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چکيده
سدهای مخزنی زمینه جابجایی بیش از  91میلیون نفر از محل زندگی خود شده است .مطابق
نتای بررسی حاضر ،در ایران نیز بیش از  1میلیون نفر جمعیت تحت تاثیر احداث سدها قرار
گرفتهاند .هدف این پژوهش بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر مدیریت
آزادسازی مخازن سدها ،نقد این سیاستها و شناسایی عوامل علی ،زمینهای ،مداخله گر،
راهبردی و پیامدهای آن بوده است .روش پژوهش کیفی و از تکنیک نظریه زمینهای استفاده
شده است .شرکتکنندگان این پژوهش  27نفر از مطلعین و خبرگان محلی بودند که با
پرسشنامه نیمه ساختمند مورد مصاحبه قرار گرفتند .تجزیهوتحلیل با سه روش کدگذاری باز،
محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت .نتای حاصل از تحلیل مصاحبهها  951مفهوم کلی،
 119مقوله فرعی 11 ،مقوله اصلی و  1مقوله مرکزی را نشان میدهد .یافتههای پژوهش بر
اساس مدل پارادیمی ،پایداری نسبی حوزه اجتماعی و فرهنگی را در سیاست جابجایی و اسکان
مجدد و ازهمگسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را در سیاست جبران نقدی خسارت
نشان میدهد .نتای حاصل از پژوهش بهضرورت تغییر رویکرد ،اصالح لوایح قانونی ،متولی
حوزه اجتماعی و پایش تاثیرات اجتماعی طرحها منتهی شده است.
واژگان کليدی :تاثیر اجتماعی ،پیامد فرهنگی ،نظریه زمینهای ،سیاست آزادسازی ،مخازن
سدها ،الگوی پارادایمی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طرح مسأله
بهرغم اینکه رویکرد تک ساحتی در طرحهای توسعهای ،زمینه جابجایی چند میلیون نفر و
ازهم گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را به همراه داشته است اما مدیران و
برنامه ریزان ،کماکان هدف از اجرای طرحها را توسعه همهجانبه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جوامع (ایجاد اشتغال ،بهبود درآمد ،ارتقا سطح بهداشت و سالمت ،افزایش رفاه،
انسجامبخشی ،هویت بخشی و ) ...قلمداد میکنند .از سوی دیگر کارشناسان و
دستاندرکاران توسعه بر این باورند باوجود صرف هزینههای هنگفت در طرحهای توسعه
منابع آب میزان دستیابی به اهداف پیشبینیشده ناامیدکننده است .این موضوع در حالی
است که هر دو گروه مستندات الزم و کافی در خصوص فایده – هزینه اجتماعی و فرهنگی
و نحوه توزیع آن میان اقشار مختلف جامعه و متناسب با اجزاء مختلف (همگرایی یا
واگرایی ،فقرزدائی ،عدالت اجتماعی یا بیعدالتی ،ایجاد اشتغال یا از دست رفتن فرصتها
و )...ارائه نکردهاند.
در  9دهه گذشته احداث سدهای مخزنی زمینهساز جابجایی بیش از  91میلیون نفر
از محل زندگی خود به محلهای دیگر شده است) .( Kadivar, 2007بر اساس داده و
اطالعات کمیسیون جهانی سدها بین سالهای 1986تا  1993ساالنه حدود  2میلیون نفر
به علت ساخت سد جابهجا شدهاند  (Kadivar, 2007).کشور ایران نیز بهدلیل ایجاد
سدهای متعدد مشتمل بر  925سد در حال بهرهبرداری 121 ،سد اجرایی و  291سد
مطالعاتی در سطح کشور ) (Iran Water Resources Management Company, 2019و
تحت تاثیر قرار گرفتن بیش از  1میلیون نفر جمعیت ) ،(Nourisani, 2019از آثار و
پیامدهای منفی مستثنی نبوده و در بیشتر سدهای در دست مطالعه یا اجرایی موضوع
جابهجایی و اسکان مجدد سکونتگاههای انسانی محدوده مخازن و بهتبع آن پیامدهای منفی
اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی آن موضوعیت داشته است ) (Rahmati, 2010از بین رفتن
نظام تولیدی ،منابع درآمد و معیشت مرتبط با فعالیتهای کشاورزی ،عدم آموزش و
توانمندسازی اجتماع محلی جهت زندگی در جامعه شهری ،تعلقات فرهنگی و سرزمینی،
هویت فرهنگی ،آثار باستانی و میراث تاریخی ،دانش بومی ،کاهش سطح عمومی بهداشت،
ایجاد گسست در نظام خویشاوندی و شبکههای غیررسمی اجتماعی ،انزوا و احساس بی
هویتی ،تبدیل جامعه تولیدکننده به مصرفکننده ،تشدید مهاجرت اجباری روستا -شهری،
حاشیهنشینی ،بروز آسیبهای متعدد اجتماعی (اعتیاد ،طالق ،جرم ،خشونت ،تکدی گری،
روسپیگری) و ...بخشی از آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی عدم اسکان مجدد پایدار
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بوده است؛ بنابراین ضروری است آثار و پیامدهای مثبت و منفی ،بسیار گسترده و عمیق
طرحهای توسعه منابع آب در حوزه اجتماعی مورد واکاوی و ارزیابی قرار گیرد.
بسیاری از محققان و سازمانهای بینالمللی که درباره عواقب پروسههای توسعه و
باألخص سدسازی پژوهش کرده و اقدامات عملیاتی انجام میدهند اعتقاد دارند که اسکان
مجدد و جابهجا شدن مردم بهصورت گروهی از محلی به محلی دیگر ،مهمترین پیامد
اجتماعی پروسههای توسعه است که از هشت طریق از دست دادن زمین ،از دست دادن
شغل ،خانهبهدوشی ،حاشیهنشینی ،افزایش شیوع بیماریها ،عدم امنیت غذایی ،فقدان
دسترسی به امکانات جمعی و گسستگی اجتماعی موجب به مخاطره افتادن شرایط
اجتماعی ،بر جامعه تحمیل میگردد (.)Guggenheim, 1993; Cernea, 1997
بر اساس مدل فقرزدایی و بازسازی سرنیا (" ،)Cernea, 1997جابهجایی باعث
محرومیتهای اجتماعی گروهی از مردم میشود که اوج این محرومیت ،جابهجایی فیزیکی
از سرزمین جغرافیایی (آبا و اجدادی) و محرومیت از شبکه خدمات اجتماعی است .بنابراین
مردم تحت تاثیر با گستره وسیعی از خطر فقر ،به حاشیه رانده شدن ،عدم امنیت غذایی ،از
دست دادن منابع عمومی و انفصال اجتماعی مواجه هستند ،این موضوع منجر به از دست
دادن امکان برگشتپذیری توان اجتماعی  -فرهنگی میشود .خطرهای اقتصادی اصلی
مردم اثرپذیر ،از بین رفتن معیشت و درآمد (حاصل از زمینهای کشاورزی و غیر
کشاورزی) و تغییر در دسترسی و منابع تولیدی است .از بین رفتن قدرت اقتصادی همراه
با از کارافتادگی سیستمهای معیشتی ،سبب از بین رفتن موقت ،دائمی و گاهی بدون
بازگشت استانداردهای زندگی میشود .مخاطرات و عدم قطعیت مهمتر هنگامی به وجود
میآید که منابع مختلف معیشتی از بین میرود .جابهجایی اجباری بافت اجتماعی را
متالشی کرده و باعث از بین رفتن نظام اجتماعی -فرهنگی میشود"( World
)Commission on Dams, 2007
هرچند آمار دقیقی از میزان جابهجایی و اسکان مجدد ناشی از ساخت سدها در ایران
در دست نیست اما با در نظر میانگین جهانی جابهجایی برای احداث سدها و همچنین
بررسیهای محقق ،بیش از  1میلیون نفر براثر ساخت این تعداد سد در کشور تحت تاثیر
قرار گرفتهاند .این تعداد برابر یکچهارم جمعیت شهر تهران و تقریباً معادل جمعیت یکی از
سه شهر بزرگ شیراز ،اصفهان یا تبریز؛ یا بهاندازه  9درصد جمعیت  99میلیونی کشور
است .اگرچه پراکنده بودن سدها در پهنه کشور و این واقعیت که سدها معموالً در مناطقی
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ساخته میشوند که در کانون توجه و اخبار رسانهای قرار ندارند ،مانعی برای بزرگ جلوه
داده شدن مسائل این جابهجاییها شده است.
مساله اصلی در پژوهش انجام شده نه نوع شیوه جابجایی سکونتگاههای انسانی
محدوده متاثر از اجرای طرح ،بلکه ناپایداری حوزه اجتماعی و فرهنگی کانونهای جمعیتی
تحت تاثیر این دو شیوه سیاستگذاری و برنامهریزی است که خود را در وجوه مختلف
حاشیهنشینی ،فقر ،بیسامانی ،احساس بیهویتی ناشی از بن کن شدن از سرزمین اباء
واجدادی ،احساس غبن و زیان ،بیکاری ،آسیبهای اجتماعی نمایان میسازد.
با توجه به آنچه اشاره گردید مقاله حاضر با استناد به نتای و یافتههای پژوهش انجام
شده ،درصدد است با رویکرد تفسیرگرایانه به در  ،فهم و بازسازی معنائی
( )Mohammadpour, 2011پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مدیریت آزادسازی
مخازن سدها یعنی جابجایی با رویکرد اسکان مجدد پایدار با محور کسبوکار و معیشت در
نمونه موردی (سد آزاد) بپردازد .در این پژوهش نظرات و دیدگاه افراد متاثر از اجرای
طرح ها در خصوص پیامد تغییرات اجتماعی و فرهنگی موردبررسی و تحلیل شده است.
نکته اساسی آن است که مردم سکونتگاههای انسانی محدوده مخازن سدها ،این واقعیات را
میبینند ،آن را تجربه میکنند و بهعالوه آن را در و تفسیر میکنند ،در و تفاسیر
مذکور هم دارای صور ذهنی و هم صور خارجی و عینی است؛ ازاینرو ،در این صور نیاز
به مطالعه و بررسی دارد.
پيشينه تحقيق
علیرغم اینکه تحقیق انجام شده برای نخستین بار سیاست آزادسازی مخازن سدها را در سه
محور کلیدی" پایش و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرحها پس از اجرا و در
دوره بهره برداری ،نقد سیاست جابجایی و اسکان مجدد و چرایی بروز و شکلگیری
مخاطرات و ریسک های اجتماعی و فرهنگی این سیاست پس از اجرا و دوره بهرهبرداری
طرحها" را در دستور کار قرار داده است و پژوهش مشابهی در سطح ملی و بینالمللی
همانند آنچه انجام شده است در دست نیست اما محقق بررسی و ارزیابی سوابق بیش از 19
طرح مهم را در سطح ملی و بین المللی در دستور کار قرار داده و با نتای کسبشده تحقیق
تطبیق داده است.
بررسی اثرات طرحهای سدسازی در داخل و خارج از کشور نشان میدهد که ساخت و
مدیریت سدها ،در حوزه اجتماعی تهدیدهایی مانند تغییر در روابط اجتماعی و نظام
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خویشاوندی و تعامالت مربوط به آن ،تشدید اختالفات محلی و خانوادگی در مورد امال ،
