 453: 1981 ،6کاهنمان و تورسکی) اند شده دهیسامان خوبی به اطالعات ندکمی تضمین

( اکتشافی های روش به معروف) خود گیری تصمیم میانبرهای و گیری تصمیم فرایند افراد زمان،

                                                           
1. Selye 
2. Bounded Rationality 
3. Simon 

4. Engelen 

5. Altman 

6. Tversky & Kahneman 
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 این. دهند می ارتقا هستند، عقالنی محیطی و فیزیولوژیکی های محدودیت به توجه با که را

 دهند می انجام را خود وظیفۀ کارآمدی و مؤثر طور به اغلب گیری، تصمیم افیانحر میانبرهای

 این. کنندمی استفاده خاص اکتشافی های روش از گیریتصمیم برای افراد(. 147: 2012 آلتمن،)

 اند، مواجه مسئله حل با افراد هرگاه که هستند ذهنی و ساده سازوکارهای اکتشافی های روش

 با که هنگامی افراد که است این اکتشافی روش از منظور. شوند می ظاهر یشهود صورت به اغلب

 برای اند، مواجه گرایانه واقع زمانی محدودیت و زیاد ناامنی اطالعات، از زیادی حجم

 و ویلکنسون) کنند می استفاده ناآگاهانه شکل به اغلب ساده، 1سرانگشتی قواعد از گیری تصمیم

 عنوان با آن از سایمون که است چیزی آن از بخشی محدود عقالنیت(. 8: 2012 کالئس،

 نوع هر «ای رویه عمل» از منظور(. 148: 2012 آلتمن،) کند می یاد( ای رویه) آیینی عقالنیت

 نگاه از. شود می راهنمایی سازی بهینه محاسبۀ نه و سرانگشتی قاعدۀ یک توسط که است عملی

 محاسباتی قدرت با سازی بهینه کار که کنند می تاررف ای رویه هنگامی عامالن رویکرد، این

 دلیل به افراد. کنند تکیه ها رویه بر عوض در شوند می ناچار هاآن و شود می مواجه محدود

 تمایل کنند، می زندگی آن در که جهانی های پیچیدگی با مقابله برای خود، محدود های ظرفیت

 عاداتی و ها سنت هنجارها، در که کنند اتکا هایی توافق و قواعد بر عمل، چگونگی درمورد دارند

 عملی عنوان به ای رویه رفتار دیگر، عبارت به. اند رسیده ارث به فرهنگی لحاظ به که اند شده تعبیه

 توان نمی را قواعد این. است سرانگشتی قواعد یا ها رویه کارگیری به از ناشی که شود می تعریف

 کار به مشترک طور به زیادی عامالن سوی از اغلب و داد ضیحتو صرف ابزاری عقالنیت براساس

 (.22: 1396 همکاران، و تیموری) شوند می گرفته

 در کنش بر تمرکز به( 1391 کاهنمان، و تورسکی) «انداز چشم نظریۀ» ایدۀ آن، بر عالوه

 معنا بدین. ندهست گریز زیان و گریز مخاطره افراد. 1: که دارد اشاره نااطیمنانی و مخاطره شرایط

 و کنند نمی حداکثر را انتظاری خالص منفعت و هستند مخاطره کردن حداقل برای تالش در که

 دادن نسبت به قادر افراد. 2 هستند؛ قائل کمتری ارزش زیان، عدم به نسبت منافع افزایش برای

 های تصمیم. 3 و ؛(1995 ،2فاکس و تورسکی) نیستند مختلف پیامدهای به درست احتماالت

 بدین(. 17: 2011 ،3هاتزیس و فوکاکاوالیراکی) است بندی قالب اثر تأثیر تحت معموالً افراد

                                                           
1. Rule of thumb 
2. Tversky & Fox 

3. Foka-Kavalieraki & Hatzis 
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 ترجیحات بر تواند می کنند، دریافت را هاآن افراد آنکه از قبل اطالعات قرارگیری شیوۀ که معنی

 .بگذارد اثر هاآن های انتخاب و

 پژوهش یشناس روش

 کردیرو نیا یریکارگ به لیدال جمله ازاست.  یفیک یشناس پژوهش، روش نیمسلط در ا کردیرو

 ۀنحو ق،یتحق نیا در نیهمچن. است یریتفس-یبرساخت میپارادا با آن مطابقت ،یشناخت روش

 یاجتماع کنش ۀمثاب به یدر نقاط مرز یررسمیتجارت غ یرو شیبا مخاطرات پ کنشگران ۀمواجه

 و یاالذهاننیب یمعان اجتماع، تعامالت با تباطار در که یکنش است؛گرفته شده  درنظر معنادار

 اتیانجام عمل یبرا ینگار روش مردم ازراستا،  نیا در. است یو ساختار یطیمح طیشرا از متأثر

است که به درک و فهم  یفیک یها از روش یکی ینگار بهره گرفته شده است. مردم قیتحق

 روش نیا. پردازد یم یانسان یزندگ یذهننیبو  یذهن تیو ماه یاجتماع یندهایبسترمند فرآ

 از دسته آن یبرا یاجتماع عیوقا و دادهایرو به مربوط میمفاه و یمعان حیتشر و ریتفس درصدد

 ،1نیکورب و اشتراوس) رندیدرگ هاو با آن اند کرده تجربه را دادهایرو نیا که است یکسان

واقع در  بانه و سقز یها تانشهرس یمناطق مرز ،پژوهش نیا درمورد مطالعه  دانی(. م1998

 زیاستان هستند و هر دو ن یدو منطقه از جمله مناطق مهم و مرز نیااستان کردستان است. 

