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 مقدمه و بیان مسئله

به منطقه عسلويه ) به تازگي به شهرستان تبديل گرديده   70با ورود و استقرار صنعت نفت و گاز از ميانه دهه 

جهان و پايتخت اقتصادی و انرژی خاورميانه و ايران محسوب مي است( كه امروزه بزرگترين مخزن گازی 

ای بدليل وجود فرصتهای كاری و اقتصادی به اين منطقه صورت گرفته است. تنوع اين  شود، مهاجرت گسترده

مهاجران بسيار باالست. از يك طرف آنها از اقصي نقاط ايران هستند و همچنين دارای فرهنگ های مختلف و 

برخي از آنها كارمندان رسمي وزارت  .باشند ز طرف ديگر درقالبهای مختلف قراردادی و كاری ميمتفاوت و ا

نفت، قراردادی و يا پيمانکاری صنعت نفت هستندكه در منطقه بدون حضور خانواده هايشان مشغول به كار 

ر سکوهای نفت و گاز هستند. البته برخي از اين كاركنان مهاجر بعد از مدتي حضور در منطقه عسلويه،كار د

 كشور های حاشيه خليج فارس مانند قطر را به كار درعسلويه ترجيح  داده و به آنجا مهاجرت كرده اند. 

برخي ديگر فعالين اقتصادی هستند كه كسب و كار خود را بويژه در حوزه خدمات بدليل تقاضای شکل گرفته، 

 اند.  های كارگری و كارمندی ساكن عسلويه شده اند. همچنين برخي از آنها در كمپ اندازی كرده راه

اند اما در اثر ضعيف بودن  ارتباطات اجتماعي با  برخي ديگر به همراه خانواده هايشان به منطقه مهاجرت كرده

 دشواری های فراواني مانند بحران های روحي و رواني،  مواجه و به شهر های مبدا خود بازگشته اند.

 طوری به است بسيار نمايان 1390  و1375آماری  دوره در عسلويه شهرستان در رمهاج جمعيت يکباره رشد

 است كه در رسيده 1390 سال در نفر 65584 به 1375 سال در نفر 893از  شهرستان)منطقه( اين جمعيت كه

را درصد(  30نفر) حدودا  19774و  جمعيت زنان .درصد( 70مردان ) حدودا  جمعيت را از نفر 45810 بين اين

 از استفاده و بيشتر مصرف به نياز و تقاضا شك بدون جمعيتي تغييرات اين (1390نشان مي دهد. )آمار سال 

 از ولي بوده باال جمعيت رشد نيز منطقه بخشهای ديگر در كه چند هر .دارد همراه به را منطقه جغرافيای

 تغييری جمعيت عسلويه 1390 سال آمار مركز اطالعات به بنا اينکه جالب.است برخوردار بهتری نسبتاً تعادل

 زنان حضور افزايش سياست از نشان كه است شده 1385 سال مشابه برابر 2 زنان جمعيت سهم ولي نداشته

 .دارد ويژه منطقه در

طبيعي است كه با ورود مهاجران كاری دگرگوني وتاثيرات زيادی بر معيشت ساكنان محلي  و بومي عسلويه و 

پيراموني چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگي گذاشته است. )كه در اين تحقيق به چگونگي روستاهای 

 و روند اين تاثيرات اقتصادی و فرهنگي و تغيير معيشت آنان اشاره خواهد شد(.

در طي اين دوره  نيروهای كاری ساده به نيروهای فني و تخصصي ارتقاء يافته است، بويژه در تاسيسات گازی 

های انساني و اجتماعي هستند اما ساكنين منطقه از كميت و  اين نيروهای مهاجر در حال تبديل شدن به سرمايه
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كيفيت به كارگيری نيروهای بومي در فرصتهای شغلي ايجاد شده رضايت ندارند و مي گويند سهم آنان در 

های خدماتي  با منزلت اجتماعي سطح صنايع نفتي بسيار اندک است و آناني را هم كه بکار گرفته اند در شغل 

 پايين است. 

بعد از ورد مهاجران به منطقه، وضعيت رفاه اساسي و كيفيت زندگي با دگرگوني همراه شده و ميزان آسيبهای 

اجتماعي بسيار باال رفته است، امنيت روستاهای پيراموني را در معرض خطر قرار داده است و بوميان بعنوان 

ايي مانند  ت احساس امنيت خوبي ندارند و از نگاه آنان ورود مهاجران باعث مشکالت عديدهميزبانان اين صنع

 ناامني و نگراني برای خانواده های آنان گرديده است. 

حال با توجه به مطالب بيان شده فوق، بررسي و تحليل تاثيرات مثبت و منفي حاصل از ورود نيروی كار مهاجر 

بر جامعه بومي حايز اهميت مي باشد. در اين پايان نامه تالش مي شود با انتخاب غير بومي به منطقه عسلويه 

منطقه عسلويه به عنوان يك منطقه نمونه و الگو و ارزيابي آثار منتج از ورود نيروهای مهاجر و تاثيرات صنعتي 

ود وضعيت ساكنان بومي شدن منطقه بر جامعه محلي، به ارايه راهکارها و پيشنهاد های اصالحي برای ترميم و بهب

 منطقه و همچنين مهاجران غير بومي پرداخته شود. 

با توجه به اينکه قبال مشابه اين تحقيق با موضوع ) مهاجرت( در عسلويه صورت نگرفته است و هم اكنون برنامه 

چابهار و تبديل غرب كارون، يادآوران و منطقه قريب الوقوع دولت مبني بر توسعه نفتي در منطقه جاسك،  های

اين مناطق به دومين پايانه صدور  نفت كشور برای جوامع محلي عواقب اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی را در پي 

خواهد داشت. بنابراين به منظور جلوگيری و پيشگيری از تکرار پيامدهای توسعه نامتوازن در عسلويه ) مانند: 

د شيميايي منتشر شده ناشي از فلرها و عدم رعايت ارزيابي آلودگي هوا،آب، دريا و ساحل، صوتي، خاک و موا

های زيست محيطي و از همه مهمتردر نظر نگرفتن مالحظات محيط زيستي عدم  تعامل بين محيط زيست و 

ای نفت و گاز و  در مناطق توسعهتوان از آن كسب كرد كه   توسعه( و درس های آموخته هايي كه مي

در مناطقي مانند يادآوران، غرب كارون، مکران، های كالن وزارت نفت  امهپتروشيمي آينده كه جزو برن

توان از نتايج اين تحقيق و تجارب بدست آمده از  مهاجران و جامعه بومي و  جاسك و چابهار مي باشد مي

اختيار  محلي در عسلويه از تکرار كارهايي را كه نبايد انجام داد و همچنين كار هايي كه بايد انجام داد را در

ريزان كالن كشوری و محلي قرار داد تا تعارضات و پيشگيری از پيامد های حضور مجموعه  مسئوالن و برنامه

صنعت نفت و گاز  در اين مناطق جديد كاهش يابد و همچنين گام های اساسي با در نظر گرفتن مالحظات 

 فت.اجتماعي بويژه مسئله ورود مهاجرت ها در مناطق جديد كه در نظر گر
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بدليل اين مسائل اهميت و ضرورت تحقيقاتي پيرامون وضعيت مهاجران در منطقه عسلويه، ميزان انطباق آنها با 

جامعه محلي و همچنين آثار و پيامدهای حضور آنان بسيار بديهي است. بنابراين اين پژوهش درصدد پرداختن 

 باشد.  به اين موضوع مهم مي

 

 اهداف تحقیق

ژوهش تحليل تاثير  مهاجرت افراد به منطقه عسلويه و بررسي راهکار ها و نظرات جامعه هدف اصلي از اين پ

 محلي در جهت كاهش آسيب های ناشي از حضور مهاجرين است

 از اهداف فرعي اين تحقيق  نيز به موارد زير ميباشد:

  بررسي شاخص های اقتصادی و فرهنگي 

  بررسي وضعيت موجود  منطقه 

 حلي نسبت به مهاجران بررسي نگرش مردم م 

 سوال تحقیق

 آيا حضور مهاجران تاثيری بر توسعه اقتصادی، فرهنگي جوامع بومي عسلويه داشته است؟

 در اين تحقيق با طرح اين سئوال اصلي، دنبال پاسخي برای سئواالت زير نيز هستيم:

، اقتصادیبر شاخص های مهاجرت از جمله شاخص های مهاجرت به منطقه چه آثار مثبت و منفي  -

 بر جامعه محلي و بومي گذاشته است؟ اجتماعي و فرهنگي، محيط زيستي و بهداشتي

 چه راهکار هايي برای كاهش آثار منفي و تقويت آثار مثبت وجود دارد؟ -

 تعامل جامعه محلي و بومي و مهاجرت واردشده  به منطقه عسلويه چگونه است؟ -

 منطقه عسلويهمعرفی 

كيلومتری جنوب  75باشد كه در فاصله  های شهرستان كنگان در استان بوشهر مي عسلويه يکي از بخش -

اليه استان بوشهر و در همسايگي شهرستان  مركز شهرستان قرار گرفته است. اين بخش در منتهي

يرينو)بخش مركزی پارسيان)گاوبندی( استان هرمزگان قرار دارد. بخش عسلويه از غرب به روستای ش

كنگان(، از شمال به ادامه دامنه سلسه جبال زاگرس، از جنوب به خليج فارس و از شرق به شهرستان 

كيلومتر مرز آبي با خليج فارس  60كيلومتر مربع و حدود  936شود. مساحت آن  پارسيان محدود مي
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ن بوده كه در تاريخ های بخش مركزی كنگا يکي از دهستان 1381دارد. عسلويه تا قبل از سال 

های عسلويه به  اكنون دارای دو دهستان به نام از دهستان به بخش ارتقا يافت. اين بخش هم 9/7/1381

 1باشد. مبارک مي مركزيت شهر عسلويه و نايبند به مركزيت روستای چاه

درجه  52يي و طول جغرافيا 27و جغرافيايي دارای عرض جغرافيايي  منطقه عسلويه از نظر شرايط اقليمي -

 دارد. « حرا»های  است كه پوشش گياهي متوسط و پراكنده با برخي اراضي انبوه نخل و درختچه

منطقه عسلويه دارای زمستاني معتدل و تابستاني گرم و مرطوب است.درجه حرارت هوا در اين منطقه  -

متر  ميلي 180ه درصد است و ساالن 88تا  59گراد و رطوبت نسبي آن بين  درجه سانتي 50تا  5بين 

  2بارندگي دارد.

گانه خليج فارس بوده و قدمت آن از بندر  بخش عسلويه با مركزيت بندر عسلويه يکي از بنادر پنج -

بصره در عراق و سيراف در بوشهر و كُنگ در هرمزگان بيشتر است. دو روايت برای نام عسلويه در 

 تاريخ موجود است:

گاه و يا لنگرگاه كه در آن زمان شناورهای بادباني در  اسلو يعني آهستهگفتند.  مي« اسلو»قبالً آن را  -1 -

 خوانده شد.« اسلويه»بردند و بعدها  هنگام طوفان و موج به اسلو پناه مي

هايي كه از اين درختان  های نايبند، تراوش به روايت ديگر به لحاظ وجود درختان حرا در جنگل -2 -

آوری و به بندر سيراف  و بنابراين عسل فراواني در منطقه جمع شده برای تغذيه زنبور عسل بوده مي

 3خوانده شده است.« عسلويه»شده است و به همين سبب  برای فرستادن به خارج از كشور برده مي

در منطقه عسلويه شروع شد. از  فعاليتهای مربوط به ايجاد صنعت نفت و گاز و پتروشيمي 1376از سال  -

محيطي  ای در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيست ت عمدهآن زمان تا كنون تغييرا

 اين منطقه اتفاق افتاده است.

های منطقه ويژه پارس شناخته  های منطقه، خارج از محدوده فنس شهر عسلويه بعنوان مركز فعاليت -

ش عرضي تقي امکان گستر شود. با مشخص شدن محدوده منطقه ويژه، دو شهر عسلويه و نخل مي

ندارند ولي در صورت ضرورت از طريق استحصال دريا تا حدودی گسترش شهر امکانپذير است. كما 

                                                           
1
 1387داری منطقه عسلویه،بخش 

2
 پیشین 

3
 پیشین 
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كند از اين  تقي و همچنين پاركي كه اين دو شهر را به هم متصل مي اينکه خيابان ساحلي عسلويه و نخل

 اند.  طريق ساخته شده

 شغل مردم منطقه -

تجارت استوار  -شيوه كشاورزی، دامداری و صيادی  3االيام بر  منطقه عسلويه از قديم شغل اهالي بومي -

 بوده است:

 كشاورزی: كاشت و برداشت محصوالتي مانند خرما، گوجه، سبزجات، صيفي كاری، پياز و ... -

 دامداری: پرورش دام شتر، گاو، بز و گوسفند -

شور های همسايه تجارت و صيادی: ماهيگيری و صيادی و سفر های تجارت از طريق مبادالت با ك -

 حاشيه خليج فارس.  

اما از زمان استقرار سازمان منطقه ويژه و خريد اراضي كشاورزی بوميان جهت جايگزين نمودن    -

و ساير تاسيسات جانبي، عمالً بخش كشاورزی و دامداری كارايي خود را از  های گاز، پتروشيمي پروژه

رفته است. در حال حاضر اشتغال اهالي منطقه محدود  تقي تقريباً از بين دست داده و در عسلويه و نخل

داری، مسافر بری با موتور سيکلت و بصورت محدود جذب مشاغل خدماتي)  به صيادی، ملواني، اجاره

 باغباني فضای سبز، آبدارچي و ...( در شركتهای منطقه شده است. 

 

 قوميت، نژاد و زبان -

سني و بقيه های بخش عسلويه بجز روستای بيدخون كه شيعه و فارس زبان هست،  تقريباً اكثر بومي -

. نکته مهم و قابل تعامل زبان شيعه وجود دارد های عرب هم خانواده عرب زبان هستند. البته تعداد كمي

مذهبي اهل  تساهل مذهبي بسيار باالی اهل سنت و شيعه در بخش عسلويه هست كه عليرغم اعتقادات

سنت، آنها در ماههای محرم و صفر كه ماههای عزاداری شيعيان هست، هيچ نوع مراسم شادی برگزار 

كنند. اين تساهل و احترام  ها و مراسم عزاداری هم شركت مي كنند و حتي در مواقعي در نذری نمي

ته قوت آن جامعه محلي . كه اين مهم نک1شد ها به وضوح ديده مي متقابل در تمام برخوردها و مصاحبه

 و بومي ميباشد كه حتي در ابعاد امنيتي و سياسي هم مي تواند كاركرد عيني داشته باشد.

 

                                                           
 مصاحبه با افراد بومی و مشاهدات نگارنده1 
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 هاي مختلف  جمعیت بخش عسلويه در دوره

تقي ذكر نشده  آمار تفکيکي روستاهای منطقه به جز عسلويه و نخل 1375قابل توجه اينکه در سرشماری سال 

 است. 

 1تقي به شرحي است كه در جدول زير آمده: تي دو روستای عسلويه و نخلروند تحوالت جمعي

 1 جدول شماره

 متوسط نرخ رشد ساليانه 1385 1375 1365 1355 1345 1335 

 3.7 4779 3087 1979 908 1091 783 عسلويه

 4.1 7821 4313 2784 1785 1305 1026 تقي نخل

 

 آورده شده است. 5تا 1آمار جمعيتي بخش عسلويه و روستاهای آن كه در جداول به منظور بررسي 

 1385آمار جمعيتي بخش عسلويه و روستا های آن در سر شماری 

 1385: جمعیت بخش عسلويه و روستاهاي آن در سرشماري 2شماره  جدول

 جمعيت خانوار روستا 

 زن مرد كل

 12674 41646 54320 6557 كل بخش 

 1784 2962 4746 875 عسلويه 1

 1178 1314 2492 455 اخند 2

                                                           
 به آدرس: ریزی استان بوشهر مدیریت و برنامهمنبع: سایت  1

http://www.mpob.ir 
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 171 223 394 91 بزباز 3

 560 1330 1890 461 بيدخون 4

 262 334 596 90 نو ده 5

 312 314 662 93 عسکری 6

 134 199 333 70 كالت 7

 23 21 44 5 گود اخند 8

 1119 1224 2343 385 مبارک چاه 9

 457 512 969 171 بستانو 10

 261 259 520 77 خيارو 11

 190 185 375 69 سواحل 12

 175 200 375 62 مروع 13

 279 292 571 90 بندو 14

 384 372 756 114 سهموجنوبي 15

 482 470 952 126 سهموشمالي 16

 235 245 480 67 خره 17

 413 397 810 122 زبار 18

 62 50 112 18 صفيه 19

 190 186 376 49 كنارخيمه 20
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 318 320 638 108 بساتين 21

 240 279 519 77 بنود 22

 322 319 641 97 هاله 23

 2576 5242 7818 1574 تقي نخل 24
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 1390عسلويه و روستاهاي آن در سرشماري : جمعیت بخش 3جدول

تعداد  زن مرد جمعيت

 خانوار

 رديف آبادی دهستان شهر بخش شهرستان استان

 1    عسلويه كنگان بوشهر 10364 19774 45810 65584

 2  عسلويه  عسلويه كنگان بوشهر 3513 5581 27369 32977

ويژه پارس  منطقه عسلويه  عسلويه كنگان بوشهر 232 183 6223 6406

 1جنوبي 

3 

منطقه ويژه پارس  عسلويه  عسلويه كنگان بوشهر 587 405 14758 15136

 2جنوبي 

4 

 5 بيدخون عسلويه  عسلويه كنگان بوشهر 1305 1977 3292 5269

 6 ده نو عسلويه  عسلويه كنگان بوشهر 224 482 486 968

 7 عسکری عسلويه  عسلويه كنگان بوشهر 173 425 422 847

 8 كالت عسلويه  عسلويه كنگان بوشهر 153 259 305 564

 9 گوداخند عسلويه  عسلويه كنگان بوشهر 5 20 17 37

 10 بزباز عسلويه  عسلويه كنگان بوشهر 216 380 425 805

 11 اخند عسلويه  عسلويه كنگان بوشهر 618 1450 1468 2918

 12  بندنائ   عسلويه كنگان بوشهر 2709 6290 6930 13220

 13 بستانو نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 300 639 691 1330

 14 چاه مبارک نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 773 1611 1737 3348

 15 سواحل نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 66 185 199 384

 16 سهموی شمالي نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 205 578 590 1168

 17 مروع نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 90 220 242 462

 18 بندو نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 137 303 318 621

 19 خيارو نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 132 314 341 655

 20 دزدانه نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر * * * *

 21 سهموی جنوبي نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 239 641 578 1039

 22 خره نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 119 277 301 578
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 23 بنود نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 118 271 278 558

 24 كنارخيمه نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 112 251 235 486

 25 بساتين نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 120 322 600 922

 26 زبار نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 142 409 396 805

 27 صفيه نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 23 70 60 130

 28 هاله نائ بند  عسلويه كنگان بوشهر 130 376 350 726

 29   عسلويه عسلويه كنگان بوشهر 1709 3227 4657 7884

 30   نخل تقي عسلويه كنگان بوشهر 2433 4676 6827 11503

 

 

 1390تا  1355شهرستان عسلويه از سال روند تغییرات جمعیتی  - 4جدول شماره 

 جمعيت نام شهر يا روستا

1355 1365 1375 1385 1390 

 2918 2492 1571 1129 674 اخند

 805 394 211 154 112 بزباز

 922 638 495 480 290 بستاتين

 1330 969 754 10 437 بستانو 

 621 571 437 328 143 بندو

 558 519 451 273 668 بنود

 5269 1890 893 668 154 بيدخون

 3348 2343 1786 1324 684 چاه مبارک

 578 480 374 196 893 خره

 655 520 476 347 1324 خيارو

 968 596 481 358 2343 ده نو

 805 810 739 459 1890 زبار

 384 375 265 196 222 سواحل

 1039 756 575 440 242 سهمو جنوبي 
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 1168 952 777 574 347 سهمو شمالي

 130 112 104 100 5269 صفيه

 847 626 551 318 476 عسگری

 5349 4746 3087 1979 805 عسلويه

 564 333 195 151 655 كالت

 486 376 369 198 124 كنارخيمه

 462 375 277 180 11 مروع

 9493 7818 4313 2784 1785 نخل تقي

 724 654 525 340 0 هاله 

 39425 29345 19706 12986 19548 جمع كل

 

 

 نمودار تغییرات جمعیت شهرستان عسلويه        
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 1390تا  1355نرخ رشد جمعیت شهرستان عسلويه از سال  - 5جدول شماره 

نام شهر و يا 

 روستا

 90به   85نرخ رشد  75به   85نرخ رشد  75به  65نرخ رشد  55به  65نرخ رشد سال 

 032066/0 0472182/0 03359/0 052939/0 اخند

 153612/0 0644405/0 031992/0 032358/0 بزباز

 076421/0 0257028/0 003082/0 051682/0 بساتين

 065383/0 0254046/0 540768/0 -31459/0 بستانو

 01693/0 0271065/0 029108/0 08656/0 بندو

 014597/0 0141427/0 051481/0 -0856/0 بنود

 22759/0 0778567/0 029455/0 158045/0 بيدخون

 073996/0 0275175/0 030385/0 068275/0 چاه مبارک

 037857/0 025267/0 066747/0 -14071/0 خره

 047243/0 0088803/0 032114/0 -12533/0 خيارو

 101858/0 0216688/0 029974/0  -17127/0 ده نو

 001238/0 0092158/0 048777/0 -13197/0 زبار

 004755/0 0353294/0 030621/0  -01238/0 سواحل 

 06566/0 0277451/0 027121/0 061607/0 سهمو جنوبي

 041744/0 0205202/0 030744/0 051619/0 سهمو شمالي

 030256/0 0074383/0 00393/0 -32729/0 صفيه 

 062336/0 0128433/0 056507/0  -03953/0 عسگری

 02421/0 0439486/0 045464/0 09412/0 عسلويه

 111135/0 0549721/0 052902/0 -13648/0 كالت 

 052664/0 001881/0 064232/0 047911/0 كنارخيمه

 042611/0 0307543/0 044049/0 322477/0 مروع

 03959/0 061284/0 044747/0 04545/0 نخل تقي

 021108/0 022214/0 044403/0 * هاله
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نرخ رشد در شهرستان عسلويه با متوسط استاني و كشور مشخص ميشود كه نرخ رشد جمعيت  "با مقايسه آمار 

به بعد، همواره  1365در منطقه همواره بيشتر از متوسط استاني است و كشوری بوده است. در حالي كه از سال 

حتي كل كشور روند كاهشي داشته است،اما اين نرخ در استان نرخ رشد جمعيت در مناطق محلي كشور و 

به بعد ) زمان ورود صنعت نفت و تاسيسات نفت و گاز(  1375بوشهر و بخصوص در شهرستان عسلويه  از سال 

رده اند، كه علت آن را بايد در حركات مکاني مهاجران و نيروی كار به منطقه روند رو به رشدی را تجربه ك

صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع وابسته و نيز گرايش ذاتي مردم محلي به فرزند آوری  بواسطه حضور

بيشتر و اميد به آينده تبيين نمود. در اين مورد نيز مشاهده مي شود كه نرخ رشد جمعيت در مناطق همجوار 

 (1394تاسيسات بيشتر از مناطق با فاصله دورتر بوده است.) طالبيان و همکاران 

 يل شدن عسلويه از بخش به شهرستان تبد

بخش  معاون اول رئيس جمهور به وزارت كشور 12/10/1391مورخ  200653مصوبه شماره  يهبر اساس ابالغ

 تركيب بخش های:عسلويه به شهرستان با 

 عسلويه و اخند و شهر نخل تقي( بخش مركزی به مركزيت شهر عسلويه )شامل دهستان های -１

 .تصويب شدبخش چاه مبارک به مركزيت چاه مبارک )شامل دهستان های نای بند و چاه مبارک(   -２

 آخرين تقسیمات در شهرستان جديدالتصويب عسلويه  -6 جدول 
 

 مركز بخش شهرستان

 بخش

 مركز دهستان ها شهرها

 دهستان

 روستاها و مناطق

  

  

  

  

 عسلويه

  

  

 مركزي

  

  

 عسلويه

  

 عسلويه

  

 مانند تقسمات قبل عسلويه عسلويه

  

 اخند

  

 اخند

اخند، بوتنگ، دهنو، عسگری، 

 كالت و گود اخند

 مات قبليمانند تقس - - نخل تقي

  

  

  

 چاه مبارک

  

  

  

 چاه مبارک

  

  

  

- 

  

  

  

 چاه مبارک

  

  

  

 چاه مبارک

بندو، بستانو، تنگ وج وج، 

جالالت، چاه مبارک، خيارو، 

دردانه، زمينو، سهمو شمالي، سهمو 

جنوبي، سواحل، عين اساده، مروع 

 و نحير

 مانند تقسمات قبل زبار نايبند
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 فصل دوم : چارچوب نظري و ادبیات تحقیق
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 پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

 پیشینه داخلی -1

مشکالت و چالش های زيادی را برای جوامع  صنايع نفت و گاز در عسلويهبي  رويه و رشد پر شتاب توسعه 

توسعه ناپايدار باعث گرديده كه پس از ،  بومي و محلي بويژه جامعه ميزبان) پيراموني( آن ايجاد كرده است

چالش های بسياری را در منطقه عسلويه  گذشت بيش از يك دهه از ورود صنعت همراه با تکنولوژيهای جديد،

در ابعاد  پايدار تصميم گيران امر توسعه و كاهش پيامد های آن الزمه ورود برجای بگذارد، در برای رفع

و جامعه شناسي را مي طلبد چرا كه  اجتماعي و فرهنگي بويژه محققان حوزه علوم اجتماعي اقتصادی، مختلف

مات مقامسئولين و  اين وضعيت عالوه بر ساكنان منطقه عسلويه، برای ساير گروه های دست اندكار، مانند 

 چالش برانگيز تبديل شده است. موضوع  دولتي و محققان نيز به يك 

اولين كار تحقيقاتي بعد از ورود صنعت به عسلويه، كه نشان دهنده و نمايانگر برخي از چالش ها و پيامد های 

حت توسط انجمن جامعه شناسي ايران و سازمان منطقه ويژه اقتصادی پارس ت است فرهنگي و اجتماعي عسلويه

پارس  مطالعه فرهنگي طرح های بزرگ توسعه صنعتي كشور )مورد،  بررسي پيامد های اجتماعي"عنوان 

"جنوبي(
به عبارت ديگر اين بررسي را مي توان بعنوان پايه و اساس مطالعات  .استشده  انجام  1384در سال  1

 .  در نظر گرفت  تحقيق و پژوهشگران در حوزه صنعت نفت و گاز، پتروشيمي ها و صنايع فوالد 

بررسي اثرات قطب های رشد صنعتي بر توسعه پايدار "نامه احمد مالكي با عنوان   دومين كار تحقيقاتي پايان 

باشد كه در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به انجام  لعه موردی قطب رشد صنعتي عسلويه( ميمحلي )مطا

 رسيده است. 

