زير پوست شهر ،بدون روتوش

آخر دنيا؛ فاجعه ى حاشيه نشينى در ايران

تنظيم :مريم ناصحى

روز به روز بيش تر مى شوند .ديگر نه فقط
در حاشيه ى كﻼن شهرها ،كه حتا در كنار
شهرهاى كوچك در خوزستان ،خراسان،
اصفهان و ...نيز ديده مى شوند .عين قارچ
از زمين مى رويند؛ حاشيه نشين هاى كنار
شهرها؛ حاشيه نشين هايى با انبوه مردمانى
خسته ،نااميد ،دل سرد ،عاصى ،با خيل
مردمانى بيكار و دست و پا بسته در دايره ى
فقر؛ با زنانى محنت زده ،كه زندگى بر آن ها
نخنديده است؛ با كودكانى بى رنگ و بى
لبخند ،كه در فقدان حداقلى از امكانات
رفاهى و آموزشى و بهداشتى ،روى آرامش
و آسايش نمى بينند ،لذت نمى برند ،و بزرگ
نشده ،پير مى شوند؛ آخر دنيا كجاست؟!
چگونه جايى است؟! مردمانش چطور
زندگى مى كنند؟! مى خواهيد بدانيد؟! كافى
است به يكى از اين حاشيه نشين ها برويد!
آخر دنيا را خواهيد ديد!

يك تاريخچه ى كوتاه
حاشيه نشينى در ايران را به سه دوره ى
تاريخى تقسيم مى كنند :دوره ى اول
مربوط به قبل از اصﻼحات ارضى است،
كه مهاجرت از روستاها به شهرها ،هر
چند به كُندى ،آغاز مى شود؛ دوره ى دوم
از اوايل دهه ى چهل ،با اصﻼحات ارضى
و دگرگون شدن نظام سنتى روستاها شكل
مى گيرد .در اين دوره ،جمعيت انبوهى از
روستاييان ،آن ها كه از زمين هاى كوچك
خود كنده مى شوند ،براى يافتن كار و امرار
معاش به سوى شهرهاى بزرگ ،و عمدتا
تهران ،سرازير مى شوند و در حاشيه ى
شهرها سُ كنى مى گزينند؛ دوره ى سـوم ،كه
»دوره ى انفجارى« نام گرفته است ،از اواخر
سال  ١٣٤٩آغاز شده و تا اواخر سال ١٣٥٦
و اوايل سال  ١٣٥٧ادامه مى يابد .در اين
دوره ،نه تنها هجوم روستاييان به شهرهاى
بزرگ هم چنان تداوم دارد ،بلكه در درون
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شهرها نيز مهاجرت گسترده ى خانوده هاى
كارگرى و فرودستان جامعه از درون شهرها
به حاشيه ى شهرها شكل مى گيرد.
اما به طور مشخص تر ،سابقه ى پيدايش
حاشيه نشينى در تهران ،بنا به پاره اى
شواهد ،به سال  ١٣١١برمى گردد .پس از
سال هاى  ،١٣٣٢پديده ى حاشيه نشينى به
شكل جدى مطرح شد .نخستين اجتماع
حاشيه نشين ها را گودهاى جنوب شهر
تهران تشكيل مى دادند ،كه بنا به آمارها تا
شهريور  ١٣٥٩نزديك به  ١٠٤٥٠خانوار
جمعيت داشتند .قديمى ترين اجتماع حاشيه
نشين» ،حلب شهر« است كه در سال ١٣٣٥
تاسيس شد.
رشد حاشيه نشينى در دهه هاى چهل و
پنجاه ابتدا از تهران شروع شد و نخستين
اجتماعات حاشيه نشين در جنوب شهر
تهران اسكان پيدا كردند .افزايش درآمد
حاصل از نفت ،گسترش تاسيسات شهرى و
شبكه هاى ارتباطى ،و امكان اشتغال ،موجب
رونق شهرها و ايجاد جاذبه هاى شهرى
شد و از سوى ديگر اصﻼحات ارضى و
مكانيزاسيون ،دافعه هاى روستايى را تشديد
كرد .يك بررسى گسترده ،كه در سال ١٣٥١
توسط »موسسه ى مطالعات و تحقيقات
اجتماعى دانش گاه تهران انجام گرفت،
مشخص مى كند كه  ٩١درصد از سرپرستان
خانواده هاى حاشيه نشين در تهران از
روستاها مهاجرت كرده اند ٧٢ .درصد
آنان قبﻼ دهقان و  ٥٩درصد خُ رده مالك
بوده اند .از آن سال ها تاكنون ،حاشيه نشينى
به سرعت و در ابعادى گسترده رشد كرده
است ،به طورى كه چندى پيش نريمان
مصطفايى ،مدير كُل دفتر توان مندسازى
و سامان دهى سكونت گاه هاى غيررسمى
كشور ،از وجود جمعيت يازده ميليونى
حاشيه نشين خبر داد .هم چنين اسماعيل
زيارتى ،سرپرست دفتر برنامه ريزى و
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مديريت توسعه ى روستايى ،جمعيت
حاشيه نشينان ايران را به ميزان ده درصد
جمعيت شهرى كشور اعﻼم كرد.
بخشى از اين حاشيه نشين ها در قالب
حلبى آبادها و بخشى به شكل شهرك هاى
آلونكى ايجاد شده اند .بزرگ ترين اين
محﻼت يا شهرك ها در جنوب تهران واقع
شده است .در جنوب منطقه ى شانزده ،تكه
زمين باير بزرگى قرار داشت ،كه از شمال
به خيابان شهيد سيدجمشيد و پانزده مترى
بعثت ،از جنوب به خيابان چرم سازى ،از
شرق به مسيل فيروزآبادى و از غرب به
خيابان جوان مرد قصاب محدود مى شد .در
اين بخش ،دو شهرك و يك ساختمان ادارى
متعلق به يك كوره پزخانه متروك قرار
داشت .در اطراف اين ساختمان ،شيرهاى
آب وجود داشت كه تا سال  ١٣٦٥نيز نياز
حاشيه نشينان منطقه را برطرف مى كرد؛ اما
به علت پرداخت نشدن قبض هاى آب ،كه
در آن سال به  ٣٧هزار تومان رسيده بود،
شيرهاى آب خشكيده شد و ساكنين منطقه
به اجبار آب مصرفى خود را از شهرك هاى
هم جوار تامين مى كردند .اولين گروهى كه
در اطراف اين ساختمان اقامت كردند ،و
به اصطﻼح تهرانى شدند ،كارگران كوره
پزخانه ها بودند؛ كارگرانى كه در نزديكى
محل كار خود به دنبال سرپناهى براى
زندگى مى گشتند .در كنار اين شهرك ،دو
شهرك ديگر به نام شهيد عراقى و مطهرى
وجود داشت ،كه خصوصيات اجتماع
آلونك نشين ها را داشتند .در شهرك عراقى
جمعا حدود  ٢٧٥خانوار در اين زمان به
سر مى بردند ،كه سابقه ى سكونت برخى
از آن ها در اين شهرك حتا به بيست سال
مى رسيد .شهرك مطهرى نيز در سال هاى
ابتدايى دهه ى سى بنا شده بود .ار اين گونه
شهرك ها ،هم چنين مى توان به شهركى در
منطقه ى ده شهردارى تهران اشاره كرد ،كه
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در واقع ،از جمعيت نزديك به سه ميليون
نفرى اين شهر ،بيش از يك ميليون نفر آن
حاشيه نشين هستند .حسن موسوى چلك،
رييس انجمن مددكاران ايران ،چندى پيش
اظهار كرده بود:

