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  چکیده

مریوان، که در مرز غربی  این تحقیق به بررسی اثرات قاچاق کاال بر شهر مرزي

استان کردستان و هم مرز با کشور عراق است، می پردازد. قاچاق تخلف گمرکی است 

شامل جابه جایی کاال در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت 

دلیل شرایط خاص جغرافیایی براي ورود و خروج مساله قاچاق در کشور ما به گمرکی. 

هدف از نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهاي همسایه، بسیار قابل توجه است. کاال و 

از لحاظ درآمد و  این تحقیق، بررسی تاثیرات اقتصادي قاچاق کاال بر شهر مریوان

 -روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و بنابر روش توصیفیمی باشد.  اشتغال

ه آماري این تحقیق است. حجم ، جامع"مریوان"ساکنین شهر مرزي  .تحلیلی است

بدست آمد. این تحقیق ابتدا به جمع آوري  315نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 

از منابع می پردازد. پس از آن داده ها و اطالعات مربوط به  اطالعات کتابخانه اي

تکمیل آن در بین ساکنین شهر مریوان  منطقه گردآوري و سپس به تهیه پرسشنامه و

 ARC GISبراي رسم نقشه ها نیز از نرم افزار ه با مشاهده پرداخته است. همرا

 SPSSو  Excelدر نهایت اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار  استفاده شد.

نتایج تحقیق حاکی از تاثیرات تحلیل شده و به ارایه نتیجه گیري پرداخته است. 

تاثیر و نیز  "مریوان"درآمد ساکنین شهر  قاچاق کاال بر میزان اشتغال وو زیاد  مثبت

  می باشد.هاي اقتصادي منطقه قاچاق کاال بر سایر بخش

  

  شهرهاي مرزي، قاچاق کاال، شهر مریوان، اقتصاد شهري، امنیت.  :واژگان کلید

                                                 
  گروه جغرافیا.-دانشکده ادبیات و علوم انسانی -دانشگاه فردوسی مشهد -میدان آزادي -مشهد ول:نویسنده مسئ . 1
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  مقدمه

قاچاق تخلف گمرکی است شامل ) «WCO: طبق تعریف سازمان جهانی گمرك (طرح مسأله

(نوري، » طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی جایی کاال درجابه

در شرایط فعلی تعریف قاچاق صرفاً ناظر به مبادي ورودي و خروجی و مرزهاي  )150ص 1382

گردد. بلکه نگهداري و توزیع و حمل کاالي فاقد مجوز قانونی در داخل کشور  جغرافیایی نمی

امروزه موضوع تجارت آزاد و توجه به امر بازاریابی و جذب مشتري  شود. نیز قاچاق محسوب می

شود، به طوري که بسیاري  به عنوان یکی از عوامل موثر در رشد و توسعۀ اقتصادي برشمرده می

هاي کالن اقتصادي خود قرار  المللی را از اهم سیاست ها داد و ستد در عرصۀ بین از دولت

 ,Deflem and Henry-Turner)گیرند  خفی کاالها در نظر میبرخی قاچاق را ورود م اند. داده

تعریف  هاي مرزيها به وسیله فریب کنترلاي نیز قاچاق را فرار از پرداخت مالیاتو عده )2001

  ).Merriman, 2003اند (کرده

هاي جدي قرار داشته و دارد. اگر در  اما این فعالیت جهانی، همواره در معرض خطرها و آسیب

هاي  ها و کشتی ها و آبها بر سر راه کاروان هاي دور مشکل راهزنی و عدم امنیت راه تهگذش

تجاري بوده است؛ امروزه پدیدة قاچاق به عنوان یک تهدید جدي بر سر راه تجارت آزاد قرار 

دارد. هر چند بحث قاچاق منحصر به اقتصاد ایران نیست، اما این مسأله در کشور ما به دلیل 

جغرافیایی براي ورود و خروج کاال و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهاي  شرایط خاص

به ورود و خروج کاال  اقتصاددر علم  ).56 :1384الهدي،  علم (همسایه، بسیار قابل توجه است

گویند. کاالي اقتصادي که  کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می مرزهايخفیانه از که بصورت م

و شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق  کاالي قاچاقگیرد را  مورد قاچاق قرار می

کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معناي نامند. می سوداگریا  قاچاقچینمایند را  می

شود که قاچاق  مربوط چنین استنباط می باشد و از مجموع قوانین و مقررات گریزاندن می

عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید 

و نقل و انتقال و خرید و فروش آن که طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده 

کشور  61در  ار جهانی مربوط به قاچاقآم .)1389گمرگ آذربایجان غربی، ره ا(سایت ادباشد 

میلیارد  136.6جهان نشان می دهد که ارزش کل کاالهاي قاچاق موجود در این کشورها برابر 

با توجه به سابقه دیرینه مبارزه با قاچاق کاال  ).29: 1389دالر است.(بیات سرمدي و عباسی، 

یجاد و گسترش این ناهنجاري در کشور جمهوري اسالمی ایران، هنوز تدبیر جامعی که از ا

هاي ، اندیشیده نشده است و علیرغم قوانین متعدد و وجود دستگاهدکناقتصادي جلوگیري 

مختلف مبارزه با قاچاق کاال، باز هم شاهد اشکال مختلف این معضل اقتصادي، اجتماعی و 
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زي وارد می اصوالً کاالهاي قاچاق از مناطق مر). 10: 1389فرهنگی در کشور هستیم(محسنی، 

شوند و سپس در تمام کشور توزیع می شود. لذا مرزها از این لحاظ داراي اهمیت بسیار زیادي 

هستند. یکی از مناطق مرزي مهم و حساس خاورمیانه که بویژه در سالهاي بعد از انقالب 

اسالمی دستخوش حوادث گوناگونی در ابعاد نظامی، سیاسی، امنیتی و... بوده است، مناطق 

زي ایران با کشورهاي همسایه اش می باشد. در طول تاریخ، نه تنها وسعت و شکل مر

جغرافیایی ایران پیوسته دچار تحول شده است، بلکه مرزهاي سیاسی این کشور نیز کم و بیش 

 7816دستخوش تغییر و تحول شده اند، طول مرزهاي بین المللی ایران در حال حاضر حدود 

کشور همسایه  15استان مرزي (بیش از نیمی از استان هاي کشور) و  15کیلومتر می باشد. با 

(یکی از پر تعدادترین کشورهاي همسایه) با جغرافیاي متنوع طبیعی و انسانی، که این مناطق 

قسمت هایی از مناطق مرزي ایران  الف). :1380جدا می سازد (عندلیب،  مجوارهرا از مناطق 

ن ترین مناطق به شمار می رفته است، چنانچه وجود تهدیدات از دیرباز به عنوان یکی از ناام

علیه تمامیت ارضی توسط برخی از کشورهاي همسایه، ترددهاي غیر قانونی اتباع دایمی نظامی 

مهاجر، گروه هاي معاند و قاچاقچیان در کنار توسعه نیافتگی، مناطق مرزي را به عنوان یکی از 

شور مبدل ساخته است. به این ترتیب بر اساس مطالعات نقاط بحران خیز و آسیب پذیر این ک

تاریخی می توان گفت برخی از مشکالتی که امروزه این کشور در مناطق مرزي با آن روبروست 

به دوران هاي گذشته و بلکه زمان هاي طوالنی باز می گردد. لیکن به دلیل مخاصمات و 

اع بحران هاي اجتماعی و سیاسی و انو 1357دشمنی هاي مخالفین جمهوري اسالمی از سال 

... (به دلیل آسیب پذیري فراوان) از این مناطق به کشور تحمیل و بر شدت معضالت مناطق 

تبعیض و نابرابري در بهره مندي از فرصت هاي اشتغال و درآمد،  .مرزي افزوده شده است

امدهایی چون فقر، پی و ندهست آنمهمترین عاملی است که بیشتر استان هاي مرزنشین گرفتار 

