
  

  

  

اهمیت راهبردي تحلیل پیامدهاي اجتماعی 

  هاي نظري حاکم دیدگاه

  صنعت نفت و گاز    بر توسعه
  امیر طالبیان

  محمد فاضلی

  چکیده

این صـنعت    مهم است که توسعه رو بسیار صنعت نفت و گاز براي ایران اهمیتی راهبردي دارد و از همین

گیرد و کیفیت تعامل میان صنعت نفت و اجتماعـاتی کـه در منـاطق     در کدام بستر اجتماعی صورت می

حاضر ضمن بررسی شواهدي از نارضـایتی اجتماعـات     خیز و عملیاتی قرار دارند، چگونه است. مقاله نفت

این نارضایتی را بررسی و سـپس بـا تحلیـل     توسعه صنعت نفت در این مناطق، علل بروز  محلی از شیوه

کنـد. اسـتدالل اساسـی     رویکردهاي نظري حاکم بر این شیوه از توسعه، علل بروز مشکالت را تبیین می

گیـري نیازمبنـا سـبب شـده      ریزي توسعه بر مبناي الگوي قطب رشد و با جهت مقاله این است که برنامه

در جریان توسعه نادیده گرفته شود. همچنین این مقاله هاي اجتماعات بومی براي مشارکت  است ظرفیت

خیز و عملیاتی صنعت نفـت را   برخی فرایندهاي نهادي منجر به بروز مشکالت ایجادشده در مناطق نفت

دهـد. مقالـه برخـی رویکردهـاي جدیـد در       بر بروز مشـکالت را نشـان مـی     نیز بررسی کرده و تأثیر آن

عامل مثبت با اجتماعات محلی و تولید ظرفیت امنیت اجتماعی راهبردي ریزي توسعه براي ایجاد ت برنامه

  کند. خیز را نیز بررسی می صنعت نفت در مناطق نفت  براي توسعه

  يکلیدن اگواژ

مبنا، اجتماعات  صنعت نفت و گاز، پیامدهاي اجتماعی توسعه، قطب رشد، رویکرد نیازمبنا، رویکرد دارایی

  محلی.
                                       

  المللی انرژي استادیار مؤسسه مطالعات بین                                                              Email: talebian@iies.net 
  دانشگاه تربیت مدرس  شناسی دکتري جامعه                                                  Email: Fazeli114@yahoo.com 

 22/08/91تاریخ پذیرش:        14/04/91تاریخ ارسال: 

 179-211/ صص  1392 بهار/  66شماره /  دومبیست و فصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

ــک د  ــا ی ــت ــتن از  ه ــخن گف ــل، س ه قب

اي  پیامــدهاي اجتمــاعی اقــدامات توســعه    

برانگیز نبود، ولـی امـروز شـواهدي     حساسیت

دهـد غفلـت از ایـن     وجود دارد که نشان مـی 

توانـد مشـکالت راهبـردي بـراي      مقوالت مـی 

اي ماننـد   نـد. اقـدامات توسـعه   کشور ایجاد ک

ــتفاده از آب   ــترش اســ ــازي و گســ سدســ

ارومیه در کنار   هاي منتهی به دریاچه رودخانه

تغییــرات آب و هــوایی ســبب خشــک شــدن 

ــه ــده اســـت.   تـــدریجی دریاچـ ارومیـــه شـ

ــیت ــال   حساس ــداي س ــاعی از ابت ــاي اجتم ه

نسبت به این پدیـده رو بـه گسـترش     1389

امنیتی بـدل  -سیاي سیا بوده و حتی به مقوله

اي که از آن بـا عنـوان    شده است. هنوز پدیده

شود، بـروز نکـرده تـا     سونامی نمک تعبیر می

جوار را  هاي هم ها انسان استان زندگی میلیون

ــاعی    ــاد اجتم ــد و ابع ــرار ده ــأثیر ق تحــت ت

گذشــته بــه   اي دو دهــه رویکردهــاي توســعه

محیطی بیش از  هاي زیست سدسازي و بحران

  شود. امروز آشکار

اگـر دو دهـه قبــل از اهمیـت راهبــردي    

پیامـدهاي توسـعه     مطالعات اجتماعی دربـاره 

شد، احتمال جدي تلقی شدن  سخن گفته می

تـوان شـواهدي از    آن اندك بود، اما امروز می

جدي گـرفتن ارزیـابی و مطالعـات اجتمـاعی     

اي را  پیامـــدهاي اقـــدامات توســـعه  دربـــاره

تـدوین   مشاهده کرد. ملزم کـردن دولـت بـه   

هاي ملی مهـم در   پیوست فرهنگی براي طرح

پنجم توسـعه    هاي کلی برنامه سیاست  ابالغیه

پنجم توسعه با در نظر   و تصویب قانون برنامه

آن   دهنـده  گرفتن این بنـد از ابالغیـه، نشـان   

ــه رشــدي در ســطح   اســت کــه آگــاهی رو ب

گذاري نسبت به پیامدهاي اجتمـاعی   سیاست

اي ایجــاد شــده  وســعهو فرهنگــی اقــدامات ت

  است.  

صنعت نفت و گاز بـراي ایـران اهمیتـی    

ــین ــردي دارد و از هم ــدامات  راهب ــد اق رو بای

ابعـاد    اي در این حـوزه از منظـر کلیـه    توسعه

ــی     ــی و فرهنگ ــاعی، سیاس ــادي، اجتم اقتص

هاي علمـی قـرار    مرتبط با آن در کانون مداقه

ــاد     ــوص ابع ــه درخص ــن نکت ــان ای ــرد. بی گی

اسی صنعت نفت و گـاز سـبب   اقتصادي و سی

شــود و همگــان بــر آن اجمــاع  مناقشــه نمــی

ابعـاد    دارند، اما بیان راهبردي بـودن مطالعـه  

پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی توسعه صنعت 

نفت و گاز سـخنی اسـت کـه کمتـر گفتـه و      

شنیده شـده اسـت. در کشـوري کـه بنـا بـه       

اي  اش، حداقل تا آینده ماهیت اقتصاد سیاسی

ــدان  ــه چن ــار  ن ــد ب ــاز بای نزدیــک، نفــت و گ

هاي توسعه و همچنین موتـور محـرك    هزینه

تــوان از اهمیــت  توســعه را ایفــا کننــد، نمــی
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راهبردي پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی ایـن  

شـناختی بـه آن    صنعت و ضرورت نگاه جامعه

  چشم پوشید.

حاضر با اتکـا بـه همـین رویکـرد،       مقاله

نفـت و  صـنعت    توسعه  کوشد تا نوع رابطه می

ــدامات     ــن اق ــان ای ــات میزب ــا اجتماع ــاز ب گ

ــعه ــه  توسـ ــر جامعـ ــناختی  اي را از منظـ شـ

شناسـی کنـد و بـا اسـتناد بـه شـواهد        آسیب

تجربــی در منــاطق    برآمــده از دو مطالعــه 

گیري از تحلیـل نظـري و    خیز ایران، بهره نفت

همچنین بررسی برخی رویکردهاي جدیـد در  

مـردم  تنظیم رابطـه صـنعت نفـت و گـاز بـا      

خیز در جهان، تحلیلی انتقادي از  مناطق نفت

  شــده در توســعه کــار گرفتــه رویکردهــاي بــه

صنعت نفت و گاز در ایران ارائه داده و چرایی 

بروز مشکالتی را که سـبب ایجـاد پیامـدهاي    

شــوند،  اجتمـاعی و فرهنگـی ناخوشــایند مـی   

  تبیین نماید. 

  لهئطرح مس -1

سلویه دهد در ع شواهد بسیاري نشان می

مناطقی که صنعت و   طور خاص، و در بقیه به

طـور   نفت و گاز در آنها توسعه یافته است، بـه 

عام، وضـعیت خـدمات بهداشـتی، آمـوزش و     

ــادي،    ــق اقتص ــالی، رون ــوزش ع ــرورش، آم پ

خــــدمات شــــهري و بســــیاري از آنچــــه 

هاي رفاه در جهان امـروز بـه حسـاب     شاخص

؛ 1388آیند، بهبود یافتـه اسـت (مالکـی،     می

؛ طالبیان و همکـاران،  1384فاضلی و دغاقله، 

). شاید تنها 1387؛ فاضلی و همکاران، 1387

عاملی که همگان بر بدتر شـدن وضـعیت آن   

محیطـی اسـت.    اجماع دارنـد، عنصـر زیسـت   

آلودگی هواي ناشی از عملیات صنعتی، تولید 

ــه و پســماندهاي ناشــی از فعالیــت  ــاي  زبال ه

ــت   ــریع جمعی ــزایش س ــانی، اف ــی انس و برخ

اي  هاي نادرست اجراي اقـدامات توسـعه   شیوه

در منطقــه ســـبب بـــدتر شـــدن وضـــعیت  

محیطی شده اسـت. امـا در ایـن میـان      زیست

صـنعت    توسـعه   حجم عظیم انتقادات از شیوه

نفت و گاز در منطقه به چه علت اسـت؟ چـرا   

هــاي رفــاه در  بایــد از فراینــدي کــه شــاخص

انتقـاد  اجتماع محلی را بهبود بخشیده اسـت،  

کـه برخـی مـدیران صـنعتی و      کرد؟ آیا چنان

عسلویه و منـاطق    مسئوالن اجرایی در منطقه

خارك) معتقدند، توقعات   مشابه (نظیر جزیره

بومیان این مناطق به شـکل غیرمنطقـی بـاال    

رفته است؟ یا علل دیگري بـراي نارضـایتی و   

  انتقادات وجود دارد؟  

علل در این مقاله ابتدا به صورت خالصه 

هـاي پایـداري    نارضایتی بـا توجـه بـه مؤلفـه    

ــامتوازنی کــه در منطقــه  توســعه و توســعه   ن

خـارك) بـروز کـرده، بیـان       عسلویه (و جزیره

شـود تـا بـر اسـاس      نموده و سپس تالش می
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گرفته، تبیینی براي بـروز   هاي صورت پژوهش

نـامتوازن ایـن     نیافتگی کلـی و توسـعه   توسعه

کوشـد تـا    بیـین مـی  مناطق ارائه گردد. این ت

ســاختار کلــی ارتبــاط میــان وزارت نفــت بــا 

اجتماعات بـومی را آشـکار سـاخته و عواقـب     

را تشریح کند. هدف، نشان دادن  مترتب بر آن

انداز نظـري کـه بـر     این مطلب است که چشم

صـنعت نفـت و گـاز در      مبناي آن به توسـعه 

توانـد   شـود، مـی   مناطق عملیاتی نگریسته می

بروز وضـع جـاري در     کننده تبیینترین  اصلی

ــرکت   ــان و ش ــامالت بومی ــی و   تع ــاي نفت ه

  هاي منتج از آن باشد.   نارضایتی

  ؟ها از چیست نارضایتی -2

هـاي موجـود در    ابتدا باید دید نارضایتی

ــه از      ــارك ک ــر عســلویه و خ ــاطقی نظی من

صنعت نفت و گاز به   ترین مناطق توسعه مهم

هـا   نارضایتی آیند، چه ماهیتی دارد. شمار می

توان ناشـی از   در مناطقی مانند عسلویه را می

چند دسته عوامل دانست که در ادامه شـواهد  

هاي کمـی و   مربوط به هر کدام بر اساس داده

  شود.   کیفی ارائه می

  هاي اجتماعی آسیب. 2-1

هـاي اجتمـاعی یکـی از     گسترش آسیب

صنعت   هاي ناشی از توسعه ترین دغدغه اصلی

ــت در منــا  طقی ماننــد عســلویه اســت.   نف

) در بررســی 1388زفرقنــدي و همکــاران ( 

انـد   عسلویه نشان داده  میزان اعتیاد در منطقه

مـواد اعتیـادآور موجـود در      تقریباً همـه «که 

پــارس جنــوبی و عســلویه   کشــور در منطقــه

هـا بیشـترین    شود. ... در درون کمپ یافت می

مـاده و روش مصـرف، تریـاك تــدخینی و در    

». ار بیشتر تریاك خوراکی ذکر گردیدحین ک

این گروه تحقیقاتی همچنین بـراي شـناخت   

تـر میـزان اعتیـاد از آزمـایش ادرار نیـز       عینی

استفاده کرده است. نتایج بررسی آنهـا نشـان   

شـده ...   آزمایش انجـام  377از میان «دهد  می

نفــر از کــارگران داراي آزمــایش مــورفین  42

درصـد   1/16از  مثبت بودند. این تعداد حاکی

نفـر کـارگري را کـه در     24باشـد. ... اگـر    می

دادن آزمایش ادرار همکـاري نکردنـد، مثبـت    

ــزان بــه   درصــد  2/23فــرض کنــیم، ایــن می

ــایج   افــزایش مــی ــن نت ــر ای ــالوه ب ــد. ... ع یاب

ــه مــواد مخــدر پــیش از   ــاد ب ــالگري اعتی غرب

کـارگر   13717و در  1385اشتغال در سـال  

  پتروشـیمی منطقـه  متقاضی کـار در صـنایع   

درصــد آزمــایش مثبــت  4/5پــارس نشــانگر 

باشد که بـیش از دو برابـر میـزان مشـابه      می

درصد  23کشوري است. ضمن اینکه بیش از 

نیز از انجام آزمایش امتناع و انصراف خـود را  

(زفرقنـدي و همکـاران،   » از کار اعالم کردنـد 

). همچنین تحقیـق فاضـلی و   61، ص 1388

دهد که بـیش   نشان می 1384سالدغاقله در 
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ــی در   70از  ــان تأسیســات نفت درصــد کارکن