سابقه ى پيدايش آن به سال هاى ١٣٢٥
شمسى مى رسد .بنا به آمارهاى جمعيتى
در سال  ،١٣٦٦جمعا  ٢٠٩خانوار در اين
شهرك زندگى مى كردند.
به نوشته ى آصف بيات ،تا پايان سال
 ١٣٥٩حداقل يك ميليون نفر در حاشيه ى
شهر تهران زندگى مىكردند .وى در كتاب
تحقيقى خود» ،سياستهاى خيابانى« ،با
اشاره به آمار سرشمارى تهران در سال
 ٥٩تاكيد مىكند ،كه اگر سكونت گاههاى
خودسرانه ى ايجاد شده در مناطق ورامين،
قرچك و شهريار را هم اضافه كنيم ،تقريبا
 ١٥درصد جمعيت تهران در آن سالها
حاشيه نشين بودند و در مناطقى چون
حلبى آبادها و زورآبادها ،كه تا اواخر
دهه ى شصت نيز بعضا وجود داشتند،
زندگى مىكردند.
هم اكنون نيز بنا به گزارشات ،در شهر تهران
شهركهاى متعددى در منطقه ى شانزده و
مناطق حاشيهاى در پاك دشت ،قيامدشت،
احمدآباد ،حسن آباد ،خليج ،بادامك و
رامينك وجود دارد و جمعيت ساكن در
آن ها روز به روز افزايش مىيابد .امروزه،
زاهدان ،مشهد ،اردبيل ،سنندج ،همدان،
يزد ،خرم آباد ،قصر شيرين ،زنجان ،تبريز
و كرج و بيش از چهل شهر ديگر ايران
جزو شهرهايى شدهاند ،كه حاشيه نشينان
آن ها به طور مداوم در حال افزايش است.
بر اساس سرشمارى سال  ،١٣٧٥حدود يك
پنجم جمعيت منطقه ى كﻼن شهرى تهران
در شهرك هاى حاشيه اى با ساخت و ساز
غيرمجاز و غيرمتعارف سكونت يافته اند؛
جمعيتى كه با گذشت زمان ،روند تصاعدى
در پيش گرفته است .اين جمعيت انبوه به
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طور عمده در حاشيه ى استان تهران ،شهر
تهران ،كرج ،تبريز ،مشهد ،اردبيل ،سنندج،
همدان و زاهدان زندگى مى كنند .البته
در حاشيه شهرهاى ديگرى از كشور نيز
حاشيه نشينان وجود دارند ،ولى حضور
آن ها در اطراف اين چند شهر ،پُر رنگ تر
و قابل توجه تر است.
در ايران تحت حاكميت جمهورى اسﻼمى،
عموما آمارهاى دقيقى در مورد پديده هايى
چون بيكاران ،كودكان كــار ،جمعيت
حاشيه نشين و ...وجود ندارد ،اما اگر
گفته هاى چندى پيش محمدباقر قاليباف،
شهردار تهران ،را مﻼك قرار دهيم كه ٢٥
تا  ٣٠درصد جمعيت تهران را حاشيه نشين
قلمداد كرده بود ،پس با توجه به جمعيت
 ٨,٥ميليونى تهران به نظر مى رسد بيش از
دو ميليون نفر حاشيه نشين فقط در اطراف
تهران وجود داشته باشد .نهاد شهردارى
تهران نيز چندى پيش درباره ى رشد ٤,٧
درصدى جمعيت حاشيه ى تهران ،در كنار
رشد  ١,٣درصدى جمعيت خود تهران،
هشدار داده بود .عمده ى حاشيه نشينان
تهرانى ،آن طور كه گفته مى شود ،در
شهرك ها يا محﻼت دروازه غار ،لب خط،
اوراق چى ها ،خاك سفيد و دره ى فرح زاد
ساكن هستند.
از تهران كه بگذريم ،يكى از شهرهايى كه
حاشيه نشينى در آن به سرعت رشد يافته
و به وخامت گراييده ،كﻼن شهر مشهد
است؛ مشهدى كه بزرگ ترين كﻼن شهر
مذهبى جهان است و دومين كﻼن شهر
ايران نيز به شمار مى رود .گزارشات متعدد
نشان مى دهد ،كه به ازاى هر سه نفر يك
نفر حاشيه نشين در مشهد وجود دارد! و
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تبريز نيز به دليل وجــود بسيارى از
كارخانجات صنعتى و هم چنين وجود
بيش از  ٦٠٠شركت قطعه ساز در آن ،يكى
از مهم ترين شهرهاى مهاجرپذير ايران با
چندين محله ى حاشيه نشين است .چندى
پيش شهردارى تبريز اعﻼم كرد ،كه از
جمعيت  ١,٥ميليون نفرى اين شهر ،حدود
 ٤٥٠هزار نفر حاشيه نشين هستند .در واقع،
يك سوم جمعيت تبريز ،مانند مشهد ،محل
اسكان حاشيه نشينان است.
پاره اى برآوردها نشان مى دهد ،كه از
جمعيت دو ميليون نفرى اصفهان نيز قريب
به  ٤٠٠هزار نفر حاشيه نشين هستند .يك
پديده ى جديد در محﻼت حاشيه نشين
اصفهان ،حضور مهاجران سورى و عراقى
است ،كه به ويژه در منطقه ى »حصه« ى
اصفهان سُ كنى داده شده اند .يكى از
معضﻼت مهم در اين منطقه ،وجود كودكان
بى هويت است .يار احمدى ،مسئول بسيج
خواهران »حصه« در گفت وگو با »مهر« به
شناسايى يك هزار و صد كودك بى هويت
در اين منطقه اشاره مى كند و مى گويد:
حضور مهاجران سورى و عراقى ،متاسفانه،
به تنش هايى ميان آن ها با ساكنين ايرانى
اين منطقه دامن زده است .بر اساس گزارش
ميدانى يكى از خبرگزارى ها از منطقه ى
»حصه« ،ساكنان اين منطقه از حضور
مهاجران در اين منطقه عاصى هستند و
مى گويند اين مهاجران ،جرم و فساد را
در اين منطقه افزايش داده اند و امنيت
موجود در حصه ى اصفهان را به زير صفر
رسانده اند!
جمعيت حاشيه نشين همدان نيز با شيب
قابل توجهى در حال افزايش است .در
سال  ٨٥جمعيت حاشيه نشين همدان در
حدود  ١٠١هزار نفر بود ،اما اكنون بنا
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به گفته ى حميدرضا طبى مسرور ،معاون
برنامه ريزى و عمرانى فرمان دارى همدان،
اين ميزان به  ٢٠٠هزار نفر رسيده است.
رضا ميرزايى ،عضو شوراى شهر همدان،
جمعيت حاشيه نشين همدان را يك چهارم
كُل جمعيت همدان دانسته و گفته است:

در مجموع ،و بنا به آمارهاى متفاوت ،ميان
هشت تا هجده ميليون نفر در ايران در
حاشيه ى شهرها زندگى مىكنند .به قول
رئيس انجمن مددكاران ايران ،و معاون
توسعه ى روستايى رياست جمهورى ،در
خبرگزارى »فارس« ،هفتم اسفند  ١٣٩٣و
»ايسنا« ،بيست و نهم تير ١٣٩٤؛ هشت تا
ده ميليون؛ به گفته ى معاون امور اجتماعى
سازمان بهزيستى ،در »ايرنا« بيست و
چهارم دى  ،١٣٩٣پانزده ميليون؛ و بنا به
گفت ى مديركُل اجتماعى وزير كشور ،در
خبرگزارى »مهر« ،سى و يكم مرداد ،١٣٩٤
هجده ميليون حاشيه نشين در ايران وجود
دارند .مدير كُل پيش گيرى هاى وضعى
معاونت اجتماعى قوه ى قضائيه ،نيز در
بيست و چهارم مرداد  ٩٤اعﻼم كرده
است ،كه:

آمارهايى ،كه هرچند متفاوت و متناقض
هستند ،اما از اهميت حاشيه نشينى و
وخامت و شوربختى وضعيت جمعيت انبوه
حاشيه نشينان حكايت دارند.
دليل روشن است .بر اساس آخرين گزارش
منتشر شده از سوى بانك مركزى ،تابستان
امسال ،افزايش نرخ تورم به نفع  ٢٠درصد
از جامعه با درآمد بيش تر عمل كرده و
عﻼوه بر اين ،افزايش نرخ بيكارى نيز
به افزايش نابرابرى درآمدى منجر شده،
به گونهاى كه با افزايش بيكارى ،درآمد
متعلق به گروه كم درآمد جامعه به گروه
پُر درآمد انتقال يافته است .به گزارش اين
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تحقيق ،عدم وجود فرصتهاى مناسب
براى عرضه ى نيروى كار ،تاثير به سزايى در
كشاندن افراد به ورطه ى فقر و محروميت
و گسترش نابرابرى داشته است .نشريه ى
رسمى وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز
در تير ماه امسال اعﻼم كرده بود:

به اين ترتيب ،با احتساب دو و نيم تا
سه ميليون تومان خط فقر ،در خوش
بينانه ترين حالت ،تقريبا تمامى جمعيت
كارگرى كشور كه حقوق ماهانهاش يك
پنجم اين ميزان است ،حتا از خط فقر نيز
پايينتر ارزيابى مىشوند و چاره اى جز
حاشيه نشينى ندارند.
به گزارش روزنامه ى »شهروند« ،چاپ
تهران ،حاشيه نشينان در شش سال پيش
نه ميليون نفر بودند و حاﻻ پانزده ميليون
نفرند .اين آمار بر اساس مطالعاتى كه
دربــاره ى حاشيه نشينى  ٧٧شهر كشور
انجام شده ،گزارش شده است .به طور
ريزتر ،بر اساس آمار رسمى دولتى ،در
كشور ده ميليون و  ١٠٠هزار نفر حاشيه
نشين و چهار ميليون و  ٤٠٠هزار نفر نيز
در شهرهاى بين  ٢٠تا  ٥٠هزار نفر در
حاشيه ى شهرها زندگى مى كنند ،كه در
مجموع در حدود پانزده ميليون جمعيت
را به خود اختصاص مىدهد» .سازمان
جهانى برنامه ى توسعه ى انسانى سازمان
ملل« نيز در گزارش ساﻻنه ى خود به آمار
 ٢٥درصدى زندگى زاغه نشينان در ايران
اشاره دارد .پيش از اين نيز محمد سعيد
ايزدى ،معاون وزير راه و شهرسازى و
مديرعامل شركت عمران و به سازى شهرى
كشور ،از حضور بيست ميليون ايرانى در
سكونت گاههاى غير رسمى خبر داده و
گفته بود:
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در شرايطى كه اقتصاد سرمايه دارى در
بحرانى عميق و گسترده غوطه مى خورد،
هزينه هاى زندگى به گونه ى سرسام آورى
افزايش مى يابد ،هزاران كارخانه و كارگاه
ورشكسته و تعطيل شده اند ،ميليون ها
كارگر بيكار و در دايره ى فقر و فﻼكت
گرفتار آمده اند ،و آن ها كه كار مى كنند نيز
از عهده ى مخارج يك زندگى ساده و بخور
و نمير برنمى آيند ،ديگر حتا اجاره نشينى
در محﻼت پايين شهرهاى بزرگ نيز ممكن
نيست ،پس خانواده هاى كارگرى به ناچار
از شهرها دور مى شوند ،هر چه دورتر
بهتر ،به اين خاطر كه ارزان تر است ،حتا
اگر حاشيه نشينى باشد ،آب و برق نباشد،
بهداشت و آموزش نباشد .و بدين ترتيب
است ،كه حاشيه نشينى روز به روز از رونق
بيش ترى هم برخوردار مى شود!
تعريف حاشيه نشينى
اصطﻼح حاشيه نشينى ،زاغه نشينى ،آلونك
نشينى يا ...به محﻼت فقيرنشينى اطﻼق
مىشود ،كه در اطراف شهرهاى بزرگ
به وجود آمده و ساكنين آن ها عمدتا به
دليل فقر ناشى از بيكارى يا درآمدهاى
به شدت نازل نتوانسته اند جذب نظام
اقتصادى -اجتماعى مسلط شده و از
امكانات و خدمات موجود شهرى استفاده
نمايند .طبق آمارهاى رسمى ،از هفت
ميليارد جمعيت كُره ى زمين ،يك ميليارد
آن حاشيه نشين هستند .اين جمعيت٥٠ ،
درصد جمعيت شهرى كشورهاى در حال
توسعه را تشكيل مى دهند .در بعضى از
شهرها ،اين نسبت حتا تا هشتاد درصد
نيز افزايش مى يابد .با رشد سرمايه دارى،
توسعه ى شهرى و افزايش جمعيت
شهرهاى مسلط و بزرگ در اين كشورها،
مناطق آلونك نشين و حاشيه نشين نيز به
سرعت گسترش يافته اند.
حاشيه نشينان بيش تر افــراد مهاجر و
روستايى و عشاير ،و بعضا نيز شهرى،
هستند كه اغلب فاقد مهارت هاى ﻻزم و
به روز براى اشتغال در صنايع و ...شهرى
مى باشند .اين افراد بيش تر به علت عوامل
رانش زادگاه خود ،افزايش بى رويه ى
جمعيت ،توزيع نامتناسب و ناعادﻻنه ى
امكانات در سطح كشور ،عدم حمايت
از مشاغل بومى و پايه اى در روستاها و
شهرهاى كوچك ،فقدان كار و درآمد،
و از سوى ديگر پديده هاى طبيعى مانند
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سيل ،خشك سالى ،سرمازدگى محصوﻻت
كشاورزى ،آفات دامى و ...كه باعث
ورشكستگى و خانه خرابى مى شوند ،و
به دليل عوامل جاذب شهرى ،زادگاه خود
را ترك كرده و به شهرها روى مى آورند.
اما به دليل عدم تطبيق با محيط شهرى از
يك سو و بر اثر عوامل بازدارنده و عقب
زننده ى شهرى از سوى ديگر ،از محيط
شهرى پس زده مى شوند و به تدريج
در كانون هاى به هم پيوسته و يا جدا از
يك ديگر در بخش هاى حاشيه اى شهرها
سُ كنى مى گزينند.
در واقع ،مفهوم حاشيه نشينى به موقعيتى
از نابرابرى هاى گوناگون اقتصادى -
سياسى و اجتماعى  -فرهنگى اطﻼق
مى شود ،كه در آن طبقه ى مسلط
جامعه به طور منظم و مداوم مردمان
حاشيه نشين تحت نفوذ و حاكميت
خود را از برخوردارى از منابع،
منافع و امتيازات عمده ى اقتصادى،
سياسى ،اجتماعى و فرهنگى محروم
مى دارند .اين نابرابرى ها در نظام
اقتصادى و سياسى مسلط ،دائمى شده
و طبقه ى محكوم را از هر لحاظ در
حاشيه ى جامعه زمين گير مى كند.
در علم جامعه شناسى از حاشيه نشينى،
در بطن شيوه ى زندگى شهرى،
به عنوان نوعى شيوه ى زندگى
نام برده مى شود كه نسبت به سه
شيوه ى رايج زندگى  -يعنى شهرى،
روستايى و ايﻼتى -متفاوت بوده و
با ويژگى هاى اقتصادى و اجتماعى
خاص خود ،بافت فيزيكى معينى
را به وجــود مـــى آورد .مارشال
كلينارد ) (Marshall Clinardمى گويد:
حاشيه نشينى يك مساله و عارضه ى شهرى
و منشاء عمده ى بزه كارى و جرم مى باشد.
هرچند حاشيه نشينى داراى انواع مختلف
است ،اما داراى يك الگوى مشخص
جهانى مى باشد .افــرادى كه در مناطق
حاشيه نشين زندگى مى كنند ،از ساختار
قدرت و سياست عمومى جامعه جدايى
يافته و به عنوان گروه »اجتماعى پست«
تلقى مى گردند .حاشيه نشينان به نوبه ى
خود با ترديد به جهان نگاه مى كنند .جهان
حاشيه نشينى به لحاظ اجتماعى ،ب ُعدى منفى
دارد و در نتيجه ،امرى است كه ديگران از
آن تبرى مى جويند.
چارلز آبرامز ) (Charles Abramsحاشيه
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را فرآيند تصرف نواحى شهرى به قصد
تهيه ى مسكن دانسته و نيز حاشيه نشين را
در معناى عام شامل تمام كسانى مى داند
كه در محدوده ى اقتصادى شهر ساكن
هستند ،ولى جذب اقتصاد شهرى نشده اند.
در پاره اى از تعاريف حاشيه نشينى ،و
حاشيه نشينان ،به پديده اى تحت عنوان
حاشيه نشينى فرهنگى نيز اشاره مى شود.
در اين گونه از حاشيه نشينى ،افراد با
وجود سكونت در محدوده ى شهر ،و گاه
حتا در مركز شهر ،اما با فرهنگ شهروندى
آشنا نيستند .در حقيقت ،شهرنشين به كسى
گفته مى شود كه در قلمرو مكانى شهر
ساكن است ،اما شهروند كسى است كه

عﻼوه بر سكونت در محدوده ى شهرى،
تابع هنجارهاى شناخته شده ى شهرى هم
مى باشد .در نتيجه ،و بنا به اين تعريف ،در
حاشيه نشينى فرهنگى بيش تر شاهد افراد
شهرنشين هستيم و نه شهروند؛ افرادى
كه در حاشيه ى شهر ،و يا حتى در مركز
شهر ،زندگى مى كنند ،اما از هنجارهاى
شناخته شده ى شهرى پيروى نمى كنند و
به اصطﻼح خُ رده فرهنگ ها و آيين هاى
رفتارى ويژه ى خود را دارند.
حاشيه نشينى از لغت  Slumerگرفته
شده است .تصور عمومى آن است ،كه
كسانى كه در كوچه ها و خيابان هاى
شهرها چُ رت مى زنند يا ول مى گردند،
از ساكنين حاشيه ى شهرها باشند .آنان
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به لحاظ اجتماعى داراى موقعيتى متزلزل
بوده و در طبقه ى پايينى اجتماع قرار
داده مى شوند ،فقيرند و در كوچه و پس
كوچه ها و محﻼت كم درآمد حاشيه ى
شهرها ،در خانه هايى كوچك و نمور،
با كم ترين امكانات بهداشتى و آموزشى،
زندگى مى كنند .هرچند تﻼش هاى بسيارى
از جانب دولت ها و سياست مداران بورژوا،
و مديا و جامعه شناسان سر به فرمان آن ها،
صورت مى گيرد كه وجود حاشيه نشينى و
حاشيه نشينان نه ناشى از نظام سرمايه دارى
و استثمار و نابرابرى ذاتى آن ،بلكه به
دليل وجود پاره اى عوامل فرعى و حتا بى
لياقتى و ناكارآمدى اين مردمان محنت زده
در يافتن كار و كسب درآمد قلمداد
شود ،اما حاشيه نشينان تنها به دليل
فقر و فﻼكت عمومى ناشى از نظام
سرمايه دارى در زنجير حاشيه نشيى
گرفتار شده اند .پديده ى فقر و
فﻼكت نه تنها در كشورهاى در
حال توسعه يا عقب افتاده ،بلكه حتا
در برخى از كشورهاى پيش رفته ى
ســرمــايــه دارى چنان گسترش
يافته است ،كه كارگران شاغل با
درآمدهاى نازل را نيز مجبور به
مهاجرت به اصطﻼح درون شهرى
كرده و آن ها را به فروش منازل
خود يا پس دادن منازل اجاره اى و
روى آورى به خريد منزل يا اجاره ى
آن در حاشيه ى شهرها نموده است
تا بدين ترتيب ،از بار مخارج خود
كاسته و دخل و خرج خود را ميزان
كنند.
انواع حاشيه نشينى
حاشيه و حاشيه نشينى را به طور عمده
مى توان در دو گروه طبقه بندى كرده و
مورد بررسى قرار داد ،كه از يك سو شامل
واحدهاى مسكونى با تراكم باﻻ در مراكز
كثيف و دور از مراكز شهرها است و از
سوى ديگر شامل سكونت گاه هايى بدون
هويت قانونى و به طور نامنظم و پراكنده
و خودرو ،كه در اطراف شهرها ساخته
شده اند.
 حاشيه هاى درون شهرى ،كه اغلب دربخش هاى قديمى تر شهرها ديده مى شوند.
اين حاشيه ها به مناطق مسكونى يى گفته
مى شود ،كه وضعيت نابسامان و متفاوتى از
ساير نقاط شهرها دارند .در واقع ،حاشيه ى
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درون شهرى آن قسمتى از شهر است ،كه در
گذشته وضعيت مطلوب و سامان يافته اى
داشته ،ولى به تدريج با رشد سرمايه دارى و
گسترش فقر و فﻼكت ،شرايط آن نامناسب
شده و برخى از ساكنان آن به نقاط بهتر و
جديدترى از شهر رفته و در آن جا سُ كنى
گزيده و در مقابل بخش هايى از جمعيت
نيز به اجبار به اين حاشيه ها كوچ كرده اند.
 حاشيه هاى غير رسمى يا غير قانونى ،درواقع به مناطق مسكونى يى گفته مى شود،
كه عمدتا توسط جمعيت فاقد كار و
گرفتار در چرخه ى فقر و فﻼكت ،بدون
اجازه ى دولت و طى مراحل قانونى ،با
حداقل امكانات و با مصالحى به شدت
غيراستاندارد و غيربهداشتى در حاشيه ى
شهرها ساخته مى شوند.