یکی از مناطق مرزي کشور  .)36: 1388(معصومی و قاسمی،  مهاجرت و قاچاق را در پی دارد

که از دیرباز با محرومیت هاي زیادي روبرو بوده است، شهرستان مریوان است. این شهرستان 

مرزي که در استان کردستان قرار گرفته است، در مجاورت با کشور عراق قرار دارد. به علت 

بودن این شهرستان، نواحی مختلف آن تاکنون تاثیرات مختلفی را از مرز پذیرفته اند. این 

تاثیرات در انواع مختلفی (اقتصادي، سیاسی و...) بوده است. یکی از مهمترین تاثیرات اقتصادي 

مختلف جریان داشته است. این  طرقاین مرز، وجود پدیده قاچاق است که در این شهرستان به 

تحقیق به دنبال این است که قاچاق کاال چه تاثیرات اقتصادي را بر شهر مریوان از لحاظ درآمد 

انجام داده شده  90و اشتغال و بر سایر بخشهاي اقتصاد آن داشته است؟ این تحقیق در سال 

  است.
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  ضرورت و هدف از تحقیق

هاي اقتصادي بی در زمینهقاچاق کاال به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی، اثرات بسیار نامطلو 

هاي مهم فساد اقتصادي است. قاچاق کاال و اهمیت مبارزه با آن، دارد. قاچاق کاال، یکی از مولفه

هاي ساماندهی وضعیت مبادالت مرزي، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاه

عملیاتی در جهت نظارتی بر مبناي اصالحات انجام شده توسط دولت، از مهمترین محورهاي 

باشند. قاچاق کاال و اهمیت مبارزه با آن و توسعه داخلی و پیشرفت مبارزه با قاچاق کاال می

ها، دستیابی به اقتصاد بدون نفت و تقویت تولیدات داخلی که اقتصاد ملی با تکیه بر توانمندي

اساسی برخودار است.  جانبه با قاچاق کاالست، از اهمیتها، مبارزه همهاز مهمترین این برنامه

) اصوالً قاچاق در مناطق مرزي صورت می گیرد و می توان یکی از 60: 1388(اصغري، 

مهمترین ویژگی هاي مناطق مرزي را وجود همین پدیده ذکر کرد. روستاهاي بخش خاو و 

 میرآباد که در مرز بین المللی ایران با عراق، در غرب کشور قرار دارند، به اشکال مختلف با

پدیده قاچاق کاال ارتباط دارند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیرات اقتصادي قاچاق کاال 

  می باشد. از لحاظ درآمد و اشتغال بر شهر مریوان

   

  ي تحقیق یشینهپ

در سال هاي اخیر کارهاي زیادي توسط محققان و صاحب نظران خارجی و داخلی در رابطه 

گوناگونی انجام شده است که در زیر به پاره اي از کارهاي انجام  با قاچاق و مرز در زمینه هاي

  شده اشاره می شود:

هاي جهانی را در قاچاق ، نقش شرکت"هاي جهانیقاچاق و شرکت "اي با عنوان در مقاله

 استشده در این مقاله به تصویر کشیده  و نتایج آنشده المللی مورد آزمون قرار داده بین

.(Gillespie, 2003)  تصورات گردشگران از مرز کانادا و آمریکا به عنوان "در پژوهشی با عنوان

، نقش مرزهاي بین امللی را به عنوان موانع "ت توریسم در پارك صلح بین المللیمانعی در صنع

هاي کیفی آن از طریق تکمیل پرسشنامه از اند. دادهدیداري توریسم، مورد آزمون قرار داده

آوري شده است. نتایج آن حاکی از تاثیر متوسط مرزها مصاحبه با آنان، جمعگردشگران و نیز 

 & Timothy) عی جهت مسافرت گردشگران بوده است(نه به عنوان عامل اصلی) به عنوان مان

Tosun, 2003).  تاثیر مرز بر بازار کشور ژاپن : تحلیلی بر اساس مدل "در پژوهشی با عنوان

شده رز بر بازارها در کشور ژاپن با استفاده از مدل جاذبه پرداخته به تحلیل تاثیر م "جاذبه

- ه با تجارت بیناي در مقایساست. در این مقاله از شاخص چگونگی تمایل تجارت بین منطقه

ده است. نتایج به این نکته اشاره دارد که تاثیر مرز، بسیار کمتر از کشورهاي شالمللی استفاده 
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، سال به سال کاهش 1990تا  1960هاي ین تاثیر در فاصله بین سالامریکا و کانادا است و ا

اقتصاد سایه در سراسر جهان : واقعاً ما چه  "اي با عنوان در مقاله .(Okubo, 2004)یافته است

کشور جهان که کشورهاي  110به برآورد میزان اقتصاد غیررسمی یا غیرقانونی در  "می دانیم

در  (Schneider, 2005).استشده را شامل می شود، پرداخته فته یادرحال توسعه و نیز توسعه 

، اهمیت مرزهاي ملی را در "تاثیرات مرز در اقتصادهاي تا حدي باز" مقاله دیگري با عنوان

سیاتل ( دارندباز که در همسایگی هم قرار ارزش مربوط به تغییرپذیري را در دو اقتصاد نسبتاً 

مورد آزمون قرار داده اند. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر بسیار  در آمریکا و ونکوور کانادا) را

اي در مقاله (Horvath et al, 2008).غالب) در میزان تغییرپذیري، است مهم مرز (تعیین کننده

، به یک توزیع  ": شواهدي از یک مدل ساختاريتجارت غیرقانونی در اقتصاد ایران "با عنوان 

آمارهاي تجارت خارجی  سازي معادالت ساختاري و آزمونهاي مدلیکتجربی با استفاده از تکن

قاچاق  "اي با عنوان در مقاله (Farzanegan, 2009).استشده در مورد ایران پرداخته 

هاي مهاجرت و و به انگیزه هدشیک مدل تحلیلی از موضوع قاچاق مهاجران ارائه ، "مهاجران

 در مقاله اي با عنوان (Tamura, 2010).استشده عرضه و تقاضاي قاچاق و غیره پرداخته 

اي در مرزهایی که دو طرف آن فقیر و غنی هاي همگرایی منطقهبررسی اقتصاد سیاسی پروژه"

هاي ه، یک تحلیل سیاسی افتصادي از پروژ"قش خرید مرزي و دسته بندي جامعهاست : ن

هاي سیاسی به تحرك داخل گیدر این مقاله، چگونگی وابست .شده استهمگرایی مرزي ارائه 

هاي دولت فدرال و مقررات هاي مالکیت مسکن، و کمک هزینهگیري و رژیمکشور، تصمیم

ها نیز براساس دو مشخصه اصلی در تفاوت تحلیل .شده است هالمللی نشان دادمرزهاي بین

 ، انجام شده استاي و توانایی بین فرهنگی استطقهخاصی، که شامل تحرك درون من

(Dascher & Haupt, 2010).  ارزیابی برنامه تجارت آزاد و امن "مقاله دیگري با عنوان در

)FASTجهت  2001هایی که از سال به سنجش یکی از برنامه ") در طول مرز کانادا و آمریکا

شده افزایش تجارت امن و کارآمد، در طول مرزهاي آمریکا و کانادا اجرا شده است، پرداخته 

، این برنامه، هااست. بر اساس ارزیابی FASTن این برنامه، برنامه تجارت آزاد و امن یا است. عنوا

نقطه در طول این مرز، و نیز موجب افزایش  5نقطه از  4موجب کاهش میانگین زمان انتظار در 

چگونگی طراحی " مقاله اي با عنوان در (Bradbury, 2010).ها شده استسود و کاهش هزینه

هاي اصلی که در ، انتخاب"ي مرزي براي سیستم تجاري توزیع در اتحادیه اروپایک سازگار

 نهایتو در  اده شدهمورد بحث قرار د ،پا براي سیستم تجاري توزیع استپیش روي اتحادیه ارو

