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 چكيده  

در عدااتتی شدهری    است که به نابرابری و بی« شهر دوگانه»اقتباس از مفهوم « جامعه دوگانه»مفهوم 

اشاره دارد که امکانات فضایی، رفاهی و شهری را به صدورت دوگانده و ناعادهنده در    داری  نظام سرمایه

دهنداه ندابرابری    شدا  ن واسدت  داری  نظام سرمایهکنا. شهر دوگانه نوعی عارضه  سطح شهر توزیع می

. یکی از روناهای اجتماعی در شهرهای نفتی جندو  ایدرا ،   است فضایی توتیاشاه در شهر -اجتماعی

صدنعت   تدثییر تحدت  « ماهشدهر »شدهرهایی ودو    است کده در  « اجتماعی د فضایی»ایجاد دوگانگی 

شدهری، اقتادادی،    د هدای فضدایی   دوگدانگی در شدک    ،. در ماهشدهر ه اسدت وجود آمدا  پتروشیمی به

دوگانگی فرهنگی و اجتمداعی و عدام    ،دوگانگی در امکانات و خامات بهااشتی و آموزشی و در نهایت

انسجام و ادغام اجتماعی شهری بروز کرده است. عام  عماه دوگانگی اجتماعی در شدهرهای نفتدی و   

 -یدهه سیاسدت شدرکت   و بده  ،از جمله در ماهشهر، ضعف دیاگاه اجتماعی به صنعتی شا  مناطق نفتی

شهرسازی بوده است. سیاست شدهری دوتدت و در اینجدا سدازما  نفدت، بده جدای توسدعه اجتمداعی          

گیدری شدهرهای مدار  ادغدام      اجماعات بومی و محلی و ادغام کارکنا  خود با جوامع محلی و شدک  

کده پیامدا   بدوده  شهرسازی، جااسازی کارکنا  صنایع نفتی از جوامع بدومی   د  یافته، با سیاست شرکت

 است. بودهشرکتی  د  آ  ایجاد جامعه دوگانه محلی
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 مقدمه

صننعت اینران بنوده ر در تریینر ر ت نوتص ایت نادی،        ترین مهمنفت طی صد سال گذشته، 
صننای  نفتنی برجامعنه     تنثییر سیاسی، اجتماعی ر فرهنگی کشور نقش اساسنی داشنته اسنت.    

طور خاص، عمیق ر گسنترده  ر در مناطق عملیاتی در خوزستان ر بوشهر به  عامطور  بهایران 
 کنونبوده است. با رجود اهمیت اجتماعی ر فرهنگنی صننای  نفتنی بنرای جامعنه اینران، تنا       

اص اجتماعی صنعت نفت بنر اینران انمنام نشنده ر مطالعناص      تثییرای در مورد ابعاد ر  مطالعه
سنت  های سیاسی، ایت ادی ر بین المللی ر حقویی صنعت نفت بوده ا موجود بیشتر در حوزه

؛ کارشننا   13٨٠؛ فنورن،  13٨٦ر  13٧3؛ کاتوزیان، 1332)مانندکارهای ذبیح اهلل یدیمی، 
؛ تومنا  ر  13٩٥؛ میچل، 13٥3؛ ررحانی، 13٧٧؛ علم، 13٧٨؛ موحد، 13٦٤، نماتی، 13٨2
(. به عبارص دیگر، در مورد ایراص صنای  ر درآمدهای نفتنی بنر   1٩٧٥؛ ماسلی، 1٩٥1فرای، 

ر جوام  م لی مناطق نفتی به طور خاص )زنندگی منردم، ایت ناد    کلی  جامعه ایران به طور
م لی، ررابط اجتماعی ر سبک زندگی ر...( بررسی جدی صورص نگرفتنه اسنت. بننابراین    

موضنو  ت قینق    ،یعننی صننعت نفنت    ،صننعت کشنور   ترین مهمتاریخ اجتماعی ر عملکرد 
( در 13٩2؛ اتنابکی، ررزنامنه شنر ،    1٠٩-12٥: 13٨3جدی یرار نگرفتنه اسنت )احسنانی،    

حالی که نقش صنای  نفتی در نوسازی اجتماعی ر ترییراص ساختاری درلت ر جامعنه اینران   
( ر بننر سنناختار اجتمنناعی ایننران در سننطو  1٠٧-12٥ :13٩1بسننیار اساسننی بننوده )اتننابکی، 

ه است. بنابراین باید پرسید که با توجه بنه اهمینت   ردای ر م لی ایر گذا مختلف ملی، منطقه
نفت ر صنای  نفتی در جوام  م لی مناطق عملیاتی نفت، گناز ر پتررشنیمی در خوزسنتان ر    

اند؟ منناطقی جننوبی    بوشهر، این صنای  چه ایراتی بر جوام  م لی در مناطق نفت خیز داشته
گینری ر توسنعه    راسنطه شنکل   سنتگاه تریینراص اجتمناعی بنه    ایران از خوزستان تا بوشهر، خا

در سنطح  لذا ایراص آن اند ر  های پتررشیمی بوده میادین ر پاتیشگاهای نفت،گاز ر کارخانه
در سنطح  در اینن پنهرهش مسنئله منا اینن اسنت کنه         .ای ر م لی باید نشان داده شود منطقه

از صننای  پتررشنیمی کشنور     درصند  ٤1م لی، صنعت پتررشیمی در شهرستان ماهشهر )که 
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بننا حرننور رگسننترع صنننای  همچنننین، متمرکننز اسننت( چننه ترییراتننی ایمنناد شننده اسننت؟ 
هنای م نل    پتررشیمی در زندگی م لی ر مردمی که بعندا  جهنت کنار ر فعالینت بنه مکنان      

اند )که مردم شرکتی را تشکیل دادند( چه ترییراتی ایمناد   استقرار این صنای  مهاجرص کرده
   شده است؟

کنه   دهند  منی مطالعاص انمام شده در شهرهایی مانند عسلویه، خارگ ر بهرگنان نشنان   
ریزی ر رعایت ابعاد اجتماعی ر زیست م یطنی   رشد صنای  نفت، گاز ر پتررشیمی با برنامه

ها ر مسنالل زیسنت م یطنی، ایت نادی ر اجتمناعی شنده اسنت         همراه نبوده ر باعث آسیب
؛ مالکنی،  13٨٥؛ صنادیی فسنایی،   13٨٧بیان ر همکاران، ؛ طال13٨٤)انممن جامعه شناسی، 

له این اسنت  ئ(. مس13٩1؛ توکل ر نوذری، 13٨٧؛ فاضلی ر همکاران، 13٨٩؛ معیدفر، 13٨٨
هنای   نفنت، گناز ر کارخاننه    یهنا  هنا ر پاتیشنگاه   که طی صد سنال گذشنته، توسنعه میندان    

فرارانننی بننرای   م یطننی پتررشننیمی، پیامنندهای اجتمنناعی، فرهنگننی، ایت ننادی ر زیسننت   
هنا ر نهادهنای اجتمناعی مشخ نی بنرای       بدرن آنکه سیاست ،اجتماعاص م لی داشته است

 ای رجود داشته باشد.  م لی ر منطقه اصتوسعه اجتماع
رینهه   بنه  ،ضعف دیدگاه ر سیاست اجتماعیگیری شهرهای درگانه نتیمه ر پیامد  شکل

ای از  به ممموعه پیچینده  1«شهر درگانه». در مناطق نفتی استدیدگاه توسعه اجتماعی ضعفد
شنهر  »کنند. اینده    ایماد می داری سرمایهکه نظام شود  گفته میها بین در بخش شهر  نابرابری
است. شهر درگانه با مفناهیمی ماننند    2فرایی ن   ت ویری پیچیده از الگوی اجتماعی« درگانه

 ن اعی ر تقسنیم اجتمناعی  ، یشنربندی اجتمن  ٤، دریطبی شندن جامعنه  3بازساختاردهی ایت ادی
هننای نفتننی ایننران از جملننه در ماهشننهر،   فرننایی جمعیننت شننهری مننرتبط اسننت. در شننهر 

انمنام  هنایی   ریزی شهری توسط شرکت ملی نفت ر صنای  پتررشیمی مبتننی بنر ررع   برنامه
گینری شنهر درگاننه بنوده اسنت. اینن مقالنه در پنی توصنیف اینن            که پیامد آن شنکل  شده

 ثکید بر شهرستان ماهشهر است.تبا درگانگی شهری 

                                                                                                                                        
1. Dual City 
2. Socio-Spatial Patterning 
3. Economic Restructuring 
4. Social Polarisation 
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 . روش تحقيق1

ن ت لیلی است که از مفناهیم بنرای توصنیف ر ت لینل اینراص       رهیافت ررشی ت قیق، تمربی
رینهه   گیری جوامن  درگاننه در شنهرهای نفتنی ر بنه      صنای  نفت، گاز ر پتررشیمی در شکل

 احبه عمیق، آمنار ر  های م . برای بررسی ایراص، از ترکیبی از ررعکند استفاده میماهشهر 
ولین م لنی،  ئهنا شنامل مسن    اسناد ر پیمایش استفاده شنده اسنت. جمعینت آمناری م ناحبه     

 (. 1مدیران پتررشیمی، مردم م لی، کارگران ر کارمندان پتررشیمی است )جدرل 

 شوندگان و فراواني آنان  مصاحبه .1 جدول

 تعااد )نفر( مااحبه شوناگا 

 ٢٠ مایرا  و مقامات محلی ١

  ١5 مایرا  پتروشیمی ٢

  ٣١ مردم محلی ٣

 ١٩ کارمناا  پتروشیمی و اعضای خانواده آنها ٤

 ١5 کارگرا  پتروشیمی 5

رینهه در   بنه  ،هنا  تنری از نموننه   های کیفی ر پوشش طیف گسترده جهت رسعت دادن به داده
نیز انمام شده است. جمعیت آماری  1بررسی کیفیت زندگی ر سرمایه اجتماعی، در پیمایش

سال به باتی سناکن در شهرسنتان ماهشنهر بنوده اسنت. بنا توجنه بنه          2٠پیمایش ارل، افراد 
هنا ر بنا در نظنر گنرفتن      مطالعه پایلوص ر تعیین حدرد تقریبی راریانس ینا نناهمگنی نگنرع   

جمعینت  کنارگیری اطالعناص    راحند خطنای اسنتاندارد ر بنه     2ینا   ٠٥/٠گینری   خطای نمونه
منورد   3٨٤آماری در فرمول کنوکران، حمنم نموننه مقترنی بنرای پیمنایش منردم م لنی         

که با در نظر گنرفتن احتمنال رینزع ر دیگنر خطاهنای ممکنن، حمنم نموننه          ،ارزیابی شد
ای اسنت. سن س هنر     ای طبقنه  گیری، خوشنه  مورد در نظر گرفته شد. ررع نمونه 3٩٠نهایی

ها به چهار یسمت شمال، جنوب، شنر  ر غنرب تقسنیم ر    آن هکدام از شهرها با توجه به نقش
پرسشنگر   ،عنوان نمونه در نظر گرفته شدند ر در هر بلنوک  تعدادی بلوک به ،در هر یسمت

گینری سیسنتماتیک، افنراد را بنر حسنب جایگناه مکنانی )در میندان،          گیری از نموننه  با بهره
هنای   ر اسنا  شنهرها ر شنهرک   خیابان، خانه، بازار( انتخاب کرده است. پراکندگی نمونه ب

 نشان داده شده است. 2جامعه مورد مطالعه در جدرل 

                                                                                                                                        
1. Survey 
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 توزیع حجم نمونه در شهرستان ماهشهر .2جدول 

 شهر و شهرک
 حجم نمونه

 درصا فراوانی

 ٣6.6 ١٤٣ ماهشهر قایم ١

 8.7 ٣٤ ماهشهر جایا ٢

 ١٣.8 5٤ جراحی ٣

 ٢١.٢ 8٣ سربنار ٤

 ١٤.٤ 55 شهرک طاتقانی 5

 5.٣ ٢١ شهرک رجایی 6

 ١٠٠.٠ ٣٩٠ جمع ک 

ریننهه  ،پیمننایش درم مربننو  بننه کارکنننان مهندسننی ر اداری صنننای  پتررشننیمی در منطقننه  
های آنها در شهرک بعثت است که در این ت قیق بنا   ایت ادی پتررشیمی ر برخی از خانواده

هزار نفر را  1٠کارمندان شرکتی حدرد  ،شوند. به طورکلی عنوان جامعه شرکتی شناخته می
نفنر ینرارداد    12٩٤نفر رضنعیت ینراردادی رسنمی،     ٧٠٠/٦شوند که از این تعداد  شامل می

نفر نینز رضنعیت پیمانکناری ر     1٥٠٠نفر یرارداد شرکتی هستند ر حدرد  ٤٠٠مدص معین ر 
ارننند، هننایی د یننرارداد مویننت دارننند. ایشننار مذکورکننه بننه ل نناش مویعیننت کنناری شننباهت

