پژوهشهایانسانشناسیایران

دوره،۱۱شمارهپیاپی ۱۱
بهاروتابستان،۱011صص ۱5۱ -۱71

آوارۀ توسعه :مطالعۀ انسانشناختی تأثیرات پروژههای سدسازی بر
جوامع محلی در استان ایالم

*
۱

منصورمنصوریمقدم 

ابراهیمفیاض

۱
3

روحاهللنصرتی 

زهرهانواری
تاریخدریافت ۱011/۱1/۱5:
تاریخپذیرش ۱011/۱۱/۱5:

چکیده
میگیرد.در این
بهدالیل متعددی انجام  
جابهجایی اجباری و اسکان مجدد ناخواسته  
بهطور معمول  ،

مهمترین این عوامل است.پژوهش حاضر
توسعهای از جمله سدسازی یکی از  

پروژههای 
میان اجرای  
جابهجایی اجباری و اسکان مجدد ناخواسته ناشی از پروژۀ سد
با هدف ارزیابی تأثیرات اجتماعی  
بهرهگیریرویکرداتنوگرافیکانجامگرفتهاست.کارگردآوری
کنگیردراستانایالمباروشکیفیو 
یافتههای
قومنگارانه انجام گرفته است  .
مصاحبههای  

مشارکتآمیز و 

دادهها با استفاده از مشاهدۀ 

نقلمکان به جایی در محدودۀ
جابهجایی شامل  
نقلمکان و  
میدهد اشکال مختلف  
تحقیق نشان  
نقلمکان،
نقلمکان به سایت جدید اسکان مجدد بوده است .نوع اول  
نقلمکان شخصی و  
پروژه  ،
میدهد تا در محیطی آشنا باقی بمانند و در
مناسبترین گزینه است؛ زیرا این کار به مردم اجازه  

نقلمکان شخصی ،بعضی از مردم ترجیح
بههمراه دارد .در  
عین حال ،کمترین میزان وقفه را نیز  
میدهدتابهانتخابخوددر
آنهاامکان 
نقلمکانشانراخودشانمدیریتکنند.اینکاربه 
میدهند 

فرصتهای درآمدی بهتری برایشان دارد ،اما نوع سوم

میکنند 
جایی ساکن شوند .جایی که فکر  
نقلمکانبهسایتجدیداست،معموالواجدرحجانکمتریاستوبراینوساکنان،در
نقلمکانکه 

میتوان با عنوان اسکان مجدد
ابعاد مختلف ،پیامدهای منفی زیادی بههمراه داشته است و از آن  
نارضایتبخشیادکرد.

جابهجایی ،روستای سرتنگ ،سدسازی،
واژههای کلیدی :ارزیابی تأثیرات اجتماعی ،اسکان مجدد  ،
سدکنگیر.
*مقالۀحاضر،برگرفتهازرسالۀدکترینویسندۀمسئولاست.
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پژوهش
۱5۱

مقدمه و طرح مسئله
شدهاند؛ پیشرفتی که توانایی آدمی را
در قرن اخیر سدها نماد پیشرفت صنعتی انسان قلمداد  
نههاومسخرساختنطبیعتممکنکردهاست.طرفدارانسدسازیمعتقدند
برایکنترلرودخا 
فراهمکردن آب برای
سدها فواید مثبت بسیاری دارند که آب و برق مشهودترینشان است  .
آبیاریومصارفشهریوصنعتیوکنترلسیلازدیگرفوایدمهمسدهااست(نوسر.)۱1۱0،
معروفاند.طی

بهدلیلتأثیراتاقتصادی،فرهنگیواجتماعیمخربشاننیز
درعینحالسدها 
مککالی،
راندهاند»( 
میلیونهانفرراازخانهوسرزمینشانبیرون 

پروژههایسدسازی،
سالها «،

مهمترین آن،
میگذارند که  
شیوههای مختلف بر اجتماعات تأثیر  
 .)73 :۱111سدها به  
دربرمیگیرند،برایکل

زیرآبرفتنمنطقۀمخزنسداستکهدراغلبموارد،نواحیوسیعیرا

میبرند .این اثر دائمی و
نظامهای تولید را از بین  
میکنند و  
اجتماع محلی ایجاد مزاحمت  
میکنندوحیاتشانوابسته
برگشتناپذیر،رویاجتماعاتیکهدرجوارسد،زندگییاکشاورزی 

میگذارند (بانک جهانی .)3۱۱ :۱115 ،اجتماعات
به زمین و منابع منطقه است ،تأثیر  
زندگیشان وابسته به جریان آب رودخانه است ،تحت تأثیر سد

بهنوعی 
پاییندست سد هم که  

جابهجاییواسکاناجباریاجتماعاتروستاییمتأثر
پارهایازمواردهمبه 
میگیرندودر 
قرار 
جابهجایی و اسکان مجدد مردم منجر
پروژهها که به  
میشود .معموالً این دسته از  
ختم  
میگذارند.مطالعات
طاقتفرسایی را بر جمعیت متأثر از پروژه به جا  
میشوند ،تأثیرات منفی  

بازمییابند و کارشان با
بهندرت استانداردهای قبلی زندگیشان را  
میدهد مردمان آواره  
نشان  
میرسد(ماثور)۱111:۱111،ساکنانمحلیکهتحتتأثیر
اوضاعیبسیاربدترازقبلبهپایان 
میبرند که کالینز «بهای پیشرفت یا
گرفتهاند ،از آن چیزی رنج  
پروژهها قرار  
اثرات منفی  
برنامهریزی
توسعه»خوانده است.با این همه ،تأثیرات اجتماعی و منفی سدها عمدتاً در فرایند  
بهتبع سایر نقاط ایران ،از
میشود (اسکادر.)۱117 :۱115 ،در استان ایالم نیز  
نادیده گرفته  
پروژههابعداز
دهۀ۱371بهبعد،کلنگسدهایمتعددیبرزمینزدهشدهاست.برخیازاین 
بهرهبرداری
فعالیتهای مهندسی ،در چند سال اخیر به  

ساختوساز و 

یک دورۀ طوالنی 
حوزههای
اههای روستایی در  
جابهجایی تعدادی از سکونتگ 
رسیدهاند که درنهایت موجب  

پروژهها
مهمتریناین 
زدهاند.از 
بهنوعیکوچاجباریرارقم 
پاییندستسدهاشدهو 
باالدستو 
)،سیمره(شهرستانهایسیروانوبدره)وسیکان

میتوان به سدهای کنگیر (شهرستان ایوان

(شهرستاندرهشهر)اشاره کرد.تحت تأثیر سد کنگیر در شهرستان ایوان ،روستای چهارصد و

جابهجا و در فاصلۀ چند کیلومتری
پنجاه خانواری سرتنگ سفلی در حوزۀ مخزن سد کامالً  
زبان(چمشیر


دنبالاجرایپروژۀسدسیمره،دوروستایعرب
شدهاند 
.به
شهرایواناسکانداده 
جاشدهاند.


کاملجابه
نفر(درشهرستانسیروان)بهطور 

سفلیوعلیا)باجمعیتیحدود 11۱
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رۀتوسعه:مطالعۀانسان
آوا

هااست،دامنۀتأثیراتآنها


جاییواسکانمجدد،فرزندناخواستۀاینقبیلپروژه

هرچندجابه
جاییواسکانمجددمحدودنیستوبهتبعآن،روستایسرتنگعلیا(درحوزۀ


تنهابهجابه
باالدست سد کنگیر) و روستای تلخاب (در حوزۀ پایاندست سد سیمره) هم بهدلیل رانش
هایکشاورزیشدهاند.


هایمسکونیوتخریبزمین

زمینناشیازسدگرفتارفرسودگیبافت
دستسدسیمرهبهدلیل


شودکهچندینروستایدیگردرپایین

بینیمی

عالوهبراین،پیش
رفتنمنابعدرآمدیشان،تحتتأثیرپیامدهایاینپروژه

شدنزمینهایکشاورزیوازبین


غرق
دلیلافزایشسیالبهادر


چنداندور،به

رودکهدرآیندۀنه
قراربگیرند.ضمناًاحتمالآنمی
جاییاجباریسکونتگاههایروستایی


هایاحتمالیوجابه

دستسد،شاهدخسارت

حوزۀپایین
درسهای
نادیدهگرفتن  

برنامهریزان و مجریان این پروژهها با 
دیگرینیزدراینمنطقهباشیم .
بیآنکه ارزیابی مشخصی از
برگرفته از تجربیات گذشته ،مسیر ساختن سدها را انتخاب کردند؛  
زیستمحیطیداشتهباشندکهبهاشکالمختلف،زندگیمردمان

آندستهتأثیراتاجتماعیو
داشتهاند،بیشترجنبۀ

محلیراتغییروتحتتأثیرقراردهند.عواملیکهدرساختپروژهتأثیر
جابهجایی و اسکان مجدد ،با تأثیرات منفی زیادی همراه بوده
فنی-اقتصادی دارند و بهدلیل  
است.چنانچه تجربه نشان داده است ،آمادهسازی ضعیف طرح اسکان مجدد ،تنها دلیل مهم
آمادهسازی به تأخیر،
پروژههای توسعه است.درواقع ضعف  
مؤلفههای اسکان مجدد در  
شکست  
میشود که بر اجتماعات انسانی متأثر از پروژه
گذشتهای منجر  

هزینهها و مزایای تاریخ 
افزایش  
میزنند؛
پروژههای عمرانی را بر هم  
میگذارند و اهداف توسعه در اجرای  
به شکل منفی تأثیر  
رخداده ،ناشی از انتقال ضعیف بوده
مکانهای انسانی  
نقل 
شکستهایی که در  

بنابراین بیشترین 
نحویکه پس از آن و در مراحل بعدی ،راهی برای غلبه بر این نقیصه وجود نداشته
به 
است؛  
بهتبع آن،
است.بر این اساس ،در این مطالعه بهدنبال ارزیابی تأثیرات پروژههای سدسازی و  
آنهابرجوامعمحلیمتأثرهستیم.
جابهجاییواسکاناجباریناشیاز 


چارچوب مفهومی تحقیق
پروژههای
سیاستگذارانه دربارۀ تجربۀ جهانی ،در زمینۀ  

نظریههای 
مجموعۀ چشمگیری از  
جابهجاییواسکانمجددناخواستۀاجتماعاتمحلیناشیازتوسعهوجوددارد.دو
سدسازیو 
سالهای دهۀ ۱171
چارچوب نظری عمده در این زمینه وجود دارد .۱ :چارچوبی که به  
میکندکهچگونه
چهارمرحلهایتایراسکادر استوبراینموضوعتمرکز 

برمیگردد،چارچوب

میتوان انتظار داشت که طی دو نسل و در جریان یک فرایند
از اکثریت نوساکنان اجباری  
موافقتآمیز اسکان مجدد ،به نحوی رفتار کنند که به آنان امکان بهبود شرایط معیشتی و

میبخشد(اسکادر۱115،۱113،۱195،۱19۱،؛اسکادرو
تبدیلشدنشانرابهمنتفعانپروژه 
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۱50

سالهای۱111تدوینشدهاست«،مدلبازسازیو
کولسون.۱.)۱19۱،اینچارچوبکهطی 
مکداول.)۱111،چارچوب
مخاطرات فقر»سرنیا است (سرنیا۱111،؛۱117؛۱111؛سرنیا و  
برنامهریزی برای اسکان مجدد پیش از
چهارمرحلهای تایر اسکادر شامل مراحل زیر است .۱:

بیرونراندنفیزیکی؛.۱کسبسازگاریباافتهایاولیهدراستانداردهایزندگیکهاغلبپس

فعالیتهای معطوف به توسعۀ اقتصادی و تشکیل

میدهد؛ .3آغاز 
از بیرونراندن فیزیکی رخ  
ضروریاند؛ .0

اجتماع محلی که برای بهبود استانداردهای زندگی نخستین نسل از نوساکنان 
یک فرایند پایدار اسکان مجدد به نسل دوم از نوساکنان و نیز به نهادهای مسئول فراپروژهای
میکند که چه کسانی باید
برنامهریزی و جذب نیرو) مشخص  
منتقل میشود .مرحلۀ اول ( 
برنامهریزی برای آیندۀ آنان
نقلمکان شوند و شامل  
توسعهای ،مجبور به  