عسلویه میزان شـیوع اعتیـاد در بـین      منطقه

انـد   همکاران خود را زیاد و خیلی زیاد دانسته

ــه،   ــلی و دغاقلـــ ). 153، ص 1384(فاضـــ

بـومی در  گویـان   درصد پاسخ 3/57همچنین 

میزان استفاده از مواد مخـدر را  خارك   جزیره

 انـد  این جزیره زیاد و خیلـی زیـاد دانسـته   در 

    .)70، ص 1387(فاضلی و همکاران، 

ــروع و     ــی نامش ــط جنس ــترش رواب گس

هـایی   عواقب مترتب بر آن نیز از جمله آسیب

دهـد در منـاطقی    است که شواهد نشـان مـی  

نظیر عسلویه و خارك به شـکلی غیرطبیعـی   

، 1384افزایش یافته است (فاضلی و دغاقلـه،  

ــره ). 113ص  ــه جزی ــل    البت ــه دلی ــارك ب خ

وآمـد از ایـن    محصور بـودن و دشـواري رفـت   

عسـلویه    جهت وضعیتی نامناسـب بـه انـدازه   

آنجـا نیـز     هاي زیادي دربـاره  ندارد، اما نگرانی

، صـص  1387وجود دارد (فاضلی و همکاران، 

  ).  173و  171

میانگین  مقایسه نمرة ) ـ1( شمارهنگاره 

  دهش هاي اجتماعی بررسی آسیب

 میانگین نمرة  اجتماعی هاي آسیب  ردیف

 75/1 و خرید و فروش مواد مخدراعتیاد   1

 31/2 سرقت و دزدي  2

 43/2 درگیري و دعوا  3

 72/2 مصرف مشروبات الکلی 4

 05/3 اخاذي و زورگیري  5

 28/3 فحشاء  6

 43/3 قتل  7

ــان    ــلویه نش ــوص عس ــات درخص تحقیق

مشـروبات  دهد نزاع و زد و خورد، مصـرف   می

الکلی، کالهبـرداري، سـرقت، تخریـب امـوال     

ها و مشکالت کارکنان مهاجر بـه ایـن    شرکت

هاي رایج  مناطق با مردم بومی از جمله آسیب

دهد که نظر کلـی   است. یک بررسی نشان می

هاي اجتمـاعی در   وضعیت آسیب  مردم درباره

)، 1عسلویه چگونه است. نگاره شماره(  منطقه

هـاي   انـواع آسـیب    دربـاره  نظر مردم عسلویه

ــی  ــان م ــاعی را نش ــک    اجتم ــره ی ــد. نم ده

ــده نشــان ــعیت و  نامناســب  دهن ــرین وض  6ت

  دهد.   بهترین وضعیت را نشان می

ایـن   4شـود کـه تـا ردیـف      مشاهده می

نگاره وضعیتی کمتر از متوسط نمره را نشـان  

نظر از میزان پدیدار شدن ایـن   دهد. صرف می

که نشان دادیـم در   که البته چنان –ها  آسیب

نگـرش کلـی    –برخی موارد بسیار زیاد است 

هاي مختلف  مردم منطقه این است که آسیب

اي وجود دارد و همـین امـر    در سطح گسترده

امنیت زندگی را به هم زده اسـت. نارضـایتی   

  ترین واکنش نسبت به این وضع است. طبیعی

  مشکالت روانی. 2-2

تـرین   مشکالت روانی نیز از جملـه مهـم  

وجـود   هایی است که در این مناطق بـه  آسیب

ــده ــه    آم ــت ک ــا از آن جه ــت آنه ــد و اهمی ان

مســتقیماً بــر کیفیــت کــار، وضــعیت نیــروي 



هم
ا

ی
 ت

رد
هب

را
 ي

حل
ت

ی
یپ ل

ها
مد

ا
 ي

اع
تم

ج
ا

ید ی
اه

دگ
ها

 ي
ظر

ن
 ... ي

 

 

184 

ــا  انســانی و بســیاري ویژگــی هــاي مــرتبط ب

فعالیت اقتصادي در این گونه مناطق ارتبـاط  

دارد، بســیار حــائز اهمیــت اســت. فاضــلی و  

گزارشی ) به متن 171، ص. 1387همکاران (

انـد   وضعیت خارك اشاره کـرده   دولتی درباره

ــی    ــرایط روان ــراي ش ــر ب ــل زی ــه در آن عل ک

خارك ذکر شـده    نامناسب کارکنان در جزیره

  است:  

عدم تنوع در جزیره. تنوع به افـراد   .1

ــان و نشــاط     ــت، جری ــه، حرک روحی

دهــد. جزیــره داراي یکنــواختی و  مــی

کسالت روحی است و در واقع در همه 

  ر هست. چیز اجبا

عدم وجود یک مرکز خرید مناسب  .2

  بدون اجناس تکراري

مکان مناسب جهـت تخلیـه   فقدان  .3

که به صورت   خستگی رفعهیجانات و 

شود و فـرد   نارضایتی شغلی شروع می

از طریــق مــواد  را  کنــد آن سـعی مــی 

ــه دســت   مخــدر و مشــروب جهــت ب

  آوردن انرژي جبران کند. 

یکنواختی و روابـط خشـک و سـرد     .4

ــه روان در محــ یط شــغلی و آســیب ب

  فرد؛

ــه و    .5 ــد روزنام ــان خری ــدان امک فق

  .ها مجالت براي خانواده

در گـــزارش عملکـــرد مرکـــز مشـــاوره 

آمـده اسـت کـه در    همان مرکز شناختی  روان

ــال  ــول س ــداد  ،1385ط ــراد  374تع ــر اف نف

نفـر افـراد غیرشـرکتی بـراي      259شرکتی و 

ــه ایــن مرکــز مراجعــه کــرده  ــد.  مشــاوره ب ان

د از: بــو رین دالیــل مراجعــه عبــارتتــ عمــده

مـورد)، مشـکالت    129مشکالت خـانوادگی ( 

ــاطفی ( ــان   144ع ــورد) و مشــکالت کودک م

مورد). این گـزارش اعتیـاد را در صـدر     149(

هاي اجتماعی جزیره قرار داده و عللـی   آسیب

را براي آن برشمرده که قبال به آن اشاره شد. 

اشـاره    هایی که این گزارش به آن بقیه آسیب

  ند از:ا عبارت ،کند می

مشکالت ناشـی از طـرح اقمـاري و     .1

  ؛مشکالت خانوادگی

 ؛هاي کاري زاي محیط شرایط تنش .2

دار  شرایط روانی نامناسب زنان خانه .3

به دلیل محـدودیت و تکـراري بـودن    

 .زندگی

هاي اجتماعی نیست کـه   اما فقط آسیب

وضعیت نامناسـبی را در ایـن منـاطق ایجـاد     

ــت.   ــرده اس ــانک ــزارش    هم ــه از گ ــور ک ط

آید، بخش مهمـی   شناختی مذکور بر می روان

ــاطق،   از ناخشــنودي ــن من ــی در ای هــاي روان

نیافتگی این مناطق  شرایط کلی توسعه  نتیجه

است. درست است کـه بسـیاري بهبودهـا در    
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وضعیت زندگی مردم این مناطق ایجاد شـده  

اي است کـه حـداقل    است، اما شرایط به گونه

ي کـار شـاغل در ایـن منـاطق کـه      براي نیرو

ــده ــش عمـ ــیار    بخـ ــاطقی بسـ ــا از منـ آنهـ

ــعه ــه توس ــارك وارد   یافت ــلویه و خ ــر از عس ت

شوند، وضعیت بسیار ناخوشـایندي اسـت.    می

عســـلویه، شـــواهد   در گزارشـــی از منطقـــه

متعددي از فقدان فضایی شهري بـراي حـس   

کردن زندگی مدنی، فقدان امکانات تفـریح و  

کارکنان به منتسب کردن  فراغت، عدم تمایل

کودکـان خـود بـه      هویت و حتـی شناسـنامه  

ریزي اغلب  عسلویه یا حتی شهر جم، و برنامه

کارکنان براي ترك این منـاطق بعـد از یـک    

کوتاه کاري ذکر شـده اسـت (فاضـلی و      دوره

  ).  120-124، صص 1384دغاقله، 

  فقدان خدمات رفاهی. 2-3

 طـور جـدي در   فقدان خدمات رفاهی به

این مناطق مسـبب نارضـایتی اسـت. بـدیهی     

است که مطلق وضـعیت آمـوزش و پـرورش،    

خدمات بهداشتی، حمـل و نقـل و گروهـی از    

این دست امکانات در مناطقی مانند عسـلویه  

و خارك نسبت به قبل از ورود صـنعت نفـت   

بهتر شـده اسـت. امـا ایـن میـزان بهبـود در       

مقایسه با تقاضـایی کـه بـراي ایـن خـدمات      

اد شده و بخش مهم این تقاضـا محصـول   ایج

ورود نیروي انسـانی شـاغل در صـنعت نفـت     

تر اینکـه مـردم    مهم  است، کفایت ندارد. نکته

آشنا شدن با محیط بیرونی و تغییـر    واسطه به

هــا و نگــرش آنهــا، انتظــارات بیشــتري  ارزش

ــل    ــد در مقاب ــار دارن ــد و در ضــمن انتظ دارن

هـــاي  خســاراتی ماننـــد گســترش آســـیب  

محیطــی، از بــین  جتمــاعی، آلــودگی زیســتا

رفتن برخی شغل و کارهاي سنتی و برخی از 

این دست، به مزایایی دست یافته باشـند کـه   

خسـارات دانسـت.     کننـده  بتوان آنها را جبران

دهـد امکانـات ایجادشـده     مطالعات نشان مـی 

  در جزیـره   اي ندارنـد. مطالعـه   چنین خصیصه

بومیان نیستند دهد این فقط  خارك نشان می

اند، بلکه  گرفته ناراضی که از بهبودهاي صورت

کارکنان وزارت نفـت در خـارك نیـز همـین     

  ویژگی را دارند.  

میزان رضایت بومیان از  -)2( شماره نگاره

شده براي بهبود وضعیت  ماقدامات انجا

  خارك

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  میزان رضایت

736/356/35 کم خیلی

567/313/67  کم

8/271/95  57 بیشو  کم

109/4100 زیاد

205100 جمع کل
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یزان رضایت غیربومیان م -)3( شماره نگاره

گرفته براي حل مشکالت  از اقدامات صورت

  مردم خارك 

  درصد تراکمی درصد فراوانی  میزان رضایت

 1/29 7/28 51 خیلی کم

 9/48 2/20 36 کم

 1/87 2/38 68 بیش کم و

 2/97 1/10 18 زیاد

 3/98 1/1 2 خیلی زیاد

 100 7/1 3 پاسخ بی

  100 178 جمع کل

دهــد کــه  ) نشــان مــی3شــماره ( نگــاره

درصـد   9/48درصـد بومیـان و    3/67رضایت 

کارکنان وزارت نفت در خـارك کـم و خیلـی    

شـمار   کم است. جمعیت کسانی که راضی بـه 

ها  دادهدرصد است. این  10تا  5روند، بین  می

دهد مسـئله فقـط ایـن نیسـت کـه       نشان می

بومیان مردم متوقعی هستند و ابراز نارضایتی 

کنند، مبانی سـاختاري نارضـایتی نیـز در     می

   این مناطق وجود دارد.

ــعه  ــدار توس ــل  مق ــزان   حاص ــده و می ش

گسترش خـدمات نیـز بـه صـورت متـوازن و      

عادالنه صورت نگرفته اسـت. یکـی از معـدود    

گرفته بـراي سـنجش سـطح     مطالعات صورت

دهد میـزان   یافتگی در منطقه نشان می توسعه

ــدت     ــه ش ــه ب ــتاهاي منطق ــعه در روس توس

نژاد و همکـاران   امینی  مطالعهنامتعادل است. 

ــزان 1387( ــافتگی  توســعه) درخصــوص می ی

پــارس جنــوبی نشــان   هــاي حــوزه دهســتان

هاي زیادي میان آنها وجود  دهد که تفاوت می

  دارد.  

یافتگی  سطح توسعه ) ـ1شماره (تصویر 

  عسلویه  روستاهاي منطقه

هــاي  دهسـتان  ،بـر اسـاس ایـن مطالعـه    

هـاي   عسلویه، ریـز و طـاهري جـزو دهسـتان    

برخــوردار، آبکــش، تشــان، حومــه کنگــان و  

هاي در حـال توسـعه؛ و    بند جزو دهستان ينا

دیر، آبدان و بردخون جـزو    کوري، جم، حومه

یافتــه قلمــداد  هــاي کمتــر توســعه دهســتان

ها به مراکز صنعتی  نزدیکی دهستان. شوند می
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هاي نفت و گاز در اسـتان بوشـهر بـر     و پروژه

آنها تأثیر گذاشـته اسـت. ایـن      سطوح توسعه

مرکـزي،   مکـان  هـاي  موضوع بر مبناي نظریـه 

پیرامـون، و قطـب رشـد قابـل توجیـه      -مرکز

ها این واقعیـت را نیـز نشـان     است. اما بررسی

ــی ــه   م برخــوردارترین دهســتان  «دهــد ک

تـرین دهسـتان    (عسلویه) نسـبت بـه محـروم   

ــون)  ــت.    5/35(بردخ ــوردارتر اس ــر برخ براب

همواره نزدیکی به مراکز شهري، تأسیسـات و  

محورهاي ارتباطی در هاي نفت و گاز، و  پروژه

هاي استان بوشهر  سطوح برخورداري دهستان

نقــش اساســی داشــته و نــابرابري زیــاد بــین 

  هــا از عــدم رویکــرد جــامع توســعه دهســتان

روستایی در این استان ناشی شده و این روند 

نامتوازن روستایی را در پی داشـته    نیز توسعه

ص ، صـ 1387نـژاد و همکـاران،    امینـی است (

  .)168و  162

  وضعیت اشتغال بومیان. 2-4

ــلویه نشــان     ــارك و عس ــه در خ مطالع

دهد بیکاري بومیان زیاد نیست، اگرچه در  می

مقایسه با خارك اشتغال بومیـان در عسـلویه   

بیشتر است، ولی نوع مشاغلی کـه بومیـان در   

سـاز اسـت. بـه نظـر      کنند، مسـئله  آن کار می

اشـتغال،    رسـد مشـکل بومیـان در زمینـه     می

تعداد مطلق افراد بیکار یا عدم تمایـل مطلـق   

ــان   ــراي اســتخدام بومی واحــدهاي صــنعتی ب

هـاي الزم   نیسـت. فقـدان تخصـص و مهـارت    

براي کار صنعتی نزد بومیان سبب شده است 

تا این گروه در مشاغلی به کار گرفتـه شـوند   

که به لحاظ منزلت اجتماعی مطلوب نیسـت.  

