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 و اهمیت موضوع بیان مسئله

 معیشت مرزنشینان و امنیت مرزها

ی . از سواندردشگری همواره مورد توجه بودهتجارت، تولید و گ نظیر شانهای بالقوهجه به مزیتبا تو نقاط مرزی

بوط مر حایز اهمیتنیز یکی دیگر از موضوعات  از سکنه دیگر، موضوع امنیت مرزها و خالی نشدن روستاهای مرزی

 به مناطق مرزی است. 

ی اخیر مورد اهسالمرزنشینان، موضوع دیگری است که در اجتماعی رفاه میزان معیشت و  ،در مورد ایران اما

ها ه ظرفیتبا توجه ببوده است. و مرگ کولبران پدیده کولبری  ،یکی از دالیل این توجه توجه بیشتری قرار گرفته و

های انهای استهای مرزی کشور وجود دارد مسئله کولبری مرزنشینان تناسبی با ظرفیتنهایی که در استاو مزیت

این، خالی  جز های حمایتی در جهت رفع این مسئله است.ولت و سیاستمرزی ندارد و نیازمند توجه جدی د

نشدن مرزها از سکنه که ارتباط مستقیمی با حفظ امنیت مرزها دارد، بیش از هرچیز منوط به فراهم بودن وضعیت 

 های مرزی است.ل پایدار در استانمناسب معیشتی و ایجاد اشتغا

های ، تعدادی از استان2331تا  2331دهد که در بازه زمانی می نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان

ت اند که بیشترین تعداد جمعیهایی بودهوبلوچستان جزو استانمرزی ایران از جمله خوزستان، کرمانشاه و سیستان

دهد ن میهای مرکز آمار ایران نشا(. همچنین گزارش2333اند )مرکز آمار ایران، از دست داده مهاجرترا بر اثر 

های مرزی باال بوده و دو استان ، نرخ مهاجرفرستی همچنان در استان2331تا  2331های که در فاصله میان سال

(. 2333اند )مرکز آمار ایران، بیشترین جمعیت را از دست دادهکه اند هایی بودهخوزستان و کرمانشاه جزو استان

ضرورتی است که هم به واسطه  ،های مرزیه اجتماعی استانبه این اعتبار توجه به وضعیت معیشت و سطح رفا

 خالی نشدن مرزها از سکنه و مسئله امنیت دارد.زیست دشوار کولبران مطرح است و هم ارتباطی مستقیم با 

 ای مرزی با ابعادی فرامرزیمسئلهکولبری: 

توان گفت که کولبری اصطالحی محلی است که از اگرچه در قوانین موجود تعریفی از کولبری نیامده اما می  

العبور مرزی کاال را به داخل شود که از مناطق صعبسوی مردم عادی ساخته شده و عمدتا به افرادی اطالق می
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روزانه مواجه  امرار معاشت بسیاری برای دهند و در این مسیر با مخاطراشهرها و روستاهای مرزی انتقال می

 (.2333های مجلس، هستند )مرکز پژوهش

ایم. رشد پدیده که در چند سال اخیر شاهد رشد آن بودهمرزی ایران است مسایل  ترینیکی از مهمکولبری  

نظام ای جدی بر ایعنوان مسئلهسوی دیگر باعث شده تا کولبری به  از کولبرانومیر سو و نرخ مرگکولبری از یک

ای که هم دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی است و هم  ابعاد مسئله و افکار عمومی جامعه مطرح باشد. سیاسی

رای استفاده دشمنان بسوء»کولبران بارها مورد  کنند که کولبری و مرگهای رسمی نیز تاکید میامنیتی. گزارش

(. 2333: ی مجلسهاقرار گرفته است )مرکز پژوهش« تبلیغ ناکارآمدی نظام در ایجاد اشتغال و حفظ کرامت انسانی

ان کشتار سیستماتیک کولبر»های گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، از مرگ کولبران با عنوان در یکی از گزارش

کولبران به جرم »یاد شده است. در بخشی از این گزارش آمده که « ران کرد ساکن در مناطق مرزیکاو کاسب

ها زندانی شده و یا معادل بار مصادر عبور غیرقانونی از مرز و انتقال بارهایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، ماه

ها کنند و ساالنه دهبه کولبران تیراندازی میشده جریمه مالی شوند. ماموران مرزی ایران همچنین به طور مرتب 

 (.2331احمد شهید، ) «کنندکشند یا مجروح میتن از آنان را می

 سنی : کودکان و پیران کولبرگستره 

ها نیروهای مرزبانی یا وقوع حوادثی مثل سقوط از ارتفاعات یا گم شدن در کوه تیراندازیکولبران، به دلیل مرگ 

دهد که مخاطرات کولبری و آمار در حال بدل شدن به اتفاقی تکراری است و این نشان می و حتی انفجار مین

دو کولبر نوجوان روستای  «آزاد خسروی»و  «فرهاد»ومیر کولبران تاثیری در کاهش کولبری نداشته است. مرگ

گیر افتادن در برف و آذر به دلیل سقوط بهمن و  1۲شنبه که در روز سه بودندنی از توابع شهرستان مریوان 

سال داشت باعث شد تا این  24د. مرگ همزمان دو برادر که یکی از آنها تنها کوالک جان خود را از دست دادن

 ضمن اعالم اینکه فرهاد خسروی احمر شهرستان سروآبادبار مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. رییس هاللحادثه این

ا شوند ترده سنی کولبرانی که دچار حادثه می اعالم کرده که بودهاخیر های ترین کولبر جانباخته در سالجوان

گستره سنی کولبران این نکته را در خود نهفته دارد که کولبری  .(2/21/2333زاده، عثمان) رسدسال هم می ۲1

 هم نظیر ای از مرزنشینان پیوند خورده و هیچ قاعده و قانون خاصیهای عمدهای است که با زندگی بخشمسئله

 .ندارد وجوددر آن  سن بازنشستگی ان، قانون کار وحقوق کودک

تنها چند روز پس از مرگ این کولبران، باز اما ای به همراه داشت ههای گستردمرگ دو برادر جوان کولبر واکنش

دهد که مرزنشینان به رغم آگاهی بر تمام منتشر شد و این نشان می حوادث کولبریهم اخبار دیگری درباره 
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رو باید گفت که آنها بر اساس ضرورتی روند و از ایناحتمال مرگ، باز هم به سراغ این کار میمخاطرات کولبری و 

 پردازند.به کولبری می شان استروزمرهکه مربوط به زیست  ناپذیراجتناب

 رومیتگستره مح :گستره مکانی

م با مسئله وبلوچستان و ایالتوان گفت که پنج استان کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، سیستانطور کلی میبه

های کشور ترین استانهای مختلف جزو محرومتوان بر اساس شاخصها را میاین استان کولبری روبرو هستند.

 دانست: 

ها در ترکیبی از ضریب جینی و درآمد سرانه، این استاندر شاخص رفاه اجتماعی به عنوان شاخصی  -

 بی قرار دارند.وضعیت نامناس

 ها بیش از میانگین کشوری است.نرخ بیکاری در این استان -

 ها دچار فقر چندبعدی هستند. این استان -

 اند.های شغلی مواجهو فرصتی از تبعیض و نابرابری در درآمد های مرزی با گستره زیاداستان  -

ارات اظهها و برخی گزارشدر های مرزی با چه تعداد کولبر روبرو هستند اما توان گفت که استانبه طور دقیق نمی

های ( و البته تخمین1/21/233 ،علوی) اندشده هزار نفر تخمین زده 111نمایندگان مجلس تعداد کولبران تا 

از کولبران در دست نیست و  توان گفت که آمار دقیقییطور قطع ممتفاوتی درباره تعداد کولبران وجود دارد. به

عداد ت مثل نماینده سردشت های مرزیها زیاد است. برخی از نمایندگان استاندرباره تعداد کولبران اختالف روایت

درصد پنج استان مرزی به دلیل نبود  31اند و برخی دیگر معتقدند که حدود هزار نفر دانسته 71کولبران را 

 (. 2/21/2333، بیگلریکنند )نات رفاهی و مالی کولبری میامکا

 غیاب سیاستگذاری اجتماعی راهبرد خودساخته فقرزدایی در

دالیلی  تریاز سوی دیگر از عمده و فقر گسترده اجتماعی سو و سطح پایین رفاهکار و اشتغال مناسب از یک فقدان

توان گفت که مرزنشینان به رغم آگاهی بر است که مرزنشینان را به سوی کولبری کشانده است. به عبارتی می

ای جز انجام آن ندارند چرا که کولبری برای آنها نوعی استراتژی بقا و راهکار انطباق با تمام خطرات کولبری، چاره

ه راهکارهای فقرزدایی است که خود آنها در نبود یک سیاست حمایتی جامع به کار تهیدستی است و از جمل

دستان مرزنشینی دانست که برای تامین معیشت روزمره تن به کولبری با تمام توان تهیکولبران را می بندند.می

 تی دولت در راستایهای رفاهی و حمایتوان گفت که در غیاب سیاستدهند. به عبارتی، میهایش میناخوشایندی
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ی مرزنشینان برای فقرزدایی و نیز ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی، کولبری بدل به راهبرد خودساخته

 ریزی خودجوش تهیدستان مرزی دانستحل یا برنامهتوان راهفقرزدایی شده است. به بیان دیگر، کولبری را می

 . (2332)پیران، 

در طول چندین دهه بوده است، و توسعه نامتوازن ابرابری محصول اقتصادسیاسی ناگرچه کولبری بیش از هرچیز 

های تثبیت و تشدید این وضعیت هم غیرقابل انکار است. در سالسیاستگذاری اجتماعی در  غیاب، حالاما با این

شناختی های قابل اعتنایی برای رفع مسئله کولبری وجود نداشته بلکه در غیاب نگاهی جامعهاخیر نه فقط سیاست

ای که جامعه برای خودش تعریف کرده هم محدود شده و نگاه امنیتی های زیستی و خودساختهگاهی همان روش

 بوده است. علمیلط بر نگاه مس

امروز چه در بیان مسئوالن حکومتی و چه در ذهنیت افکار عمومی جامعه، کولبران به عنوان اقشار محروم و 

در قبال کولبری، نوع نگاه نظام گیری رهبری شوند؛ به خصوص پس از موضعپذیر جامعه شناخته میآسیب

حال هربار که یک کولبر جانش را بر اثر تیراندازی شده است. با اینای حاکمیتی به این مسئله دچار تغییرات عمده

شود که چرا دولت برای تغییر شرایط دهد، این پرسش برای افکار عمومی مطرح میای طبیعی از دست مییا حادثه

، حاکی از ضرورت توجه نظام سیاسی به مسله کولبری، گسترش کند؟ نفس پیش آمدن این پرسشکاری نمی

 شناسانه به جای نگاه امنیتی در قبال مسئله کولبری است.دستان مرزی، و تسلط نگاه جامعهها از تهیتحمای

 هایافته

 نگاه رسمی و حاکمیتی :توصیف بازنمایی داخلی مساله

 تضادهای رویکرد رسمی در قبال کولبری

قرار داشته « قاچاق»و « امنیت مرزها»تری نظیر نزد نگاه رسمی و حاکمیتی، کولبری همواره ذیل مسایل عمده

به وجود آمده است. نقطه عطف این تغییرات پس از اظهارنظر نوع نگاه های اخیر تغییراتی در این است اما در سال

  گفته بودند: 2331در سال  مقام رهبری درباره کولبری و قاچاق قابل مشاهده است. ایشان

دارد رود و چیزی برمیبر ضعیف نیست که به آن طرف ]مرز[ میمراد من از قاچاق، فالن کوله»

 آن با و ندارد اهمیتی اینها. نیست چیزی که اینها. آوردمی[ مرز] و با کول خود به این طرف
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ها و گویم. ]اینکه[ دهمی ابزرگ رهای سازمان یافته ن قاچاقشکالی ندارد. ما نشود هم مبارزه

 (.3/1/2331ای، اهلل خامنه)آیت «صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور شود

تغییر گفتمانی در ادبیات رسمی حاکمیتی درباره کولبری  توان گفت که در چند سال اخیر نوعیبر این اساس می

قاچاقچیان تفکیک قایل شده و بر وضعیت معیشتی مرزنشینان قابل مشاهده است که در آن، میانِ کولبران و 

 شود.تاکید می

با این حال همچنان دو نوع رویکرد عمده در نگاه رسمی حاکمیت درباره کولبری وجود دارد که کامال متمایز از  

 هم هستند:

ا ی در مواجهه بامنیتکه هیچ تفاوتی میان کولبری و قاچاق قایل نیست و به نوعی از برخورد  یرویکرد -

یری گانگار و تنبیهی نامید که به شکلتوان رویکرد نادیدهاین رویکرد را می کند.دفاع می کولبران

 های اجتماعی بیشتری دامن زده است و مسئله را به صورت امنیتی درآورده است. آسیب

ی حلی اجتماعی و اقتصادکوشد با درک وضعیت اجتماعی و اقتصادی کولبران به دنبال راهرویکردی که می -

شناسانه دانست که با پذیرش توان رویکرد جامعهاین رویکرد را در مواردی می برای رفع این مسئله باشد.