مشخصات حاشيه نشين ها
سكونت گاه هاى انسانى ،اعم از شهرى
و روستايى ،داراى مشخصات ويژه
و قابل تعريفى هستند .بافت انسانى
سكو نت گا ه ها ى شهر ى هم شا مل
گروه هاى مختلفى از مردم با پايگاه هاى
اجتماعى و اقتصادى است ،كه تفاوت هاى
خاصى در جنبه هايى از قبيل خصوصيات
كالبدى مسكن شان ،فرهنگ برخوردهاى
اجتماعى شان ،عمل كردهاى اقتصادى شان،
واكنش هاى رفتارى و روانى و باﻻخره
مشاركت در مسايل سياسى شان و ...را نشان
مى دهند .اين موارد در مقياس كوچك تر،
در حد يك واحد مسكونى و يك خانوار،
نيز براى كُليه ى جوامع شهرى صادق
است .حاشيه نشينى هم جزيى از اين كُل
است و براى تك تك واحدهاى مسكونى
و خانوارهاى ساكن در آن ها ،خصوصياتى
مختص ويژه مى توان برشمرد .اما به دليل
گستردگى پديده ى حاشيه نشينى در اغلب
شهرها ،و خصوصا شهرهاى بزرگ ،و به
جهت آن كه بتوان تصويرى جامع و در عين
حال تعميم پذير براى تمامى شهرك ها و
محﻼت حاشيه نشين به دست داد ،برخى
از محققين امر خصوصيات معينى را
برمى شمرند.
سى .اس رانگوﻻ ،مشخصات عمومى
حاشيه نشين را بدين شرح تقسيم بندى
مى كند:
 سيما :عمده ترين نماد جهانى حاشيهنشينى و زاغه نشينى ،سيماى نامطلوب آن
است كه احساس ،وجدان و ديدگان آدمى
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را با ساختمان هاى تخريب شده و فرسوده،
كوچه ها و خيابان هاى اسفالت نشده و...
مى آزارد؛
 بهداشت و سﻼمت :حاشيه نشين ها وزاغه ها را استانداردهاى پايين بهداشتى،
فقدان خدمات بهداشت عمومى ،آب ناسالم
و ...مشخص مى كند .به همين علت در
حاشيه نشينى ،نرخ هاى باﻻى مرگ و مير
و بيمارى وجود دارد؛
 سطح درآمد :حاشيه نشينى منطقه اىفقيرنشين است ،كه توسط فرودست ترين
گروه هاى اجتماعى با درآمدهاى بسيار نازل
ايجاد شده است؛
 آيين رفتار :به لحاظ اجتماعى ،حاشيهنشينى فاقد نظم و سازمان دهى است و به
علت فقر و فﻼكت مردمان آن ،نرخ جرم
و جنايت و فساد در آن باﻻست؛
 تراكم :در حاشيه نشين ها و زاغه ها ماشاهد منازل بسيار متراكم يا منازلى با تراكم
جمعيتى باﻻ ،و يا وجود هر دو حالت فوق،
هستيم .به طورى كه منازل اين مناطق
داراى فضاى باز يا طبيعت نيستند و مانند
قفس هاى كوچكى كنار هم چيده شده اند
و در اغلب اين منازل كوچك هم تعداد
زيادى در كنار هم ،به سختى ،روزگار را
مى گذرانند؛
 انــزواى اجتماعى :حاشيه نشين هايا زاغه ها به لحاظ شرايط اجتماعى از
محروم ترين مناطق هستند .اين وضعيت
معموﻻ با مازاد نيروى كار جامعه ى حاشيه
نشين وابستگى مستقيم دارد؛
 شيوه ى زندگى :بسته به طريقى كهحاشيه نشينى يا زاغه نشينى وقوع يافته،
شيوه ى زندگى ساكنان آن ممكن است به
نحوى باشد كه نسبت به سايرين بيگانه ورز
باشند يا به صورت آشنايانى صميمى در
آيند.
عﻼوه بر اين مختصات ،حاشيه نشين ها يا
زاغه ها داراى ويژگى هاى متعين ديگرى
نيز مى باشند .براى مثال ،سيمون چپمن
) (Simon Chapmanهشت ويژگى براى
چنين مناطقى را برمى شمرد:
 -١عموما غير قانونى هستند و بدون مجوز
از نهادهاى رسمى دولتى ايجاد شده اند؛
 -٢غالبا خلق الساعه هستند و از مواد و
مصالح مختلف و غير استاندارد و غير
بهداشتى ساخته شدهاند؛
 -٣معموﻻ به وسيلهى خود ساكنان اين
مناطق ،و گاه به طور جمعى و با اشتراك
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مساعى همگى ،احداث شدهاند؛
 -٤فاقد خدمات شهرى مانند خدمات
بهداشتى ،آموزشى ،راه آسفالته ،آب و برق،
و سيستم دفع فاضﻼب هستند؛
 -٥توسعهى آن ها بدون برنامه ريزى و غالبا
به صورت اتفاقى و بر حسب نياز ،مهاجرت
تعداد بيش ترى از مردمان فقير و كم درآمد،
صورت مىگيرد؛
 -٦مكان گزينى آن ها غالبا در لبه هاى
شهرى ،حواشى خطوط آهن ،بزرگ راه ها
و يا زمين هاى خالى از سكنه اى كه در
مجاورت مناطق مركزى شهرها قرار دارند،
صورت مىگيرد؛
 -٧اغلب در مناطق نامناسب شهرى )مانند
زمين هاى ناهموار حواشى كارخانجات ،در
مجاورت زمين هاى رها شده و بﻼاستفاده(
تشكيل مىشوند؛
 -٨جمعيت متراكم دارند و از خانوادههاى
پُر جمعيت تشكيل شده اند؛
نظريه هاى حاشيه نشينى
در مورد پديده ى حاشيه نشينى ديدگاه هاى
متفاوتى وجود دارند ،كه در زير به شناخته
شده ترين آن ها اشاره مى شود:
 ديدگاه ليبراليستى :اين ديدگاه،كارگردگرايى ،عمدتا خاص كشورهايى
با نظام اقتصاد آزاد است .پيروان ديدگاه
ليبراليستى ،كارگردگرايان ،تحت تاثير
فلسفه ى پوزيتويسم قرار دارنــد و از
بررسى سطح علل و عوامل مختلف تجاوز
نمى كنند .اين امر شايد ناشى از تعهدى
باشد ،كه علم نسبت به نظام سرمايه دارى
دارد .و در واقع ،توجيه اين نظام را بر عهده
گرفته است .در اين ديدگاه ،علت عمده ى
حاشيه نشينى ناشى از كاركرد جاذبه هاى
شهرى و دافعه هاى روستايى به شمار
مى رود .و افزايش جمعيت ،يكى از علل
مهمى است كه زمينه را براى مهاجرت مازاد
نيروى كار روستايى فراهم مى آورد.
عدم دست رسى مهاجرين به مشاغل
اقتصادى شهرى ،هم راه با فقر اقتصادى و
عدم تخصص آن ها ،موجب مى شود كه
آن ها آلونك ها و زاغه هايى كه در اغلب
موارد فاقد هر گونه تسهيﻼت شهرى از
قبيل آب و برق و تلفن است را براى
زندگى برگزينند .برخى از كاركردگرايان
به عوامل ديگرى ،غير از افزايش جمعيت،
هم تاكيد نموده اند .به عنوان مثال ،هوم
هويت ) (Home Hoytعوامل فيزيكى
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مانند زمين هاى رها شده و اراضى نامناسب
شهرى و آبرامز ) (Abramsباﻻ بودن قيمت
زمين و مسكن و برخى ديگر ،عوامل اقليمى
را زمينه ساز هجوم مهاجران به مناطق
خاصى از شهرها و ايجاد حاشيه نشينى و
زاغه نشينى مى دانند.
 ديدگاه ساختارگرايان :پيروان اينديدگاه ،يا راديكاليست ها ،عمدتا از ديدگاه
اقتصادى سياسى به مسايل مى نگرند.
اگر چه آن هــا در قبال اين اصــل ،كه
حاشيه نشينى در كشورهاى در حال
توسعه نتيجه ى مهاجرت از روستاها
و شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ
مى باشد با ليبراليست ها هم عقيده هستند،
ليكن برخﻼف ليبراليست ها اين
مهاجرت ها را ناشى از خصوصيات
كاركردى شهرها نمى دانند ،بلكه
ساختار اقتصادى نابسامان كشورهاى
در حال توسعه را  -كه ناشى از ادغام
كشورهاى مزبور در نظام اقتصادى
و تجارت جهانى است -در اين امر
دخيل مى دانند .تحليل گران اقتصاد
سياسى معتقدند هنگامى كه مناطق
داراى اقتصادى معيشتى به جرگه ى
بازار وارد مى شوند ،توليدات بومى
جاى خود را غالبا به يكى دو
محصول عمده خواهند داد و جمعيت
زيادى به علت دگرگونى ساخت هاى
توليدى به صورت نيروى كار آزاد
شده در آمده و لذا ،موج هاى عظيم
مهاجرتى را موجب مى گردند.
يكى ديگر از عواملى كه به عقيده ى
راديكاليست ها ،زمينه ى حاشيه
نشينى را فراهم مى كند ،اقتباس
كشورهاى در حال توسعه از الگوهاى
توسعه ى كشورهاى سرمايه دارى صنعتى
است .اين تحليل گران معتقدند ،كه چنين
الگوهايى به دليل آن كه صنعت محور
هستند ،ساختار اقتصادى كشورهاى در
حال توسعه را در هم مى ريزند .يكى از
نتايج منطقى چنين الگوهايى ،كه توسط
مكتب نوسازى ) (modernizationتبليغ
و ترويج مى شود ،افزايش جمعيت شهرى
و ايجاد شهرهاى مسلط با جاذبه هاى شغلى
و خدماتى است؛ آن هم در شرايطى ،كه
به دليل بر هم ريختن ساختار اقتصادى
سنتى ،بخش كشاورزى تحت الشعاع مونتاژ
و فعاليت هاى بخش خدمات قرار گرفته
و مازاد نيروى كار روستايى را ناگريز از
نگاه _ دفتر سى ام