درنتیجۀ یک پروژۀ 
سالهای بالفصل پس از آن ،کانون توجه و تمرکز مرحلۀ دوم
بیرونراندن فیزیکی و  
است  .
سالهای
(سازگاری و تطبیق)است.مرحلۀ مزبور مستلزم توجه خاصی است؛ زیرا در طول آن  
ابتدایی ،تجربۀ جهانی بیانگر رو به وخامتگذاردن استانداردهای زندگی برای اکثریت نوساکنان
است.در طولمرحلۀ سوم (تشکیل اجتماع محلی و توسعۀ اقتصادی) ،استانداردهای زندگی رو
هزینههای پروژه بیفزایند،
میگذارند.در این مرحله ،اکثریت به جای آنکه همچنان بر  
به بهبود  
میتواند نتیجۀ آن باشد که نوساکنان
میکنند؛ امری که  
منفعتآفرینی پروژه کمک  

به جریان 
بهمنظور
بهفقرافتاده گزینۀ چندانی ندارند جز آنکه تصمیم بگیرند با پاکسازی اراضی جنگلی  
کوهپایهای یا تولید زغال چوب ،از درجۀ اتکای خود بر منابع طبیعی بکاهند یا با

کشت و زرع 
زاغههای روبهافزایش جهان بیفزایند
اینگونه اقدامات ،بر جمعیت فقیر و بینوای  
سرباززدن از  
(برنامۀ اسکان بشر ملل متحد.)۱117 ،نکتۀ جالب توجه اینکه خانوارها در مرحلۀ سوم و در
جریان توسعۀ اقتصادهای محلی خویش ،برای سرمایهگذاری ،اغلب از راهبردهای مشابهی
موفقیتآمیز قلمداد کرد،

نمیتوان 
میکنند.به نظر تایر اسکادر ،فرایند اسکان مجدد را  
پیروی  
دستکمتانسلدومنیزپایداریآنتداومپیداکند.مرحلۀچهارم(انتقالوادغام)با
مگرآنکه 
دوگونهگذارهمراهاست.۱:انتقالمدیریتامورنوساکناندرسطوحخانوارواجتماعمحلیبه
ناحیهای ،ایالتی و
نسل دوم رهبرانی که برای رقابت بر سر سهمشان از منابع توسعه در سطوح  
صاحبمنصبان پروژه به

ملی از ظرفیت الزم برخوردارند؛  .۱انتقال دارایی مقام یا مقامات و 
کارگزاریهای مربوط.در

حوزههای اداری و دیگر 
کارگزاریهای مربوط به نوساکنان ،کارگزاران  

انجمنهایکاربری

مواردیکهامکاناتیبرایآبیاریفراهمشدهاست،نهادهاینوساکنانمانند
مسئولیتهای مربوط بهمدیریتمنابع آبی را در درون هریک

منابع آبیباید میزان بیشتری از 
نظامهای آبیاری پذیرا شوند.نهادهای محلی باید قادر به حفظ و نگهداری جادههای اصلی و
از  
جادههایتازهباشندوهمچنیندرزمینۀنیروگزینیبرایمدارسومراکزدرمانیقبول
ساخت 
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رۀتوسعه:مطالعۀانسان
آوا

تشکلهایغیردولتیهمبایدتشویقبهپذیرایایفاینقشیشوندکهمشابهبا

مسئولیتکنند.
طرحهای
درحالیکه تنها اقلیت کوچکی از  

میکنند؛ 
حوزهها بازی  
نقشهایی است که در دیگر  

پیشگفته را پشت سر
اسکان مجدد ناشی از احداث سدها با موفقیت هر چهار مرحلۀ  
نشاندهندۀ امکان بالقوه برای افزایش نسبت موردهای
طرحهای موفق  ،
گذاشتهاند ،تحلیلآن  

موفقدراینزمینهدرآیندهاست.مدلمخاطراتفقروبازسازیسرنیا()۱117عالوهبراینکه
امکانهای بالقوه برای
نشاندهندۀ  
قابلاستفاده است  ،
پروژههای ناکام اسکان مجدد  
برای بیشتر  
بهبوداستانداردهایزندگی،ازطریقشناساییمخاطراتعمدۀفقرافزاییوبینواسازیوتشریح
جزئی رویکرد ترمیمی ضروری برای پرهیز از آن مخاطراتاست.مدل سرنیا ،اندیشیدن دربارۀ
مکانزدایی ناشی از توسعه را به سه صورت ،ترقی بخشید.۱:با بررسی دقیق
اسکان مجدد و  
شمار زیادی از موردکاویها ،هشت خصیصۀ مخاطرات فقرافزا و بینواساز را شناسایی و برآن
شدهاند.
تأکیدکرد؛مخاطراتیکهبهکراتوبارهاباناکامیفراینداسکانمجددمرتبطدانسته 
.بیخانمانی؛ .0
عبارتاند از.۱:نداشتنزمین؛ .۱بیماری؛  3

براساس مدل سرنیا ،آن مخاطرات 
مرگومیروبیماری؛.1عدمتأمینموادغذایی؛.7محرومیتاز
راندهشدن؛.5افزایش 
بهحاشیه 
دسترسیبه اموال همگانی؛  .9گسست اجتماعی.چارچوب سرنیا ،ادای سهم ثانویه و مهم خود
نهتنها برای پرهیز از فقرافزایی و بینواسازی،
میدهد که  
سیاستهایی انجام  

را با تشریح عمیق 
آنهاهم
بلکه برای بهبود استانداردهای زندگی ضروری هستند.ادای سهم سوم که بکرترین  
گونهای از ارزیابی مخاطره درمورد اجتماعات متحمل اسکان مجدد است که
هست ،کاربرد  
پروژههای خاصی آن را
دولتها و مقامات مسئول پروژه برای  
خیریهای  ،

کمکهای 
اهداگران  
میگیرند (ونکلی و استیوز.)330:۱011،سهم پایدار سرنیا همچنان از مباحث توسعه
بهکار  

مشاورهایوافتخاراتدانشگاهیرا

نقشهای
کتابهاومقاالت ،
بیشماراستوفهرستیبلنداز 

آنهاایجاددگرگونیدرنهادیبودهاستکهازراهپافشاری
مهمترین 
میدهد،اماشاید 
تشکیل 
ایدههایی از این قبیل دانش علوم
مداوم و زورمندانه بر چند ایده صورت پذیرفته است؛  
اجتماعیبرایتوسعهامریحیاتیاستوتوسعۀبرانگیخته،درهرمعنایی،چنانچهمردمعادی
در شکلبخشیدن به آن شرکت داده نشوند ،محکوم به شکست است و اینکه مفاهیم نظریۀ
اجتماعیای

نمیتوان از ساختارهای 
توسعه را که تجسمنیافته در ذهن شکل گرفته باشند  ،
گرفتهاند.اینکهآیابانکجهانیهمچناناینپیروزها
درنظرگرفتکهاینمفاهیمدردلآنجا 
میداند یا نه و تا چه اندازه این احساس را دارد ،به همان
جبهههای نبرد دانش  
را زیر تأثیر  
سیاستهای سرزمینی نیز بستگی دارد (سایمون،

بحثهای فکری و روشنفکری ،به 
اندازۀ  
دهههای اخیر مقبولیت بسیاری یافته و
ناتوانساز سرنیا در  
.)۱0۱:۱311اگرچه مدل خطرات  
کاستیهایی هم دارد .محققانی مانند مافاپاترا و

در دستور کار قرار گرفته است ،نواقص و 
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ناتوانکنندۀ مدنظر سرنیا مواردی نظیر خطر
ریسکهای) 

همکاران ()۱11۱به لیست خطرات (
فقدانآموزش،خطرناتوانیدربهبودپذیریوخطرمهاجرترااضافهکردند.کاساهان()۱11۱
تالش کرد تا کمبودها و نواقص مدل سرنیا را نشان دهد.او نقد مدل سرنیا را با این مسئله
میکند که سرنیا ()۱115در بررسی عناصر مختلف اقتصادی جامعه و اقتصاد محلی که
شروع  
داللتهای اقتصادی

جابهجایی قرار بگیرند ،بیش از حد بر 
ممکن است تحت تأثیر فرایندهای  
میکند؛براینمونه،مدلاوازهمانآغازتابهامروز،توجهخاصیرابهمسئلۀضرر
آنهاتأکید 

زیانهای اقتصاد مبتنی بر کشاورزی داشته و کمتر به ضررهایی که اقتصادهای مبتنی بر
و 
میشوند،تأکیدکردهاست.درنهایتهدفازتحقیقحاضر،نخست
گلهداری(دامداری)متحمل 

جابهجاییواسکاناجباریناشیازآن،
بهتبعآن ،
پاسخگوییبهاینسؤالاستکهسدسازیو 
چه تأثیراتی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر جای گذاشته است و دوماینکه
براساس نتایج تحقیق ،برای کاهش پیامدهای منفی و اجرای یک طرح اسکان مجدد نسبتاً
چهراهکارهایرامیتوانپیشنهادکرد.

رضایتبخش


روش تحقیق
سکونتگاههایروستایی

پروژههایسدسازیبر
اینمطالعهبرایدرکو ارزیابی تأثیراتمختلف 
پروژهها در استان ایالم ،از روش تحقیق کیفی و رویکرد اتنوگرافی استفاده کرده است.
متأثر از  
قومنگارانه انجام گرفت.در
مصاحبههای  

مشارکتآمیز و 

دادهها با استفاده از مشاهدۀ 
گردآوری  
مشارکتکنندگان در تحقیق تشریح و برای ضبط

ابتدای کار ،هدف اصلی مطالعه برای 
نمونهگیری هدفمند
بهمنظور فهم مسئلۀ پژوهش ،از  
آنهااجازۀ الزم کسب شد .
حبهها ،از  
مصا 
استفاده شد .در مراحل مختلف تحقیق ،از راهبردهای مختلفی استفاده شد .در ابتدا با
آنهاگردآوریشد.با
دادههااز 
بهآسانی 
نمونههایدردسترسمصاحبهکردیم؛زیرادراوایلکار 

توجهبهاهدافتحقیق،درادامۀکارراهبردحداکثرگوناگونینیزاستفادهشد(کرسول:۱31۱،
گروههای مختلف ،شامل زنان،
)۱55؛ به این معنا که تجربیات و تأثیرات پروژۀ سدسازیرا بر  
یافتههای تحقیق
مردان ،اقشار فقیر ،دهقانان دارای زمین و بدون زمین و...مطالعه کردیم تا  
نگاههای متفاوت باشند .دادهها با نام مستعار ارائه شده تا از حریم
تفاوتها و  

عکسکنندۀ 
من 
نمیتوان فرمول
گردآوریشده از میدان  ،

دادههای 
خصوصیافرادمحافظت شود .برای تحلیل  
دادهها امری
اینرو از نظر برخی محققان ،تحلیل  
خاص و مقبول همۀ محققان را ارائه کرد.از  
میرسد تحلیل
میشود .به نظر  
وضعی است و به نیازها و ملزومات خاص هر پروژه مربوط  
مردمنگارانهبیشترازاینکهعلمباشد،نوعیهنراست(انکروزینو.)۱51:۱311،دراین
دادههای 

مصاحبهها،

سازماندهی اطالعات میدانی حاصل از مشاهدات و 

مرتبسازی و 
تحقیق ،بعد از  
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رۀتوسعه:مطالعۀانسان
آوا

دادهها شروع کردیم؛ بدین معنا که متن
فرایند تحلیل را با کسب برداشتی کلی از پایگاه  
دادههاوآغازفرایند
چندینباربهطورکاملخواندیمتاقبلازتجزیۀ 

مصاحبههاومشاهداترا

دادههارابهدقتمطالعه
کدگذاری،درکیازکلیتمسئلۀپژوهشارائهدهیم.سپسکلپایگاه 
سازماندهندۀ عمده را شناسایی کنیم .در گام بعدی ،با بررسی

ایدههای 
و بررسی کردیم تا  
تعیینشده را کنار


ازپیش
سؤالهای 
مصاحبهای  ،

دادههای 
یادداشتهای میدانی مشاهدات و  

مصاحبهشوندگان گفتند بشنویم .در ادامه،

مشارکتکنندگان و 

گذاشتیم تا بتوانیم آنچه 
دادهها را بازاندیشی کردیمو طبقات اولیه را شکل دادیم.این فرایند
مضامین اصلی موجود در  
تحلیل ،مستلزم حرکت از حلقۀ خواندن و یاداشت شخصی برداشتن به حلقۀ توصیف،
طبقهبندی و تفسیر بود .در این حلقه ،کدگذاری ،استخراج مضامین و تشکیل طبقات انجام

دادهها که با اهداف و
غربالگری استفاده کردیم و بخشی از  
گرفت .در اینجا ما از نوعی از  
سؤالهایپژوهشارتباطنداشتند،کنارگذاشتیم.