 های حمایتی دولت است. های مرزی در پی حل مسئله کولبری با برنامهواقعیت موجود در استان

نظر معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور است که سال  انگار تنبیهی،اول یا رویکرد نادیدهنمونه واضح رویکرد 

 گذشته در واکنش به کشته شدن یکی از کولبران به وسیله نیروهای مرزبانی گفته بود:

 دانم کجا اختراعای بود که نمیاین کلمه کولبر هم کلمه .ا دیگر چیزی به نام کولبر نداریمم»

هایی در مرزها صرفا ما بازارچه. شد، هم برای خود مردم و هم برای مسئوالن مشکل درست کرد

انی ایم. کسهایی هم برایشان درنظر گرفتهایم و معافیتبینی کردهبرای چهار استان مرزی پیش

کنند دیگر نه کولبر هستند و نه کارشان جنس وارد کشور می روند وکه خارج از این مسیرها می

بینم که متاسفانه مسئوالن این من می ت.کارشان عبور غیرمجاز و قاچاق اس قانونی است. اینها

د کننکنند. آنهایی که از مرزهای غیرمجاز عبور میمسائل را مطرح و لفظ کولبر را استفاده می

ی، )ذوالفقار« ستند. قاچاق هم نکند ترددش غیرقانونی استدیگر کولبر نیستند، قاچاقچی ه

13/7/2337 .) 
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های ای اجتماعی که برآمده از شرایط اقتصادی استانکوشد که کولبری را به عنوان مسلهرویکرد دوم، اگرچه می

مونه ست و نمرزی است تعریف کند، اما هنوز در ارایه سیاستی جامع برای عملیاتی شدن نوع نگاهش موفق نبوده ا

های مجلس تصویب آن را توصیه نکرده است. است که مرکز پژوهش« طرح ساماندهی معابر مرزی کشور»آخرش 

در ماده  شود و حتیحال تغییر گفتمانی در ادبیات رسمی حاکمیتی درباره کولبری در این طرح نیز دیده میبا این

دهنده به کارگیری ادبیاتی متفاوت به روشنی نشان آمده که« کولبران زحمتکش عزیز»های ( این طرح واژه3)

 (.2333های مجلس: درباره مسئله کولبری است )مرکز پژوهش

ها منتشر در رسانه مقاماتهایی که از طرف ، تقریبا تمام واکنش2333کولبر در آذرماه برادر در موضوع مرگ دو 

در هیچ یک از اظهارنظرهایی که پس از مرگ تقریبا به عبارتی  بندی کرد.توان ذیل رویکرد دوم دستهشد را می

 شود. اگرچه گستره مقاماتانگارانه و تنبیهی دیده نمیای از رویکرد نادیدهکولبران در آذرماه اتفاق افتاد، نشانه

 جمهور،اند گسترده بوده و شامل مقامات بلندپایه دولتی )معاون اول رییسگیری کردهرسمی که در این مورد موضع

ه نظر بوزیر کشور و سخنگوی دولت(، نمایندگان مجلس، سخنگوی قوه قضاییه و مقامات استانی بوده است؛ اما 

د رویکر بار و در این مورد خاص امکانی برای بروزدو برادر کولبر باعث شده که اینبار بودن مرگ رسد فاجعهمی

ای از اظهارنظر مقامات رسمی درباره مرگ دو کولبر یدهچک 2. در جدول وجود نداشته باشدانگارانه و تنبیهی نادیده

به چند نکته کلی توان با بررسی این اظهارنظرها میدر ابتدا  های رسمی آورده شده است.جوان به نقل از رسانه

 : اشاره کرد

های رسمی مقامات حکومتی درباره کولبری وجود دارد اما همچنان گیریاگرچه نقاط مشترکی در موضع -

های مرزی از مقامات حکومتی شنیده چ صدای واحدی برای رسیدگی به وضعیت معیشتی استانهی

 رسد که سازوکار مشخص و مدونی که با قبول عام روبرو باشد وجود ندارد. به نظر میشود و نمی

به مرزها بیشتر به سمت تجای  نگاه های رسمی این است که امروزگیرییکی از نکات مشترک موضع -

های مرزی به عنوان ن میل دارد تا نگاه امنیتی. همچنین بیکاری و سطح نازل رفاه اجتماعی در استانبود

 گیری پدیده کولبری پذیرفته شده است.های اصلی شکلعلت

بهبود وضعیت معیشتی، اشتغال پایدار و مولد، ایجاد صنایع کشاورزی، توجه به اسناد باالدستی مانند سند  -

های دولتی های مرزی؛ راهبردهایی است که بیشتر مورد تاکید مقامسترش بازارچهآمایش سرزمین و گ

 بوده است.

 اند.های صنایع تبدیلی تاکید داشتههای مرزی، بیش از هرچیز بر ایجاد و توسعه کارخانهنمایندگان استان -
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ه زی تاکید داشتهای مربرای استان« تبعیض مثبت»بر موضع  زاده،، عبدالکریم حسیننماینده اشنویه -

نظر این نماینده عضو  تر خواهیم پرداخت.است که مورد توجه زیادی هم بوده است و در ادامه به آن بیش

فراکسیون امید از این نظر حایز اهمیت است که او با طرح ساماندهی کولبران مخالفت کرده و با تاکید بر 

تار از بین بردن کولبری و نه ساماندهی آن نیافته مرزی، خواسهای توسعهتبعیض مثبت به نفع استان

نظر او دقیقا نقطه مقابل نماینده نماینده سنندج قرار دارد که خواستار به رسمیت  است. از این حیث،

 شناختن کولبری توسط دولت شده است.

اش رویکردی انتقادی در قبال کلیت نظام گیریحمدرضا عارف، در موضعرییس فراکسیون امید مجلس، م -

گیری در برابر فقر و تفاوتی مجموعه نظام تصمیمسیاستگذاری اتخاذ کرده و کولبری را محصول بی

 های اجتماعی دانسته است.آسیب

انسداد مرزها را با انتقادی تند از دولت  نماینده سردشت در مجلس شورای اسالمی، رسول خضری، -

 نداخته است. تصمیمی نسجیده دانسته که معیشت مردم محروم را به خطر ا

 مرگ کولبراندرباره  مقامات رسمی. نظرات 1جدول 

تاریخ   نام رسانه چکیده نظرات عنوان

 انتشار

خواهم سریعا برای رسیدگی به از استاندار محترم کردستان می اسحاق جهانگیری

این خانواده نجیب اقدام کند و نتیجه را به  وضعیت معیشتی

 د.اطالع افکار عمومی برسان

 31/3/2333 ایسنا

عبدالرضا 

 فضلیرحمانی

مقتضی است با توجه به امکانات و بضاعت سرزمینی غرب کشور 

محور، به به صورت خانواده صنایع کشاورزیبه ویژه در ایجاد 

های الزم و کارشناسی ، بررسیاشتغال پایدار و مولدمنظور 

الوصول، صورت گرفته و راهکارهای عملیاتی و سریع و سهل

قطعاً هدایت مردم .. های ذیربط تهیه شود.ه به دستگاهجهت ارائ

به سوی صنایع و  های اقتصاد مقاومتیشاخصبا توجه به 

مشاغل خانگی و کمک به اقتصاد آنها از وظایف بدیهی مسئوالن 

های صورت ضرورت دارد با توجه به مطالعات و بررسی .باشدمی

یش سند آماگرفته به ویژه در اسناد باالدستی مرتبط از جمله 

گیری از و بهره سند توسعه استان کردستان، سرزمین

های شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، ظرفیت

ای های کاربردی و عملیاتی با رویکرد منطقهدر اسرع وقت طرح

نامه  آیین»های مرتبط در و با اتکا بر تکالیف قانونی دستگاه

   1/21/2333 ایلنا
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« های غیر رسمی موقت مرزیساماندهی مبادله در بازارچه

 .دولت، تهیه و تدوین و ارائه شود مصوب

 انکولبر وضعیت درباره  گزارشی از سوی وزیر کشور و وزیر راه علی ربیعی

 ینا معیشت وضعیت بهبود خصوص در تصمیماتی و شد ارائه

استفاده از این قشر زحمت کش به دلیل یزان و جلوگیری سوءعز

های نبود شغل اتخاد شد. از جمله راهکارها گسترش بازارچه

مرزی است که مقرر شد در این هفته مسایل و مشکالت مرتبط 

های مرزی توسط وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی با بازارچه

رح شده و موانع توسعه و رونق گرفتن این بازارچه ها دولت مط

 .برداشته شود

 1/21/2333 ایلنا

ع ها و رفین تراژدی، تراژدی ناکامی ما در مسیر شناخت اولویتا محمدرضا عارف

و  فقرها در قبال مسئولیتیمخاطرات است. تراژدی بی

 طلب ومسئولیتی اصالحاین بی است. های اجتماعیآسیب

شناسد، همه کسانی که دردها را آنگونه که گرا نمیاصول

دارند، نمیبینند و در مسیر رفع آالم مردمان گام برهستند، نمی

ها، فهم اند. راه رهایی ما از این تراژدیدر این فقره مسئول

گیری آنهاست، بدون فهم درد، درمانی صورت چرایی شکل

نه و حق حیات، برابری، زندگی آبرومنداگیرد. نمی

مان مردمان سرزمین حقی است که همه یافتگیتوسعه

ایم در خصوص بایست از آن برخوردار شوند و ما نتوانستهمی

این حقوق، به تکالیفی که وجدان، انسانیت، دیانت و قانون بر 

 م.مان گذاشته است، عمل کنیدوش

 2/21/2333  ایسنا

سید احسن علوی 

)نماینده سنندج، 

 کامیاران(دیواندره و 

هزار نفر است که  111تعداد کولبران در سطح کشور بیش از 

شوند و شرایط کاری برای آنها  رسمیت شناختهباید به 

 د. مند شوقانونمند و نظام

 1/21/2333 ایسنا

 منصور مرادی

 )نماینده مریوان(

گذاری است در سراسر کردستان که مستعد سرمایه

وجود ندارد و با ایجاد  های صنایع تبدیلیکارخانه

اید. ها شدهگذاری، مانع از ایجاد کارخانههای سرمایهمحدودیت

جمهور چگونه انتظار دارید این شهرستان با جمعیت آقای رئیس

هزار نفر بدون ایجاد اشتغال پایدار به کولبری روی  111بیش از 

 نیاورد.

همشهری 

 آنالین

2/21/2333 

 رسول خضری

 ()نماینده سردشت 

های نسجیده که کاری و تصمیمجمهور باید برای کمرییس

باعث تعطیلی کولبری شده در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشد. 

ر مجریه بایستی دتدبیری دولت جای تاسف دارد، رئیس قوهبی

همشهری 

 آنالین

2/21/2333 
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در مرزها کاری انجام دهد. دولت  اشتغال پایدارخصوص 

ق مناط صنایع تبدیلیوکار پایدار تنها در خصوص کسبنه

وکار برای کولبری تدابیری نیاندیشیده، با و ویژه وکسب آزاد

تصمیم نسجیده در خصوص بستن و انسداد کامل مرزها و 

استان کشور  4ها ی مرزی مناطق کولبری در تعطیلی بازارچه

 باعث مشکالت عدیده معیشتی برای مردم محروم شده است.

 حسین نوروزی

)سخنگوی کمیسیون 

حقوقی و قضایی 

 مجلس(

لنجی در کردستان یا جنوب دفاع جای اینکه از کولبری و تهبه 

را در این مناطق  کشاورزیکنیم، دولت را موظف کینم که 

بدهیم برای دامداری،  وامتاسیس کند و  کارخانهتوسعه بدهد، 

کشاورزی و... تا به درستی شاهد صادرات محصوالت و واردات 

نی کنیم یعلنجی را قانون میوقتی کولبری و ته. اشیمب

  ق.قاچا

 

اعتماد 

 آنالین

1/21/2333 

غالمحسین اسماعیلی 

 (سخنگوی قوه قضاییه)

درگذشت دو نوجوان کولبر فرهاد و آزاد خسروی را تسلیت 

ای باشد امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه. عرض میکنم

ترین آوردن نان حالل سخت دست هکه برای ب برای کسانی

یافته و قاچاقچیان عمده و سازمان. کنندشغل را انتخاب می

 کنند، بدانند اگرکسانی که در مسیر قاچاق کاال فعالیت می

دیروز بارش برف و سرمای زمستان جسم نحیف فرهاد و آزاد را 

اسیر خود کرد با اقتدار و صالبت دستگاه قضا و ضابطان قوه 

در . ها را خواهد گرفتجرای عدالت دامن آنقضاییه آتش ا

اجرای رهنمود مقام معظم رهبری ضمن به آتش کشیدن 

کاالهای قاچاق این آتش جسم و جان فربه قاچاقجیان عمده را 

 .در بر خواهد گرفت

خبرگزاری 

 میزان

21/21/2333 

 وزمیمحمد دره

)رییس سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 کردستان(

های غیررسمی ساماندهی مبادالت مرزی در بازارچهنامه آیین

که سال گذشته به تصویب رسید تاکنون اجرایی نشده و ما 

منتظر اجرایش هستیم. این مصوبه مشکالت و موانعی برای اجرا 

دارد. تا زمانی که در استان شغلی ایجاد نشود ما شاهد فعالیت 

 کولبران خواهیم بود.