 یبرا 2کشور عراق هستند. یبه مرزها یمنته یفرع یرهایها و مس و راه یمرز ۀبازارچ یدارا

مناطق مشغول  نیدر ا یررسمیغ اقتصاد ۀعرصکه در  یآن دسته از فعاالن ،ها انتخاب نمونه

پژوهش، شامل آن دسته از  نیکنندگان ا مشارکت اساس، نیاند مدنظر بوده است. برا بوده تیفعال

کاران سطح خرد  عمده، کاسب کاسبان کولبران، شاملدر مناطق سقز و بانه ) یکنشگران فعال بوم

 یبانان خبر دروازه ای یدیکل مطلعاننفر از  55 کهاند  بوده یررسمیغ اقتصاد ۀنیزم در( رانندگانو 
                                                           
1. Strauss & Corbin 

 شهر با کیلومتر 75 حدود سیف مرز. است «سیف بازارچۀ» اسم به مهمی تجاری بازارچۀ دارای سقز شهرستان. 2

 بانه شهرستان. دارد قرار «سرشیو» بخش «بسطام» روستای نزدیک مریوان، شهرستان مسیر در و دارد فاصله سقز

 مسیرهای و ها گذرگاه معابر، دارای سقز، شهرستان به نسبت عراق کشور با بیشتر مشترک مرز داشتن واسطه به

 «ژال هنگه» مرزی موقت های بازارچه. است غیررسمی و رسمی تجاری مبادالت انجام برای بیشتری ارتباطی متعدد

 .هستند موارد این ترین مهم جمله از «بند سیران» رسمی بازارچۀ با همراه «سوره گله» و
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نفر( و رانندگان  10ران )بنفر(، کول 9)کاران سطح خرد  کاسبنفر(،  15) عمده کاسبان شامل

 پژوهش ۀنمونعنوان  به یو تعمد ینظر-یفیک یریگ نمونه ۀویش هب نفر( 21) ها نیانواع ماش

ناد به همراه مشاهدات اس نیتر مرتبط وو مطلع،  یدیافراد کل وه،یش نیا یۀپا براند.  انتخاب شده

 حاصل شود. یاشباع نظر ق،یطر نیاند تا از ا شده مطالعه یدانیم

 پژوهش یها افتهی

 کنندگان پژوهش مشارکت یمایس

نفر(،  15) عمده فعاالناز  یمتنوع فیکنندگان ط . مشارکتشدند مطالعهنفر  55 پژوهش، نیا در

نفر شامل رانندگان  21) ها نیگان انواع ماشنفر( و رانند 10نفر(، کولبران ) 9سطح خرد ) فعاالن

 را بودند تیمشغول فعال میصورت مستق و اتوبوس( که به ایزانت پرادو، سمند، پژو، وتا،یتو

 .است انینما یخوب به 1در جدول  انیپاسخگو تیفیک و تیوضع اتیجزئاند.  برگرفتهدر

 پژوهش گانشوند مصاحبه یها یژگیو و مشخصات. 1 جدول

 سن تیفعال نوع فیرد
 تیوضع

 تأهل
 التیتحص

 ةسابق

 کار

 قاچاق

 دفعات

 یریدستگ

 نوع و زانیم

 و صدمات

 یکیزیف جراحات

1 
 عمده کاسب

 (یالکل)مشروبات 
 - بار 2 سال 13 کلیس متأهل 25

2 
 عمده کاسب

 (یالکل مشروبات)
 - بار 3 سال 9 ییراهنما وهیب 38

3 
 عمده کاسب

 (یالکل)مشروبات 
 - - سال 12 کلیس متأهل 30

4 

 راننده/ عمده کاسب

 مشروبات)پوشاک، 

 (شکالت ،یالکل

 بار 4 سال 11 کلیس متأهل 36

 یبار )شکستگ دو

و  یپا، جراح

 (نیگذاشتن پالت

5 
 عمده کاسب

 (یالکل)مشروبات 
 بار 8 سال 24 پلمید متأهل 39

 و تصادف

 فک یشکستگ
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 ژوهشپ گانشوند مصاحبه یها یژگیو و مشخصات. 1 دولادامه ج

 سن تیفعال نوع فیرد
 تیوضع

 تأهل
 التیتحص

 ةسابق

 کار

 قاچاق

 دفعات

 یریدستگ

 نوع و زانیم

 و صدمات

 یکیزیف جراحات

6 
 عمده کاسب

 (یالکل)مشروبات 
 بار 8 سال 10 سانسیل مجرد 26

سر،  یشکستگ 

 دست و پا

7 

 عمده کاسب

/ ی)مشروبات الکل

حجم و  لوازم کم

 پردرآمد(

 بار 3 الس 7 سانسیل مجرد 26

 سر، یشکستگ

 انگشت ،ینیب

 دست

8 
)لوازم  عمده کاسب

 (یخانگ
 - - سال 15 پلمید متأهل 48

9 
 عمده کاسب

 (یالکل)مشروبات 
 بار 1 سال 20 پلمید مطلقه 38

 یشکستگ تصادف،

 جراحات دست،

 صورت

10 
)لوازم  عمده کاسب

 (پارچه ،یخانگ
 - بار 12 سال 15 سانسیل متأهل 35

11 
)لوازم  هعمد کاسب

 (یشیآرا
 - - سال 12 پلمید مجرد 37

12 
)لوازم  عمده کاسب

 (آشپزخانه
 - بار 3 سال 7 یکاردان متأهل 25

13 
 عمده کاسب

 خودرو( لی)وسا 
 - - سال 6 پلمید متأهل 30

14 
 عمده کاسب

 (یالت صنعتآ)ابزار
 - - سال 12 متوسطه متأهل 38

15 
 لی)وسا عمده کاسب

 (ستالیکر و لوکس
 - بار 8 سال 12 پلمید متأهل 29

 - - سال 2 پلمید فوق متأهل 30 خرد سطح کاسب 16

خرد سطح کاسب 17  دست یشکستگ - سال 15 ییابتدا متأهل 45 

18 
خرد سطح کاسب  

 بار 6 سال 4 کلیس متأهل 30

و  شدن یزخم
سر و  یشکستگ

 صورت
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 پژوهش گانشوند مصاحبه یها یژگیو و مشخصات. 1 دولادامه ج

