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تحليل جامعهشناختي پيامدهای حضور صنعت نفت بر توسعۀ اجتماعي-
اقتصادی -فرهنگي مناطق نفتخيز از منظر ذینفعان محلي
(مورد مطالعه :ساکنان حوزۀ ميدان نفتي دارخوین)
*2

شهرام فرضی 1و مصطفی ازکیا

تاریخ دریافت - 6031/30/52 :تاریخ پذیرش6031/31/32 :
چکیده
همراه با ورود صنعت نفت به مناطق نفتخیز ،ساكنان محلي در كنار درك تمایزهاي اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي؛ پیامدهاي زیستمحیطي ،تغییرات معیشتي ،سبك زندگي ،دگرگوني ارزشها و هنجارها را نیز تجربه
كردهاند .حضور صد سالۀ نفت ،تجربههاي ساكنان بومي را در چندین دورۀ زماني سامان داده است كه با
تغییرروابط قدرت ،گسترش ارتباطات و دانش برآمده از تغییرات گفتماني پساجنگ از یکسو و آگاهي از نقش و
اهمیت كنشمحورانه بر پیشرفت پروژهها از دیگر سو ،دریافتها و مطالبات آنان شکل تازهاي به خود گرفته
است .در این مقاله از منظر ذینفعان محلي ،پیامدهاي توسعۀ ناشي از صنعت نفت تحلیل و بررسي شده است .با
استفاده از رهیافت نظریۀ بنیاني ،تجارب زیستۀ مردم ساكنان مناطق نفتخیز در حوزۀ میدان نفتي دارخوین ،از
طریق انجام مصاحبههاي باز و نیمهساختاریافته گردآوري و نتایج از طریق كدگذاريهاي باز ،محوري و انتخابي
در چهار الگوي پارادایمي دستهبندي شدهاند .این چهار الگو شامل پدیدههاي مركزي وفاداري مشروط ،توقع از
نفت ،احساس ناكارآمدي و بيقدرتي و نیز مقاومت و تهدید ،در گسترۀ رویکردهاي حمایتي و انتقادي از حضور
نفت جاي گرفتهاند .از تلفیق مدلهاي مفهومي ،پدیدۀ مركزي بیگانگي ساكنان مناطق نفتخیز نسبت به توسعه و
پیامدهاي آن پدیدار شده است كه پیوند دهندۀ مفاهیم و مقولههاي چهار مدل پارادایمي بوده و با خردهفرهنگ
عشیرهاي ،جداافتادگي ساكنان ،احساس تبعیض و بيقدرتي آنان سازگار است.
کلیدواژهها :توسعه ،ذینفعان محلي ،فرودستان ،مناطق نفتخیز جنوب ،بیگانگي ،نظریۀ بنیاني ،نفت.CSR ،

 .6داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
shfarzi@gmail.com
 .5اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان) m-azkia@srbiau.ac.ir .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل(
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ازﮐﯿﺎ و ﻣﺸﺎوره دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر وﺛﻮﻗﯽ و
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﻃﺎﻟﺒﯿﺎن اﺳﺖ.
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مقدمه و بیان مسئله
كشف نفت در سال  6521شمسي را ميتوان نقطۀ عطفي در سپهر اجتماعي ایران دانست.
تأثیراتي كه نفت و گاز در بخشهاي سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي كشورهاي نفتخیز بر جاي
نهادهاند ،عالوه بر ابعاد كالن بینالمللي و ملي ،سطوح خردتر جغرافیایي و جمعیتي را نیز در
بر ميگیرد .بررسيهاي صورت پذیرفته در حوزههاي مربوط به پیامدهاي حضور نفت ،بیشتر
در سطوحي كالن ،روندهاي تاریخي مسائل سیاسي و حقوقي را مدنظر قرار دادهاند و از
پیامدهاي این حضور بر زندگي ساكنان همجوار تأسیسات نفت و گاز ،كمتر سخني به میان
آمده است .كمتوجهي به عوامل انساني ،قرار گرفتن ساكنان محلي در موضع اقلیت ،مقاومت
آنان در برابر اجراي پروژهها ،آسیبهاي اجتماعي ناشي از فعالیتهاي پروژهها ،امکان بروز
ناآراميهاي امنیتي -سیاسي (مینایي و دیگران ،)655 :6030 ،درگیريهاي نژادي ،شناسایي
ضعفها و بیان پیشنهادهایي براي كاهش آن ،لزوم انجام پژوهش در این حوزه را آشکار كرده
است.
اگر طرحها و پروژههاي توسعهاي و بهرهبرداري نفت را از منظر عوامل انساني در طیفي
بگسترانیم؛ در یك سو شركتهاي توسعهاي و كارگزاران آن وجود دارند كه از منظر آنان،
ساكنان بومي نه به عنوان ذینفعان 6مؤثر بر پروژه كه با برچسب "معارض" یاد ميشوند:
معارضیني كه در مسیر تحقق اهداف پروژههاي ملي مانعتراشي ميكنند و تعامل با آنها از سر
اجبار صورت ميگیرد .در دیگر سر این گستره ،بومیان و ساكنان محلي وجود دارند كه در پي
بهره گرفتن از فرصت حضور این شركتها در راستاي برآوردن نیازهاي خویشاند ،نیازهایي
كه پیش از حضور این شركتها یا وجود نميداشت یا آنكه امکان برآوردهسازي آنها میسر
نبود.
هرچند توسعه ،همواره به عنوان افزایش استانداردهاي زندگي آن هم به صورت افزایش
درآمد كه به نوبۀ خود به معناي بهبود سالمتي ،توجه به تغذیه ،تحصیل و آزاديهاي شخصي
بوده ،در نظر گرفته شده است (ازكیا )933 :6035 ،اما در بیشتر موارد ،توسعۀ صنعتي به توسعۀ
اجتماعي منجر نشده است و در مواقعي باعث به هم ریختن امنیت اجتماعي ،تخریب روابط
اجتماعي سالم ،ایجاد آسیبهاي اجتماعي ،افزایش فاصلۀ طبقاتي ،آثار نامناسب ناشي از برهم

1. Stakeholders
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خوردن نظم اقتصادي منطقه در جهات نامطلوب و تبعیض علیه گروههاي ضعیف و حاشیهاي
ميشود (طالبیان و عمرانيمجد .)65 :6022 ،هرچند دولتها در قالب برنامههاي توسعهاي
تالش داشتهاند تا وضعیت نسبي ساكنان را بهبود ببخشند ،لیکن نتایج ارزیابي آثار اجراي
برنامه هاي توسعه ،نشان از این واقعیت دارد كه الگوهاي متعدد و متنوعي كه به منظور توسعۀ
اقتصادي و اجتماعي به كار گرفته شده است ،نتیجهاي جز تشدید فاصلۀ طبقاتي و نابرابري
اقتصادي نداشته است (ازكیا.)52 :6029 ،
بررسيهاي انجامشده توسط موسسۀ بینالمللي مطالعات انرژي در مناطق داراي منابع
نفت و گاز ،نشان ميدهد كه به دلیل مکانیابي پروژهها بر اساس توجیهات اقتصادي و سیاسي
در بعضي شرایط ممکن است اهداف پروژه با شرایط اجتماعي-اقتصادي جامعۀ محلي تقابل
پیدا كند كه این امر خود را به صورت رفتارهاي غیرقابل انتظار طرفین (مجري پروژه و اجتماع
محلي) نشان ميدهد (طالبیان و عمرانيمجد.)639:6021 ،
پیشینۀ حضور صنعت نفت و تجربۀ زیستۀ محقق به عنوان كارشناس فني صنعت نفت
ساكنان همجوار میدان نفتي دارخوین را مورد توجه قرار داده است .دارخوین شاهد حضور
تأسیسات نفت و گاز ،شركتهاي كشت و صنعت نیشکر و تأسیسات انرژي اتمي بوده است.
این نمادهاي توسعۀ صنعتي جملگي درون بافتي سنتي با قومیتي -عمدتاً محروم -عربزبان؛ با
پیوندهاي خاص خویشاوندي و قبیلهاي (ازكیا )12 :6010 ،و در پسزمینه با تجربۀ هشت سال
جنگ و بيساماني ميزیند .در این مطالعه ،به رهیافتهاي پسااستعماري و پساتوسعه در درك
ابعاد پیامدهاي توسعه توجه شده است .نتایج حاصل از دادههاي جمعآوريشده از میدان
تحقیق به كمك نرمافزار مکس كیودا 6از طریق سه نوع كدگذاري باز ،محوري و انتخابي در
چهار مدل پارادایمي تحلیل و در پایان نیز راهکارهایي به منظور توجه به نقش ذینفعان بومي و
شناسایي نیازها و الزامات مشاركت آنها ،پیشنهاد شده است.