 ,Monjon, & Quirion) دهندمی سیستم مناسب را با توجه به مرزهاي اتحادیه اروپا، پیشنهاد

هاي مسئوالن در توسعه توریسم یکپارچه روستایی فعالیت"عنوان  با یگريد در پژوهش. (2010
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هاي متفاوت روستاها که شکل واکنش محلی به توسعه ، وضعیت و فعالیت"مرز انگلیس و ولز

است، را در یک ناحیه روستایی عقب مانده در منطقه مرزي  (IRT)توریسم یکپارچه روستایی 

شناسی آسیب"در کتاب  .(Saxena & Ilbery, 2010)اندداده و ولز، مورد آزمون قرارانگلیس 

موضوعات و مباحث گوناگونی در خصوص قاچاق، قلمرو گمرکی، مبادي   "قاچاق کاال در ایران

هاي مسئول در رسمی، تعرفه، ورود موقت، ترانزیت قوانین مرتبط با قاچاق کاال و ارز، دستگاه

آورنده قاچاق کاال، ساختار قاچاق، قاچاق و امنیت ملی، امر مبارزه با قاچاق، دالیل به وجود 

شده هاي موثر و مباحث گوناگون دیگر در این خصوص بررسی قاچاق و نظام تعرفه

ارزیابی اثرات اقتصادي بازارچه هاي "در مقاله اي با عنوان  ).1384 ،قاسمی و بهرامیاست(

بازارچه مرزي شیخ صالح شهرستان  مرزي در بازتاب هاي توسعه مناطق مرزي؛ مطالعه موردي:

چه هاي مرزي در توسعه مناطق به تحلیل اثرات اقتصادي بازار "ثالث باباجانی، استان کرمانشاه

در مقاله . )1387، رکن الدین افتخاري و همکاران(استشده (نواحی روستایی) پرداخته مرزي

و پاکستان با رویکرد پدافند  ساماندهی فضایی نواحی مرزي همجوار با مرز ایران"اي با عنوان 

امنیتی غیرعامل متناسب  –که با رویکرد راهبردي و با هدف ارایه راهبردهاي ایمنی  "املغیرع

با ساختارهاي جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده 

راهبردهاي عملیاتی ، SWOTاست، پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل 

کامران شده است(یستان و بلوچستان ارایه براي ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهاي استان س

  . )1390، و همکاران

  

  ها سؤال و فرضیه

این تحقیق به دنبال تحلیل اثرات قاچاق کاال بر شهرهاي مرزي است که جهت بررسی 

اشد، به عنوان نمونه موردي انتخاب شده است. بدقیقتر، شهر مریوان که یکی از این نواحی می

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که؛ قاچاق کاال چه اثرات اقتصادي 

را بر شهر مرزي مریوان دارد؟براي تحلیل این اثرات، دو فرضیه به این شرح ارائه شده است که 

  : این تحقیق به دنبال رد یا تایید این فرضیات است 

  گذارد . قاچاق کاال بر میزان اشتغال و درآمد کسب شده ساکنان شهر مریوان، تاثیر می. 1 

  .گذاردنعت) شهر مریوان تاثیر میقاچاق کاال بر بخش هاي اقتصادي (کشاورزي، خدمات، ص. 2 
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   شناسی تحقیقروش

ت. در این تحلیلی اس - این تحقیق بنابر هدف کاربردي است و روش انجام آن توصیفی

تحقیق، قاچاق کاال به عنوان متغیر مستقل و افزایش اشتغال و افزایش درآمد خانوار و نیز 

درآمدهاي بدست آمده از سه بخش اصلی اقتصاد به عنوان متغیرهاي وابسته مد نظر است. 

مل متغیر قاچاق کاال در این تحقیق، میزان درآمد و میزان اشتغال افراد نمونه در قاچاق کاال(ح

و نقل و نیز خرید و فروش کاالهاي قاچاق) در این منطقه تعریف می شود و در سه بخش اصلی 

اقتصاد نیز میزان درآمدي که در این سه بخش توسط افراد نمونه ساکن در شهر مرزي مریوان 

حاصل می شود، به عنوان گویه هاي این متغیرها در نظر گرفته شده است. در بخش کشاورزي 

ي مختلفی که در این محدوده از جمله زراعت، باغداري، کشت صیفی جات و از این فعالیت ها

قبیل و در بخش خدمات نیز فعالیت هاي خدماتی مختلف همچون مغازه داري، بازاریابی، 

خدمات متخصصین مختلف و گردشگري و..، و در بخش صنعت نیز فعالیت واحدهاي صنعتی 

ا و از این قبیل در نظر گرفته شده است. براي آزمون و مختلف همچون کارگاه ها و کارخانه ه

محاسبه آنها نیز به این ترتیب عمل شده است که فراوانی و درصد افراد مشغول به قاچاق کاال و 

نیز میزان درآمد آنها در این فعالیت محاسبه و مقایسه شده است و نیز میزان درآمدهاي حاصل 

دمات و صنعت) در مریوان محاسبه و مجموع آنها با از سه بخش اصلی اقتصاد (کشاورزي، خ

آزمون همبستگی گرفته شده و نتیجه آنها  SPSSدرآمدهاي حاصل از قاچاق کاال در نرم افزار 

جامعه آماري این در راستاي پاسخگویی به سوال تحقیق و آزمون فرضیات آورده شده است. 

نفر است. براساس فرمول  91000اً حدود ،1385تحقیق، کل ساکنان شهر مریوان که در سال 

در این تحقیق ابتدا شناخت نفر به عنوان نمونه بدست آمد.  315کوکران از میان جامعه آماري، 

ها و اطالعات مربوط اي به دست آمد. پس از آن دادهالزم در خصوص موضوع، از منابع کتابخانه

ام به تهیه و تکمیل پرسشنامه به منطقه گردآوري شده است. براي تحلیل موضوع تحقیق، اقد

ها و در بین ساکنین شهر مورد نظر همراه با مصاحبه و مشاهده، انجام شد. در نهایت داده

هاي بررسی و تحلیل شده است. در بررسی Excelافزار اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم

ي این منظور، یک نوع میدانی از ابزار مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است. برا

سواالت این پرسشنامه شامل سواالت پرسشنامه طراحی شد که شامل پرسشنامه خانوار است. 

باز و سواالت بسته بود. در طراحی سواالت بسته، از طیف لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی 

از طریق آزمون پرسشنامه را جمعی از اساتید دانشگاهی تایید کردند و اعتبار پرسشنامه ها نیز 

هاي خانوار براساس تعداد نمونه هاي پرسشنامهدرصد بدست آمد.  0.85، باخنکروآلفاي 

ها در بین افرادي که به فعالیت انتخابی، بین جمعیت شهر مریوان، توزیع شد. البته پرسشنامه
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آمده،  ها و اطالعات بدستدر نهایت دادهقاچاق کاال در سطح شهر اشتغال داشتند، توزیع شد. 

 Spssو  هاي توصیفی)(براي دادهExcelافزارهاي جهت آزمون فرضیات با استفاده از نرم

ها) تحلیل شده و همبستگی میان متغیرها از طریق روش پیرسون به دست (همبستگی داده

  آمد. 

  

  قلمرو پژوهش

ستان شهر مریوان، یکی از شهرهاي شهرمحدوده مورد مطالعه این تحقیق شهر مریوان است. 