يافته  .هدف اصلي تحقيق و بررسي فوق اثرات توسعه صنعتي بر توسعه پايدار محلي در منطقه عسلويه بوده است

گسترش سريع توسعه صنعتي در منطقه های حاصل از اين تحقيق نشان دهنده اين است كه حضور صنعت و 

  .عسلويه پيامد های مختلفي داشته اما  همپای توسعه صنعتي، توسعه پايدار اجتماعات محلي تحقق نيافته است

وضعيت قبل از ورود صنعت به بهداشت، زير ساخت ها و امکانات نسبت و مانند آموزش  يالبته در حوزه هاي

 مثل اشتغال بوميان، به نسبت غير بوميان كمتر به كار گرفته شده است. يبهبود يافته است ولي در حوزه هاي

                                                           
1
گزارش تلفيقي و تکميلي طرح مطالعات اجتماعي "مجموعه اين طرح در انجمن جامعه شناسي ايران و سازمان منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبي با عنوان   

 موجود است. "عسلويه
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اما در حوزه  محيط زيست و كشاورزی، صيادی، آلودگي های محيط زيستي، بيماری های تاثير گرفته از هوای 

حلي آلوده و مسموم منطقه، گسترش آسيب های اجتماعي، نابرابری و تبعيض و ... تاثيرات منفي بر اجتماعات م

 برجای مانده است و روز به روز افزون تر مي شود.

بررسي شيوه ها و راهکار های انطباق عام و "با عنوان  1383سومين تحقيق توسط محسن ابراهيم پور در سال 

انجام شده است. اين پژوهش به بررسي و تحليل  "پويای مردم محلي با طرح توسعه منطقه اقتصادی انرژی پارس

حلي با طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبي پرداخته است. يکي از يافته های اين انطباق مردم م

پژوهش مردم بومي را پتانسيل بسيار مثبتي جهت همسايگي و همکاری در طرح توسعه را دارند و با برنامه های 

 مناسب ميتوان اين استعداد ها را در جهت پايداری طرح مورد استفاده قرار داد. 

رمين تحقيق توسط سيدامير طالبيان و محمد فاضلي با عنوان  اهميت راهبردی تحليل پيامد های اجتماعي چها

به مسئله ساز بودن كه ديدگاه های نظری حاكم بر توسعه صنعت نفت و گاز انجام شده است. در اين پژوهش 

ت های الزم برای كار صنعتي فقدان تخصص و مهار اشاره شده كه اشتغال بوميان منطقه عسلويه پرداخته است

نزد بوميان سبب شده تا بوميان در مشاغلي به كار گرفته شوند كه به لحاظ اجتماعي مطلوب نيست. انباشته شدن 

همه بوميان در اين گونه مشاغل، زمينه بروز نارضايتي و چالش های اجتماعي را در منطقه در پي داشته است. 

به صورت مستقيم در پست های پر منزلت واحد های صنعتي و نفتي  نيز ورود  بوميان منطقه عسلويه انتظار دارند

پيدا كنند. البته شواهدی از نارضايتي اجتماعات محلي از شيوه توسعه صنعت نفت در مناطق عسلويه و خارگ 

تماعات است.  همچنين در اين تحقيق به نوع رابطه توسعه صنعت نفت و گاز با اج گرفته مورد بررسي قرار نيز 

به استناد شواهد  .كندمي را از منظر جامعه شناختي آسيب شناسي اشاره شده و آن توسعه ای  ميزبان اين اقدامات

برآمده از دو مطالعه تجربي در مناطق عسلويه و خارگ بهره گيری رويکرد های جديد در تنظيم رابطه صنعت 

نفت و گاز با مردم مناطق نفت خيز در جهان، تحليلي انتقادی از رويکرد های به كارگرفته شده در توسعه 

وز مشکالتي كه سبب ايجاد پيامد های اجتماعي و صنعت نفت و گاز در ايران ارائه داده شده و چرايي بر

 فرهنگي ناخوشايند مي شوند تبيين نموده است. 

اما در مجموع با بررسي كتابخانه ای و مراجعه به دفاتر مرتبط آن چه كه مشاهده گرديد اين است كه تعداد  

بسيار كم و  آن و پيامد هایپژوهش های انجام گرفته با موضوع مهاجرت كاری به مناطق صنعتي مانند عسلويه 

 تحقيق عميقي صورت نگرفته است.در اين مورد موردی است و 
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حال با توجه به سياست های كالن دولت در امر توسعه صنعتي در مناطق ساحلي و دريايي جديد غرب كارون، 

نه صورت بگيرد تا يادآوران، آزادگان، چابهار، جاسك و مکران و... ميبايد تحقيقات اساسي بيشتری در اين زمي

از تبعات و پيامد های منفي اثرات تجمعي و زيست محيطي صنايع  بويژه صنعت نفت،گاز و صنايع فوالد و 

كاست و از طرفي اين بار قبل از  پتروشيمي ها و تاثير منفي ورود  مهاجرين كاری بر جامعه پيراموني و محلي

به مناطق جديد راهکار های مناسب را مورد بررسي قرار  ورود  و هجوم تاسيسات نفت و گاز و صنايع پتروشيمي

 داد. 

صنعت نفت و "در تحقيقي قديمي تر توسط تورج اتابکي ، ربابه معتقدی، محمد امير شيخ نوری تحت عنوان 

) مسجد سليمان و آبادان( به اين نظريات اشاره شده  "تحول جمعيتي و شغلي  در مناطق نفت خيز جنوب ايران

 است:

ش فوق كوشيده است تا پاسخي برای چگونگي تامين نيروی انساني شاغل شركت نفت انگليس و ايران در پژوه

آبادان و مسجد سليمان بيابد و همچنين اشاره ای هم به عوامل گوناگوني كه سبب مهاجرت و جذب عشاير از 

سعه صنعت نفت باعث ايالت بختياری و قشقايي به سکونتگاه های موقت در شهر های نفتي شده است.  تو

جابجايي جمعيت، تحول و افزايش جمعيت، اختالط فرهنگ های مختلف و تغيير مشاغل گرديد و بنای اولين 

گام شکلگيری و استخدام  قشر كارگری صنعت نفت در مناطق نفت خيز جنوب ايران شدند. با توجه به داده 

ز به عنوان يکي ديگر از جوامع نمونه، مورد بررسي و های ارائه شده در اين تحقيق مي توان منطقه عسلويه را ني

 تحليل و ارائه نظر قرار داد.

توسط سعيد معيدفر  "عوامل اجتماعي مهاجرت داخلي"در تحقيقي ديگر از نگاه جامعه شناسي تحت عنوان 
ت بهتر بوده انجام گرفته كه چکيده ای از آن را در اينجا ارائه مي دهيم: مهاجرت انسان ها هميشه برای زيس1

است و پديده ی جديدی نيست. اما به نظر ميرسد اين پديده در دنيای معاصر هم از نظر كمي و هم از نظر ابعاد و 

عوامل تاثير گزار بسيار بيشتر و متنوع تر است. در بررسي مهاجرت جديد، عوامل متعددی شناخته شده اند كه 

همه ی آنها مشترک بوده است. در پاسخ به اينکه جنس اين  در هر حال دافعه های مبدا و جاذبه های مقصد در

جاذبه ها و دافعه ها چيست ، عمدتا پاسخ مبتني بر عوامل اقتصادی و رفاهي بوده است. اما  آيا عوامل اجتماعي 

از نيز در رويداد مهاجرت تاثير دارند؟ دوركيم به عنوان يك جا معه شناس بيشتر به بنيان های اجتماعي پديده ها 
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جمله مهاجرت توجه نموده است.  ايشان در اين مقاله با توجه به يافته ها ی دو  بررسي ) اصفهان و همدان( و نيز 

، ادعا كرده است كه روند اصلي 1390تا  1385سال  5تحليل آماری مهاجران وارد شده به استان های كشور در 

و نتيجه ی تحوالت اجتماعي در ايران از آغاز ورود  مهاجرت های داخلي در ايران، تابع پارامتر های اجتماعي 

. ميل انسان امروز به زندگي در مراكز بزرگ جمعيتي كه از تراكم باالی به دنيای مدرن تا كنون بوده است

ارتباطي برخوردار است و نيز فرايند ار زش گذاری في نفسه حضور در كالن شهر ها علت اصلي مهاجرت های 

 رچه عوامل اقتصادی و رفاهي نيز در مراتب بعدی در مهاجرت ها بي تاثير نبوده است. داخلي بوده است. اگ

وی بااشاره به برنامه های سياستي سال های اول انقالب و فعاليت های جهاد كشاورزی در روستاها و تامين رفاه 

ي شده است از نقطه نظرات و عمران روستاها آن را به نقد كشيده است. . در مطالعه موردی منطقه عسلويه نيز سع

 اين محقق و جامعه شناس استفاده شود.  

تحليل پايداری اجتماعي اثرات اجتماعي اثرات توسعه صنعتي منطقه ويژه پارس "در تحقيقي ديگر تحت عنوان 

انجام شده هدف عمده پي بردن به اثرات توسعه اين صنايع 1كه توسط سيد حسن صدوق و همکاران  "جنوبي

پايداری اجتماعي محدوده های مورد مطالعه بوده است؛ چرا كه انتظار منطقي از تاسيس اين چنين عظيم در 

 تاسيسات عظيم نفت و گاز در مقياس محلي پايداری اجتماعي مراكز جمعيت پيراموني آن است.

ژه برای نيروی اين تحقيق نشانگر تاثير تاسيسات نفت و گاز، با ايجاد فرصت های شغلي فراوان )بوييافته های  

انساني نيمه ماهر و ماهر( در تبديل شهرستان عسلويه به يك مقصد عمده مهاجر پذير ميباشد كه به تبع آن عدم 

اجتماعي به ويژه در نسبت جنسي، ساختار جمعيت و سطح سواد  و ... بروز ناهنجاريها را به  -تعادل جمعيتي

تحليل شاخص های اجتماعي و اقتصادی با احتساب جمعيت  دنبال داشته است.  يافته های ثانويه كه از طريق

مهاجر و ويژگيهای آن با استفاده از روش ضريب همبستگي و تحليل عاملي صورت گرفته نشانگر حركت 

يقت همبستگي بين متغيير های اندک به سمت پايداری به ويژه در مراكز جمعيتي روستايي ميباشد. در حق

 –ی و نيز از سوی ديگر ميان جمعيت مهاجر ورودی و متغيير های جمعيتي اقتصادی و جمعيت مهاجر ورود

اجتماعي در اين محدوده به معنای آن است كه مهاجريني كه بويژه از نقاطي خارج از استان بوشهر به منطقه 

عسلويه وارد شده اند با داشتن ويژگي هايي متفاوتي نظير سطح سواد باالتر نسبت به جمعيت بومي، نسبت جنسي 

ع آن آثار و پيامد های اجتماعي گاها به ظاهر مثبت باالتر و ... عسلويه را با تغييراتي مواجه نموده اند كه به تب

نظير باال رفتن سطح سواد ) به عنوان شاخصي در پايداری اجتماعي( و بيشتر منفي نظير اعتياد به مواد مخدر و 
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پايين آمدن سن اعتياد، سرقت، رفتارهای مجرمانه و پر خطر نيز ايجاد  نموده است.در حاليکه تحليل شاخص 

بدون احتساب مهاجرين وارده شده به عسلويه نشانگر تشديد ناپايداری اجتماعي در اين منطقه  های اجتماعي

 ميباشد. 

درک معنايي زنان منطقه عسلويه از مسئوليت اجتماعي "عنوان در پژوهش مطالعه مردم نگارانه  با  همچنين

"شركت ها
كه تاثير عميقي بر زندگي مردم  در منطقه عسلويه كه يکي از پر ترافيك و صنعتي خاورميانه است 1

دارد با محوريت قرار دادن زنان در مطالعه چنين بيان مي دارد كه از آنجا كه شركت های پتروشيمي زيادی در 

منطقه مشغول به كارند، مطرح كردن بحث مسئوليت اجتماعي شركت ها مي تواند نقش مثبتي بر وضعيت 

ز اهميت است. بدين منظور پژوهش حاضر در صدد است با زندگي مردم داشته باشد و از ايت لحاظ حائ

رويکرد تفسير گرايي انتقادی، درک معنايي زنان ساكن در مجاورت منطقه گازی پارس جنوبي عسلويه را از 

سي كند. برای انجام دادن اين پژوهش، از روش كيفي از رمسئوليت اجتماعي شركت ها در برابر ذينفعان بر

ادی و تکنيك مصاحبه نيمه ساختار يافته با مشاهده استفاده شده است. بدين منظور با در روش مردم نگاری انتق

نطقه انرژی زن ساكن مناطق اطراف م 15نظر گرفتن تركيب سن، شغل، وضعيت تاهل و عنصر بومي بودن با 

مصاحبه ها، نه گيری هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شده است. از داده های حاصل از پارس، كه به شيوه نمو

چهار مقوله آسيب های اجتماعي، توانمند سازی زنان،سالمت و محيط زيست و توسعه رفاهي استخراج و تحليل 

كه زنان مجاور اين منطقه از رونق اقتصادی و برخي موقعيت های پيش شده و نتايج اين پژوهش نشان مي دهد 

اما عملکرد شركت ها در خصوص مسئوليت های آمده برای توانمند سازی زنان، ارزيابي مثبتي داشته اند، 

اجتماعي شركتي شان را منفي ارزيابي كرده اند. زنان معتقد بودند كه با توجه به تاثير مستقيم شركت ها بر 

زندگي شان، شركت ها بايد در برابر پيامد های اجتماعي و فرهنگي و اقتصادی ناشي از حضورشان در منطقه 

 نامه های مداخله ای و اصالحي و كارشناسي شده داشته باشند.احساس مسئوليت كنند و بر

 

فرهنگي در شهر های استخراجي  –سنجش و ارزيابي شاخص های پايداری اجتماعي "در پژوهشي ديگر 

بر اساس اطالعات و داده های  2)مطالعه موردی: شهر استخراجي عسلويه( رضا مختاری ملك آبادی و همکاران 

                                                           
1
مطالعه مردم نگارانه( مجله زن در محمد تقی ایمان، مهتا بذرافکن، درک معنایی زنان منطقه عسلویه از مسئولیت اجتماعی شرکت ها )  

 1394. شماره بهار 13توسعه و سیاست، دوره 
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 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران و همکاران  
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موجود و از بين شاخص های مطرح شده در سطح بين المللي و با توجه به شرايط خاص شهر های استخراجي و 

نماگر برای ارزيابي پايداری اجتماعي و فرهنگي شهر  41شاخص عمده در قالب  6كشور ايران تعداد 

و بهره گيری از منابع انتخاب گرديده است كه با توجه به جامعيت  1استخراجي عسلويه به شرح جدول شماره 

 متعدد برای تدوين شاخص ها و متغير های مورد نياز، در اين تحقيق به اين موارد استناد مي شود. 

 فرهنگي منتخب –شاخص های اجتماعي 

 7 جدول

 نماگر اخص عمدهش بعد

 -اجتماعي

 فرهنگي

 توسعه امکانات و خدمات

 -2ميزان بهبود و توسعه امکانات و خدمات آموزشي  -1

ميزان بهبود  -3ميزان بهبود و توسعه شبکه های ارتباطي 

ميزان بهبود و  -4و توسعه امکانات و خدمات ورزشي 

ميزان افزايش  -5توسعه امکانات بهداشتي و درماني 

امکانات و خدمات تفريحي ، پارک ها و فضای سبز 

امکانات رفاهي برای جامعه ميزان گسترش  -6شهری 

ميزان دسترسي برابر جامعه بومي و  -7بومي و محلي 

محلي و مهاجران به امکانات و فرصت های ايجاد شده 

ميزان روند ارتقاء كيفيت خدمات  -8خدمات صنايع 

 شهری 

افزايش آگاهي جامعه بومي و 

 محلي

ميزان افزايش سطح آگاهي در ساكنان بومي و محلي  -1

ميزان افزايش  -2اهميت محيط زندگي خود نسبت به 

سطح آگاهي در ساكنان محلي نسبت به اهميت 

ميزان  افزايش سطح  -3اكوسيستم ساحلي و دريايي 

آگاهي و حساسيت مسئوالن نسبت به اهميت منابع 

دوگانگي مديريت شهری   -4طبيعي  و محيط زيست 

 و روستايي بين بخش نفت و گاز و بخش اصلي شهر 

 مشاركت و همبستگي

تقويت توان نهاد  -2افزايش همبستگي ساكنان محلي  -1

افزايش مشاركت  -3های بومي و محلي موجود 

 -4ساكنان بومي محلي در توسعه روستايي و شهری 

افزايش  -5تعامل بين جامعه بومي و محلي و مهاجران 
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 حس  خصومت و دشمني نسبت به مهاجران

 رضايت جامعه بومي و  محلي

ميزان رضايت جامعه بومي و محلي از توسعه صنعتي )  -1

ميزان رضايت جامعه بومي و محلي از  -2نفت و گاز( 

دسترسي به امکانات و خدمات با توجه به توسعه 

ميزان تقويت روحيه تعلق مکاني و حس  -3صنعتي 

 تعلق 

 فرهنگ و سنن

ميزان حفظ و احيای آداب و رسوم سنتي جامعه بومي و  -1

ميزان تعارض فرهنگي بين خرده فرهنگ ها   -2محلي 

ميزان حفظ و احيای مراسم  -3و جامعه بومي و محلي 

ميزان الگو برداری  -4سنتي در جامعه بومي و محلي 

ميزان  -5ساكنان بومي محلي از رفتار و منش مهاجران  

احساس حقارت ياكنان محلي نسبت به داشتن فرهنگ 

ميزان ايجاد و  -6بومي در مقابل فرهنگ مهاجران 

ترويج مدگرايي و از بين رفتن سنت های فرهنگي و 

ميزان از بين رفتن پيوندهای خانوادگي و  -7بومي 

ميزان فرصت های ايجاد شده يادگيری  -8خويشاوندی 

 اجتماعي فرهنگي برون حوزه ای 

 امنيت و رفاه اجتماعي

ميزان افزايش مزاحمت  -2ميزان افزايش جرم و جنايت  -1

 -4ميزان افزايش ترافيك و سايل نقليه  -3های روزانه 

ميزان سلب آسايش و آرامش برای  -5ميزان ازدحام 

جامعه بومي و محلي ) حريم خصوصي( به دليل حضور 

ميزان درگيری های خانوادگي و قومي و  -7مهاجران 

  -8ريد و فروش ملك و زمين قبيله ای در اثر رونق خ

 –الکليسم  –ميزان بروز ناهنجاری ها ی اجتماعي ) اعتياد 

ميزان كاهش پايبندی به نظم سنتي  -9فساد و فحشا و ...( 

ميزان نامناسب شدن  -11افزايش رعايت حقوق كار  -10

محيط تفريحي دريا برای بوميان در اثر حضور مهاجران 

 قوانين در بين مردم   گسترش امنيت و ضوابط و  -12
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 پیشینه خارجی -2

% از كل درآمدهای 80در كشور نيجريه كه بزرگترين توليد كننده نفت در آفريقا است عليرغم اينکه حدود 

آنان از نفت تامين مي شود مردم و جوامع بومي در فقر و تنگدستي مفرط بسر مي برند و به علت پيامدهای 

هزارساله آنان كه از طريق كشاورزی، بهره برداری ازجنگل های حرا و آلودگي های نفتي معيشت سنتي 

ماهيگيری و ... گذران زندگي مي كرده اند از بين رفته است و آنان را مجبور به مهاجرت اجباری كرده است و 

به عنوان پناهجويان محيط زيستي )بعنوان يك پديده نوظهور( به شهر های مجاور كه از آلودگي كمتر 

ردار است كوچ كرده اند. در واقع زندگي و سالمت شان دچار تغيير گرديده است و عالوه بر از دست برخو

دادن معيشت وهويت معيشتي شان و به نهاد های سنتي قدرت آنان نيز ضربه زده شده است و در نتيجه ساختار 

و آداب رسوم و فرهنگ  قومي و قبيله ايي آنان نيز تضعيف گرديده است.بقول خودشان ناقوس مرگ بر سنت

شان بصدا در آمده است. ) فقر جديد(  بر همين اساس مطالبات و انتظارات مردمان محلي باال رفته است  و 

درخواست غرامت های زيست محيطي را از شركت های نفتي كرده اند و از طرفي هم خواستار تقسيم سود های 

 نفتي در بين جوامع محلي شده اند.

مسئولين بين  برقراری ارتباط گيری و مذاكره متقابلسطح جديدی از شکل گيری آن را ميتوان اما نکته مثبت 

كه در جهت رفع چالش ها و همسويي و برطرف بيان نمود و حاكمان سنتي محلي و بزرگان  يشركت های نفت

 1كردن مشکالت جامعه محلي  انجام شده است.

 

 است: نيجريهنمونه دوم  نيز مطالعه ديگری از جنوب 

از مردمان بومي جنوب نيجريه هستند و جمعيت ( Onogiمردم انوگي )مردمان بومي نيجريه و آلودگي نفتي 

ای ها اهميت ويژهها كامال به طبيعت وابسته است. آننفر است و معيشت و زندگي آن 750،000آنجا حدودا 

ها قوانين عرفي مخصوصي برای حفظ منابع آبي و جلوگيری آنها و جويبارها قائل هستند. برای آب، رودخانه

 از آلودگي نفتي داشتند و دارند. 

های كشاورزی پايدار از قبل از حضور استعماری انگلستان در نيجريه، مردمان بومي انوگي با استفاده از روش

 . كردندمنابع آبي و خاكي خود حفاظت مي

                                                           
1 https://www.medlifeweb.org/blog/item/201-migration-in-ecuador.html 
 

https://www.medlifeweb.org/blog/item/201-migration-in-ecuador.html
https://www.medlifeweb.org/blog/item/201-migration-in-ecuador.html
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ميدان نفتي  5( ذخاير بزرگ نفتي كشف كرد و Shellفتي شل )در قلمروهای انوگي شركت ن 1957در سال 

كيلومتر مربع و  404چاه استخراج نفت در اين قلمروها افتتاح كرد. در فضايي با مساحت  110اصلي شامل 

 سوزند. های گازی ميسال شعله 40نفر در كيلومتر مربع، به صورت شبانه روزی و به مدت  1250تراكم جمعيتي 

وقتي پيشينه داخلي و خارجي را با هم ديگر مقايسه مي كنيم مي بينيم كه مشکالت جوامع بومي و محلي كه در 

كنار تاسيسات نفت و گاز زندگي مي كند تقريبا شبيه به هم و در خيلي از موارد دارای چالش های مشتركي مي 

 باشند. 

مناسبات جديدی در ارتباط بين صاحبان صنايع  نفت و همانطور كه در نمونه اول پيشينه خارجي ديده مي شود 

گاز در حال شکل گيری است كه در عسلويه نيز تعامل بين نفت و گاز و جامعه بومي شکل گرفته است و حتي 

روستا و  21تاسيس شده است كه  متشکل از اعضای  1جامعه بومي تشکلي بنام تشکل موسسه توسعه پايدار نايبند

 كه پل ارتباطي ميان صنعت و مردم محلي ميباشد. شهرستان ميباشد 2

گفتگو و "همچنين در اين راستا و به منظور همسويي تمام گروه های ذينفع و ذيحق در جامعه، طرحي  بنام 

ال و موسسه توسعه ئوزبا همکاری بنياد زمين زنده در ون "توسعه در ايران: ايجاد همسويي ميان گروه های ذينفع

با پشتوانه مالي  و انيستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران موسسه مطالعات بين المللي انرژی ،يستپايدار و محيط ز

 اتحاديه اروپا قرار گرفته است. 

ايجاد چارچوب همکاری بين جوامع بومي و ذينفع، در جهت رفع مشکالت و با هدف هدف كلي طرح فوق 

پاره ای از اين مشکالت مستند شده در اين طرح را كاهش فقر و دستيابي به توسعه پايدار اقدام شده است. 

ميتوان در مسائل اجتماعي ، محيط زيستي، بهداشتي، عدم دخيل نمودن جوامع بومي و محلي در امر تصميم 

 گيری جستجو كرد.

اهداف اين طرح،  تقويت، همسويي و همکاری في مابين جوامع بومي و محلي، با مجموعه شركت های نفت و 

طقه عسلويه و اعمال  نظرات جامعه بومي و محلي در امر سياست گذاری و ترغيب مقامات كليدی در گاز در من

 طرح دارای دو هدف عمده است: .استهمکاری و تعامل نزديکتر با اين جوامع 

  ظرفيت سازی در جوامع بومي و محلي، سازمان های مردم نهاد، مسئوالن و مديران صنايع به منظور

 ازنده ای كه بتواندهمکاری آنان را در رسيدگي به مسائل و موضوعات مهم ميسر سازدايجاد ارتباط س

 مشاركت مردمان بومي و محلي و گروه های آسيب پذير را د رفرايند تصميم سازی 

                                                           
1
 29/2/1392مورخ  49موسسه توسعه پایدار نایبند به شماره ثبت  
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 نظريه هاي مهاجرت

اين امروزه يکي از بحث های اساسي پراكندگي جمعيت است كه به تغييرات در الگوی اسکان بشر مي انجامد. 

موضوع هم چنين يك فرايند كليدی در توسعه ملي به شمار ميرود، با اين وجود استاندارد های جهاني بسيار 

 اندكي برای جمع آوری و آناليز اطالعات مهاجرت، و انواع متنوع آن در كشور های مختلف وجود دارد.

 اشاره داشت. "نظريه انتظار ارزش"و  "نظريه اقتصاد"در بين نظريه های مختلف ميتوان به دو نظريه بارز 

بر پايه نظريه اقتصاد نئوكالسيك مهاجرت، مردم برای به حداكثر رساندن درآمدشان از مناطق با دستمزد پايين به 

مناطق با دستمزد باال ) يا از مناطق فقير به مناطق ثروتمند( مهاجرت مي كنند. تفاوت دستمزد بين مناطق فرستنده 

اجر، عامل مهم در شروع مهاجرت است كه مهاجرت استراتژی فردی برای به حداكثر كننده مه و دريافت

جريان مهاجر را تبيين مي  "عرضه و تقاضا "رساندن سودمندی است. اين نظريه در چارچوب اصل اقتصادی

يجه ای از ( با توجه به اين رويکرد نظری معتقدند جابجايي مردم بعنوان نت2000)2( و جابز1992)  1كند.كادوالدر

وزن گزينه های اقتصادی بين مکان هاست. افراد مکاني را انتخاب مي كنند كه شرايط زيست شان را بهبود 

 بخشد.

طرفداران نظريه های اقتصاد جديد مهاجرت، نظريه اقتصاد نئوكالسيك را بر اين اساس كه تصميم گيری 

اند. اين ديدگاه كنشگران را به سطح خانوار  مهاجرت بصورت فردی انجام ميگيرد را مورد انتقاد قرار داده

 (. 31984توسعه داده و فرض مي كند درآمد خانوار در ارتباط با درآمد فردی افزايش مي بابد.)استارک

يك سری از مطالعات نشان داده اند انگيزش و توانايي برای مهاجرت و نيز الگوهای مهاجرت تحت تاثير سطوح 

( 4ي و جنسي خانواده ئ خانوار و مرحله چرخه زندگي خانواده است )هاربيسونمنابع خانوارها، ساختار سن

بنابراين، مهاجرت در ماهيت يك استراتژی خانوادگي است كه خانواده ها با توجه به وجوه ارسالي حاصل از 

 اعضای مهاجر، خطر اقتصادی )درآمد و اشتغال( را توزيع مي كنند.

                                                           
1
 Cadvallader 

2
 Gabes  

3
Stark. 

4
 Harbison. 
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كنشگر محل اقامت محل اقامت خود را از يك مجموعه مکان های جايگزين در نظريه انتظار ارزش مهاجرت،   

 (.1كه مجموع سودمندی ها را در ابعاد مختلف به حداكثر مي رساند، انتخاب مي كند )دجونگ و گاردنر

اول ويژگي فردی و ويژگي  "ويژگي های خاص اين ارزش مورد انتظار از مهاجرت را تحت تاثير قرار مي دهد.

