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صنعتیشدن و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی؛ تحلیل روایت ساکنان پیرامون
طرح پتروشیمی مهاباد
سید احمد فیروز آبادی ،1حسین دانشمهر  ،کریم علینژاد
تاریخ دریافت1391/52/22:

تاریخ پایرش1391/12/12 :

چکیده
پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی ورود صنعت پتروشییمی بیر
جوامع محلی پیرامون طرح پتروشیمی مهاباد است .روش تحقیی میورد اسیتهادی کیهیی و تکنیی
تجزیه و تهسیر اطالعات ،تحلیل روایت مضیمونی اسیت .دادیهیا بیا اسیتهادی از مبیاحوه رواییی
جمعآوری شدیاند و از روش نمونهگیری نظری جهت پاسخ به اهداف تحقی استهادی شدی اسیت،
بهطوریکه با  21نهر از مطلعین کلیدی محلی که دارای تجربهی زیسته از طرح بودیانید ،مبیاحوه
صورت گرفتهاست .مباحوهها در دو مرحلهی کدگیااری بازااویییه و متمرکیز و محیوری میورد
تحلیل قرارگرفتهاند .مضامین اصلی حاصل از مباحوهها در بعد اجتماعی تعداد  33مههوم اوییه که
در زیر  9مقویهی اصلی قرارگرفتهانید و در بعید زیسیتمحیطی  21مههیوم اویییه کیه در قایی
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مقویهی اصلی طرح گشتهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که ورود صنعت پتروشیمی به این منطقه
موج

مشکالت اجتماعی و زیستمحیطی را فراهم آوردی است .طیرح از بیاب بیه پیایین بیودی و

جامعهی محلی علیرغم تحمل هزینههای فراوان ،بسیار کم از طرح منتهع شدیاند .باید گهت کیه در
بعد اجتماعی به جامعه اهتمام دادی نشدی و در بعد زیستمحیطی نییز عیدایت و پاییداری محیطیی
یحاظ نشدیاست.
واژههای کلیدی :صنعت پتروشیمی؛ پیامدهای اجتماعی؛ پیامدهای زیستمحیطی؛ مهابیاد؛ تحلییل
روایت مضمونی.

 1دانشیار گروی مطایعات توسعهی اجتماعی دانشکدیی علوم اجتماعی دانشگای تهران
 2استادیار گروی جامعهشناسی دانشگای کردستان انویسندیی مسئول
 3کارشناسی ارشد توسعه اجتماعی دانشگای تهران
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مقدمه و بیان مسئله
در دنیای امروز ،توسعه یکی از فراگیرترین موضوعات جوامع بشری در راستای ارتقای کیهیت
زندگی و رفای انسانها ،خبوصاً در میان کشورهای درحالتوسعه است .بخشی از این مسئله ناشی
از ضرورت اجتنابناپایر رشد و پیشرفت و تالش در راستای گام برداشتن از قافلهی روندهای
محیطزیست ،جنسیت و  ...میباشد؛ که طیف وسیعی از مردم را درگیر و متأثر میسازند .به نظر
نسل اول اندیشمندان توسعه ،غایت توسعهی افزایش درآمد سرانه واقعی و به طوع آن قدرت خرید
از طری نسل ماکور ،کلید پیشرفت جوامع درحالتوسعه را در سرمایهگااری فیزیکی و افزایش
ظرفیت تویید یافتند؛ اما هنگامیکه نتایج مطلوب از سرمایهگااریها در جریان برنامههای توسعهی
اقتبادی در کشورهای جهان سوم به دست نیامد ،نسل دوم اندیشمندان توسعه به بررسی دقی تر
ایزامات توسعه پرداختند .در این میان ،در اواخر دههی  75و اوایل دههی  ،05مکات
برآوردند که از جمله آنها ،مکت

مختلهی سر

نیازهای اساسی و به قول استریین ،1طلیعهدار مههوم توسعه

انسانی بود .همزمان با این تحول ،غایت توسعه نیز به تدریج تغییر کرد و توجه از رشد درآمد
سرانه به رشد کیهی ،کاهش فقر ،عدایت توزیعی و مواحث دیگر جل

شداازکیا ،احمدرش ،دانش-

مهر. 11-11 :1392 ،
طرحهای صنعتی یکی از رایحلها است .بدین ترتی

که اجرای طرحهای صنعتی در مناط

جهانسومی هنوز یکی از رایهایی است در جهت توسعهی این مناط  ،طرحهایی که با امید به
بهوود وضعیت و شرایط اقتبادی این جوامع اجرا میشوند و به طوع این طرحها با تغییراتی که به
وجود میآورند ،تأثیراتی را هم عامل میشوند که شایان توجه و بررسی هستند .پتروشیمی یکی از
انواع عناصر صنعتی توسعه است ،نسخهای که به بهانهی ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای جوامع
کمتر توسعهیافته پیچیدی میشود .چراکه ورود صنعت به اجتماعات موج

دگرگونی صنعتی در

آنها میشود .رشد بخش صنعت و معدن یکی از مهمترین اهدافی است که در چند دههی اخیر در
کشور ما تعقی

شدی است و سیاستگااران و برنامهریزان کشور در مناط مختلف ،یکی از

راهکارهای اصلی توسعهی اقتبادی را توسعهی بخش صنعت انتخاب کردیاند و صنعت را
مهمترین ابزار برای توسعهی سایر بخشها دانستهانداجدیدی میاندشتی . 2 :1301 ،در شهرستان
streeten

1

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 7:44 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

جهانی است و بخش دیگر آن ناشی از موضوعات مشترکی مانند؛ توجه به فقرا ،مناط حاشیهای،

صنعتیشدن و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی59............................................................................

مهاباد هم مسئلهی بیکاری و عدم توسعهی شهرستان مانند اکثریت شهرستانهای دیگر استان
آذربایجان غربی ،مسئوبن را ترغی

به کشاندن صنعت به این شهر کردی است؛ که از این طری

بتوانند راهی را برای بحران بیکاری ،درآمدزایی ،باببردن سطح زندگی و دیگر مسائل این منطقه
پیدا کردی باشند .بدین منظور اقدام به احداث پتروشیمی در مهاباد میکنند .ویی به طوع همهی
تغییرات بهوجودآمدی ،حاصل خواهند شد .پروژیی پتروشیمی مهاباد میتواند پیامدهای مطلوب و
نامطلوبی را برای این منطقه به همرای داشته باشد .شرکت پتروشیمی مهاباد به منظور توسعهی
توییدات پتروشیمیایی ،صادرات پتروشیمیایی ،ایجاد ارزشافزودی بر روی سرمایههای ملی ،جاب
و بهکارگیری تکنویوژیهای جدید پتروشیمیایی ،ایجاد تعادل منطقهای ،تحرک بخشی به فرایند
تویید در مناط کمتر توسعهیافته ،ایجاد اشتغال ،ارتقای فناوری در بخش صنایع مرتوط با نهت ،گاز
و پتروشیمی و همچنین فعالکردن صنایع پاییندستی پتروشیمی و با توجه به مبوبات
هیئتوزیران ،با مشارکت پتروشیمی ایران و سرمایهگااری بخش خبوصی شکلگرفته است.
شروع عملیات آمادیسازی طرح در سال  1303آغاز و عملیات اجرایی پروژی از سال  1301آغاز
شد و هماکنون فازهایی از آن در حال بهریبرداری هستند.
طرح پتروشیمی مهاباد بدون هیچگونه مطایعهی مقدماتی در باب مسائل اجتماعی و
زیستمحیطی و در راستای اهداف و برنامههای کالن توسعهی کشور صورت گرفته که این امر
علیرغم آنکه پیامدهای مثوتی برای توسعهی صنعتی کشور خواهد داشت؛ اما پیامدهای منهی
مستقیم و غیرمستقیمی در ابعاد مختلف اجتماعی ،زیستمحیطی ،فرهنگی و غیری در منطقه بهجا
گااشته است که متأسهانه مورد توجه کارگزاران توسعه نوودی و همین به مسئلهی اصلی تحقی
حاضر مودل شدی است .موقعیت طرح پتروشیمی مهاباد به دییل قرارگرفتن در میان زمینهای
کشاورزی و باغات منطقه و نزدیکی به روستاهای پرجمعیت و شهر مهاباد ،امکان بهوجودآوردن
انواع آیودگیهای آب و هوایی ،خاکی ،صوتی و غیری دارد و میتواند موجوات آسی

به باغات و

محبوبت کشاورزی ،تغییرات جمعیتی و تأثیرات فرهنگی و از این دست را فراهم نماید .بدین
منظور تحقی حاضر در پی روایت ساکنان پیرامون ،از ورود این پدیدی به منطقه از منظر اجتماعی
و زیستمحیطی ،به منظور ارائهی روایت مسلط و ایوته فراموششدی در ایگوی فعلی توسعهی ایران
می باشد .در همین راستا است که با توجه به ماهیت تحقی از منظر روشی و میدان مورد مطایع
سوابت زیر قابل طرح است.
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-