 3/21/2333 همشهری

زاده حسینم عبدالکری

 )نماینده اشنویه(

 .های توسعه نیافته قائل شویمبرای استان تبعیض مثبت

بسیاری از کولبران دارای مدارک تحصیلی لیسانس و 

حل ساده دارد حل مشکالت کولبران راه. لیسانس هستندفوق

 هایدار شرکتکولبران را سهام. کنیمخودمان آن را پیچیده می

در مناطق مرزی باید  صنایع تبدیلیمرزی کنیم.  نقلوحمل

حل یک معضل که تبعات اجتماعی و اقتصادی . برای رشد کند

 2/21/2333 ایلنا
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توانیم برای حل مشکل کنند ما هم میدارد افق تعریف می

ساله تعریف کنیم و تمامی مشکالت را  1یا  3کولبری یک افق 

 دنگاه به مرزها باید تجاری باش. در این مدت از بین ببریم

به دلیل خودتحریمی از مرزها به عنوان فرصت   ؛نه امنیتی

مایش آیافته شود خواهیم کشور توسعهاگر می. استفاده نکردیم

ای که کردهبا جوانان تحصیل توانمی. را ایجاد کنیم سرزمین

 .بیان تاسیس کردهای دانشکنند شرکتکولبری می

 جهانبخش شکری

صنعت، رئیس خانه )

معدن و تجارت 

 (کرمانشاه

 تا شده عاملی همین و دارد را بیکاری رتبه باالترین ما استان

 قداما کولبری جمله از هایی فعالیت به زندگی گذران برای مردم

 سایر و استان این برای ایویژه توجه گویا دولت .کنند

 از حجم این با ما بود ایبرنامه اگر زیرا ندارد محروم هایاستان

های باید برای رفع مشکالت استان .نبودیم روروبه بیکار نیروی

مرزی و محروم سیاست روشنی به کار برد. به عنوان نمونه ایجاد 

 بهرهواحدهای تولیدی جدید به همراه ارائه تسهیالت ارزان و کم

 .ها افزایش دهدگذاری را در این بخشمی تواند رغبت سرمایه

 

 ۲/21/2333 تسنیم

 خداویسی علی

دبیر ستاد مبارزه با ) 

قاچاق کاال و ارز استان 

 (کردستان

شود اما های دولت به کولبران به چند مورد خالصه نمیکمک

توان به اقدامات شاخص این حوزه اشاره کرد. با توجه به می

های مرزی استان به خاطر بعضی اینکه سال گذشته بازارچه

تغییر و تحوالت بسته شد، دولت برای کمک به معیشت 

اال از نوع ک 211هایی را مطرح کرد که ورود مرزنشینان طرح

د شاین از طریق مرزها وارد کشور می از کاالیی که پیش 2333

را آزاد کرد. اقدام دوم فروش سوخت نفت و گاز به مرزنشینان 

حساب مرزنشینان و واریز سود حاصل از فروش این سوخت به

متأسفانه در اجرای  اجرایی شد. 31بود که این مهم از سال 

 کولبران در نظر گرفته شود تسهیالتی که قرار بود برای  طرح

کاری کردند اما برای اجرایی شدن های اجرایی کمبرخی دستگاه

های الزم صورت گرفته از سوی مجلس پیگیری 33آن در سال 

ای برای اجرای این طرح نیاز بود که در الیحه بودجه و بودجه

ها بینی شد، اما همچنان برخی دستگاهاین بودجه پیش 33سال 

 تری اینریزی منسجماند تا با برنامهداشتهح را نگهاجرای طر

 طرح را اجرایی کنند.

خبرگزاری 

 مهر

31/3/2333 

 بهمن مرادنیا

 )استاندار کردستان(

ایم و باز هم ص بحث قاچاق بارها این نکته را تذکر دادهخصو در

نباید به عنوان برخورد با قاچاق باندی، با کنم که تاکید می

های ناظر باید این و همه دستگاه بازی شودمعیشت مردم 

 2۲/21/2333 فارس
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 .نکته مهم را در نظر بگیرند که معیشت مردم قاچاق تلقی نشود

هایی که در این حوزه فعالیت دارند به صورت به تمام دستگاه

مکتوب قید شود که در فرایند مبارزه با قاچاق کاال، برای 

 در مرزی موضوع مبادالت .معیشت مردم مشکلی ایجاد نکنند

 عنوان را آن نباید و داشته وجود خطه این مردم زندگانی تاریخ

هایی که انجام شده و با با پیگیری .کرد قلمداد قاچاق

 بحث آید،می پیش مشکالتی دانستمی دولت اینکه وجود

به  .ی استان در دستور کار استمرز هایبازارچه بازگشایی

ممنوع شده و در قلم کاال  2333منظور حمایت از تولید، ورود  

قلم کاال که به تولید داخلی  211حال حاضر با ورود بیش از 

 .رساند، موافقت شده استآسیب نمی

  

اسحاق گیری مورد بیش از بقیه بازخورد داشت که یکی از آنها مربوط به موضع چند در میان این اظهارنظرها،

 ،اعالم موضعی رسمییکی از اولین مقاماتی بود که با بود. جهانگیری جمهور جهانگیری به عنوان معاون اول رییس

کولبران رسیدگی شود. این موضع جهانگیری  از استاندار کردستان خواست تا سریعا به وضعیت معیشی خانواده 

به همراه داشت. زیادی تعبیر شد و بازخوردهای منفی « نوشداروی پس از مرگ»های غیررسمی به در فضای رسانه

جمهور، نقبی به مناظرات انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از کاربران توییتر در واکنش به موضع معاون اول رییس

  ها نوشته شده بود:در برخی از این توییتزدند. 

کردند اما این کجا و دو کاال وارد میجناب آقای جهانگیری دختر وزیر مظلوم بود یا فرهاد خسروی؟ هر » -

 «.آن کجا

وقتی جای بیکار با وارداتچی متخلف عوض شد، درواقع  در مناظرات انتخابات همین چند سال پیش،» -

 «بری حاصل نبود شغل و گسترش فقر است.جای مظلوم و ظالم بود که عوض شد! کوله

بود، یاد حرف جهانگیری افتادم که تو مناظره  با زده ساله در حالی که یخ 24با دیدن عکس این نوجوان» -

میلیون تومن بود. حتی تو  111ای که این دختر وزیر مظلوم قاچاق کرده گفت کل سرمایهبغض می

 «واردات هم عدالتی وجود نداره!

، نماینده هزادهای عبدالکریم حسینهایی که با بازخورد زیادی همراه بود، مربوط به صحبتگیرییکی دیگر از موضع

وگویی با خبرگزاری ایلنا به بررسی موضوع گفتماه در دی 2روز اشنویه در مجلس شورای اسالمی بود که در 

 11بازه زمانی  دربینیم که کولبری پرداخته بود. اگر به بررسی روند انتشار اخبار با موضوع کولبری نگاه کنیم، می
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ها با موضوع کولبری بوده است. ماه نقطه اوج انتشار اخبار در روزنامهآذرماه تا یک ماه پس از آن، روز دوم دی

 دهد. روند این روند انتشار را نشان می 2نمودار 

 

هاار در روزنامه. روند انتشار اخب1نمودار   

 
 

ها بیش از همه ها بوده است، روزنامهه اوج انتشار اخبار در روزنامهماه یعنی بعد از مرگ کولبران که نقطدی 1در 

آذر ماه در  1، بیشترین کلمات پرتکراری که در روز 2در تصویر زاده پرداخته بودند. به اظهارات عبدالکریم حسین

. رار شده استبار تک23است که « زادهحسین»کلمه پرتکرار اول، اند قابل مشاهده است. ها منتشر شدهروزنامه

 اند. بار تکرار شده2۲اند که ها بودهدومین و سومین کلمات پرتکرار روزنامه« تامین معاش»و « نیافتگیتوسعه»
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ها. ابرواژگان در نقطه اوج انتشار اخبار در روزنامه1تصویر  

 

ها است در دولت و هایش درباره کولبری، موضوع ساماندهی کولبران را که مدتزاده در صحبتعبدالکریم حسین

داند و معتقد است که باید به جای ساماندهی کولبران به مجلس مطرح بوده را پاک کردن صورت مسئله می

ه داند کروت را عامل اصلی وضعیتی میهای به وجود آمدن کولبری توجه کرد. او توزیع نامتعادل قدرت و ثریشه

هایی که در وزارت کشور یا نهادهای دیگر با او با انتقاد از طرحدارد. در مناطق مرزی کولبران را به کولبری وامی

 محوریت ساماندهی کولبری تدوین شده، به دولت پیشنهاد داده بود که:

 1 برای معتقدم شان مطرح شد.ساماندهیحدود سه سال پیش بررسی وضعیت کولبران و »

 ریکولب معاش امرار برای مردمش و است نیامده وجود به آنها در یافتگی توسعه هنوز که استانی

شان که از ردیف بودجه برایتبعیض مثبت یعنی این. شویم قائل مثبت تبعیض باید کنندمی

خود این باال رفتن تالش مردم برای باالتر از میانگین کشوری در نظر بگیریم چراکه خود به 

. دهددرآمدزایی اقتصادی یا برای تامین معاش خانواده آنها را به سمت کارهای پر خطر سوق می

گر ا. یابی فقر در این مناطق الزم استلذا به اعتقاد من برخورد عاقالنه و دقیق با موضوع ریشه

های ست به طرح وزارت کشور و سازمانخواهد نشان دهد به دنبال حل این موضوعات ادولت می

خواهد دیگر توجه نکند زیرا نه تنها جالب توجه نیست بلکه راه به جایی ندارد. قوه مجریه اگر می

ر اگ .کاری انجام دهد بهترین کار این است که یک کارگروه برای حل این موضوع تشکیل دهد

 رد چند استان به لحاظ توسعه یافتگیهای توسعه نیافتگی را نگاه کنید مشاهده خواهید کشاخص

در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند. سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، ایالم و 

ها شغلی هایی هستند که در این زمینه بسیار مشکل دارند و اتفاقا کولبری در آنکرمانشاه استان

ن موضوعات باید تبعیض مثبت قائل شود. یک دولت برای از بین بردن ای. شوداست که انجام می

ها قائل شود تا اتفاقات مثبتی در این مناطق الی دو سال درآمدهای بیشتری برای این بخش
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هایی که تحت عنوان بحث. های پرخطری مانند کولبری بروندبیفتد و مردمش کمتر سراغ شغل

گیرد مورد توجه قرار نمی ه اصالقالنی نیست، موضوع اصلی کشود عساماندهی کولبران مطرح می

این است که کولبری دور از شأن مردم ایران است. دقت کنید اگر با این زاویه به مسئله نگاه 

شی کنیم بخمن نوعی با اصل کولبری مشکل دارم؛ چگونه تحمل می کنیم ساماندهی یعنی چه؟

 که ایمکرده درک را اجتماعی و انسانی مفاهیم آیا جا کنند!شان جابهاز ملتمان بار را با دوش

زاده، )حسین «شان ساماندهی کنیم؟باربری با کوله برای را مردم که زنیممی این از حرف

2/21/2333). 

طرح ساماندهی مبادله در بازارهای مرزی، موضوع ساماندهی کولبری و دستور وزیر کشور درباره از سویی دیگر، 

را مرور ها ها و خبرگزاریروند انتشار اخبار در سایتها بوده است. اگر ها و خبرگزاریموضوع پربازخوردی در سایت

ها بوده است و بیشترین حجم اخبار انتشار اخبار در روزنامهروند تقریبا مشابه بنیم که این روند هم می کنیم،

روند انتشار  1بوده است. در نمودار  ماهدیروزهای یکم  و دوم های خبری در ها و سایتده در خبرگزاریمنتشر ش

 ماه قابل مشاهده است.دی 11آذرماه تا  11ها در بازه زمانی ها و سایتدر خبرگزاریبا محوریت کولبری اخبار 

هاها و خبرگزاری. روند انتشار اخبار در سایت2نمودار  

 

ها بیشترین اخبار را درباره کولبری ها و خبرگزاریماه که سایتدی 1توان کلمات پرتکرار را در روز می 1صویر در ت

اند مشاهده کرد. در این روز وزیر کشور دستوری مبنی بر ساماندهی مبادله در نقاط مرزی صادر کرد منتشر کرده

 اند.جزو کلمات پرتکرار بوده« اناری کردستاستاند»، «ساماندهی مبادله»، «وزیر کشور»رو کلمات و از این
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هاها و سایت. ابرواژگان در نقطه اوج انتشار اخبار در خبرگزاری2تصویر  

 

هماهنگی وجود ندارد و  ی حاکمیتیتوان گفت که بین نهادهابا مرور نظرات رسمی مختلف درباره کولبری، می

نمایندگان مختلف  شود. دولت رویکرد خودش را دارد،رویکرد واحدی در مواجهه با مسئله کولبری دیده نمی

 ارند. دمجلس هریک نظرات خودشان را دارند و مقامات نظامی و امنیتی و قضایی نیز در مسیری متفاوت گام برمی

 بندی کرد:توان در چهار دسته جمععمده این نظرات را می

 مبتنی بر ساماندهی معابر مرزی است.عمدتا رویکرد دولت که  -

ه توان گفت کشود اما میرویکرد قضایی و امنیتی که اگرچه در موضوع مرگ کولبران در آذرماه دیده نمی -

 اش در همین گزارش )نظر معاون امنیتی وزیر کشور( قابل مشاهده است.همچنان وجود دارد و نمونه

خالفت با نیافته و متوسعهرویکرد برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تبعیض مثبت قایل شدن برای مناطق  -

 طرح ساماندهی کولبران.

کولبران و های مرزی که خواستار به رسمیت شناخته شدن رویکرد برخی دیگر از نمایندگان استان -

 بازگشایی مرزها هستند.