مشخصات اطالعدهندگان و مصاحبهشوندگان
ردیف
۱
۱
3
0
5
1
7
9
1
۱1
۱۱
۱۱
۱3
۱0
۱5
۱1
۱7
۱9
۱1
۱1



نام
فرهاد
روحاهلل

رحمان
فیضاهلل

فراست
احمد
جمشید
حمید
عروس
ملوک
نسرین
لیال
فرشاد
مهتاب
حامد
عسرین
خلف
ناصر
علی
رضا

تحصیالت
فوقلیسانس

لیسانس
فوقلیسانس

دیپلم
سیکل
بیسواد

فوقلیسانس

دیپلم
بیسواد

بیسواد

دیپلم
لیسانس
دیپلم
دیپلم
دیپلم
فوقلیسانس

بیسواد

بیسواد

اولدبیرستان
سومراهنمایی

سن
01
۱1
03
05
01
7۱
35
31
51
17
۱7
31
۱1
3۱
۱7
33
91
75
۱1
۱5

شغل
کارمند
بیکار
آزاد
کشاورز
خانهدار

دامدار
آزاد
باغدار
خانهدار

خانهدار

خانهدار

خانهدار

بیکار
خانهدار

بیکار
خانهدار

کشاورز
کشاورز
دانشآموز

دانشآموز
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محدودۀ پژوهش
آنهااز
پروژههای سدسازی زیادی اجرا شده است ،اما در این میان ،دو مورد از  
در استان ایالم  
جابهجایی و اسکان مجدد تعدادی از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند؛ زیرا سبب  
پروژهها
مهمترین این  
شدهاند.از  
پاییندست سدها  
سکونتگاههای روستایی در حوزۀ باالدست و  

میتوانبهسدسیمرهوسدکنگیراشارهکرد.عالوهبرسدسیمره،یکیدیگرازسدهاییکهدر

بهرهبرداری رسید ،سد کنگیر واقع در شهرستان ایوان است.این
استان ایالم ساختهشد و به  
جابهجایی اهالی
سد در محدودۀ تنگۀ شمیران احداث و درنهایت موجب کوچ اجباری و  
روستای سرتنگ سفلی شد که در حوزۀ دریاچه و باالدست سد سکونت داشتند .اکثریت
تازهتأسیس اندیشه ،واقع در چند کیلومتری شهر ایوان اسکان
جمعیت روستا ،در شهرک  
نزدیکیهای روستای قبلی خود

یافتند .نزدیک به چهل خانوار به روستای سرتنگ علیا در 
مهاجرت کردند و ساکن شدند و بخشی دیگر از اهالی ،به شهرهایی مانند بندعبارس و ایوان
پیشبینی شده بود که عالوه بر روستای سرتنگ سفلی،
مهاجرت کردند.در برنامۀ اولیۀسد  ،
میشود ،اما در
جابهجا  
روستای سرتنگ علیا که در فاصلۀ سه کیلومتری از هم واقع بودند ،نیز  
جابهجا نشد.
مراحل پایانی پروژه ،از ارتفاع سد کاسته شد؛ بنابراین روستای سرتنگ علیا  
هرچند اهالی این روستا در مکان فعلی خود باقی ماندند ،تأثیرات منفی که پروژۀ سد کنگیر
بهدنبالداشته است ،چیزی کمتر از تجربۀ کوچ اجباری و اسکان مجدد
برای اهالی این روستا  
نبودهاست.بههمیندلیل،بخشیاززمانکارمیدانیرابهمطالعۀتأثیراتپروژهسدسازیدر
تازهتأسیس اندیشۀ سرتنگ و روستای سرتنگ علیا اختصاص دادیم.محدودۀ این پروژه
شهرک  
پاییندستسدسیمرهوسایت
چمروتهوداربلوطوتخالبدرحوزۀ 
چمشیر ،
شاملروستاهای 
جابهجایی و اسکان مجدد در مکان جدید) و
تازهتأسیس شهرک اندیشۀ سرتنگ (بهدلیل  

دیماه سال  ۱315شروع
روستای سرتنگ علیا در شهرستان ایوان است.این پژوهش از اواخر  
شدوتااوایلشهریورماهسال۱011ادامهیافت .

یافتههای تحقیق
جابهجایی و اسکان مجدد جوامع محلی
پروژههای سدسازی کهاجراو به  
معموالً آن دسته از  
میگذارند.این فرایند برای
بهجا  
طاقتفرسایی بر جمعیت متأثر  
منجرمیشوند ،تأثیرات منفی  

آسیبزایی را از سر گذرانده باشد ،آزاردهنده است.در ادامه ،براساس

هرکس که چنین تجربۀ 
جابهجایی و اسکان مجدد را در قالب
پروژههای سدسازی و مسئلۀ  
یافتۀ این تحقیق ،تأثیرات  
میکنیم.
سهبعداقتصادی،اجتماعیوفرهنگیتشریح 
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رۀتوسعه:مطالعۀانسان
آوا

جدول  .1مقولههای محوری استخراجشده
ابعاد

مقولۀ محوری

مفاهیم

تهدید سرمایه و

مرحلهای،

فرصتسوزی ،سیاست جبران نقدی و پرداخت 

تعللها؛ 
تأخیرها و  
سرمایهگذاری

سوداگری در بخش زمین و مسکن ،دانش ناکافی در زمینۀ 
رؤیاپردازیهای برگرفته از وعدهووعیدهای

غرامتهای دریافتی ،

روی 
نشینیوبدهکاریروستاییانبهخاطراخذوام.


یندگانومسئوالن،اجاره
نما

کاهش امنیت
اقتصادی

کاهش سطح
رفاه ،اشتغال و
درآمد
ابعاد
اقتصادی

چرخۀ فرسودگی

ترکبرداشتن خانهها ،آسیبپذیری مساکن ،فقر و درآمد پایین بهمنظور

نوسازی ،عدم اعطای مجوز ساختوساز و نوسازی بافت فرسوده ،بالتکلیفی
اهالیروستایسرتنگعلیادرخصوصجابهجاییبهمدتبیشازدودهه،

رانشزمیندرروستایتلخاب،مهاجرتوایجاددلهرهونگرانی.

منافع مادی

تبدیلزمینهایدیمیبهآبی،توسعۀباغاتانگور،دسترسیسریعبهمراکز

دلیلنزدیکیبهشهر،خانههایمستحکمونوساز،افزایشبهداشت


درمانیبه
مسکن،مجتمعگردشگری.

گرفتار شدن در
و رانش زمین

گسست
اجتماعی

ابهام و آیندهای
ابعاد
اجتماعی

ناسازگاری فضای زیست جدید با الگوی معیشت روستایی ،ازبینرفتن منابع
درآمدی زنان ،نارضایتی مردم از وضعیت موجود ،اقتصاد تکقطبی با تکیه بر
درآمدمردان،گرایشبهکارگریومنابعدرآمدناپایدار،مهارتنداشتنروستاییان

رفتنزمینهایزراعی،محدودیتپرورشداموطیور


درکارهایخدماتی،ازبین
هایاقتصادیبهدلیل


دلیلفضایناکافیومسائلبهداشتی،محدودشدنفعالیت

به
زمینهایکشاورزیوباغات.
فاصلۀبینمحلسکونتبامحلکارو 

نامعلوم
ناامنی اجتماعی
و راحت نبودن

افزایش فشارها
و استرسهای
چندجانبه

کندهشدن از مکان و
گسیل پول به جامعه و گسستن شیرازۀ اجتماعی  ،
شکلگیری
شکلگیری حس غربت ،ازبینرفتن نظام همسایگی ارگانیکی و  

روابط همسایگی موزاییکی ،القای حس غربت و انزوا ،درگیری و نزاع بین
اعضایخانوادهبرسرارثومیراث ،شکایت و مطالبۀ خسارت از سوی زنانو

همسایهها.

کاهشارتباطاتوصمیمیتبین
احساسبالتکلیفیودرماندگی،ترسازآینده،مهاجرتومیلبهبازگشت،آیندۀ
خالیشدن روستای تلخاب از نیروی کار
بهلحاظ شغل و درآمد  ،
نهچندان روشن  

جوان،نبودجایگزینبرایمعیشتسنتیواحساسبالتکلیفیودرماندگی.
نبودنزناندرترددهایخیابانی؛ناهنجاریهایاخالقی(بداخالقیوفحشو


راحت
دارشدنجوانان،برچسبزنی،تضادمنافعجامعۀمیزبان(روستای


ناسزاگویی)،سابقه
سرتنگعلیا)ونوساکنانمیهمان(اهالیجابهجاشدۀروستایسرتنگسفلی)

بیماریهای روحی-روانی ،کاهش

بیماریهای جسمانی ،

افزایش سکته و رواج 
خانهنشینی ،شیوع بیکاری
بیتحرکی ،یکجانشینی و  
سطح سالمت سالمندان  ،
مهارتزدایی ،تهدید خاطرات جمعی ،عدم تطابق

بین جوانان و سالمندان ،
ازدسترفته و

عادات کار و زندگی با محیط جدید ،سوگواری برای خانمان 
اضطرابدربارۀآینده.
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ادامه جدول  .1مقولههای محوری استخراجشده
ابعاد

مقولۀ محوری

مفاهیم

از بین رفتن

ازبینرفتن اصالت و هویت بومی ،تهدید خاطرات جمعی ،ازبینرفتن

آدابورسومسنتی،ذهنیتمنفیبهنامخانوادگیوترویجپدیدۀشهرگرایی.


ابعاد

پشتوانههای

فرهنگی

فرهنگی
ازبینرفتن
سبک زندگی
روستایی

چشمیدرساختوسازها،گرایشبهمدوتجمالتدربینجوانان،


چشموهم
افزایش سطح توقع جوانان ،تضاد فرهنگی بین سبک زندگی شهری و
روستایی وتغییرشکلازدواج.

شرح و تفسیر یافتهها
تهدید سرمایه و کاهش امنیت اقتصادی
بههمراه دارند ،تهدید
پروژههای سدسازی برای جوامع متأثر  
مهمترین پیامدهایی که  
یکی از  
سرمایه و کاهش امنیت اقتصادی روستاییان است.در این میان ،عواملبسیاری در این قضیه
سیاستهای جبران نقدی اشارهکرد که در بیشتر

میتوان به 
آنها  
دخیل هستندکه از جملۀ  
نهتنها درآمد و
میتوان گفت سیاست جبران نقدی  ،
میشود  .
پروژههای سدسازی استفاده  

بازنمیگرداند،بلکهاکثریتجمعیترادرشرایطیبدترازقبل

معیشتافرادرابهحالتپیشین
بازمیماند که
میکند.این رویکرد جبرانی ،از لحاظ و توجه به این واقعیت  
به حال خویش رها  
برنامهریزی دچار
استانداردهای زندگی اکثریت نوساکنان اغلب در طول دورۀ طوالنی فرایند  
سالهای بالفصل،
میشود (اغلب طی ده سال)و این اتفاقی است که در نخستین  
افت و نزول  
میدهد.عالوه بر این ،تأخیردر
دهشدن از محیط زندگی پیشینشان نیز رخ  
پس از بیرون ران 
ایبودن آن سبب کاهش ارزش و بهای آن شده است.از
ومرحله 

تعیینشده 

پرداخت خسارت 
سوی دیگر ،خسارت دریافتی بین تمام اعضای خانواده تقسیم و خردشدهاست .به همین دلیل
کسبوکاروجودندارد.
راهاندازی 
سرمایهگذاریو 

امکان
از دیگر پیامدهای سیاست جبران نقدی ،افزایش تورم و گرانی در بخش زمین و مسکن
بهدلیل افزایش بهای
جابهجاشده  ،
است.این امر موجب شده بخشی از سرمایۀ اهالی روستاهای  
اجارهبها از بین برود .از نظر مشارکتکنندگان ،کوتاهی در آگاهسازی و
زمین ،مسکن و  
جایی،کارشناسیهایغیراصولیوتبعیضدر


رسانیدربارۀعواقبوپیامدهایسدوجابه

اطالع
پرداخت غرامتها ،اجارهنشینی و بدهکاری بهدلیل اخذ وام و نداشتن دانش کافی در
سرمایهگذاریرویخسارتدریافتینیزازعواملتأثیرگذاردیگردراینزمینههستند.بهگفتۀ

فرهاد«:یهروستاییکهدرآمدنقدیآنچنانینداشت،برایپولیکهبابتخسارتبهاوپرداخت
شد ،هیچ برنامهای نداشت و اونو فقط خرج خرید ماشین و وسایل منزل و چیزهای دیگری

شناختیتأثیراتپروژههایسدسازیبر ۱1۱...