، دوم هنجارهای اجتماعي و فرهنگي، سوم عوامل شخصيتي همانند ريسك پذيری يا سازگاری و چهارم خانواده

دجونگ معتقد است انتظارات و اهداف ارزش گذاری شده، انگيزش را برای  )22008) هاچ"ساختار فرصت

ر دست يافتن به اهداف مهاجرت تعيين ميکند. تصميم خانوارها برای فرستادن افراد يا جابجايي خودشان، با انتظا

ارزش گذاری شده صورت ميگيرد. در اين ديدگاه نيات قبلي مهاجر تعيين كننده اوليه تصميم به مهاجرت 

واقعي مهاجر است. بحث وی چنين است كه انتظارات همراه با ضابطه های خانواده در مورد مهاجرت، پيش 

 تيب تعيين كننده های بي واسطه عمل مهاجرت هستند. بيني كننده های نيت قبلي برای جابجايي هستند كه به تر

( برای مردان، اندازه ارزش وابستگي و آسايش، شبکه 1996همچنين در مطالعه ای ديگر ) دجونگ و همکاران 

های اجتماعي، حضور افراد جوان در خانوار و دارايي زمين تعيين كننده های عمده تصميم گيری مهاجرت 

زنان اندازه های درآمد و آسايش، حضور افراد مسن در خانوار، اندازه جامعه و از دست  هستند، در حاليکه برای

دادن فرصت، عامل های برجسته ای هستند. در كل، ويژگي های جمعيتي مهاجران و شرايط اقتصادی موجود و 

ت های افراد در مورد انتظار در مبدا و مقصد مي توانند تعيين كننده های عمده رفتار مهاجرتي و نوع مهاجر

 (1ديدگاه های نظری مذكور تلقي گردند. )شکل 

                                                           
1
 Dejong  and  Gardner. 

2
  Haug. 
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تا كنون( شاهد تحوالت عظيم صنعتي در  1377اجتماع محلي منطقه عسلويه در يك دوره زماني نسبتا كوتاه )

محيط پيراموني خود بوده است و از آنجا كه نوع صنعت توسعه يافته در منطقه عسلويه، هيچگونه سنخيتي با 

شيوه معيشتي پيشين جامعه نداشته است، فرصت همگام شدن و انطباق با اين تحوالت در مراكز جمعيتي حادث 

 گرديده است.

جمله اين تعارضات مي توان به آسيب های اجتماعي مختلفي مانند بيکاری، اعتياد ) بويژه پايين آمدن سن از 

ي و اخالقي، پرخاشگری و بروز رفتار های ضد اعتياد(، قاچاق مواد مخدر، سرقت، فساد و انحرافات جنس

 1اجتماعي در منطقه عسلويه اشاره نمود.

 تعريف مفاهیم نظري

 آمـده اسـت. « ترک ديار گفتن و در مکان ديگر اقامت كـردن»در فرهنگ دهخـدا مهاجرت به معنای 

                                                           
1
 1384شرکت ملی صنایع پتروشیمی،  
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مهاجرت شکلي از  شناسي سازمان ملل چنين تعريف شده است : نامه جمعيت مهاجرت در لغتو همچنين 

گيرد اين تحرک  تحرک جغرافيايي يا تحرک مکاني جمعيت است كه بين دو واحد جغرافيايي صورت مي

ها را مهاجرت  جغرافيايي، تغيير اقامتگاه از مبدأ يا محل حركت به مقصد يا محل ورود است .اين گونه مهاجرت

ضمن تغيير دائمي محل اقامت نيستند، تفکيك دائم گويند و بايد آن را از اشکال ديگر حركات جمعيت كه مت

 كرد.

جابجـايي جمعيـت و تحركـات مکـاني انـسانها در ايران سابقه سير تاريخي  مهاجرت د رايران نشان مي دهد كه 

های جمعيتي مربـوط به نقل و انتقال اقوام، ايالت و عشاير  بيشتر جابجايي 1300قبل از سال . تا طوالني دارد

و خود جابجايي عشاير و دام از قشالق به ييالق يك نوع مهاجرت بوده است و  بوده استكوچرو كشور 

مناسبات و تعامالت و تعارضات بين عشاير و روستائيان پيامد هايي را در برداشته كه هم اكنون نيز باگذشت اين 

دهنده در بروز مهاجرت های  اصالحات ارضي به عنوان دومين عامل تغييرهمه سال ادامه دارد. همچنين 

 روستايي نقش مهمي داشته است.

های توليدی سنتي در جامعة ايراني كه نقطة اوج آن به اصالحات ارضي در دهة چهل بر  فروپاشي شيوه 

 1340گردد به عنوان نقطة عطفي در روند شهرنشيني در ايران قابل بررسي است. اين روند شهرنشيني از سال  مي

درصد رساند و رشد اين نرخ هنوز ادامه دارد. تا قبل از  51درصد به  5/34جمعيت شهری را  ، نرخ1360تا 

ايران كشوری روستايي ـ عشايری بود و اكثر مردم در جوامع روستايي يا عشايری زندگي   اصالحات ارضي،

ة ايراني به دليل و مصرفي شدن جامععشاير قاپو كردن  كردند، اما با پيدايش دولت مدرن و سياست تخته  مي

پيدايش دالرهای نفتي و افزايش خدمات پس از اصالحات ارضي درصد شهرنشيني روند رو به افزايش داشت و 

 (1380، مك كي  1377اكثر مردم را در خود جای داده است.)حساميان،

 نقش رسانه ها و ارتباطات جمعی در مهاجرت

را قطع مي كند و اين قطع خاطرات، هويت انسا نها را كمرنگ  رسانه بتدريج پيوند انسان با اشياء، زمان و مکان

مي كند و باعث مي شود كه انسانها قبل از آنکه به صورت فيزيکي مهاجرت كنند، فکری و ذهني مهاجرت 

 كرده باشند.

ی بي رسانه ها تنوع گرايي، تجددگرايي، ناپايداری و جهاني شدن را در انسان ها تقويت مي كنند و زمينه را برا

هويتي و نيازمند كردن انسا ن ها به وجود مي آورند رسانه ها با شوک هايي كه در سطح فردی، ملي، منطقه ای 

شبکه و گاه جهاني وارد مي كنند، انسان ها را برای مهاجرت آماده مي كنند. نفوذ راديو، تلويزيون، ماهواره و 
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ام،فيس بوک، توئيتر، لينك دين و ايبر در  اينترنت و های مجازی بار شده مانند: تلگرام، واتس آپ، اينستاگر

روستاها جوانان ساكن روستا را تشويق به مهاجرت ميکند. آنان جهت پركردن يکي از  ... درتلفن های همراه و 

 ، رفاه وخواسته های برحق خود كه همان استفاده از ابزار و آالت فرهنگ و هنری در جهت رشد و تعالي علمي

  )) جمعي ازدانشجويان علوم ارتباطات ن اوقات فراغت است، به شهرها كشيده مي شوند.نيز گذراند

رسانه های گروهي، عالوه بر اين كه در فرآيند ارتباطات و جابه جايي اطالعات در درون جامعه و ملل سهيم 

تحوالت عميق در هستند، مي توانند با كاركرد خويش در عرصه های سياسي، فرهنگي و اقتصادی به موازات 

نهادهای سياسي، اجتماعي، فرهنگي و دگرگوني باورها و ارزش های مسلم جامعه كار ساز بوده و به عنوان يك 

دانشگاه عمومي در راستای شکوفايي و اعتالی فرهنگ جامعه به فعاليت بپردازند و زبان هدايت خويش را به 

 يند.كار بسته و جامعه را به سمت و سوی مطلوب هدايت نما

 انواع مهاجرت

در ابتدا با تعريف انواع مهاجرت به شناختي جامع و كامل از مهاجرت و انواع آن دست خواهيم يافت تا پس از 

 افتد. آن و در راستای بررسي منطقه عسلويه دريابيم كدام يك از اين انواع مهاجرت در منطقه عسلويه اتفاق مي

كنند، و  و مهاجران از كشوری به كشور ديگر مهاجرت ميگيرد  بين كشورها صورت مي: مهاجرت خارجي

 خود دو نوع است: مهاجرت اختياری و مهاجرت اجباری.

 موجب مقصد در جاذبه عوامل. گيرند مي مهاجرت به تصميم خود اراده: مردم به اختيار و اختياری مهاجرت

يا، استرال امريکا، به اروپاييان مهاجرت: مانند(.…و بهتر هوای و آب بيشتر، درآمد كسب)شود مي مهاجرت

كانادا و آفريقا از قرن نوزدهم به بعد به علت دستيابي به منابع طبيعي و ثروت ساير قاره ها. مهاجرت كارگران 

تركيه به كشور آلمان غربي)كارگران مهمان( پس از جنگ جهاني دوم به علت نياز آلمان غربي به نيروی كار 

كارگران تركيه به دستمزد و رفاه بيشتر. مهاجرت برخي از مردم اتريش، مجارستان و برای بازسازی صنايع و نياز 

بي اعتبار شکسته شدن و به آلمان)پس از اتحاد دو آلمان و  1989يوگسالوی و آلمان شرقي سابق پس از سال 

 كسب دستمزد بيشتر.  برای شدن ديوار برلين( به علت مشکالت اقتصادی در اين كشورها

ديگر شده اند. عوامل دافعه در مبدا موجب مهاجرت مي  جای به مکان مردم مجبور به نقل  1:اجباری مهاجرت

 به لبنان و سوريه مصر، اردن، به ها فلسطيني شدن پناهنده: مانند( …)باليای طبيعي، فشارهای سياسي و شود

                                                           
1

المللی نیز هست که صالحیت رسیدگی به این جرم که توسط اشخاص ارتکاب  بینالزم به ذکر است که این نوع مهاجرت از جمله جرائم  

 المللی است. یابد بر عهده دیوان کیفری بین می
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 و ايران به ها افغان شدن پناهنده. يهوديان بوسيله ها فلسطيني كشتار و صهيونيستي غاصب دولت تشکيل علت

لت حمله شوروی سابق و آمريکا و جنگ های داخلي در اين كشور. پناهنده شدن سکنه اتيوپي و ع به پاكستان

  سودان و سومالي به كشورهای مجاور به علت خشکسالي، قحطي و جنگ های داخلي.

جنگ و حمالت داعش مجبور به ترک  نمونه عيني آن كه هم اكنون در مورد مهاجرين سوری  كه بواسطه 

سرزمين آبا و اجدادی خود شده اند و بناچار راهي كشور های اروپايي شده اند و اين در شرايطي است كه اين 

مهاجران خطرات جاني را به خود خريده اند و از طرفي ديگر كشورهای عضو اتحاديه اروپايي آمادگي  ورود 

چه  به لحاظ سياسي، امنيتي و اقتصادی ندارند و سعي دارند تا با ابزارهای  اين حجم عظيم از مهاجران سوری را 

كوتاه مدتي همچون ايجاد ديوار و فنس  مرز های خود را به روی آنان ببندند تا بلکه از اين طريق هر چند به 

ز سياستمداران رسد همانطور كه بسياری ا صورت موقت بتوانند بر اين بحران غيرمنتظره فائق آيند. به نظر مي

های اساسي اين قاره بدل  های گسترده به اروپا به يکي از چالش اند، بحران مهاجرت اروپايي نيز بارها نهيب داده

 1گردد.

جايي بين نواحي داخلي يك كشور است، و خود سه نوع است: مهاجرت  : مهاجرت داخلي جابهداخلي مهاجرت

 نه، مهاجرت فصلي.روستا به شهر و شهر به روستا، مهاجرت روزا

مهاجرت روستا به شهر و شهر به روستا: مهاجرت از شهر به روستا نوعي مهاجرت است كه در كشورهای 

 منتقل روستاها به را خود زندگي محل دهند مي صنعتي مشاهده مي شود و مردم ساكن شهرها ترجيح  و پيشرفته

 ناپاکو هوای  آلوادگي صوتياز  گريزب بخاطر يگر آن شهر گريزی است. اين نوع مهاجرت اغلد نام نمايند،

 شهرها يا ناهنجاری های اجتماعي شهرها صورت مي گيرد. 

به دارد، دغدغه به ظاهر الينحل ريزگردها و گرد و غبارهايي است كه مردم  آنچه كه امروزه بيش از گذشته مبتال

شود كه به ديگر شهرها از جمله  بيني مي غرب و شرق ايران را با معضالت بسياری مواجه ساخته است و پيش

ستان و بلوچستان، توسط دانشجوی كارشناسي بار در استان سي نخستينبرای تهران نيز گسترش يابد. اين مساله 

های پژوهش حاكي از  يافته .2دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان مورد پژوهش قرار گرفتجامعه شناسي ارشد 

                                                           
1

های محیط زیستی است. گاهی این  بر اساس گزارشات مکرر بانک جهانی، یکی از دالیل اساسی و عمده منجر به مهاجرت اجباری، بحران 

ها بعدها به  شود که برخی نیز به دلیل تشدید بحران ی داخلی می انجامد، منجر به مخاصمات مسلحانه قحطی نیز می ها که اغلب به بحران بحران

توان به در بحران سومالی، سودان و حتی سوریه جستجو کرد.  ها را می های این بحران انجامند. نمونه المللی نیز می مخاصمات مسلحانه بین

نهاد داده این  المللی است، پیش المللی که در تعارض با صلح و امنیت بین های بین گیری از بروز بحران ی پیشکاری که بانک جهانی برا راه

های الزم را به دولتی  المللی مربوطه، تمام کمک های بین های توسعه یافته به همراه سازمان باشد که در مراحل اولیه تشکیل بحران، دولت می

 ند.که در ُشرف بحران است بنمای

2
، پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی های اجتماعی تاثیر ریزگردها بر نرخ مهاجرت و آسیبسارا فیروزیان،  

 سال واحد زاهدان، 
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آن است كه وقوع ريزگردها در منطقه از منظر جامعه شناسي سبب افزايش مهاجرت، بيکاری، اعتياد، طالق و 

ری نشان داد كه بين مهاجرت و وقوع ريزگردها از منظر جامعه شناختي رابطه های آما شود. يافته غيره مي

داری  داری وجود دارد. افزون بر آن، نتايج حاصل از تحليل نشان داد كه مساله ريزگردها تاثير مثبت و معني معني

ای اجتماعي و بررسي ه آسيب»در بخشي از اين پايان نامه با عنوان  .بر افزايش اعتياد و مهاجرت در منطقه دارد

تواند، ايجاد كند. عوامل  های اجتماعي زيادی را مي آمده است: ريزگردها آسيب« جامعه شناختي ريزگردها

های پي در پي،  متعددی برای وقوع پديده گرد و غبار ذكر شده است كه مي توان از جمله آنها به خشکسالي

های بزرگ در حوزه های باالدست اشاره كرد. تخريب پوشش گياهي، تغيير كاربری اراضي و ايجاد سد

ريزگردها اثرات مسقيم و غير مستقيم متفاوتي دارد. اثر مستقيم آن شامل كاهش توليد كشاورزی و كاهش آب 

های طبيعي يا  ها و جويبارها، در معرض خطر قرار گرفتن اكوسيستم زيرزميني، كاهش جريان آب در رودخانه

 .ن رفتن احشام و حيات وحش استانساني، فرسايش خاک، از بي

اثر غير مستقيم شامل كاهش در آمد كشاورزان، كاهش درآمد مالياتي دولت ، افزايش هزينه آب و حمل و 

نقل، افزايش مهاجرت كشاورزان به شهرهای كوچك و بزرگ، كاهش توليد و كاهش كيفيت غالت است. به 

تماعي ريزگردها شامل تشديد روند مهاجرت از مناطق در طور كلي از جنبه جامعه شناسي اثرات و پيامدهای اج

 .های اجتماعي ديگر است معرض گرد و غبار و بسياری از آسيب

 اما مهاجرت از روستا به شهر كه موضوع اصلي اين تحقيق است به تفضيل توضيح داده خواهد شد. 

داخل شهرهای بزرگ به منظور رفتن های اطراف به  ها و شهرک ومهح از مهاجرت روزانه: حركت روزانه مردم 

به محل كار يا استفاده از خدمات داخل شهرها، نوعي مهاجرت داخلي است كه به آن مهاجرت روزانه گفته 

 گردند. شود.در اين نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمي مي

همچنين  قشالق( و -ميان بند  –الق )يي هايشان دام برای چراگاه يافتننشينان برای  مهاجرت فصلي: حركت كوچ

و  بيشتر، درآمد كسب منظور به چيني ميوه فصل در كشاورزی نواحي و روستاها به شهرها از كارگران جايي جابه

در فصل كاشت برنج در  استان های شمالي كشور، شاهد كارگران و كشاورزان نشاء كار هستيم. اينها نمونه 

  ويند.گ مي فصلي مهاجرت آن به كه است داخلي مهاجرت از های ديگری

با توسعه فن آوری های ارتباطي، پديده ای جديد شکل گرفته بنام مهاجرت مهاجرت ديجيتالي )مجازی(:  

ديجيتالي )مجازی( كه شخص مهاجر هيچ گونه تغيير مکان فيزيکي ندارد و با استفاده از ابزارهای ارتباطي نوين 

سير مي كند. به اينصورت شخص همچنان در محل اقامت خود زندگي مي و ذهنيت روياپرداز خود در مقصد 

كند اما از نظر ذهني، رفتاری و اخالقي  و تاثير پذيری از اين شبکه های مجازی در فضای متفاوتي به سر مي 
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در ميزان و سطح دستمزدها   مهاجرت اقتصادی يا كاری )معموال مهاجرت نيروی كار(، تفاوتمهاجرت كاری: 

كننده مهاجرت است. افراد فقيری كه در مناطق كمتر توسعه يافته يا در حال رشد  از جمله عوامل مهم و تعيين

تر برای خود مهيا كنند يا دست  ق توسعه يافتهتوانند استانداردهای زندگي باالتری را در مناط ساكن هستند، مي

 كم چنين تصويری در ذهن آنها وجود دارد. فرار از فقر و نداری يك عامل سنتي رانده شدن از يك منطقه است

ترين عامل تصميم به مهاجرت موضوعات مالي و اقتصادی است  دهد كه مهم های اقتصاددانان نشان مي بررسي

 در مناطق شهری است. « درآمدهای انتظاری»ميان درآمد در مناطق روستايي و كه در اثر وجود اختالف 

در اين تحقيق بواسطه اينکه عمده مهاجرين به عسلويه يك مهاجرت داخلي و كاری و با انگيزه های اقتصادی به 

است و به حساب مي آيد بنابراين جامعه محلي در منطقه حضور داشته و عمدتا  جامعه بومي مهاجر پذير بوده 

 همين دليل بيشتر روی مهاجرت كاری و تاثير گذاری بر روی جامعه محلي و بومي تحقيق شده است. 

ای از عوامل و  تودارو است كه بخش عمده-ترين و مؤثرترين الگوها در اين زمينه مدل هريس يکي از مهم

های اشتغال و توسعه  گذاری در سياستتواند  كند و مي های مهاجرت را تبيين مي متغيرهای تأثيرگذار بر انگيزه

 روستايي نقش مؤثری را ايفا كند. 

كه كارگران اضافي به تدريج از بخش شد كه مهاجرت داخلي فرايندی طبيعي است  تا چند دهه قبل، تصور مي

اين رفت كه  شوند تا نيروی كار مورد نياز برای رشد صنعتي شهری را فراهم كنند. تصور مي روستايي خارج مي

هايي كه توليد اجتماعي آنها اغلب  شد منابع انساني از مکان فرآيند از نظر اجتماعي مفيد است زيرا فرض مي

هايي كه اين توليد نهايي نه تنها مثبت بلکه در نتيجه تراكم سرمايه و پيشرفت تکنولوژی به  صفر است به مکان

 (.1383شوند )تودارو،  جا مي سرعت در حال رشد است، جابه

بر اساس اين برداشت، مقاديری از نيروی كار وجود دارند كه در صورت مهاجرت و خارج شدن از جريان 

ماند  گذارند. با انتقال اين نيرو آنچه باقي مي نوع تأثير منفي بر سطح توليد باقي نمي  توليد كشاورزی، هيچ

« 1نيروی كار عاطل»ميزان نيروی كار،  رود. اصطالحاً به اين مصرف متوسط هر فرد روستايي است كه به شهر مي

 (.1380دانا،  شود )رييس گفته مي

تحت عنوان قوانين « ارنست جورج راونشتاين»های مهاجرت توسط  ن نظری درباره قانونمندیينخستين تبي

. وی برای اولين بار استدالل ه استبه چاپ رسيد 1889و 1885های  مهاجرت مطرح شد كه طي دو مقاله درسال

                                                           
1
 Reluctant Labour 
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(. قوانين مورد نظر راونشتاين 1كه مهاجرت اتفاقي نيست بلکه قوانين خاص برآن حاكم است )اردهايي، كرد

 ذيل هفت مورد زير است:

ترشدن فاصله بين مبدا و مقصد  كنند و با طوالني مهاجرت و مسافت: اكثر مهاجران فواصل كوتاه را طي مي -1

 آيد؛ دو گرايش ضمني در مهاجران پديد مي

 استقرار در نقاط شهری بويژه شهرهای بزرگ -1-1

 های صنعتي تجاری. مهاجرت به سوی قطب -1-2

ای: مهاجرت از روستا به شهرهای نزديکتر و كوچکتر و سپس به شهرهای بزرگ صورت  مهاجرت مرحله -2

 گيرد مي

يك جريان گيرد،  جريان و ضدجريان: همانطور كه مهاجرت بيشتر از نقاط روستائي به شهرصورت مي -3

های انجام گرفته بين اين  ای نيز از نقاط شهری به روستائي وجود دارد كه به همين دليل مجموع مهاجرت وارونه

 نقاط همواره بيش از موازنه مهاجرتي بين آن نقاط است.

تر شهری در تمايل به مهاجرت: در اين قانون اهالي شهر نسبت به اهالي نواحي روستايي كم -اختالف روستا -4

 های داخلي خالص مهاجرت روستا به شهر بيشتر است. كنند. از اين رو در مهاجرت اقدام به مهاجرت مي

هرچه ارتباطات و تکنولوژی گسترش يابد مهاجرت افزايش ارتباطات و تکنولوژی و تاثير آن بر مهاجرت:  -5

 يابد. مي

 هاست. ترين برانگيزنده مهاجرت تصادی مهمغلبه انگيزه اقتصادی: با درنظر گرفتن ساير عوامل، عامل اق -6

 در جائي كه مسافت كوتاه باشد، مهاجرت زنان بيشتر است. -7

نگاه ما به مهاجرت چه از نظر امنيتي و چه از نظر سياسي و چه از منظر اقتصادی  2به نظر عبدالرضا رحماني فضلي

تعامالت فرهنگي و اجتماعي و جامعه  و كاری  بايد يك نگاه جامع و كامل و شفاف باشد و بحث  در حوزه

پذيری، تعامل ها،  تضاد ها و اختالفات و  خشونت ها را بايد در برنامه ريزی های كالن در حوزه مهاجرت ها 

در نظرگرفت ايشان در مورد مهاجرت های داخلي نظرشان اين است كه شرايط زندگي از نظر اقتصادی عليرغم 

و هر شرايطي كه برای رفاه انساني مانند برق، راه، آب، تلفن و ...  الزم  اينکه خدمات و امکانات و آموزش

است اما بطورمثال در سيستان و بلوچستان عليرغم تمام اين امکانات  منجمله دانشگاه خوب و اساتيد درجه يك 

                                                           
1
 ardehali 

2
 وزیرکشوردولت یازدهم جمهوری اسالمی ایران   
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آن منطقه  اما باز شاهد آن هستيم كه مهاجرت از اين منطقه به مکان های ديگر بسيار زياد است و روستاهای

 دارای جمعيت قابل قبول نيستند. 

نگارنده معتقد است كه مهاجرت تنها محدود به انسانها نيست و صنعت و استقرار آن نيز به نحوی مهاجر تلقي 

مي شود و تاثيرات فراواني بر محيط كه خود محيط و منابع طبيعي نيز يکي از ذينفعان دارای حقوق ) ذينفعان 

ميگذارد. نمي توان بدون در نظر گرفتن  عرصه و محيط فقط به فکر استخراج بيشتر و تخريب خاموش( است، 

 . بيشتر بود و تخريب مضاعف را غنيمت دانست

 

 تعريف صنعتی شدن 

گرفته شده و به معنای  "Industria"است كه از واژه التين  "Industry"صنعت در زبان انگليسي معادل واژه 

ايجاد دگرگوني در نمود و شکل ظاهری يا  "ساخت"و ساخت به طور كلي است. منظور از بازرگاني يا ساختن 

دگرگوني در تركيب و چگونگي جسم يا موادی است كه نيازمندی انسان را برطرف نکرده و تغيير شکل يا 

 شود كه نيازمندی معيني را برآورده سازد. تركيب سبب مي

آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معموال  صنعتي شدن مفهوم جديدی است كه ايرانيان

رفت. البته در اروپا هم ميان دو واژه صنعت و هنر  مترادف هم به كار مي (Art)و هنر (Industry)صنعت

نزديکي وجود داشت. صنعت به معنای چيزی است كه ساخته انسان و محصول انديشه انسان است و ناشي از 

اقع مفهومي از ثروت اقتصادی است كه ناشي از كار انسان است. صنعت به مفهوم طبيعت نيست. صنعت در و

ها است؛ اما به  كلي و عام به معنای اعمال خالقيت انسان بر منابع طبيعي و آماده كردن آنها برای استفاده انسان

 1.شود معنای خاص در مقابل كشاورزی و خدمات، بخشي از اقتصاد كل جامعه تلقي مي

  نیروي كارتعريف 

ترين عامل، از منابع مختلف توليد است. عامل انساني در  ترين و ارزشمند نيروی انساني ، مهم نيروی كار و يا

سازمان، كليه كاركنان شاغل در سازمان اعم از مديران، سرپرستان، كارشناسان، كارمندان و كارگران را در 

ها را به خود  ها و ملت ائلى است كه هميشه، دولتسطوح مختلف شغلي دربرمي گيرد و اشتغال از جمله مس

                                                           
1   http://www.donya-e-eqtesad.com/news/536526/#ixzz46jJM6VPv 
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شود، ولى با بعد فردى،  ها مربوط مى مشغول داشته است.هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد معيشتى انسان

خانوادگى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى آنان نيز ارتباطى تنگاتنگ دارد و توجه به اين ويژگي ها در كيفيت و 

ثر است. بويژه زندگي و شرايط كاری مهاجران رسمي و غير رسمي حاضر در منطقه چه در تعالي سازمان مو

 داخل كمپ های كارگری و چه بيرون از كمپ ها مد نظر قرار داد.

 جوامع بومی 

جوامع بومي و محلي  مردماني هستند كه طي قرن ها وابستگي عميقي به زمين، آب و منابع طبيعي سرزميني پيدا 

زندگي و معيشت شان به آنها وابسته است. به دليل اين وابستگي مردمان بومي و محلي دانش بومي  كرده اند و

مورد نياز برای بهره برداری پايدار از منابع خود در قلمروهای خاص خود را نيز طي قرن ها كسب كرده اند.  

دارای ساختار اجتماع محلي  جوامع بومي و محلي يعني مردماني كه قبل ورود تاسيسات نفت و گاز در منطقه

بوده اند و همچنين در منطقه  ساكن بوده اند و به فعاليت های صيادی، تجارت محلي، كشاورزی، لنج داری 

 مشغول بوده اند.