مریوان است که در غرب استان کردستان قرار دارد و هم مرز با کشور عراق است. میزان فاصله 

کیلومتر است. شهرستان مریوان با طول و عرض جغرافیایی  16حدود  این شهر با مرز عراق،

دقیقه تا  45درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  21درجه و  35 دقیقه تا 48درجه و  35بین 

النهار گرینویچ از شمال به شهرستان سقز، از شرق به  دقیقه طول شرقی نصف 58و درجه  45

شرقی به شهرستان سروآباد و از غرب و شمال غربی به  شهرستان سنندج و دیواندره و از جنوب

کل جمعیت شهرستان  85خاك عراق محدود است. براساس آخرین آمار در سرشماري سال 

نفر مرد می باشند. از کل این تعداد  78944نفر زن و  74327بوده است. که  153271مریوان 

نفر جمعیت روستایی می باشند. بر اساس این  59585نفر جمعیت شهري و  93686در حدود 

نفر مرد می  10725نفر زن و  10196نفر افراد زیر بیست سال می باشند که  20921آمار 

  ار ایران).مرکز آم، 1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن (باشند 

  

  
  )ترسیم: نگارندگان(موقعیت شهرستان و شهر مریوان در کشور و استان   )1(شکل 
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 مبانی نظري تحقیق

هاي دور وجود داشته است. با تبادل و داد و ستد کاال در بین ممالک مختلف از گذشته

ت بر پیشرفت زمان و ایجاد تنوع در تولیدات و تحکیم مرزهاي بین کشورها، مساله مالیا

ها افراد سودجویی بودند که براي گریز از کاالهاي ورودي مطرح گشت. شاید از همان زمان

کردند. امروزه تحوالت عظیم  هاي غیرقانونی متاع و کاالي خویش را وارد میمالیات به روش

حمل و نقل و ارتباطات به این پدیده کمک شایان توجهی کرد. معضل قاچاق کاال نه فقط 

آورد، بلکه سازد و گاه ضربات سنگینی به آن وارد میصادي یک کشور را متاثر میسیستم اقت

اجتماعی یک جامعه دارد. افزایش بیکاري و مشکالت ناشی از -تاثیرات فراوانی بر پیکره فرهنگی

آن، تغییرات الگوي مصرف و حتی در برخی موارد سیستم ارزشی اجتماع از مواردي است که 

  را بر آنها دید. اثیر این پدیدهتوان به وضوح تمی

 "برده"یا  "ربوده "مشتق شده و به معناي  "قاچماق "قاچاق کلمه قاچاق از کلمه ترکی 

آنچه ورود آن به کشور و یا  "نامه دهخدا این کلمه ) در لغت18 :28نامه دهخدا، ج است. (لغت

ز نویسندگان آن را به ر امعنا شده است. برخی دیگ "معامله آن از طرف دولت ممنوع است

) 2607 :1381(معین،  "که پنهانی انجام شود یقانونغیر خرید و فروش اجناس به طور"معناي

قاچاق کاال پدیده اي است که با توجه به شرایط خاص یک کشور با عوامل متعددي  .انددانسته

ري: این عوامل . عوامل ساختا1: ارتباط دارد که این عوامل به سه دسته کلی قابل تقسیم است

عبارتند از کلیه عوامل غیرانسانی مانند قوانین و مقررات سیستم ها و روش هاي انجام امر، 

تکنولوژي، سیاست ها و استراتژي ها و نظایر آنها که نامناسب بودن این عوامل به امر قاچاق 

ولتی منجر می شود، از مصادیق این عوامل می توان به نبود هماهنگی بین دستگاه هاي د

سیاست هاي اقتصادي، تجاري و ارزي، تعرفه گمرکی و سود بازرگانی باال براي کاالهاي 

وارداتی، نامناسب بودن حقوق و مزایاي کارکنان، نبود امنیت شغلی و سیستم نامناسب ارتقاي 

. 2.کارکنان، وجود یارانه هاي دولتی براي کاالهاي مصرفی و قیمت گذاري دولتی اشاره نمود

رفتاري: این عوامل مربوط است به نیروي انسانی که مبادرت به قاچاق کاال می کنند و یا عوامل 

و گروه تقسیم می شوند : گروه کسانی که با این امر درگیر هستند. بنابراین این عوامل خود به د

شکنی و قانون گریزي، تمایل به کسب درآمد در زمان  : قاچاقچیان داراي روحیه قانوناول

شد اجتماعی پایین، روحیه خطرپذیري باال و تحصیالت پایین و عدم آگاهی از اثرات کمتر، ر

قاچاق در اقتصاد کشور را شامل می شود. گروه دوم: خصوصیات و عوامل رفتاري مربوط به 

کارکنان سازمان هاي متولی و ذیربط است که مواردي مانند نبود انگیزه کاري و احساس 

نداشتن بعضی از سرپرستان و مدیران، عدم ارتقاي شغلی بر مسؤلیت کارکنان، شایستگی 
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عوامل  .3.اساس نظام شایسته ساالري و توانمندي کارمندان و نظایر آنها را شامل می شود

زمینه اي: این عوامل عبارتند از کلیه عواملی که خارج از حیطه اختیارات هر یک از سازمان 

ساختاري و رفتاري هستند. از جمله نرخ باالي هاي ذیربط بوده و زمینه ساز بروز عوامل 

بیکاري و کمبود امکانات و زیرساخت هاي اساسی جهت تولید و افزایش اشتغال و نبود امنیت 

الزم براي سرمایه گذاري در استان هاي مرزي، درآمد پایین مردم و نابرابري اجتماعی و فقر 

کنترل ناکافی مرزها، وجود تفاوت  عمومی در مناطق مرزي، گستردگی مرزهاي آبی و خاکی و

قیمت در دو سوي مرزها و فضاي مناسب قاچاق در کشورهاي همسایه، حاکمیت فرهنگ داللی 

و واسطه گري، کیفیت نامطلوب کاالهاي تولید داخلی در مقایسه با کاالهاي قاچاق وارداتی و 

اد یک پدیده حاکمیت فرهنگ مصرفی. بدیهی است که اگر بستر و شرایط الزم جهت ایج

(قاچاق) فراهم نشود، آن پدیده ( قاچاق) قابل تحقق نخواهد بود و بر این اساس تا بستر مناسب 

براي تجارت سالم و قانونمند فراهم نشود، زمینه رشد قاچاق کماکان در کشور خصوصا در 

ق کاال هاي کاهش قاچایکی از راه .)26-27 :1385(آقازاده، استان هاي مرزي فراهم خواهد بود

اي است محصور واقع در مناطق دانند. بازارچه مرزي محوطههاي مرزي میرا ایجاد بازارچه

باشد. مرزي و در جوار گمرکات که در آن مبادله کاال با انجام تشریفات ترخیص کاال ممکن می

 هايهاي مرزي وجود دارد که موجب شده تا بازارچهمسائل متعددي در زمینه فعالیت بازارچه

ها اشتغال مرزي نتوانند به اهداف خود دست یابند. دالیل و اهداف اصلی از تأسیس این بازارچه

باشد. لیکن بررسی زدایی در منطقه میافراد بومی، کنترل قاچاق کاال و اجناس و محرومیت

اي هاي گذشته تغییر عمدهها طی سالدهد که فعالیت بازارچهاجمالی در این زمینه نشان می

وضعیت اشتغال در مناطق مرزي ایجاد نکرده و محرومیت مناطق مورد نظر نیز به نحو  در

چشمگیري کاهش نیافته است. دوام وضعیت موجود نشان می دهد که سود بسیار باالي حاصل 

از تجارت نقش زیادي در بهبود شرایط مناطق نداشته و افراد بومی غالباً به صورت عامالن 

نمایند. (بی سخن، ستمزد کم، اقدام به جابجایی غیرقانونی کاال میهاي قاچاق، با دشبکه

  )41و  40 :1387

شود. لذا شوند و سپس در تمام کشور توزیع میاصوالً کاالهاي قاچاق از مناطق مرزي وارد می

بندي انواع مرزها از این لحاظ داراي اهمیت بسیار زیادي هستند. در رابطه با تعریف مرز، طبقه

هایی از سوي جغرافیدانان سیاسی و کارکردهاي مرز و سایر مباحث مرتبط با مرز، تالش مرزها،