1. Maxqda
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پیشینه و مبانی نظری
احساني معتقد است دست كم در ربع قرن اخیري كه نفت در ایران كشف شده بود نزد جریان
روشنفکري و سیاستگذار ما صرفاً به عنوان منبع درآمد از طریق امتیاز آن شناخته ميشد .حال
آنكه در همان دورۀ تأسیس صنعت نفت ،تحوالت جغرافیایي و اجتماعي گستردهاي در ایران
به وجود آورده بود (احساني .)6035 ،با طرح الگوي دولت رانتیر توسط حسین مهدوي در
سال  ،6023اهمیت نفت به عنوان عامل مؤثر بر سیطرۀ همهجانبۀ دولت باال كشیده شد و این
الگو ،نقش نفت به عنوان عامل صرفاً اقتصادي به ویژه پس از كودتاي  52مرداد  6005را
متحول ساخت .هالیدي معتقد است نفت در كشورهاي توسعهنیافته رابطههاي محدودي با
اقتصاد محلي به وجود ميآورد ،زیرا تکنولوژي و كاالهاي سرمایهاي را از خارج وارد ميكند
(هالیدي .)633: 6022 ،هرچند اقتصاد محلي مورد نظر هالیدي ،گسترۀ منابع انساني و كاال و
خدمات را در سطحي ملي در برميگیرد ،ميتوان گفت الگوي كمتوجهي به اقتصاد محلي/
بومي تغییري نکرده و كماكان تکرار ميشود.
كمتوجهي به اقتصاد محلي ،به ویژه از طریق كمتوجهي به ذینفعان محلي قابل تشخیص
است .در سالهاي اخیر مطالعات گستردهاي به منظور شناسایي عوامل مؤثر در موفقیت یا
شکست یك پروژه انجام پذیرفته و عالوه بر عوامل شناختهشدهاي همچون بودجه ،زمان ،شرح
كار ،6كیفیت ،كاال ،منابع انساني ،یکپارچگي ،5ریسك و ارتباطات ،0پیامدها و برهم كنش متقابل
انجام پروژه و محیط پیرامون در قالب مدیریت ذینفعان 9نیز مورد توجه قرار گرفته است.

2

(پيامبياُكي .)5360 ،دنیس گولت در اوایل دهۀ  6313بر آن است كه وظیفۀ اصلي اخالق
توسعه ،انسانيكردن تصمیمها و اقدامات توسعه است و بدان معني است تغییرات دردناك
تحت لواي توسعه و پیشرفت ،به ضدتوسعهاي منجر نخواهد شد كه ویرانگر فرهنگها و
مردمان است (مالعباسي.)516 :6032 ،

1. Scope management
2. Integration
3. Communication
4. Stakeholder Management
5. PMBOK
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به منظور اهمیت بخشیدن به نقش تمامي عوامل دخیل در پروژه (ذینفعان ،)6تأكید این
مقاله در دو عرصه صورت پذیرفته است :نخست لزوم انجام مطالعات مربوط به ارزیابي
تأثیرات اجتماعي )SIA( 5كه باید پیش از آغاز و در حین فعالیتهاي اجرایي پروژه صورت
پذیرد و دیگر توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعي شركتها ( .)CSR0اتحادیۀ اروپایي CSR ،را
مفهومي تعریف ميكند كه در آن شركتها موضوعات زیستمحیطي و اجتماعي را در
عملیات تجاري خود لحاظ كرده و به صورتي داوطلبانه با ذینفعان خود در تعامل باشند.9
ریچارد اسمیت از دانشگاه پنسیلوانیا با تجمیع  01تعریف متفاوت از مفهوم  CSRابعاد آن را
در پنج محور كلي ،متمایز كرده است (اسمیت.)5366 ،
جدول  .6محورهاي اصلي مفهوم CSR
ابعاد
زیستمحیطي

توضیح
محیط زیست پاك و رعایت الزامات زیستمحیطي پروژهها

اجتماعي

توجه به عوامل فرهنگي و تعهد به برپایي جامعۀ سالم

اقتصادي

لحاظ ملزومات  CSRدر تصمیمات اقتصادي

ذینفعان

تعامل با ذینفعان شامل :كاركنان ،تأمینكنندگان كاال ،مشتریان و جوامع محلي

فعالیتهاي عامالمنفعه

شامل فعالیتهاي تصریح نشده در قانون و فراتر از وظایف قانوني ،بر پایه
ارزشهاي اخالقي و داوطلبانه

مناطق در حال توسعه ،وضعیت كشورهاي در حال توسعه را به ذهن متبادر ميكنند.
بدین صورت كه اگر در دوران استعمار ،تأمین منابع از حیاتيترین الزامات پیش روي
استعمارگران بوده است ،امتداد این نگرش را ميتوان در وضعیت كنوني عامالن توسعه و مردم
بومي بازیافت .درك و تبیین این موقعیت ،نیازمند استفاده از رهیافتهاي ژرفانگر و كمدامنه
است كه در اینجا به دو رهیافت پسااستعماري 2و پساتوسعه 1توجه شده است.