رشد بیرویه و نامنظم شهرها ،افزایش انحرافات و جرائم اجتماعی به دلیل تغییر در الگوها و
سبک زندگی ،گسترش حاشیهنشینی ،دگرگونی در سازوکارهای کنترل اجتماعی ،تحول در
نقش ها و وظایف ،تضادهای محلی و کاهش همبستگی اجتماعی را به همراه داشته است.
محیط فرهنگی نیز در معرض تهدیدهایی ازجمله تغییر در ارزشها و نگرشها و باورها،
تخریب آثار تاریخی و میراث فرهنگی است و در محیط اقتصادی آسیبها دربرگیرنده
خسارت به اموال مردم و اموال عمومی ،تحول منفی در عرضه و تقاضای امکانات مادی،
کاهش سرمایهگذاریها و اثرات تخریبی بر محیطزیست بوده است.
همسویی نتای پژوهش با مهمترین پیامد اجتماعی و فرهنگی پروسههای توسعهای
شناساییشده توسط گوگنهایم ( )1993و سرنیا ( )1997در سطح بینالمللی مشتمل بر از
دست دادن زمین ،از دست دادن شغل ،خانهبهدوشی ،حاشیهنشینی ،جابهجایی فیزیکی از
سرزمین جغرافیایی (آبا و اجدادی) ،محرومیت از شبکه خدمات اجتماعی ،خطر گسترش
فقر ،به حاشیه رانده شدن ،عدم امنیت غذایی ،از بین رفتن معیشت و درآمد (حاصل از
زمین های کشاورزی و غیر کشاورزی) و تغییر در دسترسی و منابع تولیدی ،از بین رفتن
نظام اجتماعی -فرهنگی و فقدان دسترسی به امکانات جمعی و گسستگی اجتماعی نمایان
شده است .نتیجه تحقیقات کمپبل نشان داد که سد سه دره چین باعث غرقاب شدن دهها
سکونتگاه انسانی شهری و روستایی به همراه منابع معیشتی آنها شده و زمینه جابجایی
بیش از یکمیلیون نفر را فراهم ساخته است .همچنین نتای پژوهش با مهمترین پیامد
اجتماعی اقدامات توسعهای در زمینه صنعت نفت و گاز شناسایی شده توسط علیخواه
( )2014همسو است .نتای بررسی و ارزیابی پیامدهای اجتماعی بارگذاریهای صنعتی در
اجتماع محلی در فازهای  19 ،11و  12پارس جنوبی که توسط نوری ثانی و همکاران
( )2012تهیه شده است ،این موضوع را نمایان میسازد.
انطباق برخی نتای و یافتههای مطالعات اجتماعی و جابجایی و اسکان مجدد در
خصوص پیشبینی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی طرحهایی از جمله لیالن چای ،خراجو چای
( ،)Nourisani, 2007گتوند ( ،)Rahmati, 2010کارون  ،9کارون Research Training (2
 ،)Center of Tehran University, 2003سیمره ،سازبن ،خرسان  ،1تنگ معشوره (2013
 ،)Nourisani,خداآفرین ،گیوی ،سردشت ( ،)Nourisani, 2011داریان ،البرز نمایان و
مشهود است .در تحقیق پرویزی ( )2014به نادیده گرفتن نقش و اهمیت مشارکت مردم در
برنامهریزی و اجرای طرحشده است .جوادی ( )2012نشان میدهد که میزان رضایتمندی
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اجتماعی ساکنان در اراضی باالدست و پاییندست سد الورفین متفاوت بوده است و ایجاد
این سد ،بیشترین تاثیرات مثبت اجتماعی را بر روستای الور فین که در پایین دست سد
قرار دارد ،گذاشته است .مساله اصلی در بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی پروسههای
سدسازی ،اسکان مجدد و نحوه ساماندهی ساکنین مخازن سدها در سه دسته کلی (تاثیرات
اجتماعی ،اقتصادی و قانونگذاری) طبقهبندی میشوند .نخست تحقیقاتی هستند که به
پیامدهای سدسازی در بعد فرهنگ ،آداب و ارزشهای زندگی افراد میپردازد .دومین دسته
مربوط به تحقیقاتی است که بر معیشت و نظام اقتصادی ساکنین و جابهجاشوندگان تاکید
مینماید .دسته سوم شامل تحقیقاتی است که بر لزوم سیاستگذاری و قانونگذاری در
حوزه پیامدهای فرهنگی سدسازی جهت ایجاد رضایتمندی و بهبود شرایط معیشتی این
افراد تاکید میکنند.
با توجه با مطالب ارائهشده میتوان ادعا کرد مطالعات انجام شده در سطح جهان در
مورد پیامدهای اجتماعی سدهای بزرگ ،بر روی هزینههای اجتماعی سد برای اقشار
مختلف جمعیت تحت تاثیر پروسههای عمرانی بهگونهای که به ارتقاء کیفیت زندگی آنها
بیانجامد و از تشدید نابرابریهای اجتماعی اجتناب نماید ،متمرکزشده است؛ بنابراین حفظ
و حمایت از شرایط محیطی و تعلقات مربوطه برای ساکنان و نیز مشارکت دادن آنان در
مراحل تصمیمگیری ،اجرا ،نظارت و نگهداری و بهرهمندی از منابع و تعریف و تعیین
سیاستها و راهکارهای عملی ،ممانعت از تبدیل آسیبهای اجتماعی ،اهمیت بسیار حیاتی
دارند ،هرچند که دولت در سطح ملی به این ابعاد به دلیل هزینه زا بودن و مانعشدن از
ساخت سد توجه کمتری مینماید .گفتنی است مطالعات اجتماعی سدسازی هنوز جایگاه
واقعی خود را به دست نیاورده و در بسیاری از پروسههای سدسازی یا چنین تحقیقاتی در
نظر گرفته نشدهاند یا اینکه جایگاهی حاشیهای دارند.
چارچوب مفهومي پژوهش
در بررسیهای کیفی بهجای بهکارگیری چارچوب نظری برای تدوین و آزمون فرضیهها ،از
چارچوب مفهومی برای استخراج پرسش یا پرسشهای پژوهش استفاده میشود .چارچوب
مفهومی بر مجموعه مفاهیم و موضوعاتی تمرکز داشته و آنها را در قالب نظامی نسبتاً
منسجم و مرتبط معنایی به یکدیگر پیوند میدهند (.)Ritchie & Lewis, 2005
چهارچوب مفهومی پژوهش بر ارزیابی تاثیرات اجتماعی مبتنی است .فرودنبرگ
( )1986ریشه عبارت تاثیرات اجتماعی را در اولین روزهای شکلگیری جامعهشناسی
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میداند ،زیرا جامعهشناسانی مانند تونیس و دورکیم نیز به دنبال بررسی پیامدهای
اجتماعی انقالب صنعتی بودند ()Becker, 2001؛ اما ارزیابی تاثیر و پیامدهای اجتماعی
ناشی از پروسهها ،طرحها ،برنامهها و سیاستها در حدود چهل سال پیش بهصورت آکادمیک
و نظم یافته مطرح شده است .عبارت "ارزیابی تاثیر اجتماعی" در دهه  71میالدی در
پروسه خط لوله ترانس االسکا و در سند سیاست ملی محیط زیستی در امریکا مطرح شد که
ارزیابان تاثیر را وادار میکرد تا از علوم طبیعی و اجتماعی به شکل منسجم استفاده کنند و
عالوه بر تاثیرات محیطی ،تاثیرات اجتماعی را نیز در نظر بگیرند ( .)Burdge, 2008ارزیابی
تاثیر ،فرایند شناسایی آثار و پیامدهای اقدامات توسعهای ،پیشنهادی و یا در حال انجام
است و یک اصل پیشگیرانه و یا اصالحی در نظر گرفته میشود ( ;Vanclay, 2011
 .)Becker, 2001ارزیابی تاثیر یک انگاشت عام و فراگیر است و شامل حوزههای مختلف
مانند ارزیابی تاثیر اجتماعی ،ارزیابی تاثیر فرهنگی ،ارزیابی تاثیر محیطی ،ارزیابی تاثیر
سالمت جسمی و روانی ،ارزیابی تاثیر برابری ،ارزیابی پایداری میشود .آنچه در ارزیابی تاثیر
اهمیت دارد نتای آن جهت کاربرد در سیاستگذاری ،تصمیمگیری و برنامهریزیهاست.
برج و ونکلی تعریف کمیته بین سازمانی را جرحوتعدیل کرده و آن را به این صورت بیان
کردهاند :ارزیابی تاثیر اجتماعی را میتوان بهصورت فرایند ارزیابی یا برآورد از قبل
پیامدهای اجتماعی تعریف کرد که احتماالً ناشی از اقدامات سیاسی یا توسعه پروسه ،بهویژه
در زمین ه قوانین سیاست محیطی ایالتی ،دولتی و ملی است .تاثیرات اجتماعی شامل تمامی
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی برای جمعیتهای انسانی از هر اقدام خصوصی و دولتی است
که شیوههای زندگی ،کار و تفریح و ارتباط آنها با هم ،برآوردن نیازها و بهصورت کلی
اعضای جامعه را تغییر میدهد .تاثیرات فرهنگی شامل تغییرات در هنجارها ،ارزشها و
باورهای افراد میشود که شناخت آنها از خود و جامعه را هدایت و عقالنی میسازد.
وسترن و لینچ تعریف بسیار خالصهای از اتا را مطرح کردهاند :تحلیل تاثیر اجتماعی،
ارزیابی تاثیرات سیاستهای مختلف است .به نظر آنها هر فرایند سیاستگذاری شامل
چهار مرحله دارد )1 :صورتبندی سیاستهای گوناگون و جایگزین یکدیگر )1 ،انتخاب یک
سیاست برای اجرا )9 ،اجرای سیاست انتخاب شده )2 ،ارزیابی و اصالح .ارزیابی تاثیرات
اجتماعی ابزاری برای مرحله دوم است هر چند در مرحله چهارم نیز میتوان آن را به کار
برد ( .)Fazeli, 2014پس از بررسی تعاریف گوناگون از اتا ،این تعریف را پیشنهاد میدهد
که اتا پژوهشی بینرشتهای با محوریت علوم اجتماعی است که میکوشد با سهیم شدن در
همهی مراحل برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی نتای اقدامات توسعهای  -سیاستها ،برنامهها و
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طرحها  -شناخت معتبری از تغییراتی که این اقدامات در محیط طبیعی و اجتماعی ایجاد
میکند ارائه دهد و پیش از اجرا شدن اقدامات توسعهای ،تاثیرات اجتماعی ناشی از اجرای
آنها را برآورد کند .همچنین اتا میکوشد شرایط اجتماعی موفقیت اقدامات توسعهای را
مطالعه کند؛ تاثیرات منفی این اقدامات را پیشبینی نماید و راهکارهایی برای حذر کردن
یا کاستن از تاثیرات منفی و تقویت تاثیرات مثبت ارائه دهد .ونکلی اتا را به این صورت
تعریف میکند :ارزیابی تاثیر اجتماعی فرایند تحلیل (پیشبینی ،ارزشیابی و انعکاس) و
مدیریت پیامدهای خواسته و ناخواسته بر محیط انسانی ناشی از مداخالت برنامهریزیشده
(سیاستها ،پروگرام ها ،برنامهها و پروسهها بوده و نیز هرگونه تغییری که با این مداخالت
برانگیخته میشوند تا منجر به ایجاد محیط انسانی زیست کالبدی برابرانه و پایدارتری
شوند .بنابراین اتا چارچوبی فراگیر میباشد که شامل تمامی تاثیرات انسانی شامل تاثیرات
زیباییشناختی (تحلیل منظر) ،میراث و باستانشناسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جمعیت
شناختی ،توسعه ،اقتصادی و مالی ،جنسیتی ،سالمت ،حقوق بومی ،زیرساخت ،نهادی،