ن در میاهای رسمی اشاره کرد. نخست آنکه توان به چند نکته هم درباره بازنمایی رسانهپایان این بخش میدر 

ین اند. همچنطلبان واکنش بیشتری نسبت به موضوع کولبری نشان دادههای نزدیک به اصالحها، رسانهوزنامهر

 های خارجهای داخلی بسیار بیشتر از رسانهدهد که اوال رسانههای نیز نشان میها و خبرگزاریهای سایتبررسی

طلبی های نزدیک به دولت و جریان اصالحخبرگزاری اند و ثانیا باز هماز کشور روی موضوع کولبری تمرکز داشته
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 دهد که از میان ده سایت و خبرگزارینشان می 3اند. نمودار بیشتر از طیف مقابلشان به این موضوع توجه نشان داده

ری بانتشار اخبار با موضوع کولدر صدر « ایلنا»و « ایرنا»، «ایسنا»در بازه زمانی مدنظر این گزارش، سه خبرگزاری 

های خبری مشهور خارج در رتبه پنجم این نمودار قرار گرفته است. از میان سایت« فارس»قرار دارند و خبرگزاری 

شود که آن هم در رتبه دهم این نمودار قرار گرفته است. این موضوع نشان دیده می« رادیو فردا»از کشور نیز تنها 

های منتقد دولت و نیز مخالف حاکمیت قرار داشته، اما در این دهد که اگرچه کولبری همواره مورد توجه رسانهمی

توان اند و میهای داخلی نزدیک به دولت توجه بیشتری به اخبار مرگ کولبران داشتهبازه زمانی مشخص، رسانه

 ای اجتماعی مدنظر بوده استهای رسمی کولبری بیش از هرچیز به عنوان مسئلهنتیجه گرفت که در فضای رسانه

اند. در حمله به دولت استفاده کردههای منتقد دولت از آن به عنوان ابزاری برای هرچند که در مواردی رسانه

 اند. ها بیشترین اخبار را درباره کولبری به چاپ رساندهتوان مشاهده کرد که کدام روزنامهنیز می 4نمودار 

هایها و خبرگزار. ناشران با بیشترین اخبار در سایت3نمودار  
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 های چاپی. ناشران با بیشترین اخبار در رسانه4نمودار 

 

 

دیگر ها با موضوع کولبری را از یک جهت ها و خبرگزاریاخبار و مطالب منتشر شده در سایتما در این گزارش، 

ر که طواساس، آنایم. بر این بندی کردهایم و به طور نسبتا دقیقی این مطالب را دستههم مورد بررسی قرار داده

ه اند در خوشماه منتشر شدهقابل مشاهده است، بیشترین اخباری که با موضوع کولبری در طول یک 1در نمودار 

هایی با موضوعات کلی مربوط گیرند و پس از آن به ترتیب این اخبار در خوشهقرار می« سیاسی»مربوط به حوزه 

ران الت کولبیاند. تکرار اخباری مربوط به میزان تحصجای گرفته« علوم اجتماعی»و « دولت»، «علم و فناوری»به 

بنیان در مناطق مرزی و محروم باعث شده تا بخشی از اخبار مربوط به کولبری های دانشو همچنین ایجاد شرکت

بندی نیز به دلیل اخباری است که با موضوع موضوع ورزش در این خوشه در دسته علم و فناوری جای بگیرند.

توجه است که درصد باالیی از تمام اخبار و ای قابلاما این نکته ورزشکار بودن برخی از کولبران منتشر شده است.

وم سته علها منتشر شده در دها و خبرگزاریهایی که در طول یکماه با موضوع کولبری در سایتمطالب و تحلیل

 .اجتماعی قرار گرفته است
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ها ها و خبرگزاریبندی مطالب سایت. خوشه5نمودار   

 

 

 های کارشناسان و متخصصینها و تحلیلتوصیف واکنش

 پذیرش در شرایط تحریمی یا ضرورت سیاستگذاری اجتماعی؟ کولبری:

دسته کلی مورد  3ها و نظرات کارشناسان و متخصصان درباره موضوع کولبری را میتوان در ها، تحلیلواکنش

 بررسی قرار داد: 

 متفاوت ازهای متخصصان و کارشناسان درباره موضوع کولبری گیرینظرات و موضعنخست باید گفت که 

که  شناسان و اقتصاددانانی. به عبارتی، آن دسته از جامعهنیستهای کلی آنها درباره دیگر مسایل اجتماعی دیدگاه

ساز ریای از روندهای نابرابدهبا مسئله کولبری نیز به عنوان زایدر ایران هستند، منتقد اقتصاد سیاسی نابرابری 

ای مثل کولبری را نتیجه شوند. به بیان دیگر، کارشناسان حوزه رفاه و اقتصاددانان نهادگرا پدیدهمواجه می

عه تاکید زیادی نیز بر توسدانند. البته آنها در مورد مشخص کولبری، های مرزی میهای اقتصادی در استانسیاست

ای نامتوازن بوده است که در آن هیچ نامتوازن دارند و معتقدند که برنامه توسعه در ایران از آغاز تا امروز توسعه

رسد که دارای های مرزی نشده است. این یک رویکرد مهم در موضوع کولبری است و به نظر میتوجهی به استان

 راهکاری مشخص و معین هم هست.

 شود، رویکری است که اگرچهها و نظرات کارشناسان درباره موضوع کولبری دیده میرویکرد دیگری که در تحلیل

حال آن را به عنوان یک واقعیت داند، اما در عینهای مرزی میکولبری را نتیجه شرایط نامساعد اقتصادی در استان
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عبارتی قانونمند کردن فرایند کولبری است. این نوع  پذیرد و خواستار به رسمیت شناخته شدن کولبری یا بهمی

و های بازرگانی ایران و عراق و ایران به طور مشخص در نظرات روسای اتاقدر مورد موضوع این گزارش، نگاه، 

 ترکیه قابل ردیابی است. این رویکرد خواستار این است که:

 کولبران در چارچوب قوانین ساماندهی شوند.  -

 میت شناخته شوند.کولبران به رس -

 رو است استفاده شود.قتصاد کشور با تحریم روبهاز پتانسیل کولبران در وضعیتی که ا -

بیان  مخالف دولت فعلیآید که توسط بخشی از اقتصاددانان و کارشناسان رویکرد سومی نیز در اینجا به چشم می

ت که توان گفها می. با بررسی این دیدگاهدانندشده است که کولبری را در نهایت محصول عملکرد دولت فعلی می

واقعیت های سیاسی مشهود است و اگرچه برخی از انتقادات آنها صحیح است اما گیریجا منافع و جهتدر این

صرفا به یک دولت خاص محدود نیست و نتیجه روندی است که در طول چند دهه وجود این است که کولبری 

 داشته است.

اسان و ای از نظرات کارشنچکیده 1در جدول  رویکرد بپردازیم، سهپیش از آنکه به بررسی و تحلیل بیشتر این 

 رویم.تر به سراغ سه رویکرد فوق میکنیم و سپس به طور جزییمتخصصان را مرور می

 

 . نظرات کارشناسان درباره موضوع کولبری2جدول 
تاریخ   نام رسانه چکیده نظرات نام کارشناسان

 انتشار

گسترده و عظیمی وجود  بیکاریدر مناطق مرزی  فرشید یزدانی

های زیادی از پس تامین دارد که به تبع آن خانواده

آیند و مجبور به روی آوردن حداقل معاش خود برنمی

شوند. این بری میبه مشاغلی چون کولبری و سوخت

های محرومی مثل کرمانشاه که نرخ پدیده در استان

 در مناطق محروم نیز .بیکاری باالیی دارد، بیشتر است

بیکاران مجبور به گذران زندگی هستند؛ بنابراین در 

بسیاری از این مناطق نوجوانانشان را به اشتغال 

طبق آمار اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه  .دارندوامی

 3/21/2333 ایلنا
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درصد کودکان بعد از مقطع  41اجتماعی بیش از 

راهنمایی در سیستان و بلوچستان ترک تحصیل 

 فقرکان کنند. علت ترک تحصیل این کودمی

هاست که آنها را خیلی زود به چرخه کار وارد خانواده

کند و اغلب به علت بیکاری گسترده در این می

شوند به مشاغل کاذبی چون ها، مجبور میاستان

در حال حاضر  .بری و کولبری روی بیاورندسوخت

برای مبارزه با پدیده کولبری و فقر در مناطق مرزی 

آمیز و بگیر و ببند، راهکار تهای خشونبه غیر از روش

یک زمانی مجلس شورای  درستی ارائه نشده است.

اسالمی درخصوص کولبری، به دنبال قانونی بود تا به 

 ایآنان تیراندازی نشود. این برخورد قطعاً حل ریشه

های ما، امسال طبق بررسی .پدیده کولبری نیست

ز وط اکولبر در اثر تیراندازی، سرما و سق 71نزدیک به 

ایجاد اشتغال و  .ها زخمی و کشته شدندارتفاعات کوه

ترین راهکار های فقیر مرزنشین مهمحمایت از خانواده

اشتغال این  برای مبارزه با پدیده کولبری است.

ها با هزینه کم تامین خواهد شد. آنها برای خانواده

کنند. درآمدشان هم نهایتاً حداقل معاش خود کار می

هزار تومان است که بسیار ناچیز  111ون و تا یک میلی

های درمانی، معیشتی، تحصیلی و حمایت .است

ها باید وجود داشته باشد اما برای این خانواده مسکن

ای برای این مسئله درنظر گام اول این است که بودجه

 .گرفته شود

 اسحاقیحیی آل

)رئیس اتاق بازرگانی 

 ایران و عراق(

شرایط مرزنشینان از شهرهای جنوبی تا مناطق بانه 

ها و هایی همچون نوع اقتصاد، محدودهو... در حوزه

 بنابراین است متفاوت  هایشان بسیارضرورت

رد. دا جامعی هایسیاست به نیاز شرایط این ساماندهی

لنجی قانون و در حال حاضر تجارت مرزی و شیوه ته

هم وزارت کشور،  تاریخچه دارد. درباره کولبری

 24/21/2333 ایلنا
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تهمیداتی را در نظر گرفت اما در عمل نتوانستند این 

کولبری جزو اقتصاد و . تمهیدات را اجرایی کنند

ی توان زندگو نمی زندگی ساکنان این منطقه است

آنها را نفی کرد. ساماندهی کولبری در چارچوب قوانین 

پذیر است و برخوردهای تند افراط و تفریطی امکان

کولبری زندگی . شودتر شدن شرایط میباعث سخت

کند هر چند که حداقل سود مردم منطقه را اداره می

شود و در بخش کولبری لوازم نصیب کولبران می

 برند. از این رواصلی را تهران نشینان میخانگی سود 

در ساماندهی کولبری به بحث عدالت توجه جدی 

 د. خواهد ش

 رضا کامی

رئیس اتاق بازرگانی )

 (ایران و ترکیه

های متمادی است که در کشور فعالیت کولبران سال

ای، این افراد به رسمیت کنند و در هیچ دورهمی

این گروه این در حالی است که . شناخته نشدند

 نیازمند به رسمیت شناخته شدن هستند.

های مختلف با فعالیت کولبران مخالفت شد و سال

بارها ممنوعیت واردات کاال از سوی آنها پیگیری شد 

بینیم که فعالیت کولبران های مختلف میاما در سال

متوقف نشد. در این برهه زمانی که کشور با تحریم 

توان از پتانسیل کولبران هم بهره برد، رو است میروبه

به این منظور نیست که کولبران، کاالها را بر این البته 

دوش خود حمل کنند، بلکه اعتقاد داریم که دولت در 

 .فعالیت کند جهت توسعه مرزنشینان

کولبران همان مرزنشینان هستند اما با وجود آنکه 

حدودی آزاد شده و واردات کاال توسط مرزنشینان تا 

تنها محدودیت حجم واردات وجود دارد، کولبران از 

 .کننداین تجارت مرزنشینی استقبال نمی

بر این اساس ابتدا باید دید که چرا کولبران به سمت 

روند؟ چرا شیوه کولبری با تجارت مرزنشینی نمی

های زیادی که دارد بیشتر مورد استقبال وجود ریسک

 2/21/2333 ایران
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 گیرد؟قرار می

رسد وضعیت کولبران و تجارت به این شکل نظر میبه

صورت دقیق مورد بررسی کارشناسان و دولت باید به

صورت قرار گیرد تا بتوان مشکالت این حوزه را به

ای حل کرد. کولبران از قوانین سخت و ریشه

کنند و اعتقاد دارند های متعدد صحبت میبوروکراسی

واند مشکالت تکه تجارت از طریق مرزنشینی نمی

رو کولبران خواهان معیشتی آنها را حل کند. از این

 .تسهیل امور و عبور از قوانین دست و پا گیر هستند

بهترین راهکار برای ایجاد اشتغال و رسد نظر میبه

فعالیت کولبران آزادسازی واردات برخی از کاالها برای 

بدین جهت آنها  شود.آنهاست که در کشور تولید نمی

کننده توانند در شرایط تحریمی بهترین کمکمی

 .اقتصاد کشور باشند

ایم که اگر فقط یک میلیارد ما به دولت پیشنهاد کرده الیاس نادران

دالر از حجم قاچاق کاال را مدیریت کند و برای 

گذاری ایجاد اشتغال رسمی برای صد سرمایه

 دص شغل هر برای اینکه فرض به کند خرج کولبر هزار

 رفع کولبری مشکل باشد نیاز هم تومان میلیون

 هزار در یک از کولبران متاسفانه شود.می

 شغل باید آنها برندنمی سهم هم کولبری اقتصاد

. نندک تجربه خطریبی زندگی و باشند داشته آبرومند

کند.  رکا چه کولبر رودمی باال مرتب بیکاری نرخ وقتی

ها رکود روحانی با سرکوب قیمتدر دور اول دولت 

های ظالمانه از طرف دیگر شدیدی ایجاد شد و تحریم

ها به مشکالت اضافه شد در حالی که اگر سیاست

اصالح نشود و عالج کار آنها شود بحران پشت 

م ای حل کنیباید مسائل را ریشهشود. می ایجاد  بحران

و به این دغدغه برسیم که با فوریت مسائل را حل 

اقتصاد شود.  انجام کولبری کنیم و عالج قطعی

خواری و فساد در کشور توسط زیرزمینی و رانت

 7/21/2333 فارس
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نهادهای سیاسی مرتبط با دولت منجر به این شده 