 .6موسسۀ  PMIذینفعان را در سه دسته افراد ،گروهها یا سازمانهایي معرفي ميكند كه به صورت مستقیم در اجراي پروژه ،مشاركت دارند،
متأثر از پروژه (محصول آن) بوده یا آن كه بر پروژه اثر ميگذارند.
2. Social Impact Asscessment
3. Corporate Social Responsibilities
4. EU Commission, 2010
5. Post Colonialism
6. Postdevelopment
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روش پژوهش
روش اصلي مورد استفاده در این مطالعه ،روش كیفي است .به منظور فراهم آوردن امکان
فهم تجربۀ ساكنان بومي به استفاده از روشهایي متمایلایم كه تا حد ممکن ،امکان نگرشي از
درون را ایجاد كند كه خود مستلزم نزدیکي هر چه بیشتر به سوژهها و بنا به تعبیر رابرت كي
ین ،زمینيكردن تحقیق است (كيین .)10 :5366 ،پژوهشهاي توسعه حوزههایياند كه به
روش تحقیق كیفي ،بسیار نیاز دارند .این روشها ،به ویژه در پژوهشهایي دربارۀ توسعۀ
محلي ،كاربرد دارند( .ازكیا و جاجرمي.)63-56 :6033 ،
به منظور انجام مطالعات ژرف ،از رهیافت زمینهاي استفاده شده است .این روش،
رویکرد تازهاي براي نگرش به موضوعمورد مطالعه فراهم ميآورد تا در نهایت ،به كمك
دادههاي جمعآوري و همزمان تحلیلشده ،كدگذاريهاي برآمده از موضوع مورد مطالعه به
صورت مفاهیم روشني درآید و از درون آنها هستۀ اصلي ،خود را به نمایش گذارد.
میدان تحقیق ،شهر دارخوین (كوي دارخوین ،كوي آلبوبالد و كوي عليبنحسین) بوده
است .جمعآوري دادهها با بهرهگیري از رهیافت زمینهاي ،از طریق انجام مصاحبههاي
نیمهساختاریافته و باز ،تشکیل گروههاي كانوني ،مشاهده و یادداشتبرداريهاي حین انجام
مصاحبه گردآوري شدهاند .نمونهگیري به دو صورت هدفمند(6گزینش مصاحبهشوندگان) و
نظري( 5تشخیص تعداد افراد و ادامهي مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظري) صورت گرفته است.
با نمونهگیري هدفمند و با مراجعه به اطالعرسانان 0ذینفوذ ،دادههاي خام و مفاهیم دریافت و
سپس با توجه به تحلیل دادههاي بدست آمده از مصاحبهها ،فرایندهاي رفت و برگشت و
ساختهشدن مقوالت اولیه ،دادههاي جدیدي حاصل شدند و در نهایت با پایان یافتن
نمونهگیري نظري و به اشباع رسیدن دادهها ،فرایند گردآوري اطالعات به پایان رسید.
پرسشهاي محوري مربوط به ساكنان بومي شامل این موارد بودهاند:
-

از منظر ساكنان ،حضور صنعت نفت (در كنار صنعت نیشکر و انرژي اتمي) چه
پیامدهایي را بر اجتماع محلي تحمیل كرده است.

-

تفسیر و ارزیابي ساكنان بومي از پیامدهاي مذكور ،چه بوده است.
نمونۀ پرسشهاي برآمده از دو پرسش محوري:
1. Purposive Sampling
2. Theoritical Sampling
3. Informants
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به نظر شما ،پیدا شدن نفت در دارخوین و رفت و آمد نفتيها ،هیچ تأثیري در زندگي
عادي شما گذاشته است (جهت ،شدت و میزان این تأثیر).

-

فکر ميكنید اگر اینجا نفت كشف نميشد ،وضعیت شما چگونه بود.

-

اگر امکان انتخاب داشتید كه در صنایع نیشکر ،انرژي اتمي یا نفت مشغول به كار شوید،
كدام یك را ترجیح ميدادید.

-

اگر شما مسئول شركت نفت بودید براي اهالي ،چه كارها و با چه اولویتهایي را مدنظر
قرار ميدادید.

-

از اینكه شركت نفت براي شما ،ورزشگاه ،درمانگاه و پل ساخته ،رضایت دارید؟
شمار مصاحبهشوندگان محلي  63نفر و تركیب آنان به این صورت بوده است :شهردار و

اعضاي شوراي شهر؛ شیوخ و ذينفوذان محلي؛ كاركنان پیماني بومي شاغل در صنعت نفت؛
كشاورزان و دامداران؛ زنان (یك نفر پزشك بومي و سه زن خانهدار) و دو نفر از جوانان؛
كارمندان و بازنشستگان ادارات (بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش و آب و برق) .در روند
پیشرفت پژوهش ،محقق به این نتیجه رسید كه قرار گرفتن افراد در فضاي مصاحبه و رسمیت
بخشیدن به مصاحبه با ثبت آن (چه به صورت ضبط صدا یا یادداشتبرداري) ممکن است
باعث ایجاد اضطراب مصاحبهشونده شود و مانع از بروز بخشهایي از الیههاي دروني
نظراتش گردد .شماري از مصاحبهشوندگان پس از اطمینان از این كه صداي آنان ضبط نخواهد
شد ،به گفتگو رضایت ميدادند .همچنین در نمونهگیري هدفمند با حذف نظاممند بخشي از
جامعۀ آماري ،احتمال پنهان ماندن قسمتهایي از واقعیت موجود افزایش ميیابد .در مطالعۀ
مذكور تالش شد تا از هر امکان پیشآمده (گپ و گفت خودماني با كارمندان شهرداري،
رانندگان ،فروشندگان محلي و غیره ) براي دریافت نظرات استفاده شود.
از خالل مصاحبهها ،یادداشتها و مشاهدات  156دادۀ خام حاصل گشت و با انجام
مقایسه در خاتمه تعداد  020مفهوم بدست آمد.
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یافتههای پژوهش
با توجه به مقوالت محوري بدستآمده ،ميتوان گفت تجارب زیستۀ مردم ساكنان مناطق

نفتخیز جنوب در دو الگوي كلي پارادایمي قابل دستهبندي است .پدیدهها در دو گسترۀ تلقي
مثبت و حمایتگر و رویکردهاي انتقادي از عملکرد نفت قرار ميگیرند .این وضعیت،
نمایانگر وضعیتي بینابیني 6و حالتي مابین بیم و امید است .ساكنان ،از مشاهدۀ پیامدهاي مثبت
نفت براي خود ،خانواده ،محل زندگي (ساخت تأسیسات رفاهي ،درماني ،زیربنایي) و حتي
درآمدزایي نفت براي كشور ،حضور نفت را مثبت ارزیابي كردهاند .بخشي دیگر ،نفت را نه
نعمت كه نقمت برشمردهاند .5آنان وقوع جنگ ،آلودگي و تخریبهاي گستردۀ زیستمحیطي،
آسیبدیدگي زیرساختها ،بيعالقهگي نسل جوان به كار كشاورزي و تغییرات فرهنگي را از
جمله پیامدهاي ناشي از حضور نفت یاد ميكردهاند.خوشبینترین ساكنان ،نسبت به وضعیت
موجود مواضعي انتقادي دارند .از میان مدلهاي پارادایمي منتج از كدگذاري محوري در
تحلیلهاي صورتگرفته از تلفیق دو پارادایم كلي ظاهراً جداگانه لیکن مرتبط به هم ،ابتدا
پدیدۀ مركزي بياعتمادي عمومي كه خود شامل زیرمقولههایي چون بياعتمادي نسبت به
ساختارها و عوامل آنها (كارگزاران محلي و نفتي) وجه چیرهاي پیدا نمود .با بررسي و
بازنگري این مقوله و نیز با گذشت زمان و بسط قضیه از مناظر متفاوت(زاویهبندي) ،چنین
دریافتیم كه مقولۀ بياعتمادي خود ناشي از پدیدۀ كالنتر بیگانگي است.
رویکردها
الگوهاي پارادایمي