سیاسی (حقوق انسانی ،حکمرانی دموکراسی سازی) ،مرتبط با فقر ،روانی ،مسائل منبع
دسترسی و مالکیت منابع) ،تاثیرات گردشگری و سایر تاثیرات بر جوامع است.
ارزیابی پیامد اجتماعی در اصل محصول نزدیک شدن دو حوزه پژوهش علمی و
فرایندهای سیاسی است و این امر از همان ابتدا منجر به شکلگیری دو گرایش نظری
متفاوت در خصوص تعریف ،اهداف و روشهای ارزیابی پیامد اجتماعی شد .این دو دیدگاه
را محققان با عناوین مختلفی چون رویکردهای فنی و مشارکتی ،پژوهشی و مشارکتی،
رهیافت اجتماع تعاملی ( ،)Becker, 2003آمریکایی و کانادایی (،)Freudenburg, 1986
پیشبینانه 1و مشورتی 1ویا تکنوکراتیک و مشارکتی ( )Burdge, 2004از هم متمایز
کردهاند .ارزیابی تاثیر ،فرایند شناسایی آثار و پیامدهای اقدامات توسعهای ،پیشنهادی و یا
در حال انجام است و یک اصل پیشگیرانه و یا اصالحی در نظر گرفته میشود ( Burdge,
.)2001; Vanclay, 2011
در رویکردهای تکنوکراتیک بیشتر بر تاثیرات قابل کمیشدن که دادههای آنها از
منابع ثانویه گردآوری میشود تاکید میکردند .مدافعین این رویکرد ارزیابی پیامد اجتماعی
را بیشتر بخشی از ارزیابی کالن محیطی در یک برنامه یا پروسهی توسعهای میدانند و بر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Predictive
2. Deliberative
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این باورند که الگوهای تقریباً واحدی بر واکنش اجتماعات انسانی به تغییرات محیطی،
اجتماعی ،فرهنگی و  ...حاکم اند .هدف اصلی ارزیابی پیامد مطابق این رویکرد اندازهگیری و
پیشبینی پیامدها و انتخاب جایگزینها است .این دیدگاه بیشتر توسط محققانی در حوزه
ارزیابی پیامد اجتماعی که در زمینه منابع طبیعی و یا مهندسی آموزش دیده و تخصص
دارند موردحمایت قرار میگیرد .ویژگی استفاده از این رویکرد برجسته کردن جوانب مثبت
پروسهها مانند رشد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه و غفلت از جوانب غیرقابلاندازهگیری
مانند پیامد متغیر تغییرات بر گروههای مختلف و معانی ذهنی و فرهنگی این تغییرات در
جامعه زمینه است (.)Becker, 2004; Burdge, 2003
روش تحقيق
برای تجزیهوتحلیل داده و اطالعات کسبشده از مصاحبهها از روش تحقیق کیفی و تکنیک
نظریه زمینهای 1استفاده شده است .هر نظریه زمینهای دارای سه بعد شرایط ،تعاملها و
پیامدها است که حول یک مقوله هسته ترسیم میشود .تمامی تحقیقات کیفی در اساس از
سه جزء اصلی "دادهها"" ،1رویههای تحلیلی یا تفسیری" 9و "گزارشهای مکتوب و
شفاهی" 2تشکیل میگردد .دادهها که معمولترین منبع آنها مصاحبه و مشاهده هستند،
رویههای تحلیلی و تفسیری مختلف که برای رسیدن به نظریهها یا نتای مورداستفاده قرار
میگیرند و باالخره گزارشهای مکتوب و شفاهی که در نشریات دانشگاهی و همایشها و
نشستهای تخصصی ارائه میشوند (.)Strauss& Corbin, 1990
7
2
نظریه زمینهای مشتمل بر سه عنصر اصلی "مفاهیم"" ،9مقولهها" و "قضایا" است.
این سه عنصر در جریان تحلیل کدگذاری پدیدار شده و به یکدیگر متصل میشوند .تحلیل
دادهها برای هر مورد مستلزم ایجاد مفاهیم از طریق فرآیند "کدگذاری باز"" ،9کدگذاری
محوری" 5و "کدگذاری انتخابی" 11است .کدگذاری عبارت است از یک فرایند تحلیلی که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grounded Theory
2. Data
3. Analytie or Interpretive Procedures
4. Written and Verbal Reports
5. Concepts
6. Categores
7. Propostions
8. Open Coding
9. Axial Coding
10. Selective Coding
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طی آن دادهها تفکیک ،مفهوم بندی و یکپارچه میشوند ،بهگونهای که بتوانند نظریه نهائی
را شکل دهند .در فرایند کدگذاری ،واحد تحلیل "مفهوم" است ( ;Neuman, 2006
.)Glaser,1998; Strauss,1967
در مرحله کدگذاری باز ،مفاهیم اولیه ،در مرحله کدگذاری محوری ،مقوالت عمده و
در مرحله کدگذاری گزینشی ،مقوله هسته 1استخراج میشود .این مقوله باید قدرت تحلیلی
داشته و دیگر مقوالت را نیز در خود جای دهد .کدبندی گزینشی مستلزم بررسی دقیق
داده ها و کدهای دو مرحله قبلی است .بعد از تعیین مقوله محوری یا هسته ،سایر مقوالت
حول مقوله محوری در قالب یک مدل پارادایمی ترسیم میشوند .این مدل که درواقع همان
نظریة زمینهای یا نظریة مبتنی بر دادههاست باید دارای سه بعد شرایط ،تعامالت و پیامدها
باشد.
در پژوهش حاضر برای بخش نظری و مرور ادبیات تحقیق از اسناد و مدار مستند
(گزارش تاثیرات اجتماعی و فرهنگی سدها ،نشریات مرتبط با آثار و نقش سدها ،قوانین،
آییننامهها ،بخشنامهها ،صورت جلسات ،مکاتبات ،تصاویر و )...مرتبط با موضوع و اطالعات
میدانی کسب شده از تحلیل مشاهده ،مصاحبه و بحث متمرکز گروهی استفاده شده است.
گفتنی است در بیشتر مطالعات و تحقیقات اجتماعی استفاده از اسناد و مدار اجتناب
ناپذیر است ،زیرا هر پدیده اجتماعی یا در گذشته رویداده و یا ریشه در گذشته دارد.
شیوه نمونهگیری در تحقیقات کیفی ،نمونهگیری کیفی 1است که بدان نمونهگیری
هدفمند 9و یا نمونهگیری نظری 2نیز گفته میشود .در نمونهگیری نظری که مخصوصاً در
نظریه زمینهای مورد استفاده قرار میگیرد ،میتوان نه فقط از افراد ،بلکه از رویدادها،
فضاها ،وقایع و موقعیتها نیز نمونهگیری کرد .این نوع نمونهگیری دارای خصوصیت
انباشتی بوده و مبتنی بر نمونههای قبلی است ( .)Strauss, 1990در بررسیهای کیفی و
نیز مطالعه کنونی از دو نوع نمونهگیری هدفمند و نظری بهصورت همزمان استفاده شده
است .از نمونهگیری هدفمند برای گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونهگیری نظری برای
تشخیص تعداد افراد ،تعیین محل دادههای موردنیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده شده
است .نمونهگیری کیفی صرفاً شامل نمونهگیری از افراد نیست ،بلکه میتواند شامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Core Category
2.Qualitative Sampling
3.Purposive Sampling
4.Theoritical Sampling
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نمونه گیری از مفاهیم ،رویداد و فضا و مکان نیز باشد .مفاهیم و رویدادهای نمونهگیری،
میتوانند هر چه بیشتر به ظهور یک نظریه زمینهای کمک کنند ( Strauss& Corbin,
 .)2008در نمونهگیری کیفی تعداد افراد نمونه را با معیار اشباع نظری تعیین میکنند،
بدین معنا که زمانی که محقق به این نتیجه برسد که انجام بیشتر مصاحبه و مشاهده،
اطالعات بیشتری در اختیار وی نمیگذارد و صرفاً تکرار اطالعات قبلی است ،در این حالت
محقق گردآوری اطالعات را متوقف میکند ()Gubrium& Holstein, 2001؛ بنابراین
جمعآوری دادهها تا هنگامیکه مقولههای اصلی ظاهر شوند ضروری است؛ بنابراین
نمونهگیری نظری تا هنگامیکه مقولهها به "اشباع نظری" 1برسند ،ادامه پیدا خواهد کرد.
برای انجام بخش میدانی این تحقیق ،مطالعات اولیه از سال  11952آغاز و طی آن
نویسنده مشاهدات و مصاحبههای آغازین خود را انجام داد .در این فرصت تالش براین بوده
است برای افزایش حساسیت نظری ،از هر فرصت برای اطالع از تحقیق خود با حضور در
کارگاههای آموزشی ،همایشها ،نشستهای تخصصی ،گردهماییها مرتبط با تاثیرات
اجتماعی و فرهنگی و نحوه برخورد با آزادسازی منابع محدوده مخازن سدها در داخل و
خارج کشور استفاده شود .مطالعات اولیه با انجام "مصاحبه اکتشافی" از کارشناسان امور
اجتماعی و خبره طرح های توسعه منابع آب در ستاد وزارت نیرو ،شرکت مدیریت منابع آب
ایران ،شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ،شرکتهای آب منطقهای ،کارشناسان
شرکتهای مهندسی مشاور به تعداد  11نفر انجام شد .همچنین سوابق مطالعات اجتماعی،
خسارت مخزن و جابجایی و اسکان مجدد انجام شده توسط محقق موردبررسی و ارزیابی
قرار گرفت.9
با تعیین سؤالهای اصلی و در چارچوب بررسی در سال  ،1957با توجه به محدودیت
امکانات در اختیار محقق برای انجام مطالعات میدانی ،گردآوری دادهها از طریق انجام
"مصاحبههای نیمه ساختار یافته" در روستاهای محدوده مخزن سد آزاد( 2روستاهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Theoretical Saturation
 -1موضوع مورد بررسی دغدغه بیش از یک دهه محقق بوده و علیرغم پیگیری از مراجع و نهادهای مرتبط ،در راستای
بسترسازی جهت تغییر رویکردها و نهادینه شدن آن ،این مهم را در قالب رساله دکتری در دستور کار قرار داده است.
 -9محقق تجریه مشارکت در بررسی و ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی حدود  111پروسه در سطح ملی و بین المللی را در
زمینه طرحهای توسعه منابع آب و انرسی در کارنامه خود دارد.
 -2روستاهای بنیدر ،خانقاه جوجو و باقل آباد در داخل مخزن سد آزاد قرار گرفته و جابجا شدند سایر روستاها در حاشیه
مخزن سد قرار گرفتهاند.
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بنیدر ،خانقاه جوجو ،باقل آباد ،سورکول ،زنوری ،پیرخضران و زون ) به تعداد  27نفر انجام
شد .مطالعات میدانی تحقیق حاضر در  9سفر و بیش از  91نفر روز انجام گرفت.
جدول  :8مشخصات و ويژگيهای مشارکت کنندگان
(کارشناسان خبره طرحهای توسعه منابع آب)
Table 1: The characteristics of interviewees and participants
رديف