-توان به فعالیتهاي مرتبط صورت گرفته است؛ از جمله میبرخی دیگر از کارشناسان رشته

بندي اشاره کرد که به تعریف اصطالح مرز و سرحد و طبقه زیادي هایی که توسط دانشمندان

اند. طرح اولین مباحث مرزهاي سرزمینی توسط جغرافیدانان دانشگاهی، به هانواع مرز پرداخت
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گردد که وي رفتار ارگانیکی دولت را مطرح کرد. بعدها این موضوع ) باز می1897زمان راتزل(

 گیري مرزهاي سیاسی پیگیري شد.) در زمینه شکل1916) و هولدیچ(1980توسط لرد کرزن(

اند که حد خارجی تحت حاکمیت یک دولت ملی را مشخص مرزها را خطوطی می د 1دیکشیت

ي اي فضایی اطالق می شود که منعکس کنندهمرز به پدیده ،2درایسدلکنند. به عقیده می

قلمروي حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدي خاص در مقابل حرکت انسان، 

د که مرزها بر روي نقشه به صورت می گوی 3گالسنرکند. اما انتقال کاال و غیره مانع ایجاد می

شوند؛ در حالی که مرز یک خط نیست بلکه یک سطح است؛ سطحی یک خط نازك ترسیم می

، مرزها تا 4یابد. به نظر ریچارد مویرعمودي که از طریق آن فضا، خاك و زیرزمین برش می

آیند که اند. در حقیقت مرزها در جایی به وجود میحدودي مانند چیزي خطی توصیف شده

گذرد. همچنین به هاي کشوري از سطح زمین میهاي عمودي میان حاکمیتفصل مشترك

خصی است که جدایی را ، مرز مفهومی از بیرون به درون است و خط مش5اعتقاد پیتر تیلور

). میرحیدر، مرزهاي سیاسی را مهمترین عامل تشخیص 17-18 :1386(زرقانی، دهدنشان می

یاسی از واحدهاي دیگر می داند و  می گوید که خطوط مرزي، خطوطی و جدایی یک واحد س

اعتباري و قراردادي هستند که به منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی بر روي زمین 

دزاده می گوید که انسان براي مشخص ). مجته161 :1373شوند(میرحیدر، مشخص می

ساختن پیرامون جوالنگاه خود، آن گونه که با گستره جوالنگاه همسایه تداخل نیابد، ناچار به 

تعیین خطوطی قراردادي در بخش پیرامون محیط زیست یا قلمرو خود است. گونه گسترش 

را مشخص می سازد و  یافته این مفهوم، خط پیرامونی است که بخش پایانی جوالنگاه یک ملت

) مناطق مرزي، از 31 :1381مجتهدزاده، شود. (خوانده می» مرز«ا کرده و اي سیاسی پیدجنبه

نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می روند. طبیعت منزوي و غیرحاصل خیز مناطق 

و نبود  مرزي، به خصوص در عرصه هاي کوهستانی و بیابانی ایران، پیوسته به دلیل فقدان رفاه

انگیزه هاي الزم براي زندگی، زمینه ساز مشکالت سیاسی، اقتصادي و امنیتی براي دولت هاي 

وقت بوده است. ناتوانی هاي بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم دسترسی 

اي اجتماعی این مناطق است که زمینه را بر - به نیازهاي اولیه، عمده ترین مشخصه اقتصادي

سامانی هایی چون مهاجرت، قاچاق کاال، شورش و ناامنی در این مناطق فراهم معضالت و نابه

                                                 
1 .Dikshit 
2 .Drysdale 
3 .Glassner 
4 .Muier 
5 .Taylor 
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) خالی شدن مرزها از سکنه و مهاجرت مرزنشینان به 49 :1378آورده است. (سازمان مدیریت، 

شهرهاي بزرگ بر اثر فقدان انگیزه هاي الزم براي زندگی در این مناطق در گذشته، تقریباً روند 

رو به افزایشی داشته است که تاًثیر آن در امنیت مرزها به وضوح قابل لمس بود. از آنجا که 

حفاظت از مرزهاي هر کشور از اهم مسائل حکومت است، دولت هاي یکصد ساله اخیر حاکم بر 

. این سیاستها عمدتاً به منظور اندنمودهکشورمان سیاستهاي متعددي را براي مرزنشینان اتخاذ 

بحران بیکاري، فقر، مفاسد گوناگون اجتماعی، ایجاد اشتغال، کاهش قاچاق کاال،  کاهش

برقراري عدالت اجتماعی، کاهش انگیزههاي مهاجرت و... بوده است. توجه به امور اقتصادي 

مردم به نوعی در خدمت اهداف سیاسی بوده است؛ زیرا رفاه اقتصادي، مردم را ترغیب به ماندن 

حفاظت از مناطق مرزي را براي حکومت تسهیل می کرده است. همچنین  در مرزها نموده و

مرزنشینان به هنگام بروز بحرانهاي سیاسی، مثل جنگ، مدافعان اولیه و اصلی حدود و ثغور 

  کشورند. لذا مسائل مردمان مناطق مرزي نیز در کانون توجه آنان قرار می گیرد. 

  

  یافته هاي تحقیق

هاي ارائه شده با به صورت توصیفی انجام گرفته است. توصیف پاسختجزیه و تحلیل اطالعات 

-استفاده از میزان آنها به درصد و نیز رسم شکلهاي مختلف براي نمایش آنها با استفاده از نرم

صورت گرفته است. پس از آن، درصدها و نمودارها و جداول مختلف ارائه شده مورد  Excelافزار 

 ها آمده است.و توضیح داده شده است. در قسمت زیر نتایج تحلیل تجزیه و تحلیل قرار گرفته

هاي این تحقیق شامل مشخصات عمومی پاسخگویان که شامل سن، جنس، میزان سواد، یافته

 آید.مدت اقامت (اصیل و غیراصیل)، تعداد افراد شاغل در قاچاق کاال و غیره است که در زیر می

ها با پاسخگویان، مشخص و تکمیل رودروي پرسشنامه هاي به عمل آمدهبا بررسیجنسیت: 

درصد آنها  100ها که پاسخگوي پرسشنامه 315شد که تمامی پاسخگویان مرد هستند. یعنی 

ها توسط سرپرست توان این دانست که پرسشنامهاند. که البته دلیل آن را میاست، مرد بوده

  ، تکمیل شده است.خانوار که در محدوده مورد مطالعه همگی مرد بودند

از کل حجم نمونه براي سرپرست خانوارها (پاسخگویان) برحسب وضعیت سنی پاسخگویان: 

- 50درصد بین  30سال،  31- 40درصد بین  32.1سال،  20-30درصد بین  16.5میزان سن، 

 70درصد نیز باالي  1.4سال و  61-70درصد بین  5سال،  51-60درصد بین  15سال،  41

سال بوده است. با توجه به این اعداد،  42اند. میانگین سنی پاسخگویان نیز سال سن داشته

درصد در باالترین رده و گروه  32.1سال با فراوانی  31- 40مشاهده می گردد که گروه سنی 
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هاي گیرد. همچنین گروهترین رده قرار میدرصد در پایین 1.4سال با فراوانی  70سنی باالي 

  اند. سال با فراوانی صفر درصد، هیچ جایگاهی در بین پاسخگویان نداشته 20تر از سنی پایین

رده صورت گرفته  5ارزیابی وضعیت تحصیلی پاسخگویان در وضعیت تحصیلی پاسخگویان: 

سواد، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و تحصیالت دانشگاهی است. نتایج به است که شامل بی

درصد داراي تحصیالت  30.7سواد، پاسخگویان بی درصد 30دست آمده نشان می دهد که 

 1.4درصد داراي تحصیالت دبیرستان و  11.5درصد داراي تحصیالت راهنمایی،  26.4ابتدایی، 

درصد نیز داراي تحصیالت دانشگاهی هستند. براین اساس در بین پاسخگویان، افراد داراي 

سواد، در باالترین رده و افراد فراد بیدرصد با اختالف ناچیزي با ا 30.7تحصیالت ابتدایی با 

نمایانگر  )2( شکلگیرند. ترین رده قرار میدرصد در پایین 1.4داراي تحصیالت دانشگاهی با 

  این وضعیت است.