چگونه مردم منطقه صنعتیشدن را روایت میکنند؟

 روایت مردم پیرامون طرح ،از توسعهی اجتماعی و زیستمحیطی بر اساس چه واقعیتهایساختاری است؟
 -مردم مورد مطایعه پیامدهای ورود پتروشیمی را چگونه روایت میکنند؟

پیشینهی تجربی پژوهش
 توکل و نوذری ا 1391در تحقیقی تحت عنوان «تحلیل اثرات اقتبادی ،اجتماعی وزیستمحیطی صنعت پابیشگای گاز پارسیان بر نواحی روستایی امورد مطایعه :نواحی روستایی
شهرستان مُهر در استان فارس » ،در پی بررسی اثرات پابیشگای گاز پارسیان واقع در استان فارس
برآمدیاند .در این تحقی پیامدها به دو دستهی مادی شامل :اقتبادی و زیستمحیطی و غیرمادی
ااجتماعی  ،تقسیم شدیاند .روش تحقی مورد استهادی در این تحقی کیهی بودی و از تکنی های
مشاهدیی مستقیم و مباحوههای عمی استهادی شدی است و تجربهی زیستهی افراد را مورد بررسی
قرار دادیاند .در این تحقی از پیامدهای متناقضی سخن به میان آمدی است؛ از طرفی ،با ایجاد
اشتغال و درآمدهای پایدار و امکانات زیربنایی فرصتها و ظرفیتهای زیادی برای روستاییان
فراهم و از طرف دیگر ،توعات اجتماعی و زیستمحیطی فراوانی ایجاد کردی که منجر به بروز
آسی های اجتماعی مختلهی شدی است.
 طایویان و همکارانا 1307در مطایعهای با عنوان «تحلیل تأثیر اجتماعی توسعهی صنعتی درمنطقهی عسلویه» که در منطقهی پارس جنوبی به سهارش وزارت نهت صورت گرفته است؛ با
روش پیمایش و همچنین کیهی بر دو جامعهی آماری بومیان عسلویه و کارگران غیربومی به انجام
رسیدی است .نتایج این تحقی

بدینصورت است که آسی های فراوانی در سطوح مختلف

اجتماعی و فرهنگی در منطقهی عسلویه به وجود آمدی است و این منطقه از ابعادی مختلف که
مورد برسی قرارگرفته ،با معضالت جدی روبرو شدی است .به عالوی اینکه شواهد نشان میدهند
که با داشتن ی

رویکرد اجتماعی و فرهنگی میتوان از این مشکالت در امان ماند.
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 -مکانیسمهای مقاومت آنان در برابر این پدیدی چگونه روایت میشود؟

صنعتیشدن و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی57............................................................................

 هوگلند1ا 2511در پژوهشی با عنوان «ارزیابی محیطزیست و تأثیرات اجتماعی کارخانهسیمان» بدین نتایج دستیافتهاست .اثرات منهی ناشی از ازدستدادن زیستگایهای زیستمحیطی
بر روی گیاهان و جمعیت جانوران ،تویید آبیندیهای صوتی و هوا ،ایجاد مزاحمت برای مردم در
خانهها و مدارس افزایش آسی های اجتماعی نظیر نزاع ،خشونت ،افزایش در دسترسبودن مواد
فحشاء و شیوع بیماری های مسری و جنسی ،انتقال سل ،ایدز ،سیهلیس و آنهوبنزا همرای بودی
است.
 پیتکوا و همکاران2ا ، 2559در تحقیقی با عنوان «ارزیابی اثرات اجتماعی معدن زغالسنگ درحوزیی بوون کوئینزیند در استراییا» ،پیامدهای تأثیرات معادن در دو شهر اسپرینگسور و رویستون
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که بر پایهی خدمات کشاورزی پایدار است ،در مقایسه با چهار منطقهی دیگر مورد مطایعه که به
عنوان شهرهای معدنی محسوب میشوند ،متهاوت میباشد .یافتههای این تحقی نشان میدهد که
با افزایش اتکا به نیروی کار غیربومی در اجتماع محلی موج

تحرک اقتبادی در شهرهای معدنی

شدی است .افزایش قیمت و کموود مسکن باعث ایجاد فشار و هزینه مضاعف در گرویهای
اقتبادی و اجتماعی غیر شاغل در استخراج معادن و نیز مشکالت اضافی از دوری و فاصله از
خانوادی را به همرای داشته است.
 با بررسی تحقیقات فوق میتوان دریافت که در اکثر این تحقیات تقریواً نتایجی مشابه به دستآمدی است و این نتایج را میتوان در ابعادی مانند اجتماعی ،اقتبادی ،زیستمحیطی و غیری قرار
داد .روش های مورد استهادی در این تحقیقات به مانند تحقی حاضر ،اغل

کیهی بودیاند با این

تهاوت که در تحقی حاضر از روش تحلیل روایت مضمونی استهادی شدی است و توایی زمانی در
این تحقی مهم میباشد .بدین معنی که تأثیرات به ترتی

زمانی جستجو میشوند.

چهارچوب مفهومی
رویکردهای عمدی در جامعهشناسی تکنویوژی به سه دسته قابلتقسیماند .یی

دسیته نظرییاتی

1

Hilary Hoagland
Vanessa Petkova
3
Springsure & Rolleston
2
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هستند که به طریقی میشود آنها را ذیل رویکرد «جور فنّاورانیه» 1قیرارداد .دسیته دیگیر نظرییاتی
هستند که تحت رویکرد «شکلگیری اجتماعی تکنویوژی» 2جمع میشوند و دسیته سیوم نظرییاتی
هستند که جنوهی سنتزی دارند و بیر تعامیل ییا رابطیه متقابیل تکنوییوژی و جامعیه تأکیید دارنید
اتوکل. 22 :1391،
نمیشود یا بهطور ضمنی یا صریح تکنویوژی حوزیای مستقل 3یا دارای منط و مکانیسم حرکت و
دینامیسم درونی تلقی میشیود و در نتیجیه تحیت تیأثیر پارامترهیای بیرونیی و از جملیه عوامیل
اجتماعی ،تکوین و توسعه نمییابد اتوکل. 22 :1391،
دستهی دوم نظریات جامعهشناسی تکنویوژی متمرکزنید بیر حضیور پارامترهیای اجتمیاعی در
شکلگیری تکنویوژیها ،توسعه و همینطور بهکارگیری آنهیا .دو رویکیرد عمیدی در ایین دسیته
عوارتاند از :ایف آنیان کیه پارامترهیای مختلیف اجتمیاعی در پییدایش ،شیکلگیری و توسیعهی
تکنویوژی را مورد مطایعه و بررسی قرار میدهند ،ب آنان که بر تأثیرات ،نتایج و توعات تکنویوژی
بر جامعه و بخشهای آن ،نیز بر روابط و نهادها و ساختارهای آن تمرکز دارند اتوکل. 20 :1391،
دستهی سوم نظریات در جامعهشناسی تکنوییوژی دربرگیرنیدیی نظرییاتی اسیت کیه تیالش
میکند دوگانگی/تضاد/تنش بین تکنویوژی و جامعه را تخهیف یا آنها را آشتی دهد و با هم بویند.
دو تالش عمدی در این مجموعه یکی نظریهی کنشگر-شوکه2ادر حقیقت شوکهی کنشگران اسیت
و یکی هم نظریات ترکیوی کسانی چون دونا هاراوی1اتوکل. 33 :1391،
اثرات مثبت صنعت بر اجتماع محلی
فرایند تکامل و پیشرفت اجتماعی و سرعت این تکامل بستگی به متغیرهای بسیاری دارد که
یکی از آنها تکنویوژی است .در زمینهی ورود تکنویوژی به ی

جامعه دو دیدگای وجود دارد.

