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  چکيده
احداث تأسيسات صنعتي بـزرگ و توسـعة صـنعتي بـدون در نظـر گـرفتن ابعـاد اجتمـاعي و                      

مقاله حاضر با بررسـي     . آمدهاي ناخواستة فراواني به دنبال داشته باشد        تواند پي   فرهنگي آن، مي  

دهـد کـه      منطقه عسلويه، قبل و بعد از احداث تأسيسات صـنعتي، نـشان مـي              توصيفي وضعيت 

فقدان رويکرد اجتماعي به توسعه چه عواقب ناگواري براي زندگي اجتمـاعي محلـي داشـته و                 

اين مقاله با پيـروي از چـارچوب        . سازد توسعه پايدار در اين منطقه را نيز با دشواري مواجه مي          

هاي کيفي   گيري از روش    و با استفاده از تحقيق پيمايشي و بهره       » يتحليل تأثير اجتماع  «مفهومي  

در دو جامعة آماري ساکنان بومي عسلويه و کارگران غيربـومي شـاغل در منطقـه انجـام شـده                    

هاي فراواني در سطوح مختلف اجتمـاعي         نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که آسيب        . است

ابعاد بررسي شـده ايـن منطقـه بـا معـضالت جـدي              و فرهنگي در منطقه بروز کرده و در اکثر          

دهد اجتناب کردن از ايـن مـشکالت در صـورت داشـتن           به عالوه شواهد نشان مي    . روبروست

  . پذيراست ريزي فرابخشي امکان رويکردي اجتماعي و فرهنگي و برنامه

رس  توسعه صنعتي، تأسيسات نفت و گاز، تحليل تأثير اجتماعي، عـسلويه، پـا             :واژگان كليدي 

  . جنوبي، توسعه پايدار

                                                 
 کـه در    هاي فرهنگي و اجتماعي در حوزه پارس جنـوبي         توسعه صنعتي و چالش   ي با عنوان     اين مقاله بر مبناي تحقيق     .∗

شناسي ايران در منطقه پارس جنـوبي         به سفارش وزارت نفت، توسط نويسندگان مقاله و از طرف انجمن جامعه            ۱۳۸۴سال  

  .انجام شد، نوشته شده است
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 مقدمه
 گوناگون در منـاطق مختلـف آن        ي اقتصاد يها  پروژه  در حال توسعه است که دائماً      يران کشور يا

 و  ي و زهکـش   ياريـ  آب يهـا  ها، طرح  ر احداث سدها، ساخت جاده    يها نظ  ن پروژه يغالب ا . شود ياجرا م 

د در منـاطق    ي شـد  ي و فرهنگـ   ياجتماعرات  يع و توأم با تأث    ياس وس ي در مق  ياحداث کارخانجات صنعت  

 توسـعه  يهـا   پـروژه ي و فرهنگي اجتماعيداريط پايمالحظه نکردن شرا. شوند يمختلف آغاز و اجرا م 

دار با خطر مواجه    ين توسعه پا  يچن ها و هم   ن طرح ي ا ي سالم ساکنان مناطق اجرا    يشود تا زندگ   يسبب م 

  . شود

 يگـذار  هي سـال سـرما  ۱۰ه در ظـرف کمتـر از    اسـت کـ  ي از مناطقيکيه در استان بوشهر     يعسلو

 در احـداث    ي و فرهنگـ   ي در آن انجام شده و به علل مختلـف، مالحظـات اجتمـاع             يا  گسترده يصنعت

ک مـورد  يـ ان  يـ  داشـته و ب    يفي توص يشتر وجه يمقاله حاضر که ب   . ت نشده است  ي رعا يسات صنعت يتأس

ط يح شـرا  يد نظـر دارد، ضـمن تـشر        را مـ   ي و فرهنگـ   ي اجتماع يارهايتجربه توسعه بدون مالحظه مع    

 توسـعه   يارهـا يکوشد تا نشان دهد که مع      ي در آن، م   يند توسعه صنعت  ي فرا يه قبل و بعد از اجرا     يعسلو

کـرد  ين حـال کـه از رو      ين مقاله در عـ    يا. ت نشده است  ين منطقه رعا  ي ا يند توسعه صنعت  يدار در فرا  يپا

 و بـروز توسـعه   يا  اقـدامات توسـعه   يداريـ  ناپا ي بـرا  ينـ ييتواند در کل تب    يکند، م  ي استفاده م  يفيتوص

  . ران ارائه دهدير اي نظييط کشورهاينامتوازن در شرا

رو  نياز همـ .  نگاشته شده است  ١»يل اثر اجتماع  يتحل «يکرد کل ي با رو  ي پژوهش ين مقاله بر مبنا   يا

و ) در توسـعه   ييگرا فرهنگ(ک مقاله   ي تئور يدگاه کل ي، الزم است د   يش از پرداختن به مباحث تجرب     يپ

 يمعرفـ ) ير اجتمـاع يل تأثي در تحلي تحت بررسيها شاخص(شود  ي ميدگاه بررس ين د يچه که در ا    آن

جا ذکر شـود     ني توسعه در ا   يها  پروژه يداري پا يها شرط شي درباره پ  ين الزم است تا بحث    يچن هم. شود

  . مي کنيها بررس يداري پايظر برخه را از ني در عسلويم تجربه توسعه صنعتي آن بتوانيتا در انتها بر مبنا

  

  گرايي در توسعه فرهنگ
ترين رويكرد براي بررسي مسائل توسعه، اقتصاد توسعه بود؛ آن هـم نـوعي    تا دو دهه پيش اصلي    

برداشت از اقتصاد كه فارغ از نقش نهادها و تأثيرات خـاص تـاريخ اجتمـاعي و فرهنگـي بـه تحليـل                       

هنوز هم كمابيش چنين رهيافتي بر ادبيـات و اقـدامات        . پرداخت  متغيرهاي مؤثر بر توسعه اقتصادي مي     

اي در  كه هر طرح توسعه و هر اقدام توسعه         حال آن . فرماست   در حال توسعه حكم    يتوسعه در کشورها  

                                                 
1 . Social Impact Analysis 
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ارتباطي تعاملي با مجموعه شرايطي قرار دارد كه زمينـه اجتمـاعي و فرهنگـي محـيط بـراي آن فـراهم         

  . گذارد ي مي خود بر جايط اجتماعي بر محيراتيت پروژه، تأثيه اندازه و ماه بنا بييآورد؛ و از سو مي

شان منطقه وسيعي تحـت تـأثير    اند و با ساخت  پرهزينههاي توسعه صنعتي و كشاورزي غالباً   طرح

 كـار    انـدازي و شـروع بـه        در جريـان سـاخت و پـس از راه         . گيرنـد   ها قرار مي    اثرات مثبت يا منفي آن    

ي، منطقه وسيعي از مناطق مسكوني كه متعلق به مردمان بومي منطقه است تحت تـأثير                تأسيسات صنعت 

محيطـي، ورود نيـروي كـار غيربـومي،           ها، آلـودگي زيـست      اعم از راه  (امكانات تأسيس شده در منطقه      

 امنيتي، تغيير در نظام معيـشت       گسترش روابط تجاري در منطقه و تأثير آن بر اقتصاد خانوار، مالحظات           

گاهي اوقات احداث اين تأسيسات نيازمند انتقال مردم به مكاني ديگر براي زندگي             . گيرد  قرار مي ) ...و  

بـه  ). ١٩٩٧،  ١يسرن(چنين در نظر گرفتن نظام معيشتي جديدي براي ايشان است             و هم ) اسكان مجدد (

يطي اسـت   همين نسبت، سرنوشت پروژه و ميزان موفقيت آن در رسيدن به اهدافش نيز تحت تأثير مح               

  . شود كه پروژه در آن اجرا مي

ها براي موفق شدن به همكـاري نيـروي كـار محلـي، همكـاري مـردم محلـي در                      گونه پروژه   اين

هـاي    ريزي شده و انجام شده، تشكيل سـازمان         اي برنامه    زمين، اعتماد مردم به اقدامات توسعه      يواگذار

 باال بردن سطح دانش موجـود در        يامحلي براي مديريت وضعيت جديد، جذب نيروهاي متخصص بر        

سازي منطقه براي ايجاد تحول در ساختار اقتـصادي و            وري اقتصادي و آماده     منطقه و ارتقاي سطح بهره    

اجتماعي، تحول ساختار اجتماعي منطقه براي پذيرش الگوهاي جديد زندگي، كار و روابط اقتصادي و               

بـه عبـارتي،    . سـعه پايـدار در آينـده نيـاز دارنـد          اجتماعي، و در نظر گرفتن مالحظاتي براي تضمين تو        

جانبه در سـاختار زنـدگي اقتـصادي و           سازي براي ايجاد تحولي همه      ها به زمينه    گونه پروژه   موفقيت اين 

كننـد    ها همكاري مي    توان گفت، مردم به ميزاني با اين پروژه         بر همين اساس مي   . اجتماعي وابسته است  

انـداز روشـني از پايـداري       به عالوه، چـشم   . ان قابل لمس و معنادار باشد     ش  ها براي   كه منافع ناشي از آن    

  .منافع طرح وجود داشته باشد

» گرايـي در توسـعه      فرهنـگ « تحت عنـوان     ،صورت گرفته » يياقتصادگرا«تالشي كه براي اصالح     