رۀتوسعه:مطالعۀانسان
آوا

میکرد.بههمینخاطراالنخیلیازروستاییانتوشهرمستأجرهستن».برخیدیگرازاهالی

دیدندوآنها

دادنسرمایههایخودپررنگ


نقشنمایندگانومسئوالنرادرازدست
روستانیز
اهللبرآگاهسازیمردمتأکیدداشتوبیان


دانستند.روح

هایخود

رفتندارایی

رامسئولازدست
کردندکهمردممادچاراینگرفتاریهانشن.


مسئوالناستانبایدطوریمدیریتمی
کرد«:
کردنوتوضیحمیدادنکهقرارهاینجاچهاتفاقیبیفتهوبرای


کممردمروتوجیهمی

بایدکم
کردنوبعدمیگفتن


کردن.تصمیمروبهمردمواگذارمی

سازیوبسترسازیمی

مردمزمینه
جاکننواینجابهجاییدرزندگیشماخیلیتأثیر


کهسدسازیچیهست.قرارهشماروجابه
میذاره» .عالوه بر این ،تبعیض در پرداخت خسارتها ،سودجویی دالالن و گرانی مسکن و
ایفراهمساختکهبهنوبۀخودبرقدرتخریدروستاییانتأثیرمنفیداشتو


زمینرازمینه
اومدنبهیهعدهای

درمرحلۀبعدآنانرابهدلیلاخذواممسکنبدهکارکرد.بهگفتۀرحمان«:

روستاروترککردن.درمرحلۀبعدبهعدهایدیگهخسارتدادن،بعدهمبه

پولدادن،بعد
هاتوشهرایوانبهوجودبیاد.یهدفه


ایدیگه....اینمسئلهباعثشدیکسریناهنجاری

عده
باعثگرونیزمینوملکتوشهرایوانشد.یهعدهداللاینوسطحسابیسودبردن.اونعده

وفکراقتصادینداشتن،بهشدتآسیبدیدن؛

تدریافتکردهبودن،برنامه 

ازمردمکهخسار
بهموقعخونهنساختنیانخریدن؛صبرکردنکهبعداینکارروانجامبدن.اونگروهبیچاره

شدن.دیگهنهتونستنخونهبسازننهخونهایبخرن» .


کاهش سطح رفاه ،اشتغال و درآمد
دالیلزیادیبرایتوضیحاینموضوعوجودداردکهچرااستانداردهایزندگیاکثریتمردمانی
روبهرو شود.
شدهاند ،ممکن است بعد از گذشت چندین سال با افول  
جابهجا  
بهدلیل سد  
که  
توسعهای مرتبط است.در

پروژههای کالن 
برنامهریزی برای  
یکی از آن دالیل ،با افق بلندمدت  
طول دورۀ زمانی اجرای پروژه ،نامحتمل است که دولت و دیگر عناصر کارگزار به بهبود
میشوند،ممکناست
جابهجایی 
زیرساختهاینواحیاجرایپروژهبپردازند.بهآنانکهواداربه 

دیکته کنند که نباید شرایط اسکان خود را بهبود ببخشند یا در نواحی اجرای پروژه،
میتوان انتظار داشت که
تازهای را آغاز کنند .به چنین دالیلی  
فعالیتهای اقتصادی  

روبهروشودومردمرابهشرایطیبدترازآنحالتیدچارکنندکه
استانداردهایزندگیباافول 
میشدند .دلیل دوم نزول استانداردهای زندگی
روبهرو  
در صورت عدم اجرای پروژه با آن  
بیرونراندن فیزیکی ساکنان است که دو پیامد دارد .۱ :اسکان مجدد
اکثریت نوساکنان  ،
راندهشدن فیزیکی (از اراضی پیشین) ،نوساکنان باید
بیرون 
تجربهای فرساینده است .پس از  

خانههایی تازه ساکن شوند .در نواحی روستایی،
تازهای برای خود بسازند یا در  
خانههای  
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آمادهسازی و کشت مزارع جدید بپردازند یا مشاغل دیگری برای خود بیابند.
نوساکنان باید به  
گرانتر است؛  .۱راندهشدن
طوالنیتر و  

نقلمکان از خانه به محل کار اغلب 
در این صورت  
طوریکه در مکان جدید ،نیازها و اقتضائات زندگی و شیوۀ

مکانگزینی  
به
فیزیکی در مرحلۀ  
نمیشود.ازدیگرتبعاتاقتصادیپروژۀسدسازی،کاهشسطحاشتغال
معیشتروستاییلحاظ 
،عدمبهکارگیرینیروهای

ودرآمدروستاییانبودهکهعواملمتعددینظیرازدسترفتنزمین

بومی در مشاغل مربوط به سد ،ناامنی شغلی ،ازدسترفتن اقتصاد روستایی ،شیوع بیکاری،
اقتصاد تکقطبی با تکیه بر مردان ،افزایش فقر ،کاهش توان جذب در اقتصاد شهری ،عدم
تطبیقسطحدرآمدباهزینههایزندگیوگرایشبهکارگریوکارهاییبادرآمدناپایداروعدم

تطابق فضای زیست جدید با معیشت کشاورزی و دامداری در این قضیه دخیل بوده است.
هایکاهگلیاومدیمتویکاخهایمجللیکه


ماازخونه
فیضاهللبهاینموضوعاشارهکرد«:

هیچ درآمدی برای ما نداره؛ یعنی دیگه صبح کشاورز ما پا نمیشه بره سر زمین خودش یا
دامدارمادیگهسراغدامداریشنمیره.ازاونطرففقطیهخونۀخوبیدارهکهبهنظرمن

آرامش اون خونۀ کاهگلی رو نمیتونه داشته باشه .یعنی چی؟ یعنی اقتصاد روستایی ازش
گرفتهشدهوتوانجذبشدندراقتصادشهریروهمنداره».فراستبیکاریوناامنیشغلیرا
نیزازمشکالتاصلیاحداثسددانستوگفت«:مردمقبالًکشاورزبودن،دامداربودن.توی
دادن.خیلیچیزاپرورشمیدادن.کشاورزی


زمینخودشونبودن.مرغوخروسپرورشمی
ایکارگریمیکنن.بقیه


شونبود.االناونجایهعده
شغلیاصلیشونبود.دامداریشغلیاصلی
همبیکارنوتویخونهمیمونن».بهگفتۀجمشید«:سایتجدیداسکانمجدد،فقطمثلیه

شهرک خوابگاهیه .این شهرک بافت شهری داره و زندگی دامداری و کشاورزی تو اون
نمیتونن مثل
امکانپذیر نیست؛ چون نزدیک به  31کیلومتر مهاجرت کردن .به همین خاطر  

روستاهای دیگه کار دامداری و کشاورزی انجام بدن .این شهرک خوابگاهی فقط استراحت
نمیکنه».یکی دیگر از زنان ساکن در شهرک
میکنه .اقتصادشون رو تأمین  
ساکنان رو تأمین  
زمینهایکشاورزیاینجامالمانیستن،اگهیکیازمردممابخوادمرغی
اندیشهگفت«:چون 
زمینهای کشاورزی اطراف ،صاحب زمین
پرورش بده و از محیط روستا خارج بشه و بره داخل  
میدینمرغهاتون
میکنهکهچرااجازه 
میآداعتراض 
غریبهست ،
کهباماهیچنسبتیندارهو 
بیانداخلزمینکشاورزیمن».

گرفتارشدن در چرخۀ فرسودگی و رانش زمین 
یکی دیگر از تأثیرات اجرای پروژههای سدسازی ،فرسودهشدن و تخریب بخشی از بافت
اند.عواملمتعددیدرشکلگیریاین


روستاهاییاستکهدرنزدیکیدریاچۀسدواقعشده

شناختیتأثیراتپروژههایسدسازیبر ۱13...


رۀتوسعه:مطالعۀانسان
آوا

ریزیهایاولیهوحتیدرحیناجرا،ارزیابیجامعیاز
چرخهدخیلهستند.معموالًدربرنامه 
عملنمیآید .بههمیندلیل،ازیک طرفتعدادیاز

روژههای سدسازی به
تأثیراتمختلفپ 
روستاهاییکهدرحوزۀباالدستوپاییندستهستند،گرفتارچرخۀفرسودگیمیشوندواز

طرفی،بهخاطرفاصلۀنزدیکوفاصلۀاندکتعدادیازروستاهابادریاچۀسد،شاهدتخریب

برداشتنوتخریبخانهها،دیوارها،سکوهاومحلنگهداری

بخشیاززمینهایکشاورزی،ت 
رک

گرفته،محدودههای


هایفرسودۀشکل

احشامهستیم.برایناساس،ناپایداریکالبدیوبافت
پذیریدربرابرمخاطراتطبیعیمانندزلزلههستند.اینمشکالتبهمرورزمان،موجب


آسیب
نامناسبشدنمحیطزندگی،کاهشتعلقبهروستا،ایجادنگرانی،دلهرهوترسازرانشزمین،

بالتکلیفبودن اهالی درخصوص ماندن یا ترک روستا ،نداشتن امنیت مالی ،مهاجرتکردن

بخشیاز ساکنانیاافزایشمیل به مهاجرتمیشود.در طرح اولیۀ پروژۀ سد کنگیر ،بحث
زمینهایکشاورزیومنازلمسکونیاهالیروستایسرتنگعلیانیزمطرح
جابهجاییوتملک 

زمینهای کشاورزی
همزمان با روستای سرتنگ سفلی ،بخشی از  
سالهای اولیه و  
بود .در  
روستایسرتنگعلیانیزکهدرمحدودۀمخزن سدقرارداشتند،تصرفشدند،امادرادامۀکار
جابهجاییکنارگذاشتهشد.این
وبعدازگذشتنزدیکبهدودهه،ناگهاناینروستاازبرنامۀ 
واقعشدن در محدودۀ سد ،از
بهدلیل  
بهرهبرداری  ،
کلنگزنی پروژه تا زمان  

روستا از زمان 
دریافت بسیاری ازخدماتدولتی محروم شد.ازآنجاکهدسترسیمردمبهمنابعتوسعهقطع
نداشتهاند،مردمعمالًاز

هامجوزهیچنوعکسبوکاروساختوسازیدرروستارا


شدهوآن
اند،ناتوانماندهاند.این


شاندرسرداشته

هاییکهدربارۀبهبودوضعیتمعیشت

پیگیریبرنامه
بهرهگیری ازطرح
قضایا سبب شد برعکس روستاهای دیگر کهازاواسط دهۀ  ۱391به بعد با  
بافتهای فرسودۀ روستایی اقدام کردند ،روستای
تسهیالت اعطایی برای بهسازی و نوسازی  
بهدلیلفقرودرآمد
سرتنگعلیاهمچناندربالتکلیفیبهسرببرد.بههمیندلیلودرادامه ،
پایین اهالی روستا (بعد از اجرای پروژۀ سدسازی ،آمار اعتیاد دراین میان اهالی این روستارو
طوریکه درحالحاضرنزدیک به 37موردمبتالبهاعتیاد شناسایی شده

بهافزایش نهاد؛  
به
ساختوساز ،امکان بهسازی و نوسازی منازل

هزینههای 
است) و نوسانات بازار و افزایش  
هماکنون بخش زیادی ازروستادارای
مسکونی برای اهالی روستای سرتنگ علیا فراهم نبود و  
بهدلیل نزدیکی به دریاچۀ سدو
خانههای قدیمی کاهگلی است.عالوهبراین  ،
بافتفرسودهو  
خانهها ترکبرداشتهو سبب
زمینهای کشاورزی وزیر منازلروستا،بسیاری از  
نفوذآببه  
آسیبپذیری آنها در برابر بالیای طبیعی شده است .روستای تلخاب نیز یکی دیگر از

روستاهایی با جمعیتی بالغ بر  711نفر است که در مجاورت نیروگاه سد سیمره قرار دارد.
لغزشهای

رانشهاو
زمینهایکشاورزیقراردارد .
روبهرویمنازلروستاییو 
توربینهایسد ،
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خانههای مسکونی شده است.
وترکبرداشتن  