ــان د  ــه بومی ــنانباشــت شــدن هم ــه  ر ای گون

مشاغل، زمینه نارضـایتی اجتمـاعی را فـراهم    

  کرده است.

هایی بـراي   درست است که ایجاد فرصت

ــاره ــازل   –داري  اج ــاره دادن من ــق اج از طری

یـا   –بومیان به کارکنـان واحـدهاي صـنعتی    

برخی خـدمات بـه کارکنـان واحـدهاي       ارائه

صنعتی براي بومیان فـراهم شـده اسـت، امـا     

دارند به صورت مستقیم نیز در بومیان انتظار 

واحدهاي صنعتی شاغل باشند. در ضمن باید 

ــان در پســت ــت و  اشــتغال بومی هــاي پرمنزل

منزلت سازمانی واحدهاي صنعتی، ترکیب  کم

متعادلی باشد که تصور تبعیض را براي ایشان 

ایجاد نکند. در شرایط فعلی به علت نداشـتن  

هاي الزم توسط بومیـان، ایـن گـروه     تخصص

تنها قادرند در مشاغلی کار کنند که به لحاظ 

منزلتی براي ایشان نـامطلوب اسـت. انباشـت    

ــاغل وضــعیت      ــن مش ــان در ای ــدن بومی ش

نامناسبی را در عرصه اجتمـاعی ایجـاد کـرده    

  است.  

هـایی کـه توسـط وزارت     رغم کمک علی

انـدازي   بعـد از راه  –هاي تابعـه   نفت و شرکت
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تأسیسـات در ایـن     عملیات صنعتی و توسـعه 

به آموزش و پرورش، مراکـز فنـی و    -مناطق 

اي و آموزش عالی در این منـاطق شـده    حرفه

هـاي الزم را   است، اما نیروي کار بومی مهارت

براي کار در مشاغلی که پرمنزلت به حسـاب  

آمده و از مزایاي مادي قابل توجهی برخوردار 

هاي مقطعی و  است، ندارد. در اصل این کمک

اندازي تأسیسـات نفتـی، بـه     ماً بعد از راهعمو

ریزي نشده بودنـد کـه بتواننـد     اي برنامه شیوه

نیروي کار ماهر تأسیسات را از میـان بومیـان   

تأمین کنند. طبیعی اسـت کـه در درازمـدت    

ــر    ــاغلی نظی ــان در مش ــدن بومی ــت ش انباش

نگهبانی، باغبانی، آبـدارچی، راننـده و برخـی    

گیــري  لمشـاغل خــدماتی دیگــر سـبب شــک  

آمیـز بـودن    هاي منفی و تصور تبعیض نگرش

توزیع مشاغل خواهد شد. ممکن است بر اثـر  

ــه    ــه نتیجـ ــده کـ ــل شـ ــاي حاصـ   بهبودهـ

هاي مذکور است، در درازمـدت   گذاري سرمایه

  وضعیت متفاوتی ایجاد شود.  

تواننـد   مـی  این گونه مسائلی را که   دایره

تـر   توان گسـترده  مسبب نارضایتی باشند، می

کـارگران و    د. مواردي مانند وضعیت رابطهکر

ــب و    ــهري نامناسـ ــر شـ ــا، منظـ کارفرماهـ

  محالت زندگی بومیان و مقایسه  نیافته توسعه

آنها با وضعیت استقرار منازل کارکنان وزارت 

نفت، و تفاوت سطح خـدماتی کـه بومیـان و    

کننـد   کارکنان وزارت نفت از آنها استفاده می

تر از  شود. اما مهم ینیز سبب بروز نارضایتی م

ها، تحلیل علت بروز  بررسی فهرست نارضایتی

  وضع جاري است.  

انـداز   عسلویه: چشم  توسعه -3

  نظري 

ــعه  ــت توس ــراي درك ماهی ــه در  ب اي ک

را کـه    عسلویه رخ داده، بایـد دیـدگاه نظـري   

شتیبان اقدام براي توسعه بوده اسـت، درك  پ

ه کرد، البته این رویکرد تـا حـدي خوشـبینان   

اسـت. چــرا ایـن رویکــرد خوشـبینانه اســت؟    

تالش براي درك رویکـرد نظـري طراحـان و    

صــنعتی عســلویه و   ریــزان در توســعه برنامــه

مناطق مشابه، به معناي پذیرفتن ایـن فـرض   

انـد بـه کمـک     است که طراحان قصد داشـته 

صنعت نفت در این مناطق، عـالوه بـر     توسعه

  همـه  استفاده از ذخایر منابع نفتـی کشـور و  

  مواهب مترتب بر آن در اقتصاد ایران، توسـعه 

تأسیسـات    اي نیز ایجاد کنند و توسعه منطقه

اي نیز  اي منطقه نفت و گاز، اقدام براي توسعه

اقدام در   بوده است. اما گروهی معتقدند شیوه

مناطقی مانند عسـلویه صـرفاً بازتـاب عجلـه     

براي رقابت با قطر در برداشت از میدان گازي 

پارس جنوبی است و نگاه نظري مشخصی بـر  

ریزي و اجراي توسعه در عسـلویه   برنامه  شیوه

  حاکم نبوده است.  
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اما از خوشبینانه یا بدبینانه بودن تـالش  

از نگـاه  براي درك رویکرد نظري که بگذریم، 

واقـع شـده، یـک      امروزین به فراینـد توسـعه  

  رویکرد اصلی و یک رویکرد فرعی در توسـعه 

تـوان آشـکار سـاخت.     عسـلویه را مـی    منطقه

قطـب رشـد     تواند از منظر نظریـه  عسلویه می

نگریسـته شـود کـه در ادامـه بـه تشــریح آن      

پردازیم. همچنین رویکرد مـدیریت کـالن    می

یـافتگی در منطقـه را   ن هاي توسـعه  به واقعیت

اي  ریــزي منطقــه تــوان از موضــع برنامــه مــی

نیازمبنــا نیــز نگریســت. هــر یــک از ایــن دو  

عمــل بروزکــرده در ایــن   رویکــرد، در شــیوه

انـد   منطقه و البته مناطق دیگر تأثیري داشته

تـوان وضـع جـاري را تـا      که بر روي هم مـی 

  اي به کمک آنها تبیین کرد.  اندازه

  . قطب رشد3-1

قطـب رشـد     رانسوا پـرو، مبـدع نظریـه   ف

رشـد در همـه جـا و در    «است. به اعتقاد پرو 

دهد؛ در نقـاطی یـا همـان     یک زمان رخ نمی

هاي متفـاوت بـروز    هاي رشد و با شدت قطب

یابد  کند؛ در مجاري گوناگون گسترش می می

ي کـل اقتصـاد   اي بـرا  کننـده  و اثـرات تعیـین  

: ؛ بـــه نقـــل از308 ، ص1955(پـــرو، » دارد

Serra, 2003, p.6( .در نظریه 1صنایع پیشران  

کنند. این صـنایع بـه    پرو نقش مهمی ایفا می

                                       
1. Propulsive 

پـرو،    انـد و بـه عقیـده    شدت متکی به نوآوري

  نوآوري یـا پیشـرفت تکنیکـی محـور توسـعه     

اي اسـت   قطب رشد مجموعه«اقتصادي است. 

دیگــري را   کــه ظرفیــت دارد رشــد مجموعــه

یش مـدام یـک   افـزا   باعث شود (رشد به مثابه

، 1968(پـرو،  » شـده اسـت)   تعریـف شاخص 

  . )Serra, 2003, p.9؛ به نقل از 247-8ص ص

باید میان مفاهیم مختلفی کـه منتسـب   

پرو هستند، تمایز قائـل شـد. خـود      به نظریه

پرو معتقـد بـود میـان قطـب رشـد و قطـب       

توسعه تفـاوت زیـادي اسـت. بـه اعتقـاد وي      

ه ظرفیـت  اي اسـت کـ   قطب توسعه مجموعـه 

ــادي و   ــاختارهاي اقتصـ ــک سـ دارد دیالکتیـ

اجتمــاعی را ســبب شــود کــه تــأثیر افــزایش 

یدگی کل و بازده چندبعدي کـل اسـت و   پیچ

این با قطب رشد کـه فقـط بـر اسـاس رشـد      

مداوم یک شاخص عمـدتاً اقتصـادي تعریـف    

تفـاوت  شود، تفاوت جدي دارد. همچنـین   می

 نیز حائز اهمیت است قطب رشد و مرکز رشد

اي در سـطح   هاي قطب رشد پدیـده  سیاست«

ي واقـع   ملی است، که نه تنها ساختار منطقـه 

هاي  بلکه تناسب ،دهد شدن قطب را تغییر می

اي در توزیـع جمعیـت و فعالیـت     منطقـه  بین

دهـد. امـا    اقتصادي کشـور را نیـز تغییـر مـی    

اي در سـطح   هاي مراکز رشد، پدیـده  سیاست

محلی است، کـه الگوهـاي اسـکان شـهري و     
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روستایی را در درون منـاطق مختلـف تغییـر    

به نقل ؛ 9، ص 1975(کاکلینسکی، » دهد می

  ). Serra,2003,p.13از: 

قطب رشد در کشورهاي   کاربست نظریه

در حال توسعه نتایج ناموزونی داشـته اسـت.   

 )Serra, 2003سرا در برزیل (  که مطالعه چنان

و بررسی وي درخصوص بقیـه کشـورهاي در   

ریـزي بـر    دهـد برنامـه   حال توسعه نشان مـی 

مبناي قطب رشد اثراتی کمتر از حـد انتظـار   

جوار  داشته و نتوانسته توسعه را به مناطق هم

نـژاد و   امینی  هاي رشد وارد کند. مطالعه قطب

یـافتگی در   سـنجش توسـعه    همکاران دربـاره 

کنـد.   را تأییـد مـی  نکتـه    عسلویه نیز همـین 

هـاي رشـد    محقق نشدن اثرات ناشی از قطب

  به عوامل متعددي بستگی داشته است:

 هاي رشد انتخاب مکان قطب .1

پیوندهاي مندرج در فرایند توسـعه   .2

کنندگان و بازارهاي دور  غالباً با تأمین

بـراي   برقرار شده، و تقاضـاي منتجـه  

نیــروي کــار و محصــوالت کشــاورزي 

شـدید مهـاجرت و    غالباً سبب جریان

تــــأمین شــــدن کاالهــــا توســــط 

وقـوع    تولیدکنندگان بیرون از منطقـه 

 شده است.   تأسیسات

اي کـه از   اشتغال بـه انـدازه   معموالً .3

ایجاد  ،رفت شده انتظار می منابع صرف

 نشد. 

زیـادي بـه     هر دو نقیصه تـا انـدازه   .4

هـاي   بر بودن مـاهوي فعالیـت   سرمایه

 قطب رشد ارتباط دارد.

هـاي رشـد    قطـب واقعیت این است کـه  

ــر نــوآوري ــاال، مبتنــی ب ــوژي ســطح ب ، تکنول

ــرمایه ــاهر و     س ــار م ــروي ک ــب نی ــر و طال ب

که شرایط مساعدي براي  هایی هستند محیط

گونـه تأسیسـات فـراهم کننـد.      خصایص ایـن 

هاست کـه سـبب بـروز عواقـب      همین ویژگی

هـاي   خاصی براي مناطق تحـت تـأثیر قطـب   

  شود.  ر حال توسعه میرشد در کشورهاي د

کـار رفتـه در    هـاي بـه   فرض یکی از پیش

هـاي رشـد،    قطب  ریزي بر مبناي نظریه برنامه

هـاي   یکسان پنداشتن شرایط پـذیرش قطـب  

ــعه و   ــال توسـ ــورهاي در حـ ــد در کشـ رشـ

  یافته است. باید به یاد داشت که نظریه توسعه

پرو در شرایط اقتصاد پـس از جنـگ جهـانی    

براي بازسازي اقتصادي ایـن  دوم در فرانسه و 

کشور ارائه شده بود. انتقال همـان نظریـه بـه    

شرایط کشورهاي در حال توسـعه مشـکالتی   

ــل مــی  دارد کــه در ادامــه آن ــیم.  را تحلی کن

هـاي رشـد، اشـتراکات     قطب  همچنین نظریه

مدرنیزاسـیون در مطالعـات     بسیاري با نظریه
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از مدرنیزاسیون توسـعه را    توسعه دارد. نظریه

کـرد. کـاهش    جنس رشد اقتصادي درك مـی 

سطح بیکاري، فقر و نابرابري به عنـوان رشـد   

شـود و در دسـترس قـرار گـرفتن      معرفی می

ــراي پیشــبرد وضــع اقتصــادي،   ــوژي ب تکنول

شـود   گردد. تصـور مـی   راهکار اصلی تلقی می

رشــد اقتصــادي از طریــق تولیــد بــه کمــک  

ـ   تکنولوژي سطح باال و نوآورانه، مـی  ه توانـد ب

توان  اهداف فوق دست یابد. به این ترتیب می

اي  به کمک حذف بیکاري و فقر، اثرات اشـاعه 

اي  ناشی از قطب رشـد را بـراي خلـق جامعـه    

  کار گرفت.  خواه به تر و برابري عادالنه

ــاده  ــت س ــه کاربس ــد،    انگاران ــب رش قط

تکنولـوژي و    گیرد که بـا توسـعه   مفروض می

ــت  ــتج از آن، فرص ــد من ــاي  تولی ــتغال، ه اش

افــزایش درآمــد و ارتقــاي ســطح زنــدگی رخ 

دهد و اینها دستاوردهایی هستند که فارغ  می

شـود،   اي که قطب در آن ایجـاد مـی   از زمینه

عملی ایـن رویکـرد     حاصل خواهد شد. نتیجه

در چند زمینه، که بعداً شواهد تجربی آنهـا را  

کنـیم، بـروز    درخصوص عسلویه بررسـی مـی  

  کند: می

مشخصات اجتمـاعی،   لحاظ نکردن .1

محیطی، آمایشی و  اقتصادي، زیست

امنیتی محیطـی کـه   -حتی سیاسی

اي در آن  قـرار اســت اقـدام توســعه  

 صورت گیرد.