تحصيالت

رشته تحصيلي

مسئوليت

سابقه کار (سال)

1

کارشناسی ارشد

برنامهریزی روستایی

کارشناس

18

2

کارشناسی

علوم اجتماعی

کارشناس

21

3

دکتری

جامعهشناسی توسعه

مدیر

17

4

کارشناسی ارشد

برنامهریزی روستایی

کارشناس

15

5

کارشناسی ارشد

اقتصاد و برنامهریزی منابع آب

مدیر

27

6

کارشناسی ارشد

مدیریت

مدیر

24

7

کارشناسی ارشد

مردمشناسی

کارشناس

14

8

دانشجوی دکتری

ارتباطات

کارشناس

23

9

کارشناسی

جامعهشناسی

کارشناس

30

10

دکتری

حقوق

مدیر

24

11

کارشناسی

علوم اجتماعی

مدیر

25

12

کارشناسی

توسعه و آبیاری

کارشناس

27

13

کارشناسی ارشد

اقتصاد کشاورزی

کارشناس

17

14

کارشناسی ارشد

برنامهریزی اجتماعی

کارشناس

16

15

کارشناسی ارشد

تروی و آموزش کشاورزی

کارشناس

13

16

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

مدیر

20

17

کارشناسی ارشد

مهندسی محیطزیست

کارشناس

18

18

کارشناس

عمران

مدیر

31

19

کارشناسی ارشد

شهرسازی

کارشناس

22

20

دکتری

آمایش سرزمین

مدیر

33
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جدول  :6مشخصات و ويژگيهای مشارکتکنندگان
(سکونتگاههای انساني تحت تأثير سد آزاد)
Table2: The characteristics of interviewees and participants
رديف

جنسيت

سن

تحصيالت

نوع فعاليت

1

مرد

52

راهنمایی

کشاورزی و دامداری

2

زن

46

3

خواندن و نوشتن

خانهدار

مرد

64

لیسانس

بازنشسته

4

مرد

39

ابتدایی

کارگری

5

مرد

75

بیسواد

کشاورزی و دامداری

6

زن

18

دیپلم

خانهدار

7

مرد

59

خواندن و نوشتن

کشاورزی و دامداری

8

زن

48

9

بیسواد

خانهدار

مرد

62

خواندن و نوشتن

کشاورزی و دامداری

10

زن

52

بیسواد

خانهدار

11

زن

28

راهنمایی

خانهدار

12

زن

32

راهنمایی

خیاطی

13

مرد

41

دیپلم

کشاورزی و دامداری (دهیار)

14

مرد

47

سیکل

کشاورزی و دامداری

15

مرد

70

بیسواد

کشاورزی و دامداری

16

زن

50

بیسواد

خانهدار

17

زن

24

دیپلم

بیکار

18

زن

31

دیپلم

دهیار

19

مرد

86

بیسواد

کشاورزی و دامداری

20

مرد

54

ابتدایی

کشاورزی و دامداری

21

مرد

38

سیکل

کشاورزی و دامداری

22

مرد

49

بیسواد

کشاورزی و دامداری

23

مرد

30

فوقلیسانس

کشاورزی

24

مرد

46

بیسواد

کشاورزی و دامداری

25

مرد

60

بیسواد

کشاورزی و دامداری

26

مرد

63

بیسواد

کشاورزی و دامداری

27

مرد

66

بیسواد

کشاورزی و دامداری

28

زن

19

دیپلم

بیکار

29

زن

42

بیسواد

خانهدار

30

مرد

55

بیسواد

کشاورزی و دامداری
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31

مرد

28

لیسانس

دهیار

32

مرد

36

ابتدایی

کشاورزی و دامداری

33

زن

23

سیکل

خانهدار

34

مرد

78

بیسواد

کشاورزی و دامداری

35

مرد

64

ابتدایی

کشاورزی و دامداری

36

مرد

58

ابتدایی

کشاورزی و دامداری

37

زن

86

بیسواد

خانهدار

38

مرد

35

راهنمایی

کارگر

39

مرد

51

راهنمایی

کشاورزی و دامداری

40

مرد

44

دیپلم

کشاورزی و دامداری

41

مرد

71

خواندن و نوشتن

کشاورزی و دامداری

42

مرد

53

ابتدایی

کشاورزی و دامداری

43

مرد

61

بیسواد

کشاورزی و دامداری

44

زن

57

بیسواد

خانهدار

45

زن

39

ابتدایی

خانهدار

46

زن

26

دیپلم

خیاطی

47

زن

37

سیکل

کشاورزی و دامداری

ماخذ :نتای بررسیهای میدانی و تحلیل دادهها -محقق1957-1959 -

میدان پژوهش موردنظر کلیه سکونتگاههای انسانی ،خانوارها و افرادی هستند که به نحوی
با اجرای طرح سد آزاد تحت تاثیر قرار گرفتند .محدوده سد آزاد در شهرستانهای مریوان و
سنندج استان کردستان واقعشده است .از نظر تقسیمات سیاسی و اداری روستاهای
محدوده مخزن تابع بخش کالترزان از دهستانهای کالترزان و نگل تابعه شهرستان سنندج
و بخش مرکزی ،دهستان کوماسی از شهرستان مریوان هستند .دسترسی به محل سد آزاد
از طریق جاده سنندج  -سروآباد -نرسیده به نگل -روستای بنیدر امکانپذیر میباشد.
روستاهای بنیدر ،خانقاه جوجو و باقلآباد در داخل مخزن و روستاهای زون  ،میانه ،زنوری،
سورکول (نیزل ،بیدره و گلیه) ،چوین و پیرخضران به دلیل قرارگیری بخشی از منابع و
ثروتهای آنها شامل اراضی کشاورزی ،منابع طبیعی و تاسیسات زیربنایی ،رفاهی،
آموزشی در حاشیه مخزن قرار گرفتهاند.
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شکل  :8موقعيت محدوده موردبررسي برروی نقشه کشور
(استان کردستان و شهرستان سنندج و مريوان)
Figure1: Location of the Study Area
)(Kurdistan Province, Sanandaj and Marivan

839

834

فصلنامه علوم اجتماعي (علمي) ،سال  ،66شماره  ،78زمستان 8937

آثار و پيامدهای اجتماعي و فرهنگي مديريت آزادسازی مخازن سدها ...

835

شکل  :6تصاويری از محدوده مخزن سد آزاد (قبل و پس از آبگيری)
Figure2: Images of the Azad dam reservoir area

يافتههای تحقيق
به منظور پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش که الگوی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
مدیریت آزادسازی مخازن سدها در ایران چگونه است و عوامل علی و شرایط تاثیرگذار
زمینهای آن کدماند ،مصاحبههای نیمه ساختار یافته با متخصصان در حوزه طرحهای
توسعه منابع آب و مردم تحت تاثیر در نمونه موردی (مردم تحت تاثیر سد آزاد) انجام شد
و سؤاالتی همانند شیوههای تاثیرپذیری مردم از طرحهای سدسازی چیست و اینکه آیا نوع
توزیع تاثیرات میان گروههای اجتماعی مختلف عادالنه است؟ آثار و پیامدهای اجتماعی و
فرهنگی مرد می که براثر ساخت سد باید مکان زندگی خود را تغییر دهند چیست؟ نظام
روابط اجتماعی ،الگوهای معیشت ،ساختار مالکیت و اسکان مردم تحت تاثیر پروسه چه
تغییری میپذیرد؟ جابجایی و اسکان مجدد چگونه بر فرهنگ ،آدابورسوم و ارزشهای
جابهجاشوندگان تاثیر میگذارد؟ دو شیوه مدیریت آزادسازی مخازن سدها (پرداخت نقدی
خسارت و جابجایی و اسکان مجدد) ازنظر تاثیرات اجتماعی و فرهنگی چه تفاوتهایی با
یکدیگر دارند؟ از مشارکتکنندگان پرسیده شد .تمامی مصاحبهها بهصورت کامل ضبط و
پیادهسازی شدند.
بهمنظور تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای انجام شده ،بر اساس طرح
سیستماتیک مطرح شده از اشتراوس و کوربین ( )1990سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به عرضه پارادایم منطقی از نظریه در حال
پدیدار شدن انجامید .در مرحله اول یعنی کدگذاری باز ،ابتدا مصاحبهها بهصورت سطر به
سطر بررسی شدند و مفاهیم اصلی ،ویژگیها و ابعاد مشخص شدند کدهایی که در این
مرحله پدید میآیند را کدهای توصیفی مینامند ( )Urquhart, 2013یعنی این کدها صرفاً
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توصیف دادههای حاصل از مصاحبهها است و هنوز قدرت تبیین ندارند و صرفاً برچسبهایی
برای وقایع و پدیدهها هستند .در این مرحله با تحلیل مصاحبهها  951کد برای سیاست
جابجایی و اسکان مجدد کد باز به دست آمد که بهصورت طیفهای مفهومی اولیه مشخص
شد .در مرحله دوم یعنی کدگذاری محوری کدهای اولیه بر اساس شباهت و تفاوتشان با
سایر کدهای پدیدار شده در یک دسته یا مقوله قرار گرفتند .با انجام این فرایند تعداد 11
کد محوری مرتبط به سیاست جابجایی و اسکان مجدد به دست آمد .پس از مشخص شدن
کدهای محوری ،فرایند کدگذاری انتخابی یعنی مشخص شدن ارتباط بین این مقولهها
انجام شد .در این مرحله بهمنظور طراحی الگوی پارادایمی (نوع پیشنهادی اشتراوس و
کوربین) ،مقوله ای که فرایند الگوی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سیاست آزادسازی
مخازن سدها در ایران را نمایان میکرد ،بهعنوان مقوله اصلی در نظر گرفته شده و ارتباط
بقیه مقوله ها با آن تعیین گردید .در طراحی پارادایم ،شش بعد اصلی شامل شرایط على،
زمینهای ،میانجی و مداخلهگر ،کنش و تعامل (راهبردها) ،پیامدها و مقوله اصلی مد نظر
قرار گرفتند:
شرايط علي سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
شرایط علی ،مؤلفههایی هستند که بر مقوله اصلی تاثیر میگذارند .برپایه مصاحبههای انجام
شده با متخصصان حوزه طرح های توسعه منابع آب و مردم تحت تاثیر اجرای طرح،
شرایطی که بر فرایند سیاست جابجایی و اسکان مجدد تاثیر میگذارند عبارتاند از :رویکرد
فنی -مهندسی و اقتصادمحور به موضوع جابجایی و اسکان مجدد ،ضعف و نواقص مالحظات
حقوقی -قانونی و بیاعتمادی در بحث جابجایی واسکان مجدد .بر اساس نظرات و دیدگاه
مشارکتکنندگان ،در زمینه امور اجتماعی  -فرهنگی طرحهای توسعه منابع آب ،رویکرد و
نگاه تقلیل گرایانه وجود دارد و توجه به ابعاد فنی – مهندسی و ابعاد کالبدی بر ابعاد
اجتماعی در برنامهریزیها رجحان دارد .با وجود عملیاتی کردن قانون نحوه خرید و تملک
اراضی و امال برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت در سال  1999و
سپری شدن بیش از  2دهه (بهنگام نبودن قوانین متناسب با تغییر رویکردها) و علیرغم
تحول رویکردی و تغییرات قابلمالحظه در حوزه دانشی و آگاهیهای عمومی (تغییر
رویکردهای قابلمالحظه دهه  51نسبت به دهه  )91و بروز چالشهای اجتماعی در
طرح های توسعه منابع آب کماکان دیدگاه فن ساالرانه و مهندسی ارجحیت دارد .یکی از
مصاحبهشوندگان در زمینه بیاعتمادی مردم به متولیان طرح اینطور میگوید:
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اومدن جلسه گذاشتن! اگر شما موافق اجرای پروسه هستید ،ما این کارها (دادن وعـده)
رو برای شما انجام میدیم؟ من خودم نماینده مردم بودم اونجا ،وزیـر اومـد ،اسـتاندار اومـد،
فرماندار اومد ،به ما گفتن در مقابل زمین ،زمین و خانه معوض در حاشـیه شـهر (اشـاره بـه
سنندج) میدهند و ما همکاری کردیم .یه جلسهای بود آقای استاندار هم اومده بـود ،سـؤال
کردیم آقای استاندار شما برای مردم چه فکری کردید؟ فردا سـد احـداث مـیشـود مصـالح
ساختمان گران میشه ،شما چه تضمینی میدی اگر زمینهای مردم رو خریدن با ایـن تـورم
میتونی مردم رو تامین کنی؟ خیلی گرفتاری واسه ما ایجاد کـردن ،قـولهـای دروغ بـه مـا
دادن ،گفتن طرحهایی واستون اجرا میکنیم ،هیچ طرحی نبود ،هرچی گفتن دروغ بود.
یکی دیگر از مصاحبهشوندگان در زمینه بروز مشکالت اجرای طرح برای مردم اینطور
میگوید :احداث سد برای راه دسترسی مشکلی ایجاد کرده است ،برای جاده مریوان مشکل
ایجاد و تردد را سخت و دورتر کرده است .قبالً با تمام روستاها مجاور  11دقیقه فاصله
داشتیم سد احداث شد جاده رفت زیر آب ،چندسال است ما میریم شکایت میکنیم ،اصالً،
نه بخشداری ،نه جهاد ،نه اداره راه و شهرسازی ،نه مسئولین سد رسیدگی نمیکنن ،سد
اومد ارتباطمون قطع شد ،ما االن این  9نفر دهیار و شورا با خرج خودمون جاده روستا
وصل کردیم.
جدول  – 9شرايط علي سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
Table 3:The causal policies condition of relocation and resettlement in
dam reservoir releasing
شرايط علي
رويکرد فني-
اقتصادی