زمینهای کشاورزی 
ناشی از سد ،موجب تخریب  
بهدلیلقرارداشتنروستادردهانۀ
ترسودلهرۀناشیازرانشزمین،رعبووحشتایجادشده 
زمینها و...از جملهعواملی
بهدلیل تخریب  
آسیبپذیری مالی  

سد باالخص در فصول بارندگی ،
است کهبه یک ویروس ذهنی جمعی دربین اهالی تبدیل شدهوبهمرورزمان فکر ترک و
میسازد؛زیرااهالیتلخابروزوشبشانراباکابوسودلهرۀ
آنهاپررنگ 
جابهجاییرادرذهن 

میکنند.
رانشزمینوتخریبروستاسپری 

منافع مادی
هزینهها وپیامدهای
جابهجایی واسکانمجدد  ،
بهتبع آن ،طرح  
پروژههای سدسازی و  
اگرچه  
مشارکتکنندگان تحقیق ،منافعودرآمدهای مادی

بهدنبال داشتهاست ،ازنظربرخی از 
منفی  
بههمراه داشته یا موجب توسعۀ مشاغلی مانند باغداری نیز شده است .از جمله
جدیدی نیز  
پیامدهای مثبتی که در مصاحبهها نیز به آنها اشاره شد ،عبارتاند از .۱ :کمک به اقتصاد
.تأمینآببخشهایصنعتیوکشاورزی؛.3توسعۀکشاورزیوباغداری؛

جامعهومنطقه؛۱
.تبدیلزمینهایدیمیبهآبیودسترسیسریعبه

.ساختخانههایمستحکمونوساز؛5

0
.کمشدنفاصلۀبینشهروسایتاسکانمجددجدید؛.5کاهش
مراکزدرمانیوبهداشتی؛ 0
هزینههای رفتوآمد .یکی دیگر از مهمترین پیامدهای مثبت طرح ،بهبودبخشیدن وضع

آنها
ترینتفاوتهایزندگیشهریوروستاییکهدرمسکن 


بهداشتروستاییاناست.ازمهم
احساس میشود ،تفاوت در وضعیت بهداشت این مساکن است .بیشتر خانههای روستایی
بهلحاظبرخورداریازحمامودستشوییوورودوخروجهوایتازهبهداخلخانهدرمقایسهبا

مسکن شهری ،در وضعیت نامناسبی قرار داشت و همین مسئله سبب ایجاد نابرابری روابط
ستاشدهبود.ساختمسکنجدیدبهکلیمشکالتحمامودستشوییونظافت

میانشهرورو
را حل کرده و سبب سهولت در رعایت بهداشت و کاهش بیماری نیز شده است .به گفتۀ
جمشید« :سدسازی به اقتصاد جامعه و اقتصاد منطقه کمک میکنه .با توجه به پدیدۀ
هایکشاورزیزیادیروآبادمیکنه».حمیدنیزمعتقدبود«:آقاسداومد،ما


خشکسالی،زمین
هزارمتربود.سدروکهزدن،االنآبتانزدیکیهایزمینما

یهزمینیداشتیمنزدیکبه۱5
اومده.االنیهباغانگوراحداثکردیم.نزدیکبهسههزاردرختانگورکاشتیم.االنهمکه
تاسیصدمیلیونازشبرداشتمیکنیم؛یعنیما

زمانثمرهدادنشه،میانگیننزدیکبهدویست

تانزدیکبهسهچهارسالدیگهتایکمیلیاردهمفروشخواهیمداشت».درجاییدیگراز
ایساختیم،همه امکاناتیداریم.


اومدیماینجا،کنارشهرخونه
مصاحبۀخودنیزاشارهکرد«:
روحاهللنیزعنوانکرد«:البته
رونمیدونه ».

خونهمستحکموضدزلزلهست،ولیپدرماینچیزا


شناختیتأثیراتپروژههایسدسازیبر ۱15...


رۀتوسعه:مطالعۀانسان
آوا

هاییداشت؛یهخوبیهایهمداره.فاصلهتاشهرکمترشده.بهنظرمن


جایییهبدی

اینجابه
فقطازنظرکمشدنمسافتودسترسیبهخدماتدرمانیبهترشده ».


گسست اجتماعی
راندهشدن
بندیهای خویشاوندی و خانوارها اغلب در هنگام بیرون  
گروه 
اجتماعات محلی  ،
درهمشکستن و
فیزیکی مستعد آن هستند که درهم بشکنند و فروبپاشند .این به معنای  
کمکرسانیمتقابلاست.این
شبکههای 
ازدسترفتن 

خردشدنساختارهایسازماناجتماعیو
جابهجاشدۀسرتنگدالیلمتعددیداشتهاست.درمرحلۀاول،
گسستدرمیاناهالیروستای 
روانهشدنسیلپول(خسارتدریافتی)،بهجامعۀروستاییهستیم.درزماناجرایپروژه
شاهد 
بهدلیل اجرای سیاست پرداخت نقدی مسئلۀ «تقسیم ارث» به میان آمد .به عبارت دیگر
و 
درگیریها و اختالفات

تقسیم پول خسارت دریافتی در میان تمام اعضای خانواده درنهایت به 
جابهجایی و اسکان مجدد در مکان جدید ،شیوۀ
خانوادگی منجر شد .از سوی دیگر ،بعد از  
قرعهکشی بود.پیامد این روش،
بهصورت  
ساختوساز  ،

بندیشده برای 
قطعه 
زمینهای  
واگذاری  
شکلگیریروابطهمسایگیموزاییکیبود.درگذشتهدر
ازبینرفتننظامهمسایگیارگانیکو 
خانوادهها ،نزدیکترین و بیشترین ارتباط را باهمسایگان

میان اهالی روستای سرتنگ ،افراد و 
بندیشده در
قطعه 
زمینهای  
جابهجایی این روابط دچار چالش شد و  
خود داشتند ،اما بعد از  
قرعهکشی در اختیار اهالی قرار گرفت و متراژ آن دویست متر است.
بهصورت  
مکان جدید  ،
نظامهای همسایگی قبلی و نیز روابط خویشاوندی
واگذاری قطعات مسکونی بدون توجه به  
صورت گرفته است .پیامد این موضوع ،افزایش نارضایتی ،همسایگی اجباری ،کاهش روابط،
ضربهخوردننظامخویشاوندیبودهاست.بهلحاظفیزیکی،ازآنجاکه
رنگشدنصمیمتو 
کم 

خانهها در نسبت با هم،
ساختار اجتماعی سنتی در ساختار خانه ادغام شده است ،با قرارگیری  
خانههایی که در سایت
این ادغام هم شکل درونی دارد و هم شکل بیرونی و این ساختار با  
همسایههای قبلی تغییر کرده ،از هم

جدید طراحی و ساخته شده و مجاورت فیزیکی با 
میآید.در این خصوصجمشید به
بهوجود  
میپاشد و بنابراین شکافی در روابط دیرپای انسانی  

میکند« :یکیازعواملیکهدرروابطخویشاوندیبینمردمسرتنگتأثیر
این موضوعاشاره  
هاوتقسیمشبودهکهپایتقسیمارثومیراثروبهمیونکشیده


گذاشته،همینبحثخسارت
وباعثشدهخیلیازخانوادهها باهممشکلپیداکنن.قبالً همگفتمماداشتیمچهارخانواده

روکهحیاطمشترکداشتنوتوچهارتاخونۀمجزازندگیمیکردن.االنچندینسالهکه

اصالًباهمدیگههیچارتباطیندارن.چهارتاساختمونجدیداحداثکردنوهرکدومیهگوشه
از شهرک ساکن هستن .توی شهرک اندیشه همون اصول و قوانینشهرسازی درش به اجرا
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کشیباعثدورشدنمردمازهمدیگهشد.درروشقرعهکشی،روابطخانوادگی


دراومدوقرعه
هیچمعنایینداره،دوستیورفاقتهیچتأثیریندارهوهمسایهبودنهیچتأثیرینداره.زمان
هاافرادیبودنکهچهارقطعهزمینکنارهممیخواستن،ولیبهشونندادن».


تقسیمزمین
ملوکیکیدیگرازاهالیروستاکهسدراعاملتنهاییونابودیزندگیخودمیدانست،بیان

گمسدباعثشدزندگیموننابودبشه.

هرجابرملعنونفرینسدمیکنموبههمهمی

کرد«:
االنتکوتنهادارمتواینخونهزندگیمیکنم.شوهرمرفت،بچههامتهرانهستن.االندارم

تنهازندگیمیکنم.اگهاینعروسمهماینجانبودتااالنمردهبودم.تنهاشدم.یکیازپسرام

کنه،هرکدومشونیهطرفیان.هرکسیبرایخودشزندگیمیکنه».

تهرانزندگیمی

ابهام و آیندهای نامعلوم 
نگرانیهای عمدۀ

دستآمده در این تحقیق ،آیندۀ مبهم است .یکی از 
به 
مقولههای  
یکی از  
نهچنداندور است .احساس
آیندهای  
آنها در  
مصاحبهشوندگان ،ابهام در مورد وضعیت  

ساختهاند.

پساندازبرایآینده،مفاهیمیاستکهاینمقولهرا
بالتکلیفی،ترسازآیندهونبود 
میشود دچار حیرت و اضطراب
روبهرو هستند و سبب  
مسئلۀ دیگری که مردم محلی با آن  
جابهجاشده ،آیندۀ چندان روشنی را به لحاظ
شوند ،این است که بسیاری از اهالی روستای  
نمیدونیم
میگوید« :ما  
نمیبینند .فرشاد در این خصوص  
شغلی و درآمدی ،پیشروی خود  
میخوره؛ چون
نمیدونیم آیندۀ خودمون و فرزندانمون چطوری رقم  
قراره چی سرمون بیاد.ما  
نریختهن و بعد از اجرای سد هم فکری

نبودهن و هیچ طرحی برای ما 
از اول به فکر مردم  
مصاحبهشوندگان اشاره کرد که با توجه به

نمیکنن».علی یکی از 
نکردهن و  
اساسی برای ما  
نمیداند که چه کاری انجام دهد ،ازدواج کند و شهرک بماند یا اینکه به تهران
شرایط پیشرو  
شیوههای
تصمیمگیری را سخت کرده است؛بنابراین ازبینرفتن  

برود.از نظر او شرایط موجود 
میدهد که هیچ جایگزینی برای
سنتی امرارمعاش مردم ،زمانی خطرات بالقوۀ خود را نشان  
آنهاایجاد نشده باشد.در واکنش به محدودیت منابع و امکانات اقتصادی در مکان جدید ،در

خانوادهها و برخی از مردان

چند سال اول بعد از کوچ اجباری و اسکان مجدد ،تعداد زیادی از 
بهصورتدائمیاموقت
بهدلیلباالبودننرخبیکاری 
سرپرستخانواروجوانانروستایسرتنگ ،
.آنهامعموالًبهاستانهرمزگانوشهربندرعباس
زدهاند 
درجستوجویکاردستبهمهاجرت 
پرداختهاند.

مهاجرتکردهوبهفعالیتکارگری

افزایش ناامنی اجتماعی و راحتنبودن در مکان جدید
یکی از مفاهیم بااهمیت ،پیچیده و جدید در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی،
هایپایهایفردو


اجتماعیواقتصادی،موضوعومفهومامنیتاست.امنیتازنیازهاوضرورت

شناختیتأثیراتپروژههایسدسازیبر ۱17...


رۀتوسعه:مطالعۀانسان
آوا

میشودونقطۀمقابلآنناامنیاجتماعیاستکهناامنییااختاللدرامنیت،
جامعهتلقی 
کنندهوخطرناکیمیتواندبهدنبالداشتهباشد(توسلیوموسوی،


هاینگران

پیامدهاوبازتاب
ناامنیاجتماعییکیدیگرازپیامدهایجابهجاییواسکانمجدددرسایتجدید

.)۱1:۱390
دکهتعدادیازمشارکتکنندگانبهاینموضوعاشارهکردند؛برایمثالبهگفتۀ

شمارمیآی


به
توننتنهاییدراطرافشهرکرفتوآمدداشته باشن.جدااز بحث

روحاهلل«:زنها دیگه نمی

نبودنزناندرصحبتهایخوداشاره

امنیت،اینجااصالًآدمراحتنیست».لیالنیزبهراحت
هابرایرفتوآمدداخلروستانهچادراستفاده


ینتویروستایسرتنگ،خانم
کرد«:باورکن
میکردن نه مانتو ،خیلی راحت بودن و با همون لباسهایی رفتوآمد میکردن که تو خونه

میپوشیدن .از اول روستا تا انتهاش که وسعتش از شهرک هم بیشتر بود ،راحت رفتوآمد

روحاهللهمعنوانکرد«:ازوقتیکهپول
میکردن،ولیتویشهرکدیگه اینجورینیست ».