کارمننندان بننا جمعیننت شننود.  هننا را شننامل مننی  مدیران،کارمننندان، کارشناسننان ر تکنسننین 
یعننی جامعنه شنرکتی در شنهرک بعثنت، ناحینه صننعتی ر برخنی نینز در           ،شان های خانواده

. بنرای تعینین حمنم نموننه از ررع پیمنایش ارل      اسنت هنزار نفنر    ٤٠ماهشهر یدیم، حدرد 
تنر از   ارزیابی شد. جمعیت آماری جامعه شرکتی کوچنک مورد  3٨٤استفاده ر حمم نمونه 

اما برای هر در جمعیت، حمم نمونه راحدی تعیین شده  ،جمعیت آماری جامعه م لی است
هنا در پیمنایش منردم م لنی ر نناهمگنی بیشنتر        است. علت این امر، همگننی بیشنتر نگنرع   

م نموننه کارمنندان   ها در پیمایش مردم شرکتی در تست آزمایشی بوده است. در حم نگرع
ریهه ایت ادی پتررشیمی ماهشهر ر چند شرکت پتررشیمی فعال در منطقه  ،از سازمان منطقه

پتررشنیمی رازی، بنندر    :هایی که در دستر  ما یرار داشنتند  گیری شده است. شرکت نمونه
« غنام اد»اند. فرایند ت لیل ر گزارع نهایی، مبتنی بنر   امام، ماررن، نوید زرشیمی ر فمر بوده

یکندیگر اسنت. در بخنش کیفنی سنعی شنده تنا         لها ر تفسیرهای کمی ر کیفی در طو داده
گونه که بوده اسنت مننعکس شنود.     ها همان کنندگان در تفسیرها ر ارزیابی نگرع مشارکت

ها ر مفاهیم بنا کدگنذاری اسنتخراد شنده ر در      ها، ت لیل م توا شده است ر مقوله م احبه
که گزارع ت قیق ادغامی اسنت،  از آنمایی ه یرار گرفته است. گزارع ت قیق مورد استفاد
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هنا ر اسنناد ر آمنار     هنا، فوکنو  گنررم، مشناهده     های حاصل از نظرسنمی، م ناحبه  داده
له منورد بررسنی در منتن    ئرسمی به صورص ترکیبی ر در هم فرررفته به ایترای ب ث ر مسن 

را پشنتیبانی کننند. بننابراین     های کمنی ر کیفنی همندیگر    گزارع استفاده شده است تا داده
 های م احبه یا پیمایش، گزارع مستقلی اراله نشده است.  مثال  داده ،ها برای هر بخشِ داده

 محلی در شهرهای نفتی ایران ـ  . جامعه دوگانه شرکتی2

« شهر درگاننه »در شهرهای نفتی، برداشتی از مفهوم  1«م لی ن   جامعه درگانه شرکتی»مفهوم 
رینزی شنهری در ادبیناص نومارکسیسنتی بنرای برخنی        شناسنی ر برنامنه   است کنه در جامعنه  

ر مانولنل   2مانند نیویورک رایج شده است. مثال  جان ملونکنو   داری سرمایهشهرهای  کالن
از  یمموعننه مقنناتتکننه م« شننهر درگانننه: بازسننازی نیویننورک»در مقدمننه کتنناب  3کاسننتلز

آیا در در دهه گذشته شنهر نیوینورک از در شنهر    »پرسند که  نویسندگان مختلف است، می
پاسنخ آنهنا بنه اینن پرسنش مثبنت اسنت. البتنه اینن           .«جداگانه ر نابرابر ساخته شنده اسنت؟  

درگانگی شنهری از نگناه آنهنا ننه تقسنیم سناده ننهادی سنیاه ر سنفید شنهر بلکنه ممموعنه             
کنند   ایمناد منی   داری سنرمایه هنا بنین در بخنش شنهر اسنت کنه نظنام         نابرابری ای از پیچیده

(Mollenkopf & Castells, 1991).    عندالتی ر   بنی »بنابراین انتقادی که این متفکران دارنند بنه
از « شهر درگاننه »است. با رجود اینکه ایده  داری سرمایهدر شهرهای « نابرابری شدید شهری

کنننده از شنهرهای    امنا از سنوی دیگنر، ت نویری گنیج      ،ایدنم یک نظر راضح ر ررشن می
ریهه است. به همین دلیل هر پهرهشنگری از منظنری    ٤فرایی ن پساصنعتی با الگوی اجتماعی

عننوان ینک    خاص به این ایده پرداخته است. مثال  اینوا ر کناپالن، بنر اینده شنهر درگاننه بنه       
دهنند   مورد بررسی ینرار منی  « فقر مدرن»ه تثکید دارند ر رابطه آن را با اید ٥«الگوی فرایی»
(Eva & Kempen, 1994پیش .) این مفهوم ر میان ریهه رابطه مبهم  به ،های شهر درگانه فرض

، دریطبنی شندن   ٦مانند بازساختاردهی ایت ادی ،مفاهیمی که شهر درگانه بر آنها تثکید دارد
هری بسیار مورد ب ث یرار ن فرایی جمعیت ش ، یشربندی اجتماعی ر تقسیم اجتماعی٧جامعه

                                                                                                                                        
1. Dual society of Corporational-Local 
2. John H. Mollenkopf 
3. Manuel Castells 
4. Socio-Spatial Patterning 
5. Spatial Model 
6. Economic Restructuring 
7. Social Polarisation 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+H.+Mollenkopf&search-alias=books&field-author=John+H.+Mollenkopf&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Manuel-Castells/e/B000AR8AUU/ref=dp_byline_cont_book_2
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 گرفته است.
در ایران مفهوم شنهر درگاننه چنندان منورد توجنه ینرار نگرفتنه اسنت. در حنالی کنه           

ریهه شهرهای  به ،نابرابری جهانی ر نابرابری در سطح مناطق کشور، در سطح شهرهای ایران
ن  نفتی تکرار شنده اسنت: یعننی ننابرابری فرنایی در سنطح ینک شنهر بنا سیاسنت شنرکت           

تردیند،   بنی ای عناری از انسنمام اجتمناعی منمنر شند.       گینری جامعنه   شهرسازی که به شکل
در جهنان سنوم   « شنده  شنهرهای تفکینک  »در رشد کننده  استعماری نقشی تعیین های سیاست
شهر، رهیافتی استعماری ر مبتننی بنر برتنری جامعنه      ن  (. شرکت13٨٤)پاتر ر ایونز، اند هداشت

رینزی   بومی بوده است؛ یعنی شکا  عظیم بین م الص برنامهشرکتی بر اجتماعاص م لی ر 
ای نامنظم، فقیر ر کثیف شنهری در شنهرهای نفتنی     شده نفتی ر م الص غیررسمی ر حاشیه

استعمار انگلیس در طی چنند سنال    نیز (. در ایران٥3: 13٧٧؛ فرخ مهر، 32: 13٧٨)احسانی، 
، «مسمدسنلیمان »های نفتنی ماننند   گیری سازمان داخلی شنهر  در شکل ،فعالیت در خوزستان

شنده از ل ناش اجتمناعی ر     نقش مهمی داشت ر رشد شهرهای تفکیک« ماهشهر»ر « آبادان»
ن شنرکتی بننوده اسنت. امنا ایننن      یشنربندی اجتمناعی اینن شننهرها بنر اسنا  درگانننه م لنی      

درگانگی شنهری پنس از آنکنه مندیریت صننای  نفتنی در اختینار ایرانینان ینرار گرفنت، ر           
ن پس از انقالب، نه تنها کاهش نیافت بلکه در مواردی تقویت شد. شهرسنازی نفتنی   همچنی

رجنود   در ایران متکی بر تمربه شرکت ن شهرهای الگوگرفتنه از غنرب، شنهریتی مندرن بنه      
ن شنرلی بنود امنا تولیند ر بازتولیند        شدص مبتنی بر سلسله مراتب طبقناتی  آررد که اگرچه به

(. آبادان ر مسمدسلیمان ارلینه،  13٧٠پذیر کرد )اطهاری، کاننیرری کار صنعتی جدید را ام
در ن اینران احنداش شندند.      ن شهرها هستند که توسنط شنرکت نفنت انگلنیس     ارلین شرکت

های ریالیی کننار آب ر مندیران رده پنایین در     مدیران بلندپایه شرکت نفت در خانهآبادان 
تنر زنندگی    های ردیفی کوچنک  در خانه تر های ردیفی بزرگ ر کارگران با رتبه پایین خانه
در « بِنریم »کنارگران ارشند ر خنارجی شنرکت نفنت در م لنه        ،کردند. بنر اینن اسنا     می
... ر « بهنار »، «بهمن شیر»های دیگر نظیر  های ریالیی بزرگ ر کارگران عادی در م له خانه

 کردند. تر ردیفی زندگی می های کوچک در خانه
دهند کنه تولیند نینرری کنار متخ ن  ر        نشنان منی  بررسی شهرهای نفتنی اینن درره   

نقنش مهمنی در    ،ای کنه از رفناه حندایلی برخنوردار باشند      گوننه  کارآمد ر بازتولید آن، به
طراحی این شهرها داشته است. سطح نوینی از مندیریت ر نظنارص تزم بنوده اسنت تنا هنم       

اعتندال سیاسنی را    نیرری کار را به ن وی کارآمد در اختیار تولید یرار دهند ر هنم یبناص ر   
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ر ننه  ترمین کند. به نظر کاره احسانی، انزرای این شهرها از جوام  م لی نه امری ت ادفی 
ای بود برای جداکردن نینرری کنار    بوده است؛ الگوی شهرسازی در انزرا رسیلهکم اهمیت 

 از م یط سابق ر مثلو  خود ر ایماد انربا  نوین کاری در م یطی فارغ از سلطه مناسباص
( تولیند صننعتی، انرنبا  فنو  را فراتنر از کسنب       13٧٨ای ر خویشارندی )احسانی،  عشیره
طلبیند. م نالص    آتص ازکنارگران منی   هنای معمنول در منورد ن نوه کنار بنا ماشنین        مهارص

ها کامال  تفکیک شده ر عموما  به صنورص در شنهرک    کارگری ر مهندسی در این شهرک
هنای بنزرگ ریالینی ر فرنای سنبز       بِریم در آبادان بنا خاننه   هشد. م ل جدا از هم ساخته می
هنای   هنای ردیفنی ر حینا     گاه متخ  ان بود ر بهمنشیر ر بهار با خانه گسترده آن سکونت

 هنظر از معماری ر شهرسازی رینه  کوچک برای اسکان کارگران ساخته شده بود. اما صر 
هنا،   ل احنداش ارلنین فرردگناه   این م الص باید توجه داشت که آبادان ر مسمدسلیمان م ن 

ررزشی ر تفری ی، خطو  منظم اتوبوسرانی،  های ای، باشگاه های حرفه سینماها، آموزشگاه
 (.13٩1سراهای لوکس بود )خاتم،  های ممهز ر مهمان بیمارستان

شنکل گرفنت ر تمنام     ،عنوان ارلین شهر نفتی به ،ارلین جامعه درگانه در مسمدسلیمان
سناکنان ارلینه   هی ر درمانی در اختیار کارکننان شنرکت نفنت بنود ر     اص شهری ر رفاتثسیس

بودنند   هبهنر  از اینن امتینازاص بنی    ،رد شنرکت کارگری ر خدماص در گَمشرول در کارهای 
( اما به تدریج برخی از امکاناص به مردم م لی نینز داده شند. صننعت نفنت     13٧٠)اطهاری، 

ن انگلیسی بود، نو  شهرسنازی آبنادان را   دست مهندسان ر مدیرا که مدیریت آن در ابتدا به
طراحی شهری آبنادان، بنر   همانگونه که گفته شد (. 1٦٨: 13٨٤زاده،  ریزی کرد )لهسایی پی

های شرلی شاغل در شنرکت نفنت آبنادان بنوده      ها به طبقاص ر گرره اسا  اخت اص م له
هنا، مبتننی بنر     شنده در مسنتعمره   تمربنه  «مهندسنی اجتمناعی  »است. تفکر انگلیسی مبتنی بنر  

تا یک الگوی فرایی منطبق بنر  شده جدایی فرایی بر اسا  جدایی اجتماعی بوده ر تالع 
ها هم به ل اش فیزیکی ر هم بنه ل ناش    الگوی نابرابری در صنعت نفت ایماد کنند. انگلیسی

اجتماعی ر فرهنگی خود را از اجتماعناص بنومی ر غینر بنومی آبنادان جندا کنرده بودنند ر         
جندا  هنا   مکنان های حفاظتی از دیگر  مسکونی آنها در م له بریم آبادان، با سیستمهای  م له

هنای   هنا در مسنتعمره   (. انگلیسنی 2٨٨ :بود ر کسی حق تردد از این مناطق را نداشت )پیشین
گزیننی طراحنی    شنهرهای مبتننی بنر مهندسنی اجتمناعی جندایی       ن  خود در تمام دنیا شرکت