 سن تیفعال نوع فیدر
 تیوضع

 تأهل
 التیتحص

 ةسابق

 کار

 قاچاق

 دفعات

 یریدستگ

 نوع و زانیم

 و صدمات

 یکیزیف جراحات

خرد سطح کاسب 19  - بار 4 سال 10 کلیس متأهل 50 

20 
خرد سطح کاسب  

 سال 10 ییراهنما متأهل 35
 از شیب

 بار 50

 لیدل کمر به سکید

 نیحمل بار سنگ

خرد سطح کاسب 21  - بار 1 سال 10 کلیس أهلمت 30 

خرد سطح کاسب 22  - بار 5 سال 5 سانسیل مجرد 31 

خرد سطح کاسب 23  - - سال 2 کلیس مجرد 27 

 - 3 سال 7 پلمید متأهل 30 خرد سطح کاسب 24

 مجرد 29 وتایتو ۀرانند 25
 دوم

 رستانیدب
 بار 5 سال 10

سر و  یدگید بیسآ

 صورت

26 
 وتایتو ۀرانند

 متأهل 31
 پنجم

 ییابتدا
 بار 3 سال 8

 مچ یشکستگ

 ینیب و دست

 - بار 2 سال 2 سانسیل مجرد 24 وتایتو ۀرانند 27

 - بار 8 سال 20 سواد یب متأهل 50 وتایتو ۀرانند 28

29 
 وتایتو ۀرانند

 مجرد 28
 اول

 ییراهنما
 - - سال 10

 بار 3 سال 15 ییابتدا متأهل 38 405 پژو ۀرانند 30
 و دست یشکستگ

 پا

 - بار 3 سال 2 پلمید متأهل 25 405 پژو ۀرانند 31

32 
 405 پژو ۀرانند

 متأهل 23
 اول

 ییراهنما
 - بار 1 سال 5

33 
لا یج پژو ۀرانند

 کسیا
 - بار 4 سال 8 ییابتدا متأهل 35

34 
لا یج پژو ۀرانند

 کسیا
 سال 10 ییراهنما متأهل 30

 از شیب

 بار 40
- 

 متأهل 27 پارس پژو ۀرانند 35
 ارمچه

 ییابتدا
 - بار 5 سال 5
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 پژوهش گانشوند مصاحبه یها یژگیو و مشخصات. 1 دولادامه ج

 سن تیفعال نوع فیرد
 تیوضع

 تأهل
 التیتحص

 ةسابق

 کار

 قاچاق

 دفعات

 یریدستگ

 نوع و زانیم

 و صدمات

 یکیزیف جراحات

 بار 5 سال 12 کلیس متأهل 40 پارس پژو ۀرانند 36
 و پا یشکستگ

 نیپالت گذاشتن

 متأهل 33 سمند ۀرانند 37
 پنجم

 ییابتدا
 - 6 سال 9

 - بار 1 سال 5 پلمید مجرد 24 سمند ۀرانند 38

 - بار 3 سال 5 متوسطه مجرد 26 اتوبوس ۀرانند 39

 بار 7 سال 10 پلمید متأهل 52 اتوبوس ۀرانند 40
 و سر یشکستگ

 صورت

 سال 15 کلیس متأهل 37 اتوبوس ۀرانند 41
 از شیب

 بار 100

 دنده، یشکستگ

 دست و سر

 - بار 3 سال 13 پلمید متأهل 46 ونیکام ۀرانند 42

 - بار 2 سال 8 پلمید فوق متأهل 35 پرادو ۀرانند 43

 بار 2 سال 6 پلمید متأهل 34 ایزانت ۀرانند 44
فک،  یشکستگ

 صورت و کتف

 بار 3 سال 25 سواد یب متأهل 34 ایزانت ۀرانند 45

 و دست یشکستگ

 اشتنگذ و پا

 نیپالت

 متأهل 33 کولبر 46
 چهارم

 ییابتدا
 پا یدررفتگ بار 2 سال 10

 - سال 7 کلیس متأهل 26 کولبر 47
پا،  یدررفتگ

 دیکمردرد شد

 بار 1 سال 15 ییابتدا متأهل 46 کولبر 48
 نیم یرو رفتن

 (پا)قطع 

 - بار 1 سال 3 ییابتدا متأهل 42 کولبر 49

 بار 3 سال 22 سواد یب متأهل 55 کولبر 50
 صخرهاز  سقوط

 پا( ی)شکستگ
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 پژوهش گانشوند مصاحبه یها یژگیو و مشخصات. 1 دولادامه ج

 سن تیفعال نوع فیرد
 تیوضع

 تأهل
 التیتحص

 ةسابق

 کار

 قاچاق

 دفعات

 یریدستگ

 نوع و زانیم

 و صدمات

 یکیزیف جراحات

 - - سال 4 سانسیل مجرد 32 کولبر 51

 بار 2 سال 7 کلیس متأهل 43 کولبر 52
کمر،  یدگید بیآس

 زانودرد

 - - سال 5 پلمید مجرد 24 کولبر 53

 - بار 11 سال 22 سواد یب متأهل 62 کولبر 54

 بار 5 سال 12 ییابتدا متأهل 46 کولبر 55

 نیم یرو رفتن

 ی)جراحت بدن

دادن  ازدست د،یشد

 چشم راست(

 قالبدر  یدانیم یها یبررسو  قیعم یها حاصل از مصاحبه یها افتهی ریتفس ادامه، در

بقا و تداوم  یراهبردهامواجهه با مخاطرات و  ۀنحو ۀربادر حاتیو توض یاصل یها مقوله

 شتریب اتیبا جزئ یمرز اقتصاد مناسبات در ریتوسط فعاالن درگ یررسمیغ یاقتصاد یها تیفعال

 .شد خواهندطرح 

 یفیک یها مستخرج از داده یها و مقوله می. مفاه2 جدول

 مقوله  میفاهم 

 انبر،یم یها احداث راه ،یفرع یها عبور از جاده ،العبور صعب یرهایمس انتخاب

 یجو سخت طیشرا در باراستتار و حمل 
 زیابزارگر یعیطب طیمح

 مهارت کاوت،نفس باال، ذ اعتمادبه ،یکالمو  یزبان یها از مهارت یریگ بهره

 باال یو قدرت بدن ازحد شیالتماس/ اصرار ب ،یینما مظلوم ،یرانندگ

ها و  اتکا به مهارت

 یشخص یها یتوانمند

 و ضرر جبران ،یعاد مردم از استمداد گر،یهمد یمال مساعدت ،یگروه اقدام

 یصداقت و مردانگ ،یروان یروح یها تیو حما ییدلجو گر،یکدی انیز
 یگروه یهمبستگو  تیحما