باشد كه اكنون شامل سه شهر و  منظور از جوامع بومي در اين تحقيق، جوامع محلي واقع در شهرستان عسلويه مي

شده و تحت تاثير  باشد. اين جوامع تا قبل از ورود صنعت، يك منطقه روستايي دورافتاده تلقي مي روستا مي 21

 را تجربه كرده است.  ای بويژه درساختار اجتماعي  ورود صنعت تغييرات بسيار گسترده

 جمع بندي چارچوب نظري

. برخي بدليل های مختلف وجود دارد تلفيقي از انگيزهدر بحث مهاجرت نيروی كار به منطقه عسلويه، 

اند، برخي ديگر از روی اجبار و بدليل نبودن شغل در  كسب درآمدهای باالتر به اين منطقه مهاجرت كرده

گروهي ديگر نيز به تبعيت از شركت پيمانکاری خود  اند، جرت كردهمحل زندگي خود به اين منطقه مها

ها برخي از كاركنان رسمي صنعت نفت  اند. اما جدای از اين گروه مجبور به حضور در منطقه عسلويه شده

ها، جمعيت قابل  هستند كه بدليل شرايط استخدامي خود، در منطقه حضور دارند. جدای از همه اين گروه

يا حتي از مناطق دورتر برای ارائه   ز مناطق اطراف )شهرستانهای نزديك به منطقه عسلويه(،توجهي نيز ا

شود ارائه  اند. همانگونه كه مشاهده مي برخي خدمات مورد نياز توسعه صنعتي در منطقه حضور پيدا كرده

ها و تاثيراتي  اين گروهاما فارغ از اين مسئله، كيفيت ها براحتي ممکن نيست.  بندی دقيقي از اين گروه دسته

شود كه در طي سالهای حضور اين مهاجرين،  كه بر جامعه محلي دارند بسيار مهم است. مالحظه مي
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اند و نه فقط از نظر كالبدی بلکه از لحاظ  تقي كامالً دگرگون شده شهرهای عسلويه، بيدخون و نخل

همانگونه كه در فصل اول هم ذكر شد  هنجارها و ارزشها نيز تغييرات چشمگيری داشته است. اين تحقيق

نظر جامعه محلي در خصوص مهاجرين و همچنين ارائه پيشنهادات و راهکارهايي برای  بدنبال دريافت وجه 

 باشد. های مختلف در كنار هم مي بهبود و همزيستي مسالمت آميز اين گروه
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 گیري فصل سوم : روش تحقیق و نمونه
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 مقدمه 

به طور كلي شناسي از اهميت و اعتبار بااليي برخوردار است.  برای انجام هر نوع تحقيقات اجتماعي بحث روش

ای و همچنين در تحقيقات اجتماعي رسيدن به معرفت و شناخت و تبيين  هدف از تحقيق در هر رشته و حوزه

توان استفاده كرد. در  ای گوناگوني ميها و متده باشد. برای پي بردن به شناخت از روش روابط بين متغيرها مي

 پيمايش، اسنادی، تحليل محتوا، آزمايشگاهي، ميداني، فرا  علوم اجتماعي و انساني روش هايي چون روش

باشند. هر كدام به فراخور رشته و حوزه مطالعاتي، موضوع، اهداف و  ها مي تحليل و غيره از جمله اين روش

 . گيرند مي استفاده قرار سؤاالت تحقيق مورد

ها توضيح  آوری داده های جمع باشد و تکنيك در اين فصل ابتدا روش تحقيق اين پژوهش كه روش كيفي مي

شود. همچنين اعتبار و روايي اين تحقيق هم توضيح  شود سپس جامعه و نمونه آماری تحقيق تعريف مي داده مي

 شود. های تحقيق توضيح داده مي ها و يافته هشود و در پايان اين فصل هم روش تجزيه و تحليل داد داده مي

مشاهده مستقيم، تعامل های شفاهي و همچنين استفاده از روش بحث  طريق مصاحبه، از تحقيق نوع اين های داده

متمركز گروهي گردآوری شده و متمركز بر معاني و تفسيرهای مشاركت كنندگان در آن است. اين نوع تحقيق 

با ارجاع به عقايد، ارزش ها و رفتار ها در بستر اجتماعي دست نخورده به دست مي است كه اطالعات خود را 

 1آورد.

  مصاحبه

 علوم های رشته ی همه در كيفي تحقيق در كاربردی ازفنون يکي به مصاحبه امروز، به تا بيستم قرن اواسط از

  2است. شده تبديل مديريت و پرستاری تا شناسي جامعه از رفتاری و اجتماعي

 مي تکيه اطالعات كسب برای منبعي عنوان به مصاحبه بر  -اجتماعي محققان تنها نه  كسي، هر رسد مي نظر به 

 و كرده نفوذ افراد، ذهن های اليه ترين عميق به توان مي( مصاحبه) گفتگو طريق از كه دليل اين به كند

 .آورد دست به آن از مهمي اطالعات
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 1389محمدپور،  

2
 1389محمدپور،  



 

 

43 

 

  مصاحبه انواع

 انواع ها، مصاحبه نوع اين جز به. شود مي انجام رو در رو صورت به كيفي تحقيق در مصاحبه معمول طور به

 به توان مي آنها ميان از كه. دارند وجود نيز، شوند مي انجام حضوری غير صورت به كه مصاحبه از ديگری

 .برد نام اينترنتي و تلفني ی مصاحبه

 :كرد بندی طبقه زير دسته سه در توان مي را حضوری مصاحبه

 كند، مي استفاده مصاحبه جدول از كننده مصاحبه مصاحبه، از اين در: منظم و بسته هدايت شده ، ی مصاحبه. 1

 .كند مي هدايت مذكور سواالت به پاسخ جهت در را شونده مصاحبه كننده مصاحبه و است مشخص سواالت

 مي انجام مصاحبه راهنمای از استفاده با مصاحبه نوع اين: منظم نيمه و بسته نيمه هدايت شده ، نيمه ی مصاحبه. 2

 محقق برای شوند دنبال خاص توالي يك در بايد كه مکتوبي موضوعات و ها سوال از فهرستي يعني. شود

 .است روشن

 ی برنامه يك فاقد كننده مصاحبه مصاحبه، ی شيوه اين در:  نامنظم و عميق باز، هدايت نشده، ی مصاحبه. 3

 نگارانه مردم روش در بيشتر شيوه اين از. شود مي مواجه افراد های پاسخ بر كنترل حداقل با و بوده روشن

 1شود. مي استفاده

 .است شده استفاده هدايت شده نيمه ی مصاحبه روش از مصاحبه برای حاضر، پژوهش در

 

 

  مشاهده

 مهارت كردن مشاهده شود، مي استفاده ها مصاحبه در كه دادن گوش و كردن صحبت های صالحيت كنار در

 محقق. شود مي برده كار به كيفي تحقيق در و شده مند نظام شناسي روش لحاظ از كه است ديگری ضروری

 كننده مشاركت هر در صدا توناژ و چهره تغييرحالت بدن، زبان مشاهده به مصاحبه، حين در تا كند مي سعي

 بپردازد. 

غيرمشاركتي انجام مي شود. در مشاهده مشاركتي شخص مشاهده كننده در مشاهده به دو صورت مشاركتي و 

گر پديده مورد مشاهده را بدون آنکه خود  موضوع مشاهده شركت دارد. در مشاهده غيرمشاركتي، مشاهده

دخالتي در آن داشته باشد، مالحظه مي كند كه اين روش خود به دو صورت انجام مي شود. در روش اول، 
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و نا ديده ها را به صورت آشکار ثبت مي كند و در نوع دوم، مشاهده گر به صورت مخفيانه مشاهده گر پ

 مورد مشاهده را مالحظه و به ثبت آن مي پردازد.محسوس 

 

 گردآوري اطالعات میدانی: 

 استفاده از روش بحث متمركز گروهي

آن از گروهي از افراد خواسته يکي از اشکال انجام تحقيقات كيفي است كه در  FGD  1گروهي متمركز  بحث

شود تا نظر خود درباره يك مفهوم، ايده، محصول، خدمت، آگهي و... را ارائه دهند. در اين روش در  مي

شود به آنها پاسخ گويند. شركت  هايي مطرح شده و از افراد خواسته مي محيطي گروهي و تعاملي پرسش

با يکديگر به گفتگو بپردازند. از اين روش در علوم اجتماعي،  توانند آزادانه های مي كنندگان در اين گونه بحث

دهد تا به جای مصاحبه دو  شود.  اين روش به مصاحبه كنندگان  اين امکان مي ريزی شهری استفاده مي برنامه

 2های طبيعي تری مورد مطالعه قرار دهند نفره، افراد را در محيط

مربوط به گروه هدف يك )جوامع روستايي( از روش بحث آوری اطالعات ميداني  در اين تحقيق در جمع

های مرجع،  های هدايت شده و روايت طرح از زبان افراد كليدی و شخصيت ، مصاحبه (FGD) متمركز گروهي

های دولتي و غيردولتي( از روش مصاحبه  سازمان(آوری اطالعات ميدانيِ گروه هدف دوم و سوم  و در جمع

ی و صاحب نظر استفاده شده است.  در مواقعي كه دسترسي به افراد صاحب نظر و هدايت شده با افراد كليد

كليدی از طريق مصاحبه رو در رو ميسر نشده است، پرسشنامه ارسال و درخواست پركردن از افراد صورت 

 های تلفني با اين افراد كليدی انجام گرفته است. گرفته است. در صورت لزوم مکالمه

 

 اطالعات ابزارهای گردآوری

ای: شامل بررسي اسناد و اطالعات مطالعات موردی از  مطالعات اسنادی ، مشاهده مستقيم مطالعات كتابخانه -

ها، مستندات سمعي و بصری، نقشه و... در سازمانها و مؤسسات تحقيقاتي  ها، پايان نامه ها ،گزارش قبيل پژوهش

 از منابع مرتبط. برداری و تلخيص مرتبط با مطالعات موردی تحقيق، فيش
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2
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 گروه زير مصاحبه انجام شده است.  4با اين 

به منظور دستیابی به اطالعات دست اول و فهم عمیق مسئله مهاجرت سعی شد تا گروه هايی 

كه بیشترين تاثیر و تاثر را دارند مورد مطالعه قرار گیرند. می توان اين گروه از افراد  را ذيل 

 كرد كه به قرار ذيل اند.چهار گروه عمده تقسیم بندي 

مطلعين جامعه محلي)اعضای شورا های اسالمي شهر و روستا، نخبگان و  محلي ودر پاره از موارد هم مردم  -1

 عادی(

 ها  برخي از مهندسين شاغل در پروژه -2

 مديران صنعتي حاضر در منطقه ويژه از سازمان منطقه ويژه پارس، شركت نفت و گاز پارس -3

 .پرداختند ز مهاجرين كه به ارائه خدمات در منطقه ميبرخي ا -4 

 سئواالت پرسشنامه و مصاحبه ها كه انجام شده از اين قرار است:

 آيا فکر مي كنيد حضور مهاجرين در اين منطقه باعث توسعه جامعه محلي شده است؟ -1

 به نظر شما چه تاثيری داشته اند؟ -2

 مثبت يا منفي بوده است؟ -3

 بيشترين تاثير را داشته است؟در چه بخش هايي  -4

 حضور مهاجران در منطقه باعث پيدايش آسيب های اجتماعي شده است؟ -5

 راه حل شما برای كاهش آسيب های ناشي از حضور مهاجرين چيست؟ -6

 به نظر شما مهاجرين بايد در محيط های بومي اسکان يابند و يا جداگانه؟ -7

 مهاجران دائمي اند و يا موقت؟ -8

 مهاجران بيشتر از چه شهر هايي به عسلويه مي آيند؟  -9

 مهاجران در چه شغل هايي بيشتر فعاليت مي كنند؟ -10

 جنسيت مهاجران بيشتر در كدام گروه بوده اند؟ زنان يا مردان؟ -11

 فرهنگ مهاجران چقدر روی مردم بومي تاثير گذاشته اند ) و يا بالعکس(  -12
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ايجاد انگيزه و حركت و پويايي ميان اعضای جامعه محلي  حضور مهاجران در منطقه به چه ميزان باعث -13

 شده است؟ آيا برای گرفتن شغل رقابت ) ميان اعضای جامعه محلي و مهاجران( وجود دارد يا خير؟

 آيا كودكان نيز در اين منطقه كار مي كنند؟ -14

 آيا حضور مهاجران باعث شده كه كودكان كار كنند؟ 

 ی در كودكان و نوجواتنان داشته اسـت؟حضور مهاجران در منطقه چه تاثير 

 آيا توسعه صنعتي در منطقه منجر به توسعه مراكز آموزشي و دانشگاهي شده است؟ -15

 آيا نوجوانان جامعه محلي در اين مراكز و دانشگاه ها برای ادامه تحصيل جذب شده اند؟ 

 بيشترجذب چه رشته هايي شده اند؟ 

؟ كاری/ سازماني/ شهری / استاني و موقعيت ) كارگری و مهاجران چه كساني و چه گروه هايي هستند -16

 مهندسي ...(

 مهاجرت به منطقه عسلويه برای چه مواردی صورت گرفته است؟ -17

 

 جامعه آماري

 دهند. های مهاجر ، مردم محلي و نخبگان محلي جامعه آماری اين تحقيق را تشکيل مي همه گروه

 گیري نمونه

گيری بر مبنای نظرات محقق انجام گرفته  بوده و در اين روش نيز نمونه از آنجايي كه روش تحقيق ما كيفي

الذكر با تعدادی از افراد بصورت كيفي و با تکنيك مصاحبه  های فوق است، تالش شده از تا از هركدام از گروه

 آوری شود. های مورد نياز جمع عميق، داده

 توزيع جمعيت نمونه  بر  اساس جنسيت -8جدول شماره 

 درصد  فراواني  جنسيت

 %81 53 مرد 

 %19 12 زن 

 %100 65 جمع 
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 توزيع جمعيت نمونه  -9جدول شماره 

 فراواني شغل عنوان جامعه آماری رديف

1 

 مهاجران

 10 كارگر

 6 مهندس

 5 مدير

2 

 جامعه محلي

 3 مهندس

 10 صياد

 5 معلم

 4 امامان جمعه

 6 ديگر مشاغل

 

 نفتي مديران

 4 دولتي

 6 كارشناس

 1 غواص

 5 كارشناسان كارشناسان غير مهاجر 4

 

 توزيع تحصيالت   -10جدول 

 درصد فراواني فراواني وضعيت تحصيلي  رديف

 %12 9 كارشناسي ارشد به باال 1

 %6.7 5 كارشناسي  2

 %14.86 11 كارداني 3

 %20 15 ديپلم 4

 %22 17 زير ديپلم  5

 %24 18 سوادبي  6
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 پرسش اول   -11جدول 

 اصال كم  متوسط  زياد  پرسش 

 1پرسش شماره 

حضور مهاجرين در اين منطقه 

باعث توسعه جامعه محلي شده 

 است؟

10 10 70 10 

 

 مثبت و يا منفي بوده است؟ 3: به نظر شما چه تاثيراتي داشته اند؟ پرسش شماره  2پرسش شماره 

در مورد اين سئوال عمده تاثيرات كه عنوان شده بيشتر بحث اشتغال  مطرح بوده و اينکه فرصت سوزی شده 

 است. 

 توضيح و تحليل 

 : مثبت يا منفي بوده؟ 3پرسش شماره 

 توضيح و تحليل

 تمايل به تاثيرات ) تمايل به تاثيرات منفي داشته اند ) از قبيل جرايم، گرفتن فرصت های شغلي( 

 درصد تمايل به تاثيرات از قبيل مطرح شدن نام عسلويه جاده كشي و توسعه راه های روستايي و ... 36 مثال

 درصد اظهار داشته اند كه تاثير خاصي نداشته اند. 15مثال 

 4پرسش   -12جدول 

 درصد فراواني عنوان  پرسش 

 : 4پرسش شماره 

در چه بخش هايي بيشترين 

 تاثير ی را داشته اند؟

 30 اشتغال 

 15 اجتماعي ) اعتياد

 20صنايع، معيشت بومي) كشاورزی، 
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 عبارت بود از آيا حضور مهاجران در منطقه باعث پيدايش آسيب های اجتماعي شده است؟ 5پرسش 

 مردان، زنان و كودكان بطور مجزا مورد مطالعه قرار گرفت.برای درک بهتر آسيب ها، سه جامعه هدف 

 زنان  1-5جدول 

 درصد فراواني نوع آسيب 

 25 تغيير فرهنگ 

 25 اعتياد

 30 سالمتي و بهداشت  و بيماری ها 

 20 تغيير در معيشت

  

 مردان 2-5جدول 

 درصد فراواني نوع آسيب 

 15 تغيير فرهنگ 

 30 اعتياد

 25 سالمتي و بهداشت  و بيماری ها 

 30 تغيير در معيشت

  

 كودكان اشاره در خصوص كودكان نشد. 2-5جدول 

 درصد  10پاسخ توضيحي و تحليلي مثال  – 6پرسش  -13جدول شماره  

 :  7پرسش  -14جدول 

 ماهيگيری، باغداری و...( 

 10 زيست محيطي 

 15 بهداشتي

 10 مسکن 
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 مهاجرين بايد در محيط های بومي اسکان يابند و يا جداگانه؟

 درصد فراواني محل اسکان 

 10 بومي ) روستا ها(

 90 مجزا 

 - كارتن خوابي 

 

  8پرسش  -15جدول  

 مهاجرين دائمي و يا موقت ؟

 موقت  اقماری ) كمتر از دوهفته( نيمه دائمي ) نيمه اقماری( دائمي

 درصد 75 درصد  20 درصد 5

 

توضيح اينکه به دليل شکست سياست های وزارت نفت پروژه های اقماری به سمت طرف دائمي شدن حركت 

و در سطوح دارند و مي خواهند كه به كاركنان تسهيالتي برای خريد خانه در مناطق كه كار مي كنند هستند 

بومي و باعث جدايي و اختالف جوامع  ايجاد هويت نمي كند بلکه شهرک سازی "عالي وزارت نفت معتقدند 

 1. "محلي با كاركنان صنعت نفت مي شود

 حذف شده توضيح خواهم داد. 9پرسش 

 مشاغل  10پرسش  -16جدول 

 مهاجران در چه بخش هايي بيشتر فعاليت مي كنند؟

درصد  عنوان

 فراواني

 8 مديريت 

                                                           
1
 1395بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، همایش مسئولیت اجتماعی، تهران  
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 9 مهندسي 

 10 كارشناسي 

 15 كارمندی

 45 خدماتيكارگری و  امور 

 10 راننده

 3 ساير موارد 

 

  11پرسش   -17جدول 

 توضيحي داده شود 

  12پرسش  -18جدول 

 بدون نظر اصال كم  متوسط  زياد  پرسش 

 12پرسش شماره 

فرهنگ مهاجران چقدر روی مردم بومي تاثير 

 گذاشته اند؟

 و يا بالعکس

75 10 6 3 6 

 

  13پرسش   -19جدول

 بدون نظر اصال كم  متوسط  زياد  پرسش 

 13پرسش شماره 

حضور مهاجران در منطقه به چه ميزان باعث 

ايجاد انگيزه و حركت و پويايي ميان اعضای 

جامعه محلي شده است؟ آيا برای گرفتن شغل 

رقابت ميان اعضای جامعه محلي و مهاجران 

 وجود دارد يا خير؟

35 20 30 10 5 
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درصد معتقد بودند كه  97در مورد كار كودكان و تاثير حضور مهاجران بر كودكان كه اكثرا باالی  14پرسش 

 تاثير كوتاه مدتي نداشته اند. 

  .ارتباط ضعيف و جدايي سکونتگاه ها اما در روستايي كه مهاجران ورود پيدا كرده اند –به علت ؟ عدم ارتباط 

  15پرسش 

پرسشنامه ها مشخص شد كه توسعه صنعتي به طور قطع موجب توسعه مراكز آموزشي و  با انجام مصاحبه ها و

دانشگاهي و  مراكز آموزش فني حرفه ای ) مانند جوشکاری ... ( شده است. از جمله تاسيس دانشگاه علمي 

تاسيس مدارس كاربردی و واحد بين المللي دانشگاه پيام نور و  دانشگاه آزاد كنگان و ... با رشته های ....  

 جديد با آمار  و در سطوح مختلف در روستا ها و بخش ها به ويژه برای دختران ...  

  .تربيت بدني و  ورزشگاهي و اضافه كنيم

 هاي تحقیق فصل چهارم : يافته

باتوجه به اينکه آخرين اطالعات آماری مربوط به عسلويه مربوط به زماني است كه هنوز عسلويه از نظر ساختار 

نگارنده با انجام مصاحبه با مسئولين خانه های بهداشت در تمامي سه وزارت كشور در سطح  بخش بوده است  

 (3را به دست آورد. )جدول شماره  1394شهر و بيست روستای منطقه عسلويه آمار جمعيت اين منطقه در سال 
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آمار كسب شده توسط نگارنده مراجعه حضوري از خانه هاي بهداشت روستا ها  21 -  جدول

  94و شهر ها عسلويه سال 

 جمعيت كل خانوار جمعيت رديف

 614 149 روستای بندو  1

 987 215 سهموی جنوبي 2

 1531 327 سهموی شمالي  3

 442 97 مروع  4

 457 98 سواحل  5

 3769 648 چاه مبارک  6

 302 1422 بستانو 7

 714 178 خيارو 8

 891 211 عسگری 9

 3710 637 اخند 10

 951 278 ده نو  11

 536 179 كالت  12

)فراواني جمعيت به دليل نزديکي به تاسيسات  1552 358 بز باز 13

نفت و گاز و همچنين ارزاني اجاره خانه ها مي 

 باشد.(

 612 123 خره )روستاهای ساحلي( 14

كنارخيمه)روستاهای  15

 ساحلي(

96 508 

 614 105 بنود )روستاهای ساحلي( 16

 1271 217 زوار) روستاهای ساحلي( 17

   صفيه)روستاهای ساحلي( 18

 948 192 بساتين)روستاهای ساحلي( 19

 908 207 هاله )روستاهای ساحلي( 20

   بيد خون  21

   عسلويه  22

   نخل تقي  23
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بخش مسافران حمل شده توسط شركت های هواپيمايي داخلي بر حسب  92بر اساس سالنامه آماری كشور سال 

فرودگاه در پرواز های داخلي )هزار نفر( به عسلويه كه اغلب مسافران را مهاجران و پرسنل وزارت نفت و 

شركت اصلي وزارت نفت و همچنين مجموعه  4رس و كارمندان  سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پا

 پيمانکاری های مجموعه نفت گاز هستند.  

 : پروازهای خروجي و ورودی 22جدول 

استان و 

 فرودگاه

1389 1390 1391 1392 

 ورودی خروجي ورودی خروجي ورودی خروجي ورودی خروجي

 345 348 371 372 317 317 274 273 عسلويه

 هاي منطقه زيرساختامکانات و 

خانه بهداشت در  15مبارک و  تقي و روستای چاه تعداد سه مركز بهداشتي درماني در شهرهای عسلويه و نخل

دهند. به گفته اكثر بوميان خدماتي كه  روستاهای بخش عسلويه وجود دارد كه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي

ينه هستند و برای دريافت خدمات تخصصي بايد به كنگان يا و در حد معا شوند عمومي در اين مراكز ارائه مي

 تختخوابي تامين اجتماعي عسلويه هنوز تکميل نشده است. 32مركز استان بروند. همچنين بيمارستان 

تقي، اقدامات زيادی جهت ساماندهي و عمران شهری  های عسلويه و نخل با توجه با تازه تاسيس بودن شهرداری

كشي اشاره كرد. فضای سبز شهری  شهری، خيابان توان به آسفالت معابر عمومي مي صورت گرفته است كه

تقي متصل  هکتاری كه عسلويه را به نخل 15باشد. همچنين احداث پارک  محدود به پارک ساحلي عسلويه مي

 كند در مراحل اوليه قرار دارد. مي

روز 2ای  شود. هفته كن منطقه ويژه تامين مي ينشر های آب تقي از طريق لوله آبرساني به دو شهر عسلويه و نخل

يابد و در بقيه روزها آب شور جريان دارد. همچنين به ساير روستاهای منطقه  ها جريان مي آب قابل شرب در لوله

شود. بيدخون از قديم چشمه آب شيرين داشته  غير از بيدخون از طريق تانکر و توسط منطقه ويژه آبرساني مي

 كند. مي  آشاميدني اين شهر را تامين كه هنوز هم آب

شود كه جدای از برق منطقه ويژه كه از طريق نيروگاه برق بستانو  برق بخش عسلويه از شبکه سراسری تامين مي

شود هست. نوسانات و قطعي برق، همچنين گراني هزينه آن يکي از مشکالت اصلي منطقه بود كه در  تامين مي

 فرسا شده بود. های مکرر در گرمای طاقت ردم بعلت قطعيباعث نارضايتي م 87تابستان 
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در روستاهای عسلويه برای مصارف خانگي هنوز از سيلندر گاز استفاده ميشود كه بابت پركردن هر كپسول  

تومان مي پردازند اهالي روستا ها از اينکه زير پايشان گاز است و اما بناچار مجبور به اين كار هستند  5200

 ند و عمده ناراضيان نيز زنان خانواده ها هستند.ناراضي هست

های  اندازی سرويس در زمينه امکانات آموزشي، اكثر روستاها دارای مدرسه هستند و با كمك منطقه ويژه در راه

آموزان، دانش آموزان روستاهای كوچکي كه فاقد مدرسه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان هستند نيز امکان  دانش

نور عسلويه وضعيت آموزش بهتر  المللي پيام اندازی واحد بين ستاهای مجاور دارند. همچنين با راهتحصيل در رو

 توان در محيط زندگي به دانشگاه و آموزش عالي راه يابند. آموزان مي شده است ودانش

 صنعت و ويژگیهاي آن

نگاری و تاييد وجود  حاصل از لرزه اند. نتايج ميدان گازی پارس جنوبي را نخستين ميدان فراساحلي جهان دانسته

 1منجر شد. 1369گاز در اين ميدان، به حفر نخستين چاه اكتشافي در آنجا در سال 

عمليات احداث صنعت در منطقه عسلويه به سال »گويد  مديرعامل سابق منطقه ويژه پارس مي مهندس جمي

ميدان نداشت، ابتدا به دنبال ايجاد دو  گردد. وزارت نفت در آن زمان چون اطالع دقيقي از حجم برمي 1374

برداری زودتر اين كشور،  پااليشگاه بودند و بدليل مشترک بودن اين ميدان با كشور قطر و با توجه به بهره

 «.برداری هرچه سريعتر آغاز شد عمليات اجرايي برای بهره

قالب از وجود گاز در اينجا خبر ما از قبل از ان»گويد  يکي از اعضای شورای بخش عسلويه در اين زمينه مي

كه رئيس جمهور وقت )آقای رفسنجاني( برای افتتاح آن آمدند، عمليات  1375داشتيم ولي تا اواخر سال 

 .2«چنداني در منطقه شروع نشده بود

ميدان گازی پارس جنوبي يکي از بزرگترين منابع گازی مستقل جهان است كه بر روی خط مرزی مشترک 

رود. مساحت اين ميدان  ترين منابع انرژی كشور به شمار مي يج فارس قرار دارد و يکي از اصليايران و در خل

كيلومتر مربع وسعت دارد. ذخيره گاز اين بخش از ميدان  3700كيلومتر مربع است كه سهم متعلق به ايران  9700

درصد از كل گاز دنيا و  8دود ميليارد بشکه ميعانات گازی است كه ح 18تريليون متر مکعب گاز به همراه  14

                                                           
1
 3: 1387مجله آغاز، 

2
 پلنگی رئیس شورای بخش عسلویه. مصاحبه با علی  
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شود )كتابچه معرفي سازمان منطقه ويژه انرژی اقتصادی  از ذخاير گاز كشور را شامل مي نزديك به نيمي

 (.8پارس،

برداری از اين منطقه كردند و كشورهای مختلف دنيا نيز به كمك آنها  شروع به بهره 1360ها از سال  قطری

ها شتافتند و در حالي كه ما در  ليبرتون و... به ياری قطری ها ظير شل، توتال،های معظم نفتي ن برآمدند و شركت

شتاب . اند برده سال جلوتر از ايران از ذخاير اين ميدان مشترک بهره13برديم آنها  جنگ تحميلي بر سر مي

آغاز  73سال  ميليارد دالر است و اين در حالي است كه ايران فعاليت خود را از 70گذاری قطر حدود  سرمايه

 (.4: 1387)آغاز،گذاری كرده است ميليارد دالر در اين منطقه سرمايه 20كرده و تاكنون 

 5درصد مجموع ذخاير نفت و گاز كشور است كه با تعيين ارزش  28.6ارزش سهم ايران از اين ميدان معادل 

ميليارد دالر تخمين زده  1150دالر برای هر بشکه ميعانات گازی،  25سنت برای هر متر مکعب گاز طبيعي و 

ميليون مترمکعب  28فاز انجام خواهد شد. هر يك از فازها جهت استحصال روزانه  28برداری در  شود. بهره مي

ميليارد دالر درآمد برای كشور  1.5گاز طراحي شده و با احتساب درآمد ناشي از جانشيني مصرف نفت، ساالنه 

ساله توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي كشور، توسعه ميدان گاز  5ای ه به ارمغان خواهد آورد. طي برنامه

برداری شده است. بر اساس  فاز آن بهره 10پارس جنوبي با اولويت در دستور كار دولت قرار گرفته و تاكنون 

خطوط های انجام شده، گاز حاصل از ميدان گاز پارس جنوبي، به منظور تصفيه نهايي و صادرات از  ريزی برنامه

 (.3شود)آغاز:  لوله زير دريا به منطقه ويژه انرژی پارس منتقل و در بخش خشکي فراورش مي

، بر اساس مصوبه هيئت وزيران تشکيل شد. الزم به ذكر است 18/7/1377منطقه ويژه اقتصادی عسلويه در تاريخ 

، 13/2/1373نامه مورخه  تصويباست كه به موجب  كه هيئت وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي

اختيارات خود را به وزرای عضو شورای عالي مناطق آزاد تجاری صنعتي تفويض كرده است. با توجه به 

به منطقه ويژه انرژی اقتصادی  1378ها، منطقه ويژه اقتصادی عسلويه در دهم اسفندماه  گسترش حوزه فعاليت

 1پارس تغيير نام يافت.