بنه صنورص   این شنهر  کردند ر در آبادان نیز این طراحی شهری پیاده شد ر به همین دلیل  می
رسنمی ر  بخشنی  کنه  شنده  شهر به در فرای ممزا تقسیم لذا . گرفتشکل « شهری درگانه»
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هنا ر ت نت نظنارص ر کنتنرل آننان بنود ر دیگنری فرنای          مطلوب شرکت نفت ر انگلیسی
این تننای   . »شده بودها ساخته  اطق رسمی توسط مهاجران ر بومیغیررسمی که در کنار من

ر تراد میان در فرای رسمی ر غیررسمی، یانونی ر یاچایی، منظم ر پراکنده، مرفه ر فقینر،  
: 13٧٨)احسنانی،  « شند در آن زمنان  شده ر مستقل، مشخ ه آبنادان   مدرن ر التقاطی،کنترل

ها ر بخش شهری شامل بنازار   شامل کارخانه (. به عبارص دیگر، شهر به در بخش صنعتی23
اص نفنت را کننار بگنذاریم، م نل     تثسیسشد. اگر پاتیشگاه ر  ها تقسیم می ر منازل ر خیابان

هنای جندا    شد که دارای م له سکونت افراد در شهر به در بخش صنعتی ر شهری تقسیم می
مبتننی  « مهندسی اجتمناعی » (. به نظر کاره احسانی، به دلیل این1٧٥-1٧٦از هم بود )پیشین: 

نه ینک شنهر ایراننی بلکنه ینک       تثسیسبر جدایی فرایی شرلی ر طبقاتی، آبادان در ارایل 
شهر صنعتی الگو گرفته از تمربه استعماری در کشورهای مستعمره بود ر هر نو  اختال  ر 

 (.13٧٨ها ر منازل ر... حساب شده بود )احسانی،  ها، خیابان تفارص در کوچه
، سیاست اسکان 133٠تا  12٩٠ایران در دهه  ن  این از زمان فعالیت شرکت انگلیسبنابر

نه شهرسازی که در آن کارکننان در کننار منردم     ،شهرسازی بود ن کارکنان مبتنی بر شرکت
شنود کنه در آبنادان ر     م لی زندگی کنند ر یک هویت شهری شکل بگیرد. البته گفته منی 

امنا اینن هوینت شنهری ننه مبتننی بنر سیاسنت         مسمدسلیمان، هویت شنهری شنکل گرفنت    
شنهرهای  »گینری   شهرسازی ر ادغام اجتماعی توسط شرکت، بلکه پیامد غیرمسنتقیم شنکل  

توان گفت کنه ممموعنه    به نسبت دیگر شهرهای ایران در آن زمان بود. می «یافته نفتی ررنق
تنه شنهرهای   عواملی سبب شد که هویت شهری در آبادان با عاملیت نفت سناخته شنود ر الب  

 نفتی پس از انقالب اسالمی این فرایند را طی نکردند. 
های سازمان نفت در مناطق نفتی، این درگنانگی   از آن زمان تاکنون طی توسعه فعالیت

آن طر  فِنس ر این طر  »اجتماعی رجود داشته است. این درگانگی در خارگ با عنوان 
انگی در ماهشنهر ر جنم ر اراک، بنا عننوان     ر در عسلویه به همین نام است. این درگ 1«فِنس
گیری جامعنه شنرکتی ن م لنی ینا بنومی،        م طلح است. بنابراین شکل« ها ن بومی ها شهرکی»

ن  بود که بعد از انقالب اسالمی نیز تدارم یافنت. شنرکت  « ن شهرسازی سیاست شرکت»پیامد 
ت ر یننا هننایی هسننتند کننه بننرای اسننکان کارکنننان یننک صنننع  ، شننهرها یننا شننهرک2شننهرها
برداری از مناب  طبیعی )معدن ر کشاررزی ر...( معموت  درر از اجتماعاص بومی ر تقریبا   بهره

                                                                                                                                        
 منطقه شرکت نفتی را تعیین می کند. ر ررستاها بین مرز که ن توری است فلزی دیوارهای . فنس،1

2. Company Towns 
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(. سیاسنت  ٦٥-٦٩: 13٧٠شوند )اطهاری،  نزدیک به راحدهای صنعتی ذکر شده احداش می
گذارد ر درگنانگی   فرایی، بر کمیت ر کیفیت ررابط اجتماعی ر فرهنگی در شهرها ایر می

گینری انسنمام    شهرهای نفتی، باعث درگانگی اجتماعی ر فرهنگی ر عدم شنکل فرایی در 
اجتماعی بین این در بخش شهر شد. ریتی فرای شهری درپاره شند، ننابرابری اجتمناعی در    

گینری   فرا متمسد شد ر ررابط اجتماعی مدنی بنین بخنش شنرکتی ر م لنی امکنان شنکل      
د مبتننی بنر افنزایش فرناهای عمنومی در      در حالی که مدیریت شهری بایتعبیری،  بهنیافت. 

سنمت کناهش    هنر چنه بیشنتر بنه    در این منناطق  ، مدیریت شهری باشدشهرهای مهاجرپذیر 
 فرای عمومی ر تقسیم آن بر اسا  یشربندی اجتماعی شکل گرفت.

داند کنه منطقنه را    به نظر اعظم خاتم، جامعه م لی، سازمان نفت را یدرتی مرکزی می
. اما اینن برداشنت همیشنه حناکم نبنوده اسنت. اگنر بنه         دهد میدر راستای مناف  مرکز ترییر 

 ،انند  که در سه درره متفنارص سناخته شنده    ،تمربه آبادان، شهرک فمر ر عسلویه نگاه کنیم
شنده ر ررابنط م لنی ر     گنری را از منظنر م نیط سناخته     حکومنت  های توان تفارص بهتر می

مبتننی بنر سناختن نینرری کنار       ،شنود  ی کنیم. الگویی که در آبادان دیده میساجتماعی برر
صنننعتی در م یطننی منننزری بننر اسننا  ایمنناد ر حفننا سلسننله مراتننب اجتمنناعی ر رعایننت 

انندازه مهنم اسنت کنه      همان  های طبقاتی است. موضو  آموزع ر تربیت نیرری کار فاصله
جداسازی مهند  ر کنارگر از یکندیگر ر در نهاینت جداسنازی ممموعنه نفنت از م نیط        

یافته. در مقابل، شهرک توحید ر پاتیشگاه فمر  عنوان یک ممموعه مدرن ر توسعه م لی به
در  .با نگاهی انتقادی به الگوی شرکت نفت پیش از انقالب ساخته شند  ٦٠های دهه  در سال
هنای م لنی    ره سعی بر آن بود تا خدماص بزرگ ر ممتاز آن شهرک کوچک در لبهاین در

یرار گیرد تا مردم م لی نیز از آن استفاده کننند. گرچنه در بسنیاری از منوارد اینن اهندا        
آمیزع فرهنگی ر اجتماعی مطلوبی شکل نگرفت )ررزنامه شر ، گفتگنو بنا    مت قق نشد ر
های اسکان کارکنان پتررشیمی در شنرک   اجرای طر (. در شهر جم، با 13٩2اعظم خاتم، 

پردیس، فاصله کالبدی بین جامعه م لنی بنا مهناجران جدیند باعنث فاصنله اجتمناعی شند.         
رجنود آمندن نتنایج اجتمناعی ر جمعیتنی       توسعه فرای شهری ر جمعیتی باعث بنه تردید  بی

ستند که در فواصنل  شود. آبادان، ماهشهر ر جم سه شهر از منطقه جنوب ایران ه متفارص می
نن    زمانی مختلف بر ایر م نرک صننای  نفتنی توسنعه پیندا کردنند. الگنوی توسنعه کالبندی         

ی جامعه شرکتی از جامعه م لی بنوده اسنت. در   سازجمعیتی شهرهای مذکور مبتنی بر جدا
، ...های توسعه مشابه در نقا  جنوبی کشور در خارگ، بهرگان، امیدینه، آغاجناری ر    طر 
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بدی بین جامعه بومی ر م لی با مهاجران جدید ر جامعه شنرکتی رجنود دارد کنه    فاصله کال
 این فاصله کالبدی باعث فاصله اجتماعی ر کاهش انسمام اجتماعی شد.

 . جامعه دوگانه در ماهشهر3

اسنت ر بننه  « شننهر درگاننه »برگرفتنه از مفهننوم انتقنادی ر نئومارکسیسنتی     1«جامعنه درگاننه  »
اشاره دارد که نظام سرمایه م ور، امکاناص فرایی، رفناهی ر  « شهری عدالتی بی»نابرابری ر 

کند. یکی از ررندهای اجتمناعی در نظنام    شهری را به صورص درگانه ر ناعادتنه تقسیم می
بنوده اسنت. منردم     2«ن اجتمناعی  فرایی»شهری شهرهای نفتی جنوب ایران، ایماد درگانگی 

ها آشنا هستند که در آن طر ، جامعه شرکتی در  شهرهای نفتی با ح ارها، دیوارها ر فِنس
کننند   ن تفری ی ر شهری زندگی می یافته با امکاناص رفاهی ریزی شده ر توسعه م یطی برنامه

رارد بنه امیند زنندگی بهتنر امنا بنه کنارگران         ر در این طر ، جامعه م لی ر مهاجران تنازه 
هنای   نیز این درگانگی در شنکل  شوند. در ماهشهر دستان شهری تبدیل می حمایت ر تهی بی

شهری، درگانگی ایت ادی، درگانگی در امکاناص ر خندماص بهداشنتی    ن  درگانگی فرایی
درگانگی فرهنگنی ر اجتمناعی ر عندم انسنمام اجتمناعی شنهری        ،ر آموزشی، ر در نهایت

بررز کرده است. این درگانگی در شهرهای نفتی شکل گرفتند ر عامنل عمنده نینز سیاسنت     
 شهرسازی بوده است.  نشرکت 

 دوگانگی فضایی ـ اجتماعی. 1-3

های توسعه پتررشنیمی چگوننه    ها ر برنامه ساختار فرایی ر شهری شهر ماهشهر متثیر از سیاست
شند؟ تنا پنیش از افنزایش م سنو  درآمندهای       « جامعه درگانه»شکل گرفت که باعث ایماد 

امنا پنس    ،مناطق مختلف کشور رجود داشتای بین شهرها ر  نفتی، نابرابری جررافیایی ر منطقه
ریهه تفارص بنین تهنران    به ،ای ، نابرابری منطقه13٥٠ریهه  ر به 13٤٠از افزایش درآمدها در دهه 

زن ادرآمند. یعننی توسنعه ننامتو    « مرکزنن پیرامنون  »ر دیگر مناطق رشد کرد تا اینکنه بنه شنکل    
رافیایی ر فرنایی در سنطح کشنور.    جر -ای  گرفتن نابرابری منطقه اجتماعی ر شدصن ایت ادی  

مرکزنن پیرامنون   »اما نابرابری فرنایی در شنهرهای پیرامنونی در خوزسنتان ر بوشنهر بنه شنکل        
گینری م نالص شنهری     رینزی شنهری مبتننی بنر شنکل      . یعنی برنامنه آمدرجود  به« شهری دررن

                                                                                                                                        
1. Dual Society 
2. Socio-Spatial 
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 .مانده جامعه م لی یافته برای جمعیت شرکتی در کنار م الص فقیر ر عقب توسعه
مساللی بنوده کنه بنر     ترین مهمهای شهری از  قر شهری ر نابرابری اجتماعی میان م لهف

(. ٨2٨: 13٨٥شناختی از زندگی شهری ایر گذاشته است )گیندنز،   های جامعه نخستین ت لیل
ساختار فرایی شهر، یکی از عوامل توزی  منناب  ر امکانناص اسنت ر     1،به نظر دیوید هارری

)هنارری،   دهند  میخنثی نیست ر نابرابری در امکاناص، درآمد ر کیفیت زندگی را نشان لذا 
شود که ساختار فرایی شهر پیرامونی ماهشهر چگونه بنر   (. در ادامه نشان داده می33: 13٧٦

 اسا  درگانگی فرایی اجتماعی ساخته شده است.
گرایاننه   یندگاه درگاننه  ساختار فرایی نابرابر شهری در ماهشهر رابسنته بنه سنرمایه ر د   

ن شهر  های مختلف سه شرکت شرکتی صنعت نفت ر پتررشیمی بوده است. طی سال -م لی
از سوی شرکت نفت ر س س پتررشیمی برای جمعینت شنرکتی سناخته شند. ابتندا شنهرک       

گفتنه شند( در   « ماهشنهر کهننه  »در مقابنل  « ماهشنهر جدیند  »)که بعدا  بنه آن  « ناحیه صنعتی»
ن ایران ساخته شد. شنرکت   توسط شرکت نفت انگلیس 132٠( تا سال13٠٨) 1٩3٠های  سال
در آبادان سناخت کنه   « بریم»ناحیه صنعتی ماهشهر را با طراحی به شیوه طراحی م له  ،نفت
کناری شنده بنود. در اینن      های شمشادی ر چمن های با یک یا نهایتا  در طبقه ر حیا  «بنگلو»