خسارتروبهمردمدادن،روستایماازهمپاشید.پسربودباچاقوپدرشروتهدیدمیکردو

خواست.دخترداشتیمرفتشکایتکردودرخواستخسارتمیکردازپدرش».


ازشسهممی
بهبیان ملوک«اینجامثلاونغاریه کهیه در داره.خداوکیلییهدرداره.خداوکیلیکسی
جرئت نداره بخواد بره جایی .بقیۀ زنها میگن این داره کجا میره ».یکی دیگر از زنان
مشارکتکننده در تحقیق میگوید« :صبح از خواب پا میشیم یه چایی درست میکنیم،

کنیم.غروبهاهمبیروندمدر

کارهایخونهروانجاممیدیموبعد،ناهاریهچیزیدرست 
می
میشینیمبرایلحظاتیبرحسبهمونعادتقبلیتوروستایسرتنگ.ولیبچههامونمارو
دنکهچرااینکارومیکنیمومیگنبریدداخلخونهبشینیدبرای

سرزنشمیکننوگیرمی

خودتون.واقعاًازخونهنشینیخستهشدیم.البتهاینجامنطقۀخودموننیست.راحتنیستیم
کهبخوایمدورهمجمعشیم ».

افزایش فشارها و استرسهای چندجانبه
مییابند فشارها و
میشوند و اسکانِ مجدد  
پروژههای سدسازی جابجا  
بهدلیل  
کسانی که  
میکنند .اثرات
روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگی مختلفی را تجربه  
استرسهای جسمانی  ،

بالتکلیفیهایی به بار

رساختها ،شرایط معیشت و انسجام اجتماعی مشکالت و 

منفی سد بر زی
بودهاند؛ بنابراین تأثیر نامطلوب بیرون
استرسهای چندجانبه  

آورد که سرچشمۀ فشار و 
راندهشدنفیزیکیازاراضیپیشین،برشرایطمعیشتینوساکنان،اضطرابوفشارچندسویهبه

میافتد.عنصراضطرابواسترس،
جابهجاییناخواستهواجباریاتفاق 
همراهداردکهبهموازات 
همافزا در ارتباط
روانشناختی و اجتماعی-فرهنگی دارد که به نحوی  
اجزای فیزیولوژیک  ،
مرگومیر
متقابل با یکدیگر هستند.استرس فیزیولوژیک با افزایش ابتال به بیماری و نرخ باالتر  
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بیتحرکی و محدودشدن در مکان جدید ،یکجانشینی و تغذیۀ نامناسب مرتبط است.
بهدلیل  

بیتحرکی و
میکردند که  
مشارکتکنندگان در این تحقیق به این موضوع اشاره  

بسیاری از 
بیماریها دچار شوند.در این

یکجانشینیسببشده بسیاری از اهالی روستای سرتنگ به انواع 
میگوید«:االن بقیۀ مردمی که اینجان،از لحاظ
زمینه مسئول خانۀ بهداشت شهرک اندیشه  
خیلیهابهفشارخون،
روحیوضعیتخوبیندارن.االنپروندۀبیماریخیلیازاهالیاینجاست .
دیابتو مشکالت روحی و روانی مبتال شدن کههمین مهاجرت علت اصلیش بوده؛چون واقعاً
خیلی محدود شدن .قبالً که تو روستا بودن ،آزاد بودن ،تحرک داشتن ،فضای بزرگ و دشت و
کوه در دسترس بود ،زمین کشاورزی داشتن ،مشغول کار و فعالیت بودن ،گردش داشتن ،کار
بیماریهای غیرواگیری مثل فشار و دیابت

میدادن ،از نظر روحی و جسمی خوب بودن.
انجام  
بستگیبهسبکزندگیداره،یکجانشینیمردمماتویمحدودۀخونههایدویستمتریباعث
بهوجود بیاد و بیشتر بشه.خود من که از سال  95استخدام شدم ،جمعیت
بیماریها  

شد این 
سرتنگ۱711الی۱911نفربود.ازاینمیزانفقطسهنفرفشارخونداشتنوپروندهبراشون
تشکیل دادم .االن که سال  11هست ،جمعیت شهرک غیراز اونایی که توی شهرها و جاهای
دیگهساکنشدن151نفرهکهازبینشون50موردبیمارفشارخونپیشمنپروندهدارن۱1.
نفربیماردیابتیداریم.قبالًتوسرتنگیهنفربیماردیابتیداشتم،اونمباالی11سالبود،ولی
االن افراد سنین  31تا  35سال داریم که یا دیابت دارن یا به فشارخون دچارن .بیشتر هم
بیماریهامبتالهستن.ازاین50نفربیمارفشارخون،شونزدههفدهنفرشونمرد

خانمهابهاین

هستش ،مابقی زن .اینجا آمار افسردگی خیلی باالست .حتی چندین مورد هم خودکشی
داشتیم ».
مرگومیردرمیانسالمندانمرتبطبوده
روانشناختیبانرخباالتر 
ازطرفیدیگر،استرس 
است.این نوع استرس دو جزء متمایز از یکدیگر دارد.جزء نخست آن چیزی است که فراید
مینامد.جزءدیگراضطرابدربارۀآینده
ازدسترفته» 

(«)۱113سندرمسوگواریبرایخانمان
جابهجاشده،
میافتد که مردمان  
اینها زمانی اتفاق  
میتوان انتظار داشت هردوی  
است  .
خانههایشان دارند .خاصه در میان زنان و
پیوندهای فرهنگی استواری با سرزمین اجدادی و  
نکتهای که
میگوید «:
میشوند .در این زمینه رحمان  
سالمندان که از این روند دچار آسیب  
خیلیها بهش توجه نکردن این بود که این روستا بیشتر از  ۱51نفر زن و مرد باالی  51سال

اینها در طول این  55سال توی آبادی سرتنگ زندگی کرده بودن .توی طبیعت و
داشت  .
اینها رو
کوچرو بودند  .
کوههای اون منطقه زندگی کرده بودن ،دامدار بودن ،عشایر بودن  ،

یهدفعه از منطقۀ خودشون کندن و وارد شهر یا حاشیۀ شهر کردن ،میون یه چهاردیواری

هیچکسی متوجه
جابهجایی بالغ بر  ۱1درصدشون سکته کردن و مردن و  
صدمتری.سال اول  

شناختیتأثیراتپروژههایسدسازیبر ۱11...


رۀتوسعه:مطالعۀانسان
آوا

این موضوع نشد.هیچ کسی به این موضوع بها نداد».استرس اجتماعی-فرهنگی یکی دیگر از
میتواند نمودهای
کردهاند .این نوع از استرس  
جابهجاشدگان آن را تجربه  
مسائلی است که  
متعددی داشته باشد که با خروج از سرزمین اجدادی یا اجتماع محلی دلخواه و نیز مسائل و
کسبوکارهاو...راپشتسر
خانهها ،
گرهخوردهیانواحیاسکانمجددمرتبطهستند .
معضالت 
شیوههای
ترکگفتن  
برایآنهاکه در پیوند با اراضی هستند و همچنین  

نهادن و رفتن ،خاصه 
آشنایاقتصادیواجتماعی،ازجملۀآننمودهاهستند .

ازبینرفتن پشتوانههای فرهنگی
از تأثیرات منفی اجرای پروژههای سدسازی و بهتبع آن کوچ اجباری ،ازبینرفتن خاطرات
جمعی جابهجاشدگاناست.خلفدر مصاحبۀخود احداث سدو جابهجاییرا تهدیدی برای
ازبینرفتن خاطرات جمعی میداند .او توضیح داد« :من دو تا دختر دانشآموز دارم .بهخاطر
سیلناشیازسدمجبوربودمبرمشهرکلومارخونهایبراشوناجارهکنم.میاومدیماینجا

خیلی سخت بود .میرفتیم لومار اونجا هم غربت بود .خیلی اذیت شدیم .اینخونهها رو که
میبینمدلتنگمیشم؛چوناینجاجایپدرانمونبوده.جایخاطراتمونه.هرروزساعت پنجو

زدیم،شوخیمیکردیم.االندیگهکسینمونده.االن


شدیم،حرفمی

شیشدورهمجمعمی
اکثراًپراکندهشدن.هرکسی،یهجاییه.لومار،تهران،ایالم،کساییکهخونههاشونتخریبشده
دیگهاینجانیستن ».
با احداث سد و کوچ اجباری ،بخشی از آدابورسوم سنتی روستا نیز به دست فراموشی
سپردهشد.بهگفتۀملوک«:پارسالیهجوونفوتشداینقدرمردمناراحتوغمگینبودندکه
شداونجاخاکشکنند.جنازهشوبانیسانتادار


نگو.چونکلقبرستونزیرآببوددیگهنمی
بلوطبردن.ازاونجاهمباقایق،بعدتویروستایساحلیخاکشکردند.مردمخیلیناراحت
روحاهللنیزبهتغییرنامخانوادگیبرخیازساکنان
بودن؛چوندیگهکسیهمراهجنازهنبود ».
بهدلیل ذهنیت منفی به سرتنگیها اشاره کرد که بهنوعی خود پشتوانۀ فرهنگی و اصالت

سرتنگیهااستکهازبینرفتهاست«:دیگهاونصمیمیتیکهدرگذشتهتوروستاداشتیم
دیگه خبری ازش نیست .خیلی از مردم نام فامیلیشون سرتنگی بود ،ولی االن دیگه تغییر
دادن .االن مردم ما بهنوعی دچار یه تضاد فرهنگی شدن .من کسانی رو سراغ دارم که نام
خانوادگیشونسرتنگیبوده،بعدولیدیگهتغییرشداده».دلبستگیبهروستاواحساستعلق
میآید .مردمان روستایی به مکان
بهشمار  
ؤلفههای هویت محلی روستاییان  
به آن یکی از م 
زیرآبرفتنمکان

عالقهمندهستند.ازنظراهالی،بااحداثپروژهو
زندگیخودخیلیوابستهو 
دادهاند.بااحداثسدوجابه
زندگی آبا و اجدادی خود ،رشتۀ تعلق و پیوند خود را از دست  
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جاییاهالیروستا،هویتواصالتروستایینیزازبینرفت.اینموضوعدراظهاراتیکیاز
اهالی به این صورت آمده است« :زمانی که سرتنگ بودم ،کشارزی انجام میدادم ،دامداری
میکردم ،کشاورزی بهصورت اشتراکی انجام میدادم .تعریف از خود نباشه ،با اینکه ما تو

سرتنگحتییهمترزمینکشاورزیهمنداشتیم،بیشترازهمهمحصوالتکشاورزیبرداشت
ایکارکشاورزیانجاممیدادیم.


صورتاشتراکییااجاره

کردیم.مازمیننداشتیمولیبه

می
ولی االن دیگه همچین چیزی وجود نداره .االن اگه پای درددل بزرگترها و ریشسفیدها
بشینیدهمگیدلتنگسرتنگهستن؛چوناونجاهویتمابود،زادگاهمابود.ولیچهفایده؟
رحماننیزدرگفتوگویخودعنوانکرد«:مردمماکشاورزو

االنچیکارمیتونیمبکنیم؟»

دامدار بودن .ایامی از سال که بیکار بودن میرفتن داخل زمینهای کشاورزی خودشون رو
کردن،بهزمینهاسرمی


وجینمی
دادن،زمینهارو 


چینیانجاممی
سرگرممیکردن.سنگ

زدن.ولیاالندیگهباتوجهبهدوریمسافت،امکانانجاماینکارهاروهمندارن.بههمین
دلیل مجبورن اوقات بیکاریشون رو توی چهاردیواری سپری کنن که باعث گوشهنشینی و
شدهن.چوناینشیوۀ
نشینیشده.خیلیهاهمدچارمشکالتروحیوروانیوافسردگی 


خونه
زندگیبافرهنگروستاییهمخوانینداره ».