و برخی از مردم و ایم است که دچار دوگانگی شده

گذاران به دنبال بری و برخی از سرمایهجوانان به کول

. طراف هستندگذاری در کشورهای امشتری و سرمایه

های خود را به گذاریباید دولت و مجلس سیاست

نحوی انجام دهند که اقتصاد در یک محیط امن به 

فعالیت خود ادامه دهد و پرداخت مالیات به نحو 

مناسبی صورت گیرد تا کارآفرینی در کشور شفاف و 

 . پسخواری و فساد و قاچاق کاال ارتزاق نشوداز رانت

 باید یک اتفاق انقالبی رخ دهدم که کنهم تاکید می باز

 هر .بری و اشتغال در کشور حل شودتا مشکل کوله

بر روی کاالها ببندند یا از  را رسمی مسیرهای وقت

هایی در داخل ایجاد شود و ناحیه دولت محدودیت

سازوکارهای حمل و نقل و اقتصاد مرزی سازماندهی 

رح طافتد. می اتفاق کولبری تی مانندنشود، مشکال

آماده شده و قابل  231۲از سال  آمایش سرزمین

اجرا است. چندین بار خواهش کردیم که این طرح در 

مجلس تصویب شود و حداقل در سطحی که الزم است 

های در کشور اجرایی شود. در این طرح همه ظرفیت

های ها و رویکردهای آنها در حوزههمه استان

کشاورزی و صنعتی و... مشخص است، اما علتی که 

این طرح اجرایی نشده است، این است که تاکنون 

هایی ها نگاه روزمره به مسائل دارند و به طرحدولت

 .کنندمانند آمایش سرزمین توجهی نمی

سید امیر 

سیاح)کارشناس 

 اقتصادی(

د شبه درستی اجرا می مبارزه با قاچاق کاالقانون اگر 

مضحک است االن پدیده کولبری وجود نداشت و این 

هنوز با  31گذاری در سال با وجود قانون 33که سال 

چنین پدیده زشتی در اقتصاد روبرو باشیم و ما باید 

گویند تا مشکل ای در دولت میعدهم. خجالت بکشی

 و شودنمی حل اقتصاد مشکل نشود حل ما با دنیا

در  یم.کننگاه می که است کولبری سیاست این نتیجه

کیهان و 

 جوان

7/21/2333 
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انند توبا سوادی هستند که بالقوه می هایکولبران آدم

ند اندازی کنکارآفرین باشند، کسب و کار و شرکت راه

اشتغال ایجاد کنند اما رویکرد دولت این است که و 

پنج د. مجوز کسب و کار ندهند و آنها را اذیت کنن

اقتصاد کولبری عبارت اقدام الزم برای کنار گذاشتن 

توسعه تولید مبتنی بر : نخست اینکه راهبرد است از

انجام شود، اما متاسفانه در حال حاضر  آمایش سرزمین

شود بدون اینکه مشخص پاشی میتنها اقدام به وام

ته هایی به کار گرفدر چه بخش شود این تسهیالت باید

هم  های نامولدهایی از بخشمالیاتدوم اینکه  د.شو

درت با ق مبارزه با قاچاقگرفته شود. سوم اینکه قانون 

اجرایی شود. چهارم رفتار حکومت باید اصالح شود. 

در  برای همه یکسان شرایط مجوزها راحکومت باید 

 طور نباشد که کسانی این مجوزها رانظر بگیرد و این

 در اختیار بگیرند و به دیگران حق استفاده از آن را

جود و هدایت اعتباری و تامین مالیپنجم اینکه  ند.نده

 داشته باشد. 

محمدرضا 

حسینی)کارشناس 

 اقتصادی(

راهکارهای مشخصی برای حل مشکالت اقتصادی 

کشور وجود دارد، این راهکارها به دولت ارائه شده 

ای ها برپس از بازگشت تحریم است، اما دولت از فرصت

اصالح ساختار اقتصاد استفاده نکرد و پس از این هم 

با وجود آنکه رویکردهای مدونی . قصد تغییر رویه ندارد

برای اصالح ساختار اقتصاد داریم، اما دولت خود 

اصالح نظام مالیاتی، اصالح  .ای در این باره ندارداراده

نظام انرژی، اصالح محیط کسب و کار، اصالح نظام 

که  از مواردی استریزی و اصالح نظام بانکی بودجه

اصالح محیط کسب و کار . باید مورد توجه باشد

هر  .مستقیما با اقتصاد خرد و کولبری در ارتباط است

سال دولت در بودجه خود قوانین کشور را تغییر 

هد و فعال کسب و کار عمالً با راهبردی دمی

عدم دسترسی شفاف و  .شودغیرمشخص مواجه می

 7/21/2333 فارس
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آسان به منابع تأمین مالی از دیگر مشکالت است، 

دسترسی به منابع بانکی ساده نیست، انواع 

های سود باال، قراردادهای مبهم و... ها، نرخنامهضمانت

 خواهد وارد کسب و کارشود کسی که میسبب می

 .خرد شود، با مانع مواجه شود

مجتبی 

توانگر)پژوهشگر 

 اقتصاد انرژی(

فروشی است و در حوزه این دولت معتقد به خام

کند، در حالی که اگر پاالیشگاه و فرآورده ورود نمی

زایی مناسب و ها احداث شود، اشتغالپتروپاالیشگاه

حاکم بر دولت  تفکر 34تا  7۲از سالهای  .فراوانی دارد

 احداث پاالیشگاهی و بود فروشیخام و وزارت نفت

زی ساتاکنون هم اتفاقی در پاالیشگاه 31از سال  .نشد

فروشی رخ نداده است و همه اینها نشان از تفکر خام

 از ناشی کولبرها وضعیت کنونی در. آقایان دارد

 ایجاد بغرنجی وضعیت و است دولت ضعیف عملکرد

 هستند مجبور ما وطنانهم از ایعده که است شده

باید ترمز دولت را شوند.  کولبر معاش، امرار برای

های دولت آب بریزیم و آنها بکشیم و باید روی زشتی

میلیون ایرانی  31این دولت آرزو دارد را از بین ببریم؛ 

 راهکارهای با امیدواریم که شوند کولبر میلیون 31

 ققمح آرزویشان این و بکشیم را دولت ترمز اقتصادی

ای دهکه ع زایی کشور فراهم نیستاشتغالبستر نشود. 

 ورود هاحوزه این در شوندمی مجبور ما وطناناز هم

بری و رفع آن قابل بررسی است، اما مشکل کولهکنند. 

 . ددهتفکر حاکم بر دولت اجازه رفع این مشکل را نمی

 7/21/2333 فارس

یکی از  فقدان زمینه شغلیای به دلیل عده سعید معیدفر

ها را برای کسب درآمد انتخاب ترین راهخطرناک

نگاهی به آمارهای رسمی کنند؛ کولبری. اگر نیممی

های بیندازید متوجه خواهید شد که مردمان استان

محروم همجوار مرزی از جنوب تا غرب کشور با مساله 

این  .کنندمیقاچاق انسان و کاال دست و پنجه نرم 

ها با توجه به اینکه اقتصاد ضعیفی دارند اما رشد استان

 جهان

 صنعت

31/3/2333 
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های دیگر دارند. جمعیت بیشتری نسبت به استان

زمانی که ورودی نیروی انسانی در یک منطقه بیشتر 

شود به همان نسبت وضعیت رفاهی آنان فقیرتر 

رو است؛ بهامروزه کشور با مشکالت جدی رو .شودمی

بلوچستان، هرمزگان، واز سمت جنوب استان سیستان

خوزستان و غرب ایالم، کرمانشاه و کردستان افراد برای 

تامین امرار معاش خود دست به کارهای پرخطر مانند 

زنند زیرا آنها نزدیک مرز قاچاق کاال و حتی انسان می

ه و نزدیکی ب محروم بودنان هستند و ویژگی اصلی آن

 . مرز کشورهای پرخطر همسایه است

و  هبسیار پایین بود توسعهدر  ی مرزیهاسهم استان حسین راغفر

 رکورد پایینبه هر شاخصی در توسعه که بنگریم، 

به وضوح قابل رویت است. اجرا های مرزی استان

نشدن تعهدات حاکمیت نسبت به مناطق مرزی باعث 

ای که در این مناطق شد. فقر گستردهفقر افزایش 

ها ها بود و گویا مردم در این استانبیش از سایر استان

اند. همین رویکرد هم بستر به حال خود رها شده

های کولبری آن هم با این میزان باال را در استان

در صورتی که رویکرد حاکمیت  .مشخصی ایجاد کرد

های اقتصادی تغییر نکند، قطعاً در حوزه سیاست

شود. از سوی دیگر، اوضاع در این مناطق بدتر هم می

 33ماه باز باید منتظر اتفاقاتی همچون اعتراضات آبان

باشیم چون مردم دیگر راهی جز اعتراض پیش روی 

ی اضات هم خطر و تهدیدبینند. این اعترخود نمی

 ت. جدی برای وحدت سرزمینی کشور اس

 اعتماد

 آنالین

2۲/22/2333 

هزار نفر از شهروندان کردستان در حال حاضر، 21  احسان هوشمند

معاش خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از مرز 

هزار خانوار به مرز نیاز  11کنند. بیش از تامین می

دارند. اگر به این استان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و 

سیستان و بلوچستان را هم اضافه کنیم، تعداد 

 اعتماد

 آنالین

2۲/22/2333 
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کنند به ذران زندگی میشهروندانی که از این راه گ

ها رسد. پرواضح است که در این سالهزار هم می 211

ها نبوده است و فقدان افراد گیریدانش پایه تصمیم

کرده و متخصص در امور مختلف در دانا و تحصیل

شود. تا زمانی هم به شدت حس می هاگذاریسیاست

 ز نکند اینکه دانش جای خود را در میان سیاسیون با

 ت. ال ادامه خواهد داشرو

قبل از هرچیز باید تالش کنیم تا با نگاه علمی و از  پسندکامل دل

شناسیِ توسعه، پدیده کولبری و مشکل منظر جامعه

کولبران را نه به عنوان یک موضوع قومیتی، بلکه 

پیامد توسعه ای در نظر بگیریم که همچون مساله

 .است ای، به ویژه در مناطق مرزیمنطقهنامتوازن 

واقعیت این است که مناطق مرزی از نقاط حساس و 

قوه های بالناتوانیروند؛ استراتژیک کشور به شمار می

در تولید، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم 

ترین مشخصه ، عمدهدسترسی به نیازهای اولیه

نه را برای اجتماعی این مناطق است که زمی-اقتصادی

هایی چون مهاجرت، قاچاق کاال معضالت و نابسامانی

بری امروز کو .و غیره در این مناطق فراهم آورده است

از حالت یک مسئله اقتصادی خارج شده و به یک 

 به. است شده بدل فرهنگی-جهان اجتماعی-زیست

-زیست چنین در زندگی خواهان کسی رسدنمی نظر

 نوانع به کولبری برچسب از کولبری یا و باشد جهانی

 . ی راضی باشداقتصاد-اجتماعی هویت یک

 11/3/2333 ایرنا

وری و تخصیص امکانات های پیلهتعاونیسازی فعال کارصالح نقره

ی هاهای اشتغال خرد و ارتقای ظرفیتای و وامبیمه

جاد و ای آفرینیاشتغال اقتصادی مرزی و بسترهای

و  گذاری اجتماعیسیاستصنعت در مناطق مرزی در 

مین حقوق ریزی عمومی ویژه به منظور تضبرنامه

های توزیع عادالنه امکانات رفاهی مرزنشینان و فرصت

و عدم تمرکزگرایی و واگذاری امور به مناطق و استفاده 

 21/21/2333 شرق
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 231ماده از تسهیالت صندوق توسعه ملی و توجه به 

طق ا، با رویکرد تبعیض مثبت نسبت به منبرنامه توسعه

مع برای مناطق مرزی محروم یک برنامه اقدام جا

 د. قلمداد می شو

 

نظرات اقتصاددانان و کارشناسانی مثل حسین راغفر و فرشید قابل مشاهده است،  1بر اساس آنچه در جدول 

گذاری سیاست برگیرد. این رویکرد که میتوان گفت آن اشاره شد جای میبه تر یزدانی در رویکرد اولی که پیش

 اساسا خود واژه کولبری تاکید دارد،های مرزی سامان اقتصادی در استاناجتماعی و مداخله دولت در وضعیت نابه

 :معتقد است که داند وبه لحاظ اجتماعی مذموم می را

 میز با موضوع کولبری نداشته است.ردهای قهرآتاکنون هیچ راهکار مشخصی به جز برخوحاکمیت  -

سر بر له مسئو  ی و روبنایی استهایی نظیر ساماندهی کولبران یا ممنوعیت شلیک به کولبران ناکافطرح -

 های مرزی است.ای مسئله کولبران و به طور کلی رفع محرومیت از استانضرورت حل ریشه

 .اندتوان گفت که به حال خود رها شدهاند و میسعه داشتههای توهای مرزی سهمی ناچیز در برنامهاستان -

هایی مثل کولبری شده است باید دچار تغییرات گیری پدیدهاقتصاد سیاسی نابرابری که منجر به شکل -

 ساختاری و اساسی شود.