یکی از آنها که قویتر از دیدگای دیگر است ،ورود تکنویوژی عامل دگرگونی اجتماعی است.
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برای نمونه اظهار میدارند که پیشرفتهای فنّاورانه ،بسیاری از جنوههای زندگی روزمری را تغییر
میدهند ادیلینی . 337-331 :1307 ،1اهمیت صنعت و تکنویوژی در جوامع درحالتوسعه ،توانایی
بایقویی آن برای دستیابی به اهداف توسعهای تقریواً در همه جوامع ،مورد بحث و تواف قرارگرفته
است .استدبل غای

آن بود که برای تأمین نیازهای جمعیت رو به رشد کریی زمین تنها رای حل

انکارناپایر صنعتیشدن در جهت رفع نیازهای اساسی در مناط روستایی تأکید کردیاند اتوکل و
نوذری . 31 :1391 ،میسرا 2معتقد است که صنعتیشدنِ مناط روستایی وسیلهای برای نیل به
توسعهی اقتبادی-اجتماعی مدنظر و ابزاری برای تأمین نیازهای افراد جامعه است امیسرا:1902 ،
 . 3بیشترین تأکید صاح نظران بر گسترش صنایع روستایی به رفع معضل بیکاری و ایجاد
فرصتهای اشتغال در نواحی روستایی استاتوکل و نوذری . 32 :1391 ،استقرار صنعت در
نواحی روستایی در کنار افزایش درآمد و ثوات درآمدی به کاهش تهاوتهای درآمدی بین
شهرنشینان و روستاییان منجر شدی است اریزوانل . 1112-1133 :1993 ،صنعت همچنین میتواند
جلوی مهاجرت روستاییان به شهر را نیز بگیرد .کارخانههای روستایی باعث جاب جمعیت
روستایی و کشاورزی در خود و مانع مهاجرت آنان میشوداوثوقی . 33-35 :1302 ،بهطورکلی،
تحقیقات انجامگرفته در زمینهی صنعت به مناط روستایی این فرضیه را که ورود صنعت به مناط
روستایی باعث کاهش مهاجرتها به شهر میشود ،تائید میکندادربان آستانه. 33 :1303 ،
بدون تردید صنعتیشدن ی

تبمیم سرنوشتساز در زمینهی توسعهی اقتبادی و اجتماعی

کشورهای جهان سوم است و ضرورتی غیرقابلانکار میباشد .اثرات صنعتیشدن در همه بخشهای
اقتبادی احساس شدی و باعث تحرک قسمت زیادی از منابع مایی در جهت توسعهی اقتبادی
میشود اکاسترو . 12 :1312 ،دیوید راجرز 3با بررسی اثرات استقرار صنعت در شهرکها و مناط
روستایی ایایت آیووا نشان میدهد که صنعتیشدن روستایی منافع وسیعی را برای اجتماعات
موردمطایعه در برداشته بهطوریکه سو

افزایش یکپارچگی خانوارها ،افزایش درآمد سرانه و توزیع

متعادل درآمدها شدی است اراجرز. 225 :1970 ،
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نظریهی صنعتیشدن مناط روستایی به عنوان ی

کاتاییزور در جهت ایجاد اشتغال و افزایش

درآمد و آخرین چاریی کار برای حل مشکل فقر مناط روستایی ،هماین

بایقوی در جهت حل

مشکل بیکاری برای مناط محروم روستایی محسوب میگردد اطاهرخانی . 31-33 :1305 ،بر
اساس این دیدگای صنعتیشدن روستا و گسترش فعاییتهای غیرکشاورزی عاملی در افزایش رفای و
در مناط روستایی ضمن ایجاد اقتبادی فعال ،میتواند دارای اثرات بسیاری باشد ،بهطوریکه
تجربیات کشورهای متعدد نشان میدهد هر تغییر ساختاری از طری

صنعتیشدن ،نهتنها نقش

اقتبادی باارزشی در مناط روستایی ایجاد میکند؛ بلکه منجر به اقتباد خودرانشی میشود امیسرا،
 . 17 :1995بنابراین صنایع روستایی یکی از مهمترین مسائل و سیاستگزاریهای توسعهی روستایی
است و ی

شرط ضروری و اساسی برای توسعهی ملی به حساب میآیداعسگری ،حاجینژاد،

اصغرپور ،محمدزادی 27-33 :1303 ،به گونهای که از راهوردهای مهم توسعه ،صنعتیسازی است
که در دهههای  15 ،25و  75راهورد غای

توسعه محسوب میشد و این امر از اواسط دههی1915

با تأکید بر صنایع روستایی شروع شد امطیعی ینگرودی و نجهی کانی. 112-137 :1302 ،
اثرات منفی صنعت بر اجتماع محلی
ظهور جنوشهای ضد جهانیشدن و نقدهای واردی به جهانیشدن اثرات مهمی بر شکلگیری
اندیشه پساتوسعه داشتهاند .جنوش جهانیشدن درصدد به چایشکشیدن نئوییوراییسم ،جهانیشدن و
توسعه بودی؛ یاا کل توسعه را برای جوامع سنتی ،اجتماعات محلی و محیطزیست طویعی ،مخرب
و ویران گر میداند .مخایهان جهانیشدن ،آن را دارای تمایالت یکدستسازی و ادغام از ی طرف
و بهویژی تمایالت استعمار نوین از طرف دیگر میدانند .ایدیهای برگرفته از منتقدان توسعه در
کشورهای جهان سوم بهویژی هند ،نظریهپردازان اجتماعی پساساختاری ،اقتباددانان توسعه،
اکویوژیستهای سیاسی و انتقاد محیطزیستشناسان از تأثیر توسعه بر طویعت بود .نظریهپردازان
پساتوس عه بر این باورند که بهوود وضع بشر ،هدف واقعی توسعه نیست بلکه کنترل انسان و
سلطهی دو هدف اصلی توسعهانداازکیا و همکاران. 225-210 :1392 ،
دانمید 1اثرات و پیامدهای تکنویوژی و صنعت را در چهار بعد فنی ،اقتبادی ،اجتماعی -سیاسی
Donmed
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و زیستمحیطی در نظر گرفته است؛ بهعوارتدیگر از نظیر دانمیید بیرای ارزییابی صینایع بیزرگ و
تکنویوژیهای پیشرفته باید به پیامدهای آن در چهار حوزیی باب توجه کرد .دانمید برای سنجش هر
بعد شاخصهایی در نظر گرفته است .وی برای بررسی پیامدهای صنعت از بعد فنیی شیاخصهایی
همچون زیرساختهای مادی و دانش فنی ،برای بعد محیطی شاخصهایی همچیون مییزان مبیرف
اشتغال ،درآمد ،قابلیت استهادی و نگهداری بزم محلی و برای سینجش بعید اجتمیاعی -سیاسیی از
شاخصهایی همچون تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ،سطح آگاهی ،قابلییت پیایرش در نظیر گرفتیه
است ادانمید . 371-311 ،2552 ،هابسوام 1نیز به پیامدهای صنعت و تکنویوژی توجه کیردی اسیت.
وی مینویسد «آیا صنعت وضع مردم را بهتر کردی یا بدتر ،تأثیر آن تا چه حید بیودی اسیت؟ دقیی تر
بگوییم ما از خود میپرسیم ورود صنایع چه مقدار قدرت خرید کاب و خدمات و مانند آنها را که بیا
پول خریداری میشود به چند نهر از افراد دادیاست؟ ما همچنین بر این باوریم که نی بختی هر فیرد
عوارت است از انواشتن چیزهایی نظیر کابهای مبرفی در بیشترین مقدار برای بیشیترین افیراد؛ امیا
این فرض منطقی و پایرفتنی نیست .وی معتقد است همه ماجرای صنعت این نیست بلکه صینعت و
تکنویوژی دگرگونیهای بنیادینِ اجتماعی نیز ایجاد کردی است»اهابسوام . 09 :1307 ،به نظر فاسیتر
در انتقال تکنویوژی عالوی بر جنوههای فنی باید به جنوههای فرهنگی ،ارزشی و اخالقی نییز توجیه
کافی داشته باشیم .در تمام موارد ،تغییرات فنی و مادی با تغیییر در طیرز تلقیی ،افکیار ،ارزشهیا،
اعتقادات و رفتار مردمی که این تغیییرات را پایرفتهانید همیرای اسیت ،ایین تغیییرات غییر فنیی و
غیرمادی غایواً چندان مشهود نیستند و به همین جهت غایواً مورد توجه قرار نمییگیرنید و اهمییت
آنها تشخیص دادی نمیشود؛ اما اثر نهایی هیر بهویود میادی ییا اجتمیاعی بسیتگی دارد بیه اینکیه
جنوههای فرهنگی مرتوط با آن یا تأثیرپایر از آن ،تا چه اندازی میتوانند با حیداقل ازهمگسییختگی
تغییر یا بهوود تازی را بپایرد و با آنهمرای شودافاستر. 12 :1370 ،
روششناسی پژوهش
این پژوهش با توجه به ماهیت مسئله و موضوع پژوهش ،در سنت روش کیهی صورت
گرفتهاست .پژوهش کیهی در واقع هر نوع تحقیقی است که یافتههای آن با شیویهایی غیراز
Hobsbawm
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روشهای آماری یا هرگونه کمیکردن به دست میآید .در مطایعاتی که خبلت کیهی دارند،
دادیهای اصلی اوییه به یکی از دو زبان ،زبان فنی پژوهشگر یا زبان روزانهی پاسخگویان ،تویید
میشوند .این زبانها برای توصیف رفتارها ،روابط اجتماعی ،فرآیندهای اجتماعی ،نهادهای
اجتماعی و به خبوص معناهایی که مردم به فعاییتهای خود و دیگران و همچنین به اشیاء و
از "تحلیل روایت مضمونی "1استهادی شدی است و برای جمعآوری دادیها از مباحوه کم