مالحظات
حقوقي-
قانوني
بياعتمادی

کدهای باز
نگاه بروکراتیک و از باال به پایین به پروسههای توسعهای ،اسکان مجدد بدون منابع معیشت
جایگزین ،اسکان مجدد با رویکرد کالبدی ،تحمیل نگرش برنامه ریزان به مردم ،کم اهمیت
بودن ابعاد اجتماعی و فرهنگی در برنامهریزیها ،سادهانگاری امر اجتماعی – فرهنگی ،غلبه
رویکرد فنی و مهندسی و لحاظ نکردن طرح توسعه آتی برای ساخت روستای جدید
سیطره الیحه قانونی تملک  1358در استمال اراضی و امال  ،بی توجهی به دستورالعمل و
آئیننامه ها ،توجه صرف به حقوق قانونی و اسناد مثبته ،نادیده گرفتن حقوق عرفی ،اختالف
در نوع مالکیت اراضی ،طوالنی شدن فرآیند استمال اراضی ،انتفاع و بهرهمندی مالکین غیر
ساکن ،تصرف اراضی با قوه قهریه و بدون رضایت (اعتراض -قوه قهریه -نارضایتی -بازداشت
در فرآیند تملک اراضی) و فقر و ایجاد بدهی به دلیل از دست منابع و تقسیم پول بین وراث
انجام مطالعات اجتماعی اجمالی و سطحی ،عدم پاسخگویی و مسئولیتپذیری ،عدم
آیندهنگری و بیتوجهی به آینده و عدم اعتماد به مجریان
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زمينه (بستر) سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
زمینه یا بستر شرایط ویژه ای است که بر راهبردها تاثیر دارد .فقدان امور متولی جهت
پیگیری و عملیاتی نمودن سیاست اسکان مجدد پایدار ،نبود پایش و ارزیابی پس از اجرا و
در دوره بهرهبرداری از طرح بهمنظور اطالع از تاثیرات اجتماعی و فرهنگی سیاست اتخاذ و
اعمال شده و انجام مطالعات توسط غیر متخصصین بر تعمیم سیاست جابجایی و اسکان
مجدد و اجرایی شدن کاربست آن تاثیر دارند .یافتههای حاصل از مطالعاتی میدانی و نتای
بررسی و تحلیل مصاحبه های انجام شده نشان داد که برای اجرای سیاست جابجایی و
اسکان مجدد عالوه بر پیگیری مستمر مبنی بر ضرورت ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی
طرح ها ،الزام قانونی و حقوقی در خصوص وجود متولی پیگیری حوزه اجتماعی و پایش و
ارزیابی تاثیرات ،یک موضوع بسیار مهمی قلمداد میگردد .یکی از مصاحبهشوندگان در
زمینه انجام مطالعات توسط متخصصین و آیندهنگری طرحهای جایگزین به این نکات اشاره
میکند:
مطالعات خوبی در خصوص مشکالت ،خواسته و انتظارات مردم انجام نشـده اسـت .در
ارتباط با معیشت مردم جلساتی ،چیزی نزاشتن که بررسی کنن ببینن پتانسیل منطقـه بـه
چی هست ،مردم خواستشون چیه؟ توانشون چی هست؟ چه چیزهایی رو بلدن که متناسب
با اون کار بکنن ،آگه به جای اینکه پول بدن کمک می کردن اراضی دیمیشون رو آبی کـنن
مشکل حل میشد ،برخی افراد حدود  9هکتار 2 ،هکتار دیم دارن 19 ،هکتار دیم دارن ،اگر
این اراضی دیم را تامین آب میکردند.
یکی از مصاحبه شوندگان در زمینه ضرورت پایش و ارزیابی وعدههای داده شده
چنین عنوان میکند:
مسئولین و متولیان پروسه میتونستن برای روستا زون خیلی کـارا بکـنن ،چنـد طـرح
اشتغالزا میاوردن اینجا .در خصوص معیشت پایدار ،خود اشتغالی خیلی حرف زدند اما عمـل
نکردند -قرا بود تو روستا چند خانوار ،گروه  19نفره برای شیالت تشکیل بدهنـد ،قـول داده
بودن شـیالت بـزنن ،قـایقرانی ،گردشـگری امـا االن چنـد سـاله میـریم بـرای گردشـگری،
زنبورداری ،شیالت ،قـایقرانی ،جوابمـون نمیـدن ،تمـام جاهـا رفتـیم جوابمـون رو نمیـدن،
خودشون اول اومدن این کار انجام میدن ،ولی نکردن ،مدر و مستندات برای این موضـوع
داریم.
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جدول  :4زمينه سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
Table 4: The context of relocation and resettlement policy in the release
of dam reservoirs
زمينه (بستر)
فقدان امور
متولي

نبود پايش و
ارزيابي

انجام مطالعات
توسط غير
متخصصين

کدهای باز
نبود امور متولی جهت پیگیری مطالعات اجتماعی و فرهنگی طرحها در وزارت نیرو ،فقدان
سازمان و نهاد مسئول مستقل در حوزه تاثیرات اجتماعی طرحها ،فقدان نهادهای
واسطه ای مدافع حقوق شهروندان ،محدودیت اختیارات قانونی دهیاری روستاها و شوراهای
اسالمی ،فاصله محقق و مردم به دلیل فقدان این نهادها ،شرکتها و مشاورین ارزیابی
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی (واسطه کارفرما و مردم)
تمرکز بر ابعاد فنی و مهندسی /حقوقی و قضایی ،غلبه رویه قانونی بر رهیافت مشارکتی،
بهنگام نبودن قوانین متناسب با تغییر رویکردها و تحول در حوزه دانشی و آگاهیهای
عمومی ،فقدان نظارت بر مراحل اجرای کاربست و مدیریت پیامدها ،تمرکز بر ابعاد صوری
و فرمال ،فقدان جلسات تخصصی جهت تحویل گزارش ،فقدان نهادهای نظارتی در حوزه
اجتماعی
ناآشنایی متخصصین علوم اجتماعی با مسائل و موضوعات تخصصی در بخش آب ،کمبود
کارشناسان مجرب در بخش آب و درنتیجه انجام و کنترل مطالعات اجتماعی در برخی
موارد توسط افراد غیرمتخصص ،عدم اعتقاد به اثربخشی مطالعات اجتماعی و درنتیجه
کمتوجهی به اهمیت ایجاد ظرفیتهای الزم در شرکتهای مهندسی مشاور ،تشکیالت
کارفرمایی و شرکت های پیمانکاری و ناکارآمد شدن کاربست به دلیل عدم تفکر
بینرشتهای
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شرايط ميانجي و مداخله گر سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی
مخازن سدها
این شرایط که شامل ضعف حکمروایی ،مسائل نهادینه شده و عدم توافق بر سر معنای امر
اجتماعی -فرهنگی در استفاده از کاربست یافتههای پژوهشهای اجتماعی میباشند ،زمینه
را برای عدم استفاده از نتای فرایند اجرای آنها فراهم میکند .یافتههای پژوهش نشان داد
که شرایط برنامه ریزان بهعنوان تصمیمگیرندگان اصلی برای مسائل طرحهای توسعه منابع
آب ،کارآمد نبودن ارزیابی تاثیرات اجتماعی از یک سو و بیتوجهی به حوزه اجتماعی از
سوی دیگر و همچنین پیچیده بودن امر اجتماعی و فرهنگی و عدم عالقمندی مجریان
طرحها جهت ورود به این حوزه و از همه مهمتر عدم پاسخگویی و مسئولیت ناپذیری
متولیان امر از شرایط مداخله گر اصلی در این زمینه میباشند .مصاحبه شوندهای در
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خصوص ضعف حکمرانی ،بیتوجهی دولت و عدم بازخواست آن در خصوص تاثیرات
اجتماعی باالدست و مخازن سدها نکات زیر را برمیشمارد:
واقعیت آینه دولت هرجایی که سد سازی میکنه قبل از اینکـه آینـده دولـت را ببینـد
آینده مردم رو ببیند و خساراتی که بهشون وارد میشه ،فقط این پول ناچیز چیـزی نیسـت،
اون پولو گرفتم حاال سرمایم شد یک خونه ،این خونه را چیکار کنم توش زندگی کنم ،اجاره
بدم ،هزینه زندگی از کجا تامین بشه؟ دولت وقتی سد میسازه اول شـغل مـردم رو در نظـر
بگیره بعد بیاد سد سازی بکنه ،نه اینکه بیاد یه پولی بده به مردم آواره کنـه بگـه بـرو مثـل
یک گوساله بدون مادر رها کنه سرش هرجایی خورد بخوره ،یکی دزد از آب در میـاد! یکـی
در مرز کشته میشه (اشاره به کولبری)! ،یکی راننده میشه! ،این جادههـای پرترافیـک ایـران
خودش و خانوادش از بین میره!
یکی از مصاحبه شوندگان در زمینه بیتوجهی به خواستههای مردم چنین میگوید:
خواسته های مردم از تامین آب کشاورزی ،مرغداری و چیزهـای دیگـه عملیـاتی نشـد
(آگه این کار می کردن ،زمین و طرح معرض انجام میدادن اینجا خوبتر بـود ،روسـتا بهتـره
چون آب و هواش صد برابر بهتر از شهره)
جدول  – 1شرايط مداخله گر سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
Table 5: The Interfering conditions of relocation and resettlement policy
in the release of dam reservoirs
شرايط مداخله گر

کدهای باز

ضعف حکمروایی

برنامه ریزان بهعنوان تصمیمگیرنده ،ناباوری به مشکالت مردم در طرحها،
تصمیمگیریهای از باال به پایین ،بروکراسی ساختاریافته ،عدم اطالعرسانی و
آگاهی بخشی به مردم ،عدم اعتقاد مدیریت طرحها و پروسهها به ارزیابی تاثیرات
اجتماعی و فرهنگی و نگرش کل نگرانه

کارآمد نبودن مطالعات
اجتماعی و بیتوجهی به
نتای مطالعات اجتماعی

عدم توافق بر معنای امر اجتماعی فرهنگی ،در نظر گرفتن محققان ارزیابی تاثیرات
اجتماعی همانند پیمانکاران پروسههای فنی.
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پديده محوری سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
نتای مصاحبه با مجریان ،متخصصان حوزه طرحهای توسعه منابع آب و مردم تحت تاثیر
اجرای طرح نشان داد که اجرای سیاست جابجایی و اسکان مجدد بهرغم داشتن منافع و

آثار و پيامدهای اجتماعي و فرهنگي مديريت آزادسازی مخازن سدها ...