 
  )1390هاي پژوهش،  وضعیت تحصیلی پاسخگویان (یافته )2شکل(

  

اشتغال افراد و میزان در قسمتی از پرسشنامه ها، که میزان افراد مشغول به قاچاق کاال: 

شود. هاي قاچاق پرداخته میدرآمد وي مورد پرسش قرار می گیرد، بخشی از آن به فعالیت

العمل منفی پاسخگو، این قسمت به عنوان فعالیت هاي تجاري البته جهت جلوگیري از عکس

سخگو ها این مورد براي فرد پادر پرسشنامه آورده شده است که در هنگام تکمیل پرسشنامه

هاي تکمیل شده، مشخص شد که از کل پاسخگویان، توضیح داده شد. پس از بررسی پرسشنامه

درصد از آنان،  66.5اند. یعنی شغل اصلی یا جانبی درصد به قاچاق کاال مشغول بوده 66.5

-درصد باقیمانده پاسخگویان، اشتغاالتی غیر از قاچاق کاال داشته 33.5قاچاق کاال بوده است و 

توان گفت که قاچاق کاال نقش مهمی در افزایش اشتغال و کاهش . با نگاهی به این اعداد، میاند

،  3شکل و  1 این روستاها داشته است. در جدول بیکاري و نیز افزایش درآمد خانوارهاي

  فراوانی افراد مشغول به قاچاق کاال و سایر اشتغاالت آمده است.
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  قاچاق کاال و سایر اشتغاالت در کل و به تفکیک روستاهافراوانی افراد مشغول به   )1(جدول 

  درصد کل  فراوانی کل  نوع اشتغال

  66.5  209  قاچاق

  33.5  106  غیرقاچاق

  100  315  جمع

  )1390هاي پژوهش،  (یافته

  

  
  )1390هاي پژوهش،  (یافته میزان افراد مشغول به قاچاق کاال و اشتغاالت غیر قاچاق کاال )3( شکل

 

  هارآمد پاسخگویان از فعالیت قاچاق و سایر بخشوضعیت د

هاي مختلف هاي تکمیل شده میزان درآمد سالیانه پاسخگویان در فعالیتدر پرشسنامه

اقتصادي مورد پرسش قرار گرفت و در پنج دسته اصلی طبقه بندي شد. سهم درآمدهاي 

درآمدهاي حاصل از درصد،  11.4هاي کشاورزي از کل در آمدهاي حاصله، حاصل از فعالیت

 22هاي خدماتی درصد، درآمدهاي حاصل از فعالیت 5درصد، درآمدهاي صنعتی  9.6دامداري 

درصد است. بر این اساس بیشترین  42درصد و نیز درآمدهاي حاصل از فعالیت قاچاق کاال 

 درصد و کمترین درآمدهاي پاسخگویان از 42درآمدهاي پاسخگویان از فعالیت قاچاق کاال با 

بندي با توجه به میزان درصد بوده است. همچنین یک رتبه 5هاي صنعتی به میزان فعالیت

هاي مختلف انجام داده شده است. رتبه و میزان درآمد درآمد حاصله پاسخگویان از بخش

  آمده است.  2هاي مختلف و درصد آنها از کل در جدول پاسخگویان از بخش

شد،  هاي مختلف انجام دادهدرآمد پاسخگویان از بخشبراساس رتبه بندي که براي میزان 

هاي دامداري در قاچاق کاال در رتبه اول، خدمات در رتبه دوم، کشاورزي در رتبه سوم، فعالیت

بین  ، مقایسه4 شکلگیرد. در هاي صنعتی در رتبه پنجم یا آخر قرار میرتبه چهارم و فعالیت
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بندي را به خوبی صورت گرفته است که این رتبه هاي مختلفدرآمدهاي پاسخگویان از بخش

 دهد.   نشان می

  هاي مختلف و درصد و رتبه آنهامجموع درآمد پاسخگویان از بخش  )2(جدول 

  رتبه  درصد از کل  نوع فعالیت

  3  11.4  کشاورزي

  4  9.6  دامداري

  5  5  صنعتی

  2  22  خدماتی

  1  42  قاچاق کاال

  --  100  جمع

  )1390، هاي پژوهش (یافته

  

 
  )1390هاي پژوهش،  هاي مختلف (یافتهمقایسه درصد درآمد پاسخگویان از بخش )4( شکل

  

  همبستگی میان متغیرها

هاي ضریب همبستگی میان درآمدهاي حاصل از قاچاق کاال و درآمدهاي حاصل از فعالیت

جدول زیر به روش پیرسون محاسبه شد که در  ،SPSSکشاورزي،صنعت و خدمات در نرم افزار 

  آمده است. 

  

  ضریب همبستگی میان درآمد قاچاق کاال و درآمدهاي بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات )3(جدول 

ضریب همبستگی میان درآمد 

  موارد زیر قاچاق کاال با

 آزمون

  همبستگی

ضریب 

 همبستگی

سطح معناداري 

)sig(  

  0.04  -0.580  اسپیرمن  درآمد هاي بخش کشاورزي

  0.032  -0.610  اسپیرمن  خش صنعتدرآمد هاي ب

 0.01  -0.470  اسپیرمن  درآمد هاي بخش خدمات

  )1390هاي پژوهش،  (یافته
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همانطور که در جدول فوق مشخص است، ضریب همبستگی بین درآمد قاچاق کاال و مجموع 

بدست آمد، به این معنی که همبستگی   -0.580درآمدهاي بخش کشاورزي در روش پیرسون، 

وجود دارد و از نوع منفی و معکوس است. همچنین همبستگی میان درآمد قاچاق کاال بین آنها 

بدست آمده است که   -0.610و درآمدهاي حاصل از فعالیت هاي صنعتی محاسبه و، 

دهد. در ادامه همبستگی میان درآمدهاي حاصل از  همبستگی منفی و معکوس را نشان می

بدست   -0.470خدماتی در روش پیرسون محاسبه و  هايقاچاق کاال و مجموع درآمد فعالیت

 این اعداد به این معنی است که دهد. آمده است که همبستگی منفی و معکوس را نشان می

 قاچاق کاال بر سایر بخش هاي اقتصادي شهر مرزي مریوان تاثیر دارد و به این شکل است که 

تر در قاچاق کاال است، درآمدهاي سایر افزایش درامدهاي قاچاق کاال که به معنی اشتغال بیش با

  بخش هاي اقتصادي کاهش پیدا می کنند و برعکس.