گرفته

شدی است .تحلیل روایت نوعی از پژوهش کیهی است که مجموعهای از داستانها را به عنوان منوع
دادیهای خود برمیگزیند .این داستانها ،روایتی از تجارب زندگی مردم است که توسط آنها در
مورد خودشان و یا به واسطهی دیگران در مورد افرادی دیگر نقل میشود .اما تحقی روایتی ،تنها
مهاهیمی را که افراد به تجاربشان میدهند و یا روشی را که مردم از طری آن قبهی زندگی خود
را بیان میکنند ،کشف نمیکند ،بلکه این نکته را روشن میسازد که چگونه زبان بازگوکنندی و
بازتابی از نیای اجتماعی آدمهاست و هویت اجتماعی و شخبی آنان را نیز شکل میدهد.
داستانها گای به شکلی آگاهانه و اغل

به صورت ناخودآگای مهاهیم ،تعهدات ،باورهای غای

و

ارزشهای زمانی و مکانی را از محلی که فرد در آنجا زندگی کردی و هویتش شکلگرفته ،آشکار
میسازند امانهال . 209-186 :2010 ،در تحلیل روایت تکنی

مورد استهادی برای گردآوری دادیها

معموبً مباحوه و بیشتر نوع خاصی از آن ،که به مباحوهی روایی یا مباحوهی روایتی مشهور
است ،کاربرد دارد .در مباحوهی روایی از فرد مطلع خواسته میشود سرگاشت موضوعی را که
خود در آن شرکت داشتهاست ،فیایوداهه روایت کند و موضوع مورد نظر را در قای

داستان

بههمپیوستهای از رویدادها از ابتدا تا به اننتهای آن بازگو کند اهرمانس . 102-102 :1992 ،در
پژوهش حاضر نمونه از میان مردم بومی روستایی بخش مکریان غربی و واقع در محدودیی
پتروشیمی مهاباد که تجربهی زیستهای از تأثیرات پتروشیمی داشتهاند ،انتخاب شدی است .با مالک
قراردادن اشواع نظری بعد از جمعآوری دادیها از نمونههای هدفمند 21 ،نهر به عنوان نمونهی
نهایی تحقی

انتخاب شدند .پس از تهیهی متن نوشتاری پاسخهای مباحوهشوندگان ،فرایند

بررسی محتوای دادیهای بهدستآمدی از مباحوهها آغاز شد .هدف این فرایند کشف ارتواط درونی
اجزا و عناصر تشکیلدهندیی دادیها ،دستیابی به قبد واقعی مباحوهشوندی ،یافتن شرایط و
Thematic narrative analysis
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محیطی که با دادیها مرتوط است و در نهایت ،ارائهی روایتی واقعبینانه است .همانگونه که گیلهام

1

اشاری میکند ،فرایند تحلیل دادیها شامل شناسایی گهتههای اساسی و کلیدی و دستهبندی آنها
برحس

مقویههاست اگیلهام . 29 :2555 ،در بخش تحلیل برای دستیابی به فهم عمی و دستیابی

به مقوبت اصلی ،در سه مرحلهی کدگااری اوییه ،متمرکز و محوری بهری گرفته شدی است و در
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نهایت مقوبت نهایی استخراج گردیدیاند.
جدول شمارهی یک -مشخصات مصاحبهشوندگان
ردیف
4
6
5
4
3
2
9
3
7
44
44
46
45

مصاحبهشونده
زن  35سایه
زن  15سایه
زن  32سایه
زن  21سایه
زن  35سایه
زن  21سایه
زن  37سایه
مرد  35سایه
مرد  30سایه
مرد  22سایه
مرد  12سایه
مرد  20سایه
مرد  32سایه

جایگاه
خانهدار
خانهدار
همسر یکی از مهاجران
همسر یکی از مهاجران
خانهدار
خانهدار
خانهدار
کارگر پتروشیمی
دهیار
خردی کشاورز
کشاورز و باغدار
کارگر پتروشیمی
بیکار

44

مرد  35سایه

خردی کشاورز

43
42
49
43
47
64
64

مرد  75سایه
مرد  32سایه
مرد  22سایه
مرد  31سایه
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یافتههای پژوهش
در این بخش از تحقی مباحوهها مورد تحلیل سطر به سطر واقع شدیاند .بدین معنا که واحد
تحلیل در این تحقی

سطر میباشد .بعد از گاراندن سه مرحله کدگااری اوییه ،متمرکز و

کدگااری محوری در حوزیی اجتماعی مجموعاً  33مههوم به دست آمدی است که ذیل  9مقویه
است .در ادامه بعد از آوردن کلیهی مهاهیم و مقوبت بهدستآمدی به تهکی
ی

از مقوبت با نقل قول مستقیم و متعاقواً با قرارگرفتن در ی

حوزی پیامدی ،هر

توایی زمانی ،تشریح خواهد شد.

ایف -روایت ساکنان از پیامدهای اجتماعی
اجتماعات محلی دارای انسجام و تعادل اوییه هستند .اما با ورود تغییرات به این جوامع باید
منتظر پیامدهای و تأثیرات این تغییرات بر جوامع بود که نظم اجتماعی جامعه هدف را بهم
میریزد .طرحهای عمدیی صنعتی که در جوامع محلی غیرصنعتی به اجرا درمیآیند ،میتوانند در
همان ابتدا تغییراتی را به وجود آورند و موج

اختالل در نظم اوییه شوند .در مواردی که تغییرات

ناچیز باشد ،پیامدها کمتر و احتمال برگشت نظم اوییه ،بیشتر میباشد اما در صورت شدت
تغییرات و پیامدها ،برگشتن نظم اوییه دشوار مینماید و نظمی جدید جایگزین خواهد شد.
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صورتبندی شدند .در بخش زیستمحیطی تعداد  21مههوم در ذیل  7مقویهی عمدی تنظمیم شدی

صنعتیشدن و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی49............................................................................
جدول شمارهی دو -پیامدهای اجتماعی ورود صنعت پتروشیمی

کاهش انسجام اجتماعات محلی

واگرایی اجتماعی

کاهش امنیت اجتماعی

توسعهی آمرانه

عدم شفافیت و نقض حقوق مدنی
و انسانی

کاستن سرزندگی ذهنی مردم
اجتماعات محلی

برانگیختن نارضایتی مردم

احساس بیگانگی با طرح

بهرهمندی مادی برخی از مردم
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کدگذاری اولیه (سطح اول و متمرکز)
تعارض بین مردمی که سر کاررفتهاند و مردمی که سرکار نرفتهاند.
مردم یکدیگر را به پارتیبازی متهم میکنند.
کاهش اعتماد متقابل مردم بومی.
کاهش اعتماد به مسئویین.
کاهش اعتماد به دویت.
قسمخوردن به عدم شرکت در انتخابات.
نارضایتی از عملکرد مسئوبن.
ورود افراد بیگانه به برخی از روستاها.
ایجاد جمعیت ناهمگن در روستا.
اسکان مجردان در روستا بهطور دستهجمعی.
عدم مشارکتدادن زنان.
عدم مشارکتدادن مردم در زمان ایجاد طرح.
عدم مراجعه به مردم در جریان تبمیمگیریها.
عدم توجه به خواستهها ،شکایات و اظهارات مردم بومی.
عدم توانایی ارتواطگیری مؤثر با نهادهای دویتی.
پیگریهای نافرجام مردم جهت بهکارگیری نیروی بومی.
عدم رضایت مردم دردادن زمین و استهادی از فشار قانون.
ترساندن مردم از قانون و دادگای.
ترس از بیان واقعیتهای سیاسی-اجتماعی.
دیخوشکردن مردم به وعدیهای واهی.
دلخوشی قول از اجرای طرح و بدبینی بعد از اجرای آن.
نگرانی از آیندی.
جان باختن ی جوان روستایی و برانگیختن تأسف مردم.
ناراحتی مردم از برخی پیامدها
نارضایتی مردم در درجات مختلف.
شاکی بودن از عدم استخدام
حسرت خوردن مردم برای اینکه طرح سودی را برایشان نداشتهاست.
عدم تطوی طرح با انتظارات مردم.
ناراحتی حتی از صحوتکردن درباریی پتروشیمی.
قطع امید مردم از پتروشیمی.
عدم همنوایی بین مردم و پتروشیمی.
استخدام تعدادی از مردم بومی در پتروشیمی.
استخدامیهای موقتی در مراحلی از پروژی.
انتهاع برخی از مردم بطور غیرمستقیم.