هننای ررزشنی، اسنتخر، سننینما،    ماننند باشنگاه  هنای رفنناهی ر تفری نی    شنهرک، زیرسناخت  
کیلنومتر از ماهشنهر    3، 132٨های آمفی تئاتر ر... طراحی شد. ماهشهر جدید تنا سنال    سالن

ریهه با خیابان طالقانی، بخش یندیم ر جدیند ماهشنهر     بهبه مررر زمان کهنه فاصله داشت اما 
، شهرک 13٥٠ند. در دهه بافت شهری ر اجتماعی متفارتی داشتهرچند  ، ل شدندمتبه هم 

اص تثسیسن کیلنومتری   3٠شند ر در   تثسنیس ژاپنن   نتوسط شرکت اینران   « ممکو»یا « بعثت»
تنر ر از   درجنه خننک   3که بنه ل ناش آب ر هنوایی    «جراحی»پتررشیمی ر در کنار رردخانه 

های شهری رفناهی در اینن شنهرک بنرای      آلودگی صنای  به درر بود ساخته شد. زیرساخت
مسننئول توسننعه ر « شننرکت عملینناص غیرصنننعتی»ر  ،دیران پتررشننیمی دایننرکارکنننان ر منن

هنای درمنانی چنون     ها در این شنهرک زیرسناخت   ن شهر شد. طی سال نگهداری این شرکت
هنای ررزشنی، اسنتخر،     تئناتر، سنالن   های آمفی بیمارستان ر درمانگاه، سینما، کتابخانه، سالن

نینز بنا   « جراحنی »ن شنهر   ه بنر بعثنت، شنرکت   فراهم شد. عالر... مراکز خرید، فرای سبز ر 
 امکاناص مناسب شهری در کنار ررستای جراحی ساخته شد.  

                                                                                                                                        
1. David Harvey 
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گزیننی   بنر اسنا  جندای   « رینزی فرنایی   برنامنه »شهرسازی،  ن  در این سه پررژه شرکت
جامعه م لی از جمعیت شرکتی صنای  نفنت ر پتررشنیمی بنود. یعننی فرنا ر کالبند شنهری        

مبتنی بنر جندایی گزیننی منردم      ن  صنعت نفت ر پتررشیمین یه  تولیدشده توسط صاحب سرما
نشینان نفتی بوده است. به همین دلیل فرای با کیفیت شهری )فرای شنهری   م لی ر شهرک

از دارای ارزع بات( در اختیار جمعیت نفت ر پتررشیمی بوده ر آنها بیشتر از جامعنه م لنی،   
کردند. در رای  در فرای شهری متعلق به جامعنه شنرکتی، بنه دلینل تمرکنز      استفاده  فرااین 

، ...خدماص رفاهی ر تفری ی، فراهای ررزشی، فرای سبز، خدماص بهداشتی ر آموزشی ر 
 چندین برابر م الص ر مناطق م لی بود.ر کیفیت م یط ارزع ایت ادی زمین 

ن  شنیمی ر سناخت شنرکت   با توجه به این رهیافت درگانه توسنط شنرکت نفنت ر پترر   
رابطنه  « ننابرابری »ی شنهری ر  «فرنا »یافته در کنار م الص فقیر شهری، بنین   شهرهای توسعه

دهنی فرنایی شنهر ممسنم شند.       رجود آمد ر یشنربندی ر ننابرابری اجتمناعی در سنازمان     به
دررای  سازمان اجتماعی نابرابر در فرای نابرابر شهری تبلور یافت ر فرای شهری در ینک  

انند، ن نوه    انتقادی شنهر گفتنه   انشناس گونه که جامعه شرکتی خلق شد همان ن  ند صنعتیفرای
دهننده ننو  سنازماندهی جامعنه اسنت کنه در ماهشنهر ر         بنندی فرنای شنهری نشنان     تقسیم

ن  یافتنه رینم خنورد. یعننی م لنه      ن توسعه مانده ر شرکت ن عقب  شهرهای نفتی به شکل م لی
اهشنهر، از فقیرتنرین م نالص شنهری در کننار شنهرک       در م «طالقنانی »نشین  شهرک عرب

ی یبنندی فرنا   نند. عنالره بنر تقسنیم    ا هیرار گرفت «ناحیه صنعتی»ر  «بعثت»یافته شرکتی  توسعه
کنارگران پتررشنیمی در    ای کنه  گوننه  ؛ بنه بنندی شند   ایشار اجتماعی، نیرری کار نیز تقسنیم 

شهرک طالقانی، مدنی، رجایی، ر بعندها در جراحنی ر ماهشنهر کهننه ر م التنی در شنهر       
هنای مختلنف در ناحینه صننعتی ر شنهرک بعثنت.        ساکن شندند ر کارمنندان رده   «سربندر»

ساسی برخوردار بوده است انیز از اهمیت  «تقسیماص فرایی نیرری کار»بنابراین در ماهشهر 
 رام گرفته شدکه کتابی با همین عنوان دارد(. 1هوم از دررین مئیسی)این مف

بنابراین تولید، توزین  ر م نر  فرنای شنهری تنا اراسنط جننز ر در زمنان ت نر           
های درلتی، در اختیار صاحبان سنرمایه یعننی    های پتررشمی توسط مردم ر برخی ارگان زمین

سنمت فرناهای    بنه « ی جامعنه م لنی  پیشرر»های پتررشیمی بود. اما در رخداد باعث  شرکت
شهری شرکتی شد. در رخداد ارل که با شرر  جنز ر تویف فعالیت پتررشیمی در ماهشنهر  

                                                                                                                                        
1. Doreen Massey 
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گرفت ر ت رکنی از  کشمکش در ،ها ر منازل پتررشیمی ر نفت ، بر سر تملک زمینشدآغاز 
 آن ر متعاینب  دنن فقرای شهری به راه افتاد تا منازل شرکتی در جراحی ر بعثت را ت نر  کن 

هنای ماهشنهر سنرازیر     زده آبادان ر خرمشهر بنه شنهرها ر شنهرک    بسیاری از مهاجران جنز
در ابتنندا متعلننق بننه  ،شنندند. شننهرک جراحننی کننه در کنننار ررسننتای جراحننی سنناخته شنند  

پتررشنیمی در زمنان جننز در منطقنه حرنور      از آنمایی که اما  ،های پتررشیمی بود شرکت
ر برخنی از فقنرای سناکن در ماهشنهر ت نر  ر       زده مستمری نداشت، توسط فقرای جننز 

بخش زیادی از شنهرک بعثنت نینز     ،ن شهر خارد شد. در این درره تدریج از حالت شرکت به
 گوید: مورد ت ر  فقرای شهری یرار گرفت. شهردار فعلی شهر جدید چمران می

یکی از شهرهای جدید ایران پیش از انقالب طراحی شند. چنون بنا توسنعه      ،جراحی»
شد، شنهر جراحنی کنه ینک      پتررشیمی آلودگی هوا در ماهشهر ر سربندر تشدید می

هنا( بنر رری    ها ر آمریکنایی  مطالعاص کارشناسی )توسط ژاپنی ،شهر طراحی شده بود
، مکنانی بنرای کارکننان    هنای آن درر بنود   ر از پتررشیمی ر آلودگیگرفته آن انمام 

هنا خنالی    . اما با جنز ت میلی ر تویف کار پتررشیمی این خاننه بود جدید پتررشیمی
های آبادان ر خرمشهر طبنق حکنم دادگسنتری در آنهنا اسنکان داده       زده ماند ر جنز
ها بود. بنا اینن ت نرفاص،     زده له بعدی، ت ر  اراضی شهری توسط جنزئشدند. مس

باعث گسنترع   ر ای ر بدرن مموز ر نقشه یبلی ررنق گرفت ساخت ر سازهای حاشیه
 «.نشینی شد حاشیه

ها ر منازلی که مالکیت یانونی داشنت از   پس از جنز، پتررشیمی سعی داشت تا زمین
آغناز  « کشمکش بر سر ت ر  فرای شنهری »ای از  دست فقرای شهری پس بگیرد ر درره

کنند   آنما کنه در تنوان دارد سنعی منی    پتررشیمی در شهر جراحی تا هاست  اکنون سالشد. 
درصند   3٠شده به رسیله مهاجران را بناز پنس گینرد امنا فقنط       های ت ر  های ر زمین خانه

هنای مختلفنی ماننند پنول ر زرر، ترغینب شندند        شود. مهاجران به ررع موفق به این امر می
 جنواب ننداد ر  درصد از مردم جنز زده  ٧٠ها در مورد اما این ررع ،ها را تخلیه کنند خانه

های ت ر  شنده ماندنند.    ها ر خانه سال سکونت در شهرک جراحی در زمین هشتپس از 
بخشی که یبال  شرکتی بوده ر صنعت پتررشیمی آنمنا را   کردبه همین دلیل پتررشیمی سعی 

چمران راگنذارد. از سنال    تثسیسکرد را رها کرده ر اداره آن را به شهرداری تازه  اداره می
شیمی اداره شهر جراحی را رهنا ر تمنام امکانناص را در شنهرک بعثنت متمرکنز       پترر 13٧٨
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ن اجتماعی بنین جراحنی    له باعث بیشترشدن شکا  امکاناص رفاهی ر ایت ادیئ. این مسکرد
که درره ررنق  ،13٧٨از سال پس . شدنشین  ها ر بعثت شرکتی زده شده توسط جنز ت ر 

سنازی   ی اسنکان کارکننان خنود ایندام بنه خاننه      پتررشیمی در ماهشهر است، پتررشیمی بنرا 
اما به شهرداری جراحی اجنازه  کرد های شهری در بعثت  راحد( ر تقویت زیرساخت 11٧3)

شدص در حنال   نشینان )که به دلیل توسعه صنعت پتررشیمی به تا برای کارگران ر حاشیهنداد 
اینن اسنتدتل کنه     بنا  ،هنای شنهری را تقوینت کنند     سازی ر زیرسناخت  افزایش بودند( خانه

های جراحی در اختیار شنرکت اسنت. امنا بنه دلینل افنزایش شندید جمعینت،          مالکیت زمین
ر جراحنی شنهرکی بنا تنراکم بناتی      رفت های موجود در جراحی بات  رساز در خانه ساخت

 .شدهای بر  ر آب ر فقر فزاینده  جمعیت، فشار بر زیرساخت
به توسنعه متنوازن م نالص شنهری، باعنث       توجهی ساز شهری ر بی ریزی درگانه برنامه

ماننده ر م نالص شنرکتی     هنای اجتمناعی بنین م نالص شنهری عقنب       عریان شندن شنکا   
. تبلنور  یافنت یافته شد ر نابرابر اجتمناعی بنه صنورص عیننی در فرنای شنهری تبلنور         توسعه

، باعث شد که تبعی  ر م ررمیت در زندگی ررزمره مردم م لی یفرایی ر شهری نابرابر
تنوجهی   گر ر احسا  تبعی  ر نابرابری بیشتر شود. در رای  بی چشم فقرای شهری جلوهدر 

به عدالت فرایی ر اجتماعی، باعث کاهش سرمایه اجتمناعی ر افنزایش نارضنایتی عمنومی     
گویند شنکا  ایت نادی ن اجتمناعی بنین شنهرک بعثنت ر          شد. شهردار شنهر جراحنی منی   

 اعی بوده است:باعث ناامنی اجتم ٨٧شهرک جراحی در سال 

که به من پیشنهاد شهرداری جراحی شد، گفتند که ارضنا  اینن شنهر خیلنی      ٧٨سال »
تنر اسنت.    گفتنند خنراب   خراب است. ریتی آمدم، دیدم که اینما از آن چیزی که می

شدص خراب شده بنود.   ها به نشین های حاشیه سازی ها ر خانه کالبد شهر به دلیل ت ر 
شدص با شهرک بعثنت در ترناد بنود. امنینت اصنال        به رضعیت اجتماعی شهر جراحی
د چمنران خریند   یخواست بیا از شهرک بعثت که می یرجود نداشت. زن یا حتی مرد

اصال  امنیت نداشت. به دلیل اینکه امکاناص خوبی در بعثت بود رلی در جراحنی   دبکن
ای را  دهای شده بودند. من معننی عقن   هیچ امکاناتی رجود نداشت. مردم جراحی عقده

در ماشین، لبا ، ظناهر   ؛کردند آن زمان فهمیدم؛ مردم بعثت با جراحی کامال فر  می
حر  زدن. هنوز هم مشخ  است ر مردم این در از هم متمایز هسنتند.  ه ر ییافه، ن و