 ه،ینقل ۀلیوس تیتقو ،یاطارتب دیجد یها یفناور یریکارگ به م،یس یاز ب استفاده

 اگزوز قیطر از ظیغل دود جادیا ،قطعات خودرو رییتغ ن،یماش موتور رییتغ

 .نیماش

 تیو خالق ینوآور
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 یفیک یها مستخرج از داده یها و مقوله می. مفاه2 دولادامه ج

 مقوله میمفاه

/ نقش یبکاریفرار از دست مأموران، فر اسکورت، کاال، کردنو پنهان یجاساز

 مناسب زمان انتخاب ،یو آراسته، الپوشان کیش پوشش اط،یاحت کردن، یباز

 حمل بار، تردد شبانه یبرا

 یراهبرد یترفندها کاربست

 یکار یمخف 

 مأموران، با توافق مأموران، انیم در نفوذ نان،یاطم حصول ق،یدق اطالعات کسب

 با مأموران یهمدست/  توافق یقطع نیتضم و مأموران با سود میتقس رشوه، منظم پرداخت

 جامعه، در کاال تیمقبول و رشیدر انتخاب کاال، پذ یاز قواعد سنت یرویپ

 وجدان، به مراجعه حالل، کسب یبه جامعه، تالش برا انیز و ضرر نرساندن

 یو عرف یشرع مالحظات تیرعا اخالق، تیرعا

 یاجتماع تیمشروع/ تیمقبول

 کاال یفرهنگ

 و غمبریپ خدا، به توسل ا،یاعتقاد به خواب و رؤ ،نداد صدقه ،وردخواندن دعا،

 رشیپذ قدر، و قضا به مانیا ،یمذهب یها و نمادها و استظهار به نشانه ایانب

 سرنوشت به باور ،تیواقع

 ینید یباورها به یابزار توسل

 ،یطلبنفع ،ییسودجو ،یاز ذائقه مشتر تیخاص، تبع یکاال انتخاب

 یشخص یسودانگار و انتفاع دهیفا و نهیهز ۀبودن، محاسبصرفه به مقرون

مزاحمت و سد مقابل  جادیا ،یفرع یارتباط یها جاده و راه مسدودکردن

مأموران،  دیتهد زه،یپرتاب شن و سنگر ،گوش سه یها خیمأموران، پرتاب م

 مأموران با رشدنیدرگ

و توسل به  یقهر یها مقاومت

 خشونت

 زیابزارگر یعیطب طیمح. 1

و  یاصل یها راه ،ها رودخانه ،ها دره ،ها از جمله وجود کوه یمرز ینواح یعیطب یها یژگیو

 ر،یاخ ۀدو ده یکیدر  نیمرزها در مناطق کردنش یسو همراه با تحوالت آن شمار، یب یفرع

 دهایتهد با مقابله امکان ها،آن قیطر از کهساخته  ایمه ساکنان یرا برا یا ژهیو طیها و شرا فرصت

و تسلط بر  انبریو م یفرع یرهایها و مس با شناخت انواع راه یمرز ینواح ساکنان. شود یم سریم

 یکاالهاو انتقال  قلن یبرا را رهایمس نیتر مطمئن کانمناطق، معموالً تا حد ام یطیمح یفضا

منطقه در  یعیو ساختار طب کیتوپوگراف یها یژگیگرچه و اساس، نی. براکنند یخود انتخاب م

 ییبسترها ۀکنند فراهم ،جهات یهستند، از بعض یآبادانمانع توسعه و  وزا تیدودمح دموار یبرخ
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 نیساله در ا 26هستند. فرشاد جوان  یررسمیغ یاقتصاد یها تیمخاطرات فعال کاهش یبرا

 :دیگو یم نیچن نهیزم
دور  یلیباشند، از فواصل خ تیصاف و مسطح مشغول فعال یها مکان تو یکسان اگر»

 هی تونن یمثل قناسه م یدار نیدورب یها تفنگ قیاز طر یانتظام یهاو مأمور ان تیرؤ قابل
و  یو پست یعیطب یها یناهموار لیدل منطقه به نیا تودن. اما بهدف قرار  یآسان به ور نیماش
دولت و  ی. براهدار وجود یمشروبات الکل حمل یبرا یمساعدتر طیشرا اد،یز یها یبلند

 نیکنترل و مسدود کنن. هم ونقاط ر نیا ۀکه بخوان هم هیبرنهیکار سخت و هز هامأمور
 دینبود، شا طیشرا نیست که باعث رونق کار ما شده. اگر امنطقه نیا یعیطب طیشرا
 «.میباش داشته مانور قدرت نقدریا میتونست ینم

 یشخص یها یها و توانمند . اتکا به مهارت2 ( 1-1) جدول

هستند که  یو تخصص از جمله موارد مهممهارت  سته،یز تجارب ،یو شخص یکیزیف یتوانمند

و  تیکنشگر متناسب با موقع نکهی. اکنند یم بیمتفاوت ترغ یها افراد را به انجام کنش

 یا از خود بروز دهد، امر ساده یرفتار ایچه نوع کنش  شود یکه با آن مواجه م ییها فرصت

کسب  یفرهنگ-یتماعاست که در بافت اج ییها و مهارت ستهیو برگرفته از تجارب ز ستین

. است نهیزم نیدر ا یکاربرد یها ماهرانه، کالم نافذ و... از جمله مهارت یرانندگ. کند یم

 : دارد یاظهار م نهیزم نیدر ا 25 ۀکنند مشارکت

 ین خوبوفرمو از دست داشتم یا العاده مهارت فوق یرانندگ تو اولن ومن از هم راستش»
حمل بار  شنهادیفروش به من پ ث شد چند نفر از افراد عمدهمهارت من باع نیمند بودم. ا بهره

هم  دمیکتاب کردم، د خودم حساب شیپ ی. منم وقتبدنپول مناسب  افتیدر ین هم در ازااو
شد به  باعث هیقض نی. همشه یم دمیعا یپول خوب نکهیدارم، هم جرئتش و هم ا ومهارتش ر

 «دست بکشم. شاز تونم ینم مکن یو االن هم هرچقدر تقال م کنمکار عادت  نیا

 یگروه یهمبستگو  تیحما. 3

 نیتر از مهم یکیگروه  کی یاعضا انیمتقابل م یها یو همکار یگروه تیحما

مختلف به دنبال  یها دانیرا در م یفرد یها استمرار و تداوم کنش کهاست  ییها کننده تیتقو