کدگذاری محوری
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کاهش انسجام اجتماعات محلی
انسجام اجتماعی دبیت بر تواف جمعی میان اعضای ی
درونیکردن نظام آموزشی و هنجاری ی

جامعه دارد که حاصل پایرش،

جامعه و وجود تعل اجتماعی ااحساس «ما»بودن و

تراکمی از وجود تعامل گر میان افراد آن جامعه است اازکیا و غهاری . 207 :1303 ،بعد از اتمام
نتوانستند و از آنجا که مردم همه به ی

اندازی از طرح منتهع نشدیاند ،بجرم اختالفاتی بین آنها

پیش آمد .این اختالفات تا حد زیادی منشا از انتهاع و عدم انتهاع از پتروشیمی است .بدین ترتی
افرادی که نتوانستهاند استخدام شوند افرادی که استخدام شدیاند را به پارتیبازی متهم میکنند و
احساس میکنند که این افراد ح آنان را پایمال کردیاند .اعتماد و جمعگرایی بین آنان رو به زوال

رفته و در نتیجه انسجام اجتماعی این جوامع نقبان یافتهاست« .مرد  32سایه :امروز همه کارها
پارتی و پارتی بازی شدی است .هرکس با پارتی جایی را در پتروشیمی اشغال کردی است»؛ «مرد
 35سایه :همسایه من با پارتی سرکار رفتهاست و ما نتوانستهایم».
واگرایی اجتماعی
حهظ و تقویت هموستگی ملی قومیتها از جمله دغدغهها و پیچیدگیهای هر کشور در جهان
معاصر میباشد .ضعف و ناکامی کشورها در یکپارچهسازی و نه یکسانسازی گرویهای اجتماعی
گوناگون و تودیل آنها به نیروی سیاسی و اجتماعی متحد ،تهدیدهای جدید امنیتی را بههمرای
آوردی است که زیرساختهای کالن سیاسی را چندپاری ساخته و به تضعیف توان سیاستسازی و
قابلیت پاسخگویی نظام میانجامد اسلیمی سوحان ،حیدری ،نیکجو . 11 :1393 ،منظور ما از
واگرایی دوریگزینی مردم بومی از حکومت مرکزی است .از قول از اجرای طرح برای ارغاب
مردمی که با طرح مخایهت داشتند و حاضر به تسلیم زمین نوودیاند ،و عدیی استخدام همه نیروی
کار بومی به آنها دادی شد و مردم هم امیدوارانه به انتظار نشسته و منتظر آیندیای بهتر هستند و
شاید در مواردی حتی به فراتر از آنچه مسئوبن قول دادیاند هم فکر کنند .این طرحها را به عنوان
نقطه عطفهایی میبینند که حالل مشکالتشان خواهد بود؛ اما در ادامه دیدند که این وعدیها
هیچکدام عملی نشدیاست .مردم چنین فکر میکنند که هزینه دادیاند و همه آنچه را کاشتهاند،
دیگران برداشت میکنند .اکنون اما بهزعم خودشان هیچ منهعتی نبیوشان نشدی است .با همه سعی
و تالش و نامهنگاریهای متعدد نتوانستهاند حتی برای کارگری هم در پتروشیمی استخدام شوند و
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ساخت فیزیکی پتروشیمی تعداد اندکی از مردم توانستند در پتروشیمی استخدام شوند و دیگران

صنعتیشدن و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی47............................................................................

مسئوبن خود را از این مسئله مورا میکنند .اینگونه است که مردم به مسئوبن و دویت بیاعتماد
میشوند ،قسم به عدم شرکت در انتخاب میخورند ،از عملکرد مسئوبن ناراضی هستند و از این
موارد که همگی میتواند موج

کاهش اعتماد به مرکز و بدگمانی به نیت دویت شود« .مرد 12

سایه :نه به خدا قسم رأی به این مسئوبن نخواهم داد»؛ «مرد  35سایه :ما کامالً به مسئوبن

کاهش امنیت اجتماعی
مههوم امنیت اجتماعی به معنای احساس آرامش و اطمینان خاطر و فقدان دیهری ،تشویش،
اضطراب و ترس میباشد .در حقیقت امنیت اجتماعی معطوف به حهظ روش و نوع زندگی
میباشد اگیدنز . 125 :1307 ،در مراحل اوییهی ساخت بعد فیزیکی پتروشیمی ،افرادی بیشتر
مجرد و بعضاً با خانوادی به این روستاهای مجاور مهاجرت کردند و برخی از آنان رفته و برخی
دیگر ماندیاند .در جوامع محلی که همه مردم همدیگر را میشناسند ،کنترل اجتماعی شدیدی
وجود دارد که مانع از ناهنجاریهای اجتماعی است؛ ویی با ورود افراد بیگانه و ایوته با فرهنگهای
متهاوت ،شاید این کنترل اجتماعی ضعیف شود .مردم بومی به هم اعتماد و همه از خلقیات
یکدیگر آگاهی دارند؛ ویی از کسانی که تازیواردند این شناخت را ندارند .شاید با ورود خانوادیها
به روستا این مسئله خیلی برجسته نواشد؛ اما با ورود مجردان به روستا آن هم بهصورت
دستهجمعی ،طویعی است که امنیت ذهنی و اجتماعی افراد کاهش مییابد و ساختار جمعیتی هم تا

اندازهای هرچند کم ،دگرگون شود« .مرد  35سایه :در روستای ما هم گرویهای  7و  0نهری
میآمدند و خانه اجاری میکردند .اکثراً مجرد بودند ،ایوته  2خانوادی هم در این بین بودند»؛ «زن 37
سایه :مردان مجردی اینجا مستقر شدی بودند که واقعاً احساس امنیت نداشتیم».
توسعهی آمرانه
توسعهی آمرانه آن نوع توسعهای است که بدون مشارکت مردم و براساس از برنامهای از
پیشتعیینشدی ،صورت میپایرد و مردم نقشی در تبمیمگیری برای خویش ندارند .آنچنانکه
مردم بومی اظهار میکنند ،پتروشیمی مهاباد طرحی از باب به پایین بودی است و مردم در هیچ
مرحلهای از کار مورد مشورت قرار نگرفتهاند .به هیچ ی

از خواستههای مردم توجهی نشدی است

و اقشار مختلف جامعه همه نادیدی گرفتهشدیاند .اگر توایی زمانی را یحاظ کنیم میتوانیم چنین
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بیاعتماد هستیم».
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بگوییم که از زمانیکه تبمیم گرفتهشدی است که پتروشیمی در این منطقه احداث شود ،زمانیکه
بعد فیزیکی طرح ایجادشدی ،زمانی که شروع به کار شدی و هم اکنون که در حال فعاییت است ،به
هیچ عنوان نظری از هیچ مردم بومی خواسته نشدی است و اکنون هم کسی از آنان نپرسیدیاست که
آیا طرح ،اذیت یا آزاری برای شما دارد یا خیر .مردم نتوانستهاند خواستههایشان را اصالً ابراز کنند
بود و مردم به هیچ عنوان در آن معنی پیدا نخواهند کرد ،مگر مانند وسیلهای برای پیشورد اهداف از

باب تعیینشدی و به عوارتی مشارکت هدایت شدی« .مرد  35سایه :نه به هیچوجه با ما مشورتی نشدی
است»؛ «زن  32سایه .نه مشورتی با ما میکنند و نه به حرفهایمان گوش میکنند».
عدم شفافیت و نقض حقوق مدنی و انسانی
قول از اجرای طرح و با توجه به نیاز پتروشیمی به زمین ،از مردم درخواست شد که به
پتروشیمی زمین بدهند .هر انسانی بر زمینی که معاش خود و خانوادیاش از آن تأمین میشود،
حقوقی دارد و این حقوق را کسی نمیتواند از او سل
میشود  ،این ح از مردم سل

کند؛ اما هنگامیکه طرحی از باب تحمیل

خواهد شد .گرفتن زمین از روستایی به معنای گرفتن معیشت از

روستایی است .پرداخت پول در قوال زمینها به کشاورز روستایی شاید نتواند جای زمینی را که او
به طور اساسی بدان وابسته است بگیرد .مردم روستایی کامالً با معیشت زمینداری آشنا هستند و
شاید هیچ وقت نتوانند معیشتی جایگزین آن پیدا کنند .چون همه فعاییتهای دیگر روستایی هم تا
حد زیادی به این زمین وابسته است .با ترساندن مردم از دادگای و به بیانی میتوان گهت به زور
زمین را از مردم گرفتهاند .در مواردی هم مردم اشاری میکنند که ما را فری

دادیاند؛ به این معنا که

به آنها قول دادیاند که همه نیروی متخبص و غیرمتخبص را از روستاهای آنها جاب کنند.