اي از  تسریع در اجراي اقدام توسعه .2

کار  طریق دور زدن اجتماع محلی و به

بستن حداکثر ظرفیت و نیرویـی کـه   

توان بدون اتکـا بـه منـابع محلـی،      می

شود تا سـازمان تولیـدي    کار گرفته به

 شده بنا گردد. ارائه  مبتنی بر برنامه

تـوجهی بـه نقـش عنصـر زمـان       بی .3

ــعه    ــداف توس ــه اه ــیدن ب ــراي رس   ب

اي و همچنین اهـدافی کـه در    منطقه

سطح ملی براي قطب رشدها در نظـر  

 شود.  گرفته می

غفلت نسبت به سـازوکارهاي علّـی    .4

متعددي که وقتی در کنـار هـم قـرار    

ــی ــد م ــار  گیرن ــالف انتظ ــایجی خ ، نت

 کنند.   ریزان ایجاد می برنامه

در جریــان بررســی تجربــی بایــد نشــان 

دهیم که هر یک از این چهـار مـورد، چگونـه    

در پیدایش وضع موجـود در منـاطقی ماننـد    

عسلویه و خارك سهم دارند، امـا پـیش از آن   

اي نیـز   منطقـه   باید رویکرد نیازمبنا به توسعه

  تشریح شود. 

  ویکرد نیازمبنار. 3-2

توان به اجتماعات  متفاوت می  از دو زاویه

اي نگریسـت:   محلی میزبـان اقـدامات توسـعه   

هاي اجتماع. هر یک  نیازهاي اجتماع و دارایی

ریزي و تأثیرات  تواند منشأ برنامه از این دو می
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متمایزي باشد. این دو نوع سیاسـت ابتـدا در   

یـات  ریزي شهري بـروز کردنـد و بـا ادب    برنامه

انـد. سیاسـت    همان حـوزه نیـز تـدوین شـده    

نیازهـایی    نیازمبنا، اجتماع محلـی را از زاویـه  

اي براي برطرف کردن  که دارد و اقدام توسعه

نگرد. بـراي   شود، می ریزي می آن نیازها برنامه

شـود کـه اجتمـاع     مثال، به این نگریسته مـی 

نیافته است، خدمات عمـومی در   محلی توسعه

تکنولوژي اندك و اشتغال فنی  کیفیت، آن کم

پایین است؛ و اشتغال در صـنعتی کـه ایجـاد    

شود، سبب تولید درآمد و در نهایت بهبود  می

  وضع کالبد شهري نیز خواهد شد.

مبنا به مردم از طریـق  هاي نیاز سیاست«

طـور   هـاي آنهـا بـه    فایده رسـاندن بـه مکـان   

کننـد. ...   مستقیم یا غیرمسـتقیم کمـک مـی   

آن  ،رود ها انتظار می ه از این برنامهاي ک نتیجه

است که کمک مستقیم موجـب بهبـود رفـاه    

ص. ، 1380عـارفی،  ( »مردم فقیر خواهد شد

سـه ویژگـی دارد:   مبنا  . اما رویکرد دارایی)25

ســـازي تأکیــد دارد و لـــذا   بــر ظرفیــت   .1

همچنـین بـه دلیـل بسـیج      .2فرایندگراسـت  

، هاي اجتمـاعی و کالبـدي محلـی    داراي  همه

در نهایـت واجـد اهمیـت     .3 نگر است. اجتماع

اجتماعی و کالبـدي    زیرا سرمایه ،ابزاري است

را به عنوان ابزاري براي سایر اهـداف بـه کـار    

مبنـا از   یفقر دارایـ  هاي ضد سیاست« برد. می

راه بسیج منابعی که در اختیار گروه اسـت یـا   

آنچه یک اجتماع محلی دارد، نه لزومـاً آنچـه   

شـوند. ...   سازي می دارد، باعث ظرفیتکه نیاز 

هـاي مـالی،    ظرفیت (اجتماع محلی)، دارایـی 

ــی   ــر م ــاعی را در ب ــدي و اجتم ــرد کالب » گی

 مبنـا  سیاست دارایی ).23ص ، 1380عارفی، (

توانمندسـازي  «پـردازد و   به توانمندسازي می

له ئ... گذار از تلقی مردم به عنـوان یـک مسـ   

عنـوان راه   (نیاز) به سمت نگرش بـه آنهـا بـه   

دهـد. ایـن گـذار     حل (دارایـی) را نشـان مـی   

کند تـا   نقشی فعال براي شهروندان فرض می

جایگزین نقش در حال کاهش دولت در امـور  

محلی شود. توانمندسازي ... بر جامعیت اشاره 

دارد و دگرگــــونی اجتمــــاعی، سیاســــی و 

ــی  ــنهاد م ــادي را پیش ــد اقتص ــارفی، » (کن ع

  .  )29 ، ص1380

ان داد کـه رویکـرد کلـی در    توان نش می

صنعتی در مناطقی ماننـد    ریزي توسعه برنامه

عسـلویه و خـارك، نیازمبنـا بـوده و کماکـان      

صـنعت نفـت و     اقدام براي حل مشکل رابطـه 

ــاي همــین   ــر مبن ــاطق ب ــن من بومیــان در ای

گیــرد. در ادامــه نشــان  رویکــرد صــورت مــی

ــه  ــه برنام ــواهیم داد ک ــاي   خ ــر مبن ــزي ب ری

ــی ــاي ا دارای ــی از   ه ــه یک ــی ب ــاع محل جتم

میان   ریزي رابطه دستاوردهاي نوین در برنامه

هاي نفت و گاز و بومیان تبـدیل شـده    شرکت
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تــوان مــدعی  اســت و بــر همــین اســاس مــی

هاي مردم محلی در جریـان   استفاده از دارایی

توســعه و برقــراري ارتبــاط ارگانیــگ و داراي 

ها در  سودمندي دوسویه میان مردم و شرکت

  صنعت نفت و گاز شد.   ق توسعهمناط

قطب رشد با رویکرد   توسعه -4

  نیازمبنا

استدالل اصلی ما این است که به هنگام 

صــنعت نفــت و گــاز در   اقــدام بــراي توســعه

هـاي بومیـان بـراي     عسلویه و خارك، دارایـی 

مشـارکت در فراینــد توســعه در نظــر گرفتــه  

نشده و سپس فقط در مواجهه بـا پیامـدهاي   

هاي نابسامان ایجاد شـده بـر    وضعیت ناشی از

تأسیسـات، نـوعی رویکـرد      اثر فرایند توسـعه 

نیازمبنـا بـراي کمـک بـه اجتمـاع محلـی در       

پیش گرفته شده است. از سویی دیگر، تأکیـد  

بر نوعی رویکرد شبیه به قطب رشـد (کـه در   

مورد خاص عسلویه) با عجله براي رسیدن به 

 قطــر نیــز بــوده اســت، ســبب شــده رویکــرد

نیازمبنا و برخی نتایج دیگر در جریان توسعه 

حاصل شود. اما پیش از آن باید بـه فهرسـتی   

توانسـته   هاي اجتماع محلی کـه مـی   از دارایی

در جریان توسعه لحاظ شود و مبنـایی بـراي   

ســازي و توانمندســازي قــرار گیــرد،  ظرفیــت

هاي اجتماع بـومی   اشاره کنیم. حداقل دارایی

  است از:  هدر عسلویه عبارت بود

ــأمین    .1 ــراي ت ــاورزي ب ــایی کش توان

 بخشی از احتیاجات صنایع،

 تولید دامداري، .2

ــار در   .3 ــراي کـ ــانی بـ ــروي انسـ نیـ

 واحدهاي صنعتی،

صنعت حمل و نقل دریـایی کـه از    .4

  دور بـا کشـورهاي حاشـیه     گذشته

 اند، خلیج فارس در ارتباط بوده

ي مــدنی و فضــاي کالبــدي  هســته .5

 غیربومی،براي استقرار نیروي کار 

توانسته اسـت   فضاي شهري که می .6

خـدمات شـهري الزم     کننـده  تأمین

براي نیروي کار مسـتقر در منطقـه   

 باشد،

فضاي اجتمـاعی الزم بـراي اعمـال     .7

ــراي   ــروري ب ــاعی ض ــرل اجتم کنت

حفظ نظم، شرایط زیسـت انسـانی،   

 پدافند غیرعامل،

ــدي الزم   .8 ــاعی و کالب ــاي اجتم فض

 اي جهـت  براي فراهم آوردن زمینـه 

هاي روانی  مقابله با انواع ناخشنودي

ناشی از کار در شرایط آب و هوایی 

  دشوار، دور از خانواده و کار سخت. 

هـا   خارك نیز برخی از این دارایی  جزیره

را داشته است. براي مثـال، اگـر کشـاورزي و    

دامداري موجود در خارك قابل توجه نبـوده،  
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اما صنعت صـیادي در ایـن جزیـره گسـترده     

  بوده است، ارتباط دریایی با کشورهاي حاشیه

خلیج و ساحل ایران وجـود داشـته و شـرایط    

جزیره اگرچه موجد حس محصور بودن است، 

هاي خـاص خـود را نیـز     تواند جذابیت اما می

داشته باشد. به عالوه جمعیت بومیان خـارك  

  گیري همان هسـته  شکل  اند زمینه توانسته می

ــد  ــراي تولی ــاعی، مــدنی الزم ب کنتــرل اجتم

خـدمات زیسـت مـدنی و تولیـد       کننده فراهم

ــه ــان و    رابط ــان بومی ــازنده می ــؤثر و س اي م

  هاي نفتی باشند.  شرکت

براي درك این دیدگاه بایـد بـه یکـی از    

اجتماعـات محلـی و     تحوالت اخیـر در رابطـه  

هاي نفت و گاز در جهان نگریست. در  شرکت

  چند سـال اخیـر رویکـردي بـه نـام زنجیـره      

را  تـوان آن  قوت یافته که می 2تدارکات محلی

ریـزي   مبنا در برنامـه  بازتابی از رویکرد دارایی

هـاي نفـت و    اجتماعات بومی و شـرکت   رابطه

  گاز دانست. 

  تدارکات محلی  . زنجیره4-1

هـاي   شـرکت   گذشته عالقه هاي سالدر 

وکارهاي  نفت و گاز به افزایش مشارکت کسب

استحصــال منــابع  هــاي  محلــی در پــروژه 

  زیرزمینی افزایش یافتـه اسـت. یـک مطالعـه    

هـاي متعـدد    دهـد شـرکت   گسترده نشان می

                                       
2. Local Procurement Chain 

انـد کـه میـزان     هایی در پیش گرفتـه  سیاست

تأمین تدارکات خـود از اجتماعـات محلـی را    

. (Esteves et al., 2009, 2010)افزایش دهند 

هـاي   حتی تعـداد قراردادهـاي میـان شـرکت    

بـومی بـراي حمایـت از    تولیدي و اجتماعـات  

هاي بومیان براي تقویت  گذاري سرمایه  توسعه

تدارکات محلـی رو بـه افـزایش بـوده       زنجیره

  است.  

ــرکت ــه    ش ــن زمین ــرو در ای ــاي پیش ه

اند که مشارکت اقتصادي محلی سبب  دریافته

شود مجوز اجتماعی الزم براي فعالیـت در   می

محیط را به دست آوردند و به بومیـان نشـان   

درازمــدت اجتماعــات   کــه در توســعه دهنــد

ها نیز بـه منـافع    سهیم هستند. برخی شرکت

ناشی از این اقدام نظر دارند، زیرا بدین طریق 

هاي نیروي  توانند نیاز به تدارکات و هزینه می

 ,Esteves et al., 2010)کار را کاهش دهنـد  

p.1)     ــه ــتن ب ــخ گف ــر پاس ــرد ب ــن رویک . ای

ــه ــد  مجموع ــا ش ــؤاالت بن ــت و اي از س ه اس

شناخت این سؤاالت ماهیت رویکرد مذکور را 

)، فهرسـت  4کنـد. نگـاره شـماره (    آشکار مـی 

سؤاالتی را کـه بنیـاد ایـن رویکـرد هسـتند،      

  کند.   مشخص می

ــان ــخص    چن ــؤاالت مش ــت س ــه ماهی ک

هاي نفتـی در ایـن رویکـرد،     کنند، شرکت می

ــون دارایــی نگــاه      ــی را همچ ــاع محل اجتم
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کسـب و کارهـاي   کنند. ایـن رویکـرد بـه     می