 .«رضعیت شهری ر امنیتی خیلی بد بود
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ن امنینت م یطنی   ها، بیشترین فرای سبز، بیشتری ها، باشگاه بهترین مراکز خرید، پارک
در نزدیکنی شنهر   « ارم»شهرها متمرکز بوده اسنت. پنارک ر فرنای سنبز      ن  در شرکت... ر 

هنا م نل    نشین بعثنت، تنا سنال    یافته ر شرکتی کارگری ر فقیرنشین جراحی ر شهرک توسعه
تواننند از اینن فرنای سنبز      منایشه بود که چرا مردم م لی ماهشهر، جراحی ر طالقنانی نمنی  

ر این فرا متعلنق بنه منردم شنرکتی اسنت. در راین ، پنارک ارم ینک فرنای           استفاده کنند
شند. عندم رجنود     خ وصی برای جامعه شنرکتی بنود ر جامعنه م لنی بنه آن راه داده نمنی      

کنه منردم م لنی ر شنرکتی در آن     ... هنا ر   هنا، باشنگاه   فراهای عمومی شهری مانند پارک
ن شنرکتی در آنهنا شنکل بگیرنند        لنی اشتراک داشته باشند ر ررابط ر تعامالص اجتماعی م

فرناهای  »شند.   بیشنتری بنین منردم م لنی ر جمعینت شنرکتی منی        1«فاصله اجتماعی»باعث 
که همه ایشار، طبقناص اجتمناعی ر منردم م لنی ر شنرکتی در آن حرنور داشنته         2«عمومی

حرنور دیگنری را تمربنه    تنوانیم   منی باشند با عنوان حلقه پیوند اجتماعی اسنت کنه در آن   
شنود. فرناهای عمنومی     شناسیم ر باعث مدار ر تسناهل بیشنتر منی    کنیم ر دیگران را می می

 ،افزایش اعتماد اجتمناعی  ،اجتماعی، کاهش تر  اص، افزایش ارتباطیباعث شناخت دیگر
 (.٤٩: 13٩3پور،  به نقل از شار  2٠٠3پور،  شود )مندنی همبستگی ر سرمایه اجتماعی می

ها ر منازل شنرکتی را ت نر     ی ر مهاجران جنگی خانهدر رخداد جنز، فقرای شهر
کردنند. امننا در رخننداد درم کننه مربننو  بنه سیاسننت تعنندیل سنناختاری ر راگننذاری منننازل   

دست آررده بودند،  پتررشیمی به اشخاص است، این بار بخشی از جامعه م لی که یررتی به
کنه شنرکت ملنی    برای خرید منازل شهرک بعثت ایندام کردنند. سیاسنت جدیند اینن بنود       

پتررشیمی، منازل شهرک بعثت ر ناحیه صنعتی را بنه کارکننان خنود بفررشند.کارکنان نینز      
ها را به مردم م لنی کنه یندرص خریند دارنند       برخی از خانه... دلیل بازنشستگی یا سود ر  به
سنازی ر رهناکردن    که سیاست شنرکت نفنت مبتننی بنر کوچنک      ،فررشند. در این درره می

دیریت م الص ت ت مندیریت شنرکت ملنی پتررشنیمی یعننی شنهرک       م ،شهرداری است
شنود. امنا    بعثت به شهرداری چمران ر مدیریت ناحیه صنعتی به شهرداری ماهشهر منتقل منی 

 ها به ل اش مالی ر مدیریتی بسیار ضعیف هستند. در این مقط  شهرداری
قنرای  دسنت ف  طی این در فرایند، فرای شنهری مسنکونی در منورد شنهرک جراحنی بنه      

شهری ر کارگران افتاد ر در مورد ناحیه صنعتی ر شهرک بعثت، برخی از افراد متمنول جامعنه   
                                                                                                                                        
1. Social Distance 
2. Public Space 



 123     گيري جامعه دوگانه در شهرهاي نفتي ایران با تأكيد بر شهرستان ماهشهر شکل

خریدند ر در آنما ساکن شدند. اما همچنان از خندماص بهداشنتی ر آموزشنی ر     یم لی منازل
هنای گذشنته بنر جامعنه      اند. به همین دلیل جامعه م لی طی سال بهره ها بی تفری ی این شهرک

برد تا بتوانند اینن امکانناص را مشنترک سنازد. در منورد امکانناص فرناهای          رع میشرکتی یو
عمومی تفری ی در پارک ارم تا حدی موفق بود. در حال حاضر پتررشنیمی در زینر فشنارهای    

هنایی، اسنتفاده منردم م لنی از پنارک ارم را تنا        م لی ممبور شده است بنا ایمناد م ندردیت   
برخی ایداماص درلتی در یالب نهادهای مربوطه ر همچننین  م رغ با این حال، علیحدی ب ذیرد. 

راحتنی یابنل    ها هنوز هم به ن شرکتی پس از سال های درلتی پتررشیمی، درگانگی م لی شرکت
 مشاهده است ر باعث بررز مسالل اجتماعی ر فرهنگی شده است.

 دوگانگی در سالمت و آموزش .2-3

نینز  ریزی ر طراحی شهری، در حنوزه سنالمت ر آمنوزع     ن شرکتی در برنامه  درگانه م لی
یعنی نابرابری در خدماص سالمت ر آمنوزع در جامعنه م لنی ر     ؛بررز ر ظهور داشته است

بخش شنهر متفنارص ر    تر، رضعیت سالمت ر آموزع در در جامعه شرکتی. به عبارص ساده
هنم باعنث    ؛را همزمنان رینم زده اسنت   درگانه است. صنعت نفنت ر پتررشنیمی در فراینند    

توسعه سالمت ر آموزع ر هم ایماد تراد بین جامعنه م لنی ر جامعنه شنرکتی در اینن در      
کنه بنه آغناز دهنه      ،گیری ناحیه صنعتی اص نفت ر شکلتثسیسبخش شد. تا پیش از استقرار 

 گردد، نه تنها هیچ نو  درمانگناهی در م نل رجنود نداشنت بلکنه آب      میبازشمسی  13٠٠
هم رجود نداشنت ر رررد بسنیاری   « صابون»آشامیدنی سالم ر بهداشتی ر حتی چیزی به نام 

از اشیاء ر امکاناص بهداشتی ر درمانی با رررد صنعت نفت ر اسکان کارمندان شرکت نفنت  
اینران   -. شرکت نفنت انگلنیس  بودن ایران در ناحیه صنعتی )ماهشهر جدید( همزمان  انگلیس

، م له مسکونی ناحیه صنعتی را جهت اسکان کارمنندان ر  131٨سال در ماهشهر، در حدرد 
هننای آنننان بنننا کننرد ر همزمننان یننک درمانگنناه جهننت خنندماص طننب صنننعتی ر     خننانواده
های بهداشت کار ر اراله خدماص درمانی سرپایی در بندر ماهشهر ر ینک درمانگناه    بازرسی

های کارکنان احنداش   به خانوادهنیز در ناحیه صنعتی جهت اراله خدماص بهداشتی ر درمانی 
کردنند.   هنای غیرشنرکتی ر مندار  نینز اسنتفاده منی       که البته از این امکاناص خنانواده  کرد

هنای عفنونی منطقنه بنارز بنود ر در       هنا در کنتنرل ر پیشنگیری بیمناری     اهمیت این درمانگاه
شدند. با  م میصورص نیاز به امکاناص تخ  ی ر بیمارستان، بیماران به شهرستان آبادان اعزا

های فارابی ر بنندر امنام    ممتم  ،ر پس از آن 13٤٦احداش ممتم  پتررشیمی رازی در سال 
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ر افزایش جمعیت شهرستان ماهشهر، نیاز بنه گسنترع کمنی ر کیفنی خندماص بهداشنتی ر       
خوابی شهید مطهنری در ناحینه صننعتی     تخت ٧٤شد. بنابراین بیمارستان  درمانی احسا  می
مرکزیت بهداری ر بهداشت در   کتی احداش شد. با شرر  جنز ت میلی،برای جمعیت شر

ایمناری در بنندر    صنورص  بنه بندر ماهشهر مستقر شد ر کارکنان بهداری ر بهداشنت آبنادان   
 ،عهده داشنت  رکه پشتیبانی درمانی ر بیمارستانی کارکنان صنعت نفت ر جبهه را ب ،ماهشهر

خوابی صنای  پتررشیمی در شهرک  تخت 2٠٠تان مشرول به فعالیت شدند. با احداش بیمارس
به این بیمارستان انتقال یافت. در تمام  13٧٨بیمارستان شهید مطهری ماهشهر در سال   بعثت،

های صنعت نفت ر پتررشنیمی بنرای    ها ر بیمارستان ها، مردم م لی نیازمند درمانگاه این سال
چرا که از نگاه صنعت، نظنام   ،شد داده می مدارا بودند که البته خدماص بسیار ناچیزی به آنها

بهداشت ر درمان صنعت نفت متعلق به جامعه شنرکتی اسنت ر جامعنه م لنی بایند از نظنام       
درمان اداره بهداشت شهرستان استفاده کند. این در حالی است که صنعت تمام صنای  نفتنی  

ماص سنالمت  شدص م ررم به ل اش زیرسناخت سنالمت، خند    در جنوب ایران، در مناطق به
عننوان متنولی    ای را جهت جمعیت کارمنندی خنود داینر کردنند. امنا درلنت بنه        توسعه یافته

سالمت عمومی، با این استدتل که خدماص سالمت در شهرستان رجنود دارد )بنا اسنتناد بنه     
 یهای سالمت شهرستان را توسعه ننداد ر بودجنه مناسنب    خدماص جامعه شرکتی(، زیرساخت

هنا طنول کشنید ر اکننون      اینن بیمارسنتان سنال   تثسیس رفت. در ماهشهر گنبرای آن در نظر 
نیرری انسانی ر تمهیزاص کافی ندارد. ضعف امکاناص بهداشت ر درمان ر کمبود دسترسنی  
ر استفاده از خدماص سالمت )کمبود پزشک متخ  ، بیمارستان، درمانگناه، آزمایشنگاه،   

منردم م لنی را آزار داده   ه سنت کنه همن   ( از مسناللی ا ...برداری رادیولوژی ر  مرکز عکس
ای بنه کارمنندان ر    های نفت ر پتررشیمی خندماص پیشنرفته   در شرایطی که بیمارستان .است

احسا  تبعی  ر ننابرابری در سنالمت در بنین    »این نشان از دهند،  میشان اراله  های خانواده
 .  دارد« جامعه م لی

. داردرجنود   ن م لنی در نظنام سنالمت، در نظنام آمنوزع نینز         توسعه ر ترناد شنرکتی  
که صنعت نفت ر پتررشنیمی   دهد میم احبه با مردم م لی ر مدیران آموزشی ماهشهر نشان 

در رشد آموزع عمومی ر رشد ت  یلی در ماهشهر داشته اسنت امنا از    ای کننده نقش تعیین
ن سنودم ور، بنه ننابرابری     یمدار  خ وصی پتررشیمی ر رشد آمنوزع پنول   تثسیسطریق 

آموزشننی دامننن زده اسننت. در منندار  خ وصننی پتررشننیمی، عمومننا  فرزننندان جمعیننت    
کنه بنه    ،کنند ر فرزنندان جامعنه م لنی، در مندار  درلتنی      کارمندی پتررشیمی ت  یل می
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. در حننال حاضننر پننایینی برخوردارنننددتیلننی کننه ذکننر خواهنند شنند، از کیفیننت آموزشننی  
که کیفیت مدار  پتررشیمی به ل ناش امکانناص ر سنطح آموزشنی      دهد میها نشان  م احبه

مردم نسبت نگاه اند ر  شدص افت کرده بسیار باتتر از مدار  درلتی است ر مدار  درلتی به
اجتمناعی ر فرهنگنی    ن عنوان یک نهاد توانمندکننده برای بهبود آینده ایت ادی به« مدرسه»به 

اسننت. در نظرسنننمی ت قیننق، رضننایت مننردم م لننی از امیدرارکننننده شننان کمتننر  کودکننان
درصند از پاسنخگویان از    1٥حندرد   راص آموزشی درلتی بسیار پایین بوده تثسیسامکاناص ر 

درصند   ٤٧درصد رضایت نسبی داشته ر حدرد  3٦اند.  رضعیت نظام آموزشی رضایت داشته
. فرنای  1زمیننه اسنت:    اند. مسالل نظام آموزع ماهشهر در چنند  اظهار نارضایتی کامل کرده

. کمبنود نینرری انسنانی معلنم ر مندیر بنرای       2هنا.   آموزشی ناکافی ر تراکم زیناد در کنال   
 جامعه شرکتی.  در برابر . احسا  نابرابری ر تبعی  آموزشی جامعه م لی 3مدار  درلتی. 