628

مزایای قابل مالحظه برای جوامع تحت تاثیر مستقیم ،از پایداری نسبی در محیط اجتماعی
و فرهنگی برخوردار بوده و دارای مشکالت و نارسائیهایی است که پیشنهادهایی هم برای
بهبود و مرتفع کردن مسائل آن ارائه شده است .اگر به آثار و پیامدهای اجرای طرح در ابعاد
مختلف نگریسته شده و با جامعنگری در جهت جبران منصفانه خسارتهای اجتماعی-
اقتصادی و فرهنگی اقدام و به راهکارهای پایدار اندیشیده شود ،انتظار پایداری در محیط
اجتماعی و فرهنگی پس از اجرای طرح وجود دارد اما اگر رویکرد جابجایی واسکان با تکیه
بر بعد کالبدی و بدون توجه به تامین منابع معیشت جایگزین در دستور کار قرار گیرد،
ناپایداری در حوزه اجتماعی رقم خواهد خورد .یکی از نکات مهمی که بیشتر
مشارکتکنندگان و مصاحبهشوندگان درزمینهی سیاست جابجایی و اسکان مجدد به آن
اشارهکرده اند این است که اسکان مجدد روستاهای محدوده مخزن سد آزاد بدون ایجاد
فرصتهای شغلی جایگزین و توانمندسازی مردم محلی که بهغیراز کار کشاورزی ،با حرفه
دیگری آشنا نیستند ،در دستور کار قرارگرفته است .برای مثال یکی از مشارکتکنندگان
درزمینه اسکان مجدد کالبدی میگوید:
قبل از اجرای طرح هم خونه داشتیم هم شغل و کار اما پس از اجـرای طـرح بـا پـول
دریافتی فقط خونه گرفتیم و شغل و کارمون را از دست دادیم .معیشت روستایی وابسته بـه
دام و زمین است وقتی این دوتا نباشه شرایط زندگی خیلی سخت مـیشـود ،در ایـن طـرح
خونه و کاشانه جایگزین شد تا زمانی که این طرح هست (اشاره به عملیات سـاختمانی سـد
آزاد) ،اینها (منظور مردم تحت تـاثیر) صداشـون در نمیـاد چـون  51درصدشـون مشـغول
هستند اما پس از اتمام طرح مشکالت شروع خواهد شد
برخی مصاحبهشوندگان به این نکته اشاره کردند که علیرغم وجود کاستی در سایت
اسکان مجدد ،امکانات خوبی فراهمشده است .یکی از مصاحبهشوندگان در این زمینه
اینطور میگوید:
االن خیلی راضی هستیم چون برامون خونه ساختن تو سرزمین آبا و اجدادی موندیم،
با احداث شهر همه امکانات بهداشتی ،آموزشی ،رفاهی و خدماتی و زیرسـاختهـا فـراهم
شد اما زمین هامون رفت مشکل اصلی االن آب کشاورزی هست البته وضعیتمون نسبت بـه
گذشته بهتر شده است.
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جدول  – 2پديده محوری سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
Table 6:The central phenomenon of relocation and resettlement policy
in the release of dam reservoirs
پديده محوری

کدهای باز

پایداری نسبی
اجتماعی و
فرهنگی

حفظ یکپارچگی و بافت فرهنگی ،حفظ انسجام اجتماعی ،بهبود کیفیت زندگی ،تغییر
سبک زندگی ،توانمندسازی ،رویکرد کالبدی اسکان مجدد ،مالحظات فرهنگی و اجتماعی
تجمیع روستاها و عدم تامین منابع معیشت جایگزین و پایدار

ماخذ :نتای بررسیهای میدانی و تحلیل دادهها -محقق1952-1959 -

راهبردهای سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
کنش و تعامل (راهبردها) ،کنشهای عامدانه هستند که برای حل یک مساله انجام میشوند
و با صورت گرفتن آنها پدیده شکل میگیرد .با استناد به بررسیهای میدانی و تحلیل
نتای مصاحبه ها دو راهبرد ،مجریان توانمند و کارآمد و وضع و یا اصالح قوانین ،بخشنامه و
آئیننامه الزامآور در اجرایی شدن سیاست جابجایی و اسکان مجدد استتنتاج شدند .در
شرا یط کنونی با استناد به اسناد باالدستی ،فقط تعداد معدودی از مجریان توانمند ،کارآمد
و با تجربه در راستای مدیریت تنشهای اجتماعی طرحها و در جهت پایداری سکونتگاههای
انسانی تحت تاثیر اجرای طرحها اقدام میکنند .راهبرد اصلی دیگر وضع و یا اصالح قوانین،
بخشنامه و آئیننامه الزامآور است که از چند جنبه ،اجرایی شدن سیاست جابجایی و اسکان
مجدد را تسهیل میکند :با وضع و یا اصالح قوانین ،بخشنامه و آئیننامه ،انجام بررسیهای
اجتماعی پروسهها در مراحل مختلف (مطالعاتی ،اجرایی و دوره بهرهبرداری) عملیاتی
میگردد ،رویکرد مشارکتی (انتخاب آگاهانه و آزادانه ونه الزماَ بر اساس قوانین یکسویه) در
خصوص نحوه جبران خسارت در دستور کار قرار میگیرد ،با وضع قوانین عالوه بر عملیاتی
شدن موضوع ارزیابی و پایش تاثیرات طرح بر محیط اجتماعی و فرهنگی ،مسئول و متولی
این امر هم تعیین میگردد و درنهایت پایداری جوامع تحت تاثیر طرحها با مطالبه گری
مردم متاثر تحقق مییابد.

آثار و پيامدهای اجتماعي و فرهنگي مديريت آزادسازی مخازن سدها ...
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جدول  – 8راهبردهای سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
Table 7: The Strategies relocation and resettlement policy in the release
of dam reservoirs
راهبردها

کدهای باز

مجریان
توانمند و
کارآمد

واگذاری مسئولیت بر مبنای شایستگی ،توانمندی و ضوابط و نه روابط ،اهمیت به خالقیت
مجریان در حین اجرای پروسه (با توجه به اینکه هر پروسه ویژگیهای خاص خود را دارد)،
واگذاری مسئولیت ناشی از اجرای کاربست به مجری ،رتبهبندی مجریان بر اساس دستاوردها

قوانین،
بخشنامه و
آئیننامه
الزامآور

بهنگام نبودن قوانین متناسب با تغییر رویکردها و تحول در حوزه دانشی و آگاهیهای عمومی،
نبود دستورالعمل ،راهنما ،شرح خدمات جامع و استاندارد برای مراحل مختلف مطالعاتی و
اجرایی ،مصوب شدن الزام قانونی برای اجرای کاربست ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی ،به
رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت افراد نسبت به مسائل ناشی از پروسه که بر زندگی آنها
تاثیر دارد ،قانونی شدن مطالبه حقوق شهروندی ،شکلگیری نهادهای مدافع حقوق
اجتماعهای محلی ،شکل گیری الزام دوسویه برای ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی از سوی
جوامع و کارفرما (در حال حاضر این الزام یک سویه از سوی کارفرماست) ،وضع معیار مشخص
برای اجرای ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی

ماخذ :نتای بررسیهای میدانی و تحلیل دادهها -محقق1952-1959 -

پيامدهای اجرای سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
آخرین بعد یک مدل پارادایمی ،پیامدها است .کنش و واکنشهایی که در پاسخ به پدیده با
مدیریت کردن آن صورت میگیرد ،پیامدهایی را در بر خواهد داشت .با استناد به
بررسیهای میدانی و تحلیل نتای مصاحبههای صورت گرفته ،پیامدهای حاصل از اجرای
سیاست جابجایی و اسکان مجدد به دو گروه پیامدهای مثبت و منفی که هر دو بلندمدت
خواهند بود ،طبقهبندی شدند .تداوم ارزیابی و پایش تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پس از
اجرای طرحها می تواند عالوه بر مداخله و افزایش توجه به جوامع محلی در خصوص آثار و
پیامدهای اقدامات توسعهای ،زمینه شکلگیری فضای گفتمان بین جامعه شناسان،
مهندسان و مجریان طرح ها در زمینه ابعاد ،دامنه و شدت تاثیرات اجتماعی و فرهنگی
اجرای طرحها را فراهم سازد .یکی از مصاحبهشوندهها درزمینه پیامدهای مثبت اسکان
مجدد (حفظ یکپارچگی و بافت فرهنگی) اینطور میگوید:
ارتباطات مردم نسبت به بنیدر قدیم خوبه ولی یکم کمرنگ شده ،اکثریت مردمی کـه
اومدن اینجا راضی هستن به لحاظ خونه ،آداب و رسوم محلی ،شب نشینی همچنـان ادامـه
دارد و...
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یکی از مصاحبهشوندهها و مشارکتکنندگان درزمینه پیامدهای منفی اجرای طرح
(اختالف و درگیری خانوادگی و فامیلی) چنین عنوان میکند:
پول شیرین و وسوسهانگیز است پولی که دادن خانوادهها رو به جون هم انداخت و سر
تقسیم پول و یا ارثومیراث آشوب به پا شد .از نظر طایفهای و فامیلی و خانوادگی آشـوب و
درگیری ایجاد نمود .یارو گفته شما اصالً ارث نداشتی ،مال منه ،برادر بـودن ،خـواهر بـودن،
اینها آشوب درست کردن ،بوده نفر  111ساله  91ساله با هم فامیـل بـودن تـوی همدیگـه
بودن اخالق خوب داشتن ،االن  11سال 9 ،سال با هم خوب نیستن ،یعنی این پول این کار
کرده .یارو مادرش مرده فامیلیش نرفته تشییع جنازش
یکی از مشارکتکنندگان در زمینه پیامدهای منفی اجرای طرح (از دست منابع به
دلیل دریافت نقدی خسارت) میگوید:
خیلی هاشون پول گرفتن و رفتند ولی نتونستن موفق بشن پس دوباره برگشـتن و بـه
مشکالت دیگر برخوردند ،تعدادی از خانوادهها وقتی پول گرفتند نتوانسـتند سـرمایهگـذاری
کنند و سرمایه خود را از طریق کاله برداری از دست دادند
یکی دیگر از مصاحبهشوندهها در زمینه ضرورت توانمندسازی میگوید:
چون اینها به شغل های سنتی خودشون وارد بودن و نمی تونن شغل دیگه ای انجـان
بدن (به غیر از کار کشاورزی کار دیگری بلد نیستیم) ،دولت باید بیـاد حتـیاالمکـان بـرای
اهالی این من طقه کاری بکنه ،قبـل از احـداث سـد زنـان و دختـران در کـارای کشـاورزی و
دامداری فعالیت داشتند میتونستند کارگاه بزنند خیاطی ،یا بافندگی یا هرچیز دیگه خیلـی
از ،خانوم ها بیکارند....
مصاحبهشونده دیگری در خصوص تامین معیشت جایگزین به موارد زیر اشاره دارد:
اونهایی که اینجا یه روزی تولید کننده بودن ،به هرحال کشاورزی داشت ،مـال داشـت
برای خودش ،واسه خودش یه زندگی خوبی داشت االن تو خیـابون داره میگـرده ،پـول هـم
نیست نون بخره ،کسانی هستند که میرن تو نانواییها نون قرض میاره...