تأسیسات نفت و   محلی به عنوان موانع توسعه

) 2و 1هاي  پرسد (سؤال نگرد بلکه می گاز نمی

صنعتی   ارزش این کسب و کارها براي توسعه

کـدام اسـت؟    آنهـا  چیست و موانع مشـارکت 

تقویت ظرفیت کسب و کارهاي محلـی بـراي   

مشارکت در فعالیت اقتصادي، بخشی از ایـن  

هـا خـود را    در ضمن، شـرکت رویکرد است و 

دانند که کسب و کارهاي محلی را  مسئول می

براي آنکـه بتواننـد تعهـدات خـود را محقـق      

کنند، به ایشان کمک نمایند. ایـن بخشـی از   

ــه در    ــت ک ــازي اس ــد توانمندس ــان فراین هم

  مبنا به آن اشاره شد.   رویکرد دارایی

) ـ سؤاالتی درخصوص مشارکت کسب و 4نگاره شماره (

  تدارکات محلی  رهاي کوچک و متوسط محلی در زنجیرهکا

چرا مشارکت کسب و کارهاي کوچک و متوسط مهم  .1

 آفریند؟ است و چگونه براي کسب و کار ما ارزش می

ما از موانع مشارکت کسب و کارهاي   ارزیابی اولیه .2

 کوچک و متوسط چیست؟

چگونه باید راهبرد خود براي مشارکت دادن کسب و  .3

 عمر پروژه مرتبط سازیم؟  کوچک را به چرخهکارهاي 

 کنیم؟ اکنون چگونه فرایند تدارکات را مدیریت می .4

براي آنکه راهبرد تدارکات محلی را پیش ببریم، به چه  .5

 چیزي نیاز داریم؟

هاي موجود کسب و کار را شناسایی  چگونه فرصت .6

 کنیم؟

تواند  چگونه دریابیم که اجتماع محلی مایل است و می .7

 ا را دریابد؟ه فرصت

چگونه ظرفیت کسب و کارهاي کوچک و متوسط محلی  .8

 براي موفقیت در اجراي قراردادها را ارزیابی کنیم؟

هاي مالکین سنتی براي شناسایی  چگونه با گروه .9

 هاي کسب و کار همکاري کنیم؟ فرصت

چه کنیم اگر کسب و کارهاي محلی اندك بود یا اصالً  .10

 وجود نداشت؟

به کسب و کارهاي کوچک و متوسط توانیم  چگونه می .11

 محلی کمک کنیم تا به منابع مالی دست پیدا کنند؟

کسب و کار چه باید   براي تدارك دیدن یک خوشه .12

 کرد؟ 

 براي کمک کردن باید به کجا برویم؟ .13

ها در دسترس  چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرصت .14

 گیرد؟ کسب و کارهاي کوچک و متوسط محلی قرار می

ها با اجتماع محلی ارتباط  وص فرصتچگونه درخص .15

سازي پیشنهاد حضور در مناقصه  برقرار کنیم و در آماده

 به ایشان کمک کنیم؟

گیري براي قراردادها را  چگونه باید فرایند تصمیم .16

 ساختار دهیم؟

آیا باید قراردادهایی را براي کسب و کارهاي محلی نگه  .17

 داریم؟

بزرگ چگونه مطمئن شویم که طرف قراردادهاي  .18

 کنند؟ شان با ما را حفظ می همکاري

کنندگان محلی ظرفیت ایجاد کنیم تا  چگونه در عرضه .19

شرایط قراردادها را رعایت کنند و کسب و کار خود را 

 بهبود دهند؟

اي  هاي آموزشی و توسعه چگونه نیازمندي .20

 کنندگان محلی را تأمین کنیم؟ عرضه

و آنها را کنندگان محلی انگیزه بدهیم  چگونه به عرضه .21

 حمایت کنیم؟

چه کارهایی را خودمان انجام دهیم و کدام یک را به  .22

 کمک شرکا انجام دهیم؟

چگونه دریابیم که راهبرد تدارکات محلی ما کارآمد  .23

  است؟ 

(Esteves et al., 2010, p.3) 

ــی    ــات محل ــدارکات از اجتماع ــب ت کس

کننــدگان محلــی بــا  شــود عرضــه ســبب مــی

ارتباط برقرار کنند و کنندگان دیگر نیز  عرضه

هاي دیگري  گذاري براي تأمین عرضه، سرمایه

به منطقه جذب شـود. همچنـین درآمـدهاي    

  حاصل از کار شاغلین محلـی کـه در زنجیـره   

شـوند، در خـود    تـدارکات محلـی جـذب مـی    
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  منطقه خرج خواهد شد و به این طریق زمینه

شـود. تـالش بـراي     تر می محلی فراهم  توسعه

وکارهاي کوچـک و   هاي کسب تقویت ظرفیت

ــدازه   ــا ان ــی ت ــط محل ــد   متوس ــه بتوانن اي ک

هاي صنعتی را بـرآورده   هاي شرکت نیازمندي

تواند به انتقال تکنولوژي و مهـارت   سازند، می

  بینجامد و به این طریق استانداردهاي توسعه

محلی را ارتقا دهد و خدمات بهتري را نیز بـه  

هـاي   هاي صـنعتی ارائـه کنـد. مزیـت     شرکت

رقابتی کسب و کارهـاي محلـی نیـز بـه ایـن      

  یابد.   طریق بهبود می

تـدارکات محلـی     وقتی رویکـرد زنجیـره  

خواهـد بدانـد کـه اگـر کسـب و کارهـاي        می

محلی کوچک و متوسط وجـود نداشـت، چـه    

باید کرد، این بدان معناست که ابداً به دنبـال  

هاي اجتماع محلـی   نظر کردن از قابلیت صرف

در جریان توسعه نیست. اما در  براي مشارکت

عین حال به این نکته توجـه کنـیم کـه ایـن     

رویکرد نیز صرفاً اقتصـادي اسـت و فقـط بـه     

ــق کســب و   ــدارکات از طری ــأمین ت ــال ت دنب

کارهــاي اجتمــاع محلــی اســت، حــال آنکــه  

مبنا تأکید دارد کـه اجتماعـات    رویکرد دارایی

هــاي بســیار بیشــتر از صــرفاً  محلــی دارایــی

ي اقتصادي، مهارت و خدمات دارند که کاالها

تواننـد از آنهـا بـراي مشـارکت در فراینـد       می

  توسعه استفاده کنند. 

 تدارکات محلـی   زنجیرهنفی . 4-2

  در عسلویه و خارك

  اولین استدالل ما این اسـت کـه توسـعه   

خارك و عسلویه   صنعت نفت و گاز در جزیره

تدارکات محلی صـورت گرفتـه     با نفی زنجیره

اي بـراي تشـکیل    ست. حداقل، هـیچ برنامـه  ا

تدارکات محلی و ادغام اقتصاد محلـی    زنجیره

تأمین کاالها و خدمات مـورد نیـاز     در زنجیره

صنعت نفت وجـود نداشـته و در اکثـر مـوارد     

هاي محلی براي تأمین کاالها  حتی توانمندي

و خدمات مورد نیـاز صـنعت در نظـر گرفتـه     

ادغام اقتصـاد محلـی   نشده است. آن بخش از 

ــد    ــول فراینـ ــه، محصـ ــورت گرفتـ ــه صـ کـ

ــه ــه  خودب ــودي و عرص ــه    خ ــت ک ــایی اس ه

هـاي نفتـی تمـایلی بـه ورود بـه آنهـا        شرکت

اند. براي مثال، تأمین مسکن کـارگران   نداشته

و کارکنــان شــاغل در عســلویه و خــارك،    

یا سند راهبردي ادغام بخـش    محصول برنامه

نیسـت،  تـدارکات محلـی     مسکن در زنجیـره 

طور طبیعی و در اثـر نیـاز بـه اسـکان      بلکه به

  کارگران و عـدم دخالـت وزارت نفـت و بقیـه    

هـاي دولتـی در تـأمین مسـکن بـراي       شرکت

خصوصاً کارگران  –اي از کارگران  بخش عمده

نـوعی کسـب و کـار محلـی      –هـا   پیمانکاري

مبتنی بر تأمین خدمات مسکن شکل گرفتـه  

نه تنها رویکرد  دهد است. اما شواهد نشان می
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به تقویت کسب و کارهاي محلی و ادغام آنها 

تـدارکات نبـوده، بلکـه هـر چهـار        در زنجیره

فروشــی و  تجــارت، کشــاورزي، خــرده  مقولــه

اي از میـان رفتـه    صیادي بر اثر فرایند توسعه

هاي نفتی به صـیادي در   است. رویکرد شرکت

خارك نیز بیانگر همین نوع نگاه است.   جزیره

دهـد کـه    سی مهندسان مشاور نشـان مـی  برر

هاي نسـبی اسـتان بوشـهر و     صیادي از مزیت

  خارك است.

ترکیب صـنایع شـیالتی اسـتان بوشـهر     

دهد کـه زیـربخش فعالیـت شـغلی      نشان می

شیالت داراي زنجیره تکمیلی فعالیت صنعتی 

است. بنابراین با توجه به سـهم صـید آبزیـان    

ــوب و ســهم   اســتان بوشــهر در آب ــاي جن ه

ــتان   ــان اس ــهر در صــید آبزی شهرســتان بوش

بوشــهر، ایــن صــنعت در صــورت حمایــت از  

ــت  ــه مزی ــتان و    جمل ــاي اس ــل اتک ــاي قاب ه

شهرسـتان بوشـهر اسـت. (مهندسـان مشـاور      

  ).64  ، ص1381گزینه، 

اما نوع برخورد با صـیادي در خـارك بـا    

تـدارکات    رویکرد حمایتی و ادغام در زنجیـره 

مسـئوالن  ت. محلی بسیار متفـاوت بـوده اسـ   

اي در ســال  صــیادي در خــارك در مصــاحبه

اند که این مسـئله را بـه    عباراتی گفته 1386

دهــد (فاضــلی و همکــاران،  دقــت نشــان مــی

  ):  176-179، صص 1386

ــا   بــه علــت ریختــه شــدن نفــت در دری

هاي ما تخریب شده و مجبوریم براي  صیدگاه

صــید تــا منــاطق دوردســت بــرویم. تخریــب 

ها به کاهش صید انجامیده اسـت. در   صیدگاه

ضمن فاصله زیاد صـیدگاه تـا خـارك سـبب     

در  –شده انتقال ماهی از صیدگاه بـه گنـاوه   

شــرایطی کــه امکانــات مجهــز مثــل یخچــال 

  خیلی سخت باشد.  –نداریم 

آزمایشگاه شرکت نفت گوشـت ماهیـان   

خارك را آزمایش کرده و به ما گفته است که 

بقیه مواد سمی آلوده  این ماهیان به گوگرد و

هستند و نباید غذاي کارکنان از این ماهیـان  

  تهیه شود.  

صیاد خارك پولش را باید همان روز کـه  

ولی شـرکت   ،دریافت کند ،فروشد صید را می

خواهد یک ماهه معامله کنـد. صـیاد    نفت می

تواند یک ماه مـاهی تحویـل بدهـد و     که نمی

  بعد پولش را بگیرد.  

متـــر  80تـــر در م 450حوضـــچه مـــا 

ولی حاال همه ایـن حوضـچه    ،مساحت داشت

متر باقی  40در  40اند و یک منطقه  را گرفته

قایق دارند که  70اند. صیادان خارك  گذاشته

متـر اسـت.    10/2در  6/6حداقل انـدازه آنهـا   

شـود ایـن هفتـاد قـایق را در ایـن       چگونه می

  حوضچه جا داد؟
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کردن مـاهی  شیالت هیچ تأسیسات سرد

ي مـا ایجـاد نکـرده اسـت. مـاهی هـم در       برا

شـود. صـیاد مجبـور     گرماي هوا زود فاسد می

تومـان   400تا  300است ماهی را به کیلویی 

هم بفروشد. ما همان صیادهایی هسـتیم کـه   

مـاهی خـارك را    1377و  1376هاي  در سال

به سـتاد نیـروي هـوایی و دریـایی در تهـران      

  فروختیم.   می

ي در خـارك را  این نوع برخورد با صـیاد 

با رویکردي که مبتنی بـر پاسـخ بـه سـؤاالت     

) مقایسه 4مندرج در نگاره شماره ( 15تا  12

پرسد براي تدارك دیـدن   می 12کنید. سؤال 

کسب و کـار (در اینجـا صـیادي)      یک خوشه

پرسد چگونه باید  می 14چه باید کرد؟ سؤال 

ها (در اینجـا   اطمینان حاصل کنیم که فرصت

هـاي   ماهی مـورد نیـاز شـرکت   فرصت تأمین 

گیــري صــنایع جــانبی  نفتــی، و حتــی شــکل

مبتنی بر شیالت براي فروش کاال و خـدمات  

ــن شــرکت  ــه ای ــا) در دســترس کســب و   ب ه

ــرار     ــی ق ــط محل ــک و متوس ــاي کوچ کاره

ــرد؟ و ســؤال  مــی ــه  مــی 15گی پرســد چگون

ها با اجتماع محلی ارتبـاط   درخصوص فرصت

شنهاد حضـور  سازي پی برقرار کنیم و در آماده

در مناقصه (در اینجا مناقصه براي تأمین نیـاز  

ها به محصـوالت شـیالت) بـه ایشـان      شرکت

  کمک کنیم؟

  اگر به سومین نقل قول درخصوص شیوه

خرید ماهی از صیادان خـارك توجـه کنـیم،    

 11تعارض آن با رویکردي که ملهم از سـؤال  

) باشــد، آشــکار 4(  منــدرج در نگــاره شــماره

هـاي نفتـی    ادان معتقدند شرکتشود. صی می

ــه   ــررات و روی ــاس مق ــر اس ــاالً ب ــاي  (احتم ه

انـد معـامالت    هاي اداري و مـالی) مایـل   نظام

ماهه با صیادان انجـام دهنـد، حـال آنکـه      یک

طبیعت کسـب و کارهـاي خـرد صـیادان در     

خارك این اسـت کـه بـه نقـدینگی ناشـی از      

پرسـد   مـی  11فروش روزانه نیاز دارند. سؤال 

توانیم به کسب و کارهاي کوچک و  میچگونه 

متوسط محلی کمک کنیم تا به منـابع مـالی   

الزم دسترسی پیدا کنند؟ رویکـرد برآمـده از   

این سؤال و عزم جدي بـراي پاسـخ دادن بـه    

آن، با رویکردي که صرفاً از کسب و کارهـاي  

هـاي اداري و   خواهد خود را با رویه محلی می

ه بـا آنهـا چشـم    نوا کنند یا از معاملـ  مالی هم

  بپوشند، متفاوت خواهد بود. 