استمداد از مردم  گر،یبه همد یالم یها (، کمکی)اقدام گروه یجمع دسته یها دارد. انجام کنش
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 یروح یها تیو حما ییدلجو گر،یکدی انیز و ضرر جبران و تیبه هنگام خطر، حما یعاد

 یدر قبال اعضا یبر اعمال صادقانه و مردانگ دیاند و تأک شده بتیمص دچار که یکساناز  یروان

مقابله  یبرا یعنوان منابع کنندگان از آن به مشارکت کههستند  یمعمول و مرسوم یها وهیگروه، ش

 محمد. کنند یم ادی یمرز یدر نواح یررسمیغ یاقتصاد یها تیفعال یرو شیپ یها با چالش

 :کند یاشاره م نیچن ساله 55 کولبر فیشر
ما  نیکمدر  یبتیمص و درد روز هر بگم اگر. کنم یم یکولبرمنطقه  نیا تو که هیادیز مدت»

 یها ها و درها، درد و رنج ا، سقوط از کوههمأمور یندازرایت ن،یم خطرم.  هست، دروغ نگفته
 یکانینزد و دوستان چه. کنن یم دیتهد رو ما روز هر کههستن  ییها بتیمص ،یکیزیو ف یبدن
 یجسم جراحات علتبه که یکسانو  ستنین و االن در جمع ما ن فوت کرده ریمس نیا در که
 شهیهمن وو دوستانم انیاطراف ما،خدا  شکر ،ها یبدبخت نیا تمام وجود با. ن شده نینش نهوخ

 «.دهیم قلب قوت ما به و داره کرش یجا خودش نیهم و میهست گهیهمدمراقب حال و روز 

 تیخالق و ینوآور. 4 ( 2-1) جدول

داشته  عرصه را وا نیا در ریهمواره فعاالن درگ یرقانونیغ یاقتصاد یها تیبودن فعالزیآم مخاطره

 خود اهداف شبردیپ یبرا را یدیجد فنون ،یو ذهن یکرف یها یداز توانمن یمند است که با بهره

 جان حفظ و ماندنسالم) یبه مقصد( و جان کاالرساندن )سالم یمال تیامن یاقتضا. رندیگ کار به

 یو درهرحال از شگردها شهیهم که کند یم لیرا به آنان تحم یطیشرا( حاد و سخت طیشرا در

 متعدد، های حل راه و ها ایده تولید توانایی ،ینوآورو  تیقخال ازمنظور ». ندیبهره جو ینینو

 ۀکنند مشارکت ،رابطه نیدر هم «است. رو شیپ مشکالت و مسائل حل برای مناسب و جدید

 به مشغول عرصه نیسال است در ا هفتدارد و حدود  زین یکه مدرک کاردان هسال 27 یجوان

 :دیگو یم است، تیفعال
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. میکن یدود چسبناک استفاده م جادیا یسوخته برا روغن زنما اغلب مواقع از مخ»  -1-2
قرار  نانیدر کنار دست سرنش نیدر داخل ماش یدو صندل نیسوخته معموالً ب روغن مخزن

 میبد احتمال اگر کنن، یم بمونیتعق هامأمور یوقت. شه یبه اگزوز وصل م لنگیو با ش رهیگ یم
 یسوخته با گرما روغن بیو در اثر ترک میکن یباز م ور ریش ۀفلک بندازن، ریگ رو ما ممکنه

 وما ر نیکل منطقه پشت سر ماش یادین هم با حجم زاو یظیاگزوز، دود چسبناک و غل
و  رسونه یبه صفر م ور یانتظام یرویمأموران ن نیماش دیکار عمالً قدرت د نی. ارهیگ یفرام

در اثر مواد  ،دارن وما ر یها نیشدن به ماشکیکه قصد نزد یمأموران نیجلو ماش یها شهیش
 ۀها قادر به ادام اون جهی. درنتهش یم دهیشده در هوا، از مواد چسبناک و دودزا پوش پخش
 «.میکن یاز مخمصه فرار م قیطر نیو از ا ستنین یرانندگ

 یکار یمخف یراهبرد یترفندها کاربست. 5

(، تیفعال انجام نیح یحت)و  تیفعال به اقدام از شیپ یررسمیغ تجارت در ریدرگ فعاالن اکثر

. رندیگ یم شیرا در پ یپنهان و کارانهیمخف یشگردها ،یو خطرات احتمال سکیر کاهش یبرا

 یجاسازها یۀتعب(، ی)الپوشان گرید یکاالهادر پوشش  کاالها یبرخ کردناز جمله پنهان یاعمال

و  کردن یباز ( و انتخاب پوشش خاص، نقشافهیقظاهر ) رییتغ ه،ینقل لیوسا یخاص در برخ

با چراغ  کاالهامأموران، انتقال  دیگوناگون، تردد خارج از د یها تیمأموران در موقع بیفر

 طیخاص )شرا یها انتخاب زمان نیتحت نظر در طول شب و همچن یها خاموش در مکان

حمل بار از جمله  یبرا( دیو برف و باران شد بندان خی کوالک،فرسا مانند  سخت و طاقت یجو

 35جوان متأهل  ،. احمدرندیگ یم شیمقاصد خود در پ یبرا کهکارانه هستند  پنهان یدهاترفن

 :دارد یم انیب گونه نیمورد استفاده را ا یترفندها ،ساله

رفتار  یطور یستیده، بابادامه  کارش به بتونه راحت و نشه تابلو آدم نکهیا یبرا یگاه»
 پوشم، یم کیبار لباس ش ییجا جابه موقع معموالً من. کنن شک بهش کمتر مأموران که کنه

 نیمقدور باشه قوان مکه برا یی. معموالً تا جاکنم یحرکت م یاصل یرهایها و مس از جاده
. اگر کنم یاز اسکورت استفاده م شتریب نانیاطم ی. براکنم یم تیرعا قاًیدق ور یرانندگ

 وها رناورداخت پول با پ میکن یم یدر کمال آرامش سع ،مأموران به ما مشکوک شوند
 «.میکن یراض
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 کاال یفرهنگ-یاجتماع تیمشروع/ تیمقبول. 6