كوشد تا بفهمد يك طرح توسـعه در چـه محيطـي در               طور خالصه، اين رويكرد مي      به. شود  شناخته مي 

حال اجراست؟ اثرات احتمالي آن بر زندگي اجتماعي مردمي كه در حوزه تحت تأثير پروژه قرار دارند                 

چيست؟ نظام روابط اجتماعي، الگوهاي معيشت، ساختار مالكيت و اسكان مردم تحت تأثير پروژه چـه   

ز آن ضـرر    كنند و چـه كـساني ا        پذيرد؟ چه كساني منافع ناشي از اجراي پروژه را كسب مي            تغييري مي 

                                                 
1. Cernea 
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شود؟ براي حـداكثر كـردن سـود          كنند؟ اجراي طرح سبب ايجاد مقاومت چه كساني در برابر آن مي             مي

هاي آن چه بايد كرد؟ اثرات اين طرح  بـر محـيط طبيعـي                 طرح براي مردم محلي و حداقل كردن زيان       

 چيست؟ هويت فرهنگي و تاريخي يك منطقه يا حتـي يـك كـشور چگونـه تحـت تـأثير يـك اقـدام                       

گيرد؟ در اثر تعامل ميان محيط اجتماعي موجود و شـرايط احتمـالي بـر اثـر اجـراي                     اي قرار مي    توسعه

پروژه توسعه، سرنوشت نهايي پروژه چه خواهد بود؟ و پايداري زندگي در يك منطقه چگونـه بـر اثـر           

 از  گـرا، شـروطي بـراي كاسـتن         شود؟ در ديـدگاه توسـعه فرهنـگ         اي تهديد مي    شروع اقدامات توسعه  

ها را شروط پايداري توسعه  توان آن شود كه مي هاي توسعه در نظر گرفته مي     عوارض منفي اجراي طرح   

  .  خواند

  هاي توسعه شروط پايداري طرح

ـ جا کـه مـا در ا      توسعه متعدد است اما از آن      يها  طرح يداريشروط پا  ن مقالـه بـه سـه صـورت     ي

هـا   ه آنيـ م، درباره بقي نظر داري ـ  انسانيداري، پاي مشارکت محليداري، پاي اجتماعيداري پاـ يداريپا

   ١.م کرديبحث نخواه

انـدازي و نگهـداري     شامل همه مراحل ساخت، راهيمشاركت مردم محل   :جلب مشاركت محلي  . ١

ريزي شود و     هاي جلب رضايت مردم منطقه برنامه       اگر پروژه بر اساس روال    . شود  و تعميرات پروژه مي   

اي براي كليه اقشار اجتماعي در بر داشـته باشـد و در درازمـدت نيـز      ابل مالحظهمدت منافع ق   در كوتاه 

تواند عاملي براي جذب مشاركت محلـي    مي ،اندازي از منافع پايدار براي مردم محلي فراهم سازد          چشم

، ٢وتـو يچيپ(به عقيده پيچيوتو مشاركت را بايد مكمل حياتي اقـدامات اقتـصادي كـالن دانـست                 . باشد

بر اساس تعريفي از بانك جهاني، مشاركت فرايندي است كه در خالل آن، افـرادي كـه تحـت                   ). ١٩٩٢

اند و چنان نيـست كـه فقـط           هاي توسعه دخيل    دهي و اجراي طرح     گيرند، در جهت    تأثير پروژه قرار مي   

به تعبيـري ديگـر، فراينـدي       ). ٧٣: ١٩٩٨،  ٣نگتونيتيس و وا  يويد(سهمي از منافع طرح را دريافت كنند        

گيري و اجراي آن      برداران عالوه بر سهيم شدن در منافع طرح، بر جهت           فعال است كه از طريق آن بهره      

  ).١٩٨٧، ٤پاول(گذارند  نيز تأثير مي

و رسـيدن بـه   پـروژه  بـراي اجـراي    نيروي انساني مناسـب     به اين معناست كه      :پايداري انساني . ٢

                                                 
. امنيتي-محيطي، پايداري اقتصادي و پايداري سياسي هاي ديگر پايداري که مهم هستند عبارتند از پايداري زيست صورت. ١

  . داري ارائه شودهاي ديگري نيز از انواع پاي بندي ممکن است طبقه

2. Picciotto 
3. Davis & Whittington 
4. Paul 
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كه در درازمدت نيروي      باالخص تضمين آن  . ت اس دسترسدر درازمدت در    ريزي شده آن      اهداف برنامه 

اي وجـود دارد كـه قـادر اسـت تغييـرات فنـي ايجـاد شـده در سـطح منطقـه را درك كـرده و                              انساني

  .اي به كار بگيرد هاي ايجاد شده را براي اهداف توسعه فرصت

مي و  بايد از دو منظر نيروي انـساني بـو  ـهاي ملي    در طرح خصوصاًـدر مبحث پايداري انساني  

هاي اقتصادي ملي از       پروژه غالباً. كنند نگريست    به منطقه عزيمت مي    نيروي انساني غيربومي كه احتماالً    

پيچيدگي و سطحي از تخصصي بودن برخوردار هستند كه نيروهاي محلي قادر به تأمين نيروي انساني                

طقـه رخ ندهـد و زمينـه        لذا در درازمدت، در صورتي كه تحولي در ساختار نيروي كـار من            . كار نيستند 

هاي نيروي انساني در منطقه آماده نشود، تـأمين نيـروي انـساني متخـصص           براي تحول ساختار مهارت   

هـا    و هواي نامساعدي دارند يـا زنـدگي در آن   اين موضوع باالخص در مناطقي كه آب     . شود  دشوار مي 

  .  اهميت داردبراي غيربوميان دشوار است، كامالً

تغييرات ناشي از پروژه سـبب بـه هـم          پايداري اجتماعي به اين معناست كه       : عيپايداري اجتما . ٥

 هـاي   فاصله افزايش   ،هاي اجتماعي    اجتماعي، تخريب روابط اجتماعي سالم، ايجاد آسيب       امنيتريختن  

، اثرات نامناسب ناشي از بر هم خوردن نظم اقتصادي منطقه در جهات نامطلوب و تبعيض عليه                 طبقاتي

هـاي توسـعه سـبب ايجـاد منـافع اقتـصادي بـراي                 پروژه  غالباً .شود   نمي اي و ضعيف    اشيههاي ح   گروه

 مثالًَ(اند  هايي در منطقه داشته ها كساني هستند كه از قبل نيز مزيت اين گروه. شوند هاي خاصي مي گروه

ي بـه ايـن   تـوجه  بـي ). اند يا تحصيالت بيشتري دارنـد  زمين زيادي دارند، در نزديكي پروژه قرار گرفته  

چنين، ورود تعداد زيادي نيروي كـار         هم. زند  مسائل به شكاف طبقاتي در منطقه اجراي پروژه دامن مي         

 امنيـت اجتمـاعي و   ـ باالخص در مناطقي كه از قبل فاقـد امكانـات گـسترده شـهري هـستند       ـغريبه  

ت، بـاال رفـتن پتانـسيل       تورم ناشي از باال رفتن تقاضاي كاال و خـدما         . كند  اقتصادي منطقه را تهديد مي    

  . شود كه پايداري اجتماعي تهديد شود سبب مي... جرم، افزايش ترافيك و حمل و نقل و 

  

  تحليل تأثير اجتماعي
 راهبردهـا و    يسـازمان   كميته بين «ف  ي وجود دارد اما تعر    ١» اجتماعي ل اثر يتحل« از   يتعاريف مختلف 

» اجتماعي ل اثر ي تحل اصول
٢
ن مفهـوم را آشـکار      يـ  از جوانـب ا    ياريبـس ) ١٢: ١٩٩٥،  يسازمان نيته ب يکم(  

 کـه ممکـن اسـت از اقـدامات و           يا  ي اجتماع يآمدها  ي و برآورد کردن پ    يابي ارز يتالش برا «: سازد  يم

                                                 
1. Social Impact Assessment 
2. Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment 
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 ي دولتـ يهـا    برنامـه  يو اجـرا  ) ديـ  جد يهـا   اسـت ي س يها و اجـرا     از جمله برنامه  ( خاص   يها  استيس

 . شـوند يناشـ ) يعـ ي استحصال منابع طبيها  پروژه اد به ي ز يها  نياز جمله اختصاص دادن زم    (مشخص  

ته فـوق منتـشر شـده       ي که توسط کم   يگر از گزارش  ي د يا  در نسخه . »شود  ي خوانده م  يل اثر اجتماع  يتحل

 ي و خـصوص ي از اقدامات بخـش عمـوم  ي هر گونه عواقب ناش  يرات اجتماع يمنظور از تأث  «آمده است   

ها و نـوع غلبـه مـردم بـر مـشکالت              يازمندين ن يوه تأم ي ارتباط، ش  ي، کار، برقرار  يوه زندگ ياست که ش  

اجتمـاعي  ر  يتـأث نياز به ارزيابي    .  )١: ١٩٩٤سازماني،   کميته بين ( »دهد  ير قرار م  يشان را تحت تأث     يزندگ

جه شناخت پيچيدگي اجتماعات انساني و فهم اين مطلب است كه نتايج منفي و ناخواسته مداخالت    ينت

كي از كاركردهاي اصـلي     ي). ٣٥: ٢٠٠٠،  ١نچيلو  وسترن   (يج مثبت آن باشد   تر از نتا    ممكن است سنگين  