حضور مثبت نفت
انتقاد از عملکرد نفت

مقوله

پدیدۀ مركزي

وفاداري مشروط
توقع از نفت
احساس ناكارآمدي و بيقدرتي

بیگانگي

تهدید و مقاومت

همانگونه كه از جدول فوق برميآید تجربۀ ساكنان از وفاداري مشروط تا تهدید و
مقاومت نسبت به صنعت نفت را دربرگرفته است .با این وجود ،مصاحبهشوندگان دیدگاههاي
یکدست ،صلب و چارچوبمندي نداشتهاند و نميتوان آنان را نمایندگان طیف مشخصي تلقي
1. In- Between Status
 .5مصاحبه با مهندس علي احمدي
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كرد .به همین دلیل وضعیت مذكور ،در هم تنیده و غیر قابل تفکیك بوده و یافتن ارتباط بین
موضوعات نه چندان مرتبط ،پیچیده است .به ویژه هنگام جداكردن ایدهها از بستر اصليشان،
دشواري بیشتر نمود پیدا ميكند (سالدانا .)636 :5333 ،غیرقابل تفکیك بودن و درهمتنیدگي
میان مقوالت حاصله از الگوهاي پارادایمي و مقولۀ اصلي بیگانگي ،در نمودار زیر آمده است.
تجارب ذهني ساكنان به موقعیتي متزلزل ،موقتي و غیرقابل اعتماد اشاره دارد كه بر بستر
پدیدۀ بیگانگي ایجاد شده است و در نگاه نخست نمایانگر شکاف میان صنعت نفت و
كارگزاران آن از یکسو و ساكنان مناطق نفتخیز از سوي دیگر است.
نمودار  .1درهم تنیدگی میان مقولۀ مرکزی و مقولههای الگوهای پارادایمی
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نمودار  .2مدل پارادایمی پدیدۀ مرکزی بیگانگی

شرایط علی مربوط به پدیدۀ بیگانگی :با پایان جنگ و شروع دوبارۀ توسعههاي
میدانهاي نفت و گاز ،این مناطق با بازگشت مردم بومي و رشد جمعیت مواجه شده و براي
جمعیت جوان و جویاي كار این مناطق ،پیشبیني و برنامهریزي مدوني یا صورت نگرفته یا
ناكافي بوده است .مسئوالن محلي و شیوخي كه مابهازاي دریافت بخشي از امتیازات ،ساكنان را
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به همکاري با مسئوالن نفتي ،ترغیب كردهاند؛ با از دست دادن پایگاه قدرت كاریزماتیك
پیشین ،در مظان اتهام ساكنان و جذب امکانات به نفع خود قرار گرفتهاند .وضعیت یادشده با
جابجایي ساختار و توزیع جدید قدرت به سوي متمولین و اعضاء ذینفوذ سیاسي محلي نیز
همچنان پابرجاست.
كشف میدانها نفت و گاز ،هرچند در طول سالها ،منبع مطمئن سرمایۀ مالي را براي
دولتها فراهم كرده است؛ اما ساكنان بومي نفت را متعلق به دولت ميدانستهاند و بسیاري از
آنان بر این باورند كه طمع دسترسي به منابع نفتي ایران ،دلیل اصلي هشت سال جنگ و
بيخانماني و پیامدهاي آسیبزاي آن بوده است.
پیش از حضور شركتهاي توسعهاي در منطقه ،اقتصاد بر پایۀ كشاورزي ،شیوۀ متداول
كسب درآمد و ارتزاق بوده است .وجود نخلستانهاي وسیع و كشت انواع محصوالت
كشاورزي از این پیشینۀ تاریخي حکایت دارد .در سالهاي گذشته ،با وجود كشف نفت و
جذب بخشي از نیروي كار در این بخش ،همچنان كشاورزي بیشترین تعداد افراد را به خود
جذب ميكرده است .زنان به عنوان نیمي از افراد جامعه كه امکان فعالیت در سایر زمینهها را
نداشتهاند ،در بخش كشاورزي و فعالیتهاي جانبي مرتبط با آن ،مشغول به كار بودهاند .پایان
جنگ و بازگشت مهاجران ،گسترش جمعیت و تغییرات زیستمحیطي ناشي از فعالیتهاي
صنعتي ،كمبود و آلودگي آب را در پي داشته و امکان فعالیت در بخش كشاورزي دستخوش
تحوالت منفي شده است.
كاهش اقبال به سمت كشاورزي در كنار نبود برنامهریزي و عدم انجام پیشبینيهاي الزم
در جهت اشتغال ساكنان ،توجه بسیاري را به پتانسیلهاي موجود در بخش صنعت به ویژه
صنعت نفت ،جلب كرد .آنان با پشتوانۀ احساس تعلق سرزمیني و نیز امکان مقایسه و درك
تمایزي كه به واسطۀ بروز جنگ و زندگي در سایر مناطق و نیز گسترش ارتباطات برایشان
فراهم آمده بود ،متوجه توزیع ناهمگون امکانات در مناطق زندگي خود با سایر مناطق شده و
از اینرو خواهان دیدهشدن توسط مسئوالن و طرح مطالباتي شدند كه پیش از آن ،درك
مشخصي از آن نداشتند.
مطالبات عمومي مطرحشده در ابتدا با دامنۀ محدود ،معطوف به خود بوده و شامل اشتغال
یا كسب امتیازاتي براي خود و افراد نزدیك خانوادهشان ميشد .در حالي كه با تشکیل شوراها،
این خواستهها سطوح كالنتري مانند درخواست اخذ و واریز مالیات شركتها و عوارض
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استفاده از منابع و زیرساختها به حساب شهرداري منطقه را دربرگرفته و در كنار آن ،به دلیل
ضعف عمومي نهادهاي دولتي و كمبود بودجۀ آنان ،درخواست ساخت تأسیسات عامالمنفعه،
شدت گرفت .رفع مشکالتي مانند كمبود امکانات آموزشي و بهداشتي ،لزوم بهسازي راهها،
نبود تأسیساتي مانند ترمینال مسافري ،سیستم فاضالب شهري ،كشتارگاه ،مهد كودك،
آموزشگاه زبان ،سرویسهاي بهداشتي عمومي ،مشوقهایي براي فعاالن شهرك صنعتي و
گشایش ادارات و نهادهایي مانند ادارۀ آموزش و پرورش ،دادگاه و محاكم قضایي ،ادارۀ
حفاظت از محیطزیست و آموزش عالي از جملۀ این درخواستها بوده است.
با توجه به نیاز نیروهاي متخصص و فني در شركتهاي مذكور ،این نیاز در برنامهریزي
آموزشي دولت لحاظ نشده است و هیچ هنرستان فني /كاردانش وجود ندارد و عالوه بر آن ،به
دلیل نبود رشتههاي ریاضي -فیزیك و علوم تجربي ،دانشآموزان به اجبار در رشتۀ علوم
انساني ادامۀ تحصیل ميدهند .از طریق فرایند مقایسه و درك تمایز ،ساكنان بومي برآنند تا با
توانمندسازي فرزندان خود به ویژه از طریق آموزشهاي فني و تخصصي ،امکان اشتغال در
شركتها را به كمك امکان ادامۀ تحصیل آنها در شهرستانهاي همجوار فراهم آورند .به دلیل
محدودیت هاي قانوني و قراردادي تخصیص بودجه جهت برآوردن نیازهاي ساكنان بومي ،نوپا
6