 ـ فرهنگی دوگانگی اجتماعی .3-3

نعتی، از تنو  ینومی ر زبنانی ر   های تماری، جنگی ر ص ممموعه شهری ماهشهر با مهاجرص
ای باتیی برخوردار شده است که نوعی حرکت از گمینشافت بنه گزلشنافت را نشنان     منطقه
ر ررابط اجتمناعی مبتننی بنر الگوهنای      ،. یعنی ررابط اجتماعی طبیعی ر سنتی کمتردهد می

داننند،   منی  ماهشنهر  1«بنومی »ایت ادی ر عقالنی بیشتر شده است. به گفته افرادی که خود را 
در حال حاضر بسیار اندک هستند « ینواتی»ر « بندری»های یدیمی ماهشهر یعنی طایفه  بومی

هنای   رینهه مهناجرص   بنه  ،های مختلنف  ر خاصیت بومی بودن ماهشهر از بین رفته ر مهاجرص
رجود آررده اسنت. امنررزه اینوام مختلنف لنر،       صنعتی، ترکیب یومی ر فرهنگی متنوعی به

کننند. تننو     های اندک ماهشنهر زنندگی منی    در کنار بومی... د ر ترک ر فار ، عرب،کر
رضنعیت فرهنگنی ر   ارل، توانند بنه در حالنت بینمامند:      اجتماعی ر فرهنگی گفته شنده منی  

گیری فرهنگی، رشد تکثرگرایی فرهنگی ر اجتماعی، کناهش تع نباص    اجتماعی که به رام
هنا   انمامد ر با ایماد شنبکه  ر فرازبانی مییومی ر ایماد هویت شهررندی فرایومی، فرام لی 

هنای سنرمایه    ر نهادهای اجتماعی باعث اعتماد، انسمام ر مشنارکت اجتمناعی یعننی مهلفنه    
رضعیتی کنه بنه پسنرفت انسنمام اجتمناعی منمنر شنده ر از ینک          درم،شود ر  اجتماعی می

هنای ینومی ر اجتمناعی موجنب تشندید       با تنش ،ای شدن ر از طر  دیگر طر  باعث ذره

                                                                                                                                        
1. Native 
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شود. بنابراین معنای توسعه اجتمناعی در اینمنا    گرایی از نو  منفی آن می مداری ر گرره یوم
 خورد: در جریان گذار ماهشهر از یک ممموعه ررستایی سمام اجتماعی گره مینبا مفهوم ا

هنای   گنی، آینا مکانیسنم   ن م لی به یک ممموعه شهری چندیومی ر چندزبانی ر چنند فرهن  
له مینزان ر حندرد سنرمایه    ئایماد ر تقویت سرمایه اجتماعی شکل گرفته است یا خینر؟ مسن  

. سرمایه اجتماعی در بین مردم م لی با مردم 1شود:  بندی می اجتماعی در سه سطح صورص
در بنین جامعنه چنندیومی م لنی بنه چنه       سنرمایه اجتمناعی   . 2شرکتی به چه میزانی اسنت؟  

 . سرمایه اجتماعی در بین مردم شرکتی تا چه اندازه است؟ 3است؟  میزانی
ر  ،های فرنایی، ایت نادی ر رفناهی    شود که در نتیمه درگانگی در ادامه نشان داده می

فرهنگنی بنه توسنعه صننعتی در ماهشنهر، رضنعیت درم یعننی        ن اننداز اجتمناعی     عندم چشنم  
یعننی انسنمام    ،ا رضنعیت ارل فرهنگی رشند داشنته اسنت ر کمتنر بن      ن  گسیختگی اجتماعی

اجتماعی شهری مواجه هستیم. در شهرهای نفتی ر از جمله در ماهشهر، درگانگی اجتمناعی  
شنود. یعننی    در رفاه ر ایت اد ر فرای شهری، به حوزه فرهنگی ر اجتماعی هم کشنیده منی  

ر حتنی  « درگاننه »شکا  ایت ادی که یبال  مورد بررسی یرار گرفنت، باعنث ایمناد جامعنه     
کمتر شاهد رشد جامعه شهررندی ر بیشتر شاهد در جریان ر لذا  شود اجتماعی می 1«درپاره»

ن زادگناه م نوری از طنر  دیگنر هسنتیم.       م وری یا م له فردم وری از یک طر  ر یوم
های مبتنی بر اجتماعاص سنتی کاسته شنده ر همبسنتگی مبتننی بنر      همبستگیتعبیری دیگر،  به

سبی شکل نگرفته است. به همین دلیل منا بنرای شنرایط فرهنگنی ر     شهررندی نیز به طور منا
در زینرا  اینم   ینا گزلشنافت اسنتفاده نکنرده     2«اجتمنا  م لنی  »اجتماعی ماهشهر از اصنطال   

کننند کنه    رضعیت اجتما  م لی، گررهی در یک مکان جررافینایی مشنترک زنندگی منی    
اجتماعی باتیی مبتننی بنر رابطنه    ها ر مناف  ر اهدا  مشترکی دارند ر معموت  سرمایه  ارزع

همچنننان کننه خننواهیم دینند،   ،طبیعننی ر عنناطفی رجننود دارد. در منظومننه شننهری ماهشننهر 
اعتمادی عمومی گسترع یافته، تعارضاص اجتماعی رخ داده ر اخال  عمومی ضنعیف ر   بی

سرمایه اجتماعی  3«پسرفت»سالمت اجتماعی افراد در معرض خطر یرار گرفته است ر شاهد 
 ن  می ر نهادی هستیم. پسرفت در سه سطح صورص گرفته است: درپارگی جامعه م لنی عمو

طنور کنه    همنان جامعه شرکتی، عدم انسمام جامعه م لی ر عدم انسمام جامعه شرکتی. البته 

                                                                                                                                        
1. Divided 
2. Local Community 
3. Regression 



 127     گيري جامعه دوگانه در شهرهاي نفتي ایران با تأكيد بر شهرستان ماهشهر شکل

استفاده از مفاهیم جامعه م لی در مقابل جامعه شرکتی به معنی همگراینی دررننی   گفته شد 
بلکه بازتاب نگرع مردم ساکن در منظومه شنهری ماهشنهر از   ر راگرایی بررنی آنها نیست 
هنا از منردم    ر نگنرع شنرکتی  « هنا  شنرکتی »شنان بنا راژه    های کارکنان پتررشیمی ر خانواده
همچنان که در ادامه  ،است. به عبارص دیگر« بومی ر م لی»های  م لی ر غیرشرکتی با راژه

ی ر م لی درپنارگی رجنود دارد بلکنه در    شواهد نشان خواهند داد، نه تنها بین جامعه شرکت
ها نیز عدم انسمام اجتمناعی رجنود دارد ر بنه همنین دلینل مفهنوم        بین هر کدام از این دسته

اسننتفاده نشننده اسننت. در ایننن مقالننه کلیننت ممموعننه  1«اجتمننا  شننرکتی»اجتمننا  م لننی ر 
ر نظنر گرفتنه   د 2«جامعه م لنی »عنوان  ای در منظومه شهری ماهشهر به چندیومی ر چندم له

شان که عمومنا  در ناحینه صننعتی ر شنهرک بعثنت       های شد ر کارکنان پتررشیمی ر خانواده
 گیرد. مورد بررسی یرار می« جامعه شرکتی»عنوان  به ،کنند زندگی می

 ـ محلی شرکتیدوگانگی  .4-3

ن م لی، به تقسیم جامعه شهری به در بخش مردم شرکتی ر مردم م لنی ر    درگانگی شرکتی
عدم ارتبا  شهری ر مدنی این در بخش اشاره دارد که باعث موان  جدی برای ایماد رابطه، 

نامنه بنا طینف لیکنرص بنرای       شود. در این ت قینق از پرسنش   های اجتماعی می اعتماد ر شبکه
دیگر ر از م ناحبه عمینق بنرای    یکن سنمش مینزان گنرایش در جامعنه م لنی ر شنرکتی بنه       

، رضنعیت سنرمایه اجتمناعی بنین منردم      3اده شده است. جندرل  ها استف دار کردن پاسخ معنی
. اریام سطرهای جدرل )بر اسنا  درصند معتبنر( مینزان هنر      دهد میم لی ر شرکتی را نشان 

کند که میزان گنرایش پاسنخگویان )منردم     ر بیان می دهد میمهلفه سرمایه اجتماعی را نشان 
گیننری هویننت  ر عنندم شننکل شننرکتی( بننه جامعننه م لننی نشننان از ضننعف سننرمایه اجتمنناعی

ها، سرمایه اجتمناعی   . با جم  همه مهلفهداردن شهری بین در بخش شرکتی ر م لی  اجتماعی
درصنند از  ٩.٩٦ر سننرمایه اجتمننایی بننات،   1٧.٨٤، سننرمایه اجتمنناعی متوسننط،  ٧2.2پننایین 

پاسخگویان را شامل شده است. در سنطر ارل، احسنا  اعتمناد بنه منردم م لنی پنایین بنوده         
ها مشخ  شد که میزان اعتماد به منردم م لنی تنا حندی بنه خاسنتگاه        اما در م احبه ،تاس

ای نزدیک  شود؛ یعنی مردم شرکتی که خاستگاه منطقه ای ر شهری افراد نیز مربو  می منطقه
انند، بیشننتر از منردم شننرکتی بنا خاسننتگاه     بنه ماهشننهر )اکثنرا  خوزسننتانی ر بوشنهری( داشننته   
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(، نسبت به مردم م لنی نگنرع اعتمنادآمیز    ...ای )از تهران، اصفهان، تبریز، شیراز ر  فرامنطقه
اند. از نظر برخی از مردم شرکتی، باید نسبت به ایشار ر ایوام مختلف در ماهشنهر ینک    داشته

یوام دیگر از جملنه اعنراب هسنتند ر    مردم بومی ماهشهر یابل اعتمادتر از ا ،تفکیک یالل شد
احسا  اعتماد به بومینان ماهشنهر در کنل بیشنتر بنوده اسنت. امنا اگنر اینن متریرهنا را کننار            
بگذاریم، به طورکلی اعتماد مردم شرکتی بنه جامعنه م لنی ضنعیف بنوده اسنت. اعتمناد بنه         

 اند. هدرصد اعتماد باتیی داشت 3.٩نهادهای عمومی درلتی نیز پایین بوده ر فقط 

 توزیع فراواني پاسخگویان شركتي بر حسب گرایش به جامعه محلي  .3 جدول

 های سرمایه اجتماعی مؤتفه

 میزا  گرایش

 پایین متوسط باه

7 6 5 ١ ٢ ٣ ٤ 

 اصالً خیلی کم کم تاحای زیاد خیلی زیاد کامالً

 6.6 ١٢.8 ١٩.٣ ٣5.6 ١٣.6 7.8 ٤.٣ ها احساس اعتماد به محلی ١

 ١١.5 ٢٤.٢ ٣٢.١ ٢8.٣ ٢.١ ١.8 ٠ اعتماد به نهادهای دوتتی محلی ٢

 ١5.٣ ١5.8 ٢8.٣ ٢٣.١ ١٢.٣ ٢.٩ ٢.٣ میزا  اعتقادات مشترک با مردم محلی ٣

 ١٠.5 ١٤.٣ ١8.٣ ٣5.١ 7.٩ 8.٣ 5.6 میزا  رضایت از تعام  با مردم محلی ٤

 ٣.٢ ٢١.7 ٢8.٩ ٢6.٣ ١٤.٣ 5.6 ٠ احساس همبستگی با مردم محلی 5

 ٣5.٢ ٣٠.١ ١٣ ١٤.٤ ٣.١ ٤.٢ ٠ میزا  دوستی با مردم محلی 6

 5٢.6 ١٣.6 ١٤.7 ١5.6 ٢.١ ١.٣ ٠.١ احساس تعلق به شهر ماهشهر 7

 ٩٤.5 ٤.٣ ١.٢ ٠ ٠ ٠ ٠ های جمعی در ماهشهر شرکت در فعاتیت 8

 ٩٣.5 6.5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت در انتخابات محلی ماننا شورای شهر ٩

 ٩8.8 ١.٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ انجمن، کانو  و... با مردم محلیعضویت در  ١٠

 7٢.٢ ١7.8٤ ٩.٩6 میانگین ک 

هنای عمنومی ر مشنترک بنرای حفنا ر تندارم        عالره بر اعتماد عمومی، رجود ارزع
 ،د جامعنه اهنا ر احساسناص مشنترک فنرد بنا دیگنر افنر        جامعه ضررری است. داشنتن ارزع 

جمعینت شنرکتی، مینزان اعتقناداص ر احساسناص       . از نظنر دهد میانسمام اجتماعی را نشان 
مشترک آنها با مردم م لی در حد پایینی است. میزان رضایت جمعیت شنرکتی از برخنورد   

تواند گویای انسمام ر ارتبا  گرفتن کارکنان بنا جامعنه م لنی     ر فرهنز مردم ماهشهر می
ه تعامنل اسنت. رضنا،    نشان از پایین بودن رضایت از ن و ٤اما اریام جدرل در ردیف  ،باشد