هزار  30هزار هکتار به  14، با تصويب هيئت دولت از 1385قتصادی انرژی پارس، در سال محدوده منطقه ويژه ا

تری در منطقه فراهم كند.  های تعيين شده، توان عملياتي گسترده هکتار افزايش يافت تا بتواند در حوزه فعاليت
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ها و پشتيباني از  يرساختهای اخير شاهد تالشهای مضاعفي برای ايجاد، تکميل و توسعه ز برهمين اساس در سال

های بلندتری را برای اهداف  های بوجود آمده، گام ايم تا منطقه بتواند از طريق فرصت چرخه توليد بوده

های مستقيم و غيرمستقيم به درآمدهای نفتي و  شود برای كاهش وابستگي بيني مي ای كشور بردارد. پيش توسعه

فاز  24اندازی  ، اقتصاد كشور به سمتي حركت كند كه با راههای اقتصادی و مالي ناشي از آن رفع بحران

سنگين، دريايي و ديگر  و ساير صنايع مختلط، سنگين، نيمه ها فاز پتروشيمي فاز( و ده 28پااليشگاهي)معادل 

صنايع مرتبط در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس، نياز كشور برای كسب درآمدهای ارزی و جذب 

 (.4الزم تامين شود)آغاز:های  گذاری سرمايه

 80تا سال  76های مختلف، متفاوت بوده است. از ابتدای شروع در سال  جمعيت فعال در بخش صنعت در دوره

رسد.  هزار نفر مي 60به اوج خود يعني  84و  83های  مهاجرت كارگران به منطقه روند افزايشي داشته و در سال

مچنين اتمام كار برخي از فازها، جمعيت فعال در بخش صنعت گذاری و ه با كاهش سرمايه 84بعد از سال 

اين روند كاهشي همچنان ادامه دارد. طبق آخرين آمار  1هزار نفر رسيد. 27به  87كاهش يافته است و در سال 

 . 2هزار نفر در منطقه مشغول به كار هستند 23اكنون 

بردار مستقرند كه برخي وابسته به  يا بهره شركت مجری 15اكنون در منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبي،  هم

خاص، مسوليت محدود و ... مشغول فعاليت هستند. اين  شركت ملي نفت ايران و برخي ديگر به اشکال سهامي

 ها عبارتند از : شركت

تاسيس شده  1377های فرعي شركت ملي نفت ايران، در سال : يکي از شركت شركت نفت و گاز پارس -

 كليه فازهای ميدان گازی پارس جنوبي و پارس شمالي، گلشن و فردوسي را بر عهده دارد. و مسوليت توسعه

به  1377های فرعي شركت ملي گاز ايران در سال  : يکي از شركت شركت مجتمع گاز پارس جنوبی -

 ای ميدان گازی پارس جنوبي تاسيس شد. برداری از فازهای توسعه منظور بهره

شركت ها عبارتند از :  به روش بيع متقابل. ساير شركت 1نکار طرح توسعه فاز : پيما شركت پتروپارس -

پارس،  اوره و امونياک غدير، شركت پتروشيمي جم، شركت پليمر آرياساسول، شركت پتروشيمي پتروشيمي
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 1387بخشداری عسلویه، 

2
 1388/ 18/7. مصاحبه مدیر اشتغال سازمان منطقه ویژه در سایت خبرگزاری خلیج فارس  
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مبين،  برزويه، شركت پتروشيمي زاگرس، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت پتروشيمي شركت پتروشيمي

 بوشهر. مهر، شركت پتروشيمي خليج فارس، شركت پتروشيمي ميايي الوان، شركت پتروشيميشركت شي
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 امکانات و زير ساخت هاي منطقه عسلويه       

بيشتر مشاغل بوميان در گذشته  از طريق دامداری، كشاورزی، دامداری، ماهيگيری، لنچ سازی و  تجارت آبي و 

بوده است.  اين رويه بومي اكنون دراين مناطق  بر اساس موقعيت مکاني داد و ستد محلي  با همسايگان خليج 

استراتژيك يك سری نگاه های امنيتي وجود دارد كه به  بر هم ريختگي معيشت و كسب و كار آنان منجر 

گرديده است  و محدوديت و موانعي را بر سر راه كسب درآمد بوميان منطقه ايجاد كرده است كه تا قبل ورود 

 ت  اينگونه نبوده است و آنان به راحتي با همسايگان خود مراوده تجاری و اقتصادی داشته اند.صنع

محلي ها عقيده دارند كه با ورود صنعت نفت و گاز  و بويژه آلودگي های ناشي از فلرها و رفت و آمد كشتي 

ليج كوچ اجباری كرده اند  و ها و ريخته شدن فاضالب های صنعتي و پتروشيمي ها به دريا ماهي ها و آبزيان خ

به مناطق دور دست تر  دريايي  رفته اند كه همين امر باعث شده است كه صيادان مسافت بيشتری را برای صيد 

طي مي كنند و انرژی و هزينه زيادتری نسبت به قبل بر آنان تحميل شده است و در بعضي مواقع  بدنبال صيد كه 

گذشته اند كه چالش های مرزی و خطرات دستگيری را هم به جان خريده اند  رفته اند به ناچار از خط مرز آبي

 و مشکالت و پيامد هايي را برای معيشت و خانواده هايشان به بار آورده است.

عالوه بر آن چون خليج نايبند همانطور كه قبال اشاره شده است جزو حساسيت زايي و خطوط قرمز جامعه بومي  

تقدند كه ديگر به هيچ عنوان نخواهيم گذاشت كه صنعت نفت و گاز به قلمروی خليج و محلي است و آنها مع

 . نايبند ورود پيدا كند چرا كه نايبند هويت و آخرين منابعي ارزشي است كه برای آنان باقي مانده است

 ملي نايبند  اشاره ايي هم به آن مي شود.جا به خاطر اهميت پارک در اين

كيلو متر در  75/20متر و خط ساحلي به طول  7400كيلومتر مربع و عرض دهانه  3/41خليج نايبند با وسعت 

های حرا، جنگلهايي نظير اكوسيستم داشتنگيرد كه با  قرار مي (Bayهای كوچك ساحلي ) رديف خليج

ترين و  ، يکي از متنوعی متعددگلي و خورها ای وای، سنگي، ماسه های مرجاني، سواحل صخرهآبسنگ

نايبند بيانگر قدمت و ارزش باالی  دهد.دريايي شمال خليج فارس را تشکيل مي -ساحلي مناطق صربفردترينمنح

در صد از پوشش مرجاني كه باالترين ميزان تخريب  42اين جوامع مرجاني  است در اثر همين حضور صنعت 

 مرجان ها را در سواحل ايران اختصاص دارد. 
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هکتار وسيع ترين اجتماعات حرا در  390ای حرا در خليج نايبند با وسعت از ديگر ارزش ها جامعه جنگل ه

درجه در خليج فارس محسوب مي شود و به عنوان آخرين مجموعه انبوه و وسيع از اين  27مدارهای باالی 

( جنگل های حرای نايبند مهم 1388درختان در شمال غرب اقيانوس هند شناخته شده است.)عبدلي و ديگران ، 

 ن مناطق زمستاني گذراني و تغذيه پرندگان منجمله هوبره و جيرفتي است. تري

پوشش گياهي اين اكوسيستم ها اراضي ساحلي را در برابر فرسايش حفظ كرده و همانند سپر محافظي در برابر 

 جريان های جز و مدی، سيل و طوفان عمل مي كند.

اظت توسط جامعه محلي ، همواره تا قبل از ورود صنعت حال اينکه از آنجا كه پارک ملي نايبند با پيشينه حف

نفت و گاز به بهترين شيوه حفاظت مي شده است وحال با هجوم صنايع سنگين و تاسيسات نفت و گاز و 

مهاجرين  همگي عاملي شده اند كه  اين پارک ملي را در بحراني ترين شرايط زيست محيطي و آلودگي ها در 

عتي و مسکوني و نشت گاز   منجر به مرگ مرجان ها، خشك شدن درختان حرا و اثر تخليه فاضالب های صن

 آسيب ديدن آبزيان  قرار بگيرد.

 

  



 

 

61 

 

 آثار حضور مهاجرين بر اشتغال در منطقه

ناشي از  زيستي های محيط تغييرات ايجادشده به لحاظ كاربری اراضي، آلودگيامروزه با ورود صنعت  و 

پيش آمده مشاغل بومي گذشته جای خود را با بافت اجتماعي ، ي كه در و تغييرات نفت و گازاستقرار تاسيسات 

مشاغل خدماتي جديد مانند )راننده، پيك موتوری مسافر بر با موتور سيکلت،آبدارچي، نگهباني، باغباني، مغازه 

از نگاه مردمان  داری، اجاره داری و ...(  در شركت های نفتي و پتروشيمي ها عوض شده است  كه  اين مشاغل

 بوميان شغل های با  ارزش به حساب نمي آيند و آنان بناچار جذب اين شغل ها شده اند. 

به اين موضوع اشاره شده است تعداد مطلق افراد بيکار يا عدم تمايل مطلق واحد های صنعتي  1البته در تحقيق

برای استخدام بوميان نيست بلکه فقدان تخصص و مهارت های الزم برای كار صنعتي نزد بوميان سبب شده 

مي منطقه نيست و است تا اين گروه در مشاغل بکار گرفته شوند كه به لحاظ منزلت اجتماعي مطلوب جامعه بو

حتي انباشته شدن اكثر در اين گونه مشاغل، شايد در آينده زمينه ساز نارضايتي های اجتماعي را در منطقه 

 عسلويه را در بر خواهد داشت.

در حال حاضرهنوز هم  دغدغه های اصلي مردم بومي عسلويه مبني بر استفاده حداقلي از نيرو های بومي در 

نفت و گاز منطقه عليرغم وعده های داده شده حل نشده است و بقوت خود باقي مجموعه های شركت های 

است.  همانطور كه ذكر شده است در سال های گذشته به دليل اينکه نيرو های بومي منطقه تخصصي ندارند 

رح نيست آنها را به كارهای و مشاغل خدماتي مي فرستادند اما بنا بر نظر مردمان بومي آالن ديگر اين مسئله مط

چرا كه بخشي از مردم عسلويه و بويژه جوانان به دنبال كسب مهارت های فني و حرفه ايي رفته اند و در حال 

توصيه مسئوالن د و با وجود بيکارن منطقه  فارغ التحصيالن دانشگاهي و فني حرفه اینفر از  1000بيش از حاضر 

و اكنون مي بايد  ندارد و بهانه جويي ر بوميان عسلويه توجيهاز جمله وزير نفت و معاونين مبني بر اينکه بيکاری د

 دولت و مجموعه نفت به تعهدات خود در قبال اشتغال جامعه محلي عمل كند. 

يکي ديگر از اشتغال های بومي كه مي توان از آن نام برد اجاره دادن خانه ها به مهاجرين است كه از اين طريق 

ترجيح مي دهند كه منازل خود را به كساني اجاره دهند كه در شركت ها مشغول  امرار معاش مي كنند.البته آنان

بکار هستند چرا كه در بعضي مواقع مهاجران بيکار  بدليل اينکه در جايي مشغول به كار نشده اند از پرداخت 

 اجاره سر موقع به مالکان خودداری مي كنند و برای آنان ايجاد مشکل كرده است. 
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 1384 فاضلی و دغاقله، 
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از عهده كرايه های باال بر نميآيند و كه شغل های با دستمزد پايين و شغل های كاذب دارند مهاجران عده ای از 

بنابر اين به روستاهای اطراف عسلويه  مهاجرت مي كنند اين افراد معموال شغل های كاذب منجمله مواد فروشي 

كرده است و حاشيه نشيني در در منطقه  و ... دارند كه همين امر مردم محلي روستا های اطراف عسلويه را نگران

در حال گسترش است كه همين حاشيه نشيني  نيز عالوه بر بحث مهاجرت موجود  پيامد های و معضالت مازاد 

در كنار روستا ها و همچنين در هم  افزايش فقر و شرايط نامساعد زندگي، بيکاری، تراكم جمعيتي باال منجمله

 ت اجتماعي را در بر داشته است.ريختگي فرهنگي جديد و تعارضا

از نگاه كسب و كار  مردم محلي در منطقه عسلويه بيشتر به روستا ها و شهر های خدماتي تبديل شده اند كه نياز 

های روزمره ای مهاجران را تامين ميکنند. در مصاحبه هايي كه با كسبه بومي و مغازه داران خرده پا صورت 

های نفت و گاز و پتروشيمي قرار است كه در داخل كمپ ها سوپر ماركت  گرفت آنها مي گفتند كه  شركت

هايي راه اندازی كنند كه اين كار كسبه خرده پای محلي را نگران كرده است،  كه اين حداقل در آمد و معيشت 

 آنان نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و مغازه های محلي آنان ديگر كارآيي فعلي را نخواهد داشت.

سرمايه گذاری های در منطقه از سوی غير بومي صورت گرفته است  و از شهرستان هايي مثل تبريز ،   عمده

 به آنجا آمده اند و به كسب و كار مشغول شده اند. شمالاردبيل، سنندج، شيراز، خرم آباد و 

اهل آذربايجان در يك از اين مصاحبه با مغازه داری كه پيراهن های فرم شركت های نفتي را مي فروخت كه 

بود مي گفت اين لباس ها را ما به كشور چين سفارش مي دهيم و به آنان مي گوييم كه اسم توليد دوخت 

 خودمان)ايران( را روی آنان درج كنند و آنگاه به شركت نفت و گاز مي فروشيم.

عيشت آنان را همه شواهد حاكي از آن است كه ورود و استقرار شركت های نفت و گاز شغل های سنتي و م

تحت تاثير قرار داده است و در اكثر مواقع معيشت سنتي آنان از بين برده است  و شغل مناسب و با منزلتي 

شيراز جايگزين آن  نشده است حتي مواردی هم مشاهده شد كه خود بوميان به شهر های ديگر مانند بوشهر و 

 احداث پي در شناخته مي شودجوان ولوژيکي عنوان پديده هجوم اكمهاجرت كرده اند.اين مسئله كه با 

 سکونت خود كار محل مجاورت در مايلند كه كارگراني هجوم طريق از و ميگردد ايجاد تاسيسات صنعتي

 در صنعتي موسسات وسعت و تعداد افزايش با كه شود مي بحراني زماني وضعيت اين. ميگيرد شکل باشند داشته

 را خود مسکوني محل شده، ايجاد مشکالت و ها آلودگي انواع فشار تحت محلي و بومي ساكنين منطقه، آن
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اجتماعي  های آسيب و تغيير 1نمايد. اشغال صنعتي تاسيسات يا و كارگری های گروه را آن جای و نموده ترک

 .(1370 روشه)  دانست اين پديده از ناشي های پيامد مهمترين جمله از توان مي را و حتي سياسي

 پيامدهای حضور مهاجرين در منطقه عسلويهتحليل آثار و 

 

 آثار حضور مهاجرين بر فرهنگ مردم بومی

به زبان عربي و با لهجه های محلي صحبت مي كنند .آداب و رسوم محلي مردم  منطقه عسلويه تقريباً بوميان 

 دارد.  آنانمانند ديگر نقاط كشور ريشه در فرهنگ عسلويه به 

موجود مانند اعراب بني مالك ) شافعي مذهب( شيخ الحرم، بني تيم آل نصور، در وجودتنوع قومي و قبيله ای 

 گذشته در روستاهای دهنو و اخند )منطقه عسلويه( يهودياني ساكن بودند كه پس از تشکيل رژيم اشغال گر

اری به صهيونيستي به اسرائيل مهاجرت كردند و در آنجا ساكن شدند. همچنين تنوع قومي و فرهنگي مهاجران ك

منطقه عسلويه كه در كنار هم تا كنون بدون درگيری و تعارضات نسبت به هم جزوء معدودی مناطق كشور 

 است كه همگي در كنار هم و با مسالمت با هم به زندگي خود ادامه مي دهند.

 م بر اساس مذهب و اعتقادات، شرايط اقليمي، نوع معيشت و آداب و رسوان بومي عسلويه نوع پوشش مردم

لباس سفيد رنگ و جوانان در مناسبات های محلي معموال از لباس محلي شامل مردان  پوشش متفاوت است. 
اما بر اساس مشاهدات در رفت و آمد به ادارات معموال لباس غير محلي مي  و چفيه استفاده مي كننددشداشه 2

پوشند و زنان در مقايسه با مردان با پايبندی بيشتری به حفظ پوشش و بقای لباس های محلي و آداب و رسوم 

 سنتي خود كوشيده اند.

روی لباس خود مي معموال و رفت و آمد های شهری  عبا واژه عربي است كه زنان منطقه برای بيرون رفتن 

 پوشند .

عبا  ييکنوع عبا وجود دارد  2معموال قيمت آن گران است برای زنان  عبا فقط از پارچه سياه دوخته مي شود و

 عبا زن را كامال مي پوشاند.كه  ،روی سر وعبای روی كتف

                                                           
1
 Gist and  others , 1977-2013. 

2
 dishdasha 
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ر مي رسد و روی سر و نوعي روسری است كه مانند مقنعه مدارس دايره شکل است اما از پشت تا كم “مخنك“ 

آخر آن گل كاری شده است كه مختص دختران مي باشد.از گذشته روايت مي شودكه دختران بطوله های 

)نقاب (بلند مي پوشيدند كه با بطوله زنان فرق مي كرده است و وقتي ازدواج مي كردنند بطوله خود را عوض 

 .مي كردند

ه بر صورت خود مي نهند تا از دختران تشخيص داده شوند و يا برقع، پوششي است كه زنان اين منطق 1بطوله

.از نوع بطوله ای كه زنان استفاده مي كنند مي توان  هرچه سن آنها باالتر رود، پوشش صورت آنها بيشتر مي شود

 .محل جغرافيايي زندگي آنها را تشخيص داد 

ر برعهده داشتند. والدين پسر، هر دختری گذشته نه چندان دور پدر و مادر بزرگترين نقش را در ازدواج پسدر 

 را كه مي پسنديدند برای وی برمي گزيدند و با جمعي از بزرگان محل به خواستگاری دختر مي رفتند.

رضايت والدين دختر از داماد در خانواده عروس كفايت مي كرد و دختر تنها از موضوع خواستگاری مطلع مي 

و عروس و داماد حق نداشتند در فاصله  اج را والدين او بازی مي كردندشد و نقش تعيين كننده در قبول ازدو

بين عقد و عروسي كه مدت آن حداكثر يکماه به طول مي انجاميد همديگر را ببينند اما امروزه در گذر زمان و 

( كه در بين تغييراتي كه با ورود ارتباطات و شبکه های اجتماعي ) واتس آپ، تلگرام، وايبر، اينستاگرام  و ... 

بوميان عسلويه رواج دارد باعث آن شده است كه اين آداب و رسوم بويژه نزد زناني كه درس خوانده  و 

 دانشگاهي به حساب مي آيند كم رنگ شده است و در بعضي مواقع دچار تغييراتي در اين رسوم گرديده است. 

د كه از شکل آن مي توان ننقاب متفاوتي دارزنان  كشورهای حاشيه خليج فارس همچنين  و  يجنوب اطقمندر    

زنان خانه   اكثرابه دو زبان فارسي و عربي حرف مي زنند.  عسلويهمنطقه زندگي زنان را متوجه شد. زنان بومي 

معموالً تمام روزهايشان را در خانه و با شرايط موجود  دار هستند، زود ازدواج مي كنند و زود بچه دار مي شوند

 انند.مي گذر

مساله  ،يکي از زنان بومي اين منطقهشوهران آنان است اصلي زنان بومي ازدواج های متعدد و نگراني  دلهره

كمي سخت تر مي داند و با اين وجود هنوز هم در ميان مردم بومي نسبت به قبل  چندهمسری را در حال حاضر 

م همسرش طالق بگيرد يا ديگر نمي تواند تعدد زوجات رايج است. اگر اينجا زن جواني به دليل ازدواج دو

وجود بناچار ترجيح مي دهند ازدواج كند يا بايد همسر مرد بسيار پيرتر از خودش شود. به همين دليل زنان بومي 

 و با اين مسئله به نوعي كنار بيايند. همسر دوم و سوم را قبول كنند

                                                           
1
 BATTOOLAH  
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ورود صنايع و مهاجران اشاره داشت. در مصاحبه با ايشان يکي از زنان بومي منطقه از زاويه ايي متفاوت به بحث 

او معتقد بود عليرغم اينکه ورود صنايع و مهاجران پيامد های منفي مختلف منجمله )آلودگي هوا و بيماری های 

نظير سقط جنين و ... ( داشته كه سالمت آنان را به خطر انداخته است؛ اما تاثير مثبت و حائز اهميت برای زنان 

 1نطقه اين است  كه رفتار شوهرانشان نسبت به قبل بهتر شده است.م

روستاهای عسلويه بر اساس ساختار نظام شيخي اداره مي شود  و هر روستا را شيخي است كه مورد احترام مردم 

در هست و روستا را اداره ميکند. در هر روستا  يك كدخدا وجود داردكه نماينده شيخ منطقه است و همچنين 

 روستا  يك قلعه هم وجود دارد كه محل استقرار كدخدا و فرمانداران و ريش سفيدان محلي هست.  هر

در كنار همه اينها طي مصاحبه های انجام شده نگارنده با مردمان بومي اين محل صورت گرفت، اهميت درخت 

ه از قداست بااليي نخل در بين مردمان بومي مناطق جنوبي كشور منجمله  عسلويه يکي از منابع مقدس ك

برخوردار بوده است حکايت دارد بسياری از مناطق شهری مانند نخل تقي، نخل غانم و نخل بستانو و بساتين، 

دارای نخلستان های بزرگ بوده است  به خاطر تغيير كاربری  و باال رفتن قيمت زمين نخل يك به يك قرباني 

ي قطع نخل جايگاهي نداشته حتي از لحاظ حقوقي طبق در فرهنگ جامعه بوممي شوند اين درحالي است كه 

قانون مجازات اسالمي ، هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد  685ماده 

و در خيلي از مواقع دادستان مي تواند به عنوان  .يا قطع كند، به سه تا شش ماه حبس يا جزای نقدی محکوم خواهد شد

 مدعي العموم وارد عمل شود.

اين در حالي است كه به گفته ريش سفيدان محلي اهميت اين درخت در ميان مردمان بومي پس از ورود صنعت 

 است. 2رو به كاهش گذاشته است و شاهد اين مدعا نيز قطع درختان نخل و فروش پنير نخل

ن حاكميت ارزش ها و باور های ديني و مذهبي از گذشته های دور باور های ديني و مذهبي از عالوه بر اي

جايگاه بسيار بااليي در نزد مردم عسلويه داشته و اثرات آن در رفتارها مردم بومي برجسته است و وجود مساجد 

 ر نزد مردم متجلي است. فراوان با معماری های سنتي و مشاركت گسترده مردم در انجام فرضيه های ديني د

                                                           
ت و مهاجران گفته است و اين خانم از زاويه متفاوت اين را بيان داشته عناشي از پيامد های منفي ورود صن های ميان زنان بوده كه اغلب شاهد بحث و جدل 1

 باشد. همچنين الزم به ذكر است كه فايل صوتي مصاحبه فوق كه توسط نگارنده تهيه شده است، موجود مي است.

2
شفا بخش است که درگذشته به اندازه ای مقدس تلقی می شده که فروش آن به غیر به مثابه مثله کردن جسد مرده بوده است.  پنیر نخل ماده ای  

تلقی کردن درخت خرما گرفته می شود، و از آنجایی که استخراج پنیر نخل که همان مغز درخت خرما است با « نفر»این دیدگاه از اعتقاد به 

 باشد، ....نابودی درخت همراه می 
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از لحاظ تاريخي همواره شيوخ به عنوان رهبران محلي محسوب مي شدند و حال در منطقه عسلويه با ورود 

صنعت نفت و گاز و تاسيس شوراهای اسالمي اين ويژگي تغيير پيدا كرده و قدرت ريش سفيدان در حل امور 

نون نقش ريش سفيدان و در ميان آنها رهبران ديني و اجتماعي كاسته شده است اما هنوز بين نرفته است. اك

امامان جمعه بيشتر به مسائل ديني و فريضه ای مي گذرد و به نظر ميرسد ريش سفيدان به حاشيه رفته اند اما هنوز 

 1هم مورد احترام و اعتماد مردم محلي هستند و در رفع اختالف محلي هنوز حرف اول را ميزنند.

   2ي تحقيقات تحليلي به عمل آمده چنين به دست آمد كه تحمل و تاب آوریشايان ذكر است كه ط

Community Conservation Resilience آلودگي و مسائل مرتبط با آن امروزه به يکي از فاكتورهای

 هويتي مردمان اين منطقه بدل گشته است.

تريبون های نماز جمعه اهل تسنن  اما از طرفي ديگر نقش امامان جماعت، تقويت شده است شاهد آن هستيم در

و همچنين اهل تشيع هر جمعه در خطبه های آن به مسائل روز  و اجتماعي مانند بحث آلودگي و سالمت و  

محيط زيست توسط هر دو امامان جمعه پرداخته مي شود  و اين يکي از مباحث روز كه به واسطه آلودگي های 

اجتماعي كشيده شده است كه قابل تقدير است و گوش بزنگي صنايع نفت و گاز است كه به مسائل روز  

 مسئوالن و تصميم گيران را مي طلبد.