مهاجرت به شهرهاى بزرگ مى نمايد.
ديدگاه يا مكتب نوسازى ،كه در دهه ى
پنجاه و شصت ميﻼدى به عنوان روى كردى
غالب در ادبيات علوم اجتماعى مطرح شده
است ،يكى از عوامل مهم بر هم ريختن
ساختار اقتصاد سنتى و رشد شهرنشينى در
كشورهاى در حال توسعه به شمار مى رود.
به موجب اين ديدگاه ،پيوندى تنگاتنگ
بين شهرى شدن و توسعه وجود دارد؛ به
گونه اى كه توسعه يافتگى را مترادف با
شهرى شدن در نظر مى گيرند.
به طور كُلى مى توان گفت ،كه تحليل گران
اقتصادى سياسى با توضيح اين امر كه
ساختار درونى كشورهاى جهان سوم

بخشى از نظام جهانى توليد و مصرف
است ،سعى مى كنند نقش عوامل ساختارى
در مشكﻼت شهرى از جمله حاشيه نشينى
و زاغه نشينى را تبيين نمايند.

آسيب ها و چالش هاى حاشيه نشينى
آسيب هاى اجتماعى گوناگون و سهم
باﻻيى از وقــوع جرم هاى مختلف به
حاشيه نشينان اختصاص دارد .آن طور كه
پاره اى جامعه شناسان مى گويند ،به دليل
عدم تطابق هنجارى و نايل نشدن به يك
شناخت جامعوى )(social cognation
حاشيه نشنيان و هم چنين سطح نازل
معيشت اقتصادى آن ها ،نوعى از انحرافات
نهادينه شده در كُنش آن ها به چشم
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مىخورد .قاچاق موادمخدر و جرم هاى
مبتنى بر هيچ انگاشتن ارزشهاى جامعه از
موارد قابل ذكر در بين حاشيه نشينان هستند.
رواج مشاغل كاذب و غير رسمى ،فقر مفرط
اقتصادى و هم چنين عدم مهارت فنى در
ميان اين مردمان ،مشاغلى را رواج داده
كه در متن زيست شهرى به وضوح قابل
رويتت است :دست فروشى ،قاچاق كاﻻ،
دﻻلى و ...امروز نه تنها در حاشيه ى شهرها،
بلكه در متن شهرها نيز نمود آشكار دارد.
سطح نازل آموزش و پرورش و سواد در
محﻼت حاشيه نشين شهرهاى ايران ،كه
ناشى از عدم تخصيص بودجه ى مناسب
براى امر آموزش و پرورش در اين مناطق
است ،موجب گرديده كه فرآيند
جامعه پذيرى ) (socializationدر
ميان كودكان و نوجوانان حاشيه
نشين ،فرآيندى ناقص و عقيم باشد؛
نقصانى كه در رشد باﻻى انحرافات
جامعوى نمود مى يابد .عﻼوه بر
اين ها ،عدم برخوردارى از بهداشت
و امكانات درمانى ،تراكم باﻻى
جمعيتى ،در كنار فقدان امكانات
شهرى ،باعث شده كه از لحاظ
بهداشتى مناطق حاشيه اى شهرها
در وضعيت وخيمى به سر ببرند.
آمار باﻻى بيمارى هاى واگيردار
و بيمارىهاى پوستى و گوارشى
گواهى بر اين مشكل عمده ى مناطق
حاشيهاى شهرهاى ايران است.
چنين نظرياتى به ظاهر درست و
منطقى به نظر مى آيند ،اما با نگاهى
دقيق تر و ژرف تــر به موقعيت
حاشيه نشين ها و وضعيت مردمان
آن متوجه مى شويم ،كه چنين نظرياتى در
سطح داده ها و مشاهدات باقى مى مانند و
در واقع ،دست به ريشه نمى برند و دﻻيل
واقعى آسيب ها و چالش هاى پديده ى
حاشيه نشينى را واكاواى نمى كنند؛ چرا كه
در اين صورت ،به جاى حاشيه نشينان ،اين
نظام استثمار و تبعيض سرمايه دارى است
كه مى بايد بر صندلى اتهام بنشيند و محاكمه
شود .حاشيه نشينان قربانيان اصلى اين نظام
هستند؛ آن ها مسبب وضعيت نابسامانى كه
در آن گرفتار شده اند ،نيستند! درك اين
مساله مشكل نيست ،كه اگر كار ،درآمد
مكفى و مناسب ،آموزش هاى تخصصى
ﻻزم براى اشتغال ،بيمه هاى اجتماعى و
بهداشتى ،امكانات تحصيلى و تفريحى و
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ورزشى ،و در مجموع همه ى آن چه كه
براى يك زندگى سالم و شايسته ى انسانى
ﻻزم است در جامعه وجود مى داشت ،نه
حاشيه نشين ها و زاغه ها وجود مى داشتند و
نه مردمانى كه به علت فقر و فﻼكت عمومى
و محروميت از همه چيز ناچار باشند به
موادمخدر و جرم و ساير ناهنجارى هاى
اجتماعى سوق داده شوند.
نگاه دقيق تر و ژرف تر به موقعيت حاشيه
نشين ها و وضعيت مردمان آن ،اين مساله
را محرز مى كند:
 اشتغال :اغلب حاشيه نشين ها فاقدشغل و درآمد ثابت هستند .اما آن ها كه
شانس دارند و به كارى مشغول اند نيز به
دليل وضعيت خاصى كه دارند ،در مشاغل
پست و پايين جامعه ،با درآمدهايى به شدت
نازل ،و اغلب ناامن ،به كار اشتغال دارند.
در يك بررسى از  ٦٠خانوار مقيم يكى از
مناطق حاشيه نشين اهواز ،تنها معدودى از
آن ها داراى مشاغل دولتى بودند كه شامل
نامه رسان اداره ،نگهبان درب ورودى،
آب دارچى و كارگر شهردارى بود .اين
نمونه شامل اعضا و سرپرستان خانوارهايى
بود ،كه در اهواز به دنيا آمده بودند و با
روستا ارتباطى نداشتند .اهميت اين نكته
در اين است ،كه برخى از نظريه پردازان
امور اجتماعى مشكﻼت حاشيه نشين ها را
به ميراث روستايى آن ها نسبت مى دهند.
در حالى كه حتا نسل دوم و سوم حاشيه
نشينان نيز به دليل وضعيت خاص آموزشى
و عدم دست رسى به آموزش حرفه اى از
دست يابى به جايگاه خاص خود محروم
مى شوند و در واقع ،بافت شهرى به طور
دائم با آن ها به عنوان يك عامل خارجى
مقابله كرده و سعى در دفع آن ها دارد .در
اين جا مى بايد يك بار ديگر بر در هم
تنيدگى عوامل مورد بررسى تاكيد كرد.
چنان كه مى بينيم وضعيت اشتغال ،مسكن
و آموزش و ساير موارد به گونه اى به هم
مربوطند و كشيدن خط بين آن ها تنها براى
سهولت كار است ،وگرنه در عالم واقعيت
اين ها دانه هاى يك زنجيره ى متصل به
هم اند.
ساير مشاغل نمونه ى فوق از اين قرارند:
تجزيه ى زباله ها ،جمع آورى ضايعات،
كارهاى ساختمانى ،رانندگى ،قصابى
كشتارگاه ،چوب دارى ،برق كارى ماشين،
لوله كشى و غيره .به عنوان مثالى از
زيرمجموعه هاى اشتغال و بهداشت،
نگاه _ دفتر سى ام