«مرد  32سایه :تحت هر شرایطی و هر طور شدی مردم را قانع کردند و گهتند ما پتروشیمی احداث
خواهیم کرد و مردم را استخدام خواهیم کرد؛ چون این زمینها از اراضی روستای داری
حداکثر نیرو خود را از روستای داری

است،

تأمین خواهیم کرد؛ چه نیروی ماهر و چه نیروی غیرماهر.

ویی متأسهانه خالف این عمل کردند»؛ «مرد  20سایه :این زمینها با رضایت قلوی این مردم نوودی،
بدین معنا که مردم نگهتهاند که برای اجرای این طرح من زمین را تقدیم خواهم کرد؛ کار بهجایی
رسید که شعوهای در دادگای برای کسانی که زمین نمیدهند تعیین شد».
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چون کسی به آنها گوش ندادیاست .همیشه طرحهایی که از باب به پایین هستند اینگونه خواهند
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کاستن سرزندگی ذهنی مردم اجتماعات محلی
رایان و فردری  1سرزندگی ذهنی را وجود سرشار انرژی ،اشتیاق و سرحالبودن ،خستهنوودن،
فرسودیبودن و تحلیلرفتگی توصیف کردیاند و نشان دادیاند وقتی سرزندگی ذهنی کم باشد،
تحری پایری و خستگی ظاهر میشود و برای انجام کارهای زندگی از تمام توان استهادی
است و خُل

در وضعیت مناسوی قرار دارد و انجام تکاییف بهخوبی پیش میرودارایان و

فریدری  . 12 :1997 ،بنابراین سرزندگی ذهنی حاکی از وجود سرشار انرژی مثوت روانی است و
فرد سرزندی مملؤ از زندگی است .آنها در واقع سرزندگی را انرژیای که از خود نشأت میگیرد،
تعویر میکند و آن را احساسی از انرژی میدانند که منوع آن درونی است ،نه تهدیدات خاص
محیطی .از نظر آنها سرزندگی ذهنی با حایتهای شیدایی تهاوت دارد؛ زیرا سرزندگی احساس
سرحالبودن و پرانرژیبودن است ،نه مجووربودن و هدایتشدن .بنابراین سرزندگی جلویای از
سالمت و بهزیستی روانی است ،در حایی که شیدایی با پریشانی و ازهمگسیختگی روانی همرای
استارایان و دکی . 2 :2550 ،در بدو و جریان ساخت طرح امیدهای زیادی به مردم بومی بخشدی
شد .برای مثال وعدیی مونی بر استخدام همهی نیروی کار مردم بومی ،باببردن درآمدهای مردم و
غیری؛ اما هیچکدام از مواردی که مردم به آن دیخوش بودند محق نشد و این موجوات نارضایتی،
ناراحتی ،حسرتخوردن ،ناامیدی ،بدبینی ،احساس بیگانگی با طرح و غیری در مردم شد و از طرف
دیگر نگرانیهای زیستمحیطی و معیشتی ،که همه این موارد در کاهش سرزندگی مردم تأثیرگاار

واقع شدند« .مرد  32سایه :فقط تماشا میکنیم و حسرت میخوریم»؛ «مرد  12سایه :ما در ابتدا
دیخوش بودیم به وعدیهایی که بر بهکارگیری نیروی کار ما دادی بودند ویی دلخوشی ما بیهودی
بود»؛ «مرد  32سایه .در ابتدا بسیار خوشبین بودیم و به امید این بودیم که آنجا استخدام شویم و
به همین دییل هم شیمی خواندم».
برانگیختن نارضایتی مردم
رضایتمندی اشخاص از زندگی ،برنامهها ،پروژیها و خدمات ارائهشدی بر پایهی تحلیل
ترکیوی افراد و تطوی

شرایط زندگی با آرزوهای آنان است .هرچه زندگی انسان و محیط
Ryan and Frederick
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اجتماعی -اقتبادی زندگی با آرزوهای فرد سازگاری بیشتری داشتهباشد ،میزان رضایتمندی او
بیشتر خواهد بود و برعکس اشهیعی ثابت و دوستی سوزی . 3-3 :1393 ،بدین ترتی

به هر میزان

شرایط با امیال ،آرزوها و انتظارات افراد فاصله داشته باشند ،از میزان رضایت کاسته خواهد شد.
رضایت مردم بومی می تواند ی

فاکتور مهم در پایان هر طرح باشد .طویعی مینماید که میزان

دارد .نظر به انتهاع اندک ،مردم بومی به شدت از احداث پتروشیمی ناراضی بودی و این را هر
مباحوهشوندیای ابراز کردی ،حتی کسانی که آنجا کار میکنند هم این نارضایتی را ابراز کردیاند و
ایوته با درجاتی متهاوت .این نارضایتی میتواند بیشتر به دییل عدم استخدام نیروی کار بومی ،اثرات

زیستمحیطی ،اثرات معیشتی ،اثرات اجتماعی و غیری باشد« .مرد  32سایه ،همه مردم ناراضی
هستند چون هیچ سودی برای مردم نداشته و هزینهی فراوان هم داشته» «مرد  30سایه ،من به
شدت ناراضی هستم و پتروشیمی فقط برای ما فالکتبار بودی».
احساس بیگانگی با طرح
هر نهضت یا قیامی که ارزشهای مسلط محیط را نقض نماید با آن بیگانه شدی است ،هر فرد
که با حرکت سریع پدیدیها سازگاری نیابد و بین او و جامعه خالء حاصل شوداساروخانی:1302 ،
 ، 213بیگانه شدیاست .شاید به دییل عدم زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی از ی

سو و عدم

انتهاع از سویی دیگر ،وقتی در مورد طرح با مردم صحوت میشود ،بسیاری از مردم حتی با
حرفزدن در مورد پتروشیمی ناراحت میشوند و طرح را از آن خود نمیدانند .مردم نتوانستهاند با
طرح همنوا شوند و به اصطالح برایشان درونی شود .بدین ترتی

طرح را علیه خود میدانند و

نسوت به آن بیگانه هستند .این عدم قرابت میتواند دبیل عمدی داشته باشد که شماری از آنان
روشن هستند .عدم تنهیع مردم ،تحمیل هزینههای مادی و غیرمادی و نوود زیرساخت فرهنگی

میتوانند دبیل عمدی باشند« .زن  35سایه :ما را از هر سمت از سرتا پا در گل فروبردیاند»؛ «مرد
 32سایه :پتروشیمی بالیی است برای این منطقه».
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رضایت مردم بومی در انتهای طرح ،بستگی به میران انتهاع آنها و نسوت پیامدهای مثوت بر منهی

صنعتیشدن و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی35............................................................................

بهرهمندی مادی برخی از مردم
جی .آبراهام 1با بررسی ایگوی صنعتیشدن روستایی هند معتقد است که استقرار صنعت در
مناط

روستایی توانسته نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و درآمد داشته باشد .صنعتیشدن

روستایی با استهادی از منابع محلی سو

تحکیم ایگوی عدم تمرکز صنایع بودی و پلی است که پیوند

کاهش مییابد اآبراهام . 121-125 :1993 ،هم در جریان ساخت فیزیکی طرح پتروشیمی و هم
اکنون که پتروشیمی درحال بهری برداری است ،تعدادی از مردم بومی مشغول بهکار بودی و هستند؛
بدین ترتی

که برخی از مردم بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طرح بهریمند شدیاند و عالوی بر

برخی از آنها که در پتروشیمی کار میکنند و برخی دیگر در باربری و دیگر مشاغل که غیرمستقیم
به وسیلهی پتروشیمی به وجود آمدیاند ،کار میکنند و از پتروشیمی نافع هستند .این فاکتور یکی از

محدود پیامدهای مثوت پتروشیمی برای جامعهی محلی میباشد« .مرد  35سایه :کسانی هستند که
در پتروشیمی کار نمیکنند اما بهطور غیر مستقیم از پتروشیمی امرارمعاش میکنند»؛ «مرد  22سایه:
کسانی از روستای ما ماشین بزرگ دارند و بعضاً بارهای پتروشیمی را حمل میکنند».
ب -روایت ساکنان از پیامدهای زیستمحیطی
پیامدهای زیستمحیطی از جمله پیامدهایی هستند که معموبً از همان ابتدای اجرای طرحهای
صنعتی رخ مینمایند و ایوته با تداوم فعاییت این طرحها ،آشکارتر خواهند شد .برای مثال در همان
ابتدا با تغییر فضای فیزیکی منطقه توسط طرحهای عمدی ،پیامدها شروع میشوند و با تداوم
فعاییت ،نوبت به آیودگیها میرسد.