دهد بـا ادغـام    ها نشان می شواهد و داده

  نشدن کسـب و کارهـاي بومیـان در زنجیـره    

  تدارکات محلی، اشتغال ایجادشده در منطقـه 

عسلویه نیز به حدي نبـوده کـه اثـرات مـورد     

هاي رشد در این منطقه محقق  انتظار از قطب

ـ   به استناد تحقیقی کـه شود.   تتوسـط معاون

ــان  ــداري کنگ ــال فرمان صــورت  1384در س
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، ص 1384گرفتــه اســت (فاضــلی و دغاقلــه، 

و اطالعات آن مبنی بر پژوهشـی آمـاري   ) 22

هاي مختلـف   شرکت شاغل در بخش 262در 

پـارس    هنفت و گاز، پتروشیمی و منطقه ویـژ 

ــوبی  ــعجن ــت:  جم ــده اس ــان «آوري ش از می

نفر در  14864نفر شاغل در منطقه،  33196

نفر در پتروشـیمی   17420بخش نفت و گاز، 

کننـد. سـهم    ویژه کـار مـی    در منطقه 930و 

نفـر   4796نیروي بومی از کل ایـن شـاغلین   

از کــل نیــروي انســانی  45/14اســت. یعنــی 

ــومی اســت. از مجمــوع   شــاغل در منطقــه، ب

ــا  ــتان 12770نیروه ــر از اس ــاور  نف ــاي مج ه

ان بوشهر نظیـر فـارس، خوزسـتان و هرمزگـ    

هـا   نفـر نیـز از بقیـه اسـتان     15630اند.  بوده

نفر کـارگر   9196نفر  33196هستند. از این 

هـا از ایـن    اند. سهم بومی ساده بدون تخصص

نفـر اسـت.    2400گروه بدون تخصـص فقـط   

نیروي بومی را بـه عنـوان کـارگر سـاده هـم      

ــین  نمــی ــد. از ب ــاي  8600خواهن ــر نیروه نف

انـد. از بـین    نفر بـومی بـوده   1140ماهر  نیمه

نفر نیـروي   826نفر نیروي ماهر نیز  15400

اند. البته نیروي ماهر در منطقه کم  بومی بوده

در  (زمانی، معـاون فرمانـداري کنگـان   » است

. رئیس شوراي شـهر عسـلویه در   )1384سال 

هزار نفر  9«با بیان این نکته که آن زمان نیز 

هـزار   7 ،انـد  نیروي غیرماهر اسـتخدام کـرده  

آمار معـاون فرمانـدار    ،»ش غیربومی استنفر

کنـد. در حـالی کـه بـه      کنگـان را تأییـد مـی   

تأمین اجتماعی عسلویه  استناد آمارهاي اداره

درصدي در منطقـه وجـود    13تا  11بیکاري 

ــده ــار     دارد و عم ــروي ک ــز نی ــاران را نی بیک

درصـد   26دهـد، تنهـا    غیرماهر تشـکیل مـی  

ــه   ــاغل در منطق ــاهر ش ــار غیرم ــروي ک را  نی

  دهند.   بومیان تشکیل می

دهـد سـازوکارهاي    نشان میاین شواهد 

متعددي در جریان است که در صورت ادغـام  

  نشـدن کســب و کارهــاي محلــی در زنجیــره 

تأمین خدمات و حیات اقتصـادي وابسـته بـه    

تـوان بـه    هاي اقتصادي منطقـه، نمـی   فعالیت

ــان در فعالیــت هــاي اقتصــادي  اشــتغال بومی

نیروهاي بیرونی امید داشت. ایجادشده توسط 

ــه ــان     تجرب ــه را نش ــین نکت ــز هم ــانی نی جه

ــارفی نشــان داده اســت   مــی جــذب دهــد. ع

شـهري بـراي     نیافته سرمایه به مناطق توسعه

گذاري براي  تصمیمات سرمایه«کاهش فقر و 

  هاي اقتصادي، بـر موجـودي سـرمایه    فعالیت

کالبدي منطقه و کیفیت نیـروي کـار آن نیـز    

... در عمـل مشـاغل جدیـد بـه      متکی اسـت. 

جاي نیروي کار غیرماهر محلی، به افرادي بـا  

شـود   ها و تحصیالت باالتر واگـذار مـی   مهارت

کـه بـه احتمــال زیـاد خــارج از ایـن منطقــه     

ــد  ــکونت دارن ــارفی، » (س  ).30 ، ص1380ع
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پیامد بدیهی ایـن وضـعیت آن اسـت کـه در     

شـده   صـرف   درازمدت سهم بومیان از هزینـه 

براي پرداخت حقـوق و دسـتمزد بـه نیـروي     

انسانی اندك خواهد بود و بـه همـین نسـبت    

گذاري در بهبود وضعیت، خلـق   میزان سرمایه

گذاري روي بهبود  بازار محلی پررونق، سرمایه

هـاي   گـذاري  فضاي کالبدي، و جلـب سـرمایه  

دیگــر انــدك خواهــد بــود. بــه عــالوه رونــق  

اي نخواهـد بـود کـه     اقتصادي محلی به اندازه

هسته مدنی موجـود را تقویـت کنـد و وجـه     

اجتمـاعی    اي فضاي کالبدي و سرمایه سرمایه

  محلی را تقویت نماید. 

اي بـر اسـاس    ریزي منطقـه  برنامه  تجربه

شمال شرقی برزیل   هاي رشد در منطقه قطب

بسیار مهم دیگري است کـه    نکته  در بردارنده

عیناً در عسلویه و خارك نیز تکرار شده است. 

ــه      ــوص ایــن تجرب ــیو ســرا درخص مائوریس

هاي صنعتی ... جریان قابـل   پروژه«نویسد:  می

اي از مهاجران مستقیم و غیرمستقیم  مالحظه

هاي  زیرساخت  را جذب کرده است، که مسئله

را رسانی ناکافی محلـی   هاي خدمات و توانایی

هـا بـراي حـل     تشدید کرده است. شـهرداري 

انـد، ... امـا ایـن     برخی مشکالت اقـدام کـرده  

ها همگی ناکـافی بـوده اسـت. در واقـع      تالش

مقامات محلی در بـرآوردن نیازهـاي فزاینـده    

شــهرهاي کریــدور   انــد ... . همــه ناکــام بــوده

ها را  کاراخاس مشکل ناکافی بودن زیرساخت

آوري  دشـوار، جمـع   دارند. تأمین آب معمـوالً 

هـا محـدود، و دفـع     زباله و هـدایت فاضـالب  

هاي جامد نادر است. ... بخـش بهداشـت    زباله

فقر شهري گسترده متـأثر گشـته و     واسطه به

هـاي   جذب مهاجران بـه فرصـت    همه، نتیجه

هـا از   اقتصادي ایجاد شـده اسـت. ... بیمـاري   

هایی که از راه جنسی  ماالریا گرفته تا بیماري

شوند و آمار مـرگ و میـر نـوزادان     تقل میمن

ــاد اســت . ایــن (Serra,2003,pp.33-34)» زی

دهد جذب درآمـدها   شاهد تطبیقی نشان می

توسط غیربومیان فقـط سـبب بیـرون رفـتن     

شـود، بلکـه اجتمـاع     ها از منطقه نمی سرمایه

را بــا   هــاي خــدماتی آن   بــومی و ســازمان  

  سازد.   رو می هاي متعددي روبه دشواري

اي که مشـکالت   رویکرد نیازمبنا از نقطه

هـاي اجتمـاعی،    ناشی از لحاظ نکردن ویژگی

کننـد و   محیطـی بـروز مـی    اقتصادي و زیست

ها سـبب نارضـایتی و عواقـب     دشواري  گستره

گـردد. از ایـن نقطـه بـه      شود، آغاز می آن می

هاي محلی ناکـافی و تقاضـاي    بعد، زیرساخت

ي نفتـی را  ها بومیان و مقامات محلی، شرکت

ــه  در موضــع کمــک ــی و ارائ ــالی، فن ــاي م   ه

ــرار    ــی ق ــاي محل ــع نیازه ــراي رف خــدمات ب

دهــد. از ایــن نقطــه بــه بعــد اســت کــه   مــی

هـایی از   مذاکرات متعدد براي تخصیص بخش



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ش

ش
 

●  
ت 

س
 بی

ل
سا

وم
 د

و
 

●  
ار

به
 

13
92

 

   

 

201 

هــاي بالعــوض بــه  درآمــدهاي نفتــی، کمــک

هـاي بـومی بـراي تـأمین خـدمات، و       سازمان

ه هاي دولتی بـراي مقابلـ   سرازیر کردن بودجه

ریـزي   با پیامدهاي نامناسـب ناشـی از برنامـه   

نادرست و رویکرد مبتنی بر نادیـده انگاشـتن   

هاي محلی و ادغام نکردن اقتصاد بومی  دارایی

  شود.   تأمین خدمات آغاز می  در زنجیره

ــد    ــاطقی مانن ــئوالن در من ــردم و مس م

هاي نفتـی انتظـار    خارك و عسلویه از شرکت

  میان بـردن فاصـله   الزم براي از  دارند سرمایه

کیفیت زنـدگی و کیفیـت خـدمات و فضـاي     

ــه ــدي در منطق ــارس    کالب ــژه اقتصــادي پ وی

هـاي نفتــی در   جنـوبی، یــا فضـاهاي شــرکت  

خارك، و کیفیت زندگی بومیان در عسـلویه،  

خارك یا نخل تقی را بپردازند. انبوهی از ایـن  

هاي نفتـی و   ها میان شرکت مذاکرات و توافق

اکثـر ایـن    )1(گیرد. رت میمسئوالن بومی صو

ها و تزریق منـابع مـالی نیـز بـه ادغـام       توافق

ــی در شــبکه  ــات اقتصــادي   اقتصــاد محل حی

ــرکت ــی و شــکل  ش ــاي نفت ــات  ه ــري حی گی

انجامـد   اقتصادي یکپارچه در این مناطق نمی

و کماکان مشکل اصـلی یعنـی بیـرون رفـتن     

شده براي نیـروي انسـانی از    هاي صرف هزینه

نیروي انسانی غیر بومی به جاي طریق جذب 

است. همچنین به کمک این گونـه    خود باقی

ــافتن  اقــدامات نمــی تــوان مشــکل انتقــال نی

تکنولوژي، بهبود نیـافتن فضـاي کالبـدي یـا     

مـدنی    اجتماعی و هسته  ادغام نشدن سرمایه

ي پایـدار   گیـري توسـعه   در فرایند کلی شکل

  اي را حل کرد.  منطقه

  گوي قطب رشد  مدهاي الا. پی4-3

ــد    ــوي قطــب رش ــاي الگ ــر مبن عمــل ب

  گیرد که تأثیرات ناشی از توسـعه  مفروض می

ي  تأسیسات صنعت نفت و گاز، سبب توسـعه 

اقتصــاد محلــی نیــز خواهــد شــد. اول، بــروز  

تـدارکات محلـی     رویکردهایی نظیـر زنجیـره  

آن اسـت کـه گسـترش مواهـب       دهنده نشان

ــی و     ــاد محل ــمت اقتص ــه س ــد ب ــب رش قط

افتـد. ایـن    اي خود به خود اتفاق نمـی  همنطق

ــه      ــیش از آنچ ــا ب ــت ت ــالی نیس ــه مج مقال

ــد ناشــی از ادغــام کســب و   درخصــوص فوای

ــط در    ــک و متوسـ ــی کوچـ ــاي محلـ کارهـ

هــاي اقتصــادي ناشــی از تأسیســات  فعالیــت

فرایند ادغـام بحـث     صنعتی گفته شد، درباره

دیگـري بـه الگـوي قطـب       از زاویـه  کنیم. لذا

    نگریم. رشد می

اگر بـر اسـاس قرائتـی خـاص از الگـوي      

  قطب رشد مفروض گرفته شود که با توسـعه 

اقتصاد محلـی نیـز     تأسیسات صنعتی، توسعه

تـوان در   دهد، بدان معناسـت کـه مـی    رخ می

باالخص اگر تحت فشار ناشـی   –اجرا   مرحله

برداري از میـادین نفـت و    از تعجیل براي بهره
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هـاي   شرکتاختیارات خاصی به  –گاز باشیم 

نفتی داده شود و ایشان بتوانند حداکثر منابع 

خود را براي ایجاد تأسیسات در منطقه، بدون 

مالحظه کردن شرایط برقراري پیوند ارگانیک 

هاي اقتصادي نو  میان شرایط محلی و فعالیت

کار بگیرند. این فرایند همان چیـزي اسـت    به

  که در عسلویه و خارك اتفاق افتاده است. 

وزارت نفت براي پیشبرد امور تأسیسـات  

ــأمین آب    ــا ت ــه ت ــاه گرفت صــنعتی، از فرودگ

هـا و وارد   کـن  آشامیدنی از طریق آب شـیرین 

هـاي آب معـدنی را خـود انجـام      کردن بطري

اي نیــز در قالــب  داده اســت. اختیــارات ویــژه

اقتصادي پارس جنوبی به وزارت نفـت    منطقه

یش و ... را سازي، آمـا  داده شده تا عملیات راه

هـاي دیگـر انجـام دهـد.      بدون حضور سازمان

هـاي و   وزارتخانـه   این بدان معناست که کلیه

مـدیریت    هاي دولتی، خود را از عرصه دستگاه

مـدت وزارت   منطقه برکنار دانسته و در کوتاه

توانـد بـدون    نفت نیـز راضـی اسـت کـه مـی     

دیگران دسـت بـه اقـداماتی مناسـب       مداخله

ت خـود بزنـد. ایـن فراینـد را     پیشبرد تأسیسا

توان در مراحل زیر خالصه کرد. در خـالل   می

مرور این فرایند، به ایـن نکتـه توجـه داشـته     

مبنا بـه ایـن   -باشیم که فقدان رویکرد دارایی

ــراي      ــی ب ــدام خاص ــیچ اق ــه ه ــت ک معناس

ــت  ــازي و ظرفی ــاطق   توانمندس ــازي در من س

  گیرد. عملیاتی نیز صورت نمی

فــت بــه علــت از آنجــا کــه وزارت ن .1

نیازهاي عملیـاتی خـود و لـزوم ارائـه     

  برخی خدمات به کارکنانش، بـه ارائـه  

  ، بقیهپردازد میبرخی خدمات عمومی 

ها و در رأس آنها دولت نیـز از   سازمان

تـا بـار عـدم     خواهنـد  میوزارت نفت 

ــه ــازمان  حضــور بقی ــه س ــا در زمین   ه

 رسانی را بر عهده بگیرد. خدمات

ی بــــا خــــدمات عمــــوم  ارائــــه .2

وزارت اصـلی  هـاي عملیـاتی    مأموریت

منـاطق  هاي تابع آن در  نفت و شرکت

گیرد و در  در تعارض قرار می عملیاتی

 طبیعتـاً  هـاي نفتـی   شرکتاین میان 

نقش خود به عنوان بنگاه اقتصـادي و  

تــرین بنگــاه اقتصــادي  در اصــل مهــم

به عنـوان  کشور را بر نقش فرعی آنها 

خدمات عمومی، تـرجیح    کننده تأمین

 دهند. می

هـاي   حضور وزارت نفـت و شـرکت   .3

ــاتی ســبب   ــاطق عملی تــابع آن در من

هـاي   شود تا این مناطق از بودجـه  می

نقـاط    عمرانی و جـاري کـه بـه بقیـه    

گیرد نیز محروم شوند.  کشور تعلق می

به ایـن ترتیـب کـه همگـان از وزارت     



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ش

ش
 

●  
ت 

س
 بی

ل
سا

وم
 د

و
 

●  
ار

به
 

13
92

 

   

 

203 

هاي تابع در این مناطق  نفت و شرکت

هاي  ند عدم تخصیص بودجهانتظار دار

 دولتی را جبران کند. 