توان در دو نکته اساسی خالصه کرد. نخست اینکه با تغییر این رویکرد برای رفع مسئله کولبری را هم می راهکار

های مرزی باشیم و از سوی دیگر ضروری سو باید به دنبال ایجاد اشتغال در استاناز یک روندهای فقرزای اقتصاد،

کند و این حمایت باید در قالب  عملرزی است که دولت به وظیفه خود در حمایت از محرومان استان های م

 های درمانی، معیشتی، تحصیلی و مسکن باشد.حمایت

ی های بازرگاناقتصاد لیبرالی دانست که در نظرات روسای اتاقتوان آن را رویکرد اما رویکرد دوم که به نوعی می

از سوی دیگر معتقد است که این کار فرسا و دشوار است اما پذیرد که کولبری کاری طاقتبازتاب دارد، اگرچه می

رو معتقد است به جای آنکه با کولبران برخورد قهری های مرزی دارد و از اینهای استانریشه در فرهنگ و سنت

کنیم یا به دنبال ایجاد شرایطی برای از میان بردن کولبری باشیم، باید آن را بپذیریم و فراتر از آن به دنبال تسهیل 

توان در چارچوب قوانین به کولبری رسمیت بخشید یا به ی باشیم. این رویکرد معتقد است که میفرایند کولبر

عبارتی آن را ساماندهی کرد و راهکارش نیز مبتنی بر آزادسازی واردات برخی از کاالها توسط کولبران است. این 

 برای فرار از تحریم استفاده کند.ران خواهد در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد از پتانسیل کولبرویکرد می
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اگرچه بر محورهایی مثل هایی مثل نادران و محمدرضا حسینی قابل ردیابی است، رویکرد سوم که در نظرات چهره

رسد که در عمل فاقد راهکاری مشخص برای کند، اما به نظر میطرح آمایش سرزمین و مبارزه با قاچاق تاکید می

 یشتر در قالب شعارهایی سیاسی به دنبال منافع حزبی و جناحی است.مسئله کولبری است و ب

 ها و نظرات جامعهها و تحلیلتوصیف واکنش

دهد، اما مرگ دو برادر جوان ها است که به دالیل مختلف رخ میگرچه مرگ کولبران اتفاقی تازه نیست و سال

رسد این موضوع بیش از هرچیز به نحوه مرگ ر میای با واکنش جامعه روبرو شد که به نظسابقهطور کمکولبر به

 مربوط است.  2333کولبران در آذرماه 

فعاالن سیاسی و اقشار مختلف اجتماعی به مرگ  ،های مشهوری تعداد زیادی از چهرههای غیر رسمدر فضای رسانه

تاثیر تحت مرگ کولبران کامالتوان گفت فضای توییتر و تلگرام در روزهای پس از کولبران واکنش نشان دادند و می

 این واقعه بوده است.

توییت و  ۲4417با  مجموعگزارش، ما در این دهد که در بازه زمانی مورد نظر نشان می ی ما در توییترهابررسی

بوده و بقیه به  22121ها اند و از این میان سهم توییتکاربر ارسال شده ۲133ایم که توسط روبرو بوده ریتوییت

دهد که بوده است. این اعداد نشان می 23111413ها مربوط بوده است. همچنین تعداد کل بازدیدها ریتوییت

ها و تعداد ها و ریتوییتاولیه تعداد توییتاطالعات  3جدول اند. در کاربران در بازنشر موضوع تالش زیادی کرده

 ها قابل مشاهده است.ها و پاسخالیک

 

 

 ها با موضوع کولبری. اطالعات آماری تویییت3جدول 

تعداد  تعداد توییت

 ریتوییت

 کل بازدید تعداد پاسخ تعداد الیک تعداد کاربران تعداد کل

22121 13421 ۲4417 ۲133 31۲3۲۲ 22112 23111413 
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با موضوع کولبری اوجی سه روزه را پشت سر گذاشته  روند انتشار توییتدهد که توییتر نشان میمان در هایبررسی

ند حال کولبری تا چشوند با اینو سپس کاهش یافته است. در توییتر موضوعات با سرعت زیادی جانشین هم می

طور ها را با موضوع کولبری مشاهده کرد. همانتوان روند انتشار توییتمی ۲در نمودار  روز مورد بحث بوده است.

 ها بوده است.دسامبر(، نقطه اوج توییت 12آذرماه ) 31 در نمودار مشخص است،

. روند ارسال توییت با موضوع کولبری6نمودار   

 

 

 4استفاده شده است. در جدول  توییت 27113 درهشتگ واحد  1111، در مجموع از این گزارشدر بازه زمانی 

به « رکولب»های تکراری مثل کنیم. هشتگاند مشاهده میهایی که بیشترین استفاده را داشتهتعدادی از هشتگ

 اند.نوشته شده مثال فارسی و عربی، چند شکل،

 

 های استفاده شده با موضوع کولبری. هشتگ4جدول 

هاهشتگ  تعداد استفاده  

 33۲2  کولبر

 2171  کولبر

 241۲  غربگرایی_عاقبت

 2133  خسروی_فرهاد

 313  دی_پنجم_ما_وعده
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 173  خسروی_آزاد

 142  کولبران

 131  ایران

 132  مریوان

 122  فرهادخسروی

 231  کولبری

 2۲1  سراسری_اعتراضات

 213  کردستان

 214  کرده_مشت_دستاشو

 37  نان

 3۲  یلدا

 31  فرهاد

IranProtests  34 

 ۲7  _فرهاد

 ۲4  سقز

 ۲1  ماه_دی_پنجم

 13  مهدی_امام_فرستاده_الحسن_احمد

 13  کورد

 17  فقر

Iran  12 

 41  فتوحی_عثمان

 42  کردستان

 42  سردشت

 33  رای_بی_رای

 37  آزادخسروی

 3۲  پیروزی_تا_قیام

 3۲  کرد

 3۲  روحانی

 3۲  آزاد

 31  اسالمی_جمهوری_تمامیت_و_کلیت_بر_مرگ

 

، انددر بازه زمانی مدنظر ما داشتهبا موضوع کولبری  های مرتبطن استفاده را در توییتهایی که بیشتریهشتگ

با روندی شتابان وجه اعتراضی و سیاسی پیدا کرده و از ابراز همدردی  د که مرگ کولبران در آذرماهندهنشان می

های تند سیاسی در مواجهه با ساختار سیاسی رفته و با موضوعات و غم ناشی از این مسئله، به سمت ابراز واکنش

رده است. در ماه و اتفاقات رخ داده در ماهشهر پیوند خوشدگان آبانماه، چهلم کشتهدیگری مثل اعتراضات آبان

دستاشو مشت »، «اعتراضات سراسری»، «ماهوعده ما پنجم دی»هایی نظیر شود که هشتگمشاهده می 3جدول 
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 «دستاشو مشت کرده»ماه و مرگ کولبران شکل گرفته است. پیوند اعتراضات آبان از« IranProtests »و  «کرده

بر جوان در عکسی که پس از مرگش منتشر شد و مشت شده کول ای است به دستای نمادین هم اشارهبه گونه

ماه منتشر شد و آن نیز در نوع ای که پس از اعتراضات آبانای است به ترانهاشاره همبازخوردهای زیادی داشت و 

های پرتکرار هم به انتخابات و مخالفت با کلیت ساختار سیاسی خود بازخوردی وسیعی داشت. اما برخی از هشتگ

مرگ بر کلیت و تمامیت جمهوری »و « قیام تا پیروزی» ،«رای بی رای»های ند و برای مثال هشتگامربوط بوده

 بازتابی از این موضوع است.« اسالمی

بری های منتشر شده در موضوع کولتوییتهای پربازدید و به اصطالح تاپهای پرتکرار، به سراغ توییتاگر از هشتگ

ضوعی به عنوان مورا گرفت که موضوع مرگ کولبران در فضای غیررسمی بیشتر توان این نتیجه برویم، باز هم می

سیاسی برای انتقاد یا اعتراض به ساختار سیاسی مطرح بوده است. رضا پهلوی که امروز تقریبا درباره هر موضوعی 

ه بازخورد را پردازد، در موضوع کولبری هم نظرش را در توییتر مطرح کرده و بیشترین میزان ببه اظهارنظر می

 433321به لحاظ میزان بازدید به رضا پهلوی با  موثرترین توییت در بازه زمانی مورد نظر ما،است.  دست آورده

 موثرترین کاربران توییتر با موضوع کولبری قابل مشاهده است. 7بازدید تعلق دارد. در نمودار 

 

 

 

 

 

 

 بازدید. موثرترین کاربران توییتر براساس میزان 7نمودار
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کنندگان وجود دارد و از میان توییتدهد که در موضوع کولبری به لحاظ کمی تنوع زیادی در نشان می 7نمودار 

های مشهور سینمایی و همچنین بخشی از مردم درگیر ماجرا در های مختلف تا چهرههای سیاسی با گرایشچهره

 اند. ظهارنظر کرده( درباره این موضوع اHozak71کردستان )با نام کاربری 

 ها با موضوع کولبری قابل مشاهده است.توییتمتن برخی تاپ 1در جدول  

 هاتوییتتاپ . متن برخی5جدول 
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 متن توییت عنوان اکانت

PahlaviReza هاولی حقوق گرفتن نادیده و عدالتیبی یادآور مریوان، در کولبر نوجوانان باختن جان 

 من، محروم و کوشسخت میهنانهم .است میهن غاصبان سوی از مانمرزنشین وطنانهم

 سیرم این در همه ما. نیستید تنها بخشرهایی تالش این در شما و ستیکی ما درد بدانید

 .است من دیرینه خواست شما آسایش. هستیم هم با
AfsharMahnaz هیس ! 

 میزنند فریاد ها مُرده

 کولبر#

Hozak71 چیزی نه دکتر نه مهندس نه پولدارم نه من 

  ندارم هم قیافه من

 .نکنید مسخرم جامعه مثل که کردم اینجوری اواتارم عکس

  نندازید بهم تیکه  و کنایه و حرف هاممعلم مثل 
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ها در موضوع کولبری یا در لحظه وقوع اتفاق توییتآید، این است که تاپبرمی 4ها در جدول چه از متن توییتآن

کننده بوده است و یا در مواردی هدفی دیگر را دنبال اند، یا صرفا بازتابی از احساس توییتارسال شده و داغ شده

تن با پرداختوان گفت که این هر دو پور و نیز رضا پهلوی میهای وحید یامینکرده است. مثال در مورد توییتمی

توان گفت که موضوع مرگ کولبران به دلیل حجم اند. به هرحال میبه موضوع کولبری هدفی دیگر را نشانه رفته

 هایی که در پی داشته باعث شده تا افراد مختلف با دالیل و اهداف مختلف به آن بپردازند. زیادی از واکنش

 طبیقای، با سرعتی زیاد به سمت ها در فضای غیررسمی رسانهتر اشاره شد که سیر انتشار نظرها و واکنششپی

ی هاهایی که توسط برخی چهرهشدن و مخالفت با ساختار سیاسی میل داشته است. این گزاره در مورد توییت

ها شود. یکی از این نمونهری دیده میاند با وضوح بیشتسیاسی ارسال شده و نحوه بازخوردی که به دست آورده

های جناحی نداشته و با گیریاظهارنظر او ارتباطی با جهتگرچه زاده است. توییت عبداهلل رمضانمربوط به 

ی هایی که دریافت کرده منفرویکردی انتقادی به فرایند توسعه نامتوازن در ایران اشاره کرده است، اما اغلب پاسخ

فرهاد خسروی قربانی نظام اقتصادی متمرکز « توییرش نوشته بود: زاده در حساب شخصیبوده است. رمضان

  چوپانم و کارگر و  کولبر  یک فقط من

 نکن تحقیرم کن بالکم نداری دوست منو اگه

yaminpour بیش ماهیانه  کولبر# هزار21 از بیش به توانمی گیریمنمی هاسلبریتی از که مالیاتی با 

 .کرد پرداخت را پایه حقوق تومان میلیون نیم و دو از

 خودرو و مسکن هایدالل ها،پزشک از که است میلیاردی مالیات از کمتر بسیار البته این و

 .شودنمی گرفته... و
Esmailifarshad کوچکتر برادر اما بودند، کرده پیدا را ساله 27  کولبر   خسروی_آزاد# زده یخ جسد مردم 

 3 که سروابادند و مریوان مردم این. باشد زنده فرهاد داشتند امید. بود مفقود ساله، 24

 دفرها باالخره امروز. گذاشتند زیرپا را ها کوه اینگونه  خسروی_فرهاد# جستجوی در روز

 .یافتند را  کولبر# ساله 24 فرهاد جسد را،

lawen_amani 

 فریاد و اندرفته فرهاد یزده یخ پیکر استقبال به ،"نان" گرفتن دست در با مریوان مردم

 !بود نان تکه یک برای: میزنند

 خسروی_فرهاد#

Kavehraad 

  کولبر  یجنازه دیدن از خود وجدان صدایِ سرکوب برای وقتی ستحقیری مفهوم قانون،

 قاچاقچی را او و شویدمی متوسل قانون به است، داده جان سرما در که ایساله 24

 .آیدمی تعفن بوی دهانتان از .خوانیدمی
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بر کشور حاکم بوده است که در آن هرچه از مرکز دورتر باشی از حضور در نظام  41مرکزگرایی است که از دهه 