تجزيه ى زباله ها را در نظر مى گيريم؛
كارى به شدت پست ،كه به دليل عدم
وجود ابزار مناسب كار و عدم رعايت
جنبه هاى بهداشتى در آن ،باعث ايجاد
انواع بيمارى هاى پوستى و عفونى در
افراد مى شود.
 مسكن :با توجه به توان مالى اندك،سطح سواد و تخصص حاشيه نشينان،
وضعيت مسكن آن ها ويژگى خاص خود
را دارد .برخى از آن ها در آلونك هايى
زندگى مى كنند ،كه مصالح آن با توجه به
محيط عبارتند از :قوطى هاى حلب ،انواع
بشكه ،ﻻستيك كهنه ،ماشين و ساير مواد
اسقاطى كه به نحوى امكان استفاده از آن ها
در ساخت سرپناه وجود دارد .پاره اى ديگر
از اين مردمان نيز ضمن استفاده از مصالح
مرسوم ساختمانى ،اما در دست يابى به
خدمات شهرى به علت هزينه هاى باﻻى
آن ها با مشكل مواجه هستند .همين
ويژگى ها است ،كه باعث نام گذارى هاى
بامسماى تعدادى از اين حاشيه نشين ها
شده است :حلبى آباد ،حصيرآباد ،شيلنگ
آباد و غيره.
 بهداشت :شرايط بهداشتى حاشيه نشين هابه شدت متاثر از موقعيت جغرافيايى آنان
است .حاشيه نشينانى كه اكنون به علت
گسترش شهرها در محدوده ى شهرى
قرار گرفته اند ،داراى آب ،برق ،شبكه ى
فاضﻼب )حداقل به صورت كانال روباز(
و خدمات آموزشى ،هر چند كم و محدود،
هستند؛ گرچه رغبت چندانى به استفاده
از آن ندارند و اين يكى از وجوه اشتراك
آنان با مناطقى است ،كه خدمات آموزشى
در آن ها وجود ندارد .اما حاشيه نشينانى
كه در نواحى مجاور شهر زندگى مى كنند،
از بسيارى امكانات بهداشتى و آموزشى و
خدمات شهرى )حداقل به صورت رسمى(
محروم هستند .فاضﻼب در جوى هاى
روباز ،كه به صورت خود به خودى مسير
مى يابد ،جريان دارد .و اين امر باعث
شيوع بيمارى هاى انگلى مى شود ،كه به
شدت در بين حاشيه نشينان رايج است.
برخى از حاشيه نشين ها به آب لوله
كشى دست رسى دارند ،ولى عمدتا به
طريق قاچاق و غير رسمى از آب استفاده
مى كنند ،كه علت آن را مى توان در بى
مسئوليتى ارگان هاى ذى ربط به ارائه ى
خدمات يا ناتوانى مالى حاشيه نشين ها
براى خريد چنين خدماتى جست وجو