محتمل است که اجراي ایـن   کامالً .4

دو مأموریت متناقض، بسته به زمان و 

مکان، بـا منـافع سیاسـی و اقتصـادي     

هاي  درون شرکت –ها یا افرادي  گروه

تابع وزارت نفـت یـا در بـین بومیـان     

پیوند بخورد. در ایـن   –ساکن جزیره 

ط، قـوانین،  صورت ممکن اسـت ضـواب  

الشعاع  ها و تعهدات نیز تحت توافقنامه

ــت ــاقض مأموری ــرار   تن ــافع ق ــا و من ه

گیرند. در این صـورت بـروز منازعـات    

مدیریتی و ناکارآمدي در انجام هر دو 

 شود.   ناپذیر می مأموریت اجتناب

اهمیـــت نفـــت و صـــادرات آن در  .5

اقتصاد ایران سبب شده اسـت تـا هـر    

انی بـه  رسـ  بار انجـام وظیفـه خـدمات   

بومیان یا حتی کارکنان وزارت نفـت،  

هـاي   مانعی در برابر اجـراي مأموریـت  

اقتصـــادي و فنـــی وزارت نفـــت یـــا 

هــاي تــابع باشــد؛ یــا اجــراي  شــرکت

وظیفــه اول بــدون آنکــه تعارضــی بــا 

مأموریت اقتصادي وزارت نفت داشـته  

باشد، تنها سبب صدمه دیـدن برخـی   

از منافع سـازمانی یـا شخصـی شـود؛     

ــتفا ــطالح اسـ ــالل در «ده از اصـ اخـ

بــه » عملیــات تولیــد، صــادرات یــا ...

عنوان ابزاري براي رها کـردن وظیفـه   

 رسانی استفاده شود.  خدمات

سبب تحمیل تولید و صادرات نفت  .6

ــر   ــاطق شــرایط امنیتــی خاصــی ب من

که در نهایت مانع از شود  عملیاتی می

ــه   ــرفتن بقی ــق گ ــت  رون ــاي  فعالی ه

و  اطق اسـت گونه منـ   در ایناقتصادي 

شـود (و   مـی هـا   سرازیر شدن سـرمایه 

تـــأمین   فقـــدان ادغـــام در زنجیـــره

ــدارکات نیــز ایــن وضــع را تشــدید   ت

  کند).   می

تـوان   نتیجه چنین وضعیتی را آشکارا می

درك کرد. جزیره خارك نمـود عینـی چنـین    

  شرایطی است. در نتیجه مجموع این شرایط:

هـــاي محلـــی تضـــعیف  ســـازمان .1

این ضعف نیز آن است . علت شوند می

رود  که با توجه بـه اینکـه انتظـار مـی    

ــدمات    ــه خ ــه ارائ ــت بودج وزارت نف

  عمومی را تأمین کند، از محل بودجـه 

ــورت    ــه صـ ــأمین هزینـ ــومی تـ عمـ

هـاي   گیرد. وزارت نفت و شـرکت  نمی

تواننـد   تابعه نیز بر اساس قـانون نمـی  

هــا را تــأمین کننــد.     ایــن بودجــه  

ازمانی شهرداري خارك نمود عینی سـ 
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محلی است که بر اثـر همـین شـرایط    

  تضعیف شده است.  

شـده،   هاي محلـی تضـعیف   سازمان .2

ــه   ــه برنام ــادر ب ــتند. از   ق ــزي نیس ری

اي  برنامه رو در این مناطق غالباً همین

ــل     ــراي ح ــده ب ــین ش ــیش تعی از پ

مشکالت وجود ندارد. هرگاه که اندازه 

رسد که تحمـل   مشکالت به حدي می

شود  ی دشوار میآن براي اجتماع محل

گیرند،  ها و اعتراضات باال می و ناآرامی

ــد ــداماتی مانن ــات  اق اخــالل در عملی

صـنعتی از ســوي مقامــات محلــی یــا  

هاي مردمی و مدیران  مردم؛ و شکایت

محلی به مقامات عالیرتبه کشـور، دور  

بر هاي  جدیدي از اقدامات و رسیدگی

موضـعی  ریزي نیازمبناي  مبناي برنامه

ــی  ــبب م ــود. مســ  را س له آب در ئش

   )2(اي از این پدیده است. خارك، نمونه

پیدایش چنـین وضـعیتی بـه ایـن      .3

ــتی از     ــواره فهرس ــه هم ــت ک معناس

هاي اجتماع محلی و مـدیران   خواسته

مربوطــه وجـــود دارد کــه مـــدیران   

ــرکت ــت    ش هــاي نفتــی و وزارت نف

ــه   ــأمین هزین ــئول ت ــا   مس ــاي آنه ه

هاي مسـتقر   شوند. شرکت پنداشته می

در مناطق عملیاتی نیز در عـین حـال   

ــی    ــل و حت ــایی، تمای ــد توان ــه فاق ک

وجاهت قانونی براي انجام این وظایف 

هـا را   هستند، تحت فشار این خواسته

پذیرند. طبیعی است وظـایفی کـه    می

شـوند،   در چنین شرایطی پذیرفته می

  رسند.    به انجام نیز نمی

عیت اما سؤال مهم این است که این وضـ 

توانـد   یابد؟ طرح چند نکته مـی  چرا تداوم می

  علت را توضیح دهد:

اولویت نفـت در اقتصـاد و اهمیـت     .1

سیاسی آن سبب شده است تا در هـر  

بار اقدام براي توسعه صنعت نفـت، از  

بیم آنکه تعارضات مدیریتی یا محدود 

کردن برخی اختیارات وزارت نفـت در  

منــاطق عملیــاتی ســبب کنــد شــدن 

وسـعه صـنعتی شـود، دامنـه     فرایند ت

هـاي   اختیارات وزارت نفـت و شـرکت  

هاي صـنعتی   تابعه براي انجام فعالیت

  تا حد ممکن گسترده شود. 

در  عمدتاًو گاز صنعت نفت   توسعه .2

ترین نقاط کشور صورت گرفته  محروم

هاي محلی در این نقاط   است. سازمان

براي مثال در خارك، عسلویه، مسجد 

ــوان  ،ماهشــهر ســلیمان، آغاجــاري، ت

مقابله بـا قـدرت مـالی و فنـی وزارت     

صـنعت    نفت و اهمیت سیاسی توسعه
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اقدامات مـدیریتی    که پشتوانهرا نفت 

ندارنـد. در   ،گیـرد  مدیران آن قرار می

ــه ســازمان ــاطقی ک ــاع  من ــا و اجتم ه

اند  کافی قدرتمند بوده  محلی به اندازه

تأسیساتی که وزارت نفـت در   مانند –

 –تهران، تبریز، مشهد و اصفهان دارد 

میــزان بـــروز مشــکالت و تعـــارض   

ــی و   ــئوالن محلــ ــارات مســ اختیــ

ــرکت ــی،   شـ ــاي نفتـ ــل هـ و تحمیـ

هـاي   هـاي نفتـی بـر سـازمان     سازمان

هـاي محلـی    محلی و تضعیف سازمان

 است.  یا وجود نداشته یا بسیار اندك 

 برخـی خـدمات    پرداختن بـه ارائـه   .3

عمـــومی از آن دســـت کـــه توســـط 

ــرکت ــه  ش ــاي تابع ــت در   ه وزارت نف

و  کننـد  ارائـه مـی  یـا عسـلویه   خارك 

طیف وسیعی از خدمات فرودگاهی تا 

، شود خدمات شهري را شامل می  ارائه

هـاي خاصـی    گیري بخش موجد شکل

و حتـی وزارت  هـاي نفتـی    در شرکت

 بوده است. براي مثال در خـارك نفت 

  متــولی اداره هــایی ، بخــشو عســلویه

هــاي ســازمانی،  امــور فرودگــاه، خانــه

  خـدمات فرهنگــی و تفریحـی و بقیــه  

خدمات عمومی هستند. تداوم حضـور  

خـدمات    هـاي نفتـی در ارائـه    شرکت

ــظ     ــداوم حف ــاي ت ــه معن ــومی ب عم

هاي سازمانی افـرادي اسـت کـه     پست

کننـد و   هـا فعالیـت مـی    در این بخش

هـا   همچنین کنترل داشتن این گـروه 

منابع مالی و نفوذ ناشی از فعالیـت  بر 

 گیـرد.  هـا را در بـر مـی    در این بخـش 

سـازمانی نیـز    بنابراین فشارهاي درون

مشوقی براي تداوم اصرار وزارت نفـت  

برخـی    هـاي تابعـه بـر ارائـه     و شرکت

 خدمات عمومی است.  

ریزي فرابخشـی بـراي    فقدان برنامه .4

صـنعتی، عـدم تمایـل برخـی       توسعه

دولتـی بـراي آغـاز ارائـه     هاي  سازمان

هـاي محرومـی کـه     خدمات در بخش

صنعت نفـت هسـتند و     کانون توسعه

استقبال آنها از پذیرش این مسئولیت 

تمایـل    توسط وزارت نفت، بـه عـالوه  

الید بودن در  وزارت نفت براي مبسوط

تأسیسـات    ریـزي بـراي توسـعه    برنامه

هایی که  بدون احساس حضور سازمان

اختیــارات وزارت   ممکـن اســت دایـره  

دیگـري     تر کننـد، زمینـه   نفت را تنگ

براي تداوم سناریوي اول فراهم کـرده  

 است.  

ــی  ــاق م ــه اتف ــد، بســیار  فراینــدي ک افت

هاي محلـی نادیـده    پیچیده است. ابتدا دارایی
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هـاي نفتـی بـا     شوند. سپس شرکت گرفته می

سرعت و حداکثر وارد کردن منـابع از بیـرون   

چ اقدام خاصی براي ادغـام  شوند و هی وارد می

هاي منابع محلی در جریان  دارایی  کردن همه

گیـرد. بـه    هاي اقتصـادي شـکل نمـی    فعالیت

ــت  ــترش فرص ــوازات گس ــادي،   م ــاي اقتص ه

هـاي   شوند و سازمان مهاجران زیادي وارد می

محلی که بـا فراینـدهاي توضـیح داده شـده،     

انـد بـا تقاضـاي زیـاد خـدمات       تضعیف شـده 

ــه ــی روبـ ــ رو مـ ــمن، در درون شـ وند. در ضـ

گیرنـد   هایی شکل می هاي نفتی بخش شرکت

خدمات عمـومی دارنـد و     که منافعی در ارائه

هـا و افـراد    ایـن منـافع بـا گـروه      بخش عمده

ــاط دارد. در   ــاتی ارتب ــاطق عملی بیــرون از من

شود در ابعاد زیر قابـل   نچه حادث می نهایت آ

  مشاهده است:

 ؛هاي محلی تضعیف سازمان .1

الید بـودن و   ر بر تداوم مبسوطاصرا .2

ــه ــط     ارائـ ــومی توسـ ــدمات عمـ خـ

 ؛هاي نفتی هاي شرکت زیربخش

  واسطه باال رفتن تقاضاي خدمات به .3

 ؛حضور نیروي کار غیربومی و مهاجر

ــروي   .4 ــدهاي نی ــتن درآم ــرون رف بی

ــق    ــی از طری ــاطق محل ــانی از من انس

 ؛نیروي کار غیربومی

ادغام نشدن کسب و کارهاي محلی  .5

تـدارکات و از میـان رفـتن      در زنجیره

اقتصـــاد محلـــی بـــر اثـــر عـــوارض 

 ؛اي ناخوشایند فرایندهاي توسعه

ــرمایه .6 ــأمین   س ــدك در ت ــذاري ان گ

 ؛ وخدمات شهري و فضاهاي کالبدي

هـاي اجتمـاعی بـر اثـر      بروز آسیب .7

  نامتوازن بودن سـطح تقاضـا و عرضـه   

 .خدمات

ــن   همــان ــیم، ای ــه پیشــتر گفت ــه ک گون

ر دو بعــد دیگــر نیــز تــوان د فراینــدها را مــی

ریزي یا اقـدام بـه    گونه برنامه بررسی کرد. این

توجه است. واقعیـت   توسعه، به نقش زمان بی

این است کـه سـاختار اجتماعـات محلـی بـه      

سرعت خود را با تغییراتی کـه در محیطشـان   

دهند. براي مثال، بـه   دهد، تطبیق نمی رخ می

هایی بـراي اشـتغال،    محض پیدا شدن فرصت

کار بومی خود را براي اسـتفاده از ایـن    نیروي

دهد. این بدان معناسـت   ها تطبیق نمی فرصت

بـومی از    گیـري منطقـه   که براي تضمین بهره

ــه زمــان و   مواهــب اقتصــادي جدیــد، بایــد ب

ملزومات تبدیل شدن نیروي کـار محلـی بـه    

نیروي کار ماهر توجه داشـت. در ایـن راسـتا    

اقماري، باید شرایط حرکت به سوي لغو طرح 

استقرار دائم نیروي انسـانی و خلـق شـرایطی    
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که نیـروي انسـانی بـه محـیط زنـدگی خـود       

  احساس تعلق کند، فراهم شود.