5

بودن طرح مسئولیت اجتماعي بنگاه در سطح كالن وزارت نفت و نبود رویهي مشخص
اعمال و بکاربستن آن ،عدم شناسایي ساكنان بومي به عنوان ذینفعان كلیدي ،عدم اطالع از
شرایط اجتماعي محل انجام پروژه به دلیل انجام نپذیرفتن موثر ارزیابيهاي اثرات اجتماعي
پروژهها ،وجود خرده فرهنگ سازماني "معارض شمردن" ساكنان بومي ،عدم اعتماد به ساكنان
محلي و باور نداشتن به پتانسیل نیروهاي بومي را ميتوان از جمله عوامل كمتوجهي مسئولین
نفتي ذكر كرد.
با وجود كمبود قوانین و دستوالعلهاي مدون دربارۀ چگونگي شناسایي و تشخیص
اولویتهاي كمك به عمران مناطق نفتخیز ،در مصاحبه با بعضي از مدیران صنعت نفت
شاغل در سایتها ،آنان اظهار داشتند كه با تقبل ریسك و تخصیص بخشي از بودجه به نام و
پوشش انجام كارهاي فني مربوط به پروژه ،در جهت رفع بعضي از نیازهاي مناطق اقدام
 .6سومین همایش مسئولیت اجتماعي صنعت نفت در تیرماه  6031برگزار گردید.
 .5آقاي امیریان مدیر نظارت بر طرحهاي عمراني مناطق نفتخیز در شركت ملي نفت ایران ،از تحویل  6233میلیارد ریال پروژه ،خبر داده است
و اظهار داشتهاند قرار است سه درصد از تمام اعتبارات توسعهاي صنعت نفت ،به این طرح اختصاس یابد (مشعل.)66 :6032 :
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كردهاند .از سال  6013وزارت نفت واحدي به نام" طرح كمك به عمران مناطق نفتخیز،
گازخیز و محروم كشور " را تأسیس اقدام و از سال ، 6039طرح مذكور به مدیریت نظارت

بر طرحهاي عمراني مناطق نفتخیز تغییر عنوان پیدا نموده است .بنا به گفتۀ مدیر آن در كنار
توسعۀ میدانهاي نفتي ،اولویت هفتم به پروژۀ  0233میلیارد ریالي كمك به پروژههاي
عامالمنفعه در مناطق نفتخیز و گازخیز و مناطق محروم كشور ،تخصیص یافته است .6هرچند
در این میان ،تصمیمهاي سلیقهاي ناشي از عدم برنامهریزي ،پیشبیني و اولویتبندي نیازهاي
ساكنان ،وجود فشار مقامات محلي به ویژه نمایندگان مجلس ،انجام اقدامات بر حسب میزان
اقتدار و نفوذ درخواستكننده و نیز امکان كسب امتیاز توسط كارگزاران نفتي بومي به منظور
بهرهبرداري انتخاباتي در آینده ،را نباید از نظر دور نگاه داشت.
زمینههای وقوع مقولۀ بیگانگی :اگر زمینۀ وقوع مقوله را بستري بدانیم كه موجبات علي

در آن شرایط و زمینهها بر پدیدۀ اصلي تأثیر ميگذارند؛ در این صورت ،شرایط و بستر خاص
اكولوژیکي منطقه (شامل خردهمقوالت آلودگي و تخریب زیستمحیطي ،شرایط نامناسب آب

