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در اﺑﺘﺪا ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ “ﺳﻨﺪروم ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ”؛ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺮژی ﺟﻨﻮب
اﯾﺮان وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺷﻮی ﮐﻪ در آن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد
و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آﻧﻬﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ
درک و ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﺮﮐﯿﺐ “ﺳﻨﺪروم ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ” ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻧﻤﻮد و از آن ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ دو دﻫﻪ زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎب ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ ازﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ
دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ .آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ رخ دﻫﺪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﻪ آن ﺗﺨﯿﻼت و روﯾﺎﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ راه ﺑﺮده ﮐﻪ در آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﯾﮏ ﺳﻨﺪروم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﺳﻨﺪروم ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻬﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﻪ از ﺟﻬﺖ ﺑﺪن ﻫﺎ و ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﭼﺎر ازﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺷﺪه اﯾﻢ و ﭼﻪ در روان ﻫﺎ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﭼﺎر ازﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﯾﻢ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه؛ ﺗﺮﮐﯿﺐ “ﺳﻨﺪروم ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ” را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در آن روح و روان و ﺑﺪن ﻫﺎ و ﺗﻦ ﻫﺎ و ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در رﺧﺪادﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واﭘﺎﺷﯽ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری
ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺘﻨﺎع اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ؛ ﯾﮑﯽ از واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺳﻨﺪروم ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر اداری و ﺳﺘﺎدی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﺟﺴﺖ؛ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن اش ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
زﯾﺴﺘﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،دارای ﺗﺨﺼﺺ و ﺣﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
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ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﯽ ﻟﻨﮕﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻨﮕﯿﺪن در ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل را ﻣﯽ ﺗﻮان در روح ﺳﻨﺪروم ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .ﺳﻨﺪروم
ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﺎز وﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﻢ دﻫﻨﺪه ای را ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺴﺎد
اداری را ﯾﺎﻓﺖ .ﻓﺴﺎد اداری اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﯾﻨﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺪروم
ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم درﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ آن رﺷﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﯿﭻ
اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .اﻣﺘﻨﺎع اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻣﺴﻠﻂ از
ﺳﻨﺪروم ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪه و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن رﻫﺎﯾﯽ ﺟﺴﺖ .ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻌﻨﺎدﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎز وﮐﺎرﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﻤﯽ درون زا رﺳﯿﺪه و ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در
آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ “ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟”! ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ و
درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اراﺋﻪ داد.
ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻨﺸﮕﺮ در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ دﺳﺖ زده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺴﺎس ﺳﺎزﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای آن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ رﺧﺪاد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﻮردی درﺑﺎره ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﺳﭙﺲ راه ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﻧﻤﻮد.
ﻋﮑﺲ از ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻘﻮی ﻧﻤﯿﻦ
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