آثار و پيامدهای اجتماعي و فرهنگي مديريت آزادسازی مخازن سدها ...
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جدول  – 7پيامدهای سياست جابجايي و اسکان مجدد در آزادسازی مخازن سدها
Table 8: The Consequences of the relocation and resettlement policy in
the release of dam reservoirs
پيامدها

کدهای باز

حفظ یکپارچگی و
بافت فرهنگی

تعلق به سرزمین آباء و اجدادی ،تعلق فرهنگی ،از بین نرفتن آدابورسوم محلی و تداوم
جشن و مراسم مذهبی

حفظ انسجام
اجتماعی

تداوم تعامالت اجتماعی ،تداوم روابط خویشاوندی ،تداوم رفتوآمد بین روستاهای همجوار
و کم شدن ارتباطات مردم با یکدیگر (تداوم مراودات)

لزوم توانمندسازی

عدم داشتن مهارت کافی برای کار در مشاغل دیگر ،بروز مشکالت به دلیل عدم تداوم
اشتغال در ساختمان سد و تامین نیروی انسانی از منطقه طرح

رویکرد کالبدی
اسکان مجدد

اسکان مجدد کالبدی ،محدودیت در دسترسیها (قرارگیری اراضی کشاورزی و منابع
طبیعی در دو سمت دریاچه ،قطع راهه ای بین مزارع ،طوالنی شدن راه دسترسی و قطع
راه دسترسی مراتع و طوالنی شدن مسیر تردد احشام) ،مشکالت اجتماعی ناشی از عدم
جایگزینی زیرساخت ها (راه جایگزین ارتباطی بین روستاها) ،عدم دریافت نظرات مردم در
ساخت شهر و لحاظ نکردن طرح توسعه آتی برای ساخت روستای جدید

مالحظات فرهنگی و
اجتماعی تجمیع
روستاها

توجه به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در تجمیع روستاها و بروز تنش ناشی از تجمیع و
ادغام روستاها

عدم تامین منابع
معیشت جایگزین و
پایدار

از بین رفتن معیشت مبتنی بر دام ،از بین رفتن معیشت مبتنی بر کشاورزی ،محدودیت
در دسترسی و استفاده از مراتع ،تبدیلشدن تولیدکننده به مصرفکننده ( تبدیل کشاورز
به کارگر) ،اسکان مجدد بدون منابع معیشت ،محدود بودن فرصت اشتغال ناشی از
عملیات ساختمانی سد ،عدم جایگزینی فرصتهای اشتغال و عدم تامین منابع معیشت
جایگزین

بهبود کیفیت زندگی

فراهم شدن امکانات آموزشی و بهداشتی ،جلوگیری از مهاجرت ،افزایش سطح سواد،
بهبود سطح عمومی بهداشت ،باز شدن فضای اجتماعی ،بهبود وضعیت زندگی ،رضایت
زنان ،آسایش در محل جدید اسکان و رضایت از اسکان در محل جدید

توسعه پایدار

توجه به مدیریت پیامدها ،توجه به مطالعات آیندهنگری ارزیابی تاثیرات اجتماعی و
فرهنگی ،توجه به آثار سیاستهای کالن و بلندمدت ،انتقال تجارب مرتبط با ارزیابی
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی به سایر طرحها و سازمانها.

ماخذ :نتای بررسیهای میدانی و تحلیل دادهها -محقق1952-1959 -
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کدگذاری گزينشي و ارتباط مقولهها در سياست جابجايي و اسکان مجدد
بر اساس یافتهها رویکرد فنی -مهندسی و مالحظات حقوقی -قانونی و ابعاد آن یعنی تمرکز
بر ابعاد کالبدی در سیاستگذاری و برنامهریزی ،کمرنگ شدن رویکرد مشارکتی ،رجحان
دیدگاه مهندسی بر برنامه ریزان اجتماعی ،برنامهریزی از باال به پایین و سلطه عقالنیت
کارشناسانه و سادهانگاری امر اجتماعی -فرهنگی همگی بر نحوه اجرای سیاست جابجایی و
اسکان مجدد تاثیرگذارند.
در راستای افزایش اثربخشی سیاست جابجایی و اسکان مجدد الزم است ،راهبردهایی
مانند ارتقاء توانمندی و کارآمدی مجریان طرحها بهمنظور اشرافیت و تسلط آنها به قوانین،
آئیننامهها و دستورالعملها مرتبط با موضوع ،الزامی شدن تحلیل تاثیرات اجتماعی و
فرهنگی طرحها ضروری و اجتنابناپذیر است .همچنین در جهت عملیاتی نمودن سیاست
جابجایی و اسکان مجدد در سیاستها ،برنامهها و طرحها ،ضرورت پایش و ارزیابی تاثیرات
اجتماعی و فرهنگی پس از اجرای طرحها و وضع و یا اصالح قوانین ،آئیننامهها و
دستورالعملها الزامآور از راهبردهای مؤثر در این زمینه هستند .پیگیری اجرای سیاست
جابجایی و اسکان مجدد باوجود تمامی محدودیتها و نارساییهایی که داشته است
زمینهساز شکلگیری مطالبه گری در خصوص ایجاد سازمان متولی پیگیر تاثیرات اجتماعی
و فرهنگی و توسعه متون علمی و برگزاری همایشها و نشستها به همراه داشته است.
علیرغم اینکه اجرای سیاست جابجایی و اسکان مجدد ،پیامدهای مثبتی از قبیل حفظ
یکپارچگی و بافت فرهنگی ،حفظ انسجام اجتماعی ،بهبود کیفیت زندگی و پایداری
اجتماعی به همراه داشته است اما نبود رویکرد جامع و همهجانبه نگر موجب شده است
پیامدهای منفی شامل عدم توجه به موضوع توانمندسازی مردم تحت تاثیر اجرای طرح،
غلبه و سیطره رویکرد کالبدی در موضوع اسکان مجدد ،کمتوجهی به مالحظات فرهنگی و
اجتماعی تجمیع روستاها و عدم توجه کافی به مقوله منابع معیشت جایگزین و ایجاد
اشتغال پایدار در اثر سیاست جابجایی و اسکان مجدد در جوامع متاثر از اجرای طرح نمایان
گردد.

آثار و پيامدهای اجتماعي و فرهنگي مديريت آزادسازی مخازن سدها ...
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شرايطعلي :


رویکرد فنی -اقتصادی



مالحظات حقوقی -قانونی



ضعف مشارکت اجتماعی

شرايطزمینهای :



 فقدان امور متولی

پديدهمرکزی :

 نبود پایش و ارزیابی
 انجااااام مطالعااااات توساااا

پايدارینسبياجتماعيو
فرهنگي

یاااار

شرايطميانجيومداخلهکر :
 ضعفحکمروایی
 کارآمد نبودن مطالعات اجتماعی
 بی توجهی به نتایج مطالعات اجتماعی
 عدم توافق بر سر معنای امر اجتماعی -فرهنگی

متخصصین

کنشوتعامل(راهبردها) :



قوانین ،بخشنامه و آئین نامه الزام آور



مجریان توانمند و کارآمد

پيامدها:
حفظ یکپارچکی و بافت فرهنگی ،حفظ انسجام اجتماعی ،بهبود کیفیت زندگی ،لزوم توانمند سازی ،رویکرد
کالبدی اسکان مجدد ،مالحظات فرهنگی و اجتماعی تجمیع روستاها و عدم تأمین منابع معیشت جایگزین و پایدار