و هوایي و وجود منابع زیرزمیني نفت و گاز) و بسترهاي اقتصادي و زمینههاي فرهنگي-
اجتماعي را ميتوان به عنوان اصليترین مقوالت زمینههاي وقوع پدیدۀ بیگانگي ،به شمار
آورد .با پایان جنگ و شکلگیري شركتهاي جدید و عظیم كشت و صنعت نیشکر و
جهت گیري به سود كشاورزي صنعتي بدون مشاركت ساكنان بومي ،ساكنان عمالً از چرخۀ
تولید كشاورزي كنار گذاشته شدهاند و عالوه بر از دست دادن زمینهاي مرغوب ،منابع آبي
كشاورزيشان نیز به دلیل وجود پسابهاي صنعتي حاصل از فرایندهاي تولیدي نیشکر ،دچار
آلودگي و افزایش نمك شده است.
مضاف بر تأثیرات منفي فعالیتهاي صنعتي بر كشاورزي ساكنان ،صیادي در كارون و
تاالب شادگان نیز تحث تأثیر آلودگي حاصل از كشاورزي صنعتي این شركتها قرار گرفته
است .شركتهاي یادشده نخست توسط دولت اداره ميشدند؛ اما با اجراي سیاستهاي
خصوصيسازي ،اكنون شركتهاي مذكور توسط بخش خصوصي اداره ميشوند و ساكنان
بومي سهم ناچیزي در بازار كار این شركتها دارند .حتي كساني كه موفق به كاریابي و اشتغال
 .6روزنامه دنیاي اقتصاد ،شماره .9315
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شدهاند ،عمالً در قاعدۀ هرَم سازماني و در پایینترین سطوح قدرت به كار گرفته ميشوند.
یکي از ساكنان از اصطالح " اعراب یا ناتورند یا راننده؛ یا رقاصند یا خواننده" استفاده كرد كه
از عمومي شدن این باور حکایت دارد.
آلودگيهاي زیستمحیطي ،تنها به آب محدود نبوده بلکه هواي منطقه نیز تحت تأثیر
سوزاندن بقایاي محصوالت نیشکر مزارع قرار دارد و در چندین نوبت از سال ،سراسر منطقه
را خاكستر سیاهي فرا ميگیرد .وجود ریزگردها كه دستکم بخشي از آن ،محصول خشككردن
هور هویزه بوده است ،عالوه بر ایجاد مشکالت تنفسي ساكنان؛ كاهش مرغوبیت محصوالت
كشاورزي به ویژه نخلستانها را در بر داشته است.
با توجه به كشف نفت در حدود یکصد سال پیش و سابقۀ مثبتي كه در ذهن ساكنان
بومي نقش بسته است ،آنان صنعت نفت را با زندگي خود عجین ميدانند و در چندین نسل
متمادي در تأسیسات مربوط به آن ،اشتغال داشتهاند به نحوي كه تلمبهخانۀ دارخوین را
بسیاري نماد هویت شهر دانستهاند .نفت با در اختیار نهادن امکانات براي پرسنل (خانههاي
سازماني ،منزلت اجتماعي كاركنان ،بهرهمندي از دانش فني و امنیت شغلي ،امکانات مالي و
رفاهي) و براي اهالي شهر (ساخت درمانگاه و اخیراً ساخت ورزشگاه ،بیمارستان و پُل سوم
خرداد) پیشینۀ مثبتي در قیاس با سایر شركتهاي توسعهاي (كشتوصنعت نیشکر و انرژي
اتمي) را براي خود رقم زده است.
در مصاحبهها ،به آسیبهاي اجتماعي همچون اعتیاد ،فحشا و دزدي اشارههاي محدودي
صورت گرفته است كه به گفتۀ ساكنان ،پدیدههایي نو به شمار ميآیند .با وجود مشکالت
معیشتي ،به دلیل بافت غالب عشیرهاي و برخورداري از حمایتهاي آن ،مهاجرت به دیگر
شهرها به ندرت صورت ميگیرد و در دهۀ هفتاد نیز به دلیل پایان جنگ ،روندي معکوس
داشته است .ساكنان معتقدند كه در طول این سالها ،به ویژه پس از پایان جنگ ،از جانب
دولت توجهي كه شایسته است ،به آنان صورت نگرفته است و آنان همچنان درگیر مسائل
ناشي از فقرند كه عمدهترین این مشکالت در حوزههاي آموزش و سالمت ،قابل مشاهده
است .به ویژه حوزۀ آموزش ،تحت تأثیر مستقیم فقر قرار داشته است :نیاز به وجود نیروي كار
در زمینهاي كشاورزي براي مردان و هزینهبر بودن تحصیل براي دختران (عالوه بر موانع
فرهنگي) ،بخش عظیمي از آنان را از تحصیل بازداشته است ( 29/12درصد ساكنان را جمعیت
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باالي  1سال تشکیل دادهاند و میزان باسوادي جمعیت باالي  1سال  10/09درصد است .این
میزان براي مردان  09/29درصد و براي زنان  52/20درصد است) (مركز آمار ایران)6032 ،
پدیدۀ اصلی بیگانگی :تغییرات ناشي از حضور نفت در دو حوزۀ زندگي اجتماعي
ساكنان شامل تغییرات بافت فرهنگي (سبك زندگي) و اقتصادي (تغییر نحوۀ معیشت) و حوزۀ
جغرافیایي كه مهمترین آن آلودگي زیستمحیطي است ،قابل تفکیك و بررسي است .در طیف
دیدگاههاي ساكنان ،رویکرد حفظ فاصله همواره مشاهده ميشود .فاصله از :مصاحبهكننده ،غیر
عربها ،سنتها و رسمهاي فرهنگي ،شیوخ ،مقامات محلي ،كارگزاران نفتي و دولتي.
راهبردهایي كه آنان براي مشاركت و دخالت در چگونگي انجام امور برگزیدهاند ،متأثر از
شرایطي است كه ناچار از بکارگیري آن هستند .همکاري آنان نه از سر شوق و مقاومتشان،
نه از اطمینان به بدیلي دیگر كه بیشتر واكنشي است بر دیدهشدن و تالشي براي به حساب
آمدن و نقش داشتن در جریان دگرگونسازي كه كلیّت زندگي اجتماعي آنها را– بدون آن كه
خود بخواهند -متحول كرده است .آنان احساس ميكنند در وضعیت پیشآمده ،عاملیت ندارند
و لذا در قبال انجام هر پاسخ واكنشي ،دچار تردیدند .یکي از مصاحبهشوندگان تصویر مناسبي
از این وضعیت عرضه كرده است :زمان جنگ ،نميدانستیم چه كار باید بکنیم :اگر ميماندیم،
كشته ميشدیم ،اگر به ایرانيها كمك ميكردیم باید به روي فامیلهایمان در آن سوي مرز،
اسلحه ميكشیدیم و اگر به عراقيها كمك ميكردیم ،خائن بودیم.
حضور شركتهاي توسعهاي -بهویژه صنعت نفت -وضعیتي پرمناقشه و متناقض
برایشان ایجاد كرده است .یکي از مصاحبهشوندگان ميگوید :اگر یکي بیاید ،زمین زیر پایت را
(دانسته) بخرد و از دل زمین گنجي درآورد و سهمي به تو ندهد ،تو چه احساسي داري؟ آنها،
احساس ميكنند در برابر همۀ این تغییراتي كه رخ داده است ،بيقدرت و هیچكارهاند .اگر
شركتهاي كشت و صنعت ،كشاورزي مکانیزه را در پیش ميگیرند و محصولي پُربازده را درو
ميكنند ،آنان از این تکنولوژي بيبهرهاند .اگر شركت نفت ،از درون سرزمینشان ،نفت و گاز
استخراج و از این راه ،درآمد كالني كسب ميكند آنها سهمي از آن ندارند و نهایتاً اگر در
نتیجۀ فعالیت این شركتها ،زمینهایشان را از دست دادهاند و هماكنون در محیط زیستي آلوده
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زندگي ميكنند ،با همۀ از دستدادنها و فقدانها ،به ناچار تالش دارند كه در همین شركتها،
مشغول به كار شوند. .
مطالعات راجرز موید این دیدگاه بوده و بدبیني و دشمني نسبت به دولت نشان داده
است كه رابطهي مردم معمولي با مأموران دولتي بر اساس حفظ فاصله ،دوري كردن و عدم
اعتماد قرار دارد .سابقهي طوالني از استثمار توسط افراد غریبه چنین نقطهنظري را به وجود
آورده است .اما در عین حال ،دهقانان به دولت به عنوان حالل مشکالتي كه خود قادر به حل
آن نیستند نیز مي نگرند (ازكیا .)603 :6029
بیگانگي نه تنها با عوامل خارجي ،بلکه در زندگي روزمره و در هر آنچه در شرف
اتفاق افتادن است ،جریان دارد .بیگانگي نسبت به سنتهاي قومي ،باعث جایگزیني هنجارهاي
جدیدي شده است كه در راهبردهاي كنترل بیگانگي با پیرامون ،از آن بهره ميگیرند.
شرایط مداخلهگر مؤثر بر راهبردها :راهبردهایي كه ساكنان در پیش گرفتهاند ،خود متأثر
از عوامل ساختاري چندي همچون شکاف نسلي ،خردهفرهنگ نظام عشیرهاي ،تغییرات