 

  نتیجه گیري

در مقیاس کالن جامعه، معضل قاچاق کاال نه فقط سیستم اقتصادي یک کشور را متاثر می

 –آورد، بلکه تاثیرات فراوانی بر پیکره فرهنگیسازد و گاه ضربات سنگینی به آن وارد می

عی یک جامعه دارد. افزایش بیکاري و مشکالت ناشی از آن، تغییرات الگوي مصرف و اجتما

توان به حتی در برخی موارد تغییرات سیستم ارزشی جامعه، از جمله مواردي است که می

ترین چالش فراروي  مهم. )58 :1384الهدي،  علم( آمدهاي قاچاق در جامعه نام برد یعنوان پ

هاي اقتصادي است. این مساله  شور، بیکاري و نارضایتی از فعالیتامنیت در مناطق مرزي ک

هاي کاذب و غیر  شود مردم براي تأمین معاش و گذران زندگی خود به انواع شغل باعث می

هاي غیر رسمی،  گذارد روي آورند. یکی از فعالیت رسمی که در این شرایط پا به عرصه وجود می

با توجه به موقعیت شهر مریوان نسبت به مرز  باشد. ) میرشد مبادالت مرزي غیر رسمی (قاچاق

هاي قرارگرفته در خاك کشور عراق و نیز ممانعت از المللی عراق و دسترسی آن به بازارچهبین

گیرد. واردات قانونی کاالها از این مرز، قاچاق کاال به صورت وسیعی در این شهرستان انجام می

هاي صنعتی نیز جایگاه سنتی و ضعیفی دارد و فعالیت این شهرستان، کشاورزي و دامداري

ضعیفی در این منطقه دارد. بنابراین، گرایش به قاچاق به عنوان تنها راه کسب درآمد مطمئن 

در منطقه در حال افزایش است. با توجه به نتایج مثبت اقتصادي قاچاق کاال بر شهرهاي مرزي 

گذاري ش درآمد و سطح رفاه خانواده، و نیز سرمایهمانند منبع درآمد جهت گذران زندگی، افزای

توان گفت که این پدیده سهم  هاي اقتصادي نظیر خدمات و مسکن و غیره، میدر سایر فعالیت
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اي در افزایش اشتغال، کاهش بیکاري و اقتصاد خانوارهاي این مناطق داشته و تاثیر  عمده

  گذارد.  مثبتی بر روند توسعه این مناطق می

تگی میان مجموع درآمدهاي حاصل از قاچاق کاال و مجموع درآمدهاي حاصل از همبس

همبستگی منفی و معکوس است، به این کشاورزي و همچنین درآمدهاي صنعتی و خدماتی، 

معنی که با افزایش درآمد حاصل از قاچاق، درآمد حاصل از فعالیت هاي کشاورزي و صنعتی 

هاي در مورد تاثیر قاچاق بر درآمدهاي حاصل از فعالیتیابد و بالعکس. این موضوع کاهش می

هاي دهنده تاثیرات قاچاق کاال بر سایر فعالیتخدماتی نیز صادق است. این نتایج، نشان

ي میان اقدام به قاچاق (تجارت غیر رسمی) و  اقتصادي شهر مریوان است. در واقع، رابطه

دو سویه است؛ به این معنی که در صورت اي  هاي اقتصادي، رابطه اشتغال رسمی در فعالیت

شود و بالعکس. این  هاي غیر رسمی بیشتر می هاي شغلی رسمی، گرایش به فعالیت نبود فرصت

شود و  گر می تر است، بیشتر جلوه موضوع در مناطق مرزي که شرایط براي قاچاق کاالها فراهم

در این مناطق را به منظور هاي اقتصادي  ریزي و توسعه فعالیت بنابراین، ضرورت برنامه

هاي این تحقیق  دهد. همچنین، دیگر یافته جلوگیري از قاچاق کاال و توسعه اقتصادي نشان می

ي اصلی افراد مشغول به قاچاق در این شهر از فعالیت در قاچاق، کسب  دهد که، انگیزه نشان می

ت. بنابراین باید منبع درآمد است و این موضوع در تحقیقات دیگران نیز به تایید رسیده اس

 درآمد جایگزین براي آن وجود داشته باشد که افراد بتوانند از طریق آن معیشت خود و خانواده

گذاري در کشاورزي، صنعت، دامداري و به ویژه توان با سرمایهرا تامین نمایند. در این زمینه می

یش داده و نهایتاً موجبات رشد گردشگري، اشتغال ایجاد کرده و درآمد ساکنین این شهر را افزا

و توسعه این منطقه را فراهم نمود. بدیهی است در صورت عدم ایجاد جایگزین براي فعالیت 

هایی که تاکنون در این زمینه انجام توان آن را ریشه کن کرد، همچنان که تالشقاچاق، نمی

هم قابل ذکر است که  این نکته نتیجه مانده است.ي آن، بی شده به علت عدم توجه به ریشه

آمدهاي منفی آن عالوه بر  قاچاق کاال تنها اثرات مثبت براي مرزنشینان به همراه ندارد بلکه پی

اقتصاد جامعه (مقیاس کالن)، اجتماع و فرهنگ روستاهاي مرزي (مقیاس خرد) را نیز تهدید 

مرزنشین بهم  کند. به طور مثال، این پدیده از سه جهت امنیت اجتماعی را در مناطق می

  ریخته است :

مرزي (فعالیت در تحصیل درمیان نوجوانان مناطقتحصیل وعدم انگیزه به ادامهترك –1

  قاچاق).

  هاي جسمی و حتی مرگ به علت درگیري با نیروهاي انتظامی.  معلولیت  - 2
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گ زدن به فرهناز این طریق و آسیبوارد کردن بسیاري از کاالهاي فرهنگی ضد ارزشی   - 3

  جامعه. 

در ادامه این قسمت با توجه به اطالعات و تجزیه و تحلیل هاي انجام شده، آزمون فرضیات ارایه 

  شده است.

  گذارد. قاچاق کاال بر میزان اشتغال و درآمد ساکنان شهر مریوان، تاثیر می:  فرضیه اول

و انجام هاي میدانی هاي تکمیل شده توسط پاسخگویان و نیز بررسینتایج پرسشنامه

درصد از پاسخگویان را  66.5دهد که به طور کلی شغل اصلی یا فرعی محاسبات الزم، نشان می

درصد خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه به  70دهد و به نوعی نزدیک قاچاق کاال تشکیل می

درآمدهاي حاصل از قاچاق کاال وابسته هستند و این اشتغال تاثیر بسیار مثبتی بر درآمد 

در زمینه میزان درآمدهاي حاصله پاسخگویان از فعالیت  نوارهاي ساکن در این بخش دارد.خا

هاي کشاورزي از کل در آمدهاي سهم درآمدهاي حاصل از فعالیتهاي مختلف اقتصادي، 

درصد،  5درصد، درآمدهاي صنعتی  9.6درصد، درآمدهاي حاصل از دامداري  11.4حاصله، 

درصد و نیز درآمدهاي حاصل از فعالیت قاچاق  22اي خدماتی هدرآمدهاي حاصل از فعالیت

 42درصد است. بر این اساس بیشترین درآمدهاي پاسخگویان از فعالیت قاچاق کاال با  42کاال 

لذا  درصد بوده است. 5هاي صنعتی به میزان درصد و کمترین درآمدهاي پاسخگویان از فعالیت

درصد) از فعالیت قاچاق کاال بوده است.  42یان (مشخص می شود که بیشترین درآمد پاسخگو

یعنی نزدیک به نیمی از کل درآمدهاي کسب شده پاسخگویان، فقط از طریق قاچاق کاال 

بدست می آید که این نشان دهنده تاثیر مثبت و مفید قاچاق کاال در افزایش اشتغال و کاهش 

بر  در نتیجه فرضیه اول مبنی اشد.بیکاري و در نهایت در اقتصاد خانوارهاي این منطقه می ب

  شود.تایید می قاچاق کاال بر میزان درآمد کسب شده و نیز اشتغال ساکنان شهر مریوان،تاثیر 

نعت) شهر مریوان تاثیر قاچاق کاال بر بخش هاي اقتصادي (کشاورزي، خدمات، صفرضیه دوم: 

  .گذاردمی

پاسخگویان از طریق قاچاق کاال با براي بررسی این فرضیه، مجموع درآمدهاي بدست آمده 

هاي مختلف به تفکیک (کشاورزي، صنعتی، هاي اقتصادي در بخشمجموع درآمدهاي فعالیت

خدمات) محاسبه شده و از طریق روش پیرسون، بین آنها همبستگی انجام شده است. میزان 

مجموع  همبستگی از طریق ضریب همبستگی محاسبه شده است. نتیجه انجام همبستگی میان

باشد. می -0.580درآمدهاي حاصل از قاچاق کاال با مجموع درآمدهاي حاصل از کشاورزي، 

همبستگی بین آنها وجود دارد و از نوع منفی و معکوس است. این بدان معنی است که با 

یابد و بلعکس. ضریب افزایش درآمد حاصل از قاچاق، درآمد حاصل از کشاورزي، کاهش می
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جموع درآمدهاي حاصل از قاچاق کاال با درآمدهاي حاصل از فعالیت هاي همبستگی میان م