شکل  :9الگوی مفهومي فرايند سياست جابجايي و اسکان مجدد
Figure 3: The conceptual pattern of the relocation and resettlement
policy
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بحث و نتيجهگيری
باوجودی که طرحهای عمرانی همچون سدسازی و فعالیتهای مرتبط با آن ظاهراً امری
فنی است و ممکن است تصور شود که تمهیدات اجتماعی اجرای این نوع طرحها حداکثر
مستلزم محاسبات خسارت اقتصادی احتمالی است؛ اما نتای پژوهش حاضر روشن میسازد
که در دوسوی این مبادله و تعامل ،انسان کنشگری وجود و حضور دارد که از رفتارهای
اجتماعی بسیار پیچیده و کثیراالبعادی برخوردار است .این رفتار وقتی ابعاد پیچیدهتری به
خود می گیرد که منافع مادی و داد و ستدهای پولی در میان باشد .منافع مادی طرفین
همیشه کنشهای متقابل ذیمدخالن و ذینفعان را پیچیدهتر میکند .بنابراین حتی ممکن
است فردی که در امور عامالمنفعه نیکوکار ظاهر میشود ،در چنین تعامالتی خود را بهطور
مطلق صاحب حق بداند و به هیچ وجه حاضر به مصالحه و بخشش نباشد .درواقع این امور
به معنای واقعی یک امر اجتماعی تمام عیار است و ضمن اینکه همه پیچیدگیهای امر
اجتماعی را دارد ،تعامالت مادی بر این پیچیدگی افزوده است.
مسائلی که در ارتباط با روستاهای محدوده مخزن متاثر از احداث سد قابلبیان
هستند به دودسته روستاهای داخل مخزن و روستاهای حاشیه مخزن قابل دستهبندی
هستند ،روستاهایی که کالبد آنها به همراه اراضی (کشاورزی و منابع طبیعی) تحت تاثیر
قرارگرفته و غرقاب میشود ،بازسازی و اسکان کالبدی و فیزیکی ،طبیعتاً نمیتواند پایداری
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی رو به همراه داشته باشد .اگر جابهجایی کالبدی و فیزیکی
روستاها مدنظر باشد ،بایستی منابع معیشت پایدار این روستاها نیز برای پایداری حیات
اقتصادی و اجتماعی فراهم گردد .بدون معیشت پایدار ،جابهجایی و اسکان فیزیکی مثمر
ثمر نخواهد بود .هرچند ممکن است در بازه زمانی اجرا و احداث سد ،تمام و یا بخشی از
نیروی انسانی روستاهای متاثر از اجرای طرح ،در عملیات اجرایی سد شاغل شوند اما این
موضوع مقطعی بوده و حداکثر میتواند به مدت ده سال به طول بینجامد که بعدها
مشکالت عدیدهای را ایجاد خواهد کرد .جابهجایی و اسکان مجدد کانونهای جمعیتی در
حاشیه مخازن سدها و در سرزمین آبا و اجدادی طبیعتاً میتواند از خروج مردم منطقه،
مهاجرت ،حاشیهنشینی و مشکالت بعدی پیشگیری نماید .همچنین این فرآیند میتواند
احساس دلتنگی و جالی وطن را کاهش دهد .درحالیکه پرداخت نقدی خسارت میتواند
مسائل و آسیبهای جدی رو برای گروهها و اقشار مختلف فراهم کند .در سیاست جابهجایی
و اسکان مجدد ،ساختار اجتماعی و قشربندی روستاها به لحاظ سلسله مراتبی دستخوش
تغییر و تحوالتی میشود ،معموالً تیپ خانهها ،متراس و موقعیت جغرافیایی و قرارگیری
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واحدهای مسکونی افرادی که ازلحاظ تمکن مالی از یک سطحی برخوردار بودند نسبت به
گروههای اجتماعی دیگر و قشربندی اجتماعی (هم به لحاظ پایگاه اجتماعی و هم به لحاظ
درواقع مباحث اقتصادی) به هم میریزد ،این موضوع میتواند بهعنوان فرصت و تهدید
بشمار آید .برای اینکه پایداری اجتماعی و فرهنگی حفظ شود بایستی این تهدیدها و
فرصتها به شکلی جامع و سیستمی نگریسته شوند.
هرگونه اقدام برای روستاهای داخل مخزن و حاشیه مخزن بایستی براساس نتای
مطالعات اجتماعی که از ابتدای پروسه همراستا با مطالعات فنی در دستور کار قرار میگیرد،
تعریف و برنامهریزی شود .عدم پایبندی به وعدههایی که دادهشده میتواند بیاعتمادی رو
بین مردم و دستگاههای اجرایی ایجاد نموده و نهایتاً پروسههایی ازایندست همواره با اتهام
مواجه شوند که روستاهای باالدست مخازن سدها به بهانه آبادانی مناطق دیگر مشمول
هزینه و خسارت شدند .اگر در طرح سد آزاد ،تامین آب مناطقی در قروه ،دهگالن و همدان
و پایین دست در دستور کار قرار گرفته است بایستی اولین منافع طرح شامل حال
روستاهای محدوده مخازن باشد که با اجرای طرح دچار خسارت و زیان شدند .نکته دیگری
که قابل تامل است اینکه معموالً مجریان طرح برای اینکه طرح با مشکالتی مواجه نشود
وعدههایی رو برای روستاهای متاثر از طرح میدهند که با مرتفع شدن مشکل خود ،هیچ
توجهی بدان نمیشود" در ارتباط با تامین مصالح و منابع قرضه :وقتی به منابع قرضه نیاز
وجود داشت به روستائیان وعده وعید مختلفی داده شد اما زمانی که مشکل حل شد و نیاز
مرتفع گردید به وعدههای دادهشده عمل نشد و این موضوع خود زمینه بیاعتمادی و بروز
مشکالت بعدی را فراهم ساخت".
همچنین در بحث قیمتگذاری خسارت اراضی مورداستفاده در منابع قرضه ،بایستی
بخشی از هزینههای تردد ماشینآالت از مسافتهای دور به محل سد موردتوجه قرار گیرد
تا افراد و مالکین خسارتدیده نیز منتفع شوند .یکی از مباحث دیگر در ارتباط با موضوع
پرداخت خسارت نقدی فسا د مالی و رشوه (بده و بستان) بین نمایندگان روستاها با عوامل
اجرایی و حقوقی طرح است که در برخی موارد نمایندگانی که از روستاها انتخاب میشوند
با دریافت مبالغی پول تحت عناوین مختلف ،مردم روستا رو متقاعد میکنند تا با اجرای
طرح همراه شوند .طبیعتاً با اجری طرح تعداد محدودی از اهالی روستاها منتفع شده اما
بخش عمدهای از خانوارهای روستایی که اصوالً خانوارهای ضعیف بوده و امکان انعکاس
خواسته و مطالبات خود را ندارند بیشترین هزینه را پرداخت میکنند چراکه نمیتوانند
خواستههای خود را منعکس کنند؛ بنابراین کسانی که قدرت پیگیری موضوعات رودارند
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بهحق و حقوقشان میرسند و افراد فقیر و بیبضاعت ،هم به لحاظ اجتماعی و هم فرهنگی
بیشترین ضرر را میبینند.
مساله بااهمیت دیگر اینکه بایستی در کنار معاونت اجرایی پروسهها که مباحث فنی و
مهندسی رو پیگیری میکنند یک معاونت اجتماعی ،در ستاد (دفتر مرکزی) و در محل
پروسه ایجاد شود تا با استقرار یک کارشناس اجتماعی متخصص ،باتجربه و بادانش ،زمینه
تعامل با روستاهایی که تحت تاثیر پروسه هستند فراهم شود و تاثیرات در حوزه اجتماعی و
فرهنگی پایش و ارزیابی گردد .بحث مهم دیگر اینکه مطالعات اجتماعی هم راستا با
مطالعات فنی و مهندسی از ابتدای پروسه در دستور کار قرار بگیرد و هر اقدام اجرایی در
ارتباط با جابه جایی و اسکان مجدد با رویکرد اجتماعی و تعامل با مردم تحت تاثیر در
دستور کار قرار گیرد اقدامی که میتواند خیلی تسهیل و تسریعکننده باشد .طبیعتاً ارائه
آموزش و توانمندسازی برای مناطق روستایی در این حوزه میتواند بسیار راهگشا و
کمککننده باشد .تدوین و اصالح قوانین ،دستورالعملها ،آییننامه و بخشنامهها و الزامآور
بودن آنها در خصوص جابهجایی و اسکان مجدد با تامین منابع معیشت جایگزین میتواند
مسائل اجتماعی پروسهها را تعدیل نماید.
محدوديت و ريسکها
محدوديت و ريسکهای مرتبط با فرآيند انجام رساله
 محرمانه بودن داده و اطالعات (عدم همکاری برخی ادارات و ارگانهای مرتبط باموضوع پژوهش)
 زمانبر بودن فرآیند پژوهش هزینهبر بودن پژوهشمحدوديت و ريسکهای ناشي از بيتوجهي به حوزه اجتماعي (زمينه و بستر ايجاد
آثار و پيامدهای اجتماعي و فرهنگي):
 تداوم رویکرد و تفکر سازهای (فنی  -مهندسی /حقوق -قانونی) چالش اصلیپروسهها
 بهنگام نبودن قوانین متناسب با تغییر رویکردها و تحول در حوزه دانشی وآگاهیهای عمومی
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 نبود امور متولی جهت پیگیری مطالعات اجتماعی و فرهنگی طرحها در وزارتنیرو (همانند سازمان محیطزیست در حوزه محیطزیست /پژوهشکده باستانشناسی سازمان
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در حوزه آثار تاریخی و میراث فرهنگی و باستانی
و شورای عالی انقالب فرهنگی درزمینه پیوست نگاری فرهنگی)
 ناآشنایی متخصصین علوم اجتماعی با مسائل و موضوعات تخصصی در بخش آب کمبود کارشناسان مجرب در بخش آب و درنتیجه انجام و کنترل مطالعاتاجتماعی در برخی موارد توسط افراد غیرمتخصص
 عدم اعتقاد به اثربخشی مطالعات اجتماعی و درنتیجه کمتوجهی به اهمیت ایجادظرفیتهای الزم در شرکتهای مهندسی مشاور ،تشکیالت کارفرمایی و شرکتهای
پیمانکاری
پيشنهادها
بر اساس یافتههای این پژوهش ،میتوان چندین پیشنهاد کاربردی ،راهبردی و استراتژیک
مطرح کرد:
پيشنهادهای کاربردی مرتبط با نمونه موردپژوهش (سد آزاد)
 اجرای طرحهای جایگزین بهمنظور اشتغال پایدار (واگذاری اراضی معوض ازعرصههای منابع طبیعی ،تخصیص آب اراضی دیم حاشیه مخزن ،دامداری صنعتی،
آبزیپروری ،پرورش قارچ ،طرح توسعه گردشگری دریاچه سد)
 تامین آب اراضی کشاورزی روستاهای خسارتدیده در مسیر خط انتقال آب ازسد آزاد به قروه -دهگالن
 آموزش و برنامه توانمندسازی (خانوارهای مشمول دریافت نقدی خسارت ،زندگیدر محیط شهری و اسکان مجدد در محل جدید)
 اصالح و بهبود زیرساختها (راههای دسترسی روستایی ،بین مزارع و اراضی منابعطبیعی)
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پيشنهادهای کاربردی مرتبط با پژوهش در راستای پايداری اجتماعي -اقتصادی و
فرهنگي
 تشکیل کارگروه و لزوم ورود تمام وزارت خانههای مرتبط به موضوع آزادسازیمنابع و موجودیهای مخزن ،واگذاری معوض و اسکان مجدد
 لزوم برنامهریزی برای آزادسازی منابع و موجودیهای مخزن قبل از آغاز عملیاتاجرایی
 لزوم تغییر نگرش سیاسی به طرحها جامعنگری در سدسازی و تسهیم منصفانه هزینه و منافع طرح ظرفیتسازی در شرکتهای مهندسی مشاور ،سیستم کارفرمایی ،پیمانکاران و...در خصوص جنبههای اجتماعی و فرهنگی مدیریت آب
 الزماالجرا نمودن مطالعات اجتماعی ،جابجایی و اسکان مجدد و با رویکردیمشارکتی در کلیه مراحل مطالعاتی ،اجرایی و بهرهبرداری بهعنوان پیوست اجتماعی و
فرهنگی طرحهای سدسازی
 تاسیس و تجهیز دفاتر امور اجتماعی و بهکارگیری تسهیلگران آموزشدیده محلیو دارای دانش و تجربه برای ایجاد ارتباط مؤثر میان طرح با محیط اجتماعی و نهادی
پیرامون
پيشنهادهای راهبردی و استراتژيک (مهم و کليدی) در راستای پايداری اجتماعي
و فرهنگي
 لزوم اصالح قوانین (الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امال برای اجرایبرنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت ،سال  )1999و الزماالجرا بودن دستورالعملها و
بخشنامههای مرتبط با جابجایی و اسکان مجدد
 ضرورت تعریف متولی پیگیری ابعاد اجتماعی و فرهنگی طرحها ضرورت پایش و ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پیشنهاد ایجاد و تعریف رشته جامعهشناسی آب (در راستای صنعت و دانشگاه) لزوم و ضرورت تغییر رویکرد (فنی -مهندسی /حقوقی -قانونی به اجتماعی ومشارکتی)
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تشکر و سپاسگزاری
نویسندهها بر خود الزم میدانند ،از کلیه افراد ،سازمانها ،شرکتها و اداراتی که در فرآیند
پژوهش همکاری داشتند ،کمال سپاسگزاری را به عمل آورند.
تأييديه اخالقي ،تعارض منافع ،سهم نويسندگان و منابع مالي
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه با عنوان" آثار و
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مدیریت آزادسازی مخازن سدها (نمونه موردی :سد آزاد)"
است که در گروه جامعهشناسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی به راهنمایی دکتر
رضاعلی محسنی (نویسنده مسئول) و علی نوری ثانی (دانشجو) انجام شده است .منابع مالی
تهیه این پژوهش توسط شخص دانشجو تامینشده و هیچ سازمان و یا نهادی در تامین
مالی آن مشارکت نداشته است.
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