ازبینرفتن سبک زندگی روستایی 
هایاولیه،جابهجاییواسکاندرشهر،


ازدیگرپیامدهایفرهنگیناشیازسدسازیدرسال

تضاد فرهنگ روستایی و فرهنگ شهری بوده است و در ادامه ،بعد از اسکان مجدد
جابهجاشدگان،درسایتجدیدشاهدازبینرفتنسبکزندگیروستاییهستیم.اینموضوعدر

مصاحبههابهاینصورتبیانشدهاست.بهگفتۀرحمان«:طرزبرخوردورفتارتویشهربا

مردمشهرایوان،طرزبرخوردباهمسایهها،نوعزندگیکردنوطرزپوشششونمتأثرازفرهنگ

روستایی بود و اینو با خودشون به شهر آوردن .این موضوعات تا چندین سال ،هم دامنگیر
خودشونوهممردمشهربود.بازتاباشبرایشهربدبودوبازخوردشهمبرایمردمسرتنگ
رحماندرادامهبهاینموضوعاشارهمیکند«:ازنظرفرهنگی،مردمروستایماباهمون

تلخ».
برخوردمیکردن،ولیتویشهرازچنینچیزیخبرینبود.

صمیمتیکهداشتنباهمسایهها

شن،ولیمردمماباتوجهبهخلقوخویروستاییکهداشتن،بدون

یهسالممیدنوردمی
اینکهزنگهمسایهروبزنن،سرزدهمیرفتنخونهشون.باهمونطبعوسادگیروستاییرفتار

وگسیلپولبهجامعۀروستایی،بههمراهجابهجایی

میکردند».عالوهبراین،پرداختخسارت

واسکانمجدددرسایتجدید،بهتغییراتفراوانیدرسبکزندگیجابهجاشدگانمنجرشده

است.بخشیازاینمبالغدریافتی،صرفخریدکاالهایرفاهیازجملهاتومبیل،کولرگازیو
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یمربوطبهادامۀفعالیتهایکشاورزیو

مبلمانو...شدهاست.ازطرفدیگر،محدودیتها
دامداریسببتغییرشیوۀمعیشتجابهجاشدگانشدهاست؛تاحدیکهموادغذاییمصرفی

شود.روحاهلل


هایشهریتهیهمی

هایروستایی،همچونلبنیاتوگوشتنیزازفروشگاه

خانواده
دراینزمینهاظهارداشت«:االنمعضلاصلیمردممااینهکهسبکزندگیشهریبهماقالب
شده ».احمد نیز به باالرفتن سطح توقع جوانان و گرایش آنان به مد و تجمالت اشاره کرد:
«واقعاًزندگیسختشده.مثلگذشتهنیست.االنسطحتوقعزنوبچههاباالرفته.بیکاری
تیمادرممیخواستیه

سختهواسهکسانیکهمتأهلهستن،زندارن،بچهدارن.اونموقعوق
مبخرهمیگفتبایداولاینیهگونیپشمروبریسیواسهم.ولیاالن

دستبلوزدامنواسه
زهراوفاطمهدختراممیگنبهمناسبتفالنروزبایدفالنلباسوکفشمدروزروواسهمون

بخری ».به گفتۀ جمشید ،چشم و همچشمی بین اهالی در ساختوسازها سبب باالرفتن
شودکهبرسبکزندگیمردمبهسمت


شدنروستاازبافتسنتیمی
انتظاراتمردموخارج
اهللنیزدرتأییدگفتههایجمشیدبیانکرد«:توروستاسطح


تأثیرنیست.روح

زندگیشهریبی
زندگیمردمدریهحده.اکثرشونیاکشاورزبودنیادامدار.انتظاراتشونخیلیپایینبود،ولی
ساخت،میگفتمن

زمانیکهاینجاساکنشدیم،چشموهمچشمیزیادشد.یهنفرخونهمی

کمبراثراینچشموهمچشمیخونههاشونروخیلیمجلل


جوریاونوساختم.بقیههمکم

این
ساختن».

نتیجهگیری
غمانگیز تکرار
تجربۀ اسکان مجدد در سراسر جهان آشکارکنندۀ داستانی است که به نحوی  
میکنند و تعهدی
نقلمکان شرایط بدتری پیدا  
میشود.اغلبنوساکنان درنتیجۀ وادارشدن به  

تجربههای موفق در حوزۀ اسکان مجدد پیروی
نیز به حصول اطمینان از این وجود ندارد که  
نقلمکان به
جابهجایی شامل  
نقلمکان و  
یافتههای این تحقیق،اشکال مختلف  
شود.براساس  
نقلمکانبهسایتجدیداسکانمجددبودهاست.
نقلمکانشخصیو 
جاییدرمحدودۀپروژه ،
نقلمکان
مشارکتکنندگاندراینتحقیق ،

نقلمکانازنظر
بخشتریننوع 
رضایت 

دراینمیان
ترکنکردن منطقۀ آبا و اجدادی است.طرح اسکان مجدد
به جایی در اطراف محدودۀ پروژه و  
زمینهای خالی مجاور را اشغال کنند؛ به
باید این اجازه را به افراد متأثر از پروژه بدهد که  
زمینهای خالی دولتی (منابع طبیعی) نیز در حوالی در
شرطی که تعداد این افراد کم و  
میدهد تا در محیطی
مناسبترین گزینه است؛زیرا این کار به مردم اجازه  

دسترس باشد.این 
درعینحال ،کمترین میزان وقفه و هزینه را برای مردمبومی متأثر از پروژه

آشنا باقی بمانند و 
نیزبههمراهدارد.
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درمورد پروژۀ سد کنگیر ،بخشی از خانوارهای روستای سرتنگ سفلی (نزدیک به چهل
جابهجایی ترجیح دادند به روستای
خانوار)متأثر از پروژۀ سدکنگیردر شهرستان ایوان ،بعد از  
سرتنگ علیا (که دارای پیوندهای خویشاوندی نسبی با هم بودند)و در فاصلۀ دوکیلومتری از
خانوادههااغلبدامدار و

نقلمکانکنندودرآنجاساکنشوند.اینگروهاز
آنهاواقعشدهبود 

کردهاند و
ساختوساز  

کشاورز هستند که در محل جدید به اقتضای نیازهای خود اقدام به 
فضاهای مسکونی و زندگی خود را متناسب با پیشۀ دامداری و سبک زندگی روستایی سامان
بهدلیل ماندن در منطقه و حفظ پیوندهای قبلی با مکان و
دادهاند .این دسته از نوساکنان  

زمینهای کشاورزی و
معیشتیشان و دسترسی آسان به  

طبعیت خود و همچنین حفظ نظام 
کوتاهترین زمان ممکن با مکان
کردهاند و در  
باغات خود ،پیامدهای منفی کمتری را تجربه  
مناسبترین

نقلمکاندرسایتجدید،
نقلمکاندرمقایسهبا 
شدهاند.ایننوعاز 
جدیدسازگار 
میرود و اکثر نوساکنانینیز که در این تحقیق مشارکت کردند در این خصوص
بهشمار  
گزینه  
راهحل ممکن
اسکانیافتن در اطراف محدودۀ پروژه بهترین  

باقیماندن و 
القولاند که  
متفق 

میآید .
بهشمار 

نقلمکانشخصیاست.بدین
نقلمکان ،
یافتههایاینتحقیق،یکیدیگرازاشکال 
براساس 
نقلمکانشان را خودشان مدیریت کنند.این کار به
میدهند  
معنی که بعضی از مردم ترجیح  
برنامهریزی
میدهد تا به انتخاب خود ،در جایی ساکن شوند که از قبل برای آن  
آنها امکان  

فرصتهای درآمدی بهتری برایشان به همراه دارد.این گروه

میکنند 
کردهاند یا جایی که فکر  

خانوادههای مرفه ،کارمندان ،فرهنگیان ،بخشی از جوانان و کسانی هستند که از قبل با

شامل 
نیمهروستانشین هستند.این افراد
نیمهشهرنشین -
بهنوعی  
سبک زندگی شهری آشناییدارند و  
میشوند،بهپشتیبانیکمترینیازدارندودر
برایبازیابیضرروزیانیکهطیآوارگیمتحمل 
میشوند .شکل
جابهجاشدگان ،دچار آسیب و خسارت کمتری  
گروهها و اقشار  
قیاس با سایر  
نقلمکان به سایت اسکان مجدد پروژه است.این گزینه معموالً واجد رجحان
جابهجایی  ،
سوم  
میکنند
نقلمکان  
کمتری است ،اما عمومیت بیشتری دارد.در عین حال که تمام مردمی که  
کمک یا غرامت دریافت خواهند کرد ،کیفیت این کمک و غرامت به گزینۀ منتخبشان بستگی
کردهاند ،نیازمند کمترین
نقلمکان به جایی در محدودۀ پروژه را انتخاب  
دارد .افرادی که  
مناسبتری

برگزیدهاند ،به بستۀ حمایتی 

نقلمکان شخصی را 
کمکاند ،اماکسانی که گزینۀ  

میکنند ،به بیشترین میزان کمک
نقلمکان  
سایتهای منتخب پروژه  
نیاز دارند.افرادی که به  
احتیاجدارند .
پروژههای سدسازی برای اغلب کسانی که به سایت جدید
براساس مطالعۀ حاضر ،نتایج  
میدهد نوع سوم
کردهاند،شرایطنامناسبیایجادکردهاست .نتایج این تحقیق نشان  
نقلمکان  
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نقلمکان به سایت جدید در ارتباط با پروژۀ سد کنگیر در استان ایالم (که با
نقلمکان ،یعنی  

جابهجایی کامل و اسکان مجدد روستای سرتنگ سفلی در فاصلۀ چندکیلومتری شهر ایوان

میتوان از آنبا عنوان
طوریکه  

همراه بوده است)،پیامدها و نتایج نامطلوبی داشته است؛  
به
میتوانبراینتایجنامطلوبایجادشده
نارضایتبخشنامبرد.دالیلیکه 

اسکانمجددضعیفو
برنامهریزی مناسب ،نداشتن توان مالی و نبود ارادۀ
عبارتاند از :نبود تخصص و  

ذکر کرد 
شدهاند،
پروژههاو درمورد آنان که به اسکان مجدد وادار  
دستگاههای مجری  

سیاسی از سوی 
مکانگزینینامناسبنامبردکهاین
فرصتهایتوسعه،نبودمشارکتونیز 

نبودجبرانمالیو
موضوعباپیامدهایمنفیاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیمتعددیهمراهبودهاست .
دسترسیپذیری بهنگام به وجوه کافی ممکن است یکی از

این مطالعه نشان از آن دارد که 
عوامل مؤثر و قدرتمندی باشد که ناکامی در اجرای مطلوب عملیات اسکان مجدد را توضیح
برنامهریزانبایدواقفباشندکهاسکانمجددیکهدرستاجراشودگرانتمامخواهد
میدهد .

میدهد ارادۀ سیاسی برای اجرای یک فرایند مطلوب و
شد.عالوه بر این ،مطالعۀ حاضر نشان  
پروژههای
رضایتبخشاسکانمجدد،همچنانازخصوصیاتیاستکهتنهادراقلیتیکوچکاز 

سدسازیوجود دارد وازجملهنواقصرایجیکهدراینخصوصشناساییشده،نداشتنتعهد
برنامهریزیواجرایپروژه،
مقاماتدولتیبهموضوعاسکانمجدداست.سرشتساختارنهادی 
منطقهای

کالنتر مربوط به توسعۀ 
از جهت چگونگی رفتار در قبال اسکان مجدد و موضوعات  
میتوان
عمدهایخواهدداشت.دراینخصوص 
کهبراینوساکنانازاهمیتبرخوردارند،تبعات 
جابهجایی و اسکان مجدد در
سیاستهایی که مقامات دولتی در خصوص مسئلۀ  

گفت یکی از 
تصمیمگیری و رهاشدن برنامۀ اسکان مجدد به حال خود است؛

گرفتهاند ،سیاست عدم 
پیش  
جاییها تحت اضطرار ،همراه با فشار و بدون مشارکت و رضایت
جابه 
بدین معنی که درنهایت  ،
مردمان روستایی انجام گرفته و به دقایق پایانی موکول شده است.این موضوع نشان از عدم
برنامهریزیونبودطرحیمنسجمبرایبرنامۀاسکانمجدددارد .