همچنین کسب و کارهاي محلی، منازل 

خدمات قابل ارائه در   مسکونی بومیان، یا بقیه

نیافتــه  منــاطق عملیــاتی کــه عمومــاً توســعه

بـراي   هستند، به سرعت با استانداردهاي الزم

جلب نظـر کارشناسـان یـا کیفیـت مـد نظـر       

ــگاه ــدي  آزمایش ــا و نیازمن ــدماتی   ه ــاي خ ه

یابنـد. ایـن هـم     هاي نفتی تطبیق نمی شرکت

توان ابتـدا بـدون    تصور نادرستی است که می

توانمندسازي، این گونه خـدمات را از طریـق   

کسب و کارهاي غیر بومی تـأمین کـرد و بـه    

ــت   ــت رقاب ــه ظرفی ــان ب ــدریج بومی دســت ت

بومیان بعد از ورود بـه   یابند. اول آنکه غیر می

کننـد   اي از منافع ایجاد می این مناطق، شبکه

شـود. دوم،   که رقابت کردن با آنها دشوار مـی 

تـأمین    معلوم نیست چنین تحلیلـی، وظیفـه  

گذاري الزم براي تطبیق یافتن کسـب   سرمایه

و کارها و مردم محلـی بـا اسـتانداردهاي مـد     

هاي نفتی را به چه نهادي واگـذار   نظر شرکت

کـالم اینکـه فراینـد تطبیـق       کند. خالصه می

یافتن بومیان و کسب و کارهاي آنها با شرایط 

هـاي نفـت و    اقتصادي ناشی از حضور شرکت

خـودي نیسـت. از سـوي دیگـر،      گاز، خود بـه 

فقدان تـالش بـراي ادغـام حیـات اقتصـادي      

ها محلی در دنیاي فعالیت اقتصادي جدید، تن

الزم   هاي کسب درآمد براي تأمین هزینـه  راه

براي تطبیق یافتن با شرایط جدیـد را از بـین   

  برد.   می

اي از  همچنین ایـن واقعیـت کـه شـبکه    

هاي نفتـی و بیـرون از    منافع در درون شرکت

آغاز   گیرد که بازگشتن به نقطه آنها شکل می

سازند،  اقدام به ساخت تأسیسات را دشوار می

مان سازوکارهایی است که ناخواسته یکی از ه

هـاي مبتنـی بـر     ریـزي  مانع از حرکت برنامـه 

  شوند.   قطب رشد به سمت اهدافش می

  فرجام

مناطقی ماننـد عسـلویه و خـارك واقعـاً     

دچار مشکالتی هسـتند و عوارضـی ناشـی از    

صنعت نفت و گاز در آنها بـروز کـرده     توسعه

ب توان نارضـایتی از آنهـا را بـه حسـا     که نمی

نظـر از   پرتوقعی بومیـان گذاشـت. امـا صـرف    

  نارضایتی بومیان، وضع جـاري بـراي توسـعه   

صنعت نفت و گاز نیز مناسب نیسـت. فقـدان   

اجتمـاعی    گیري فضاي کالبدي و زمینه شکل

مـدنی تعبیـر     مناسبی که ما از آن بـه هسـته  

شود جذب نیروي انسـانی   کنیم، سبب می می

ر باشد. بعید ها دشوا و حفظ آن در این محیط

هاي نفتـی بتواننـد نیروهـاي     است که شرکت

ــه  ــاهر و نیم ــانی م ــراي   انس ــود را ب ــاهر خ م

هــاي طــوالنی حفــظ کننــد و نیروهــاي  دوره
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هـاي اجتمـاعی و روانـی     موجود نیز از آسـیب 

  بینند.   صدمه می  شایع در محیط

 15هایی مانند کـار اقمـاري (   بروز پدیده

تعطیلی؛ یـا   روز 15عملیاتی و   روز در منطقه

هــاي دیگــري از کــار و تعطیلــی) در  ترکیــب

صنعت نفـت یکـی از پیامـدهاي نـوع نگـاه و      

ریــزي  اي، برنامــه منطقـه   رویکـرد بــه توســعه 

آمدهاي اجتمـاعی   نیازمبنا، و لحاظ نکردن پی

کـارگیري نیـروي    و اقتصادي ناشی از نوع بـه 

انسانی در صنعت نفـت اسـت. طـرح اقمـاري     

نسانی غیر بومی را تسـهیل  استفاده از نیروي ا

مـدت بـه    کند. این اقدام در کوتاه و ترویج می

هـاي   دهد تا نیازمنـدي  صنعت نفت امکان می

نیروي انسانی خود را از منـاطق غیرعملیـاتی   

ــدت    ــدام در درازم ــن اق ــا ای ــد، ام ــأمین کن ت

پایداري نـدارد و بـه خسـارات زیـادي منجـر      

هـاي حمـل و نقـل، احسـاس      شود. هزینه می

تعلق نیروي انسـانی بـه محـیط منـاطق     عدم 

طلبی براي تـرك منطقـه در    عملیاتی، فرصت

هر زمانی که این امکان فـراهم شـود، توزیـع    

ــاتی،  نشــــدن ثــــروت در منــــاطق عملیــ

نیافتگی کلی نیروي انسانی در منـاطق   توسعه

شـناختی   عملیاتی، و عوارض اجتماعی و روان

اي  براي نیروي انسانی که بـر عملکـرد حرفـه   

گذارد، از جملـه پیامـدهاي    راد نیز تأثیر میاف

طرح اقماري است. بـه عـوض طـرح اقمـاري،     

کار بردن ارزیـابی   صنعت نفت باید از طریق به

ریزي درازمـدت، لحـاظ    تأثیر اجتماعی، برنامه

مبنـا، و لحـاظ کـردن     کردن رویکـرد دارایـی  

صـنعتی در    قریـب یـک قـرن توسـعه      تجربه

بـراي ارتقـاي    مناطق عملیاتی، روش مناسبی

منابع انسانی مناطق عملیاتی در نظـر بگیـرد.   

ــاه   ــاري در کوت ــرح اقم ــردن ط ــو ک ــدت  لغ م

توان این هدف را بـه   پذیر نیست، اما می امکان

مـدت و درازمـدت صـنعت     عنوان هدف میان

نفت توصیه کرد. بـا توجـه بـه آنچـه در ایـن      

مقاله استدالل شد، استفاده از نیروي انسـانی  

متـوازن کـردن توسـعه در ایـن      اي، به منطقه

  کند و در پیدایش هسته مناطق نیز کمک می

اي نقـش قابـل    منطقه  مدنی الزم براي توسعه

  توجهی خواهد داشت.  

در ضمن، ما در این مقالـه نشـان دادیـم    

ریزي بر مبناي الگوي قطب رشـد و   که برنامه

همچنــین فقــدان لحــاظ کــردن شــرایط     

  ب توسـعه منـدي منـاطق بـومی از مواهـ     بهره

شـود کـه در    صنعتی، سبب بروز وضعیتی می

ریزي مبتنی بر نیاز (نیازمبنـا)   آن صرفاً برنامه

هـاي   یابـد و بـه ایـن ترتیـب دارایـی      رواج می

اجتماعات بومی براي ورود به حیات اقتصادي 

شـود و ایـن یکـی از     به فراموشی سپرده مـی 

ترین دالیل بروز وضع جاري در مناطقی  اصلی

  یه و خارك است. نظیر عسلو
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دهـد   همچنین ایـن بررسـی نشـان مـی    

شـود   لحاظ نکردن نقش عنصر زمان سبب می

ــر اثــر دخالــت ســریع و   پویــایی هــایی کــه ب

هـاي نفتـی در عملیـات     الیـد شـرکت   مبسوط

هـاي   اي و فعالیت ریزي منطقه صنعتی، برنامه

خـدماتی در منـاطق عملیـاتی بـروز       گسترده

وضـع    ادامـه کنند، شرایط دشـواري بـراي    می

هاي نفتی  خدمات توسط شرکت  موجود (ارائه

بــر اســاس رویکــرد نیازمبنــا) ایجــاد شــود و  

هاي منافع ایجاد شده، حرکـت   زمان شبکه هم

مبنا را دشـوار سـازند.     به سمت رویکرد دارایی

در این بین، فشار ناشی از افزایش تقاضا براي 

افزایــد،  هــاي مــی خــدمات نیــز بــر دشــواري

هـایی کـه سـبب     توجه بـه پویـایی   خصوصاً با

شـوند، ایـن    هاي محلـی مـی   تضعیف سازمان

هـاي   افزایش تقاضـا بـراي خـدمات دشـواري    

  کند.   بسیاري براي این مناطق ایجاد می

تـوان از ایـن    اي که مـی  ترین نتیجه مهم

هاي موضعی  حل بحث گرفت این است که راه

خـدمات    ریزي نیازمبنا یا ارائه مبتنی بر برنامه

حلی پایدار براي  هاي نفتی راه از سوي شرکت

اي در منـاطق   نیـافتگی منطقـه   معضل توسعه

صنعت نفت و گاز نیستند. ایـن گونـه     توسعه

ــول   ــد معل ــت بتوانن ــن اس ــدامات ممک ــا  اق ه

هاي ناشی از تضعیف شدن سـازمان   (دشواري

محلی و ادغام نشدن کسب و کارهاي کوچک 

تصـادي صـنعت   و متوسط بومیان در حیات اق

ــاري    ــا ک ــد، ام ــدف بگیرن ــاز) را ه ــت و گ نف

دهند. مسـئله را   ها انجام نمی درخصوص علت

رویکردهــا آغــاز کــرد.   بایــد از بحثــی دربــاره

واقعیت این است که الگـوي قطـب رشـد بـه     

هــاي زمانمنــد، ســاختارهاي نهــادي،  پویــایی

شرایط متفاوت کشورهاي در حـال توسـعه و   

ــعه ــاو  توسـ ــی تفـ ــه، و حتـ ــطح یافتـ ت سـ

یافتگی مناطق مختلف کشوري واحـد،   توسعه

حساس است و چنـان نیسـت کـه همـه جـا      

واحدي داشته باشـد. بنـابراین بایـد از      نتیجه

بررســی شــرایط تحقــق اهــداف مثبــت ایــن  

رویکرد و چگونگی بروز یافتن این رویکـرد در  

صنعتی   ریزي و طراحی اقدامات توسعه برنامه

  آغاز کرد. 

اي، و رفـتن بـه    وسـعه نقد رویکردهـاي ت 

منـد شـدن    سوي محقق ساختن شرایط بهـره 

منـــاطق عملیـــاتی از مواهـــب اقتصـــادي و 

صـنعتی، بـه     هـاي توسـعه   اجتماعی فعالیـت 

ابزارهاي، به ابزارهاي خـاص خـود نیـاز دارد.    

طیفی از ابزارهاي دانش نظیـر ارزیـابی تـأثیر    

ــلی،   ــاعی (فاض ــورت1389اجتم ــاي  ) و ص ه

اي (بکـر و   اقدامات توسعه گوناگونی از ارزیابی

وجـود   ) براي چنین اهـدافی بـه  1388ونکلی، 

ــده ــین تحــوالتی در زمینــه    آم ــد. همچن   ان

تأسیسات صـنعت نفـت و     ریزي توسعه برنامه
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گاز پدید آمده کـه مـا در اینجـا بـه یکـی از      

تـدارکات محلـی     ترین آنها یعنی زنجیره مهم

اشاره کردیم. باید این ابزارهـاي جدیـد را در   

  ریــزي و اقــدام بــراي توســعه خــدمت برنامــه

صـنعت نفـت و گـاز قـرار داد. بـدین ترتیــب      

هاي بهتري بـراي تعامـل صـنعت     توان راه می

اي  منطقـه   نفت و بومیان تدارك دید و توسعه

شدنی دانست. بدیهی است  پایدار را نیز محقق

یت به همان اندازه که بـراي بومیـان   این وضع

هاي نفتی را نیـز   اهمیت و فایده دارد، شرکت

  منتفع خواهد ساخت.   

اما این بحث از منظر پایـداري امنیتـی و   

سیاسـی نیـز اهمیــت دارد. صـنعت نفـت بــه     

  عمـده   کننده ترین صنعت و تأمین عنوان مهم

درآمد کشور نیازمند قرار داشـتن در بسـتري   

خیـز و عملیـاتی    بت مناطق نفـت از تعامل مث

ــایت      ــه رض ــر ب ــت منج ــل مثب ــت. تعام اس

هـاي   اجتماعات بومی گذشته از آنکـه هزینـه  

برشمرده شده در این مقاله را بر صنعت نفـت  

کند، نوعی پدافند غیرعامل بـراي   تحمیل نمی

صـنعتی نیـز بـه حسـاب       هاي توسعه فعالیت

منـاطق    آید. به یاد داشته باشیم که عمده می

خیز و عملیاتی در مرزهـاي کشـور قـرار     نفت

گرفتـــه و بـــه دلیـــل تهدیـــدات خـــارجی، 

توانند بـه   هاي مردمی به سرعت می نارضایتی

ــابراین    ــوند. بن ــدل ش ــی ب ــدهاي امنیت تهدی

ریزي اجتماعی براي تـدوین   مطالعات و برنامه

رویکردهاي تعامل مثبت میان مردم و صنعت 

ازمـدت  در  نفت، از اهمیتی راهبردي در برنامه

این صنعت و کل کشور نیز برخـوردار    توسعه

  است.

  

  ها پانوشت

گرفتـه   عینی چنین مواردي، توافقات صـورت  نمونه. 1

هاي نفتی، مسئوالن محلی خارك  میان مدیران شرکت

اسـت   2/11/1386و استاندار بوشهر در جلسه مـورخ  

ها پذیرفته است یک و نیم  که مطابق آن شرکت پایانه

نشـین   ن هزینـه گازکشـی منطقـه بـومی    میلیارد توما

خارك را متقبل شـود. ارائـه برخـی خـدمات عمـومی      

دیگر از سوي این شرکت نیز در ایـن جلسـه مطـرح و    

  تقبل شده است.

ــارك   2 ــه خ ــاتمی ب ــیدمحمد خ ــفر س ــانی در س . زم

تصمیماتی درباره آب آشامیدنی جزیـره اتخـاذ شـد و    

تی نژاد تصـمیما  چند سال بعد در سفر محمود احمدي

مشابه تکرار گردید. این در حـالی اسـت کـه تصـمیم     

سازي وضـعیت آب نقـاط مختلـف کشـور بـر       براي به

شود. اما در  جمهوري اتخاذ نمی اساس تصمیمات رئیس

هاي محلی یـا وجـود ندارنـد یـا فاقـد       خارك سازمان

  توانایی براي انجام وظایف خود هستند
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