فرهنگي ،سیاسي و اجتماعي رخ داده در سطح اجتماع محلي و در سطوح ملّي و بینالمللي و
در نتیجه تغییر هنجارها ،ارزشها و سبك زندگي است .كارمند بودن و كسب منزلت از طریق
ادامۀ تحصیل ،نمونههایي از هنجارهاي جدیدند.
عالوه بر آسیبپذیري در زمان بروز جنگ ،همجواري با مرز و دور بودن از مراكز
شهري ،زمینه را براي انزواي نسبي و در حاشیه قرار گرفتن آنان فراهم كرده است .مصاحبه با
اعضاي شوراي شهر نشان ميدهد كه پس از پایان جنگ نیز حضور نیروهاي نظامي در منطقه
باعث شده است ،كشاورزان بخشي از زمینهاي حاصلخیز خود را از دست بدهند.
خردهفرهنگ عشیرهاي و احساس جداافتادگي قومیتي باعث شده است تا آنان دو رویکرد را در
پیش بگیرند.
نخست ،سکوت و پذیرش كه به دلیل احساس ناتواني و بيقدرتي رخ ميدهد و به
صورت انزوا و بيمیلي به مشاركت در فعالیتهاي گروهي به منظور تالش براي ایجاد
تغییرات ،خود را نشان ميدهد .براي مثال ،در خصوص مشکالت پیشآمده در حوزۀ محیط
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زیست ،ساكنان محلي به پذیرش شرایط تن داده و در این خصوص یا دغدغهاي ندارند ،یا آن
را آشکار و پیگیري نميكنند.
دوم ،رویکرد مقابله از طریق پناهآوردن به سیاست هویت .كسب هویت از دو طریق كلي
غیریتسازي و بياعتمادي نسبت به غیر اعراب و نیز از راه حفظ و نمایش انسجام عشیرهاي و
قبیلهاي در مواردي چون تعلق خاطر سرزمیني ،اصرار بر مکالمه به زبان مادري (عربي)،
شركت در مراسمهاي سنتي و مذهبي و حفظ پوشش سنتي ،شیوههاي خاص گذراندن اوقات
فراغت (اجتماع در حسینیهها ،زیارت مشهد و شركت هرساله در مراسم اربعین امام حسین
(علیهالسالم)) ،نمود یافته است .از دیگر موارد قابل ذكر در حوزۀ زمینههاي اجتماعي ،مقولۀ
فرهنگ مصرف نمایشي است كه بیشتر از طریق تغییر وضعیت مالي ساكناني كه جایگاه شیوخ
را نداشته ،لیکن در پي كسب آن هستند ،صورت ميپذیرد و این فرهنگ در پوشش ساخت
حسینیه ،نمود یافته است.
شرایط ساختاري از طریق خردهفرهنگ عشیرهاي با رویکرد انسجامبخشي محلي ،باعث
شکلگیري فعالیتهاي موردي درونگروهي كوچك و نامستمري شده است كه در شرایط
خاصي ،امکان بروز ميیابند .از جمله كاركردهاي این گروهها ،ميتوان به فعالیتهاي مقطعي
آنها در زمان انتخابات یا مقابله با بحرانهاي خانوادگي اشاره كرد .اصرار بر حفظ سبك
زندگي مشخصي كه در آن ،ازدواج درونگروهي و در سنین پایین (به ویژه براي دختران)
توصیه شده است و عموماً انتخابها توسط والدین انجام ميپذیرد و عدم اعتقاد عمومي نسبت
به ادامۀ تحصیل دختران از جمله ملزومات این سبك زندگي به شمار ميرود.
با تغییرات به وجود آمده در حوزۀ سیاسي و بازتر شدن فضاهاي كنشي از طریق تکثر
كانون هاي قدرت ،كاهش قدرت شیوخ و امکان انتخاب اعضاي شوراها در سطح محلي و
امکان انتخاب نمایندگان مجلس ،ایجاد فشار و البي در سطح كالن ملي ،روي دادن
دگرگونيهایي در حوزههاي اجتماعي از قبیل شهرنشیني ،فراهم آمدن امکان مقایسه از طریق
گسترش ارتباطات نوین (دارخوین دو شعبۀ بانك و سه كافينت دارد) و امکان انعکاس
درخواستها در رسانهها ،ميتوان گفت آگاهي عمومي نیز افزایش یافته و مطالبات عمومي
شکل گرفته است .تغییرات مذكور ،شرایطي ساختاري را براي اتخاذ راهبردهاي ساكنان تدارك
دیده است.
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عربستیزي و استفاده از برچسبهاي زیادهخواهي ،غیرقابلاعتماد بودن ،كاهلي و زیركار
در رویي ،خیانت (شائبهي همکاري آنان با عراق در زمان جنگ) ،در خرده فرهنگ كاركنان
غیربومي صنعت نفت رواج دارد و شرایط را براي انزواي ساكنان آماده كرده است .استفاده از
زیرساختهاي محلي همانند جاده و آب و اصالح نکردن آنها ،هزینه نشدن عوارض در
اجتماع محلي متأثر از اجراي پروژه ،واسپاري تامین نیروي انساني به پیمانکاران و تبعیض در
بکارگیري نیروهاي محلي از طریق استفادهي پیمانکاران از نیروهاي غیربومي و همچنین
آلودگي و تخریب محیط زیست را به ميتوان به این سیاهه افزود .ساكنان بر این باورند كه در
شرایط یکسان ،یك غیر عرب به عرب ترجیح داده ميشود .احساس غیریت و غیرخودي
بودن ،از منظر"دیگري" دیده شدن و در اقلیت بودن باعث شده است كمتر اعتماد كنند و
رفتاري محتاطانه در پیش گیرند.
راهبردهای کنش /واکنش مربوط به پدیدۀ بیگانگی :این راهبردها ،به دو دستۀ كلي
مقاومت در برابر اجراي پروژهها و نیز همکاري مشروط تقسیم شدهاند .میان ساكنان و
مسئوالن محلي ،تفاوت رویکردي وجود دارد .مقاومت ساكنان بومي ،بیشتر متوجه اخذ
امتیازات فردي و خانوادگي در راستاي برآوردن نیازهاي اولیه و اساسي است ،در حاليكه
عموماً مسئوالن محلي از منظري كالنتر و با دیدگاهي تکنوكراتیك ،به موضوع مينگرند و
رفع نیازهاي شهري را مدنظر قرار دادهاند.
تهدیدها یا راهبردهاي ایجاد مانع در اجراي پروژهها ،با عدم فروش زمین مورد نیاز
پروژهها و نیز تنظیم شکایات به مراجع قضایي و پیگیري از طریق نمایندگان مجلس شوراي
اسالمي و مقامات ذینفوذ سیاسي محلي مانند ائمۀ جمعه و سایر نهادها ،خود را نشان داده
است .در مواردي نیز ،با اطالع ساكنان بومي از حضور افراد مسئول و اثرگذار در پروژه ،آنان
راهي محل اجراي پروژه ميشوند تا عدم رضایت خود را از نحوۀ اجراي پروژه ،اعالم كنند.
در هر صورت ،نگراني از آینده و بياعتمادي از مسئوالن ،باعث شده است تا ساكنان
بومي قدرت ریسكپذیري ناچیزي داشته و به همین دلیل در اتخاذ راهبردها ،با مقاومت و
تهدید به پروژهها بنگرند یا در خوشبینانهترین حالت ،همکاري مشروطي را در پیش گیرند.
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پیامدهای پدیدۀ بیگانگی :نتیجۀ مستقیم راهبرد مقاومت و تهدید ساكنان ،به تعویق
افتادن اجراي پروژه و تحمیل هزینههاي ناشي از تأخیر خواهد بود .همچنین ،پافشاري ساكنان
و مسئوالن محلي براي نیل به درخواستها از طریق نمایندگان مجلس و نهایتاً طرح سؤال و
استیضاح وزیر ،روند پیشرفت پروژه را متأثر و هزینههاي سیاسي را بر وزارت نفت تحمیل
ميكند .اتخاذ راهبرد مقاومت در شکل افراطي خود ،امکان تشدید درگیريهاي قومي و نژادي
را فراهم كرده و از این طریق ميتواند باعث بروز مشکالت امنیتي در سطح كالن كشور شود.
از آنجایي كه عمدۀ نتایج ناشي از اتخاذ راهبرد همکاري مشروط ،اشتغال و مشاركت در
توسعه است ،در صورت عدم كسب نتایج مورد نظر ،ساكنان بومي احساس ناكارآمدي و
بيقدرتي را تجربه ميكنند .این موضوع ،امکان اتکا به خود را سلب و وابستگي به دولت را
جایگزین آن ميكند .آنان ،از راههاي متفاوتي چون رجوع به مسئوالن محلي و نمایندگان
مجلس و در مواردي نیز با رجوع بيواسطه و نوشتن شرح حال و عریضه ،خواهان به
كارگمارده شدن خود یا فرزندانشان در پروژهها هستند و چون كمتر به صراحت پاسخ مستقیم
منفي دریافت ميكنند و عموماً پاسخ "فردا ،اگر خدا بخواهد" 6را در پاسخ ميشنوند ،پس از
چندي احساس بياعتمادي عمیقي را نیز تجربه ميكنند.
همچنین با توجه به سطح زندگي كاركنان نفت و انجام مقایسهاي كه شرح آن در شرایط