 .تج این نظام استصمیم گیری و در نتیجه از سهم از منفعت ملی محرومتر میشوی. کولبری تنها یکی از نتای

ی به آنچه آنکه توجهاند، بیهایی که در پاسخ به این توییت منتشر شدهاغلب توییت.« تبعیض مثبت راه حل است

های مختلف در طول چهل سال اخیر چه اقدامی اند که دولتمطرح شده داشته باشند، به این موضوع پرداخته

ی اند و حتی نقش داشتهها در به وجود آمدن مسئله کولبراین دولتاند و در واقع خود برای رفع مسئله انجام داده

 زاده در پدید آمدن وضعیت موجود تاکید شده است.بر نقش خود رمضان

هایی که با واکنش زیادی همراه بود، مربوط به غالمسحین کرباسچی است که نوشته بود: دیگر از توییتیکی 

فقط باکمی تدبیر مبادالت مرزی راسامان داد تا  شودنمی هستیم. آیاهمه مشکل این ربازرگانی خارجی دچارد»

 سوژه آبروریزی نظام نشود؟ کولبری چهره کریه ،کردستانه نیازها درمنطقه رنج کشید عالوه برتأمین بخشی از

 «سوگ ننشاند؟ در ای رازدهمصیبت دلخراشی شهر وهرازچندی مرگ

تر به های بازرگانی دارد که پیشسچی شباهت زیادی به نظر روسای اتاقدهد که نظر کربااین توییت نیز نشان می

 آن اشاره شد اما آنچه بیش از همه واکنش منفی به همراه آورد، اشاره کرباسچی به آبروی نظام بوده است. عطاهلل

تان نباید داس ولتد»هایی بود که به این توییت واکنش نشان داد و در پاسخ نوشته بود: مهاجرانی یکی از چهره

. مساله را عمومى ببینند و راه حل جامع ز زاویه یک بنگاه خیریه نگاه کندتاسف بار کولبران مظلوم و محروم را ا

 «!پیدا کنند. شما دولت هستید

 توان گفت که:ها منتشر شده است، میبندی آنچه با موضوع کولبری در فضای غیررسمی رسانهبا جمع

ای سابقههای غیررسمی از نظر کمی به طرز بیکولبران و مسئله کولبری در فضای رسانهها به مرگ واکنش -

 زیاد بوده است.

ها و نظرات از ابراز احساسات و همدردی با روندی پرسرعت به سمت اعتراض به ساختار سیاسی واکنش -

 رفته است.

ماه یا انتخابات پیوند خورده و موضوع کولبری در موارد زیادی با موضوعات دیگری مثل اعتراضات آبان -

 ها کمک کرده است.تر شدن واکنشاین مسئله به سیاسی

 های غیررسمی دو خط از هم متمایز کامال قابل رویت است: ها در فضای رسانهدر مورد واکنش
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های مختلف سیاسی مربوط است که در اغلب آنها کولبری بهانه یا ابزاری بوده است رویکردی که به چهر -

 رای بیان هدفی دیگر.ب

شود که بخشی از آنها به بیان احساسات های اقشار مختلف اجتماعی مردم دیده میرویکردی که در واکنش -

مربوط است و بخش قابل توجهی از آن نیز به واکنشی سیاسی در مواجهه با ساختار سیاسی بدل شده 

 است.

میزان شایعاتی است که درباره  بار مورد بررسی قرار گرفته است،موضوع دیگری که در این گزارش برای اولین

موضوع کولبری وجود داشته است. در فضای توییتر و به طور کلی فضای مجازی، موضوعاتی که بعدی سیاسی 

رباره توان دریافت که دبرخی پارامترها می شود که بر اساسدارند، بعد از مدتی شایعاتی نیز در کنارشان ساخته می

ی شایعه در طی زمان هابار منفی احساسات توییتاند. ها به شایعات دامن زدهیک موضوع چه تعدادی از توییت

هایی اژهو و کننداغراق بیشتری پیدا میهای شایعات در طول زمان احساسات موجود در توییت و نیز شودبیشتر می

بررسی توییتر همچنین در  شوند.تر میشود و پرخاشگرانهضروری، خیلی( در متن آنها ظاهر می واقعاً،نظیر )

های مربوط به شایعات را تا توییتکند های پاک را بررسی میهای آلوده و گرهوجود دارد که گره هاییمعیار

ی مورد اشاره و نظایر آنها استفاده هاکاربر از واژه 217های مربوط به موضوع کولبری شناسایی کند. در کل توییت

 شایعات چندان دامن زده نشده است.توان گفت در موضوع کولبران به اند و میکرده

 بندی توصیفی کلیجمع
های رسانه ،که پس از مرگ دو جوان کولبرتوان گفت میهای رسمی به دست آمده از رسانههای بر اساس داده

ها دهد که سایتهای ما نشان میبه موضوع کولبری نشان دادند و حتی دادهرسمی داخلی حساسیت زیادی نسبت 

ری خارج از های خبمطالب بیشتری با موضوع کولبری در مقایسه با سایت هاو روزنامه های داخلیو خبرگزاری

 داخل کشورای در ای حایز اهمیت است چرا که در بسیاری از مواردی که مسئلهاین نکتهاند. کشور منتشر کرده

ین ا روند،یا خیلی دیر به سراغ آن می پردازند وهای داخلی با احتیاط به بازنمایی آن میافتد و رسانهاتفاق می

ر ددهد که بررسی ما نشان می پردازند. اماعت و بعدی وسیع به آن میبا سر های خارج از کشور هستند کهرسانه

 اند و به عبارتی ازگسترده به موضوع نشان داده واکنشی سریع وهای رسمی داخل کشور موضوع کولبری رسانه

 اند.آزادی عملی بیشتری در مقایسه با موضوعات مشابه برخوردار بوده

سمی و فضای مجازی نیز داشته است و تا چند روز به عنوان های غیررمرگ کولبران بازتابی گسترده در رسانه

ی هاطور کلی بازنمایی موضوع مرگ کولبران در عرصهوده است. بهموضوعی قابل بحث در فضای مجازی مطرح ب
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 های غیررسمیهای رسمی به سمت رسانهمختلف به شکل انتقادی یا اعتراضی بوده است و هرچه از فضای رسانه

 هاییها و پستاخبار، تحلیلنمایانگر احساسات  3نمودار تر داشته است. برویم اعتراضات شکلی تندتر و هیجانی

دار طور که در این نموآن است. منتشر شده های مورد بررسی این گزارشدر کلیه رسانهاست که با موضوع کولبری 

ها منتشر شده سوگیری منفی نسبت درصد تمام آنچه در واکنش به مرگ کولبران در رسانه 34شود، مشاهده می

 به موضوع داشته است.

 ها. تحلیل احساسات در کلیه رسانه8نمودار 

 

 

چه توسط مقامات رسمی، بندی آنهای مختلف و جمعبین به بازنمایی موضوع کولبری در رسانهنگاهی کلیبا 

رسد، ظاهر به نظر می دررسد که کولبری برخالف آنچه نظر میکارشناسان و اقشار مختلف اجتماعی بیان شده، به

 نیست که با چند اقدام جزیی قابل حل باشد.  ای ساده مربوط به تعدادی اندک از مرزنشینانمسئله

های جمعی بازنمایی شود و همچنین تا پیش از اظهارنظر تا پیش از آنکه واقعیت زندگی کولبران توسط رسانه

پی رویکردی تنبیهی بوده است که در اغلب در  انتظامیهای اجرایی و رهبری درباره کولبران، نگاه رسمی دستگاه

گیری رویکردی دیگر در نگاه رسمی به شکل رواز این و نتیجه مشخصی نرسیده است به سنوات مختلفطول 

 برای ساماندهی کولبرانهایی با در نظر گرفتن شرایط زیستی مرزنشینان تالشاین رویکرد . منجر شده است
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کولبری موفق رسد که راهکارهای فعلی در رفع مسئله نظر میاما با تداوم مسئله کولبری به است صورت داده

 .اندنبوده

دهد که برای حل مسئله کولبری نیازمند الگوها و تداوم و روند فزاینده مسئله کولبری و مرگ کولبران نشان می

کند، اختالفات تری هستیم. اما آنچه رسیدن به این الگو و برنامه جامع را دشوار میتر و منسجمهای جامعبرنامه

 شود.موضوع کولبری دیده میکارشناسان و افکار عمومی جامعه درباره های نگاه عمیقی است که بین نگاه رسمی،

 های مختلفی که در این گزارش به دست داده شده قابل مشاهده است. ها و تحلیلاین اختالفات در واکنش

ه میشود که داند و در همین گزارش هم دیدای جدا از قاچاق میبخش غالب افکار عمومی جامعه کولبری را پدیده

های پرتکرار ای به ارتباط کولبری و قاچاق نشده و در میان هشتگهای مردم هیچ اشارهدر میان نظرات و واکنش

ان و قاچاقچیهای غیررسمی که توسط کاربران فضای مجازی به کار برده شده هیچ نسبتی میان در فضای رسانه

 شود. دیده نمی کولبران

می در نگاه رستوان گفت که حال میهرچند که اختالفات زیادی در تلقی حاکمیتی از کولبری وجود دارد، اما با این

شوند اند به رسمیت شناخته میمقامات اجرایی و انتظامی، تنها کولبرانی که ذیل طرح ساماندهی به فعالیت مشغول

رویکرد رسمی میان به رسمیت د با آن برخورد شود. درواقع کولبری همان قاچاق است که بایو بیرون از این دایره 

 تنبیهی از سوی دیگر در نوسان است. سو و برخورد شناختن کولبری از یک

نظر  رو است،کارگیری پتانسیل آنها در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم روبهبه رسمیت شناختن کولبران و به

ت هایی از این دسبه نمونه نیزی طرفدار اقتصادبازار است که در این گزارش های سیاسبرخی از اقتصاددانان و چهره

دولت مبنی بر رسمی هایی با رویکرد نظرات اشاره شده است. از این حیث، نظر این دست از کارشناسان شباهت

  کند. پیدا می ساماندهی آن کردن کولبری و

ی دانند که باید برااجتماعی مذمومی می اساس کولبری را پدیده اما کارشناسان حوزه رفاه و اقتصاددانان نهادگرا از

اش کوشید. البته رویکرد آنها برای از بین بردن کولبری نه رویکرد تنبیهی بلکه از بین بردن آن و نه ساماندهی

که باید لهای حمایتی دولت و ایجاد اشتغال است. در این رویکرد کولبری نه با اجبار برویکردی مبتنی بر سیاست

رود. شکل طبیعی از میان رفتن کولبری ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی است تا دیگر به طور طبیعی از میان 

یکی از اتفاقاتی که پس از مرگ دو جوان کولبر بازتاب به اجبار به سراغ کولبری نروند. دستان مرزنشین تهی

شان بود که در آن مردم مرزنشین به شکل نمادین کسپاریهای غیررسمی داشت، مراسم خاای در رسانهگسترده

نه برای سودجویی یا به دست آوردن سود حاصل با نان به بدرقه اجساد کولبران رفتند تا اعالم کنند که کولبری 

ر ددر بین اظهارنظر مقامات رسمی، تنها نظر نماینده اشنویه  شود.ای نان انجام میاز قاچاق کاال بلکه برای لقمه

 تر به آن پرداخته بودیم.مجلس شورای اسالمی به این دیدگاه نزدیک است که پیش
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 تحلیل کلی
ترین مسئله در مواجهه با کولبری رسد که مهمنظر میبه ،در این گزارش ارایه شده استهایی که بر اساس داده

های مطرح شده و نیز سی نظرات و واکنشبا برر است. به بیان دیگر، های مدنظرها و برنامهطرح «گذاریهدف»

ت پذیرش وضعی ،توان مشخص کرد که آیا هدفنمیاند اند یا مورد بحث قرار گرفتههایی که تاکنون اجرا شدهطرح

 نها است یا اینکه باید در راستای از بیهای مرزنشین و به رسمیت شناختن کولبران و ساماندهی آنموجود استان

 گام برداشت. بردن پدیده کولبری

ح مطرگیری کولبری درباره علل شکلآنچه در این گزارش بارها هم از سوی مسئولین و هم از سوی کارشناسان 

دار فقدان اشتغال پای صاد سیاسی نابرابری،های مرزی و اقتهای نامتوازن توسعه، محرومیت استانشده است، برنامه

شته ت گذهای رسمی نیز تاکید شده است که تدابیری که در سنوادر گزارشتر، پیشبوده است. و رفاه اجتماعی 

مرزی اتخاذ شده به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق مرزی و نیز ارتقای رفاه  برای رفع محرومیت در نقاط

حال هنوز هم هیچ هدف . با این(2333های مجلس شورای اسالمی: مرزنشینان منجر نشده است )مرکز پژوهش

 دستان مرزنشین وجود ندارد. های مرزی و تهیواحدی برای تغییر وضعیت معیشتی استان مشخصی و

طور کلی کولبری دهد که بهاین نتیجه را هم به دست می هایی که در این گزارش ارایه شده است،تحلیل داده

از مدتی فراموش آورد و پس هایی را در سطوح مختلف به وجود میمرگ کولبران واکنش باموضوعی است که 

 اند. آنهاهای مرزی هستند که در تمام این مدت مشغول کولبری بودهشود و در این میان این کولبران استانمی

شوند. به عبارتی، حوادثی که برای شوند و بعد فراموش شده و به حاشیه رانده میگاه با مرگشان به یاد آورده می

ها به وجود ای که بعد از مرگ کولبران در رسانهزدهآورد و در فضای هیجاندهد آنها را به متن میکولبران رخ می

است که  چنینشوند و مختلف و گاه متضاد مطرح میهای گذاریهای مختلف با هدفها و دیدگاهطرح ،آیدمی

 گذاریهدفهای مطرح شده درباره کولبران در نقطه آغاز یعنی ها و طرحتوان گفت مسئله اصلی تمام برنامهمی

 است.