 ۀسرلوح ممکن شکل هر به سود کسبو  یشخص انتفاع کهخاص  یا نظر از عده صرف

از  یخود را براساس اصول یها تیفعال یمرز مناطق ساکنان کثراست، ا شان یاقتصاد یها کنش

 و ضرر نرساندن جامعه، در کاال تیمقبول و رشیاب کاال، پذدر انتخ یاز قواعد سنت یرویجمله پ

 مالحظات تیرعا و اخالق تیرعا وجدان، به مراجعه حالل، کسب یبه جامعه، تالش برا انیز

 بندیها پا بدان زین ندیحساس و ناخوشا طیدر شرا یو حت کنند یم یزیر یپ یو عرف یشرع

 باور است که: نیبر ا ،لهسا یسجوان متأهل  وان،یک نهیزم نیهستند. در ا

به کنم یاحساس م ره،ینگ وو دولت اصالً جلو من کنم حملمن موادمخدر  هبنا باش اگر»
 ۀکشور و منطق یها نونداره که من جو نویارزش ا وقت چیه یو وجدان یلحاظ اخالق

من درآمد  یبشه؟ برا ینم که چوبنش اهیبه خاک س وها رناو یعنیبدبخت کنم.  وخودم
به آبرو  وپول ر وقت چی. من هارهین رو روز اون خداباشه؟ نعوذ باهلل!! نه، نه، اصالً!!  داشته
، هکنم. درسته پول مهم خانمان یب رو یکسبه خاطر پول،  تونم ی. اصالً نمدم ینم حیترج

 «.یمتیآخر نه به هر ق یول

 ینید یباورها به یابزار توسل. 7

 ی)اشتغال و درآمد(، اجتماع یاقتصاد طیوجه به شراو مناطق محروم با ت یمرز ینواح ساکنان

برخوردار  یمطلوب تیوضع از( آموزش و التی)تحص یفرهنگ و( ها رساختی)خدمات و ز

در  یو درماندگ یحس ناتوان ینوع مات،ینامال و فشارها انواع برابر در لیدل نیهم به. ستندین

 کردیرو ینوع ینیو د یعرف ،یفرهنگ یباورها یناچار برمبنا و به شود یم غالب هاآن انیم

 رامونیپ یها دهیپد یمعنابخش و ریتفس به کردیرو نیا یو برمبنا رندیگ یم شیپ در انهیرگرایتقد

 تحمل قدرت و بیشتر صدر سعۀ با تا شود می موجب باورها نوع این اتخاذ .پردازند یخود م

 زندگی بر حاکم تقدیرگرایی ،کنندگان مشارکت از یکی. کنند تحمل را رو پیش مصائب مضاعفی

 :کشد می تصویر به گونه این را منطقه مردمان
! خوردن دل خون و سختی کار، ش همه!! هست که همینه ما زندگی شدم، متولد که زمانی از»

 اگر. بریدن بدبختی با رو ما ناف انگار! آرمنمی یاد به زندگی تو رو خوشی روز که من
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 کمی کار این درآمد که اینه حداقلش. کنم حمالی یا ریکارگ مجبورم نکنم، هم کولبری
 «.بهتره

 یشخص یسودانگار و انتفاع. 8

 اتخاذ کهامر داللت دارد  نیبر ا یررسمیغ اقتصاد در ریکنشگران درگ یاالذهان نیب یفضا

 ،جهات یآن از برخ یامدهایپ کهاست  یگرید ترفند یانگارانه و صرفاً اقتصاد یماد یها نگرش

با انتخاب  عرصه نیاز فعاالن ا یا . عدهبود خواهد مخاطرات و رنج کاهشو  یازس یخنث

 یامدهایبه اهداف مشخص با اطالع از پ دنیرس یراه مناسب برا نشی)گز «یراهبرد تیعقالن»

کسب اهداف و سود  یجوو ( در جستگرانیعمل از نگاه کنشگر با درنظرگرفتن د یمثبت و منف

 یبرا ها وهیش نیتر یو منطق نیتر ها را امن روش نیالً استفاده از اها معمومناسب هستند. آن

 انیمشتر قیعال بازار، اوضاع بر تسلط با یا . عدهکنند یو معنا م ریو تداوم کار خود تفس نیتضم

 بر آنان. دهند یخود را جهت م یاقتصاد یها تیفعال ،یانتخاب یکاالبودن نوع  صرفهبهو مقرون

 مجموعه تابع بلکه ست،ین شخص به وابسته و یاریاخت یتخاب نوع کاال امرباورند که ان نیا

 ،یعبارت بهمصرف در بازار است.  یو فرهنگ عموم انیمشتر ۀذائق غات،یمانند صنعت تبل یعوامل

و با چه  ییچه نوع کاالها کند یم نییبازار است که تع مناسباتهمراه با  انیمشتر ۀقیسل و ذائقه

 : دارد یاظهار م 15 ۀکنند راستا مشارکت نیهم درشوند.  روانه بازار یحجم

در  زیدرآمدش ن یستیهمراه است، پس با ییباال یها سکیبا مشکالت و ر ما کار نیا چون»
 نیرا به ا لیو موبا یهمه خطر را داشته باشد. من مشروبات الکل نیباشه که ارزش ا یحد
درآمد  تونم یم قیطر نیاز ا اًیدارم؛ ثان یر خاصتبح نهیزم نیانتخاب کردم که اوالًً در ا لیدال

و  بشهبهتر  تمیوضع یاز لحاظ اقتصاد یکه در مدت کوتاه نهیکسب کنم؛ ثالثاًً هدفم ا یبهتر
 «.کنمم دست و پا  نوادهوو خ مخود یبرا یبهتر یکار دست بکشم و زندگ نیاز ا

 با مأموران یهمدست/  توافق. 9
و مأموران  روهایاشخاص، ن یبرخ کردار و رفتار ۀنحو در تفاوتو  نیقوان به حیصر یبندیپا عدم

 ،یدادگستر ،یانتظام یروین ،ی)مرزبان یرقانونیغ یکاالها ربط یذ یدولت یها ادارات و سازمان

 یامر به را دهیپد نیا ،یمرز یدر نواح یررسمیغ یاقتصاد یها کنش وو...(  راتیسازمان تعز