١٠٨

كرد .در برخى مناطق حاشيه نشين ،خدمات
بهداشتى و درمانى رسمى وجود دارد ،اما
در اين مورد نيز حاشيه نشين ها به خاطر
بى پولى تنها به عنوان آخرين راه حل به
آن ها مراجعه مى كنند .مصرف شوينده ها
و مواد تميزكننده در اين مناطق به شدت
پايين است ،به طورى كه از  ١٥خانه اى كه
در يكى از حاشيه نشين ها بازديد شد ،تنها
در يك خانه صابون وجود داشت .بسته
به توانايى مالى حاشيه نشين ها ،شرايط
توالت ها تفاوت دارد .به طورى كه در
يك مورد ،توالت به ارتفاع  ٥٠سانتى متر
از كف كاشى قرار داشت .اكثر توالت ها با
مصالحى از قبيل بلوك ،آجر و سنگ چين
فاقد مﻼت ساخته شده بودند و در يكى
دو مورد نيز صرفا اطراف آن را با گونى
محدود كرده بودند ،ضمن اين كه كف آن از
چوب بود .از آن جا كه اكثر حاشيه نشين ها
از خدمات شهردارى بى بهره اند ،زباله ها
عمدتا در اطراف جاده رها مى شود و يا
در در چاله هاى بزرگ در محله انداخته
شده و يا صرفا در يك محوطه انباشته
مى شود .زباله ها يك منبع آلوده كننده ى
دائمى هستند و حيوانات موذى )از قبيل
موش( محل هاى انباشت ذباله را به صورت
جوﻻن گاه خود در مى آورند.
بهداشت غذايى نيز جداى از اين وضعيت
عمومى نيست .در يكى از حاشيه نشين ها
هر روزه فروشنده اى يك گونى حاوى
ضايعات كشتارگاه را به حاشيه نشينان
مى فروشد .ضايعات كشتارگاه نه تنها فاقد
ارزش غذايى است ،بلكه نحوه ى عرضه و
حمل و نقل آن ها نيز به گونه اى است كه
باعث انتقال بيمارى هاى خطرناك مى شود.
 تراكم جمعيت :در زمينه ى تراكمجمعيت در حاشيه نشين ها مى بايد به دو
مساله توجه كرد .اوﻻ ،ميزان رشد جمعيت
در سطح كُل كشور باﻻتر از ميانگين جهانى
است و اين امر على رغم پاره اى تﻼش ها
براى كنترل جمعيت هنوز هم صادق است؛
دوما ،رشد جمعيت در نواحى روستايى
هميشه بيش تر از مناطق شهرى است و
حتا در كشورهايى مانند چين كه مساله ى
كنترل جمعيت را به صورت دقيق و متمركز
پيگيرى مى كنند نيز صدق مى كند و از جمله
مشكﻼتى است كه اين كشور با آن مواجه
مى باشد .وقتى اين واقعيت ها را مورد
توجه قرار دهيم ،مشاهده ى خانوارهاى پُر
جمعيت چندان تعجب برانگيز نخواهد بود.
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ميانگين فرزندان  ٦٠خانوار تحت بررسى،
 ٢,٧با محدوده ى بين سه الى سيزده نفر
بود .و اكثر سرپرست هاى اين خانوارهاى
تحت بررسى زير چهل سال سن داشتند و
همگى متولد اهواز بودند .به اين ترتيب،
با يك تراكم جمعيتى روبرو هستيم ،كه
بسيار مشكل زا است .گروه هاى خودجوش
جوانان و نوجوانان در چنين محله هايى
شكل مى گيرند ،كه بالقوه عصيان گرند
و بزه كارى روى مى آورند .اين جمعيت
متراكم در خود تضادهاى نژادى و قومى
را حمل مى كنند ،ليكن در زمينه ى مقابله
با تخريب مسكن و ساير مشكﻼت عمومى
خود متحدانه عمل مى نمايند و نيز در فقر
عمومى اشتراك كامل دارند.
هم چنان كه در بخش بهداشت گفته شد،
حاشيه نشين ها حتا در صورت وجود
امكانات بهداشتى ،تمايل چندانى به استفاده
از آن ندارند و اين امر به خصوص در مورد
پيش گيرى از باردارى صادق است .تراكم
جمعيت از يك ب ُعد ديگر نيز قابل بررسى
است .بيتوته كردن ده الى سيزده نفر در يك
اتاق ،مشكﻼت خاصى را با خود به هم راه
دارد و يك پيش بين عمده براى بلوغ جنسى
پيش رس ،زناى با محارم و انحرافات
جنسى است .از ديگر موارد مشكل ساز
تراكم جمعيت ،با توجه به مصرف باﻻى
موادمخدر در حاشيه نشين ها ،مشاهده ى
والدين در حين استعمال موادمخدر است،
كه هم آثار مستقيم )استنشاق دود( و هم
آثار غير مستقيم )الگوگيرى از والدين( بر
رفتار گرايش به موادمخدر جوانان دارد.
 خدمات اجتماعى و رفاهى :ميزانخدمات اجتماعى )شامل خدمات شهردارى،
مراكز تفريحى ،آموزشى ،بهداشت و آب و
برق و (...در حاشيه نشين ها فوق العاده
محدود است و به استثناى موارد محدود
واحدهاى آموزشى و بهداشتى ،چنين
خدماتى وجود ندارد و انشعابات آب
و برق نيز عمدتا قاچاق است .چنان كه
پيش تر گفته شد ،بى رغبتى و بى اعتمادى
نسبت به ارائه دهندگان چنين خدماتى در
بين حاشيه نشينان وجود دارد و اين امر
ريشه هاى اقتصادى و حتا روانى دارد.
اصوﻻ حاشيه نشينان به غيرخودى ها با بى
اعتمادى و سوء ظن نگاه مى كنند و اين
ناشى از تجربه اى تلخ است ،كه طى سال ها
و شايد از نسل قبل به ارث برده اند؛ زيرا هر
كسى كه به نزد آن ها آمده ،يا پيامى براى
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تخريب سرپناه شان آورده و يا از اخذ پول
و هزينه اين و آن خدمات ناچيز صحبت
كرده است.
 وضعيت آموزشى :بهتر است با تفكيكاين موضوع به دو جزء آموزش عمومى
و حرفه اى ،به بررسى آن بپردازيم .علت
اين تفكيك ،على رغم اين واقعيت كه هيچ
واحد آموزش حرفه اى در حاشيه نشين ها
وجود ندارد ،تاكيد بر اهميت آموزش
حرفه اى جهت اشتغال پايدار و مطمئن در
بازار كار است.
ميزان ترك تحصيل ،افت آموزشى ،مردودى
و تجديدى در حاشيه نشين ها به مراتب
باﻻتر از سطح عمومى كشور است .پسران
به دليل نياز خانواده به تامين معاش ،به
اجبار خيلى زود مدرسه را ترك مى كنند.
به طورى كه در كﻼس هاى آخر دبستان،
ميزان شاگردها خيلى كم تر از سال هاى
اول است .دختران نيز به دليل بسيارى چون
عدم توانايى مالى ،كمك به مادر در كارهاى
خانه ،مسايل اعتقادى و ارزشى و ...يا اصﻼ
به مدرسه نمى آيند يا خيلى زود در مقطع
دبستان ترك تحصيل مى كنند.
بسيارى از جوانان حاشيه نشين اعتقاد دارند،
كه درس فايده اى ندارد و بايد زودتر كارى
دست و پا كرد .آن ها به عنوان مصداقى
براى اين اعتقاد خود هم چند نفرى را
مثال مى زنند كه درس خواندند ،ديپلم
گرفتند ،ولى نتوانستند كار مناسبى پيدا كنند.
چنين اعتقادى نه فقط به علت كمبود كار،
بلكه هم چنين و در اساس به علت فقدان
امكانات مناسب براى چه آموزش عمومى
و چه حرفه اى در بين حاشيه نشينان شكل
مى گيرد .در حاشيه نشين ها به جز تك و
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توكى مدارس ابتدايى با كيفيت آموزشى
ضعيف ،غالبا دبيرستان وجود ندارد .و
نوجوانان اين محﻼت مجبورند براى
ادامه ى تحصيل به مناطق دورتر از محل
زندگى خود رفت و آمد كنند ،كه آن هم
مشكﻼت خاص خود را ،به ويژه از نظر
مالى ،در بر دارد و يك مانع اصلى در راه
تحصيل نوجوانان حاشيه نشين است.
 تاثير حاشيه نشينان بر امنيت شهرى:با توجه به شرايط فوق ،حاشيه نشين ها
جزء مناطق مستعد ارتكاب جرم هستند،
فقدان امكانات مناسب اجتماعى ،سطح
پايين سواد ،آسيب هاى ناشى از بيكارى
طوﻻنى ،فقر و فﻼكت ،و نازضايتى و
انزجار و استيصال گسترده در بين اين
مردمان ،همه باعث مى شود كه ارتكاب
به جرم و ناهنجارى هاى اجتماعى در
حاشيه نشين ها از نرخ باﻻيى برخوردار
باشد .جوانان حاشيه نشين روزها عازم مركز
شهر مى شوند تا كارى دست و پا كنند .اما
آن ها با توجه به فقدان تخصص و آموزش
كافى ،عمدتا مى توانند به كارهايى چون
دست فروشى ،پهن كردن بساط ،كار در
ميدان تره بار ،حمل بار ،كارهاى ساختمانى
روزمزد و ...بپردازند و به اين ترتيب ،به
صورت زايده ى فعاليت هاى شهرى در
مى آيند .اين مشاغل غير تخصصى و زايد
خود به عنوان يك عامل سوق دهنده به
سوى جرم عمل مى كنند .به عنوان مثال ،در
يك مطالعه ى مربوط به مشاغل افراد معتاد،
همه ى افراد مورد بررسى داراى مشاغل
كاذب و غير تخصصى بودند.
آمار جرم و جنايت در اين مناطق باﻻست
و شهردارى و دولت نظارت چندانى بر
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اين مناطق ندارند .اين مناطق بستر مناسبى
براى عرضه ى آزاد موادمخدر و اجناس
دزديــده شده ،فروش كــودك ،فحشا و
هم چنين ارسال كودكان كار به خيابانهاى
شهرها هستند.
چرا خشونت موجود در جرايم ارتكابى از
سوى حاشيه نشينان از ديگر نقاط بيش تر
است؟ دﻻيل فراوان جامعه شناختى ،روان
شناسى ،طبقاتى و ...را در پاسخ به اين
سئوال مى توان نام برد .بى شك يكى از
دﻻيل عمده ى اين واكنش اجتماع ستيز،
انفجار انبار باروتى است كه در نتيجه ى
ناكامى ها و نارسايى ها در درون اين
افراد جمع گشته و در قالب رفتارهاى
هنجارشكنانه و جنايى اعتراض خود را
به اين نابرابرى طبقاتى اعﻼم مى دارند.
شايد دليل ديگر اين پديده ،تجمع اكثر
مجرمانى كه از ديگر مناطق طرد گشته و
يا ظرفيت مالى سكونت در نقاط ديگر را
نداشته و مجبور به سكونت در اين مناطق
گشته اند ،باشد .حضور اين بزه كاران و از
بين رفتن قبح رفتارهاى جنايى ،عاملى در
تجرى ديگر مردمان در اين مناطق در جهت
ارتكاب جرايم مى باشد .افرادى كه انگار
طرد و تبعيد گشته اند و در محله هاى غير
بهداشتى و غير قابل سكونت خويش در
غم فراموش شدن از سوى ديگر هم نوعان
در خود مى لولند؛ افرادى كه همواره به
چشم حقارت ،ضد اجتماعى و خطرناك
بودن به آن ها نگريسته مى شود؛ افرادى
كه از كم ترين خدمات شهرى ،بيمه،
بهداشت ،تغذيه و رفاه برخوردارند .در
حاشيه نشين ها همه چيز براى تنازع بقا ،با
شتابى صد چندان ،صورت مى گيرد .جنگ
براى زنده ماندن ،نبرد براى دريده نشدن،
براى گرسنه نماندن ،براى داشتن يك سر
پناه محقر! در اين جا ،والدين از همان ابتدا
كه به طور تسلسل وار متعلق به اين طبقه ى
مغبون شده اند ،به ماشين هاى بى روحى
براى جنگيدن و كار كردن مبدل گشته اند.
اكثر والدين حاشيه نشين ها بى سواد يا كم
سواد بوده و ازدواج هايى در سن پايين
انجام داده و خانواده اى پُر جمعيت را
تشكيل مى دهند .آن ها اغلب به دليل كار
بسيار و خستگى ناشى از آن ،تنش ها و
فشارهاى روحى ،آموزش ناكافى براى
تربيت علمى فرزندان ،فقدان امكانات
مناسبى چون مهدكودك ها و ...رمق و
امكانى براى تربيت صحيح فرزندان ندارند؛
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گاه حتا فرصتى براى نوازش فرزندان و
قصه گفتن براى آن ها پيدا نمى كنند .در اين
جا كم تر خبرى از اين لحظات غزل گونه
هست .بين والدين و فرزندان حرف هاى
عاشقانه و پُر محبت رد و بدل نمى شود
يا كم تر مى شود .اين جا هر چه هست،
محروميت هست و باز هم محروميت!
يك بررسى موردى :محله ى عرب ها
اين محله كه به »كوى اميرالمومنين« يا
»محله ى عرب ها« مشهور است از طرف
خيابان بهارستان ،خيابان مفتح و صحراى
شور محاصره شده است.
محله ى عرب ها در سال  ١٣٦٠با ورود
ايرانى هاى مقيم در عراق  -كه از آن
كشور رانده شده و به ايران مهاجرت كرده
بودند -ايجاد شد .قبل از اين تاريخ ،اين
منطقه معروف به »ملك شهر« بود و اين
نام هم بر اساس نام يكى از مالكين بزرگ
منطقه به اسم ملك انتخاب شده بود .با
ورود عرب هاى مهاجر ،مالكين زمين هاى
منطقه را به مهاجرين فروخته و به همين
دليل از آن تاريخ به بعد به آن منطقه عرب ها
مى گويند.
اين منطقه داراى ده هزار نفر جمعيت
مى باشد و اكثر اين ساكنين غيربومى و
مهاجر هستند .اغلب جمعيت اين منطقه،
جوان و تعداد زنان آن بيش تر از مردان
است .امروزه ،اكثريت مهاجرين منطقه از
شهرهاى چهارمحال و بختيارى ،همدان،
يزد ،فريدون شهر و ...مى باشند .مردم اين
محله هر كدام به زبان و لهجه ى خود
صحبت مى كنند و چون اكثر مهاجرين
ترك و لر و عرب مى باشند ،اين سه زبان
و لهجه رايج تر از ديگر زبان ها و لهجه ها
است .در اين منطقه فقط دو مدرسه در
مقطع ابتدايى وجود دارد ،كه يكى دخترانه
و يكى پسرانه است و محصلين در مقاطع
باﻻتر براى ادامه ى تحصيل بايد به مناطق
اطراف ،و گاه بسيار دورتر از محله ى خود،
بروند .اما اين منطقه دانش آموزان بسيار
فعالى دارد ،كه تعدادى از آن ها حتا براى
ادامه ى تحصيل به دانش گاه راه يافته اند.
اكثر زنان محله پوششى از نوع چادر
دارند و جوانان منطقه نيز كم ر از تيپ ها
و لباس هاى مُد روز استفاده مى كنند .در
محله ى عرب ها امكانات ورزشى اصﻼ
وجــود نــدارد و هيچ ورزش گاهى در
اين منطقه نيست .فقط از طرف اهالى و
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شهردارى منطقه ى دوازده و هيات امناى
مسجد صاحب الزمان ،يك زمين آسفالت
حصاركشى شده و افراد محله در اين زمين
فوتبال بازى مى كنند .به تازگى زيرزمين
يك خانه را به عنوان مكانى براى بدن سازى
در اختيار زنان محله قرار داده اند ،كه آن
هم بدون تجويز از سازمان تربيت بدنى و
بدون امكانات مناسب و ﻻزم جهت اين امر
مى باشد .در كُل امكانات ورزشى محله در
حد صفر است.
در محله ى عرب ها ،خانه ى بهداشت و
درمان گاه وجود ندارد و امكانات بهداشتى
بسيار نازل و در سطح حداقل مى باشد.
در محله فقط سه دكتر عمومى ،يك
دندان پزشك و يك داروخانه ى كوچك
وجود دارد .نزديك ترين مركز درمان به اين
محله ،بيمارستان غرضى مى باشد كه آن هم
از نظر مسافت بسيار دور است.
در اين محله ،فضاى سبز و پاركى براى
تفريح ساكنين آن وجود ندارد ،فقط در
جايى بيرون از محله و نزديك به زمين
بازى ،چند تاب و سرسره قرار گرفته كه
به عنوان »پارك« محله محسوب مى شود،
البته اگر بتوان نام پارك بر آن نهاد! وضعيت
شغلى مردان در اين محله به گونه اى است،
كه حدود  ١٠درصد مردان كارمند ادارات
دولتى ٢٠ ،درصد رفتگر شهردارى و از ميان
 ٧٠درصد باقى مانده اكثرا كارگر بوده و به
صورت روز مزد كار مى كنند .حدود ٥٠
درصد جوانان محله بيكار هستند و حدود
 ١٥درصد از زنان نيز اكثرا در خانه ها به
كارهايى از قبيل قالى بافى براى فردى ديگر،
كه در اصطﻼح به او استادكار مى گويند،
مى باشند.
تردد در محله ى عرب ها دشوار بوده و
ساكنينى كه فاقد خودروى شخصى هستند،
بايد مسافت نسبتا طوﻻنى را براى رسيدن
به جاده ى اصلى طى نمايند .در خود محله
هيچ گونه وسايل نقليه ى عمومى ،از قبيل
تاكسى و اتوبوس ،وجود ندارد.
وضعيت امنيتى محله اساسا توسط ساكنين
آن تامين مى شود .به گفته ى اهالى محله،
چندين سال است كه امنيت نسبى از لحاظ
سرقت در منطقه تامين گرديده و بيش تر
سرقت هايى كه صورت مى گيرد ،توسط
فروشندگان موادمخدر است.
محله ى عرب ها ،بر خﻼف برخى ديگر از
حاشيه نشين ها ،داراى خدمات شهرى از
قبيل آب و برق و گاز و تلفن مى باشد ،اما
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ساكنين محله به دليل ساخت و سازهاى
غير مجاز نمى توانند از ادارات مربوط
درخواست اين گونه خدمات را بنمايند؛
زيرا ادارات مربوطه به منازلى خدمات
مى دهند كه داراى مجوز و پروانه ى
ساخت باشند .ساختمان هاى محله بيش تر
خرابه هايى هستند ،كه تبديل به مكانى
براى مصرف موادمخدر توسط معتادين
شده و پُر از سرنگ هاى تزريقى و ديگر
آﻻت مصرف موادمخدر است .گوشه به
گوشه ى اين محله مملو از زباله و كثافت
و فاضﻼب هايى است ،كه از خانه ها به
بيرون جارى است؛ خانه هاى مخروبه اى كه
سقف آن ها را با پﻼستيك پوشانده اند ،تا از
ريزش باران به داخل اين مخروبه هايى كه
محل زندگى آن ها است ،جلوگيرى كنند.
در محله ى عرب ها مكانى نيز براى ترك
اعتياد معتادين به نام »خانه ى بهبودى«
وجود داشت ،كه توسط افراد معتادى
كه ترك كرده بودند ،اداره مى شد .و
هزينه ى آن نيز توسط خود اين افراد تامين
مى گشت .افرادى كه براى ترك به اين مركز
مراجعه مى كردند ،مبلغ چهل هزار تومان
مى پرداختند .اما اين مركز به علت نداشتن
توان مالى ،پس از فقط يك سال ،بسته شد.
نقش سياسى حاشيه نشينان
به رغم همه ى مشكﻼتى كه حاشيه نشينان با
آن ها مواجه اند ،و به رغم اين تصور كه گويا
آن ها سرنوشت شوم خود را پذيرفته اند،
اما آن ها نيز در درونى ترين ﻻيه هاى ذهن
و وجود خود به فكر يك زندگى انسانى
توام با آسايش و احترام هستند .و به همين
خاطر ،جزيى مهم از نيروى طبقاتى براى
تغيير به شمار مى آيند .نقش حاشيه نشينان
در انقﻼب  ٥٧ايران فقط يك نمونه از
شركت و فعاليت اين مردمان در انقﻼب،
و براى تغيير وضعيت نابسامان خود ،است.
در دوره ى اخير نيز ،بنا به گزارشات و
شواهد متعدد ،بسيارى از حاشيه نشينان
در اعتراضات و تظاهرات هايى توده اى
سال  ٨٨كه عليه تقلب در انتخابات رياست
جمهورى اسﻼمى شروع شد و به سرعت به
شعار »مرگ بر جمهورى اسﻼمى« كشيده
شد ،نقش و شركت فعال داشتند .در
بسيارى از كشورهاى ديگر نيز نقش سياسى
حاشيه نشينان به آن اندازه اهميت دارد ،كه
در انتخابات ها  -به ويژه در انتخابات هاى
محلى -احزاب سياسى و سياست مداران
نگاه _ دفتر سى ام