اين . ني اثرات انواع تغييرات تعريف شده بر روي اجتماعات انساني است          يب  اجتماعي پيش ر  يتأثارزيابي  

هاي مداخالت جايگزين و آلترناتيو را بررسي     سازد تا مزايا و خوبي      گيران را قادر مي     ها تصميم   بيني  پيش

    ٤).٧: ١٩٨٤، ٣لوي و باستي؛ کارل١٨٩ : ١٩٩٨، ٢بارج و رابرستون(. نندك

   اجتماعيتحليل اثرفرايند اجراي 
ـ  تحل يند کلـ  يا فرا ي يشناس   از روش  ي متفاوت يها  برداشت  وجـود دارد، امـا      ي اجتمـاع  يل اثرهـا  ي

  . رديگ يها را در بر م ن برداشتير فصل مشترک همه ايمراحل ز

 و يازمنـد بررسـ  ي هـدف ن يها ن مقوالت و گروهيين بخش، تع  ي هدف از ا   ٥.يابين دامنه ارز  ييتع .1

  .  مطالعه استين مرزهاييتع

 يط اجتمـاع ي از شـرا يرين بخـش بـه دسـت دادن تـصو    يـ   هدف ا ٦.يط اجتماع يف شرا يتوص .2

هـا     آن ي را بـر مبنـا     يرات احتمـال  ييـ ر تغ ي است که بتـوان تـأث      يا  هي پا يها  موجود در جامعه و ارائه داده     

 . ديسنج

 . نديد آي پروژه پدي که ممکن است بر اثر اجرايراتييا تغي ي اجتماعيآمدها ي پ٧ينيب شيپ .3

  . شدهينيب شيرات پييت تغيزان اهمي م١برآورد .4

                                                 
1. Western & Lynch 
2. Burdge & Robertson 
3. Carely & Bustelo 

هاي توسعه انجام شود ليکن در مـواردي بعـد از اجـراي پـروژه و                 اجتماعي اصوال بايد قبل از اجراي پروژه      تحليل تأثير   . ٤

 تحقيقي که اين مقاله بر .شود هايي براي حل مشکالت پيش آمده انجام مي براي برآورد کردن تأثيرات ايجاد شده و يافتن راه

  . تماعي پس از اجراي پروژه بوده استمبناي آن نوشته شده از همين مطالعات تحليل تأثير اج

5. Scoping 
6. Profiling 
7. Prediction 
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 توسعه صنعتي در منطقه عسلويهتحليل تأثير اجتماعي 

 .نيگزي جايها نهي گز٢يابيارز .5

رات ي تـأث يا ارتقاي (ي احتماليرات منفي تأثيابيت کردن، کاستن و ارز    يري مد يها  وهيص ش يتشخ .6

  ).يمثبت احتمال

د پـروژه  ييـ ها شرط تأ  که اعمال آن   ي به نحو  يرات احتمال يت تأث يري مد ي برا ييشنهادهايم پ يتنظ .7

 . باشد

 از  يدنـد و چـه سـطح      ي و مف  ي ضـرور  يکـه چـه مطـالب       نيد درباره ا  يبا ير اجتماع يل تأث يدر تحل 

 يعات کـاف  توان اطال   يه شده م  ي که قبال ته   ييها  غالبا در گزارش  . م گرفته شود  ياز است تصم  ياطالعات ن 

  . د استير مفي زيحال اقالم اطالعات ني با ا،به دست آورد

  . ي و اقتصاديتي جمعيها يژگي درباره وياطالعات آمار .1

 .  اجتماعيت زندگيفيها و ک  درباره ارزشيفياطالعات ک .2

 . ياطالعات درباره مشخصات، امکانات و منابع اجتماع محل .3

 .   مستقر در محلي حکومتيها زمان سايها ييت و تواناي درباره ظرفياطالعات .4

، ي آمار يها  لي فا يک، بررس ي از نزد  يف ساده، مشاهده اجتماع محل    ير توص ي نظ ييها   از روش  باًغال

 به دسـت    ي برا ي قبل يشناخت   و انسان  يشناخت  ا از مطالعات جامعه   ي،  ي دولت يها   گزارش يش، بررس يمايپ

 يآور ه جمـع ي اطالعات پايبر مبنا ز  ينمدهاي پروژه   آ  بيني پي   پيش. شود  ين اطالعات استفاده م   يآوردن ا 

 مـشابه رخ داده انجـام   يهـا  چـه در پـروژه   سه بـا آن يـ ، و مقايط اجتمـاع يف شرايشده در مرحله توص  

ـ ي به سـو يتواند گام يان نيازهاي جامعه، قبل و بعد از اعمال تغييرات، م     يمقايسه م . رديگ  يم  ينـ يب شي پ

 کاسـتن از عواقـب      ي بـرا  يي در بـر دارنـده راهبردهـا       بيني معمـوالً    يشفرآيند پ .  باشد يرات احتمال ييتغ

  . ت ابعاد مثبت آن استيند پروژه و تقويناخوشا

 رزيـابي  اــ ٢د،  اثرات تكنولوژي جديارزيابي ـ١: هاي توان در زمينه كاربرد اصلي اين روش را مي     

، محيطي  هاي زيست    طرح ارزيابي ـ٣ ، و ها  ها و پااليشگاه    ها، نيروگاه   هاي توسعه نظير سدها، جاده      پروژه

نيمرخ اجتماعي  : هاي مهم مورد استفاده در ارزيابي تأثيرات اجتماعي عبارتند از           برخي شاخص . دانست

حجم جمعيت، رشد جمعيت، ميزان مهاجرت، ساختار سني، ساختار جنـسي، سـاختار شـغلي، ميـزان        (

؛ امكانـات و خـدمات      )سـطح درآمـد   ازدواج، توزيع ثروت، سطح تحصيالت، وضع مالكيت منـزل، و           

هـاي ارتبـاطي، برخـورداري از خـدمات      ، دسترسـي بـه آب سـالم، وضـعيت جـاده            دسترسي به بـرق   (

                                                                                                                            
1. Assessment 
2. Evaluation 
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هاي عمومي، مـدارس، بانـك، مراكـز پـست،            هاي اداري، بيمارستان و مراكز بهداشتي، كتابخانه        دستگاه

ها، مراكز ورزشي، و مراكـز         و فروشگاه  ها   انتظامي، مغازه   ها، پاسگاه   دسترسي به تلفن، مساجد و حسينيه     

هاي خـانوادگي و      ميزان روابط اجتماعي، تنوع و گستردگي شبكه      ( اجتماعي    ؛ سرمايه )هنري و فرهنگي  

هـاي    هاي اجتماعي مختلف، وجود انجمـن       دوستانه، مشاركت در مراسم محلي، ميزان ارتباط بين گروه        

هـا، اعتمـاد اجتمـاعي، و حـس همكـاري        انجمـن داوطلبانه، ميزان عضويت و مشاركت افـراد در ايـن       

نرخ بيكاري، الكليسم، اعتياد، سرقت، فرار از خانـه، خـشونت خـانوادگي،              (١؛ انفكاك اجتماعي  )متقابل

  ).روند هاي انفكاك اجتماعي به شمار مي ناامني، ارتشاء و فساد اداري، و طالق شاخص

اين اصـول بـه مـا كمـك         . ي حاكم دانست  توان سه اصل را بر تحليل تأثير اجتماع         در مجموع مي  

  . ها را بيشتر و بهتر درك كنيم گونه پژوهش كنند تا ماهيت اين مي

شد، چقدر بهبود در وضـعيت        كنند كه اگر درست عمل مي       اين تحقيقات به اين نكته توجه مي       .١

يـل كـه در     هـا بـه ايـن تحل        بنابراين، اين پـژوهش   . زندگي مردم و منافع ناشي از پروژه قابل تصور بود         

  .شوند واقعيت، اجراي پروژه سبب چقدر بهبود در زندگي مردم شده است قانع نمي

تـوان    خواهيم بـدانيم چگونـه مـي        به عبارتي مي  . گونه تحقيقات، توانمندسازي است     هدف اين  .٢

هـاي ناشـي از       مردم محلي، فقرا يا يك منطقه را تقويت كرد و در عين حال از برخي يا عمـده آسـيب                   

 .عتي دور ماندتوسعه صن

هـاي جلـوگيري از آسـيب         كننـد راه    اين تحقيقات جانبدارانه هستند به اين معنا كه سـعي مـي            .٣

 مهم اسـت كـه پايـان فراينـد توسـعه چـه              در ضمن، براي آنها   . رها را بررسي كنند   پذي  رسيدن به آسيب  

ها بـر     اشناختي پروژه حتي تأثيرات زيب  . كنند  ها سود يا زيان مي      خواهد بود و چه كساني از اجراي پروژه       

 . ها اهميت دارد محيط انساني و طبيعي نيز براي اين پروژه

  

  روش تحقيق
 الزم  يهـا  ن هدف کـه داده    ي؛ و با ا   يفي و ک  يوه کم ي و به دو ش    يق در منطقه پارس جنوب    ين تحق يا

. د، انجام شـده اسـت  ي توسعه به دست آ   يها  طرح يداري شروط پا  ي و بررس  ير اجتماع يل تأث ي تحل يبرا