Abraham
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جدول شمارهی سه -پیامدهای زیستمحیطی پتروشیمی

کاهش دید در اثر تراکم دود.
سوزاندن گاز در ساعات ش و ایجاد نوری بسیار فراوان.
ناراحتی از بوی گاز پتروشیمی.
ناراحتی از بوی دود.
نگرانی برای باغات و محیط طویعی منطقه.
نگرانی نسوت به آیودیشدن تابب نزدی به طرح.
نگرانی نسوت به زیستجانوری تابب.

آلودگی هوا

آلودگی زمین و
محصوالت
کاهش منابع آبی
قانونگریزی
زیستمحیطی پتروشیمی
آلودگی نوری
ایجاد ناراحتیهای تنفسی
نگرانی نسبت به آینده
محیطزیست

آلودگی هوا
طویعی است که هر طرح صنعتی میزانی از آیودگی به همرای داشته باشد .پتروشیمی مهاباد هم
از این قاعدی مستثنی نیست .آیودگی هوای پتروشیمی مهاباد که به صورت دود و بهطور معمول در
اطراف پخش میشود ،شایعترینترین نوع آیودگی است و در فبل زمستان این پدیدی کامالً
مشهود است .بدین ترتی

که دود کمتر به فضا میرود و در محل میماند و این درحاییست که در

این فبل خوری از پوشش گیاهی و باغات سرسوز نیست که هوا را تلطیف کنند .ایجاد ترافی
جادیای که این هم میتواند در آیودگی بیشتر هوای منطقه تأثیرگاار باشد ،ایجاد بوهای نامطووع
دود ،گاز و بخار که تاحدی مردم را مورد اذیت قراردادیاست و مورد دیگر رهاسازی گاز است.

«مرد  32سایه :اینجا نه ویی نزدی

پتروشیمی بویی دارد»؛ «مرد  12سایه .دود ،بوی بسیار بدی هم
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کدگذاری اولیه (سطح اول و متمرکز)
حجم وسیع آیودگی هوا خبوصاً در زمستان.
ایجاد ترافی جادیای.
ایجاد بوهای نامطووع.
ایجاد ناراحتیهای ناشی از آیودگی هوا.
بوی گاز به هنگام ش .
بوی بدی منشأ از بخار پتروشیمی.
گرمای منشأ از سوزاندن ارهاسازی گاز.
رهاسازی آب آیودی اپساب .
استهادی از آب مبرفشدی صنعت در کشاورزی.
وجود باغات متعدد در اطراف طرح.
مبرف زیاد آب توسط پتروشیمی.
آیودی و بالاستهادی ساختن آبها.
سوزاندن گاز در ش هنگام.
رهاسازی گاز در ش هنگام.

کدگذاری محوری

صنعتیشدن و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی33............................................................................

دارد»؛ «زن  37سایه .وقتی باد از شمال میوزد ی

بویی که ناشی از بخار آن است بهطرف ما

میآید و بسیار اذیت کنندی هست».
آلودگی زمین و محصوالت
واقع در اطراف شیراز نشان دادند که میانگین سرب موی گاوهای دورتر به طور معناداری کمتر از
میانگین سرب موی گاوهای در فاصله  1.2کیلومتری اطراف صنایع نهت و پتروشیمی شیراز
میباشد .بنابراین باقیماندیی سرب در بدن این حیوانات که گوشت آنها به مبرف انسان میرسد،
بایقوی خطرناک و امکان واردشدن سرب را به زنجیری غاایی انسان فراهم می سازد .آیودگیهای
زمین را میتوان در درازمدت مشاهدی کرد .با رهاسازی آبهای مبرفشدی در صنعت و همچنین
مبرف این آبها در کشاورزی احتمال دارد که آیودگی زمین و محبوبت کشاورزی را به همرای
داشته باشد .ایوته ناگهته نماند که بهزعم مدیران پتروشیمی این آب آزمایش شدی است و ضرر و
زیانی برای محبوبت و کشاورزی ندارد .باغات متعددی در اطراف پتروشیمی وجود دارد که
مردم نگران از تأثیرات آیودگیهای ذکرشدی بر محبوبت باغی هستند؛ چراکه این منطقه یکی از
باکیهیتترین سی های کشور را داراست و بهواسطهی همین باغات درآمد و کار قابلمالحظهای

برای مردم بومی فراهم است« .مرد  27سایه .آیودگیهای دیگری هم دارد مانند پساب؛ اما سیستمی
مانند تسویهخانه دارد که ضرر و زیان این بخشها را به حداقل میرساند .پسابی غیرقابل استهادی
در پتروشیمی وجود دارد که خودشان آن را تجزیه میکنند .با دستگایهای جدید تقریواً زبایهها به
نزدی

صهر میرسد و ماهیانه حدود ی

ماشین آه

داریم که آن را هم میسوزانیم»؛ «مرد 32

سایه :این پتروشیمی به واسطهی پساب و دود و این موارد میتواند در آیندیی دورتر تأثیرات
زیادی را بر کشاورزی و باغداری و در کل محیطزیست منطقه داشته باشد».
کاهش منابع آبی
پتروشیمی آب فراوانی را مبرف میکند و این آب از سد مهاباد تأمین میشود .این در حایی
است که آب سد مهاباد در فبول تابستان بسیار پایین میآید و به گهته کارشناسان امور آب مهاباد
این سد برای تأمین آب شرب و مبرف خانگی  12.555نهر احداث شدی است و اکنون جمعیت
خود شهر مهاباد در حدود  225.555نهر است .این سد برای تأمین این میزان آب با مشکل مواجه
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پورجعهر و بدیعیا 1303در بررسی آیودگی صنعتی سرب در اطراف صنایع نهت و پتروشیمی
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است چه برسد به تأمین آب کشاورزی و حتی صنعت پتروشیمی .مردم نگران از این هستند که با
کاهش بیشتر آب ،دیگر آب کشاورزی آنها تأمین نخواهد شد .بدین ترتی

که اگر آب از این هم

کمتر شود ،فعاییتهای پتروشیمی متوقف نخواهد شد و این زمینهای کشاورزی و باغات مردم
است که آب آن قطع خواهد شد .مردم همچنین اظهار میکنند که سهمیه آب آنان کمتر از قول شدی

را هم کم کردیاند»؛ «مرد  29سایه :آب کشاورزی را به پتروشیمی دادیاند و اکنون باغهای چهل
سایه ما را قطریای میکنند که کاری بسیار غیر معقوبنه است».
قانونگریزی زیستمحیطی
پتروشیمی در هنگام ش

و زمانی که اداریی محیطزیست ناظر نیست ،گاز اضافی را

میسوزاند و یا رهاسازی میکند .به گهتهی مردم این کار در ساعات  3یا  3برخی از ش ها
صورت میگیرد .این امر بدین خاطر است که آیودگیها هم دور از چشم مردم و هم دور از چشم

مسئوبن محیطزیست باشد« .مرد  32سایه :از ترس سازمان محیطزیست در ساعتهای شوانه در
حدود  3و  3ش  ،گاز را رهاسازی میکنند»؛ «مرد  35سایه :بهخبوص ش هنگام که از آنجا
عوور کنی ،بویی بسیار بد را استنشاق خواهی کرد که ناشی از رهاسازی گاز است».
آلودگی نوری
آیودگی نوری عوارت است از هرگونه اثر منهی نور مبنوعی شامل انعکاس نور در آسمان،
درخشش ،واردشدن نور به محدودیی خبوصی ،اغتشاش نوری ،کاهش قابلیت نور در ش
هدرروی انرژیانادری . 2 :1391 ،با سوزاندن گازها در ساعات شوانه ی

و

نور و گرمای بسیار

زیاد ایجاد میشود و به گهتهی مردم همهی منطقه روشن میشود .این مورد را میتوان آیودگی
ال
نوری نامید؛ چراکه این نور باعث اذیت و آزار مردم است و روشنشدن هوا در ساعات شوانه اص ً
مطلوب نیست .آیودگیهای نوری از انواع آیودگیهایی است که اکنون قابل توجه هستند ،این
آیودگیها برخالف دیگر آیودگی ها ،ماندگار نیستند؛ اما با همان ویژگی گارابودن هم موج

آزار

مردم هستند« .مرد  32سایه .ش هایی که این آتش را روشن میکنند ،به قدری هوا را روشن
میکند که راحت میتوانید زیر نور بسیار زیاد آن نشسته و چایی بخورید ،تا این اندازی هوا را
روشن میکند»« .مرد  35سایه :برخی از ش ها نور و گرمای بسیار زیادی ایجاد میشود».
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ایجاد ناراحتیهای تنفسی
آیودگیهای هوایی ازجمله بوی گاز و بوی دود موجوات ناراحتیهای تنهسی را برای مردم
فراهم کردی است  -ایوته نه بهصورت حاد و گستردی  .-شاید مقدار زیادی از این آیودگیها توسط
باغات فراوان منطقه کنترل شود و از میزان آن کاسته شود؛ اما این آیودگیها در درازمدت محتمل
که فراگیر و همهگیر باشد .زنان و سایخوردگان بیشتر ابراز ناراحتی میکنند و این شاید به دییل
حساسیت بیشتر آنان باشد و یا اینکه مردان و جوانان حساسیت کمی دارند .ایوته مردان هم بدون