 نگرش مسئولین محلی در خصوص مهاجرت و پیامدهاي توسعه صنعت نفت 

 حجت السالم بدری امام جمعه تشيع عسلويه:

ا برای زندگي مردم بومي تاسيسات پارس جنوبي هرچند برای كشور در آمد هنگفتي فراهم كرده اما شرايط ر

دشوار و سخت كرده و سالمت آنان  را به خطر انداخته است. مسئوالن شركت ها و تاسيسات نفت و گاز قدری 

هم به فکر سالمتي مردم باشند. واقعا سالمتي مردم عسلويه در خطر است و مردم در معرض بيماری های مختلف 

 زايش اني بيماريها مانند بيماری های پوستي هستيم.ناظهور قرار دارند كه روز به روز در حال اف

                                                           
1
مد، تغییر نقش ریش سفیدان این منطقه بود؛ بدین ترتیب که این افراد که در آبه دست  و در خالل مصاحبه ها ته ای که در این مطالعاتنک  

آمد که گذشته مرجع تمام مسائل و اختالفات مردمان بومی منطقه محسوب می شدند، با کمی مسامحه رقیبی به نام شوراها در کنارشان بوجود 

 .حل مسائل مردمان این منطقه می شدهمین امر باعث کمرنگ تر شدن نقش همه جانبه آنها در 

2
 Resilience 

ا این مفهوم که به تازگی در ادبیات مردمان بومی وارد شده است در معنای واقعی کلمه شاید بتوان به بازگشت پذیری و کشانی ترجمه کرد و ی

ظرفیت احیاء سریع در  -2قابلیت یک ماده یا شئی در بازگشت به حالت اولیه اش -1بصورت زیر تعریف کرد به عبارتی دیگر می توان آنرا

اکولوژیک برای تغییر، از نو سازمان یافتن، و افزایش ظرفیت برای سازگاری با  -مقابله با شرایط سخت محیطی. قابلیت یک نظام اجتماعی

 ا و عملکرد های اصلی خود را حفظ کند. مزاحمت های محیطی است، بنحوی که ساختار ه
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امام جمعه موقت عسلويه ادامه داد: از وقتي عسلويه شهرستان شده است، ما كه كاری در راستای توسعه عسلويه 

حاضرند در منطقه آيا مسئوالن  با اين شرايط موجود عسلويه  نديديم؛ شهرستان شده اما چيزی تغيير نکرده است

 زندگي كنند.عسلويه 

وی با بيان اينکه مردم سه ماه است كه آب درست و حسابي ندارند، افزود: بايد داد بزنيم و فرياد بزنيم كه چرا به 

بينيم و همه چيز در حد شعار است، تالش كنيد آبروی نظام را  ما عمل نمي ،رسيد؛ استاندار محترم داد مردم نمي

 .حفظ كنيد و به داد مردم برسيد

 راهيم محمدی امام جمعه اهل تسنن عسلويه:شيخ اب

در منطقه عسلويه از هوای پاک و محيط پاک و فضای پاک محروم هستيم با وجود اينکه سهم بزرگ درآمد ما 

كشور از همين منطقه ميباشد ولي متأسفانه نگاهي به مردم منطقه نميشود مردم اين شهرستان به مرگ تدريجي 

مختلف در بين زنان و مردان و كودكان كه در گذشته سابقه نداشته بود و كال  محکوم شدند، وجود بيماريهای

به سبب آلودگي و استنشاق دودهای گاز و پتروشيمي ميباشد، به هدر رفتن گاز و تبديل آن به دود لطمه ای به 

 . اقتصاد كشور و باعث شيوع بيماريهای متعدد و مرگ مردم ميشود

رسد كه  عالوه بر آلودگي هوا و انتشار گازهای سمي در محيط،  متر مي 70ش از ارتفاع فلرها در منطقه به بي

گويند ما ديگر به اين صداهای ناهنجار دائمي  كنند، مردم محلي مي آلودگي صوتي بسيار بااليي هم ايجاد مي

 ايم.  عادت كرده
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 هاي اجتماعی در منطقه عسلويه مهاجرت و آسیب

غير بومي با فرهنگ ها مختلف در يك محدوده زماني كوتاه مدت بر جامعه محلي  ورود تعداد زيادی از افراد

تاثير فراواني داشته است چون بحث و موضوع تاثير مهاجران با جامعه محلي است سعي شده است كه با موضوع 

 مهاجران بيشتر مسائل و موضوعاتي مطرح باشد . مهاجران را مي شود حداقل به دو دسته تقسيم كرد: 

كارگراني كه از بيرون از منطقه وارد شده اند و در پروژه های نفت و گاز مشغول بکار شده اند اين كارگران  -1

برخي  از آسيب های اجتماعي در منطقه بين كارگران  شيوع داده اند و اين به علت شرايط سخت كاری، دوری 

خدر به خاطر شرايط خاص جغرافيايي منطقه از خانواده، فقدان امکانات تفريحي و سهولت دسترسي به مواد م

 مي باشد.

مهاجراني كه بصورت انفرادی و خصوصي در قالب اصناف در سطح شهر و پاساژها و مراكز خريد مشغول   -2

 به فعاليت اقتصادی هستند.  

در جامعه روابط بوميان در كل با غير بوميان بسيار محدود بوده يکي از داليل آن تعصبات مذهبي و خانوادگي 

محلي است و روابط عموما منحصر به مردان و آن هم بيشتر بر اساس روابط اقتصادی است. البته تعامل مردم 

محلي با مهاجران و غير بوميان تغييراتي روی داده است كه در اوايل مردم بومي نسبت به مهاجران و غير بومي ها 

ای خشونت آميزی با غير بوميان  توسط جوانان بومي صورت بسيار بدبين بوده اند و حتي در برخي موارد رفتار ه

 گرفته است. 

اما به مرور زمان رفته رفته از بدبيني ها  و برداشت های منفي در بين جوانان بومي كاسته شده است. اما هيچوقت 

 از بار نگراني و احساس امنيت آنها كاسته نشده است.

اثر مهاجرت اقوام مختلف و تغيير در پوشش خوراک و حتي زبان تغيير در جلوه های مختلف فرهنگ محلي در 

البته جامعه محلي به گفته يکي از ريش سفيدان سعي را بر آن گذاشته اند كه از فرهنگ خود در مقابل با 

 فرهنگ های ديگر حفاظت و در بخش هايي اگر از بين رفته است راه احيا ی آن را در پيش گرفته اند.

رار صنعت نفت و گاز  وضعيت اقتصادی آنان بهتر شده است و همچنين ارتقاء فرهنگي نيز بدون شك با استق

 صورت پذيرفته است. 

در سال های اخير نام عسلويه بعنوان پايتخت انرژی نام گذاری شده است و در سراسر جهان شناخته شده است و 

ه تا مردم محلي يك نوع حس هويتي پيدا انعکاس نام عسلويه در رسانه و مطبوعات ملي و بين المللي سبب شد

 كنند و سطح اعتماد به نفس مردم افزايش قابل توجهي داشته است.
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بر خالف بسياری از مناطق مرزی و حاشيه ای كشور، در اين منطقه شاهد مهاجرت جوانان به مراكز استان يا 

 كشور نيستيم اغلب جوانان تمايل زيادی برای اقامت در منطقه دارند.

است. بر شده به بررسي چرايي آسيب پذيری كارگران صنعتي در منطقه عسلويه پرداخته  شده ات انجامتحقيقيکي از  در

اساس نتايج آن تركيب متغيرهايي مانند كار سخت، محروميت، عدم امنيت شغلي، دوری از خانواده، گسستن از 

ناشي از متغيرهايي مانند سن، وضعيت خانوادگي،  هنجارهای اجتماعي و حاكميت اين عوامل بر كارگران و تفاوت های

شود كه حاوی وسوسه قوی برای درگيرشدن در  تحصيالت و فرهنگ قومي منجر به شکل گيری فضای فرهنگي مي

 1شود. اخالقي مي ضد پر خطر و اجتماعي و   فرصت های ضد

يمي يك از مشکالت ما، زوج های جوان گلوگاه اصلي در صنعت نفت، منابع انساني است، شايد باور نکنيد در پتروش

سال پس از ازدواج نارضايتي ها در  4يا  3هستند از آنجا كه مناطق جنوبي، امکانات تفريحي و كافي را ندارند، يعد از 

 2خانواده های آنان مشهود مي شود.

اد مي كند اختالف های در كل دوری از خانواده  مشکالت بسياری زيادی را برای كاركنان و خانواده های آنان ايج

خانوادگي دامن زده مي شود، فاصله بين افراد خانواده زياد مي شود و احساس بدبيني و در بعضي مواقع دچار شکاكيت 

ها در بين زن و مرد خانواده نسبت به هم و همچنين فشار های جنسي افزون شده است كه باعث معضالت اجتماعي و 

از اين موارد مي تواند اگر بصورت عميق به آنها پرداخته شود اليه های ناآشکار آن بهداشتي گرديده است كه در كدام 

 پيدا و ظاهر گردد. 

 يکي از مهندسين نفت و گاز در رابطه با همسرش مي گويد: 

من اصال تمايل پيدا ندارم با همسرم در تهران تماس تلفني برقرار كنم. اين تماسهای تلفني عموما تبديل به جنگ 

ب و ناراحتي مي شود و ترجيح مي دهم كه كمتر تماس بگيرم. دوری از خانواده بسيار سخت است و اينجا هم اعصا

كسي حاضر نمي شود خانواده اش را بياورد چند تن از همکاران زن و بچه هايشان را همراه خود آورده اند اما حوصله 

بيه است تا محل زندگي و بعد از مدتي راهي تهران و يا شهر خانواده سر رفته و و گفته اند اينجا بيشتر به بازداشتگاه ش

 های محل زندگي خود شده اند. 

 در اينجا صحبت های يکي از زناني را كه شوهرش در عسلويه مشغول بکار است را مي آورم:

                                                           
1
 خبرگزاری تسنیم، بخش اجتماعی 

2
 منصور معظمی  
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ه خانه بسيار هفته  در عسلويه است و دو هفته هم در تهران. وقتي مي آيد ب 2شوهرم در عسلويه مشغول به كار است  "

خسته و عصبي است حتي حوصله ندارد با بچه ها مصاحبت كند و روزهای اول مرتب مي خوابد و چند روزی هم برای 

روز بسيار زود  14خريد و كارهای اداری سپری مي شود  همچنين از عدم توجه خانواده به خودش نيز گله مند مي شود 

از من مي مانم و مسئوليت بچه داری و زندگي  و درس و خانه داری. در سپری مي شود و باز دوباره راهي مي شود و ب

روز در  21كنم  هم او و هم خانواده زندگي موقتي داريم. حتي بعضي از همکاران شوهرم   كل خودم هم فکر مي

كوچك از  عسلويه هستند و يك هفته در خانه. كار های خانواده آنان نسبت به من به مراتب سخت تر  است و بچه های

بعد روحي و رواني آسيب های زيادی را مي بينند كه اين را با پول و حقوق باال نمي توان جبران كرد به نظرم شوهرم 

نيز از سالمت جسمي و  روحي از اوضاع خوبي برخور دار نيست و مرتب كه با تلفن در تماس هستيم نگران بچه ها و 

 "پيش بيايد. خانواده است كه در نبود خودش مبادا مشکلي

قبل از ورود صنعت و تاسيسات عظيم نفتي مردمان محلي از ارتباط های اجتماعي كمتری برخوردار بوده اند و بيشتر 

هيچ  1382رفت آمد ها بين بوشهر و شيراز بود و اين رفت و آمد ها اكثرا برای درمان و بيماری ها بود و تا قبل از سال 

نفر پسر بودند كه به كنگان مي  2نگان دانشگاه بود و از بچه های عسلويه فقطدانشگاهي وجود نداشت و فقط در ك

رفتند و از عسلويه هيچ دختری دانشگاه نرفته بود.  زنان خانه دار تفريحي نداشتند و فقط زندگي شان شوهر داری و بچه 

اين به دليل مراوده های ايجاد شده رفتار شوهرهايمان نسبت ما بهتر شده است و به نظرم  82داری بود. اما بعد از سال 

  1بين بوميان و شکلگيری ارتباط بين  آنها كارمندان و مهندسين  مهاجر اتفاق افتاده باشد.

پيشرفت های اقتصادی و رفاهي بدون توجه مسائل فرهنگي و بافت خاص اجتماعي و ديگر زير ساخت های توسعه 

هاجرت افراد مختلف با فرهنگ ها ی مختلف و با سبك زندگي پيشرفتي تك بعدی و ناقص خواهد بود. حضور  و م

متنوع در حريم آنان تغييراتي را به همراه داشته است و اين تغييرات مشکالت اجتماعي به لحاظ فرهنگي به دنبال خواهد 

تفاق نخواهد داشت و تغيير الگو ها و شيوه های زندگي متناسب  با سرعت توسعه ای نامتوازن كه در منطقه حاكم است ا

افتاد. آنچه كه مسلم است تعامل و همزيستي مردم بومي منطقه با شرايط ناگوار اقليمي و دلبستگي به سرزمين آبا 

اجدادی، آداب و رسوم و ساير خصوصيات رفتاری و اخالقي و فرهنگي در مواجهه با جريان نو فرهنگي و تعامالت 

دچار سراسيمه گي و يا سر در گمي هويتي شده است. از اين رو برای  مختلف با هجوم نيروی مهاجر به منطقه آنان را

حظ هويت مردمان بومي ارائه تعريف جديدی از هويت مبتني بر تمامي جوانب توسعه بايد با ابزار های فرهنگي مناسب 

 انجام و مانع از تعارض و دوگانگي هويت آنان شود.  

 

يفت های شب و نوبت های سنگين و طاقت فرسا كار مي كنند بيشتر در بر اساس مشاهدات از عسلويه افرادی كه در ش

 معرض ابتال به مواد مخدر و معتاد شدن هستند و عالوه بر آن استرس كاركنان اقماری نيز بر اين مطلب صادق است.

                                                           
1
 برگرفته از مصاحبه با زنان شهری عسلویه 
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مخدر  توجيه كننده مصرف موادتواند  باال بودن سطح استرسهای شغلي در ميان پرسنل، كارگران و كارمندان مي

تواند  های شغلي و دستمزدهای پايين ازديگر عواملي است كه مي در ميان اين افراد باشند. همچنين نارضايتي

 .منجر به مصرف مواد مخدر در ميان اين گروه گردد سطح ناراحتي و تنش را در پرسنل افزايش داده و

منجمله  های كاری سنل در محيطتواند باعث افزايش مصرف موادمخدر در ميان پر مجموعه اين عوامل مي

 د.شوصنعتي   محيط های كاری

ايشان بر حضور فعال دستگاه ها و مسئولين منطقه عسلويه برای چاره انديشي و رسيدگي به مسئله اعتياد  

كاركنان و پرسنل كاری نيازمند حمايت ورود وزارت تعاون، وزارت بهداشت، وزارت صنعت معدن و  تجارت 

 دارند.  بر اين مسئله را

ها و  اكيد بر اهميت توجه به موضوع پيشگيری در ايران وجهان اظهار كرد: كاهش سطح فشارو همچنين ت 

تواند در  های كاری و جلوگيری از گرانباری كار و قرار دادن كار زياد بر عهده كارگر مي ها در محيط استرس

 . اين زمينه موثر باشد

مثبت و اميد بخش به عنوان اقدامي پيشگيرانه دركنار اقدامات  ، حركت به سمت ايجاد محيطهای كاری شاد

تواند در كاهش ميزان مصرف مواد مخدر در محيطهای كاری موثر  مربوط به درمان افراد مصرف كننده مي

 1.باشد

درصد است. اين  21بر اساس شيوع شناسي كه تا كنون انجام شده است نرخ شيوع اعتياد در محيط های صنعتي 

ی است كه در حوزه صنعت با يد برآن توجه جدی داشت. چرا كه مواد مخدر همه اقشار را هدف قرار خطر

 2داده است.

البته با دانشگاهي شدن  رشته مبارزه با مواد مخدر در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا شاهد روند  كاهش و 

 د. پيشگيری از شيوع مواد مخدر در حوزه های صنعتي هستيم يا خواهيم بو

جوامع بومي توسعه نفت و گاز در عسلويه، اغلب با تغيير در هنجارهای اجتماعي و فرهنگي موجود روبرو مي 

شوند. اين تغييرات گاهي با افزايش اعتياد و بيماريها روبرو بوده است و گاهي هم باعث كاهش اين آسيب ها 

رک فرهنگي و اجتماعي، مثبت و شده است و از طرفي استقرار تاسيسات نفت و گاز باعث پيوند های مشت

 همچنين باعث كاهش آسيب ها شده است.   

                                                           
1
 روانشناس و مدیرکل پیشین درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدرفرید براتی، 

2
 علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر  
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 آثار امنیتی مهاجرت در منطقه

قبل از ورود صنايع نفت و گاز مردم منطقه از امنيت بااليي برخوردار بوده اند و امروزه با ورود صنعت و 

همچنين مهاجران مختلف با فرهنگ های متنوع باعث شده اند كه منطقه از امنيت مناسبي با اين حجم گسترده 

 پروژه وجود نداشته باشد. 

ن در شهر كم رنگ شود و ديگر آنکه حس امنيت برای آنان از حضور مهاجران باعث شده كه رفت و آمد زنا

بين رفته است و مجبورند كه بيشتر اوقات خود را در خانه ها سپری كنند كه اين خانه نشيني در بين زنان و 

 دختران جوان باعث پيدايش بيماری  افسردگي در بين آنان شده است. 

واميس مردم، گسترش وسيع اعتياد، فحشا، زور گيری و عمده نگراني های  جامعه محلي  از هتك حرمت ن

دزدی است. طبيعي است كه منطقه عسلويه بنا به صحبت های افراد محلي قبل از ورود صنعت نفت و گاز نرخ 

آسيب های اجتماعي بسيار پايين بوده است نا امني اجتماعي در پايين ترين سطح قرار داشته و ارتباط اجتماعي بر 

ت اجتماعي و فرهنگي جامعه استوار بوده در سال های اخير عالوه بر مسئله اعتياد  خريد و فروش و پايه مناسبا

مصرف  مشروبات الکلي كه در منطقه رو به افزايش است و با ورود و سيل كارگران  و مهاجران غيربومي و 

نين فقدان كنترل همچنين كاركنان و كارگران و مهندسان شركت های خارجي و فشار های رواني و همچ

 خانواده باعث شده كه كارگران تمايل بيشتری به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلي پيدا كنند.

و البته فحشا نيز از آسيب های اجتماعي است كه در منطقه عسلويه و محيط های صنعتي شکل مي گيرد به دليل 

 فراهم است.  اينکه دور از خانواده هستند فضا برای انجام كارهای اينچنيني

خريد فروش مواد مخدر و معضل اعتياد عموميت دارد و بعد از آن دزدی و سرقت و زورگيری و مصرف 

 مشروبات الکلي جزو پيامدهای اجتماعي بعد از ورود مهاجران و صنعت به منطقه مي باشد.  

طراف به منطقه آمده اند كه مهاجريني از كشور های پاكستان و سيستان و بلوچستان و كشور های اعالوه بر آن  

بيشتر آنان را  دختران و زنان كه  به ظاهر در قالب تکدی گری با مركزيت در سه راه عسلويه مشغول كار 

گدايي هستند اما در واقعيت اين اكثر اين افراد توزيع كنده مواد مخدر مي باشند كه مشتريان آنان هم افراد غير 

  بومي هستند.  

رف مواد مخدر بين مهاجران در منطقه رفتار های پر خطری را شاهد هستيم كه باعث بروز امروزه در اثر مص

كيلومتری آن  50كه در عسلويه سرعت آن بسيار پايين است اما در شده  بيماری اجتماعي مانند ايدز 

 يعني)دشتستان( حکايت از آمار باالی ايدز به ميان مي آيد.
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در  اذعان داشت در شهرستان دشتستان  HIVمبتال به در ارتباط با آمار بيماران  ين بهداشتيمسئول يکي از

نفر زن را شامل  12نفر مرد و  110نفر بوده كه  122شهرستان دشتستان تا مهر ماه امسال تعداد بيماران آلوده 

 .نفر فوت شده كه يك مورد آن زن است 46شوند و از اين تعداد  مي

ای انتقال و پيشگيری اين بيماری نيز گفت: در ايران بيشترين راه انتقال از تزريق ه وی در ارتباط با راه

نشده نيز رو به افزايش  های اخير گرايش به روابط جنسي كنترل های آلوده است كه متاسفانه در سال سرنگ

 ) محمد رضايي مسئول شبکه بهداشت دشتستان(  .است

تر  در كشور افزايش يافته و به عبارتي سن ابتال آهسته آهسته پايين  HIV ويروس های اخير ميزان ابتال به در سال

تر باشد، كشور در معرض خطر بيشتر است. از سوی ديگر تعداد زنان مبتال به  آمده است. هرچه سن ابتال پايين

ض خطر خصوص در دو سال اخير افزايش يافته است. هركشوری كه تعداد زنان مبتال در آن بيشتر باشد، در معر

  1بيشتری است؛

جوامع بومي كه در كنار پتروشيمي ها  و مخازن و حفاری نفت و گاز، نرخ بااليي از بيماريهای روحي و رواني 

و استرس و افسردگي را  نسبت به كاركنان در ديگر بخش ها را دارند. البته هنوز  دقيق نمي توان اين بيماری ها 

 .  را ثابت كرد

 

 ربنايی و مهاجرتامکانات رفاهی و زي

ورود صنعت به منطقه عسلويه سبب بهبود آموزش، امکانات و اوقات فراغت، باال بردن سطح دانش و توانايي 

مردم بومي و رضايت اجتماعي را برآورده نکرده است. به هنگام ساخت تاسيسات نفت و گاز و پتروشيمي ها به 

هری پتانسيل جذب نيروی كار فراوان را دارد يا ندارد، اين واقعيت كه آيا منطقه ای كوچك و فاقد امکانات ش

توجهي نشده است. و از سوی ديگر ورود كارگران غير بومي و باال رفتن جمعيت ساكن در منطقه سبب گران 

شدن مسکن و بقيه اقالم هزينه زندگي شده است و عالوه بر آن بار اجتماعي و اقتصادی زيادی به منطقه تحميل 

 چ تغييری در ساختار امکانات و توسعه انساني منطقه ايجاد نشده است.شده است كه هي

از طرفي ديگر سيل مهاجرت كارگران مجرد با فرهنگ های مختلف و نبود امکانات و برنامه ريزی جهت انتقال 

خانواده های كاركنان و كارگران  متاهل نيز به بحران های اجتماعي موجود  و عالوه برآن فقدان امکانات 

                                                           
1
 س اداره ایدز وزارت بهداشتییعباس صداقت ر 
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شهری در منطقه عسلويه سبب شده است كاركنان وزارت نفت منطقه عسلويه را جای مناسبي برای زندگي 

ندانند  انتقال خانواده كاركنان به منطقه كه از حداقل امکانات شهری به دور است كاری دشوار است  در 

واني ، فقدان امکانات صورت انتقال خانواده ها دير يا زود شاهد مشکالت ناشي از بحران های روحي و ر

 گذران زندگي سالم ، كمبود ارتباطات اجتماعي و ... روبرو خواهند شد و معضالت را دو چندان خواهد كرد.

در كل هزينه احداث امکانات رفاهي و بهبود فضای شهری و روستايي و گسترش فضا های آموزشي و تفريحي 

ي شده بسيار اندک است اصال قابل مقايسه نيست اما بي در مقابل هزينه های احداث يکي از ده ها واحد طراح

توجهي به رفاه محلي و ميزان رضايت مندی از زندگي را برای بوميان منطقه و حتي كاركنان غير بومي را 

 كاهش داده است و پای در دل هر گروه كاری كه مي نشيني همه ناراضي اند. 

 آثار حضور مهاجران بر توسعه محلی

ي بايد از درون جامعه و بر اساس شرايط و نياز ها و مشکالت آن و بر اساس توانمندی های توسعه محلي م

 جامعه شکل بگيرد. 

طرح جامع توسعه اكوسيستم و فضای سبز در منطقه عسلويه در حال انجام و پيگيری است منتها اين توسعه 

ی پارس شکل گرفته است و جامعه فضای سبز در داخل فنس مجموعه وزارت نفت و منطقه ويژه اقتصادی انرژ

بومي از اين نعمت توسعه پايداری بي بهره بوده است. و در مواقعي خود جامعه بومي با كاشت و توسعه درخت 

های حرا در منطقه خليج نايبند را انجام داده است چرا كه به گفته محلي ها خليج نايبند خط قرمز جامعه محلي 

خود را دادند و بجای اش آلودگي و معضالت زيست محيطي را دريافت است آنان معتقدند كه زمين های 

در صد از قانون اساسي يعني  20كردند. بقول يك از محلي ها ما در زمان تاسيس مجموعه نفت و گاز حتي 

 اصل پنجاهم را رعايت مي كردند وضعيت فعلي ما بهتر بود.

 

 توسعه پايدار روستايی در منطقه عسلويه

در ابتدا قبل از توسعه پايدار روستايي  اشاره ايي به تعريف توسعه پايدار  بر اساس كميسيون جهاني محيط 

زيست و توسعه پايدار را  كه چنين تعريف كرده است: فرآيند تغييری كه استفاده از منابع،  هدايت سرمايه 

حال و آينده سازگار باشد. اين فرايند  گزاری ها، سمت كثيری توسعه تکنولوژيکي و تغيير نهادی با نيازهای

شامل سه بعد اقتصاد اجتماع و محيط زيست مي باشد كه اقتصاد رفاه بشری در آينده اصوال از طريق افزايش در 
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مصرف كاالها و خدمات شروع بکار كرده، حوزه محيط زيستي روی حفاظت از درستي و قابليت ارتجاعي 

زه اجتماعي روی توانگر كردن روابط بشری، رسيدن به آرزوهای سيستم های بومي متمركز مي شود، حو

 شخصي و گروهي و تحکيم ارزشها و سازمان ها تاكيد مي كند. 

آنچه كه توسعه پايدار مطرح مي كند استفاده بهينه از كليه منابع ) اعم از نيروی انساني، منابع طبيعي، منابع 

.( به منظور تامين رفاه نسل امروز و با حفظ توان محيطي برای توسعه تجديد پذير و تجديد ناپذير، منابع مالي و ..

و رفاه نسل های آينده مي باشد. آنچه كه در مجامع برنامه ريزی در كشورمان و در سطح جهان مطرح شده 

پتروشيمي  "، "معماری سبز"،  "صنايع سبز"است الگوهايي است كه نظرات را در قالب طرح های اجرايي مانند 

، "صنعت نفت و توسعه پايدار"، "پيشگيری به جای پااليش آلودگي ها"، "نگهداری و بهره برداری سبز"، "زسب

  1در مديريت سبز را نشان مي دهد.