 اسناد ي برخي و بررس ي از مصاحبه، مشاهده مشارکت    يفي و در بخش ک    يشيماي از روش پ   يدر بخش کم  

 سـال   ١٨جامعة آماري اين پژوهش در بخش پيمايـشي، تمـامي شـهروندان بـاالي               . استفاده شده است  

در ايـن پـژوهش بـا       . ن منطقـه اسـت    يـ  ا ي روستا ٨ن  يچن  و هم  يساكن در دو شهر عسلويه و نخل تق       

                                                 
1. Social Fragmentation 
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 نفر برآورد گرديد كه با در نظر گرفتن احتمـال ريـزش و   ٣٨٧گيري از فرمول كوكران حجم نمونه      بهره

بـراي  .  نفر در نظر گرفته شـد      ٤٠٠لحاظ ديگر خطاهاي ممكن در امر پژوهش، حجم نمونه           همچنين به 

  .اي استفاده گرديد گيري چند مرحله گيري در اين پژوهش از روش نمونه نمونه

 بـود، از    يت منطقه قبل از ورود صـنعت بـه چـه شـکل            ين سئوال که وضع   يه ا  ب يجهت پاسخگوئ 

 نفـر از شـهروندان، كـارگران،    ۷۰ آن، ضمن مـشاهده منطقـه بـا    يگرفته شد که در ط     بهره يفيروش ک 

 يز برا ي موجود ن  يآمارها.  و مسئوالن محلي مصاحبه شد     ي صنعت يها مسئوالن اجرائي و عملياتي پروژه    

ـ يابيـ ن در ارزيهمچنـ . انـد  ه قبل از ورود صنعت اسـتفاده شـده    مشخص کردن وضع منطق     يآمـدها  ي پ

  . بهره گرفته شديفي و روش کيشيماي پروژه از روش پي اجراياجتماع

  

  هاي پژوهش يافته
  عسلويه قبل از ورود صنعت

نخـل  « هزار نفر در كل منطقه و با مركزيت دو بخش            ٣٠قبل از ورود صنعت، جمعيتي نزديك به        

 در بخـش    ١٣٧٥ نفر در سـال      ١١٧٥٠. کرده است  ي م ي مركز روستايي زندگ   ٢١و در   » عسلويه«و  » تقي

 و بـراي    ٦متوسط اندازه خـانوار در ايـن منطقـه بـراي خانوارهـاي ايرانـي                . اند عسلويه سکونت داشته  

مـذهب    بخش عمده جمعيت منطقـه عـرب و سـني         .  نفر است  ٥/٦ايراني ساكن منطقه     خانوارهاي غير 

ترين روستا نيز     اين ميان، عمده جمعيت نخل تقي سني هستند و روستاي بيدخون كه بزرگ            در  . هستند

جمعيـت منطقـه    . دهند  را شيعيان تشكيل مي    شود، تنها روستايي است كه عمده ساكنان آن         محسوب مي 

هـاي     پـروژه  يهـا  يازمنـد ياي متناسـب بـا ن       هاي فني و حرفـه      به لحاظ ميزان سواد و دارا بودن مهارت       

  . ار پاييني قرار داشته استياند، در سطح بس اي كه در منطقه اجرا شده يصنعت

هـايي كـه    هـا و لـنج   كشاورزي، دامداري و تجارت از راه دريا و به تبع آن كار كردن روي كـشتي   

هاي تأمين معيشت     ترين راه   اند قبل از وارد شدن صنايع به منطقه، اصلي          وسيله حمل و نقل دريايي بوده     

ترين محـصوالتي اسـت       گوجه، خرما، برخي مركبات، سيفي و سبزيجات عمده       . بوده است مردم محلي   

هـا در مراتـع منطقـه          روستايي و مبتني بر چراي دام      دامداري نيز به صورت كامالً    . اند شده يکه کشت م  

ز راهي براي كسب معيـشت  يسفر به كشورهاي خليج و تجارت كاالهاي مختلف ن   . شده است   انجام مي 

  . تبوده اس

ولين و مقامات منطقـه، پـيش از        ؤ كليه مس  ١ي مراجع رسم  يبنا به اظهار نظر مردم محلي و آمارها       

                                                 
  .کنند آمارهاي نيروي انتظامي منطقه و دادگستري اين مدعا را تأييد مي. ١
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ن بوده، نـاامني اجتمـاعي در       ييهاي اجتماعي از جمله اعتياد، دزدي و فحشا پا          ورود صنعت نرخ آسيب   

هـاي    نيازمنديحداقل ممكن قرار داشته، سطح مناسبي از ارتباط اجتماعي ميان مردم برقرار بوده، سطح            

اندك بوده، و تورم ) به استثناي نياز به كشورهاي حاشيه خليج(اقتصادي مردم محلي به خارج از منطقه 

  .مت كاالهاي اصلي مورد نياز مردم در سطح قابل قبولي بوده استيق

گونـه واحـد صـنعتي     منطقه پارس جنوبي پيش از حضور صنايع گاز در يك دهه اخير داراي هيچ          

 – در هوا و دريـا       –محيطي    رو آلودگي زيست    ندگي به صورت طبيعي جريان داشته و از همين        نبوده، ز 

به دليل دورافتاده بودن منطقه، فقدان اهميت استراتژيك اقتصادي و بافت روستايي            . وجود نداشته است  

آب . انـد   هاي عسلويه و نخل تقي و روستاهاي اطراف از حداقل امكانات شهري بهره داشـته                آن، بخش 

شـده،   هاي جاري از كوهستان كه در آب انبارها ذخيره مـي  هاي اطراف و آب آشاميدني منطقه از چشمه   

  .شود ها تأمين مي هنوز هم بخشي از آب منطقه از طريق همين چشمه. شده است تأمين مي

رسـاني   به گفته مسئول جهاد كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي از ابتداي انقالب اسالمي كار برق   

البتـه بنـا بـه گفتـه        . ه منطقه را آغاز كرده و منطقه به لحاظ دارا بودن برق مشكل خاصي نداشته است               ب

گـاه،   بـه  هـاي گـاه   اهالي، پيش از ورود صنعت نيز برق از كيفيت خوبي برخوردار نبوده و ضمن قطعـي             

 و آمبـوالنس    وضعيت امكانات بهداشتي منطقه نامناسب و منطقه فاقد بيمارستان        . ضعيف نيز بوده است   

اكنـون نيـز خانـه     هـم . بهره بوده اسـت  بوده و خانه بهداشت عسلويه و نخل تقي از حداقل امكانات بي   

اين در شرايطي است كه منطقه گرمسيري و با رطوبت بسيار           . بهداشت اين دو شهر فاقد پزشك هستند      

 و منـسجمي بـراي      منطقـه فاقـد شـهرداري بـوده و سيـستم مناسـب            . باال و مستعد بروز ماالريا اسـت      

  .اند شده ها نيز در دريا دفع مي زباله. ها وجود نداشته است آوري زباله جمع

هـا خـاكي و فاقـد         كشي و همه كوچه     شهرها و روستاهاي منطقه قبل از ورود صنعت فاقد خيابان         

و بـا   جاده ارتباطي منطقه نيز كه در امتداد نوار ساحلي كشيده شده، بـسيار باريـك                . آسفالت بوده است  

 به وضع سـابق     – با تغييرات بسيار اندك      –البته اين جاده كماكان     . پوشش نامناسب آسفالت بوده است    

 همـين جـاده     – پـيش از ورود صـنايع        –حال به دليـل تـردد انـدك در منطقـه              با اين . باقي مانده است  

  .کرده است يجاد نميتصادفات و ميزان بااليي از مرگ و مير و سوانح رانندگي ا

اي از مناطق روستايي ايران، زمين و مسكن در عسلويه و نخل تقي نيز ارزش  مانند بخش عمدهبه 

جمعيت اندك و فقدان مهاجرپذيري و شرايط نسبتا نامساعد آب و هوايي منطقه             . چنداني نداشته است  

يت دهد كه مدير    ها نشان مي    بررسي. كرده است   قيمت زمين و مسكن را در سطح بسيار پاييني حفظ مي          

هـا را بـه       هاي صنعتي در منطقه، زمين      هاي آغاز پروژه     در اولين سال   ي پارس جنوب  يمنطقه ويژه اقتصاد  
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 همين نكته شاخصي از پايين بودن قيمت زمـين          .١اند   تومان خريداري كرده   ٣٠٠ تا   ١٥٠هاي بين     قيمت

  .در منطقه قبل از ورود صنعت است

 در همـه سـطوح      يعت نيز داراي واحد آموزش    دو روستاي نخل تقي و عسلويه پيش از ورود صن         

 رشـته علـوم انـساني وجـود     البته در سطح دبيرستان صرفاً. اند تحصيلي از ابتدايي تا پايان متوسطه بوده  

. ماندگي سطح امكانـات و كيفيـت آموزشـي مـدارس منطقـه اسـت                نكته قابل توجه عقب   . داشته است 

اي از كـادر آموزشـي         الزم بوده و بخـش عمـده       هاي  مدارس فاقد حداقل امكانات ساختمان و سرويس      

شده و مهيا نبودن امكانات ضـروري بـراي حفـظ معلمـان              ين م يمعلم تأم  مدارس از طريق نظام سرباز    

ترين مشكالتي بوده كه نظام آموزش و پـرورش منطقـه بـا آن مواجـه بـوده       باتجربه در منطقه، از عمده 