برنامهریزیوطراحیاسکان
میتوانگفتاینمطالعه،چندیندرسبرایاطالعاز 
درپایان 
میدهد:نخست
توسعهای ارائه  

پروژههای 
طرحهای آتی ناشی از اجرای  
رضایتبخش در  

مجدد 
کوتاهمدت و در چند
میتواند در  
آنکه راهبرداسکان مجدد مبتنی بر سیاست پرداخت نقدی  
جابهجاشدگان تأثیر مثبت بگذارد ،اما در ادامه با افزایش
سال اولیه بر ثروت و رفاه اقتصادی  
بهدلیل تعویض و خرید اسباب و اثاثیۀجدید ،تقسیم
مقروضشدن اهالی  

هزینههای زندگی و 

ازبینرفتن منابع درآمد ،اخذ تسهیالت بانکی برای
خسارت دریافتی ،افزایش بیکاری  ،
خانوادهها با افت اقتصادی مواجه

ساختوسازهای جدید و بازپرداخت اقساط آن و ...اغلب 

تعیینکننده در

شبکههای اجتماعی ،خانوادگی و همسایگی ،عاملی 
شدهاند .دوم آنکه حفظ  
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جابهجاشدگان
ارتباط با سطح رفاه و رضایت یا نارضایتی از برنامۀ اسکان مجدد ،در میان  
شبکههای اجتماعی و همسایگی قبلی،
میدهدمیزان حفظ  
میآید.این مطالعه نشان  
بهشمار  

جامعهپذیری،

شبکههایاجتماعیوخانوادگیدر
عاملمهمیدرارزیابیفردازرفاهبودهاست .
مبادلۀکاالوخدماتوپشتیبانیدرمواقعاسترساقتصادییامالینقشاساسیدارند.امابعد
خانوادهها و خویشاوندان

از اجرای سیاست پرداخت نقدی و مسئلۀتقسیم ارث ،اختالفات بین 
زمینهای
قرعهکشیدرفرایندواگذاریقطعات 
افزایشپیداکرد.عالوهبراین،استفادهازروش 
برهمخوردن نظام خویشاوندی و همسایگی پیشین شده است.از نظر ساکنان
مسکونی سبب  
داشتهاند.سوم

آنهابه همراه 
شهرک اندیشه ،این عوامل نقش اساسی در کاهش رفاه ذهنی  
بهتبع آن برنامۀ
پروژههای سدسازی و  
اینکه این مطالعه بیانگر این موضوع است که در  
جابهجاشدگان در
همهشمول در برابر  
بهجای اینکه رهیافتی عام و  
جابهجایی و اسکان مجدد  ،

پیشبگیریم،بهترآناستکهحقانتخاببهافراددادهشودتابستۀحمایتیاسکانمجددرا
پیشرویشان باشد.
گزینههای مختلف و متنوعی  
خودشان انتخاب کنند و به جای یک گزینه  ،
رضایتبخش و

جابهجایی و اسکان مجدد 
برنامههای  
میتوان گفت تفاوت بین  
چهارم اینکه  
پروژهها (مانند حق آب و
نارضایتبخش به مسئلۀ شکست در «اشتراک منافع» حاصل از  

بهکارگیری در مشاغل ناشی از پروژه و)...
سهیمشدن در درآمدهای تولید برق  ،
آبیاری  ،
میدهد آثار پروژۀ سدسازی و برنامۀ اسکان مجدد در
برمیگردد.پنجماینکه این تحقیق نشان  

جابهجاشده ،همگن و یکدست نبوده است؛ و درس آخر اینکه تغییر
میان اهالی روستاهای  
خواستهای اجتماع محلی همخوانی نداشته باشد و

خودیخود بد نیست ،اما اگر با نیازها و 


به
مردممحلیدرفرایندتغییروتوسعهمشارکتدادهنشوند،بهامریغیرعادیونامطلوبتبدیل
مقاومتها و پیامدهای منفی فرهنگی ،اجتماعی و

واکنشها ،

میشود .به همین دلیل شاهد 

ازاینروبرنقشمشارکتفعالو
توسعهایخواهیمبود .

طرحهای
اقتصادیبرایجوامعمتأثراز 
برنامهریزی و اجرای پروژههای توسعه
واقعی و حضور پررنگ مردم محلی در فرایند طراحی  ،
میتوانند به
میشود تا درصد موفقیتشان بیشتر باشد و در کنار پیامدهای مثبتی که  
تأکید  
همراهداشتهباشد،ازبسیاریازپیامدهایمنفیجلوگیریشود .

پیشنهادها و راهکارها
آنها که زمین ،اسباب
هدف اصلی طرح اسکان مجدد ،کسب اطمینان از آن است که به  
میدهند ،کمک شود تا سطح زندگی پیشینشان را بهبود
معیشت و دیگر منابعشان را از دست  
هزینهای به دست بیاورند.براساس نتایج
دستکم آن را مجدداً بدون پرداخت هیچ  
بخشند یا  
میتوانگفتمکانیسمدستیابیبهاینهدفسیاستیشاملمواردزیراست:
اینتحقیق 
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ازدستدادن

ازدسترفته :

 .۱پرداخت غرامت کافی بابت دارایی ،اسباب معیشت و درآمد 
داراییهای تولیدی ،چیزهایی نظیر زمین ،خانه یا درختان و باغات داللت بر دو نوع ضرر و

ازدستدادن درآمد.روشی که در برآورد ارزش

ازدستدادن ثروت ،و ب)

زیان دارد:الف)
داراییهاباید

بهروشنیتوصیفشود.برآوردارزش
میرودباید 
بهکار 
ازدسترفته 

داراییهای

مؤلفههای مهم سیاستی که به حق و حقوق
جایگزینکردنشان باشد  .

منطبق با هزینۀ 
جابهجایی ،در
عبارتاند از :جبران خسارت به اندازۀ هزینۀ  

میپردازد و باید لحاظ شود 

صورتامکانگزینۀزمیندربرابرزمینبرایکشاورزانآوارهوکمکبهخریددامدرمکان
داراییهای اجتماع وارد

جدید،پرداخت حق و حقوقی که متوجه ضرر و زیانی است که بر 
جابهجاییو
کمکهزینهیادیگراشکالحمایتازنقلومکانوترتیبات 
آمدهاست،تأمین 
ازدسترفتن مالکیت باید به

پرداخت حق کوچ اجباری .در حالت ایدئال ،جبران خسارت 
آسیبدیده بتوانند چه با

نحویکه افراد 
به 
داراییها در زمان پرداخت باشد؛  

بهای قیمت روز 
مقایسهای از بازار

رفتهشان را با چیز  
قابل
ازدست 

کمک مدیریت پروژه ،چه بدون آن ،دارایی 
داراییهاوابسته

بالقوهایکهبه
ازدسترفتندرآمدهای 

بهطورمشابه،خسارت
جبرانکنند .
ازدسترفتهطییکدورۀزمانیمشخصجبرانشود؛

بهقدردرآمد
بودند،باید 
نقلمکان است که امکانات و خدمات
سایتهایی برای  
نقلمکانکه شامل تدارک  
.۱کمک به  
جابهجایی
ریزیهای 
برنامه 
مناسبیداشتهباشد:انتخابسایتاسکانمجددعاملمهمیدر 
همانطور که در این تحقیق هم به آن اشاره شد ،غالباً
نقلمکان است .با این حال  ،
و 
فرصتهای معیشتی یا ترجیحات

دسترسیپذیری 

سایتهای اسکان مجدد بدون توجه به 

مکانهای
نقل 
شکستهایی که در  

شدهاند؛ بنابراین بیشترین 
انسانهای آواره انتخاب  
خود  
نحویکه پس از آن و در مراحل بعدی،
به 
انسانی رخداده ناشی از انتقالضعیف بودهاست؛ 
راهی برای غلبه بر این نقیصه وجود نداشته است.در طرح اسکان مجدد باید روند انتخاب
سایتهای
آمادهسازی  
سایت با جزئیات شرح داده شود.در این طرح ،باید به جزئیات روند  
اسکان مجدد اشاره شود ،خصوصاً اگر دغدغۀ توسعۀ کشاورزی در میان باشد.درهرحال
بایدبهمواردزیرتوجهصورتگیرد :
 مشورتباافرادمتأثرازپروژهواجتماعاتمیزبان،بانظربهمسئلۀانتخابسایت؛
فعالیتهای

سایتهای منتخب ،خصوصاً برای مقاصد 
 انجام مطالعاتی برای تعیین پایداری  
دامداریمثلکشاورزیودامداریوپرورشپرندگانمحلی؛
زمینهایشان در محدودۀ پروژه باقی
جابهجایی برای کشاورزانی که بخشی از  
 تأثیر مسافت  
ماندهاند؛
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ساختمانها و فضاهای سایت جدید متناسب با نقشۀ

 چیدمان و طراحی مسکن و سایر 
روستایقبلی؛
شبکههای همسایگی و
لحاظکردن  
 دورنمای انسجام اجتماعی و فرهنگی با رعایت و  
خویشاوندیدرمکانجدید؛
سایتهایاسکانمجدد.
 مشارکتمردممتأثرازپروژهدرانتخابوطراحی 
پایههای
دستکم احیای  
 .3کمک به اسکان مجددی که در سطح کلی موجب بهبود یا  
شدهاند:طرح اسکان مجدد باید
اقتصادی و اجتماعی کسانی شود که به جای دیگر منتقل  
دستکم احیای درآمد الزم است را شناسایی
جابهجایی ،برای بهبود یا  
اقداماتی که پس از  
بهطورکلیبایدازرویکردهایزیرتبعیتکردتاازاحیایدرآمداطمینانحاصلشود:
کند .
بهسرعتدرمسیر
رویکرد پولمحور:درسطحنظری،پولنقدبایدبهمردمکمککندتا 
گذاریهای


سرمایه
دستزدن به 
بازیابی خود حرکت کنند.با داشتن پول نقد در دست ،امکان  
بهعنوان اقدامی برای احیای
میشود .اما در عمل ،صرف پرداخت نقدی  
تولیدی بسیار زیاد  
نمیتواندبهحالافرادمتأثرازپروژهمفیدباشد؛
درآمد،غالباًبهدالیلمختلف 
ازدسترفته یا یک زمین

جایگزینکردن زمین 

رویکرد زمینمحور :این رویکرد شامل 
میآورند ،خصوصاً
جدید در جای دیگر است.معموالً زمانی که مردم روستایی زمینی به دست  
درمناطقیکهتازهآبیاریشدهباشد،عملکردخوبیدارند؛زیرادراینحالتدیگر تغییرشغل
ازدسترفته به سبب

الزم نیست .اما کمبود زمین مانع بزرگی برای کمک به احیای درآمد 
جابهجاییاست؛

رویکرد شغلمحور :شکی نیست که این رویکرد در احیای درآمد اثربخش است.افرادی
میآورند،قادرخواهندبودتقریباًبدون
میدهندشغلیبهدست 
کهدرقبالزمینیکهازدست 
فوت وقت ،خود را به نحو چشمگیریبازیابی کنند.اما خود شغل نیز بدل به کاالیی کمیاب
شدهاست؛
نمیشوند،
رویکرد کسبوکارمحور :از آنجا که زمین و شغل وچیزهایی که احتماالً پیدا  
میشوند،امااین
گزینهایبرایاحیایدرآمدتبلیغ 
بهعنوان 
کسبوکارمحوردارند ،
رویکردهای 
قضیه مستلزم تغییر وضعیت شغلیاست؛برای مثال ،تغییر از موقعیت یک کشاورز به موقعیت
میچرخاند احتماالً برای بسیاری از مردمان متأثر از
کسبوکار خودش را  
یک مدیر که دارد  
فعالیتهای درآمدزای جدیدی که در طرح اسکان

میآید.
بهحساب  
پروژه ،تغییربسیار شدیدی  
مجدد شناسایی شدهاند ،باید با ترجیحات شغلی افراد متأثر از پروژه همخوان باشند .صرف
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برنامهای واقعی در راستای ترمیم و
میتواند به طراحی  
مشورت نزدیک با افراد متأثر از پروژه  
بهبوددرآمدمردمکمککند؛
بهمثابۀ مالکان و مدیران پروژه:یکی از موضوعاتی که
رویکرد اشتراک منافع :نوساکنان  
میشود،مفهوماشتراکمنافع
جابهجاشوندگانمطرح 
پروژههایسدسازیو 
امروزهدرارتباطبا 
میگیرند،جزو
پروژههایسدسازیقرار 
بهطورمستقیمتحتتأثیر 
بدینترتیبافرادیکه 
است .
همانطور که سرنیا
میشوند .
بهرهمند 
بهنوعی از مواهب و منافع سد 
گروههایی باشند که 
اولین  
میگذارند درواقع
پروژههای جدید  
زمینهایشان را در اختیار  
آنها که  
میکند  ،
نیز اشاره  
سرمایهگذار حق دارند در منافع آن سهیم

بهعنوان 
پروژههای جدید هستند و 
سهامداران این  

پیشپرداخت آن منافع نیست
آنها چیزی بیشتر و فراتر از  
گذاریهای پیشین  


سرمایه
شوند .
(سرنیا.)۱113،
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