بنا به تاکید اصل مترقی »، آمده که: «لنجی(طرح ساماندهی معابر مرزی کشور )معابر کولبری و ته» 3در ماده 

 اجتماعی برخورداری از بیمه تامین ویکم قانون اساسی و همچنین قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاهبیست

اجتماعی که بنا به قرارداد فیمابین وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )صندوق بیمه اجتماعی 

کشاورزان و روستاییان و عشایر کشور( در خصوص بیمه اجتماعی کولبران صورت پذیرفته الزم است تا دولت 

س های مجلمرکز پژوهش« .و پرداخت نمایدکش را تقبل حداکثر یارانه بیمه تامین اجتماعی کولبران عزیز زحمت

که  تصریح کردهاین طرح  3شورای اسالمی تصویب این طرح را به طور کلی به صالح ندانسته است و در نقد ماده 
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رکز )م بیمه شدن کولبران به نوعی پذیرفتن شغل کولبری به عنوان شغلی رسمی است که مناسب نیست

گیر و سیاستگذار هنوز هیچ توافق معنا است که بین نهادهای تصمیماین به آن (. 2333های مجلس: پژوهش

هایی که در این گزارش به آنها اشاره شد در برخی از دادهمبنایی برای پذیرفتن یا نپذیرفتن کولبری وجود ندارد. 

ر نیز یگو برخی د بودند تار به رسمیت شناختن کولبران شدهنیز برخی از مقامات رسمی و یا کارشناسان خواس

ف هایی که در سطوح مختلها و برنامهتوان گفت بخشی از طرح. به این ترتیب مینظری متفاوت بیان کرده بودند

 رند.بهای متفاوت به سر میبا هدف متضادوند اساسا در دو بستر کامال شدر مواجهه با مسئله کولبری مطرح می

گذاری مشخص است، نه تنها باعث ناتوانی در ارایه هدف گیری درباره مسئله کولبری فاقدکه نظام تصمیماین

های شود بلکه ممکن است همان روشنشین میدستان مرزهای قابل اعتنا برای بهبود وضعیت معیشتی تهیسیاست

 منجر شود.موجود تر شدن وضعیت ه بحرانیزیستی که جامعه برای خودش فراهم کرده را نیز مختل کند و ب

های مرزی در مناطق غربی و جنوبی دهند که اقداماتی نظیر ایجاد مناطق آزاد و بازارچهنشان میمطالعات مختلف 

های زندگی در این های مرزی نشده بلکه موجب شده تا ضمن افزایش هزینهنه تنها باعث بهبود وضعیت استان

(. 2337تر شود )امیدی: یانهای طبقاتی شدیدی نمود پیدا کند و نابرابری درونی این مناطق عرمناطق، شکاف

های مرزی و تعیین های مجلس نیز تصریح کرده که اقداماتی نظیر ایجاد معابر و بازارچهگزارش مرکز پژوهش

دامن زده و سبب تحول اساسی زندگی مرزنشینان و ارتقای  هایی برای ورود برخی کاالها به تعمیق نابرابریمعافیت

 (. 2333های مجلس:ش)مرکز پژوه رفاه آنها نشده است

آنچه در این گزارش  کند.این مسئله بیش از پیش به اعتماد عمومی و باور به نهادهای حاکمیتی لطمه وارد می

اق و یا اسحزاده به عنوان سخنگوی دولت اصالحات ها و بازخوردهای عمومی به توییت عبداهلل رمضاندرباره واکنش

هایی از جامعه نسبت به کلیت نظام دهد که بخشنشان می آمد،مهور ججهانیگری به عنوان معاون اول رییس

دهد. اعتماد شده و در برابر هر اظهارنظری از سوی مقامات فعلی یا سابق واکنش منفی نشان میسیاسی بی

ها شکل گرفته و تنومند شده و امروز به این باور منجر شده که نظام اعتمادی در طول سالهای این بیریشه

اعتنا اند بیهای زیادی هم متحمل شدههای مرزی که برخی از آنها در طول جنگ آسیبیاسی در برابر استانس

، حدود 2331در سال شود. اعتمادی قلمداد میهای مذهبی و قومی یکی از علل این بیاست. در این باور تفاوت

حکومت به همه اقوام ایرانی با »با این گزاره که  های ایرانیانها و نگرشارزش پیمایشدر گویان درصد پاسخ 42

گویان با این درصد پاسخ 31بیش از نیز  2334در سال اند. در پیمایشی دیگر مخالف بوده« کندیک چشم نگاه می

 اند. گزاره مخالف بوده
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ا سطح باالیی از در جریان بوده است همواره ب 2341فرایند رشد اقتصادی ایران که از دهه این در حالی است که 

ها های عمیقی میان مرکز و مرزها شده و فاصله میان آنتمرکزگرایی همراه بوده و این فرایند باعث ایجاد شکاف

امروز به عنوان ها های توسعه استانای توسعه و عدم تعادل میان شاخصناموزونی منطقه تر کرده است.را بیش

 (. 2337 ،)میرزایی و یحیویید آن به شدت نگران کننده است تزاشود که روند واقعیتی تلخ ارزیابی می

به لحاظ دسترسی به  اندهای مرزی که با مسئله کولبری مواجهدهند استانمطالعات پیشینی نشان می

( و با گستره زیادی از تبعیض و نابرابری 233۲مقدم، پردازی) ای در وضعیت محروم قرار دارندعههای توسزیرساخت

های مختلف انباشته این محرومیت در سال(. 2333اند )عزیززاده و جهانی، های شغلی مواجهمد و فرصتدر درآ

، )امیدی نددر همان وضعیت محرومیت قرار دارها همچنان این استانشده و در چند دهه اخیر نیز تغییری نیافته و 

از سوی وزارت تعاون،  2331که در سال های رسمی مثل گزارش فقر و نابرابری در ایران . برخی گزارش(2337

وبلوچستان فقیرترین های کردستان و سیستاندهد که استاننشان می کار و رفاه اجتماعی منتشر شده نیز

 ای در ایران با مرزنشینی و قومیتهای منطقهمسئله نابرابری اما های کشور در ابعاد فقر چند بعدی هستند.استان

ای و امنیتی شده است که ضوعات توسعهای از موهای پیچیدهاین موجب تشکیل الیهو مذهب هم گره خورده و 

آنچه به لحاظ نظری اهمیت دارد این است که بسیاری  آید.در مورد خاص کولبری نیز همین وضعیت به چشم می

تمرکزگرایی » های موجود میان مرکز و مرزها بیش از آنکه محصول عامل قومیت یا مذهب باشد، ناشی ازاز شکاف

 (. 2337است )امیدی، « ایباال در اقدامات توسعه

ه را توان این نتیجابعاد و تبعات توسعه نامتوازن کامال جدی است و با در نظر گرفتن نقشه فقر کشور میامروز 

ف مطالعات مختلهای مرزی حتی به لحاظ امنیتی هم خطرآفرین است. گرفت که انباشت جمعیت فقیر در استان

کنند. بر های مختلف این واقعیت را نمایان میای در ایران است و شاخصدهنده ناموزونی توسعه منطقهنشان

های (، گزارش2331و  2331، 2371های عمومی نفوس و مسکن )های منتشر شده شامل سرشماریاساس گزارش

توان ( می2331و  2331، 2371ر )مرکز آمار ایران و گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان برنامه و بودجه کشو

عه های توسهای مختلف را مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد. میرزایی و یحیوی در پژوهششان درباره نابرابریشاخص

 های بیکاری و شاخص ظرفیتای، نرخهایی مثل توسعه انسانی، تولید ناخالص منطقهای، با بررسی شاخصمنطقه

اند که مناطق مرزی و قومیتی در مقایسه با مناطق دیگر کشور کار؛ نشان دادهکسبجذب علم و فناوری و محیط 

 ای دارند.کنندهوضعیت نگران چه

دهنده وضعیت اجتماعی و کیفیت زندگی افراد جامعه است. این شاخص دربردارنده شاخص توسعه انسانی نشان

دهد ، نشان می2331صل از نتایج سرشماری های حاعواملی چون وضعیت بهداشت، آموزش و درآمد است. یافته
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های استانکه کمترین امتیاز شاخص توسعه انسانی بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی مربوط به 

؛ 2333وبلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی بوده که هر سه با مسئله کولبری درگیر هستند )نیسی، سیستان

نیز حاکی  2331ای صورت گرفته بر اساس شاخص توسعه انسانی در سال همحاسبه (.2337 ،و یحیوی میرزایی

اند. ترین شاخص توسعه انسانی را داشتهوبلوچستان و کردستان کمنهای سیستااز آن است که همچنان استان

های باالی بیکاری در مناطق حاکی از نرخنیز  2331(. نتایج سرشماری عمومی سال 2337و یحیوی،  )میرزایی

دهد که وضعیت نرخ بیکاری نشان می جی جمعیت این مناطق است.نیافته غربی و شرقی و روند تخلیه تدریوسعهت

های مختلف با نرخ بیکاری در دوره اندکه همواره با مسئله کولبری مواجه بوده های کردستان و کرمانشاهناستا

 (.2337، )امیدی اندباالتری از میانگین کشوری روبرو بوده

های تولیدی و سطح رفاه بالقوه ها به عنوان شاخص معتبری از ظرفیتتولید ناخالص داخلی استانز سوی دیگر ا

هایی که با مسله کولبری درگیر هستند در شمار دهد که استانها نشان میشود. بررسیهر استان شناخته می

  (.2337و یحیوی،  )میرزایی های با تولید سرانه پایین هستنداستان

ن های درگیر مسئله کولبری با میانگیهای ترکیبی نظیر شاخص توسعه انسانی تفاوت وضعیت استاندر شاخص

ترین ایالم و کرمانشاه پایین وبلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی،های سیستانتر است و استانکشوری بیش

 و« آموزش»، «امید به زندگی»ر هر سه زیرشاخص ها دهای کشور دارند. اکثر این استانها را در بین استانرتبه

در شاخص رفاه اجتماعی به عنوان شاخصی ترکیبی از  ها قرار دارند.ترین رتبهر پاییند« تولید ناخالص سرانه»

وبلوچستان، آذربایجان غربی و کردستان بدترین وضعیت را در های سیستانضریب جینی و درآمد سرانه نیز استان

 (.2337، )امیدی کشور دارند

تر به اقتصادسیاسی توسعه در ایران مربوط بیشهای مرزی بر این اساس میتوان گفت که وضعیت موجود استان

ازی سسازی و کوچکهای خصوصیدر این میان ما با مسئله سیاست. که چندین دهه جریان داشته است استبوده 

ه تا دولت نقش حمایتی خود را در عرصه اجتماعی از دولت در ایران هم روبرو هستیم که این مسئله باعث شد

حمایتی  هایای قابل توجه است که کولبران فرودستانی مرزنشین هستند که در غیاب برنامهدست بدهد. این نکته

چهار دهه  در ایران درتر دولت سازی هرچه بیشکوچکاند. اجتماعی به حال خود رها شده دولت و سیاستگذاری

برخی ای کاهش یاید. ای دولت به منظور ایجاد توازن منطقهگذاری و بودجهتا توان سرمایه شدهموجب اخیر 

از حدود  2331 -2311های سهم دولت مرکزی از تولید ناخالص داخلی طی سالدهند که مطالعات نشان می

استگذاری و تامین درصد رسیده است. دولت مرکزی آن بخشی از دولت است که نقش سی 1۲تر از درصد به کم43

ای را بر عهده دارد. این در حالی است که های حمایتی، و توسعهخدمات جمعی نظیر آموزش، بهداشت، سیاست
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ی و نروژ روند در همین دوزه زمانی، اندازه دولت مرکزی در کشورهایی مثل کره جنوبی، ترکیه، فرانسه، مالز

 (. 2331افزایشی داشته است )بازمحمدی و چشمی، 

 است و آنچه ای بودههای توسعه و اقتصاد سیاسی نابرابری در ایران عدالت مفهومی فرعی و حاشیهبرای برنامه

در  بایدبه عنوان زائده این روند مسئله کولبری  از نتایج این روند بوده است.های مرزی وجود دارد امروز در استان

 توان گفت که گام اول این ارزیابی و تحلیل تعیین دقیق هدفیاین بستر کلی مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرد. می

گیری و سیاستگذاری در مواجهه با دهد که نظام تصمیمهای این گزارش نشان میاست که باید دنبال شود. داده

دهی سو به دنبال تثبیت و سامانرود و گاه به آن سو: از یککولبری با یک دوگانه روبرو است که گاه به این سو می

دیگر  کند و در سویدرشرایط تحریمی به استفاده از پتانسیل کولبری فکر میفراتر از آن کولبری است و حتی 

کند اما از ابزار کافی برای نفی آن برخوردار نیست و رویکردهای اش میداند و نفیای مذموم میکولبری را پدیده

منیتی های اجتماعی و مسایل او به رشد بیشتر آسیب اندوردهای معکوس به بار آنتیجهتاکنون تنبیهی و قهری نیز 

 .انددامن زده
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