علي گذشت ،آنان احساس نابرابري بین خود و سایرین را نیز به وضوح درميیابند و این
عامل ،عالوه بر آنکه سطح رضایت از زندگي آنان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد ،باعث
بروز تنشهاي درونگروهي نیز خواهد شد.
مقاومتهاي آنان و رجوع به مراجع حقوقي و محلي ،هرچند در بعضي از مواقع كارساز
بوده و به اشتغال آنان در صنعت نفت ،منجر شده ،اما در عمل گسستي از اعتماد بین آنها و
عملکرد مسئوالن نفتي را ایجاد كرده است .ساكنان برآنند كه " هركاري شدني است و فقط
راهش را باید پیدا كني" .بي اعتمادي در هر دو سوي ساكنان بومي و كاركنان نفتي به چشم
ميخورد .در مواردي كه مسئوالن نفتي از اتخاذ رویههاي غیر معمول و ادعاهاي غیر واقعي از
جانب ساكنان مبني بر زراعي بودن زمین مورد نیاز پروژه و اخذ خسارت بابت صدمه رسیدن
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به كشت شکایت داشتهاند؛ ساكنان این كار را عادي تلقي كرده واستدالل ميكنند این راهکار،
تنها امکاني است كه با اتخاذ آن ميتوانند درآمدي ولو مختصر و مقطعي كسب كنند.
هرچند محدودیتهاي اقلیمي ،مشکالت درآمدزایي كشاورزي سنتي و عدم وجود
پتانسیل الزم براي اشتغال در بخش صنعتي و /یا مهاجرت ،در مجموع محرومیت و فقر نسبي
عمومي را در كلیت جامعه مستقر كرده اما در عین حال ،باعث شده است تا كمكهاي
سرانهاي دولت ،تلقي عمومي نیازمندبودن یا "ناتوانبودگي" را در ساكنان ،تقویت كند .آنان با
استناد به ناچیز بودن روشهاي درآمدزایي سنتي ،تمایلي به استفاده از تجارب پیشینیان ندارند
و از اینرو ميتوان اذعان كرد كه دانش بومي نیز در معرض نابودي قرار گرفته است.
انتظار دریافت كمكهاي دولتي در بستر جامعه ،از محرومترین افراد تا متمولترین
آنها مشهود بوده است .به ویژه در بخش كشاورزي ،در مصاحبه با كشاورزان ،آنان این پدیده
را به مثابه یك حق ادا نشده ،تلقي ميكنند و با وجود تمکن مالي براي انجام برخي از
اصالحات و استفاده از آب  -به دلیل ارتفاع بیشتر زمینها نسبت به سطح آب كارون-
كشاورزان در انتظار حمایت دولتاند تا با حفر كانال ،این مشکل رفع شود.
اهتمام در كسب حمایتهاي دولتي (دریافت یارانه) و به ویژه اتکا بر نهادهایي مانند
بهزیستي و كمیتۀ امداد ،از پیامدهاي احساس بيقدرتي است كه پیامد وابستگي به دولت را به
دنبال دارد .بيقدرتي و ناتواني و در نهایت بیگانگي از ساختارهاي موجود ،در ایجاد تنش و
ستیز با بیگانگان به وجود آورندۀ آن نقشآفرین است و تمایالت بعضي از جوانان در پیوستن
به جنبشهاي افراطي پان عربي (مصاحبه با یکي از اعضاي شوراي شهر دارخوین) از این
دست ارزیابي ميشود.
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نتیجهگیری
از یافتههاي تحقیق چنین برميآید كه با پایان جنگ و بازگشت مردم بومي ،این مناطق رشد
جمعیتي بدون پیشبیني و برنامهریزي مدوني را تجربه كردهاند .تغییرات اقلیمي و مشکالت
زیستمحیطي ناشي از فعالیت هاي صنعتي و در نتیجه كاهش و عدم امنیت درآمدزایي اقتصاد
مبتني بر كشاورزي از یکسو و شروع دوبارۀ فعالیتهاي صنعت نفت از سوي دیگر رشد
تقاضاي جذب در سایر زمینههاي درآمدزایي و از جمله مهمترین آنها در صنعت نفت را رقم
زده است .با توجه به ثبت پیشینۀ مثبت از عملکرد نفت در اذهان عمومي بومیان این مناطق و
نیز فراهم آمدن امکان مقایسه و درك تمایز وضعیت خود با دیگران در سایر نقاط كشور از
طریق تجربهاي ناشي از جنگزدگي و همچنین رشد شتابندۀ فناوري در سالهاي اخیر ،ساكنان
بومي را بر آن داشته است تا از دو راهبرد مقاومت در برابر اجراي پروژهها و همکاري مشروط
با كارگزاران صنعت نفت ،به منظور كسب امتیازاتي از قبیل اشتغال و دریافت امکانات رفاهي،
اجتماعي بهره بگیرند .ساكنان مناطق نفتخیز از طریق الگوي مقایسۀ گذشته /اكنون و من
(ما) /دیگري (دیگران) از وضعیت حال احساس عدم رضایت ميكنند و با تأكید بر احساس
نوستالژیك سابقۀ نفت ،در پي بازسازي گذشته آرمانياند.
گذشتهاي كه بهرهگیري از امکانات مادي (درآمد مکفي ،خانههاي سازماني ،بیمه و
درمان ،امنیت شغلي و منزلت اجتماعي) از شاخصهاي آن به شمار ميروند؛ اما در برابر
واقعیت وضعیت كنوني كه از طریق افزایش نسبي آگاهي آنها با عواملي همچون (مشاهدۀ
امکانات در سایر شهرهاي نزدیك (اهواز ،شیراز (بهواسطۀ حضور موقت آنها در زمان
جنگ)) ،گسترش ارتباطات و شبکههاي اجتماعي ،دموكراتیك شدن فضا و كاهش قدرت
نسبي شیوخ (ایجاد شوراهاي شهر و ایجاد منزلت محلي از طریق كسب ثروت و ایجاد
حسینیه) ایجاد شده است ،آنها را به مقاومت (از طریق مقاومت در برابر تملك زمین طرحهاي
توسعه اي ،ایجاد خطوط لوله نفت و گاز) در برابر كم توجهي نفت سوق داده است .لیکن از
آنجایي كه هنوز حضور صنعت نفت را همارز حضور دولت ميپندارند ،در وضعیت بینابیني
خوف و رجاء به سر ميبرند و چون ميدانند كه در پایان ماجرا ،برندۀ نهایي نخواهند بود ،لذا
سعي دارند از فرصت كنوني بیشترین بهره را كسب كنند.
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بهرهبرداري از فرصت عموماً از طریق ایجاد مانع (بعضاً مالکیت غیر واقعي) در تحصیل
زمین مورد نیاز طرحها و سپس فروش زمین به باالترین قیمت ممکن و نیز از طریق كسب
امتیاز اشتغال فرزندان ذكور در كارهاي خدماتي (حراست ،فضاي سبز) صورت ميپذیرد.
ميتوان گفت الگوهاي توسعه و پیشرفت برآمده از علم و فناوري ،به ناچار ما را به
سوي بهرهگیري از راهکارهاي عام توسعهاي كه عموماً مبتني بر برنامهریزيهاي عیني
اقتصادي ،تغییرات ساختاري سیاسي از باال و اعتقاد به راهکارهاي فناورانه است ،سوق
ميدهند .در این میان ،عدم شناسایي عمیق فرهنگ هر منطقه و نیز تقابل دوگانههاي اقتصاد-
فرهنگ ،تأكید بر عین و نه ذهن ،ارائۀ راهکارهاي بیروني و كمتوجهي به عوامل دروني یکتاي
هر منطقه ،قابلیت و كارایي این طرحها را با چالش مواجه كرده است.
نظام مشروعیتبخش توسعه ،گویي تاب تمایز و تفاوت با دیگري را برنميتابد .این نظام
با برساختن "دیگري"" ،ما" را در كفۀ ترازویي ميگذارد تا همواره در حال مقایسه باشیم.
مقایسهاي كه در قیاس با خوشبختي دیگران ،شکل ميگیرد و در آن از دیدن سطح پایینتر
توسعۀ دیگران ،خوشبختي را به ناگزیر باید احساس كنیم و با مشاهدۀ سطوح باالتر توسعه،
تداوم دویدن در مسابقه و رسیدن به پیشرفتي كه از آن بينصیب ماندهایم را برایمان تدارك
ميبیند .اینگونه است كه «مطالبات به حق» خلق ميشوند :درخواستها براي احداث جاده و
اتوبان شکل ميگیرد ،درمانگاهها تأسیس ميشوند و مدارس و دانشگاهها از "نان شب"
واجبتر ميشود .در حالي كه سویۀ دیگر این عینیتگرایي در سایه قرار ميگیرد و كمتر دیده
ميشود :تعداد كُشتهگان و معلوالن جادهاي ،امکانات ناچیز و نابلدي كاركنان درمانگاهها،
كیفیت ناچیز دانشگاهها و فارغالتحصیالن كمسواد با تحصیالت نامرتبط با روحیات افراد و
بيارتباط با نیاز بازار كار.
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