گاه وجـود   ها در منطقه، هيچ  وجود نداشتن مراكز ارائه آن    اي نيز به دليل       هاي فني و حرفه     آموزش. است

هايي نه تنها در عسلويه و نخل تقي بلكه در كنگان كه شـهر مهـم ايـن                    چنين آموزش   اين. نداشته است 

  . آيد نيز وجود نداشته است منطقه به حساب مي

انـات سـاخته    ها پيش از ورود صنعت فاقد هرگونه امك         عسلويه، نخل تقي و روستاهاي مجاور آن      

سالن ورزش، امكانـات تفريحـي، پـارك، زمـين          . اند  شده توسط انسان براي گذران اوقات فراغت بوده       

بازي، سينما، سالن تئاتر و موسيقي، كتابخانه و ساير تأسيساتي كه براي گذران اوقات فراغت ضـروري           

ترين راه  مي و محلي اصليهاي بو   شنا در دريا و انجام برخي بازي      . هستند در منطقه وجود نداشته است     

فقدان امكانات الزم براي گذران اوقات فراغت در شرايطي كه    . گذران اوقات فراغت جوانان بوده است     

هـاي    جمعيت منطقه در حد متعادلي بوده، تعداد زيادي مهاجر به منطقه وارد نشده و انبوهي از آسـيب                 

در ضمن بـه    . کرده است  يجاد نم ي ا يادي ز يها ياند، دشوار   اجتماعي نظير اعتياد در منطقه جايي نداشته      

اي  دليل وجود نظام شغلي سنتي مبتني بر كشاورزي، دامداري، صيادي و تجارت دريايي، بخـش عمـده           

از نيروي انساني در اين مشاغل جذب شده و زمـان در دسـترس بـه عنـوان اوقـات فراغـت و ميـزان                         

چنـين بـه دليـل بـر هـم            هم. غت اندک بوده است   زايي ناشي از فقدان امكانات گذران اوقات فرا         آسيب

نخوردن شيوه سنتي زندگي، باال بودن سطح ارتباطات اجتماعي مردم و وجود امنيت اجتماعي، حضور               

 گـذران اوقـات فراغـت       يجوانان و باالخص زنان در معابر عمومي و برقراري ارتباط از اين طريق برا             

  . ر بوده استيپذ امکان

  صنعتعسلويه بعد از ورود 

 و پـس از     ١٣٧٤توسعه صنعتي و ايجاد مراكز فراوري گاز و انواع محصوالت پتروشيمي از سـال               

                                                 
  . روخته بودندبه نقل از اعضاي شوراي شهر عسلويه و بومياني که زمين خود را ف. ١
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كشف ذخاير عظيم گازي در منطقه منطقه پارس جنوبي آغاز و فازهاي متعددي براي پيشبرد اين پروژه 

ـ   . برداري از منابع گاز تعريف شده است    و رسيدن به سطوح باالتري از بهره        ٨ن منطقـه  منـابع گـازي اي

گذاري عظيم در محـيط       سرمايه. شود   درصد منابع گاز ايران را شامل مي       ٤٨درصد منابع گازي جهان و      

 حاصل تعارض بين محـيط  اي كه م، مسائل عديدهي روستايي كه قبل از اين توصيف کرد    اجتماعي كامالً 

  .نيافته و مظاهر صنعتي است به وجود آورد اجتماعي توسعه

  طقهنيمرخ اجتماعي من

ه ي در منطقـه عـسلو  يت صـنعت يـ  سـال از آغـاز فعال  ١٠ب يـ  که قري زمانـدر زمان انجام مطالعه  

 ٣/١٧ سـواد ابتـدائي؛   يسـواد يـا دارا   هاي ساكن در عسلويه بي  درصد بومي٧٠نزديك به گذشت ـ   يم

 ٣٠نزديـك بـه     . انـد   درصد داراي تحصيالت متوسطه بـوده      ٨درصد نيز كمتر از سوم راهنمايي؛ و تنها         

 ٢٠٠ تـا    ١٠٠ درصد درآمدي بـين      ٣٢,٨ كمتر از صد هزار تومان در ماه؛         ي درآمد پاسخگوياندرصد از   

ـ    ٣/٨ هزار تومان؛    ٣٠٠ تا   ٢٠٠ درصد درآمدي بين     ٨/١٧هزار تومان؛     ٥٠٠ تـا    ٣٠٠ن  ي درصد درآمدي ب

بيشتر افـراد سـاكن     . اند ان داشته  هزار توم  ٥٠٠ درصد متوسط درآمد ماهيانه باالتر از        ٣/٥هزار تومان؛ و    

 هزار تومان   ١٥٠همچنين ميانه درآمد آنها     .  هزار تومان دارند   ٢٠٠ تا   ١٠٠در شهر عسلويه درآمدي بين      

 هزار ١٥٠ هزار تومان و نيمي ديگر كمتر از         ١٥٠است، بدين معنا كه نيمي از خانوارهاي عسلويه باالي          

فتن روستاي بيدخون كه متوسـط درآمـد آنهـا بـاالتر از ديگـر               تومان در ماه درآمد دارند و با ناديده گر        

  . روستاهاست، متوسط درآمد بيشتر اهالي بين پنجاه تا صد هزار تومان است

ـ . ه وجـود نداشـت    يان در عسلو  ي بوم يکاريزان ب يق درباره م  ي دق ي رسم يآمارها کن بـر اسـاس     يل

ار ي كه بيكاري در ميان مردم محلي بـس اند  عنوان کردهپاسخگويان درصد ٨٠ نزديك به   يشيماي پ يبررس

 منطقه  ي ساکنان بوم  يکاري نشان دهنده آن است که درصد ب       يفي و ک  ي کم يهر دو نوع بررس   . اد است يز

اند و تنها    اي دانسته    خود را فاقد هرگونه مهارت فني يا حرفه        پاسخگويان درصد   ٦٤ش از   يب. اد است يز

 يز انجام مـشاغل   ين گروه ن  يا.  زمينة خاصي مهارت دارند    اند كه در     عنوان کرده  پاسخگويان درصد   ٨/٣٥

  .  اند ر كشاورزي، رانندگي و بنائي را به عنوان حرفه و مهارت خود معرفي نمودهينظ

ه عمدتاً افـرادي    ي از آن بود که مردم عسلو      ي حاک -ق  ي در زمان انجام تحق    –ب، شواهد   ين ترت يبه ا 

. جاد شده در منطقه ندارندي ايسات صنعتي استفاده در تأسسوادند كه مهارت خاص و قابل سواد و كم بي

. اند  هزار تومان در ماه درآمد داشته      ١٥٠ تا   ١٠٠ن  ياز لحاظ معيشتي نيز درآمد آنها اندک بوده و عمدتا ب          

شغل آنان قبل از ورود صنعت عمدتاً كشاورزي، ماهيگيري و نقل و انتقال کاال بوده است، كـه پـس از                     

  . ف شده بوديهاي شغلي به داليل خاصي تضع م از اين فرصتورود صنعت هركدا
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  امكانات و خدمات

 يبا توجـه بـه گرمـا      . ار نامناسب است  يت برق ساکنان منطقه بس    يداد که وضع   يمشاهدات نشان م  

در . شـد  ي از روز و شب برق ساکنان قطع مـ         يادي پرمصرف، در ساعات ز    يمنطقه و استفاده از کولرها    

  . اند بخش توصيف نموده  درصد اهالي وضعيت برق منطقه را رضايت٥/١٥ا  تنهيشيماي پيبررس

ايـن  . وضعيت نامناسب آب آشاميدني يكي از مسائل و مشكالت واضـح و روشـن مـردم اسـت                 

منطقه كالً از داشتن آب آشاميدني محروم است و مردم بـراي تهيـه آب آشـاميدني خـود، بـه صـورت          

 پاسـخگويان  درصـد    ٢/٨٨. نمودنـد  ييتري صد تومان اقـدام مـ      جداگانه نسبت به خريد آب به قيمت ل       

ت آب را   ي درصـد سـاكنين وضـع      ٥/٣انـد و تنهـا       گونـه رضـايتي از وضـعيت آب منطقـه نداشـته            چيه

ه و نخـل    يق در منطقه، آب شرب دو شهر عسلو       يم تحق يدر زمان اقامت ت   . ندا هبخش دانسته بود   تيرضا

  . شد ين ميکردند تأم يع مي آب در شهر توزک باري ي با دو تانکر حمل آب که روزيتق

هاي مورد نياز چنين صنعتي باعـث         توجهي به زيرساخت    هاي صنعتي به منطقه و بي       ورود فعاليت 

يكي از اين مشكالت وضعيت     . شده است تا به تدريج مشكالت شهري جديدي در منطقه ايجاد شوند           

آنچـه كـه محققـان    . تـصادفات در منطقـه اسـت   ها در منطقه و افزايش يكبارة ترافيك و   نامناسب جاده 

هـا رعايـت نـشده و بـا         گونه استانداردي در احداث جـاده      مشاهده کردند حكايت از آن داشت كه هيچ       

 ي در تنها جاده اصلياري، تصادفات بسي صنعتي واحدهاي ترابريازهاي از نيوجود ترافيك سنگين ناش

 يکيبه گفته   . اند ار نامناسب دانسته  يها را بس     جاده  درصد اهالي منطقه وضعيت    ٥/٨١. دهد يمنطقه رخ م  