امر داللت دارد  نیکنشگران بر ا یادراکات و نظام معان ریتفست. اس کرده لیتبد مبهمو  دهیچیپ
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)داخل مرزها(  یو حت یمرز یدر نواح یررسمیغ اقتصادنسبت به  یکدستیواحد و  استیکه س

 یواحد یقانون یتنها از الگو نه یو انتظام ییقضا یروهایندارد و عملکرد مأموران و ن وجود

موضوع سبب  نیهماست.  یروابط شخص و قیتابع سال موارد یدر برخ بلکه کند، ینم یرویپ

 که است شده انیقاچاقچ و یررسمیفعاالن اقتصاد غ یمتناسب با آن از سو یراهبردهاکاربرد 

 نیهم در. شود یشامل م زیپاسگاه و کاهش جرائم و... را ن دیخر یحت تا مأموران دیخر ازگاه 

 :کند یم انیب ریز شکل به را خود نظرات کنندگان مشارکت از یکی راستا

دادن اگه اهل رشوه دی!! باور کنشه؟یم تیرعا قانون مملکت نیدر ا دیکن یم کرواقعاً ف شما»
 یهر کار تونه یم پولداره که یکس. یکن یم لیتبد ونیلیبه ده م ور یونیلیمصد ۀمیجر ،یباش

 هی ما نیب .شه یظلم م یلیکار در حقت خ نیا تو یباش یفیانجام بده. اگر آدم ضع ور
 پر نتیماش داشبورد یستیبا ،یزد بار رو نتیماش وقت هرمعنا که  نیوجود داره به ا یا قاعده

 ریگ اگر چون. ست  ت خونده زود فاتحه یلیخ ،یباش نداشته رو شرط نیا اگر. باشه پول از
 «.یکن ینم دایحاال حاالها نجات پ ،یافتاد مأمورها

 شونتو توسل به خ یقهر یها . مقاومت10
 فعاالن کهاست  یکنشوا نوع نیآخر ،یافراط زیآم خشونت یرفتارهاو  یقهر یها وهیش اتخاذ

 یها وهی. کاربرد ششوندیم وسلبدان مت یمرز یدر نواح یرقانونیغ یتجار یها تیفعال ۀعرص

مانع و سد مقابل مأموران  جادیخطر )ا کم یاز رفتارها یمتنوع فیط ۀرندیدربرگ زیآم خشونت

 یها یو پرخطر )مانند رانندگ خشن یو...( تا رفتارها یکیزیرانندگان، برخورد ف ریساتوسط 

 ۀویساله ش 28. عبداهلل شوند یسرد و گرم و امثال آن( را شامل م یها کاربرد سالح ز،یآم جنون

 :کند یم فیشکل توص نیمقابله با خطرات را به ا
 قیکار از طر نی. معموالً امیشبطمئن م ریمس تیاز امن میکن یم یحمل بار سع از قبلما » 

و  میدچار مشکل شد ری. اگر در طول مسرهیپذ امکان یادیبا مأموران تا حد ز یقبل یهماهنگ
 یو حت زهیشن و سنگر پرتاب ظ،یدود غل جادیا خ،یکردن مکنن با پرت بمونیمأموران تعق

 میکارها نتونست نیا ۀوجود هم . اگر بامیفرار کن میکن یم یها سعناو نیشدن با ماششاخ به شاخ
 میزن یش میبا بارش آت ور نیو ماش میش یم ادهیپ نیاز ماش عیسر م،یکن دایاز مخمصه نجات پ

 اگه آخه. میباش نکرده شیدستکار و باشه یواقع نیماش پالک اگر البته. میذار یو پا به فرار م
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ش یآت وو بار ر نیس اگر ماش. پبشه لیما تحم هب ینیسنگ ۀمیجر ممکنه کنن، مصادره رو بار
 «تره. صرفهبهمقرون یلیخ میبزن

 گیری بحث و نتیجه

 تداوم منظور به غیررسمی اقتصاد مناسبات در درگیر فعاالن و مرزی نواحی ساکنان

 و انتخاب به جامعه بر حاکم فضای و رو پیش امکانات و منابع از مندی بهره با هایشان، فعالیت

 تحت آن از توان می که کنند می اقدام خاص ترفندهای و فنون ها، شیوه از ای مجموعه کارگیری به

 این. برد نام «مرزی نواحی در غیررسمی اقتصادی های فعالیت تداوم و بقاء ها استراتژی» انواع

 ساختار اجتماعی،-اقتصادی شرایط زیسته، تجارب محصول که اتخاذشده های روش و ترفندها

 اختیار در را هایی فرصت و ها شانس است، دردسترس امکانات و عمناب و مرزی مناطق طبیعی

 .سازد می اثر کم و تحمل قابل االمکان حتی را مخاطرات احتمالی پیامدهای که نهد می کنشگران

 جهات برخی از گرچه کشور غرب مرزی نواحی توپوگرافیک های ویژگی و طبیعی ساختار

 های فعالیت انجام برای مناسبی های فرصت و ابستره کنندۀ فراهم هستند، آفرین محدودیت

 مواهب از کنندمی تالش عرصه این فعاالن اساس، همین بر. هستند نیز غیرقانونی اقتصادی

 را خود های کنش تداوم طریق این از و ببرند را الزم بهرۀ محیطی زیست های ویژگی و طبیعی

مبادرت به انجام  یبرا گرید یا وهی، ش«یشخص یها یها و توانمند اتکا به مهارت». کنند تضمین

و  ینیع تجارب ،یفرد یها آن است. مهارت یاحتمال یها بیآس کاهشو  زیآم مخاطره یها کنش

 از که کنند یفراهم م یعامالن اجتماع یبرا یمناسب تیو ظرف لیپتانس ،یکیزیف یها یتوانمند

 که( 1998) والنت کردیرو با ابقمط. شود یرنگ م مخاطرات کم بار انیو ز یمنف تبعات آن قیطر

بقا درنظر  یراهبردهااز  یکیرا  «گرانید و خودنجات » ک،حفاظت و تدار یها بر مؤلفه دیتأک با