كه به تاييد وزارت نفت رسيده است به ايجاد  "راهبرد توسعه پايدار بخش نفت"اين در حالي  است كه در سند 

ازدياد درآمد ارزی كشور، ايجاد رفاه اجتماعي،  -از مهاجرت جمعيت اشتغال در مناطق محروم و جلوگيری

ترويج فرهنگ بهينه سازی سوخت، بهبود  –حمايت از انرژی های نو  –بکارگيری فناوری جديد غير آالينده 

وضعيت هوا و محيط زيست ، كمك  به اجرای سياست های آمايش سرزمين در مناطق مختلف كشور به ويژه 

 است مد نظر اين راهبرد قرار گرفته است. 21كه از مصاديق بارز توسعه پايدار و دستور كار  مناطق محروم

های باتالقي،  ها، زمين ها، بيابان بسياری از مردمان بومي و ديگر جوامع محلي بر منابع طبيعي از قبيل جنگل

اين نکته از اصل دهم  2اند. متکي بودهای برای امرار معاش و حتي بقا  گيری به عنوان وسيله ها، مناطق ماهي آبراه

ريو و هنجارهای حقوق بشری مشخص است كه اين جوامع و افراد آن حق مشاركت در فرايندهای ی اعالميه

گيری نسبت به آن منافع را دارند. آنها ممکن است همچنين دارای حق اساسي نسبت به آن منافع باشند.  تصميم

حدی ست كه مردم و جوامع محلي دارای حق مشاركت هستند. اصل  آيد ميزان و موضوع مهمي كه پيش مي

و نيز   آن  به  وابسته  های محلي و جمعيت  سرزمين  بومي  يك  مردم» ريو اعالم مي كند كه : ی اعالميه 22

اند،  دههر كشور بنا ش  ها و عادات و سنت  تجربيات  براساس  كه مردمي  محلي  های و سازمان  ها و تشکيالت اتحاديه

  های و خواست  ، فرهنگ ها بايد انديشه دولت كنند. ايفا مي  بسيار مؤثری  و توسعه نقش  زيست  محيط  در خصوص

 3«سازند.  پايدار را فراهم  توسعه  تحقق  جهت  مشترک  همکاری  قرار دهند و زمينه  آنها را دريابند و مورد حمايت

                                                           
1
 رضا مکنون عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر 

2
. Human Development Report, op.cit, p 55. 

3
. The Rio Declaration, op. cit, Principle 22. 
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توسعه روستايي  "رابرت چمبرز "اقتصادی و اجتماعي نيست ازديدگاه توسعه روستايي مفهومي جدا از توسعه 

. توسعه روستايي بايد اين "راهبردی است برای توانمند ساختن گروه خاص از مردم شامل زنان و مردان فقير

ای گروه را وادار نمايد آنچه را مورد نياز خود و فرزندانشان است فراهم كنند و كمك كند به فقير ترين گروه ه

روستايي كه بتوانند از منافع توسعه روستايي حد اكثر استفاده را ببرند. در اينجا بحث فقر و  عدالت و ناعدالتي 

مطرح مي شود. عدالت داخل فنس و عدالت خارج فنس با گذشت نزديك به دو دهه از ورود صنعت نفت و 

شته است.  سرعت توسعه در صنعت نفت و گاز گاز  به عسلويه كه پيامد های مثبت و منفي را بر جامعه  محلي دا

 بيش تر از توسعه روستايي بوده است .

با ورود صنعت نفت و گاز و تغيير های كاربری ارضي فراوان در منطقه بوجود آمده است و  باعث فقيرتر شدن  

باشد و بر  سرزمين و تخريب آن  ، جامعه شده است توسعه در عسلويه بخشي از زندگي مردمان بومي آنجا مي

اثر اين توسعه حس تبعيض و نا عدالتي در آنها بيشتر شده است مردم منطقه به طور عيني تفاوت های بيشمار 

داخل فنس مجموعه نفت و گاز را مشاهده مي كنند تفاوت های رفاهي و امکانات ويژه ) اماكن ورزشي، رفاهي 

ای اجتماعي، گراني، ناامني و بيکاری و اختالل در و ... و در بيرون از فنس مشاهده آلودگي، افزايش آسيب ه

 كسب و كار آنان نصيب جامعه بومي شده است. 

"21دستور كار "تمامي اتفاقات عليرغم اين است كه در فصل بيست و ششم 
تحت عنوان تشخيص و تقويت  1

عات ايشان رابطه آمده است: مردم بومي و اجتما "در بخش اصول اقدام"نقش مردم بومي و اجتماعات ايشان 

ديرينه با سرزمين خويش دارند و در برنامه های اجرايي توسعه پايدار مي بايد  نقش مردم بومي و اجتماعات 

 محلي آنان از سوی دولت و صاحبان تاسيسات و صنايع نفت و گاز پذيرفته شود.

با همت مديران و  در ساحل گرم عسلويه و دور افتاده جنوب و در منطقه محروم و عقب مانده عسلويه

كارشناسان و صنعتگران ايراني و همکاريهای بين المللي، منابع خدادادی زير زميني گاز و مايعات نفتي با تبديل 

به سرمايه و ايجاد تاسيسات صنعتي، اجتماعي و رفاهي، موجبات اشتغال ده ها هزار نفر را همراه با رفاه و 

 2 ود آورده است. بهداشت فراهم نموده و تمدني جديد را بوج

                                                           
1
Rio Agenda 21 

2
 وزیر نفت دولت یازدهم 
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آبادان كه بر مبنای يك پااليشگاه شکل گرفت و مدنيت و هويت و تبديل به يك تمدن شد اما عسلويه با وجود 

استقرار نفت و گاز و  تاسيس بيش از ده ها پااليشگاه از تمدن و مدنيت در آن خبری نيست. آالن اگر فرزندی 

 1يد هيچکدام نمي خواهند در شناسنامه اش صادره از عسلويه باشد. از مهاجران و يا كاركنان نفت و گاز بدنيا بيا

سال پيش بياندازيم  آن زمان دارسي و استخراج از  105اگر مروری هم به مسجد سليمان سرزمين نفت خيز 

اولين چاه نفت و توسعه پر شتاب با نظم مهندسي شده از سوی همين شركتهای نفتي سرزمين و  زندگي ابا 

لي شان را بر هم ريخت و ازهمه مهمتر جايگاه زن بختياری كه از مهارت بااليي بعنوان بازوی اجدايي اي

اقتصادی خانواده بود خانه نشيين كردند و آالن وقتي به آن مناطق مي رويم فقر و حاشيه نشيني ادامه دارد در 

مد های استخراج و توسعه توجه توسعه پايداری هم اتفاق افتاده باشد به ماندگاری نرسيده است پيا واقع اگر

سال ديگر  خود را مثل  50نکردن به جامعه پيراموني همچنان هويدا است. شايد مردمان بومي عسلويه آينده 

مسجد سليمان فعلي ببينند چرا كه اگر دولت ها ومجموعه نفت و گاز به پايداری توسعه در منطقه توجه نکنند و 

 ند نتيجه ايي بجز مسجد سليمان های فعلي نخواهند داشت. فقط به فکر برداشت  و استخراج باش

توسعه نه تنها بايد پايدار و با دوام باشد و محدوديت های منابع و نياز های نسل های آينده را در  بر همين اساس

ديگر،  نظر داشته باشد. بلکه بايد نياز های انساني در درون نسل حاضر را مورد توجه و تاكيد قرار دهد. به عبارت

تاكيد بر پايداری توسعه بدون توجه توزيع برابر فرصت ها ی توسعه و بهره مندی اكثريت نسل كنوني جامعه از 

 2آن نمي تواند مورد قبول باشد.

 مفهوم توسعه پايدار براي نفت و گاز

ادی مربوط به امروزه تقريبا در تمامي اسناد رسمي، مقاالت علمي و گفتار های انتق "توسعه پايدار "عبارت  

توسعه حضور دارد. ليکن الزم به توضيح است كه اين عبارت برای افراد مختلف معاني متفاوتي دارد. يك 

 تعريف كلي مورد توافق برای اين عبارت وجود ندارد.

بزرگترين ضعف آن به شمار مي رود بطوريکه باعث ح اين اصطال "ماهيت مبهم "به عقيده برخي از نويسندگان 

 ت عوامل مختلفي تعلقات بسيار متنوع، آن را در توجيه مقصد و اقدامات متضاد خود بکار گيرند.شده اس

اجتماعي كه  -برخي ديگر براين باورند كه مفهوم توسعه پايدار بهای كمتری برای روابط و شرايط اقتصادی

 ئل شده اند.امروزه ريشه اصلي مسائل بنيادی اجتماعي و زيست محيطي جوامع بشری مي باشند، قا

                                                           
1
 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و معاون مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری  

2
 جمعه پور، محمود، عضو هیئت علمی و استاد یار دانشگاه عالمه طباطبایی 
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برخي ديگر عبارت توسعه پايدار را در پيشبرد دگرگوني های مطلوب ، كاربرد ناچيزی دارد زيرا اين عبارت در 

مبحث فراگير توسعه مستتر است كه خود در اختيار عوامل مقتدری است مانند) شركت ها، دولت ها، سازمان 

 1.مي بينندهای بين المللي و ...( كه منافع خود را در وضع موجود 

 

 شاخص هاي توسعه پايدار محلی در صنايع  نفت و گاز 

سازمان بين المللي در حوزه نفت و  3در اينجا شاخص های توسعه پايدار و رعايت پايداری محلي كه  توسط

 2گاز به شركت های نفتي توصيه كرده اند  را مي خوانيم.

مداخله ايشان، مردمان بومي، اسکان مجدد غير داوطلبانه و اجتماع و جامعه:  تاثيرات بر اجتماع محلي و شيوه  -1

 سرمايه گذاری اجتماعي صورت گرفته توسط شركت های نفت و گاز در اجتماعات بومي.

رضايت محلي: شيوه های جلب رضايت محلي، شيوه های استخدام بوميان منطقه در پروژه ها، تامين محلي  -2

 پروژه توسط اجتماع و جامعه محلي. كاال و توسعه عرضه كاالی مورد نياز 

حقوق بشر: در خصوص مقوله ی حقوق بشر ذكر اين توضيح ضرروری است كه در پروژه های نفت و گاز،  -3

عمدتا حقوق بشر و حقوق شهروندی بر مبنای شيوه عمل با نيروی كار مد نظر قرار ميگيرد. در اين راستا آزادی 

ن كارگران و مهاجران كاری برای مذاكره، رفع همه اشکال كار اجباری، تشکيل اتحاديه ها و به رسميت شناخت

امحای هر گونه كار كودكان، امحای هرگونه تبعيض در خصوص اشتغال از جمله موارد حقوق بشر در اقدامات 

شركت ها نفت و گاز است. در اين راستا از شركت ها خواسته مي شود سه شاخص را گزارش كنند: رويه های 

 ن برای رعايت حقوق بشر، حقوق بشر و عرضه كنندگان كاال و خدمات، ايمني و سالمت و حقوق بشر.خودشا

اخالق حرفه ای و اصل شفافيت: جلوگيری از فساد، ممانعت از فساد در شركای شركت های نفت و گاز،  -4

م بومي و مذاكره شفافيت در كمك ها مالي و  پرداخت ها شركت به دولت های محلي و ملي و حمايت از مرد

 با آنان.

امور مربوط به نيروی كار: تنوع نيروی كار، مشاركت نيروی كار و شيويه ی جلب رضايتمندی آنان،  -5

 آموزش های ارائه شده به نيروی كار و تقويت آن، نظام رسيدگي به مشکالت و شکايات كارگران.

                                                           
Edgardo Garcia Larralde ادگاردو گارسيا الرالدی.  1

1 

 

2
 IPIECA/API/OGP,2011,P.84 
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روژه های اين صنعت منتشر ساخته را به شرح اتحاديه جهاني نفت و گاز در خصوص ارزيابي تاثير اجتماعي پ

 زير مي باشد:

مشخصات جمعيت شناختي: تغييرات در اندازه و تركيب جمعيت به دليل مهاجرت برای كار، يا خروج از  -1

 منطقه ای به دليل ايمني و امنيت يا هر دو دليل.

منطقه ای صورت گيرد و همچنين زمان پرداخت هايي كه انتظار مي رود به سطوح مختلف ملي ، محلي ييا  -2

 بندی اين پرداخت ها.

تاثيرات ناشي از زنجيره تامين كاال، فرصت های تامين كاال از اجتماع ميزبان صنعت نفت و گاز، تاثيرات  -3

 تورمي روی بخش های اقتصادی غير نفت و گاز.

تي بر اثر انتقال مار از آن ها به بخش اشتغال، رويه های جذب نيوری كا، تغييرات كسب و كار و كارهای سن -4

 نفت و گاز ، بازگشت كارگران ساختماني به مشاغل قبلي.

جدول زماني پروژه ها رونق يکباره ناشي از ساخت و ساز، مرحله عملياتي ، خاتمه فعاليت پروژه و پتانسيل  -5

 وابسته شدن منطقه به نفت و گاز.

جديد به جامعه  بومي ميزبان، انتقال بيماری ها به كاركنان عملياتي، بهداشت و سالمت: انتشار بيماری های  -6

 تاثير بيماری های بومي محل بر كاركنان، و انتشار بيماری های خطر ناک اپيمديك مانند ايدز و ...

زير ساخت اجتماعي: كفايت تاسيسات بهداشتي و آموزشي، حمل و نقل و جاده ها، نيروی برق، آب  -7

 سالم هم برای كاركنان و هم جامعه بومي.بهداشتي و 

منابع: تحصيل زمين برای تاسيسات و اسکان مجدد، افزايش دسترسي به مناطق دوردست، استفاده از منابع  -8

 طبيعي.

 جوانب روانشناختي: تغيير در سبك زندگي های سنتي، انسجام اجتماعي، نگرش هاو رفتار ها، ادراک خطر. -9

مناطقي با ارزش های فرهنگي و باستان شناختي، تاريخي، مذهبي، يا زيبا شناختي، كه دارايي فرهنگي:  -10

 ممکن است تغيير پيدا كند يا دسترسي به آنها محدود شود.

برابر ی اجتماعي: شناسايي آن ها كه بر اثر استقرار و اجرای پروژه برنده مي شوند و آنها كه  زندگي شان  -11

 را مي بازند.
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رسد كه خود اتحاديه بين المللي نفت و گاز قوالت را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم به نظر ميوقتي اين م

خيلي از موارد را ديده است كه درد های مشترک تمام جوامعي است كه ميزبان اين صنعت قرار گرفته است. 

وارد اطالع كافي داشته يك  موضوع مهم آگاهي رساني به جامعه بومي و كارگران مهاجر است كه از اين م

باشند و بدانند كه آنان نيز دارای حق و حقوق و سهمي از توسعه هستند نه اينکه فقط بار منفي و آلودگي های 

 شود. ناشي از توسعه نصيب شان مي

 

 مهاجران و مسئولیت اجتماعی شركتها در منطقه عسلويه

 "ها بر محور های تشکيل دهنده توسعه پايدار يعنيدر دهه های اخير با گسترش روز افزون اثر گذاری سازمان 

در دنيای مديريت ظهور پيدا  CSR 1جامعه و محيط زيست مفهومي به نام مسئوليت اجتماعي سازمان ها "اقتصاد

كرده است. مسئوليت اجتماعي به طور خالصه يعني اينکه سازمان در قبال جامعه ای كه در آن فعاليت مي كنند ، 

 را كه از منابع انساني و طبيعي و اقتصادی اين جوامع استفاده مي كنند.مسئول هستند چ

در گذشته نيز ورود صنعت نفت در خوزستان، ايالت بختياری، عشاير عرب و جوامع محلي بر اثر ورود صنعت 

 نفت به كلي دستخوش تغيير و دگرگوني شدند و آثار آن چه مثبت و چه منفي هنوز نمايان است. 

تعهد مستمر بنگاه  به رفتار اخالق مدار و سهم داشتن  " CSRارتي ديگر  مسئوليت اجتماعي شركت ها و يا به عب

در توسعه اقتصادی در كنار بهبود كيفيت زندگي نيروی كار و خانواده هايشان و نيز در مقياس بزرگتر اجتماعي 

 )شورای جهاني كسب و كار برای توسعه پايدار( "و جامعه

ر اين باور هستند كه ديگر برای شركتها كافي نيست كه بگويند تنها دغدغه شان، كسب سود خيلي از مردم ب

برای سهام دارانشان است، چرا كه آنها مشغول اقداماتي هستند كه بطور اساسي )مثبت و منفي( بر زندگي جوامع 

 2پيراموني شان )جامعه محلي( در سرا سر دنيا اثر مي گذارد.

ت ها با مفهوم توسعه پايدار رابطه تنگاتنگ دارد و چند سالي است كه اين مورد در مسئوليت اجتماعي شرك

دنيای كسب و كار مورد توجه قرار گرفته است و جزو تعهدات اجتماعي اين شركت ها و بنگاه ها قرار گرفته 

جتماعي است.  مجموعه شركت های نفت و گاز هنوز در ابتدای راه ورود و پرداختن به موضوع مسئوليت ا

هستند.البته صنعت نفت در تاريخ ديرپای خود عمال به موضوعات مسئوليت اجتماعي مانند ساخت مدارس، 

                                                           
1
 Corporate Social Responsibility 

2
 Evuleocha,p333 
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درمانگاه، حسينيه، راه و آبرساني، كالس های آموزشي در حوزه جغرافيايي پروژه های نفتي شركت ها  پرداخته 

ها نشده است همين امر سبب ناشناخته  است  اما  اين اقدامات هيچگاه منجر به گزارش دهي سيستماتيك آن

ماندن فعاليت های  شركت های صنعت نفت و زير مجموعه آن در حوزه مسئوليت اجتماعي شده است. متاسفانه 

به دليل نبود شناخت كافي از مقوله مسئوليت اجتماعي  و نبود سازوكارهای الزم ثبت و گزارش دهي و موانع 

 رتبه بندی های مربوط به مسئوليت اجتماعي  كسب  نکرده است. مختلف، ايران جايگاه مناسبي در 

 زير نشانگر جايگاه ايران در مسئوليت اجتماعي در دنياست. -23جدول 

 رتبه كشور رتبه كشور

 14 اتريش 1 هلند 

 15 اسپانيا 2 سوئد

 16 پرتقال 3 سوئيس

 17 استراليا 4 دانمارک

 18 كانادا 5 نروز

 19 ايرلند 6 آلمان

 20 جمهوری چك 7 فنالند 

 21 ژاپن 8 اسلووني

 22 قبرس 9 فرانسه

 23 يونان 10 ايسلند

 24 لهستان 11 ايتاليا

 - (1389ايران )  12 بلژيك

 - (1392ايران ) 13 سنگاپور

 2012و اتاق بازرگاني ايران، Fortuneماخذ نشريه 

 

يکي از علل برجسته تر شدن مسئوليت اجتماعي در واقع در پي ناكارآمدی روابط عمومي شركت ها و بنگاه 

 های كسب و كار است. 
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شود نبايد منجر به هم ريختن  رشد و توسعه بايد همسو با هم حركت كنند بنابراين در جايي كه توسعه ايجاد مي

بخشي را به دنبال داشته  كند كه نتيجه لذت ني متحقق پيدا ميها شود توسعه پايدار زما ها و ناهنجاری  ارزش

  1.باشد

زماني كه منافع ذينفعان مختلف با يگديگر در تعارض قرار ميگيرند، مسئوليت اجتماعي شركت ها و بنگاه های 

مهم اقتصادی وارد فاز خاكستری مي شود و مديريت شركتها بايد منافع رقابتي آنان را متعادل سازد كه بخش 

اين تعارضات از انتظارات مختلف سرچشمه مي گيرد كه به نوبه خود نگرش های گوناگون به مسئوليت 

 اجتماعي شركت را باز مي تابد.

شركت های نفت و گاز و پتروشيمي ها جزو پيشاهنگان بحث مسئوليت اجتماعي هستند اين موضو ع نشان 

ی نفت و گاز به منطقه پيراموني بسيار زياد و باال بوده است دهنده آن است كه تاثيرات منفي طرح ها و پروژه ها

و معموال از طرف جامعه بومي مورد اعتراض قرار ميگيرد. البته ناگفته نماند از طرف ديگر پتروشيمي ها و 

شركت های نفتي در بعضي از مناطق عسلويه فعال تر از ساير شركت ها بوده اند و با دادن اعتبارات خرد، 

دارس و  درمانگاه ها به نوعي به جامعه محلي كمك مي كنند. همچنين بعضي ازشركت های خارجي ساختن م

نفت و گاز به دليل نگاه منفي كه دولت مردان و سياست گزاران  به اين شركت های بين المللي دارند صالح را 

انجام مي دهند آنها را برجسته  بر اين گذاشته اند كه در قبال فعاليت هايي كه در راستای مسئوليت های اجتماعي

 ننمايند.   

مسئوليت اجتماعي بايد به يك باور و فرهنگ در ميان سازمان های و مجموعه شركت های نفت و گاز تبديل 

شود تا خدماتي را كه به جامعه پيراموني ارائه مي دهند مورد پذيرش آنان قرار گيرد و آنان را همراه خود كنند 

كه بعضي از اين شركت ها با وعده و وعيد های محيط زيستي و .. . مي دهند اما اكثرا ساختگي  البته ناگفته نماند

و بيشتر صوری است به هر حال، تکثير اطالعات برای ذينفعان بيروني و پيراموني گيج كننده است با توجه به 

 يند سبز شويي.چنان مانعي، بيششتر مصرف كنندگان بي انگيزه مي شوند.به چنين كار هايي مي گو

سبز شويي فعل عمل گمراه كردن مصرف كنندگان در باره عملکرد های زيست محيطي يك شركت يا منافع 

 2زيست محيطي يك محصول يا خدمت.

                                                           
1
 92همایش مسئولیت های اجتماعی سال معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری،منصور معظمی،  

2
 htt://sinsofgreenwashing.org  
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بازار مسئوليت اجتماعي شركت به دليل مستعد سوء استفاده بودن، پيچيده است. ذی نفعان، به طور عام و 

هشيار و گوش به زنگ باشند. بين اطالعات در باره يك محصول كه برای مصرف كنندگان به طور خاص، بايد 

بنگاه شناخته شده است و اطالعاتي در مورد  همان محصول كه مصرف كننده مشتاق و قادر دسترسي به آن 

است شکافي وجود دارد. به بيان ديگر عدم تقارن اطالعات بين سازندگان و عموم خريداران در باره اثرات 

 اجتماعي، بهداشتي و زيست محيطي كاالهای مصرفي وجود دارد.واقعي 

 بنگاه ها حرف های دلپذير مي زنند ولي لزوما نحوه كسب و كار خود را تغيير نمي دهند.

شركت های بزرگ نفتي و همچنين شركت های مجموعه  نفت و گاز مي توانند از كاستن از اثرات گازهای 

 ه حفاری برای هيدرو كربن ها ادامه مي دهند.گلخانه ايي بگويند و لي كماكان ب

از طرفي نگراني هايي تفاوت درآمد ها بين جامعه بومي و كارشناسان صنعت نفت  و تبعيض و تعصبات ديني و 

 اثرات فناورانه بر جمعيت بومي و ساير موضوعات از اين دست زندگي بوميان منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد. 

بيان در همايش مسئوليت های اجتماعي و پتروشيمي : صنعت نفت در هر كدام از بخش ها كه صحبت های دكتر طال

 وارد سرزميني شده است آمايش و نظام و هويئت آنجا را بر هم زده است. 

ايشان در ادامه به توسعه ای كه در حال حاضر در غرب كارون در حال اتفاق است و بيشتر نگران آن بودند كه اين 

زادگان، يادآوران و ...( عسلويه دومي نشود  در انتها ايشان به بحث سکونت گاه های سازماني كه برای مناطق) آ

كاركنان نفت ساخته شده است اشاره داشتند و معتقد بودند كه با دست خود  انفکاک اجتماعي بوجود آورده ايم در 

 اق نمي افتد.حالي كه در هيچ جای دنيا اين انفکاک های اجتماعي بدين صورت اتف

و اجرای مسئوليت اجتماعي از سوی سازمانها   مسئوليت اجتماعي در روند سودآوری شركت ها تاثيرگذار است

وی با اشاره به اين كه امروزه در جهان توجه به مسئوليت  نبايد به عنوان يك مانع در سودآوری نگريسته شود.

صاحب نام بين المللي در حال گسترش فعاليتهای خود در اجتماعي شركتها با شتاب دنبال مي شود و شركتهای 

در ايران روی قابليت های بسيار خوبي برای اجرای مسئوليت اجتماعي شركتها وجود دارد و  اين زمينه هستند،

 1در اين مسير صنعت پتروشيمي مي تواند پيشرو باشد و زمينه را برای تحقق اين امر مهيا كند.

يت كرد، هرگونه فعاليت و برنامه توسعه ای در صنعت نفت بايد پس از مطالعه كامل نبايد سرعت را فدای كيف

شرايط زيست محيطي انجام شود. توسعه با محيط زيست هيچگونه تناقضي ندارند، در موضوع محيط زيست 

  ق شوند.بلکه تجربه نشان داده است كه اين دو مي تواند در كنار هم محق نبايد گفت يا توسعه يا محيط زيست، 

                                                           
1
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شيالت و ديگر صنايع، در استانهای واقع در حاشيه خليج فارس بايد مورد توجه قرار بگيرد، توسعه  حفظ صنعت 

  صنعت نفت بايد همگام با رعايت همه اصول زيست محيطي انجام شود.

 1نقدي بر مسئولیت هاي اجتماعی 

 

باشند و هم درستکار؟ هم دنيا را نجات دهند و هم سودآوری   توانند در آن واحد هم موفق ها مي آيا شركت

 مناسب داشته باشند؟ 

ها در برخي شرايط خاص موثر باشند، اما در نهايت معموال بين نفع  شايد راهبردهای مسئوليت اجتماعي شركت

توان در چهار باور نادرست  اليل وجود اين شکاف را ميشركت و نفع كل جامعه شکافي بزرگ وجود دارد. د

 ها جستجو كرد: درباره مسئوليت اجتماعي شركت

تواند در كنار بازده مالي كوتاه مدت نفع اجتماعي بلندمدت را نيز تامين كند.  : بازار ميباور نادرست اول

 ي است( تر از نفع عموم داران شركت مهم گذاران و سهام )واقعيت: منافع سرمايه

كنندگان بيش از آن كه  مدار عامل تغيير خواهد بود. )واقعيت: مصرف كننده اخالق : مصرفباور نادرست دوم

 به اخالق اهميت دهند به مسائلي مثل قيمت، طعم، يا تاريخ انقضا توجه دارند( 

مداری  مداری با هم رقابت خواهند كرد. )واقعيت: تظاهر به اخالق ها بر سر اخالق : شركتباور نادرست سوم

 گيرد(   دهد و اقدامات بنياديني صورت نمي عمومي شركت جواب مي برای روابط

مدار رقابت خواهند كرد.  : در اقتصاد جهاني، كشورها بر سر رسيدن به راهکارهای اخالقباور نادرست چهارم

 و حقوق بشر داشته باشند(  گذارد كه كشورها دغدغه رعايت محيط زيست : فشار رقابت نمي)واقعيت

ها جايي هم برای بازارها وجود دارد، اما بعيد است بازار به  در مسير تغيير از طريق مسئوليت اجتماعي شركت

ها  مسئوليت اجتماعي شركتتنهايي بتواند پيشرفت مورد نظر طرفداران مسئوليت اجتماعي را به ارمغان بياورد. 