بـراي  .  مورد تصادف در منطقـه داريـم    ١٢ تا   ١٠طور متوسط روزي      به«ه  ي شهر عسلو  ي شورا ياز اعضا 

  .»اين همه تصادف يك آمبوالنس داريم كه سرويس زايشگاه هم هست

در ضـمن انجـام     .  اسـت  ي مـصارف خـانگ    ييكي از نكات قابل توجه در منطقه، کمبود گاز بـرا          

 درصـد   ٩٥. شـد  ي مـ  يداريـ  تومـان و از شهرسـتان کنگـان خر         ١٢٠٠ق، هر كپسول گاز با قيمت       يتحق

  . اند  کامل از وضع خدمات گاز در منطقه را اعالم کردهيتي نارضاپاسخگويان

نما، سـالن   ير سـ  يـ  نظ ي فاقـد امکانـات    ،١٣٨٤ق در تابـستان     يه در زمان انجام تحق    يکل منطقه عسلو  

تنها پارک منطقـه واقـع در پـشت    .  گذران اوقات فراغت بود ي برا يه امکانات رفاه  يپارک و بق  ورزش،  

 ينـ ي کودکـان و در زم     يله بـاز  يق و با نصب چند وسـ      ي قبل از زمان انجام تحق     يه مدت ي عسلو يشهردار

 ٢٠٠٠ شـب بـه بعـد قريـب          ١٠س شده بود؛ پـاركي كـه سـاعت          ي که تا ساحل ادامه داشت تأس      يخاک

 ٣/٩٣.  اسـت  ييل روشـنا  يكنند و فاقـد وسـا       اب عسلويه فاصله پارك تا ساحل را اشغال مي        خو  كارتون

  . کرده بودنديتي در شهر ابراز نارضاي و فراغتين امکانات رفاهيتر هي از فقدان اولپاسخگوياندرصد 
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ک جهـان اسـت   ي آرومات يمين واحد پتروش  يتر  که بزرگ  ١هي برزو يمي پتروش ي انسان يرويول ن ؤمس

اي كنـد    هـزار نيـروي كـارگر را وارد چنـين منطقـه     ٥٠ يـا  ٤٠هر عقل سالمي وقتي بخواهد   «د  يگو يم

د جـايي بـراي تفـريح و        يـ فهمد كه مسأله امنيتي، بهداشتي، روحي و رواني، فساد و اعتياد دارد و با               مي

واهـد  خ  مسأله اين است كه طرف مـي      . كه ديگر به پرسشنامه و تحقيق احتياج ندارد         اين. سرگرمي باشد 

 ميليـاردش را روي     ١گذاري كند، حاضـر نيـست         افزار سرمايه    ميليارد دالر روي تأسيسات و سخت      ١٧

گـذاري    جا كار كند سـرمايه      خواهد اين   ها براي مهيا شدن شرايط زندگي انساني كه مي          ايجاد زيرساخت 

  . »كند

ک يک خانه بهداشت با     ي منطقه   يمارستان و تنها مرکز درمان    يق فاقد ب  يه در زمان انجام تحق    يعسلو

ت منطقـه   يري بخـش مـد    يهـا  ز در محوطه ساختمان   يدرمانگاه وزارت نفت ن   . ک پرستار بود  يپزشک و   

ر از  يـ بـه غ  .  بـود  ي قرار داشت و تنها قادر به ارائـه خـدمات سـاده درمـان              ي پارس جنوب  يژه اقتصاد يو

ه انجـام   ي عسلو يلومتري ک ٢٥٦ در   ماران به بوشهر  يق اعزام ب  ي از طر  يه مراحل درمان  يه، بق ي اول يها درمان

  .گرفت يم

  انفكاك اجتماعي

گواهي اكثر اهالي و همچنين مديران و مسئوالن، منطقه قبل از ورود صنعت در سطح باالئي از                 به  

هـا عنـوان      شـونده   اين در حالي است كـه بـسياري از مـصاحبه          . سالمت اخالقي و اجتماعي بوده است     

شـود، مـواد مخـدر و مـشروبات           نعت، آنچه كه به وفور يافت مـي       نمودند امروزه و پس از ورود ص        مي

شود، اما اهـالي را نيـز آلـوده کـرده             الكلي است كه عمدتاً با هدف مصرف كارگران و كاركنان وارد مي           

هاي اجتماعي مانند اخاذي و سرقت، قتل و فساد و فحشا نيز بـه منطقـه وارد شـده                     ديگر آسيب . است

اگر چه تاكيد بر اين بود كـه        . کردند  همچنين مسئولين منطقه به آن اشاره مي      است و بسياري از اهالي و       

ها كمتر به ميان اهالي راه يافته،  اند و آسيب    كماكان مردم سالمت اخالقي و اجتماعي خود را حفظ كرده         

ها به تدريج در ميان جوانان بومي در حال افزايش است و اگر وضـع بـه    اما مشخص بود كه اين آسيب     

  . افتين موضوع گسترش و شيوع خواهد يگذرد كه  ا ن منوال ادامه داشته باشد، زماني چند نميهمي

هـا و    هاي اجتماعي سنتي، تضعيف اين بافت       آمدهاي اوليه ورود صنعت به بافت      اصوالً يكي از پي   

ني هاست و اگر نتواند هنجارهاي اجتماعي جديدي را جـايگزي          هنجارها و قواعد اجتماعي حاكم بر آن      

هنجاري خواهد شد و پس از گشايش اقتـصادي كـه    هنجارهاي قبلي سازد آن جامعه دچار آنومي و بي        

در واقـع بـه     . شـوند   هاي اجتماعي و اخالقي سـنتي تـضعيف مـي           دهد به تدريج بنيان     در منطقه رخ مي   

                                                 
  .  اين واحد پتروشيمي با حضور رؤساي جمهور ايران و ونزوئال افتتاح شد۱۳۸۶در اوايل تابستان سال . ١
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شود  هاي اجتماعي مختلف با قواعد اجتماعي مختلف در سطح منطقه بيشتر مي            تدريج كه حضور گروه   

  .شوند گروه به تدريج تضعيف مي يابد، هنجارهاي درون گروهي افزايش مي و ارتباطات بين

  

  اجتماعي تغيير قواعد و هنجارهاي    گروهي گسترش روابط بين

  گشايش در حوزه اجتماعي    گشايش اقتصادي

  گشايش درحوزه معرفتي    گشايش اقتصادي

  کاهش زمينه وفاق    احساس محروميت نسبي

  انحرافات اجتماعي    س محروميت نسبياحسا

  

تغيير در حوزة اقتصادي به تغيير در حوزة اقتـصادي، اجتمـاعي و دگرگـوني هنجارهـا و قواعـد                    

از سـوي ديگـر بـا       ). ١٣٧٥چلبـي،   (انجامـد     اجتماعي و همچنين تغيير و گشايش در حوزة معرفتي مي         

هـاي    اطق كـشور و وجـود فرصـت       هاي اجتماعي مختلف از ديگر من       گشايش اقتصادي و حضور گروه    

شـود و شـاهد فراينـد تـشديد           ها به تدريج سطح نـابرابري زيـاد مـي           اقتصادي جهت رشد و ارتقاء آن     

نابرابري اجتماعي و احساس محروميت نسبي      . از سوي بوميان خواهيم بود    » احساس محروميت نسبي  «

در اينجا الزم   . ش ايفا خواهد کرد   نيز زمينة وفاق اجتماعي را كاهش و در تشديد انحرافات اجتماعي نق           

شناسان تاكيد دارند كه احساس نـابرابري در ثـروت            است به اين مورد اشاره شود كه بسياري از جامعه         

به دو شكل ظاهر خواهد شد، اول تشديد انحرافـات بـويژه قتـل و آدمكـشي و دوم تـضاد سياسـي و                        

  .هاي اجتماعي شورش

 فرايندهاي محرك فوق است و در هر سه زمينـة تـشديد             آنچه كه در عسلويه رخ داده شامل همة       

هاي اجتماعي مختلـف و غريبـه، نـابرابري و احـساس محروميـت و           گروهي و حضور گروه    روابط بين 

در ادامه ضـمن    .  صورت گرفته است   يها تحوالت  گشايش اقتصادي و در مجموع فعال شدن اين محرك        

  .ها اشاره خواهد شد آمدهاي ايجاد اين محرك ياشاره به هر كدام از تغييرات فوق به نتايج و پ

  هاي اجتماعي غريبه عامل گروه

به و بـر هـم      يهاي اجتماعي غر    عامل اولي كه بر انفكاك اجتماعي تأثير مستقيم دارد، حضور گروه          

بر اساس آمارهاي مختلف    . گذارد  اي است كه صنعت به آن پا مي          ساكنين منطقه  يخوردن بافت اجتماع  

اي كـه مـا در        بر اساس مطالعه  . اند ه وارد شده  يار كارگر و كاركن از سراسر ايران به عسلو         هز ٦٠حدود  

ها و شهرهاي ايران افرادي بودند كه براي اشتغال به ايـن              بخش كاركنان داشتيم، تقريباً از تمامي قوميت      

  . اند منطقه آمده
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دان جـوان مجـردي تـشكيل       که که اغلب قريب بـه اتفـاق كاركنـان را مـر             ني قابل توجه ا   يا  نکته