 کارکرد کهاست  یگرید راهبرد «یگروه یکپارچگیگروه و حفظ  یاعضا از تیحما» رد،یگ یم

 ،یمال یها تیمادارد. ح یررسمیغ اقتصادو کنشگران  یمرز ینواح کنانسا یبرا یمهم

 و بتیخانواده و بستگان هنگام وقوع مص یگروه و حت یاز اعضا یبانیو پشت یروان/ یاجتماع

. دهد یم نیکآنان را تس ۀشد انباشته یها و آالم و رنج بخشد یبه افراد م یمضاعف توان مخاطرات،

 یبرا نوو  یابداع یها نهیبسترساز زم «خالقانه و نوآورانه» یها روش یریکارگ به یگاه

 یترفندها کاربست»رو شوند.  بست روبه است که ممکن است با بن ییها تیفعال یریازسرگ
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کاهش  ،هدف از آن کهاست  یگرید ترفند بکارانه،یفر یها وهیبه ش آوردن یرو ای «راهبردی

 نیو تضم ییزدا آن تنش امدیپ نیتر با مأموران است و مهم میمستق ییارویاصطکاک و عدم رو

است  یگریمرسوم د ۀویش «با مأموران یهمدستتوافق / »است.  کمتر سکیل کاال و بار با رانتقا

فساد  انگریترفند که ب نی. ابرند یترفندها از آن نام م نیتر از مطمئن یکیعنوان  که فعاالن به

 یتجار یها تیمرتبط با فعال یدولت یها ها و ارگان مختلف سازمان یها در بخش یاقتصاد

از مأموران و کارکنان  یبرخ انیعرصه م نیاست، بسترساز نفوذ فعاالن و کنشگران ا یررسمیغ

نوشته  یها قراردادها و توافق جادیاست که حاصل آن ا ها تیفعال نیها و ادارات وابسته با ا ارگان

در سطح  یرقانونیغ یاقتصاد یها کنش دیو بازتول کالن یحصول سودها ن،یطرف انیو نانوشته م

 تر است. گسترده

مورد معامله و التزام به  یکاالها «ی/ فرهنگیاجتماع تیو مشروع تیبه مقبول یبندیپا»

است که  یگرید ۀویش ،یدر تجارت و مناسبات اقتصاد یو اخالق یمرسوم عرف یهنجارها

 نیالتزام به ا ۀواسط و به ورزند یرغم مشقات فراوان بدان اصرار م از کنشگران به یبرخ

و از مأموران  یو همدل تیتوقع حما انیهنگام بروز مشکالت، از اطراف یگفرهن یهنجارها

توسل »تحمل رنج و مصائب،  گریراهبرد د دارند. یپوش انتظار اغماض و چشم ییو قضا یدولت

( درنظر 1998)والنت،  «یسازگار» راهبردآن را معادل  توان یاست که م «ینید یباورها به یابزار

 سلی،) دارد اشاره فرسا طاقت شرایط برابر در کنارآمدن و شدن تسلیم هبکه  راهبرد نیگرفت. ا

 با مواجهه نحوۀ و پذیرش برای مضاعفی قدرت که است بخش الهام و مطمئن منبعی( 1973

 تسهیل ناگوار رخدادهای و وقایع با کنارآمدن طریق، این از و بخشد می افراد به مخاطرات

هدف به هر  کیبه  دنیرس یافراد برا یگاه کند، یاشاره م (1998طور که والنت ) . همانشود می

 ،یررسمیدر مناسبات اقتصاد غ لیخفعاالن د انی. در مورزند یادعا( مبادرت م راهبرد) ینوع کار

 ۀوی( شیاخالق ی)و حت ی/ فرهنگیبدون توجه به مالحظات اجتماع یشخص یسودانگار و انتفاع

آنان  بیرا نص یباال سکیف مدنظر، مخاطرات و راست که هرچند با عدم حصول اهدا یگرید

 .باشد شدهنییاهداف تع ۀکنند نیتأم یادیتا حد ز تواند یم قیطر نیحاصل از ا یماد دیکند، عوا

است که کنشگران براساس آن  یا هیرو نیآخر «و توسل به خشونت یقهر یها مقاومت»

( 1998والنت ) ینظر یهمسو با آرا راهبرد نوع نیا اتخاذ. ندیآ یدرصدد تحقق اهداف خود برم
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حفظ بقا و تداوم  یبرا یمهم یراهبردها ۀمثاب را به «زیجنگ و گر»که  است( 7: 1963و کانن )

 یمرز نقاط در ریدرگ فعاالن یاالذهاننیب یفضا ۀمطالع و همدالنه فهم. رندیگ یدرنظر م تیفعال

 یگاه ورزند، یاصرار م زیآم مسالمت یها بر کنش تیکثرا االمکان یاست که گرچه حت نیا انگریب

 .دهد یو خشن سوق م یقهر یها ها را به واکنشآن زیدآمیملتهب و تهد یها تیفضا و موقع

 انیدر م یررسمیغ یمناسبات اقتصاد یبرقرار و تداوم که کرداستدالل  توان یدرمجموع م

 انتخاب. ستین ریپذ امکان ها هیو رو اعمال یبرخ درنظرگرفتن بدون حوزه نیا در ریدرگ فعاالن

 شیوۀ عنوان به مرزی نواحی ساکنان سوی از که گیرد می صورت بستری در همواره ها رویه این
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 مناطق؛ نیا ۀو توسع یماندگ عقب

 واردات و صادرات) یرسم تجارت از حاصل دیعوا از یمشخص درصد و مسه اختصاص -

 توسعه؛ و ییزا اشتغال یها برنامه جادیا یبرا مناطق نیا ساکنان به یمرز مناطق در( کاال

 نقاط در یانتظام یروین و یمرزبان توسط ماهر و دهید آموزش متخصص، یروهاین یریکارگ به -

 و خشونت از یناش یاحتمال یها بیآس و ها تنش شکاه هدف با مرزها کنترل یبرا یمرز

 ؛یررسمیغ یاقتصاد یها تیفعال در ریدرگ کنشگران و مأموران انیم یریدرگ

 و ییقضا و یانتظام یها دستگاه کارکنان و مأموران عملکرد ۀنحو بر قیدق و مستمر نظارت -

 ؛یررسمیغ اقتصاد نفعاال با یتبان و رشوه نوع هر اخذ هنگام رانهیسختگ یها مجازات اعمال
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