ناراحتی نیستند« .مرد  12سایه :سایخوردگانی هستند که از این بو بسیار ناراحت هستند .این امر
بیشتر در بین زنان مشهود است .به نظرم برای همه میتواند زیانبار باشد»؛ «زن  15سایه :بوی دود
و گاز آزاردهندی است».
نگرانی نسبت به آیندهی محیطزیست
نظریهی برانگیختگی هنجار شوارتز1ا 1977پیرامون گرایشهای نوع دوستانهی رفتار طرفدار
محیط زیست تأکید دارد که کنشهای طرفدار محیط زیست در پاسخ به هنجارهای اخالقی شخبی
در مورد چنین کنش هایی رخ میدهد و اینکه این کنشها در اشخاصی برانگیخته میشوند که
معتقدند شرایط محیط زیستی تهدیداتی را برای افراد دیگر ،انواعاگونههای دیگر یا بیوسهر ایجاد
می کند ااسترن و همکاران . 02 :1999 ،پتروشیمی مهاباد را تقریو ًا از هر طرف باغات سی  ،هلو،
شلیل و غیری احاطه کردی است .این امر به تلطیف دوباری هوا کم

میکند؛ اما مردم نگران آن

هستند که آیودگیها به حدی برسد که نهتنها باغات نتوانند هوا تلطیف گرداند؛ بلکه آیودگی بالی
جان ای ن باغات شود و محیط بسیار سوز منطقه متحول شود .دشت شهرویران که موکریان غربی
هم نامیدی میشود دشتی بسیار سوز و پربرکت است .چنانکه در بخش محبوبت باغی کشور
جایی برای خود دارد .اهتمام این خطه بر حساسیت آن افزودی است .نگرانی مردم در برخی موارد

از معیشت است و در موارد دیگر از طویعت این منطقه است« .مرد  35سایه :دودی که به طرف
باغات پایین میآید دارای زیانهای فراوانی برای باغات است و کیهیت میویی این باغات را پایین

Schwartz

1

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 7:44 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

آثاری سوء است .آنگونه که مشاهدی شدی ،این ناراحتیها چنان گستردی نیست و به نحوی نیست
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میآورد»؛ «مرد  32سایه :ایوته منطقه ما در کل پاک است و دارای باغات متعددی است که شاید
دیرتر آیودی گردد؛ ویی وای بهروزی که این باغات را نابود کند».
نتیجهگیری
آمرانه تبوی

شدی بود ،شروع به ساخت بعد فیزیکی آن کردی و بایطوع نیاز به زمین جهت احداث

دارد .بدین منظور از مردم درخواست زمین میکند .زمینهایی که برای پتروشیمی مورد استهادی
قرارگرفته ،از مزارع دیم روستای داری

از روستاهای مکریانغربی شهرستان مهاباد میباشد که

مساحت آن بر طو اظهارات مردم در حدود  125هکتار از این زمینهای دیم و  95هکتار از مراتع
می باشد .برخی از مردم با دادن زمین مخایهت کردی و پتروشیمی با توسل به زور مشروع با اتکا بر
این که طرح ملی و از بابست ،این زمینها را در قوال پرداخت پول ،از مردم دریافت میکند و با
نقض حقوق مدنی مردم بومی ،کار را به پیش بردیاند .ناگهته نماند که به مردم وعدی استخدام کامل
نیروی بومی دادی میشود .اکنون ساخت پتروشیمی شروع میشود و برای ساخت بعد فیزیکی آن و
بر طو نیاز از نیروی کار بومی و غیربومی استهادی میکند .ورود نیروی کار بومی و استقرار آن در
روستاها باعث برهمخوردن ساخت جمعیتی منطقه بهصورت موقت و کاهش امنیت اجتماعی مردم
روستایی می شود .بعد از پایان ساخت فیزیکی پتروشیمی ،فازهای پتروشیمی شروع به تویید
کردیاست .مردم بومی که در ساخت آن به کارگری میپرداختند ،بیکار شدی و تنها اندکی توانستند
به هر ترتیوی که بودی ،استخدام شوند .از آن طرف ،دیگر زمینها هم در دسترسشان نیست که روی
آن کار کنند .ایوته ناگهته نماند که با ازدستدادن زمینها ،فضای دامداری روستاهای مجاور هم
تنگتر و بدین ترتی

معیشت مردم بومی دچار چایش میشود .چراکه فقط صاحوان زمینها پول

دریافت کردیبودند و نه مردمی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم از این زمینها امرارمعاش میکرند.
در این مرحله نیروی کاری که موف به استخدام نشدی است ،نیروی استخدام شدی را متهم به رانت
در استخدام میکند و بدین ترتی

از انسجام و سرمایهی اجتماعی مردم بومی کاسته میشود .در

این مرحله محیط طویعی منطقه هم دچار تغییر گشته است .بدین ترتی

و با تداوم تویید پتروشمی،

انواع آیودگیهای ایجادیشدی ،مردم بومی را از مسئله نگران و بدبین کردی و خود را بازندی میدانند.
مردم بومی از قانونگریزیهای زیستمحیطی و آیودگیها ابراز نارضایتی میکنند و خود را
دستبسته میبینند؛ آنها متحمل هزینهها گشته؛ اما منتهع نیستند و دیگر اینکه هزینههای متحمله را
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طرح پتروشیمی در سال  1303که قوالً بدون هیچ گونه هماهنگی با مردم بومی و به صورت

صنعتیشدن و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی37............................................................................

پایانی نیست و روز به روز سنگینتر میشوند؛ چراکه آیودگیها رو به گسترش هستند .ماجرا
اینجا تمام نمیشود بلکه مردم بومی سرزندگی خود را از دست دادی و در اثر نگرانیها و
بدبینیها ،اعتماد به دویت و مسئوبن کاهش پیدا میکند و بدین ترتی

واگرایی اجتماعی رخ

مینماید .این پیامدها غیرقابل تبور نیستند؛ چراکه دستکاری در اجتماعات محلی میتواند
عمدیی صنعتی مانند پتروشیمی وارد ی

منطقه میشود و طرح با نیاز و فرهنگ بومی مطابقت

نداشته باشد .پتروشیمی طرحی اشتغالزا نیست  -طو آمار سایت پتروشیمی مهاباد ،در پتروشمی
تنها  121نهر کار میکنند که درصد کمی از آنان بومی هستند -و صرفاً درآمدزا است و با توجه به
این نکته که طرح تا اندازیای بسیار زیاد خبوصیسازی شدی است و با سازوکاری نامعلوم 15
سال هم از پرداخت ماییات معاف شدی است ،تا حد زیادی نتوانسته است برای منطقه مهید باشد؛
بلکه هزینههای سنگین اجتماعی و زیستمحیطی که در این پژوهش از آن سخن رفت و همچنین
هزینههای اقتبادی ،فرهنگی و غیری را هم بر منطقه تحمیل کردیاست .از یحاظ اجتماعی
زیرساختهای اجتماعی برای ورود صنعت به این منطقه به هیچ وجه در منطقه موجود نوودیاند و
شرایط محیطی را هم با قدرت میتوان گهت که مناسوت ندارد .از نظر زیرساختهای اجتماعی
باید گهت که اجتماعات محلی روستایی این منطقه ذهنیت و آمادگی برای طرحهای صنعتی چنان
عمدی را نداشتهاند و معیشت این مردم بهطور عام موتنی بر کشاورزی ،باغداری و دامداری بودی
است .از نظر زیست محیطی باید یحاظ کرد که این منطقه دارای طویعتی زیوا و تقریو ًا بدون آیودگی
است .این منطقه از یحاظ کشاورزی ،باغداری و دامداری کامالً حاصلخیز ،سرسوز و پررون است
و شاید نسخهای دیگر غیر از صنعت مناس تر به نظر بیاید .این ویژگیهای ذکرشدی بر گرانواری
بیشتر طرح افزودی است و باید گهت که پیامدهای نامطلوب را چند برابر کردیاست .مردم در
روبروشدن با این شرایط ابراز نارضایتی کردیاند که ایوته طویعی مینماید .باید چنین خالصه کرد
که نه مواد اوییهی پتروشمی از منطقه است ،نه درآمد و نه اندک کار بهوجودآمدی برای مردم بومی
است؛ بلکه مردم تنها متحمل هزینهها هستند.
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