آن ها فعاليت هاى خاصى را به حاشيه
نشين ها جهت جلب توجه و آراى آن ها
اختصاص مى دهند.
حاشيه نشينان ،مردمى تُهى دست ،و جزيى
از طبقه ى كارگر هستند .براى آن ها ،با
توجه به موقعيت ويژه اى كه از زندگى
در حاشيه نشين ها يا زاغه ها كسب
مى كنند ،منافع مشترك و هويت مشترك
در محيط زندگى در قالب همان محدوده ى
جغرافيايى قابل تشخيص است و به همين
دليل ،رسيدن به حوزه ى عمل نزد آن ها
بر اساس تهديد مشترك صورت مى گيرد.
شايد از همين روست ،كه به گفته ى پاره اى
از جامعه شناسان ،اين مردمان وقتى با تهديد
و خلع يد در محل استقرارشان مواجه
مى شوند ،بﻼفاصله گرد هم جمع مى گردند
و به عمل مشترك روى مى آورند ،حتا اگر
يك ديگر را نشناسند و ا ُلفتى با هم نداشته
باشند .آن ها در تحليل پاره اى ديگر از
جامعه شناسان ،اعضاى »شبكه هاى انفعالى«
لقب گرفته اند .اعضاى شبكه هايى ،كه بر
اساس نيتى مشترك در جغرافيايى واحد
گرد هم مى آيند و با اين كه به ظاهر هيچ
منافع مشتركى ندارند و به صورت جداگانه
به حيات خويش ادامه مى دهند ،اما به هر
گونه تهديد در حوزه ى جغرافيايى خود
پاسخ مشترك مى دهند .اين جاست كه
به تعبيرى بدون درك مفهوم شبكه هاى
انفعالى ،درك بسيارى از رُخ دادهاى خيزش
گونه و خود به خودى توده هاى منفعل در
حاشيه ى شهرها ،دشوار و ناممكن مى شود.
درگيرى هايى كه گاه و بى گاه در حاشيه ى
شهرها بين نيروهاى شهردارى و انتظامى
و مردم تُهى دست اين حاشيه ها صورت
مى گيرد ،از اين زاويه قابل توضيح است.
مردم تُهى دست ،در دنياى حاشيه ،در
تﻼشى دايمى براى تغيير و بهبود زندگى
خود هستند .آن ها مجبورند روش زندگى
و ديدگاه نظرى خود را نسبت به دنيايى
كه به آن تعلق دارنــد ،عوض كنند تا
ديدگاه شان با شرايط فنى و توليدى جديد
و هنجارهاى اجتماعى سازگار شود .آن ها
به تغيير اميدوارند و با نوآورى مخصوصا
در حوزه ى شرايط اقتصادى و اجتماعى
خود به هيچ وجه مخالف نيستند .مساله ى
مهم اما اين است ،كه هر تغيير اساسى يى
در زندگى آن ها ،ربط مستقيم و تفكيك
ناپذيرى به تغيير در سطح كُل جامعه ،در
ساختار اقتصادى و سياسى آن ،پيدا مى كند.
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و چنين تغييرى در جامعه ى سرمايه دارى
فقط به نقش طبقه ى كارگر و موقعيت آن
در مبارزه ى طبقاتى عليه سرمايه دارى و
استثمار و تبعيض آن گره خورده است.
براى مردمانى كه فاجعه ى حاشيه نشينى
را تجربه مى كنند ،آن هايى كه در يك سفر
سخت و طوﻻنى به آخر دنيا رسيده اند،
براى تغيير تنها راه چاره نزديكى هر چه
بيش تر به طبقه ى خود و هم سرنوشتى ،نه
فقط در محيط جغرافيايى زندگى ،بلكه در
حوزه ى كار و فعاليت اقتصادى ،با توده ى
كارگر است .از سوى ديگر ،براى طبقه ى
كارگر  -و به ويژه براى فعالين راديكال
كارگرى هم -چاره اى جز عطف توجه به
زندگى و سرنوشت حاشيه نشينان و تﻼش
براى جلب نظر آن ها به مبارزه ى مشترك
عليه سرمايه دارى و استثمار و تبعيض آن
نيست .جز اين ،و با ادامه يافتن بيش از
پيش روند بيكارى و فقر و فﻼكت عمومى،
همه ى ما با هم به آخر دنيا مى رسيم!
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