 های گسترده اجتماعي نخواهد بود. عمدتا تاثير رواني دارد ولي در بلندمدت قادر به حل واقعي چالش

                                                           
1 -http://yarikadeh.com/fa/content/406?utm_source=Newsletter&utm_campaign=0becb38034

424045749-0becb38034-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_6010e433d6 

 

http://yarikadeh.com/fa/content/406?utm_source=Newsletter&utm_campaign=0becb38034-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_6010e433d6-0becb38034-424045749
http://yarikadeh.com/fa/content/406?utm_source=Newsletter&utm_campaign=0becb38034-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_6010e433d6-0becb38034-424045749
http://yarikadeh.com/fa/content/406?utm_source=Newsletter&utm_campaign=0becb38034-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_6010e433d6-0becb38034-424045749
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 ها نبايد به ضرر جامعه تمام شود. طرح از: تانگ ياو هونگ، آيکان سودآوری شركت

 

  ها شركت اجتماعی مسئولیت براي  جايگزين هاي گزينه

های همکاری مشترک، و طرح  ها برای تدوين استانداردهای جديد، طرح طرفداران مسئوليت اجتماعي شركت

و كار تالش قابل توجهي دارند، اما شايد بتوان   راستا كردن مسئوليت اجتماعي با كسب پاداش و جايزه جهت هم

ال پيامدهای ناخواسته رفتاری مطلوب هم اند. معمو انداز كلي در اين زمينه موفق نبوده گفت هنوز در تغيير چشم

دونالد از فروش سيب مقابله با مشکل چاقي بود، اما در عمل از بين  شود. هدف مك به مشکالت ثانويه منجر مي

های  رفتن تنوع زيستي را در توليد سيب به همراه داشت، چون اين شركت بر ماندگاری و يکسان بودن سيب

 .باشد داشته مثبت تاثير پايدار توسعه بر كاری چنين آيد مي پيش تركم وشده اصرار دارد  خريداری

ايم كه  به هر حال بايد از خود بپرسيم آيا به جای حل مشکالت اساسي، بيشتر در پي گسترش راهبردهايي بوده

 گرفته ها شركت رفتار مستقيم تنظيم ازبرند يا خير. شايد راهبردهای ديگر  وكار را به پيش مي روند معمول كسب

 .باشند موثرتر مطلوب نتيجه به رسيدن در شركت نهاد در بازنگری مثل بنيادی راهکارهای تا

 

 

به منظور تحليل پيامد حضور گسترده مهاجرين در منطقه عسلويه،  در اين قسمت ضمن جمعبندی آثار و 

پيامدهای حضور مهاجرين در منطقه از ديدگاه مصاحبه شوندگان، آنها را به دو دسته مثبت و منفي نيز تقسيم 

 شود:  اند كه در جدول ذيل مشاهده مي شده
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 24جدول شماره 

 ار پيامدهای حضور مهاجرين )مثبت و منفي(جدول تحليلي آث

 آثار منفی آثار مثبت

ايجاد دانشگاه ها و كالس های فني حرفه  1

ايي  و بهره مندی خانواده های بوميان 

 منطقه از امکانات دانشگاهي 

 افزايش ميزان جرم در منطقه 1

بهره مندی از امکانات بهداشتي و  2

 درمانگاهي مجموعه وزارت نفت در منطقه 

محبوس شدن زن های بومي منطقه در خانه  2

 ها،

به خطر افتادن امنيت رفت آمد های شبانه 

 برای بوميان زنان منطقه 

افزايش سطح نيازمندی های اقتصادی مردم  3

 محلي و بوميان به خارج از منطقه 

گ فاقد اخالقيات  در بين ترويج فرهن 3

 مهاجران

باال رفتن  ارزش قيمت زمين و اجاره داری  4

 و كسب درآمد  

 شيوع اعتياد به مواد مخدر و الکل در منطقه 4

مطرح شدن نام عسلويه در سطح بين المللي  5

 بعنوان پايتخت اقتصادی ايران

دريا خواری و ساحل خواری توسط شركت  5

 های نفت و گاز

فرصت های جديد اشتغال برای جوامع  6

 بومي و محلي 

جدايي بين طبقات اجتماعي و تضعيف نهاد  6

 های محلي

تغيير در سيستم رفت آمد و حمل و نقل  7

بخاطر گسترش راه های محلي و گسترش 

امکانات  و تاسيسات زير بنايي  هوايي و 

 دريايي 

تنش های اجتماعي ما بين جوامع سنتي و  7

 افراد تازه وارد) مهاجران كاری(بومي و 

 آلودگي هوا )  فلر های شعله ور( 8 افزايش درآمد عمومي  8

افزايش انگيزه  و ميل به تحصيل در بين   9

 افراد جامعه محلي بويژه جوانان  و زنان 

 عدم توجه به مسائل فرهنگي در كنار توسعه  9

بروز مسائل  اجتماعي در پي اختالل  در الگو  10 تقويت مبلمان شهری و محيط پيراموني 10

 های زندگي سنتي 
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ازبين  رفتن دانش بومي كشاورزی و آبياری  11 باال رفتن فعاليت های اقتصادی  11

 در اثر ورود و هجوم صنايع نفت و گاز

افزايش توانمندی جامعه محلي در مذاكره  12

با مسئولين نفتي و توسعه ارتباط و تعامل  

 با مسئولين مختلف منطقه 

 ازدياد نگرش منفي و نگرش تبعيض آميز  12

 در بين بوميان منطقه

افزايش مهاجرت پذيری و باال رفتن درآمد  13

 اصناف مختلف محلي 

ه اعمال تبعيض به واسطه سني بودن عمد 13

بوميان محلي ها مي گويند نگاه به بوميان و 

 سني ها تحقير آميز است

فشارمسئله جنسي به خاطر طوالني بودن  14 جلوگيری از مهاجرت محلي ها  14

 حضور مهاجران در منطقه

مهاجرت و فرار خانواده های بومي از عسلويه  15 باال رفتن سطح انتظارات محلي برای بوميان 15

 به استان ها و شهر های مجاور 

افزايش شغل های جديد فني بخاطر نياز   16

های صنعت نفت مانند تعميرات مکانيکي 

 بيل مکانيکي ، تعميير لودر 

شيوع بيماری ها  تنفسي و ريوی )خاص ( بين  16

 بوميان در اثر تعاملي بين مردم بومي و شمار

 زيادی از مهاجران 

برگزاری كالس های نخبه پروری به دانش  17

 آموزی رای بوميان، آمادگي برای كنکور 

جوانان با   ازدياد تصادف رانندگي بويژه  17

 موتور سيکلت 

تقويت خطوط مخابراتي و تقويت تلفن  18

 موبايل 

بدقواره شدن شهر  در جاهايي كه  تاسيسات  18

  راه اندازی شده است

نبود وسيله رفت و آمد ارزان قيمت بين  19 كمك شهرداری ها به توسعه فضا سبز 19

 فرودگاه تا شهرک های اقماری  

نبود فضای مناسب برای استفاده در موقع  20 دستگاه آمبوالنس  2تامين  20

 استراحت مهاجرين در كمپ ها

انتظار بوميان انتظار بيش از با ال رفتن سطح  21 برگزار ی جشنواره های مذهبي   21

حد از مسئولين و در نتيجه وابستگي مردم به 

 دولت و مسولين نفت و گاز

كمك به تهيه و تامين لباس های ورزشي  22

 در منطقه 

آلودگي ها به علت پساب های نا مناسب  22

 مجتمع پتروشيمي ها و گازی  

دوقطبي شدن جامعه ) دولتي ها و مهاجران ..   23افزايش مهارت های اشتغال در جوامع  23
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 يك گروه و جامعه محلي گروه دوم  بومي  عسلويه

عدم امنيت شغلي بوميان  و تفاوت های  24 افزايش آمبوالنس در منطقه  24

 حقوق و امکانات 

اعمال تبعيض به واسطه سني بودن عمده  25 دسترسي مردم بومي به امکانات بهداشتي  25

ي گويند نگاه به بوميان و بوميان محلي ها م

 سني ها تحقير آميز است

 افزايش پرونده های قضايي غير بوميان 26 دسترسي مردم به مايحتاج اساسي زندگي  

افزايش آگاهي و شناخت عمومي در بين  26

 جوامع بومي 

مشکالت افسردگي، روحي و رواني در بين  27

 مهاجران و همچنين جوامع بومي

كمبود پزشکان متخصص  با توجه به شرايط  28 تقويت شورا های روستايي  27

نامساعد محيط زندگي بويژه پزشك سوانح 

 سوختگي

ايجاد مراكز ورزشي برای زنان شهری  28

 عسلويه  

آينده  تاريك مواليد در منطقه به علت  29

 آلودگي ها

اختصاص دادن بودجه برای كتابخانه های  29

 منطقه 

تخريب صيدگاه های بوميان و مهاجرت ماهي  30

ها و دلسردی صيادان به علت كاهش صيد و 

 از بين رفتن بازار های محلي

دفن غير بهداشتي زباله ها پشت روستا ی   31 راه اندازی بيمارستان نفت در  عسلويه  30

 بستانو

افزايش نرخ تحصيلي در بين جوانان جوامع  31

 بومي

 

در يك محيط سنتي در اثر  تغييرات فرهنگي 32

ورود مهاجرين با فرهنگ های و اخالق های 

 متفاوت در كنار بوميان

افزايش انگيزه های اقتصادی در محيط  32

 های پيراموني

شانه خالي كردن سازمان ها و نهاد های  33

موجود در عسلويه كه همه را به وزارت نفت 

 حواله مي دهند.

وامع بومي و ارتباطات و تعامالت بين ج 33

 مديران صنعت نفت و گاز

كمبود آب شيرين و بهداشتي در روستا ها  و  34

باال رفتن قيمت آب برای محلي ها ) افزايش 

 مخارج خانواده(

شکل گيری خوابگاه های كارگری با  35در بعضي مواقع تعامل بين جوامع بومي با  34
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 معضالت اجتماعي مهاجران برگزار شده 

استفاده از امکانات آموزشي كه افزايش  36

مجموعه نفت و گاز در اختيار جامعه محلي 

 قرار داده است

تغيير سبك زندگي و مناسبات و روابط  36

 خانوادگي در بين جوامع بومي

باال رفتن توانايي و سطح انتظارات بوميان  37

 نسبت به سال های گذشته  

ايجاد شکاف بين سطوح انتظارات و نياز های  37

 جامعه محلي 

و اشتياق به درس خواندن زنان و باز شدن  38

فضا برای تحصيل دختران ) البته اين فضا با 

ممانعت های برخي آز خانوادگي مواجه 

 است(

بهم ريختگي ساختار ايلي و قبيله ايي جامعه  38

محلي بواسطه ورود صنعت نفت و همچنين 

تغيير و اختالل كاهش نقش اجتماعي پرسنل 

 اقماری

در اين سال های تحريم كه كار ها سبك  39

تر شده است كاهش كاهش مصرف مواد 

 مخدر را شاهد هستيم.

خالي شدن سفره آبزيان در دريا بخاطر رفت  39

 و آمد كشتي ها و آلودگي دريا

تبعيض در بکارگيری نيرو های جامعه بومي  40 آسيب های اجتماعي در زندگي  40

در جامعه بومي مي شود  باعث ايجاد بدبيني

 كه تبعات خاص خودش را دارد

نبود سينما و فرهنگ سرا   و كالس های  41  

 آموزشي ، زبان در عسلويه 

 بيکاری همسران شاغلين و مهاجرين نفتي 42  

 مشکالت محيط زيستي ناشي از صنعت 43  

 فراموشي مشکالت كاركنان اقماری  44  

رابطه همکاری در اختالل و ضعف فرهنگ  45  

 بين مهاجران و جامعه بومي

آسيب ديدن صيدگاه ) صيادان( جامعه بومي   46  

و همچنين تخريب زيستگاه الک پشت های 

 پوزه عقابي توسط تاسيسات نفتي و گاز

دپوی دفع زباله و پسماند ها در محل زندگي  47  

 كيلومتری روستای بستانو 2مردم بومي ) 
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 گیري و ارايه پیشنهادات  بندي و نتیجه جمعفصل پنجم : 

 

ايي از جمله طرحهای توسعه نفت وگاز بطور معمول با مالحظات اقتصادی صرف   تا چند سال پيش طرح های توسعه

انجام مي شد و عمدتا نگراني و مالحظات اجتماعي  بسيار كمرنگ بوده است و مسئله ورود مهاجرين به طرح های 

پژوهش كه  با هدف تحليل تاثير  مهاجرت  جوامع محلي مطرح نبوده است. بر همين اساس اين صنعتي و درگير شدن

افراد به منطقه عسلويه و بررسي راهکار ها و نظرات جامعه محلي در جهت كاهش آسيب های ناشي از حضور مهاجرين 

 نگاشته شد. 

ت نفت  و انجام سفر و بازديد های ميداني و مصاحبه در  اين پژوهش با استفاده از مطالعه كتابخانه ای  درمجموعه وزار

با ذينفعان مختلف به بررسي وضعيت موجود و نگرش مردم محلي نسبت به مهاجران و ورود صنعت و پيامدها و تاثيرات 

به بيان مسئله و ضرورت آن و همچنين معرفي منطقه مورد مطالعه  1آن به منطقه عسلويه صورت پذيرفت. در فصل 

و جمعيت بخش عسلويه در ادوار مختلف قبل و بعد از ورود صنعت نفت گاز و بويژه مهاجرين كاری پرداخته  عسلويه

به چارچوب نظری و ادبيات تحقيق و به پيشينه تحقيق داخلي و خارجي و نظريه های مهاجرت و انواع  2ام. در فصل 

لي و همچنين نمونه های مشابه خارجي در اين فصل مهاجرت و تعريف جامعه محلي نمونه هايي از از مناطق نفتخيز داخ

با توجه به اينکه  اين پژوهش كه با روش كيفي صورت پذيرفته و با جمع آوری  3مطرح گرديده است. در فصل 

مشاهده مستقيم، تعامل های شفاهي و همچنين استفاده از روش بحث متمركز گروهي  مصاحبه،اطالعات  از طريق 

و سپس جامعه و نمونه آماری كز بر معاني و تفسيرهای مشاركت كنندگان در آن  اشاره كرده امگردآوری شده و متمر

 به يافته های تحقيق مورد بررسي و تحليل قرار گرفته شد.  4شود. در نهايت، در فصل  تحقيق تعريف مي

ومي به عنوان يکي از ، جوامع محلي و مردمان بامروزه در جامعه جهاني و به ويژه در چارچوب حقوق بين الملل

بسترهای مهم توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته اند، اين جوامع در رويکرد توسعه مشاركتي نقش اساسي داشته و در 

با اين حال و عليرغم  صورت به كارگيری ظرفيت ها و پتانسيل های آنها مي توانند روند توسعه پايدار را تسريع نمايند

ديرينه نظام  در كشور ما عليرغم سابقه نسبتاًياری از اسناد حقوقي بين المللي مرتبط، عضويت دولت ايران در بس

نسبت به حقوق و جايگاه مردمان بومي و محيط زيست  ،قانونگذاری، معموال در برنامه ها و پروژه های توسعه كشور

به  1جتماعي و اقتصادی منجر مي شودشان توجه كافي به عمل نمي آيد و اين امر گاه به چالشها و بحران های محيطي، ا

                                                           
1
، کرسی حقوق بشر دانشگاه «داخلیحقوق مردمان بومی و جوامع محلی در حقوق بین الملل و »پیام دکتر طالبیان به اولین همایش ملی  

 .1394شهید بهشتی، تهران، 
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طوريکه نمونه هايي از اين چالش ها را امروزه در برخي مناطق نفتي كشور شاهديم. از بين رفتن معيشت و برخي مشاغل 

(، تخريب و آلودگي محيط های طبيعي، دگرگوني در فرهنگ و تجارت محلي كشاورزی ،سنتي )دامداری، ماهيگيری

نيروی كار غيربومي، از جمله اين چالش ها مي باشد. در پاسخ به چنين چالش  مهاجران  حضوربومي و محلي به واسطه 

هايي، يکي از گام های اساسي بررسي منابع و نظام حقوقي داخلي و بين المللي است، تا ضمن افزايش آگاهي جامع تر 

. در منطقه عسلويه، با زم نيز پديد آيدنسبت به جايگاه و حقوق بوميان، الزامات و مکانيسمهای نظارتي و اجرايي ال

تغييرات ايجاد شده و ورود توسعه صنعتي با اين شکل و شمايل بد قواره اما اقتصادی و با سرعت باالی مجموعه  صنعت 

نفت و گاز به منطقه عسلويه تقابل و تعامل بين صنايع و تاسيسات و پتروشيمي ها و جامعه محلي ايجاد گرديده كه در 

ش بي نظير است چرا كه اكثر روستاهای كه قبل از ورود صنعت بافت سنتي خودش را حفظ كرده بود اما نوع خود

اكنون در محاصره پااليشگاه های گازی، تاسيسات صنعت پتروشيمي، تاسيسات فراساحلي و ... گرفته و اين تغييرات  و 

تي برای ورود جامعه شناسان، محقيقن علوم ايجاد دوگانگي بويژه مسئله مهاجرت كاری و تبعات آن مي تواند فرص

اجتماعي، توسعه اجتماعي و روستايي و همچنين  محققين توسعه پايدار باز كند. در حقيقت، مناطق اينچنيني منطقه ای 

برای چالشهای توسعه و مهاجرت كاری است در نهايت با تغيير الگوهای از پيش تعيين شده در واقع مي تواند و از 

 و نوآوری های جامعه بومي و همچنين مسئله مهاجران كه بازوی كاری و يدی توسعه هستند،  استفاده كرد .ابتکارات 

ای همچون شخص نگارنده ناخود آگاه  شايد در همان عنفوان بررسي تاثير مهاجرت بر منطقه عسلويه، ذهن هر خواننده

ثبتي را نتوان متصور شد. اين در حالي است كه از به سمت آثار منفي چنين مهاجرتي معطوف گردد و هيچگونه تاثير م

طريق غور و تحقيق عميق در اين خصوص، دست كم برای نگارنده مسجل گشته است كه چنين مهاجرتي عالوه بر 

آثار منفي، اثرات مثبتي را نيز بر منطقه و مردم بومي آن بر جای گذاشته است. از آنجايي كه رمز پايداری و ماندگار 

تحقيقي اجتناب از يکجانبه گرايي و سوگيری محقق آن پژوهش است، لذا چشم پوشي از تاثيرات مثبت پديده بودن هر 

 نمايد.  مهاجرت به منطقه عسلويه كه تابعي به واسطه صنعت نفت در اين منطقه است، درست نمي

حال بايد ديد كه با وجود آثار مثبتي كه مهاجرت و ورود صنعت نفت بر منطقه عسلويه بر جای گذاشته است، آيا مي 

 توان گفت كه هرچند با كمي اغماض مي توان از آثار منفي آن چشم پوشي كرد يا نه؟ 

مردساالر كه مانع حضور ، فرصت تحصيلي برای جوانان و منجمله زنان  عليرغم جامعه سنتي و به عنوان نمونه

اجتماعي زنان مي شود  نسبت به گذشته باز تر شده است و حال ميبينيم بسياری از زنان  بومي منطقه در سطوح 

عالي تحصيل كرده اند در سطح سياسي هم اكنون  مشاهده مي شود نماينده مردم عسلويه و دير و كنگان را يك 

 ست .زن بدست آورده است. اين خود نکته مهمي ا
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نکته مهمي كه نبايد فراموش كرد اين است كه حقوق افراد در قالب حقوق بشری و حقوق شهروندی، تك تك 

هايشان دارای حقوقي اوليه هستند كه نقض آن حقوق مسئوليت دولتها را در پي دارد.  افراد فارغ از تمام تفاوت

مي منطقه عسلويه بايد از حقوق اوليه بشری و نتيجه منطقي اين بحث چنين خواهد بود كه همانطور كه مردمان بو

شهروندی در منطقه عسلويه برخوردار گردند، بايد همين حقوق را برای مهاجران به اين منظقه نيز متصور شد. 

 كه اين وجه اشتراک هم جامعه محلي و هم مهاجران مي باشد.

ودش را دارد ) كاهش تعامالت اجتماعي كه مسائل خواص خ  1در نتيجه، توجه بيشتر به مسائل مهاجران اقماری

سرگران شدن در  –منجر به بيماری های روحي و رواني و استرس و افسردگي .دچار تغييرات روحي و رواني 

دريا در مواقع طوفاني دريا بخصوص زمان باز گشت و وقت استراحت و مرخصي در واقع به قول خودشان 

ند. حتي خانواده های مهاجرين اقماری هم دارای مشکالت زندگي موقت و با طعم دوری را تجربه مي كن

متفاوت تر از بقيه مهاجرين هستند. به خاطر بعد مسافت و شرايط نتوانستم كه در روی سکوها و مخازن حضور 

پيدا كنم و برای دريافت اطالعات فقط با چندين نفر از كاركنان اقماری روی سکوها در منطقه ديداری داشتم. 

در اين است كه هرچه كه عميق تر وارد جامعه مي شويم به اليه های پنهان  اجتماعي و انساني عميق نکته مهم 

 تری پي مي بريم كه قبال اصال به آن فکر هم نمي كردم.

 

در نهايت و با توجه به موارد بحث شده در اين تحقيق، به باور نگارنده توجه به موارد زير در زمينه توسعه پايدار 

 لويه از اهميت و ضرورت بااليي برخوردار است:منطقه عس

 مهاجران و جامعه محلي كه هر دو دارای حق و حقوق هستند  -

كارگيری نيروهای بومي در صنعت نفت و سازی و بهارتقای مشاركت جوامع بومي و محلي، ظرفيت -

 گاز

 توسعه مفهوم مسئوليت اجتماعي در منطقه بين مديران نفتي و مسئولين  -

 قرار گرفتن به بهبود زندگي و سالمت مهاجران و كارگران در كمپ ها ی اسکاناولويت   -

 افزايش دفاتر مشاوره و ترک اعتياد در منطقه عسلويه  -

 ايجاد مراكز تفريحي و گذران اوقات فراغت برای مهاجران و جوامع بومي و محلي -

                                                           
1
  .OFFSHORE    .به کارگرانی گفته می شود که در دریاها و سکوهای نفتی فعالیت می کنند 
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 نفت و گاز به رسميت شناختن حقوق مردمان بومي منطقه عسلويه و ديگر مناطق مشابه -

 توسعه طرح های مشاركتي -

 حفاظت و مديريت مناسب محيط زيست و آلودگي ها -

استفاده از تجربيات عسلويه در طرح های جديد نفت و گاز و پتروشيمي در مناطق ساحلي ) جاسك،  -

 چاه بهار، يادآوران و غرب كارون(

 استفاده از روش های نوين پيشگيری و درمان  -

 ويژه روستايي به بحث مهاجران در عسلويه و مناطق  مشابه نفت و گاز ورود جامعه شناسان  ب  -

 

 منابع و ماخذ 

 

 الف( فارسي 
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دوگانگي، مقاومت و وابستگي: نتايج دو بررسي در بهرگان و عسلويه سعيد معيد فر  نشريه توسعه نفت،  -6

 1389بهار و تابستان  37روستايي شماره دوم دوره اول شماره 

( بررسي اثرات اجتماعي و فرهنگي توسعه صنعت نفت و گاز) منتشر 1384انجمن جامعه شناسي ايران.)  -7

 نشده(

( تحليل تاثير اجتماعي و فرهنگي توسعه صنعتي در منطقه 1378اضلي، و دغاغله، ) طالبيان، امير. و ف -8

  33عسلويه. نامه علوم اجتماعي، شماره 



 

 

94 

 

فاضلي، محمد و همکاران، پي آمد های اجتماعي و فرهنگي استقرار تاسيسات نفت و گاز در جزيره  -9

 خارگ، موسسه مطالعات بين المللي انرژی ) منتشر نشده(

مطالعه موردی  ،بررسي اثرات اجتماعي قطب های رشد صنعتي بر توسعه پايدار محلي احمد، ،  مالكي -10

 1388تهران، دانشکده  ، پايان نامه كارشناسي ارشد،قطب رشد صنعتي عسلويه

نبي پور، ايرج، راهنمای ارزيابي اثر بر سالمت در صنعت نفت و گاز، دانشگاه علوم پزشکي و    -11

 1391وشهر، خدمات بهداشتي درماني ب

و توسعه پايدار در منطقه عسلويه، پايان نامه  دبيری علي ارزيابي و تحليل نظام مديريت زيست محيطي  -12

 1390، دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشکده علوم اجتماعيكارشناسي ارشد،

انجمن جامعه شناسي ايران، توسعه صنعتي و چالش های فرهنگي و اجتماعي در حوزه پارس جنوبي،   -13

1384 

 1383شورايعالي حفاظت محيط زيست، كميته ملي توسعه پايدار،  14بولتن، شماره   -14

. وزارت نفت .  "راهي به سوی خلق آينده ای پايدار "ويژه نامه مسئوليت پذيری اجتماعي سازمان ها   -15

 موسسه مطالعات بين المللي انرژی. سازمان مديريت صنعتي مشاوره آموزش تحقيق

حمد كاوسي، علي محمد گودرزی، مسئوليت اجتماعي استراتژيك شركت، سازمان جزني، نسرين، ا   -16

 1393مديريت صنعتي 

فرهادی، مرتضي، صنعت بر فراز سنت يا در برابر آن، آسيب شناسي روند توسعه پايدار در ايران، دو   -17

 1393و تخصصي دانش بومي ايران، دانشگاه عالمه طباطبايي، -فصلنامه علمي

حمود، برنامه ريزی محيطي و پايداری شهری و منطقه ای ) اصول، روشها و شاخص های جمعه پور، م   -18

 1392محيطي پايداری سرزمين( انتشارات سمت، 

طالبيان، سيد امير، راهنمای عملي ارزيابي تاثيرات اجتماعي در صنعت نفت و گاز ايران، موسسه    -19

 1391مطالعات بين المللي انرژی، 

، خبرگزاری مهر، شناسه چهارمحال و بختياری  62-حاشيه نشيني در استانهای كشوربررسي پديده   -20

 1394خرداد  5،  2562863خبر: 



 

 

95 

 

سيد امير، طالبيان، آينده وضعيت تعامل اجتماع محلي، و نفت در منطقه بهرگان و تاثير آن بر توسعه   -21

، سال چهارم،  16ت، شماره پژوهشي مديريت منابع انساني در صنعت نف –صنعت نفت، فصلنامه علمي 

1392 

فيروزان، سارا،  بررسي و تاثير ريزگردها بر نرخ مهاجرت و آسيب های اجتماعي، پايان نامه   -22

  1395كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد زاهدان، 

 1385حاج حسيني، حسين، سيری در نظريه های مهاجرت، مقاله درج شده در فصلنامه راهبرد،   -23

 1368لهسايي زاده، عبدالعلي، يگانه سازی نظريات مهاجرت داخلي، ) ترجمه( انتشارات نويد،    -24

  1386مرداد  7فکوهي، ناصر، تقابل فرهنگ ها در مهاجرت و پيامد های آن، گفتگو ، روزنامه شرق،   -25

تحول مکاني عزيز پور، فرهاد، قاسمي، سيد عاطفه، نقش منطقه اقتصادی پارس جنوبي ) عسلويه ( در    -26

سکونتگاه های روستايي مطالعه موردی: روستای اخند ) ناحيه كنگان( نشريه تحقيقات كاربردی علوم 

 1389، 19، شماره 16جغرافيايي، جلد 

بذر افشان، جواد، محمد نيا، طيبه، تحليل پيامد های ايجاد مناطق ويژه اقتصادی بر توسعه اقتصادی   -27

منطقه ای،  -يه شهرستان كنگان، نشريه جغرافيا و آمايش شهریروستاه ها مورد شناسي: بخش عسلو

 1392، 6شماره 

 –فاضلي، محمد ارزيابي تاثيرات اجتماعي زير نظر اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداری  -28

 ،1389تهران جامعه شناسان 

 ب( 

 
B-English, 

1.Books, 

2.Articles, 

 ج( منابع اينترنتي

 ريزی استان بوشهر به آدرس: سايت مديريت و برنامه -

http://www.mpob.ir 

https://www.medlifeweb.org/blog/item/201-migration-in-ecuador.html 

http://www.mpob.ir/
https://www.medlifeweb.org/blog/item/201-migration-in-ecuador.html


 

 

96 

 

www.iies.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