 هزار نفر با يك بافت قـومي سـني و           ٣٠ب  يه قر يت اول ياي با جمع    منطقه. اند  دهند كه به منطقه آمده      مي

 هزار كارگر مجرد جوان از اقصي نقاط كـشور، امکـان  تـشديد انـواع انحرافـات و                    ٦٠بسته و حضور    

  .جاد کرده استيتضادها را ا

  حروميتعامل نابرابري اجتماعي و احساس م

کند احساس نـابرابري      جاد انفكاك اجتماعي نقش مستقيم و مؤثر ايفا مي        يعامل موثر ديگر كه در ا     

 درصد  ٤/٢٣تنها  . اند   درصد اهالي خودشان را جزو طبقات پائين ارزيابي کرده         ٤/٧٩. و محروميت است  

خود را در حد كـم       درصد ميزان درآمد     ٤٦پاسخگويان عنوان کردند كه از درآمد خود رضايت دارند و           

را بـا   )  هزار تومـان   ١٥٠(ها    اگر متوسط درآمد بومي   . اند   درصد نيز در حد متوسط ارزيابي کرده       ٩/٣٠و  

مقايـسه شـود، نـابرابري حـاكم در         )  هزار تومـان   ٥٠٠(متوسط درآمد كاركنان شركتي حاضر در منطقه        

هـا از وضـعيت    ت نارضايتي بومي  ها نشانگر شد    در ديگر ابعاد زندگي نيز يافته     . شود  يمنطقه مشخص م  

 درصـد پاسـخگويان در      ٧٠هائي چون اشتغال و امكانات اساسي زندگي است و باالي             زندگي در زمينه  

ها  ها و احساس نابرابري در حالي است كه تفاوت اين نارضايتي. کنند ها احساس نارضايتي مي اين زمينه

هـائي بـراي ظهـور و بـروز           ، تفـريح و زمينـه     چندان مشهود نيست و به دليل نبود مظاهري براي خريد         

توان تاثير عوامـل فـوق را    در مجموع مي. كنند نابرابري عمالً همه در يك وضعيت در منطقه زندگي مي      

  .  ترسيم کرد١به صورت شكل 

  هاي پژوهش در حوزة انفكاك اجتماعي يافته

اد و بسيار زياد ارزيابي  درصد پاسخگويان ميزان سرقت و دزدي را در منطقة خود زي٢/٦٢در كل  

هـائي كـه در       در مـصاحبه  . كننـد   اند و محل سكونت خود را از اين لحاظ غيرمناسب ارزيابي مـي              نموده

انـد كـه البتـه     منطقه انجام شد بسياري از مردم محلي حتي ازسرقت حيوانات و احشام خـود خبـر داده      

  . اند د منطقه شدهدانند كه در جستجوي كار وار را كارگران غيربومي مي عامل آن

  

   

  

  
  

  
  

  عوامل موثر بر انفكاك اجتماعي: ١نمودار شماره 

 انفكاك اجتماعي

ورود گروههاي اجتماعي 
 مختلف و غريبه

افزايش احساس
 نابرابري و محروميت

كاهش رضايت از
 ابعاد مختلف زندگي



 

 

٧١

 توسعه صنعتي در منطقه عسلويهتحليل تأثير اجتماعي 

ها از سطح سواد پائيني نيز برخـوردار         ورود كارگران غيربومي از مناطق مختلف كشور كه اكثر آن         

آمـدها   اخاذي و زورگيري يكـي از آن پـي        . هستند، باعث ايجاد مشكالت فراواني در منطقه شده است        

دهد كـه بـيش از        ها نشان مي   داده. گرفت  جريان مصاحبه با مردم بومي مورد اشاره قرار مي        است كه در    

دانند و بر ايـن بـاور         ميزان اخاذي و زورگيري را در منطقه زياد مي        )  درصد ٨/٥٣(نيمي از پاسخگويان    

در  درصد نيز اخاذي و زورگيري را در منطقـه    ٨/١٦همچنين  . هستند كه وضعيت منطقه نامناسب است     

    .اند ه شان كم ارزيابي نمود له را در محل سكونتأ درصد نيز ميزان وقوع اين مس١/٤٥حد متوسط و 

ريـزي   گيرند و برنامـه     سواد و غيربومي شكل مي     هاي صنعتي كه با حضور انبوه كارگران كم         محيط

تبـديل  زا و خطرنـاك      هـاي جـرم     گيرد، سريعاً بـه محـيط       ها صورت نمي   مناسبي نيز جهت مديريت آن    

دعـوا و   . شـود   گيـر ايـن اجتماعـات مـي         ها و انحرافات اجتماعي به سرعت دامـن        شوند و انواع بزه     مي

  . كنند ها رشد مي درگيري و وقوع قتل از جمله انواع جرايمي هستند كه در اين محيط

جـا   نها و اعداد واقعي رجوع کرد، اما در اي          شد به داده    براي بررسي ميزان وقوع قتل در منطقه مي       

هـاي آنـان بـا واقعيـت همخـواني           بالتبع ممكن است پاسـخ    . ارزيابي ذهني پاسخگويان مورد توجه بود     

ها از واقعيت است، كـه ايـن برداشـت در اثـر اخبـار و                 نداشته باشد اما نشانگر احساس و برداشت آن       

هـاي فـرد      كـنش اي در ديگـر       برداشتي كه نقش ويژه   . رسد  ها مي  گيرد كه مدام به آن      اطالعاتي شكل مي  

شان  دهند كه نزديك به يك چهارم پاسخگويان ميزان وقوع قتل در منطقة سكونت      ها نشان مي    داده. دارد

توان گفت كـه قتـل يكـي از     در مجموع مي  . ي است ينمايند كه رقم باال     اد ارزيابي مي  يا بسيار ز  يرا زياد   

امنـي در منطقـه    جدي احساس نام اجتماعي است كه در منطقه در حال گسترش و يكي از عوامل           يجرا

  .است

مردم در جريان مصاحبه وضعيت منطقه را از لحـاظ فقـدان اعتيـاد و مـواد مخـدر قبـل از ورود                       

ها و محـالت       كه در حال حاضر در سطح برخي خيابان        در حالي . كردند  صنعت بسيار خوب ارزيابي مي    

 و با حضور بـيش از پنجـاه هـزار           شود  ي م  پرداخته  به صورت علني به خريد و فروش انواع مواد مخدر           

نيروي كار دور از خانه، عسلويه به يكي از بازارهاي فروش مواد مخدر بدل شـده اسـت و بـسياري از                 

شـود     نيـز مالحظـه مـي      ١طور كه در جدول      همان. اند  افراد، دقيقاً با هدف همين شغل وارد منطقه شده        

منطقه از لحاظ وجود معتـادين و خريـد و فـروش            اند كه      درصد پاسخگويان عنوان کرده    ٨٠نزديك به   

  .مواد مخدر در وضعيت بسيار نامناسبي قرار دارد و ميزان اعتياد در سطح منطقه زياد است
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هاي  توزيع نمونه بر حسب ارزيابي وضعيت منطقه از لحاظ رواج انواع آسيب: ٢جدول شماره 
 ١اجتماعي
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  پديده رواج ميزان

  خيلي زياد ١/٣٣ ٨/١٣ ١/٣٤ ٣/٨ ٩/٥٨ ٣/١٨ ٩
  زياد ١/٢٩ ٨/٢٢ ١/٢١ ١٦ ٦/٢٠ ٦/٢٧ ٨/١٨

  وبيش کم ٨/١٣ ٨/١٦ ٣/١٨ ٣/٨ ٨/٧ ٥/١٦ ١٨
  کم ٨/٢١ ٣/٣٥ ٣/٢٠ ٩/٤٠ ٩ ٦/٢٦ ١/٣٨

  ي کمخيل ٣/٢ ٨/٩ ٦ ٨/١٦ ٨/٢ ٥/٥ ١٣
  دانم نمي  ٠ ٥/١ ٣/٠ ٨/١ ١ ٦/٥ ١/٣

  جمع ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
  

هاي اخير مصرف مشروبات الكلي و خريـد و فـروش آن در                در طي سال   ،اضافه بر معضل اعتياد   

منطقه نيز رو به افزايش نهاده اسـت و بـا ورود كـارگران غيربـومي و همچنـين كـارگران و مهندسـان                        

هاي كنترلي ناشـي از دوري از خـانواده بـه همـراه      رواني و همچنين فقدان سيستمخارجي و فشارهاي   

  .مواد مخدر مصرف مشروبات الكلي نيز زياد شده است

هـاي صـنعتي خـشني چـون         هاي اجتماعي است كه بـه سـرعت در محـيط            فحشا از ديگر آسيب   

امـري  . کنـد   ز ندارند، رشد مي   گونه تفريح سالمي ني    عسلويه كه افراد از خانوادة خود دور هستند و هيچ         

بسياري از مردم محلي منطقه     . شود  گير بوميان منطقه كه افراد متعصبي نيز هستند مي          كه به سرعت دامن   

هـا را دو   كردند كه هـول و هـراس آن       هايي را از حملة كارگران به دختران در حال تردد نقل مي             داستان

ها دشـوار    ه کارگران، كنترل اين مسأله را براي بومي       اين در حالي است كه ورود هر روز       . کرد  چندان مي 