 گوید: یکی از کارمندان پتررشیمی می
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. پوستی تینره بنا صنورتی    استچهره مردم بومی اینما با جاهای دیگر کشور متفارص »
شنان رجنود    نشان از درد ر رننج رکمبودهنای فراراننی کنه در زنندگی      ،درهم کشیده

ستن زیر درخنت  ماه از سال در آرزری نش ششداشته دارد. در برخورد با آنها فهمیدم 
زنند.  کنند. با صدای بلند ر ع بانیت خاصی حر  می ای چمن س ری می ر رری تکه

انگار مردم غیربنومی بنه آنهنا بدهکارنند ینا ننان خنور سنر سنفره آنهنا هسنتند. ریتنی             
خواهند هر چنه داری   از چشمشان پیداست که می ،فهمند کارمند پتررشیمی هستی می

بنه خندا خنودم هنم از بنودنم در اینمنا        ،تم فریاد بزنماز تو بگیرند. گاهی درست داش
 «.راضی نیستم

کنه احسنا  همبسنتگی ر درسنتی      دهند  منی نشان  ٦ر  ٥های جدرل در سطرهای  داده
پاسخگویان شرکتی با مردم م لی پایین بنوده اسنت. همچننین از گفتنه کارمنند پتررشنیمی       

که میزان تعلنق   دهد میل، نشان جدر ٧ماهشهر ندارد. اعداد سطر  به پیداست که تعلق خاطر
شنده بنر رری سناکنان     خاطر شهری افراد شرکتی بنه ماهشنهر پنایین اسنت. مطالعناص انمنام      

کنه جمعینت صننعتی سناکن بنه       دهند  منی ن شهرها در عسلویه، جم ر خنارگ نشنان    شرکت
هنا هسنتند ر تعلنق خناطری بنه آن ندارنند.        ضرررص کار ممبور به زندگی در اینن شنهرک  

شان در شهر ر دیار پدری است ر نه عسلویه، جم یا خارگ.  برای آنها، زادگاه« حس مکان»
نظر فرهناد   دانند که ررزی از آنما خواهند رفت. به می «سکونتگاه مویتی»آنها این شهرها را 

آتش، یکی از مساللی که شهرهای جدید در ایران با آن رربنه رر هسنتند، نداشنتن هوینت،     
ن شهرها، بنه جنای    گی ساکنان است. بنابراین بسیاری از شرکتتعلق ر رابست ،ریهگی شهری

رر  ر ناتمام در پیرامون شهرهای دیگر هستند )به نقنل از   مثابه ممتم  خوابگاهی بی شهر، به
البته کارکنان خوزستانی ر بوشهری تعلنق شنهری بیشنتری بنه ماهشنهر       (.٥٤: 13٨٩فاضلی، 
های نفتی با رجنود   پایین است. بنابراین شرکت کارکناناما به طورکلی، تعلق شهری دارند، 
کننند، امنا هوینت شنهری      ن شهرها منی  های رفاهی باتیی که برای کارکنان در شرکت هزینه

کارکنان تقویت نشده ر آنها در صورص امکان به شهرهای بزرگ یا منطقنه خنود مهناجرص    
 دانند. نند نمیسال در آن کار ک سیکنند ر خود را متعلق به آن شهری که باید  می

نیز مورد بررسی یرار گرفت. مشنارکت   1عالره بر اعتماد ر انسمام، مشارکت اجتماعی
کار گرفتن مناب  شخ ی برای سهیم شدن در یک ایدام جمعنی اسنت.    اجتماعی به معنای به
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که مردم اعتماد اجتمناعی خنوبی دارنند ر جامعنه نینز بنه ل ناش         دهد میمشارکت بات نشان 
نشانه اعتمناد پنایین، مهینا     ،اعی در رضعیت خوبی است. اما میزان مشارکت کمانسمام اجتم

هنای اجتمناعی    نبودن شرایط مشارکت ر انسمام پایین است. اگر منردم شنرکتی در فعالینت   
ررد. مینزان   بیشتر با مردم این شهر عمین شده ر سرمایه اجتماعی بناتتر منی   ،مشارکت کنند

کنه منردم شنرکتی مشنارکت      دهند  منی نشنان   1٠رل جند  1٠ ر ٩، ٨مشارکت در سطرهای 
مینزان  ، ر اجتماعی فعالی در جامعه م لی ندارند. مشارکت اجتماعی نهادمند نیز تقریبا  صفر

پنایین بنوده اسنت. در سنطر     ... های م لی،کنانون ر اصننا  ر    عرویت ر فعالیت در انممن
هنیچ کنانون، مهسسنه،    انند کنه در    درصد از پاسخگویان شرکتی گفته ٩٤.٥، 3دهم جدرل 

هنا اظهنار کردنند کنه در      انممن یا چیزی شبیه آن عرویت ندارند. البته برخنی در م ناحبه  
 ،ماهشهر، انممنن رکنانونی رجنود نداردکنه عالینق آنهنا را نماینندگی کنند. بنه نظنر آنهنا           

هنای خناص اجتمناعی مثنل      بیشتر مربو  بنه گنرره   ،دنهایی که در ماهشهر رجود دار انممن
هنای کارمنندان ر    ها که عالینق ر ارزع  زندانیان ر بیماران است ر در دیگر زمینه حمایت از
اعنم از   ،ای که شهررندان هیچ انممن دارطلبانهلذا ها را نمایندگی کند رجود ندارد.  خانواده

رجنود نندارد. رضنا در اینن زمیننه      ، م لی ر شرکتی در آن عرو باشند ر رارد تعامل شنوند 
 گوید: می

. شاید از مردم یا حتی خنود  دانممن ر صنف ر کانون کسی توجه نداربه  کسیاینما »
ای هدنن کارم ها چی هسنتند نتنونن جنواب بدنند. منا در بنین خنوِد        کارمندا ب رسین این

منردم عنادی ر کارمنندای شنرکت     به اینکه چه برسه  ،شرکت انممن ر کانون نداریم
 .«بخوان انممن درست کنن

که پایه ایماد اعتماد ر انسمام اجتمناعی اسنت، در    ،ررابطبنابراین به دلیل عدم رجود 
بخش شرکتی ر م لی پیوستگی ندارند ر جامعه مدنی شکل نگرفتنه اسنت. منا بنرای نشنان      
دادن این رضعیت نیاز به بررسی گنرایش منردم م لنی بنه شنرکتی ر کارمنندان پتررشنیمی        

صننعت پتررشنیمی، مینزان     ، میزان اعتماد جامعه م لی به جامعنه شنرکتی ر  ٤. جدرل داریم
انسمام اجتمناعی بنین منردم م لنی بنا منردم شنرکتی ر مشنارکت منردم م لنی در مسنالل            

 ،. اعداد سطرهای جدرل )بر اسا  درصد معتبر(دهد میاجتماعی م لی در ماهشهر را نشان 
کند که  میزان گرایش پاسخگویان م لی به جامعه شرکتی ر کارمندان پتررشیمی را بیان می

ن  گینری هوینت اجتمناعی    اجتمناعی ر عندم شنکل    انسنمام ، نشنان از ضنعف   3ه جدرل مشاب
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 شهری ر جامعه مدنی بین در بخش شرکتی ر م لی است.

 توزیع فراواني پاسخگویان محلي بر حسب گرایش به جامعه شركتي. 4جدول 

 های سرمایه اجتماعی مؤتفه

 میزا  

 پایین متوسط باه

7 6 5 ١ ٢ ٣ ٤ 

 اصالً خیلی کم کم تاحای زیاد خیلی زیاد کامالً

 7.5 ١٢.٣ ٢6.٣ ٣5.١ ١١.٣ 7.5 ٠ احساس اعتماد به کارمناا  پتروشیمی ١

 ١8.٢ ٢8.١ ٣٢.١ ١6.٣ 5.٣ ٠ ٠ احساس اعتماد به صنعت پتروشیمی ٢

 ١5.٢ ١8.١ ٣6 ٢٠ 7.8 ٢.٩ ٠ اعتقادات مشترک با مردم شرکتی ٣

 ١٠.5 ١٤.٣ ١8.٣ ٣5.١ ١٣.5 8.٣ ٠ رضایت از تعام  با مردم شرکتی ٤

 ٣.٢ ٢6.5 ٣٤.١ ١7.8 ١٤.٣ ٤.١ ٠ احساس همبستگی با کارمناا  پتروشیمی 5

 ٤٤ ٣٠.٢ ١١.7 6.8 7.٣ ٠ ٠ میزا  دوستی با مردم شرکتی 6

 ٣٠.٢ ٤٢.6 ١٢.٣ ١٢.6 ٢.٣ ٠ ٠ میزا  کمک و همیاری به مردم شرکتی 7

 ٩6.٤ ٣.6  ٠ ٠ ٠ ٠ شرکتیهای جمعی با مردم  شرکت در فعاتیت 8

 ١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عضویت در انجمن، کانو ، و... با مردم شرکتی ٩

١٠ 
رأی به افراد شرکتی در شورای شهر در صورت 

 نامزدی
٠ ٠ 6.١ ٢٠.٩ ٢١.٣ ٣5.٣ ٣6.٢ 

 7٤.٤١ ١6.5 ٩.٠٩ میانگین ک 

هنا   پاسخگویان در م ناحبه احسا  اعتماد به کارمندان پتررشیمی پایین است. البته برخی از 
با اینن افنراد ندارنند ر آنهنا را      یاند که به طورکلی هیچ ارتبا  مدرام ر مشخ  توضیح داده
نه به اینن   ،کنند ر به همین دلیل عدم اعتماد یا اعتماد پایین به آنها ها درک می همچون غریبه

دانند، بلکنه بنه اینن دلینل اسنت کنه اساسنا  آنهنا را          دلیل است که آنها را غیریابل اعتماد می
 شناسند: نمی

توانم نظر بدم. اما خب من بنه کسنی    نمی ،ام در مورد کسانی که به آنها ارتبا  نداشته»
سنند  شنا کنم. یعنی همنه ریتنی کسنی رر نمنی     شناسم هم به راحتی اعتماد نمی که نمی

 «.شان ارتباطی نداریم های کنند. ما با کارمندان پتررشیمی ر خانواده بهش اعتماد نمی

است. غریبنه،  « غریبه» ا های آنها با مردم م لی، نسبت ها ر خانواده رابطه کارکنان شرکت
ررد،  آیند ر فنردا منی    چه در ذهنیت اهالی ر چه در عالم رایعیت، فردی نیست که امررز می

رغم تثکیندی کنه خنود ار ر اهنالی بنر غریبنه بنودنش         بهاست که امررز آمده ر بلکه فردی 
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تنرین صنورص از    (. مهناجرص، ینوی  ٨٥: 13٩٥خنواه،   دارند، فردا نیز خواهند مانند )رمرنان  
نفتی صد   یرضعیت غریبگی است که در مورد مهاجران صنعتی ساکن در شرکت شهرها

هنا بنا    ارکننان شنرکت نفنت ر خنانواده    کند. یکی از عوامل تشدید رضنعیت غریبگنی ک   می
هنای   جامعه م لی، سیاست اسکان آنها بنوده اسنت کنه از ابتندا در داخنل دیوارهنا ر فننس       

هنای سنکونتی    شهرک تثسیساند. پس از  شهرک ر به درر از جامعه م لی اسکان داده شده
ت تنوان مشناهده کنرد، رضنعی     ر رررد مهاجران غیربومی ر غیرخودی به منطقنه، آنچنه منی   

ننو   از غریبه بودن مهاجران یا جمعیت شرکتی در مکان جدید است. چنانکه اینن غریبگنی   
رضنعیت منردم شنرکتی    «. این عزیزان مهمانان ما هستند»گفتار جامعه م لی مشخ  است: 

ای ر  زن )کسنی کنه رارد منطقنه    ها، رضعیت غریبه است که با تعرینف پرسنه   ساکن شهرک
د ر در نن کن هنا را آغناز منی    د( زندگی موینت در شنهرک  کن پس از مدتی مکان را ترک می

د رفنت. از همنین ررسنت    نن که ررزی خواههستند ای  تعریف جامعه م لی، مهمان ناخوانده
های گوناگون کالمنی ر رفتناری درگاننه در مینان جمعینت       که همواره شاهد رراد صورص
ای  در آن راین   جوار با شنهرها ر ررسنتاهایی هسنتیم کنه صنن      شهرکی ر بومی در مناطق هم

طنر  فننس،    طنر  فننس ن آن    هنا، اینن   هنا ن شنهری    همچون شنهرکی « هایی درگانه» ؛است
ها، مندار    ها ر م لی بیمارستان ر امکاناص رفاهی ر... شهرک ر شهر، خودرر پاتیشگاهی

ای مبتننی بنر غریبگنی ر     ها درگانه دیگر که الگنوی رفتناری رینهه    ها ر ده ها ر بومی شهرک
)پیشین(. این رضعیت غریبگی ر درری ر  دهد میر با اجتماعی م لی را تشکیل فاصله مهاج