محاسبه شده است. این نتیجه نیز مانند نتیجه قبلی، منفی و معکوس است و  - 0.610صنعتی، 

یابد و بلعکس. در نهایت میزان ضریب با افزایش درآمد قاچاق، درآمدهاي صنعتی کاهش می

ل از قاچاق کاال با مجموع درآمدهاي حاصل از همبستگی میان مجموع درآمدهاي حاص

محاسبه شده است. این ضریب همبستگی نیز مانند نتایج قبلی،  -0.470هاي خدماتی، فعالیت

منفی و معکوس است و به این معنی است که با افزایش درآمدهاي قاچاق، درآمدهاي حاصل از 

- ه تاثیرات قاچاق کاال بر سایر فعالیتدهندیابد. این نتایج، نشانهاي خدماتی کاهش میفعالیت

گذارد؛ هاي منطقه تاثیر میهاي اقتصادي منطقه است. یعنی اینکه قاچاق کاال بر سایر فعالیت

  شود.هاي اقتصادي منطقه نیز تایید میلذا فرضیه دوم مبنی بر تاثیر قاچاق کاال بر سایر بخش

  

  پیشنهادات

ن، اثرات مختلفی را در نواحی مرزي به دنبال قاچاق و به خصوص قاچاق کاال و گسترش آ

هاي مختلف تاثیرات گوناگونی در پی دارد که توجه به آنها ها و مکاندارد. این معضل در زمان

شود. توجه به این پدیده بدون در نظر گرفتن در جهت ریشه کردن آن بسیار احساس می

فایده الملل، کاري بیسطح بین وضعیت آن در مناطق مختلف کشور و حتی در سایر کشورها و

تواند اثرات مثبتی خواهد بود. تبادل کاال در مرزها به طور به خودي خود، مشکلی ندارد و می

نیز براي کشور و منطقه به بار بیاورد. اما شکل غیر رسمی و غیرمجاز مبادله کاال که همان 

ی و سوئی هم براي کشور و قاچاق است، در صورتی که سازماندهی و کنترل نشود، اثرات منف

ریزي براي اقتصاد، درآمد و اشتغال ساکنان مرزي هم براي منطقه به بار خواهد آورد. لذا برنامه

شود. در صورت ارائه جهت نیل به توسعه پایدار در این مناطق کشور به شدت احساس می

استعدادهاي بالقوه و ها و ریزي مناسب براي هر منطقه مرزي در کشور با توجه به توانبرنامه

بالفعل آن منطقه و نیز اجراي عملی آن، شاهد کاهش و حتی از بین رفتن معضل قاچاق کاال و 

در نهایت توسعه و پیشرفت این مناطق کشور خواهیم بود. در تحقیق حاضر سعی شده که 

کنین هاي اشتغال و درآمد بر معیشت سابخشی از تاثیرات اقتصادي قاچاق کاال را در زمینه

شهر مریوان که یکی از شهرهاي مرزي غرب کشور است، بررسی شود. در شهر مریوان که یکی 

باشد، مانند سایر مرز با کشور عراق میاز شهرهاي شهرستان مریوان در استان کردستان و هم

مناطق مرزي کشور، قاچاق کاال به صورت وسیعی در حال انجام است که تاثیرات مثبت و منفی 

ي ساکنان شهري آن به بار آورده است. قاچاق کاال در این منطقه اثرات اقتصادي مثبتی را برا
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همچون افزایش درآمد، کاهش بیکاري و افزایش اشتغال و نیز اثرات منفی همچون تاثیر منفی 

  بر سایر بخش هاي اقتصاد منطقه را براي ساکنان این مناطق به ارمغان آورده است.

تی جهت بهبود وضع موجود و نیل به توسعه در شهرستان مریوان به در این قسمت پیشنهادا

  شود :این شرح ارائه می

محور قرار دادن توسعه منطقه بر اساس منابع طبیعی اعم از آب، خاك، پوشش گیاهی و  .1

معادن منطقه با استفاده از نیروي انسانی و دانش بومی و تقویت آن از طریق آموزش حرفه اي 

 و ترویج.

 بر کاهش نقش تصدي دولت در مناطق مرزي و واگذاري آن به مردم محلی . تأکید .2

توان از صنایع مختلف در زمینه صنعت، با توجه به فراوانی نیروي جوان در منطقه، می .3

هایی در این زمینه صورت گرفته و سپس تجهیزات الزم کمک گرفت. براي اینکار ابتدا آموزش

ر ضمن باید راههاي ارتباطی مناسب و کارامد، انرژي مناسب و در اختیار آنان قرار داده شود. د

  ها و امکانات مورد نیاز را براي آنان فراهم شود.هاي نوین و دیگر زیرساختدائم، آموزش روش

-در زمینه کشاورزي با توجه به پتانسیل باالي منطقه در این زمینه، توجه بیشتري را می .4

ها و افزایش تولید، از آنها در جهت آبی کردن کشت زمین ها به منظور استفادهطلبد. حفر چاه

توان زمینهاي کم بازده دیم را به آبی تبدیل کرد که به ها، میضروري است. با استفاده از چاه

گذاري بیشتر و به دنبال آن تولید باال این ترتیب موجب افزایش انگیزه کشاورزان براي سرمایه

رود که در نهایت موجبات توسعه کشاورزي منطقه را فراهم اال میرفته و در نتیجه درآمد آنان ب

 آورد. می

براي جلوگیري از قاچاق کاال که اثرات منفی آن در منطقه و نیز کل کشور قابل مشاهده  .5

ایجاد کرد که جایگزینی مناسب براي آن باشد. هدف از فعالیت قاچاق  مشاغلیتوان است، می

است که فرد به خاطر بیکاري و از روي ناچاري به آن روي آورده در این منطقه، ایجاد درآمد 

اش را است. لذا باید جایگزینی براي آن باشد که فرد بتواند از طریق آن معیشت خود و خانواده

ها (به ترتیب اولویت با توجه گذاري بر روي این بخشتوان با سرمایهبگذراند. در این زمینه می

، صنعت و در نهایت خدمات، در آنها ایجاد اشتغال کرد و درآمد به توان منطقه) کشاورزي

 ساکنان این شهر را افزایش داده و نهایتاً موجبات رشد و توسعه کل شهرستان را فراهم کرد. 

رسمیت بخشیدن به تجارت کاال در شهرستان مریوان از طریق ایجاد یک بازارچه مرزي  .6

یت ارائه کاالها و خدمات قرار گیرند. بازارچه مرزي فعال که در آن ساکنان این منطقه در اولو

پردازد و آن هم دست که هم اکنون دایر است (بازارچه باشماق)، بیشتر به امر صادرات می
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افرادي قدرتمند و با نفوذ است، بنابراین اصالح ساختار این بازارچه و مشارکت دادن همه اقشار 

 باشد. فزایش درآمد آنان ضروري میو ساکنان مرزي در امور اقتصادي آن جهت ا

هاي جمعی جهت آگاه کردن مردم از اثرات رسانی درست و مناسب از طریق رسانهاطالع .7

 جایگزین و مناسب.  مشاغلسوء قاچاق کاال براي کشور و نیز منطقه در نهایت تشویق آنان به 

هاي گردشگري نریزي مناسب براي گسترش توریسم در این منطقه با توجه به توابرنامه .8

آن در زمینه اکوتوریسم و توریسم تجاري که موجب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ساکنین آن 

 شود.
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