  .ساخت يم

ها اشاراتي به پديده فحشا وجود دارد، و حتي برخي درباره شـدت آن                كه در مصاحبه    رغم آن  علي

دهد كه بعيد است ميزان فحشا در سـطحي باشـد         گويند، اطالعات پژوهش پيمايشي نشان مي       سخن مي 

مـذهبي   با توجه به تعصب. ود زنان غيرمحلي به منطقه بسيار محدود است       ، راه ور  اوالً. شود  كه ادعا مي  

                                                 
هاي مردم نسبت به ميزان رواج هر  هاي انجام شده با مديران نهادهاي قضايي، انتظامي و امنيتي منطقه، نگرش مصاحبه. ١

  . کند  را تأييد ميهاي اجتماعي در منطقه عسلويه يک از آسيب
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گونه زنان در درون شهرها و روستاهاي منطقه نيز دشـوار بـه               هاي اخالقي بوميان، اسكان اين      و ويژگي 

مـردان بـومي از     . رسـد   اشتغال زنان و دختران محلي به اين امر نيز بسيار بعيد به نظر مـي              . رسد  نظر مي 

لذا بعيد است كه سطح پديـده       . كنند  د ساده زنان و دختران خود در كوچه و بازار اجتناب مي           رفت و آم  

  . فحشا به اندازه ميزان ادعا شده باشد

  

  گيري نتيجه
افتـه بـوده    ين ار توسعه ين منطقه بس  يم که ا  يه قبل از ورود صنعت نشان داد      يت عسلو يدر شرح وضع  

نـه  ين منطقـه کـه سـبب هز   ي در اي صنعتيها  پروژهيا سال اجر۱۰ب يبعد از ورود صنعت و قر    . است

 يهـا  رسـاخت يان، ز يـ  بوم ين منطقه شده است، کماکـان زنـدگ       يه در ا  يارد دالر سرما  يليکردن چند ده م   

بـه  .  مانـده اسـت    يافتـه بـاق   ين  توسـعه   کامالً ي صنعت يها رون از مجتمع  ي ب ي زندگ يط کل ي و شرا  يعموم

 توسـعه نداشـته     ي عمـوم  يها رساختيجاد ز يان و ا  ي بوم يگ در بهبود زند   ي سهم ي توسعه صنعت  يعبارت

ن يـ  بـروز ا   ١.ل شده است  ي بر مردم تحم   ين توسعه صنعت  ي ا ي ناگوار اجتماع  يآمدها يعوض پ  در. است

 يبررسـ . گراسـت   توسـعه و توسـعه فرهنـگ       يهـا   طرح يداريط پا ي نقض شدن شرا   يت به معنا  يوضع

  :دهد يصورت گرفته نشان م

ر ييـ هـا، تغ    پـروژه  يان منطقـه، قبـل و بعـد از اجـرا          يمات ارائه شده به بوم    سطح امکانات و خد   . ۱

در عوض انـواع  . ز بوده استيان ناچي بوميها برا مدت طرح رو منافع کوتاه  ني نداشته و از هم    يمحسوس

، بـر هـم     يط زنـدگ  ي محـ  ي، شـلوغ  ي اجتماع يها بير تورم، بروز آس   يگر نظ ي د يها يعوارض و دشوار  

  . جاد شده استيان اي بومي برايت اجتماعيو امنخوردن شبکه روابط 

، ي فنـ يهـا   و معمول در منطقه و نداشتن مهـارت    ي سنت ي شغل يها  ن رفتن فرصت  يبه علت از ب   . ۲

ع ين منفعـت کوتـاه و بلندمـدت اسـتقرار صـنا           يان از آشـکارتر   يجاد شده و بوم   يان ا ي بوم يکاري ب ةديپد

  . اند بهره مانده يب

ش ي را افـزا   ي بـه مـردم بـوم      يده ها نه تنها سطح خدمات     هير شدن سرما  ي و سراز  يتوسعه صنعت . ٣

 جهــت اســتقرار پرســنل نفــت و آمــدن ييهــا سات و ســازمانيــنــداده اســت بلکــه مــستقر شــدن تأس

 مـردم   ي را بـرا   يهـا و شـکاف اقتـصاد        ي پرقدرت سطح نابرابر   يد همانند نورافکن  ي جد يها  يتکنولوژ

                                                 
هـاي   اين اظهارنظر به هيچ وجه به معناي ضرورت نداشتن توسعه صنعتي، مخالفت با احداث تأسيسات صنعتي و گزينه                 . ١

  بيانگر باور به ضرورت فراتر رفتن از توسعه صـرفاً         اذعان به وضعيت نامناسب توسعه عمومي در منطقه صرفاً        . مشابه نيست 

  . ايط عمومي توسعه پايدار استصنعتي و توجه داشتن به شر



١٣٨٧بهار ، ٣٣نامة علوم اجتماعي، شماره   
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تخت گاز ي بود، اما فقدان گاز در پا  ي و عاد  يعي طب يداشتن گاز امر  روز ن يان ساخته و اگر تا د     ي نما يبوم

 به شکل يت از زندگيد شده و رضا  ي تشد يرو احساس نابرابر   نياز هم . ان دشوار است  ي بوم يجهان برا 

  . د شده استي تهديآشکار

 ز بـه  يـ هـا ن     جهـت انتقـال خـانواده      يزير  ل مهاجرت کارگران مجرد و نبود امکانات و برنامه        يس. ٤

 گـسترش  ة در منطقـ ي اجتمـاع يها بي از آسياري موجود در منطقه دامن زده و بس ي اجتماع يها  بحران

جـاد  ي کار و مصرف کاالهـا در منطقـه، سـبب ا           يروي از حضور انبوه ن    يدر ضمن تورم ناش   . افته است ي

  .  مردم منطقه شده استيار براي بسيها يدشوار

گذرد، فقـدان در نظـر گـرفتن امکانـات           يه م ي عسلو  در يت صنعت ي سال که آغاز فعال    ١٠بعد از   . ٥

ع ي اشتغال در صـنا  ي برا ي بوم يروهاي سبب شده است تا سطح توان و مهارت ن         يا  و حرفه  يآموزش فن 

  . مند شوند  در منطقه بهرهياند از مواهب توسعه صنعت ان نتوانستهيرو بوم نيابد و از هميارتقا ن

هـا    طرح يا کارفرما ي ي وزارت نفت به عنوان مجر     ه صرفاً ي عسلو يجا که در توسعه صنعت     از آن . ٦

ـ  سـپرده شـده و بق      ي بـه فراموشـ    ي فرابخش يزير فا کرده، مقوله برنامه   ي را ا  ينقش اصل  هـا و    ه سـازمان  ي

جـه  ينت. انـد   کـرده  يل شده به منطقه شانه خال     ي متناسب با بار تحم    ي از ارائه خدمات   ي دولت يها وزارتخانه

 در ي دهـه تجربـه توسـعه صـنعت        ٥ب  يکماکان بعد از قر   .  منطقه است  ي کل يتگافين ت، توسعه ين وضع يا

 ي فرابخـش يزيـ ر  و بـدون مالحظـه کـردن برنامـه       ي فنـ  يکردي با رو  سات صرفاً يجاد تأس يران، هنوز ا  يا

  .رديگ يصورت م

نگـر و     کـالن  يت هستند، اما نگـاه    ين وضع يه ا يان اول يان منطقه قربان  يرسد بوم  ياگرچه به نظر م   . ٧

. ده اسـت يز انجامي نيها  طرحي انسانيداريت به کاهش سطح پاين وضعيدهد ا ي نشان م  ياهد تجرب شو

برنـد، از آوردن   ي به سر مي نامناسبيط روح ي در شرا  ي صنعت يدهد کارکنان واحدها   ي ما نشان م   يبررس

 ي بـرا  يا  برنامه  در منطقه را نامناسب دانسته و      يط زندگ يکنند، شرا  ي خود به منطقه امتناع م     يها خانواده

ـ   ي مناسـب و بـاانگ     ي انـسان  يرويـ ن در درازمـدت ن    يبنـابرا . ه ندارند ي در عسلو  ياقامت طوالن  ن يزه در ب

ـ   يـي روين ن يت چن ي ترب ي الزم برا  يها رساختيان وجود نخواهد داشت و ز     يربوميغ ـ ان ن يـ ن بوم ي در ب ز ي

 . جاد نشده استيا

رسـد امـا از      يز به نظر م   يآم تي موفق ي مل يه اگرچه از نظر اقتصاد    ي در عسلو  يتجربه توسعه صنعت  

 جلـب مـشارکت   يها ک از صورت  يچ  يه. رو است  ار روبه ي بس يها ي با دشوار  ي و فرهنگ  ينظر اجتماع 

چـه از    در مقابـل آن ي هم رفته مردم محلـ ياند و رو ن منطقه به کار گرفته نشده   ي در ا  يبه صورت واقع  

ـ  سبب زدودن چهره فقـر و محروم ي توسعه صنعتاند و اوردهي به دست نياديز ز ياند چ  دست داده  ت از ي
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سات سـبب ثروتمنـد     ي حاصل از احداث تأس    ي و دالرها  يدي تول يها اگرچه فراورده . منطقه نشده است  

ه بـه گـسترش   ي در عـسلو يت توسـعه صـنعت   يـ  در نها  ي افراد در مرکز کشور شده است ول       يشدن برخ 

  .رامون در کشور دامن زده استيپـ شکاف مرکز
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