ننه اینکنه منردم م لنی از منردم       دهند  منی فاصله اجتماعی است که حس اعتمناد را کناهش   
اعتمادی آنها شده باشد. عالره بر احسنا    شرکتی آسیب مستقیمی دیده باشند که باعث بی

هنای پتررشنیمی ر رضنایت از     صننعت ر شنرکت   اعتماد بنه کارمنندان شنرکتی، اعتمناد بنه     
عملکرد آن نیز بسیار پایین بوده است. عالره بر اعتماد، پننج مهلفنه انسنمام اجتمناعی یعننی      
اعتقاداص مشترک با مردم شرکتی، رضایت از تعامل با مردم شرکتی، احسا  همبسنتگی بنا   

همیاری مردم م لی با کارمندان پتررشیمی، میزان درستی با مردم شرکتی ر میزان کمک ر 
شرکتی نیز ضعیف بوده است ر نشان از فاصله اجتمناعی ر عندم گنرایش مثبنت بنین منردم       

. مینزان درسنتی ر معاشنرص بنا جامعنه شنرکتی نینز        داردم لی نسبت به مردم شرکتی بنوده  
تواند نشانی از انسمام اجتماعی باشد اما ارتبا  درستانه ر پایداری در بین مردم م لنی ر   می
ردم شرکتی رجود ندارد یا اینکه در سنطح بسنیاری نناچیزی اسنت. در منورد گنرایش بنه        م

هنر سنه مهلفنه    ها  در نظرسنمیشود.  مشارکت با مردم شرکتی نیز رضعیت مشابهی دیده می
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بنا منردم    ...های جمعی بنا منردم شنرکتی، عرنویت در انممن،کنانون ر       شرکت در فعالیت
رای شهر بسیار پنایین بنوده اسنت. مینزان اعتمناد بنین       شرکتی ر رأی به افراد شرکتی در شو

های پتررشیمی نیز پایین بوده اسنت. م ناحبه بنا مندیران م لنی ر       نهادهای م لی ر شرکت
ارتبنا    ،. بنه طنورکلی  دارد اعتمادی بین آنها نشان از نوعی بینیز مدیران صنعت پتررشیمی 

ر تقابنل فیزیکنی ینا زبنانی      .بین جامعه م لی ر جامعه شرکتی در حدی بسیار ضعیف اسنت 
ها به شدص تقابلی اسنت.   بین مردم م لی ر شرکتی رجود ندارد. اما ذهنیت یآشکار ر زیاد

شان به طور ضمنی خنود برتربیننی دارنند ر منردم م لنی از تبعنی         های کارکنان ر خانواده
ننی )در  شود، هنم از جنبنه عی   ن ص بت میآند. بنابراین درگانگی که از هست آشکار ناراضی

یالب عدم ارتبا  ر مشارکت( ر هم ذهنی )عدم اعتمناد ر فاصنله ذهننی ر احسنا  تبعنی       
 ر...( بوده است.

 گيری نتيجهبندی و  جمع

درگانگی ر ضعف اعتماد ر انسمام ر مشارکت اجتماعی بین در بخش م لی ر شنرکتی در  
 ،ن شنرکتی  ل م لیماهشهر ناشی از چیست؟ مقاماص مذهبی ر فرهنگی ماهشهر معتقدند تقاب

بنررز ننوعی شنکا      ،ای کنه مهنم اسنت    لهئتقابلی فرهنگی ر در سبک زندگی است ر مسن 
کنننده   فرهنگی نامناسب بین در بخش م لی ر شرکتی است. در رای  آنها به نقش دگرگون

کنند که همنان نقنش    رارد شرکتی اشاره می ها ر فرهنز م لی از سوی مهاجران تازه ارزع
، طنی  راضنی کنردن مقامناص منذهبی ر فرهنگنی شنهر      ت پتررشیمی برای غریبه است. صنع

همچننین   است.های گذشته ایدام به مسمدسازی کرده ر در مناسباص مذهبی فعال بوده  سال
برگنزاری مراسنم منذهبی بنه     ر در در ساختن م الی شهر، بخشی از بودجه را تقبنل کنرده   

معارننت   ،م داشته است. در این راستانقش مستقی ،های مختلف در زمینه ترریج دینی مناسبت
اجتماعی شرکت عملیاص غیرصنعتی صنای  پتررشیمی، ساتنه به نهادهنای م لنی   ن فرهنگی  
اجتمناعی شنرکت عملیناص    ن کنند )م ناحبه بنا معنارن فرهنگنی        هنای مختلفنی منی    کمنک 

هنای  فرهنگنی بنه اشناعه رفتار   متولینان  هنای   غیرصنعتی صنای  پتررشیمی(. اما جدا از بدبینی
از  جزبه کرده ر پولدار شرکتی، مردم عادی  های ت  یل غربی در ماهشهر از طر  خانواده

چنندانی در منورد   « هنرا  اخالینی  »های اجتمناعی دارنند،    هایی که به دلیل تبعی  ناراحتی
انند. حتنی بنه نظنر اهنالی ماهشنهر،کنار هنم         سبک زندگی کارکنان پتررشیمی ابراز نکنرده 

داشنته اسنت.   « اخال  شهررندی»مردم ماهشهر ایر مثبتی بر رشد ر تی یرارگرفتن مردم شرک
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اهمینت   کننند را منردم عنادی بنی     بنابراین تراد فرهنگی که مدیران شهری به آن اشناره منی  
 شمارند.  می

 -دهنند کنه دلینل عمنده درگنانگی ننه فرهنگنی بلکنه ایت نادی          های ما نشان منی  داده
، مان  از رشند انسنمام اجتمناعی ر    «1رابری اجتماعیعدالتی ر ناب احسا  بی»اجتماعی است. 

های م  ور یومی ر زبنانی ر م لنی را تقوینت     شود ر هویت هویت مبتنی بر شهررندی می
کند که به زینان همبسنتگی ر مشنارکت ر همکناری عمنومی اسنت کنه جامعنه شنهری           می

ایت نادی ر   ماهشهر به آن نیاز دارد. این درگانگی ر عدم انسنمام اجتمناعی نتیمنه شنکا     
ب بنوده اسنت تنا ینک جامعنه      سن های نامناسنب ر عندم رجنود نهادهنای م لنی منا      سیاست

شهررندی با اعتماد اجتماعی عمومی ر انسنمام دررننی بسنازد. تفنارص شندید در امکانناص       
های مختلف جامعه که شکا  ر نابرابری را ریم زده ر احسنا  تبعنی  ر    رفاهی بین گرره

باعنث ضنعف    ،کنند  ها ر ایشار پنایین دسنت جامعنه تقوینت منی      م ررمیت را در بین گرره
ضعف سرمایه اجتمناعی ر   ،گیری جامعه درگانه است. به طورکلی انسمام اجتماعی ر شکل

گرایاننه   های رفاهی خاص جامعه مدنی در ماهشهر نتیمه ناکارامدی سازمانی م لی، سیاست
عندالتی اسنت. عندم     ننابرابری ر بنی  نشینی بات، ننابرابری ر احسنا     پتررشیمی، فقر ر حاشیه

از نینز  هنای حماینت اجتمناعی     های دارطلبانه ر ضعف شنبکه  رجود نهادهای مدنی ر انممن
 تنثییر ها، بر رری فاصله اجتمناعی منردم م لنی رشنرکتی      دیگر عواملی بوده که در م احبه

 داشته است.
گزیننی ر تبعنی  ر برتربیننی     سنز بنای اسکان مردم شرکتی از ابتدا مبتنی بر جندایی 

ن شرکتی رجود نداشته است. بنه   گیری هویت ترکیبی م لی ای برای شکل بوده ر هیچ نظریه
ن اجتماعی به درپارگی اجتمناعی ر فرهنگنی ر جلنوگیری     تر، درگانگی فرایی عبارص ساده

 اجتماعی ر جامعه مدنی بین جمعینت شنرکتی ر م لنی تبندیل شنده     انسمام از امکان ایماد 
ن شرکتی ر ضعف سرمایه اجتمناعی   توان نتیمه گرفت که درپارگی م لی است. بنابراین می

ن شرکتی در ماهشهر یکی از پیامدهای منفی نابرابری فرایی ر اجتمناعی یعننی همنان     م لی
 شهر درگانه است.  

عالره بر اینکه تفارص در امکاناص ر احسا  تبعی  باعث فاصله اجتماعی شده است، 
شندص   کانی نیز فاصله اجتماعی را تقویت کرده است. توزی  فرایی ر جررافیایی بنه فاصله م

                                                                                                                                        
1. Social Inequality 
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نابرابر امکاناص ر خدماص باعث احسا  تبعی  شدید بین اهالی م لی شده ر فاصله مکانی 
 ها را تشدید کرده است. دارری نیز فاصله اجتماعی ر پیش

در شننهرها ایننر بننر کمیننت ر کیفیننت ررابننط اجتمنناعی ر فرهنگننی   1«فرننای شننهری»
گذارد. زمانی که سیاست شهری مبتنی بر درپاره کنردن ر ننابرابر کنردن فرنای شنهری       می

گینرد ر   باشد ر نابرابری اجتماعی در فرای شهری متمسد شود، ررابط اجتماعی شکل نمی
در مندیریت شنهری   لنذا  یابند.   ر اعتماد اجتماعی کاهش منی شود  میانزرای اجتماعی بیشتر 

هنر  بایند  پذیر باشند،   اید مبتنی بر افزایش فراهای عمومی در شهرهای مهاجربعین حال که 
اجتمناعی   هنای  ر تقسیم آن بر اسا  یشربندیخ وصی سمت کاهش فراهای  چه بیشتر به
سنازی ر مننزری کنردن کارکننان از منردم م لنی،        . با توجه به رریکرد شنهرک یدم بردارد

پتررشیمی تنوجهی بنه سنرمایه اجتمناعی بنرای      های نفتی ر  توان نتیمه گرفت که شرکت می
شنهری بندرن    -انند. سیاسنت شنرکت    در ماهشهر نداشته شان های اسکان کارکنان ر خانواده

توجه به ابعاد اجتماعی ر فرهنگی آن، باعث شده است نه تنها میزان ادغام کارکننان مهناجر   
رری کناری کمتنری نینز     بلکه تعلق شهری نداشته ر بهنره  ،ماهشهر بسیار اندک باشدبا مردم 

داشته باشند. بنابراین نه تنها جامعنه م لنی بلکنه جامعنه شنرکتی نینز از انسنمام اجتمناعی ر         
هنای   حیاص ر مدنیت شهری به درر است. این رضعیت غیراجتماعی به همراه دیگنر سیاسنت  

هنم در جامعنه م لنی ر     ،گیری نارضایتی اجتماعی کننده، موجب شکل غیراصولی ر درپاره
ن شنرکتی ر عندم    های درگانه ساز م لنی  جامعه شرکتی شده است. یعنی این سیاستدر هم 

تثکید بر توسعه اجتماعی م لی، نه تنها به افزایش نارضایتی جامعه م لی انمامینده بلکنه بنه    
مندی ر کیفیت زنندگی جامعنه شنرکتی نینز دسنت نیافتنه        هد  خود یعنی افزایش رضایت
تی رابسته به توسعه جامعه م لنی اسنت. بنه زبنان دیگنر،      است. افزایش رضایت جامعه شرک

افزایش رضایت منردم شنرکتی، در صنورتی پایندار اسنت کنه بنر مبننای افنزایش خندماص           
شنهر،   -خ وصی به کارکنان نباشد بلکه مبتنی بر توسعه م لی باشند تنا عنالره بنر شنرکت     

کارکننان ر دادن   یسازدرلت باید سیاست جدالذا کلیت شهری ر مردم م لی توسعه یابند. 
سیاست توسعه شهرهای موجود ر اجتماعاص م لی کنند.  تبدیل به خدماص صر  به آنها را 

، بایند زنندگی جامعنه م لنی ر     اسنت در رای  اگر هد  بهتر کردن زندگی جامعه شرکتی 
توسنعه  »شرکتی را در یک کلیت دید ر کل آن را توسعه داد. بنابراین سیاست باید مبتنی بر 

                                                                                                                                        
1. Urban Space 
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ماننده ر   ای شنرکت ن شنهرها در مینان جوامن  م لنی عقنب        شد ر نه توسعه جزینره با «م لی
یافته زندگی کننند   ای توسعه ررد که در جامعه ناراضی. رضایت جامعه شرکتی زمانی بات می

ای ناراضی. بننابراین سیاسنت جدیند بایند شهرسنازی       های منزری در دل جامعه ر نه شهرک
سنازی بنه    اشند. یعننی تریینر سیاسنت اسنکان از شنهرک      ب «توسعه اجتماعی م لنی »مبتنی بر 

اسکان کارکنان در شهرهای موجود در راستای ادغام آنها بنا اجتماعناص م لنی ر توسنعه ر     
ها ر امکانناص اینن شنهرها جهنت بهبنود کیفینت زنندگی منردم بنومی ر           تقویت زیرساخت

  شهررندان شاغل در سازمان نفت.
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